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1.                                     E L Ő S Z Ó!

E könyv lektorálását azok végzik el, akik olvassák.
A HANG vállalja minden jó szándékú ember részéről a lemérettetést.
Akik levélben közlik velem észrevételeiket, véleményüket, kéréseiket, kíván-
ságaikat, azoknak ígéretet teszek, hogy leveleiket a HANG elé terjesztem, s a 
bennem megszólaló HANG válaszát egy következő kötetben megjelentetem.

Tisztelettel és szeretettel 

2365 INÁRCS
Rákóczi u. 3/b                                                       Dombi Ferenc
                                                                                   lelkész
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2. ÖRVENDETES RÓZSAFÜZÉR
SZENTLÉLEK-TALÁLKOZÁS

A Szentlélek nem csupán kapcsolatot teremt. Vállalkozik arra is, hogy 
megtestesítse Istent az emberben.

Isten! A Veled való kapcsolat, ha élő, akkor termékeny kapcsolat. 
Te nem ismerheted az Általad semmi következményekkel nem járó találko-
zást. Ha tényleg belekapcsolódsz teremtményed életébe, akkor annak isteni 
következménye van.
  Szűzanya! Te szolgálónak ismerted magadat. Igazi, helyes önismerettel 
rendelkeztél. Nem az ismeret vált Benned gyakorlattá, hanem a gyakorlat is-
meretté. Ezért voltál IGAZ. - 

Anyám! Tetteimből kell  magamat megismernem. Tetteimből  és nem 
álmaimból.  Mindaddig szerénytelen vagyok és farizeus, amíg olyannak gon-
dolom magamat, amilyenné lenni szeretnék. Meg kell céloznom a szerénnyé 
válást. Tetteim tükrök, melyek hitelesen tükrözik, ki is vagyok.

Égi Anyám! Isten tett Téged anyává! Végső soron Ő mindenek Terem-
tője, ezért lehetsz Te az én Édesanyám is. Köszöntelek. - 

Betlehem vagy Inárcs, neked egyre megy. Itt is adod Fiadat. Nekem 
nem megy egyre. Itt nem lehet olyan sorod, mint ott volt. Innen nem szabad 
menekülnöd.  Itt nem lehet Fiad életveszélyben. Életemmel akarom védeni 
életeteket.

Égi Anyám! Nem akartál kilógni a sorból. A hagyományból azt, ami 
nem volt rossz, azt magadra nézve kötelezőnek tudtad. Tartozni akartál múl-
tadhoz is! Ezért áldozatot is vállaltál. Mentes voltál a botránkoztató szélsősé-
gektől. Egy szóval: ALÁZATOS voltál.

Jézusom! Az nyilván tudatos volt Benned, hogy nem szóltál Anyádnak, 
mikor tizenkét éves korodban a templomban maradtál. Az is nyilvánvalónak 
tűnik, hogy az a szenvedés, amit Mária átélt, na meg József, ez is tudott volt 
előtted. Sőt az is, hogy Te ezt, ha akartad volna, akkor megakadályozhattad 
volna. Miért nem tetted? 

 Igenis, elvárásaid voltak szüleiddel szemben. - Csak velük szemben? - 
Nem. Velem szemben is. 

Számomra nem az kell legyen a legfontosabb, hogy Téged a templom-
ban megtaláljalak. Sokkal jobban együvé kell tartoznunk! Mert szeretlek, na-
gyon kell Rád vigyáznom, nehogy elveszítselek!
******************************************************
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3.      FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR
      VÉR-VEREJTÉK-TÖVISKORONA-KERESZTHALÁL

Jézus! Van pokolibb pokol, mint a Föld? Ölhetik meg jobban máshol 
az Istent, mint itt? Húzhatják tovább jobban a kínok kínját az ÁRTATLA-
NOK, mint itt?

FÁJDALMAS RÓZSAFÜZÉR.
Csupa tövis rózsa nélkül! Remény nélküli haldoklás!

Óh, poklok pokla! Ki programozza így tudatunkat? Lehet rosszabb a külső 
sötétség, mint a belső? Nagyobb kínról vall a fogcsikorgatás, mint a jelenlegi 
jugoszláv háború rom-városok rém-lángjai?

Jézus! Te sírtál, mikor láttad Jeruzsálem pusztulását. Pedig az aránylag 
rövid idő alatt ment végbe. Ha volna ennél szörnyűbb ÖRÖK borzalom, kér-
hettél volna bennünket arra, hogy ATYÁNKNAK nevezzük a jóságos Istent?

Jézusom! Ideggyenge embereknél előfordul, hogy a pórusokon át vér 
szivárog. - Te, aki tökéletes idegzettel rendelkeztél, valami nagy-nagy benső 
iszonyatot éltél át, mikor vér-verejték csurgott le Rólad. Nem kívül, hanem 
valahogy belül volt Benned akkor a poklok pokla. Mi volt ez az iszonyat?

Jézusom! Parancsot teljesítettek, akik ütöttek. Sőt! Túlteljesítettek! Aki 
üt, az szinte mindig föl akar, ki akar tűnni. - Ne csak az vegye észre, akit 
ütöttem! - 

Mit  gondolhattak,  akik ütöttek?  Erős  vagyok! Ilyesmit  érdemes rám 
bízni! Nem csalódhatnak bennem! Ki fognak tüntetni, mert én nem vagyok 
ám akárki! Jaj annak, aki kezembe kerül.

Jézusom! Hozzád akarok tartozni! Le akarok mondani minden ütésről, 
s vállalni akarok minden ütést! ÉRTED!

Jézusom! Több mint harminc évvel ezelőtt egy vasárnap délután látta-
lak töviskoronával a fejeden, a kereszten. E kép ma is él bennem. AHOGY 
NÉZTÉL! - Emlékszem, akkor át kellett mennem a Bazilikába, hogy délután 
5-kor misézzem. A templom tele volt. Mindenki várta, hogy mit fogok prédi-
kálni, mert előző évben ezen a napon, Krisztus Király napján, föltűnően nagy 
hatással beszéltem. De most, e látomás után, egyetlen szót sem tudtam mon-
dani. Fejem nagyon megfájdult attól, ahogy szenvedni láttalak. 

Ezt így nem mondtam el soha senkinek/ s most elmondom mindenki-
nek /, Kisberk püspök úr nagyon dühös volt, hogy nem beszéltem, de neki 
sem mondhattam el.  Akkor nem magyarázkodhattam.  Ma már  ő is  tudja, 
amit akkor nem hitt volna. Én sem hittem volna el másnak. 
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Jézusom! Te nem csupán elviselted, Te VÁLLALTAD a keresztet. Itt 
van a pokol. Lehet annál iszonyatosabb hely, mint az, ahol még az Istent is 
fölakasztják?, ahol még az Istennek is szégyenfát emelnek?, ahol még Neki 
sem szabad, sőt főleg Neki nem szabad elismertnek lenni! 

Jézusom! Csak azért tudtad VÁLLALNI Magadon és Magad körül a 
poklot, mert legbelül zöldellő ág maradtál, ahogyan keresztutadon ezt mond-
tad is.

Soha sem szánalomra, hanem irigylésre méltó az, aki itt a földi pokol-
ban is képes magában hordani a Mennyországot!
******************************************************
4. DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR

Jézusom! Győzelmes Isten-ember vagy. Azt mondod:
"MEGÉRTE!"

 Valamit megértek abból a hitetlenségből, amely szinte érthetetlen volt 
számodra.

 Uram! A jelen mulandó kényelme rabul ejt. Tudom, hogy mulandó, de 
nehezen élem meg a már jelenben is magamban lévő örök jelenedet.  Na-
gyobbnak tűnik a kívülről jövő kényelem bénító hatása, mint a bennem lévő 
jelenléted, aktivizáló szeretetednek megnyilvánulása. De ennek meg kell vál-
tozni! E téren minden rajtam múlik.

Jézusom! BETELJESEDETT. Ott vagy, ahol mindig is voltál. De jó! 
Örülnöm kell,  hogy otthon vagy. Örülök, hogy célhoz értél.  Örülök,  hogy 
belső világosságod oda került a külső világosság honába. Örülök, hogy leg-
alább számodra már nem lehet többé soha olyan pokoli az élet, mint volt an-
nak idején a Földön. Örülök az örömödnek, Uram! Szentlélek Isten! Köszö-
nöm a LÉLEKKERESZTSÉGET, melyben részesítettél 1976. okt. 4-én. Kö-
szönöm, hogy megtapasztalhattalak. Csodálatos, és természetesen felejthetet-
len. Nyilván senki nem felejtheti el, hogy megszületett, ha egyszer van. Új 
életet kaptam tőled Szentlélek, 1976. okt. 4-én. Köszönöm a nyelvek adomá-
nyát, és minden más adományt. Ha valaki ezért leeretnekez engem, akkor is 
igaz: contra factum non valet argumentum, a tények ellen nem lehet érvelni.

Jézusom! Eljöttél a Szűzanyáért.  Ő nagyon hű volt Hozzád. Ő maga 
volt mindenre az IGEN, ami Tőled jött. Neki nem lehetett soká maradása itt 
a  Földön,  miután  Te  a  mennybe  mentél.  Talán  Neked  sem volt  teljes  a 
Mennyország nélküle. Túlontúl szoros köztetek a kapcsolat. Nyilván kárpó-
toltad őt mindenért. Ő valóban NAGY BOLDOG ASSZONYA a teremtés-
nek. Köszönöm, hogy Nálad lehet ő most már végleg, s boldog Benned za-

5.



vartalanul.  Köszönöm a sok megjelenését is.  Köszönöm, hogy ő engem is 
egyszer biztosan észrevett. Uram Isten! Ezt még nem is éltem át igazán!

Égi  Anyám!  Isten  különös,  mindenekfeletti  szereppel  ajándékozott 
meg. Így lehetsz az én anyám is. Sőt, mindenkinek anyja vagy, akik Fiadat 
testvérüknek tudják.

Hálás vagyok Istenemnek, hogy olyan korban élhetek, melyben a Szűz-
anya annyira megnyilatkozhatott, mint talán soha. Életem Istenhez kapcsoló-
dásának kétségtelenül főszereplője Ő. Jó tudni, hogy ilyen égi Anyának va-
gyok gyermeke.

 Nem lehet kételkednem abban, hogy Medjugorjében legalább egyszer 
biztosan rám nézett.  Belém látott,  és ennek ellenére meggyógyított.  Óriási 
esemény ez nekem, akinek van némi önismeretem az akkori és a mostani ke-
sze-kusza állapotomról. Elképzelhetetlen boldogság lesz számomra látni Őt, 
aki akkor rám nézett.

Anyám! A Te tekintetednek gyógyító ereje van. - Köszönöm!  Minde-
nemet és önmagamat rendelkezésedre bocsátom. Irányíts!

Istenem! A DICSŐSÉGES RÓZSAFÜZÉR segít abban, hogy a Hegyi-
beszéd ne csupán ábránd legyen számomra. 

Igen.  Könyörgöm Hozzád!  Azt  akarom,  amit  Te  akarsz.  Mindig  és 
mindenhol.  Éjjel-nappal,  ébrenlétben-álmomban  egyaránt.  Te  ismersz  en-
gem, Atyám! Lelked új élettel ajándékozott meg. Számomra a föltámadás és 
a mennybemenetel  realitás. Átéltem szent Fiad ígéretének valóságát. Meg-
kaptam a Szentlelket. Nyilván számomra különösen fontos volt, azért tapasz-
talhattam meg olyan egyértelműen. E nélkül elkallódtam volna. Még így is 
részben ez történik. -

 Ha sok víz kerül a hajóba, akkor bizony nagy a süllyedés veszélye. E 
világ csábításainak hullámai próbálnak elborítani. Csak ÁLTALAD, VELED 
ÉS BENNED maradhatok a felszínen!
==============================================
             ==================================
                           ====================

  5.                            PÁRBESZÉD-IMÁDSÁG

Alig van hívő ember, aki meg lenne elégedve ima-életével. Amikor Jé-
zust tanítványai arra kérték, hogy tanítsa meg őket imádkozni, bizonyára az 
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is indította őket erre, hogy látták Mesterükön, milyen változást idéz elő ben-
ne az imádsága.

A PÁRBESZÉD-IMA éppen arra nyújt segítséget, hogy közvetlenül az 
imádság alatt már tudjuk megtapasztalni az ima erejét. Ennek az imádságfor-
mának egyetlen eszköze a hittől átjárt józan ész. Ez mindenkinél megvan, aki 
elfogadta Jézust annak, aminek jött, Megszabadítónak.

A PÁRBESZÉD-IMÁNAK /ezután PI / azért van létjogosultsága, mert 
számos szentírási hely igazolja azt, hogy mindaz, ami épít, buzdít, vigasztal, 
az kizárólag Isten szent Lelkéből forrásozik.

 Minden ember lépten-nyomon találkozik olyan szellemi hatásokkal, 
melyek rombolnak, elkeserítenek, kétségbe ejtenek. Isten nem hagyja magára 
övéit. A PI által bármikor kinyitható az a forrás, mely semlegesíteni képes 
ezeket az ártó szellemi erőket.

E könyv olyan Jézustól sugallt tanításokat tartalmaz, melyeket a Neki 
feltett  kérdésekre válaszként  adott.  Meggyőződésem,  hogy bárki,  aki  a PI 
imaformát gyakorolja, azonnal tapasztalni fogja Jézus jelenlétének hatékony 
erejét arra, hogy gond-felhői eltűnjenek.

Jézus eljött, hogy megszabadító ereje által szebb legyen a Föld. Miután 
elment, s elküldte Lelkét, e Lélek sem tesz kevesebbet. Sőt! - Jézus szerint 
így jobb nekünk! /János 16; 7./

A PI természetes alapja az, hogy Isten mindannyiunkat boldogságra te-
remtett, és ez a boldogság Jézus szerint nem körülményeinktől függ, hanem 
attól, hogy miképpen állunk körülményeinkhez. Tehát nem körülményeink, 
hanem gondolkodásunk átalakítását kell megtanulnunk ahhoz, hogy boldo-
gok legyünk. MINDEN EZEN FORDUL! Ezt előbb-utóbb mindenki kényte-
len belátni. Így vagyunk teremtve.

 E belátás mindenkit arra kényszerít, hogy döntsön, melyik utat választ-
ja e három közül: 

Az egyik, hogy belefáradva a meddő küzdelembe, melyet mostoha kö-
rülményei ellen vív, elfásulva lemond arról, hogy valaha is boldog legyen.

 A másik, hogy narkotikumok után nyúl, amelyek gondolkodás-átalakí-
tást idézve elő, rövid időre feledtetik a gondokat, s így valóban a boldogság 
érzetét keltik. Ezek a narkotikumok Istent utánzó bálványok. Ezek által elő-
idézett gondolkodás-megváltozást bódulatnak nevezzük, s e bódulatért nagy 
árat kell fizetnünk a kijózanodás után. 

A harmadik, amely valójában az egyetlen helyes és semmivel sem he-
lyettesíthető, az az, mikor lehetőséget adunk a bennünk lévő Léleknek arra, 
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hogy alakítsa át gondolkodásunkat, illetve vállaljuk a partnerséget Vele e té-
ren. Ezt Jézus két mondatban így fejezte ki: "Alakítsátok át gondolkodásoto-
kat" - és "Nálam nélkül semmit sem tehettek". - A PI alatt pontosan ez törté-
nik.

Amikor az imádkozó megfogalmazza gondját, baját, kérését, kívánsá-
gát Isten előtt, akkor nem kell mást tennie, mint el kell kezdenie beszélni ön-
magának egyes szám második személyben olyasmit, ami itt és most őt építi, 
buzdítja, vigasztalja. ENNYIRE EGYSZERŰ!

Sokan kértek meg arra, hogy problémáikat PI-ban beszéljem meg Jé-
zussal, s írjam meg nekik Jézus válaszát. Igyekeztem minden kérésnek eleget 
tenni. E könyv ezeknek az imáknak egy részét tartalmazza. Mivel azonban 
időm és lehetőségeim végesek, örömmel teszek eleget a bennem megszólaló 
HANGNAK, mely azt kéri tőlem, hogy tegyem közkinccsé ezt az imaformát, 
s így bárki bármikor Jézushoz fordulva közvetlenül megtapasztalhatja azokat 
az építő, buzdító, vigasztaló szavakat, melyek itt és most az ő jelenlegi prob-
lémái megoldására adnak bölcs tanácsot.

A PI közben meglepődve tapasztaltam, hogy bármilyen problémát vit-
tem Jézus elé, Ő mindig úgy válaszolt, hogy válasza nem csak a kérdezőt, 
hanem kivétel nélkül minden jó szándékú embert képes építeni, buzdítani és 
vigasztalni. Ez is erősítette bennem az elhatározást e könyv megírására

Nagyon természetes,  hogy azoknak a személyeknek a neve,  akiknek 
kéréseit, s kéréseikre Jézus válaszát itt közlöm, teljesen titokban marad. Sőt, 
ha a bennem megszólaló HANG úgy kívánja, akkor mondanivalójának for-
máján is bármikor változtathat. A tartalmát tudom, hogy soha sem változtatja 
meg, mert éppen ez az, ami épít, buzdít és vigasztal.

Az első hosszabb lélegzetvételű PI-t 1993. febr. 15-én, egy hétfői na-
pon éltem át. Azért is örülök ennek, mert minden hétfőt a Szentlélek napjá-
nak szoktunk tartani. Saját problémámat tömören fogalmaztam meg, s en-
gedtem, hogy Jézus minél kimerítőbben válaszoljon. ÍME:
******************************************************
6. PÁRBESZÉD A PÁRBESZÉD-IMÁRÓL

Istenem! Bemutatókat tartok a PÁRBESZÉD-IMÁRÓL, s magam szá-
mára oly ritkán alkalmazom.

HANG: "Bizony fiam, olyan vagy, mint az, aki kincset talál, aztán ezt a 
kincset mutogatja fűnek-fának, ahelyett,  hogy fölhasználná saját épülésére. 
Bizony gyakran úgy kell belopnom lelketekbe a Velem való kapcsolat érzé-
sét, mivel ti ezért szinte alig tesztek valamit. Mikor hiszitek már el, hogy ha 
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Velem foglalkoztok, ha engeditek, hogy veletek foglalkozzam, akkor több és 
jobb szívbékét  élhettek  át,  mintha  tévé,  rádió,  álmodozó gondolatok  előtt 
nyittok utat magatoknak? Nem örülök annak, ha nyárspolgárrá válnak enyé-
im. Nem örülök annak, ha a Tőlem kapott sok-sok adomány csak arra ébreszt 
vágyat valakiben, hogy jó volna már színről-színre látni Engem, jó volna már 
soha el nem múlóan találkozni Velem. Nyilván senki sem fog csalódni Ben-
nem akkor sem. De Nekem még most szükségem van rád, szükségem van rá-
tok. Vegyétek ezt kitüntetésnek. Valójában nagyobb kitüntetés nem is érhet 
benneteket ennél, hogy veletek foglalkozom. 

Mindenkinek mondom, amit mondok. - Úgy érzed, hogy régi barátaid, 
ismerőseid már nem törődnek veled? Nincs már nekik szükségük rád? - És 
akkor mi van? Persze hogy nincs! Nekem van szükségem rád. Ezért élsz még 
a Földön. Nem miattuk. MIATTAM! Értsétek meg, kelletek Nekem. Nem tu-
dok meglenni nélkületek, sem ezen, sem a másvilágon! Az érti csak ezt, aki a 
szívével is tud gondolkodni.

 Értsétek meg, most Én vallok nektek szerelmet. Örök szeretettel sze-
retlek. Ennek nincs kezdete, és vége sem lesz soha! Szeretetem nem részle-
ges. Semmiképpen. Akarlak! Jobban, mint a világ csábítása! Nézd azokat, 
akiknek rajtad keresztül ezt-azt juttattam. Kiürült tartálynak látnak csupán. - 
Meg annak, hogy önmagukat időnként hamisan nyugtassák. 

Tudod, hogy minden Tőlem van benned, s Számomra te sohasem le-
hetsz üres tartály. Nem tudnék belenyugodni! Koldulom szereteteteket. Sze-
retlek benneteket. Igen. Azt az életemet, mely föltámadt, a mennybe fölment, 
azt odaadtam érted, neked. Lelkemet árasztottam rád. Kaptatok Tőlem olyan 
Anyát, amilyet csak Egyszülöttemnek adtam. Nekem nincs sok szeretetem. 
Csak  egy.  EGY!  Ezzel  szeretlek.  Mindenkinek  mondom,  amit  mondok: 
Egyetlenem vagy. Ha még valakit úgy szeretnélek, mint téged, akkor kettő 
lenne belőled. 

Érted? SZERETETEM ÁLTAL LÉTEZEL! Engedd magadat szeretni 
Általam. Én nem tudok mást. Nem is volna jó más számodra. Azt hiszed, 
nem tudom, hány éves vagy, nem tudom, min mentél keresztül? Azt hiszed 
volt, amikor nem voltam veled? - Mindig veled voltam és mindig veled le-
szek. SZERESSÜK EGYMÁST!
***************************************************
7. DÖNTÖTT ISTEN MELLETTED. MÁRIA PÉLDAKÉP;     

A LÉLEKKERESZTSÉG KÖVETKEZMÉNYE
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Döntenem kell! Lélekkeresztelt vagyok. Te már döntöttél, Uram, mel-
lettem. HANG: "Igen,  döntöttem melletted.  Döntöttem már  születésed 
előtt.  Döntöttem melletted a teremtésedkor.  - Még egy művész is,  miután 
döntött leendő műve mellett, utána hozza azt létre. Hát Én, aki minden mű-
vész és művészet ősforrása vagyok, gondolod, hogy teremthetnék elnagyol-
tan? Nem. Belevittem szeretetem teljességét teremtésembe. Azért teremtette-
lek, hogy neked is jó legyen. - Míg idea valami, addig csak hordozóját boldo-
gítja. A megvalósult idea kell hogy hordozza Alkotóját. Ezért és erre terem-
tettelek. 

 Nézz Máriára! Öröktől fogva hordoztam, majd ő hordozott Engem, s 
hordoz örökké. Ez a te szereped is! Nem kisebb. Nagyobb meg nem lehet.

 Nézd a világ fiait! Mennyire ragyog az arcuk, mennyire tele vannak 
tervekkel,  mikor duzzad a zsebük a pénztől.  Az enyéimnek is ragyogniuk 
kellene. Kellene, hogy tele legyetek tervekkel, hisz a Mennyországot hordoz-
zátok magatokban.

 Nézz Máriára! Halld, mit mond: 'Íme, boldognak hirdet engem minden 
nemzedék!' Óh, ha látnád! De látni fogod, csak döntsél a szűk kapu és a kes-
keny út mellett. LÉPJ RÁ!"
              ============
 Igen, Jézusom! Nem lehet semmi akkora áldozat, amit meg ne hoznék, 
csak találjam meg a keskeny utat. 

Óh Lélek, Isten Lelke! Te vezess, mint Máriát. Vezess szolgálni, élni 
másokért, vezess és taníts ragyogni. Add terveidet, melyekre felhasználhatsz. 
Nemcsak halálomig. Örökké szolgálni akarok. Nem megpihenni, hanem gyü-
mölcsöket teremni. A szeretet tiszta csatornája akarok lenni. 

Add bölcsességedet. Nagyon nélkülözöm. Építs, buzdíts, vigasztalj raj-
tam keresztül másokat. Igazán szeretném elveszíteni mulandó életemet, hogy 
az örökkévalóság bizonyossága, vagyis a szeretet áradjon belőlem.

Mária! Istennek drága Asszonya! Anyám vagy Isten rendelése folytán. 
Te tökéletes anya vagy. Nekem olyan gyermekeddé kell válnom, akinek örül-
ni tud a Lélek. Neked sem ment magadtól, hát hogy menne nekem!? Tudom, 
hallom szent Fiad szavait: "Nálam nélkül semmit sem tehettek!" Csak Őálta-
la, Ővele és Őbenne! Ez kell legyen a programom.

Istenem! Szeretni akarlak teljes szívemből, teljes lelkemből és minden 
erőmből. Tehát értelmemmel feltétlenül a valóság talaján kell maradnom. - 

Félre üres, nagyképű ábrándok! Félre kicsinyes, önféltő gátlások! Félre 
hazug, hízelgő, csábító kísértetek! Isten EREJÉT hordozom, s arra támaszko-
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dom. A keskeny utat választom! Vagyis, egyéni meggyőződésemet, melyet 
mindig  Hozzád  akarok mérni,  Jézusom.  Ez  számít  csupán.  Nem hárítom 
másra a felelősséget magamért. Csak a forrást nézem a jövő mérlegelése he-
lyett. 

TE VAGY URAM, A TE LELKED A FORRÁS! Fakadj föl bennem, 
édes Istenem! Nem csupán irgalmadra, de legalább annyira bölcsességedre is 
rászorulok. Hiszem, hogy itt vagy! Hiszem, hogy a növekedés a Te műved. 
Hiszem, hogy eszközöd, partnered lehetek ma is. Te semmit sem teszel hiá-
ba. A mai napot sem hiába adtad. Azért adtad, hogy halálom óráján ebbe ka-
paszkodva lendüljek tovább.

Égi Anyám! Nagyon köszönöm, hogy Fiad ma is Rád irányította tekin-
tetemet. Mint Te, úgy akarom ma én is hordozni a Mennyország örömét, ere-
jét, jóságát, igazát. Ámen.
******************************************************
8. A PÁRBESZÉD FELELŐSSÉGGEL JÁR

Istenem! Szereteted nagy rizikót vállalt azzal, hogy szabadnak terem-
tetted az embert. Bíztál abban, hogy mindannyian Rád találunk előbb-utóbb. 
Nyilván mielőbb szeretnéd látni életünkben bizalmad jogos voltát.

HANG: "Barátom! Ma is sokat akarok mondani neked. Akarom, hogy 
halld hangomat, de e hangról tudnod kell, ez felelősséget is jelent számodra. 
Még az is felelősséggel jár, ha embereket hallgatsz meg. Igen, mert ez nem-
csak megkönnyíti döntéseidet, hanem gazdagít is. 

A nem tudtam, bár nem erény, s ennek kifejezetten ellene vagyok, de 
tudomásul kell vennem. Halld hát szavaimat, mérd föl felelősséggel, s úgy 
add tovább, hogy ne kelljen bánkódnod miatta.

 Akár neked, akár másnak szólok, azért mert Én mondtam, azért még 
nem adható minden tovább. Tanítványaimnak sem mondhattam el mindent 
addig, míg nem voltak eléggé felkészültek fogadására. 

Mérlegelj.  Mindenkinek mondom,  aki  Velem párbeszédet  vállal.  Az 
biztos, hogy amit mondok, az feltétlenül építi azt, akinek mondom. De a to-
vábbadásának tartalmát és módját jó, ha mindenki előbb Velem beszéli meg. 
Akkor mindenki nagyon jól jár.

Először is, nem bennetek bíztam, mikor szabadnak, tehát szeretetre te-
remtettelek titeket. Azért vállalhattam ezt a rizikót, mert nagyon jól ismerem 
Saját Szeretetemet. Magamban bíztam tehát, és nem bennetek. A ti döntése-
tek Mellettem nem más, mint visszhangja az Én mellettetek hozott dönté-
semnek.
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Tudom, hogy mindannyian boldogok akartok lenni,  és tudom, ennek 
elérésére senki sem jut el úgy, ahogy akar, függetlenül Tőlem, hanem csak 
úgy, ahogy akar Általam. Ami tőletek függ, az lényegében nem más, mint az, 
hogy ennek belátását tegyétek magatokévá az idő tengelyén. Tehát csak idő 
kérdése ez mindannyitok számára."

Uram! Ha ezt a középkorban leírtam volna, hát ezért meg is köveztek 
volna!
******************************************************
9. A SZEMÉLYES KAPCSOLAT ISTENNEL, FONTOSABB
    A SZERTARTÁSOKNÁL.

HANG: "Barátom!  Meglepődnél,  ha  azt  mondanám,  hogy ez  annak 
idején meg is történt? - De most nem középkor van. Persze, a lényeg azóta 
sem változott. 

Akik hatalmon vannak, azok sem a múltban, sem a jelenben, sem a jö-
vőben nem fogják tudni elviselni azokat az alattvalóikat, akikben nincs féle-
lem. Csupán az eszközeik változnak ennek demonstrálására. 

Semmi kétség sem volt Bennem akkor, mikor e nyilatkozatot tettem 
sorsotokat illetően: „Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.” - Tehát 
nem azért bízom bennetek, mert Mellettem döntöttetek, hanem azért,  mert 
Én döntöttem mellettetek. 

Küldtem és küldök olyan embereket hozzátok,  akik jól  tolmácsolják 
akaratomat. Ezek azok, akiket ha hallgattok, akkor Engem hallgattok. Ezek 
az emberek nem szertartások által lesznek olyanok, hogy beszélni tudok be-
lőlük, hanem a Velem való személyes kapcsolat által. Persze a szertartás nem 
akadály, csak éppen nélkülözhető. De még ez nem elég. 

Mióta kezetekben van tanításom lényege az evangéliumok által, azóta 
tudnotok kell, hogy Én azzal soha sem kerülök ellentétbe. 

Bizony, aki nem rangsorol a Bibliában, az lehet akármilyen jóhiszemű, 
el tud menni tanításom, így Lényem lényege mellett. Tud jóhiszeműen olyat 
mondani és tenni, amit Én soha sem tudtam volna mondani, és soha sem tud-
tam volna megtenni.

Sokszor és nagyon sokan zarándokoltok álmaitok kincseihez, hogy ki-
kerüljétek azt a fáradságot, mely az Én általam felkínált kincsek életetekbe 
építésével jár. Nehezen értitek meg, hogy az önzés csak rövidtávon élvezet, 
hosszú távon sok szenvedést eredményez. Míg a szeretet csak rövid távon ál-
dozat, s hosszú távon soha el nem múló élvezetet eredményez. 
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Amikor tehát bátorítást adok arra, hogy bízzatok, hogy nincs reményte-
len eset, hogy senkit sem szabad leírni végleg az örök boldogság listájáról, 
ugyanakkor nagyon nyomatékosan hangsúlyozom, hogy már itt és most, saját 
boldogsága érdekében, mihamarább törekedjen mindenki arra a keskeny útra 
lépni, melyen bár szűk a kapu, de ez az egyetlen, mely az örök boldogságra 
nyílik.

Amikor  azt  mondjátok,  hogy sok  út  vezet  Istenhez,  ezt  csak  akkor 
mondhatjátok, ha a butaságot is beleértitek. Vagyis azt az erkölcsi állapotot, 
mely nem jár felelősséggel. Erkölcsi felelőssége mindenkinek addig ér, mint 
tudati szintje. Mindenki csak azért felel, amiről tehet. 

Én nem azért  jöttem közétek,  hogy tudati  szinteteknek  megfelelően 
cselekedjetek csupán. Azért jöttem, hogy elmondjam és megmutassam saját 
tudati szintemet, s felkérjelek benneteket arra, hogy ez legyen számotokra a 
mérce. Ezt kell megcéloznotok. Nem üdvösségetek érdekében. Mindenki üd-
vözül, aki meggyőződése szerint cselekszik. Így volt ez a múltban, és így lesz 
a jövőben is. Ha nem így lenne, akkor Én erkölcstelenebb lennék, mint ti. 

Azért jöttem, hogy már itt a Földön halljátok Tőlem, és lássátok élete-
men, miképpen kell szebbé tennetek egymás életét. Az Én erőm birtoklása 
nem az erők küzdelmét jelenti. Az erők küzdelmének mindig, kivétel nélkül 
mindig temetés a vége. Az Én erőm, szeretetem valóban életet fakaszt. Az az 
Istenember-vér, mely e földre hullott, ERŐM győzelmét jelentette a ti erőtök 
felett. Ismerem szeretetem végtelen erejét. Ezért bízom. Nem a ti nagyszerű-
ségetekben, hanem abban, hogy azzá tudlak tenni benneteket szeretetem ere-
jével, amivé szeretnélek."
*******************************************************
10. MÁRIA MAGATARTÁSA JÉZUS SZENVEDÉSE IDEJÉN
        Istenem! Mi volt a Szűzanyával Jézus szenvedésének idején?

HANG: " Ami egy teljesen Nekem odaadott anyával lehetséges. Nem 
ábrándozott.  Tökéletes  visszhangja  volt  Fiam,  Fiúnk  IGEN-jének.  Máriát 
nem ismeri a világ. Majd látni fogod, és akkor eszedbe jutnak ezek a szava-
im. Mária az Én örömöm különleges virága. Igen: titkos értelmű Rózsa. 

Mária  hallatlan  nagy  hatékonysággal  nyúl  bele  életetekbe.  Gondolj 
Medjugorjére! A Mária-tisztelet  nem korlátozható.  Akik ellene beszélnek, 
azok azért teszik, mert bántja őket az a túlzott elferdítés, amely Máriának is 
nagyon fáj.

 Nyilvánvaló, hogy az első Mária-tisztelő Én voltam. Hozzám hasonló-
an kellene tisztelnetek Máriát.  Vagyis Jézusra mutató magatartását kellene 

13.



magatokévá tenni.  Jó,  ha kéritek segítségét,  de még jobb, ha felajánljátok 
neki önmagatok segítségét. Mária tehetetlen nélkületek a földi életetek for-
málásában. Valójában Én is tehetetlen vagyok nélkületek e téren. Aki ezt el-
felejti, vagy nem veszi tudomásul, annak minden imádság pótcselekvés csu-
pán. Aki tudomásul veszi és elfogadja, annak szinte határtalanra nő szereteté-
nek húzó ereje."
*******************************************************
11. AZ IMA KINCS, ÉS NEM KITÜNTETÉS

Istenem! Mérhetetlen kincsnek kell tartanom, hogy szólhatok Hozzád. 
HANG: "Igen, ez valóban KINCS. Kincs, és nem kitüntetés számotok-

ra. Sajnos ezzel a kinccsel is úgy vagytok, mint az anyagi világ legnagyobb 
kincseivel.  Azt  értékelitek  legkevésbé,  ami  legkevésbé  nélkülözhető:  tűz, 
víz, levegő!

A Velem való kapcsolat értékelése dönti el önértékelésetek. Föltáma-
dást kéne átélnetek mindannyiszor, valahányszor imáitokban Hozzám fordul-
tok. Ha imátok nem üres pótcselekvés, hanem valóban élő találkozás Velem, 
akkor az olyan, mint mikor a természetben föltámad a szél.  Akkor tisztító 
erők kezdenek működni az álmatag levegőben. Aki igazán törekszik átélni 
imájában a Velem való kapcsolatot, annak szívében azonnal tisztító erők in-
dulnak el, és ezek az erők, csak ezek az erők, képesek szebbé tenni világoto-
kat." 
***************************************************
12. A SZOLGÁLATBAN AZ IRÁNY A LEGFONTOSABB     

1993. febr. 18. /csütörtök/
Mennyei  Atyám!  Ma van  4-ik  napja,  hogy das  Geheimnis  Mariens 

című könyv alapján elmélkedem.
Mária szolgálónak mondta magát, és élete leghőbb vágya az volt, hogy 

ennek megfeleljen.  Hatalom, dicsőség?  Ugyan!- Atyám! Hallgatni  akarom 
Lelked hangját.

HANG: " Barátom! Igen. A barátság vagy azonosak között jön létre, 
vagy azonossá tesz. E folyamatban kétségtelenül a rangosabb vállalja a na-
gyobb munkát. Nyilván a rangosabb Én vagyok. Miben? A SZOLGÁLAT-
BAN! Igen. Önellentmondásban lennék, ha nem így értékelném a szolgálatot, 
ha nem lennék a szolgálat Lelke. 

Igen. Ti emberek, szemüvegben jártok. Magatok által elgondolt és csi-
nált, tehát torzító szemüvegben. Bajaitok gyökere az, hogy a mulandó világ-
ban akartok jó helyet biztosítani magatoknak, s úgy gondoljátok, hogy ez ak-
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kor sikerül, ha egyre jobban megismeritek és meghódítjátok a mulandóságot. 
A világrekordok megközelítéséért és felülmúlásáért mennyi erkölcsi ronccsá 
lett emberi élet tesz tanúságot arról, hogy mindez csak hiúság és hiúságok hi-
úsága! 

Barátom! Az IRÁNY a legfontosabb. Igen. Ami mulandó, annak fel-
használása tesz tanúságot arról, hogy mennyire az IRÁNY a legfontosabb. A 
mulandóságot mulandóságra felhasználni, ez az ember alatti világ ösztönjáté-
ka. Élni, hogy meghaljunk. Az ember szintjén ez abszurdum. Növény, állat 
ezt teszi, mert egy magasabb ELV szolgálatában állnak. Erre teremtődtek. De 
te?! 

Halljad szavaimat, melyeket Ágoston által tettem ismertté: 'Magadnak 
teremtettél Uram, s nyugtalan a mi szívünk, míg Benned meg nem nyugszik!' 
Hát erről van szó. Növény, állat, létével ezt mondja: Azért vagyok, hogy más 
föl- és elhasználjon. - Az ember ezt mondja: Mindent Isten tart létben szán-
déka szerint. Engem is. Mi hát a szándéka velem? - 

Igen, ezt kell kérdezned. Válaszom: Engedned kell, hogy ne csak lét-
ben tartsalak, hanem azt is, hogy azonosulj tudatosan azzal a céllal, szándék-
kal, mely lényegében azonos Velem. Ez emberi nyelven: SZOLGÁLAT. -

 Világodat jobban jellemzi az emberalatti élet szerepvállalása, s ezért 
válik gyakran és sok ember szemében megvetetté, nevetségessé, sőt üldözen-
dővé, ha valaki kilóg a sorból, és szolgálni akar mindig, mindenkit, minde-
nütt! Mert Én magam sem ismerek feltételeket e tekintetben. Jókra, rosszakra 
fölkeltem Napomat, s igazaknak, hamisaknak egyaránt adok esőt. 

Nem vagyok személyválogató.  Még szerepeket kiosztó is  csak bizo-
nyos értelemben vagyok. Szerepeket is ti adtok egymásnak. Emiatt sokszor 
van irigység köztetek. Szerepek alatt itt a közéleti szerepekre gondolok, ahol 
a Tőlem mindenkinek felkínált szolgálat-szerep talán csak a nevében ismert, 
pl. miniszter. Tartalma éppen nem a szolgálat."

Drága Lélek!  Nekem is  a  szolgálat  szerepét  adtad.  Mégis  mindenki 
tisztelendőnek, sőt főtisztelendőnek szólít. Bár ez kellene, hogy szolgálatom 
elismerését jelentse, s gondolom sokan ezért is mondják, de hát lélektanilag 
szinte lehetetlen, hogy személyem magasztalását ne hallanám ki belőle. Gon-
dolom, még a Szentatyát is, mikor szent atyának nevezik, ő tényleg azt hiszi, 
hogy ő szent atya. Ha nem így lenne, nem így neveztetné magát. - 

Örülök, hogy barátaim, testvéreim engem csak bácsinak neveznek, és 
nem tisztelendőznek. Bár fejfámra is csak ezt írnák a nevem mellé!
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Istenem! Tudom, hogy az önismeret nem elég a boldogsághoz. Nem 
elég, ha megelégszem azzal, hogy olyannak lássam magam, amilyennek Te 
látsz. Sokkal nagyobb szükségem van Isten-ismeretre, hogy olyanná lehes-
sek, amilyenné Te látni szeretnél. Tudom azt is, hogy ennek immár kétezer 
éve semmi akadálya nincs, mivel aki Jézust látja, az az Atyát látja, aki Jézust 
ismeri, az az Atyát ismeri.

Jézusom! Számodra nyitott könyv volt a Szűzanya, s az ő számára pe-
dig Te voltál kinyitható könyv. Ő sokat, szinte mindent Belőled olvasott ki. 
Tette, tehette azért, mert szolgálónak ismerte önmagát. Vagyis annak, ami-
nek Te szeretted őt látni. - Gondolom, égi Anyánk nemcsak abban segít ben-
nünket, hogy olyannak lássuk magunkat, amilyeneknek Te látsz minket, ha-
nem abban is, hogy olyanná tudjunk válni, amilyenné Te szeretnéd. -

Jézusom! Neked otthonod volt Mária. Mindenkit otthonodnak akarsz 
tudni, otthonodnak akarsz ismerni. Mindenki annyiban a Tiéd, amennyiben 
otthonod. Nem lehet igazi otthonod az a hideg templom, ahová szentségi je-
lenléted miatt úgy érezzük, hogy mi eljöhetünk Hozzád, amikor akarunk, de 
Te nem jöhetsz hozzánk, amikor akarsz. Mi jöhetünk, mert te ezért vagy. De 
Te nem jöhetsz, mert mi nagyon sok mindenért vagyunk amellett, és néha 
azért is, hogy Hozzád menjünk.

Jézusom! Ma a Te szentségi jelenlétednek van a napja. Ma megköszö-
nöm, hogy Te jobban bízol bennem, mint én Tebenned, s mint én magamban. 
Köszönöm, hogy e bizalmad alapja saját szereteted erejének tökéletes isme-
rete, mert Magadra teremtettél mindannyiunkat, Uram, és nyugtalan a mi szí-
vünk mindaddig, míg Benned meg nem nyugszik. 
*******************************************************
13. A SZEXUALITÁSRÓL                       

Istenem! Tudom, hogy a szexualitás nem ellenkezik az Általad elgon-
dolt ember természetével, hanem nagyon is helyen van, ha Általad elrendelt 
módon működik.

HANG: "Igen.  Az emberalatti  állat  világa jól  mutatja,  hogy az  élet 
folytonosságát biztosító erő mire képes. Egyik legnagyobb kitüntető gesztu-
som felétek éppen az, hogy a fajfenntartási ösztönt nem foglaltam le Magam-
nak bennetek, hanem rátok bíztam, hogy használjátok belátásotok szerint fe-
lelősséggel. Átadtam e téren nektek a kormányzást, mely egyben felelősséget 
is jelent. Miért? - Mert a Földön az emberi élet nem automatika. Mert szere-
tetetek önző vagy önzetlen volta talán semmiben sem nyilvánul meg jobban, 
mint ebben.
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Valaki akkor lesz érett személy, ha egyértelműen képviseli ezt: SEM-
MINEK SINCS SEMMI ÉRTELME ÖNMAGÁBAN. Mindennek a CÉL ad 
értéket és értelmet. Nincsen közömbös lődörgés. Sokkal fontosabb az, amiért 
tesztek valamit, mint az, amit tesztek! Amiért tesztek, azért Én minősítelek 
benneteket. Amit tesztek, azért esetleg mások minősítenek benneteket. 

A szexualitásnak előnye,  hogy könyörtelenül  levizsgáztat  benneteket 
önfegyelemből. Veszedelme pedig az, hogy aki megölni akarja magában ezt 
a vágyat, az beteggé teszi magát, mert eleve megtorpedózza a kovász-só sze-
repvállalását. De az is megbetegedést jelent, ha valaki nem vállalja azt, hogy 
emberközelben éljen, ha valaki csak akkor érzi magát biztonságban, ha olyan 
körülményt alakít ki magának, amilyen körülményt Én nem szántam ember-
nek.

 Boldogok a tiszta szívűek, mert látják Istent! Az ehhez vezető útnak 
neve pedig: önfegyelem."
*******************************************************
14. A NYUGTALANSÁGRÓL

Istenem! Tele van a világ nyugtalansággal.
HANG:" Még azok is tele vannak nyugtalansággal, akik meg vannak 

győződve arról, hogy hisznek Bennem, szeretnek Engem. Ennek az az oka, 
hogy még a legtöbb jó szándékú ember is azt szeretné, ha Én megváltoztat-
nám a világot. - 

Önmagatokat kell megváltoztatni, éspedig segítségemmel. Mindig kész 
vagyok e téren segíteni annak, aki nem azt akarja, hogy helyette dolgozzam, 
hanem azt, hogy vele. Csak akkor érte el bennetek a lelki fejlődés a megfele-
lő szintet, amikor megvilágosodik, és élni kezd az az igazság, hogy nem raj-
tatok kívüli dolgok biztosítják számotokra a Hozzám igazodás lehetőségét. E 
lehetőség mindig megvan bennetek, és nem körülmények függvénye ez. Kí-
vül-belül merülhetnek fel nehézségek, de a külső körülményekre áll a mon-
dás: 'Az Istent szeretőknek minden javukra válik.' - Számukra Én a körülmé-
nyeknek is az Istene vagyok. Belül viszont nincs automatika.

 Döntenetek kell! Aki nem dönt, az ezzel már Ellenem döntött. Ezért 
minden nap ki- és felhívás. Most döntöd el, hogy halálod órája milyen lesz. 
Azt, hogy mikor lesz, abba nincs sok beleszólásod. Azt, hogy milyen lesz, 
abba nincs sok beleszólásom. A halálnak Ura, az életnek Szolgálója vagyok. 

A halál pillanatában mindenki látni fogja, hogy olyan, amilyenné dön-
tései tették. Amint a tér nem önálló létező, hanem az anyag tulajdonsága, úgy 
a múlt és a jövő sem önálló létező, hanem mindkettő a jelen tulajdonsága. 
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Mindkettő annyiban és úgy létezik, amennyiben és ahogy a jelenben létezik. 
Csak jelent tartok létben. Emlékeitek és ábrándjaitok csak nektek vannak. Je-
lenetek döntéseitek megnyilvánulása."
*******************************************************
15. AZ DÖNTÖTT ISTEN MELLETT, AKIRŐL EZT 
       MÁSOK IS ÁLLÍTJÁK. A HIT EGYBEN TERÁPIA IS.
Jézusom! Fejtegetésedből azt veszem ki, hogy én azért vagyok, mert Te mel-
lettem döntöttél. Ha pedig azt akarom, hogy Te érzékelhető légy életemben 
mások számára is, ez éppen a Melletted való döntésem igazolását jelentené. 
Tehát csak akkor,  és csak az mondhatja önmagáról, hogy Melletted döntött, 
akiről és amikor ezt mások igazolják.

HANG: "Így igaz. Aki nem hisz, az hiába mondja: Uram, Uram! Aki 
nem hisz, az menekülésben van. Mivel önmaga elől menekül, ez olyan, mint-
ha valaki az árnyékát akarná elhagyni."

Miért mondod ezt most Uram? Nem értem az összefüggést.
HANG:" Megmagyarázom. A hit az egyben terápia is. Gyógymód. Azt, 

hogy valaki Mellettem döntött vagy sem, éppen az mutatja, hogy mennyire 
halad a gyógyulás útján. Jelen állapota tanúskodik arról, hogy valóban Mel-
lettem döntött-e. Az már nem igazán lelki-beteg, aki elindult a gyógyulás út-
ján. Vagyis azon az úton, mely Velem azonos. 

A boldogság tudati és érzelmi állapotot egyaránt hordoz. Hozzászokta-
tok,  hogy nem vagytok őszinték egymáshoz.  Ez helyén is  van addig, míg 
okos óvatosság ennek irányítója. Sajnos azonban, hogy ez a stílus átvetítődik 
igen gyakran a másik két területre is. Gyakran nem vagytok őszinték ön-
magatokhoz sem. Ennek csak káros következményei vannak, mivel aki nem 
őszinte önmagához, az nem megoldani igyekszik problémáit, hanem szőnyeg 
alá söpörni. Ennek minden esetben az a következménye, hogy az elfojtott 
probléma álarcot öltve és megerősödve újra előjön, s akkor már sokkal nehe-
zebb megbirkózni vele. Legtöbb ember idegileg azért megy tönkre, mert nem 
őszinte önmagához. 

A másik terület, mely az előzőhöz szorosan kapcsolódik, és melyre ki-
vetítődik őszinteségetek hiánya, a Velem való kapcsolatotok. Valójában ez 
megelőzi az előzőt.

 Mert nem vagytok őszinték Hozzám, ezért nem vagytok őszinték ön-
magatokhoz sem. Márpedig aki nem őszinte Hozzám és önmagához, annak 
lelkében elképzelhetetlen bármiféle gyógyulás, bármiféle fejlődés."
*******************************************************
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16. MI SZÜKSÉG A PAPRA?
Ó Istenem! Most panaszkodom. Lelked elindított bennem egy folyama-

tot, amikor elmentem papnak. Bennem ez akkor abszolút IGEN volt. Föl sem 
merült  bennem akkor, hogy más is  lehetnék.  De az a papi eszme,  melyet 
elém állítottak, az nem azonos azzal, amit Te állítasz most elém. Ebben ver-
gődöm. 

Tényleg nincs Neked szükséged arra, hogy számodra templomokat, ol-
tárokat emeljenek. Nincs szükséged arra, hogy cifra-ruhás kultusz-sereg sün-
dörögjön oltáraid körül azért, hogy valamire rávegyen, vagy azért, hogy így 
fejtsék ki, Te valamire rávetted őket. -

De az embereknek sincs rá szükségük. Illetve, nagyon olyan irányban 
szükséges számukra, amely irány nem a Te szereteted sugárzását eredménye-
zi. Törvények, szabályok, paragrafusok, regulák. Ó Istenem! Tilalmak, fékek, 
kimagyarázások, stb.

HANG: "Kétségtelen, hogy az Én IGEN-em és NEM-em nagyon sok 
hordalékot szedett magára a teremtés óta. De tudnod kell, hogy minden élet-
indulás új lehetőség a zavar- és sallangmentes egyértelműséghez való felzár-
kózáshoz. Semmi sem véletlen. Minden felhasználható elindulásra. Ezt kell 
megértened. Azt, hogy számodra az elindulás a fontos. Valójában csak az. 
Csupa elindulási lehetőséget nyújtok nektek. Az ébredés, az látványos elin-
dulás. De minden perc, belül, azonos értékű elindulási lehetőséget kínál fel 
számotokra. Ez az előrenézés velejárója."
******************************************************
17. PÁRBESZÉD AZ ŐRANGYALLAL

Istenem! Köszönöm Néked azt az angyalsereget, mely körülvesz most 
is, és szinte drukkolnak azért, hogy nyerő legyek a Te számodra.

Őrangyalom! Égi Mesterem! Örülök Neked. Köszönöm sugallataidat. 
Most kérlek, Te szólj hozzám!

HANG:  "Jó.  Tudod,  nekem kettős  a  viselkedési  normám.  Figyelek 
REÁ! Nézem, szemlélem ŐT, aki VAN. Ez éltet, ez boldogít. 

Ó, ezt nem lehet a ti dimenziótok szavai által mondatokká szőni. Nem 
lehet. Amint a Napot nem lehet befogni szűk háló keretébe, amint a tengert 
nem lehet belegyömöszölni piciny kiskanál csöppnyi kagylójába, amint a si-
vatag homokját nem lehet egy óvoda játék-udvarán kis homokozóvá zsugorí-
tani, amint az összes levegőt nem lehet kicsiny pohár burája alá besűríteni, s 
még sorolhatnám a sok hasonlatot, hogy mi mindent nem lehet, de még ha 
ezek mind sikerülnének is, akkor sem lehet megközelítően sem érzékeltetni, 
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hogy mit is jelent egy kis égi lénynek az, hogy szemlélem ŐT. Ez kimondha-
tatlan, kifejezhetetlen boldogságom.

A másik formám, hogy reád vagyok tekintettel. Nemcsak látlak! Ez an-
nál sokkal több. Tudatalatti világotok olyan lehetőséget kínál fel nekem, ne-
künk, hogy hatni tudunk, illetve próbálkozhatunk hatni rátok. Ebben a réteg-
ben öröm számomra, ha otthon érezhetem magam. Igen. Tudatos világotokat 
is sokszor torpedózzuk sugallatokkal. Néha ezt érzékelni is szoktátok. De itt 
túl sok a zavaró állomás. 

A bennetek uralkodó önzés, kényelemszeretet, gyakran nemcsak meg-
nehezíti érdeketekben kifejtett munkánkat, hanem kimondottan lehetetlenné 
is teszik azt.

Több befelé-koncentráltság, külső önfegyelem, külső-belső önlegyőzés 
sokat segítene rajtatok. Ezeket nagyon tudom ajánlani! Kétségtelen,  hogy 
óriási  lelki-szellemi  gazdagság  áll  rendelkezésünkre  számotokra.  De  ez 
olyan, mint egy tengerparti raktár gazdag telítettsége. - A hajó rakodóterét 
meg kell nyitni e gazdagság számára. De még ez sem elég! Azokat a kacato-
kat, melyek csak az értékes helyet foglalják el, ezeket be kell szórni a tenger-
be. De ezt nem a raktár felügyelője, vagyis én, hanem a hajó kapitánya, tehát 
ti kell hogy elvégezzétek. 

Életed hajója a tiéd! Te kaptad. Az irányt, a karbantartást neked kell el-
végezned!" 

Drága Őrangyalom! Te tudod igazán, hogy mennyi kacat van hajómon. 
Vajon csak magamnak kell megküzdenem ezekkel?

HANG:" Nem. Neked meglátnod kell, és döntened felőlük. Ezeket sen-
ki nem vállalhatja fel helyetted. Mint a cigarettánál, mint az italnál. Persze a 
butaság nem ilyen tárgyi dolog. De e téren is neked kell látnod és döntened. 
Gondold át: mire használod az idődet? Hogyan használod az idődet?"
******************************************************
18. VAN ÖNELÍTÉLÉS

Istenem! Gyakran hangoztatom, s komolyan úgy gondolom, hogy az 
imádság  és  az  élet  mindig  szinkronban  vannak  egymással.  Amilyen  az 
imánk, olyan az életünk. - Kérdem: hogyan kell értenünk e szavaidat: " Amit 
mondanak, tegyétek, de tetteiket ne kövessétek."

HANG: "Akikre mondtam, azok súlyos tudathasadásban élnek. Bár go-
noszság is van bennük, nemcsak betegek. Mondhatom így is: állapotuk önel-
ítélés. 
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Ez egy olyan öngyilkosság, melynek következményei nem ebben a di-
menzióban érnek be. De beérnek. Ezek jobban járnának, ha engednék itt be-
érni. De önzésük és kényelemszeretetük ezt nem engedi. Azért említettem a 
kényelemszeretetet is, mert az önzésnek ez az ága nagyon veszedelmes, és 
képes az emberből kiirtani minden empátiát. Ennek másik neve részben lus-
taság. Azért részben, mert lusta kétféleképpen lehet valaki.

 Az egyik, hogy nem csinál semmit. Ez teljesen belesimul az önzésbe. 
A másik, hogy nem azt csinálja, amit csinálnia kellene. E második azért ve-
szedelmesebb, mert így képes valaki egy egész életen át önámításban élni, 
míg a semmit  sem csinálást,  tehát a lustaságnak ezt a formáját,  nem bírja 
soká az ember természete. 

Sajnos az imádság is lehet ilyen pótcselekvés. Ez a lelki lustaság meg-
nyilvánulása. Mikor valaki imaszövegeket mond, saját lelkének megnyugta-
tására és nem tovább-fejlődésére, nem akaratom megláttatására, megtételére. 
Az ilyen imádkozóban nincs módomban szóhoz jutni, mivel lelkében nincs 
is Velem. Én mindig szívemből beszélek. Nem ismerem e szó tartalmát: fe-
lületesség. Minden mondanivalómmal Magamat közlöm. Ezért szavaim te-
remtő erőt hordoznak. Igen, mert magát a Teremtőt hordozzák. Tőlem soha 
sem  függetlenülnek  szavaim,  mert  azok  Lelkem  külső  megnyilvánulásai. 
Hogy is függetlenülhetnék Lelkemtől?!"
*******************************************************
19. A LÉLEK ÉLET-HALÁL HARCA

Istenem! Most nagyböjti idő van. Elimádkoztam a Fájdalmas Rózsafü-
zért. Szeretném hallani hangodat!

HANG: "Gyermekem! Már verejtékeztél te is életedben éppen eleget. 
De csak víz-verejtéket ismersz. Mikor már a vér töri át az érfalakat, s a póru-
sokon talál kiutat magának, akkor bizony a lélek harcol. Éspedig élethalál-
harcot vív. Fiam ezt élte át. Átélte, hogy a győztes oldalán állni nem olcsó 
mulatság. A győztes oldal éppen azáltal lesz győztes oldal, hogy száműzi on-
nan a halál ijesztő rémeit. 

A győztes oldalt nem a fegyverletétel jellemzi. Éppen ellenkezőleg! A 
győztes oldalon minden fegyver üzemel. Nincs pihenés. De még elfáradás, 
belefáradás sincsen. Nem lenne győztes oldal, és nem is az, ahol nem dolgoz-
nak a fegyverek: a fegyelem és a figyelem.

Az ellenséghez pártolás, az árulás! Nem lehet árulással, hazaárulással 
hazát védeni! Isten Országa képes a vérrel verejtékezésre is. De soha nem en-
gedhet át egyetlen területet sem a "jövő" érdekében. 
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Isten Országa nem ismer jövőt.  Csak jelent  ismer.  Isten Országában 
csak jelen van. Múlt nincs. Miért is lenne? Az emlékezések szintje nem az 
élet szintje. A "nincs"-csel foglalkozás nem más, mint a jelen elárulása, nem 
más, mint menekülés. A narkotikum azáltal törekszik megédesíteni a jelent, 
hogy elmenekít a valóság elől.  De ez egy nagy-nagy hazugság-állapot! Az 
ilyen menekülés: CÉLTALANSÁG. Minden céltalanság megcsúfolása a va-
lós célnak. A cél éppen azért CÉL, hogy tökéletesítse a célba törekvőt. Mi-
lyen tökéletesedésre lehet számítani olyan cél elérésében, mely a valóságtól 
visz egyre távolabb? Hogy is lehetne célnak nevezni azt, mikor valaki jól érzi 
magát a jelenben, mint végső állapotban, mikor a jelene, ha nem építő fel-
adatot hordoz, akkor éppen az építő feladatra szánt idő elrablását jelenti?! A 
jelenlét csupán létbenlét. A valóságban levés viszont KAPCSOLAT OBJEK-
TÍV VALÓSÁGOKKAL, akár feladatok, akár személyek e valóságok."
*******************************************************
20. HALOTTAT JELENTETTEK BE

Istenem! Köszönöm, hogy ma délelőtt olyan beszélgetéseket folytathat-
tam, melyek a Te szent akaratod megismerésére irányultak. Halottat jelentet-
tek be.- De érzem, szólni akarsz.

HANG:" Gyorsan jött halála. Ő még most sem eszmélt föl igazán. Na-
gyon furcsának tűnik neki, hogy nem vesznek róla tudomást. Valójában szé-
gyelli, hogy leányait nem arra nevelte, amire kellett volna. Az érlelődik ben-
ne,  hogy testi  életet  vállal  tovább.  Nagyon vallásos  családapa  akar  lenni. 
Nem, nem e Földön vállalhat életet. Ez a Föld már nagyon megérett a pusztu-
lásra. Kit érdekel a vezetők közül, hogy mi lesz a világ sorsa? Senkit! Mind-
egyiket egyéni pillanatnyi sorsa érdekli csupán.

 A római Pápa sem tud mit kezdeni azzal az ismeretanyaggal, mely bir-
tokában van. Nem, mert teológiai ismereteit megfelelőnek gondolja. Így ezek 
bezárják, s lehetetlenné teszik számára, hogy szabadon tudjon működni ben-
ne a Lélek. - 

De visszatérek az elhunytra. - Ez a szegény ember, aki csak vergődik 
itt, de nem érti az egészet, kap itt tanítót, s megtervezheti azt az életet, mely 
ezután örömeinek, szenvedéseinek és javulásának tere lesz majd."
*******************************************************
21. MI JÖN KÖZVETLENÜL ISTENTŐL?

Istenem! Igazán nem tudom, hogy mi jön közvetlenül, és mi jön köz-
vetve Tőled.
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HANG:" Persze, mert ez a benső mikrofonod, ahová, ahonnan beszé-
lek, még nem tisztult ki benned eléggé. Abban már most biztos lehetsz és 
vagy is, hogy végső soron minden szó Tőlem jön akkor is, ha néha égi köz-
vetítőket használok fel arra, hogy halld gondolataimat. Úgy vagy, mint az a 
kút, melyet éppen a ritka igénybevétel miatt, beiszapította, behordta törme-
lékkel a hozzá nem értés. Így aztán a hangom csak annyit árul el neked, hogy 
nem tőled jön. De ez kell hogy egyelőre számodra elég legyen, ha azt akarod, 
hogy továbbra is használható légy".

Igen, Istenem! Így mondom, mert tudom, hogy minden, ami épít, buz-
dít, vigasztal, az Tőled jön, függetlenül attól, hogy milyen közegeken kell át-
haladnia.
*******************************************************
22. AZ IRGALOMRÓL

HANG: "Barátom! Az előbb elimádkoztad a Dicsőséges Rózsafüzért. 
A végső kifejlettség állapotát igyekezted magad elé állítani: - Föltámadás - 
Mennybemenetel - Szentlélek. - Igen. Mindezekben már itt a Földön is rész-
ben részesültök. De azok a sötét fellegek, melyek lelketek egén időnként tor-
nyosulnak, gyakran feledtetik a felhők feletti Napot. E felhőknek ez a mun-
kájuk. Ezért küzdenek. Ez a céljuk! Nektek pedig az egészséges nagyvonalú-
ság. Egy olyan Hozzám igazodás, mely érthetővé teszi számotokra, hogy mit 
és miért engedek meg. 

Én tudom, hogy mi van az emberben, de ti nem tudjátok, hogy mi van 
Bennem, pedig tudhatnátok.

Az a négy kinyilatkoztatás, melyből hármat már most birtokoltok - te-
remtés, sugalmazás, megtestesülés / a színről színre látás még hátra van /, 
ezek elégséges információt adnak Rólam azoknak, akiket érdekel, hogy Ben-
nem mi van. 

Aki közületek elhatározza, hogy naponta fél órát foglalkozik Velem, 
legtöbbször még az is alig várja már, hogy túl legyen rajta. Pedig mindannyi-
tok számára a legjobb az lenne, ha sohasem érne véget a Velem való kapcso-
lat ápolása. 

Aki igazán közeledik Hozzám, az egyre jobban kell hogy sugározzon 
Engem. Aki közeledik a fényhez, az egyre jobban megvilágítódik, s egyre ra-
gyogóbb lesz. 

Ti  általában  mindannyian  hordjátok  magatokban  azt  a  káini  vonást, 
hogy képesek vagytok testvéreteket, ha nem is baltával, de szavakkal agyon-
ütni.
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 Pontosan  ezt  a  vonást  képes  megszüntetni  elsődlegesen  az  a  fény, 
mely Belőlem áradva átjárja azt,  aki Hozzám szívével közeledik.  Ez azért 
van így, mert IRGALOM a nevem. Aki szeretetet mond, az elsősorban irgal-
mat mond. Igen. IRGALMASSÁGOT AKAROK! A Mennyországba min-
denki csak irgalomból jut be. Ez részemről nem kegy. Ez a természetem! 
Nemcsak tudom, de élem is, hogy csak az irgalmasok boldogok."
*******************************************************
23. A MENYASSZONY-VŐLEGÉNY HASONLATRÓL

Uram!  A  menyasszony-vőlegény hasonlat  a  Szentírásban  valóban  a 
mennyországi boldogságot akarja érzékeltetni?

HANG:" Igen. A földi szerelmi  házasság valóban érzékeltet  valamit 
számotokra itt időben abból, ami a Velem kötött HÁZASSÁG örökké tartó 
boldogsága. De tényleg csak nagyon kicsit érzékeltet belőle. Oly picit, hogy 
méltán mondhattam: "Ketten lesznek egy ágyban, az egyiket felveszik, a má-
sikat otthagyják." 

Az emberi  nem házasság-kapcsolatának csupán a felszíne  való arra, 
hogy benépesüljön a Föld. Az emberi kapcsolatok mind-mind a mélyben Ér-
tem kialakítandó kapcsolatok, akár érdek-, akár cimboraság-, akár házasság-
szövetségnek nevezzük. A mélyben ez van.

Mivel Én szükségszerűen KÖZÖSSÉG vagyok, ezért minden közössé-
gi megnyilvánulásnak az volna a feladata és szerepe, hogy ruhaként szolgál-
jon számomra. Aki a felszínen megreked, az sajnos elcsúszik a jégen, ahe-
lyett, hogy saját kűrjét mutatná be rajta. E kijelentésem: 'szükségszerűen KÖ-
ZÖSSÉG vagyok', nem azt jelenti, hogy több van Belőlem, hanem azt, hogy 
nem élhetek magányosan."
******************************************************
24. MÁRIA SZÓL A FIATALOKRÓL ÉS A BÓDULATRÓL Szűzanya! 
Szólj hozzám, hallgat a Te szolgád!

HANG: "Jó. Jönnek hozzád fiatalok, akiket tanítasz, akik foglalkoznak 
Jézussal, s akik várnak valami nagyszerűt. Nekik van igazuk. Várakozásuk 
nem hiábavaló. Nem, mert Isten világában mindenről tudnak, és minden jó 
szándék jutalomra számíthat.  Ez az ország az ajándékozás világa! Itt csak 
gazdagítás van. Csak gazdagítás. A ti világotok lényegében a mulandóság, 
tehát a lemondás világa. Ott mindenki csalódik, aki nem ért a lemondáshoz.

 Nálatok a lemondás, ha szívből jön, akkor csak látszat-lemondás, mint 
a halál, mely látszat-elmúlás. Szeressetek szívből lemondani. Csak azok élik 
meg elmúlásnak az elmúlást, lemondásnak a lemondást, akik tévedésben él-
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nek, mert a hazugság atyjának bűvész-trükkjeinek bedőltek. Aki mélyebbre 
akar látni, aki nem elégszik meg a felszínnel, az megtapasztalhatja, mennyire 
szeret az Isten. - 

Az elbódulásról mondok pár gondolatot. - A zene, mely elbódítja vilá-
gotokat, nem a szférák zenéje. Az a bódultság, melyet a mai fiatalok által ze-
nének nevezett ritmikus zörej idéz elő, valóban az alvilág szellemét hívja, 
kelti életre bennük. Isten nem elvesz, hanem odaad.

 A GONOSZ abban utánozza Istent, hogy kéri: add át magad. De ez a 
bódulatnak, a rövid élvezetnek történt odaadás kitárja a szív kapuját a rablás 
démonának. Mindent elrabol, lecsupaszít, ijesztő, zörgő, lelki-szellemi csont-
vázzá rágja szét szerencsétlen áldozatát. 

Igen.  Ez a  bódultság szöges ellentéte  annak az extázisnak,  melyben 
percek  alatt  többet  tudhat  meg  a  lélek  Istenről,  szépségről,  harmóniáról, 
csendről és boldog békéről, mint az, aki a világ összes irodalmát elolvasta 
ezekről. 

Igen. Egyiknél is, másiknál is – részetekről – az odaadottság a fontos. 
De Isten világában a Neki odaadottság másokat gazdagít. Tehát fejlődést, és 
nem haladását előmozdító tényező. Úgy legyetek tehát odaadottak, hogy ne 
lopkodjátok vissza darabokban Tőlem, Fiamtól azt, amit egykor vagy most 
egészen odaadtatok. Nagyon szeretlek benneteket, s kívánom, hogy nagyobb 
hatékonysággal  tudjak  működni  azokban  a  gyermekeimben,  akik  veletek 
kapcsolatba kerülnek. Ezen kell közösen munkálkodnotok. Okos dolog bízni 
az Én édesanyai szívem gyümölcsöket érlelő szeretetében!"
*******************************************************
25. IRGALOM ÉS IGAZSÁG

Jézusom! A Te irgalmas szeretetedről, a mi irgalmatlan önzésünkről el-
mélkedve fordulok most Hozzád.

HANG: "Bizony, mindenki csak irgalomból kerülhet a Mennyország-
ba. Nem azért, mert neki irgalmaztak, hanem azért, mert ő volt irgalmas. Na-
gyon kell hangsúlyoznotok, hogy nem Tőlem kell félnetek, hanem elrontott 
önmagatoktól. Éppen az irgalom az, ami erre a legjobban rámutat.

 Amit ti igazság rendjének mondotok, az valójában az irgalmatlanság 
rendje. Elmondtam és bemutattam, hogy egyetlen igazságot ismerek: szeres-
sétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket. Nem kisebb feladatot kívánok tő-
letek, mint azt, hogy itt a Földön tegyétek elviselhetővé az emberi élet szá-
mára a poklot. A pokolnak ez a nótája: kiharcoltam az igazamat.
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 Akik köreitekben hatalomra jutnak, azok mind ezt fújják. Annak ide-
jén Pilátus volt annyira római, hogy lássa: ártatlan férfi áll előtte ítéletre, de 
volt annyira uralkodó, hogy csak igazságtalan tudjon lenni. Ez ma is így van.

 Irgalmasságot akarok, mert Én is az vagyok, és magamra teremtettelek 
benneteket, és nem akkor nyugosztok meg, ha nektek valaki irgalmaz, hanem 
akkor, ha ti  irgalmassá váltok.  Egyszerűen nem érinti  a lényeget az,  hogy 
hozzátok irgalmas valaki vagy sem.

 Azt mondtam, a poklot kell elviselhetővé tennetek. Nincs a világon 
sem hely, sem állapot olyan, ahol jobban elítélték és borzalmasabban kivé-
gezték volna azt, aki magáról elmondhatta: Én vagyok az Élet -, mint itt a 
Földön.

Amikor Én kimondtam e szót, IGAZSÁG, nyilván csak erkölcsi maga-
tartást címkéztem meg vele, mely az irgalom rendjének velejárója, és ami 
jogi keretekbe nem szorítható bele. Rám hivatkozva csak ilyen igazságról le-
het beszélni. Csak ez az igazság azonos Velem, és azzal az ÉLETTEL, mely 
szintén Én vagyok.

 Ennek az IGAZSÁGNAK a megnyilvánulása az a keveretlen viselke-
dés, melyből bárki ráismerhet minden konfliktus-helyzet megoldására: AMIT 
NEM AKARSZ, HOGY NEKED TEGYENEK, AZT NE TEDD MÁSNAK. 
AMIT AKARSZ, HOGY VELED TEGYENEK, AZT TEDD MÁSSAL. Ezt 
nem elég tudni. Erre törekedni kell. Ez nem pótolható semmiféle áldozat-be-
mutatással, s ez képes pótolni minden mást."
*******************************************************
26. A SZERETET NEM SABLONIZÁLHATÓ. A PRÓFÉTA 
       CSAK IGAZAT MOND.

Jézusom! Az elmúlt félévben sokszor és sokat mondtál nekem. Miután 
láttam, hogy a Te szavaidból nemcsak én meríthetek erőt, úgy határoztam, 
hogy leírom azokat. Hamarosan megtelt egy vaskos füzet. Eddig e füzet tar-
talmát próbáltam leírni. De ez a másolás nagyon döcögően megy nekem. En-
nek egyszerűen az az oka, hogy olyasmivel kísérleteztem, ami nem lehetsé-
ges. Vagyis valami rendszert, valami szilárd fonalat próbáltam találni, hogy 
ráfűzzem a Tőled jövő gondolatokat. De amint a szeretetet nem lehet sablo-
nizálni, úgy a Te gondolataidat sem. Ezért a jövőben azt írom le, amit itt és 
most éppen sugallsz nekem.

HANG: "Bizony, Barátom, sem az életet, sem az Én életemmel azonos 
szeretetet sem sablonizálni, sem intézményesíteni nem lehet.
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 Nagyon sok probléma adódik abból,  hogy intézmények azonosítani 
akarják magukat Velem. Ez soha sem fog sikerülni. Nem Miattam, hanem 
miattatok. Nem ti vagytok az ISTEN. Ti soha sem mondhatjátok sem magá-
nyosan, sem közösségben, hogy aki titeket lát, az az Atyát látja. 

Én nem azt mondtam, hogy ahol ketten-hárman összejönnek, az va-
gyok Én. Nem. Annak idején azt mondtam, hogy ahol ketten-hárman össze-
jönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük. Ez tehát egészen más! -

 Vagyok tehát Én, vannak Engem képviselni szándékozó intézmények, 
felekezetek,  és  vagytok  ti,  akik  vagy beleszülettek,  vagy belejelentkeztek 
ezek valamelyikébe.  Aki Engem keres, az Rám találhat  bármelyik Engem 
képviselni akaró intézményben. De mindegyik intézményben csak nagy szen-
vedések  árán  tud  megmaradni  Mellettem.  Ennek  egyszerű  oka  az,  hogy 
Szentlelkemet mindegyik intézmény vezetői ki akarják sajátítani maguknak. 
Márpedig a Lélek ott fú, ahol akar, és nem ott, ahol akarjátok. Amikor ott is 
fú, ahol ti akarjátok, az azért van, mert ti akkor éppen ott akarjátok, ahol fú. 
Tehát nem Ő alkalmazkodik a ti akaratotokhoz, hanem előfordul, hogy ti azt 
akarjátok, amit Ő.

E kijelentés: 'A prófétaság Lelke engedelmeskedik a prófétának', nem 
azt jelenti, hogyha a próféta akarja, akkor a Szentlélek hazudik is a próféta 
kedvéért, hanem azt, hogy csak akkor szól, ha a próféta is akarja. ÉS NEM 
SZÓL, ha a próféta mást akar mondani. 

A Lélek mindig szól, ha a prófétának szándéka azonosulni Vele. De 
nem szól, ha e szándék hiányzik. Ha tehát hiányzik e szándék, és a próféta 
mégis szól, akkor az illető ebben az esetben hamis próféta."
*******************************************************
27. HOGYAN LEHET JÉZUS VALÓSÁGOS ISTEN ÉS 
       VALÓSÁGOS EMBER?  

Jézusom! Mostanában sok vita folyik arról, hogy Te hogyan lehetsz va-
lóságos Isten és ugyanakkor valóságos ember? Kérlek, világosítsd ezt meg 
nekem!

HANG: "Barátom! Hogyan lehet az, amit kérdezel? Sehogyan. Téve-
désben vagytok. Hogyan lehetne valaki valóságos, igazi ember, és ugyanak-
kor valóságos, igazi papagáj? Sehogyan! Ami a létrendben lefelé képtelen-
ség, az felfelé is az. Az igazi embert nemcsak az jellemzi, hogy minden em-
beri tulajdonsággal elvileg rendelkezik, hanem az is, hogy nem emberi tulaj-
donságokkal nem rendelkezik. Nem lehet valaki egyazon pillanatban valósá-
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gos ember is és valóságos papagáj is. Ha igazán ember, akkor nem igazán pa-
pagáj, ha igazán papagáj, akkor nem igazán ember.

 Sajnos, jó szándékkal sok butaságot csináltatok már. Azért imádkoz-
tam értetek a kereszten, hogy szeretni tudjalak benneteket butaságotok elle-
nére, így:' Atyám bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.' -

 Én köztetek is, amikor valóságos ember voltam, akkor valóságos em-
ber voltam. Igaz, megtehettem azt is, hogy valóságos Isten legyek, de ilyen-
kor valóságos Isten voltam. Nagyon is valóságos ember voltam akkor, mikor 
elmondtam, hogy kérhetnék az Atyától tizenkét ezred angyalt segítségül, és 
nem voltam ugyanakkor Isten is. 

Valóságos Isten akkor voltam, mikor emberségemet teljesen elrejtettem 
előletek. Igen, az EUCHARISZTIA alapításakor. De abban a pillanatban va-
lóságos Isten voltam, s nem voltam valóságos ember. 

Amikor példát adtam nektek, olyankor mindig valóságos ember vol-
tam. Mikor Lelkem újjászülő Erejére volt szükségetek, akkor már nem em-
ber, hanem valóságos Isten voltam. Ezért mondhattam, hogy jobb nektek, ha 
elmegyek. Belőlem élni csak azért tudtok, mert valóságos ember voltam. De 
akkor nem voltam Isten. Általam élni csak úgy és csak azáltal tudtok, hogy 
Isten vagyok, és nem ember."
*******************************************************
28. AKINEK NEHÉZ NYILVÁNOSAN IMÁDKOZNI

Jézusom! Egyik testvérem azt kéri Tőled, hogy mondj neki valamit az 
imádságról, mivel oly nehezen tud szólni Hozzád, főleg olyankor, mikor kö-
zösségben akar imádkozni hangosan.

HANG: "A szeretetben teremtő erő rejlik. Amikor teremtésről hallotok, 
általában az anyagi világ létrejöttére gondoltok. Gondolatokat is kell tudni te-
remteni! A szeretet képes erre. Ha az akarat készséges, akkor képes erre a te-
remtésre. Legfontosabb a szeretet jelenléte. A szeretet olyan önközlési vágyat 
táplál, melyben a SZERETETT lény megdicsőül. 

Ágostonon  keresztül  azt  mondtam  valaha:  'Szeress,  és  tégy,  amit 
akarsz.' Most ezt így fogalmazom: szeress, és kész. Úgy nem tudsz szeretni 
Engem sem, hogy ne gondolj rám, hogy ne foglalkozz Velem. Engem szeret-
ni éppen annyit jelent, hogy Nálam tudni otthonodat. Vagyis: nem vagy ott-
hon másutt, csak vendégségben. Nekem nem a mondanivalód kell, hanem te 
kellesz. Ha ezt tudod, ez a felismerés már maga imádság részedről. Nem sza-
vakon múlik ez. Egymáshoz tartozásunk felismerésén. -
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 A közösségben mondott ima: tanúságtevés jelenlétemről. Nem erőlkö-
dés eredménye. A "mit is mondjak" ilyenkor már túl akar lépni a tanúságte-
vés szintjén. Az Engem köszöntés, a Nekem hálát mondás is elég, s ez végső 
fokon nem más, mint normál bárkivel találkozás természetes tudomásul véte-
lének megnyilatkozása. Azt felnőtt embernek nem kell különösebben tanul-
nia, hogy hogyan köszöntse azt, akivel találkozik. 

Imádkozni - tehát nem csupán pár szóban köszönteni Engem -, azt ma-
gányodban kell. - Teremteni gondolatokat, melyek örömödnek, bánatodnak, 
vágyaidnak, csalódásaidnak hordozói.  Lelkedben Elém állni,  benső kapuid 
zárait fölpattantani, Velem közösen múltadban elbarangolni, s Tőlem szeme-
ket kérni, hogy meglásd életedben munkám, szeretetem nyomait, áldásomat 
kérve személyekre, eseményekre, mely áldás tisztítja álmaidat, kapcsolatai-
dat, hogy ne csak elviseld magadat, de örülni is tudj Miattam önmagadért. - 

Nem véletlenül idetévedett embersors vagy csupán, hanem örök álmom 
fénye jelent meg veled e sötét világban. 

Igen, ezt az imát tanulni kell. Tanítani akarlak erre. Más úgysem tud té-
ged megtanítani imádkozni, csak Én, a te Istened, akit te Jézusnak nevezel, s 
Aki vár téged lelked mélyén, hogy Hozzá járj iskolába. Mondd el hangosan 
is Nekem azt, amit úgy gondolsz, hogy hallanom kell. 

Szereteteddel kell legyőznöd az imád ellen támadó kísértőt. Ez pedig 
úgy megy,  hogy tudod:  VÁRLAK.  Várlak,  és  Én  nagyon  hálás  vagyok. 
Együtt akarok örülni, és együtt akarok szomorkodni veled. -

 Az imádság kétségtelenül HIT kérdése is. De nem kell hozzá rendkí-
vüli hit. A hit a szív szeme. „Boldogok a tiszta szívűek, mert látják Istent.” - 
Nem vagy tiszta? - Nem baj. - Nem akarsz tiszta lenni? Ez baj! -

 Tisztátalanná sokféleképpen válhat valaki. Tisztává csak egyfélekép-
pen. Csak annak a szíve válik tisztává, aki elhiszi, hogy ezt Én meg tudom 
tenni. Ahogy a leprás mondta:" Ha akarod, megtisztíthatsz engem." Ilyen ki-
jelentésre még soha sem mondtam, hogy nem akarom. Nem is tudnám mon-
dani.

 Hidd el,  ahol  Én megjelenek,  ott  minden tisztul.  Annyiban tanulsz 
meg imádkozni, amennyiben nem akadsz fönn csip-csup bukdácsolásaidon, 
amennyiben irgalmas szeretetemnek megtisztító erejét engeded legalább tu-
datodig jutni. Vagyis arra kell rájönnöd, hogy nem az a fontos, milyen vagy, 
hanem az, hogy az Enyém vagy. Nyugodj meg, másnak sincs értéke önma-
gában. Éppen ezért imádságod teszi értékessé életedet, s nem életed teszi ér-
tékessé az imádat. - Gondolj a farizeus és a vámos imájára.
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 Imakapcsolatunkban sokkal nagyobb és hatásosabb az Én szerepem, 
mint a Tiéd. Neked csak el kell ezt hinned, Nekem viszont hordoznom kell 
téged. Imád nem miattad, hanem Miattam lesz értékké, és tesz értékessé. -

 Nagyon sok formája van az imának. De mind azonos abban, hogy Ál-
talam imádság, Miattam imádság és éretted imádság. - Erről most ennyit."
*******************************************************
29. JÉZUS BESZÉL AZ Ő EGYHÁZÁRÓL

Jézusom! Kérlek, szólj hozzám Egyházadról!
HANG: "Barátom! Egyházam az az intézmény, mely képes megmutat-

ni a benne lévőknek, a Vele foglalkozóknak, hogy mennyi emberi nyomorú-
ság zsúfolódhat össze az Én nevemben egyéni önző érdekek, hatalmi ambíci-
ók kiélése céljából. Éppen az Egyházam az, melynek külső falai gigantikus 
méreteivel negatíve hirdetik ezt: a kicsi a szép. -

Az Egyházam az én Keresztem. Mindig is az volt. Itt válik ki legjob-
ban az önzés, gyűlölet, kapzsiság, irigység, rangkórság, piperkőcség, pénz-
imádat, kényelemszeretet, gerinctelenség, ravaszság. Ez valóban egyetlen ér-
tékkel rendelkezik, s ez az, amiről igazán nem tehetnek, akik benne vannak. 

Ennek az Egyháznak egyetlen értéke az, hogy az ENYÉM! Éppen így 
van ez a Kereszttel is. Önmagában bitófa. Értékké általam lett azáltal, hogy 
küzdőteremmé, küzdőtérré, mely Enyém, választottam. Ezáltal minden áldás 
ebből a Keresztből ered, árad. Egyházam ugyanezt  a  feladatot  teljesíti. 
Szó sincs a néger fehérre mosásáról. Nem. Keresztem és Egyházam gyökeré-
ben, folyamatában és gyümölcseiben egyaránt azonosak. Amint keresztedről 
le nem szállhatsz, mert természeted és körülményeid gerendáiból épül, úgy 
Egyházam is ilyen. Barátaim és vádlóim egyaránt téglái Egyházamnak.

 A felekezet-cseréknek sohasem kegyelmi okai vannak, hanem pszichi-
kaiak. Nem attól lesz jobb vagy rosszabb valaki, hogy melyik felekezet tudja 
magáénak. Erkölcsi értéket a lélekben levő szeretet ad mindenkinek, függet-
lenül attól, hogy melyik felekezetnek tagja. Egyházam a lehetőségek tárháza 
mindkét irányban: uralkodás - szolgálat; szeretés - önzés; gőg - alázat; bántás 
- megbocsátás. 

Az képtelenség, hogy bármely felekezet is lefoglalhatna úgy magának 
Engem, hogy tetszése szerint rendelkezzék Velem. Az igazság az, hogy bár-
mely felekezetben bárki átadhatja magát Nekem úgy, hogy tetszésem szerint 
rendelkezhessem vele. 

Nem az Egyház nyújt Engem a világnak, hanem Én nyújtom az Egyhá-
zat az embereknek. Üvöltően hamis nézet az, mikor Egyházamban a hatal-
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mon lévők azonosítják magukat Egyházammal kizárólagos módon. Ezt ma-
guk a hatalmon lévők is tudják. Szentlélek elleni bűnnel főleg itt lehet talál-
kozni.

 Számomra Egyházam megalapítása előtt is világos volt, hogy szeret-
nem kell mindenkit, s tudomására kell hoznom mindenkinek, hogy e feladat 
elvégzésére vállalkozva akarok mindenki lelkében élni. Vagyis, hogy min-
denkinek szól e felhívásom: Engedj be magadba, hogy mindenkit szerethes-
sek általad. -

Aki ezt  Számomra nem teszi  lehetővé,  abban nem tudok élni  akkor 
sem, ha római pápa, akkor sem, ha gyermekorvos. 

A probléma abból adódik, hogy Én bennetek nemcsak szeretni akarok 
mindenkit, hanem általatok ezt meg is akarom mondani mindenkinek, hogy 
Én ilyen vagyok. 

A probléma abból adódik, hogy akiben élek, abban szövegelni is aka-
rok másoknak. És akiben nem szövegelhetek másoknak, abban nem tudok 
élni.

 Célom nem a szeretés. Az LÉNYEM. Célom a szövegelés, a tanítás, 
az örömhír hirdetése. Célom: benned is kimondani másoknak, hogy bennük 
is e szövegelés a célom. E téren valóban szamár a végállomás. Sőt, ördög!

 Bármekkora szeretetet  is gondol megjeleníteni valaki önmagában, e 
nélkül nem tudok vele azonosulni. Ha pedig végállomásként állítja mások elé 
azt, hogy szeretnünk kell egymást, s ezt Velem akarja alátámasztatni, akkor 
bizony a világosság angyalának képében az a  Kísértő lepleződik ott le, aki a 
hazugság atyja. 

Ha valaki úgy szeret másvalakit, hogy nem hozza az illető tudomására: 
boldoggá őt is csak az teheti, ha másokat is szeretni kezd, akkor jobb lenne, 
ha semmi szeretetet sem kapna az illető, mert a fél-szeretet rosszabb, mint a 
gyűlölet. - 

Akarom,  hogy megértsed  szavaimat,  ezért  ismétlésbe  bocsátkozom: 
Lényem a szeretés. Célom, hogy ezt másoknak elmondjam. Csak abban él 
Lényem örömmel, akiben megvalósíthatom célom.

Aki csak azt akarja, hogy szeressék - ezt különben mindenki akarja -, 
az előbb-utóbb el akarja hallgattatni azt, aki a szeretés hirdetésének köteles 
feladatát másoktól is megkívánja."
*******************************************************
30. A RENDRŐL

Uram! Egyik testvérem hallani szeretne Tőled valamit  a 
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REND-ről.
HANG:  "Barátom!  Tudom,  miféle  rend  érdekli  testvéredet.  De  Én 

most mélyebbre nyúlok, mert az a rend, mely jelenleg a problémát jelenti, az 
csupán a felszín.

Körülményeitekben akkor van rend, mikor mindennek megvan a maga 
helye, és minden a maga helyén van. Ebben a statikus állapotban nincs élet. 
Ez egy művészi alkotás. Ilyen körülményben élni állapotszerűen nem is le-
het. Nem, mert mindig arra kell vigyázni, hogy az emberi viselkedés alkal-
mazkodjék a külső rendhez. - 

Az a rend viszont, mely kell hogy jelen legyen egy normál életvitelben, 
az nem merev, nem statikus, hanem alkalmazkodó külső körülmény. A prob-
léma akkor nő valaki feje fölé, amikor ez az alkalmazkodás a levegőben lóg. 
Alkalmazkodna, de nincs mihez. -

 A félig elvégzett, a csak belekezdett és úgy hagyott munkák biztos je-
lei annak, hogy nem a külső renddel van baj. Akinél az elképzelés és a meg-
valósítás határai elmosódnak, az általában szenved a tényektől, fárasztja a je-
len, s kicsit mindig menekülőben van. A körülmény, mint valóság, csak való-
sághoz képes alkalmazkodni. Menekülő ember mindig rendetlen, mert nincs 
szilárd jelene. -

 Ez  kétségtelen gyermeki  vonás,  de felnőtt  számára  nem boldogító, 
nem megnyugtató, mert felelősséggel jár. Az álmodozás nem kifizető dolog. 
Bármilyen sivárnak is tűnik a valóság, tápszer van benne, s bármily színesek 
is álmaid, nincs bennük tápszer. Legfeljebb ópium. -

Nem elbódulni,  hanem meglódulni!  Ez legyen a jelszó.  Itt  is  áll  az, 
hogy nem kívülről kell elindulni befelé, hanem belülről kifelé. Nem a külső 
rend tesz belsőleg reálissá, hanem a belső, a valós jelen benső állapotod kö-
vetkezménye lesz az,  hogy renddé formálódik körülötted a félbe nem ha-
gyott, a befejezett munkád miatt átélt örömöd. Föl kell számolnod félben ma-
radt munkáidat. 

Az élet szekerét nem sasok húzzák. Ahol nem lépésről lépésre történ-
nek a dolgok, ott csak álmodozás folyik, és nem valós élet.

Légy szerény. Az nem szerénység, ha valaki nullának kiáltja ki képes-
sége határait. Az minden felelősséget Rám akar hárítani, s mivel tud nagysá-
gomról,  gondolja,  e  nagyságomnak  ő  természetesen  megtapasztalója  lesz. 
Nem lesz. Annak lesz megtapasztalója, hogy nála nélkül Én tehetetlen va-
gyok. S mivel ehhez nem szoktatta magát, ezért meneküléssel kívánja elvi-
selhetővé tenni rendetlenségét. 
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Aki szerény, az valamit tesz. És azt a valamit nagyon és teljesen teszi. 
Aki szerény, az talán nagyon kevés munkát végez, de amibe belefogott, azt 
teljesen elvégzi. Nem menekül, mert nem fél a kevéstől, s örül a teljesnek, 
bármily csekély az.

Rendet akarsz magad körül? Én is. De körülményeidnek csak annyiban 
vagyok Istene, amennyiben Istene lehetek elhatározásaidnak, s amennyire ön-
ismeretre  segíthetlek.  Engem sem kívülről,  sem belülről  nem ismer  senki 
jobban, mint önmagát. - Ez van".
*******************************************************
31. A HAJLÉKTALANOKRÓL

Jézusom! Egyik testvérem, aki hajléktalanokkal is foglalkozik, szeretné 
hallani véleményedet erről a társadalmi méretű problémáról.

Hang: "Barátom! A társadalmi problémákat sem felülről, sem alulról 
megoldani nem lehet. Aki ilyesmire vállalkozik, az ezt valójában fedőnévnek 
használja. Vagy arra, hogy anyagi gondjai enyhüljenek, vagy arra, hogy hiú-
sági ambíciói érvényesüljenek, vagy naiv az illető. Az első kettő természete-
sen együtt járhat.

Hajléktalanok mindig lesznek köztetek, mert létezésüket kettő kiapad-
hatatlan forrás táplálja. Az egyik forrás azok, akik gazdagodni akarnak. A 
másik forrás pedig azok, akik nem akarnak dolgozni. Mindkét forrás kiapad-
hatatlan. De a hajléktalanok között vannak olyanok is, akik nem önhibájuk 
miatt hajléktalanok, illetve már nem önhibájuk miatt azok. Így a súlyos bete-
gek, a haldokló hajléktalanok. Ezért Nekem segít az, aki ezeken segít. -

 Nincs  sok  mondanivalóm  országotokban  a  hajléktalanokról,  mivel 
egyéni döntéseikben nem Tőlem szoktak tanácsot kérni. Legtöbbször akarják 
és igénylik, hogy sajnálatra méltóknak ismerjék el őket mások. -

 Mikor keresztemmel vállamon hajtottak a kivégzésem helyére, s talál-
koztam  Engem  sajnálatra  méltónak  tartott  asszonyokkal,  akkor  világosan 
tudtotokra adtam: nem vagyok, és soha nem voltam sajnálatra méltó.  Igen 
gyakran sokkal sajnálatra méltóbbak vagytok ti azoknál, akiket anyagi nyo-
morúságaik miatt sajnálni szoktatok. Nektek azt kell megértenetek, hogy az 
igazi hajléktalan ÉN vagyok, s ezért a sajnálatra méltók ti vagytok. 

Amíg azt hiszed, hogy benned hajlékra leltem, addig még ne légy biz-
tos ebben. Majd ha környezeted tesz erről neked tanúságot, hogy ÉN benned 
élek, akkor mondhatod, hogy otthont találtam benned. 

Állandó melléfogásotok, hogy emberek felől akartok Hozzám jönni, s 
nem Tőlem indulva az emberekhez. Nem a hajléktalanoktól indulva találsz 

33.



Hozzám, hanem ha hajlékot adsz Nekem, találsz megfelelő teret a szolgála-
tomra. - 

Gyakran  mondjátok,  amit  Én  mondtam:  "Éheztem,  s  enni  adtatok... 
amit egynek tettetek, nekem tettétek." Azt mondjátok:' Lám, mégis embere-
ken kell segítenünk, ha Jézushoz akarunk jutni, s nem Jézushoz kell men-
nünk, ha embereket akarunk fölkarolni'. Nincs igazatok. Mondjátok tovább, 
amit akkor mondtam, mikor azonosítottam Magamat a nincstelenekkel. Így 
mondtam tovább: "Azok pedig majd kérdezni fogják: Urunk, mikor láttunk 
Téged éhezni...stb." 

Ők tehát nem is tudták, hogy Nekem segítenek. De hogy bennük élek, 
mint Szeretet, azt tudták magukról, és tudták róluk mások.

 Tehát azok, akikkel együtt élsz, azok vegyék észre, hogy te Én va-
gyok, és te tudd, hogy Én te vagyok. Akkor minden hajléktalanban Engem 
úgy fogsz szolgálni, arra fogsz hatni, hogy befogadjanak Engem úgy, mint te 
befogadtál Engem.

 Te ne árts soha senkinek! De neked előbb-utóbb feltétlenül ártani fog-
nak az Engem be nem fogadók, ha te befogadtál Engem. Ismétlem: Te ne 
bánts senkit, de ha téged sohase bántanak, akkor tudd, nem élek megfelelő 
módon benned. Ez így igaz az idők végezetéig. - Saját háza népe lesz ellen-
sége annak, aki Engem befogad.

Azt, hogy miből élsz meg, ne keverd össze azzal, hogy segítened kell a 
rászorulókon, ha egyszer benned élek. 

Isten Országát és annak igazságát keresni, amihez minden hozzáadatik, 
azt jelenti, hogy az Engem keresés, a Velem foglalkozás kiszorítja a miből 
élés, a gondban levés lehetőségét. 

Kérdező testvérednek üzenem: éles kritikai érzékkel rendelkezik. Ön-
magában ez nem érték. Egyetlen képesség sem érték önmagában. Minden ké-
pességet  a  cél  minősíti,  amire  használják,  és  a  szándék,  amivel  átitatják. 
SZÁNDÉK ÉS CÉL! Ez dönti el azt is, hogy mennyire építő valakinek a kri-
tikai érzéke. Az lényegében nem érdekes, hogy MIT csinál valaki. Hogy MI-
ÉRT ÉS HOGYAN csinálja. Ez a döntő. Aki nem erre teszi a hangsúlyt, az 
lelkiismeretét  megnyugtatni  próbáló  pótcselekvéseknek adja  át  magát.  Ne 
játszadozzatok Velem! Vegyétek magatokat komolyabban!

 Szeretlek benneteket. De ez nem elég! Ha bennetek, a szívetekkel sze-
retek, ez boldogíthat csak titeket. Ez semmivel sem pótolható. Így vagyok 
pótolhatatlan mindegyiktek számára. 
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Ha testvéred ezt megérti, akkor mindenre lesz ideje. Ahol Én megjele-
nek, ott megáll az idő, bármennyire is gyorsuljanak föl az események. A Ve-
lem való kapcsolat akkor életszerű, ha állapotszerű, vagyis ha időtlen."
******************************************************
32.  HOZZÁÁLLÁSUNK A PAPOKHOZ

Uram! Az egyik közösségben valaki anélkül, hogy a többiekkel előre 
megbeszélte volna, felkért egy papot, hogy látogassa meg e közösséget, s be-
széljen nekik. Ez az illető úgy gondolja, hogy a róm. kat. Egyházban nélkü-
lözhetetlen a pap. Mikor intézkedését közölte a többiekkel, akkor egyik kö-
zösségi testvér méltatlankodott a pap meghívása miatt. Ezután arra kért en-
gem, hogy kérdezzelek meg, mi a Te véleményed erről az esetről?

HANG: "Barátom! Véleményem a következő: Ha közösségetekbe va-
laki papot hív, az nem baj. Ne féljetek a papoktól! Bármilyenek is, rátették 
életüket valaha egy ügyre, melyet szentnek tartottak. Az egy más téma, hogy 
amire belülről rátették életüket, az egyre inkább úgy mutatkozik meg kívül-
ről, hogy bizony a kettő nem fedi egymást. - 

Kétségtelen, hogy sok pap nem akarja tudomásul venni, hogy álma és a 
valóság nagyon különböző, és ezért felülről, hatalmi, főtisztelendői szavak-
kal erőlteti másokra azt, amit belül már maga sem él, hogy tudniillik a szer-
tartások - és most főleg a szentségek kiszolgáltatására gondolok - önmaguk-
ban magatartást formáló erők lennének. 

Legtöbb pap úgy teszi  önmaga számára elviselhetővé a főtisztelendő 
életet, hogy mindent, amit csak lehet - s végső soron mindent lehet - miszté-
riumba burkol. - 

Ne féljetek a papoktól! Amit mondanak, az titeket - akik ismeritek sza-
vaimat, szándékomat - csak erősít. Ha szövegében felismertek Engem, akkor 
azért, ha nem, akkor meg azért. 

Formai hibákon se akadjatok fenn! Értem ezalatt, ha előre nem beszélte 
meg valaki a közösséggel, s úgy intézkedett. Szóvá kell tenni, hogy ez nem 
helyes, de nem szabad komoly problémát csinálni belőle. Végeredményben 
nem dolgoztak Ellenem."
*******************************************************
33. HA EL AKARJÁK HAGYNI A KÖZÖSSÉGET 
       EGYESEK

Uram! Testvérem arról panaszkodik, hogy közösségében van olyan, ki 
azért akar elmenni a közösségből, mert testvérem kemény bírálattal illette az 
Egyházat. Kérlek, mi erről a véleményed?
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HANG:" Ha valaki azért akar elmenni a közösségből, mert ott szidják 
Egyházamat, attól elnézést kell kérni, és meg kell ígérni, hogy ez a jövőben 
nem fog előfordulni. Egyházamnak mindenképpen értéke, hogy az Enyém! 
Ne azonosítsátok Egyházamat az egyháziakkal. Egyházamat, akár katolikus, 
akár más jelzővel ellátott, soha se szidjátok, de az egyháziak hibáit szeretet-
ből, a javítás szándékával ki kell tudni mondani, mert ilyen értelemben felel-
tek egymásért, vagy inkább így mondom: feleltek magatokért. Vigyáznotok 
kell, nehogy bűnrészesek legyetek hallgatásotok által. De arra is vigyáznotok 
kell, nehogy vétkezzetek beszéddel szeretetlenségetek által.

Sokszor és sok mindenben nem könnyű világosan látni. Ez főleg pa-
poknak nehéz. Neveltetésük nem erre készítette fel őket.  Ti  ne  várjátok  el 
mindenkitől, hogy gyorsan és örömmel lásson úgy Engem, mint ti láttok. Na-
gyon kevés embernek adatott olyan lehetőség, mint nektek e téren. Főleg pa-
poknak nem adatott. Nekem is főleg papok és főpapok voltak elítélőim, s kö-
zülük legtöbb valóban nem tudta, hogy mit tesz. 

Bizony meg kell tanulnotok várakozni. Nem megalkudni! Várakozni! 
Akár évezredekig is. Aki tudja, hogy örökké él, annak ez korántsem kibírha-
tatlan. 

SZERETNI nem jelenti azt, hogy föl kell adnotok azt, amit jónak lát-
tok, hanem azt jelenti, hogy mások, ha jó szándékúak, akkor le tudják olvasni 
rólatok életem, szeretetem boldogító hatását.

 Nem lehet a szeretet határát illetően szempont az, hogy hol térnek el 
mások az Én tanításomtól. Szempont az, hogy mennyire tudjátok rugalmassá, 
simulékonnyá tenni a Tőlem kapott tanítást. A szempont az, hogy boldogító-
an  tudd  alkalmazni  magad  és  mások  számára  a  Tőlem hallottakat.  Ezért 
mondtam el azokat! 

Nem jó-ként, csak jobb-ként fogadják el azok, akiknek elmondjátok. 
Legtöbbször éppen az a baj, hogy sokan úgy vélik, valami jót akartok tőlük 
elvenni anélkül, hogy jobbat adnátok helyette. Azt kell elérnetek, hogy az a 
jó, amit birtokolnak, elégtelennek tűnjön annak a jobbnak hatására, amit ti 
fölkínáltok. Azt kell megértetnetek, hogy az a jó, amit jelenleg birtokolnak, 
mint ismeretet, az valóban jó, de nem igaz. Amit pedig ti mondotok, az jó is, 
meg igaz is. Tehát nem elég, ha azt érzik ki szavaitokból, hogy a ti mondani-
valótok bár igaz, de nem jó.

 Meg kell hogy értsél! - Nem úgy van, hogy valamikor valamit tanultál, 
abból vagy azért élni képes vagy, az mindegy. Nem mindegy! Úgy van, hogy 
AZÉRT kell élned. Az ABBÓL élés ferde útra visz. Még a pokolban is Belő-
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lem élnek, de nem Értem! Az Értem-élés éppen azt jelenti, hogy ha nem tu-
dod, mit kell tenned, akkor ne tegyél semmit. VAN termékeny semmittevés. 
Tolsztoj HÁBORÚ ÉS BÉKE c. könyvében az a tábornok nyerte meg a há-
borút, aki a legkevesebbet cselekedett, de legtöbbet imádkozott, és ezt tuda-
tosan csinálta. -

 A Bokornál is sok a ferde nézet. A Bokor az ÉN Egyházamnak kétség-
telenül legegészségesebb magja. De az EGYHÁZAMNAK magja. A Bokrot 
képviselők koncentráltan több támadásnak vannak kitéve,  mint  bárki más. 
De nem szabad, hogy szerepcsere történjék. Nem szabad, hogy ők legyenek a 
támadók! 

A Bokor  szívvel-lélekkel  ez:  NINCS VISSZAÜTÉS.  Tehát  még  ez 
sincs! Támadás semmiképpen. Az Isten Országáért vívott erkölcsi csatában a 
támadó a biztos vesztes. A támadást elviselő, de a harcról le nem mondó, a 
győztes. Győztes akkor is - főleg akkor -, ha keresztre szegezik.  Gyanús az a 
tűz, melyről harsogni kell, hogy ég, melegít, világít.

Nem az az Én általam élő közösség, ahol egy eszme jegyében jönnek 
össze emberek, hanem az, ahol azért jönnek össze, mert külön-külön, egyé-
nenként közösséget igényelnek, egyénenként közösségben vannak Velem, Jé-
zussal. Ha egy ilyen közösségből valaki elmegy, az az ördög műve. - Mert 
egy ilyen közösségben nem ember a vezető, hanem a Lelkem. Lelkem pedig 
abban tud leghatékonyabban működni,  aki a legalázatosabb. A legalázato-
sabb pedig az, aki a legnyitottabb a jobb felé, és aki ilyen állapotban minden 
szenvedést és szolgálatot vállal a megismert legjobb megvallásáért.

 Engem bár úrnak mondanak enyéim, de mindegyik tudja, hogy azért 
vagyok közöttük, hogy szolgáljam őket, és nem azért, hogy ők szolgáljanak 
Engem. Ezt azáltal értem el, hogy nem értük, hanem magamért vállaltam fe-
lelősséget.

 Értsétek már meg: nem lehet másokért felelni! Mint ahogy nem muto-
gathat senki vádlón másokra azért, mert nem talált Rám. Mindenkinek szívé-
be írtam Magamat. Legyetek elnézőbbek egymással. Ne féltsetek se Engem, 
se Egyházamat. Magatokat féltsétek! Kevés, nagyon kevés az idő! Mit mond-
jak még? Az a harminc év, melyről nem ír a Biblia, nem volt életemben jé-
zustalan időszak. Jézus csak jézusi tud lenni. A Názáreti Ácsban is és benne-
tek is.

 Nem az eredmény a fontos, hanem a forrás. A forrás pedig egyedül és 
kizárólag az Általam megteremtett benső béke. Értem élni másképpen nem 
lehet. Ha ez nincs meg, akkor vissza kell vonulni. Legtöbb jó szándékú em-
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ber azért hagyja el a közösséget, mert azt éli meg, hogy békéjének elvesztése 
után nem talált rá az ÉN békémre. És igaza van. Mert a szív békéje nem a te-
metők békéje. 

A szív békéje valójában nem a rend nyugalma csupán. A szív békéje a 
sokféle hatásnak és támadásnak kitett léleknek szinte állapotszerű küzdelme 
az egyensúly megteremtése érdekében. E küzdelem pedig abban áll, hogy tö-
rekszik átvenni Tőlem azt a békét, melyet Én nem úgy adok, mint a világ, 
vagyis mások legyőzése által. E béke kizárólag önlegyőzés, tanulékonyság, 
nyitottság, és főleg Hozzám való hűség igénye által fogadható be. 

A szeretet a fontos. A szeretetet nem lehet intézményesíteni. A szerete-
tet sem létrehozni, sem fenntartani nem lehet megszervezés által. A szerete-
tet, ha igazi, akkor csak élni lehet. Nem is lehet vele mást csinálni. Ez azt je-
lenti, hogy akkor igazi, ha békét árasztó jóakarat és ugyanakkor feszültséget 
hordozó dinamizmus. 

Aki szeret, az mindig csinál valamit, akár befelé, akár kifelé, de soha-
sem tétlen. A termékeny semmittevés az látszat-semmittevés. Az nagyon is 
hatékony munka befelé. Aki Értem él, az sok mindenért élhet, csak önmagá-
ért nem. Az önzés és az Értem-élés, ezek egymást ütő fogalmak. Aki a kö-
zösségért él, mert tudja, hogy ott Nekem helyem és feladatom van, az min-
denkit szolgálni akar. E tevékenységben akar első lenni. - 

Szolgálni,  rabszolgálni,  vagyis  rabszolgamunkát  is  vállalni  tudni,  s 
ugyanakkor benső szabadságban, megkötözöttségektől  mentesen élni,  ez  a 
CÉL, az IRÁNY, ez a Lelkemre hallgatás következménye.

 Az élet nemcsak bonyolult. Egyszerű is. Ez azt jelenti, hogy csak elv-
ben kell szeretni mindenkit. Gyakorlatban csak azt, akivel éppen kapcsolat-
ban vagy. - 

Egy olyan közösségben, melyben bárkiben, tehát benned is jelen lehe-
tek működően, ott csak az a pap fogja magát jól érezni, aki kereső ember. 
Legtöbbjük már nem is tehet arról, hogy nem kereső. Legtöbben úgy gondol-
ják, hogy csak mások szorulnak rájuk. De ez áll rátok is. Aki tanításommal 
azonosul, az nekem testvérem, nővérem és anyám, mivel egy vagyok azzal, 
amit örömhírnek neveztek. - 

A Bibliának szinte minden sora alkalmas arra is, hogy Hozzám vigyen, 
de arra is, hogy elvigyen Tőlem bárkit, függően attól, hogy mennyire szemé-
lyes a kapcsolatunk, belsőleg mennyire függetlenült az intézményességtől va-
laki.
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Újra mondom: A szeretetet nem lehet intézményesíteni. Az Én közös-
ségeimben nem lehet egy karmester, aki pálcájával dirigál. Ilyesmit a Szent-
lélek elvisel ugyan, de nem szentel meg. Vagyis az Én békémet nem továb-
bíthatja, bármennyire is szeretné.

 Egyházam a szabadon szeretők - szeretni másképpen nem is lehet - 
szolgálatának műhelye kell  hogy legyen. Mivel ez csak elvileg határtalan, 
gyakorlatilag szűkre szabott a létszáma. Nem is szabad engedni az elvi út kí-
sértésének. Tehát annak, hogy a számszerű növekedés érdekében lemondja-
tok a keskeny útról. Lelkem a REND lelke. Nehezen tud ott működni, ahol 
emberi okoskodásokkal, törvényekkel, rendeletekkel, előírásokkal, várakozás 
nélküli elvárásokkal, törtető versenyekkel igyekeznek megkönnyíteni munká-
ját.

AZ ISTEN LÉLEK, ÉS AHOL A LÉLEK, OTT A SZABADSÁG. / 
2Kor 3;17/ " 
*******************************************************
34. A TELEFON-SEGÉLYSZOLGÁLATRÓL

Uram! Egyik testvérem szeretne hallani valamit Tőled a telefon-segély-
szolgálatról.

HANG: "Barátom! Az embereket különböző szempontok szerint, kü-
lönböző csoportokra lehet osztani. Vannak ugyan mindenkire vonatkozó ál-
talános elvek, sőt minden EGY gyökérből származik, de alkalmazása akkor 
eredményes igazán, ha megfelelő különbségeket állapít meg valaki az ember-
csoportok között.

Általános  elv  az,  hogy az  ember  imádkozó  lény.  Ti  úgy tanultátok, 
hogy az imádkozik, aki lelkét Istenhez emeli. A valóság az, hogy aki felhívja 
a telefonszolgálatot, az is imádkozni kezd a maga módján, mert egy általa lé-
nyegében  ismeretlen  és  mindenképpen  láthatatlan  személynek  mondja  el, 
önti ki szívét, anélkül, hogy ez pénzébe kerülne. 

Valójában azt kellene eldönteni, hogy van-e értelme ennek az imának. 
Amennyiben a tüneti kezelésnek van értelme egy betegség alkalmazásánál, 
annyiban van ennek is. A tüneti kezelés lényegében időhúzás. A pszicholó-
gusok által végzett kezelések mindig csupán tüneti kezelések.

 Gyökeres  orvoslást  lelkében mindenki  csak  Tőlem kaphat,  ha  hisz 
Bennem. Aki Nekem átadta magát, aki engedi, hogy Én benne éljek, az még 
ha értékeli is a tüneti kezelés kiszolgálását, kénytelen magát mulasztással vá-
dolni. - Aki csak tüneti kezelést akar, az nem úgy gondolja, hogy Rám van 
szüksége. -
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 Közösségeitekben képes vagyok gyökeres orvoslást adni. Telefonszol-
gálatban nem vagyok képes erre. Ezt nem is igénylik, sőt tiltják azok, akik e 
szolgálatot fenntartják.

Igaz, hogy imádkozik az, aki felhívja az ügyeletet, de az is igaz, hogy 
az ügyelet  nem Isten. Mindig téves kapcsolás történik,  amikor  benneteket 
hívnak, s nektek még lehetőségetek sincs arra, hogy ezt tudassátok a hívóval.

Az élet nem részekből áll össze. Nem lehet azt mondani, hogy legalább 
ennyit tegyünk meg a lelkileg vergődőkért. Amint nem lehet azt sem monda-
ni, hogy legalább a kezét vagy lábát hozza világra valaki gyermekének, ha 
már az egészre nem képes.

Nagyon leleményesek vagytok abban, hogy az IGEN és a NEM ne le-
gyen egészen sem igen, se nem. Ez a politikusok stílusa. Vajon mikor fogjá-
tok belátni, hogy az emberi lelket nem szabad politikai tárggyá silányítani?!

Én életemet adtam és adom külön-külön mindenkiért. Te a telefonszol-
gálatban be sem mutatkozhatsz. Te nem vagy Isten. Aki hívott, annak nem 
mondhatod meg, hogy Istent hívja fel, s csak utána téged.

Mikor veszitek észre, hogy mérhetetlen idő-, erő-, pénzenergiát hasz-
náltok el,  s még azt sem mondhatom, hogy ezzel legalább valami csekély 
eredményt elérnétek. Még azt sem mondhatom, hogy 'vajúdnak a hegyek, és 
egeret szülnek'. Nem, mert a mérhetetlen idő-energia áldozat eredménye még 
a legjobb esetben is: önámítás. Ennek belátására nagyon komoly gondolko-
dás-átalakítás kell.

'E szavak nem jöhetnek Jézustól, mert szinte senki - papok, orvosok, 
pszichológusok, betegek -, senki nem ért vele egyet' - mondhatjátok. -

 De jusson eszetekbe, hogy éppen a gondolkodás-átalakítás elmulasztá-
sa miatt pontosan így érveltek Ellenem már kétezer évvel ezelőtt is, és juttat-
tak keresztre: 'Ez a Jézus nem jöhet Istentől, mert az összes főpap, írástudó 
és a nép egységesen nem ismerik el őt Istentől jövőnek".

Újra mondom: a telefon-segélyszolgálat a hívó részéről: bálványimá-
dás. Az ügyelet részéről pedig Engem-megtagadás az emberek előtt. A kettő 
együtt: pótcselekvés, kísérlet arra, hogy megtérés nélkül is boldoguljon bárki 
pszichikai kezelés által."
*******************************************************
35. AKI HIÁBA VÁR LEVELET BARÁTJÁTÓL

Uram! Fiatal, tizenéves testvéreim kéréseit, kérdéseit hozom Eléd. Vár-
juk válaszodat.
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Egyik testvérem arra keresi a választ, hogy miért nem kap levelet barát-
jától

HANG: "Testvéred olyasmit kérdez Tőlem, amit attól kéne megkérdez-
nie, akitől a levelet várja. - 

Mindentudásom számotokra nem való másra, mint tanításra és nevelés-
re. Ne gondoljátok, hogy ez kevés! Éppen ez az, amit rendre elrontanak taní-
tóitok, nevelőitek egyaránt.

Testvéred kérdése kapcsán is most tanítani akarok. Elsősorban őt, de 
mindannyitokat is. Bárkinek válaszolok kérdésére, abból mindig, mindannyi-
an tudtok tanulni.

GYERMEKEM! Te számon kéred barátodtól  levelének elmaradását, 
joggal. Előző leveleitek, főleg az utóbbi, ezt nagyon is indokolja. Gyakran 
van úgy, hogy cselekedeteitek rugóit nem látjátok. Még a kifejezetten szán-
dékolt cselekedeteitek is gyakran más gyökérből fakadnak, mint amit ti meg-
neveztek. Ezért nincs képességetek arra, hogy bárki fölött is jogosan ítélkez-
zetek. Ti a felszínt látjátok. Ezért van az, hogy gyakran félreértitek vagy egy-
általán nem értitek egymást.  

Arra vigyáznod kell, hogy haragos neheztelés föl ne ébredjen benned. 
Az emberi kapcsolatok mindig Tőlem jövő kapcsolatok, ha elbírják a nyilvá-
nosságot. Megszűnése is Tőlem jöhet, de lehet olyan, hogy ti rontjátok el. 

Akkor jön Tőlem, ha békével fejeződik be, akkor, amikor egyértelmű-
vé válik, hogy további fenntartása már nem Hozzám közelít, hanem Tőlem 
eltávolít. Nagyon sok emberi kapcsolat van, melyeknek természetes velejáró-
ja az, hogy megszűnnek. Igen, mert időszakosan voltak csak megfelelően ha-
tékonyak a szeretet számára. A fejlődés éppen azért fejlődés, mert részleteket 
ismer. Még a házastársi kapcsolatok sem örök érvényűek. Egyedül a Velem 
való kapcsolatra mondható el a maga teljességében, hogy lehet örök érvényű, 
mert  Bennem nincs fejlődés.  Csak az a hajó áll  biztosan,  mely horgonyát 
nem egy másik, egy tengeren hányódó hajóhoz erősíti, hanem szilárd talaj-
hoz. Ez Én vagyok. 

Ti mindannyian hullámzásban vagytok. Még a legsikerültebb házasság 
is csak a halálig tart. Ha a házastársak közül csak az egyik kapcsolódott Be-
lém, akkor a hullámokban - legtöbbször már sokkal a halál előtt - végleg el-
süllyed a másik.

Gyermekem!  Az  Én  szeretetem  hozott  össze  benneteket,  de  ennek 
megmaradásához sem Én egyedül, sem ti ketten nem vagytok elég. Én nélkü-

41.



lözhetetlen vagyok. De mivel  kapcsolatotok szabad kapcsolat,  ezért  múlik 
rajtad is és társadon is. 

Boldog ember az, aki tud kapcsolatokat fenntartani és tud kapcsolato-
kat feloldani  békességben. Feloldás alatt  nem azt  értem,  hogy te szüntesd 
meg, hanem azt, hogy ha a másik megszünteti, ezt tudd mielőbb feloldani. 
Ezt tanulni kell, éspedig gyakorlás által. - 

Gondolkozz el azon, hogy kik hagytak el eddig. De ne azon, hogy mi-
ért hagytak el, hanem azon, hogy ezeket hogyan dolgoztad fel. Ez segíteni 
fog a jövőben.

Tehát kérdésedre visszatérve: nem az a lényeg, hogy ő miért nem ír, 
hanem az, hogy ezt te hogyan dolgozod fel magadban. A te békéd, boldogsá-
god nem függhet mások cselekedeteitől. Egyedül a te hozzáállásodtól. 

Örülök, hogy gyakorlatiasan tudsz gondolkodni, de azért neked is töb-
bet,  sőt  így is  mondhatom,  mert  eddig nem tetted,  neked is  buzgón kéne 
imádkoznod bölcsességért és erőért, hogy amit bölcsen látsz, azt bátran tudd 
vállalni, megtenni.

Örültem kérdésednek. Örülnék,  ha örülnél  válaszomnak,  és többször 
foglalkoznál vele. Mert sokkal több ebben a pillanatnyilag még számodra ho-
mályos, rejtett tanítás, mintsem első elolvasásra átláthatnád."
*******************************************************
36. EGY ÁLOM MAGYARÁZATA

Jézusom! Egy álom magyarázatát kéri Tőled egyik testvérem.
HANG: "Örömmel teszek eleget e kérésnek.
A  várszerű  kőépület  teraszaival  külső  biztonság,  melyről  kitekintés 

nyílik a világra. Az a hideg és magány, amit akkor átéltél, azt érzékeltette, 
hogy mégsem elégíthet ki, nem boldogíthat, nem biztosíthat jó érzést a kívül-
ről jövő bizonyosság, még akkor sem, ha nem okoz kifejezetten zártságot, ha 
teraszaival lehetőséget is nyújt arra, hogy kitekinthess a világra. A csigalép-
cső  életed  útját  jelképezi.  A  lefelé  haladás  jelenti  érdeklődési  irányodat, 
melyben akkor még több volt a kíváncsiság-rugó, mint az elmélyülési vágy.

 A Mária-jelenés éppen azért töltött el félelemmel, mert lefelé és nem 
fölfelé haladtál. Lesz örömöt okozó Mária-élményed, ha fölfelé indulsz éle-
ted csigalépcsőjén.

 Nem a Gonosztól  volt  az a jelenés! Sokkal jobban szeretlek annál, 
semhogy engednélek ördögi félelembe esni. Te ott és akkor emberi félelmet 
éltél meg. Mint mikor egy édesanya megijeszti gyermekét, s így óvja tűztől, 
víztől, áramütéstől. 
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Mária ijeszteni is tud. De ez építő ijesztés. Igaz, nem vigasztal, de nem 
is keserít el. Nem buzdít, de kétségbe sem ejt. Feladata az építés. Téged épí-
tett e jelenés. 

A hideg magány csak fölfelé kapaszkodva vált át meleg, igazi barátok-
ra találásra. Ismétlem. Ha nem a könnyebbet, a lefelé haladást, hanem ennek 
ellenkezőjét választod, akkor Mária nem félelemmel, hanem meleg bátorság-
gal tölti meg szívedet. - 

Akár elmélyülésnek, akár fölfelé kapaszkodásnak nevezem azt, amire 
Mária téged is tanítani akar, az mindenképpen szárnyakat igényel. - 

A lélek szárnyai az imádság. Csak ennek segítségével lesz megfelelően 
meleg és magányt feloldó az életed. Mária jó anya és jó nevelő. Örülj, hogy 
találkozhattál vele.

 Amint egy anya fél, mielőtt megszülte gyermekét, de utána örül, mert 
valami új élet született a világra, úgy a te hajdani félelmed után el kell jönnie 
az öröm órájának, mert akkor benned, veled és általad valami új életszemlé-
let indul el egy olyan jézusi élet irányába, mely nemcsak a te örömödet fogja 
szolgálni.

Gyermekem!  Csodálatosan  szép,  nagyszerű  isteni  kaland  előtt  állsz. 
Használd szárnyaidat, az imádságot, vonzódj a magas, magasztos élet felé, 
keress ilyen barátokat, közösséget! Akinek sokat adok, attól sokat is követe-
lek. Ó, bár tudnál úgy bízni Bennem, mint én tebenned!"
*******************************************************
37. A HÉTTÖRZS ALAPÍTVÁNYRÓL             

Jézusom! Nagyon köszönöm a mai napra esedékes szentírási részt. Úgy 
gondolom,  helyes  most  föltennem Neked kérdésemet  a Hét  Törzs  Alapít-
vánnyal kapcsolatban.

HANG: "Először megfogalmazok egy alapszabályt, aztán ezt alkalma-
zom rád elvileg, majd egészen konkrét választ kapsz Tőlem magatartásodat 
illetően.

Ezzel  az  alapítvánnyal  kapcsolatban  alapszabály  a  következő:  csak 
olyanoknak érdemes ebbe beszállni, akik vagy gazdagodni akarnak, vagy se-
gíteni  másokon  úgy,  hogy gazdagokat  is  gazdagítanak  közben.  Ennek  az 
alapszabálynak rád alkalmazása egyértelmű. Gazdagodni nem akarsz. Való-
jában elsődlegesen az sem célod, hogy másokon segítsél. 

Tőlem azt tanultad, hogy add oda másoknak, ami a tiéd, vagyis szegé-
nyítsd magadat. Ennek természetes következménye a másokon segítés, de in-
dítórugója a szegényítés.
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 Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a Mennyek Országába hívom, 
és Atyám áldottainak mondom azokat, akik másokon segítenek, de Magamat 
azokkal azonosítom, akiken segíteni kell. -

 Amennyire szegényíted magad kedvemért, úgy és annyira vagyok ve-
led EGY. Az Atyám áldottainak, tehát a segítőknek ezt mondom: "Éheztem 
és ennem adtatok." Tehát a szegényekkel azonosítom Magamat. 

Aki azért akar gazdagodni, hogy másokon segítsen, annak jusson eszé-
be a Miatyánk ezen kérése: "Ne vígy minket a kísértésbe." Sokan esnek bele 
abba a kísértésbe, hogy eszmét védjenek vagy támogassanak. Ettől már csak 
egy lépés a vívmányok megvédése érdekében vívott harc. Ilyen és ehhez ha-
sonlók teszik csatatérré a földet. 

Ha Engem igazán szeret valaki, az mindenképpen segíteni fog a rászo-
rulókon,  de  ez,  mint  cselekedet,  nem cél.  Ez  következménye lesz  annak, 
hogy valaki  Velem azonosult,  hogy Lelkem irányítása alatt  értelmesen le-
mond arról, amije van. Ilyen értelemben tehát nem a segítés az elsődleges, 
hanem a szegényítés az Én kedvemért. Tudom, e kettő nem lehet meg egy-
más nélkül, de a hangsúly a szegényítésen van elsődlegesen: "Boldogok a 
szegények...".

Most pedig konkrét választ adok magatartásodat illetően. - Téged bará-
tod kért meg, hogy szállj be ebbe az alapítványba az ő kedvéért.

Nagyon nagy és szent kapcsolat a barátság. - Mikor Mária Magdolna a 
drága kenetet Rám öntötte, zúgolódtak a tanítványok. Pazarlásnak minősítet-
ték. Én akkor Magdolna pártjára álltam. - 

Ha barátodnak szüksége van két belépőre ebbe az alapítványba, akkor 
állj mellé, de úgy, hogy mindkettőtök a saját pillanatnyi látásán belül nyugal-
mat, békét találjon.
  Te nem értesz, és nem is akarhatsz érteni ehhez az alapítványhoz. Ő ért 
hozzá.  Bedolgozta  magát  ebbe.  Neked úgy kell  barátod  mellé  állni,  hogy 
benső látásod csorbát ne szenvedjen. Szegényíteni kell magadat úgy, hogy 
sem most, sem a jövőben ezáltal ne gazdagodj, s még ennek kísértésébe se 
essél.

 A barátság szent dolog. Add át a tizenkétezer forintot barátodnak. A te 
lelkiismereted illetékessége eddig terjed. Mivel ő jobban ismeri ezt az alapít-
ványt, tegyen belátása szerint, de a te nevedet hagyja ki. Különben árt neked.

Tartózkodj minden pénzügyi dologtól. Én istállóban születtem, ahová 
temettek, az is idegen emberé volt, s e két pont közötti feszültségben, mint 
fizetés nélküli vándortanító, elmondhattam, hogy a rókáknak barlangjai van-
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nak, a madaraknak fészkei, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtsa. Volt 
egy tanítványom, aki a pénzt kezelte: Júdás. Volt egy másik, aki nagyon is-
merte a pénzt, mivel vámos volt: Lévi. Még nevét is megváltoztatta, mikor 
Hozzám szegődött: Máté, az evangélista.

Nagyon szeretlek benneteket. Nem vagytok egyformák. És nem különb 
az egyik a másiknál.

Neked ebben az ügyben ez az  üzenetem:  szegények mindig lesznek 
köztetek. A szegénységet megszüntetni nem lehet. Ha azt mondtam volna, 
hogy szüntessétek meg a szegénységet, lehetetlenséget kértem volna. Szegé-
nyítést kérek tőled. Erre képes vagy. Ez legyen a Tőlem kapott program. Ne a 
gazdagodás, hogy segíthess. Jobban jársz, ha rászoruló maradsz, mintha azt 
élnéd meg, hogy rád szorulnak mások.

Jó az, hogy barátod felhozta ezt az alapítvány ügyet, így lehetőségem 
lett kitisztázni ezt benned."
*******************************************************
38. ISMÉT EGY ÁLOM MAGYARÁZATA

Jézusom!  Ismét  egy álom magyarázatát  kéri  Tőled  egyik  testvérem. 
Álma tömören ez volt: kőművesek dolgoztak náluk, és testvérem édesanyja 
sörért küldte őt. Sötét volt. Az égen az égitestek összeolvadtak.

HANG:  "Barátom!  Az  álmok  nem hazudnak.  Az  álmok  csodálatos 
képrejtvények, melyek mindig tartalmaznak megszívlelendő gondolatokat.

Testvéred álma két külön részből áll, és két különböző tartalmú világra 
hívja fel a figyelmet.

 A kőműves e világ építésze, és a sör szintén ennek a világnak öröm-
szerző  eszköze.  Testvéred számára  az  ő édesanyja ebben a  világban akar 
olyan otthont biztosítani, melyben e világ kábulatát elő lehet idézni. E kísér-
tésnek minden anya ki van téve a Földön. - A sötétség e kívánság meggondo-
latlanságát  szimbolizálja.  Az a  látomás,  mely az  égitestek  összeolvadását 
mutatta, azt jelenti, hogy testvéred lelkében már nem talál otthonra e mulan-
dó világ mulandó bódulata. Nem, mert valósnak azt látta, amit látott, és ez is 
a valóság! Elmúlik ez a világ!

Sajnos, nehezen tudom érzékeltetni, hogy nem a ti dolgotok  tudni az 
időket. Hogy miért, arról éppen e testvérednek tettem már némi észrevételt. 
Most  újra  arra  teszem a hangsúlyt:  MINDEN PILLANAT AZ UTOLSÓ! 
Előre nézve - és fontos, hogy ez történjék - csak utolsó lépés van. 

Csak visszanézve van utolsó előtti stb. lépés. Haldoklásotok születése-
tekkel kezdődött. Ti mindent elkövettek, hogy ezt elfelejtsétek. Én mindent 
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elkövetek, hogy ezt eszetekbe juttassam. - Aki azt mondja, hogy ő biztosan 
megéli, vagy akár a világ is biztosan megéli 94-et, az vagy nagyképűen osto-
ba, vagy sugallat birtokában van e téren. - Ami biztosan Tőlem van, az az, 
hogy minden perc utolsó és egyetlen. Vagyis az időben nincs visszaút.

Testvérednek továbbra is  tudnia  kell,  hogy ami  mulandó,  legyen az 
akár égitest, akár iskoladolgozat, az mind eszköz arra, hogy ami örök - szere-
tetkapcsolatotok építése, ápolása - az megvalósítható legyen.

 Minden, ami mulandó, az alkalom, talentum arra, hogy még több és 
szerteágazóbb lehetőséget produkáljon az örök értékek, szeretetkapcsolatok 
építésére, ápolására.

 Testvéred gyakran örömöm és vigasztalásom Nekem. Bárcsak jobban 
észrevenné, hogy minden örömének és vigasztalásának Én vagyok igazi for-
rása!"
*******************************************************
39. MAGYARÁZATA LÁTOMÁSOKNAK

Uram! Egyik testvérem választ vár tőled. Vagy inkább úgy mondom, 
üzenetedre számít.

HANG: "Barátom! Állom a szavam. Amit már üzentem testvérednek, 
azt most megvilágítom.

Sokféle módon szoktam üzenni enyéimnek. Van, hogy sugallatokkal, 
mint neked, és van hogy képekben, mint neki. Álomban, ébrenlétben egy-
aránt hordoznak üzeneteket Tőlem számára az általa meglátott képek.

Mivel sem a sugallatokat, sem a képeket nem úgy adom, mint kész tég-
lákat,  hanem inkább úgy, mint feldolgozandó anyagot,  ezért  időt,  energiát 
kell  szánnotok arra,  hogy a Tőlem kapott  gondolatokat  életetekre ebből  a 
nyersanyagból kibányásszátok, s alkalmazzátok. E téren úgy járok el veletek, 
mint a virágokkal. Esőt, talajt adok, de a virág feladata, hogy a neki megfele-
lő módon építse be ezeket önmagába úgy, hogy segítse növekedését, önnön 
kibontakozását.

Testvérednek a Tőlem kapott képek mindegyike termékeny anyag arra, 
hogy felhasználja lelki fejlődése érdekében. Neki tudnia kell, hogy nem he-
lyette, hanem vele és érte akarok együtt működni.- Ha valamit nem ért, akkor 
forduljon Hozzám, kérjen meg, hogy legyek segítségére. De segítségére, és 
nem helyette! Ez, ha jól belegondol, számára kitüntetés!

 Mikor valaki helyett kell csinálnom valamit,  ott  már baj van. Ebbe 
most nem mélyedek bele, csak annyit mondok, hogy a pokol, a kárhozottak 
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helyett sok mindent meg kell tennem az enyéim érdekében. Boldogító az, ha 
partnere, munkatársa, segítője lehetek valakinek. 

Testvéred  idézze  csak  vissza  a  képeket,  melyeket  látott.  Ha Velem 
együtt boncolgatja, ez bizony gazdagítani fogja őt lelkileg, s olyan testvérem-
mé válhat ezáltal, hogy áldás lesz mások számára. 

Az ne zavarja őt, hogy problémaerdőben hagyom járni. Nem egyedül 
jár. Vele vagyok. Legyen ez mindkettőnk öröme. 

Ossza meg Velem bánatát, s Én megosztom vele örömöm. Ossza meg 
Velem gyengeségét, s Én megosztom vele erőmet. Szeretetünk közös és köl-
csönös, vagyis hatékony."
******************************************************
40.  MAGYARÁZAT MÁRIÁRÓL

Jézusom! Egyik testvérem választ vár Tőled Máriával kapcsolatban. Ő 
nem akar látni képeket. Ennek ellenére látta egyszer Máriát, mégpedig szo-
morúnak.

HANG: "A képek, melyeket nyújtok testvérednek, éppen azért mond-
hatók hitelesnek és Tőlem valóknak, mert ő erőszakosan nem akarja, hogy 
legyenek látomásai. Pontosan ellenkezőjét akarja. -

Gyermekem! Mária igenis örül kívánságodnak! Örül, mert te valójában 
egy gyerekes kíváncsiságot ebrudaltál ki életedből. Mária nem örül, ha azt 
kérik tőle, hogy gyerekes kíváncsiságot elégítsen ki. 

Soha nem haragudott rád Mária. Volt,  amikor szomorúan nézett rád. 
Ez akkor volt, mikor látta rajtad, hogy nagyobb fogékonyságot, érdeklődést 
tanúsítasz lényegtelen dolgok iránt, mint kellene. Ezek nemcsak külső, ha-
nem belső dolgok is. Például, ha fontosabbnak tartod azt, hogy mit gondol 
rólad az Isten, mint azt, hogy te mit gondolsz Istenről. Ez utóbbi a lényege-
sebb nálad. -

Mária szomorúságát inkább azok idézik elő - látva téged -, akik lelki 
fejlődésedet felhőtlenebbé tehették volna, de nem tették. Nem tették, hanem 
ehelyett úgy gondolták, hogy ők jobban tudják azt, amit Isten rólad gondol, s 
neked kötelességed, hogy higgy nekik. Tehát nem miattad, hanem érted szo-
kott Mária szomorkodni. Ez ismét csak örömforrás és bátorítás számodra."
*******************************************************
41. AKI NEM TUD EGYÉRTELMŰ LENNI 
      ÉLETTÁRSÁVAL KAPCSOLATBAN
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Uram! Tisztelettel kérem véleményedet egy olyan emberről, aki nekem 
sokat segített már, s aki hites feleségétől elválva egy olyan élettársat válasz-
tott magának, aki mellett rengeteget szenved, de akitől elválni nem tud.

HANG: "Barátom! Ez az ember a lelke mélyén egy igazi gyermek. - 
Mondottam annak idején, hogy legyetek olyanok, mint a gyermek. Ez a vá-
gyam benne nagy teret nyert. De neki tudnia kéne, hogy a gyermeki lelkület-
nek felelőtlenséget nem szabadna hordoznia magában. Állítom,  hogy hi-
tes feleségétől nem szenvedett annyit, mint a mostani élettársától. Azt sokkal 
könnyebben el tudta küldeni, azzal egyértelműbben tudott szakítani, annak 
ellenére, hogy több gyermekének is anyja, s eskü alatt tett ígéretet Nekem 
arra, hogy semmiféle viszontagságban el nem hagyja őt.

Nem tudok segíteni sorsán, mert nem Tőlem kér tanácsot. Ha Tőlem 
kérne, akkor tudná, hogy mi a teendője. Sokszor és sokat fordul Hozzám, de 
nem tanácsért, hanem azért, hogy az ő akaratának hogyan tudna érvényt sze-
rezni. Ezért kár Hozzám fordulni. Nem szeretném őt, ha az ő akaratát akar-
nám.

 Szeretetem lényegéhez tartozik az, hogy saját akaratomat akarjam a te-
remtményeim számára is. Egyszerűen azért, mert számukra minden más ká-
ros.

 Hogy segíthetnék bárkinek abban, ami az illetőnek kárára van?! Ho-
gyan dolgozhatnék Magam ellen?!  Ezt  ti  teszitek önmagatokkal,  és  akkor 
még Engem vontok felelősségre azért, hogy nem vagytok boldogok.

 Szegény, szerencsétlen gyermekeim! Nem engeditek, hogy segítsek, s 
utána szidtok, hogy nem úgy alakul életetek, ahogy elgondoltátok.

 Tudom, ti mindig olyanok akartok lenni, mint Én, az Isten. Én is azt 
akarom, hogy olyanok legyetek, de ne AZOK. Amint Én a magam szintjén, 
úgy ti  a magatok szintjén legyetek tökéletesek. Olyan TEREMTŐ ISTEN, 
mint Én, nem lehet több. Tökéletességemnek ellene mondana, ha kettő lehet-
ne Belőlem.

Barátod nem azt kutatja, hogy Én ki vagyok, és mit akarok. Ő ezt nem 
kutatja, hanem azt szeretné, ha csupán annyiban szólnék bele életébe, ameny-
nyiben nem Én, hanem ő jónak és helyesnek ítéli.  Ne akarjon Isten lenni. 
Nem lehet Belőlem kettő.
*******************************************************
42. ZAVARÓ HÍREK A VILÁGVÉGÉRŐL
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Uram! Egyik testvéremet lelkileg megzavarja az a sok beszéd, melyet 
mostanában  a  közeli  világvéggel  kapcsolatban  lehet  hallani.  Te  most  mit 
mondasz erről?

HANG: "Válaszolok kérdésedre, s rád bízom, hogy válaszomból mit 
adsz tovább a kérdezőnek. Nem vagy automata, mint ahogy azok sem voltak 
azok, akik a Bibliát írták. Így felelősség is terhel. Ezt fontos tudnod.

1. Amint kétezer évvel ezelőtt, úgy most is mondom: nem tudjátok sem 
a napot, sem az órát. Igaz, elmondtam azt is, éspedig korholóan, hogy sajnos 
mivel az idők jeleit nem figyelték, így nehezebben, sőt sehogy sem ismertek 
fel Engem.

Az idők jelei ma azok, melyeket már nem lehet észre nem venni. Az 
ózonlyuktól kezdve a víz- levegő- élelemszennyeződés, az idegzetet messze 
megterhelő romboló élmények gazdasági,  politikai,  közbiztonsági  területe-
ken. Igen, ezek katasztrófa-jelző tények. - De ne mondj időpontot. Az idő-
pont tudása nem segítené elő senkinél a szeretet növekedését, csupán önző 
célokra fordítanák az emberek. 

Az csapda, hogy gondolkodás-átalakítást eredményezne. Gondolj csak 
arra: Testvéred azonnal így okoskodott: "Ha '98-ig vége a világnak, akkor 
nem érdemes érettségire se készülni." - Ezt eredményezi: egyéni, önző kalku-
lációt, ha valakinek nincs szándékom szerinti átalakított gondolkodása.

 Ha valaki szívem szerint gondolkodik, annak a pontos idő ismerete így 
indítja el gondolatait:  'Van még öt évem? Komolyan kell  vennem minden 
pillanatomat. Árasztani és növelni kell mindenki iránt szeretetemet. - Persze 
pontosan ezt kell csinálnom akkor is, ha csak egy órám van csupán vagy akár 
ötven évem. - De akkor meg teljesen felesleges tudnom az időt, mivel így is, 
úgy is a jelen megszentelése a feladatom.'

Lám, az időpont tudása semmi haszonnal nem jár, csak legfeljebb kár-
ral, mert értelmetlenné akarja tenni a jelent. Pedig éppen CSAK ennek van 
értelme, értéke.

2. Testvéred kérdezi, hogy mi lesz családjával, szüleivel, ha jön a vég. 
- Íme válaszom:

Tudnotok  kell:  értetek  mindent  megteszek,  de  helyettetek  semmit. 
Hogy kivel mi lesz, azt az illetőtől magától kell megkérdezni. 

Semmi kétséget sem hagytam a tekintetben, hogy milyen feltételei van-
nak az örök boldogságnak, és milyen feltételei vannak a boldogtalanságnak. 
Nincs ingajárat. Mindenkinek önmagában kell üdvbizonyosságra jutni. Dön-
tő a valós szándék. Az ÚT, IGAZSÁG és ÉLET vagyok. 
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Aki az ÚT vállalása nélkül akarja az IGAZSÁGOT és az ÉLETET, te-
hát ENGEM, az ezt nem gondolhatja komolyan. Az maga is tudja, hogy ha-
zudik önmagának. Az IGAZSÁG és az ÉLET éppen az ÚTNAK következ-
ménye. Bárhová szándékozik is valaki menni, ha nem vállalja az odautazást, 
az nem szándékolhatja komolyan a célba érkezést.

 Most, a nagyböjti időben, szinte arra kaptok felszólítást, hogy gondol-
játok át: mekkora árat kellett fizetnem azért, hogy megváltsam számotokra a 
jegyet az UTAZÁSRA, az ÚTRA! Bizony, aki nem vállalja a nem-bántás, 
megbocsátás, segítés UTAZÁST, azt Én sem tudom vállalni.  Aki így nem 
vall meg Engem az emberek előtt, azt Én sem vallhatom meg Isten és az Ég 
angyalai előtt.

Ha testvéred megkérdezi szüleit, mit jelentek Én számukra, akkor pon-
tos választ kap tőlük fenti kérdésére.

Amit mástól kell megkérdeznetek, azt ne Tőlem kérdezzétek. Becsap-
nálak benneteket, ha megtenném helyettetek azt, amit nektek kell megtenni.

Még valamit üzenek testvérednek. A jövőben is válogassa meg baráta-
it. Építeni akarok rá. Mi lesz, ha nem Reám épül?!

Rám nem lehet véletlenül építeni, csak tudatosan. Gondosan olvasson 
Rólam. Alakuljon ki köztünk párbeszéd. Rajtam nem fog múlni. Hite is csak 
gyakorlás által tud erősödni, tisztulni.  Az enyéimet egyértelműen az építés 
jellemzi. Sokkal inkább, mint a rendkívüliség.

Testvéred barátnőjének üzenem, ő tudja, kiről van szó: soha senki és 
semmi nem szakíthatja őt el Tőlem! Egyelőre most nincs más mondanivalóm 
számára. Fogok még szólni hozzá."
******************************************************* 
43. PÁRBESZÉD-ELMÉLKEDÉS PÉTER-PÁL ÜNNEPÉN

Jézusom! Ma van Péter és Pál ünnepe. Ők kétezer évvel ezelőtt éltek itt 
a Földön, de mivel Veled sikerült találkozniuk, életük nem maradt sablonem-
ber élet. - Ha Veled találkozunk, akkor az feltétlenül kell, hogy olyasmit je-
lentsen életünkben, ami szebbé és jobbá teszi a világot.

HANG:  "A  Velem  való  találkozást  mindenkinek  lehetővé  teszem. 
Amikor majd átlép valaki ebből az életből abba a világba, melyre teremtő-
dött, mely részéről bár letagadható a Földön, de meg nem szüntethető, akkor 
az első mindig az, hogy Velem találkozik. E szó, hogy első, most nem időbe-
liséget jelent, hanem olyan minőségi élményt, mely közvetlenül a halál után 
kikerülhetetlen számára. Pedig de sokan kerülnék ki, de hát nem lehet. 
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Amint a TV képernyőjén megjelenik az adás, ha bekapcsolják a készü-
léket, épp így kikerülhetetlen vagyok annak, akinek a földi élete végét jelentő 
pillanat bekapcsolt Engem.

 Mikor azt mondom, hogy sokan szeretnék ezt a találkozást kikerülni, 
akkor ezt azért mondom, mert mindenki, aki ide kerül, természetesen saját 
tudattartalmát hozza magával. Ezért nem szeretnének találkozni Velem. Ez 
azt jelenti, hogy az emberek általában ismerik önmagukat, de nem ismernek 
Engem.  Miután Engem megismert  itt  valaki,  akkor  kénytelen  önismeretét 
hozzámérni a Velem való találkozás élményéhez, s ez bizony nagy lelkiisme-
ret-furdalást  szokott  eredményezni.  Itt  nem tudom eléggé  hangsúlyozni  a 
nagy szót.

 A Velem való találkozás és az önismeret találkozása nem az önismeret 
miatt fájdalmas, hanem amiatt, hogy Engem elmulasztott megismerni olyan-
nak, amilyennek megismerhetett volna. Tehát a MULASZTÁS az, ami nagy 
fájdalmat okoz. Ez készteti aztán arra, hogy vagy végleg lemondjon Rólam, 
vagy olyasmit fejezzen ki, hogy mindent vállal, csakhogy az eddigi mulasztá-
sát be tudja hozni. E téren a döntés, illetve a választás attól függ, hogy mek-
kora benne a remény.

 Igen, mert bár a HIT lehetősége megszűnik, mivel azt, amit valaki lát, 
azt már nem hiheti, de a remény az egy birtokba vevési vágy, vállalása olyas-
minek, ami még távol van tőle, de lemondani nem akar róla. Sajnos, itt azok, 
akik a földi  életükben könnyedén mondtak másokról  elmarasztaló ítéletet, 
azok itt, mivel másokról ezt már tenni nem tudják, hát maguk fölött ítélkez-
nek. Ezek olyan júdás-sorsú emberek. 

Bizony, a kárhozat az szabad döntés következménye. Ez a döntés itt 
történik, és nem a Földön. A Földön a legjobban ezt az állapotot a depresszió 
közelíti meg. De a depressziós lélek nem szükségszerűen elkárhozott lélek. 
A depressziót gyakran nem önmaga akarja önmagának az, aki ilyen állapot-
ban van. Sok összetevője lehet egy ilyen állapotnak.

Akkor, amikor valaki itt Velem találkozik, akkor csak EGY oka van a 
kétségbeesésének. Ez pedig az, hogy számára szinte hihetetlen az, amit LÁT. 
Vagyis többre értékeli önismeretét, mint az Én irgalmas szeretetemet. Igazsá-
gos akar lenni. Mivel másokkal szemben irgalmas már nem lehet, hát föladja 
az irgalomnak még azt  az  utolsó szálát  is,  melyet  magával szemben még 
megragadhatna. Az ilyen lélek nem akar segíteni magán. Én csupán rábólin-
tok döntésére, melyet önmaga felett hozott. Nem tehetek mást. A Földön sem 
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tudtam segíteni azokon, akiknek nem az irgalmam volt a fontos, hanem vala-
mi más.

Engem a földi élet nem változtatott meg. Azért vállaltam, hogy ti tudjá-
tok, miképpen kell nektek megváltozni. Földi születésemmel nem élettartal-
mat üresítettem ki, csupán életformát változtattam. Természetesen mennybe-
menetelem is  csupán  formaváltozást  jelentett  számomra.  Nektek  sem fog 
mást jelenteni! Éppen ezért olyan fontos jelenleg élettartalmatok kidolgozá-
sa,  hogy e tekintetben  az  elkerülhetetlen  formaváltozáskor  ne legyen már 
gondotok. Így is gond lesz számotokra a lemaradás behozása, de ez már nem 
minőségi, hanem csupán mennyiségi gond. Itt pedig nem kell félnie senki-
nek, hogy kifut az időből. Segítség is bőven áll rendelkezésre."
******************************************************
 44. ISTEN NEM SZEMÉLYVÁLOGATÓ

Jézusom! Hálásan köszönöm, hogy Te nem vagy személyválogató, és 
senki sem mondhatja azt, hogy miattad, a Te mulasztásod miatt lett elmara-
dott.

HANG: "Kétségtelen, hogy mindenki saját méretére szabott felelőssé-
get hordoz.  Itt  a felelősségen van a hangsúly. Szabad döntéseitek valóban 
szabadok. Nincs értelme sem a tomista, sem a molinista nézeteknek a gya-
korlati életben. Igenis, mindketten szabadok vagyunk. Én tudok várni, ti pe-
dig éppen azért, mert örökkévalóságra vagytok teremtve, majdcsak rájöttök 
egyszer, hogy mi igazán jó nektek.

 Gyakran vagyok úgy veletek, mint sok szülő a gyermekével. Szeretné-
lek benneteket sok szenvedéstől megkímélni, de hát legtöbbször ti nem akar-
játok. Általában mindig Köztem és a szenvedés között kell választanotok az 
erkölcsi élet terén. 

Sajnos, ti éppen fordítva gondoljátok, mint Én. Azt hiszitek, hogy ak-
kor  választjátok  a szenvedést,  ha Engem választotok.  Igaz,  Velem is  kell 
szenvednetek, de a Földön a szenvedést csak bódulattal, narkotikumokkal le-
het elodázni, megszüntetni azonban nem lehet. Ezért jobb vállalni Engem a 
velejáró szenvedéssel, mert ez sokkal kevesebb fájdalommal jár, mint bármi 
más választás következménye.

Örömötöket pedig soha senki sem veheti el tőletek, ha az az öröm azo-
nos azzal, ami az Én szívemet is átjárja. Azért jöttem a Földre, hogy fájdal-
maitokat csökkentsem, és hogy örömötök teljes legyen. Nem vagyok szűk-
markú!"
*******************************************************
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45. LAKÁSGONDRA VÁLASZ
Uram! Egyik testvéremnek komoly lakásgondjai vannak, ezzel fordul 

most Hozzád!
HANG:  "Gyermekem!  Örülök  kérdésfeltevésednek.  E  szavaid:  'Ho-

gyan oldódik meg...', ezek már tanúságot tesznek arról a gyermeki bizalom-
ról, amely szilárdan tudja, hogy a probléma meg fog oldódni. A HOGYAN 
az, amit tudni szeretnél.

Gyermekem! Tudod-e, hogy lényegében mi a különbség a világ fiai és 
az én gyermekeim között? - Igen. Sok különbség van. De számodra a legfon-
tosabb a következő: az, ami földi országotokban most történik, az mindenkit 
érint. Gyermekeimet, ellenségeimet egyaránt. A különbség a REAGÁLÁS-
BAN van.

A világ fiainak nyugtalansága a legkülönbözőbb bódítószerek haszná-
latát veszi elő. Az ENYÉIM, és te is gyermekem, bár kacsintgatsz bódítósze-
rek felé, de nem ezt választod magadnak kiútnak. Ne is tedd!

 Addig van az Én kezemben sorsod, míg van bátorságod és erőd bízni 
Bennem. Míg nem akarod átvenni az irányítást. - Nem te, hanem mások fog-
ják megoldani problémádat. Így jársz legjobban. - Angyalaim nem tétlenek. 
Ők dolgoznak azon, hogy te majd joggal hálálkodj Nekem. 

Többször kell erőt merítened ahhoz, hogy bírjad türelemmel. Erőt úgy 
tudsz meríteni, ha szinte magadba szuggerálod ezt: JÉZUS NAGYON SZE-
RET ENGEM.  SOKKAL JOBBAN,  MINT GONDOLNÁM,  ÉS  FŐLEG 
SOKKAL JOBBAN, MINT ELVÁRHATNÁM.- Igen. Ez az az IGAZSÁG, 
ami szabaddá tesz. /Jn 8;32/

Gyermekem! Azt tudod, hogy Nekem nem volt hová fejem lehajtsam, 
mikor a Földön jártam. Ez nagyon Belém itatta az empátiát mindenki iránt, 
akinek lakásgondjai vannak. Nagyon tudom, hogy nem elég a kijelentés: Ha-
zátok a mennyben van. Nem, mert az egy egészen más világ, s neked most 
ebben a világban kell tanúskodnod arról, hogy Istenben érdemes bízni, hogy 
Istenben nem lehet csalódni. 

Valóban  nagyon  szeretlek,  és  éppen  szeretetem mindenhatósága  az, 
amire támaszkodnod kell. Mindaddig, amíg feladatot kell teljesítened, mind-
addig természetesen megkapsz mindent, ami feladatod teljesítéséhez szüksé-
ges. De ne feledd: legfőbb feladatod az, hogy átvedd Tőlem az Én békémet. 
Tehát nem kifelé, hanem befelé van itt is a megoldás.
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Az is természetes, hogy drukkolsz jövődet illetően. De itt is arra figyel-
meztetlek: ez ne olyan drukkolás legyen, mint egy versenyzőé a sportpályán, 
hanem olyan, mint a sportpályán a nézőké, a drukkereké. 

Biztos  lehetsz  abban,  hogy legyőzhetetlen  vagyok.  Sőt,  GYŐZTES! 
Örülj annak, hogy a GYŐZTES, tehát az Én oldalamon állsz. Nagyon szeret-
lek.  Éppen  ezért  teherbíró-képességedet  karizmává  tudom  finomítani,  ha 
szükségét látom.

Kérd gyakrabban őrangyalod segítségét. Ő megbízatásának teljesítésé-
ben a te kérésedhez van kötve. Ő hatékonyan csak akkor tud segíteni, ha tő-
led erre felszólítást  kap. Ezt nagyon fontos tudnod! Sokkal többet tehetett 
volna már eddig is érted, ha többször fölkérted volna erre. Légy nagyobb bi-
zalommal iránta! A Földön nem lelhetsz hozzá hasonló jó barátra. Használd 
fel ezt az égi barátoddal fennálló kapcsolatot jobban. Ő erre vár!

Gyermekem! Nyújtom békémet feléd. Az előzőkben említett mondat-
tal: JÉZUS NAGYON SZERET ENGEM - tudod békémet átvenni. Nagyon 
meg fog így világosodni előtted e kijelentés: "A holnap majd gondoskodik 
magáról. "/Mt 6;3/

Gyermekem! Nagyon szeretlek. - Nem köszönök el tőled, mert veled 
maradok."
*******************************************************
46. TALÁLT TÁRGYAK OSZTÁLYA JÉZUS?

Jézusom! Úgy jövök Hozzád, mint a Talált Tárgyak Osztályára. Egyik 
testvérem elvesztette az óráját, s kért, hogy forduljak Hozzád.

HANG:" Barátom! Te úgy jössz Hozzám, ahogyan akarsz. Én pedig 
úgy fogadlak, ahogyan Én akarom. 

Ahol az Én szabadságom véget ér, ott kezdődik a tiéd. Ahol a te sza-
badságod véget ér, ott kezdődik veled szemben az Enyém. Bárcsak testvéred 
is tisztában lenne ezzel. 

 Nagyon hozzászokott, hogy mások hozzá igazítsák szabadságukat. Ő 
is hozzá szokta igazítani másokhoz saját szabadságát. De a szabadság attól 
még nem szűnik meg, hogy másokhoz igazodik. Attól még szabadság ma-
radt, csupán egy időre függesztődött fel. Ez az idő bármikor megszüntethető, 
s akihez eddig a szabadság igazodott, az nem reklamálhat. 

Sajnos olyanok vagytok, hogyha valaki szabadon rendszeresen hozzá-
tok igazodik, akkor szinte sértésnek veszitek, ha aztán egyszer nem igazodik. 
Pedig soha se kellett igazodnia, mert ezt eddig is csupán szabadon tette. Így 
látta jónak.
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Testvéred elvesztette az óráját. Mennyi gondot jelent ez neki! Az, hogy 
Engem  hányszor  elvesztett  vagy  megtalált-e  egyáltalán,  az  bizony  ez-
red-annyira sem problémája. Az órája igen, mert hát mit mond édesanyja, aki 
mint mondta, nélküle nem tudna élni. 

Tehát úgy gondolja, hogy testvéred őérette van. Engem, aki érte élek, 
hogy Én mit jelentek, s mit mond elhanyagolásomra az egész Mennyország, 
az nem jelent ilyen gondot.

Testvérednek igazán az lenne a fontos, hogy mit mond életére az an-
gyalok serege. A többi mind csak hiúság és hiúságok hiúsága.

Gyermekem! Szent Antal vállalta azt a szerepet, hogy megtalálója lesz 
az elveszett tárgyaknak. Megmondom őszintén, nem sok lelki hasznot jelen-
tett e szerepe azoknak életében, akik hozzá fordultak. Eléggé le is szűkült 
már e szerepkör. Főleg ott segít ma már szent Antal, ahol nem hanyagságot 
kell korrigálnia, hanem a gonosz lélek hatását kell csökkentenie.

Gondolj arra: te is elvesztettél egy egész csomagot. Pénzedet, igazolvá-
nyaidat kivették, a többit visszakaptad. Komoly tanítást kaptál ezáltal arról, 
hogy vannak esetek, mikor nem szabad felületesnek lenni.

 Nemcsak te, nemcsak testvéred, de minden ember olyan iskolába jár 
itt  a Földön, ahol megtanulhatja, hogy bizonyos következmények vállalása 
által válik mindenki egyre érettebbé. 

Testvéred e problémával odafordulhat őrangyalához vagy szent Antal-
hoz, s ők döntenek afelől, hogy testvérednek mi most a legelőnyösebb. Én 
csak annyit mondhatok, hogy lelki békéje, öröme, jövőjének kibontakozása 
nem az elveszett órájában ketyeg, hanem saját szívében. E szívnek egy ütem-
re kell dobogni az Én szívemmel. Erre tanítgatom, hol úgy, hogy ez pillanat-
nyi fájdalmat, csalódottságot jelent, hol úgy, hogy nem csupán pillanatnyilag 
éli ezt meg, s hol úgy, hogy érzelmileg is meleg, simogató érzésekkel töltöm 
el. 

Ami számára is kikerülhetetlen, az az, hogy nap mint nap vizsgák soro-
zatát kell letennie. Csak a jól letett vizsgák osztályzatát tartom számon részé-
re. A kevésbé vagy egyáltalán nem sikerült vizsgákat meg kell ismételnie. 
Erre való a földi élet testvéred számára és mindenki számára.

Lám, egy gyerekesnek látszó kérdést is örömmel hallok, mert mindent 
föl  akarok használni  arra,  hogy megtanítsalak  benneteket  a  boldog életre. 
Igen. A boldog életet tanulni kell. Nem terem magától."
******************************************************
47. MIBEN VÁLTOZZON MEG TESTVÉREM?
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       NE ÁLTALÁNOSÍTSUNK!
Uram! Egyik testvérem azt kérdezte tőlem, hogy miben kell megvál-

toznia. Akkor nagyon tömör választ adtam, mert azt mondtam, hogy minden-
ben. Te azóta is sürgetsz, hogy írjam meg tisztességesen válaszodat. Szólj 
hát!

HANG: "Már régóta sürgetlek, hogy írd meg, amit válaszolok kérdésé-
re. Te nagyon leegyszerűsítetted azt, amit mondani akarok neki azzal, hogy 
ezt mondtad: mindent meg kell reformálnia önmagában, ha fejlődni akar.

 Ez igaz. De az már nem, hogy Én meg ne érteném őt, és ne tudnám, 
hogy őt nem az foglalkoztatja, amit mindenki tud, hogy t.i. aki fejlődik, az 
mindenben változik, hanem az, hogy hová, mire kell összpontosítania, hol 
kezdje azt a munkát, melyet nagyon is fontos tudnia, ha jó irányba akar fej-
lődni. Most tehát közvetlenül neki szólok:

Gyermekem! Mindjárt adok is egy negatív és egy pozitív tanácsot.
 Ne az imánál kezdjed. Ne, mert az ima, a Velem való kapcsolat nem 

pótolja, hanem megszenteli azt, amire főleg szükséged van. Az első, és ez a 
pozitív tanácsom: törekedjél beleélni magadat azoknak a helyzetébe, akikkel 
kapcsolatba kerülsz. Ez nagyon fontos.

 Nekem nyilvános működésem előtt ez volt szinte a legfőbb munkám. 
Törekedned kell tehát megismerni másokat belülről, külső jelek alapján. Az-
tán választ kell keresned arra, hogy miért olyan az a másik, amilyen. Ezután - 
persze lehet közben is - fohászokkal, imában kérd segítségemet. 

A szív nem előzheti meg a gondolkodást úgy, hogy szembe kerül vele. 
Bár az intuíció sokszor többet jelent, és előbbre vihet, mint a logikus gondol-
kodás járomszalaga, de nem lehet ellene a gondolkodásnak. Az át nem gon-
dolt kapcsolatok okozzák életetekben a legtöbb gubancot.

Bennem a LOGOSZ jelent meg a Földön, ez pedig ÉRTELMES SZÓ. 
Ez az IGE kell hogy megigézzen. Benned sem lehetek más, mint LOGOSZ, 
értelmes szó, gondolat. A gondolat nagyon fontos! Minden abból van. Gon-
dolataid lelked építő kövei. E köveket az imádság konstruálja benned temp-
lommá.

BENNED ÉLEK. Mind a két szón igen nagy hangsúly van. Most nem 
tartom szükségesnek arról beszélni, hogy miképpen élek másokban. Most ez 
a fontos számodra: BENNED élek. - Mondd el párszor naponta: BENNEM 
ÉL JÉZUS.

 De hangsúlyt, legalább ekkora hangsúlyt kell tenned a másik szóra is: 
ÉLEK! - Az Én életem nem hideg jupiterlámpa egy boncterem fehér falán. 
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Az Én életem meleg, szerető, mindig mindent meg- és kimagyarázni akaró 
figyelem benned. Vádlód bárki lehet. Én soha! Bírálód vagyok, de ezt mindig 
építő módon teszem. Ezért kell átélned, hogy ÉLEK benned. Ez nemcsak je-
len békédet biztosítja, hanem szilárd talajt nyújt jövőd boldogulása felé is.

 Nagyon szeretlek. Ez Nekem nagyon jó. Neked is az fog nagyon jót 
biztosítani,  ha pontosan ezt  elmondhatod Felém is.  És elmondhatod,  mert 
igaz. Bizony igaz. Jobban szeretsz, mint amennyire tudatában vagy ennek. 
Ezért fog boldogítani téged, ha sokszor elmondod Nekem, és el is hiszed ezt: 
JÉZUSOM NAGYON SZERETLEK. Szívednek e szavai segítenek majd ab-
ban, hogy amit értelmeddel átgondoltál kapcsolataidban - most nemcsak be-
tegeidre gondolok -, élet-meleget és erőt jelenítsenek meg. Erőt, mely az Én 
oldalamra állít. Vagyis Annak a győztesnek az oldalára, aki szent bizonyos-
sággal fogalmazhatta meg ezt: Bízzatok, Én legyőztem a világot."
*******************************************************
48. AKI NEM DÖNTHET KÖZÖSSÉGE NÉLKÜL

Uram!  Egyik testvérem,  aki  nem tud  meglenni  Nélküled,  komolyan 
gyötrődik amiatt, hogy mi lesz vele. Nyugtalanítja az, hogy ott, ahol él, re-
ménytelen a tekintetben, hogy családanya legyen. Ahol pedig erre reménye 
lenne, ott nem érzi magát otthon. Mitévő legyen? Hol és hogyan éljen to-
vább?

 Uram! Személyre szóló megvilágosítást vár Tőled! Uram! Adj választ 
testvérem tépelődésére!

HANG: "Barátom! E testvéred Nekem is  testvérem. Bár tudnám ezt 
jobban éreztetni vele!"

Jézusom! Miért nem tudod? Te mindenható vagy a szeretet körén be-
lül!

HANG:" Ez igaz. De csak részben. A szeretet körén belül ti is minden-
hatók vagytok! Ha ezt megérted, akkor megérted azt is, hogy mi a legfőbb 
akadálya annak, hogy éreztessem e testvéremmel azt, amit szívemben érzek 
iránta. Csak azt tudom most mondani neki, hogy figyelje a jelzéseimet. Most 
közvetlenül neki mondom a következőket:

Testvérkém! Kész irányítást, mely félreérthetetlen és egyértelmű, ilyet 
nem adhatok. Csak a kisbabák élhetnek felelőtlenül.  Azt biztosra veheted, 
hogy Nekem mérhetetlen nagy a felelősségem veled szemben.

 Te nemcsak menekültél otthonról - bár ez is volt benne -, de Irántam 
való szereteted is motivált téged. Engem csak és kizárólag csak irántad való 
szeretetem motivál. Sokat alakultál az elmúlt évben. Sokat, de nem eleget. 
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Akik körülvesznek most, ők szeretnek téged annyira, hogy függetlenülni is 
tudnak tőled, ha azt látják, hogy a te érdeked ezt kívánja. Ez azt jelenti, hogy 
nem kell tartanod manipulálástól részükről.

 Aki olyan múlttal rendelkezik, mint Te, az olyan, akiért mások is érzik 
a felelősséget. Te már nem dönthetsz önállóan sorsodról. Persze dönthetsz, 
de abban könnyen el is vérezhetsz. Gondolj csak azokra az utakra, melyek 
önálló döntéseid eredményei voltak. Bizony mind zsákutcának bizonyult.

 Hidd el, hogy nem hátrány számodra, és nem is gyerekes kiskorúság 
az,  hogy életdöntéseid szükségszerűen Engem szerető testvéreid kontrollja 
alatt állnak. A te meglátásaidnak éppen olyan sorsformáló erejük van testvé-
reid felé, mint amilyen kell hogy az ő meglátásaik legyenek feléd. Értsd meg 
végre! Te már nem dönthetsz egyedül magad felől kellő felelősséggel. 

Amióta nem jársz dolgozni, azóta több időd van arra, hogy magaddal 
foglalkozz. Ez nem jó. Jobb volna, ha arra törekednél, hogy mások, testvére-
id foglalkozzanak veled. Te pedig velük. Ha nem forogsz majd annyit magad 
körül, forogni fognak mások körülötted. Ha pedig erősödik benned a vágy 
társ és család után, hát Én ennek beteljesítésének akadálya nem leszek.  Még 
remeték között is volt, akit fölkeresett az, aki később párja lett.

 Tudnod kell azonban valamit. Tudnod kell, hogy az imádság az lelki 
munka. A gondolkodás szellemi munka. A fantáziálás pedig csak kis mérték-
ben  kikapcsolódás.  Csak  kis  mértékben  pihenés.  Részben  menekülés.  Én 
ugyan utána megyek enyéimnek, de senki után és senki elől nem futok. Csak 
a Rám várókat szoktam utolérni.

Testvérkém! Értsél meg. Kénytelen vagyok felnőttként kezelni téged. 
Ezért tehát a hol és a hogyan tovább kérdéseidre jeleket adok. Benned is, ha 
nem fantáziálsz sokat, és a téged körülvevő testvéreid által is. Csak adj nekik 
lehetőséget /nyitottság, őszinteség /, hogy foglalkozzanak veled. Te minden-
képpen foglalkozzál velük! Velük többet, mint magaddal! 

Veled és testvéreiddel közösen és együtt szőjük leendő jövőd fonalát."
*******************************************************
49. A KARMA NEM VÁLTOZTATHATÓ MEG

Uram! Egyik testvérem, aki sokat fáradozik a Te ügyedben is,  most 
benső nyugtalanságát hozza Eléd. Kérlek, szólj hozzá közvetlenül!

HANG:  "Már  az  is  dicséretre  méltó,  hogy meg  mered  fogalmazni 
nyugtalanságodat. Vagyis, hogy nem vagy a helyeden. Nem szeretnélek meg-
ijeszteni, de többről van itt szó. Ez az alapérzésed részben Tőlem kapott sze-
reped, részben öröklött természeteddel járó nyugtalanság, és részben helyte-
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len döntéseidnek a következménye. Mindháromról tudnod kell. Nézzük sor-
ra:  

Tőlem kapott szerep: Tudod, hogy nem vagy magányos sziget az em-
bertenger valamilyen lezárt részében, hanem sok-sok emberi sors szálainak 
rezdülését idézi elő földi életed nap mint nap. Tőlem kapott szereped tehát 
olyan helyi nyugtalanságokat idéz elő, melyek a nagy egész megbomlott har-
móniájának helyrehozásán dolgoznak. Ez annyiban lehet ijesztő, mivel álta-
lad meg nem szüntethető, hisz' Tőlem kapott szerepet tölt be. Annyiban vi-
szont bátorító, hogy Tőlem van.

Ennek az alapérzésnek másik része született adottságaid számlájára ír-
ható. Ez természetesen szinkronban van az előzővel. Vagyis szereped meg-
valósításához szükséges eszközök állnak ezáltal rendelkezésedre. Ilyenek pl. 
a jó kritikai érzék, a gyors reagáló képesség, bizonyos óvatos higgadtság ki-
kapcsolása, stb. Ezek nélkül nem jutnál semmire a nagy egész, tehát a törté-
nelmi méretű fejlődés besegítésében. E szerepednek és a hozzá szükséges 
adottságaidnak fontosságát, szükségszerűségét itt  a Földön átlátni  sohasem 
fogod. 

Amint a perc az idő tengelyén, ha öntudatra ébredne, csak percnek tud-
ná magát, és semmit sem fogna föl abból, hogy belőle állnak össze az évezre-
dek. Így vagy te is e nyugtalanság terén, e két rész alapján. Tehát nagyon fon-
tos, csak éppen nem tudod miért. És nem is fogod megtudni a Földön. Fon-
tos, hogy így legyen, mert ez segít téged abban, hogy szerényebb légy, mint 
amilyen vagy.

Most rátérek a harmadik részre, vagyis döntéseid helytelenségére. Ép-
pen, mert Tőlem kapott szereped túlméretezett a te átlátásodat illetően, ezért 
jobban kellene mások látásait is belevinni döntéseid meghozatalába. Elsősor-
ban nyilván férjed látását kellene figyelned, és utolsósorban gyermekeidét. 
Férjedét azért, mert e téren ő hordozza áldásomat, és azért nem gyermekei-
dét, mert azok túlságosan te vagy. Nem természetüket illetően, hanem akará-
sodat, elképzeléseidet illetően. 

Valójában Tőlem sem kérhetsz megvilágosítást döntéseidhez, mert ép-
pen Én méreteztem olyannak szerepedet, hogy az téged mindig nyugtalaníta-
ni fog. 

Olyan  értelemben  természetesen  Én  vagyok  számodra  is  a  legmeg-
nyugtatóbb, hogy veled vagyok, nálad, a szívedben otthon vagyok. De abban 
a világban, amelyben élsz, az általad is belátható élettéren belül, nyugalmad 
nagyon hozzá van kötve férjeddel való kapcsolatodhoz. 
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Nem jó az, ha valaki messzebb akar látni, mint képes. Az a jó, ha vala-
ki kalkulálni tud a távoliak szempontjaival. 

E téren a házastárs nagyon távol van a házastárstól, mert ez a VÉR sza-
va. Férj és feleség vér szerint nyilván nagyon távoliak egymástól. Szülő és 
gyermek viszont nyilván a legközelebbiek. Az élettér békéjének megteremté-
se szempontjából tehát a házastársat kell legjobban figyelembe venni, s leg-
kevésbé a gyermeket. Ez egyáltalán nem annyit jelent, hogy elfogadja valaki 
házastársa szempontjait, hanem annyit, hogy ismernie kell, és így ennek az 
ismeretnek a birtokában lásson hozzá nyugalma biztosításához, míg gyerme-
kei szempontjait jelentéktelennek kell tartania.

Most már nem a múlt helytelen döntésein kell rágódnod, hanem a jelen 
döntéseidet  férjed  szempontjait  jobban  figyelembe  véve  kell  meghoznod. 
Hosszú távon így jár legjobban mindenki. Tudnod kell, mit kíván tőled férjed 
ott, ahol kívánhatna. Mit kívánna tőled másokkal való kapcsolataidban, ha 
kívánhat. Így fogsz tudni olyan döntéseket hozni, melyek feltétlenül építeni 
fogják  jövőd  nyugalmát.  De alapnyugtalanságodat  kereséseddel  meg  nem 
szüntetheted. Ne is akard, mert erre a nyugtalanságodra Nekem szükségem 
van."
*******************************************************
50. AKINEK NAGYON FONTOS AZ ISKOLAI 
       OSZTÁLYZAT

Egy tizenéves kérdez. Az iskolai osztályzata izgatja egy álommal kap-
csolatban.

HANG: "Gyermekem! Három fontos gondolatot elöljáróban: 1. Min-
den kérdésedre örömmel válaszolok. 2. Tanítani, nevelni akarlak. 3. Jöven-
dölést annyiban hallasz Tőlem, amennyiben  szükséged van arra, hogy ezáltal 
jó irányba fejlődj.

Ha egy szobában összevissza vannak a bútorok, akkor nem az a megol-
dás,  hogy ide-oda rakosgasd azokat,  hanem az,  hogy előbb átgondold,  el-
döntsd, hol is legyen a helyük. Most is így kell tenned. Először is látnod kell, 
hogy számodra nem az a lényeg, ahogyan mások ítélnek fölötted, hanem az, 
hogy tégy meg mindent, amit megtehetsz.

Ha lelkiismereted nem vádol, akkor még az sem számít, ha egy tanár 
megbuktat. De ha vádol a lelkiismeret, mert tudod, hogy nem tettél meg min-
dent a jó eredmény érdekében, így még akkor is boldogtalan leszel, ha kitűnő 
osztályzatot adnak hanyag munkádra, bár lehet, hogy rövid időre elbódít az 
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érdemtelen jegy. Jaj neked, ha nem az Én ítéletemtől várod szíved-lelked bé-
kéjét, hanem emberek véleményétől, ítéletétől teszed függővé! 

Gyermekem! Az álmok mindig közvetítenek ismereteket, de általában 
nem fordíthatók le egy az egyben. Bár van ilyen is. A te álmod, vagyis hogy 
rossz osztályzatot kapsz, mely nyugtalanná tesz, nem vehető szó szerint. Ál-
mod inkább arra figyelmeztet, hogy az emberek ítélete számodra még többet 
jelent, mint szabadna, mivel el tudja nyomni lelkiismereted hangját, melyen 
át Én szólok hozzád. Ezt ki kell nőnöd. 

Afelé kell lépned, hogy lelkiismereted legyen a döntő, egyedül ez szá-
mítson. E téren nagyon előnyös helyzetben vagy. Minden téren törekedned 
kell önállóságra. Vagyis úgy kell kialakítanod meggyőződésedet, hogy általa 
az emberi megkötözöttségektől egyre szabadabbá válj. De föl kell hívnom fi-
gyelmedet valamire. El sem képzeled, hány olyan ember van, akik szabad-
ságról ugyan szónokolnak, de mindent elkövetnek, hogy rabszolgák maradja-
nak. Alig van ember a Földön, aki nem lenne megkötözve, ne vonaglana kü-
lönböző  hiúsági  görcsökben.  Nyilván  neked  is  mindent  meg  kell  tenned, 
hogy függetlenítsd  belső világodat  az  emberi  vélemények külső  világától. 
Már amennyire képes vagy rá.

 Azt szeretném, ha minél kevesebb csalódás árán tudnál előre haladni 
az igazi benső szabadság elérése felé, vagyis afelé, hogy az Én szavamnál, 
lelkiismereted hangjánál fontosabb ne legyen számodra.

Vannak olyan helyzetek, amikor bizony Én, az Isten tehetetlen vagyok. 
Mindig véget ér az Én szabadságom ott,  ahol a tiéd kezdődik. Egy biztos: 
szabadságommal  szinkronba  kell  kerülnöd,  ha  olyan  boldog akarsz  lenni, 
hogy csalódás már ne érhessen. Tehát egy húron kell pendülnünk. Én alkal-
mazkodom hozzád mindaddig, amíg jónak látom. Te is alkalmazkodj Hoz-
zám, amíg jónak látod.

Ha nem azt látod jónak, amit Én, akkor nem tehetsz mást, mint tudo-
másul veszed, hogy utadon tovább nem követhetlek. Sokkal jobban szeretlek, 
semhogy becsaphatnálak!"
*******************************************************
51. PÁRBESZÉD HÁZASSÁGRENDEZÉSRŐL

Uram! Egyik testvérem házasságrendezéssel kapcsolatban tesz fel Ne-
ked kérdést

HANG: "Édes, édes Gyermekem! Nagyon aranyosan fogalmaztad meg 
kérdésedet. Ez nem is annyira kérdés, mint inkább kérés.
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Persze a kérésnek nagyon fontos szerepe van kettőnk kapcsolatában. 
Csak akkor tudom kifejezni, hogy figyelek rád és hallgatlak, ha teljesítem ké-
réseidet, vagy érzékelhetően tudomásodra hozom, hogy miért nem teljesíthe-
tők. E téren nagyon tisztán kell látnod valamit. Mégpedig ezt: csak olyan ké-
rések teljesítésére vagyok képes, melyeket mások, szabadságukkal élve, nem 
tudnak megakadályozni. Mert az éremnek egyik oldala ez: szabadok vagytok. 
A másik oldala: korlátozhatjátok döntéseim megvalósulását.

Gondold csak el: ha csak Rajtam állna, hogy ki mit  csináljon, akkor 
nem emberek, hanem automaták lennétek vagy valami ember alatti lények. 
Akkor nem is volna szükségetek egymásra. Akkor nem is lehetne igazi szere-
tetkapcsolat a világon. Tehát minden kettőnkön áll. Valójában többön nem 
is. 

Gyermekem! Megváltoztatni senkit sem lehet, de megváltozni minden-
ki tud,  ha akar.  Csak olyan értelemben lehet megváltoztatni  valakit,  hogy 
tönkre lehet tenni szellemileg.  Főleg, ha nem tartozik Hozzám. Az ellent-
mondás, hogy bárki is megváltozhat akarata ellenére. Ellentmondás, mert az 
történik mindig, amit akartok. Most az erkölcsi területre gondolok, mert ott 
dől el mindenki boldogsága vagy boldogtalansága. Tehát mindig, ismétlem, 
kivétel nélkül mindig jót tesz az, aki jót akar tenni, és rosszat tesz az, aki 
rosszat akar tenni. Az, hogy kinek mi a jó, azt nem nehéz kitalálni. Minden-
kinek jó, ha szeret.

Gyermekem! Áldásom adom minden olyan kapcsolatra, mely elősegíti 
a Velem azonosult szolgáló szeretet megnyilvánulását. Áldásom adom mind-
arra, ami szívedet megnyugtatja és nem elbódítja. A szív igazi nyugalma ér-
telmileg is mindig megalapozott. Az elbódulás mindig értelemellenes.

 Ha nem látsz jól, hát vannak közösségi testvéreid. Ők segítenek látni. 
Abba nem mehetsz bele - átmenetileg sem -, hogy ne járj  közösségbe, ha 
testvéreid ezt helytelenítik. Aki ezt  tiltani akarja, az Engem akar leállítani 
életedben. Ha jó szándékú, akkor ezt meg kell értetni vele. Ha jó szándékú, 
akkor ezt megérti. Minden, ami ellene van egy valódi jézusi szeretetközös-
ségnek, az istenellenes is. Remélem, ez világos előtted is. Rajtad kívül, akik 
ezt olvassák, talán nem is értik, miért kell Nekem ilyen szájbarágóan magya-
ráznom azt, amit e nélkül is meg lehet érteni. De te tudod, hogy ezt miért kell 
tennem így. 

Attól biztosan nem kap kedvet a megtérésre férjed, ha elhagyod azokat, 
akik  Engem akarnak biztosítani  számodra.  Egyetlen  olyan  kapcsolat  van, 
mely mindig áldott kapcsolat, míg te el nem rontod. Ez kettőnk kapcsolata. 
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Ne feledd: Isten téged azzal, hogy embernek teremtett, Önmagára teremtett. 
Azok soha nem mennek tönkre, akikben élek. Átmeneti zavar mindenkiben 
keletkezhet, de romlásnak csak az teszi ki magát, aki szakít Velem. Csak Én 
vagyok nélkülözhetetlen. Hiányozni hiányozhat bárki bárkinek, de senki sem 
nélkülözhetetlen. Csak egyedül Én vagyok az. Neked is csak Én vagyok nél-
külözhetetlen.  Kétezer évvel ezelőtt mondtam: "Nálam nélkül semmit  sem 
tehettek." Ezt szintén boldogságotok terén kell érteni. Ennek pozitív megfo-
galmazása éppen ilyen igaz.  MINDENRE KÉPES VAGY VELEM, ami a 
boldogságodat illeti.

 Nálad is az a baj, hogy igazán nem hiszed el, hogy boldogságod csak 
kettőnk kapcsolatán múlik. De ez akkor is igaz, ha nem hiszed el. Ezen még 
Én sem tudok változtatni. Ennek gyökere az, hogy nem kevesebbre, Magam-
ra teremtettelek. Tágabban és messzebb kellene látnod. A halálon innen ne-
vetséges próbálkozás rátalálni életed értelmére. Itt csupán rövid lejáratú sze-
reped van. De életed értelme Én vagyok. Ne álmodozz, ne képzelődj! Tedd, 
amit itt és most tenni parancsol benned a szívedet értelmesen megnyugtató 
szeretet. A többi nem a te dolgod."
*******************************************************
52. A LÁTÁST POZITÍV MÓDON KELL HASZNÁLNI

Kaptam egy levelet, melynek olvasása közben már meg is szólalt ben-
nem a HANG:"E levélre nem te, hanem Én fogok válaszolni." - Íme:

HANG: "Gyermekem! Azonnal a lényegre térek. Számodra most első-
sorban nem az a fontos, hogy Én mit gondolok rólad, hanem az, hogy te mit 
gondolsz Rólam. Igen. Mit gondolsz Rólam, a világ Teremtőjéről, az emberi 
életek útnak indítójáról, számon-tartójáról, a saját elgondolásom szerint szol-
gáló Istenről.

 Azt tapasztalod, hogy csődtömeg vesz körül, s te egyre jobban, és egy-
re nagyobb borzalommal látod, hogy mennyire értelmetlen és céltalan körü-
lötted minden. Úgy tűnik számodra, hogy mindent föláldoztál semmiért. Be-
csapott más is, becsaptad te is magadat.

Hát drága gyermekem, ezt elviselni, ebbe belenyugodni bizony nem le-
het. - Számomra itt veled kapcsolatban egy furcsa probléma keletkezik.

Általában minden adományomat értéknek szokták elismerni. Ez nyil-
vánvaló. Az is nyilvánvaló, hogy ha valaki LÁT, az csak azért láthat, mert 
Tőlem kapta ezt az adományt.

Számomra a problémát az jelenti, hogy te ezt az adományt nem értéke-
led, de le sem mondanál róla semmi pénzért.
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Most látsz, és jól látsz! Az, hogy nem jót látsz, ennek nem a látásod az 
oka. A rossz attól még rossz marad, ha jól látjuk is. Látásod szerintem jó. Jól 
látod,  hogy csődtömegbe kerültél.  Jól  látod,  hogy e téren nincs megoldás. 
Éppen azért mondtam mindjárt az elején, hogy nálad az a fontos, ahogyan te 
gondolkodsz Rólam, mert jó a látásod. Ha ezzel foglalkoznál, gondolom ép-
pen a jó látásod hatására hamarosan látnád, milyen óriási különbség, ha azt 
látod, hogy boldogságra teremtettelek, tehát Önmagamra, vagy ha azt látod, 
hogy boldogtalan vagy, mert azt éled meg, hogy férjedre, gyermekeidre vagy 
teremtve.

Te, aki valóban Tőlem kaptál szemeket a látásra, először is köszönd 
meg, hogy jól látsz. Az aztán a második lépés, hogy jó szemekkel saját érde-
ked azt nézni, amire teremtettelek, vagyis Engem, és nem amiatt keseregni, 
hogy jó szemekkel nézed azt, ami rossz. 

Szemed éppen azért jó, mert nem tudod a rosszat nem rossznak látni. 
Arra pedig még Én, az Isten sem vagyok képes, hogy a rosszat jónak lássam. 
Ha erre az Isten nem képes, akkor talán nem megalázó egy teremtmény szá-
mára sem ezt belátni. Zúgolódni ez ellen éppenséggel lehet, csak nincs sem-
mi értelme. Úgy látni, ahogy Én látok, az inkább kitüntetés.

- Ha valaki azt látja, hogy ronda a világ, az fordítsa le róla tekintetét. 
Ezt  mindenki  megteheti.  Mindenki  megváltoztathatja  gondolkodását.  A 
rossztól mindig el lehet fordulni. Aki nem akar elfordulni, az nézze. Legfel-
jebb egyszer belefásul, s rájön, hogy milyen ostoba volt.

Az embereket nem lehet megváltoztatni. Én sem tudom. Megváltozni 
tudnak, de ez más. Mit mondjak hát, ami épít, buzdít, vigasztal? Magamat 
mondom. Igen, mert amint látod, a világ rombol, elkeserít és kétségbe ejt.

Azt  ne kívánd, hogy rontsam el látásodat,  mert  ez nem oldana meg 
semmit. A rossz maradna rossz, és akkor, még ha akarnál is, Engem sem tud-
nál jól látni. Így csak akkor nem látsz Engem, ha nem akarsz, ha a rondában 
szeretsz gyönyörködni.

 A mazochizmusnak ez a fajtája viszont nem olyan mértékben pszichi-
kai dolog, mint sokan hiszik. Inkább az erkölcs területére tartozik. Tehát sza-
badságodban áll benne maradni, és szabadságodban áll kijönni belőle. Mint 
mondtam, a kijövetel útja a Velem való foglalkozás, az Engem szemlélés, a 
Rám figyelés, az Engem keresés, tehát a Velem való élő kapcsolat. A tüneti 
kezelések e téren semmit sem oldanak meg.
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Tehát nem körülményeidnek, hanem neked kell megváltoznod, és nem 
narkotikumok,  gyógyszerek által,  hanem a Velem való foglalkozás által.  - 
Ilyen egyszerű.

De amint  folyamat  előzte  meg a jelen helyzetet,  a megváltozás  sem 
lesz villámszerű. Viszont sokkal rövidebb időt vesz igénybe, mint gondol-
nád.

Nagyon szeretlek. Sokkal jobban, mint bármikor bárki is szerethetett 
volna. Éppen ezért sokkal gyorsabban ki lehet szabadulni Velem a bajból, 
mint belementél Nélkülem, sőt Ellenemre. Itt nem áll a hasonlat, hogy a ma-
gasból leugrani könnyebb, mint visszaugrani. Nem, mert Önmagam, és sok-
kal magasabbra viszem föl azt, aki Hozzám simul, mint ahonnan lezuhant. 
Ilyen értelemben a körülményeknek is az Istene vagyok. Ha csak töredék-úgy 
szeretnél Engem, vagyis foglalkoznál Velem, vagyis Értem élnél,  mint Én 
veled és érted, akkor semmi problémád nem lenne.

Most már tudod, ismered az Utat, mely számodra egyben KIÚT is jelen 
állapotodból. Senki sem kerülhet erején felüli nehézségekbe, ha elhiszi, hogy 
benne élek! Most már tudod: AZ ÉN ERŐM A TE ERŐD IS!"
*******************************************************
53. ISTEN NEM ISMER VÁLÁST, DE MINDIG 
RENDELKEZÉSRE ÁLL

Uram! Előző testvérem egy újabb kérést intéz Hozzád.
HANG: "Felvetett kérésed első felére nincs mit mondanom. Nem a te 

problémád, hanem a fiadé. Nagyon nem jó, ha te cipeled az ő gondját. Ártasz 
vele magadnak is, neki is.

A másik problémádra ez a válaszom: Gyermekem! Én válást nem is-
merek. E téren Nekem semmi lehetőségem sincs, hogy beavatkozzam. Erőt 
mindig adok annak, aki jót akar. Kimeríthetetlen forrás vagyok e téren. Ben-
nem nem lehet csalódni. 

Aki nem Engem, hanem egy önmaga által formált bálványt imád, az 
előbb-utóbb csalódik istenében. Bennem soha!

Ne a válás legyen gondod, hanem szíved békéje. Válás előtt, alatt és 
után is lehetsz boldog békében Velem, és történhet ennek az ellenkezője is. 
Csak rajtad múlik és nem Rajtam. - Gondolj arra, és meríts erőt e kijelentés-
ből: Mi ez az örökkévalósághoz képest!?

Kérlek, ne félj! Már amennyire hited erejéből telik. A bírósági herce-
hurca kétségtelenül  nagy idegi  megterheléssel  jár,  de  félni  tőle  nem kell. 
Gondolj arra is, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik.
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Te úgy gondolod, hogy nagyon szereted családodat. A kivitelezés saj-
nos nagyon sok kivetnivalót hagy maga után. Nálam nem így van. Sokkal 
jobban, mérhetetlenül jobban szeretlek Én téged, mint te a családodat, és a 
kivitelezésem is tökéletes. Hogy te ezt nem észleled, ez nem Rajtam múlik.

Tömören összegezem tehát teendődet: Gondolkodj, és gyakran mondd 
magadnak: Mi ez az örökkévalósághoz képest!? Az Istent szeretőknek min-
den javukra válik!

Szeretetben veled vagyok."
*******************************************************
54. A KISEBBSÉGI ÉRZÉSRŐL

Uram! Egy tizenéves testvérem kisebbségi érzését hozza Eléd.
HANG: "Édes Gyermekem! Problémádat nagyon értem. Szíved vágya 

már itt a Földön az, hogy minél többet megélj abból a Mennyországból, ami-
re teremtettelek.  Mivel tudod, hogy nagyon szeretlek,  hogy nagyon fontos 
vagy Nekem, hát nem érted, hogy miért nem vagy ilyen fontos másoknak is. 
Főleg azoknak, akik korban hozzád illenek.

Több oka van ennek. Az egyik az, hogy Én sem vagyok számukra fon-
tos, pedig ők is szeretetemből élnek. A másik ok, hogy azért Én sem vagyok 
számodra olyan fontos, amilyen méltán lehetnék. És ez nem az Én hibám! 
Tebenned még nagyon az van, hogy Én érted éljek, és nem az, hogy Te értem 
élj. 

Többet kell foglalkoznod azzal, hogy ne keverd össze a szerepeket. Te 
istenképű vagy, de az Isten Én vagyok. Én, aki érted akar élni közvetlenül is, 
és az embereken keresztül is. Erre csak annyiban vagyok képes, amennyiben 
te  Értem élsz  közvetlenül  is  (hálaadó  imával)  és  embereken  keresztül  is 
(szolgálatban). 

Amikor pedig azt látod, hogy barátnőid sikeresebbek, hát erre csak azt 
mondom: VÁRD KI A VÉGÉT! Hidd el, nem vagyok személyválogató. Aki-
nek bármiben is többet adtam, attól többet is követelek. A számlát mindenki-
nek ki kell egyenlíteni. Szüleidnek épp úgy, mint a ma született kisbabának. 
Hidd el, téged is Önmagamra teremtettelek, mert ennél nagyobb jót nem te-
hettem veled.

Senkit sem szeretek úgy, mint téged. Ha még valakit úgy szeretnék, ak-
kor kettő lenne belőled. Hidd el, szeretetemből élsz! Ez az Én részem ket-
tőnk kapcsolatában. A te részed az, hogy Értem élj. Vagy inkább így mon-
dom: Nekem élj. Nekem, Miattam tedd meg, ha otthon valamit kérnek tőled. 
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Nekem kínáld fel munkádat, tanulásodat, szórakozásaidat. Mutasd ki Nekem, 
hogy nem vagyok közömbös számodra.

Lelkem működik  benned. Ne hanyagold el  a nyelvek-imát,  melynek 
most még föl sem fogod értékét. Lelkem belülről akar téged építeni. Amit 
most hiányolsz, hogy nincs olyan nagy érdeklődés irányodban, erre azt mon-
dom, hogy még terhes is lesz számodra a nagy érdeklődés feléd, ha engeded, 
igényled Lelkem további irányítását.

 Ha nem vonod ki magadat hatásom alól, akkor karizmatikus tulajdon-
ságaid sok és maradandó gyümölcsöket hoznak az Én dicsőségemre, és a te 
boldog lelki békéd javára."
*****************************************************
55. EGY ÉDESANYÁNAK: MEGHALT GYERMEKÉRŐL

Jézusom! Egy édesanya hozza Hozzád fájdalmát gyermeke korai halála 
miatt.

HANG: "Gyermekem! Tudatlanságod sok mindentől felment. Nem is 
akarok most olyasmit mondani, ami azt próbálná megértetni veled, mennyire 
súlyos következményei vannak a tudatlanság miatt, bár el nem marasztalható 
személy olyan  tetteinek,  melyek  önmagukban Ellenem dolgoznak.  Annyit 
azonban mondanom kell, hogy voltak ilyen események életedben. Ha többet 
fogsz foglalkozni Velem, magad fogsz rájönni. De már most kérlek, amiatt 
sohase bántson a lelkiismeret, amit tudatlanságból tettél Ellenem.

Amire most kérlek, ez: törekedj megbocsátani Nekem. Igen. A benső 
béke akkor fogja szívedet eltölteni, ha megbocsátottál már Nekem. Ez azért 
is probléma, mert számodra alig hihető, hogy: gyermeked halálával megbán-
tottalak téged, és ez, mint harag, benned él.

Segítek. Gyermeked meg akart halni!  Hidd el! Mindenki csak akkor 
hal meg, ha akar. Amíg nem akar, addig nem. A halál nem rossz. Nem az er-
kölcsi kategóriába tartozik. Ha rossz volna, nem engedném meg. Nem enge-
dem meg a rosszat.  Rossz a bűn. Nem engedem meg a bűnt. Ti engeditek 
meg. Én nem. A bűn lehetőségét megengedem, hogy tudjatok szeretni. A bűn 
azért rossz, mert Ellenem van, s ti nem is tudjátok, hogy mennyire ellenetek 
is.

 A bűn szeretetlenség.  A halál,  vagyis  a  földi  élet  nyomorúságának 
megszűnése az nem rossz. Nem Ellenem van. Csak és kizárólag csak tudat-
lanságotok miatt mondjátok rossznak.

A gyermek rossznak tartja, ha elveszik tőle játékát, hogy valami más-
sal, bár őáltala be nem látható fontosabb dologgal foglalkozzék. Kezetekben 

67.



minden, amit megszerettek, játékszerré válik: gyermek is, házastárs is, test-
vér is.

 Az élet nem játék! Az élet Én vagyok! Erre akar ráébreszteni a halál. 
Az élet a Földön ÚT, mely erkölcsi hozzáállást kíván. Értem ezalatt 

azt, hogy nem mindegy, mire használtad fel eddig, és mire használod fel ez-
után életedet.

 Te nem vigasztalásra szorulsz. Legalábbis itt és most nem erre szo-
rulsz. Vigasztaló szavak falsul csengnek ott, ahol megoldásra vár a lélek. Te 
tanításra szorulsz. Tehát tanulásra.

Tanulj meg először is Nekem megbocsátani. Mindaz, aki azt mondja, 
hogyha élet-halál ura lenne, tehát ha az Én helyemet csak egy órára elfoglal-
hatná, bizony jobban rendezné a világnak, az embereknek a sorsát, az ilyen 
ember bizony elmarasztal Engem. 

Megtehetném, hogy föltámasztom, aki meghalt? Bizonyára. Képessé-
gem megvan hozzá. Nem azért nem teszem, mert nincs rá képességem. Azért 
nem teszem, mert jobban szeretem, mint ti, azokat, akik már elhagyhatták a 
Földet. Azért nem teszem, mert kétezer év alatt már meg kellett volna tanul-
notok, hogy miért jöttem el közétek. Nem tettétek. Ez baj.

Ismétlem: tudom, hogy nem tehetsz róla. Legalábbis nem nagyon te-
hetsz róla. Sajnos a gondolkodás át nem alakítás akkor is fájdalmas követ-
kezményekkel jár, ha nem tehettek róla. Nekem is nagyon-nagyon fáj, hogy 
csak súlyos szenvedések megengedése által tudlak némileg fölrázni bennete-
ket.

 De aránytalanul nagyobb rossz a föl nem rázottság állapota, mint az a 
fájdalmas realitás, mely igazságra vezérel. Már pedig annál nagyobb realitás, 
hogy halálra születik  mindenki,  nem kell.  S annál  nagyobb igazság pedig 
egyszerűen nincs, hogy ÉN VAGYOK AZ ÉLET."
*******************************************************
56. A TEVÉKENYSÉGI KÖRE MINDENKINEK 
       KORLÁTOZOTT
 Uram! Egyik testvérem olyan kérdéssel jön Hozzád, mely több ember-
nek is súlyos probléma. Kérdése, hogy hol vannak tevékenyégi körének hatá-
rai?

HANG: "Kedves Gyermekem! Örülök, hogy belső füleidet használod. 
Örömmel válaszolok kérdéseidre máskor is. Nekem ez nem teher, neked pe-
dig kegyelem. Tömör válaszom így hangzik. A harmóniateremtés az Én fel-
adatom.
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 Csak ott nem teremthetek harmóniát, ahol más akarja ezt megtenni he-
lyettem.  Gyakran  bizony  egyeseknek  nehezebb  engedni  Engem  működni 
hagyni, mint kívánságaimat teljesíteni. Itt nem egyszerű engedély-megadás-
ról van szó. Engem nem kell, és nem is lehet adminisztrálni. Különböző fele-
kezetek gyakran azért buknak bele szertartásaikba, mert ezt akarják.

Nálad arról van szó, hogy ott is te akarsz működni, ahol Nekem a fel-
adatom ez. Miután te nyilván nem tudod elvégezni az Én munkámat ott, ahol 
Nekem kellett volna azt megtennem, utána magadban keresed a hibát, hogy 
hol rontottad el, miért voltál megint hirtelen, meggondolatlan, stb. Ekkor el-
határozod, hogy na, majd a jövőben. De hát a jövőben sem lesz a te munkád 
az, ami az Én feladatom, s így persze a jövőben sem fog neked az jobban si-
kerülni. - Aztán zúgolódsz, hogy miért nem segítek.

 Engedd meg, nem tudok másodhegedűs lenni. Nem tudok asszisztálni 
ott, ahol főszereplőnek tudom Magamat. Igen. Ott csak főszereplő tudok len-
ni.

Mi tehát a helyzet? - Ne azzal törődj, hogy mit bízzál Rám, hanem az-
zal, hogy Én mit bíztam rád. Meg kell mondjam, van mikor sokat bízok rád, 
és van mikor keveset.

Az elején azt  mondtam, hogy örülök,  mert  belső füleidet használod. 
Amikor használod, akkor tényleg örülök, és BENNED örülök! Többször ta-
pasztaltad ezt már.

Családod tagjaival kapcsolataid milyensége gyakran gátolja a Velem 
való kapcsolatod felszínre törését. Olyan ez, mint a tenger hullámzása, mely 
nem engedi felszínre azt  a csendet, békés nyugalmat, mely felett  viharzik. 
Pedig aránytalanul nagyobb és erősebb is a mélység nyugalma, mint a felszín 
háborgása. Így vagy te is Velem ilyenkor. Ez természetes. Nem kell törődnöd 
vele. A tenger hullámaival, viharaival is csak az törődik, aki a felszínen ha-
lad.

 Ez számodra érdekes, és ha megpróbálod, tapasztalni fogod, hogy sok-
kal könnyebb, mint gondoltad. Van, amikor nem szabad komolyan venned 
önmagadat. - 

 Ez olyankor van, amikor helyettem akarod tenni azt, ami az Én felada-
tom. (Pl. egy másik felnőtt  ember alakítása). Nem tudlak leszoktatni  erről 
másképpen, mint úgy, hogy megvárom, amíg kinövöd, megunod, tehát bele-
fáradsz, és rájössz, hogy nem is olyan fontos az, amit te olyan fontosnak tar-
tasz.
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A boldogsághoz, a benső békéhez igazán csak egy a fontos. - Most itt 
neked negatíve fogalmazom meg. A pozitív fogalmazást rád bízom. - 

Az egyetlen,  ami fontos,  hogy saját  békétlenségeddel ne akadályozd 
felszínre törni mások békéjét.  A tenger-hasonlattal  élve, te ne légy SZÉL, 
mely fölveri a hullámokat a felszínen. Te maradj csak az Én gyermekem, s 
Én legyek csak a te Jézusod akkor is, ha alszom abban a csónakban, mely a 
felszín hullámain néha oly ijesztően bukdácsol. Lényem lényegesebb része 
sohasem alszik.

A nem-akadályozás,  az  kilépés  egy problémából.  Nem megoldása  a 
problémának, hanem kilépés belőle. Ez addig nem megy, míg nagyon fontos-
nak mutatja magát. Ha eszed ágál ellene, akkor hiteddel lásd nem-fontosnak. 
Gyakorlatilag a benső békénél fontosabb nem lehet semmi. Ezt mindig nyúj-
tom. Ha nem ésszel, akkor hittel vedd el. Bizonyos érzelmi hullámok lecsen-
gése után értelmed is megkapja a szükséges fényt.

Te fényezel másokat. Jól teszed. Én fényezlek téged. Ezt is el kell hin-
ned. Higgyél az általad árasztó, békét és egészséget közvetítő Lelkem fényé-
nek erejében. Hidd el, ez benned és érted is működik!

Arra a kérdésre pedig, hogy az említett tanfolyamra elmenj-e, a vála-
szom három részből áll:

1. Szeretetem gyógyító Lelke rendelkezésedre áll. Nyilván fontos an-
nak is a hozzáállása, akit fényezel.

2. Mivel szükséges az értelem fejlesztése, ezért neked is, aki fényezel, 
annak is, akit fényezel, készségesnek kell lenni e téren is minél több ismeret 
befogadására. A készség a fontos. Ha ez megvan, akkor akár tanfolyamon, 
akár anélkül, de gazdagodni fogsz, fogtok, és így hatékonyabban áradhat a 
FÉNY.

3. Csak férjed helyeslésével találsz az Én helyeslésemre. Ha nem he-
lyesli, ne menj! Nem leszel kevésbé hatékony. Ha mégis elmész helyeslése 
nélkül, nem leszel jobban hatékony.

Gyermekem! Megáldalak! " 
*******************************************************
57. SZÜLŐ-GYERMEK KAPCSOLAT; ALLERGIÁRÓL
      Uram! Egyik testvérem két problémát hoz Eléd. Az egyik az allergiája, 
a másik pedig az, hogy szeretné tudni, milyen az az optimális viselkedés, me-
lyet Te is elvársz tőle édesanyjával kapcsolatban.
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HANG: "A másodikkal kezdem. - Szülő és gyermek kapcsolatában az 
idők végezetéig érvényben marad az a KŐTÁBLÁRA vésett felhívás, hogy a 
gyermeknek tisztelnie kell szüleit.

 Jelen esetben ez azt jelenti, hogy e testvéred hallgasson szívére. Aho-
gyan tennie kell, azt szívéből mindig kiolvashatja. Erre nem adható olyan re-
cept,  mint  egy betegség elleni  orvosságé.  Az emberi  kapcsolatokban csak 
protokollárisan írható elő norma, de ez csupán külsőség, felszín, mely sem-
miképpen sem ajánlható ott, ahol a szeretet melegének kell megjelennie.

A szülő-gyermek kapcsolat mindig szívügy. Mindkét részről. Aki tud 
sírni a síróval, az meg fogja találni a módját annak, hogy örömforrás legyen, 
amikor arra van szükség.

 Együttérzést nem lehet kívülről megtanulni, tehát nem lehet megtaní-
tani sem. Az viszont kétségtelen, hogy minden problémának végső és kielé-
gítő megoldása Én vagyok.

 Sajnos, e kijelentésemet sem veszitek eléggé komolyan: 'Jöjjetek Hoz-
zám mindnyájan,  akik fáradtak vagytok,  és  az élet  terhét  viselitek,  és  Én 
megenyhítelek titeket.' -

 Igaz viszont, hogy ennek feltétele van. Ez pedig így hangzik ma is: 
"Tanuljatok Tőlem."

Most rátérek a másik problémára, az allergiára. Nem kimerítő tanul-
mányt kívánok megfogalmazni, de nem akarok csupán a felszínen sem ma-
radni.

Minden élő szervezet rendelkezik védekező mechanizmussal" 

- Uram, ne haragudj, de fáradt vagyok, s nem tudok eléggé figyelni 
arra, amit mondani akarsz. Kérlek, folytassuk később.   

=========
Uram! Pihentem egy órát. Figyellek tovább.

          HANG: "Folytatom hát. 
Kívülről,  belülről  érnek támadások benneteket.  Pontosabban: testi  és 

lelki káros hatásoknak vagytok kitéve. Tudatotok csak kis részét veszi észre 
ezeknek a hatásoknak, s éppen ezért szükséges, hogy tudattalanul is védekez-
zetek, ha támadás ér benneteket. Amikor kívülről, tehát a test oldaláról jön a 
baj, arra található gyökeres orvosság. De ha belülről, tehát a lélek oldaláról, 
akkor még tüneti kezelés is alig található.

Jelen  esetben  is  belülről  kell  elindulnia  testvérednek,  ha  gyógyulni 
akar. E téren komoly kérdés, hogy akar-e? Ez egyáltalán nem szónoki kérdés. 
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A pszichés betegségek hátterében éppen az áll, hogy az érdekelt legbelül nem 
indul  meggyőződéssel  neki  a gyógyulásnak.  Egyáltalán nem biztos  abban, 
hogy az a legjobb neki. Mert míg a felszínen akadályozza őt a betegség mun-
kájában, addig lelki igényeinek jobban megfelel,  ha nem dolgozik. Bizony 
sokszor nem is olyan könnyű belátni és beláttatni ezt.

Mikor  gondolatban  először  fordultál  Hozzám  e  kéréssel,  akkor  azt 
mondtam, hogy kérdezd ki az illetőt. Most is ezt javaslom. Nem gyógyítha-
tom meg azt, akinek önmagát kell meggyógyítania. Nem működhetek helyet-
tetek. Tiltja a szeretetem. Lelkileg fejlődni csak az képes, aki ragaszkodik 
ehhez.

Míg testvéred édesapja élt, addig volt kit okolnia, ha azt vette észre, 
hogy belül nem fejlődik úgy, mint szeretne. Most nincs kit okolnia emiatt. Ez 
allergiájának gyökere. Azért kell kikérdezni őt, hogy önszemével lássa teen-
dőit, s ne akarjon betegségbe menekülni akkor, amikor másoknak az ő egész-
ségére van szükségük. És ezek a mások éppen azok, akikkel együtt él!

 Ha jobban ráérez arra, hogy mennyire szeretem őt, akkor ez olyan erő-
forrás lesz számára, mely képesíti arra a benső rendteremtésre, melyre való-
ban szüksége van.

Testvéred kapott olyan szemeket tőlem, melyekkel képes olyasmit is 
látni, amit mások általában észre sem vesznek. E látás kétségtelenül terhet is 
jelent. Mégsem a látásról kell lemondania. Éppen e látást kell élesítenie, s 
ennek lesz következménye a gyógyulás.

Meg kell látnia, hogy nem beteg. Vagy inkább így mondom: azt kell 
meglátnia, hogy az nem ő, aki beteg. Látnia kell, hogy nagyobb, erősebb, ha-
talmasabb AZ, aki benne van, mint az, aki kívüle. Kapcsolatainak átlátszób-
bakká kell válni. Éppen az ő számára. Nem elég a jobb utáni igény. A jelent 
kell JÓL élni. Igazán csak az él jól, aki Velem indul el minden nap arra a ka-
landra, melyet ti  földi életnek neveztek. A két úrnak szolgálás egyszerűen 
képtelenség. Nem tilos, hanem lehetetlen.

 Senki életében nem lehetek magánügy. Pszichikai gyógyulást csak Én 
adhatok,  és senki  más.  A narkotikumok nem gyógyítanak lelki  zavarokat. 
Éppen akkor kezd gyógyulni valaki lelki zavaraiból, ha igyekszik elhagyni 
narkotikumait, ha boldogság-pótcselekvések helyett egyértelműen dönt Mel-
lettem.

Beszélgess testvéreddel! Mondd el neki, hogy ő Nekem is testvérem. 
Próbáld megértetni vele, hogy nagyon szeretem, s Nálam ezek nem üres sza-
vak. Senkit a világon nem szeretek úgy, mint őt. Ezért van belőle EGY a vi-
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lágon. Értesd meg vele, hogy az Én szeretetem megértő szeretet akkor is, ha 
nem mindenben helyeslő. Értesd meg vele, hogy érte élek!

Bízom abban, hogy a Tőlem kapott benső öröm el fogja fújni allergiá-
ját. Én mindent megteszek ennek érdekében. Nem lennék Isten, ha nem töre-
kednék erre. De amint neki sem ment eddig egyedül, úgy Nekem sem megy 
egyedül. Csak közös összefogásunk hoz megfelelő eredményt."
*******************************************************
58. A SZERZETESI FOGADALMAKRÓL

Uram! Itt vagyok Csornán az állomáson. 1993. július 7-ét írunk. Lelki-
gyakorlatot kell tartanom egy érett kisközösségnek. Arra kérlek, mondj vala-
mit a szerzetesi életről!

HANG: "Barátom! Ha valaki szerzetes, legyen akár a legjobb és a leg-
tökéletesebb, egy ponton lezárja azt a lehetőséget, hogy használni, irányítani 
tudjam. Igen, a fogadalmai által teszi ezt.

Aki Nekem fogadalmat tesz, csak akkor jár el helyesen, ha a rossz ellen 
tesz fogadalmat, és nem akkor, ha a jó mellett. 

Miért? Mert ami rossz, az nem tehető soha szándékom szerint. De ami 
jó, annál lehet jobb is. Pl. a szüzességnél legtöbbször sokkal jobb a házasság. 
Az engedelmesség pedig nagyon nem az Én elgondolásom. Legtöbb gazem-
berséget ezen az alapon követik el az emberek, gondolván, hogy így ki tud-
nak bújni a felelősség vállalása alól.

Sokkal jobban megfelelne szándékomnak az, ha valaki arra tenne foga-
dalmat, hogy soha embernek fogadalmat nem tesz. E téren ugyanazt mon-
dom, mint az esküvel kapcsolatban mondtam.

Ismétlem: fogadalomnak csak a rossz elleni irányban van létjogosultsá-
ga. Pl. ha valaki megfogadja, hogy soha többé nem fog dohányozni. Ezen raj-
ta van az áldásom.

A szerzetesi  intézmények  éppen  fogadalmaik  által  üresednek  ki,  és 
vesztik el Lelkem lendületét.  Nyilván, mert ahol a Lélek, ott  a szabadság. 
(2Kor 3;17) 

Nem igaz, hogy a fogadalom szabaddá tesz akkor is, ha nem rossz ellen 
irányul, hanem csupán a jó mellett. Figyeld meg az egyházi, a szerzetesi elöl-
járókat. Olyan fogadalmat nem tesznek, hogy rendszeresen nélkülözni fog-
nak azért, nehogy meggazdagodjanak, mivel a gazdagság valóban nem jó. 

A szegénységi fogadalom könnyen kijátszható. Sőt! Szegénységi foga-
dalomban jól élni, az egyenesen állapotszerű istenkáromlás. 
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A szüzességi  fogadalom sem juttat  mindenkit  oda,  hogy általa  több 
család gondozója legyen. Képzeld el, ha így szólna a szüzességi fogadalom: 
'Fogadom, hogy legalább 15 gyermek fölnevelését vállalom, de inkább töb-
bet. Ha pedig legalább 15 gyermek nem mondhatja el, hogy én neveltem fel, 
akkor jussak a kárhozat helyére!'- Képzeld csak: azok a püspökök, pápák, 
akik ragaszkodnak a nőtlenséghez, ha magukat ilyen fogadalommal megköt-
nék...!

Egészen más azoknak a társulásoknak a helyzete, melyekhez csak bizo-
nyos feltételekkel lehet tartozni. Feltételekkel, melyek nem fogadalmak.

 Ilyen társulásokban, ha irántam való szeretet hozza őket össze, akkor 
nagyon tud Lelkem működni. De nem szabad, hogy a feltételek tiltó feltéte-
lek legyenek."
*******************************************************
59. JÉZUS KARDOT JÖTT HOZNI, ÉS NEM BÉKÉT?

Uram! Te nem békét jöttél hozni, hanem kardot. Hogyan kell ezt érte-
ni?

HANG: " Barátom! Ti e szó alatt, béke, gyakran egészen mást értetek, 
mint Én. Az a béke, mely után ti vágytok, az valóban Nálam van. De körei-
tekben ez a béke nem közismert.

Az Én békémet harc által lehet megszerezni, és harc által lehet meg-
őrizni. De ebbe a harcba nem hal bele senki és semmi, csupán azok az egois-
ta vágyak, melyek vagy mások legyőzését, vagy önnön lustaságuk kényelmét 
igyekeznek érvényre juttatni.

Itt tehát olyan vágyak elleni harcról van szó, melyek nem Hozzám ve-
zérlik e vágyak birtokosát, hanem önző vágyaik megideologizálására készte-
tik. 

Már említettem neked egy alkalommal, hogy az Én békém birtoklása 
olyan győztes oldal, ahol sohasem pihennek a fegyverek, ahol mindig, min-
den fegyver üzemel. Ezt annak idején e szavakkal fejeztem ki: Éberek legye-
tek, vigyázzatok!

Tehát e szavak azok a fegyverek, melyek nem lehetnek rozsdásodásra 
kárhoztatva azoknak az életében, akik az Én békémet akarják megszerezni és 
biztosítani önmaguk számára.

Szó sincs itt külső harcról! Arról van szó, hogy a bennetek lévő önzés 
vágya, AZ ÉLŐLÉNY. Te magad vagy az. 

Hasonlattal világítom meg azt az erőfeszítést, mely állapotszerű kell, 
hogy legyen, ha a győztes oldalán akarsz állni.
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Ha egy gumilabdát víz alá akarsz nyomni, akkor erőt kell kifejtened. 
Ha pedig  ott  akarod tartani,  akkor  állandósítanod  kell  ezt  az  erőkifejtést. 
Önző vágyaid az a gumilabda."

Uram! Én úgy tudom, hogy az elfojtott vágyak részben beteggé teszik 
az embert, részben pedig álarcot öltve más formában újra felszínre törnek.

HANG: "Jól tudod. Ha kicsit vártál volna, akkor folytattam volna az 
Általam elkezdett hasonlatot. Így most folytatom.

A víz  alá nyomott  labda mentőövvé formálódik akkor,  ha birtokosa 
nem csupán a labdával hagyja magát elfoglalni, hanem a labda felfelé törő 
energiáját felhasználva szilárd partok felé veszi az irányt.

Aki csak azzal bíbelődik, hogy a labda ellenállását legyőzze, az előbb-
utóbb ebbe belefárad, belebetegszik, belepusztul. Aki viszont a felfelé törő 
önző vágyaknak energiáit  süllyedő embertársai  megmentésére irányítja,  az 
éppen azáltal győztes, hogy állandóan harcol az önzés megideologizálása el-
len, harcol az önzetlen jó cél megmotiválása által.

Nincs gyenge, és nincs erős akarat. Az akarat az egy olyan kivitelező 
képesség, melyhez az erőt a vágyaktól kapja. A vágyak irányát és erejét pedig 
motivációk döntik el.

Tehát visszatérve az előbbi hasonlathoz. Nem szabad haragudnod arra 
a nyavalyás labdára, mely természetének megfelelően nem óhajt víz alatt ma-
radni, holott te nem engedheted meg, hogy ő nyomjon téged a víz alá, hanem 
örülnöd kell az általa felkínált energiának, mely csak arra vár, hogy te dönté-
seiddel megszabd a kibontakoztatásának irányát, s így fölszabadítsd erejét.

E küzdelemben nem vagy egyedül. Az egész szellemi világ drukkol ér-
ted, és melletted áll, természetesen azok, akiknek szándékuk megegyezik az 
Enyémmel. 

Drukkolunk  neked,  és  segítünk  olyan  mértékben,  amilyen  mértéket 
megkíván tőlünk a szeretet. Az a SZERETET, aki vagy, amely előtt a te sza-
badságod SZENT! "
*******************************************************
60. DABAS-SÁRI ISKOLAÜGY

Uram! Az egész ország tele van a Dabas-Sári iskolaüggyel.
Mi erről a véleményed?

HANG: "Csak azért válaszolok, mert előhoztad e témát. Egyetlen szót 
sem szólnék különben erről. Halld hát, amit mondok:

Az egész hitoktatás el van rontva nálatok. E téren, amit csináltok, és 
ahogyan csináljátok, azt nem lehet jól csinálni. Egyszerűen nem lehet.

75.



Ahhoz pedig, hogy fönntartsatok egy olyan iskolát,  amelyben még a 
betűvetést is egyházatok adminisztrálása alá akarjátok helyezni, hát ez olyan 
kívánság, mely arról tesz tanúságot a világ előtt, hogy Velem nemigen tudtok 
mit kezdeni. 

 Nagyon szeretem és nagyon sajnálom azt a gyermekemet, akinek ilyen 
keserves leckéből kell megtanulnia azt, amiért Engem keresztre feszítettek. 
Ennek a leckének tartalma pedig az, hogy az Isten országa és annak igazsága 
nincs még birtokotokban, ezért keresni kell. E keresés vállalásához van kötve 
az a többi mind, amire szükségetek van.

Mit jelent ez ebben az esetben? Azt jelenti, hogy az iskola lehet mara-
kodás tárgya, lehet gyűlölet forrása, és lehet a lelki eltompulás helye. Míg az 
Isten országának keresése jelen esetben is éppen a lemondás útja.

Azt mindenki tudja Rólam, hogy Én tanítottam templomban, imahá-
zakban, utakon, tereken, folyó és tó partján, de iskolában soha. Engem haté-
konyan tanítani csak házaknál, családoknál, baráti beszélgetések kapcsán és 
olyan csoportok összejövetelein lehet, ahol Lelkem teret kap arra, hogy kor-
látozások nélkül érvényesüljön.

Az iskola még a legoptimálisabb esetben is olyan látszatot kelt a külső 
szemlélőben, hogy a Velem való foglalkozás egy lehet a sok közül, de azért a 
fontosságot tekintve elmaradok a többitől.

Lehet Belőlem tantárgyat csinálni, de lelkileg nem kifizetődő. E kije-
lentés nincs ellentétben azzal, hogy mindenki azért van a világon, hogy En-
gem megismerjen. 

Abban az esetben, ha a hittanórák tartalma az lenne, hogy a többi óra 
anyagát Velem hogyan lehet kapcsolatba hozni, akkor értelme lenne annak, 
hogy van iskolában hittanóra. De ilyen hittanórákba nem mennének bele a 
többi tantárgy tanárai. Nem, mert nem mondhatnák világnézetileg semleges-
nek az ilyen iskolát. 

Valójában nincs is világnézetileg semleges iskola, mivel nincs világné-
zetileg semleges tanár sem.

A katolikus  iskoláknak  pedig  azért  kell  ellene  mondanom,  mert  az 
ilyen iskolákban sem engedélyezik az Engem tanítást, csupán a Rólam szóló 
katolikus tanítást. E kettő pedig nagyon nem fedik egymást. Kétezer év távla-
tából ez eléggé egyértelmű. Ezt persze más felekezetről is éppen így el lehet 
mondani, csak még nem lehet kétezer évről beszélni.

Ha te, a katolikus pap, a fentiekkel nem tudsz egyetérteni egészen - ezt 
olvasom ki most lelkedből -, akkor csak sajnálni tudlak."
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*******************************************************
61. KAPCSOLAT A SZELLEMEKKEL

Uram! Egy közeli városban él egy olyan testvérem, aki a Te nevedben 
maga köré gyűjt olyan jó szándékú embereket, akik azért akarnak közvetlen 
kapcsolatot találni a szellemvilággal, hogy "napra-kész" programot kapjanak 
életük alakításához. Hétfőn egy nagyobb csoport jön össze, pénteken pedig 
egy szűkebb, koncentráltabb gondolkodású társasággal foglalkozik. Mi erről 
a véleményed?

HANG: "Jól tetted, hogy nem írtad ki e város nevét. E testvéred és cso-
portjai még így is bőven kiteszik magukat olyan erőknek, melyek nem segíte-
ni, hanem ártani szeretnének.

Persze,  nem tudnak. Az Én nevemben jó szándékkal nem lehet úgy 
összejönni, hogy Én ott tétlenségre lennék kárhoztatva.

Igaz viszont,  hogyha ártani  nem is  tudnak,  de megnehezíteni  sajnos 
tudják azoknak lelki, szellemi fejlődését, akik nem óvatosak eléggé. 

Ezért nem szabad nagy propagandát csinálni az ilyen összejövetelek-
nek, mert ez az óvatosság rovására mehet. Ezért tetted jól, hogy nem írtad ki 
e város nevét, és barátod, testvéred nevét sem.

Mint tudjátok, meg lehet szomorítani Lelkemet. Tehát meg is lehet ör-
vendeztetni. Ezek az összejövetelek sok örömet okoznak Nekem. Ez fölmér-
hető abból is, hogy sok örömet okoznak másoknak is, akikben éppen az ilyen 
összejöveteleken  ébredt  fel  a  szeretet,  irgalom,  megbocsátás  érzése  azok 
iránt, akik ezt bizony egyáltalán nem érdemelték ki.

A szűkebb csoport  összejövetelei  nagyon fontosak.  Itt  érlelődnek ki 
azok az energiák, melyek a nagyobb összejövetelek számára áldásomat hor-
dozzák. A mennyiség kísértésének nem szabad bedőlni.

Konkrét feladatokat nyilván nem írhatok elő nektek, mint ahogy nem 
írható elő senkinek, hogy naponta mekkorát nőjön.

A ti életetek annyira össze van szőve a szellemvilág életével, hogy fej-
lődésetek csakúgy, mint növekedésetek, tőletek független erők munkája által 
is történik. Abban biztosak lehettek, hogy Bennem még soha senki sem csa-
lódott.

 A benső békénél fontosabb számotokra soha semmi nem lehet. Ne fél-
jetek attól, hogy esetleg olyasmit hisztek el, amit később korrigálni kell. Vég-
ső soron nem az dönti el boldogságodat, hogy mit hiszel, hanem az, hogy hű-
séges maradsz-e Hozzám vagy sem.
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A Hozzám való hűségedet pedig azzal mutatod ki legjobban, hogy ki-
tartasz abban a buzgóságban, mely Engem egyre jobban meg akar ismerni. 
Nincs  megállapodott  ismeret.  Nincsenek megváltozhatatlan  dogmák olyan 
értelemben, hogy az emberi értelem fejlődésének meg kellene állni. Ne félje-
tek az ÚJTÓL!

Első  nyilvános  beszédemben  arra  szólítottam föl  a  hallgatóságomat, 
hogy alakítsák át gondolkodásukat. Ez természetesen csakis gondolkodás ál-
tal történhet. (Mk 1;15) Ne féljetek saját fejetek után menni. A ti fejetek az 
Én fejem.

Mindez addig igaz, míg szeretni akartok, míg hisztek abban, hogy a jó-
nál van jobb, míg inkább vállaljátok, hogy titeket bántsanak, mint ti bántsa-
tok mást, inkább titeket gyalázzanak, mint ti gyalázzatok mást. Az ismere-
tekben is a fejlődés útján kell járnotok.

Nagyon szeretlek  benneteket.  Szavakkal  nem tudom kifejezni,  hogy 
mennyire. De kell, hogy minél többet megérezzetek ebből a szeretetből. Én 
ezen fáradozom.

Nem köszönök el  sem tőled,  sem testvéredtől,  sem azoktól,  akikkel 
össze szokott jönni. Nem köszönök el, mert mindig veletek akarok maradni."
*******************************************************
62. VÉLEMÉNY A GYÓGYÍTÓ IMÁRÓL

Uram! Egyik testvérem azt kérdezi Tőled általam, hogy mi a vélemé-
nyed a gyógyító imáról?

HANG: "Nem pontosan ezt kérdezi. Nem, mert ő is tudja, hogy csak 
gyógyító ima létezik.

Testvéred azt kérdezi Tőlem, hogy az a gyógyító szolgálat, melyet ő 
végezni kíván, mennyire nyerte meg tetszésemet.

Erre a válaszom: NAGYON. Igen. Testvéredben szinte túlfűtött érdek-
lődés van Irántam, és ez nagyon jó! Ez felel meg természetének. Erre készí-
tették eddigi élete során.

 Kérje csak tőlem a józanság Lelkét. Ez nem féket, hanem ERŐT fog 
jelenteni számára. Minden sodrás ellen csak erővel lehet ellenállni. A meglá-
tott jó képes olyan sodrásba hozni a szemlélőt, mellyel benső fejlődése nem 
tud lépést tartani. Ezért kell a józanság Lelke.

Ami él, az nem organizált gépezet, hanem organizmus. Ez azt jelenti, 
hogy csak a benső törvényszerűségek összhangja hoz létre harmonikus meg-
nyilvánulást az élő szervezetben. Ezt képes biztosítani a józanság Lelke.
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Testvérednek megvan az a képessége, hogy ráérezzen arra az Általam 
elgondolt természetes útra, mely biztosítani tudja a meglévő energiák kölcsö-
nös, egymást kiegészítő szerepének aktivizálását, mely képes egy beteg szer-
vezet megjavítására.

Kétségtelen, hogy tartósan csak Általam és Velem lehet gyógyítani. A 
tüneti kezelések, bár rövidtávon több sikerélményt nyújtanak, mint a gyöke-
res orvoslás, de nem szabad e téren sem engedni annak a kísértésnek, mely 
pillanatnyilag jó reklám ugyan, de egy idő után kudarcokhoz és belső megha-
sonláshoz vezet.

Ezt javaslom tehát testvérednek: kérje többször áldásomat munkájára, s 
imádkozzon azokért, akik az ő tanácsai és utasításai alapján gyógyulni akar-
nak. Most közvetlenül neki szólok:

 Gyermekem! Kérő imáidra Nekem van szükségem, hogy tanúskodni 
tudjak melletted. Hogy hitelesíteni tudjam e szavaimat a te életedben is: 'Kér-
jetek és adnak nektek.' /Lk 11;9/

Megáldalak és küldelek a tevékeny szeretet gyakorlására."
*******************************************************
63. VAN-E MEGOLDÁS SZOCIÁLIS ÜGYBEN?

Uram! Egyik testvérem azt kérdezi Tőled, hogy szociális gondozóként 
mit kell tennie. Egyáltalán van-e megoldás, amiben segíthetne?

HANG: "Nincs megoldás, de segíteni kell. A földi élet a maga egészé-
ben olyan, mely csupa meg nem oldható szeletekből áll. Ti ezt úgy fejezitek 
ki, hogy a munkát nem lehet befejezni, csak abbahagyni.

"De hát mégis csak végére kell járni a dolgoknak!" - mondjátok. Ez 
igaz. A gyakorlatban négy összetevőre hívom fel figyelmedet:

1. Reggel meg kell beszélned Velem a napi teendődet. Nem azt, hogy 
Én mit akarok tenni!, hanem azt, hogy amit ott, ahol a fizetésed kapod, amit 
kívánnak tőled azok, akik fizetnek téged, azt hogyan kell tenned. Ezt Velem 
meg kell beszélned!

2. A Földön minden munkát vállaló embernek van főnöke. Neked is 
van. E főnöknek van egy olyan illetékességi köre, mely az övé, és nem a tiéd. 
E körön belül nem lehet tartalmában rossz parancsot kiadni. Nem azt mond-
tam, hogy nem szabad, hanem azt, hogy nem lehet. Mihelyt valaki tartalmá-
ban rossz parancsot ad ki beosztottainak, abban a pillanatban már átlépte ille-
tékessége határát, tehát parancsa hatálytalan.
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3. Minden munkavállalónak feladata és kötelessége, hogy a felvállalt 
munkának formai részét, tehát a hogyanját maximálisan lelkiismeretesen lás-
sa el. Ez tehát egyértelműen a te feladatod és kötelességed is.

4. Mivel a gyakorlatban ez korántsem olyan egyszerű, mivel a főnök 
sokszor formai részeket is tartalmiaknak lát, mivel a beosztott gyakran a tar-
talmiakat is formaiaknak ítéli meg, ezáltal sok és kellemetlen ellentétek ke-
letkeznek, mely ellentétek csak akkor válnak egy idő után elviselhetőkké, ha 
a beosztott megalkuszik lelkiismeretével a főnöke hatalmi érdeke javára. Ha 
nem teszi ezt, akkor csak Velem képes kitartani lelkiismeretesen. 

Így válik  megtapasztalhatóvá  enyéim számára  a  munkahelyen  az  az 
alulértékeltség,  melynek  másik  neve  a  Velem való  sorsazonosság.  Ennek 
mindenki ki van téve, főleg aki fizetésért munkát vállal. Ez így lesz az idők 
végezetéig.

Gyermekem! Kérdésedre a válaszomat visszafelé göngyöltem. Megol-
dást nem adtam. Vagy mégis?

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL. Ez az áldásom annyiban 
realizálódik benned, amennyiben vágyat ébresztesz magadban BÖLCSESSÉ-
GEM befogadására."
*******************************************************
64. A SZELLEMIDÉZÉSRŐL

Uram! Kérlek szeretettel, mondd el véleményedet a szellemidézésről!
HANG: "Barátom! Tudok arról az újságcikkről, mely óvja olvasóit az 

olyan szellemidézésektől, melyeket ő szellemi fertőzésnek nevez.
E kérdést nem szabad ennyire leszűkíteni.
Valóban van olyan szellemidézés, melyet senkinek sem ajánlanék. Az 

Ellenem fellázadt,  és  még most  is  lázadó  szellemek  mindent  elkövetnek, 
amennyire lehetőségük van, hogy ártsanak nektek. Ez történhet úgy is, hogy 
még létezésüket is letagadtatják, de történhet úgy is, hogy érzékelhetően ráte-
lepszenek emberekre, akik erre nekik lehetőséget adnak.

 Viszont a szellemidézést csak ilyen szellemekre leszűkíteni nem volna 
szabad. Nem, mert az Engem szerető szellemek is szeretnének segíteni nek-
tek, s az teljesen helytelen lenne, ha a rossz szellemeknek adnék lehetőséget 
arra, hogy kapcsolatba kerüljenek veletek, a jó szellemeknek pedig nem.

Amikor kinyíltok a szellemvilág felé, olyankor szándékotok dönti el, 
hogy károtokra vagy előnyötökre nyíltatok meg.

Katolikus  Egyházamban  minden  szentmisében  az  átváltoztatás  előtt 
megidézitek a szellemvilág legkiválóbb tagjait,  hogy lépjenek veletek kap-
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csolatba. De mindannyiszor, ahányszor a szentekhez, angyalokhoz fordultok, 
ilyenkor szellemidézést  végeztek,  s  ezt  ebben az egyházamban senki  sem 
mondaná szellemi fertőzést előidéző veszélynek. Bár tisztátalan szándékai-
tok  gyakran  teszik  az  ilyen  találkozásokat  lelkileg veszélyessé.  Gondolok 
most az e téren elburjánzó babonákra.

Egészen biztosan tiszta a szándékotok akkor, ha a szeretet gyakorlati 
megvalósításának  hogyanját,  illetve  e  szeretethez  szükséges  erő  mikéntjét 
akarjátok szellemtestvéreitek segítségével fölismerni és megélni. 

Különösen alkalmasak  erre  a  csoportos  összejövetelek.  Ilyenkor  na-
gyobb méretűvé válik minden jelenlévő nyitottsága, és az ellenőrzés is adot-
tabb.

Tévedésben vannak azok a gyermekeim, akik úgy gondolják, hogy a 
magán-kinyilatkoztatások,  a magán-sugallatok ideje lejárt.  Ez sohasem fog 
megtörténni. Állandóan közlöm Magamat közvetlenül is és szellemi teremt-
ményeim által is. Ennek valóságát magad is tapasztalhatod mindannyiszor, 
ahányszor Hozzám fordulsz valami kérdéssel. És Én vagy egy Általam jónak 
ítélt szellem szól hozzád. Nem vagyok személyválogató. Bár hinnétek job-
ban, hogy egy csodálatosan gazdag szellemvilág áll rendelkezésetekre!

Szomorúan meg kell állapítanom, hogy sajnos szertartásaitokkal, me-
lyek általában szintén szellemidézési formák, nagyon lejárattátok azt a tényt, 
hogy a  szellemvilág  állapotszerűen  rendelkezésetekre  áll.  Ez  így,  ahogy 
mondtam, a katolikus egyházamra áll. De vannak egyházak, melyek sajnos 
még tovább mentek e téren, és kifejezetten bűnösnek ítélik meg, ha valaki a 
szellemvilággal kapcsolatot akar felvenni.

Ne a szellemektől féljetek! Önmagatokkal szemben legyetek óvatosak, 
mert szándékotok döntő abban, hogy a rátok hatni akaró szellemek munkája 
milyen következményekkel jár életetek további alakításában."
*******************************************************
65. ISMÉT EGY ÁLOM MAGYARÁZATA

Uram! Az egyik fiatal testvérem két álmát hozza Eléd. Mi a vélemé-
nyed ezekről az álmokról?

HANG: "Gyermekem! Az első álmodnak számodra nem könnyen fel-
fogható jelentése van. Remélem, ha többször elolvasod e sorokat, akkor egy-
re többet megértesz majd belőle.

Olyan benső érzelmi hullámok kezdenek átjárni, melyeket nagyon nem 
szeretnél mindenki szeme elé tárni. 
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A függöny hiánya valójában a függöny utáni vágyadat jelzi. Vagyis azt, 
hogy benső világodnak másoktól meg nem zavarható biztonságot tudjál adni.

A majmok azt a felfogást testesítik meg, mely meg akarja semmisíteni 
benned az egyéniség kialakításának rugóit.

Ez az álom korodnak és körülményeidnek természetes következménye, 
s előre jelzi azt, hogy minden különösebb megrázkódtatás nélkül, tehát sebe-
ket nem okozva bontakozhat ki tovább Isten rólad megálmodott gondolata.

A másik álmodról fontosnak tartom közölni, mivel folyamatos álomról 
van szó, és éppen ezért mindenki számára tanítást hordoz, hogy önismeretet 
és  életsorsot  egyaránt  kiolvashatsz  belőle.  Önismeretet  azonnal,  életsorsot 
nem biztos hogy azonnal.

Gyermekem! Meg kell  tanulnod, hogy a várakozás sok esetben gyü-
mölcsözőbb életet produkál, mint a tevékeny sietség. 

A Nap simogató melegével úgy tudja kibontani a virág szirmait, hogy 
virág és környezete ezáltal szebbé teszik a világot. Ha siettetni akarná valaki 
e kibontakozást harapófogóval, bizony mindent elrontana.

Napsugár szeretnék lenni életedben. Szeretetem melegével és simogató 
gondoskodással képes vagyok szebbé tenni a magad és környezeted életét. 
Sőt! Csak Én vagyok erre képes! De csak akkor, ha igyekszel türelmesnek, 
Bennem bízónak lenni, maradni."
*******************************************************
66. VÉLEMÉNY A GITÁROS MISÉRŐL

Uram! Gitáros testvéreim voltak itt vasárnap, és Rólad szóló énekeket 
énekeltek a szentmisén. Az öregek egy részének nem tetszett. Mi erről a vé-
leményed?

HANG: "Barátom! Nekem nagyon tetszett testvéreidnek játéka, éneke. 
Engem dicsőítve gazdagodtak lelkileg azok, akik nem önmagukat keresték. 
Hozzám kerültek közelebb azok, akik azért járnak templomba, hogy Bennem 
gazdagodjanak.

Nem kis áldozatot hoztak azok, akik vidékről éppen azért jöttek ide, 
hogy így találkozzanak Velem. Nem élték meg áldozatnak. Örültek, hogy itt 
lehettek.

Csak azoknak nem tetszett, akiknek az sem fog tetszeni, hogy meg kell 
halniuk. A halált ugyan még kénytelenek lesznek vállalni vagy inkább elvi-
selni, de a Velem való találkozásuk számukra éppen azért fog problémát je-
lenteni, mert nem értik meg, hogy miért nem látok úgy, mint ők.
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Az igazsághoz tartozik azonban, hogy nem csak tudatos lezártságuk lu-
das ebben, hanem az egész eddigi életviteletek. Ebben az egyházamban nem 
arra tettétek a hangsúlyt, hogy nyitottnak kell lenni, hanem arra, hogy enge-
delmesnek kell  lennetek.  Nem arra tettétek a hangsúlyt,  hogy állapotszerű 
feladat  a  gondolkodás  átalakítása,  hanem arra,  hogy vannak megmerevült 
örökérvényű dogmák, melyeket éppen ti, papok és írástudók tudtok helyesen 
őrizni, s a ti híveiteknek nincs más dolguk, minthogy ebben segítsenek tite-
ket. 

Ők  ezt  vállalták.  Ezért  ti  jutalmul  szemet  hunytatok  szinte  minden 
olyan vallási eltorzulás előtt, melyről azt láttátok, hogy nem veszélyezteti ha-
talmatokat, uralmatokat.

Ne okold hát azokat a jámbor lelkeket, akik szintén nagy áldozatokra 
képesek azért, hogy különböző zarándoklatokon részt vehessenek, s ugyan-
akkor értetlenül állnak fiataljaitok vallási megnyilvánulásai előtt. Nem Elle-
nem dolgoznak ők, hanem inkább saját meggyőződésük mellett.  Mégpedig 
olyan  meggyőződésük  mellett,  mely  meggyőződésükben  papok,  főpapok 
egyaránt  nagyon is  osztoznak.  Hidd el,  ezeknek a  vezetőknek sokkal  na-
gyobb a bűnük e téren.

Inkább azért adj hálát, hogy vannak azért az öregek között is, akikben 
van benső rugalmasság, s akik nem mondtak le végleg arról, hogy gondol-
kodjanak, s nem egyeztek bele végleg abba, hogy Velem kapcsolatban min-
dig mások gondolkodjanak helyettük. Igaz, nincsenek sokan az ilyen öregek, 
de a te korodban még mindig többen vannak, mint akkor voltak, mikor Én él-
tem emberként a Földön.

Azt is el kell  hinned, hogy kevesen vannak azok is,  akik egyáltalán 
nem akarnak fejlődni.  Kevesen vannak,  akik  saját  igazukat  semmiképpen 
sem adnák fel.

Azok vannak legtöbben, akiknek már kevés idejük van arra, hogy vál-
toztassanak meggyőződésükön. Ezek azok a jó szándékú, de nem az Én szí-
vem szerint gondolkodók. Ezek azok a jámbor lelkek, akik örömmel fogad-
ják majd az átalakulásukhoz szükséges, akár gyötrelemmel is járó állapotot, 
melynek vége mégiscsak az lesz, hogy úgy ölelhetem szívemre őket, mint 
akik állapotszerűen vállalták a gondolkodás-átalakítást, és ami ezzel együtt 
jár, a szeretetemben való növekedést is."
*******************************************************
67. VÉLEMÉNY A GENERÁCIÓS PROBLÉMÁRÓL
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Uram! Ha már itt tartunk. Kérlek, mondd el véleményedet arról a gene-
rációs problémáról, melyet szinte minden társadalom szenved!

HANG: "Barátom! A generációs probléma, bár általános, de nem szük-
ségszerű. Ami szükségszerű, az egyetlen forrásból ered. Ennek SZERETET a 
neve. Szeretni szükségszerű. Nem szeretni, nem szükségszerű. Szeretni azért 
szükségszerű, mert ez az ŐSFORRÁS. Ennek tagadása sohasem szükségsze-
rű, bár lehetősége ugyancsak fönnáll.

Az természetes, hogy másképpen gondolkodik az, aki sokat tapasztalt, 
mint az, aki keveset. De ebből nem kéne feszültséget csinálni. Az ebből adó-
dó feszültség gyökere gyakran meggondolatlanság, és van, amikor szeretet-
lenség. 

Meggondolatlanság olyankor, mikor  idő és lehetőség hiányára hivat-
koznak azok, akik emiatt  nem tudnak közös nevezőre jutni.  Ilyen esetben 
mindkettőn áll a dolog. Ha szeretetlenség az oka a feszültségeknek, akkor fé-
lelem van a háttérben valamelyik oldalon.

Szülő és gyermek csak akkor tudnak közös nevezőre jutni az élet kü-
lönböző kérdéseiben, ha időt adnak egymásnak arra, hogy megértsék egy-
mást akkor is, ha nem fogadják el egymás nézetét.

Aki meg tudja magában fogalmazni, hogy a másik miért gondolkodik 
úgy, ahogy gondolkodik, az, ha nem is helyesli, de megérti a másikat, függet-
lenül kortól, iskolázottságtól és minden egyébtől.

 A szeretet ilyen. Helyeselni csak azt helyesli, amit magára nézve is jó-
nak tart. De megérti azt, ha valaki nem úgy lát, mint ő.

Ezt  a magatartást  tanulni  kell.  Általában nem az öregektől  lehet  ezt 
megtanulni, hanem a gyermekektől. Ők szoktak a legtanulékonyabbak lenni 
abban, hogy megértők legyenek másokkal szemben."
*******************************************************
68. VÉLEMÉNY A PAPOKRÓL

Uram! Két pap volt itt nálam ma délelőtt. Egy idősebb és egy fiatalabb. 
Szeretettel kérdezem, miért nem tudtam velük közös nevezőre jutni?

HANG: "Barátom! Mint emlékszel, megszólaltam benned, és kértelek, 
hogy légy visszafogottabb. Sajnos, neked néha hiába beszélek.

De azért nem rontottál el mindent. Sikerült annyira hatnom rád, hogy 
nem voltál kifejezetten szeretetlen, s ezt megérezték nemcsak a kapott köny-
vek hatására, hanem annak következtében, hogy kinyilatkoztatásaimról tár-
gyilagosan tudtál beszélni.
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Barátom!  Legtöbb jó  szándékú pap  nem tud  mit  kezdeni  valójában 
papságával.  Majd megmondom,  miért  mondtam,  hogy a legtöbb, és miért 
nem mondtam azt,  hogy az összes. De előbb arra válaszolok,  hogy mit is 
tesznek ezek a papságukkal mit sem kezdeni tudó papok.

 Ezek,  mint  sok opera-drámában a  főhős,  aki  még szíven  szúrva is 
hosszan trillázik, ezek is minden lehetséges és lehetetlen érvet megpróbálnak 
összeszedni a tekintélyelv megvédésére.

Akiknek nincsenek érveik, azok általában csupán csak minősítenek. De 
nemcsak. Igyekeznek valami hatalom mögé húzódva olyan védekező állást 
kialakítani /holott őket senki sem támadja/, mely védekező állásban győzkö-
dik egymást annak elhitetésével, amit érvekkel bizonyítani nem tudnak, mert 
nem is lehet. Gyengeségükkel akarják egymást erősíteni. E gyengeségük a te-
kintélyelvre építés.

Erről a magatartásról ugyanazt kell mondanom, mint a babonásan ha-
gyományokhoz ragaszkodó, lélekben megöregedettekről már előbb kifejtet-
tem.

Aki nem akar látni, aki nem akar fölébredni, az képes nem látni és nem 
fölébredni. De sem a vakság, sem az álmodozás nem képes megváltoztatni 
azokat a tényeket,  melyek azt  igazolják,  hogy egyre selejtesebbek lesznek 
azok  a  nézetek  és  magatartások,  melyeknek hordozói  mások  mögé bújva 
akarják áthárítani - saját meddő életüket látva- a felelősséget elöljáróikra.

Nincs felelőtlen normális felnőtt emberi élet. Nem lehet kibúvó a pa-
rancsra tettem kijelentés. Mindenkinek szívébe írtam azt, amit Mózessel KŐ-
TÁBLÁRA vésettem.

 Csak azok, akik a könnyebbik végét szeretik megfogni a dolgoknak, 
csak azok, akik szeretnék, ha nem volna felelősségre vonás, csak azok, akik 
úgy gondolják, hogy az a tudatlanság is felmentő ítélettel jár, mely megszün-
tethető lett volna, ha az illető akarta volna, csak ezek azok, akik a végsőkig 
kitartanak - ahogy te mondani szoktad, bár nem te találtad ki - a nulla cukro-
zása mellett. Csak akik a külső hatalomtól, és nem belülről, az Én szent Lel-
kemtől várják - esetleg parancsszóra?- az emberek Hozzám fordulását, csak 
ilyeneknek fontos az úgynevezett objektív tekintély.

Az viszont, hogy valakiben ez megváltozzék, szintén nem mehet pa-
rancsszóra. Ez nyitottság kérdése. E nyitottság se nem örökölhető, sem másra 
át nem ruházható. Ez a benső szabad döntés lényegéhez tartozik.

Azt, hogy mi mellett és mi ellen kell döntenetek, még sokszor fogod 
hallani Tőlem e párbeszédima alkalmával.
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Nem minden pap ilyen. De azt bizton merem mondani, hogy azok a pa-
pok, akik úgy törnek pálcát a BOKOR papjai felett, hogy el sem olvasták a 
KIO-t, úgy ítélkeznek felettetek, hogy nem Rám hivatkoznak, hanem Egyhá-
zam hatalmon lévő uraira,  akik az egység igényének hangoztatásával  arra 
akarnak rávenni benneteket, hogy ne lelkiismeretetek szerint, hanem az ő lel-
kiismeretük szerint szövegeljetek, akik nem érveket várnak tőletek, hanem 
hitet az ő teóriáik iránt, hát az ilyen papok bizony nem ártatlanok.

De vannak olyan papok, akik csak idő kérdése,  és hozzátok fognak 
csatlakozni. Nem azért, mert rájönnek, hogy nincs mondanivalójuk, hanem 
azért, mert rájönnek, hogy nincs igazuk. Nincs igazuk annak megítélésében, 
hogy miért jöttem el közétek. Rájönnek, hogy nem szabad kijátszani a szer-
tartást a magatartás ellen, és nem szabad negligálni a szertartást magatartásra 
hivatkozva. Itt most a szertartás alatt olyan ima-keretet értek, mely valóban 
IMÁNAK a kerete, és nem KERET ima nélkül. Imádság alatt pedig azt ér-
tem, mikor valaki Hozzám emeli lelkét."
*******************************************************
69. SZERETETRŐL ÉS ŐSEINKRŐL

Uram! Tudom, hogy Hozzád bármikor, bármilyen problémával jöhe-
tek. Természetes számomra viszont, hogy Te mindig úgy és olyat mondasz, 
ahogy és amit csak a SZERETET mondhat.

Előbbre nem akartam beleszólni, de nem értettem meg e kijelentésedet, 
hogy "csak a szeretet szükségszerű". Kérlek, világítsd meg ezt jobban!

HANG: "Barátom! Amikor e szót kimondtam, SZERETET, akkor ezt 
Önmagamra értettem. A ti életetekben Én, mint SZERETET, úgy nyilatko-
zom meg, hogy jelenlétemet valamiképpen értelmeznetek kell. Ez szükség-
szerű! A leggonoszabb cselekedet sem képes SZERETETEM jelenlétének té-
nyét megszüntetni.

 A leggonoszabb cselekedetben e SZERETET azáltal van jelen érzékel-
hetően, hogy a leggonoszabb szándékot is megengedi, s nem alkalmaz ezzel 
szemben sem erőszakot. Annak életében pedig, aki ellen valamilyen gonosz 
szándék irányul, szeretetem úgy nyilatkozik meg, hogy az illető kimondhatja: 
'Az Istent szeretőknek minden javára válik." 

De te most nem azért kezdtél el Engem kérdezni, hogy csupán fogalmi 
tisztázást kérj Tőlem. Te most azért kapcsoltad be ezt az író-masinát, hogy 
megkérdezd: Mi a véleményem azokról az ősökről, akik szoros vérkapcsolat-
ban állnak barátoddal? Nyilván tudom.
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  Számomra  azért  problematikus  e  kérdésére  az  egyértelmű  válasz, 
mert tudom, hogy mit jelent egy ember életében az elfogultság.

Ha egy előkelő családfát mondok meg, akkor csak féligazságot mond-
tam. Ha elmondom, hogy van egy másik, olyan családfa is, melyről tudom, 
hogy legszívesebben nem akarna hallani, akkor meg olyan irányba kezdene 
kutatni, mely ismét csak a lelki fejlődését nehezítené meg.

Higgyétek el, hogy ilyesmiben nem az Én szavamat kell kutatni. E té-
ren SZÍVETEK sugallatát kell követnetek. Csak ez tud bárkit is önismeretre 
segíteni őseitek felismerése által.

 Illetve,  nem is  annyira őseitek megismerése által,  hanem az által  a 
munka által, mely ilyen kutatással együtt jár, tud bennetek a múltból kibá-
nyászható érték olyan elfogulatlan szemléletet kialakítani,  melyre a jövő ér-
dekében építeni érdemes."
*******************************************************
70. KERESZTSÉGRŐL, ÁTEREDŐ BŰNRŐL, A SZŰK KA-
       PURÓL

Jézusom! Számomra nagyon nem megnyugtató az, hogy tudom, Te be-
szélsz hozzám, de ezt nem tudom úgy kamatoztatni életemben, hogy ezzel a 
Te ÜGYED, az emberek Hozzád térése tapasztalhatóan megvalósuljon.

HANG: "Barátom! Te most még kapcsolatunkban a tanulmányi éveidet 
töltöd. Azért hoztalak el ebbe a faluba, hogy biztosítsam azt a külső keretet, 
mely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy szerepedet, a Tőlem kapott küldeté-
sedet teljesíteni tudd. A sok hittanórák gondot jelentenek számomra e téren.

Nálad is jobban tudom, hogy ennek a falunak milyen a lelki összetéte-
le. Bizony a Katolikus Egyházamban vannak a legnagyobb ellenfeleim. Nem 
ellenségeket mondtam, hanem ellenfeleket. Azért mondtam így, mert ezek az 
ellenfeleim nem tudják, hogy éppen ők akadályozzák legjobban azt az ügye-
met, melyre téged ide hoztalak.

Újra sorra kell venned azokat a szentség kiszolgáltatásokat, melyeket e 
község lakói kívánnak tőled. Kezdjük mindjárt a keresztséggel.

Te azt tanultad, hogy a keresztség szentsége az Én titokzatos testemet 
építő szentség. Azt tanultad, hogy Belém oltódik az, akit megkeresztelnek. 
Eddig minden rendben is volna. Van tehát egy szertartás, melynek következ-
tében elindul itt a Földön egy jézusi élet. Ez volna a lényeg.

Hát ez a felfogás már szinte születésekor halálra volt ítélve. 
Ennek egyszerű magyarázata az, hogy gondolkodni és uralkodni egy-

aránt akartatok, éspedig egyszerre.
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Ti is tudtátok mindig, hogy az Én csíraszerű életem csak együttműkö-
désetek révén tud kibontakozni bennetek. Kezdetben ezt az együttműködést 
halálosan komolyan igényeltétek, mielőtt valakit megkereszteltetek. Mi lett 
ennek a következménye?  Az,  hogy nem szívesen akart  megkeresztelkedni 
senki. Egyszerűen azért, mert nem akarták vállalni az Én jézusi életemet itt a 
Földön. Úgy gondoltátok, hogy majd odaát! Ott nyilvánvaló, hogy csak en-
nek a szeretet-életnek van létjogosultsága.

Hogy ennek nyomatékot adjatok, meg kellett fogalmaznotok az áteredő 
bűn fogalmát,  mely mindenkit  képtelenné tesz az örök boldogságra. Ezzel 
aztán már be is következett az a szomorú gondolatváltás, mely a keresztséget 
legfőképpen nem a Belém-oltás szertartásának kezdte hirdetni,  hanem egy 
olyan bűn eltörlésének, melyet el se követtetek.

Na persze, azoknak a bűnöknek eltörlését is ide vettétek, melyeket sze-
mélyes bűnöknek neveztetek el. De mindenképpen elsősorban a bűnbocsánat 
feltételének kezdtétek tekinteni a keresztséget.

Persze  hozzátartozik,  velejárója  a  keresztség  szentségének  a  bűnök 
megbocsátása.  Sőt,  ezen  kívül  még  -  eltekintve  a  Belém-oltástól  -  képes 
megroppantani a sötétség falait is. De mit ér ez, ha ennek ellenére nincs, aki 
világosság után vágyódna?

Világosság után csak az vágyódik, aki Engem akar megélni!, aki olyan 
személyes kapcsolat után vágyódik Velem, mint te.

Mindenkivel szeretnék párbeszédet kezdeni. Nem vagyok személyvá-
logató. Mindenkinek Én vagyok a VILÁGOSSÁG. Aki nem Velem jár, az 
sötétben jár, bármilyen okos, bármilyen szép, bármilyen erős, és bármilyen 
vallási intézmény tagja. Sőt! Éppen az, amit ti okosságnak, szépségnek, erő-
nek neveztek,  éppen ezek inkább akadályai,  mint  elősegítői  a Velem való 
bensőséges kapcsolatnak. Ennek nem kellene így lenni. De visszatérek a ve-
zérgondolathoz.

Ha a keresztséget szentségnek, vagyis Velem való találkozásnak valljá-
tok egy speciális cél érdekében, akkor ennek megfelelően kellene kezelnetek. 
De ez képtelenség. Képtelenség, mert az a bizonyos speciális CÉL, melynek 
érdekében ki kellene szolgáltatnotok a keresztséget, mint szentséget, az ép-
pen  egy olyan  élő  közösségbe  való  betagozódást  kellene  hogy jelentsen, 
melyre éppen azért nincsenek meg a feltételek, mert:
 Részben Egyházam emberi irányítói ezt nemcsak nem akarják, hanem 
kifejezetten félnek ettől. - Minden uralkodói réteg fél attól, hogyha alattvaló-
ik gondolkodni kezdenek az uralkodók kontrollja nélkül. Egy élő közösség-
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nek pedig lényegéhez tartozik,  hogy ott  mindenki  külön-külön saját  eszét 
használja a többiek lelki-szellemi épülésére. A gondolkodókat pedig nehéz 
engedelmességre szorítani. Ezért ódzkodnak az uralkodni vágyók az ilyen élő 
közösségektől.

 Részben az emberek nagy többsége sem igényli az olyan élő közössé-
geket, melyekben a jelenlévők erkölcsileg leméretnek. Sajnos a lelki-szelle-
mi tunyaság hallatlanul leleményes abban, hogy kibújjék lehetőleg minden 
felelősség alól.

Így aztán sem a NÉP, sem a nép VEZETŐI nem tartják szívügyüknek, 
hogy a keresztség, mint Velem való élő találkozás, olyan élő közösségbe olt-
sa be a megkereszteltet, ahol a tagok értelmükkel és szívükkel egyaránt Belő-
lem táplálkoznak, illetve LELKEMBŐL.

  Nemcsak Katolikus Egyházamban van ez így, de itt  a legkirívóbb. 
Amit a keresztelendő nevében a szülők, keresztszülők megígérnek, már ak-
kor sem tudják, mikor a keresztség után a templomból kijönnek. Ha ezt nem 
hiszed el, próbáld ki, kérdezd meg őket. 

Az a szűk kapu és keskeny út, melyet az ÉLETRE jutás útjának mon-
dottam, nem szertartás következménye, és főleg nem maga a szertartás. Aki 
viszont megtalálja ezt az utat és vállalja, az természetesen egy szertartással is 
lepecsételi ezt a döntését. Ez szükséges a földi élet emberi berendezkedése 
miatt.

 Úgy tűnik nektek, hogy a tartalom nélküli  forma még mindig jobb, 
mintha se tartalom, se forma nem lenne. Még akkor is igénylitek a formát, ha 
elutasítjátok a hozzá tartozó lényeget, tartalmat. Biztos, hogy ez nem válik 
lelketek javára.

Te magad, és minden pap e téren valóban két rossz között kénytelen 
választani. Ha bárkit megkeresztelsz, megnyugtatod a téves lelkiismeretűe-
ket, s megnehezíted megtérésüket. Ha nem kereszteled meg azt, akit felfogá-
sod szerint nem szabad megkeresztelni, akkor megbotránkoztatod a kicsinye-
ket.

Bizony ebből a nyomorúságos helyzetből kiszabadulni nem képes min-
denki."
*******************************************************
71. VÉLEMÉNY J.G. KÖNYVÉRŐL: KAPCSOLAT 

A SZELLEMVILÁGGAL
Uram! Nem tudom megvárni, míg befejezem annak a könyvnek olva-

sását, melyről nagyon szeretném hallani véleményedet.
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A könyv címe: KAPCSOLAT A SZELLEMVILÁGGAL. Törvényei és 
célja. - Egy katolikus pap élményei. Írta: Johannes Greber.

HANG: "E könyvből még hátra van számodra közel nyolcvan oldal. 
Amit eddig olvastál, az nagyon igaznak tűnt, s te igyekeztél beilleszteni eddi-
gi tanulmányaidba az olvasottakat. Mindez okos dolog.

Nem fogom engedni, hogy elvigyen e könyv a lényegtől. A lényeg pe-
dig: 

1. Rangsorolni kell a Szentírásban. 2. Első kegyelem a natúra, a termé-
szet, tehát a józan ész. 3. Forrás a Szentlélek.

Ameddig ehhez tartod magadat, addig tudsz Velem szót érteni, addig 
tudok Veled beszélgetni bármiről.

Ti  tükör  által  homályban  láttok  minden  olyan  valóságot,  mely nem 
közvetlen érzékszerveiteken keresztül jut tudatotokba. Kétségtelen, fontos e 
téren is a fejlődés, de a fejlődés csak akkor igazi, ha Engem, mint UTAT vi-
lágít meg jobban, s nem akkor, ha megmásít.

Az említett könyv is, mint minden, ami nem közvetlenül Tőlem szár-
mazik, tartalmaz igazságot és hamisságot egyaránt. Éppen ezért megtévesztő. 
Ez még akkor is igaz, ha a legjobb szándékkal támadja akár istenségemet, 
akár emberségemet.

Abban a kultúrkörben és abban az élethelyzetben, melyben most éltek, 
az lelkileg a leggazdagítóbb, ha elfogadjátok, hogy az ISTEN állapotszerűen 
SZENTHÁROMSÁGNAK konstituálja magát.

Mint tudod, e szó, ISTEN nem tulajdonfőnév. Kár annyi időt fordítani 
arra, hogy miképpen vagyok szükségszerűen KÖZÖSSÉG. Sokkal többet ér, 
ha  elfogadjátok  e  TÉNYT,  vagyis  hogy SZERETETRE VAGYTOK TE-
REMTVE, ÉSPEDIG A TEREMTETLEN SZERETETRE!

Az említett könyv szerzője nem tett rosszat azzal, hogy megírta köny-
vét. Nem azért írta, hogy Engem megbántson, hanem azért, hogy nehezítse 
azok dolgát, akik úgy ferdítették el tanításomat az idők folyamán, hogy azzal 
szinte lehetetlenné tették Lelkem működését a Katolikus Egyházban.

Bizony a Katolikus Egyház vezetőinek nagyon el kellene gondolkodni-
uk azon, hogy miért nincs papi hivatás. Illetve, mi az oka annak, hogy szinte 
csak az megy papnak, aki vagy beteg, vagy karrierista, vagy naiv. -

De hát ezen kár is fáradozni. Nektek, akik a BOKOR tagjai vagytok, 
nem tanításotokat kellene állandóan megpróbálni korrigálni, nem arra kelle-
ne törekednetek, hogy mindig valami újat LÁSSATOK, hanem arra, hogy 
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mindig  ugyanazt  tegyétek,  amit  eddig  kiolvastatok  az  ÉN EVANGÉLIU-
MOMBÓL.

De visszatérve az említett könyv szerzőjére, aki már itt van Nálam, ha 
akarsz, beszélhetsz vele."

Uram! Most nem akarok beszélni vele.
*******************************************************
72. BESZÉLGETÉS J.G. ELHUNYT KATOLIKUS PAPPAL,
       A KÖNYVÉRŐL

Uram! Az előző kijelentésem óta eltelt egy jó óra. Ezalatt tovább ol-
vastam az előbb említett könyvet. Most már akarok beszélni a könyv szerző-
jével.

HANG: "Testvérem! Most sokkal alázatosabban, sokkal szerényebben 
szólok hozzád, mint mikor a könyvet írtam. 

Először is meg kell mondjam, hogy azokon a spiritiszta összejövetele-
ken, melyeken ismereteimet szereztem, természetesen  nem használtam mag-
nót, s így az ott fölszedett ismeretek megfogalmazása elég sok kivetnivalót 
hagy maga után. Nekem még nem állt rendelkezésemre a KIO. 

Akkor számomra égbekiáltó gonoszság a pápai tévedhetetlenség volt, 
és az a nyárspolgári úrhatnámság, mely akkor a klérust jellemezte.

Kétségtelen,  hogy sok  olyan  inspirációt  kaptam  a  szellem-világból, 
mely segített abban, hogy olyan kép álljon össze bennem, mely számomra és 
enyéim számára akkor megnyugtatónak tűnt.

Az is természetes, hogy nem ismertem azt a hármas aranyszabályt /1. 
rangsorolás a Szentírásban, 2. a józan ész szabad használata, 3. a bennünk 
munkálkodó Szentlélek /, melynek ismerete és alkalmazása által szinte füg-
getleníteni tudjátok magatokat minden dogma kényszerítő erejétől.

Az én könyvemben még sok az önkényeskedés. Szabadjon megemlíte-
nem, hogy ebbe a hibába minden földi gondolkodó ember beleesik. Ti is. De 
már kevesebb hibaszázalékkal,  mint én annak idején. Bizony mindannyian 
fejlődő lények vagyunk, és éppen a Katolikus  Egyház az,  mely évezredes 
hordalékaitól csak úgy képes némiképpen szabadulni, ha nagy lelki megráz-
kódtatásokon megy keresztül. Gondolj csak a reformációra. Kellett, hogy el 
ne süllyedjen a Katolikus Egyház hajója.

Nekem nagyon nagy daganatokat kellett kivágnom ennek az Egyház-
nak a testéből, s bizony a műtét által sebesüléseket is okoztam. Ez általános-
ságban az volt,  hogy nem rangsoroltam, hanem javítgatni engedtem a rám 
ható szellemeknek a Szentírásban. A másik műhibám az volt, hogy sokkal 
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többet foglalkoztam a háttérrel, melyet tiszta forrásnak véltem, s eltekintet-
tem gyakorlatilag attól, hogy a tükör által homályban látás elsősorban nem új 
kinyilatkoztatást, hanem egészségesebb kontrollt kíván. Ebbe a hibába még 
maga szent Pál is beleesett, nem is kis mértékben, és nem kis kárára Jézus 
Egyházának.

Fájlalom, hogy szinte durva és szeretetlen szavakkal illettem azokat, 
akik másképpen látnak tükör által homályban, mint én.

Főleg  a  SZENTHÁROMSÁG  tényéhez  és  Jézus  ISTENSÉGÉHEZ 
nagy felháborodással közeledtem. Éppen ezért e téren átestem a ló túlsó ol-
dalára. Mentségemre legyen mondva,  hogy ezek a VALÓSÁGOK teljesen 
érthetetlenek voltak számomra, s azt láttam a gyakorlatban, hogy EZEKKEL, 
mint leglényegesebb IGAZSÁGOKKAL, nem az emberek nagyobb szabad-
ságán dolgozunk, hanem éppen ellenkezőleg. Újólag bocsánatot kérek.

 Ma már innen látom, hogy a ti számotokra az én könyvem nem szolgál 
olyan eledellel, mely jobban növelhetné bennetek a szeretetet Isten és egy-
más iránt, mint a KIO. De hát nem is nektek íródott, hanem az akkori és a 
mostani egyházi hatalmasoknak, akik talán e könyv hatására mégsem lesznek 
olyan biztosak abban, hogy akkor tesznek jót, ha titeket bántanak, hanem ak-
kor, ha a tükör által homályban látást saját teológiájukban jobban figyelembe 
veszik.

IMÁDKOZZUNK EGYMÁSÉRT! 
Testvéri szeretettel Johannes Gréber."

*******************************************************
73. ZAVARÓ SZELLEM: BESZÉLGETÉS FOLYTATÁSA
      J.G.- REL

Johannes  Gréberrel  történt  beszélgetésem  nem  fejeződött  be  azzal, 
hogy meghúztam a csillagvonalat.

 El kell mondanom, hogy alig kezdődött el az előző beszélgetés, szinte 
láthatóan, nagyon zavaróan, előttem valaki nagyon mutogatott, szinte kiabál-
va, hadonászva akarta megakadályozni, hogy figyeljek a HANGRA.

 Az igazat megvallva, nem is Gréber akarta befejezni mondanivalóját, 
hanem én akartam ennek véget vetni. Nézni akartam a Fradi-Vác meccset. / 
Az eredmény 0 -0 lett. /

De ma reggel, hogy fölébredtem, újra megszólalt bennem Gréber, s a 
következőket mondta:

HANG: "Testvérem! Valaki nagyon meg akarta akadályozni, hogy ne 
hozzam nyilvánosságra könyvem egyik legnagyobb tévedését.
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Annak, hogy éppen te  vagy az,  akinek elmondhatom,  ennek előnye, 
hátránya egyaránt van. Előnye az, hogy te érted meg legjobban a most Föl-
dön élő papok közül a te országodban ezt, amit mondani fogok. Hátránya pe-
dig az, hogy elfogultsággal fognak többen vádolni téged, s így mondaniva-
lóm veszít hitelességéből több olvasó előtt. Halld hát könyvem egyik legna-
gyobb hamisítását!

Szinte semmi nem felel meg könyvemben a valóságnak abból, amit Jé-
zus édesanyjáról, MÁRIÁRÓL írtam. 

Nemcsak az hamisítás, hogy népes családja volt /ha így lett volna, ak-
kor Jézus nyilván nem a fiatal Jánosra, hanem testvérei egyikére bízta volna 
anyját; ezt kívánta volna saját szíve éppen úgy, mint az akkori zsidó becsület, 
egészséges hagyomány/. De főleg azt a hamisítást fájlalom, mely Máriát még 
a  makabeusok anyjánál  is  gyámoltalanabbnak,  gyengébbnek,  kishitűbbnek 
tüntettem fel.

Olvasd csak el a Makabeusok könyvét. Látni fogod, hogy mire képes 
egy anya, ha istenhit erősíti szívét. 

Ha azt  írtam volna, hogy a makabeusok anyjában is Mária szelleme 
testesült meg, hogy tanúságot tegyen arról, mit jelent Isten ereje az ember-
ben, akkor sokkal közelebb került volna mondanivalóm a valósághoz, mint 
így.

Magad is láthatod, hogy az az idegesen hadonászó alak, most mennyire 
összegubancolódott és szétoszlott lelki szemeid előtt.

Köszönöm Istennek, hogy legalább ezt  most  elmondhattam neked. - 
Köszönöm neked is, hogy erre nekem lehetőséget adtál. Imádkozzunk egy-
másért!"
*******************************************************
74. VAN JELENTŐSÉGE, HA HALOTTAINKKAL
       ÁLMODUNK?     
      Uram! Egyik testvérem arról kérdez, hogy van-e jelentősége annak, ha 
valaki elhunyt hozzátartozóival álmodik.

HANG: "Nagyon is van! Álomban a tudattalan tartomány szinte köz-
vetlen kapcsolatba kerül az elhunytakkal, s így, ha mindkét részről van talál-
kozási vágy, akkor ez valamiképpen megvalósul.

Az ilyen találkozási vágy nem kifejezetten szerencsés. Nem, mert álta-
lában nem az örök értékek jobb meglátását célozza. Sokkal inkább leleplezi 
azokat a megkötözöttségeket, melyek feloldása nagyon fontos, ha valaki fej-
lődni akar akár itt, akár a Földön.
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Ha nem a földiektől indul el az ilyen álombeli találkozás, akkor nyil-
ván olyan segítség után vágyódnak az itteniek, melyre azoktól várják az erőt, 
akikkel szeretet-kapcsolat köti őket a Földhöz.

Ti, akik a Földön éltek, igenis tudtok segíteni azok fejlődésében, akik 
itt erre nem képesek. Kimondhatatlan nagy ereje van a Földön élők szívből 
jövő imájának.

Amikor  valaki  halottaiért  imádkozik,  akkor valójában tanúságot tesz 
arról, hogy a halálnál nagyobb a szeretet köteléke. Tanúságot tesz arról, hogy 
a másikért tenni valamit mindig lehet. Tanúságot tesz arról, hogy közel sem 
olyan tragédia a halál, mint azt el szeretné hitetni önmagáról veletek.

Ápoljátok  kapcsolataitokat  azokkal,  akik  már  eltávoztak  a  Földről. 
Akiket a szeretet indít kapcsolatfelvételre, az biztosan gazdagodik lelkileg."
*******************************************************
75. A KECSKEMÉTI FAKÍRRÓL

Uram! 1993. okt. 31-én Kecskemét városában egy fakír, Kónya István 
keresztre fogja feszíttetni magát, s legalább egy perccel tovább akar maradni 
a kereszten, mint Te voltál. Mi erről a véleményed?

HANG: "Barátom! Ez az elhatározás nem az Én, hanem a ti életetek 
következménye. 

Sajnos,  az  ilyen  vállalkozásoktól  nem  lesznek  jobbak  az  emberek. 
Hogy is gondolhatná valaki azt, hogy ami Nekem nem sikerült, az neki sike-
rülni fog. Ehhez még hozzá kell tennem, hogy kereszthalálom nem választ-
ható el a halálom előtti életemtől. Kereszthalálom koronája volt életemnek. 
Az előzőkből nőtt ki!

Tehát  semmiben  nem azonos  senkinek  a  keresztre  szegezése  azzal, 
amit Én vállaltam. Nem is hasonlít hozzá!

Aki igazán utánam akar jönni, aki igazán utánozni akar Engem, annak 
nem a keresztre feszíttetéssel kell kezdenie, és nem is azt kell megcéloznia. 
E téren nemcsak felülmúlni, de utolérni sem lehet Engem.

A ti életetek külső látványosságokban nem szenved hiányt. A hiány az 
önzetlen, a másért élő, másokat nagylelkűen szolgálni akaró magatartások-
ban van. 

Amint megvalósul ez az esemény, ez nem Engem, hanem azt állítja az 
emberek érdeklődésének középpontjába, aki ilyesmire vállalkozott.

Most rátérek az általános elvekről erre a konkrét eseményre.
Feltétlenül javára válik ennek az embernek vállalkozása, aki keresztre 

feszítteti magát. Igen, mert lelke mélyén valóban a jó szándék vezérli. Eddigi 
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életének heroikus megnyilvánulásai azt igazolták, hogy nem képes átlagem-
ber maradni. Ez nemcsak a felszínen valóság. Ez az ő karmája. Tehát már a 
születése előtt vállalt olyan törvényszerűség, mely hívatva van arra, hogy sa-
ját örökéletére éppen úgy, mint embertársainak az életére pozitív hatást gya-
koroljon.

 Ez természetesen ebben az esetben is csak saját örökéletét teszi tökéle-
tesebbé. Mások életére csak annyiban képes ilyen hatást gyakorolni, ameny-
nyiben benső szemekkel is szemléli valaki e vállalkozását.

Azért lesz ilyen is. De meg kell mondjam, itt is, mint sok más esetben, 
a külső keret igyekszik háttérbe szorítani a lényeget, vagyis Engem.

Te mindenképpen gondolkodjál el azon, hogy mennyire tudod vállalni 
Értem a mindennapi keresztjeid súlyát! Tehát azokat az áldozatokat, melyek 
a benned lévő SZERETETEM megnyilvánulásának természetes következmé-
nyei.

És ezt mindazoktól kérem, akik e sorokat olvassák. Én, Jézus Krisztus 
kérem ezt!

Nagyon súlyos prédikációt szeretnék belecsomagolni ennek az ember-
nek vállalkozásába. Nem kevesebbet, azt akarom világgá kiáltani ezzel, hogy 
nem a keret, hanem a tartalom a fontos, és ez kicsiben, nagyban egyaránt ér-
vényes."
*******************************************************
76. RAGASZKODNUNK KELL-E A KATOLIKUS EGYHÁZHOZ?
         Jézusom! Egyik testvérem súlyos lelki problémákkal küzd. Kérlek, se-
gíts rajta!

Problémáinak egyik gyötrő kérdése így hangzik: Miért kell ragaszkod-
nunk a Katolikus Egyházhoz?

HANG:  "Senkinek,  semmiféle  egyházhoz  nem  kell  ragaszkodnia. 
HOZZÁM kell ragaszkodni. Aki Hozzám ragaszkodik, abban élni tudok az-
zal  a  szeretetemmel,  mely képes  minden  áldozatot  és  szenvedést  vállalni 
azért, hogy szebb legyen a Föld, hogy tisztultabbá váljék a jó szándékú em-
berekben az az önismeret, amely feltétele annak, hogy Engem jobban megis-
merjen valaki.

E  szenvedésnek  két  összetevője  van.  Az  egyik:  szenvedéssel,  lelki 
gyötrődéssel jár annak tudomásul vétele, hogy nem szabad átlépnetek sza-
badságotok határait. A másik, mely tán még nagyobb szenvedést hoz magá-
val, az, ha másoknak tudomására hozzátok, hogy véget ér szabadságuk ott, 
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ahol a tiétek kezdődik. Annak lelkében, akit erre figyelmeztettek, bizony tá-
madásba lendül ellenetek az illetőben lévő uralomvágy.

E két szenvedés-összetevőnek vállalásához nagy bátorság kell. Nekem 
volt bátorságom ehhez egészen a vérrel verejtékezésig. E bátorságom min-
denkinek rendelkezésére áll, aki engedi, hogy benne éljek, aki engedi, hogy 
általa szeressek. Nem vagyok, nem lehetek független bátorságomtól. Ezt je-
lenti az, hogy az enyéim közül senkit sem engedek erején felüli nehézségek-
be bonyolódni. Soha senkinek nem kell elhagynia Egyházamat. Szeretni min-
denütt lehet és kell is.

Gyermekem! Ne keverd össze Egyházamat - melyben szívvel-lélekkel 
jelen vagyok - azokkal az egyháziakkal, akik téged bántanak. Ezek éppen e 
magatartásukkal igazolják azt, hogy nincsen közük Hozzám.

Te egy tömény babonával megfertőzött népcsoportban élsz. E népcso-
portban legtöbben azt hiszik, hogy vallási érzékük, mely nem más, mint egy 
metafizikai érzék, azonos a Hozzám tartozás lényegével. Nem azonos.

Afrikában, Ázsia egyes népcsoportjainál még jobban megmutatkozik 
az, hogy a vallásos érzület mennyire nem tartozik a Velem való kapcsolat lé-
nyegéhez. Ha ott ezt kifejtenéd, hát hamarosan véget vetnének földi életed-
nek. Kicsit itt is így jársz most, ahol jelenleg élsz, csak némileg kulturáltabb 
formában.

Amikor  emberként  jártam a  Földön,  akkor  sem volt  azonos  a  VÁ-
LASZTOTT NÉP azokkal,  akik a VÁLASZTOTT NÉP-hez tartoztak.  Így 
van ez most is. Egyházam és az egyháziak nem árulnak egy gyékényen.

Egyházamnak  természetesen  van külső rendje  is.  De ez  csak olyan, 
mint egy kép KERETE. Nem a keret a lényeg, hanem a kép, mely azonos 
Velem, akit az evangéliumaimból megismerhetnél. Ne foglalkozz képkeret 
cserével. Más keret sem méltóbb Hozzám, mint a katolikus keret. A Földön 
nem lehetek meg keret nélkül. Nem miattam, hanem miattatok.

Azt semmiképpen sem szabad vállalnod, hogy a keret hatására elhomá-
lyosuljon benned a KÉP, a tartalom, vagyis a Velem való személyes kapcso-
lat.

Ott, ahol a templomba járás, mint keret, akadályozza kapcsolatunk el-
mélyítését, ott feltétlenül csökkenteni kell a templomba járást. Ez akkor van 
így, ha helyette valami mással jobban, gyümölcsözőbben tudod eltölteni Ve-
lem az idődet. Különben az egész csak kísértés lenne.

Sajnos, országotokban is van olyan katolikus templom, ahol kifejezet-
ten bántják enyéimet, akár azok, akik templomba járók, akár azok, akik ott 
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lelkipásztornak nevezik magukat. Ilyen helyre kár elmenni, mert csak botrán-
koztatásnak teszitek ki magatokat.

Nyilván te is tudod, hogy a Földön nincs egyetlen keresztény ország, 
egyetlen  keresztény város,  egyetlen  keresztény falu  sem.  Tehát  a  Földön 
nincs sehol Mennyország.

Attól még senki nem lett keresztény, hogy megkeresztelkedett. Keresz-
tény mindenki csak a Mellettem hozott döntése következtében lehet. Az jó, 
ha e döntését lepecsételi valaki egy szertartással, de maga a szertartás, a pe-
csételés önmagában nem hordoz értéket, ha a semmit pecsételi, ha látszatot 
pecsétel.

Még az sem elég, ha valaki vállalja a gondolkodás- átalakítást. Ez szin-
te  minden  gyónásban  megtörténik.  Még  elkezdeni  sem elég  a  gondolko-
dás-átalakítást. Bár ez megtörténik minden igazi megtéréskor. Döntően fon-
tos az, hogy ezt sohase hagyja abba az, aki vállalta. Fontos az, hogy állapot-
szerűen akarjon tanítványom lenni az, aki elfogadott Engem urának, megsza-
badítójának. E téren sokkal fontosabb a tanulás, mint az imádság.

Az imádság a Rólam szerzett ismeretek éltetője, szolgálója. Sohasem 
szabad engedni, hogy a szív az értelem rovására legyen. Amelyik jócseleke-
detből hiányzik az értelem bölcsessége, az már nem jó, hanem rossz cseleke-
det. Mikor azt mondtam: 'Tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos 
szívű.", akkor a hangsúly számotokra mégis csak azon volt, hogy tanuljatok 
Tőlem.

Aki nem akar Tőlem tanulni, annak valóban ópium a vallásossága, s 
ezek tudnak a legszeretetlenebbek lenni. De ez nem jogosít fel senkit enyéim 
közül szeretetlenségre.

Gyermekem!  Számodra  biztosan  elég,  ha  néha  elmégy templomba. 
Még a látnok Vicka Medjugorjében is azt mondta az őt kérdezőknek, hogy 
akkor megy templomba, ha szükségét érzi, és nem tette hozzá, hogy kivéve a 
vasárnapot.

Ne feledd: a szívedben lakom! Te magad vagy az Én igazi, élő templo-
mom, ahol tényleg otthon érzem Magamat.

Neked  ki  kell  korrigálnod  mindazt  a  helytelenséget,  melyet  mások 
gyermekeid lelkébe beleszórtak. Reám, Egyházamra, gyónásra, szentáldozás-
ra hivatkozva már sok nyomorúságot követtek el Ellenem azok, akik azt hit-
ték, hogy Nekem tesznek ezzel szolgálatot.

Ha pedig valaki többre tartja a pénzt, mint egy lelki-csokrot, hát attól 
igazán nem lehet elvárni, hogy Engem képviseljen. E téren bizony vállalnod 
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kellene a lelki-csokor melletti  helytállást,  ennek minden negatív következ-
ményével együtt.

Minden vallási  ceremónia,  minden külső szentelmény csak akkor és 
annyiban fog lelked javára válni, amennyiben Felém fordítod belső szemei-
det, füleidet.

 Függetlenülnöd kell mások véleményének súlyától. Ezt csak egy úton 
érheted el. Jobban ki kell nyílnod Felém. Minden más ennek legyen követ-
kezménye. 

Tehát Felőlem kell érdeklődnöd. Anyóstól, apóstól, rokontól, baráttól, 
paptól, nem-paptól meg kell kérdezned: mi a véleményük Rólam, mennyire 
ismernek, hogyan értelmezik tanításomat, mit jelent jelenlétem hétköznapja-
ikban, stb. Ezt jelenti tehát az, hogy jobban kinyílsz Felém.

Gyermekem! Neked is sokszor el kell mondanod: "Mi ez az örökkéva-
lósághoz képest!?" "Jézus szeret engem, és nekem ez mindennél többet ér!"

Valóban nagyon szeretlek, és mindenkor veled vagyok."
*******************************************************
77. ISMÉT EGY ÁLOM MAGYARÁZATA

Jézusom!  Ismét  álmot  hozok  Eléd.  Eddig  is  mindig  vállaltad,  hogy 
adsz magyarázatot. Kérlek most is erre.

HANG:  "Barátom!  Természetes  számomra,  hogy válaszoljak,  hogy 
magyarázatot adjak, mivel azt, akinek álmát magyarázni fogom, nem akárki 
számomra. Halld hát magyarázatom:

Testvéred álmában társasjátékot játszott.  E játék valójában küzdelem 
volt. Ott, ahol felvetődik e kérdés: ki nyer, ott bizony az álom-játék küzdel-
met takar.

Testvéredet negatív érzés járta át.- Ebben az esetben ez az érzés olyan 
önsajnálatot jelenített meg, melynek semmi létjogosultsága sincsen testvéred 
életében.

Az áram alatt lévő fürdőszoba és a szabadban lévő katonasereg azt je-
lezte, hogy sem rejtettség, sem nyilvánosság nem ad biztonságot annak, amit 
meg kell semmisítenie testvérednek önmagában.

Barátom! Ehhez az álomhoz is részben azért szóltam, mert tanítást aka-
rok adni ezzel kapcsolatban mindenkinek, aki e sorokat olvassa.

Mikor a Földön jártam, sokszor és sokféleképpen hangsúlyoztam, hogy 
aki utánam akar jönni, az tagadja meg önmagát, vegye föl keresztjét, és úgy 
kövessen engem.
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Az elmúlt két évezred olyan önmegtagadásokat állított be Nevemben 
életetekbe, melyekhez Nekem nem sok közöm van. Azt  nyilván nem tehet-
ték meg vezetőitek, hogy letagadják szavaimat. Hát le nem tagadták, csupán 
megmásították.  Ezzel  rosszabbat  tettek,  mintha  letagadták  volna  azokat. 
Rosszabbul jár az, aki téves úton halad, mint az, aki el sem indul. Egy elron-
tott jót nehezebb korrigálni, mint egy jót létrehozni.

Földi életetek olyan küzdőtér, ahol az önmegtagadást a napi problémák 
kínálják fel, és a különböző kapcsolataitokban kell megvalósítanotok abból a 
célból, hogy jobban érvényre jusson az Általam szívetekbe oltott irgalom.

E szavaim:  'Irgalmasságot  akarok,  és  nem áldozatot',  ez  azt  jelenti, 
hogy az irgalmasságot kell megcélozni, és nem az áldozatvállalást. 

Az Én szándékom szerint az él önmegtagadó életet, aki az Általam be-
mutatott élet megéléséért vállal minden áldozatot.

Az jár a helyes úton, aki naponta többször is fölteszi magának a kér-
dést: Jézus most ezt gondolná, ezt mondaná, ezt tenné? Akinek ez vérévé tud 
válni, az olyan állapotszerű önmegtagadásban él, olyan életét elvesztést való-
sít meg, mely magatartásnak tettem ezt az ígéretet: ' Aki elveszíti életét, meg-
nyeri azt.'

Tegyetek  nagyobb  hangsúlyt  a  lelkiismeretvizsgálatra!  Legalább  na-
ponta kétszer,  de inkább többször.  Ennek pedig tartalma az legyen,  hogy 
Hozzám méritek eddigi gondolataitokat, szavaitokat és cselekedeteiteket. De 
főleg gondolataitokat! Vegyétek tudomásul, hogy minden GONDOLATBÓL 
van. Az igazi  fegyelem nem a külső cselekedeteket  regulázza  elsősorban. 
Azok a hivatalosan előírt önmegtagadások, melyek böjtölésre szólítanak fel, 
nem hiábavalóak, csupán nem elegendőek, és nem is érintik általában a lé-
nyeget. Bár bizonyos erkölcsi tőkét ezekből is lehet kovácsolni, vagyis ezek-
re  hivatkozva  lehet  némi  lelkiismeret-megnyugtatást  produkálni,  de  csak 
olyankor, ha nagyon következetes ebben valaki.

Azt viszont feltétlenül tudnotok kell, hogy az ilyen hivatalosan előírt 
böjtök, önmegtagadások, sohasem helyettesíthetik a napi problémák által fel-
kínált  szükséges önfegyelmezéseket.  Sohasem ezek helyett  vannak, hanem 
ezek mellett.

Bennetek élek Lelkemmel. Ha ezt komolyan veszitek, akkor rá fogtok 
hallani Lelkem hangjára, mikor önmegtagadásra szólít fel titeket. A hivatalo-
san előírt böjtöknél sokkal fontosabb az a szubjektív döntésetek, melyet Lel-
kem hangjára tesztek ebben az irányban. Akinek csak "objektív" böjtjei van-
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nak, tehát csak a hivatalosak, annak még nagyon be vannak dugulva belső fü-
lei Lelkem hangjára.

Ahol a Lélek, ott a SZABADSÁG! /2. Kor. 3.17 / Ennek a szabadság-
nak valósága éppen akkor nyilvánul meg bennetek, amikor Lelkem hangjára 
figyelve vállaltok önfegyelmező gyakorlatokat. Az ilyen gyakorlatok mindig 
fölfrissítik bennetek azt a szellemi életet, mely tanulni és tanítani akar. A Tő-
lem, Lelkemtől megkívánt böjt képes olyan szárnyakat adni, melyek által el 
tudtok rugaszkodni a napi gondok lehúzó béklyóiból, a helytelen megkötö-
zöttségek elgyengítése által. Így igaz az, hogy nincs Általam helyeselt miszti-
ka, aszkétika nélkül, és az Általam sugallt aszkétika mindig misztikus élmé-
nyekre nyitja lelketeket."
*******************************************************
78. A KÉT FŐPARANCSRÓL

Uram! Ma a két főparancsról szól az evangélium. Reggel furcsa gondo-
latot adtál. Kérlek, fejtsd ki jobban!

HANG: "Sajnos furcsa gondolatnak  tartjátok még ma is,  kétezer  év 
után, azt a főparancsot, mely párja az első főparancsnak. Ez így hangzott ak-
kor, és így hangzik most is: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat."

Számodra az volt furcsa, hogy eszedbe juttattam azt a példámat, melyet 
gyakran el szoktál mondani esküvők alkalmával, s melyről úgy tudod, hogy 
egy keleti házassági szertartás szerves része. Íme a példa: 

A menyasszony bezárkózik egy szobába, s a vőlegény kopog a zárt aj-
tón. Belülről hangzik a kérdés: 'Ki az?' Vőlegény válasza: 'Én vagyok.' Az 
ajtó nem nyílik. Ismét kopog a vőlegény, s megismétlődik az előző jelenet. 
Majd harmadszor is kopog a vőlegény, s akkor a kérdésre: 'Ki az?', ezt vála-
szolja:' TE vagyok!' És ekkor kinyílik az ajtó.

Ami számodra furcsa volt reggel, az az, hogy ezt mondtam neked: 'Az 
előbb említett, gyakran elmondott esküvői példád nemcsak menyasszony-vő-
legény kapcsolatára áll, hanem minden emberi kapcsolatra.' Igen, ezt mond-
tam, s ezt mondom most is. Ezt jelenti az, hogy szeresd felebarátodat, mint 
önmagadat.

Sokkal jobban meg kell  tanulnotok másokba beleérezni.  Empátiának 
mondjátok  ezt  a képességet.  Amennyire sikerül  ezt  erősíteni  magatokban, 
annyira lesztek képesek arra, hogy erőltetés nélkül le tudjatok mondani min-
den ítélkezésről.
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Sajnos van bennetek egy furcsa félelem. Ez abból áll, hogy azért nem 
meritek megérteni egymást, mert úgy gondoljátok, hogy akkor helyeselnetek 
is kell azt, amit a másik mond vagy tesz.

Nyilvánvaló, hogy egészen más megérteni valakit, és egészen más he-
lyeselni valakinek magatartását. A megértésre mindig törekedni kell. A meg-
értés képes kihúzni szívetekből a gyűlölet méregfogát. A megértés lehet csak 
egyedüli alapja minden együttélésnek. Csak az mondhatja, hogy minden em-
ber az ő felebarátja, aki képes mindenkit megérteni. - Aki nem képes erre, az 
nem képes felebarátként sem kezelni mindenkit.

Nem az a fontos, hogy téged megértsenek. De igenis nélkülözhetetlen 
számodra,  hogy másokat minden körülményben meg tudjál érteni,  ha itt  a 
Földön meg akarod valósítani a második főparancsot, mely nélkül az elsőt 
sem valósíthatod meg.

De továbbmegyek. Meg kell tanulnotok, hogy meg tudjátok érteni ön-
magatokat is. Itt sem szabad azonosságot látni a megértés és a helyeslés kö-
zött. Gyökerében csak az képes igazi megtérésre, aki az önmaga által sem he-
lyeselt magatartását meg tudja érteni. Csak így lesz képes valaki arra, hogy a 
magatartás-rugókat korrigálja, s valóban az önmaga által is helyeselt irányt 
fel tudja venni."
*******************************************************
79. MÁRIÁRÓL ÉS JÉZUS MEGJELENÉSI FORMÁIRÓL

Jézusom! 1993. október hónapja van. Kérlek szeretettel, beszélj nekem 
a Szűzanyáról! Októbert az ő hónapjának mondjuk.

HANG: "Barátom! Anyám valóban Értem élt, és él most is. Neki na-
gyon fontos minden megjelenési formám. Ő tudja, hogy különböző ruhákban 
is Én ugyanaz vagyok.

E könyvben még nem soroltad fel azokat a megjelenési formáimat, me-
lyeket már elmondtam neked. Sorold hát most fel! "

Igen, Uram! Hat módot mondtál nekem.
1. EMBERI MÓDON. Ez történt megtestesülésed által, ahogy most az 

Atya jobbján vagy. 
2. SUGALMAZOTT MÓDON. Így vagy jelen a Szentírásban, mivel az 

IGE lett TESTTÉ. 
3. SZENTSÉGI MÓDON. Mivel egy szentség felvétele nem más, mint 

találkozás Jézussal egy speciális cél érdekében. 
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4. KEGYELMI MÓDON. Te, Uram, azt mondottad, hogy aki Téged 
szeret, azt Te is szereted, hozzá mész Atyáddal együtt, és lakóhelyet veszel 
nála.   

5. TITOKZATOS MÓDON. Valójában ez Egyházad jelenléte. Te ezt 
így fejezted ki:'  Ahol ketten-hárman összejönnek az Én nevemben, ott va-
gyok közöttük.'
 6. RÁSZORULÓ MÓDON. Ezt így fejezted ki: 'Amit egynek tettetek a 
legkisebbeknek, azt Nekem tettétek.'
*******************************************************
80. A MÁRIA-TISZTELETRŐL

HANG: "Most folytatom gondolataimat Édesanyámról.
Amikor azt mondom, hogy Értem él, akkor azt kell érteni ezalatt, hogy szán-
dékommal és célommal teljesen azonosul. Éppen ezért a Mária-tisztelet, ha 
nem irányul valaki ellen, akkor Engem akar másokkal elfogadtatni.  Sajnos 
irányulhat mások ellen. Igen. Még az Engem imádás is irányulhat mások el-
len.

A körmenetek általában nem mások ellen irányulnak, csupán mások el-
lenében lehetnek. Nem Engem szoktak mutogatni a körmeneteken, hanem ta-
núságot tesznek általában Mellettem. Legalábbis ez kellene, hogy történjék.

A Mária-tisztelet sem Engem akar árnyékba helyezni, hanem Miattam 
örülnek Anyámnak.  Minden józan ember  tudja,  s Anyám legjobban, hogy 
csak Miattam az, aki. 

Aki Anyámat le akarja járatni, az Engem sért meg. Aki Engem akar le-
járatni, az nem érti meg Máriát.

Kétségtelen,  hogy  vannak,  akik  nem  igénylik  a  Mária-tiszteletet. 
Anyám sem igényli. De aki igényli, az ezzel nem árt Nekem.

Minden tisztelet jó. A Mária-tisztelet is. Ami jó, az ne bántson senkit. 
Ha valaki nem érzi szükségét e tiszteletnek, az nem baj. Nem baj addig, míg 
nem haragszik másokra emiatt. Legfontosabb a Velem való közvetlen kap-
csolat? NEM! A legfontosabb a SZERETET.

Az mindenképpen fonák dolog, ha a Mária-tisztelet nyújt alkalmat va-
lakinek arra, hogy szeretetlen, tapintatlan legyen bárkivel is.

Ne csináljatok  mozgalmat  a  Mária-tiszteletből.  Belőlem se.  Minden 
mozgalom hordoz valami kirekesztő vonást. Kirekesztésnek csak ott van lét-
jogosultsága, ahol a ROSSZNAK kell  ellene mondani.  - A Mária-tisztelet 
nem rossz, s az sem rossz, ha valaki nem igényli a Mária-tiszteletet, mivel 
önmagában nem értékelhető." 

102.



*******************************************************
81. BŰNBÁNAT = SZEMLÉLETVÁLTOZTATÁS

Istenem! Minden héten van egy bűnbánati nap. Tudom, hogy Te nem 
akarod, hogy kesergés legyen életünk.

HANG: "Barátom!  A bűnbánati  napot  mondd  inkább gondolkodás-, 
szemléletváltozási napnak. Földi életem tartalma az volt, hogy erre hívjam 
föl figyelmeteket.

Sokszor használjátok a bűnbánattal kapcsolatban a lelki mosakodás ki-
fejezést.  Ez csak nagyon kismértékben adja vissza azt,  amit  Én bűnbánati 
napjaitokban szeretnék megvalósítva látni.

A szemléletváltozás természetesen a megtisztulás  irányában történik, 
de nem azonos azzal. Sokkal több ennél. Tehát itt nem ugyanarról van szó, 
csak tisztult formában. Itt egy MÁSSÁGOT kell megteremtenetek magatok-
ban. 

A testi mosakodás nem teszi mássá a testet, csupán eltávolítja róla azt, 
ami nem tartozik,  nem illik hozzá.  Az igazi bűnbánat megvalósulása nem 
csak ezt eredményezi. Persze ezt is. Eltávolítja a lélekről azt, ami nem való 
hozzá. De a gondolatváltásnál szükséges egy radikális nekirugaszkodás is a 
lelki fejlődésnek abba az irányába, melyet Én ÚT-nak neveztem, s mely lé-
nyegében azonos Velem. Ezért nem lehet termékeny bűnbánati nap anélkül, 
hogy ne foglalkoznátok Velem a többi napokon is. Itt ismét meg kell magya-
ráznom valamit.

Mit jelent Velem foglalkozni? Természetesen a napi ima is hozzátarto-
zik. Az imádkozik, aki lelkét Hozzám emeli. Tehát, aki imádsága közben ta-
lálkozni akar Velem. E nélkül nincs igazi imádság. De ettől még nem törté-
nik szemléletváltozás. 

A szemléletváltozás két dolgot feltételez. Egy világos megfogalmazá-
sát olyan benső elégedetlenségnek, melynek megszüntetésére tudatos döntés-
sel vállalkozik az imádkozó. Tehát megszüntetésére, és nem szőnyeg alá söp-
résére.

De feltételez mást is. Azt, hogy e döntésének végrehajtása Velem fel-
tétlenül lehetséges.

Ti, sajnos, gyakran az erdőtől nem látjátok a fákat. Gyermekszáj tette 
fel neked a napokban a tréfás kérdést: "Minek megy a vak az erdőben? Vála-
sza ez volt: "Fának!". Ha folytatnám a tréfát, azt mondanám: ' Attól még vak 
marad.'
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   Ti azért kaptatok felhívást  bűnbánati  nap tartására, hogy kinyissátok 
szemeiteket, s lássátok meg lelketekben azt a további irányt, mely irány pá-
lyamódosítást kíván tőletek, s ti tudjátok, hogy erre Velem képesek is vagy-
tok. Igen. Képesek vagytok Velem továbbmenni abban az ÉLETERDŐBEN, 
mely bár tele van fákkal, de nem azért hogy nekimenjetek, hanem hogy rend-
re vállaljátok Velem azt a szemléletváltozást, melyet lelki fejlődésnek nevez-
hettek.

A földbe hullott mag képes fává nőni, gyümölcsöt teremni Általam. Ti 
ne tudnátok?!

Nem titok, hogy mit kell tennetek. A befelé figyelő lélek rálát elégedet-
lenségeire, és szükségszerűen, radikálisan dönteni fog az ÚT vállalása érde-
kében. Természetes, hogy Én is szükségszerűen döntök mellette, s minden 
segítséget megadok, amire szüksége van. Ez lényegem!

Legyen hát  minden bűnbánati  napnak velejárója  egy olyan radikális 
döntés, mely elégedetlenséged ellen irányul. Ez egységet biztosít Velem. Én 
megszűnni nem tudok, de megszüntetni tudok!"
*******************************************************
82. VÍZÖNTŐ CSILLAGKÉPRŐL

Uram! A Vízöntő csillagképbe fordult a világunk. Figyellek, Uram!
HANG: "Barátom! A világmindenség méretei számotokra fölfoghatat-

lanok. Az emberi kapacitás még egy fényév távolsággal sem tud mit kezdeni. 
Miért mondom ezeket? - Két okból:

1. Az általatok érzékelhető és nem érzékelhető anyagi világotok szinte 
üres. Azok az általatok fölfoghatatlan méretek, melyek az égitestek egymás-
tól  való  távolságát  jelentik,  arról  tanúskodnak,  hogy világmindenségetek 
szinte ÜRES. De nem mondható el ugyanez a szellemvilágról. 
          2. A világmindenség nagyon is be van népesítve azokkal a szellemi lé-
nyekkel,  akikkel  bár kapcsolatba kerülhettek,  de érzékszerveitek  nem erre 
vannak hangolva.

Ez a szinte anyagban szegény, de szellemekben óriási módon gazdag 
világmindenség éppen a Vízöntő jegyében fordul rá különös módon e szel-
lemvilágra, amely gondolatainak töredéke sűrűsödött egykor anyaggá. - Mit 
jelent ez?

Az elmúlt időszakban éppen azoknak kellett legtöbb üldözést elszen-
vedni, akik – korukat megelőzve – olyan lelki-szellemi energiákat hordoztak, 
melyek számára túl lezárt és merev volt a világmindenség anyaghoz rögzült 
szerkezete. Most ennek föllazulása várható.
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Annak a lelki-szellemi kibontakozásnak, amely előtt áll a világminden-
ség, előszelét érezni lehetett már a hatvanas évek vége felé. A világ különbö-
ző pontjain e korban gyulladtak ki olyan lelki-szellemi fények, melyek kü-
lönböző karizmatikus csoportosulásokba tömörültek. Ez a lelki-szellemi éb-
redés éppen a Vízöntővel folyammá duzzad, s bizony, a fölkínált lehetőségek 
veszélyt is hordoznak magukban. A veszély pedig a parttalanság. Ha egy fo-
lyam parttalanná válik, akkor bizony értékeket is képes magával sodorni.

Számítsatok hát több lehetőségre és nagyobb nyitottságra társadalma-
tokban, de készüljetek fel nagyobb összefogásra és összedolgozásra a közö-
sen meglátott jó érdekében. Soha nem lehet semmi fontosabb, mint az Álta-
lam  felkínált  SZERETET  elfogadása,  megértése  és  terjesztése.  Tudnotok 
kell, hogy Én csak belülről vagyok képes fényesíteni. A Vízöntő éppen azt 
teszi jobban lehetővé számotokra, hogy a látszat mögé lássatok, s jobban át 
tudjátok élni azokat a mélységeket, melyek az Én békémet, örömömet hor-
dozzák.

A Vízöntő tehát nagyobb lehetőséget kínál fel arra, hogy Velem és egy-
mással kifelé is hatékony, vonzó kapcsolatokat tudjatok kiépíteni. De csupán 
a lehetőséget adja. Helyettetek nem, csak értetek, miattatok. Az nem érdekes, 
hogy ki,  mikor  és hogyan járatott  le Engem önmagában és mások előtt  a 
múltban. Az fontos, hogy vonzókká váljatok a jó szándékú emberek felé.

Megmarad tehát a döntésetek és az ezzel járó felelősségetek is. A Víz-
öntő csillagkép nagyon felfokozza a világmindenséget benépesítő szellemvi-
lág felétek irányuló hatékonyságát, s így tisztultabb szemekkel,  sőt LÁTÓ 
szemekkel láthatjátok meg, hogy milyen irányt kell vennetek. De az igazi ve-
zérlő kalauz kell hogy Lelkem maradjon.

Lelkem ott tud működni, ahol engedik, tehát ahol a szabadságot bizto-
sítják számára. Szabadság pedig ott van, ahol külső és belső kényszer ellené-
re képes valaki tenni a meglátott jót.

A Vízöntőben nemcsak SZEMEK fognak rendelkezésetekre állni a lá-
tásra, hanem nagyobb ERŐ is, hogy valóban képesek legyetek a meglátott jó 
megtételére. De erre kényszerítve nem lesztek. Az előny a múlttal szemben e 
téren az, hogy kevésbé lesztek akadályozva a jó megtételére. Ilyen értelem-
ben igaz, hogy a Vízöntőben nemcsak látásotok tisztul,  hanem csökken az 
Engem elhomályosítani akaró külső és belső kényszer ereje is, s így köny-
nyebben tudtok dönteni Mellettem.

Adjatok hálát mennyei Atyátoknak, hogy ebben a korban élhettek. Kö-
szönjétek meg, hogy így dönthettetek. Köszönjétek meg azt a szerepet, me-
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lyet vállalhattatok, s mely szerephez minden kelléket megkaptatok, hogy tö-
kéletesen átélhessétek saját örömötökre és az egész szellemvilág örömére."
*******************************************************
83. INKÁBB KELL SZERETNÜNK ELLENSÉGEINKET

Jézusom! Te azt kéred tőlünk, hogy szeressük ellenségeinket. Sőt azt 
kéred, hogy INKÁBB ellenségeinket szeressük. Nem értem hogyan lehet, sőt 
hogyan KELL szeretnünk azokat, akik nem Tieid, hanem a Te szavad szerint 
az ördög-atyától vannak?

HANG: "Barátom!  Az ellenség-szeretés  kívánalma  nem azt  célozza 
meg, hogy ne legyen ellenség, hanem azt, hogy felismerhető legyen az, hogy 
ki igazán önzetlen. Tehát ez nem az ellenség érdekét szolgálja csupán, ha-
nem mindenki érdekét.

Hogyan mondtam? 'Ha csak azokat szeretitek, akik titeket, szeretnek, 
akkor micsoda érdemetek van?' Éppen az Én jelenlétem igazolása tűnik ki 
abban, akiben van ellenség iránti szeretet.

A katonaság olyan intézmény, ahol az ellenség legyőzése, megsemmi-
sítése érdekében képezik ki azokat, akik beleálltak ebbe az intézménybe. - 
Aki  NEM-et  mond egy ilyen behívónak,  az  szembetalálja  magát  azokkal, 
akik már hivatalból az ő ellenségei, mivel a katonaságnál nem ismerik el a 
lelkiismereti  szabadságot.  Valójában az egyházakban sem.  Van mégis kü-
lönbség.

Az egyházakban az történik, hogy az egyházi személyek nem fogadják 
el egyházukhoz tartozónak azt, aki lelkiismeretére hivatkozva makacsul el-
lenáll kívánságaiknak. A katonaságnál pedig az ilyen viselkedésért büntetés 
jár.

Akik büntetnek, azok nem mindig gonoszok. Legtöbb esetben gyávák, 
néha pedig tudatlanok. Az eredmény ugyanaz. Számukra elviselhetetlen az, 
aki ellentmond nekik.

Az alternatív szolgálat csupán megtűrt állapot a gyávák és a gonoszok 
részéről. A tudatlanok részéről nem az. A tudatlanok úgy gondoljátok - per-
sze sok gonosz is -, hogy megfelelő fölvilágosító munkával rá lehet majd 
venni a lelkiismeretes embereket arra, hogy az ellenség-szeretet helyébe az 
ellenség-gyűlöletnek, az ellenség legyőzésének, megijesztésének vagy meg-
semmisítésének az eszméjét tegyék.

Ez azért szokott legtöbbször sikerülni, mert a katonajelöltekben a kö-
zelebbi önérdek kiabálóbban van jelen, mint a távolabbi önérdek.
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Magam részéről mindenkinél a szabad döntést csak annyiban befolyá-
solhatom, hogy kijelentem: "Szeressétek inkább ellenségeiteket!" A többi a ti 
dolgotok. Mindenkinek lehetővé teszem, hogy olvasni tudjon a történelem-
ből, ha már az evangéliumomat nem akarja olvasni.
 Ellenségeim ezt mondták: "Másokat megmentett. Önmagát nem tudja 
megmenteni." - Ez kettős valótlanságot hordoz. Másokat sem mentettem meg 
olyan értelemben, ahogy Magamat sem. Másokat is megmentek olyan érte-
lemben, ahogyan Magamat megmentettem Atyám dicsőségére. Magam meg-
mentését így fejeztem ki: "Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, 
hogy bemehessen dicsőségébe?!" /Lk 24;26/"
****************************************************
84. PÁRBESZÉD AZ ÁLLAMI ÉS AZ EGYHÁZI 
TÖRVÉNYEKRŐL

Uram! Ahányszor feszületre néz az ember, mindig a Te szenvedésed 
emléke merül fel bennünk. De vajon elég ennyi? Elég csupán emlékezni arra, 
hogy kétezer évvel ezelőtt  gyilkosság áldozata lettél?  Mégpedig törvényes 
gyilkosságé!

HANG: "Barátom! A törvény, melyet beteljesíteni jöttem, csak akkor 
kapcsolódik életemhez, ha beteljesítése haszonnal jár.

Ha egy törvény nem szolgálja az embert, akkor az nem érdemli meg, 
hogy figyelembe  vegyétek.  Egyetlen  olyan  törvény van,  mely biztosan  és 
mindig hasznos. Ez az embereket szolgáló szeretet törvénye.

Bizony,  sok  rendelet  és  előírás  nem való  arra,  hogy közvetlenül  és 
gyorsan mindenki jól járjon vele, hanem arra való, hogy a szeretetlen embe-
reknek is elviselhetővé tegye az életet. A törvény tehát nem a szeretet kötelé-
ke, hanem annak szolgája. Ha erre nem képes a ti hozzáállásotok miatt, ak-
kor arra való, hogy keretül szolgáljon az együtt-élés elviselésére.

A JOG itt a Földön nagyon is jogos. A Mennyországban nincs jog. Itt a 
Földön a szeretetben élő ember aránylag könnyen tudja vállalni azt az áldo-
zatot, mely a jézustalan ember számára mérgelődést, sőt lázadást vált ki. De 
akiben Én szabadon élhetek,  annak minden törvényt  nagyobb mélységben 
kell értékelni,  mint amit a felszín mutat.  A TÖRVÉNYKÖNYV nem arra 
való, hogy a szeretetet korlátozza, hanem arra, hogy a rosszat ne engedje ki-
bontakozni. Fontos ezt tudni, mert csak így érthető meg, hogy amikor tör-
vény-beteljesítésről beszélek, ez azoknak, akik nem az enyéim, azoknak in-
kább pedagógia, mint valóság-kifejezés. Igazuk van. Mert ők nem értenek 
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mást a törvény beteljesítésén, mint azt, amit e szavak a felszínen kifejezésre 
juttatnak. Vagyis: a törvény megtartását.

Csak annak érthető az Általam megfogalmazott törvénybeteljesítés, aki 
tudja, hogy egyetlen erkölcsi törvény létezik. Ez pedig az, hogy szeretnetek 
kell egymást, függetlenül attól, hogy az a másik ember milyen. Ez az egyet-
len magatartás, melynek birtokában van az a fény, mely által minden más 
törvény megkapja az Általam valódinak tartott sajátos színét. Aki szeret, az 
bár mérlegelő ember, de nem paragrafus-ember.

Pár szót az Egyházam törvényeiről:
Mióta intézményesült, azóta kell, hogy törvények, rendeletek abroncsa 

fogja össze, nehogy szétessen. De itt is áll: Egyházam törvényei az Engem 
szeretők számára csak a szeretetet szolgáló törvények lehetnek.

A  nem-enyéim számára,  mivel  Egyházamban  a  Földön  nagyon  sok 
ilyen van - gondoljatok csak arra a hasonlatomra, melyben Egyházamat olyan 
hálóhoz hasonlítottam, mely háló értékes és hitvány halakat egyaránt magá-
ban hord -, tehát a hitvány halak számára a törvény bizony komoly szempont. 
Ne azokra gondoljatok, akiket egyáltalán nem érdekelnek Egyházam törvé-
nyei. Halottakkal nem foglalkozom. Akit viszont Lelkem, tehát Szeretetem 
irányít, annak nincs, nem lehet gondja a törvénnyel. Fölötte áll a törvénynek. 
Éppen a törvény mélyebb megismerése teszi lehetővé, hogy a törvény felszí-
ne semmit ne jelentsen számára."

85. A HANG 2-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA 

E kötet tartalmazza a HANG válaszait azokra a levelekre, melyeket a 
szerző az előző kötet gondolataira kapott.

Mivel  senki  sem  külön  sziget,  hanem  mindenki  szerves  része  a 
NAGY EGÉSZNEK, ezért mindenki csírájában magában hordja minden em-
ber örömét, bánatát, gondját, problémáit, sikereit és kudarcait. Így a HANG 
válasza többé-kevésbé minden ember lelkének gyökerét érintheti.

E kötetnek célja tehát az, hogy azok az egyéni problémák, melyekre a 
kérdezők külön-külön postán megkapták a HANG válaszát, e válaszok min-
den olvasót lelkileg gyümölcsözően érintsenek. Ha e kötetnek is olyan sikere 
lesz, mint az előzőnek, akkor a HANG tovább igyekszik építeni, buzdítani és 
vigasztalni a harmadik kötetben bennünket, a fáradt, agyonhajszolt, sok-sok 
kétséggel küzdő földi vándorait. 
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86. VÉLEMÉNY A PAPI NŐTLENSÉG ÁLLAPOTÁRÓL.
Kérdező:

Uram! Mondj véleményt a cölebsz állapotról!                       
HANG: "Barátom! A cölebsz állapot nem az Én találmányom. Isten 

olyan közösségre teremtette az embert, amilyen Ő maga. Ha egyszer világos-
sá válik számotokra az, hogy Istenre teremtett lények vagytok, akkor maga a 
cölibátus olyan fehér holló lesz köreitekben, melyet nagyon erős égi jelekkel 
kell tudni alátámasztania annak, aki Rám akar e téren hivatkozni.

A ti egyházaitok csak annyiban az Én Egyházam is, amennyiben sem-
miképpen sem kerül főszerephez az, amit Én csak úgy mellékesen jegyeztem 
meg, vagyis a cölibátus vállalása.

Mondtam már neked, hogy Én nem hívok senkit ma olyan értelemben 
papnak, amint ti gondoljátok. Aki ma vállalja azt, hogy pappá szenteljék, az 
vagy törtető, vagy beteg, vagy naiv. Senkit  sem hívok olyan intézménybe, 
ahol olyasmire kötelezik a belépőt, amelynél van jobb is. Márpedig a cölibá-
tusnál van jobb e kategóriában. Igaz, hogy nem mindenkinek jobb, de aki a 
legjobbnak tartja magára nézve azt, amit Én objektíve nem tartok a legérté-
kesebbnek e téren, az ezt nem az Én kifejezett kívánságomra teszi, hanem 
azért, mert úgy gondolja, így tesz legjobbat önmaga számára. Ilyenkor nyil-
ván ezt is kell tennie. Ugyanez áll a remetékre is.

Ha tehát valaki jó szándékúan úgy gondolja, hogy általatok elgondolt 
papi hivatása Tőlem van,  hát  Én rendelkezésére állok,  s ő,  ha van benne 
megfelelő tanulékonyság és nyitottság, bizony nem fogja a cölibátust bálvá-
nyozni.

Aki Ellenemre, még ha jó szándékúan is, de nem akaratom meghallása 
következtében vállalta a cölibátust, annak később sem adom meg, hogy prob-
lémamentesen éljen cölibátusban. Soha nem tehetem meg, hogy bárkinek is 
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átadjam helyemet. Soha nem tehetem meg, hogy ne az legyen a legjobb, amit 
Én akarok. Az Én legjobb akaratom helyébe ti tehetitek a saját jóakaratoto-
kat, de azt ti teszitek, és nem Én. Sohasem lehet jobb a ti akaratotok, mint az 
Enyém! Ilyesmit megtenni képtelen vagyok.

Sajnos lehet olyan körülmény és lelki beállítottság, hogy jó szándékkal 
nem látjátok be,  mennyivel  jobb az Én akaratom, mint  a tiétek.  Ez főleg 
olyankor  van,  mikor  már  nagyon  megideologizáltátok  magatokban,  hogy 
amit mások (elöljárók) mondanak, az inkább Tőlem van, mint amit ti gon-
doltok  saját  életetekkel  kapcsolatban,  még ha  Én mondom is  közvetlenül 
nektek. Bizony ilyenkor a  mindenható Isten  tehetetlenné válik. Sajnos sok-
szor van ez így!

A  cölebsz  életnek  bizony  lényegéhez  tartozik  a  szexualitás.  Éppen 
ezért nem kötelezhető erre senki. Csak annak szabadna vállalni, aki belülről 
lát rá arra, hogy Istennek szándéka benne ezt a szexualitást perifériára he-
lyezni. Ember erre csak akkor képes, ha mély benső meggyőződés vezeti, nö-
veszti lelkének szárnyait olyan régiók felé, ahonnan nem bűn hozza le az ille-
tőt a Földre, hanem egy áldozattá válni akaró szeretetvágy, mely képes irgal-
masságot bemutatni abban a világotokban, ahol az igazság rendjét, ha nem is 
építik, de hirdetik a bűn miatt földi életet vállalt emberek. 

A magány nem tartozik a cölebsz élet lényegéhez. Nem, mert minden-
kinek szükséges saját maga számára biztosítani olyan időt, mikor magány-
ban, csak lelkiismerete fóruma előtt, tehát Velem beszélget arról, amit más 
meg sem értene.

Ne feledjétek, Isten mindenkit önmagára teremtett, s ember nem képes 
életetekben Isten szerepét  magára vállalni  úgy,  hogy az számotokra  meg-
nyugtató lehetne. Csak a magány képes egyénné formálni személyiségeteket, 
mint ahogy csak kapcsolatok által érlelődhet ki személyiségetek.

A kötelező cölibátus eltorzult személyiségeket alakít, mivel nem erre 
teremtett  benneteket  a Teremtő.  Eltorzult  személyiségek pedig csak tekin-
télyelv alapján, csak parancsuralmi rendszerben képesek egzisztálni. Önérté-
kük helyett nélkülözhetetlen számukra egy háttér értékrend, mely személyes 
kapcsolatok helyett hivatali kapcsolatok értékét hangoztatja.

Magad is keservesen meg fogod tapasztalni, hogy mennyi támadás ér 
majd azért, mert vetted magadnak a bátorságot, s merted nyilvánosságra hoz-
ni  a Velem közvetlen  kapcsolatban megbeszélt  gondolatokat.  Nyilván na-
gyon sok helyen bele lehet kötni az elmondottakba. Erősítsen és bátorítson az 
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a tudat, hogy annak idején nemcsak hibát találtak Bennem, hanem csak hi-
bát!

Az igaz, hogy sokkal jobban ki lehet fejteni minden gondolatot, mint 
ahogy eddig történt. E második kötetnek éppen az legyen a feladata, hogy az 
első kötet reagálásaira úgy válaszoljak általad, ahogy jobban megértethetem 
Magam. 

Kérd angyalaimat, hogy minél több olyan levelet kapjál első könyved-
re, melyek alkalmasak további gondolatok, témák kibontására."

 87. MÁSOK  MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL
Uram! Ma ketten is voltak nálam, s mindkettőjüknek lényegében azo-

nos problémái voltak. E problémák abból adódtak, hogy mindegyik a másik 
megváltoztatását szeretné.

HANG: "Barátom! Ilyen problémákkal van tele világotok. Elindulás-
nak nem tudok jobbat ajánlani, mint azt, hogy induljatok ki ebből a sugallt 
mondatomból:  'AZ ISTENT SZERETŐKNEK MINDEN JAVUKRA VÁ-
LIK!'

Azért tartom fontosnak ezt kiindulásnak, mert ez képes bárkit rádöb-
benteni arra, hogy legalább önmaga előtt döntse el: Istent szerető vagy sem?!

Az életnek problémáit nem lehet megoldani annak, aki még odáig sem 
jutott el, hogy Engem valóságnak fogadjon el. A pszichológusok zsonglőrkö-
désébe nem szabad belemenned.

Mihelyt valaki eljutott már oda, hogy hisz az Én jelenben is működő, 
és mindenki számára rendelkezésre álló szereteterőmben, akkor már el tud 
indulni bármilyen probléma megoldásának útján. Mert minden emberi kap-
csolatból  eredő probléma gyökere az,  hogy megoldható az enyéim javára. 
Ennek magyarázata egyszerű: 

A lényeg nem az, ami van, hanem az, ahogyan hozzááll valaki ahhoz, 
ami van. Nem azt kell keresni, hogy hogyan jutott valaki bajba, hanem azt, 
hogy ez miért nem baj! Amint egy orvosságnál sem azt kell kutatni, hogy az 
miért keserű, hanem azt, hogy mennyire használ.

Önismeretből eredő bűnbánatra szükség van ugyan, s az sem baj, ha 
könnyeitekkel próbáljátok megpuhítani gyakran megkeményedett szíveteket, 
de tudnotok kell, hogy ÉN olyan ÚT vagyok, aki egyben KIÚT is minden ne-
hézségből.  Nincs  is  más kiút  Rajtam kívül.  Erre  is  gondoltam,  mikor  azt 
mondtam: 'Nélkülem semmit sem tehettek.'
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Amikor tehát bárki azzal fordul hozzád, hogy emberi kapcsolatai által 
eredő problémáira adj tanácsot, akkor arra vezesd rá, hogy ne a másik ember 
megjavítása  által  akarja  megtalálni  szíve  nyugalmát,  hanem azáltal,  hogy 
megkeresi a kapott keserű orvosság gyógyító mivoltát.

Senki nem spórolhatja meg magának azt a szenvedést, mely életének 
boldogulására szükséges. És nem is kell, hogy ezzel kísérletezzen bárki is. 
Az emberi kapcsolatokban nagyon fontos, hogy ne elégedjetek meg  tüneti  
kezeléssel, látszat-megoldásokkal. Mindig gyökeres megoldásra kell töreked-
ni. Ez pedig csak bölcsességgel és elszántsággal átitatott szeretet által lehet-
séges. Ez nagyon is szentháromság. Csak ez segíti elő azt az egészséges egy-
séget ember és ember között, mely az Én áldásomat hordozza, s mely képes 
tartós szívbékét biztosítani annak, aki ezt elfogadja. Függetlenül attól, hogy 
milyen a másik ember!"
*******************************************************
88. MEGENYHÍTI AZ ÚR AZOKAT, AKIK HOZZÁ 
       JÖN  NEK  

Uram! Te felszólítottál bennünket, hogy jöjjünk Hozzád, ha fáradtnak 
érezzük magunkat, és ígéretet tettél, hogy segítesz nekünk.

HANG: "Barátom! Döbbenetes, hogy milyen kevés ember hiszi el azt, 
amit mondtam. Döbbenetes, hogy jobban bíztok önmagatokban, sőt még el-
lenségeiteknek  is  jobban  elhiszitek,  amit  mondanak,  mint  Nekem,  amit 
mondtam.

Csak azt  tudom mondani  erre, hogy nyomorúságotoknak ez is  egyik 
komoly forrása.

Ahhoz, hogy Hozzám jöjjetek, ahhoz egy komoly akadályt kellene le-
győznötök. Ez az akadály pedig nem más, mint őszinteségetek hiánya. Bi-
zony nem vagytok, nem akartok őszinték lenni Hozzám. Márpedig e nélkül 
nem tudok mit kezdeni veletek.

Az őszinteség az az ajtó, melyen be tudok lépni ahhoz, aki ezt az ajtót 
Nekem feltárja. :'Az ajtónál állok és kopogtatok'./ Jel: 3;20./

Miért nem akartok őszinték lenni? Megmondom. Először is nem hiszi-
tek el, hogy ez szinte mindennél fontosabb a Velem való kapcsolatban. Azért 
mondom, hogy szinte, mert ez önmagában nem elég. De e nélkül nem megy 
semmi.

Aztán azért sem vagytok őszinték Hozzám, mert  önmagatokhoz sem 
vagytok azok."
*******************************************************
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89. EGY KIJEVI NŐ, AKI KERESZTRE FESZÍTTETI
       MAGÁT

Uram! Most hallottam a hírt, hogy egy kievi nő istennek képzeli magát, 
és állítólag keresztre akarja magát feszíttetni.

HANG: "Barátom! Ne hidd, hogy ez és az ehhez hasonló események 
véletlenek korotokban. Sajnos annyira lejárattátok az Én életemet, hogy halá-
lom, melyet lejáratni nem lehet, tud olyan hatást kiváltani valami nagyot ten-
ni vágyók beteges pszichéjéből, mely így is megnyilvánulhat.

Sajnos, nem értik, mert honnan is értenék a jó szándékú emberek, hogy 
nem az Én halálom, hanem az életem a fontos ennek a ti világotoknak, ha va-
lóban élni akar.

Nyilván azért nem disszidálhattam kivégzésem elől akkor sem, mert a 
Földön mindenhol hasonló sors várt volna Rám. Ott, ahol éltem, ott éppen az 
életemet  kellene  jobban  szemlélnetek,  mely  tanításomban  fogalmazódott 
meg. Ez, és csak ez képes mindenkinek szebbé tenni életét. Nem a halálom, 
hanem az életem! 

Sajnos,  halálomat  mindenütt  mutogatjátok,  de  életemet  nem  lehet 
könnyen meglátni ott, ahol éltek. Pedig ezt kellene bemutatnotok. Azok, akik 
az enyéimnek tudják magukat, azok sem gondolják végig, hogy szeretetem, 
melynek a vissza nem bántás a lényege, mely az igazság rendjét egyszerűen 
nem veszi tudomásul, hanem ehelyett az irgalmasságot mutatja be, ez a sze-
retetem éppen elég keresztet ácsol azok számára, akik vállalják az irgalom 
rendjének bemutatását. Az ilyen keresztekre kellenének vállalkozók közüle-
tek.

Amint a kecskeméti fakír szándékvilága, éppen úgy ez az említett nő, 
elszántságban képesek példát mutatni.  Ezeket nem megmosolyogni kell  és 
nem is bolondnak tartani, hanem elgondolkodni kéne afölött, hogy ti hogyan 
álltok az elszántság dolgában akkor, mikor áldozatvállalásról van szó.

Azok a hivatalos megnyilvánulások, melyek ebben az esetben is, és a 
másik esetben is elhangzottak, mind arról tesznek tanúságot, hogy az ilyen 
szerveknek fogalmuk sincs a lényegről, vagyis az életemről.

Életem lényege éppen az, hogy a  legnagyobb elszántságot igénylem 
enyéimtől. Ez a legnagyobb pedig kétségtelenül mindenkinek a saját tudatál-
lapota alapján fogalmazható meg.

Ne azt ellenezzétek,  amit ez a magát isteni lénynek képzelt  személy 
vállal, hanem amiatt legyetek fájó gondban, hogy nem akartok elszántan iste-
ni lények lenni. 
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Nektek most országotokban megadatott  megtudni, hogy mire kellene 
elszántan vállalkoznia annak, aki Engem, mint UTAT elfogadni merészel. 
Nektek van lehetőségetek megismerni a vissza nem bántásnak azt az erkölcsi 
súlyát, melyet a különböző hatalom megszállottai elviselni képtelenek.

Senki nem kerülheti ki a lemérettetést. Mindenki magában hordja azt a 
bírói fórumot, amely elé előbb-utóbb tudatosan odaállítja önszántából önma-
gát, mert  az állandó menekülés önnönmaga elől bárki számára zsákutcába 
torkol, s értelemmel bíró lény nem úszhatja meg azt a szembesülést önmagá-
val, melyre tüneti kezeléssel nem lehet véglegesen pontot tenni.

Az előbb említett gondolat, melyet elég nehezen érthető bővített mon-
datba foglaltál bele, ez egy olyan Samu-kalapács, mely könnyedén töri össze 
azokat a pszichikai búvóhelyeket, melyeket pillanatnyi előnyökért tákoltok 
össze magatoknak.

A fakíroknak és megszállottaknak fizikai keresztre feszítési szándé-
kai tehát azt hozzák nyilvánosságra, hogy senkinek sem lehet megúszni a ke-
resztre feszítésnek valamilyen formáját,  ha egyszer fejlődésre teremtett  lé-
nyek vagytok." 
*******************************************************
90. AKINEK GOND, HOGY NEM KAP ELÉG FIZETÉST
 Uram! Mitévő legyek olyan emberekkel, akik legfőbb gondjuknak azt 
tartják, hogy nem kapnak elég fizetést?

HANG: "Barátom! Először is nem kevés ember gondolja ezt. Másod-
szor pedig nem is olyan biztos, hogy ez a legfőbb gondjuk. Tehát:

Aki ilyen kijelenést tesz, attól meg kell kérdezned, hogy valóban ez-e a 
legfőbb gondja. Aki azt mondja, hogy minden embernek ez, az nem mond 
igazat. Két ok miatt sem. Az egyik: 

Nem szabad általánosítanotok olyankor, mikor emberről van szó. Ahol 
a  szabad  döntés  lehetősége  fönnáll,  ott  nem  szabad  általánosítani.  Mint 
ahogy úgy sem szabad általánosságokban beszélni, hogy abból mindenki ki-
érthesse azt, ami neki tetszik, illetve az ellenkezőjét is.

 A másik ok pedig az, hogy a pénzemberek is tele vannak gondokkal. 
Sőt, még csak ők igazán! De térjünk vissza a témához. 

Ha valakinek elég vagy nem elég a fizetése,  akkor fogalmazza meg 
konkrétan, hogy mire elég és mire nem elég a pénze. Szeretésre mindig min-
denkinek van elég pénze, mivel szeretni nem más, mint jót akarni. Tehát egy 
belül jó irányban meghozott döntés. Ami tehát a boldogságot illeti, azt nem 
érinti a pénzprobléma.
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Aki azt mondja, hogy ő olyan boldog lenne, ha sok pénze lenne, az fél-
rebeszél. Igen, mert egyetlen gazdag ember sem boldog attól, hogy sok pénze 
van. Sőt! E kijelentés, hogy a sok pénz boldogít, ez az egyik legelterjedtebb s 
legördögibb narkotikum. A narkotikumokat pedig még azok is bódító hatású 
méregnek ismerik el, akik ilyenekkel élnek. Tehát ezekről mindenki tudja, 
hogy nemcsak bódítanak, de mérgek is, vagyis az emberi szervezetet tönkre-
tevő anyagot juttatnak abba, aki használja őket.

Így van ez a pénzzel is. A gyűlölet, az irigység, a kapzsiság, és még so-
rolhatnám a kéjvágy, bírvágy, uralomvágy legkülönbözőbb fajtáit, melyeket 
mind magukban hordanak a pénzéhes emberek. De kétségtelen, hogy a mér-
gező hatása mellett van bódító hatása is.

Annak idején, amikor jónak láttam,  akkor félreérthetetlenül  elmond-
tam, hogy ne legyetek gondban amiatt, ami pénzen megvásárolható. De soha-
sem mondtam, hogy éljetek gondtalanul! E kijelentésed: 'Van Gondviselőm, 
tehát nem lehetek gondban,' ez csak részben igaz. Étel, ital, ruházkodás-gon-
dokban tényleg nem lehetnek az enyéim. De gondban kell lennetek abban, 
ami az Én gondom is.

Gondban kell  lennetek szívetek szeretetének megőrzésében, ápolásá-
ban. Csak annyiban lehetek Gondviselőtök, amennyiben ti az Én gondviselő-
im vagytok.

Tehát nemcsak az igaz, hogy semmit sem tehettek Nélkülem, hanem az 
is, hogy semmit sem tehetek nélkületek értetek, boldogságotokért. Én sokkal 
előbb bíztam Magamat rátok, mint ti magatokat Énreám. 

Aki megtanult vigyázni Engem, annak nincsenek anyagi gondjai, sőt 
még ő tud másokat anyagilag is támogatni. Bár ez nem oldja meg a rászoru-
lók lelkében a Hozzám tartozni akarás lényegét, vagyis saját boldogságuk et-
től még meg nem valósul. A gazdag ifjúnak sem azért mondtam, hogy adja 
el, amije van, és ossza szét vagyonát a szegények között, hogy a szegények 
ne nélkülözzenek tovább. Nem!  Azért mondtam el, mert ezt az ifjút gazdag-
sága akadályozta abban, hogy Engem kövessen. És kit nem akadályoz a gaz-
dagság? 

Itt ismét ki kell tisztáznom valamit. Amikor azt mondom, hogy a gaz-
dag ifjút gazdagsága akadályozta abban, ami tökéletességének formálását il-
lette, akkor bizony nem a pénznek számszerűségére gondoltam, hanem meg-
kötözöttségére, vagyis arra a lelkületre, mely a sok pénzének megszerzésében 
és megőrzésében kialakult benne. 
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Tehát nem az tartozik Hozzám teljes bizonyossággal, aki szegény. De 
az nem tartozik Hozzám, aki kérésemre sem vállalja, hogy szegény legyen. 
Tehát a döntő az, hogy szíved Nálam vagy javaidnál van.

Legyetek  emberibb  emberek.  E  kijelentésetek:  'Adtam-e  ma  többet, 
mint tegnap?', ez nagyon egysíkúvá silányítja a Velem való kapcsolat lénye-
gét. Nem azt kell kérdezned, hogy mit adtál, és mit nem adtál, hanem a kér-
dést így kell feltenned: 'Törekedtem-e ma is minden erőmmel figyelni a ben-
nem élő, és általam is mindig adományozni akaró Lélekre?' Ez a kérdés min-
dig helyén van. E kérdés megment attól az egysíkú gondolkodástól, mely el-
emberteleníthet, s Belőlem nem boldogító, számotokra is mindig adományo-
zó, hanem szadizmus és mazochizmus közt ingázó Lényre torzítja képemet 
abban, aki pedig lelke mélyén fenntartás nélkül követőm akar lenni.

Legyetek emberségesek! Magatokkal szemben is! Ez nem az a banán-
héj, melyen elcsúszhattok. A banánhéj sokkal inkább abban a versengésben 
van, mely olyan követelmény-centrikusságot produkál, mely már régen meg-
feledkezett a FORRÁSRÓL. Jaj annak a gyümölcsnek, mely ha egyszer ön-
tudattal bír, megfeledkezik fájának gyökereiről, melyek nemcsak tartották a 
fát, de biztosították  is a fán keresztül a gyümölcs érlelését.

Mindenkinek mondom: Ne feledd el,  honnan hoztalak ki! Ne feledd 
múltadat! Ne feledd múltadban végzett kegyelmi munkámat! Ne feledd, amit 
Nekem köszönhetsz eddigi életed folyamán! Ha nem feleded, akkor a jövő-
ben is remélheted meglátni azt, ami Tőlem van, tehát ami nem a te erőlködé-
seidtől,  hanem az Én szeretetemtől tett téged és másokat is szebbé, jobbá, 
boldogítóbbá!

Megköszönöm,  hogy végighallgattál.  Köszönöm  és  értékelem,  mert 
csinálhattál volna mást is ez idő alatt, s Nekem azt is tudomásul kellett volna 
vennem, s szeretetem nem csökkent volna akkor sem irányodban." 
*******************************************************
91. TÖRVÉNYSZERŰ, HOGY ELLENSÉGE AZ EMBERNEK 
       SAJÁT HÁZA NÉPE
 Jézusom! Van abban törvényszerűség, hogy az embernek ellensége lesz 
saját háza népe?

HANG: "Barátom! Van! Nagyon is van. Mint ahogy az is törvénysze-
rű, hogy a prófétának sehol sincs oly kevés becsülete, mint sajátjai körében. 
Miből ered ez a törvényszerűség? Hát abból, hogy a megsérült emberi termé-
szet tele van allergiás pontokkal. Sorolom őket.

116.



Presztízs-kérdést  csinál  szinte  mindenki  abból,  hogy miben  különb 
testvéreinél, barátainál. Mint tudod, Én nem törekedtem arra, hogy ezt belő-
letek kiirtsam. Nem. Igenis legyen bennetek törtető vágy.  De ez a törtetés ne 
olyan legyen, mint a vadak törtetése az őserdőkben, hanem olyan, mint az el-
vetett mag törtetése a napfény felé.

Abban kell elsőnek lennetek, amiben a világ fiai szívesen átadják az el-
sőséget.  Tehát  nem más  emberekkel  kell  küzdenetek,  hanem magatokkal. 
Oly ár  ellen  kell  erőt  kifejtenetek,  mely bennetek viharzik.  Abban legyél 
első, amibe környezetedben mindenki szívesen beleegyezik. Sőt, besegít ne-
ked. Az üresen hagyott, a legutolsó helyet akard elfoglalni. Ez sohasem fog-
lalt. Ez törvényszerű! Az első helyért mindig nagy a tülekedés, és e tüleke-
désben könnyen elvérzik a becsület, a tisztesség, és főleg a szív tisztasága és 
békéje. Óriási hordereje van hajdani kijelentésemnek: 'Ne álljatok ellen a go-
nosznak!'

Törvényszerű az, hogy erőszakot szenved az Isten-országa! A bennetek 
lévő Isten-országa. E törvényszerűség ellen nem küzdeni kell, hanem elfo-
gadni azt. Ezért kell küzdeni! El kell tudnotok fogadni azt, hogy ami a világ 
fiai szemében természetellenes, az számotokra a természetes, és ami a világ 
fiai  szemében  magától  értetődő,  az  számotokra  természetellenes,  erkölcsi 
szinten. Természetes kell legyen számotokra az, hogy ne másokkal legyetek 
harcban, hanem magatokkal, és természetellenes ennek az ellenkezője.

A világ, melyben éltek, csak annyiban hódítható meg általatok, ameny-
nyiben magatok urai tudtok lenni. (Önuralom!) 

Nem vágható  ketté  a  világ  meghódításra  és  annak  megvalósítására, 
hogy szeretnetek kell egymást. Ez olyan, mint a két főparancs. Nem kettő az, 
hanem EGY PÁR. Úgy van itt is. Hajtsátok uralmatok alá a Földet, és szeres-
sétek egymást, ez nem két különálló követelmény Részemről felétek. Nem. 
Ez EGY PÁR! Nem lehet meg az egyik a másik nélkül. Aki ezzel nem szá-
mol, az keservesen tapasztalhatja önmagán e törvényszerűség következmé-
nyeit.  Aki pedig számol vele, az bár szenvedések közepette,  de boldogan, 
benső békével találkozik e törvényszerűség következményeivel.

Az nem baj, ha ellensége van valakinek. Akkor sem baj, ha ez az ellen-
ség a háza népe az illetőnek. Ez törvényszerű. De csak itt a Földön. 

A mennyek országának, mely szívetekben van, ez a sorsa. Sorsa, hogy 
erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják meg azt. Éppen azért kell erő-
szakot alkalmazni, mert a Földön ellenség veszi közre. Külső és belső ellen-
ség. A külső ellenség nem érdekes. De kemény erőszakot kell alkalmaznotok 
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a belső ellenség ellen, melyet magatokban hordotok. Ez az ára a mennyek or-
szágának. Sem megszerezni, sem megtartani nem lehet mások elleni harc ál-
tal.
És sem megszerezni, sem megtartani nem vagytok képesek önmagatok elleni 
harc nélkül.

De nemcsak azért lesz ellensége az enyéimnek saját háza  népe, mert 
törtetés van bennetek, s e törtetés gyakran célt téveszt. Van egy másik ok is, 
mely biztosítja, hogy ellenséggel legyetek körül véve ott, ahol éltek. Ez az ok 
pedig az, hogy tükrök vagytok, ha az enyéim vagytok.

Hozzám tartozni nem lehet úgy, hogy valaki rendszeresen bűnrészessé-
get vállal azokkal, akiket úgy hívtok: MÁSKÉNT GONDOLKODÓK. Ezek 
a másként gondolkodók azt még csak elviselik, hogy ti, akik mások vagytok, 
szeretitek őket. De csak egy ideig viselik el. Ha tükrök vagytok, akkor kény-
telenek önismeretre jutni azok, akikkel együtt éltek, ha ti Engem képviseltek. 
Az olyan önismeret pedig, mely nem alázatra épül, az bizony össze akarja 
törni azt a tükröt, melyben megismerte önmagát.

Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy egy idő után kifogynak azokból az 
érvekből,  melyekkel  önmagukat  próbálták  megideologizálni,  s  akkor  nem 
marad más hátra, erőszakkal próbálják megszüntetni jelenléteteket. Ez szá-
mukra természetes, mivel nem az ellen kell harcolniuk, amit mondotok – ez 
ellen különben így-úgy mindig lehet érveket találni annak, aki akar – de léte-
tek jelent immár problémát.

Ez viszont számotokra óriási lehetőséget ad annak a szeretetnek tanúsí-
tására, melyet Én tőletek megkívánok."
*******************************************************
92. EGY ÁLOM MAGYARÁZATA

Uram! Egyik testvérem azt álmodta, hogy édesanyja levágta testvérem 
mindkét kezét. Mi ennek az álomnak a mondanivalója?

HANG: "Barátom! Fontos ehhez az álomhoz hozzátenni még azt is, 
hogy testvéred nem tragédiának, hanem természetesnek vette, amit édesanyja 
tett vele. Azért fontos ez, mert ez adja meg ennek a szimbólumnak a kulcsát.

Ez az álom arra figyelmezteti testvéredet, hogy nem érez elég felelős-
séget önmagáért.  Nem érzi  eléggé súlyát annak a munkának, melyet kezei 
szimbolizálnak.

Testvérednek és mindenkinek tudnia kell,  hogy nem jó az, ha valaki 
nem ragaszkodik ahhoz a munkához, ahhoz a szerephez, mely életéhez tarto-
zik.
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Szeretettel kérlek benneteket, ne legyetek könnyelműek. Nem szabad, 
hogy a "mindenki ezt csinálja" megnyugtassa enyéim lelkiismeretét. Valami 
nagyon nagy az, ami különbségként a világ fiai és Isten gyermekei között 
kell hogy legyen. Ennek nem a külső megnyilvánulása érdekes, hanem a lé-
lekben lejátszódó napi elhatározás afelé, ami lelkileg épít, buzdít és vigasz-
tal.

Sajnos sokan vagytok, akik külsőleg, talán éppen körülményeitek foly-
tán másoknak tűntök, mint a világ fiai, de ne csapjátok be önmagatokat külső 
látszattal.  Csak az különbözik e világ fiaitól, aki ezt egyértelműen tudja is 
önmagáról, s nemcsak mások mondják róla. Ez utóbbi természetes.

Visszatérve tehát az álomhoz. Testvéredet figyelmezteti az álom nagy-
korúságára. Nem természetes az, ha valaki nem rendelkezik saját kezével. A 
természetes az, ha valaki támaszkodhat testvéred kezére, munkájára. - Ez hát 
az álom üzenete."
*******************************************************
93. EGY ANYÓS PROBLÉMÁJA

Uram! Egy édesanya amiatt panaszkodik, hogy leánya nem akarja meg-
látni férjének kicsapongásait, hazugságait.

HANG: "Barátom! Szomorú dolog, hogy ilyesmire Tőlem várjátok a 
választ.

Egy olyan anya, aki meg van kötözve gyermekével, az sohasem lesz 
megbékélve önmagával. Nem is lehet. Senki sem találja meg szíve békéjét, 
aki mások megváltoztatásától vagy megváltozásától várja azt. A szív békéje 
következmény. Következménye egy megjárt útnak. Ennek az útnak a másik 
neve: szabadságra törekvés.

Nem törekszik szabaddá válásra az, aki mások megjavítását tűzi ki cé-
lul.  Csak az jut el a szívbékéhez,  a Tőlem kapott szívbékéhez,  aki semmi 
mást nem akar úgy, mint ezt. Tehát e szándék, vágy, kívánság nem állítható 
más kívánságokkal egy sorba, s ott az első helyre. Nem. E kívánságnak nem 
megelőzni, hanem átjárni kell minden más kívánságot. Tehát nem legelső-
nek, hanem a legfontosabbnak kell lennie.

Az említett anyának hálát kéne adni azért, hogy leánya nem akarja látni 
azt, ami rossz. Neki kellene takargatnia és mentegetnie vejét leánya előtt!, és 
nem leleplezni! Ennek az anyának már régen el kellett volna indulnia Felém, 
aki irgalmasságot hirdettem, kértem, valósítottam és nem bíráskodást. Ennek 
az anyának örülnie kellene azért, ami miatt kesereg. Igen, még vejének visel-
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kedése  is  örömforrás  lehetne  számára.  Üzenetem végén majd  elmondom, 
hogy miért.

Ez az anya saját maga felett mond ítéletet, és emiatt szenved. Szenvedi 
megkötözöttségét. Sajnos még nagyobb bajt is okoz. Szenvedését meg akarja 
osztani azzal a leányával, akit valójában nem szeret úgy, ahogy szeretni kell 
valakit.

Ez az anya csak akkor és annyiban lesz édesanya, amennyiben Engem, 
mint fölszabadítót befogad életébe. Neki nem veje megváltoztatása miatt kell 
gondban lennie. E gond nem az ő asztala. LEÁNYÁÉ SEM! Neki saját gon-
dolkodásának megváltoztatása  miatt  kellene  gondban lennie.  Amíg  ezt  el 
nem kezdi, addig Én teljesen tehetetlen vagyok problémáját illetően.

Most közvetlenül neki szólok:
 Édes  Gyermekem!  Bizony,  nem szereted  helyesen  leányodat.  Még 

annyira sem szereted, mint vejedet. Ezt nem azért merem így mondani, mint-
ha vejedet szeretnéd. Nem. De legalább szeretetlenséged vele szemben tehe-
tetlen. Míg leányod felé szeretetlenséged sajnos nagyon is aktív. Ez azért van 
így, mert az általad meglátott rosszat szeretnéd vele is láttatni.  Pedig jobb 
volna, ha te sem látnád. Mindennek forrása pedig benned egy kesze-kusza 
önzés, mely vallásos színezetben kelleti magát.

Én nagyon szeretlek téged is, leányodat is és vejedet is. Ez Nekem na-
gyon-nagyon jó. Ettől vagyok boldog. Pedig hidd el, sem te, sem leányod, 
sem vejed nem szeretetre méltó  olyan értelemben, hogy ez Engem boldo-
gíthatna

Ha majd engeded, hogy úgy éljek benned, amilyen vagyok, vagyis a 
gonosznak ellen nem állóként, irgalmasságot, határt nem ismerően élőként, 
akkor kezded majd érezni a szabadságnak azt az ízét, mely lényemmel azo-
nos, s mely Lelkem jelenlétének biztos jele.

Szemléletednek, látásodnak megváltoztatása az a feladat, melyet más 
el nem végezhet helyetted. Bármilyen szentté is válna leányod, vejed, te ak-
kor is boldogtalan maradsz mindaddig, míg meg nem változik gondolkodás-
módod.

Örülök, hogy olyan leányod és vejed van, akik magatartásukkal leleple-
zik a benned lévő rossz szemléletet. Ez kellene hogy örömet okozzon neked 
is. Erre utaltam föntebb.

Persze, ez a szemlélet a leleplezés által meg nem változik, de legalább 
besegíthet neked, ha kellőképpen nyitott és jó szándékú benned az az elhatá-
rozás, hogy benned éljek. 
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 Várom megfordulásodat."  
*******************************************************
94. ADVENT JELENTŐSÉGE

Uram! Advent kezdődött ebben az 1993-dik évben. Adventi szokások-
ról beszélt a rádió. Hozzád fordulok.

HANG: "Barátom! Amit számotokra jelent az advent, az nem azonos 
azzal, amit jelentenie kellene. Mert számotokra nem jelent mást, mint ezt: 
közeledik karácsony. Mit kapok másoktól, mit veszek másoknak, és kiknek 
kell karácsonyi lapot küldenem. Igen, ezt jelenti. És mit kellene hogy jelent-
sen?

Az egyházi évetek időszakai arra hívják föl figyelmeteket, hogy gon-
doljátok végig: milyen is volt a világ viszonyulása Hozzám eddig, és milyen-
nek kell lennie ezután!

Az Én viszonyulásom hozzátok mindig ugyanaz volt.  Szeretet-viszo-
nyulás. Ebben sem a múltban, sem a jövőben változás nem volt és nem lesz. 
Nem is lehet.

Bár kétségtelen, hogy amint a Nap sugara különböző közegeken külön-
böző színekben törik meg és verődik vissza, úgy az Én szeretetemnek is any-
nyi megnyilvánulási módja van, ahány ország, ahány társadalom, ahány em-
ber.

Részemről mindig boldogítás. Részetekről sok más. Bizony igaz, hogy 
minden rossz egy elrontott jó. Igaz, hogy szeretetem sugarai torzítva is tud-
nak visszaverődni. Ilyenkor nem a sugár a hibás. De éppen azért, mert az Én 
szeretetem sugarai azok, melyek mindenütt ott vannak, éppen ezért igaz az 
is, hogy bárhol, bármikor és bárki számára, ha szeret Engem, akkor ezek a 
sugarak melegítenek, világítanak, s nem égetnek, és nem kormoznak. Vagyis, 
az Istent-szeretőknek minden javukra válik. Senkivel szemben nem alkal-
mazok erőszakot. Ez azt jelenti, hogy senkivel szemben sem tudom megten-
ni, hogy ha rosszat akar, az számára jó legyen. A boldogságba bele kell nőni. 
Nem lehet belecsöppenni. Úton kell maradni hozzá. Advent is ÚT. Valójá-
ban nem karácsony ünnepléséhez, hanem ÚT  Felém!

Mi a kettő között a különbség? Aki ünneplésre készül, az kikapcsolód-
ni akar. Kell ez is. De aki Felém közelít, az bekapcsolódásra készül. Annak 
nem az ünneplés, hanem a start, az elindulás a cél.

 Amint a futóversenyző, mielőtt elindul a versenyen, előtte sok edzést 
vállal,  úgy az  advent  is  edzési  idő  azoknak,  akik  születésnapomon  azzal 
akarnak meglepni, hogy a Velem való találkozásban jobban nekilóduljanak 
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az Általam véremmel kipontozott Útnak. Tehát adventben egy igen komoly 
találkozás  átélésére  kell  felkészülnötök.  Úgy  kell  találkoznotok  Velem, 
ahogy Én kívánom ezt a találkozást!

Kétségtelen, hogy Én mindig veletek vagyok, de karácsony nem csupán 
erre akar emlékeztetni.  Az elmúlt évezredek sajnos nagyon finoman kidol-
gozták karácsony ünneplésének vonzerejét, vagyis egy olyan menekülési mó-
dot,  mely képessé tesz  benneteket  jó  lelkiismerettel  arra,  hogy ne kelljen 
szembesülnötök a Velem való reális kapcsolattal. Pedig e kapcsolat kiépíté-
sére és ápolására van hívatva minden ember itt a földi életben. Ez a földi élet 
értelme.

Advent tehát egy óriási felhívás és lehetőség arra, hogy ébredjetek rá, 
mire teremtett benneteket az Isten.

Valójában az egész történelem egy advent. Aki ezt nem látja, az azért 
nem látja, mert nem akar távlatban gondolkodni. Aki pedig nem akar távlat-
ban gondolkodni, az a lelke mélyén nem is akar gondolkodni.

Többször hallani e találó kijelentést, hogy a szavak gyakran arra valók, 
hogy eltakarják a gondolatot.  Hát ezt kell mondjam sok ember életéről is. 
Azért élnek, arra törekszenek egy életen át, hogy életük értelmét ne kelljen 
tudomásul venni. Ezt nevezem Én menekülésnek a valóság elől. Az elől a va-
lóság elől,  melyet életemmel bemutattam nektek, és melyre adventben ké-
szülnötök kellene."
*******************************************************
95. NAGYOBB A NYOMOR, MINT RENDSZERVÁLTÁS ELŐTT

Uram! Az elmúlt pár év alatt - ma van 1993. dec.1. - nagyot romlott or-
szágunkban a gazdasági helyzet főleg azok számára, akik a múltban is mun-
kájukból éltek, s ha nem is nagyon jól, de megéltek. Ma sokkal nagyobb a 
nyomor, mint a rendszerváltás előtt.

HANG: "Barátom! Mit mondjak erre? Mondjam azt,  hogy nem va-
gyok fölhasználható  gazdasági  ügyek rendezésére?  Ez  csak részben lenne 
igaz. A teljes igazság az, hogy az ember alatti világ eleve kénytelen szolgálni 
azokat, akik képesek uralkodni rajta.

 Ti egymáson akartok uralkodni, s szinte észre se veszitek,  hogy rab-
szolgái lettetek az ember  alatti  világnak. Ha pedig értelem nélküli  lények 
uralkodni kezdenek, akkor bizony az értelemmel bíró lények rabszolgai álla-
pota szinte elviselhetetlen.

Aki akarja, az ma is és mindenkor képes megtalálni számítását. De ezt 
tényleg akarni kell. A szabaddá válás útja nem gazdasági ügy. Önző emberek 
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számára minden arra szolgál  lehetőségnek, hogy még önzőbbek akarjanak 
lenni.

Értsétek meg végre, hogy nincs megállás ott, ahol minden mozgásban 
van!  Ostoba ember  az,  aki  a  mozgólépcsőn nem akarja  tudomásul  venni, 
hogy az viszi őt valahová. Ti mindannyian meneteltek, haladtok valamerre. 
Nemcsak öregedtek. Fejlődtök is valamilyen irányban. De ezt tudni még nem 
elég. Kell hozzá annak felismerése is, hogy öröm- vagy bánatcsomaggal föl-
szerelve vagytok mozgásban.

Részemről számotokra az a nagyszerű, hogy enyéim csomagjai olyan 
öröm-erőket tartalmaznak, melyek képesek a bánat idején szárnyakat növesz-
teni, s ha törik az ág, még magasabbra repülhetnek általa. Ezen öröm megőr-
zésének és felhasználhatóságának titka pedig a továbbadás.  

Öröm nélkül ember sokáig élni nem tud. Még a TV által mutatott cső-
lakók között is lehet mosolygós embereket látni. Bár ehhez hozzá kell ten-
nem, hogy ez részben a nem-gondolkodás eredménye legtöbbjüknél. Mert az 
értelemmel bíró lény, ha rabszolga is, vagyis nem ura az ember alatti világ-
nak, akkor narkotikumok segítségével igyekszik legalább odáig eljutni, hogy 
ne  legyen öngyilkos.  Persze  a  narkotikumok  használata  éppenséggel  nem 
más, mint öngyilkoló eszköz.

Barátom! Földi életetek legnagyobb tragédiája az a hitetlenség, mely a 
vallásos emberek lelkét is átjárja.

 A hitetlenség és a hiszékenység nagyon nem azonos tartalmat hordoz-
nak. A hiszékenység nagyon eltorzíthatja a Velem való életszerű és ésszerű 
kapcsolatot. Ma is szánom a sereget. Vak vezetőitek világtalan emberek mil-
lióit vezetik. Hová? Nem lehet kétséges. Közös tragédiába bukik mindkét fél.

Sokkal többet kellene mindannyitoknak Velem foglalkozni. Választott 
népemmel úgy egyeztem meg, hogy mindenének amije van, tizedét Nekem 
ajánlja fel. Tőletek időtök tizedét kérem! Csak az menekül meg, aki ezt meg-
teszi!!! Erre várok! Erre számítok!

 Nagyon hamar meg fogjátok tapasztalni, hogy időtök tizedét nem Ma-
gamért, hanem értetek kérem tőletek. Be akarom bizonyítani, hogy a GYŐZ-
TES vagyok. Ne féljetek! Az egyházi hatalmasságok kétségtelenül nagyon 
veszedelmesek, de idejük már nagyon lehanyatlóban van. Legyetek okosak 
és óvatosak. Nekem sem volt más fegyverem velük szemben, nektek sincs. 
De e két fegyvert nagyon meg kell tanulnotok használni.  Az okosság nem 
megalkuvás, s az óvatosság nem gyávaság. Akkor vagy okos, ha csak ártatla-
nul bánthatnak, és akkor vagy óvatos, ha nem mész bele provokációikba."
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*******************************************************
96. AMIN JÉZUS IS CSODÁLKOZIK: MIRE JÓ, HA 
       VALA  KI MEGCSÓKOLJA  A FÖLDET?  

Uram! Mikor a Földön jártál, akkor volt olyan eset, mikor csodálkoz-
tál. Gondolok most arra, hogy csodálkoztál hitetlenségükön, és volt, mikor a 
pogány százados hite késztetett csodálkozásra. Azóta eltelt immár kétezer év. 
Ma talán már semmin sem csodálkozol. Bár ez nem biztos. Most olyan ké-
réssel állok Eléd, mely felett méltán csodálkozhatsz.

Egy drága, jó lélek azt kérdezi, tetszik-e Neked, ha megcsókolják a föl-
det engesztelésül a világ bűneiért. Na, meg az is kérdése, hogy kő- vagy fake-
reszt előtt tetszik-e ez Neked jobban?

HANG: "Drága Barátom! Ma is képesek vagytok csodálkozásra kész-
tetni Engem.

 Ezek a föld-csókolgatások kétségtelenül ki akarnak valami olyasmit 
fejezni, ami nem idegen Tőlem. Az arcra-borulás olyan megrendülésnek ki-
fejezése, mely nem szokványos. Ha őszinte, akkor óriási hatása van a kegyel-
mi dimenziókban. Az odaadottságnak és a mindent vállalásnak érzését van 
hívatva jelezni, erről szándékozik tanúságot tenni. Ez tehát nem helyettesít 
semmit. Önmagában nincs semmi értéke. Bármennyiszer is borul arcra vala-
ki,  ha nincs mögötte az a megrendülés, melyet ki kellene mutatnia,  akkor 
Előttem nem több mint egyszerű tornagyakorlat. Ha pedig ez mások előtt tör-
ténik, akkor még bűn is így, mert megtévesztő szándék húzódik meg mögöt-
te. Higgyék azt, hogy megrendültem, holott ez nem igaz!

Az egészen biztos, hogy soha ilyen gyakorlatokra nem adtam, és nem 
is fogok adni parancsot. Ez legjobb esetben is szertartás. A szertartások, mint 
üres keretek, nem Tőlem valók. Tőlem a tartalom való, melyet nektek kell 
szertartásokkal kifejezni. 

Az, akit te drága, jó léleknek neveztél, akkor jár el helyesen, ha rákon-
centrál arra a tartalomra, mely feletti megrendülését földre borulással, föld-
csókolással kívánja tanúsítani.

A jelenlegi római pápa gyakran látható föld-csókolás közben, mikor re-
pülőgépéről először lép valamely ország földjére. Ezzel akarja kifejezni an-
nak a népnek, hogy országát szereti, tiszteli, s kitüntetés számára, hogy föld-
jére lépett.

 Nekem tetszik ez a gesztus. De nagyon fájna, ha csak üres, megtévesz-
tő forma lenne az ilyen leborulás.
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 Minden bizonnyal áldásom hordozói azok, akik magányos imáik köz-
ben arcra borulnak annak a gondolatnak hatására, hogy ott vagyok, ezt Előt-
tem teszik. Értékelem az ilyen leborulást. Kétezer évvel ezelőtt sem tiltakoz-
tam, ha valaki így borult le Előttem. A külső testtartás képes hatni a lélek ál-
lapotára, de csak akkor, ha lényegét a lélek állapota határozza meg. Külső 
testtartás a lelki magatartás megváltoztatására képtelen.

Amin csodálkozom e kérdés kapcsán, az az, hogy kő- vagy fakereszt 
problémát vet fel a kérdező. Persze, nagy áttételekkel ezt is megértem. Igen, 
mert aki ilyen kérdést felvet, az nagyon pontosan meg akar tartani minden 
olyan mozzanatot, melyről úgy véli, hogy Velem szoros kapcsolatban van.

Ne legyetek kicsinyesek. Ha nem is tudjátok az Én  nagyvonalúságo-
mat átvenni, de legalább lépnetek kell ez irányban. Nagyvonalúságomnak be-
szédes megnyilvánulásai voltak mindazok a körülmények, melyeket zokszó 
nélkül vállaltam a betlehemi barlangtól a Golgotáig, magdalai Mária megdi-
csérésétől a vámos Lévi vagy Zakeus megtiszteléséig.

 Egyetlen szertartás, egyetlen imaforma sem hordoz önmagában érté-
ket.  Engem különböző  mozdulatokkal,  testhelyzetekkel  sem lekenyerezni, 
sem elbűvölni nem lehet annak érdekében, hogy valakinek megígérhetném a 
célba jutást úgy, hogy megspórolhatná a célba éréshez vezető UTAT.

 Nem egyeseknek, hanem mindenkinek szólt az a kijelentésem, hogy 
ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET. SENKI SEM JUT EL 
AZ ATYÁHOZ MÁS ÚTON, CSAK AZON, AMELY VELEM AZONOS. 
Ez pedig nem más, mint a kivételt nem ismerő irgalmas szeretet útja. 

Igen. A vissza nem ütéssel  KEZDŐDIK az az ÚT, mely azonos Ve-
lem. - Szó sincs itt megalkuvásról! Nem azt kell megpróbálni kikerülni, hogy 
ÜTÉS ne legyen. Nem arra kell törekedni, nem azt kell megcélozni, hogy jaj 
csak a keresztényeket ne bántsa senki! 

Tanúságot éppen arról kell tennetek, hogy ellenére annak, hogy bánta-
nak titeket, ti nem vállaljátok az  igazság rendjének bemutatását.  Számo-
tokra nincs igazság rendje. Csak IGAZSÁG van, s ez Én vagyok. Részetek-
ről csak irgalom rendje van."
*******************************************************
97. AKIKET LEERETNEKEZNEK A HIVATALOS 
       EGYHÁ  ZI  SZEMÉLYEK  

Uram! Az egyik városban olyan előadások meghallgatására küldtek ki 
meghívókat,  mely  előadásokat  bizonyos  egyházi  körök  leeretnekeztek,  s 
meghallgatásukat ellenezték, mivel egyházellenesnek ítélték meg.
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HANG: "Barátom! Kétségtelenül vannak olyan rendezvények és elő-
adások, melyeket okos dolog ellenezni. De csak olyan esetekről szabad ilyen 
tiltó ítéletet mondani, mely esetek sértik a józan erkölcsi érzéket. Tehát ahol 
arra kapnak biztatást a hallgatók, hogy esetenként jogos szeretetlenül visel-
kedni. Csak akkor, ha komoly okok alapján feltételezhető ez, akkor bizony 
ellene kell beszélni, és ez lényegében nem is tiltás, hanem felvilágosítás.

A tekintetben, hogy kinek van igaza bizonyos dogmatikai kérdésekben, 
hogy ki, mikor és hogyan formáljon szertartásokat vallása megnyilvánulása 
érdekében, hogy ki, mikor és hogyan vélekedjék Rólam, hát ebben a tekintet-
ben többet árt a tiltás, mint az engedés. Nincsenek sem csalhatatlan intézmé-
nyek, sem csalhatatlan hivatalok, sem csalhatatlan emberek a Földön mind-
addig, míg annak tudják magukat.

 Érdemes hát tudomásul venni azokat a kijelentéseket, melyek tiltakoz-
nak bizonyos előadások ellen, de ezek semmiképpen sem lehetnek kötelező 
érvényűek. Mindenki rendelkezik normális körülmények között olyan erköl-
csi  érzékkel,  mely  egyben  felelősséggel  jár  együtt.  Aki  nem  rendelkezik 
ilyennel, bár felnőttnek tudja magát, az ilyen lényegében klinikai eset.  Bár 
van olyan is, amikor éppen ti, írástudók vagytok felelősek. De erről majd bő-
vebben és nagyon világosan akarok szólni később.

 Aki tilt, az önmagáról is kiállítja saját erkölcsi bizonyítványát. Bizony 
ez a bizonyítvány csak akkor nem elmarasztaló,  ha egyértelmű jóakaratot 
hordoz.

 Hordozhat ilyet a tiltás is. Ilyenkor  féltést fejez ki. Ez a féltés akkor 
igazi, ha világos érvekkel megokolt, s nem irányul emberi személy ellen.

Most pedig arról fogok beszélni, amiről előbbre említettem, hogy bő-
vebben és nagyon világosan akarok szólni. 

Különösen katolikus körökben nagyon elterjedtek az olyan ájtatossá-
gok, melyek  magán-kinyilatkoztatásra  hivatkozva vindikálnak létjogot ma-
guknak. Ennek egyáltalán nem az a legfőbb oka, hogy e felekezethez tarto-
zók a  legalkalmasabbak  ilyen  kinyilatkoztatások befogadására.  Inkább az, 
hogy van tanításotokban több olyan tétel, mely efelé bátorít. Gondolok most 
a szentek tiszteletére, főleg a Mária-tiszteletre, a halottakért mondott imákra.

 Ez önmagában nem okolná azt, hogy most erről beszéljek. Azért kell 
szólnom, mert ez súlyos veszély forrását rejti magában. A veszély pedig tö-
mören és egyszerűen kifejezve így hangzik: Táplálja az egyházi hatalmassá-
gokban az önmaguk által kreált hivataluk fontosságát.  Így a hivatali tekin-
tély,  melyhez  hátukat  támasztják  azok,  akik  magán-kinyilatkoztatásuknak 
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nyilvános elismerést kívánnak szerezni, óriási mértékben képesek akadályoz-
ni Lelkem hatékony működését egyénekben, intézményekben egyaránt. 

Annak lelkében pedig, aki valóban a legjobb szándéktól vezérelve tol-
mácsolja a lelkében megtapasztalt élményeket, annak lelkében már előbbre 
felgyülemlett az a vágy, hogy valamit tennie kell Értem, s mivel egyházi ve-
zetőitek csak azt engedik meg számára, melyről egyértelművé válik, hogy ha-
talmukat  nem  veszélyezteti,  így nagyon  torzult  formában  nyilatkozhatom 
csak meg bennük. 

Az a terület, mely az egyházi hatalmasokban nem okoz ellenállást, s az 
Értem tenni vágyó pedig azt élheti meg, hogy nemcsak önmaga kapott fel-
adatot Tőlem, melyet teljesíthet, hanem még másoknak is felkínálhat ilyet, ez 
a terület olyan ájtatosságok kitalálása, melyek lényegéhez nem tartozik hozzá 
az, hogy tükörré váljék bárki is a hatalmon lévők számára:

 Imák, litániák,  zarándoklatok,  böjtök,  testi  önmegtagadások,  egyéni 
bűnbánati formák a hatalmasok által előírt módon. Mindezek  alkalmatla-
nok arra, hogy érdemben félni kellene bárkinek attól, hogy megtérést ered-
ményeznek. 

Itt meg kell még valamit jegyeznem. A különböző ájtatosságok hatásá-
ra vagy következtében történt testi gyógyulások nem az ájtatosságok hiteles-
ségét bizonyítják, hanem arról a hitről tanúskodnak, melyet az illető önmagá-
ban hordoz.  

Amikor pedig olyan gyógyulást hallotok, mely igazolhatóan nem lehet 
az illető meggyógyult hitének eredménye, akkor tudnotok kell, hogy sok hívő 
ember olyan sugárzást bocsát ki magából, amely  sugárzás képes létrehozni 
az ilyen múlékony gyógyulást mások számára is. Azért mondom, hogy múlé-
kony, mert csak ilyen testi gyógyulás létezik.

 A lelki gyógyulások forrása, ha igazi a lelki gyógyulás, mindig valami-
nek a felismerése. 

Különböző felekezeteknél  történt gyógyulások mögött  általában az a 
felismerés áll, hogy Én szeretem őket. Ez a felismerés testi és lelki gyógyu-
lást is képes produkálni abban, aki ennek kiteszi magát. De ne dőljetek be a 
különböző szuggesztiók hatásának. A fát  gyümölcseiről  lehet igazán felis-
merni. - A gyümölcs pedig nem egyszerre terem a fával. Hogy milyen fává 
formált téged az a hatás, melynek kitetted magadat, azt az idő mutatja meg, s 
ez leleplezi azt a forrást is, melyből a hatás feléd áradt. Tehát bizony idő kér-
dése, hogy valaki e téren tisztában legyen önmagával, és természetesen a for-
rással, mely formálta őt."
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*******************************************************
98. SÚLYOS AUTÓBALESET ÁLDOZATAIRÓL

Uram! Pár perccel ezelőtt ment el tőlem az az orvos barátom, aki szeret 
Téged, s nyitott feléd.

 Egy súlyos balesetet mondott el, mely az éjszaka történt, s melynek két 
jó ismerőse esett áldozatul. Arra kért, beszéljek Veled, s én azonnal Hozzád 
fordultam. /1993. dec. 26./

HANG:" Barátom! Hozzám fordultál, s Én nagyon megnyugtattalak. 
Azt mondtam, s mondom most is, hogy csodát fognak látni azok, akik ezzel 
az üggyel foglalkoznak. 

Bár ezt akkor élnék meg igazi csodának, ha tudnák, mily kevésen mú-
lott, hogy nem történt sokkal nagyobb tragédia.

Valóban olyan állapotban vannak most, hogy elég reménytelennek tű-
nik az orvostudomány számára a helyes megoldás, a gyógyítás. Be fogom bi-
zonyítani neked és azoknak, akiket ez érint,  hogy értékelem orvos barátod 
döntését, vagyis, hogy hozzád jött és imára kért meg ismerősei érdekében. 
Meghallgattalak, s teljesítem kívánságotokat. E baleset figyelmeztetés, és hi-
tetek erősítését fogja szolgálni.  Fontos volt  ennek bekövetkezte.  Szenvedő 
alanyai túlságosan sok olyan utat kötöttek be életükbe, mely utakon át nem 
az Én információim hatása érvényesült teljesen. Ha nincs ez a baleset, na-
gyon leárnyékolódott volna minden Tőlem származó hatás." 
*******************************************************
99. AKI SZENVEDI TESTVÉRE HITETLENSÉGÉT
  Uram! Ismerőst hozok eléd. Problémája az, hogy szenvedi  vértestvére 
hitetlenségét. Meddig kell várnia?

HANG: "Valóban kopogtatok testvérednél. Én nagyon kitartó vagyok 
és nagyon türelmes. Valamikor mindannyiotokat felhívtam arra, hogy tudja-
tok egymással szemben türelmesek lenni. Csak az tud várakozni, akiben az 
Irántam való bizalom erős. Örülnék, ha ezt el lehetne mondani rólad. Mert itt 
szintén nem nővéreddel van neked problémád, hanem saját magaddal. Nem ő 
a te kereszted, hanem az a sekély bizalom, mely Irányomban benned él.

Kérdezed, meddig kell még várnod? Ha tudnád, hogy Én már milyen 
régen várok arra, hogy te igazán Rám találj! Bizony-bizony, ha évszázadokat 
mondanék, akkor sem mondanék túl sokat.

Leányom hidd el, hogy szenvedéseid okozói nem azok, akikre ösztön-
szerűen gondolsz. Lelki szenvedéseid okozói megkötözöttségeid. 
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E kötelékeket nem lehet kívülről elvágni. Belülről kell elégniük szen-
vedéseid tűzében. Ne azt kívánd, hogy szenvedéseid megszűnjenek, hanem 
kérd azt az erőt Tőlem, mely szükséges arra, hogy lelked békéjét el ne veszít-
sed.

„Mennyivel inkább adja a mennyei Atya a Szentlelket azoknak, akik 
kérik!” (Lk 11;13) - ezt mondtam kétezer évvel ezelőtt, és ezt mondom most 
is. 

Bizony a te ajtód előtt is állok és kopogtatok. Engem nem elég befo-
gadni! Egyre jobban, egyre mélyültebben kell befogadni Engem, ha azt aka-
rod, hogy sugárzó ember légy. Amint egy barátságot is nemcsak megkötni 
kell, hanem ápolni is, ha azt akarjátok, hogy gyümölcstermő legyen.

 A Velem való kapcsolat ápolása abban áll, hogy igyekszel természe-
tessé tenni azt, hogy benned élek. Ez pedig akkor lesz benned természetes, ha 
rendszeresen elmélkedsz kettőnk kapcsolatáról. Hidd el, megéri! Nagyon is 
kifizető időtöltés lesz, ha időt szánsz Rám!"
*******************************************************
100. AKI KEZDŐNEK TUDJA MAGÁT, ÉS HARMÓNIÁRA
         VÁGYIK

Uram! Most egy kétoldalas levél kérdéseit teszem Eléd. Aki kérdez, 
kezdő embernek tudja magát, s szeretné nagyon megtanulni Tőled, hogy to-
vábbi életét és édesanyja életét hogyan tudja harmóniába hozni?

HANG:" Kedves Barátom! Hosszan és részletekre menően fogok vá-
laszolni neked.

 Mindaddig, míg  kezdőnek  tudod magad, addig vagy haladó. Nagyon 
okos dolog az, ha valaki úgy érzi, sok-sok könyv, sok-sok szellemi termék 
szükséges ahhoz, hogy a lélek fejlődése számára legyen üzemanyag. Amire 
viszont vigyáznod kell, az éppen a  sok. Az jó, ha sok anyag áll valakinek 
rendelkezésére, de az nagyon nem jó, ha valakinek sok félbe maradt, sok el-
kezdett könyv hever az asztalán. A sok félbe maradt munka kifejezetten aka-
dálya a lelki, a jellembeli fejlődésnek. Sohasem a mennyiség!, mindig a mi-
nőség a fontos! 

Legyen napirended, amelyet csak a kifejezetten mások iránti szeretet 
változtathat meg. Nem lehet rend annak szívében, akinek nincs rend a fejé-
ben. És nem lehet rend annak fejében, aki nem rendszerezi napi munkáját. Ez 
nagyon is áll a szellemi elfoglaltságokra. Amint a szeretéshez nem kedv kell, 
hanem jó akaratú elszántság, úgy életed tartalmassá tételéhez is ez kell. Légy 
következetes abban, amit elkezdesz. Ez lelki fejlődésed záloga. A szeretet el-
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sősorban mindenképpen áldozat és nem élvezet itt a Földön. Ennek belátása 
az örök boldogság KULCSA.

Most rátérek arra a bírósági ügyre, melybe anyagi problémád sodort 
bele.

Először is meg kell mondanom, hogy nagy könnyelműség volt részed-
ről az, amit tettél, s ennek következményeit szenveded. Ha ismernéd tanítá-
som lényegét,  akkor  tudnád,  hogy aki  Hozzám akar  tartozni,  annak kettő 
fegyvert  nagyon  ügyesen  kell  forgatni.  Az  egyik  így  szól:  LEGYETEK 
OKOSAK, MINT A KÍGYÓ! A másik: ÓVAKODJATOK AZ EMBEREK-
TŐL!

Tehát okosság és óvatosság. Valójában nincs is más fegyveretek. Min-
den más visszájára sülhet el. Így a bírósági eljárás is. Nagy hibát követtél el 
akkor, mikor nem voltál elég óvatos. Meg kell mondanom, hogy most már e 
dologban tanácsot adni nem tudok. Csak ígéretet tudok adni.  Ha kéred Tő-
lem Lelkem bölcsességét, bármikor nyújtom feléd. De eddigi tetteid követ-
kezményeit nem változtathatom meg. Erőt is tudok adni minden nehézség el-
viselésére, de nem szeretnélek igazán, ha abban segítenélek, melybe - még ha 
jó szándékkal is, de könnyelműséged folytán jutottál. 

Bizony felelősséget kell vállalnod lépéseidért. Ami viszont feltétlenül 
fontos számodra, az az, hogy hinned kell abban, Én senkit sem engedek ere-
jén felüli nehézségekbe. Nem, mert benne élek enyéimben. Így leszek Én a te 
cirenei Simonod. Sokkal jobban szeretlek, semmint magadra hagynálak! Erő-
forrás vagyok számodra, de megsemmisítője nem lehetek olyan nehézséged-
nek, melybe nem az Én kifejezett kérésemre mentél bele. Tehát nem megol-
dást adok. A megoldás a dolgok természetes következménye lesz. Nem dol-
gozhatom helyetted, de veled IGEN.

Ami pedig a szeretést illeti, az a következő:
Szíved szeretete olyan kell legyen, mint a kályha melege. Nem a kályha dönti 
el, hogy kit és hogyan melegítsen. Természetes, hogy különböző anyagok kü-
lönböző módon reagálnak melegére. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem 
azért kell szeretnetek valakit, mert jó, hanem azért, mert ti jók vagytok. Én 
sem azért szeretlek benneteket, mert ti jók vagytok, hanem azért, mert Én va-
gyok a JÓ. Az igazság rendjében senki sem képes boldog lenni. Erre az irga-
lom rendje való. 

Ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy bárkinél, bármikor helyeseld a 
rosszat. Igenis, követelned kell, ami a tiéd. Nem szabad bűnrészesnek len-
ned. Márpedig az lennél, ha úgy mondanál le jogos jussodról, hogy adósod-
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ban ez lelki megnyugvást jelenthetne. Lelki megnyugvást csak Én adhatok, 
és csak annak, aki igaz bánattal bánja azt, ami rosszat tett. A kölcsön vissza 
nem adása,  az  rossz!  Akkor is  rossz,  ha nincs  módodban visszakövetelni 
vagy visszaszerezni.

 Aki egy rosszhiszemű ember lelkiismeretét  megnyugtatni akarja, az 
megnehezíti számára az igazi megtérést. Aki rosszat tesz, azt segíteni kell 
abban, hogy megtapasztalja: ha rosszat tesz, az rossz neki. Téged sem az sze-
ret igazán, aki szemet huny hibáid felett. Az szeret, aki jó szándékkal, semmi 
evilági előnyt nem remélve, felhívja figyelmedet arra, hogy rossz neked az a 
rossz, amit elkövettél.

 Ilyen értelemben igaz az, hogy csak az a szeretet termékeny, melynek 
házastársa az igazság. Mégpedig az erkölcsi igazság! Ez nem más, mint az, 
hogy szeretnetek kell egymást.

 Ezt nem csak neked kell tudnod, hanem mindazoknak, akik téged bán-
tanak. Én annak idején még Pétert  is  lesátánoztam,  mert  tudtam, hogy ha 
nem teszem ezt, akkor becsapom őt. 

A megbocsátás nem az, ha valaki le akarja venni annak vállairól a ter-
het, aki rosszat tett. Nem! Amint tettei következményein csak akkor és annak 
tudok segíteni, aki rossz tettét megbánta, úgy ti se akarjatok  segíteni azok-
nak, akik nem hajlandók bűnbánatot tartani.

 Részetekről a megbocsátás nem más, mint biztosítása annak a jóaka-
ratnak, melyről nem szabad lemondanotok akkor sem, ha életeteket veszik el 
emiatt. Tehát nektek segít ilyenkor e magatartás és nem annak, akinek meg-
bocsátotok. Ez történt akkor is, mikor a kereszten így imádkoztam: „Atyám! 
Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” Ennek az imámnak 
hatására nem azok jártak jól, akikért imádkoztam, hanem ÉN! Mindenki attól 
jár jól, amit önmaga csinál, s nem attól, amit tőle függetlenül más tesz értük.

Tudom, hogy ez az utolsó mondatom nagyon furcsának tűnik számod-
ra, de ha jól átgondolod, megérted, hogy Én nem vagyok, nem lehetek sze-
mélyválogató, ha igazán szeretlek benneteket.

Állj tehát ki igazad mellett akkor is, ha úgy tűnik, hogy ezzel ellenséget 
szerzel magadnak. Soha ne legyen szempont az, hogy ne legyenek ellensége-
id. De igenis vigyáznod kell, hogy te soha senkinek ne légy ellensége, vagyis 
olyan, aki a másiknak rosszat akar. Az válik másoknak ellenségévé, akinek 
szívében fölébred a gyűlölet. Ettől irtózzál, mint a pokoltól. Mert ez valóban 
pokol is! Pokol abban, aki enged a gyűlöletnek.

Ne vedd zokon, de sok mondanivalóm van számodra .

131.



Anyagi jólétet igazán nem lehet biztosítani azoknak, akik azután vágyódnak. 
Anyagi jólétük csak azoknak van, akik Utánam vágyódnak. Ezeknek még ak-
kor is jólétük van, ha egy vasuk sincs. Az anyagi javak olyanok, hogy azok-
ból ki van vonva az a tápszer, mely kielégíthetne bárkit is lelkileg.

 A vágyak beteljesülése anyagi téren csak a fantázia világában ad meg-
nyugvást. A valóságban soha! Véletlenül sem igaz, hogy a leggazdagabb or-
szágokban van a legtöbb boldog ember.

Igaz, hogy anyagi megalapozottság kell. De nem erre épül a boldogság. 
Ez következménye annak a lelki megalapozottságnak, melyről annak idején 
így beszéltem: „Keressétek az Isten országát és annak igazságát, és mindent 
megkaptok, amire szükségetek van"

A tieidnek is meg kell tanulni, hogy Én csak annak életében vagyok ab-
szolút első, akinek életében nincs második. Akinek életében így élek, annak 
Én midig megmondom, hogy mit tegyen boldogsága érdekében, s biztosítlak, 
Bennem még senki sem csalódott! Ahhoz, hogy valaki meghallja hangomat, 
az  szükséges,  hogy legkevesebb negyed órát  foglalkozzék Velem intenzív 
módon naponta. E foglalkozásban nagyon nagy segítséget tud adni a Szent-
írás. Főleg az EVANGÉLIUMOK! Igaz, problémákat fog okozni, de éppen 
ez az egyik lényeges célja! Problémamentesen csak az él, aki nem gondolko-
dik. Te is tudod, hogy a legtöbb ember éppen azért fordul narkotikumokhoz, 
hogy ne kelljen gondolkodnia. De a nem-gondolkodás csak nagyon vérsze-
gény tüneti kezelést tud adni. A gyökeres orvoslás akkor kezdődik, mikor va-
laki vállalja azt, hogy szembesül a problémákkal. Csak a  kereső ember jár 
emberséges úton. A Földön ez a természetes. Ez a lelki fejlődés útja.

Most rátérek Édesanyád problémáira: Fájdalom, de nem tudom annyira 
vattába csomagolni az igazságot, hogy az ne okozna kellemetlen érzést szá-
mára.

Jó Édesanyád bizony nagyon meg volt és van is kötözve veletek. Ez 
bár nem tulajdonítható neki be bűnül, de következményei mégis fájdalmasak. 
Olyan ez, mint mikor valaki anélkül, hogy tehetne róla, nem kap elég élel-
met. Éhsége akkor is fáj, bár nem ő tehet róla. Sajnos legtöbb édesanya nem 
kapott megfelelő felvilágosítást arról, hogy gyermeke nem az övé, hanem az 
Enyém! Az édesanyák csak kölcsönbe kapnak Tőlem gyermeket, s azon so-
pánkodnak, hogy azt, ami nem az övék, és nem is volt soha az övék, hanem 
mindenkor az Enyém volt, visszakövetelem Magamnak. Hidd el, az ő meg-
próbáltatásai főleg amiatt voltak megpróbáltatások, mert nem vállalta azt a 
szabadságot, amire teremtettem. Önmagam ellen és ellenetek is dolgoznék, 
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ha azt akarnám megtenni, hogy ne okozzon fájdalmat az a lelki beállítottság, 
mely ellenkezik a Tőlem kapott szabadság tudomásulvételével.

Mondom hát, hogy miért maradt félárván: Mert így kapta meg azokat a 
talentumokat /a talentumok mindig lehetőségek és nem képességek!/, me-
lyekkel sáfárkodnia kellett örök boldogsága érdekében. 

Azt pedig, hogy miért lett öngyilkos az, aki öngyilkos lett, hát bizton 
állítom,  hogy ebből  sem neki,  sem másnak  semmiféle  erkölcsi  kára  nem 
származhatott. - 

Itt most egy súlyos tévedést kell korrigálnom. E korrekció így hangzik: 
Senkinek sincs szüksége arra, hogy szeressék! Megismétlem, nehogy félre-
írásnak véld. Senkinek sincs szüksége arra, hogy emberektől szeretetet kap-
jon. Erre Én bőségesen elég vagyok, hogy teljesítsem, sőt túlteljesítsem bárki 
szeretetigényét. Viszont mindenkinek nagyon nagy szüksége van arra, hogy ő 
szeressen másokat. Aki igazán szeret, az nem ér rá foglalkozni azzal, hogy őt 
ki és hogyan szereti.

 Az szereti igazán önmagát, aki törekszik arra, hogy ne legyen önmagá-
val elfoglalva. Aki erre törekszik, az képes, sőt kikerülhetetlenül meg fogja 
tapasztalni azt, hogy Én mennyire szeretem őt. Az Én szeretetem mindent fe-
lülmúl. De csak ott, ahol nem akadályozzák az emberek szeretetem feléjük 
áradását azzal, hogy elfoglalják magukat önmagukkal.

 Sajnos alig találni ilyen embert. Ezért is van az a sok panasz, melyet a 
panaszkodók jogosnak vélnek, de nem jogos. Nem, mert nem igaz az, hogy 
ha mást engednék helyembe, az jobban tudna boldogítani bárkit is.

Nagyon fontos volna mielőbb ráébrednetek arra, hogy kivétel  nélkül 
mindenki, és bármilyen körülmények között képes arra, hogy boldog legyen. 
Ha nem így lenne, akkor Én vagy gonosz lennék, vagy buta. Gonosz lennék, 
ha olyanokat is boldogságra teremtettem volna, akikről tudtam, hogy körül-
ményeik  e  boldogságot  megakadályozhatják.  Buta  lennék,  ha  nem láttam 
volna előre, hogy nem lehetnek boldogok, pedig arra teremtettem őket. Mon-
dom, nem lehetnek, bár akarják.

A fenti állítás nem egyéb, mint káromkodás. Ne káromoljatok. Minden 
körülményt fel lehet használnotok arra, hogy boldogok legyetek, és ennek az 
ellenkezőjére is. A döntés a ti kezetekben van. Ha nem így lenne, akkor iga-
zán nem lennék JÓ Isten, és ti nem lennétek valóságos emberek.

Egy kérdésére Édesanyádnak még válaszolnom kell. Válaszolok akkor 
is, ha nem érti most meg szavaimat. Hiszem, hogy e válaszomat sokan fogják 
majd olvasni, s lesznek nyitott lelkek, akik tanulni fognak belőle.

133.



Kérdése a katonaságnál szolgálatot teljesítő, majd fogságba került fér-
jével van kapcsolatban.

Drága Gyermekeim! Nekem a világon semmi közöm a katonasághoz. 
A katonaság a Sátán és a ti művetek. A Sátán egyértelműen gyilkos. Ti ott a 
katonaságnál  vagy jó-  vagy rosszindulatból  vállaljátok  az  embergyilkolás 
mesterségének megtanulását. Legtöbben jóindulatúan. Engem a jó szándéko-
tok sem képes a rossz oldalra állítani. 

Nagyon örültem annak, mikor köreitekben fiatalok inkább vállalták a 
börtönt, mint a kaszárnyát. Inkább vállalták, hogy büntetett előéletűeknek le-
gyenek bélyegezve, s így már előre megterheljék földi jövőjüket, de a KŐ-
TÁBLA ötödik parancsát meg nem tagadták.

 Ezek a fiatalok tudták, hogy inkább kell megvalósítani azt, amit ÉN 
kívánok, mint engedelmeskedni embereknek. - Ismétlem! A kaszárnyák vilá-
gához Nekem semmi közöm sincs. Ami ott történik, az az ördögtől és tőletek 
van. 

Nem igaz az, hogy az Isten abszolút értelemben mindenható! Aki en-
nek ellenkezőjét állítja, az valójában nem is tudja, mit beszél, mivel csupa el-
lentmondást állít. - 

Az Isten a Földön a gonosszal szemben kiszolgáltatott! A SZERETET 
az  ilyen! Nektek, akik azt tanultátok, hogy Isten vigyáz rátok, nektek meg 
kell tanulnotok, hogy nektek kell Istenre vigyázni, különben elvesztitek Őt. 
Aki nem vigyáz a SZERETETRE, az szeretet nélkülivé válik.

Én, mint Isten mindenütt jelen vagyok, még a pokolban is, de csupán 
létbentartó módon, és nem erkölcsileg. Csupán így vagyok jelen a kaszár-
nyákban is. Ott senkit sem tudok boldogítani. Ott erkölcsileg nem vagyok je-
len. Onnan éppen ti, akár jó, akár rosszhiszeműleg, éppen ti zártok ki Engem.

Ami tehát az említett édesapával történt, abba Én nem vagyok beleke-
verhető. Nem, mert különböző hadseregeknek, a Sátán akaratával megegyező 
szándékú emberek cselekedeteinek a következménye az, ami vele történt. S 
az ilyen szándékú emberek csoportjába az ott lévő jó szándékú emberek is 
beletartoztak és beletartoznak.

Ha pedig még ezek után azt kérdezed, hogy mindezt Én miért enged-
tem és engedem meg, hát akkor csak azt mondom, olvasd el párszor e neked 
írt sorokat, s meg fog világosodni előtted, hogy az Istent szeretőknek éppen 
azért válik minden a javukra - még a börtön is, sőt még a keresztre feszítés is 
/Lk 24;26/ –, mert képesek dönteni az általuk meglátott jó mellett minden 
külső és belső kényszer ellenére is.
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Nagyon szeretlek benneteket. Higgyétek el, hogy minden javatokra vá-
lik, ha úgy szerettek Engem, hogy Értem vállalni tudjátok a szeretet ÚTJÁT 
is!"
*******************************************************
101. EGY RÁKOS BETEG VÁGYA BENSŐ BÉKE UTÁN

Drága Uram!  Egy sokat  szenvedett,  rákos  daganat  operáción  átesett 
magányos asszonyt hozok most Eléd. Kérlek, adj választ kérdéseire, melyek 
lelkében most is akadályt jelentenek a Tőled kapott és elvárt béke és harmó-
nia átélésében!

HANG:" Leányom! Amit mondok most neked, az alig hihető. Magam 
is szenvedem és szenvedtem mindig, hogy azt a sorsomat, mely bizony kar-
mikus valóság Számomra is, mely nem más, mint beleölelkezni egy olyan 
AKARAT megnyilvánulásába, melynek megértése túlnő a földi élet határain, 
ezt  a  sorsomat  kell  megosztanom azokkal,  akik  vállalják,  hogy vállaljam 
őket. Valamikor ezt így fejeztem ki:' Mindazt, aki megvall Engem az embe-
rek előtt, Én is megvallom mennyei Atyám előtt.'

Te ismered sorsodat, és éppen ez az ismeret és eddigi tapasztalásaid 
korlátai annak, hogy jövődről se láss a mulandóságnál többet. Tudom, hiszed 
az örökkévalóságot, de ez inkább elhívés, mint életrátevés. Hiszed a reinkar-
nációt. De ez is csupán elhívés, és nem életrátevés.

Valamit elhinni, az csupán a felszín. Valamiben hinni, az feloldódás. 
Ez az a HIT, amely ha csak mustármagnyi is, már hegyeket képes mozgatni. 
Ez az a hit, melynek növekedése nem az Én hatalmamban van. Ezért dorgál-
hattam joggal tanítványaimat kishitűségük miatt.  Ez az a hit, amelyet csak 
kemény gyakorlás által, életed, szíved, ha kell, darabonkénti odaadása által 
tudsz növelni. Ez az a hit, melynek másik neve: életelvesztés itt  a Földön. 
Csak az nyeri meg az ÉLETET, aki életét így el tudja veszíteni.

Ez az életelvesztés nem bűnök következménye, hanem a szeretet jelen-
létének természetes következménye.

Leányom! "Miért szolgáltam rá?" - kérded. Ilyen nincs! Ez egyszerűen 
értelmetlen kérdés. Ne ijedj meg attól,  amit  most mondok, de mondanom 
kell, ha szeretetemmel el akarlak érni.
 Mindaz, aki sorsának indító rugóit kutatja, olyan ismeret birtokába akar 
jutni, melyről éppen ő egyszer már tudatosan és önként lemondott. Lemon-
dott azért és akkor, amiért és amikor világos volt előtte e lemondás fontossá-
ga. Neked életed célját kell meghatároznod, éspedig konkrét módon, gyakor-
latilag megvalósítható lépésekben. Ebben vagyok partnered.
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Második kérdésedre már gazdagítóbban tudok válaszolni.
Az ÚT Én vagyok. Az jár jó úton, aki hálás tud lenni azért, hogy élő kap-
csoltban van Velem. - 

Jelenleg kényszerítve érzed magadat arra, hogy ezen a jó úton járj. Úgy 
érzed, hogy nem jó neked ezen a jó úton járni. Nagyon nem jó. Ezért akarsz 
egészséges lenni, ezért akarsz gyógyulni és gyógyítani. - 

Igaz, ezek lehetnek eszközei annak, hogy célodhoz közelebb kerülj, de 
célok  semmiképpen  sem  lehetnek.  Én  annak  idején  mindent  elkövettem, 
hogy ne kelljen gyógyítanom. Amikor mégis gyógyítottam, csak azért tettem, 
hogy igazoljam állításomat:  Egy másik világ boldogító üzenetét hoztam el  
nektek. Sajnos akkor is gyógyításaimon akadtatok fönn, s tanításom legtöbb-
ször süket fülekre talált. Így van ez most is. - Újra mondom: Én vagyok az 
ÚT! Te, ismét azt mondom, ne vedd zokon, de mondanom kell: Nem társat 
keresel, s nem azt hiányolod, hanem Velem nem tudsz mit kezdeni. Ha nem 
lennél olyan erős lelkileg, akkor ezt nem mondtam volna meg. Te már érett 
vagy szilárdabb ételekre. - Önmagamra teremtettelek, s te bármit csinálsz, 
nyugtalan leszel mindaddig, míg meg nem adod magad Nekem. Én vagyok a 
te sorsod. Szeretetem érzékelhető jelenlétét azért nem adom általad vágyott 
bőkezűséggel,  mert  rá  akarlak  nevelni  arra,  hogy nagyobbra  értékeld  az 
ADOMÁNYOZÓT, mint adományait. Amint Nekem is te kellesz, és nem az, 
amid van: egészség, munka, fáradozás, stb. Csak akkor leszel boldog, csak 
akkor tudlak boldogítani, ha legalább szándékodban úgy akarsz szeretni En-
gem, mint ahogy Én téged. Tehát nem elhinni kell Engem, hanem hinni kell 
Bennem. Vagyis, bizony el kell veszítened mulandó életedet, hogy átvehesd 
Tőlem a boldog örök-életet. Már itt a Földön!

Egyedül soha nem vagy. Soha sem fogsz olyan férfit találni, aki boldo-
gíthat. Senkit sem teremtettem boldogításra. Mindenkit boldogságra terem-
tettem.  A boldogító  egyedül Én vagyok! De ehhez hinni  kell  BENNEM!, 
ahogy föntebb már elmondtam."
 *******************************************************
102. VÉLEMÉNY A TERMÉSZETGYÓGYÁSZATRÓL
 Uram! Egy természetgyógyász kérdéseit hozom eléd. Kérdése az, hogy 
egyáltalán mi erről a véleményed.

HANG:" A kérdés szívem szerinti, s örömmel válaszolom meg.
Leányom! Hallottad-e már e mondatot: 'Első kegyelem a natúra, tehát  

a természet.' Valójában ez az az alap, melyre építeni tudok. Sajnos, földi éle-
tetekben, napjaitokban már alig lehet olyan természetről beszélni, mely iga-
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zán megérdemelné ezt a nevet. Csupa összekuszált, beszennyezett, megfertő-
zött, tehát természetellenes természettel lehet találkozni.

Aki arra vállalkozik, hogy természetgyógyász legyen, annak olyan ma-
gatartást kell kidolgoznia magából, mint mikor valaki egy tükröt úgy tart a 
Nap elé, hogy közben másfelé tükrözi a Napot. Olyan lelki beállítottságot kí-
vánok tehát, hogy Felém legyen mindig nyitott a szíved, s a Tőlem beléd ára-
dó  szeretetenergia, mely csak gyógyítani tud, áradjon  arra , akit gyógyító 
erőmmel elérni akarsz. 

Kétségtelen, hogy mindkettőtök hite fontos, de a tiéd fontosabb, mint 
azé, aki gyógyulni kíván. Jusson eszedbe az evangéliumomnak az a része, 
mely így szól: „Hitüket látva Jézus így szólt a bénához.„ /Mk 2;5 és 11./ Te-
hát nem csupán a beteg volt ott a főszereplő, hanem azok hite, és természete-
sen szeretete, akik őt Elém hozták. Neked is Elém kell hoznod a gyógyulni 
vágyókat.

De valami nagyon lényeges. Nem a testi egészség a legfontosabb, ha-
nem a szeretet. Ezt mindig hangsúlyoznod kell. És azt is, hogy az igazi szere-
tet a  vissza-nem-bántásban mutatkozik meg. Ez az, aminek nem tudok el-
lenállni. Ez az, ami mindig megindítja Szívemet.

Ami pedig az anyagiakat illeti, arról számodra a következőt kell mon-
danom.  Bárkitől,  bármennyi  pénzt  elfogadhatsz,  sőt  kérhetsz  is.  Nálad  a 
hangsúly azon van, hogy a kapott anyagi javakat mire használod! Előttem er-
ről kell elszámolnod. Szeretetem, energiám rendelkezésedre áll mindaddig, 
míg nyitott a szíved Felém. Annyiban vagy nyitott, amennyiben Velem kez-
ded a napodat, s erre napközben is visszagondolsz. Akkor vagy nyitott, ha 
eszköznek használod gyógyító jelenlétemet, és nem célnak.

 A CÉL: a Velem való élő kapcsolat. Én nemcsak vagyok benned, ha-
nem ÉLEK benned. Az él igazán, aki másokért él. Ezt el kell mondanod gyó-
gyítandó betegeidnek is. Lehet valaki egészségesen is halott. Az ilyennek az 
egészsége nem használ semmit, sem neki, sem másnak. 

Aki betegen kezd másért élni, az már rálépett a gyógyulás útjára. Ez az, 
amit elvárok mindazoktól, akik még hisznek abban, hogy boldogok lehetnek. 
Nincs más út a boldogsághoz, vagyis HOZZÁM! Minden olyan gyógyítás, 
mely nem az ember boldogságát célozza meg, csupán tüneti kezelés.

Köszönöm, hogy Hozzám akarsz segíteni másokat. Megáldalak azzal 
az Erővel, amelyre annyira szükséged van."
*******************************************************
103. AKI TÖBBET VÁLLAL, MINT EREJE BÍRJA
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Uram! Egy olyan fiatalembert hozok most Eléd, aki úgy érzi, nagyon 
nagy fába vágta fejszéjét, s most úgy tűnik számára, hogy nehézségei megha-
ladják erejét. Tanácsot vár Tőled arra, hogy életének további részében jobban 
együtt tudjon haladni Veled.

HANG: "Kedves Barátom! Problémáidat nemcsak ismerem. Szándé-
kom az is, hogy irányítani tudjam. Csak részben igaz, hogy nem oldom meg 
problémáidat. A teljes igazság az, hogy magamra hagyva nem vagyok képes 
megoldani azokat. Nem akarom szépítgetni a dolgokat. Bizony sokszor ma-
gamra maradtam,  mikor olyasmit  is  te akartál  jobban tudni és megoldani, 
amiről később magad is beláthattad, hogy jobb lett volna Velem komolyab-
ban konzultálnod előbb. Téged senki sem szeret jobban, mint Én! És Én sen-
kinél sem szeretlek téged kevésbé.

 János  evangélista  mindannyiszor,  ahányszor  önmagáról  beszél  az 
evangéliumban, mindig hozzáteszi: 'A tanítvány, akit Jézus szeretett.' Nincs 
igaza olyan értelemben, hogy őt jobban szerettem volna, mint bármelyiküket, 
mert nem vagyok személyválogató. De igaza van olyan értelemben, hogy ő 
volt tanítványaim között az, aki legjobban észrevette szeretetemet.

 Ezt a feléd áradó szeretetem észrevételét hiányolom nálad. Ezzel nehe-
zíted saját sorsodat, s akadályozol Engem abban, hogy problémáid megoldá-
sában jobban besegítsek. Sajnos e téren nem vagy egyedül!

Sorsod, problémáid megoldása, mint tudod, ma már nemcsak a te ke-
zedben van, hanem élettársad kezében is. Érdemben csak akkor tudnék haté-
kony lenni, ha élettársad is Tőlem, és nem mástól tenné függővé, hogy mi le-
gyen a teendője.

Sokat szenvedek amiatt, hogy végig kell várnom mérhetetlen szenve-
déseiteket, míg rá nem jöttök arra, hogy életetek megoldása csak Nálam és 
Általam és Velem lehetséges.

Míg valaki egyedül van, addig ez könnyebben megy. Mikor már ketten, 
sőt  családostul kell  valamit  megoldani,  akkor már nem olyan egyszerű az 
eset. DE SOHASEM REMÉNYTELEN!  Csak Nélkülem reménytelen az 
életetek. De Nélkülem TÉNYLEG az.

Mondanom kell  pár szót  a gyerekekről.  Minden gyermek akkor érzi 
igazán, hogy valóban jó helyen van, ha Hozzám akarja kapcsolni az, akire rá-
bíztam őket. Nagy tévedésben van az a szülő, aki azt hiszi, hogy birtokolhat 
gyermeket, mint egy tárgyat, mert az övé. Nem az övé! Minden gyermek az 
ENYÉM! Csupán kölcsönben van a szülőknél, akiket akkor választott, mikor 
még tudta, hogy mi a teendője. Ti csak Máriáról tudjátok és hiszitek el, hogy 
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nem ő választotta gyermekét, hanem gyermeke választotta őt. Ettől már Áb-
rahám is okosabb volt, és keresztelő János apjának, Zakariásnak meg kellett 
némulnia, mert nem akarta elhinni, hogy nem rajta múlott, kinek lesz az apja.

Minden felnőtt helytelenül jár el, ha arra törekszik, hogy önmaga olda-
lára  állítsa  gyermekét.  De az  ilyen  viselkedés  megakadályozásának  nincs 
semmi értelme. Senki sem képes felelősen dönteni mások sorsáról, csak ön-
maga sorsáról. Attól, hogy ezt nem hiszed el, még igaz. Ti olyan kis szeletét 
látjátok még saját életeteknek is, hát még mások életének!

Akit jelenleg fölhasználhatok arra, hogy gondolataimat leírja neked, ez 
a  lelkész  gyermekkorában réme  volt  a  környéknek,  ahol  lakott.  A szülők 
megverték gyermekeiket, ha megtudták, hogy vele barátkoznak. Ez a rossz 
gyermek apjával életében öt percet sem beszélt, pedig apja akkor halt meg, 
mikor e gyermek már pap volt. És ez a hajdani rossz gyermek az Én szívem-
mel szeret most téged, s mindazokat, akikkel kapcsolatba kerülhet.

Az előbbi fejezetet azért mondtam el, hogy bátorítsalak. Ne féltsd azo-
kat a gyerekeket, akiket bármilyen apjuk vagy bárki a maga oldalára állít. 
MAGADAT féltsd!

Amikor elmondtam, hogy ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de 
igenis féljetek attól, aki a testet és a lelket is kárhozatba képes taszítani, ak-
kor nem az ördögre gondoltam. Attól nem kell félnetek. Ha Hozzám tartoz-
tok, akkor ő fél tőletek. Önmagatoktól kell félnetek! 

Ne legyetek olyan nagyon biztosak saját igazatokban. Abban legyetek 
biztosak, hogy nem egymásra, hanem Önmagamra teremtettelek benneteket, 
s bizony az Ágoston-i kijelentés az Én kijelentésem: Mindaddig nyugtalan 
marad szívetek, míg Bennem meg nem nyugszik.

Még valamit. A természetgyógyászat csak addig érdemli meg ezt a ne-
vet, amíg nem zsonglőrködés, nem szemfényvesztés, hanem tanúságtétel a 
mellett  az  igazság mellett,  melyet  Én magammal  azonosítottam.  ÉN VA-
GYOK AZ IGAZSÁG.

Mindennap kérd Tőlem a BÖLCSESSÉG LELKÉT. Azért kell min-
dennap kérned, amiért minden nap ki kell szellőztetni a lakásban. 

A  bölcsesség karizmája az állandó és hatékony jelenléte Lelkemnek. 
De ez ritka adomány. Ez a halló szív adománya. Azt a bölcsességet viszont, 
melyre nap mint nap neked szükséged van, azt nap mint nap kérned kell. /Ja-
kab 1;5./ Másra nincs is szükséged.

 Ha el tudod fogadni Tőlem bölcsességemet, akkor rálátsz majd azokra 
az egyszerű lépésekre, melyeket  Velem, bár nagy elszántsággal,  de erődet 
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meg nem haladóan képes leszel megtenni. Most megáldalak bölcsességem 
Lelkével."   
*******************************************************
104. AKI OLYASMIBEN KÉR TANÁCSOT, AMIT 
         NEM HOZ NYILVÁNOSSÁGRA SENKI ELŐTT

Uram! Valaki úgy érzi, hogy szüksége lenne személyére szóló válaszra 
arra a problémára, melyet magában hord.

HANG: "Gyermekem! Én tudom, hogy mire van szükséged. Te azon-
ban sajnos nem tudod.  Problémáid,  kétségeid gyökere nem akkor oldódik 
meg, ha egyenként megválaszolom. Te mindig találni fogsz olyan problémá-
kat,  melyek  újra  meg  újra  gondfelhőt  képeznek  lelked  egére.  Neked  egy 
olyan gyökérproblémád van, melyet ha megoldottál, akkor kiderül feletted az 
ég. E gyökérprobléma pedig bár egyszerű, de mégis sokrétű. Egyszerű, mert 
neve bizalmatlanság. Sokrétű, mert a felszínen sokrétűnek tűnik.

Először is soha ne félj attól, hogy csökkentheted irántad való szeretete-
met. Bukdácsolásaidat azért kell vállalnod, hogy helyes önismeretre juss. Az 
nem helyes önismeret, ha valaki elveszíti önbizalmát saját gyarlóságai követ-
keztében. Azért nem helyes önismeret ez, mert az önbizalom alapja a Velem 
való kapcsolat. Ne feledd el: Isten plusz egy fő, az mindig abszolút többség. 
Engem pedig sem elveszíteni nem lehet, sem más el nem rabolhat tőled. Ez 
kell legyen önbizalmad alapja. Gyarlóságaid sem rabolhatnak el tőled. 

Ha majd el  tudod hinni,  hogy Én olyannak szeretlek téged, amilyen 
vagy, akkor tudlak majd olyanná formálni, amilyenné szeretnélek. Partner-
ként nyújtom kezemet feléd. Nem vágyaid, álmaid irányát akarom korrigálni. 
Ez a te feladatod. Én FORRÁSKÉNT vagyok benned.

Most nem mondok többet. E 2-dik kötetben majd több olyan gondola-
tot találsz, melyekben neked szóló további személyes üzenetekre ismersz.

De valamit még hozzá kell tennem a fentiekhez.
Vigyázz! Ne kísértsd a te Uradat, Istenedet! Ha annak idején a pogány 

százados úgy jön Hozzám, hogy segítsek rajta, s úgyis tudom, hogy miben, 
hát bizony szóba se álltam volna vele. Nem, mert akkor ez az ember nem 
csupán segítséget kívánt volna Tőlem, hanem egy olyan csodás megnyilvánu-
lásomat az ő kedvéért, a lélekbe látás csodáját, melyet csak egy rejtett gőg kí-
vánhat. - 

A helyes öntudatnak forrása a Velem való élő kapcsolat. A Tőlem füg-
getlenített önértékelés pedig rejtett gőg beteges megnyilvánulása. -
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 Ezért mondom: Vigyázz! Ne kekeckedj Velem. Az az Isten, aki meg 
tudta teremteni a Napot az égre, az tud villámokat is fonni!

De megsajnáltalak. Ezért írtam a fentieket. Most megáldalak a BIZA-
LOM LELKÉVEL."
*******************************************************
105. A BIBLIA SÚLYOS ERKÖLCSI 
         ELLENTMONDÁSAI  RÓL  

Uram! A mi kultúrkörünk legszentebb könyve a Biblia. Ezzel kapcso-
latban számunkra egy igencsak súlyos problémát hozok Eléd. Nem azokról a 
látszólagos vagy nem látszólagos ellentmondásokról kérdezlek, melyek ter-
mészetszerűen fölmerülnek, ha különböző kultúrkörök térben különböző he-
lyen  és  időben  különböző  korban  bizonyos  képletes  beszédet  értelmezni 
akarnak. Nem. Ami súlyos problémát jelent, az az, hogy szó szerint húsba 
vágó erkölcsi elvek tűnnek feloldhatatlannak.

Kérdésem: Hogyan mondhatja ugyanaz az ISTEN egyszer azt, hogy öl-
jünk  halomra  embereket,  máskor  pedig  éppen  ennek  ellenkezőjét,  vagyis 
hogy szeressük ellenségeinket.   Sőt! Inkább szeressük ellenségeinket! 

HANG: "Barátom! Kérdésedre adandó válaszom kissé komplikáltnak 
fog tűnni.

Maga a földi élet számotokra csúcsértéknek tűnik. Ezért örültök, mikor 
ember születik a világra, és sírtok, mikor valaki meghal. Ilyen szemlélettel 
nemcsak érthetetlen számotokra a próféták által továbbított ellenség elpusztí-
tására szóló parancs, hanem egyenesen kegyetlenségnek is tűnik. Főleg azok, 
akik tudják, hogy ti mindannyian gyermekeim vagytok, egyszerűen nem tud-
tok mit kezdeni e prófétai szavakkal.

Azzal sem elégedhettek meg, hogy nem ölésre, hanem csupán enyéim 
földi életének megakadályozói félreállítására adtam utasítást, amit aztán az 
illetékesek tudatukban úgy fogalmaztak meg, hogy kívánságomra meg kell 
ölni mindazokat, akik az említett akadályokat létrehozták. 

Nem elégedtek meg azzal, hogy Én nem igazságot, hanem valóságot 
közlök.  Az igazság, a mondatokban megfogalmazott  igazság a valósághoz 
képest tökéletlen, mivel nem más, mint a valóság tudati tükrözése, és itt nyil-
ván a tudat milyensége meghatározó, mikor igazságot fogalmaz. 

Ti ezzel nem elégedtek meg, s ezt úgy fogalmazzátok, hogy hogyan en-
gedhettem meg ilyen mészárlásokat!?

Kétségtelen, részben igazatok van. De csak részben.  Mióta tudjátok, 
hogy nem logikai igazságok megfogalmazására jelentem meg köztetek, mió-
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ta tudjátok, hogy egyetlen erkölcsi igazság hirdetésére jöttem közétek, mióta 
tudjátok, hogy ezt az egyetlen erkölcsi igazságot Önmagammal teljesen azo-
nosítottam, amikor ezt mondtam: 'Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és ÉLET', 
- mondom, mióta ezt tudjátok, azóta nagy lehetőségetek van arra, hogy in-
kább sajnáljátok, mintsem elítéljétek a próféták gyilkolásra felszólító prófé-
ciáit. - De ezzel még nem tudtok megelégedni.

A földi életet nem szabad csúcsértéknek tekinteni. Amikor ezt mond-
tam: 'Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem', akkor próbáltam érzékel-
tetni veletek, hogy nem járhat rosszul az, aki kénytelen a földi életet maga 
mögött hagyni, ha hisz Bennem. Aki viszont nem hisz Bennem, az nem jár-
hat jól sem a földi, sem a földön túli életében. Ez azt jelenti, hogy a halállal 
szemben, a földi élet elmúlásával szemben közömbössé kell válnotok, ha kö-
zeledni akartok ahhoz a látásmódhoz, mely nem veszélyezteti boldogságoto-
kat. Sőt, még tovább megyek. Mivel minden ember sorsként vállalja születé-
sekor a meghalást, ezért inkább örülnie kéne a halálnak érkezésekor, és nem 
keseregni miatta. A halállal senkinek sem lehet rosszabb a sorsa, mint előtte 
volt. Csak jobb lehet. Jobb még akkor is, ha elkárhozik. Igen, mert legalább 
önismeretre jut, mivel előbb-utóbb megunja, hogy meneküljön önmaga elől. 

A megváltás  éppen azoknak örömforrás odaát,  akik itt  a Földön le-
mondtak róla. Ha ezt megértitek, akkor még a tömegmészárlásokban sem az 
áldozatokat fogjátok sajnálni, hanem a mészárlás kivitelezőit. Még kereszt-
utamon is leállítottam azokat, akik Engem sajnálni akartak.

Összegezve tehát:  1/ Sohasem parancsoltam gyilkolást,  csupán bizo-
nyos akadályok elhárítását, mely gyilkolási parancsként fogalmazódott meg 
az Általam sugalmazott emberekben. 2/ Közel sem olyan tragédia egy földi 
ember halála, mint ti gondoljátok. Valójában az a tragédia, mikor valaki tu-
datosan rosszakarattal cselekszik. Ez valóban tragédia. 

Egyelőre most ennyit erről a témáról. Látom rajtad, milyen kínszenve-
dés számodra, hogy Rám koncentrálj. Ne feledd! Ma még csak két hete, hogy 
operáltak, s valóban súlyos műtéten mentél keresztül. Fáradságod tehát érthe-
tő."
*******************************************************
106. AZ ÉLET ELFOGADÁSÁRÓL

Uram! Az itt leírt szavaid remélhetőleg mind nyilvánosságra kerülnek. 
De vannak olyan kérdezők, akik szeretnének teljesen inkognitóban maradni. 
Kérlek, segíts nekem, hogy szavaidat ennek megfelelően tudjam mondatokba 
foglalni.
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Most valaki az  élet  elfogadásáról  kérdez Téged. Körülményei  ehhez 
nagyon nem tűnnek kedvezőnek.

HANG: "Most közvetlenül a kérdezőnek válaszolok.
Gyermekem! Ami részedről fontos e téren, az a kérdéshez való hozzáállás. 
Részedről a passzív nyitottságon kívül semmi más feladatod nincsen. De ez 
feladatod. Tehát akadályt nem állíthatsz magadnak semmiféle okos meggon-
dolás alapján. Aktív módon viszont semmit nem kell tenned azért, hogy élet 
foganjon benned.

A GONDVISELÉSBE vetett bizalomnak legtermészetesebb megnyilvá-
nulása az olyan passzív ráhagyatkozás, mely természetesnek tartja, hogy ma-
gatartásának következményei elsődlegesen nem tőle függnek. A te esetedben 
ez a helyzet. Ez és semmi más.

Nem tud veled mit kezdeni a  kísértő, ha törekszel értelmeddel és szí-
veddel  egyaránt  magadhoz ölelni  azt  a  Tőlem származó gondolatot,  hogy 
nemcsak Én vagyok a tiéd, hanem te valójában az ENYÉM vagy! Nem csu-
pán annyiban vagy Enyém, hogy számon tartom hajad szálait, szíved dobba-
nását, minden lélegzetvételedet, hanem annyiban is, hogy körülményeidnek 
is Istene vagyok, tehát sorsod irányítását kézben tartom.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
107. A SZABADSÁGRÓL ÉS A   HANG   HITELESSÉGÉRŐL  

Uram! Belső kényszert érzek, hogy kollégámnak olyan választ adjak le-
velére, mely meggyőződésem szerint Tőled jövő, és jó, ha mások is olvasni 
fogják, bár természetesen az illető személye teljesen titokban marad.

HANG: "Ne is mondd tovább. Átveszem a szót.
Gyermekem! Az a szabadság, melyet elhoztam közétek, s melyet nyújtok fe-
létek, nem egyszerű üres tartály. Ez az, amit vállalni kell. Nem külső pufog-
tatással, hanem szívós benső elszántsággal Ez az, ami erőmet hordozza. En-
nek a  szabadságnak másik neve: LELKEM JELENLÉTE. /2.Kor. 3:17./ E 
szabadságot csak az képes vállalni, aki vállalja azt is, hogy naponta kéri azt a 
bölcsességet /Jak. 1:5./, mely segít abban, hogy megfelelő módon tudjon va-
laki élni a Tőlem kapott szabadsággal.

A másik, amit fontosnak gondolok tudomásodra hozni, ez: Cselekede-
teidet  ne engedd befolyásolni  attól,  hogy mások mit  gondolnak rólad.  De 
tégy nagy hangsúlyt arra, hogy te minél nagyobb szeretettel gondolj másokra, 
s törekedj arra, hogy az általad meglátott igazságot nagyon finoman fogal-
mazd meg.
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 Ne akarj hatni a formával. Higgy a tartalom hatékonyságában. Nem 
csupán arról van szó, hogy a hangerő nem erő, hanem arról, hogy a helytelen, 
szeretetlen forma képes még a jót, az igaz tartalmat is negatív erők játéksze-
révé tenni. - 

Igaz, Én gyakran használtam kemény szavakat a farizeusok, a főpapok, 
az  írástudók ellen.  Ha majd úgy rendelkezel  a lélekbe-látás  adományával, 
mint Én, akkor, de csak akkor követhetsz ebben is Engem. Inkább vádolja-
nak azzal, hogy még a rosszal szemben is gyengéd vagy, mint azzal, hogy 
még a jóval szemben is kemény vagy.

Végezetül megnyugtatlak: A HANG addig az Én hangom, míg szink-
ronban van az evangéliumokban megfogalmazottakkal.  Vigyázok, hogy ez 
mindig így legyen. Ha valaki mást hall ki belőle, az minősítés helyett meg-
okolással igazolja igazát. - Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL."
*******************************************************
108. HÁROM KÉRDÉS: JÓ ÚTON JÁR-E TESTVÉREM, MI
          A FELADATA, ÉS MIÉRT VALL KUDARCOKAT?

Uram!   Három kérdést  teszek  Eléd,  majd  arra  kérlek,  szólj  valamit 
azokról az álmokról, melyeket a kérdező intéz Hozzád.

1. Jó úton jár-e testvérem? 2. Mi az igazi feladata? 3. Miért vallanak 
sorra kudarcot üzleti vállalkozásai?

HANG: "Első kérdésre válaszom ez: A jó úton nem jár. Ahhoz, hogy 
járjon, el kellene indulnia. - Most közvetlenül neki szólok a következőkben.

Gyermekem! Egyetlen jó út létezik a világon. Az, melyet Magammal 
azonosítottam, mikor ezt mondtam: 'Én vagyok az Út.'- Ezen az úton az indul 
el,  aki elindul afelé, hogy megismerje önmagát. Önismeret nélkül ezen az 
úton járni nem lehet. Sem neked, sem másnak. Önismeretre nem lehet úgy 
jutni, hogy majd valaki bemutat téged önmagadnak. Önismeretre  véletlenül 
sem lehet eljutni. Csak az indul el az önismeret útján, aki cselekedetei tükré-
ben igyekszik szemlélni önmagát. Ennek magyarázata: Gyümölcseiről lehet a 
fát megismerni. A helyes önismeret megszerzéséhez távlat szükséges. Csak 
akkor van önmagadhoz távlatod, ha valamiképpen rögzíted elmúlt napod ese-
ményeit.

Első lépés tehát, hogy tudj számot adni magadnak arról, mit csinálsz 
reggeltől estig. De ne csak úgy általában, hanem minél pontosabban.

A második lépés semmivel sem marad el értékelésben az elsőtől. Ez 
pedig az, hogy osztályozd meg önmagad számára cselekedeteid minőségét, 

144.



vagyis hogy amit csináltál, azt hogyan csináltad. Bizonyos körökben e kettőt 
nevezik idő- és szeretet-elszámolásnak.

Az önismeretre jutásnak tehát az útja ez: Tisztán kell látnod, hogy mit 
csinálsz, és azt, hogy amit csinálsz, azt hogyan csinálod. Ekkor indultál el 
Felém. 

Annak érdekében, hogy járd is a Velem azonos utat,  ahhoz azonban 
nem elég az önismeret. Szükséges hozzá még az, hogy Engem is olyannak is-
merj, amilyennek megismerhető vagyok evangéliumaim alapján. Tehát tisz-
tán kell látnod azt, hogy Én mit tettem, és amit tettem, azt hogyan és miért 
tettem. - Ennyit tehát az első és második kérdésedhez.

A harmadik kérdésedre nagyon tömören válaszolok.
Nézőpont  kérdése,  hogy  valaki  cselekedetei  következményeit  kudarcnak 
vagy sikernek könyveli el. Az Én életem részemről kifejezetten sikeresnek 
volt mondható, pedig szinte mindenki kudarcnak könyvelte el. Sohasem az 
eredmény a fontos, hanem a forrás. Amikor lelkiismeretedre hallgatva tettél 
valamit,  az az Én szememben mindig sikeres lépés volt.  Amikor nem így 
cselekedtél, az Nálam mindig kudarcként könyvelődött el.

Fölhívom figyelmedet arra, hogy nyilvános működésem első kijelenté-
se ez volt: 'Alakítsátok át gondolkodásotokat!'

Most rátérek álmaidra:
A jámbor bikákkal kapcsolatban meg kell mondjam, hogy éppen ellenezőjét 
jelentik számodra, mint azt mások neked mondták. 

Álmokban a nagy, szelíd erőknek - bármilyen képben is jelennek meg - 
mindig az a magyarázata, hogy nincs ok a félelemre. Ostoba fantáziálás az, 
hogy ezek megvadulhatnak. Ha tudattalan világod erről akart volna értesíte-
ni, akkor nem szelídnek mutatta volna neked ezeket a nagy erőket szimboli-
záló állatokat. A nagy erő, ha szelíd, akkor inkább oltalom.

Itt jegyzem meg: Óvlak a negatív tartalmú fantáziálásoktól. Ezek nin-
csenek kapcsolatban Velem.
 A másik álmod a vizekről, s a víz kereséséről, a benned hullámzó félel-
mek és vágyak, az igenek és nemek, a különböző ellentétek egymásba ütkö-
zésének képszerű megnyilvánulásai.

Megáldalak azzal a békével, melyet mindig megtalálhatsz Nálam."

109. AKI TÚLSÁGOSAN NYITOTTÁ VÁLT IDEGEN 
         HATÁSOK  BEFOGADÁSÁRA.  
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       Uram! Egy olyan ember-testvérem kérését hozom Eléd, aki úgy érzi, 
túlságosan nyitottá vált idegen hatások befogadására, s nem tudja e hatásokat 
megfelelően kezelni. Kérlek, mondj erről véleményt!

HANG: "Közvetlenül a kérdezőnek felelek.
Gyermekem! Az átlagember öt érzékszerve által szerzi információit a kívüle 
lévő világról. El kell mondjam, hogy egyre kevesebb ilyen átlag-ember van, 
és egyre többen vagytok, akik olyan hatásokat is képesek vagytok érzékelni, 
melyek nem foghatók közvetlenül érzékszervekkel, csupán kifejlettségükben 
jutnak el oda.

Kétségtelen,  hogy a  nyitottság,  ha parttalanná válik,  akkor több hát-
ránnyal jár, mint előnnyel. Hátránya az a nyugtalanság, mely racionális ér-
vekkel nem szüntethető meg.

Angyalaim nem kis munkát végeznek annak érdekében, hogy fékezzék, 
eltereljék azokat az ártó erőket, melyek egy nyitottá vált lélekben nyugtalan-
ságot akarnak előidézni.  Angyalaim munkája azonban szorosan hozzá van 
kötve a ti szándékvilágotokhoz. Komoly munkát csak segítségetekkel tudnak 
végezni bennetek.

Lényegében nem az a fontos, hogy egy hatás milyen érzést vált ki ben-
ned, hanem az, hogy milyen irányba viszi gondolataidat. Mindig az irány a 
fontos. Amennyiben erősíti benned a másért-élés vágyát, annyiban válik szá-
modra lehetővé, hogy angyalaim távol tartsanak tőled minden ártó sugárzást. 
Ha nem ez történik, akkor elszánt akarattal kell tudatodat ráirányítani azok-
ra a szavaimra, melyeket Máté 6;25-34-ben elmondtam. 

Pszichés problémák területére különösen áll, hogy nem szabad egyszer-
re több helyen keresni rájuk a megoldást, mert ezzel teret nyittok különböző 
ellentétes erőknek magatokban. Gyökeres megoldást viszont csak Nálam le-
het találni. Minden más próbálkozás csupán tüneti kezelést ad.

Jobban át kell élned, hogy Én nem úgy szeretlek téged, mint mindenkit, 
hanem úgy, mint senkit a világon. Ha még valakit úgy szeretnélek, mint té-
ged, akkor kettő lenne belőled! Ennek az igazságnak átélése olyan pszichikai 
páncélba öltöztet, mely szó szerint golyóálló minden ártó sugárzás ellen."
*******************************************************
110. AKIT ELHAGYOTT HITVESE, S NEM ÉRT MEG
         GYERMEKE

Uram! Egy olyan embert hozok Eléd, aki a jelenben sok sebből vérzik, 
s szeretne kissé belelátni a jövőbe. Akár azért, hogy jobban fölkészülhessen, 
akár azért, hogy abból erőt meríthessen. Házastársa elhagyta, s ő gyermeké-
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vel ugyancsak vergődik, aki éppen most kezdi azokat a kamasz-éveket, me-
lyek még egy harmonikus családban is problémáktól terhesek.

HANG: "Közvetlenül neki válaszolok.
Drága, drága gyermekem! Tudom, hogy végső megnyugvást nem ad, de kell 
hogy enyhítse keresztedet az a tudat, hogy Én veled szenvedek, s szenvedtem 
eddigi életed folyamán a múltban is. Számításaid nem jöttek be, nem is jö-
hettek be, mert nem onnan indultál el, ahonnan kellett volna. Mindig onnan 
indultál el, hogy sok baj, nehézség zúdult reád, s te néha ezektől alig kaptál 
levegőt. Ez mind igaz, hogy így történt, de a te életben tüneti kezelések nem 
vezetnek megoldáshoz, csupán kissé elviselhetőbbé teszik a jelent. Hosszú 
távon nem kifizetődőek a tüneti kezelések. Vállalni kell a gyökeres megol-
dást. Pszichikai operációnak kell magadat alávetned. Ezt az operációt ketten 
kell hogy végezzük. Ehhez külsőleg nem kapsz segítséget, csupán visszajel-
zéseket, hogy mennyire sikerült ez az operációnk.

Mi hát a teendőd? Bizony nem a jövőd ismerete, hanem az Én szerete-
tem fölfedezése jelenedben úgy, hogy az egyben terápia is legyen számodra.

Tisztában kell lenned a következőkkel: Eddig még nem született meg 
az az ember, aki egy másik embert boldoggá tudott volna tenni, holott min-
denki boldog akar lenni. A boldogság és a bódultság nem árulnak egy gyéké-
nyen. Nálad is gyökérprobléma az, hogy bódultságodból kiábrándulva újabb 
bódultságtól  reméled szíved békéjének megtalálását.  Sajnos szinte minden 
válhat  narkotikummá,  pillanatnyi  enyhülést  nyújtva  úgy,  hogy következ-
ményeit nem gondoljátok végig.

Közös operációnk első lépése tehát az, hogy kitisztuljon benned: bol-
dogságod nem függhet senki mástól,  csak egyedül tőled. Ezért mondottam 
azt, hogy rá kell látnod arra, mennyire vagy az Enyém! Az mindig idegter-
heltséggel jár, ami nincs kapcsolatban Velem. Ami nincs kapcsolatban Ve-
lem, az vagy nem is lehet kapcsolatban, s akkor fel kell számolnod, vagy le-
het, s akkor e kapcsolatot létre kell hoznod. Ez a második lépése ennek a kö-
zös operációnknak. Minden és mindenki kapcsolatban lehet Velem, ha akar. 
Aki vagy ami nem akar, azzal te se akarj kapcsolatban maradni. De a Velem 
való kapcsolat kiépítését sem kikerülni, sem elhanyagolni nem lehet, illetve 
nem szabad annak, aki valóban benső harmóniára törekszik. Csak aki Engem 
szeret, az képes téged is helyesen szeretni, vagyis segíteni abban, hogy job-
ban Hozzám kapcsolódj.

Én nem tudok és nem is akarok félmegoldást adni. Éppen, mert úgy 
szeretlek, mint senkit a világon /kettő lenne belőled, ha még valakit úgy sze-

147.



retnélek, mint téged /, éppen ezért nem ajánlhatok langyos megoldást szá-
modra.

Kivel élj? Azzal, aki Velem is élni akar! Találsz e ilyent? Eddig még 
mindenki talált, aki akart. Bár az ilyenre rátalálás nem jár mindig együtt a há-
zastársi kapcsolattal.
 Én bízom benned.  Te is  bízzál  Bennem! Megáldalak olyan látással, 
amely segítségével képes leszel több hálaimát mondani. Ilyen imára nem Ne-
kem, hanem neked van igen nagy szükséged. Minél több hálát mondasz, an-
nál több értékre látsz majd rá, amiért még hálálkodnod kellene. Ez a te bol-
dogulásod útja. Újra mondom, nem szeretek senkit úgy, mint téged! Ennél 
nagyobb kitüntetés sem Földön, sem égen nem érhet."
*******************************************************
111. J. GREBERRŐL. TISZTÁZÁSOK

Uram! Egy olyan kérdés-csokrot hozok Eléd, mely lehetővé teszi Szá-
modra, hogy az előző HANG kötetnek különböző gondolatait jobban megér-
tesd velünk. Íme a kérdések:

1. J. Greber tudatosan ferdített, vagy félreinformálták?
2. Honnan igaz, hogy van jobb, mint amit írt?
3. Mit javasolsz az egyházak helyett? Kell-e, lehet-e              

megreformálni a meglévő egyházakat?
4. Mi származik az ördögtől? Hogyan lehet                         meg-
különbözteti a látszat-jót az igazi jótól?

5. Van nem Istentől származó kézrátételes gyógyítás?
6. Mit kell tudnunk, tartanunk a bioenergiákról?
7. Mit takar a BOKOR, és honnan lehet azt megtudnunk,     

hogy aki hozzánk beszél, az valóban Jézus?
8. Honnan tudható, hogy ki az a hiteles ember, aki            valóban 
Jézust tolmácsolja?

9. Valamit a KIO-ról.
HANG: "Már előbbre is mondtam, hogy ez a kötet éppen azt a célt 

szolgálja, hogy az előző kötetben leírt  gondolatokat  jobban kifejtse.  Ezért 
nagy öröm számomra az a kérdés-csokor, melyre feleletet vártok. Bár igye-
kezni fogok kimerítően válaszolni, de ez sem jelenthet teljességet, mivel vá-
laszaim újabb kérdéseket  ébreszthetnek  bennetek,  melyekre  természetesen 
szintén választ vártok. Nézzük hát az első kérdést.                                           
                                 ===========
112. TUDATOSAN FERDÍTETT GREBER?
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1. J. Greber tudatosan ferdített, vagy félreinformálták? Itt átadom ismét 
neki a szót. Szívesen válaszol.

J. GREBER: "Jézusom ma is gyakran tesz úgy, mint kétezer évvel ez-
előtt. Ma is elvárja, hogy az Ő nevében beszéljünk. Ezt teszem most is.

Tudatos ferdítésről szó sem lehetett nálam. Ha csak egyszer is előfor-
dult volna, akkor most nem itt lennék, s nem beszélhetnék hozzátok. Azok 
közé tartozom, akiket nem hajt benső kényszer arra, hogy újra elkezdjék föl-
di életük vándorlását. A tudatosan ferdítők képtelenek itt megmaradni. Tehát 
tudatos ferdítésről szó sem lehetett nálam. Miről van hát szó?

Először is el kell mondanom, hogy itt a színről színre látásban sincsen 
megmerevült befejezettség az ismerés és a szeretés terén. A teljesség tehát 
relatív. Csak az ismereteket befogadó, csak a szeretetet, odaadottságot meg-
élő számára teljesség az, amit birtokol, de ez egy olyan folyamat, olyan sod-
rás medrében történik, mely nem ismer olyat, hogy eddig, és ne tovább. Ezért 
viszonylagos.

Azok a lelkek, akik médiumokon keresztül ismereteket nyilvánítanak 
ki erről a világról, nem azonos szinten élik meg a földi ember méltóságának 
értékét. Így aztán ismereteik szintjét úgy közvetítik, hogy vagy túlértékelve, 
vagy alulértékelve a médium emberi méltóságát, bizony csak hosszabb-rövi-
debb ideig képes a földi ember, tehát a médium a tükör által homályban lá-
tást tartós igazsággá formálni.

Az ember méltóságának gyökere a szabadsága. Azok a szellemek, akik 
magatehetetlen eszközként,  bábuként használják médiumaikat, azok nagyon 
sokszor torzítva közvetítik ismereteiket anélkül, hogy így akarnák. Ez azért 
van, mert  minden ember, tehát minden médium is szabadságának mértéke 
szerint hordozója Isten Lelkének, tehát e mérték szerint képes tükrözni azt a 
valóságot,  melyet  egy szellem a médium szellemére vetít.  A kényszernek 
mindig valóságot torzító hatása van. Minél  fenségesebb egy szellem, annál 
inkább partnerként működik együtt médiumával. Erre legkirívóbb példát ép-
pen a Szentírást sugalmazásra írt írók adják. Egyéniségük csorbítatlan marad 
a sugalmazás alatt. Jézusnál ez egyedülálló.

Mióta  Jézus  tanítását  ismerhetitek,  azóta  rendelkezésetekre  áll  egy 
olyan tévedhetetlen igazodási pont, melyet nem-használni lehet, de megvál-
toztatni nem. Minden szembenállás megszűnne köztetek, ha a Bibliának csak 
a Jézus által alátámasztható mondatait vinnétek át a gyakorlatba."
*******************************************************
113. HONNAN IGAZ, HOGY VAN JOBB, MINT AMIT
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         GREBER ÍRT?
2. Honnan igaz, hogy van jobb, mint amit írt?
HANG:" Az előzőkben J. Greber már utalt erre. Aki teremtmény, az 

soha sem érheti el az ABSZOLÚTUMOT. Csak közelíthet Hozzá. Ezért han-
goztattam már gyakran, hogy a lényeg az ÚT ÉS AZ IRÁNY. A HANG is 
annyiban értékelhető, amennyiben szinkronba hozható evangéliumom tanítá-
sával. Ez áll minden kinyilatkoztatásra. Még a Bibliában leírt szövegekre is! 
Van tehát biztos útmutatótok: Szavaim az evangéliumokban. 

Ha megfigyelitek a legkülönbözőbb vallási irányzatokat, szembetűnő-
en tapasztalhatjátok, hogy legtöbbször - bár tudják, hogy tükör által homály-
ban látnak - nem Engem, hanem valamelyik apostolomat  vagy prófétámat 
idézik  saját  igazuk  igazolására.  Az  evangéliumokban  található  tanításom 
azok számára, akik nem külső tekintélyekre, hanem saját józan eszükre tá-
maszkodnak, nem tartalmaz ellentmondásos erkölcsi eligazítást. Ellentmon-
dásos erkölcsi eligazítást Rám hivatkozva csak azok mondanak, akik bizo-
nyos kijelentéseimet figyelmen kívül hagyva, más szentírási hellyel akarják 
alátámasztani azt a látásmódjukat, mely ellentétes az Enyémmel. Inkább le-
mondanak hittől átjárt józan eszükről, csak ne kelljen Engem ÚTKÉNT vál-
lalniuk."
*******************************************************
114. MIT JAVASOLSZ AZ EGYHÁZAK HELYETT?

3. Mit javasolsz az egyházak helyett? Kell-e, lehet-e megreformálni a 
meglévő egyházakat?

HANG: " Úgy gondolom, hogy ugyanazon szó alatt nem értjük ugyan-
azt. Igazolom. - 

Nekem csak egy Egyházam van. De ez az egy Egyház végig vonul az 
összes jelenleg ismert egyházakon. Az Én Egyházamnak ismertető jele az, 
hogy ugyanaz a Lélek élteti, Aki Engem, mivel létazonosságban van Velem. 
Vagyis az evangéliumokban megtalálható tanításom ennek az Egyháznak az 
alapja. 

Tehát mindaz, aki a Szentírás többi részét ennek a tanításomnak fé-
nyében magyarázza, és nem fordítva, mindaz tudatosan élő tagja Egyházam-
nak. Éppen ezért a keresztény felekezetek közötti egységet nem megteremte-
ni kell, hanem megtalálni. Azok mind EGYEK egymással is, akik arra a Jé-
zusra mondanak IGEN-t, aki az EVANGÉLIUMOK alapján, mint ÚT, fel-
ismerhető. Minden más egyházias elképzelést ehhez kell igazítani. Ilyen érte-
lemben állandó folyamat kell legyen minden egyházban a reform."
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*******************************************************
115. MI SZÁRMAZIK AZ ÖRDÖGTŐL?

4. Mi származik az ördögtől? Hogyan lehet megkülönböztetni a látszat-
jót az igazi jótól?

HANG:  "Gyermekem!  Minden  rossz  egy elrontott  jó.  Az  erkölcsi 
rendben az annyit jelent, hogy minden rossz egy elrontott szeretet. A szeretet 
természetesen  csak  Tőlem származhat.  A szeretetnek  ŐSFORRÁSA VA-
GYOK. Ennek elrontása, ha bennetek tudatos, akkor tőletek származik, ha 
nem tudatos, akkor a gonosztól van.

Arra a kérdésedre, hogy hogyan lehet megkülönböztetni a látszat-jót az 
igazi jótól, hát erre nem lehet oly könnyen válaszolni, mint legtöbben gon-
doljátok. A pokol tüze és a Szentlélek tüze - mondottam egyszer egy gyerme-
kemnek - a felületen meg nem különböztethető. De ez nem baj, ha tudod, 
hogy aki Engem szeret, annak minden, még a pokol tüze is javára válik.

 Hosszabb távon persze megkülönböztethető. A Gonosz nem képes so-
káig a világosság angyalának ábrázatát magára ölteni. A Lélek gyümölcsei-
nek felsorolása megtalálható a Galata levél 5: 22-ben.

Az előbb leírtak természetesen arra vonatkoznak, mikor mások maga-
tartásán kellene meglátnod, hogy az jó vagy nem jó. Önmagad számára nem 
lehet  kétséges,  hogy erkölcsileg  rosszat véletlenül tenni  nem lehet.  Csak 
készakarva. Mindenkinél a SZÁNDÉK a döntő. 

Ostoba kijelentés az, hogy a pokol útja jó szándékkal van kikövezve. 
Az ilyen kijelentés tényleg ördögi. Jó szándékkal nem lehet elkárhozni, csak 
üdvözülni, még akkor is, ha valaki jó szándékkal valami nagyon nagy osto-
baságot csinál. Bár van bűnös tudatlanság is. Ha valaki tudatosan hanyagolta 
el,  hogy elsajátítson  bizonyos  ismereteket,  melyek  további  életében  majd 
fontos szerepet kaphatnak, hát annak bizony terhet fog jelenteni a bűnösen 
elmulasztott  ismeretek hiányából származó rossz következmény. De ekkor 
sincs  számotokra  olyan mérce,  mely képessé  tenne benneteket  arra,  hogy 
megfelelő bírói ítéletet tudnátok hozni az illető rovására."
*******************************************************
116. VAN-E ISTENTŐL SZÁRMAZÓ KÉZRÁTÉTELES
         GYÓGYÍTÁS?

5. Van-e Istentől származó kézrátételes gyógyítás?
HANG: "Drága Gyermekem! E kérdésre is kissé bővebben fogok vá-

laszolni.
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Minden karizma egy olyan emberi képesség, melyet Isten megtisztít és 
fölerősít a közösség javára.

Már úgy vagytok teremtve, hogy a szeretetteljes simogatás is gyógyító 
erőt sugároz. A kézrátételes gyógyítás nem más, mint ezt a természetes em-
beri adottságotokat megtisztítom, fölerősítem, s így jön létre a gyógyítás ka-
rizmája.

 A bennetek lévő gyógyító erő főleg a ti hitetek által tud kapcsolatba 
kerülni velem. Ezért ez az emberi képesség főleg akkor tud karizmaként mű-
ködni, ha a gyógyító és a gyógyulni akaró is élő hittel rendelkezik.

Nem minden betegség gyógyítható. Vannak olyan sorsként vállalt be-
tegségek, melyek éppen e szerepüknél fogva nem szüntethetők meg.

 Még valamit kell tudnod a betegségekkel kapcsolatban. Ellentétben a 
közhiedelemmel, előnye, hátránya egyaránt van a betegségnek és az egész-
ségnek is. Nagyon kevesen gondolnak arra, hogy az egészség óriási felelőssé-
get is hordoz. Nem kevés azoknak az úgynevezett egészségeseknek a száma, 
akik haláluk után új földi életet vállalva komoly betegségeket építenek be jö-
vendő sorsukba, melyeknek éppen az a szerepük, hogy csiszolják lelkükben a 
Rám hagyatkozás, a Velem való kapcsolat elmélyítésének fontosságát.

Természetesen a Gonosz is tud testi egészséget helyreállítani. Erre ak-
kor képes, ha a gyógyulni akaró tudatosan rábízza jövőjét a Gonoszra. A Go-
nosz nem tudja, és nem is karja gyógyítani azokat, akik nem az övéi. Nem 
dolgozik önmaga ellen. Jó szándékú embert tehát Gonosz lélek által meggyó-
gyítani nem lehet."
*******************************************************
117. AMIT TUDNI KELL A BIOENERGIÁRÓL
 6. Mit kell tudni a bioenergiáról?

HANG: "Gyermekem! Sokkal több erőhatásnak vagytok kitéve kívül-
ről, belülről egyaránt, sem mint gondoljátok. Még nagyon gyerekcipőben jár 
e téren az az ismeret, melynek jelenleg birtokában vagytok. Még nagyon a 
kísérleti stádium küszöbén álltok.

Valamikor elmondtam nektek, hogy a hívőnek minden lehetséges. Ti 
leszűkítettétek a hívő szó tartalmát csakúgy, mint a mindent. Tettétek azért, 
mert nehezen akarjátok elfogadni, hogy a hitben nemcsak lehet növekedni, 
de kellene is. Bizony az elmúlt kétezer év alatt inkább toporgás, sőt vissza-
fejlődés tapasztalható nálatok, mint előrelépés.

Vannak a Földön olyanok, akik rendelkeznek megfelelő nyitottsággal 
és  hittel  ahhoz,  hogy bioenergiájukat  mozgósítsák.  De ezek  a  küldötteim 
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csak akkor válhatnak áldásaivá világotoknak, ha nem a mulandó világ pót-
cselekvéseit szaporítják képességeik által, hanem Rám irányítják figyelmete-
ket. Rám, aki Lelkemmel bennetek működni akarok békémmel, örömömmel, 
pozitív látásommal.

Mindannyitokban képesek a bioenergiák harmónia-teremtő munka vál-
lalására. De ennek értelme csak akkor van, ha az örök életet célozza meg. 
Különben narkotikum, pótcselekvés."
*******************************************************
118. PÁR GONDOLAT A   BOKOR   BÁZISKÖZÖSSÉGRŐL  

Pár gondolat a BOKOR bázisközösségről
HANG: "Tömören összefoglalom mindazok számára, akik e könyvet 

valaha olvasni fogják.
A  BOKOR  bázisközösség  igyekszik  tartalmában  sallang-mentesen 

megfogalmazni, és formájában gyakorlatilag naprakész állapotban tartani az 
evangéliumaimban és az Ap.csel-ben föllelhető tanításomat. A tartalmat egy 
eredetileg hat kötetes munka tartalmazza, melynek címe: KIO. / Keressétek 
az Isten Országát./ E munka megírására használtam fel apostolomat és prófé-
támat, Bulányi György piarista tanárt.

A BOKOR formáját a hármas kötelék adja.
1.  Tagjai  minden reggel megbeszélik  imában Velem az elkövetkező 

nap feladatait. Vagyis közösen TERVET készítünk. E tervet aztán este szin-
tén imában Velem, összevetjük az elmúlt nap TÉNY-eivel. Első kötelék te-
hát egy ilyen reggeli és esti ima.

2. A második kötelék az elsőt biztosítja. Ez azt jelenti, hogy a BOKOR 
tagjai kiválasztanak maguknak egy olyan bokorbeli testvért, akinek megbe-
szélt időszakonként elmondják, hogyan is állnak az első kötelékkel.

3. A harmadik kötelék pedig olyan közösséghez tartozás, melynek tag-
jai vállalták az első két kötelék ápolását, s céljuknak tűzték ki, hogy mielőbb 
mindenkinek legyen egy  fölvevő  /  tanuló  /  és  legalább egy  leadó /ahol  ő 
tanít / közössége.

Akik e hármas köteléket vállalják, azok tudják, hogy magatartásukkal 
főleg e világ hatalmasságai felé sok problémájuk lesz, ezért úgy szervezik 
kapcsolataikat, hogy KÖZÖS dolgaik megbeszélésére, egymást informálásá-
ra módot találjanak.
   Ennyit tehát röviden a BOKOR BÁZISKÖZÖSSÉGRŐL.
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Még egy kérdésedre válaszolok röviden, bár az eddigiekből is ki lehet-
ne olvasni. Kérdésed így hangzik: Honnan lehet megtudni, hogy ki az a hite-
les ember, aki Engem tolmácsol? Válaszom ez: 
AZ  EVNGÉLIUMAIMBÓL  ÉS  A  SZÍVEDBŐL,  HA  ELHISZED, 
HOGY  LELKEM  BENNED ÉL! Lelkem abból, hogy építeni, buzdítani 
és vigasztalni akar téged."
*******************************************************
119. HELYES MAGATARTÁS-E A NAGY 
         ELFOGLALTSÁG?

Uram! Valaki, aki nagyon elfoglaltnak tudja magát, tudni szeretné, he-
lyes úton jár-e?

HANG: "Leányom! Valamikor ezt mondtam nektek: 'Aki elveszíti éle-
tét, megmenti azt.' - Ezt mondom ma is. Az élet elvesztésének másik neve: 
másért élés. 

Akit idős ember és gyermeke vesz körül, az nemcsak természetszerűen 
éli meg, hogy másokért kell élnie, hanem egy nagy kísértésnek is áldozatává 
válhat. A nagy kísértés pedig az, hogy közvetlen környezete nem csupán fel-
használja az illetőt, hanem ki is használja. Ezt ki kell tudnod védeni. 

Aki gyermekéért  él,  az nem másért  él,  hanem önmagáért.  Ha öreget 
kell istápolnod, az már másért élés. Gyermekednek már nem szabad belőled 
élnie, mert ezzel éppen neki ártasz. Pontosan e téren áll az, hogy ha valaki 
igazán másért kezd élni, akkor azt tapasztalja, amit így fejeztem ki: 'Ellensé-
ge lesz az embernek saját házanépe'.

Családodnak segítenie kell téged abban, hogy amit gyógyító szolgálat-
ban tehetsz, azt minél nagyobb hatékonysággal tedd.

A tanulás csak annak megy rovására, akiben ezáltal csökken a szeretet. 
Nálad nem lehet ez a helyzet, mert nem családodért kell élned, hanem csalá-
dodból. Családodért már éppen eleget éltél.

 Fiadtól sokkal jobban szabaddá kell válnod. Ez mindkettőtök érdeke. 
Ugyanakkor jobban el kell köteleződnöd a dicsőítő imához. Hidd el, sokkal 
jobban szeretlek, mint gondolod. Szeretetem még nagyobb önállóságra akar 
nevelni. Így adom életedre áldásomat!"
*******************************************************
120. VALAMIT A KÖNNYEK ADOMÁNYÁRÓL
       Uram! Egy, a BOKOR-hoz közel álló testvérem kérdéseit hozom Eléd.
Első kérdése: Mit jelent a könnyek adománya?

HANG: "Minden kérdésre közvetlenül testvérednek válaszolok.
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Testvérem! Nemcsak Mózes volt olyan helyzetben, hogy az akkori em-
bereknek szívük keménysége miatt gondot okozott számára a benne megszó-
laló HANG továbbadása. Számomra is gond volt ez akkor, mikor emberként 
köztetek  jártam.  Sokszor  kellett  burkoltan  beszélnem,  és  gyakran  nem is 
mondhattam el  azt,  amit  javatokra  elmondhattam volna,  ha  nem vagytok 
olyan kemény szívűek. Meg kellett várnotok, míg Én elmegyek, hogy Lelke-
met elküldve, az megpuhítsa szíveteket. Mit jelent ez?

Azoknak, akiknek az átlagnál nagyobb szükségük van arra, hogy tisz-
tábban halljanak szívükkel - nem csupán önmaguk, hanem a közösségek, a 
többi ember számára is -, azoknak Lelkem megadja ezt a karizmát. Átlagnál 
nagyobb empatikus, mások sorsába beleérző szívvel kezdenek rendelkezni, s 
nagy érzelmi gazdagsággal képesek átélni szeretetem hatékonyságát, értetek 
vállalt szenvedéseim áldozatát.

Az az ember is, aki most neked tolmácsolja HANGOMAT, volt mikor 
hetekig nem tudott Rólam másoknak úgy beszélni, hogy ne fojtogatta volna a 
sírás. Ez nem fáradtság, nem idegkimerültség következménye volt,  hanem 
annak következménye, hogy Lelkem puhító munkát végzett addigi kemény 
szívében. Ez tehát nem azonos a Hegyi beszédben mondott – boldogok, akik  
sírnak - kijelentésemmel. Az ott említett sírók alatt az ártatlanul megsanyar-
gatottakat értettem."
*******************************************************
121. NEVEZHETŐ-E NEM-JÉZUSINAK EGY
         HAGYOMÁNYOS KERESZTÉNY?

Kérdés: 1. Nevezhető-e  nem-jézusi embernek egy hagyományos   ke-
resztény tudattal rendelkező, és e szerint élni igyekvő ember?

HANG:  "Bármennyire  is  tiltakozol,  bizony  csak  annak  nevezhető. 
Hidd el, az apostolok még a Szentlélek eljövetele után sem voltak jézusi em-
berek. Neked már igazán tudnod kellene, hogy a lelkiismerete szerint cselek-
vő és az ÉN, tehát Jézus lelkiismerete szerint cselekvő ember nem szükség-
szerűen azonos. Sőt! A legritkábban azonos. 

Jézusi embernek csak az mondható, aki Engem Út-ként vállal. Aposto-
laim hogy lettek volna  jézusiak,  mikor még közvetlen mennybe-menetelem 
előtt is azt kérdezték Tőlem: "Uram! Most állítod helyre Izrael országát?" 
/Ap.csel. 1;6./ Hogyan lehetne jézusinak mondani azokat a jámbor lelkeket, 
akik bár minden szertartást felhasználnak annak érdekében, hogy lelkiisme-
retüket megnyugtassák, de ünnepséget tartanak jó lélekkel, mikor gyermekük 
vagy unokájuk bejelenti, hogy esküt tesz embergyilkolásra a katonaságnál!
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Csak az mondható  jézusi embernek, aki kilépve az igazság rendjéből, 
vállalja az irgalom rendjét, de nemcsak passzív módon, hanem aktív módon 
is. Vagyis: nemcsak éli, de hirdeti is. Nemcsak azok felé, akik ezért őt nem 
bántják, hanem azok felé is, akik őt ezért bántják. 

A jézusi ember mindenféle hatalom számára - egy bizonyos szint után - 
elviselhetetlen. Ezért mondhattam ki egyértelműen azt, hogy aki Velem azo-
nosul, az szükségszerűen sorsomban is osztozik.

Tágabb értelemben viszont  jézusi embernek mondható mindaz, aki ha 
tudná, hogy ennek érdekében  állapotszerűen vértanúnak kell lennie, akkor 
ezt szívesen vállalná. 

Tehát nemcsak az a jézusi ember, aki az irgalom rendjében él, hanem 
az is, aki tudatlansága miatt nem ebben él, de nyitott ebben az irányban."
*******************************************************
122. VAN-E ÉRTELME IMÁDKOZNI HALOTTAINKÉRT?

Kérdés: Van értelme a halottakért mondott imának akkor is, ha az ille-
tő már újra itt van a Földön?

HANG: "Gyermekem! A halottakért mondott imának nem az az értel-
me, hogy akiért imádkoztok, az előnyösebb helyzetbe kerül ennek hatására a 
többi halotthoz viszonyítva, bár ez is történik bizonyos megszorításokkal. De 
imáitok ilyenkor éppen a megérintett által mindenki számára áldást sugároz-
nak. Azért mondtam e szót: megszorításokkal, mivel feladatot is ró az illető-
re.

 Nektek viszont pszichikailag nem mindegy, hogy olyanért imádkoz-
tok, akit érzelmileg is a szeretet szála köt hozzátok, vagy olyanért, aki szá-
motokra közömbös. Ezért nektek nagyobb szükségetek van arra, hogy halot-
taitokért imádkozzatok, mint nekik. Az ilyenkor bennetek növekvő szeretet 
intenzitása miatt van ez így.

Az  teljesen  mindegy számotokra,  hogy akiért  imádkoztok,  hol  van. 
Bárhol legyen is az, akiért imádkoztok, az őt megérintett ima mindenkire ál-
dást áraszt. Ha pedig képtelen őt megérinteni, akkor imádságotok visszaszáll 
rátok. Van ilyen is.
  E fohász: "nyugodjanak békében", nagyon is hatékony fohász. Ez a fo-
hász az ellen a bántó nyugtalanság ellen dolgozik, mely akadályozza az Én 
békémnek létrejöttét. Az Én BÉKÉM nem csupán a rend nyugalma. Az Én 
békém az Én szeretetemben való fejlődésnek az alapja és rugója. E fohásszal 
azt a vágyatokat fejezitek ki és irányítjátok az örökkön élők országába, me-
lyet legszentebb imátokban így fejeztek ki: "Jöjjön el a Te Országod." 
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Ez a békében nyugvás olyan, mint mikor egy csónakos behúzhatja eve-
zőit, mert ráfektette csónakját olyan sodrásra, melynek lendületét evezői csak 
gátolnák.  Aki az Én békémben nyugszik, az szeretetem erejével olyan létdi-
menziókat hasít át, melyek messze meghaladják saját erejét. Az itt valóban 
azt éli meg, hogy minden kegyelem! - Értékes tehát ezt a fohászt mondani.

3. Mivel kérdezel a szentekhez szóló imáról is, hát erre is kitérek.
Lázár  feltámasztásával  kapcsolatban  mondottam,  hogy aki  Bennem 

hisz, az halált nem lát sohasem. Ez így igaz.
Kétségtelen, imádságnak nevezitek, ha kapcsolatba léptek az itteniek-

kel. De tudnotok kell, hogy igenis kapcsolatba léphettek velük. Amikor a Tá-
bor  hegyén kapcsolatba léptem Mózessel  és Illéssel,  bizony tudtam,  hogy 
azért megyek oda, hogy ez megtörténjék. És bár a Getszemániban nem azt 
mondtam,  hogy szólhatnék  az  angyaloknak,  hanem  azt,  hogy kérhetném 
Atyámat, s Ő küldene segítségemre angyalokat, de mondhattam volna azt is, 
hogy az angyaloknak szólhatnék. Szándékom egyáltalán nem az volt, hogy 
lebeszéljelek  ezzel  benneteket  az  égi  lelkekkel  való  társalgásról.  Egészen 
más gondolatok foglalkoztattak akkor Engem az Atyámmal kapcsolatban. 

Mikor a Pusztában vadállatok között éltem, és angyalok szolgáltak Ne-
kem, akkor gyakran szólítottam meg égi lelkeket annak érdekében, hogy aka-
dályozzák Bennem a Kísértő gondolatait. Ő akkor egy időre elhagyott. De az 
égi lelkek mindig rendelkezésemre álltak, mint ahogy a ti rendelkezésetekre 
is állnak, ha kéritek őket. 

Ahogy egymást tudjátok kérni imára, könyörgésre, dicsőítésre, hálálko-
dásra, hogy segítsenek nektek, éppen úgy azokat, akik már közelebb vannak 
Hozzám, még nagyobb hatékonyság reményében kérhetitek. Isten Országa, 
és természetesen annak lakói sokkal közelebb vannak hozzátok, mint ti földi 
emberek egymáshoz.

Ha valaki neveltetése, felekezete hatására nem kíván az itteniekkel tár-
salogni, az nem baj. Fontos az ő szíve nyugalma. Ha nyitott a fejlődésre, ak-
kor fejlődni fog e téren. De bizony baj az, ha valakit le akartok beszélni, FŐ-
LEG RÁM HIVATKOZVA!, hogy ápolja a kapcsolatot az égiekkel, ha rá 
akartok beszélni valakit arra, hogy ne álljon szóba, ne társalogjon azokkal, 
akik Engem már színről színre látnak. Újra mondom: Az ÉG közelebb van 
hozzátok, mint ti egymáshoz. És jobban rendelkezésetekre is áll.

Mivel minden rossz egy elrontott jó, persze ezt a jót is el lehet rontani. 
De erre is áll a mondás: A fát nem az árnyékáról, hanem a gyümölcseiről le-
het megismerni."
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*******************************************************
123. VÉLEMÉNY A TEMETŐKRŐL

Mondanivaló a temetőkről, és arról, hogy ne avassunk szentté politiku-
sokat.

HANG: "Van még mondanivalóm a temetőkkel kapcsolatban. Nagyon 
fontosak! Nem lehet eléggé ráirányítani  figyelmeteket  arra, hogy mulandó 
életetek porból van, és porrá válik. Bár jobban tudatosulna bennetek, hogy 
temetőkön jártok akkor is, mikor nem temetőben jártok. Aligha találni jobb 
eszközt a helyes értékrend kialakítására, mint a temetők által sugallt valóság.

Az igaz,  hogy aki már meghalt,  annak semmit  nem jelent, hogy hol 
vannak földi hamvai. De a még itt maradottaknak az egyik leghatékonyabb 
fölkiáltó jel arra, hogy saját jövőjükkel szembesüljenek.

4. Levelednek még egy részére kell reflektálnom. 
Ne avassátok szentté egymást. Főleg ne politikusaitokat, államfőiteket. Egy 
államfő akkor tenne legjobbat önmaga számára, ha lemondana arról a hivata-
láról, melyben szükségszerűen és sűrűn szembekerül ezekkel a kijelentéseim-
mel: 'Ne ítéljetek, ne álljatok ellen a gonosznak, hanem ha megütik arcod 
egyik felét, tartsd oda a másikat is'.

 Higgyétek el, egy politikus sem képes sokáig itt maradni színem előtt. 
Ameddig  pedig  kénytelen,  addig  bizony itt  pokol  az  élete.  Ne  avassátok 
szentté a hatalmon levőket. Ha szentek lennének az Én szememben, akkor 
nem lennének hatalmon. Persze itt is áll, hogy a tudatlanság enyhítő körül-
mény, de fölmentő csak egészen kivételes esetekben."
*******************************************************
124. BIZONYTALANSÁG AZ AGYKONTROLL, JÓGA,
        EMBERI KAPCSOLATOK TERÉN 

Uram, akit most Eléd hozok, az benső bizonytalanságban él, s szeretne 
a Te szándékod szerint haladni előre. 

Agykontroll, jóga, szülő- és barátnő-kapcsolatai mind kérdőjeleket tá-
masztanak lelkében.

HANG: "Gyermekem! Problémáid nemcsak megalapozottak, de szük-
ségszerűek is. Ezekre a benső birkózásokra azért van szükséged, hogy jobban 
kitisztuljon benned, mi az, ami meggyőződésed, és mi az, amit csupán ruha-
ként hordasz magadon. Mivel  mindenkinek,  így neked is,  a meggyőződés 
szerinti élet felé kell törekedned, ezért ébrednek benned a megválaszolandó 
kérdőjelek.
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Az agykontrollal foglalkozni megfelelő mértékkel, az nagyon bölcs do-
log. Tudnotok kell, hogy sok olyan képesség rejlik bennetek, melyeket még 
nem aknáztatok ki. E képességek megfelelő használata nagyon tudna segíteni 
benneteket abban, hogy lelketek harmóniáját,  békéjét jobban elmélyítsétek. 
Sajnos, e képességekre is áll az a mondásom, hogy a világ fiai okosabbak a 
maguk nemében a világosság fiainál, s így e képességeket ők nemcsak fölfe-
dezik magukban, hanem használják is, és nem éppen a lelkek épülésére, ha-
nem arra, hogy anyagilag, szellemileg a világosság fiai elé kerüljenek.

Nagyon szétszórt a gondolkodásotok. Az agykontroll alkalmas eszköz 
a koncentrált gondolkodás megtanulására.

A jóga is adományaim közé tartozik. Ne feledd: az első kegyelem a ter-
mészet. A jóga természetes eszközökkel akarja benső elmélyedésre késztetni 
a jógázót. Ezektől nem félni kell, hanem okosan felhasználni annak a benne-
tek szunnyadó végtelen szeretetenergiának mozgósítására, mely által ki tud-
tok nyílni az örök értékek befogadására.

Mindkettő ismeretét és tapasztalatát föl kell használnod arra, hogy ki-
tisztuljon előtted apáddal és barátnőddel való kapcsolatod. 

A te feladatod mindenképpen az,  hogy benső szabadságot szerezzél. 
Ennek  útja  pedig  egy speciális  imádság.  Rendszeresen  kell  könyörögnöd 
azért, hogy betöltődjél Szentlélekkel /Lukács 11;13/. ’Mert ahol a Lélek, ott 
a szabadság.’ / 2Kor 3;17./ Ez az esemény nem történik észrevétlenül. Nagy 
lelki élményt fog jelenteni számodra, s mindent tisztábban és egyértelműb-
ben fogsz látni. De nemcsak látni fogsz egyértelműen, hanem cselekedni is.

Megáldalak, hogy tudj bizakodóan reménykedni szavaim beteljesülésé-
ben."
*******************************************************
125. AGGÓDÁS MÁSOK LELKI ÜDVÉÉRT

Uram! Egy gyermeked aggódik közvetlen hozzátartozója lelkének üd-
véért. Szeretné, hogy ha az a hit, mely őt élteti, e hozzátartozóját is éltetné.

HANG: "Gyermekem! Nagyon át kell alakítanod gondolkodásodat ah-
hoz, hogy meg tudjál érteni Engem.

Először is tudnod kell, hogy hitetlen ember nem létezik. Csupán arról 
lehet szó, hogy valaki nem azt és nem úgy hiszi, mint te. Ha te azt gondolod, 
hogy te jobban szereted anyósodat, mint Én, akkor bizony te nem igazán hi-
szel Bennem. Vagy inkább így mondom, nem ismersz Engem.
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Neked semmi más dolgod nincs, mint az, hogy hited által légy szabad 
mindentől és mindenkitől. Te mindaddig megkötözött vagy, míg úgy gondo-
lod, hogy te aztán jól látsz. 

Hát nem furcsállod? Te félted őt, ő félt téged. Legalábbis ezt írod. Hát 
van ennek értelme? Szerintem elég, ha Engem féltesz. Mert bizony Engem 
lehet megszomorítani is és elveszíteni is.

Újra mondom: Nincs más feladatod, mint imádkozni azért,   hogy sza-
baddá válj megkötözöttségeidtől, félelmeidtől,  aggódásaidtól. Te nem vagy 
képes senkit üdvözíteni, de lehetővé tudod tenni azt Számomra, hogy te üd-
vözülj. Így van ezzel más is. Mindenki lehetővé tudja tenni Nekem, ha akar-
ja, hogy boldoggá tegyem, de senki sem tudja ezt más helyett megtenni. Te 
sem. Tehát ne anyósod megtéréséért könyörögj, hanem saját szabadságodért. 
Hidd el, ennél nagyobb jót anyósodnak sem tudsz tenni."
*******************************************************
126. VAN-E ISTENTŐL JÖVŐ PAPI HIVATÁS?

Uram! Valaki aziránt érdeklődik, hogy mi a szándékod vele? Pap, szer-
zetes, tanár vagy valami egészen más pályát gondolsz számára?

HANG: "Kedves kis Barátom! Pap vagy szerzetes semmiképpen ne 
légy! Ez az Én ajánlatom. Különben azt teszel, amit akarsz, s Én mindaddig 
melletted állok, míg szándékod az, hogy növekedj a szeretetben.

Először is a keresztény felekezetek éppen azért járattak le Engem, mert 
a papnak jelentkezők nem szándékom szerint, nem Általam hívott egyének 
voltak. Nem igaz az, amit a katolikus Egyház létéről tréfásan állítani szoktak, 
hogy t.i. isteni eredete azzal is igazolható, hogy még papjai sem tudták tönk-
retenni. Igenis tönkre tudták tenni! Mutatja ezt a cölibátus kötelezettsége, a 
szentségek csak papok által  kiszolgáltatható  szükségszerűnek hirdetése az 
üdvösség elérésére, a fegyverek mindkét oldalon való megáldása, a harcoló 
katonák egymás elleni uszítása, az ellenség szeretésének tudomásul nem vé-
tele, a sok-sok cím és rangkórság vágyainak felszítása, stb, stb.

Volt,  akit  hívtam papnak. De az illetőnek azt  annyira nyilvánvalóan 
hoztam tudomására, hogy ahhoz semmi kétsége sem férhetett. Ma már nem 
hívok senkit papnak, sem szerzetesnek. Ma mindenkit olyan szeretetre hívok, 
mely  nem ismerheti  az  engedelmeskedtetés  korlátait.  Csak  ezt  ismerheti: 
"Szeress, és tégy, amit akarsz!" Ezt az elvet ma már egyetlen felekezet urai 
sem tudják elfogadni alattvalóikra vonatkoztatva.

Ha hiszel Bennem, akkor tudod, hogy sokkal jobban szeretlek annál, 
semhogy valaha is magadra hagynálak. De mindent a maga idejében. Neked 
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mindig a jelent kell megszentelned. Számodra más nem is fontos. Ha tudod, 
hogy veled vagyok, ha igyekszel a mindenkori jelenben kedvembe járni, ak-
kor tudlak vezetni, s te mindenkor tudni fogod, hogy mi a teendőd.

Általában nem azért rejtettem el a jövő eseményeit előletek, hogy ez 
károtokra legyen, hanem éppen fordítva. Szükségesek azok az erőfeszítések, 
melyeket meg kell tennetek, hogy a Belém vetett bizalom ne csak elmélet 
maradjon, hanem tudjon életetek gyakorlatában is érvényesülni.

Ebben a korszakban, melyben éltek, nagyon sok segítséget tud adni egy 
kisközösség, egy jó baráti kör jövőtök megalapozása érdekében.

Megáldalak, hogy ezzel is erősítselek hitedben, hogy jobban tudj bízni 
Bennem."
*******************************************************
127. BIZONYTALANSÁG HÁZASSÁG ELŐTT

Uram! Egy fiatal testvérem bizonytalan önmagában most, amikor há-
zasság előtt áll. Kétségek kínozzák. Te is azt szántad neki, akit most ő gon-
dol, vagy nem? Jól döntött-e emellett a házastárs-jelölt mellett? Egyáltalán, 
nem  volna  számára  előnyösebb,  ha  sohasem  lépne  senkivel  házasságra? 
Uram! Testvérem várja útmutatásodat.

HANG: "Kedves Barátom! Nem vagy egyedül kétségeiddel. Legtöbb 
házasulandóban fölmerülnek hasonló gondolatok.  Ennek általában két oka 
szokott lenni. Az egyik egy olyan megkötözöttség az eddigi életvitellel kap-
csolatban,  melyet főleg kényelmi szempontok motiválnak.  Főleg az eddigi 
szülői kötődés szokott itt főszerepet játszani.

 Hosszabb távon ez nagyon rosszul szokott végződni, mivel a szülő ál-
talában hamarabb hal meg, mint a gyermek. Ezután újra váltani már nagyon 
nehéz. A másik ok abból szokott adódni, hogy a jövendőbeliben hátha nin-
csenek meg azok a tulajdonságok, melyeket  most  meglenni  gondol,  s  így 
esetleg olyan csalódásnak teszi ki magát, melyet majd nem bír feldolgozni 
magában. Ennek az oknak alapja nem annyira a kényelem, mint inkább az 
önbizalom hiánya. E téren az eddigi neveltetés sokat jelenthet. Nem kevés 
azoknak  a  fiataloknak a  száma,  akikben  éppen a  szülők  akadályozták  az 
egészséges önbizalom kifejlődését.

Mi hát a tanácsom? Több időt kell töltenetek azzal, hogy elbeszélges-
setek egymással eddigi szülői, rokoni kapcsolataitokról, és arról, hogy jövő-
töket hogyan gondoljátok új alapokra építeni  úgy, hogy eddigi életetek és 
szülői,  rokoni,  baráti  kapcsolataitok ne akadályai,  hanem segítői  legyenek 

161.



jövő életeteknek. Ennél többet most ajánlani nem tudok neked. De tudnod 
kell: Rám mindig számíthatsz! "
*******************************************************
128. VAN-E MEG NEM HALLGATOTT IMA?

Uram! Egy hívő lélek arra kér Téged, hogy mondd meg néki, miért 
nem talál meghallgatásra imája, melyet fogadott fia érdekében már annyiszor 
Eléd terjesztett?  Azt  is  szeretné tudni,  miért  nem tud olyan folyamatosan 
imádkozni hangosan, mint gondolatban?

HANG: "Gyermekem! Nincs meg nem hallgatott ima. Én mindenki-
nek hallom szavát, aki Hozzám intézi azokat. Még azokat a szavakat is, me-
lyeket nem Hozzám intéz valaki, azokat is hallom!

Ti, akiknek látása éppen anyagi lehatároltságotoknál fogva nagyon is 
korlátozott, gyakran kértek Tőlem olyat, amit ha megadnék, akkor nem sze-
retnélek igazán titeket. Jaj lenne nektek, ha minden kéréseteket teljesíteném. 
Jaj lenne annak a gyermeknek, akinek minden kérését teljesítenék szülei.

Az igaz, érett hitet éppen az jellemzi, hogy megelégszik azzal, ha kér. 
Igen, mert tudja, hogy kérésével problémáját átruházta Rám, s így e problé-
ma már jó kezekben van. Csak az a kérés érdemli meg, hogy hitből jövőnek 
legyen nevezhető, mely mögött feltétlen bizalom áll. Aki valóban bízik ab-
ban, hogy nemcsak meghallgatom, de mérlegelem is kérését, az akkor is nyu-
galmat hordoz szívében, ha nem tapasztalja kérése teljesítését. 

Ami pedig a hangos és a gondolatban végzett imádságot illeti, erre vá-
laszom a következő:

A gondolati ima minél átéltebb, annál jobban halad a szemlélődés felé. 
Ápold és gyakorold hát a gondolati imádságot. 

A szóbeli ima külsőleg ad nagyobb ünnepélyességet a Velem való ta-
lálkozásnak.  Ezért kissé körülményesebb, s olyan gátlásokat kell  általa le-
győznöd  magadban,  melyek  szinte  szükségszerűen  fölmerülnek,  ha  olyan 
személlyel kell beszélned, aki iránt átlagnál nagyobb tiszteletet érzel.

Beszélj bátran és gyakran Velem hangosan azzal a tudattal, hogy  senki 
sem szeret téged megközelítőleg sem annyira, mint Én. Ez nem fog az ünne-
pélyesség rovására menni,  de igenis mélyíteni fogja benned a Velem való 
benső BARÁTSÁGOT. Át fogod tudni élni azt, hogy számodra nem az az 
igazi  kitüntetés,  hogy  Hozzám  fölemelkedhetsz,  hanem  az,  hogy Én  le-
szállok,  leereszkedem hozzád.  Ez  nem kisebbé,  hanem örömtelibbé  fogja 
tenni kettőnk kapcsolatát.

Megáldalak a bizalom Lelkével."
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*******************************************************
129. HAMVAZÓSZERDÁRÓL PAPOKNAK

Uram! Kérlek, mondj valamit hamvazószerdáról, a nagyböjti időszak-
ról papjaidnak.

HANG: "Nem csupán a nagyböjti hangulat mondatja Velem  azt, amit 
most hallani fogtok Tőlem. Szomorú, nagyon szomorú valóságot tárok most 
elétek.

Isten-érvnek szoktátok mondani Egyházam isteni eredetének igazolásá-
ra azt, hogy még a papok sem tudták tönkretenni. Ez bizony nem így van. 
Tönkre tudtátok tenni, mint ahogy tönkre tudtak tenni Engem is földi életem-
ben, és teszitek ezt ma is. Beiszaposodtak azok a források, melyek eddig él-
tettek benneteket.

Az imádkozást, főleg a magánimát, fölösleges időtöltésnek tartjátok, a 
Breviáriumról ne is beszéljek. De a szentmisék, és általában a szentség-ki-
szolgáltatások sem szolgálják azt a célt, hogy emberi kapcsolataitok Bennem 
elmélyültebbek legyenek. Van-e egyáltalán használatban olyan eszköz nála-
tok, mely e célt szolgálná?

És  hogy  álltok  a  közösségeitekkel?  Bizony  vannak  országotokban 
olyan közösségek, melyek jobban működnek nélkületek, mint általatok. Még 
mindig fensőbbrendűségeteknek a tudata határozza meg legtöbbször életvite-
leteket. Ti magatok fogalmaztátok azt meg, hogy akinek közületek nincs csa-
ládja,  annak általában nincs  felelősségteljes  munkaviszonya  sem.  Viszont 
minden mása megvan. Főleg pénze! Pedig az tényleg az ördög trágyája. Ettől 
bűzlik sok papi lélek.

Akit  igazán  szeretünk,  azzal  törekszünk  együtt  érezni.  Erre  bőséges 
példát adtam annak idején. Az egész nagyböjti időszak arra szólít fel benne-
teket, hogy próbáljatok együtt érezni Velem. Egyházatokban csak két szigorú 
böjti nap van évente. Az egyik éppen hamvazószerda. Ennek olyannak kelle-
ne lennie, mint egy mű nyitányának. Benne kellene dobognia szívetek min-
den jó szándékú elhatározásának afelé, hogy most aztán igazán együtt akar-
tok Velem érezni.

Itt most nem csupán azokról a kétezer évvel ezelőtt történt események-
ről van szó, melyek Engem emberileg valóban tönkretettek a Földön, hanem 
a mai fájó jelenlétem helyzetéről köztetek. Köztetek, akik bátorkodtok kije-
lenteni, hogy szolgálni akartok Engem.

 Valljátok meg önmagatoknak őszintén: hányszor és hogyan beszélté-
tek meg velem idő- és szeretet-elszámolásaitokat az elmúlt év hamvazószer-
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dája óta, ha egyáltalán voltak ilyenek? A lelkigyakorlataitokon tett elhatáro-
zásaitokról nem is beszélve.

Nagyon szeretlek benneteket.  Ez nem kétséges. De ettől  ti  még sem 
jobbak, sem boldogabbak nem lesztek. Pedig erre teremtettem minden em-
bert,  tehát  benneteket  is.  Ezért  vállaltátok  nyomorult  földi  életetek sorsát. 
Nálam nincs kivételezés. Nem kívánhatok papjaimtól semmivel sem keve-
sebbet, mint egy többgyermekes családapától.

Legalább odáig jussatok el nagyböjt folyamán lelkileg, ameddig vala-
melyik  nagycsaládos  jó  barátotok.  Legalább akkora  felelősséget  érezzetek 
önmagatok iránt, ha már más iránt nem éreztek. 

Sorsom köztetek tőletek függ!!!"
*******************************************************
130. FOGALMAK TISZTÁZÁSA: SZEGÉNYSÉG; ALÁZAT;
    JÓZAN ÉSZ; JÓSZÁNDÉK; NYÁRSPOLGÁR; ÖNZÉS;      STB.

Uram! Egy testvérem, aki 11 oldalban írta le gondolatait, melyek két-
ségtelenül a HANG által mondottak alapján fogalmazódtak meg benne, sze-
retne választ kapni Tőled kérdéseire.

HANG:  "Barátom! Fogalmi  tisztázást  kérsz.  Jól  teszed.  Csak akkor 
tudjuk megérteni egymást, ha ugyanazon szó alatt ugyanazt értjük. Kérdezed: 
" Atya, Krisztus, Szűzanya, külön lelkek-e?" Hát persze, hogy külön lények! 

Az igaz, hogy a HANG által nem mindig a megkérdezett válaszol, de 
amit válaszol, azt az is mondhatná, akit a kérdező megkérdezett. Most nem 
térek ki, hogy ez miért van így. Csak annyit mondok erről, hogy itt is vannak 
bizonyos témaköröknek, bizonyos feladatoknak  megbízottjai.  Így előfordul, 
hogy közvetlenül nem a megszólított válaszol, de a megszólított mindig tud 
róla, és mindig helyesli a választ. Ez a lényeg. Így a kérdező sohasem érezhe-
ti magát megtévesztettnek. Akkor sem, ha nem a megszólítottól kapja köz-
vetlenül a választ. Így fordulhat elő, hogy az Atyát megszólításra a válasz így 
kezdődik: "Barátom", holott az Atya sohasem szólítja meg így teremtménye-
it. De a válasz tartalmi részét mondhatná akár közvetlenül az Atya is.

 A HANG első kötetében említettem, miután médiumom Rám kérde-
zett, hogy honnan ismerheti meg a HANG mögötti SZELLEMET, hogy ez 
pillanatnyilag nem tartozik a lényeghez, s nem tartozik a médium ismeret-
anyagához sem. Amiért akkor ezt mondtam, most ezt röviden az előbb meg-
válaszoltam.

Most azokat a szavakat veszem sorra, amelyek tartalmát pontosítani kí-
vánod.
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SZERÉNYSÉG: Az mondható SZERÉNYNEK, aki belül már szabad-
dá vált  minden szereplési  vágytól.  A SZERÉNYSÉG nem mindig értéke-
sebb, mint a szerénytelenség. De aki SZERÉNY, az nagyobb hitelességgel 
tudja képviselni az Én munkámat életében, mikor tanúskodik Rólam.

ALÁZATOSSÁG: A Hozzám tartozásnak és  az  Általam megkívánt 
lelki fejlődésnek az alapja. Két összetevője van. Az alázatos, aki:
1. a felismert igazságért minden gyalázatot, bántást vállal, 2. aki mindig nyi-
tott afelé, hogy a felismert igazságnál lehet igazabb felismerésre is jutni. - 

Alázatos tehát az, aki mindent vállalva pillanatnyi meggyőződéséért, 
nyitott Felém a Tőlem felkínált esetleges jobb elfogadására. 

Összegezve így is mondhatom: az az alázatos ember, aki meggyőződé-
sét még élete feláldozása árán is egyedül Általam engedi formálni.

HITTŐL ÁTJÁRT JÓZAN ÉSZ: Mint  már  többször  említettem,  az 
első kegyelem, vagyis Tőlem származó adomány, maga az emberi természet. 
Ezt Én sohasem szándékolom lerombolni az emberben. Sőt éppen erre aka-
rok építeni.

 Mivel mindenkiben ott vagyok létbentartó  módon - ez még akkor is 
igaz, ha nem közvetlenül Tőlem történik a teremtés -, ezért minden ember-
nek lehetősége van arra, hogy szándékolja Lelkem irányítása alá helyezni ér-
telmi képességét. Aki ezt  megteszi,  azt a HITTŐL ÁTJÁRT JÓZAN ÉSZ 
irányítani tudja.

JÓ SZÁNDÉKÚ EMBER: mindaz,  aki végső soron az Én akaratom 
megvalósulását szándékolja. Erre igazán rá kellett volna magadnak is jön-
nöd!

NYÁRSPOLGÁR. Ennek tartalmát keresd ki egy lexikonból. 
ÖNZÉS: Ellentéte  az  ÖNSZERETETNEK.  Az  ÖNSZERETET  AZ 

CSÚCSÉRTÉK! 'Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!' Az ÖNZÉS nem 
más, mint elrontott ÖNSZERETET. Az az önző ember, aki az örök értékek 
birtokba szerzése helyett mulandó értékek fölhalmozásán fáradozik. Ezek le-
het anyagi /pénz/, szellemi /tudományoskodó/, és lelki /öndicsőítő, pl. sport/ 
körében lévő mulandó értékek.

ÖNFEGYELEM: Nem más, mint ERŐSZAK, mely nem mások ellen, 
hanem a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége ellen irá-
nyul magában abban az emberben, akiben e vágyak felébrednek az önzés irá-
nyában.   
*******************************************************
131. ÜDVÖZÜL-E MINDENKI, AKI MEGGYŐZŐDÉSE
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         SZERINT ÉL?
 Üdvözül-e mindenki, aki meggyőződése szerint cselekszik? Válaszom 

ez: CSAK AZ ÜDVÖZÜL. 
Meggyőződés nélkül nincs üdvösség. Meggyőződés ellenére sincs üd-

vösség. Nem is lehet! Nem lehetséges, hogy valakit az juttasson boldogságra, 
amiről meggyőződése, hogy rossz! Boldoggá mindenkit csak az tehet, ha a 
meggyőződése szerinti jót teszi.

Fontosnak tartom tudatni veled, hogy az üdvösség, tehát a boldogság, 
nem a halál után nyerhető el. A halál képes véglegesíteni a lélek fejlődési irá-
nyát, de nem tud irányváltoztatást produkálni.

 A gondolkodás-átalakításra itt a Földön van alkalom. A halál képtelen 
gondolkodás-átalakítást előidézni.

Az persze előfordulhat, sőt leggyakrabban éppen az fordul elő, hogy 
valaki nem azt tartja legjobbnak, amit Én. E téren tudatlansága oly mérték-
ben számít enyhítő körülménynek, amilyen mértékben nem tehet e tudatlan-
ságáról.

Elsősorban tehát azért fontos tanulmányozni az Én viselkedésemet, s 
azért fontos Hozzám igazítani a ti viselkedéseteket, hogy ezáltal segítségére 
tudjatok lenni egymásnak a boldogságotok, lelki békétek megtalálásában."
*******************************************************
132. EGY LEENDŐ KÖNYV MEGJELENÉSÉRŐL

Uram! Most megszakítom előző testvérem kérdéssorozatát.  De majd 
folytatni fogom. Most a kecskemétiek kérését kell Eléd hoznom, akik köny-
vet akarnak írni a Veled való közvetlen kapcsolat által kapott kinyilatkoztatá-
saidról.  Egy oldalt  megküldtek nekem terjesztésre, illetve véleményezésre. 
Számomra olybá tűnt jelenleg ennek terjesztése, mint mikor túlontúl sok táp-
szerrel akarnak föltáplálni valakit annak érdekében, hogy meggyorsítsák nö-
vekedését.

HANG:" Így igaz.  Az  a  szűk időkeret,  mely rendelkezésetekre  áll, 
szinte állandó kísértést jelent számotokra, hogy felgyorsítsátok azokat az ese-
ményeket, melyek beérésének ritmusát és törvényszerűségét nem ismeritek, s 
ezért nem győzitek kivárni az Általam meghatározott időket.

De  nemcsak  idő-problémával  kell  szembesülnötök.  Tér-  és  sze-
mély-problémával is. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a mikor, hanem a hol és ki 
is döntő, ha prófécia kinyilvánításáról van szó.
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Amit nagyon értékelek az említett csoportnál, az az, hogy szívesen és 
sokszor vizsgálják és mérlegelik e próféciákat. E téren nagyon az Én szándé-
kom szerinti az óvatosság. Ez BÖLCSESSÉGEM jelenlétének velejárója.

Kérdésedre tehát,  hogy mi  a véleményem a készülő  könyvről,  vála-
szom ez: Figyeljétek az idők jeleit, folytassátok az óvatos vizsgálódást. Ne 
türelmetlenkedjetek. Higgyétek el, hogy Én nem fogok vétkezni  mulasztás-
sal, ha eljön a publikálás ideje. Fontos, hogy az idők jelei világosan jelezzék 
előre a prófécia tartalmát."
*******************************************************
133. EGY   LÁTÓ, HALLÓ   EMBER KONTROLLÁLTATNI  
         KÍVÁNJA MAGÁT

Uram! Egy olyan embert hozok Eléd, aki kontrolláltatni kívánja magát 
Veled. Ő  lát és hall. Állandóan nyitva érzi  magát olyan idegen szellemek 
felé, akikről nincs mindig meggyőződve, hogy felismeri őket, illetve szándé-
kukat. Gyakran egyértelmű előtte, éppen az általuk hallatott ocsmány szavak 
miatt, hogy nem a Te irányításod alatt állnak. De vannak olyanok, akik irá-
nyítanák, vezetnék őt, és mondanak is szépeket neki, de nem tud bízni ben-
nük, míg közvetlenül Tőled erre felszólítást nem kap. E testvérem naponta 
tapasztalja a benne működő és belőle áradó, másokat gyógyító erőt. Nagyon 
hisz Benned. De mégis sok benne a bizonytalanság, és súlyos tehernek éli 
meg azokat az anyagi problémákat, melyekkel neki és családjának naponta 
szembesülnie kell. 

HANG: "E korban, melyben éltek, az általános és természetes fejlő-
désnek olyan szintjére jutottatok,  mely vágyat ébreszt  bennetek arra, hogy 
meggyorsítsátok e fejlődés ütemét. Te is belekerültél a kísértésnek e hálójá-
ba, éspedig akkor, amikor feltétlenül akartad átadni magadat a természeten 
túli erőknek.

 Kétségtelen, hogy a szellemvilág átjár benneteket, és szívesen időznek 
bennetek olyan szellemi  lények,  akiknek szándékviláguk nem mindig van 
azonos sávon, mint az Én szándékom. Volt, amikor tanítványaimnak is kény-
telen voltam kijelenteni: 'Nem tudjátok, milyen szellem van bennetek.' Ezt 
ma is sok jó szándékú embernek elmondhatnám. 

E szellemek tehetetlenek mindaddig, míg akaratilag nem teszitek nekik 
lehetővé a működést. Ez nem szünteti meg a benned lévő jelenlétem valósá-
gát. Tudatosítani akarom most benned, hogy nem elég mindig a jó szándék. 
Fontos, hogy tudatosan add át magad Nekem. 
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Ez gyakorlatban úgy történik, hogy nem engeded magadat automatává 
válni. Mindazok, akik önkontrolljukat kikapcsolva akarnak rendelkezésemre 
állni, ezek nem ismernek Engem. 

Amikor valaki engedi, hogy automatikus író-médiummá váljék, e pilla-
nattól kezdve az Én közreműködésemre nem számíthat. Nem számíthat még 
akkor  sem,  ha utána másokkal  kontrolláltatja  irományát.  Úgyis  megkeresi 
majd azt a kontrollálót, akihez szintén nincs semmi közöm. Éppen a szemte-
len szellemek azok, akik bizony nagyon meg tudják keseríteni annak életét, 
aki akár csak egyszer is önkontroll nélkül átadta magát e szellemi szférának.

Jelenlegi, nem éppen irigylendő állapotodnak egyik forrására tehát a 
fenti sorokban ráismerhetsz. 

De van más forrás is, mely sajnos megnehezíti jelen helyzetedet. E for-
rás nem szellemi dimenziókban, hanem ennek az anyagi világnak, a te szelle-
med által átlátható, felmérhető keretén belül tört fel. Tudod, mire gondolok. 
Anyagi,  üzleti,  gazdasági  próbálkozásaid  nem  tették  lehetővé  számomra, 
hogy bölcsességemmel irányíthassalak. Ez akkor is így igaz, ha nem te voltál 
ebben az egyedüli tudatosan vétkes. Inkább így mondom: Voltak, akik nálad 
nagyobb mértékben voltak vétkesek. 

De a tény akkor is tény marad, tehát nem az Én terhemet cipeled, s nem 
is egészen a magadét. És itt jön számodra Részemről olyan vigasztaló és bá-
torító  sugallat,  mely idővel  nemcsak benned,  de körülötted  is  helyre  tesz 
mindent.

Mint eddig is tapasztaltad már, idegzeted legvégső pontján túl nem en-
gedem hatni rád a kísértőt. Ne félj! Tudatosítsd magadban: ISTEN PLUSZ 
EGY FŐ MINDIG ABSZOLÚT TÖBBSÉG! Ez így van!

 Nemcsak veled vagyok, hanem érted vagyok veled. Csak ne add át 
magad még Nekem se önkontroll nélkül. Sokkal jobban tisztelem és szeretem 
benned személyiségedet, semhogy ember alatti szintű, tudattalan eszköznek 
akarnálak felhasználni.  Neked is hallanod kell Tőlem: Senkit sem szeretek 
úgy, mint téged! Egyetlenem vagy! Ha még valakit úgy szeretnék, mint té-
ged, akkor kettő lenne belőled. De Én nem akarom, hogy kettő legyen belő-
led. Teéretted akarok élni, az egyetlenért. -

 Lehet, hogy úgy gondolod, ettől még nem oldódnak meg anyagi, ideg-
zeti és egyéb ügyeid. Tévedsz! Nagyon tévedsz! Mivel szándékod jó, és itt 
most csak az a döntő, szeretetem visszhangot kap lelkedben, s ez úgy mutat-
kozik meg, hogy tudatosan Értem fogod tenni azt, amit teszel reggeltől estig. 
Ez nem ellenkezik azzal, hogy Tőlem kapott képességeidet anyagi dotációk 
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fejében használod fel mások javára. Ez egy természetes bölcsesség velejáró-
ja. A döntő sohasem az,  hogy mit  kapsz vagy kérsz másoktól,  hanem az, 
hogy amid van, mire használod fel.

Most egyelőre nem kívánok többet mondani. Legyen elég számodra je-
lenleg ennyi: 

Negatíve: Nem belemenni tudattalanná váló automatikába /gondolj a 
veszélyes írómédium vállalására./
 Pozitíve pedig: Minden nap tudatosan indítsd föl magadban: Istenem, 
érted akarok ma tenni mindent.

Megáldalak bölcsességem és erőm jelenlétével."
*******************************************************
134. VALAKI VÉLEMÉNYT KÉR ÖNMAGÁRÓL

Uram! Egyik testvéremről már elmondtad egyszer véleményedet. Ő ezt 
akkor nagyon komolyan vette. Most újra arra kér, milyennek látod őt jelen-
leg?

HANG: "Számomra mindig pozitívum, ha valakit érdekel az Én véle-
ményem. Ez szeretetem velejárója. Aki ilyen formában foglalkozik önmagá-
val, az Velem foglalkozik,  ez az, ami feltétlenül építi  a Hozzám fordulót. 
Közvetlenül neki mondom hát, amit mondok.

Gyermekem! Amint a kinti természetben a tél hidege után jön a tavasz 
színpompás, virágillatos meleg reményt ébresztő ideje, úgy a te benső életed-
ben is megvannak azok a ritmikus változások, melyek nem csupán átsuhan-
nak rajtad, de bele is vésik lelkedbe azokat a vonásokat, megtapasztalásokat, 
melyek az Én számomra faragnak rajtad akkor is, ha te ezt fájdalmas, nehéz-
ségekkel birkózó lélekkel éled is meg. Tehát nyilván csiszolódtál azóta, hogy 
olvastad véleményemet rólad. Nyitottságod mellett is hű maradtál a lényeg-
ben. Nálad a lényeg az a gyökér, melyből kinőtt eddigi életed, s mely olyan 
hagyományok ruháját viseli, melyek ma idejétmúltnak tűnnek. Ma sok gyer-
mekemnek van olyan kísértése, mely el akarja bizonytalanítani bennetek a 
múlt  értékeit,  és  helyébe pillanatnyilag  igaznak tűnő,  hangzatos  mesékkel 
akar elkápráztatni benneteket. - Örülök hűségednek.

Életednek egy bizonyos kapcsolatába nem tudok beleszólni. Nem, mert 
felelős személy vagy, aki nem térhet ki olyan döntések elől, melyek követ-
kezményei nyilvánvalóak.

 De valamire megkérlek: Próbálj szeretettel gondolni első feleségedre, 
gyermekeid anyjára, és imádkozz érte. Én őt is nagyon szeretem. Te sem me-
nekülhetsz a gondolat elől, hogy neked is ez kötelességed. Ha ezt megteszed, 
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akkor gazdagodni fogsz bensőleg. Azt pedig tudom, hogy e vágy benned él. 
Imáidat őrangyalod örömmel hozza Elém, és Én ezekből az imákból erőfor-
rásokat tudok fakasztani számodra, hogy föléje tudj emelkedni minden olyan 
helyzetnek, melyek reménytelenséget sugallnak.

Szólni akarok még pár szót a munkádról. Ne félj a változásoktól. Amit 
Velem kezdesz, azt Velem is tudod folyatni. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."
*******************************************************
 135. VÉLEMÉNY A   LOMBIK-GYERMEKEKRŐL  

Uram! Mi a véleményed a lombik-gyerekekről?
HANG: "Amiket most mondani fogok, azok bár évezredek óta ismer-

tek a gondolkodó emberek előtt, de a ti kultúrkörötökön belül még nem elég-
gé ismertek.

Nektek a Földön különböző lehetőségeitek vannak arra, hogy olyan kö-
rülményeket állítsatok elő, mely körülmények lehetővé teszik az itteni lények 
számára azt, hogy megjelenjenek a Földön, éspedig több okból. Legtöbbször 
az indítóok nem más, mint bűnbánat. Vannak a szeretetnek olyan elrontott 
formái,  melyeknek  megjavítása  csak  a  tér-idő  dimenzióban  lehetségesek. 
Azok, akiket ilyen indítóok hozott le közétek, azok legtöbbször nem jobbá, 
hanem még rosszabbá válnak köztetek. Ez azért van, mert már itt is a kör-
nyezetváltozástól vártak minden megoldást. Ezt teszik aztán a Földön is. De 
hát a környezetváltozás soha nem ad gyökeres lelki megújulást. Elérkezik vi-
szont egyszer az az idő, hogy még a vak is látni fogja ennek igaz voltát. Kö-
zeledtek oda, hogy a földi élet pokla letagadhatatlanná váljék. Én azzal győz-
tem le e világot, hogy nem mentem bele a környezetváltozásból eredő jobb 
élet hazug illúziójába. Higgyétek el, az a pár évtized, mely földi életetek ma-
roknyi létét átkarolja, nem érdemli meg igazán az ÉLET nevet, még akkor 
sem, ha legszebb eszmék hevítik. Az ÉLET ÉN VAGYOK.

De  visszatérek  a  kérdéshez.  Bármilyen  formában  teszitek  lehetővé, 
hogy megszülessék valaki, ez meg fog történni. Sokkal többen akarnak le-
születni Földetekre, mint ahánynak lehetőséget adtok. Azoknál, akik szeret-
nének gyermeket, de nem születik számukra, ez azért van, mert nem elég, 
hogy valaki szeretne gyermeket. Vannak, akik nem tudják megteremteni en-
nek lehetőségét. Most nem magyarázom, hogy ez miért van. Ahol viszont a 
lehetőség megvan, ott  Részemről  mindig engedélyezett  a megszületés.  Így 
vagytok teremtve".
*******************************************************
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136. KAPCSOLATTEREMTÉS ŐRANGYALAINKKAL
Uram! Hogyan lehet kapcsolatot teremteni őrangyalunkkal?
HANG: "Azok, akiket ti  őrangyaloknak neveztek,  azok a jó szelle-

mek, akik már akkor meleg barátságban voltak veletek, amikor még meg sem 
jelentetek a Földön.  Mivel nemcsak létük, hanem működésük forrása is Én 
vagyok, ezért mondhatók JÓ angyaloknak. Az erkölcsi rendben minden ad-
dig mondható jónak, míg működését Belőlem és Velem hajtja végre. Ezek a 
szellemi lények tehát épp oly hűségesek, mint Én vagyok. Éppoly hűségesek 
hozzátok,  mint  Hozzám.  Mivel  működésüknek nemcsak tartalmát,  hanem 
formáját is Tőlem tanulják, ezért nagy tisztelettel vesznek benneteket körül.

 Működésük minden mozzanata hozzá van kötve a ti szabad döntései-
tekhez. Nemcsak Nálam nélkül, de nálatok nélkül sem tehetnek semmit. E 
téren azonban van némi kivétel. Amikor szándékotok szinkronban van Ve-
lem, de naivitásotok nem tesz alkalmassá benneteket arra, hogy belássátok, 
mennyire szükségetek van égi segítségre. Ilyenkor angyalaitoknak szabadsá-
gában áll tenni azt veletek, amit jónak látnak.

 Ez legtöbbször abban aktualizálódik, amit ti úgy hívtok, hogy szeren-
csés véletlen. Az ilyesmi legtöbbször angyalaitok műve. Ők tisztán látják azt 
a szerepkört,  melyet be kell  töltenetek, s képesek arra, hogy döntésetektől 
függetlenül is megálljt parancsoljanak a szerepeteket akadályozni akaró ártó 
szellemeknek. Éppen ezért ŐRangyalok.

Angyalaitoktól mindent lehet kérni, mindent meg lehet beszélni velük, 
amit ti fontosnak tartotok. Ők a jó barátság igazi ápolói.
 Nem kell hozzá semmi ceremónia. A ti nyelveteken szólva, ők állnak 
legközelebb hozzátok. Bizonyos megszorítással még Nálam is közelebb áll-
nak hozzátok. E megszorítás a következő: 

Tőlem felétek számotokra legtöbbször ők formálják alkalmassá vég-
telen szeretetem kiáradását. Ez őket boldogítja, s mivel ők is teremtmények, 
így válnak végtelen szeretetem és boldogságom megélőivé. Ez teremtménye-
im szeretet-kibontakozásának velejárója.

Tőletek Felém már nincs ilyen fontos szerepük. De majd lesz akkor, ha 
már ti is átlépitek a tér-idő dimenziókat. Hozzám intézett imáitok ugyan át-
járják őket is, de ez nem érinti boldogságuk lényegét. Az ő boldogságuk lé-
nyege is az, mint minden teremtményemé, hogy az Általam fölkínált szere-
pet, szeretést, szívvel-lélekkel vállalják. Kérjétek hát gyakran segítségüket!"
*******************************************************
137. VÉLEMÉNY AZ AUTOMATIKUS ÍRÁSRÓL
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Uram! Mondd el véleményedet az automatikus írásról, és szólj arról, 
kell-e és hogyan kell kapcsolatot tartanunk a szellemvilággal?

HANG:  "Tisztáznom kell valamit.  Amikor valaki szinte automatiku-
san írja azokat a gondolatokat,  melyek fölmerülnek benne, de közben ön-
kontrollja alatt is áll, akkor ez egészen más, mint mikor valaki úgy válik egy 
szellem médiumává, hogy önkontrollját teljesen föladta.

Amíg valaki nem adta fel önkontrollját, addig szándéka dönti el, hogy 
milyen szellemet enged önmagában hatékonyan működni.

Ha  valaki  föladja  önkontrollját,  bármilyen  jó  szándékkal  is,  bizony 
nagy veszélynek teszi ki magát. 

Nem kevés azon szemtelen szellemeknek a száma,  akik alig várják, 
hogy működhessenek olyanokban, akik erre nekik lehetőséget adnak. E téren 
a lehetőség-adás legtöbbször nem tudatos döntés közvetlenül a rossz szelle-
mek mellett. Elég, ha közvetve hoz valaki rossz döntést. Az pedig mindig 
rossz, ha valaki önkontrollját föladja azért, hogy mások gondolkodjanak és 
szóljanak helyette.

Sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben soha nem fogom terem-
tényeimet arra kérni, hogy bábok legyenek. Nekem természetemhez tartozik 
az, hogy felhasználom, és nem lerombolom azt, amit teremtettem. Sohasem 
mondtam, hogy szüntessétek meg, hanem azt mondtam, hogy alakítsátok át 
gondolkodásotokat. 

Legyetek hát kapcsolatban a szellemek világával! Angyalaitok erre vár-
nak.  De tudatos  legyen ez a kapcsolat!  A tiszta  szándék önmagában nem 
elég. E téren nem vagytok olyan naivak, hogy őrangyalotok meg tudna men-
teni benneteket.

 A tudattalanotokban meghúzódó, onnan feltörő beteges kíváncsiság, 
szereplési vágy, kisebbségi érzés túlkompenzálása és még más egyéb nem 
szükséges kívánságotok angyalaitok segítőkészségét lebénítja ilyenkor."
*******************************************************
138. A VEGETÁRIUS ÉLETMÓDRÓL

Uram! Mi a véleményed a vegetáriánus életmódról?
HANG: "Nincs véleményem róla. Már kétezer évvel ezelőtt elmond-

tam, hogy tisztátalanná az embert az teszi, ami kijön a száján, és nem az, ami 
bemegy rajta. Akkor is megbotránkoztak kijelentésemen.

A táplálkozás mindenki számára ESZKÖZ. Aki azt tapasztalja, hogy 
jobb neki, ha nem eszik húst, az legyen vegetáriánus. Aki nem érez erre indí-
tást, az ne legyen az. Az indítás vagy nem indítás az mindenkinek teljes lé-
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nyét átfogó, átjáró szférájából jön vagy nem jön. Erre lehet rábeszélni és le-
het erről lebeszélni is másokat.  Erkölcsi értéke mindegyiknek nulla önma-
gában. Én erre is, arra is áldásom adom. Fontos a szívbéke."
*******************************************************
139. HELYES-E SAI BABA TANÍTÁSA?

Uram! Helyes-e Sai Baba tanítása?
HANG: "Nem helyes. Nem helyes akkor sem, ha ő tanításának alap-

hangjául a szeretetet választotta. Szeretetből már sok butaságot csináltak, és 
még többet mondtak az emberek. 

Ennek az embernek is  voltak  ősei.  Ez  az ember  is  hordoz  magával 
olyan öröklött adottságokat, melyek nincsenek önkontrollja alatt. Ezt az em-
bert is érték olyan hatások az életben, melyeket sajátos módon dolgozott föl 
magában.

 Csak annyiban helyes, amit mond és amit tesz, amennyiben világosan 
szinkronban van az ÉN tanításommal.

Természetesen  nagyon  sok olyan  meglátása  van,  mely Tőlem ered. 
Szubjektíve messze fölötte áll az átlagembernek, ezt mondanom sem kell. De 
nem isteni lény olyan értelemben, mint ahogy Én mondtam Magamról, hogy 
aki Engem lát, az látja az Atyát is.

 Ő Isten embere és nem istenember. És azok számára, akiknek nincs le-
hetőségük Velem megismerkedni, azok számára nagy lelki előrehaladást tud 
biztosítani. Bárki sokat tanulhat tőle, de sok tévedést is tartalmaz tanítása, 
magatartása egyaránt. Tanítása annyiban, hogy nem von oly éles határt az ér-
tékrendek közé, mint ÉN, és magatartása pedig annyiban káros, hogy erejét 
olyan  csodák megtevésére is használja, melyeket Én sohasem tettem volna. 
Ezzel eltereli a figyelmet a lényegről, ami nem más, mint a tudat-átalakítás 
az Általam elmondott és bemutatott SZERETET felé.

Olvasd a könyvét, s kérd segítségemet! Biztosan ki fogod tudni szűrni 
azt, ami helyes, és ami nem. 

Az egész tanításra tehát nem lehet azt mondanom, hogy helyes."
*******************************************************
140. AKI FÖLÖTT ÁTCSAPTAK A HULLÁMOK

Uram, egy asszony, aki úgy érzi, átcsapnak már fölötte a gondok hullá-
mai, segítségért fordul Hozzád.

HANG: "Gyermekem! Hozzám fordulsz? Ez a legjobb, amit tehetsz. 
Ez annyit jelent, hogy hiszel Bennem. Most már csak az a kérdés, hogy mi-
lyennek  gondolsz  Engem?  Elhiszed-e,  hogy GONDVISELŐD is  vagyok, 
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vagy sem? Tudom, ezt nem könnyű elhinni olyankor, mikor bizonyos régeb-
bi döntéseidnek következményeit kell a jelenben megszenvedned. De el kell 
hinned! Igenis Gondviselőd vagyok. A te hajszálaidat is számon tartom. Nem 
Nekem, hanem neked kell elhinned, hogy többet érsz, mint a verebek. Az Én 
szememben feltétlenül többet érsz.

Nálad főleg az a baj, hogy a gondfelhőkön átcsillanó Napot bár észre-
veszed, de nem merítesz belőle erőt a bajok elviseléséhez. Nincs olyan nap, 
hogy ne adnék vigaszt neked. De ezt a vigaszt észre kell venned, el kell fo-
gadnod. 

Segíteni fogok ebben neked. De te is segíts Nekem. Problémáidat egye-
dül sem te, sem Én megoldani nem tudjuk.  Csak közösen. Valamikor azt 
mondtam: "Nálam nélkül semmit sem tehettek." Most azt mondom: "Velem 
mindenre képes vagy, ami a boldogságodat illeti." Már annak is örülnöd kell, 
hogy találkozhattál a HANGOMMAL. Én nemcsak gondolatokat közlök, ha-
nem közösséget is formálok azzal, aki átveszi gondolataimat. Akivel pedig 
közösséget  formálhatok,  azzal  a MENNYORSZÁG kerül  kapcsolatba.  Ne 
azon keseregj, hogy milyen vagy, hanem annak örülj, hogy KIÉ vagy. 

Legyen otthonodban egy sarok, egy szék, egy hely, ahol azt  éled át, 
hogy most Velem töltesz el egy kis időt azért, hogy átvedd Tőlem erőmet. 
Legyen az a te töltőállomásod. Tapasztalni fogod, hogy ott mindig várlak, ha 
már elfáradtál, és nagyon nyomasztanak a napi problémák. -

 Magányosnak érzed magad? Ez addig igaz, míg nem tanulsz meg be-
felé nézni. Én nem kívüled vagyok, hanem benned. Bár ha magadban felis-
mersz, felfedezel, akkor azt is megtapasztalod, hogy körülményeidnek is Is-
tene vagyok. Hidd el, ez Nekem is nagy vágyam. E vágyam csak akkor telje-
sülhet, ha ez nagy vágyad lesz neked is.

Megáldalak a lelki erősség Lelkével!"
*******************************************************
141. AKI MÁR MINDENT MEGMOZGATOTT IMÁJÁVAL,
         ÉS MÉGSEM MOZDUL SEMMI

Uram!  Egy olyan  ember  problémáját  hozom Eléd,  aki  imáiban  már 
szinte minden szentet megmozgatott, s aki valahogy nem érti, miért nem ta-
lálnak meghallgatásra kérései?

HANG: "Kedves Barátom! Valóban végigjártad már gondolatban az 
egész  Mennyországot.  Igyekeztél  megértetni  velünk,  hogy milyen  gondok 
gyötrik szívedet. Jogosan kértél, könyörögtél, hisz a Szentírásból azt olvastad 
ki, hogy 'KÉRJETEK'. Kéréseidnek mégsem lett következménye az, amit re-
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méltél, hogy t.i. rendeződnek dolgaid. Megmondom, miért. De előbb felhí-
vom figyelmedet arra, hogy erőt mindig kaptál  annyit,  amennyi feltétlenül 
szükséges volt ahhoz, hogy Hozzám hű maradj. Ez pedig nem is kevés!

Most megválaszolom kérdéseidet. Tömören ez így hangzik: Nekem so-
kat mondtál, kedvemért sokat tettél, de arra nem fordítottál elég figyelmet, 
hogy Én mit mondok neked, hogy Én mit teszek és tettem érted. 

Te Engem magadon kívülinek ismersz, és ezért nem jól ismersz. Szer-
tartásaid csak pillanatnyi nyugalmat tudnak biztosítani lelkednek. Kétségte-
len, hogy minden ministrálás, minden szentmise, minden szertartás kapcso-
latban van Velem, de ezek mind eszköz-jellegűek. A cél az, hogy ráébredj: 
BENNED ÉLEK.

Aztán meg kellene találnod azt a közösséget, amely egyik megjelenési 
formám. Vagyis, ahol az Én nevemben összejött testvérekkel tudnál találkoz-
ni. Tudnod kell, hogy nemcsak benned élek, hanem másokban is. 

Szertartásokon keresztül  csupán erőmet  tudom fölszítani  benned,  de 
gyakorlati segítséget csak másokon keresztül tudok adni. E másokat kellene 
megtalálnod. Az enyéimnek csak akkor lesz hatékonyan boldogító az életük, 
ha nevemben közösséget tudnak alkotni. E megjelenési formám nélkül tudok 
erőt, bátorítást, vigasztalást adni, de gyökeres megoldást nem.

Az  kétségtelen,  hogy halottaidért  mondott  imáid  nagyon  hasznosak 
azoknak is,  akikért mondod,  és magad számára is.  De számodra gyökeres 
megoldást ezek sem adhatnak. Csak az Én nevemben összejött közösségben 
tudok olyan megoldást adni, amely megoldás egész családodnak is.

Leányod miatt ne legyél gondban. Felelős döntéseit még Én sem aka-
dályozhatom meg. Nyilván, hogy te még kevésbé. 

Ő nem a tiéd. Valójában soha nem is volt a tiéd. Mindig az Enyém 
volt, s előbb-utóbb az Enyém is lesz. Amit meg kell tenned érte, az az, hogy 
imádkozol, megköszönöd Nekem, hogy mellette állhattál addig, amíg tehet-
ted, s most már Rám bízod további sorsát. Tehát ne helyeseld jelen állapotát, 
ne segítsd jelen állapotának megerősödésében, de ne is akadályozd.

Te fiadat kisfiam-nak nevezed. Már ő sem a tiéd. Az ő problémájával 
elsősorban neki kell Hozzám fordulnia, és nem neked.

Nagyon szeretlek, és megáldalak olyan benső szemekkel, melyek ké-
pessé tesznek meglátni szeretetemet akkor is, ha a külső események ezt meg-
próbálják elhomályosítani."
*******************************************************
142. EGY ANYA SZENVED GYERMEKE HALÁLA MIATT
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Uram! Egy anya rettenetesen szenvedi gyermeke halálát.
HANG: "Drága Gyermekem! Lelki szenvedésed egyik oka olyan tu-

datlanság, melyről nem tehetsz, a másik viszont olyan anyai ösztön, melyet 
már régen lazítanod kellett volna.

Tudnod kell,  hogy mindenki  az Enyém! Gyermekeidet  csak kölcsön 
kaptad Tőlem addig, míg jónak látom.

Sajnos lelked mélyén az van, hogy nem hiszel abban, ami pedig józan 
eszed előtt is világos, hogy t.i. Én jobban rendezem az emberek sorsát, mint 
ők maguk tennék, ha tehetnék.

Minden olyan esemény, mely nem bűneid következménye, csak javára 
vannak az Engem szeretőknek. Ha nem így lenne, akkor messze gonoszabb 
lennék egy átlagembernél is. Pedig egyedül Én vagyok az, akit úgy lehet JÓ-
nak nevezni, mint senki mást.

Hogyan segítsek rajtad, ha nem hiszed el, hogy mindaddig, míg nem 
hiszed el, hogy szabaddá kell válnod gyerektől, unokától egyaránt, mindad-
dig saját magadat tartod rabságban!?

A halálról különösen helytelen felfogásod van. Ha igazán szeretnéd el-
hunyt gyermekedet, inkább örülnél, mint bánkódnál azon, hogy már elhagyta 
a Földet, még akkor is, ha gyermekeit nem vihette magával. A halál mind-
azoknak nyereség, akik nem maguk idézték azt elő tudatosan maguknak.

A valóság az, hogy lelki szenvedésednek elsősorban te magad vagy az 
oka. Elemi dolgokat nem dolgoztál fel eddig életedben, s most ezeknek ter-
mészetes következményeit szenveded. Nagyon kérlek, hidd el, hogy a szere-
tet beszél Belőlem. Belőlem nem is tud más beszélni. Ez Lelkemnek másik 
neve. Neked tenném a legrosszabbat, ha nem engedném meg, hogy fájjon az, 
ami  hozzáállásod  helytelen  következménye.  Nálad  nem a szenvedést  kell 
megszüntetni, hanem hozzáállásodat kell megváltoztatnod Hozzám, ember-
társaidhoz,  közvetlen hozzátartozóidhoz és az egész élethez.  Abban biztos 
lehetsz, hogy ebben melletted állok. -

 Eddig arra kaptál erőt Tőlem, hogy elviseld bajaidat. Most azt ajánlom 
fel, hogy segítséget adok arra, hogy kilábolj bajaidból. Ha vállalod a szüksé-
ges gondolkodás-átalakítást, ha vállalod a szabaddá válás útját, Én veled dol-
gozom ebben. De ehhez meg kell tanulnod megköszönni Nekem elhunyt leá-
nyod férjét, akinek már van élettársa, és azt, hogy gyermekeit nem a te elgon-
dolásod szerint akarja kezelni.
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 Tehát nem könnyű az, amit vállalnod kell. De e nélkül sohasem le-
hetsz boldog ember. E nélkül nem tudlak boldoggá tenni. Ha pedig Én nem 
tudlak, akkor nyilván senki sem tud.

A  boldogságnak,  a  szabaddá  levésnek  ára  van.  Vállalni  kell  olyan 
szemléletváltást, amely látszatra talán elképesztően nehéznek tűnik, de sok-
kal rosszabbul jár az, aki nem vállalja ezt. 

Megáldalak! Bízom benned! " 
*******************************************************
143. EGY ÖNMAGÁVAL ELÉGEDETLEN EMBER

Uram! Egy önmagával elégedetlen embert hozok Eléd.
HANG: "Gyermekem! Nagyon örülök elégedetlenségednek. Ez az elé-

gedetlenség egészséges.  Mert igazad van! Úton jársz.  Jársz,  és nem állsz. 
Mindaddig,  míg elégedetlenséged nem eredményez szeretetlenséget mások 
irányában, addig építi benned azt a vágyat, mely lelki fejlődésednek termé-
szetes rugója, lendítő ereje.

Az elégedetlenség akkor válik pszichikai betegséggé, ha valaki kezd 
megfeledkezni  arról,  hogy a növekedést Én adom. Ha valaki  jobban kezd 
bízni abban, hogy kettőnk kapcsolatában nem Én, hanem ő a lényeg. Aki ag-
gályos lelkű, az lelke mélyén saját gőgjének áldozata, mert számára nem az 
Én irgalmam a legfontosabb, hanem saját tökéletességének tudata. 

Az, hogy milyen vagy, az másodlagos kell legyen. Fontos az, hogy KIÉ 
vagy. Enyém vagy mindaddig, amíg Enyém akarsz lenni. Tehát nem a mi-
lyenség  a  legfontosabb,  hanem a  kapcsolatunk.  Kapcsolatunknak  gyökere 
nem a viselkedésed, hanem döntésed, melyet tudatosan meg kell hoznod, ki 
kell tudnod mondanod naponta. Tehát ha mindennap legalább egy mondat 
erejéig  tanúságot  teszel  önmagad  előtt  Rólam,  a  Hozzám  tartozni  akará-
sodról, akkor félelmeid is megszűnnek.

Kérd gyakran a BÖLCSESSÉGET. Azért kell gyakran kérned, mert e 
kérés tudja tudattalanod előtt  is  igazolni,  hogy erre szükséged van.  Tehát 
nem Nekem van szükségem az állhatatos imádra, hanem neked. Én már ak-
kor is  adhatom azt,  amire szükséged van, mielőtt  kérnéd. De te elfogadni 
csak akkor tudod, ha élményszerűen él  benned, hogy erre szükséged van. 
Ezért kell sokszor kérned.

 Ez így van legtöbb kérésetekkel. Sokan nem értik,  hogy miért  nem 
kapják meg, amit kérnek. Gyakran baj van az elfogadással. A kérő imának az 
áhítatosság és az állhatatosság mindig ismertető jele kell hogy legyen.
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Megáldalak, hogy készségesebb légy kegyelmeim elfogadásában és ön-
magad elfogadásában. Nagyon szeretlek!"
*******************************************************
144. AKI NEM TALÁLJA HELYÉT

Uram! Aki már a 126-dik pontban kérdezett, most tovább kérdez Té-
ged: Honnan lehet megtudni, hogy megfutamodás, vagy a Te szándékod az, 
ha valaki nem találja helyét ott, ahol van?

HANG: "A kényelmi szempontok nagyon jól meg tudják találni azo-
kat az ideológiai kibúvókat, melyek képesek éveken keresztül önbecsapásban 
tartani a lelket. Ennek mindenki ki van téve. De nem szükségszerű, hogy ál-
dozattá is váljék az, akit a kísértésnek ez a fajtája behálóz.

Azt tudod, hogy Én nem kész téglákat adok életed épületéhez, hanem 
feladatot, melyhez természetesen az erőt is megadom. Az önismeret nem sta-
tikus állapot, hanem ÚT. Az van az önismeret birtokában, annak van önisme-
rete, aki a szükséges, hasznos, kellemes hármasság sorrendjét figyelemmel kí-
séri életében.

A változásoktól és a változtatásoktól nem szabad félni.  Nincs fonto-
sabb, mint  megtaláld  azt  a lelki  nyugalmat,  melynek felismerése vagy fel 
nem ismerése másodlagos szempont. Az elsődleges a keresés. 

Téged nem  kényelmi szempontok  vezetnek.  Legalábbis  elsődlegesen 
nem. Nyugtalanságod gyökere olyan benső éhség, mely végig fogja kísérni 
életedet, - remélem -. 

Ismétlem, ne félj a változástól, és ne félj a változtatástól. Az a kaland, 
melyet ti földi életnek neveztek, nem más, mint az életnek felszíne. Életed-
ben nincs kikötő, csak tenger. Utas vagy, aki hullámokon hányódsz. Ne hidd, 
hogy azok, akiket úgy látsz, mintha révbe jutottak volna, valóban ott volná-
nak. Nem. Csupán befüggönyözték azt az ablakot, mely a tengerre néz. Attól 
nem jutott még senki révbe, hogy nem látja a tengert. Nem, te nem élsz önbe-
csapásban.

Pár szót mondok azzal kapcsolatban, amit a Szeretetláng Közösség ne-
vében tettél fel. A felvetett probléma kissé összetett.

Szeretetközösségben élni, ez kell legyen minden Hozzám igazán iga-
zodni  akaró  léleknek  a  vágya,  mivel  Én  szükségszerűen  SZERETETKÖ-
ZÖSSÉG vagyok.

 Jelenleg kétségtelen, hogy erre legalkalmasabb terület vidéken találha-
tó. De csak akkor és annyiban szabad erre vállalkozni, amikor és amennyiben 
már a közösség kidolgozta azokat a feltételeket, melyek lehetővé teszik a kö-
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zösség tagjainak, hogy engedelmeskedtetés nélkül, belső szabadságuk meg-
őrzése mellett vállalni tudják egymást.

Kétségtelen, hogy valódi önismeretre csak közösségben lehet eljutni. 
Ez pedig azt jelenti, hogy Engem is legjobban ott lehet felismerni annak, aki 
vagyok. De ismétlem: Csak bensőleg szabaddá válni akaró emberek vállal-
kozzanak az élet,  a mulandó élet elvesztésének erre a formájára. Aki nem 
azért megy közösségbe, hogy terhet vállaljon, hanem azért, hogy tehertől sza-
baduljon, az a szeretetközösségben újra keresztre feszít Engem.

Tehát csak az akarjon ilyen közösségben élni, aki meg tudja fogalmaz-
ni önmaga és közössége számára, hogy milyen terhet képes vállalni. De ezt 
olyan komolyan kell vennie, hogyha aztán nem teszi meg, amit vállalt, akkor 
ígérje meg, hogy elhagyja a közösséget. És erre az ígéretére megfelelő időben 
és megfelelő módon mindenkit emlékeztetnie kell annak, akit erre a közös-
ség megbíz.

Ne az Én segítségemre számítsatok hát, hanem arra gondoljatok, hogy 
Én számítok a ti segítségetekre e téren. Csak így tudlak benneteket HEGYRE 
ÉPÜLT VÁROSSÁ TENNI!"
*******************************************************
145. MÁRIÁRÓL

Uram! Egy Máriát nagyon szerető lélek fordul Hozzád. Adj számára el-
igazítást!

HANG: "Gyermekem! Az a tény, hogy már óvodás korod óta Máriá-
hoz oly közel érzed magad, ez nemcsak Isten különös jósága feléd, de fele-
lősséggel is jár. Elsősorban önmagad felé.

 Mit jelent ez? Először azt, hogy figyelj Máriára. Legtöbb Mária-tisz-
telő ahelyett,  hogy örömet okozna Máriának, inkább szomorítja őt.  Máriát 
úgy lehet szomorítani, ha nem Rá figyeltek, hanem azt akarjátok, hogy Ő fi-
gyeljen rátok. 

Máriát azok szomorítják, akik nem is tudnák megmondani, hogy Mária 
mit kér tőlük, de arról akár órákig is tudnak beszélni,  hogy ők mit kérnek 
Máriától.

Máriának nem feladata az, hogy helyettetek imádja Istent. Nem felada-
ta az sem, hogy miattatok engesztelje Istent. Máriának az a feladata, hogy ta-
nítgassa azokat,  akik Reá figyelnek. Máriának az a feladata, hogy veletek 
együtt mondjon hálát Istennek mindenért.

 Amit Neki kérnie kell, az elsősorban nem Isten felé hangzik el tehát, 
hanem felétek. Tőletek kell kérnie Neki, Isten által jóváhagyott módon azt, 
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hogy taníthasson, buzdíthasson, bátorítson benneteket. Bizony ezt kérnie kell 
tőletek, mert ha ti ezt nem igényelitek, ha nem adtok Neki lehetőséget, hogy 
elmondhassa Jézus örömhírét számotokra, akkor a Hozzá intézett szavaitok 
nem tudnak lelkileg gazdagítani benneteket, hanem olyan pótcselekvéssé vál-
nak, mely pótcselekvés pillanatnyilag ugyan meg tudja nyugtatni lelketeket, 
de nem hull áldásként vissza rátok. Vagyis, nem lesztek ezáltal boldogok, 
nem lesztek irigylésre méltó emberek. Márpedig az igazi Mária-tisztelőnek 
ezzé kell válnia.

Most rátérek az álmokra: Az a fényesség szintén az ÉG ajándéka volt 
számodra. Azért kaptad, hogy erőt meríts belőle. Azért kaptad, hogy éld át: 
Isten nagyon szeret téged.

A másik álmod, mely elszomorított, pedig gazdagíthatott is volna, azért 
tanulságos,  mert  önismeretre  akart  segíteni.  Nem  szabad  belenyugodnod 
abba, hogy bármiféle testi  bajod föléje nőhessen annak az örömnek,  hogy 
szeret téged az Isten.

Megáldalak, hogy továbbra is szeresd Máriát, és törekedj Tőle türelmes 
szeretetet tanulni."
*******************************************************
146. JÓ-E FELELEVENÍTENI  A  MÚLTAT?

Uram! Egy olyan testvérem kérését hozom eléd, aki régmúlt kapcsola-
tának felelevenítéséről kérdez Téged.

HANG: "Leányom! Ne tedd! Semmi jó nem származna abból, ha írnál 
vagy bármiképpen lépnél. Két okon sem volna jó. Az egyik: Nem áll valós 
talajon az, aki múltba tekint. Ti sokat ártotok magatoknak azzal, hogy a való-
ságot olyan fantáziálással szövitek át, mely ha rátok szakad, akkor döbbent 
meg igazán. A "mi lett volna ha...", ez nem Tőlem származó gondolat. 
Tőlem az származik, ami a jelent szebbé tenni képes utat meg tudja mutatni, 
s képes erőt adni annak az áldozatnak vállalásához, melyet ember kikerülni 
itt a Földön nem tud.

Egyik legrosszabb próbálkozás az áldozatvállalás kikerülésére az, mi-
kor valaki nem akar gondolkodni.

Addig vagy reális, míg számolsz Velem. Ne akard hát feleleveníteni a 
múltat.

A másik ok, ami miatt óvlak, az az, hogy lefoglaltalak Magamnak, s te 
már átnevelődni nem tudsz. De az sem lehet küldetésed, hogy átnevelj olyan 
valakit, akire árnyékod rendre rávetítődik. Egyszerűen nem tudod megtenni. 
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Saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy mit jelent, ha valaki próféta akar len-
ni saját hazájában. 

Ne akarj hát nagyobb keresztet szerezni magadnak, mint amit most ci-
pelned kell. Ennek elviseléséhez tudok biztosítani megfelelő erőket.  

Újra megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
147. EGY VERGŐDŐ LÉLEK VIGASZRA VÁR

Uram! Vigasztalást vár tőled egy sok gonddal vergődő édesanya.
HANG:  "Gyermekem!  Amint  leveledben  írtad,  nagyon  jól  látod, 

mennyi érték, jó van életedben. Magad sem érted, hogy mindezek tudatában 
miért nincs tele szíved örömmel, vidámsággal, derűvel. Nem érted, hogy mi-
ért van nagyobb hatása életedben a lehúzó erőknek, s miért szorulnak háttér-
be tudatodban azok a meglátások, melyek oly sokszor el tudták űzni lelked 
egéről a gondfelhőket.

Nálad nem csupán idegkimerültségről van szó. Bár kétségtelen, hogy 
senkinek sem könnyű feldolgozni olyan állapotot, melyben azt kell megélnie, 
hogy távol él attól a helytől, ahol nevelkedett, ahol barátai, ismerősei élnek, 
ahol életének gyökerei bizonyos létbiztonságot nyújtottak éveken át. - Senki-
nek sem könnyű átültetődni. De nálad nem csupán erről van szó.

 Akinek lelke Lelkemmel szoros kapcsolatba került, annak meg kell ta-
nulnia, hogy a földi élet értelme nem az, hogy valaki jól érezze magát, hanem 
elsősorban  az,  hogy körülményeiben  rálásson  arra,  hogyan  tudná  Irántam 
való szeretetét beleágyazni e körülményekbe. Ezt a kicsit nehezen átlátható 
mondatot úgy hívjátok: LELKI SZÁRAZSÁG.

Aki Engem vállal, az ezt ki nem kerülheti. Keményen meg kell tanul-
nod, hogy nem vagyok azonos adományaimmal. Ha egyszer Én akarlak bol-
dogítani, akkor meg kell tanulnod lemondani arról, hogy adományaim boldo-
gítsanak. Erről van nálad szó!

Adj hálát nyűglődéseidért! Bár tudom, hogy ez ebben az állapotban ér-
zelmileg nem tölt fel, de tisztítja hitedet és bizalmadat Felém. Azt, hogy ez 
az  állapot  meddig  tart,  és  milyen  lelki  megpróbáltatásokkal  jár,  azt  bízd 
Rám! Úgyse tudsz mást csinálni.

MEGÁLDALAK!  VESS  KERESZTET  MAGADRA!"
*******************************************************
148. EGY ISZÁKOS FIÚ ÉS EGY IDŐS ANYÓS
         MALOMKÖVEI KÖZÖTT
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Uram! Egy édesanya fordul Hozzád. Iszákos fia és egy idős anyós ma-
lomköve között őrlődik.

HANG: "Leányom! Akkor tudod elfogadni Tőlem vigasztalásomat, ha 
hiszel abban, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Amíg ezt el 
nem hiszed, addig csak őrlődsz idegileg.  Igen, mert olyan problémát engedsz 
közel magadhoz, amivel nem tudsz mit kezdeni. Eddig a világon még senki 
nem talált  élete  problémáira  megoldást  azáltal,  hogy mások megváltozása 
idézte volna ezt elő. Minden az egyén szemléletalakításán múlik. A problé-
mák megoldásának útja az, ha valaki rászánja magát arra, hogy minél na-
gyobb békességben együtt éljen problémáival. 

A földi élet valójában egy olyan probléma-erdő, melyből nincs kiút ki-
felé, csak befelé. Az ima, böjt, áldozatvállalások és egyéb szeretet-cselekede-
tek mind azt segítik elő, hogy még a legmostohább körülmények is a lélek ja-
vát  szolgálják.  Számomra  még  a  keresztre  feszítés  is  javamra  vált.  (Lk 
24;26) A te számodra sem lehet káros semmiféle szenvedés, ha hiszed, hogy 
te is Istent szerető vagy, és neked is javadra válik minden. Ha nem így lenne, 
akkor  nem  szeretnélek  téged  igazán.  Márpedig  nagyon  szeretlek.   Ha  a 
Mennyországban leszel majd, még akkor sem foglak tudni téged jobban sze-
retni, mint most. Neked viszont most kell bizonyítanod, hogy Engem igazán 
szeretsz. Ezt pedig csak áldozatvállalással tudod megmutatni.

Megáldalak a türelem és erősség Lelkével."
*******************************************************
149. AKI VÁRJA VÁLASZTOTTJA GYÓGYULÁSÁT

Uram! Egy olyan fiatalembert hozok eléd, aki nagyon szereti válasz-
tottját, életénél is jobban, s szeretné választottját egészségesnek látni. Mi a 
terved vele, mi a terved velük?

HANG: "Örök tervem lényeges része az, amit ti a Földön szerelemnek 
neveztek. A probléma abból adódik, hogy nálatok a megtapasztalás és a felis-
merés nem jár együtt. Nem ismeritek fel, hogy az a személy, akit úgy ismer-
tek meg, hogy ő a szerelmetek, az nem a ti szerelmetek. A megtapasztalások-
kal szemben szinte lehetetlen érvelni. Ott ki kell várni más megtapasztaláso-
kat, aztán ismét más megtapasztalásokat, s ha majd valaki ráérik arra, hogy 
nagyobb a hit, mint a megtapasztalás, akkor tudok hozzá érdemben szólni.
   Kedves Barátom! Azt kérdezed, meggyógyul-e szerelmed?
Válaszommal nemigen tudsz mit kezdeni, mert nem beszélünk egy nyelvet e 
téren.  -  Az  egészség  Szerintem  nagyon  összetett  dolog.  Te  mindazokat 
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egészségeseknek tartod, akik végtagjaikat megfelelően használni tudják, és 
akik nem éreznek semmi különösebb fájdalmat. 

A földi életre mindenki betegen születik, kivéve azokat a különleges 
küldötteimet, akik szerepébe nem fér bele ez, vagyis a betegen születés. Ki-
vétel  nélkül mindenki előbb-utóbb kezdi is megtapasztalni  önmagán ezt  a 
született terheltséget, vagyis hogy beteg. 

Az Általam elgondolt egészség, gyógyulás, mindenki számára csak be-
lülről indulhat el. A földi élet valójában erre való: elindulni a gyógyulás út-
ján. Ez egyben a boldogulás útja is, vagy inkább így mondom: a boldogság 
útja is.

Arra a kérdésedre, hogy szerelmed valaha el fog-e hagyni,  hát  vála-
szom egyértelmű: El fog hagyni! Nem is tehet mást. Így van teremtve! Nem 
egymásra teremtettelek benneteket, hanem Önmagamra. És mindenkinek szí-
ve nyugtalan marad mindaddig, míg Bennem meg nem nyugszik. 

Ez részemről nem önzés, hanem szeretetem legtermészetesebb velejá-
rója. De ezt megértetni veled úgy, hogy számodra  életszerű is legyen, sajnos 
nem tudom amiatt, amit már üzenetem elején kissé nehezen felfoghatóan le-
írtam.

 Fontosabb a hit, mint a megtapasztalás. Itt a Földön ez megmásíthatat-
lan igazság. Ennek oka az, hogy az Általam említett hit alapja Én vagyok, a 
megtapasztalásaitoknak pedig nem én vagyok.

Most  próbálok  válaszolni  harmadik  kérdésedre:  Mi  az,  amit  rosszul 
csinálsz?

Kedves Barátom! E kérdésére sem a világ legjobb, sem a világ legrosz-
szabb emberének egyértelműen  válaszolni  nem tudnék.  Nincs  önmagában 
sem jó, sem rossz cselekedet, mert minden cselekedet valakié. És akié, annak 
a valakinek kell eldöntenie, hogy milyennek minősítse cselekedeteit. Én csak 
azt tudom neked elmondani, hogy hogyan tudod magadnak és magadon meg-
állapítani,  hogy helyes vagy nem helyes, amit csinálsz.  Ennek útja-módja: 
gondold át minden nap, mivel töltöd ki idődet. Azt mindenkinek tudnia kell, 
hogy mindenki azért van, hogy Engem egyre jobban megismerjen, megsze-
ressen. Ehhez kell mérned azt, amivel foglalkozol. De nem elég felmérned, 
hogy mit  csinálsz.  Nem elég az  idő-elszámolás.  Fontos  megítélned,  hogy 
amit csinálsz, hogyan csinálod. Ezt hívjátok szeretet-elszámolásnak. Ha e két 
kérdést  becsülettel  naponta  megválaszolod  magadnak,  akkor  világos  lesz 
előtted a hogyan tovább.

Megáldalak a bölcsesség Lelkével."
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*******************************************************
150. HOGYAN RENDEZŐDNEK DOLGAI ANNAK, AKI
         JÉZUSHOZ TARTOZIK?
         Uram!  Annak  a  gyermekednek  gondjait  hozom  Eléd,  akinek 
már a 131-dik pontban válaszoltál. Válaszod újabb kérdéseket hozott fel ben-
ne.

Mit jelent, hogy rendeződnek dolgai?
HANG: "Azt semmiképpen, hogy megszüntetem számára a földi élet 

siralomvölgy jellegét! Aki önmagán kívülinek gondolja a mennyek országát, 
az feltétlenül ott keresi élete megoldását, ahol soha senki még meg nem talál-
ta.

Barátom! Nagyon egyszerűen akarok válaszolni kérdéseidre. Nem tu-
dod, hogyan tudnál figyelni Rám? Olvasd a Szentírást! Keresd azokat a napi 
ajándékaimat, amelyekért rendszeresen hálát kellene adnod! Én nem látha-
tom meg helyetted, hogy mennyivel tartozol Nekem. A Felém fordulás és az 
Engem dicsőítés együtt járnak. Amíg csak annyiban fordulsz Felém, hogy 
szegénységedet mutogatod Nekem, melyet Én jobban ismerek, mint te, addig 
nem is Felém fordultál, hanem önmagaddal vagy elfoglalva. Akkor fordulsz 
Felém, ha előre tudod, hogy mit kell megköszönnöd szívből.

Azt meg Én nem értem, hogy te hogyan nem érted, mit jelent ráébredni 
arra, hogy benned élek?! Azért nem tudlak megérteni, mert ez annyira egy-
szerű, hogy már kisgyermekkorodban is tudtad. Egyszerűen el kell hinned, 
hogy Én igazat mondok. Ha nem mondtam volna azt, pedig azt mondtam, 
hogy aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és ben-
ne fogunk lakni. /Jn. 14; 23./ Nem értem, hogy mit lehet ezen nem érteni? 
Majd magyarázd el ezt Nekem egyszer egy magánimádban, amikor vállalod, 
hogy Velem párbeszédet folytass. Nem kell hozzá más, csak engedned, hogy 
Nekem mondott szavaidra olyan gondolatokat fogalmazz meg, melyek téged 
építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Ezeket Én fogom sugallni.

Közösséget ott fogsz találni, ahol ketten, hárman az Én nevemben jön-
nek össze azért, hogy Engem és önmagukat jobban megismerjék. Megálda-
lak. Vess keresztet!"
*******************************************************
151. AZ ESZP-RŐL
 Uram! Az Ezoterikus - Szellemtani - Paratudományos Fórum  /ESZP / 
konferenciát tart azzal a céllal, hogy e gondolatoknak minél nagyobb nyilvá-
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nosságot teremtsen. Helyes-e ez az elgondolás, vagy később szűkítsék-e az 
érdeklődők határait?

HANG: "Atyámnak szándéka sem valósult meg, s az Enyém sem va-
lósult meg. Atyám szándéka az volt, hogy az a NÉP, amelyet kiválasztott, le-
gyen boldogító kovásza a föld összes népeinek. Az Én szándékom az volt, 
hogy tanítványaim tegyenek tanítvánnyá minden népet. Nem valósult  meg 
egyik sem. Éppen azok lettek akadályozói szándékainknak, akiknek elő kel-
lett volna azt mozdítani.

Mivel a keresztény felekezetek ma már képtelenek úgy képviselni En-
gem, hogy az - ahogy barátod mondta - az utca emberét érdeklődővé tegye, 
ezért nagyon is áldásom adom az ESZP konferenciáira. Kétezer évvel ezelőtt 
azt mondtam az Én dicsőségemet akadályozóknak, hogy ellenükre a  kövek 
fognak megszólalni /Lk. 19; 40/. Hát most is valami ilyesmit mondok azok-
nak a hivatalos szerveknek, akik ferde szemmel néznek rátok.

Akik nem helyeslik az ESZP munkáját,  azért  teszik,  mert  nagyon is 
tudják, hogy itt nem üres fantáziálásról van szó. Ellenkezőleg. Az általuk el-
mulasztottak pótlását vállalja magára ezzel az  ESZP.

Anyagba ágyazottságuk bármily eredményeket is mutat fel a technika 
terén, a szellem és a lélek szárnyalásával nem tudnak mit kezdeni.

Az egyik és a másik konferencia egymáshoz viszonyított tartalmát és 
formáját nem kell külön előre eldönteni. Az első tapasztalatai természetsze-
rűen fogják nyújtani a másodikra vonatkozó tanulságokat.

Minden olyan tanfolyamra áldásomat  adom, melynek célja túllátni  a 
vaskos anyagi világ határain. Minden tanfolyam azért tanfolyam, mert felté-
telekhez  szabja  a  jelentkezők  részvételét,  s  a  továbbjutáshoz  is  feltételek 
megvalósítását írja elő .

Az ilyen tanfolyamok anyagából nem hiányozhatnak különböző kultú-
rák szent könyvei, Biblia, Korán, nyugati és keleti misztikusok írásai, és ter-
mészetesen minden olyan para-jelenséggel foglalkozó mű, mely számíthat a 
tanfolyam résztvevőinek érdeklődésére.

Fontos az ilyen tanfolyamoknak működése közben olyan védelmi háló, 
mely az  Én erőmmel  rendelkezik.  Lesznek,  akik  indíttatást  éreznek majd 
imára, böjtre, és olyan kegyelmi fegyverek használatára, mint az ördögűzés, 
és különböző karizmák működése - nyelveken beszélés, ennek magyarázása, 
prófétálás. - De mindezeket csak annyiban szabad engedélyezni, amennyiben 
vállalják a jelenlevők kontrollját. 
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A szeretet légköre csak akkor biztosítható, ha nincs semmiféle diktatú-
ra, semmiféle engedelmeskedtetés a karizmák birtoklói és gyakorlói részéről, 
de igenis van részükre. Ha ezek nem alkalmazkodnak a szervezők elgondolá-
saihoz, akkor nem szólalhatnak meg. Rendnek kell lenni!

E tanfolyamok végső célja nem lehet más, mint a jelenlevőknek olyan 
lehetőségeket, talentumokat felkínálni, melyeket használva az egyének sze-
mélyiségük kibontakozását, a közösség pedig saját organikus fejlődését biz-
tosítva  látja.  Ilyenkor  tud  Lelkem ereje  úgy működni,  hogy világotokban, 
amely már ott áll a végső pusztulás határán, menteni tuja azt, ami még ment-
hető. 

Minden idegfárasztó túlmisztifikáltság csak árt az Én ügyemnek. Aszt-
rál-utazgatások és egyéb olyan értelemmel teljesen kontrollálhatatlan jelensé-
gek,  melyek  elfogadása  inkább  hiszékenységet  kíván,  mint  tekintélyemen 
alapuló hit-elfogadást,  nagyon könnyen félreviszi  még a legjobb szándékú 
társaságot  is.  Az  ilyen  jelenségek  szinte  ki  akarják  provokálni  a  je-
lenlévőktől, hogy higgyenek ezekben, mert különben kilógnak a sorból. Így 
pszichikai kényszert alkalmaznak a jelenlevőkre.

Sajnos próféciám, mely szerint jönnek majd hamis Krisztusok, s ha le-
het még a választottakat is megtévesztik, ez most a ti időtökben kezd aktuali-
zálódni.

Nagyon természetes, hogy konferenciáitokra kapjanak meghívást kariz-
matikus körök, személyek. Ezek nélkül nem is lehetséges, hogy jó gyümöl-
csöt teremjetek.

Az egyházak támadásaitól ma már nem kell tartanotok. A jelenleg mű-
ködő ilyen szervezetek annyira legyengült állapotban vannak, hogy akiknek 
ártani akarnak, azoknak ezzel inkább használnak.

Tudnotok kell, hogy Én mindenki által képes vagyok szólni hozzátok. 
Akik rám hivatkozva beszélnek, azokat nem nehéz felismerni. Ha környeze-
tük állítja róluk, hogy ők tényleg megtért emberek, s mondanivalójuk nyilvá-
nos kontrollt  nemcsak elvisel,  de el is vár, akkor jó odafigyelni,  hogy mit 
mondanak, mert aligha beszélnek Ellenemre.

Itt most elém tárt  személyekről nem mondok véleményt.  Nem, mert 
részben mindegyik számára nyitva áll a helyes út megtalálása, másrészt pedig 
a  ti  feladatotok,  hogy kikönyörögjétek a  szellemek  megkülönböztetésének 
karizmáját, s azt használjátok is.

Amit a szombathelyiekkel közöltem, vagyis a végítéletről való beszél-
getés  fontossága,  az  aláhúzottan  a  lényeghez  tartozik.  Higgyétek  már  el, 
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nincs sok időtök. Máriának és a többi választottaimnak imái teszik lehetővé 
számotokra azt,  hogy meghosszabbodott  megtérésetek érdekében a nektek 
szánt idő. Itt nem arról van szó, hogy ők jobban szeretnek benneteket, mint 
Én, hanem arról, hogy általuk nőtt szeretetetek olyanná, ami mások számára 
további időlehetőséget biztosít arra, hogy többen hozzám térjenek."
*******************************************************
152. AKI AZ ESZP GONDJÁT MAGÁRA VÁLLALTA

Uram! Az előbb említett ESZP gondját magára vállaló testvérem kér-
dezi, milyen irányt adjon, Te milyen irányt akarsz adni lelki fejlődésének?

HANG: "Mivel senkitől sem kérek többet, mint amire képesítettem, és 
senkitől sem fogadok el kevesebbet, mint amire képes, ezért bizony az orszá-
gok közötti ingázás fárasztó munkájára adom áldásomat. Most közvetlenül 
neki szólok:

Barátom! Amint a kis magnak földből és napsugárból kell kidolgoznia 
illatozó szirmait, amint a kagyló a tenger mélyén kemény és keserves munká-
val formálja ki a számotokra értékes gyöngyöt, úgy neked sem adok kész tég-
lákat lelked fejlődése érdekében, mert neked mondanék ellent, ha a te mun-
kádat vállalnám Magamra.

Utazásaid,  emberi  kapcsolataid  olyan  tapasztalatok  megszerzéséhez 
juttatnak, melyeket sehogy másképpen meg nem szerezhetsz magadnak. E ta-
pasztalatok  nélkül  pedig közel  sem tudnál  megfelelni  annak a  feladatnak, 
melyet Lelkem kiosztott neked.

Lelked fejlődése azáltal van biztosítva, hogy amit teszel, azt Értem te-
szed. Ha gyakrabban tudatosítod ezt magadban, akkor arra is lesz gondod, 
hogy amit teszel, azt jól csináld. Ezzel meg is tetted a magad részét. A többi 
az Én dolgom."

153. AKI HALOTT SZÜLEIRŐL ÉRDEKLŐDIK
Uram! Egy jó barátom kérdezi Tőled, mi van szüleivel, nagyszüleivel? 

Milyen véleményen vannak róla, mit  kívánnak továbbra   tőle? Kerülhet-e 
velük kapcsolatba?

HANG: "Azok, kik iránt barátod érdeklődik, sokkal jobban érzik itt 
magukat, mint ahogy a Földön valaha is érezhették volna. Azok a gondok, 
problémák, melyek földi életükben rájuk nehezedtek, természetesen itt nin-
csenek. De azért nekik is van megbánni valójuk. Amikor fényem átvilágította 
őket, akkor ők is számot adtak életük minden döntéséről, s mondhatom, hogy 
ennek következtében sokkal több öröm és hála töltötte el őket, mint amire 
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számítottak. Így is mondhatom: kellemesen csalódtak. Igen, mert itt láthatták 
világosan azt, amit barátod a Földön jelenleg nem láthat. Azt t.i., hogy sok-
kal nagyobb értékűek az Irántam való szeretetből hozott döntések, mint ti a 
Földön azt el tudnátok képzelni. - Most közvetlen barátodnak szólok:

Gyermekem! Jól választottál,  mikor szüleidet választottad arra, hogy 
rajtuk keresztül vállald földi életed sorsát. Ők is jól választottak e téren an-
nak idején.  Tehát  nagyszüleid  is  alkalmas  keretet  biztosítottak  arra,  hogy 
szüleid, és majdan te is élő kapcsolatban maradj Velem. Ők itt drukkolnak 
érted, és nagyon remélik, hogy hamarosan találkozhatnak veled. Ezt a hama-
rosant ne földi mércével mérd!

Azt viszont meg kell mondanom, hogy bár öröm számukra a munká-
hoz, emberekhez való hozzáállásod, öröm számukra az, ami az Én számomra 
is öröm, hogy gyakran fordulsz Hozzám, de ők is szenvedik azt, amit te szen-
vedsz, s nem tudnak segíteni abban, ami a te felelős döntésed köréhez tarto-
zik. E téren akkor tudnál segíteni rajtuk, ha magadon segítenél.

Szüleid  gyakran  vannak  közel,  nagyon  közel  hozzád,  de  arra  nincs 
módjuk, hogy érzékszerveiddel megtapasztald őket. Ne is akard ezt. Ez nem 
volna jó sem neked, sem nekik. 

Ők tudnak minden szavadról. Sokszor tőlük kapod azokat a sugalla-
tokat,  melyekre  szükséged  van,  hogy helyesen  döntsél.  De  semmire  sem 
kényszeríthetnek sem téged, sem mást. Nem is akarnak. Az ő véleményük ró-
lad pontosan az, ami az Én véleményem. Ezért lehetnek itt Velem. Ezért re-
mélhetik,  hogy öröm lesz majd a veled való találkozás is itt.  Csak Nálam 
vannak örömteli találkozások.

Amit  fontos  még  tudnod:  Azok  a  lelkiismeret-furdalások,  melyek 
időnkint beléd marnak szüleiddel kapcsolatban, ezek bizony helyén valók. 
De csak addig, amíg Hozzám hoznak közelebb. Ez akkor történik, ha arra 
gondolsz, hogy valamikor e fájdalmak az ő szívüket járták át. Őket valami-
kor, téged most bánt, hogy nem hallgattál úgy rájuk, ahogy joggal elvárhatták 
volna tőled.

 Adj hálát e bűnbánatért. Nagyböjt nagyon alkalmas olyan bánat felin-
dítására, mely tisztít, és örömet érlel a lelkedben. Ez Nekem is és ez szüleid-
nek is kívánsága.

Adj hálát szüleidért, őseidért, akik jelenben is sokat segítenek neked, 
és akik mind várják a jövőbeli boldog találkozást veled.

Megáldalak, hogy jobban tudj reményből élni. Vess keresztet magad-
ra!"
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*******************************************************
154. ÚJRA SZÜLETIK-E JÉZUS A FÖLDRE?

Uram!  Olyan  kérdéseket  teszek  Eléd,  melyek  ma  sok  embert  fog-
lalkoztatnak. Valóban újra le fogsz születni a Földre?

HANG: "Ezt teszem mindennap. Mikor értitek már meg, hogy jobb 
nektek az az állapotom, melyben szívetekben lakhatom, mint volt, mikor a 
názáreti Ács formájában voltam köztetek? A hiszékenység és a hit nagyon 
különböző tartalmat hordoznak. Ahogy erősödik az egyik, úgy gyengül a má-
sik. 

Testvéred egy könyvről kér Tőlem véleményt, melynek címe: Beava-
tás. Testvéredben a könyv "sok mindent helyre tett". Erre ezt mondom test-
vérednek: 'Gyermekem! Ha nyitott vagy a szellemi fejlődés irányában, akkor 
még többször is késznek kell lenned arra, hogy átrendezd azt a rendet, melyet 
most a legjobbnak tartasz. Számodra sincs ma a Földön jobb mérce, mint a 
négy  evangéliumom.  Ezekből  lehet  Engem  legjobban  és  legsallang-
mentesebben megismerni. 

Aki evangéliumaim olvasása kapcsán olyan problémák előtt találja ma-
gát, melyeket megoldani nem tud, az ne a Szentírás többi részeinek odaigazí-
tása által akarjon tiszta látásra jutni, mert Engem nem lehet ezek által kiegé-
szíteni, csupán fölerősíteni vagy eltorzítani. Engem csak az evangéliumok ál-
tal lehet  kiegészíteni a józan ész használata mellett. Aki nem így tesz, az a 
legképtelenebb képet képes kialakítani Rólam magában.

Légy hát nyitott abban az irányban, melyet az evangéliumaimban el-
hangzott szavaim alapján fogadtál el ÚT-nak. És ha ezeknek jobb megértése 
következtében változtatnod kell a mostani renden magadban, akkor, de csak 
akkor tedd is meg ezt.

Elmélkedéseidben  gyakorlati  következtetéseket  csak  olyan  irányban 
szabad tenni, melyek szinkronban vannak tanításommal. Ha bárkitől elirányí-
tást akarsz kapni, csak akkor fogadd el a felkínált tanácsot, ha az az evangéli-
umokban föllelhető szavaimmal igazolható. Még a római pápától se fogadd 
el azt,  ami nem igazolható ismert  szavaim alapján. Egyetlen tévedhetetlen 
ember létezik a világon, a megtestesült Istenember. Ez Én vagyok. Engem le-
het magyarázni, és lehet félremagyarázni. Azok magyaráznak félre, akik nem 
fogadnak el Engem Út-nak, csak Igazságnak és Életnek. Az fogad el ÚT-nak, 
aki tudja, hogy nincs visszabántás, de van állapotszerű megbocsátás, és leg-
alább törekvés arra, hogy lássa meg azt a rászorulót, akin segítenie kell.

Ha elmélkedéseid ebben az irányban lendítenek, akkor jó úton haladsz.
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Azért is jelentem meg emberként, hogy tudd olyan néven nevezni az 
Istent,  akiről  legalább némi  képet  is  kialakíthatsz  magadnak. Létben tartó 
módon vagyok benned úgy, mint Isten Egyszülöttje. És téged irányítani akaró 
módon vagyok benned Lelkem által úgy, mint a Názáreti Ácsban voltam. Te-
hát LÉTAZONOSSÁGBAN VAGYUNK EGYMÁSSAL! Ezért oly fontos, 
hogy magatartásbeli azonosságban is legyünk még akkor is, ha ennek termé-
szetes következménye a sorsazonosságunk.

Gyermekem! Tudni vágyásod gyökere szent, és Általam megkívánt for-
rás benned. De az irányt csak felajánlhatom, s meg nem szabhatom. Az volna 
a jó, ha egyre inkább csak az érdekelne, ami Engem érdekelt földi életemben. 
Engem csak az érdekelt, hogy hogyan tudnám átadni nektek azokat az örök-
kévalóságban megtapasztalt boldogító tartalmakat, melyeket egy szóval SZE-
RETETNEK lehet nevezni.

Nemcsak Én jöttem le ezért a Földre. Ezért vagy te is itt. Ezért, és sem-
mi másért! Amivel odaát nem lehet mit kezdeni, azzal itt a Földön nem sza-
badna sokat foglalkoznod. Itt minden eszköz. Egy eszköz annál fontosabb, 
minél jobban segít a CÉL eléréséhez. A CÉL-nak a feladata az, hogy tökéle-
tesítse a célba törekvőt. A CÉL-nak, és nem MÁS-nak. Ha ezt a CÉLT vilá-
gosan látod, akkor óriási értékűvé nőhet előtted akár gyermeked megsimoga-
tása is.

Szereped tehát annak a szeretetnek megtisztítása, amely Létemmel azo-
nos. - Megáldalak!"
*******************************************************
155. ÉLETRENDEZÉSHEZ KÉR TANÁCSOT VALAKI

Uram! Egyik barátom szeretné nagyon jól rendbe tenni életét, s ehhez 
fontosnak tartja, hogy annak szüleitől halljon véleményt, akiknek gyermeké-
vel évekig élettársi viszonyban élt.

HANG: "Az említett szülőkkel oly laza a kapcsolatom, hogy vélemé-
nyük valójában nincs is. Ők nem szenteltek arra valami nagy és sok figyel-
met, hogy leányuk lelki fejlődését számon tartották volna.

A Földön nagyon sokan vannak olyan szellemileg leállt fejlődésű em-
berek, akik azáltal törekszenek problémamentesen élni, hogy nem alakítanak 
ki felelősséget hordozó véleményt sem a maguk, sem mások életéről.

A kérdezettek  sokkal  jobban el  szoktak  lenni  foglalva  önmagukkal, 
sem mint a te barátod érdekelné őket. Leányukkal sincs lelki kapcsolatuk az 
emlékezés szintjén. Tehát nem tudnak róla. Nem is akarhatnak tudni róla az 
örök életére vonatkozóan. Mással vannak elfoglalva, nem veletek. Valójában 
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Velem sem. De ez nem maradhat így örökké! Természetesen egyszer ők is 
eljutnak oda, arra a szellemi szintre, mely az Én fényemben mutatja meg szá-
mukra is a fejlődésük útját. De még nincsenek ott.

Így tehát barátod tőlük ne várjon élete rendbe szedéséhez támogatást. 
Ők erre egyszerűen képtelenek."
*******************************************************
156. EGY SZÍVBETEG LEÁNY KÉTSÉGBEESETT
         REMÉNYKEDÉSE

Uram! Egy húszéves szívbeteg leány fordul Hozzád. Te őt is, mint tár-
sait, olyan boldogságra teremtetted, mely reménye szerint beteljesítik azokat 
a vágyakat, álmokat, melyek csíráit az ő szívébe is beleültetted. Ott áll az élet 
kapujában, s fél. Fél, mert egészségi állapota és az eddigi kapcsolata Veled 
nem bíztatja a szép jövő irányába. Szólj, Uram, hozzá, mivel a Te szavaid-
nak nemcsak gondolatközlő ereje van, de teremtő erővel is rendelkeznek. Te-
remts e leányba új szívet, Uram! Nálad a szeretet körén belül minden lehetsé-
ges!

HANG: "Hagyd abba! - Senki nem szereti e leányt úgy, mint Én, és 
nem is fogja senki úgy szeretni tudni, mint Én. Most neki szólok közvetle-
nül:

 Drága, drága Gyermekem! Mit is mondjak most neked olyat,  amire 
boldogan rá tudnád mondani az áment? A férjhez menéseddel és gyermek 
utáni vágyaddal kezdeném.

Valójában egyik sem rajtad áll. Jaj, de nehezen hiszed ezt el. De nem-
csak te vagy így. Így vagytok szinte mindannyian. Mivel a házasság érvé-
nyességéhez feltétlenül  szükséges a szabad döntés,  azért  úgy gondoljátok, 
hogy az oda vezető utat is szabad döntéseitek előzték meg. Nem így van. Ezt 
főleg azoknak életéből lehet látni, akik bármennyire is szeretnének, nem tud-
nak házasságba kerülni. Bizonyára te is ismersz ilyeneket.

A magyarázata ennek egyszerű. Minden ember általában azonos vágy 
és ösztönvilággal felszerelve indul útnak. Viszont már születése előtt min-
denki nagy vonalakban kipontozott sorstervre mondott igent, melyről le nem 
térhet. Ez nem predestináció és nem is fatalizmus. Sorstervének megvalósítá-
sában mindenki szabadon eldöntheti, hogy boldog lesz benne vagy sem. Bol-
dog még senki sem lett azáltal, hogy házasságra lépett. A házasság nem arra 
való. Azért csalódik szinte mindenki a házasságában, mert azt hitte, hogy az 
fogja majd boldoggá tenni. Nem. Boldoggá csak Én tudok tenni embert. Ezt 
meg tudom tenni azzal is, aki házasságban él, és azzal is, aki nem él házas-
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ságban. Persze boldogtalanná sem tud senki tenni senkit sem. De önmagát 
bárki boldogtalanná tudja tenni. Mert mi a boldogság? A jó birtoklása az el-
vesztés félelme nélkül.  Így is mondhatom: A Tőlem elfogadott benső béke. 
Efelé itt a Földön csak haladni lehet, de teljesen meg nem valósítható. A mu-
landóság képtelen rögzíteni az örökkévalóságot. Erre csak az örökkévalóság 
képes, mely más dimenzió. Döntő tehát az a látás, az a szemlélet, ahogy né-
zed a rajtad kívül lévő világot. Boldogságodat illetően az nem objektív való-
ság. Döntően tőled, látásodtól függ, hogy mulandó események boldogítanak 
vagy elkeserítenek.

A gyermekáldást legtöbb esetben csak addig élitek meg áldásnak, míg 
nincs gyermeketek. A fantázia által megszépített és a vágyak által táplált kép 
nagyon másképpen néz ki a valóságban, mint az álmok világában. De ennek 
a gondolatnak elfogadása is megtapasztalás által lehetséges csupán.

Gyermekem! Amit kérek tőled: Ne az legyen gondod, mi történik ve-
led, hanem az, hogy mi történik benned Velem. Ez, és csak ez oldja meg éle-
ted problémáit.

Valamit még a megkeresztelésedről. Attól nem lesz senki keresztény, 
hogy megkeresztelték. Attól csupán megkeresztelt lesz. Kereszténnyé senki 
nem  válik  szertartások  által,  csak  olyan  magatartás  melletti  döntés  által, 
melyben Én nem egy leszek életében a sok között, hanem abszolút ELSŐ. 
Vagyis Én mondom meg, hogy ki vagy mi a második. Bennem csalódni nem 
lehet. De csak Bennem nem lehet csalódni!

Vágyakozz nagyon arra a Lélekkeresztségre, melyet megígértem enyé-
imnek, s melynek lényege az, hogy a vágyakozó ezt éli meg: SZERELMES 
BELÉM AZ ISTEN!

Megáldalak békét adó Jelenlétemmel!"
*******************************************************

                    KERESZTÚT MEDJUGORJÉBEN                                       
                                                    157. 

                    ELSŐ STÁCIÓ
Uram!  Évekkel  ezelőtt  Medjugorjében szinte  naponta  tartottam  KE-

RESZTÚTI ÁJTATOSSÁGOT az ottani zarándokokkal. Akkor Te sok olyan 
gondolatot adtál, melyek ma is szívemben élnek. Mivel jelenleg 1994. nagy-
böjti  időszak van, kérlek, segítsd visszaidézni azokat az akkor Tőled jövő 
gondolatokat, hogy mások is épüljenek lelkileg általuk.
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HANG:  „Szívesen teszek eleget kérésednek. Valóban akkor is veled 
voltam, és Én sugalltam annak a keresztúti ájtatosságnak legtöbb gondolatát. 
Most tehát hallgass Rám!

Az első állomásnak ezt a nevet adtátok: Jézust Pilátus halálra ítéli. - 
Akkor és ott Pilátus mondott egy olyan kijelentést, mely nem tőle eredt, illet-
ve ő nem is tudta, hogy mennyire igazat mondott. E kijelentés így hangzott: 
'Íme az ember!' - Ezt ő Rám mutatva mondta. Bizony senkire sem mondhatta 
volna ezt ott Rajtam kívül. Akkor csupa embertelen emberekkel voltam kö-
rülvéve.

 Fontos tudnotok:  Embernek mindenki  azért  születik  a Földre,  hogy 
EMBERRÉ váljék. Ez azt jelenti, hogy nem elég emberi apától - anyától szü-
letni. Szentlélekből kell megszületnie annak, aki Isten szemében embernek 
akarja tudni magát. Ennek az útja pedig: VÁGYAKOZÁS. Csak az képes 
vágyakozni arra, hogy Lélekből megszülessék, aki hiszi, hogy ez lehetséges, 
és aki szenvedi, hogy ez még nem történt meg életében.

Én ott Pilátus előtt nagyon tudtam, hogy ott csak egy ember van jelen, 
az Emberfia.

Pilátus  ott  és  akkor szinte  mindannyitokat  megszemélyesített,  mikor 
ítéletet mondott Fölöttem. Igen, mert Fölöttem ítélkezni annyit jelent, mint 
zúgolódni mindazon körülmények ellen, melyeknek sem okozói, sem megol-
dói ti nem lehettek. Aki olyan világ ellen zúgolódik, ahol vesztesre állhat az, 
aki Hozzám tartozik, az Engem ítél el. Ez akkor is igaz, ha valaki tudatlan-
ságból teszi ezt. A boldogtalan emberek mind embertelen emberek. És isten-
telenek is. Még akkor is, ha minden nap sok-sok imát mondanak el. 

A tudatlanság sajnos nem mindig jár együtt azzal, hogy föl tudna men-
teni a boldogtalanság alól. Boldoggá csak az tud válni, aki azonosul azzal az 
IGAZSÁGGAL, akit Pilátus elítélt, tehát Velem.

Van hát boldogító szenvedés. Ennek egyik és legfontosabb összetevője 
az a hit, mely jelenlétemben nem kételkedik soha. Sőt! Akkor virul ki igazán, 
mikor a hitetlenek kétségbeesnek. Rólam azok tesznek tanúságot, akikről le-
olvasható, hogy nem körülményeik jobbak másénál, hanem hozzáállásuk kö-
rülményeikhez más, mint azoknak, akik boldogtalanok. 

Azok tesznek tanúságot Rólam, akik nem kívülről befelé, hanem belül-
ről kifelé akarják szebbé tenni a világot. Akik nem gazdasági csodáktól, ha-
nem az újjászületés csodájától várják a megoldást.

Ha semmi mást, csak ezt az egy stációt komolyan átelmélkeded, már 
megoldottad életedet. Igen, mert felismered, hogy más az IGAZSÁG, és más 
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az, mikor az igazad keresed. Az igazadat ne Nálam keresd. Azt az ördögnél 
találod meg. Ott mindenki azt hangoztatja: mégis nekem lett igazam.

Az igazság rendje helyett vállald inkább az irgalom rendjét."
*******************************************************
                                    158.
                                 MÁSODIK STÁCIÓ

Második stáció: Jézus vállára veszi a keresztet.
HANG: "Többféle kereszt  van. De mind azonos abban, hogy azok, 

akik Hozzám tartoznak, azok nem csupán elszenvedik, hanem vállalják is ke-
resztjeiket Irántam való szeretetből. Van azonban olyan kereszt,  melyet ha 
valaki elvisel, már vállalja is. Ez az a kereszt, mely  természeted és körülmé-
nyeid folytán keletkezik. Természetedet mindenhová magaddal viszed, s kö-
rülményeid is mindig lesznek. Az ebből adódó kereszt elviselésének megol-
dása az önszeretet körébe tartozik.

 Az önszeretet:  csúcsérték. 'Szeresd felebarátodat,  mint  önmagadat.' 
Az szereti helyesen önmagát, aki azokat a körülményeket, melyeket nem ő 
választott, önismeretének elmélyítésére használja fel. Ilyen volt az a lator, aki 
a kereszten ismerte fel igazi én-jét. Ha valaki így áll ehhez a keresztjéhez, 
akkor az már hallhatja: 'Még ma Velem leszel a Paradicsomban.' Körülmé-
nyeidet tehát ne zúgolódásra, hanem önismeret-szerzésre használd fel!

Most nem térek ki a többi kereszt taglalására. Majd a tizenkettedik stá-
ciónál. Itt csupán arra hívom fel figyelmeteket, hogy nem elég elviselni ke-
resztjeiteket. Vállalni kell azokat! Hozzám nem lehet csupán passzív maga-
tartással kapcsolódni.

Csupán beletörődni a szenvedésekbe, ez a magatartás méltatlan ahhoz 
az emberhez, aki Hozzám akar tartozni.

Aki vállalja keresztjét, az ezzel Engem is vállal."
*******************************************************
                                       159.
                                 HARMADIK STÁCIÓ

Harmadik stáció: Jézus először esik el a kereszttel.
HANG: "A Biblia csak annyit tudósít ezzel kapcsolatban, hogy roska-

dozva vittem keresztemet. A hagyományotok három elesésemről tudósít ben-
neteket. Teszi ezt  azért,  mert  Lelkem nagyon alkalmasnak ítéli  meg ezt  a 
szemléletet arra, hogy lelkileg közelebb kerüljetek Hozzám.
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Elmélkedjünk hát együtt. Most nem a történelmi hűség a lényeg, ha-
nem a megőrzött hagyomány léleképítő tartalma."

Uram, belül hallom, akarod, hogy átvegyem a szót. Te itt a keresztutad 
elején eleséseddel nem fizikai gyengeségedre akartad figyelmünket felhívni, 
hanem arra a szándékodra, amiért eljöttél közénk.

Porba hullottál, mert bennünket keresni és megtalálni jöttél, és bizony 
ott kellett keresned bűnökkel bemocskolt lelkünket, ahol megtalálhatók va-
gyunk: a föld porában.

 A szennyben, a piszokban találhatsz csak ránk, ember és istengyilko-
sokra, akik a NE ÖLJ parancsot nem, hogy megtartottuk volna, hanem ayn-
nyira intézményesítettük a gyilkosságra felkészülést, hogy még Téged is, aki-
ről mindenki tudhatta, hogy főfoglalkozásod a másokon segítés volt, gátlásta-
lanul halálba korbácsoltunk. 

Uram!  Te jöttél  megkeresni  elcsatangolt  bárányaidat.  Tudom Uram, 
hogy az a bárány, amelyik elcsatangolt, az béget, mert nem találja helyét. Te 
csak azokat a bárányokat tudod megtalálni, akik eltévedtek. De akik elbújnak 
előled, azok lapítanak, azok nem bégetnek, azok nem akarják Nálad magukra 
irányítani a figyelmedet.

Mi, Uram, a föld porában sóhajtunk, ha tetszik, bégetünk, csak találj 
meg bennünket Te, porba hulló jó Pásztor."
*******************************************************

                                    160.
                               NEGYEDIK STÁCIÓ

Negyedik stáció: Jézus találkozik Máriával a keresztúton.
HANG: "Ha két lobogó láng találkozik, annak nem az a következmé-

nye, hogy kioltsák egymást, hanem ennek ellenkezője. Erősítik egymást! Ez 
történt akkor is, mikor Máriával, Édesanyámmal találkoztam a keresztúton. 
Ő ott nem a kezét tördelő, Engem megmenteni akaró, odaadottságomról le-
beszélni akaró lélekkel nézett Rám, hanem bátorító, buzdító, erősítő tekintet-
tel. Ő ott akkor már a NAGYASSZONY volt. Vele a napsugár, a fény jelent 
meg keresztutamon. Ennek megtestesítői voltak azok, akikkel utána találkoz-
tam: cirenei Simon, Veronika, az Engem sirató asszonyok.

Fontos ezt tudnotok, mert a ti életetek keresztútján is Anyám meg akar 
jelenni, hogy vele cirenei Simonok, Veronikák, részvétet sugárzó személyek 
vegyenek körül benneteket. 
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Anyám akkor is,  most is Isten erejét közvetíti.  Köszönjétek ezt  meg 
Néki!"
*******************************************************

                                    161.
                                 ÖTÖDIK STÁCIÓ

Ötödik stáció: Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszthordozásban.
HANG: "Ma ezt a Simont szent Simonnak mondjátok. És joggal. Nem 

a szeretet hiánya volt az, ami benne a húzódozást kiváltotta, amikor kénysze-
rítették, hogy Nekem segítsem, mint ahogy nem a szeretet jelenléte volt az, 
ami kínzóimat  arra bírta,  hogy Simont  kényszerítsék.  Simont  tudatlansága 
tette olyanná, hogy kényszeríteni kellett. Kínzóimat pedig az attól való féle-
lem, hogy talán meghalok, mielőtt fölfeszíthetnének, ha nem segítenek.

Simonnak nem kellett sok idő ahhoz, hogy valami szívbemarkolót föl-
ismerjen. Azt t.i., hogy Én ártatlan vagyok, és hogy ő jobban rászorul az Én 
segítségemre, mint Én az övére.
             E stáció számotokra súlyos üzenetet hordoz. Halljátok!:
Mindenki rászorul az Én segítségemre, de ez kapcsolatunknak csupán egyik 
fele. Nem elég, ha valaki csak idáig jut. A másik, és ez tud igazán rajtatok is 
segíteni, ha felismeritek, hogy az Én ügyem csak általatok, a ti nekifeszülése-
tekkel valósítható meg. Nem tudok rajtatok igazán segíteni, ha ti nem álltok 
szívvel-lélekkel  az  Én ügyem mellé,  melynek lényege a  bölcsességgel  át-
itatott erő-nem-alkalmazás."
*******************************************************
 
                                       162.
                                     HATODIK STÁCIÓ

Hatodik stáció: Jézus találkozik Veronikával a keresztúton, s Veronika 
kendőjét nyújtja Jézusnak.

HANG: "Íme két  ágrólszakadt  szegény ember  találkozása.  De mert 
mindegyiknek szeretet van szívében, azért most is tudnak adni egymásnak. 
Veronikának nincs más, amit adhatna, mint kendője. Leveszi hát, s odanyújt-
ja a véres arcú szenvedőnek. Nekem nincs más, amit adhatnék, mint ütések-
től,  töviskoronától vérben ázott  tekintetem. Ezt  hagyom a kendőn, és úgy 
nyújtom vissza Veronikának. 
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Aki szeret, annak mindig van adnivalója. Igen, mert nem azt nézi, hogy 
a másiknak mije van, hanem azt, hogy mire szorul rá a másik. S mivel a sze-
retet leleményes, ha rászorulóval találkozik, mindig meg tudja látni önnön 
gazdagságát, mellyel segíteni képes ott, ahol kell.

Aki szeret, annak lehet, hogy üres a zsebe, de szíve mindig tele van 
olyan értékekkel, melyek segíteni képesek. Egy jó szó, ha szívből jön, eljut 
annak szívéig, akihez címezve van. S a dolgok mindig a szívben oldódnak 
meg. Vagy a szívben, vagy sehol.

E Stációnál a világ két leggazdagabb szívű embere találkozott. Mind-
egyik tudott ajándékozni, s mindegyik megajándékozottnak tudhatta magát."
*******************************************************

                                        163.
                                     HETEDIK STÁCIÓ

Hetedik stáció: Jézus másodszor esik el a kereszttel.
Uram! Ennél a stációnál eszembe jut gyakori elesésem. 
HANG: "Igen. Bukdácsolás az egész földi életetek. Sokszor ez el is 

veszi kedveteket attól, hogy újra és újra próbálkozzatok. Pedig próbálkozno-
tok kell.

Ha a keréken a porszem öntudatra ébredne, bizonyára fájlalná, hogy ál-
landóan ingajáratban van. Hol fönn, hol lenn. Így vagytok ti is. De hát ezáltal 
megy a kocsi előre. Sokan ostobának tartották azt a papot, aki egyszer valaki-
nek - aki már nagyon unta, hogy minek kell mindig meggyónnia ugyanazokat 
a botlásait - azt a penitenciát adta, hogy legalább tízszer menjen kosárral a 
kútra vízért. - De hát a kosárból kifolyik a víz! - mondta a gyónó. Ez igaz - 
mondta a pap -, de a kosár mégis így lesz tisztább. Erről van szó. A disznó 
azért disznó, mert nem csak belekerül a pocsolyába, de ott jól is érzi magát. 
Te is gyakran belekerülsz különböző erkölcsi pocsolyákba. Addig vagy em-
ber, míg ott nem érzed jól magad, míg fölébredhet benned a vágy, hogy kike-
rülj onnan. E Stációtól ezt tanuld meg!"
*******************************************************
                                        164. 
                                  NYOLCADIK STÁCIÓ

Nyolcadik stáció. Jézus találkozik az Őt sirató asszonyokkal.
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HANG: „Vajon mikor értitek meg, hogy Engem nem siratni   kell, ha-
nem követni?! Higgyétek el, hogy még keresztutamon sem voltam sajnálatra 
méltó. Akkor is és most is a Velem együtt érző szívek legritkább esetben vál-
lalnak Velem sorsazonosságot. Sajnálkozásotok legtöbbször csupán pótcse-
lekvés, hogy ne kelljen Értem és Velem együtt szenvednetek.

A "belül zöldellő ág" még akkor is irigylésre méltó, ha külső viharok 
tépik, cibálják ágait.

Nagyon fontos a sorrend: Előbb kövessetek, s utána, ha még úgy érzi-
tek, sírjatok, de ne Értem, hanem Velem, értetek, gyermekeitekért, Jeruzsále-
mért."
*******************************************************
                                       165.

KILENCEDIK STÁCIÓ

 Kilencedik stáció: Jézus harmadszor esik el a kereszttel.
HANG: "Ez a REMÉNY stációja. Nem lehet annyiszor elesnetek, hogy föl 
ne lehetne újra kelnetek. Ne engedjétek, hogy reménytelen eset legyetek ön-
magatok számára. A lélek AIDS-betegsége a reménytelenség. Annyira tönkre 
tudja tenni a lélek immunrendszerét, hogy a legkisebb kudarc is halálos bajba 
képes azt sodorni. Aki még nem tört le minden olyan antennát lelkéről, mely 
fogni képes az Én jelenlétem valóságát, annak reménykedni még akkor sem 
nehéz,  ha teljes sötétség veszi  is körül. Igen, mert  aki hisz  Bennem, az a 
NAP-nak gyermeke."
*******************************************************
   

                                    166.
                                    TIZEDIK STÁCIÓ

Tizedik stáció: Jézust megfosztják ruháitól.
HANG: "Ez a stáció az ADÁS ÉS A VEVÉS világának találkozója. 

Az adó mindent odaad, a vevő mindent elvesz. Mindent? Nem. A Vevő csak 
azt képes erőszakkal elvenni, amit az Adó előbb-utóbb úgyis elhagyni kény-
telen. Ostoba fintora ez a mulandó világotoknak. 

A mulandó javak értéktelenségét, a szegénység eszményítését már az-
zal kimutattam, hogy születésem helyéül rongyos istállót választottam, s még 
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a sír is idegen ember temetkezési helye volt, tehát még az sem volt az Enyém, 
ahová holttestemet elhelyezték. E két pont között pedig elmondhattam, hogy 
a rókáknak, madaraknak van lakásuk, de Nekem nincs, hová fejem lehajt-
sam. Tanítványaimat is a szegény néprétegből választottam. Az egyik, aki 
ugyancsak ismerte a pénz értékét, mivel vámos volt,  még nevét is Mátéra 
változtatta, mikor követésemre hívtam. Én egész életemben nem foglalkoz-
tam pénzzel. Volt tanítványaim között, aki tette ezt. Júdás volt a neve.

És most, mielőtt elvennék mulandó életemet, előbb még ruháimtól is 
meg kell válnom." 
*******************************************************
                                         167.
                                 TIZENEGYEDIK STÁCIÓ

Tizenegyedik stáció: Jézust keresztre szegezik.
HANG: "Nem vagyok elválasztható a kereszttől.  Szenvedés nélküli 

szeretet jelenleg még a Mennyországban sincs. Nincs, mert a szenvedés nem 
ellentéte a boldogságnak, viszont velejárója az együttérzésnek. Aki szereti a 
szenvedőket, az szenved is velük. Atyám is szenvedett Velem a kereszten. 
Én is  szenvedek veletek a ti  keresztjeiteken,  és mindazok,  akik szeretnek 
benneteket, azok így vannak, akár a Földön, akár az égben.

Szeretet nélküli szenvedés sajnos van. Nagyon is van. Ez a pokol. Az 
igazságnak az a rendje, ahol 'kisül Isten igazsága!', ahogy ti mondjátok.

A Velem szenvedés nemhogy ellentéte a boldogságnak, hanem velejá-
rója. Van ilyen, hogy 'boldogok, akik sírnak.' De jó és fontos azt is elfogadni, 
hogy végső kifejlettségében örök egyes-egyedül az a SZERETET, mely már 
leoldott magáról minden szenvedést."
*******************************************************
                                        168.
                              TIZENKETTEDIK STÁCIÓ

Tizenkettedik stáció: Jézus meghal a kereszten.
HANG: "Beteljesedett! - 
Isten  mindenütt  jelen  van?  Nincs  mindenütt  jelen.  Van  egy ördögi 

pont, ahol nincs jelen az Isten. Ez a BŰN. Ez az Isten és az ember akaratának 
metszéspontja. Ez a bűn, és ez a kereszt. Amikor az Én égbe törő akaratomat 
metszi  a ti  – földön kígyó módjára kúszó – akaratotok,  akkor követtek el 
bűnt, és akkor születik meg a Földre a szenvedés, a kereszt. Minden bűnnek 
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következménye:  szenvedés. Nincs bűnhődés nélküli  bűn.  Csak büntetéssel 
járó bűn van. Valaki, sőt mindenki kénytelen kivenni részét mindenkinek bű-
néből, mivel nincs ember, aki külön sziget lenne e földi lét-tengerben.

E stáció nem a szenvedés megszüntetéséről beszél, hanem arról, hogy 
miképpen viszonyuljatok a szenvedéseitekhez.

Három kereszt áll a Golgotán. A bal lator keresztje: Amikor  valaki sa-
ját  szenvedését  kivetítve  másoknak  okoz  szenvedéseket.  A jobb lator  ke-
resztje: Amikor valaki úgy vállalja keresztjét, hogy az önismeretre juttatja. A 
harmadik az Én keresztem. Mikor azért vállalom a szenvedést, hogy békes-
ségteremtő erő sugározzék abból a keresztből, melyet ártatlanul vállaltam.

Szívemet arra az ördögi pontra teszem, a keresztnek arra a metszés-
pontjára, amely Isten és ember akaratának metszését szimbolizálja. E pilla-
nattól már a bűnben is megtalálható az Isten! Az érted, miattad, de nem he-
lyetted szenvedő Isten.

Aki még nem tette teljesen tönkre benső világát, az ha máshol nem, hát 
a bűnben, a bűnbánatban megtalálhat engem. Csak a bűntelenekkel nem tu-
dok mit kezdeni."
*******************************************************
                                         169.
                              TIZENHARMADIK STÁCIÓ

Tizenharmadik stáció: Jézus testét leveszik a keresztről, és a Szűzanya 
ölébe helyezik.

HANG: "Ez Mária stációja. Amit Én elszenvedtem testem sebei által, 
az a szenvedés mind ott volt Mária szívében. Ő éppen úgy, mint Én, mindent 
odaadott. Ő éppen úgy a mindent odaadás, mint Én.

A földi  anyák szíve képes megszakadni,  ha halott  gyermeküket kell 
magukhoz ölelni. Az Én Anyám edzett szíve ma is képes sok-sok halott gyer-
mekét  szívén hordani  abban a reményben,  amely e stációnál  is  erőt  adott 
neki. Feltámad gyermekem!

A sok Mária-jelenésnek magyarázata ez. Ő szívén hord benneteket, és 
bízik feltámadásotokban. E hagyományos tizenhármas számot tűzte a Fati-
mai  jelenések hónapjainak homlokára.  Szíve  bizalma hozza  le ma is  őt  a 
Földre nap mint nap Medjugorjében. Anya, aki csak életet ismer, s gyerme-
kei lelki halálával megbékélni képtelen."
*******************************************************
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                                                 170.
                            TIZENNEGYEDIK STÁCIÓ

Tizennegyedik stáció: Jézus holttestét sírba teszik.
HANG: "Az első keresztény temetés. Kis gyászoló csoport. Van sze-

retetük, de már nincs reményük. A remény nélküli szeretet pedig olyan, mint 
a tőrrel átjárt szív dobogása. Haldoklás.

Nem, akkor még nem. Csak később jutott eszükbe az utolsó vacsora 
terme, ahol még az asztalon lévő kenyérmorzsák az Én meg nem szüntethető, 
halhatatlan  jelenlétemről  beszéltek.  Igen.  Ahol  ketten-hárman összejönnek 
Nevemben, ahol elhangzanak Irántam való szeretetből, az irántatok való sze-
retetemből kimondott szavaim: Ez az én testem, vérem!, ott folytatódik éle-
tem bennetek és általatok és veletek. Pontosan az az élet, melyet e vacsora 
előtt éltem elétek. Most már nektek kell ezt élnetek mások elé. Ezért vagyok 
bennetek!
*******************************************************

171.
TIZENÖTÖDIK STÁCIÓ

FELTÁMADT JÉZUS, ALLELUJA!

 171. A HANG 3-AS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA 

Istennek hála és dicsőség, hogy a HANG első két kötetére egyetlen ki-
vétellel csak pozitív hangú levél érkezett. A sok könnyekig megható, hálál-
kodó levél mellé én is odateszem hálámat Istennek, hogy eszköze lehetek az 
Ő adakozó kedvének, mellyel annyi embertestvéremet építette, buzdította és 
vigasztalta az előző két kötet által.  E harmadik kötetben ugyanezt teszi az 
ÚR.
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Külön köszönetemet nyilvánítom ki annak a Szombathelyi Jézusi Kö-
zösségnek, melyen keresztül a PÉNZRŐL ad nagyon komoly figyelmeztetést 
mindannyiunknak Jézus, s akik engedélyezték még saját könyvük megjelené-
se előtt e NYILATKOZAT közzétételét a HANG által.

Továbbra is igyekezni fogok megküldeni a HANG válaszát azoknak, 
akik kérdéseikre általam kérnek választ a HANG-tól.

(Megkönnyítené munkámat, ha a kérdezők válaszborítékot is küldené-
nek leveleikben. A válaszleveleket és könyvcsomagokat szerdánként postá-
zom.)

Testvéri szeretettel 

               1994.

2365. INÁRCS
Rákóczi u. 3/b.                                                       Dombi Ferenc
                                                                                    lelkész
172. Uram! Egy édesapa kér Tőled tanácsot. Szeretné további életét, család-
ját a Te szándékod szerint vezetni.

HANG: "Barátom! Nagy öröm számomra az a nyitottság, mely jelle-
mez irányomban. Bennem nem lehet csalódni, és Engem nem lehet nagylel-
kűségben felülmúlni. Életed eddigi szakában is úgy voltam melletted, ahogy 
a te fejlődési, kibontakozási készséged ezt számomra lehetővé tette. E maga-
tartásom feléd ezután sem változhat meg.

Mivel benső fejlődésed már össze van kötve családod külső és belső 
fejlődésével, ezért további életedben ügyelned kell arra, hogy ne családod ha-
tározza meg életedet, hanem Én. Arra sem kell törekedned, hogy te határozd 
meg családod életét.

Most kissé keményebb eledelt szolgálok fel neked.
Családodat akkor tudod csak szándékom szerint vezetni, ha Én vezethetlek 
téged.

Ennek két feltétele van. Az egyik az, hogy még családodtól is szabaddá 
kell válnod. Vagyis nem lehetsz megkötözve e téren sem. Akkor vagy szabad 
e téren, ha nem akarod vezetni családod tagjait, csupán arra irányul figyel-
med, hogy leolvashassák rólad az ÉN vezetésem boldogító, békét biztosító 
erejét. Tehát le kell mondanod arról, hogy bárkit, bármikor is meg akarjál ja-
vítani. De soha nem mondhatsz le arról, hogy magadat javítsd. Tehát rend-
szeres lelkiismeret-vizsgálatban gyakran kell pályamódosításokat végezned.
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A te életedben már nem lehet elég csak arra törekedned, hogy azt tedd, 
amit jónak látsz. Neked már arra kell törekedned, hogy azt lásd jónak, amit 
ÉN látok annak. Ehhez viszont ismerned kell Engem. Ez a másik feltétel.

Engem nem a Szentírásból,  hanem az EVANGÉLIUMOKBÓL lehet 
megismerni legegyszerűbben. Nyilván az evangéliumok is Szentírás, de MI-
NŐSÍTVE AZ. Sajnos  nagyon sok jó  szándékú gyermekem,  éppen azért, 
mert nem rangsorol a Szentírásban, hanem a Szentírást a Szentírásból akarja 
magyarázni, nagyon elmegy Mellettem. Igen, mert kénytelenek kihagyni éle-
tük első kegyelmét, a józan észt. Pedig Lelkem éppen azért akarja felhasznál-
ni józan eszeteket, hogy Engem annak ismerjetek meg, aki valójában vagyok, 
ÚTNAK A BOLDOGSÁG, A BENSŐ BÉKE FELÉ! Nem is mondhattam 
volna nyilvános működésem kezdetén, hogy alakítsátok át gondolkodásoto-
kat, ha nem éppen a gondolkodásotok használatát kívántam volna.

Ha hallgatsz Rám, kemény munkát kell vállalnod. De hát ez az Általam 
megígért boldogság feltétele. Mi ez a kemény munka?

Ha tanulmányozni kezded az evangéliumokat, akkor tele leszel problé-
mákkal. De nem nyugodhatsz bele, hogy problémáidra értelmileg megnyug-
tató  választ  ne  találj.  Én  nem  misztériumokat tártam elétek,  hanem azt 
mondtam: "Nektek adatott tudni az Isten országa titkait." 

Meg  kell  találnod  azokat  az  ember-testvéreidet,  akik  rangsorolva  a 
Szentírásban, elsődlegesen az evangéliumok alapján úgy akarnak megismerni 
Engem, hogy Lelkem által átjárt józan eszüket valóban használják.

Az Én országomban nincs engedelmeskedtetés, mert nincs parancsol-
gatás. Kérés, kívánság van, és Rám hallgatás úgy, ahogy ez értelemmel bíró 
személyek között lenni szokott.

Testvéreket  kell  tehát  keresned,  és  ilyeneket  kell  gyűjtened  magad 
köré. Tehát vállalnod kell, hogy tanítsál másokat. Ennek pedig feltétlen felté-
tele az, hogy tanuljál másoktól. Meg kell tehát keresned azokat, akiktől ta-
nulhatsz, és meg kell keresned azokat, akiket taníthatsz. Ezek lelki fejlődésed 
kihagyhatatlan összetevői.

Barátom! Nagyon szeretlek. Nagyon szeretem tieidet, családodat. Na-
gyon szeretném lelki fejlődésedet és családod lelki fejlődését. Megáldalak, 
hogy ez ne csak vágy legyen Bennem, hanem közös örömünk veled, tieid-
del."
*******************************************************
173. Uram! Egy álom magyarázatát kéri Tőled testvérem.
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HANG: "Ebben az álomban a legellentétesebb képek zsúfolódnak ösz-
sze. Ember, ördög, madár, szülő, lelkiatya, templom, otthon, utazás, úszás, és 
mindez rendszertelenül váltakozó formában és módban.

Gyermekem! Ennek az álomnak nincs jövődre mutató mondanivalója. 
Jelened benső hullámzásának képszerű kivetítődése. Éppen az álom utolsó 
mozzanata adja meg ehhez a kulcsot.

Úgy érzed, nem veszi komolyan az, aki lelki irányítód, s mégis meg-
nyugvással végződik álmod, bár félelem szorongatott.

De ez az álom is tanulságos: Megnyugvással jár, ha kibeszéled félel-
meidet,  szorongásaidat  még akkor is,  ha értelmileg nem találsz  megfelelő 
magyarázatot rájuk. Fontos az érzelmi kiegyensúlyozottság is. Legyen min-
dig valaki, akihez őszinte szívvel fordulhatsz, akinek kibeszélheted magad."
*******************************************************
174. Egy kereső, Téged kereső lélek kér Tőled tanácsot

HANG: "Drága Gyermekem! Találkozni szeretnél a HANGGAL? Hát 
benned él! Benned élek! Sokkal közelebb vagyok hozzád, mint te önmagad-
hoz. Hogyan lehetséges ez? Hát úgy, hogy Én tartalak létben. Te azáltal léte-
zel, hogy Én minden pillanatban szeretettel gondolok rád. Ha csak egy pilla-
natra is nem gondolnék rád, te megszűnnél létezni. Ettől nyilván nem kell 
tartanod, mivel Én öröktől fogva és örökkön örökké boldognak akarlak. Ez 
Részemről feléd áradó szeretetem következménye. Számomra ma is problé-
ma veled az, ami minden gyermekemmel. Nagyon nehéz megértetnem két 
dolgot. Az egyik az értelmed miatt probléma, a másik a szíved miatt.

Ésszel nehezen vállaljátok, hogy szállóigévé váljék mondásom, melyet 
a Jézus Társaság alapítója által tettem közismertté. Ez így hangzik: MI EZ 
AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST?- Földi életed problémái egyszerű-
en elvesztik erejüket, ha ezt gyakran elmondod magadban. Igen, mert hívő 
ember, ha értelmes, e szállóige gyakori mondása által úgy jár a mulandó élet 
értékeivel, mint az, aki a hólabdát a Napra teszi. Rájön, hogy az nem más, 
mint fontoskodónak mutatkozó piszkos víz.

Még nagyobb problémát jelent az, ami szívedet, szíveteket teszi próbá-
ra. Ez pedig az, hogy meg kell tanítanom minden boldogságra teremtett gyer-
mekemmel, hogy tudjon különbséget tenni az Adományozó és az adomány 
között.

Ha közvetlenül éreztetem veled szeretetemet, akkor te nagyon jól érzed 
magad. De ez téged nem tesz jobbá! Ez nem növeli benned a szeretetet. Ami 
növeli, az a te áldozatvállalásod irántam való szeretetből. Az örökkévalóság-
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ban számodra EZ fog valutát jelenteni. Sajnos szívetek ezt nehezen fogja föl. 
Végtelen bölcsességem minden igyekezetét latba kell vetnem, hogy e téren 
meg tudjam értetni ezt: A lelki szárazság, lelki üresség, lelki sötétség olyan 
talentumok, melyek lehetőséget biztosítanak arra a fejlődésre, mely egyrészt 
illúziómentes, másrészt minden képzeletet fölülmúl.

Drága Gyermekem! A Jehova Tanúi, bár jó szándékuk és tudatlansá-
guk miatt nagyon kedvesek nekem, de valójában nem az Én utamat járják. 
Neked tudnod kell: Nem a Biblia a forrás, bár nagyon jó eszköz, ha rangso-
rolnak benne. Nem a Biblia a forrása a boldog és szabad  életnek, hanem a 
Szentlélektől átjárt józan ész. Ezt megadom mindenkinek, aki valóban szere-
tetben akar növekedni, s nem az számára a legfontosabb, hogy jól érezze ma-
gát.

Abban a vallásban, melyben élsz, nagyon jól lehet szeretni, a szeretet-
ben fejlődni, s ki lehet védeni minden olyan csapdát, melyet az ősellenség ál-
lít elétek, hogy lelki fejlődéseteket akadályozza, sőt leállítsa. Semmiféle fele-
kezetváltoztatás nem érinti a lényeget. A lényeg ÉN vagyok. Ott szeress En-
gem, ahol vagy. Ott vállald sorsomat. Nemcsak benned vagyok, hanem érted 
vagyok benned. Bízzál az Én benned végzett munkámban. Jó úton jársz, mert 
ÉN VAGYOK AZ ÚT.

Megáldalak: Vess keresztet."
*******************************************************
175. Uram! Egy álom megfejtését kéri tőlem egy édesapa

HANG: "Akik olvassák e sorokat, azoknak fontos tudniuk magát az ál-
mot is: Egy fiú három disznót belehajt egy kútba, a negyediket már nem. - E 
fiú életvitele miatt az apa gondban van.

Nem minden álomnak van sorsdöntő értelme. Ez az álom sem jövőre 
mutató annyira, mint inkább a jelent öltözteti képbe.

Az apa jól látja fia érzelmi kuszáltságát. Látja ezt a fiú is. A fiú lelke 
mélyén nem engedi el az otthon kapott erkölcsi értékelést.

 Az álom tanulsága: A szülői aggódás természetes és helyénvaló mind-
addig, míg van remény arra, hogy lehet segítséget nyújtani annak, aki bajba 
sodorta  önmagát.  De a szülő-gyermek kapcsolatnak sem szabad megkötö-
zöttséget eredményezni. Amíg valakiben az Én fájdalmam fáj, addig ezt ki-
tüntetésnek veheti az a szülő, aki aggódik gyermekéért."
*******************************************************
176. Uram! Egy gyermeked gyakorlati  tanácsot  kér  Tőled.  Hogyan tudná 
gyakorlatban megélni azt a szeretetet, melyet Te kívánsz tőle?
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HANG: "Gyermekem! Önismeret nélkül nem tudod kitisztítani szere-
tetedet úgy, hogy az téged szándékom szerint boldogítson. Önismeretet pedig 
nem lehet könyvből tanulni. Ha akarod tudni, hogy ki is vagy igazán, akkor 
legalább egy vagy két hétig írd le minden nap, hogy mire használtad fel az 
idődet.

Ti sajnos képesek vagytok arra, hogy becsapjátok önmagatokat. A té-
nyeket nem lehet letagadni. Cselekedeteid tükrében tudod megismerni, hogy 
milyen is vagy valójában.

Ha egy hétig óra-pontossággal föl tudtad mérni magad a tekintetben, 
hogy mire használtad fel az idődet, akkor szánd rá magadat, és osztályozd 
meg cselekedeteidet. Így aránylag objektív képet kapsz magadról.

Ha vállalod önmagad megismerésének ezt az útját, akkor látni fogod, 
hogy hol tartasz jelenleg a szeretetben. A szeretetnek mindig a másért vég-
zett szolgálat mutatja meg valódiságát. 

A szeretés nem az álmok világa, hanem a gyakorlati áldozatvállalásé. 
Ebben lehet Velem találkozni. Így várlak téged."
*******************************************************
177. Uram! Egy érzékeny, talán túl finoman hangolt idegzetű lélek fordul 
most Hozzád. Ő is több ízben hall Téged. Nem álmodik, nem hallucinál?

HANG:  "Közvetlenül  neki szólok.  - Gyermekem! Valóban jó,  hogy 
kontrolláltatod magadat. Valóban érzékeny benső világot választottál magad-
nak. Nagyon résen kell hát lenned, ha azt akarod, hogy használni tudjalak. 
Sokszor kérd a JÓZANSÁG LELKÉT.

 Az a világ, melyben élsz, túl nyers információkat közöl feléd, s ezek-
nek áttranszformálása, feldolgozása nagy józanságot és bölcsességet igényel, 
kíván tőled. - Nem, nem álmodsz, nem hallucinálsz, ha azért fordulsz Hoz-
zám, hogy segítsek neked növekedni a szeretetben. Neked tudnod kell, hogy 
a szeretet türelmes, nem keresi a magáét, és tud várni.

Most megpróbálok valamit megmagyarázni, ami számodra is szokatlan 
lesz.

Engem nem láthat földi halandó. Azok a látomások, melyekben Engem 
vélnek látni, valóban nem Engem láttatnak, bár Tőlem vannak. Így van ez 
Máriával és minden égi lénnyel. Sajnos erről ritkán világosítanak föl benne-
teket azok, akiknek pedig ez lenne a feladatuk. Ha ezt még eddig nem hallot-
tad, akkor is azt kell mondanom, hogy bizony ez így van.

Egyházatokban a hivatalosan elfogadott látomások nem olyan értelem-
ben valódiak, hogy Én, vagy Mária, vagy bármely angyal, szent olyan, ami-

206.



lyennek a látnokok látják, hanem olyan értelemben valódiak, hogy Tőlem, tő-
lünk származnak. -

 A ti földi életetek egyszerűen alkalmatlan arra, számotokra elviselhe-
tetlen lenne, belehalnátok, ha átjárna benneteket ennek a dimenziónak teljes 
valósága. Amint egy villám erejét képtelen lenne elviselni egy kis kézi elem-
lámpa, úgy ti sem bírnátok elviselni látomásban ennek a dimenziónak fényét, 
szépségét. Csak amennyit el tudtok viselni, annyit mutatunk magunkból. De 
ez TŐLÜNK van!

A HANG is Tőlem van, de úgy, mint valóság, melyet te vagy e sorok 
írója kénytelen mondatokká tördelni. Így sugalmazódott a BIBLIA is. Akik 
írták, azok egy Általam, Lelkem által sugallt valóságot fogalmaztak meg sa-
ját szavaikkal, saját műveltségük szintjén. Bizony e sorok írójának is gyakran 
nem kis fáradságába kerül rákoncentrálni arra, hogy az Én mondanivalóm ne 
az ő mondanivalója legyen. Ezért adtam meg támpontnak azt, hogy ami Tő-
lem van, az mindig épít, buzdít és vigasztal. Ez természetesen vonatkozik rád 
is.

Drága Gyermekem! Minden olyan kép, mely tudatodban fölmerül, ha 
épít, buzdít és vigasztal, akkor Tőlem van. Ha viszont bizonytalanná tesz, ak-
kor ne foglalkozzál vele. Még akkor sem fogsz veszteni semmit, ha az való-
ban Tőlem van. Ez azért igaz, mert a Tőlem származó gondolatok, ha bi-
zonytalanságban hagynak, akkor olyan közegeken mennek át, míg hozzád ér-
nek, melyek eltorzították. Van ilyen. Azért engedem meg ezt, mert nem auto-
matának, hanem partnernek kívánlak benneteket magam mellett. A partner-
ség pedig nemcsak kitüntetés, de felelősséggel is jár. De ennek a felelősség-
nek nem szabad nyomasztania benneteket, mivel az Istent szeretőknek min-
den javukra válik.
 Tehát inkább tarts távol magadtól még olyan gondolatokat is, melyek 
Tőlem eredhetnek,  ha bizonytalanságban tartanak,  mintsem egyre is  igent 
mondj, ami nem Tőlem származik. Egy pohár vízben inkább kevesebb jó víz 
legyen, mintsem egy csöpp szennyezett is belekerüljön.

Ami tehát épít,  buzdít és vigasztal,  azt engedd uralkodni gondolatai-
don, akkor ezek fogják cselekedeteidet is kormányozni.

Ismételten mondom, mert nagyon fontosnak érzem: Meg kell tanulnod 
várakozni tudni. Aki örökkévalóságot hordoz, annak ez nem lehet különö-
sebben probléma.

Összegezem hozzád intézett gondolataimat: Tőlem vannak látomásaid, 
Tőlem  vannak  sugallataim.  De  mivel  partnernek  akarlak  magam  mellett, 
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ezért e látomásokat neked kell felhasználnod építésre, buzdításra, vigaszta-
lásra mások érdekében. Imádkozz  gyakran  a  bölcsesség  adományáért, 
mert minden rossz egy elrontott jó, így minden Tőlem jövő sugallat, látomás 
elrontható.

Még valamit. Fiad számára nem az a döntő, hogy te mit teszel vele, ha-
nem az, hogy ő mit tesz Velem. Csak önmagatokért feleltek. Senki sem von-
ható felelősségre azért, amit nem ő tett. Bárki cselekedeteit képes vagyok az 
Istent-szeretők javára fordítani,  bármilyenek is azok a cselekedetek.  Tehát 
csak arról lehet szó, hogy fiad téged közelebb hozhat-e Hozzám a te vélemé-
nyed szerint, ha nálad van. Ebben a te döntésed nem hárítható át másra. Fiad-
nak mindegy. Neked nem mindegy.

Megáldalak, hogy bölcsességemet tudd befogadni."
*******************************************************
178. Uram! Egyik gyermeked nem érti,  hogy lehet egyetlen családban oly 
nagy különbség a családtagok között világnézeti téren, mint amilyen náluk 
van. Ezért fordul Hozzád.

HANG: "Amikor valaki eldönti, hogy leszületik a Földre, akkor olyan 
családot választ magának, melyhez lényegében csak vérségi kötelékek kötik, 
de  világnézetiek  nem.  Világnézeti  kötelékkel  Hozzám  kell  kapcsolódnia 
mindenkinek. E téren csupán következmény lehet az, hogy másokhoz is ha-
sonul valaki. De ez egészen más, mint a vérkapcsolat.

Megpróbálom érthetővé  tenni  magam.  A világnézet  nem más,  mint 
megvallása annak, hogy ki miben hisz. A hitet nem lehet sem örökölni, sem 
lopni,  sem véletlenül  rábukkanni.  Aki  hisz,  az  olyasmit  tart  igaznak,  ami 
meggyőződése szerint megérdemli azt, hogy rátegye az életét. Itt a meggyő-
ződésen nagy hangsúly van. 

Valamilyen meggyőződése mindenkinek van. Olyan, amilyet kialakí-
tott magának. Természetesen a vérkapcsolat lehet jó alkalom arra, hogy vala-
ki Hozzám közelebb kerüljön, de lehet ennek az ellenkezője is. Nem a vér-
kapcsolaton múlik ez, hanem azon, hogy az illető belül akar-e Engem vagy 
sem. 

Az első emberpár történetében olvashatod, hogy vér szava ide, vér sza-
va oda, testvér-gyilkosság történt. Az is a dolgok rendjéhez tartozik, hogy ha 
valaki szeretni akar, akkor nagyon át tudja élni a vérkötelék-adta lehetősége-
ket.

Az igazi szeretet akkor nyilatkozik meg, mikor valaki észreveszi azo-
kat a rászorulókat,  akiken segíteni kell,  s meg is tesz mindent értük, amit 
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megtehet. Az igazi szeretet sem sovinizmust, sem nacionalizmust, sem faji 
előítéleteket, sem társadalmi, sem vallási vagy egyéb rangkórságokat nem dí-
jaz. Az igazi szeretet Belőlem és Értem él, s vállal áldozatot még akkor is, ha 
nem tud erről. 

Hogyan lehet ez? Úgy, hogy Magamra teremtettem mindenkit, s min-
den  más,  ami  ezt  akadályozza,  az  számotokra  természetellenes  és  káros. 
Igen, mert minden más ki akarja kerülni önző cselekedeteinek továbbgondo-
lását. Az önzés minden rossz forrása. Ez éppen ellentéte az önszeretetnek. 
Az szereti helyesen önmagát, aki másért él. Aki megreked vérkapcsolat adta 
övéi szeretésénél, az nem szeret igazán mást, mint önmagát, kicsit kiterjesz-
tett önmagát.

A vérkapcsolaton belüli szeretet tehát még nem mond meg semmit a 
Velem való kapcsolat milyenségéről, ezért nem is lehet összekapcsolni világ-
nézeti, tehát hiten alapuló hovatartozással. Amikor arról beszéltem, hogy ket-
ten lesznek a mezőn, ketten őrölnek a malomban, ketten lesznek egy ágyban, 
s az egyiket fölveszik,  s a másikat  ott  hagyják, akkor éppen erre utaltam. 
Semmi  meglepő nincs tehát  abban, hogy különböző világnézetűek azonos 
vérkapcsolatban vannak egymással."
*******************************************************
179. Uram! Egy fiatal barátom szomorúan látja, hogy sem szakmája, sem is-
kolai végzettsége nem teszi lehetővé számára azt, amit minden fiatal pár év-
vel ezelőtt még természetesnek tartott. Nincs állása, és így kilátástalan jövő 
elé néz.
HANG: "Most közvetlenül neki szólok: 

Kedves fiatal Barátom! Azt szoktátok mondani, hogy addig fiatal vala-
ki, míg álmai, tervei vannak, s akkor kezd öregedni, mikor már csupán emlé-
keiből él. Ez részben igaz. De csak részben. A legfontosabb minden gyerme-
kem számára, hogy legyenek álmai, legyenek tervei. Amit most álom alatt ér-
tek, az nem azonos az álmodozással. Annak van szép és hasznos álma, aki az 
Én őróla álmodó álmomat akarja megközelíteni. Ezt pedig az teszi, akinek 
napra lebontott tervei vannak irántam való szeretetből.

Ez kell legyen hát a te programod is. Ha reálisan felmérted élethelyze-
tedet, akkor látod majd, hogy mit és hogyan kell még tenned ahhoz, hogy 
megközelítsd az Én rólad álmodó álmomat. Ne add át magadat olyan vágyak-
nak, melyek bármily szépek és bármily vonzóak is, de nincsenek elérhető tá-
volságban. Délibábok azok. Ha közelükbe kerülnél, látnád, hogy mennyire 
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azok. Nézd meg azokat, akikről úgy gondolod, hogy elérték vágyaikat. Látni 
fogod, hogy gondjaik nem kisebbek a tiédnél.

Hidd el, nincs számodra fontosabb a JELEN megszentelésénél. Ez le-
het,  hogy silánynak  tűnik,  de  valós  alapot  biztosít  boldogságod  számára, 
amelyre  teremtettelek.  Meg  kell  tanulnod  okosan  élned  azokkal,  akikkel 
most élned kell. Ez a feladatod. Ezt helyetted más meg nem teheti. Sokkal 
többet érsz te Nekem, mint bárkinek a világon valaha is érhetnél. Én nem 
csupán tudok rólad. Én érted is élek! Neked is ez a fontos. Ne csak tudj Ró-
lam, de akarjál is Értem élni. Ez nem üres jámborkodás lesz részedről, ha-
nem olyan önmagadra találás, amely föléje emel a napi gondoknak.

Szólok pár szót a másik problémádról is, baráti kapcsolataidról. Hidd 
el, nem lógsz ki a sorból. Te olyan szín vagy jelenlegi baráti körödben, ami-
lyennek lenned kell. Sohasem jó az, ha valaki más akar lenni, mint ami, mint 
aki. Fontos, hogy aki vagy, az igazán legyél. Egy virágoskertben ne akarjon 
egyik virág sem a másik virág lenni, de igenis akarjon lenni mindegyik ön-
maga. Ne mástól várd kapcsolataid tartalmassá tételét,  hanem te akard azt 
tartalmassá tenni mások számára. Hogyan? Hát ezt kell megbeszélnetek, mi-
kor erre lehetőség nyílik."
      Megáldalak, hogy benső békéd a Tőlem átvett béke legyen."
*******************************************************
180. Uram! Egy gyermeked, aki hálás azért, hogy a HANG-ot hozzá is eljut-
tattad, az életével kapcsolatban fordul Hozzád. Nem tudom, mi a problémája, 
de Te nyilván tudod.

HANG: "Nyilván tudom, de mégsem. Ha ő előtted nem tárta fel szívét, 
hogy tehetném ezt meg Én előtted? Ennél sokkal diszkrétebb vagyok. Mint 
már mondtam egy alkalommal, hogy annak a pogány századosnak sem gyó-
gyíthattam volna meg szolgáját, ha csak annyit mond Nekem:' Uram te tu-
dod, mit akarok.'

Tehát nem csupán arról van szó, hogy fölöslegesen nem függesztem fel 
azokat a természetes törvényeket, melyek keretében zajlik életetek, hanem 
arról is, hogy lelkileg sem járnátok jól, ha nem igényelném tőletek gondjai-
tok, problémáitok megfogalmazását.

Nagyon természetes, hogy személy szerint mindenkinek rendelkezésére 
állok párbeszédimában. Ehhez viszont nem kell a te közvetítő szereped. Sen-
ki sem spórolhatja meg azt a szellemi, lelki fáradságot, mely szükséges ah-
hoz, hogy problémái segítségemmel megoldódjanak. Partneretek akarok len-
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ni, és nem kényelmetek dajkálója. Nincs fáradság nélküli probléma-megol-
dás. Vagy a kérdezőnek magának kell fáradságot venni párbeszédimára vagy 
neked. Azt nem tehetem saját érdeketekben, hogy a ti fáradságotok megspó-
rolásával megoldásra jussatok. Nem tehetem, mert éppen szellemi-lelki mun-
kátok gyümölcseként tudom adni nektek azt, amire szükségetek van.

Most közvetlenül a kérdezőnek szólok: Gyermekem! Nem csak a felü-
leten, de lenn a mélyben is vágyom találkozni veled. Életednek nem csak 
egy-egy részében akarlak, hanem minden téren. Erőmmel nem tudsz talál-
kozni a felszínen. Neked olyan igazságokkal is szembesülnöd kell, melyek-
nek elviseléséhez kevés a te erőd.

Jobban  szeretlek,  semmint  tüneti  kezelésekkel  akarnálak   enyhíteni, 
bódítani. Csak addig tudok veled haladni, ameddig te akarod. Ez a te szabad-
ságod velejárója. Amikor már nem tudok veled haladni, amikor már nem me-
hetek veled tovább, akkor ott várlak, ahol elváltunk. Várlak, hogy újra visz-
szatérj  Hozzám.  Szeretnélek  ránevelni  arra,  hogy jobban értékelj  Engem, 
mint adományaimat. Szeretném, ha nem csak te várnál tőlem adományokat, 
hanem  foglalkoznál  elvárásaimmal  is  veled  kapcsolatban.  Akarom,  hogy 
tudd: Nem csak neked vannak vágyaid Velem kapcsolatban, hanem Nekem 
is vannak vágyaim Veled kapcsolatban.

Többször adj hálát azért, mert szeretlek téged. Ennek feltétele viszont 
az, hogy jobban vedd észre feléd áradó szeretetem megnyilvánulásait.

Megáldalak a belső látás kegyelmével."
*******************************************************
181. Uram! Egy gyermeked, aki olyan kavarodást él meg lelkében, ami na-
gyon nyugtalanná teszi, Hozzád fordul. Kérlek, segíts rajta!

HANG: "Lényem természete a segítés. Szükségem van kérő imátokra, 
mert  ez  teszi  lehetővé,  hogy tapasztalatilag igazoljam,  mennyire  szeretlek 
benneteket.

Gyermekem! Én csak segíteni tudok. Nagyon jól írtad: "Kérjetek, és 
adatik". Igen. 

Az állhatatos imára nem azért van szükség, mert nem hallom jól, amit 
kérsz, hanem miattad.  Lelked zárai gyakran csikorognak, mikor Felém ki-
nyílnak. Ha gyakran kéred ugyanazt, akkor ezzel olajozod ezeket a zárakat. 
Így teszed magadat alkalmassá arra, hogy válaszom hozzád eljusson.

Mint tudod, a párbeszéd-imának lényege éppen abban áll, hogy Tőlem 
mindig olyan gondolat jön, ami téged épít, buzdít és vigasztal. Ha ilyen mon-
datokat fogalmazol meg magadban, akkor e gondolatok forrása Én vagyok.
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 Az ősellenségnek fegyvere az elbizonytalanítás. De nem szükségszerű, 
hogy gyermekeimet az elbizonytalanodás jellemezze. Gyakran mondd el ma-
gadban: Jézusom, bízom benned! E bizalom nagyon fontos. Ennek jelenléte 
tőled függ.

Kétségtelen, túl érzékeny is vagy. De ez nem lehet ok a nyugtalanságra. 
Aki túl érzékeny, annak erős az empatikus, a mások bajainak átélésére való 
hajlama is. Ez pedig szeretet-megnyilvánulás.

Tudnod kell,  hogy a szeretethez sohasem vagy gyenge, mert szeretni 
annyit jelent, mint jót akarni. Az kétségtelen, hogy teherbíró képességed ne-
ked is véges. Kérd a bölcsességet magad számára, hogy ostobaság miatt ne 
roppanj össze. Csak azokon tudok segíteni, akik nem tudnak segíteni magu-
kon. De éppen azért nem vagy bábu, mert van olyan terület, mely a te erőte-
red. E területen csak drukkolhatok érted, de nem segíthetek. Mert ha segíteni 
akarnék, akkor éppen ártanék, becsapnálak, mert a Tőlem kapott szabadságo-
dat függeszteném így fel. Ezt semmiképpen sem tehettem. Erre kötelez irán-
tad való szeretetem.

Nagyon szeretlek, és mindig veled vagyok. Veled vagyok erőmmel, ér-
zékenységemmel, bölcsességemmel.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL."
*******************************************************
182. Uram! Kérem áldásod lelki atyámra, és arra az egyházközségre, mely-
nek lelki gondozását Irántad való szeretetből vállalja. Tudom, Uram, hogy 
Nálad nélkül semmit nem tehetünk. De azt is tudom, hogy nélkülünk Te csak 
akkor tudsz tenni valamit a szeretet érdekében, ha helyettünk mást, másokat 
kensz fel Lelkeddel erre a munkára.

HANG: "Szörnyű világ az, melyben éltek, melyben élünk. Veletek va-
gyok. Rettentő sokat szenvedek. Ki sem tudom fejezni, hogy mennyit. Szó 
sincs arról, hogy a SZERETET a Mennyországban nem szenved. Ti mindig 
összekeveritek a boldogságot azzal, ami nem-szenvedés. A boldogság bizony 
nyugtalan állapot. Igen, mert a szeretet jelenléte annak tudatában, hogy van 
szeretetlenség.

Ti még a frontokon is a halottakat, a sebesülteket sajnáljátok. Termé-
szetesen sajnálom a sebesülteket Én is, de ami igazán számomra a fájdalmat 
jelenti, az azoknak a viselkedése, akik mindezt előidézik. Annak a pokolnak, 
melyet ti földi életnek neveztek, feltétlenül előnye az, hogy nem láttok bele 
egymás lelkébe. Akkor tényleg elviselhetetlen lenne a földi élet számotokra. 
Van pokol ideát is. Ennek éppen az a legpokolibb része, hogy nincs titok, 
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hogy itt mindenki mindenkibe belelát. Kimondhatatlan lelki fájdalmat jelent 
a sok elszalasztott lehetőség, az elásott talentum. Tehát minden olyan maga-
tartás, melyet nem Irántam való szeretet sugallt. 

Most tehát, mikor lelki atyádért és egyházközségének tagjaiért imádko-
zol, tudatosuljon benned az, hogy Nekem igenis fájdalmat jelent mindazok-
nak viselkedése, akik önmaguknak ellenségei, akik nem hallgatnak lelkiis-
meretükre, és főleg nem akarnak tudomást venni arról, hogy Én szeretnék ve-
lük találkozni. De az is fájdalmat okoz, ha lelki atyáddal, veled, vagy bárki-
vel, akik hisznek Bennem, nem lehetek olyan élő kapcsolatban, mint amilyen 
kapcsolatban lehetnék, ha jobban figyelnétek Engem."

Ó Uram! Lelki atyámról sugárzik a Hozzád-tartozás szépségéből, a Te 
tisztaságodból  visszaverődő  szellem  ragyogása.  Csak  csodálni  tudom  őt 
ezért.
HANG: "Öröm számomra, hogy vállal Engem. Ennek az örömömnek hangot 
is adok. De nem fölösleges a te imád. Nem, mert általad is és közvetlenül is, 
imád hatására, jobban tökéletesedhet. Máskor is mondtam, és most is mon-
dom: Ne avassatok senkit szentté. Ezt bízzátok Rám, és ti magatok akarjatok 
szentek lenni. Imádnak örülök.

Vannak, és nem kevesen vannak lelki atyád községében olyanok, akik 
miatt éppen azért vérzik a szívem, mert önhibájukon kívül tudatlanok a bol-
dogságukat érintő dolgokban. Így pokolibb akkor is  az élet  körülöttük,  ha 
nem tehetnek róla. De van, aki tehet. Ilyen apostolokért imádkozz! Valami-
kor ezt így fejeztem ki: Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az 
aratásába! Sok az aratni való, és a munkás kevés. Most is ezt mondom."

Uram! Kérem hát az aratás Urát. Küldj munkásokat lelki atyám falujá-
ba, hogy kevesebb szenvedésben kelljen Neked ott részesülnöd, és több bol-
dog ember tehessen tanúságot itt Rólad."  
*******************************************************
183. Uram! Kissé nyugtalanná tett az a kazetta, amit Kecskemétről küldtek, 
s mely szerint a Te velem közölt kijelentéseid, melyek számomra szentek és 
igazak, nem megfelelő súlyozással fogalmazódnak meg. 

A  kérdező  tőlem  idézőnek  mondta  e  kijelentésedet,  amelyet  Márk 
evangéliuma 7-dik fejezetének 14. versétől így mondtad: "Hallgassatok rám, 
és értsétek meg: nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut a szájába, 
hanem az szennyezi be, ami az emberből távozik." A 18-dik versben ezt még 
jobban kiélezed. A kérdésre választ váró vagy egyáltalán nem ismeri tanítá-
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sodat, s ez mentségéül szolgálna, vagy rosszhiszemű, mivel a Te kijelentése-
det határozottan visszautasította. 

Tudom Uram, hogy amit Te mondasz,  az úgy is van. Azt is tudom, 
hogy az ősellenség keveri az igazat a hamissal. Előttem tisztán megvilágoso-
dott, hogy nem Te beszélsz a kazettáról beszélőben, mivel abban van olyan 
is, ami helyes, és van olyan is, ami szinte istenkáromlás. Pl. hogy a húsevő-
ben nincs az Atya.

Jézusom! Te mondtad, hogy jönnek majd hamis krisztusok, és ha lehet, 
még a választottakat is megtévesztik. /Máté 24;24./ Itt most ez jelent meg, 
mivel  ellentétét  mondja  annak,  amit  Te  evangéliumaidban  mondtál.  Szá-
momra ez azért nyugtalanító, mert az általam nagyon tisztelt kérdező Tehoz-
zád fordult, és nem Te válaszoltál, hanem valami más szellem a Te neved-
ben. Uram, mentsd meg a kérdező testvéremet az ilyen alattomos ámítóktól, 
akik Rád hivatkozva mondanak Ellenedre!

HANG: "Barátom! Ne engedj annak a sötét felhőnek, mely elindult ak-
kor feléd, mikor kezdted hallgatni a kazettát. Te vállaltál negyven napos iga-
zi böjtöt, mikor erre kértelek. Sem a kazettára beszélő, sem az ott jelenlévők 
még csak meg sem közelítették az igazi böjt lényegét annyira, mint te akkor 
megtapasztaltad.  Ne engedj  annak a kísértésnek,  mely képes elvinni  a lé-
nyegtől. Te még hamvazó szerdán is, tehát olyan napon, mikor a te egyhá-
zadban szigorú böjt van, ettél egy családnál rántott húst, mert mondtam ak-
kor, hogy most ezt kívánja a szeretet. Az ott megnyilvánuló szabadságod e 
témában az Én Lelkem jelenlétének volt a jele /2. Kor. 3;17./.

 Hidd el, senki sem lesz sem jobb, sem rosszabb attól, hogy mit eszik. 
Természetes, hogy ami árt, azt kerülni kell, amennyire csak lehet. De ha arra 
gondolsz, hogy milyen vitád volt éppen egy olyan emberrel, aki vegetáriánus, 
s aki feleségét és öt gyermekét elhagyta egy másik nő kedvéért, s aki vegetá-
riánusságával ezt egyáltalán nem tartotta összeegyeztethetetlennek, ha erre, 
és ehhez hasonlókra gondolsz (nem egy ilyen esetről tudsz), akkor megérted, 
hogy mennyire nem az a lényeg, ki mit eszik, iszik, ha evése és ivása nincs a 
gyakorlati szeretet rovására.

 Sajnos azt kell mondanom, hogy bár testileg kétségtelenül egészsége-
sebb a húsnélküli ételek fogyasztása, mint a húsételeké, de ez az egészség 
csak és kizárólag csak a testi állapotra vonatkozik. Vannak beteg testű szen-
tek és vannak egészséges testű ördögök a Földön. Gondolj csak arra az asz-
szonyra, aki éppen ott, ahol te plébános voltál, szinte minden vasárnap kiült a 
kapuja  elé,  és  gúnyolva  kiabálta  meg  azokat,  akik  templomba  mennek, 
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mondván:" Nézzetek engem, már elmúltam kilencven éves, soha beteg nem 
voltam, orvosra sohasem volt  szükségem, pedig templomba nem jártam, s 
csak röhögök a ti isteneteken, akihez ti jártok. Nekem semmi bajom sincs!"- 
Emlékszel, hogy mit ártott ez az egészséges testű szerencsétlen ott mindan-
nak, amit te Rólam továbbadni akartál?!

Mit  mondjak  hát?  Aki  úgy gondolja,  hogy jobban  tud  szeretni,  ha 
olyasmit eszik, amit a kazettáról hall, az tegye azt, de ne higgye senki, hogy 
attól lesz valaki állat-ember, mert húst eszik. Én, az Istenember sokszor et-
tem húst, és bizony egyáltalán nem csináltam ebből soha problémát. Problé-
mát ebből mindig a farizeusok csináltak.

Benne élek a húsevőben, ha szeret, és nem élek a nem húsevőben, ha 
nem szeret.  Ezt így fejeztem ki: "Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni 
fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk nála."/Jn.  14;23/.  Tehát nem azt 
mondtam, hogy aki nem eszik húst, ahhoz megyünk. Nem ez a feltétel. A fel-
tétel ez: "Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy sze-
retettel  vagytok egymás iránt."  /Jn.  13;35./  Most  nem térek ki  arra,  hogy 
mennyire teológiailag is abszurd állítás az, hogy a húsevő emberben nem él 
az Atya, ahogy ezt a kazettáról beszélő mondja. 

 Azt meg vedd természetesnek., hogy az, aki a húst nem evést olyan 
fontosnak tartja,  mint  a  kazettára  beszélő,  aki  sajnos azt  a látszatot  kelti, 
mintha Én beszélnék belőle, az ilyen szellem  nyugodt lélekkel át fogja ke-
resztelni a bort mustra, és a bárányhússal kapcsolatban is meg fogja találni 
azt a fogalmazást, mely óvni fogja hallgatóit a bárányhús fogyasztásától, ha 
ez jobban beleillik elképzelésébe. Pedig hát, akik falánk és borissza ember-
nek neveztek Engem, bizony a kánai lakomán megállapították Rólam, hogy 
olyan bort teremtettem az edényekbe, melynek minőségét szerintük a még 
meg nem ittasodottak szokták díjazni,  tehát azok, akik még nem keverték 
össze a bort a musttal.
 És ne higgyétek, hogy a héber nyelvnek nincsen a mustra külön szava, 
azért mondták volna a bort mustnak, vagy a mustot bornak.

Barátom!  Te soha ne másítsd meg szavaimat. Ne aggódj! Mindaddig, 
míg szinkronban van a benned megszólaló HANG azzal a HANGGAL, mely 
ismert az evangéliumaim alapján, mindaddig, míg nem kezded magyarázni, 
hogy szavaimat nem úgy írták le, ahogy kellett volna, és nem úgy kell érteni, 
ahogyan mondtam, addig nem szabad elbizonytalanodnod, bárhonnan is jön 
feléd bírálat. 
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Meg kell mondjam: Igenis, az utolsó vacsorán bort ittam, és húst ettem. 
Így igaz ez akkor is, ha ez valakinek vagy valakiknek nem illeszthető bele ét-
rendi elképzeléseikbe. Még az Általam meggyógyítottaknak sem adtam soha 
étkezési, diétás receptet.

Figyeld meg: Te sohasem támadtad, te mindig szeretted és értékelted a 
vegetáriánusokat, de sohasem azért, mert vegetáriusok. Téged támadni fog-
nak, magatartásodat erkölcsileg is minősíteni fogják azok a vegetáriánusok, 
akiknek nem a megtérés a legfontosabb, hanem valami pótcselekvés, mely 
étkezéssel  nagyszerűen palástolható.  Az Én tanításom lényege  a  szeretés, 
mégpedig főleg az ellenségszeretés. Ezt nem fogják hangsúlyozni azok, akik 
pótcselekvésekkel akarják kikerülni sorsomat. Pedig hát nem lehet a tanít-
vány, ha igazi tanítvány, sorsában kivételezettebb, mint Mestere.

Hidd el, minden arra megy ki, hogy ne kelljen Engem, mint UTAT vál-
lalni. Ennek érdekében hamisítanak már kétezer éve. És ez így lesz az idők 
végezetéig. De bízzál! Én legyőztem a világot. Azt a világot, amit magadban 
hordasz. És mindaddig, míg Hozzám akarsz tartozni, addig elhiheted azt a 
mondatomat is, hogy az enyéimet igenis jellemezni fogja mindig az is, hogy 
még ha valami önmagában halálosat,  mérgezettet  esznek,  isznak is,  NEM 
FOG ÁRTANI NEKIK /Mk. 16; 18./. Csak az a fontos, hogy amit esznek, 
isznak, annak energiái - minden energia önmagában erkölcsileg semleges - 
az enyéim döntései alapján szeretésre, szolgálatra használódjanak fel.

 Ez a színtiszta IGAZSÁG, mely VELEM AZONOS.
A fentiek ismeretében most már kijelenthetem: Sokkal egészségesebb a 

vegetáriánus étkezés, mint a húsfogyasztóké. Bár egyik sem tudhatja, hogy a 
holnapot megéli-e. Aki úgy gondolja, hogy jobban megért Engem, ha nem 
fogyaszt húst, az kövesse a kazettán elhangzottakat. Feltétlenül jól fog járni. 
De az Engem megértés lényegében nem gyomor-kérdés.

Valóban igaz megállapítás hangzott el a kazettán a következő gondola-
tok által: Különböző tartalmakat hordoznak olyan kérdésekre adott válaszok, 
melyek nem azonos rezgésszámúak a felvetett kérdésekkel kapcsolatban. 

Az általad közölt válaszaim rezgésszáma szinte csak itt és most meg-
valósítandó erkölcsi tartalmak hordozására hivatottak.  Valójában egész taní-
tásom ilyen. Aki nem így kérdez, akit nem ez foglalkoztat leginkább, az a ka-
zettáról beszélőtől jobban kaphat választ kérdéseire, mint Tőlem rajtad ke-
resztül.

Nagyon szeressétek egymást, s ne engedjétek, hogy sötét erők káros fe-
szültségeket okozzanak köreitekben, s így eltereljék figyelmeteket a lényeg-
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ről, a szeretésről azáltal, hogy étkezési témákba bonyolítanak benneteket. És 
amennyiben ez nem lehetséges, higgyetek abban a jóhiszeműségben, mely-
nek forrása ÉN VAGYOK mindegyiktekben."
*******************************************************
184. Uram! Egy édesanya, aki nagy utat tett meg azért, hogy hallja hango-
dat, kér Téged. Élete elég kilátástalan. Bízni akar Benned. Testileg-lelkileg 
beteg férje mellett nem látja, mit tegyen azért, hogy szíve békéjét megtalálja, 
megőrizze.

HANG:  "Leányom! Szavaimnak, tanácsaimnak nem tudok úgy értel-
met adni, hogy az számodra olyan orvosság legyen, melyet csak be kell ven-
ni, várni kell kicsit, és máris gyógyít. Nem. Pedig ilyen orvosságot kínálok 
neked. Igen. Olyan orvosságot tudok adni, amit csak be kell venni, várni egy 
kicsit, és máris gyógyít. De mindez akkor történhet meg, ha TE adsz ennek 
az orvosságnak értelmet. Én nem tudok. Miért? Mert az az orvosság Én ma-
gam vagyok. Csak ha értelmet adsz életemnek a te életedben, csak ha been-
gedsz életed minden zugába, csak ha minden kaput kinyitsz lelkedben szá-
momra, akkor lehetek orvosság számodra. Hogyan történik az Engem ilyetén 
befogadás? Hát úgy, hogy nem elsőnek akarsz Engem életedben. 

Aki Engem sorba állít,  az sarokba állít.  Az életét  valójában csak az 
adta át Nekem, tehát annak számára lehetek orvosság, aki megadja magát ne-
kem. Aki átadja élete gyeplőjét szívemnek. Tehát aki felajánlja magát. Vala-
hogy így: 

'Jézusom! Sok mindent  megpróbáltam már életemben Nélküled,  sok 
mindent megpróbáltam már Veled, s nem találtam meg szívem nyugalmát, 
nem tapasztalhattam meg, hogy körülményeimnek is Istene vagy. És most Te 
arra szólítasz fel, hogy ne Nélküled, ne Veled, hanem ÉRTED gondoljam, 
szóljam, cselekedjem, amit gondolok, szólok és cselekszem. TEÉRETTED! 
Így válsz számomra olyan orvossággá, mely már rövid távon érezteti hatását. 
Köszönöm, hogy erre kérsz. Köszönöm, hogy Irántad való bizalomra akarod 
építeni  kapcsolatunkat.  Irántad való bizalomra,  és nem gondjaimra.  Eddig 
gondjaimra akartam építeni,  vagyis ezekkel való foglalkozásom töltötte  ki 
időmet. E helyébe akarom tenni a Beléd vetett bizalmamat. Te ekkor átválla-
lod gondjaimat. Megvilágosítod számomra, hogy nem lehet gondom, ha van, 
mert van GONDVISELŐM! Gondviselőmmé válsz, ha én gondviselőddé le-
szek. És én ezt vállalni akarom. Annak vagyok gondviselője, akiért gondol-
kodom, szólok és cselekszem, tehát akiért élek. Hogy Te valóban értem élj, 
tehát gondviselőm légy, ennek az az egyetlen feltétele, hogy Érted tegyem, 
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amit naponta amúgy is tennem kell. - Uram! Nagyon keveset kérsz tőlem. 
Minden nap úgyis tennem kell azt, amit teszek. Mától kezdve csak az a fel-
adatom, hogy ezt egy benső lelki döntés következtében Érted tegyem. Nem 
akarod, hogy mást tegyek, csak azt,  hogy amit teszek, azt Érted tegyem. - 
Uram!  Elfogadlak  GONDVISELŐMNEK  azáltal,  hogy  felvállalom  a  Te 
gondviselésedet. Ezt valamikor így fogalmaztad meg: "Vegyétek magatokra 
az én igámat, és...nyugalmat találtok lelketeknek." Ezt akarom, ezt vállalom, 
erre kérem Lelked áldását. Ámen.'

Azért kérem tőled ezt vagy ehhez hasonló felajánlást, mert rövid idő 
alatt  szeretnélek boldog embernek látni.  Mielőbb szeretném jelenlétemmel 
átjárni napjaidat, hogy vedd észre: Az Én szeretetem nemcsak áldozat, ha-
nem benső béke és boldog harmónia is. Az a vágyam, hogy mielőbb felis-
merd: A körülményeidnek is Istene vagyok. Bízzál Bennem. ÉN bízom ben-
ned. Megáldalak."
*******************************************************
185. Uram! Akit most Eléd hozok, az szenved egy benső bizonytalanságtól. 
Apja alkohollal megkötözött, édesanyja nagyon szenved emiatt, és testvére 
felé sem tudja, mi a teendője. De még vagy hat problémát hoz Eléd. Férj, 
gyermek, nevelés, munkahely, közösség, a HANG.

HANG: "Gyermekem! A morális bizonyosságban mindig van egy bi-
zonytalansági tényező. Ez azért van, mert ezáltal lehet pszichikailag megaka-
dályozni a végleges lezártságot. Te is csak azáltal lehetsz érdeklődő és nyitott 
a jobb felé, mert bizonytalanság van benned. Tudom, hogy ez némi nyugta-
lanságot is okoz, de e nyugtalanság csak abban az esetben káros, ha nem az 
Én jóságomra, hanem a te tökéletességedre teszed a hangsúlyt. Az aggályos 
lelkűek lelkük mélyén mindig rejtett gőgöt hordanak. Az gondolják, hogy ne-
kem szükségem van az ő tökéletességükre. Valójában nekik sincs rá szüksé-
gük bizonyos  értelemben.  Rám van szüksége  mindenkinek.  Engem pedig 
nem keresni kell,  hanem szándékolni.  Aki Értem teszi,  amit  tesz, az lehet 
ugyan nyugtalan azért, hogy nem jól teszi, amit tesz, de ennek sok értelme 
nincs, mert aki Értem él, az az Enyém. Úgy, amilyen. És ez a lényeg. Maga-
tokon nem ti dolgoztok, hanem Én. Ezért az, hogy milyen vagy, az az Én 
gondom. Hogy kié vagy, az a te gondod. Ha ezt átéled, minden olyan nyugta-
lanságod megszűnik,  mely árnyékot  vethet  kedélyedre  e  téren.  Kié vagy? 
Akiért élsz!

Amíg szerethetlek, addig problémamentessé nem tehetlek. Éppen prob-
lémáiddal  való birkózásaid  által  leszel  olyan,  hogy megfelelő  önismeretre 
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jutsz, és bizonyos értelemben olyan ismeretre, mely Engem tesz előtted egyre 
ismertebbé.  Egyre jobban így láthatod  meg, hogy az Én Erőm a te  Erőd. 
Amíg  menekülsz  problémáid  elől,  addig  ennek  ellenkezőjét  tapasztalod. 
Vagyis azt,  hogy a te gyengeséged az Én gyengeségem is.  Menekülőkkel 
nem tudok lépést tartani. Csak küszködőkkel tudok együtt küzdeni. Ha csak 
ezt  az  egyetlen  gondolatomat  teszed  magadévá,  már  megoldottad  életedet 
annyira, amennyire a Földön megoldani lehet azt.

Férjed szavait feltétlenül fontold meg, de döntéseidnek ne azok, hanem 
az Én, tehát lelkiismereted szava legyen a forrása. Akár magadról, akár más-
ról  döntesz.  Férjed nem lehet  irányítód,  csak partnered.  Az irányítód kell 
hogy Én legyek. Én pedig csak azzal a gondolatanyaggal tudlak irányítani, 
ami a tiéd, amit te magadévá tettél.

A gyermek-problémád teljesen az Én problémám. Ezt teljesen add át 
Nekem.  Az  állami  gondozott  gyermek  vállalása  az  alternatív  megoldás. 
Amennyiben nem tud valaki apostoli, tehát hitterjesztői, tehát evangelizációs 
munkát vállalni - akár körülményei, akár képzetlensége miatt -, az jól teszi, 
ha ilyen gyermekgondozói munkát vállal.

A munkával kapcsolatban tudnod kell, hogy aki Hozzám tartozik, an-
nak naponta kell kérnie a bölcsesség adományát. Különben nem felhasznál-
nak benneteket, hanem kihasználnak. És ez nem mindegy. Segítenetek kell, 
ahol csak lehet,  de bűnrészességet sehol sem vállalhattok.  Akkor sem, ha 
ezért retorziót kell elszenvednetek.

A közösségről is mondok pár szót.
Csak azzal lehetsz lelki  közösségben, aki nem uralkodni,  hanem szolgálni 
akar, tehát aki Velem akar lelki közösségben élni. Azok között, akikkel ese-
tenként összejársz, szinte mindig lesznek olyanok, akik ha így gondolkodnak 
is, de nem így cselekednek. Ez ne zavarjon. Neked az a fontos, hogy Velem 
maradj lelki közösségben. A többi nem a te dolgod. Nálad is, másoknál is le-
hetnek  kilengések.  Nemcsak  egyénre,  de  közösségekre  is  érvényes,  hogy 
csak azok az Enyémek,  akik kísértéseket  szenvednek.  Az ősellenség csak 
azokat akarja megnyerni, akik nem az övéi. Ezért nagyobb baj, ha nincsenek 
problémák egy közösségben, mintha vannak.

Gyermekem! Benned is élek, téged is egész lényemmel szeretlek. Így 
benned is megszólal HANGOM. Ezek az elvek: Amit nem akarsz magadnak, 
az másnak sem jó; ami épít,  buzdít,  vigasztal téged, az az Én HANGOM, 
ezek mindig megfelelő eligazítást fognak adni neked, hogy felismerj mögötte 
Engem.
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Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL! "
 ***************************************************
186. Uram! Akit most eléd hozok, már megtapasztalta, hogy Te felhaszná-
lod őt. Kérlek, adj további gondolatokat számára, hogy a jövőben még job-
ban Rád figyelő tudjon lenni.

HANG:  "Gyermekem! Olyan húrozatú érzelmi világot kaptál Tőlem, 
mely nagyon alkalmas arra, hogy olyan ismereteknek is birtokába kerülj, me-
lyek túlmutatnak az általatok megtapasztalható világ keretein. 

Ez az adományom számodra nemcsak érték, de felelősség is. Aki töb-
bet kap, attól többet is követelhetnek. 

Eddig életed gyötrődései úgy keletkeztek,  hogy függetlenülni akartál 
Tőlem. Meg kell tapasztalnod olyan gyötrelmeket is, melyek abból adódnak, 
hogy ragaszkodni akarsz Hozzám. 

De nagy különbség van a két gyötrődés között. Az első annak silánysá-
gára akart rámutatni, ami az Én szememben is értéktelen. E második viszont 
azt akarja igazolni, hogy Én értékesebb vagyok számodra, mint bármi más. 
Ez az, ami a te örökélet-koronádat csiszolja. Ezért kikerülhetetlenül Neked 
nemcsak azt kell megmutatnod, hogy mit mondasz Rólam másoknak, hanem 
azt is, hogy mit vállalsz Értem, önmagadért, értünk. A mi kapcsolatunknál 
már szorosabb kapcsolat nem lehet számodra e földi életben. Minden más 
kapcsolat ezt kell hogy szolgálja. Adj ezért hálát közös Atyánknak, annak az 
Istennek, aki az Én Atyám és a te Atyád is!

Kapcsolatunk olyan erőforrás számodra, mely egyben tisztultabb látást 
is biztosít. Erre legalább olyan nagy szükséged lesz a jövőben, mint arra az 
erőre, mely áldozatvállalásokra képesít.

Nem elég tenni, vállalni. Okosan kell tenni és vállalni. Ez azt jelenti, 
hogy viselkedésednek,  tetteidnek  ködösítés-menteseknek  kell  lenniük.  Az 
cselekszik okosan, akiről mások tévedés-mentesen le tudják olvasni azt az 
egyértelműséget, melyet Én annak idején így fejeztem ki : "Legyen a szava-
tok igen, igen, - nem, nem. A többi az ördögtől van". /Máté 5; 37./ Ez nem 
csupán szavakra áll. Ez egész magatartásodat kell, hogy jellemezze. Meg-
áldalak. Vess magadra keresztet!"
**************************************************
187. Uram! Egy fiatalember problémáját hozom Eléd. Szeret téged, és szereti 
édesanyját is. Emiatt van dilemmában.

HANG: "Neki szólok közvetlenül: Gyermekem!
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Állítom neked, hogy nem volt, és nem is lesz tökéletesebb édesanya a Föl-
dön, mint amilyen az Én Édesanyám volt. Ha elolvasod az evangéliumoknak 
azokat  a  részeit,  melyekben Anyámmal  közösen szerepelünk,  látni  fogod, 
hogy szinte sohasem értettük meg egymást azonnal.

Az anyák olyan szemszögből látják gyermekeik életét, mint a szerel-
mes szerelmét.  Egyszerűen képtelenek elfogulatlanok lenni  gyermekeikkel 
kapcsolatban.  Nem értik meg, hogy gyermekeikkel  kapcsolatban lemondá-
suknak állapotszerűvé kell válnia. Az édesanya az a fa, mely nem érti meg, 
hogy miért esik le a gyümölcs róla éppen akkor, mikor úgy érzi, hogy igazán 
mindent megtett érte.

Amit te most megélsz, az szinte törvényszerű a Földön. Ez a gond álta-
lában úgy szokott, ha nem is megoldódni, de elviselhetővé válni legtöbbször, 
hogy a gyermek elköltözik a családi házból, akár házasságkötés okán, akár 
más miatt. De így sem oldódik meg igazán a probléma. Alig van édesanya a 
Földön, aki ki tudna lépni gyermeke életéből úgy, hogy ezt értelmesnek tarta-
ná. Az Én Édesanyám meg tudta ezt  tenni.(Mt 12;48-50). De ilyen kevés 
van! 

Gyermekem! Az enyéimet az is jellemzi, hogy egész életük egy álla-
potszerű SZABADSÁGHARC. Szabadságharc önmagaddal szemben, és sza-
badságharc azokkal szemben, akik körülötted élnek. Senki sem biztosíthatja 
lelked békéjét Rajtam kívül. Legkevésbé vérszerinti kapcsolataid. Ez így volt 
Velem,  és így lesz  mindazokkal,  akik velem valódi  kapcsolatban akarnak 
élni.

Édesanyádnak is meg kell harcolnia a maga szabadságharcát önmagá-
val és környezetével. Önmagával aktív módon, környezetével pedig passzív 
módon.

 E másodikat kicsit magyarázom. Egyre jobban át kell élnie, hogy gyer-
mekei az Én gyermekeim. Sőt ő maga is az Én gyermekem. Ti mindannyian 
egymásnak testvérei  vagytok.  Igen, még a szülő-gyermek kapcsolatban is. 
Nem  egymásra,  hanem  Magamra  teremtettelek  benneteket,  és  mindaddig 
nyugtalan lesz szívetek, míg Bennem meg nem nyugszik.

Mint minden harc, így a szabadságharc is a megsebesülések lehetősé-
geit hordja magában. Ez vele jár a földi élettel. Aki sebesülések, fájdalmak 
lehetősége nélkül akar harcolni, az nem tudja, mit beszél. Önmagatokkal és 
környezetetekkel vívott szabadságharcotokban nem a fájdalmak kikerülésére 
kell törekedetek, hanem azok feldolgozására, elviselésére. Ebben Én nagyon 
tudok segíteni annak, aki Hozzám fordul. Azért mondtam el a Máté 11;28-at: 
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"Jöjjetek  Hozzám mindnyájan,  akik  elfáradtatok....",  mert  előtte  el  kellett 
mondanom Máté 10;34-39-et: "Nem azért jöttem a földre, hogy békét hoz-
zak....." Olvasd el e részeket. Ezek világosan hordozzák annak tartalmát, me-
lyet követőim sorsként élnek át.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL."
*******************************************************
188. Uram! Egy olyan gyermeked fordul most Hozzád, aki hisz abban, hogy 
nemcsak mi beszélhetünk Veled, de Te is szólhatsz hozzánk. Kérlek, mondd 
el, hogyan kell értenünk e két ellentétnek tűnő kijelentésedet: "1. Most dől el, 
hogy milyen lesz halálunk órája, hogy mikor lesz, abba nincs sok beleszólá-
sunk. 2. Mindenki csak akkor hal meg, amikor akar." -

HANG:" Gyermekem! Gondolom az első mondatnak főleg a második 
részére kérsz magyarázatot, mert az első része előtted is világos. Vagyis ter-
mészetes, hogy erkölcsi magatartásotok értendő alatta. A második résszel és 
a második mondattal kapcsolatban egy esemény leírásával válaszolok:

Valaki egy hídról beleesik a folyóba. Nem tehet róla. Fuldoklik. Nem 
akar meghalni. De eljut arra a pontra, hogy azt éli meg, jobb neki, ha megad-
ja magát a halálnak, mint az, hogy tovább fuldokoljon. - Ekkor hal meg.

Édesanyáddal  kapcsolatban  is  azt  kell  mondanom,  hogy mindaddig, 
míg valaki nincs halál közelben, addig úgy gondolja, hogy vannak feladatai, 
melyeket még itt  a Földön el kell végeznie. – Halál-közelben megváltozik 
mindenkinek a gondolkodása. Ott olyan értelemben reálisabban gondolkodik 
mindenki, hogy csak önmagára gondol. Ez nem önzés, hanem életfontosságú 
tett! Ha eddig nem is gondolt volna rá, vagy nem fogadta volna el, akkor is 
kénytelen tudomásul venni, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, 
míg az Istent nem szeretőknek semmi sem válik javukra. Azt pedig, hogy mi 
vagy ki által lesz valaki ilyen vagy olyan, azt csak az az illető döntheti el, 
akiről éppen szó van. Ez annyit jelent, hogy a legjobb édesanya sem képes 
arra, hogy bármely gyermekét is üdvösségre vigye, ha az nem akarja. Még Én 
sem tudom ezt senkivel megtenni. Ez annyit jelent, hogy jól nevelni – indító-
okként – nem azért kell valakit, hogy az illető jó legyen, hanem azért, mert a 
nevelő ezzel bizonyítja, mutatja meg, hogy ő jó. Hányan mondják: "Hiába 
neveltem gyermekem a jóra, mert elzüllött." Ne keverjétek össze az indító 
okot a célokkal. Mindenki csak önmagáért felel. Ha nem így lenne, akkor Én 
felelnék mindenkiért, holott Értem felelős mindenki.

Tehát minden nevelés csupán illemszabályokra korlátozódik, és az er-
kölcsi magatartást mindenkinek önmagának kell kidolgoznia magából. Nem 
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kell tehát meglepődni azon, hogy vannak jó nevelők, akik kezei közül erköl-
csileg rossz neveltek kerülnek ki, és vannak rossz nevelők, akik kezei közül 
erkölcsileg jó neveltek kerülnek ki. Gondolj csak az első emberpárra. Min-
den gyermeküket igyekeztek jól neveli,  s mégis az egyikből testvérgyilkos 
lett. De számtalan példa mutatja, hogy nincs erkölcsi nevelés, csak erkölcsi 
önnevelés. Erre mondjátok ti, hogy azért bizonyára lehet mindenkit befolyá-
solni, és nem mindegy, hogy jó vagy rossz irányba befolyásolnak-e valakit. 
Ez részben igaz. De csak részben. Most nem térek ki ennek magyarázására, 
mert elvinne a kérdésed válaszától.

Édesanyád halálával erkölcsi életetek területén nem ért veszteség ben-
neteket, ő pedig eljutott arra a pontra, amikor dönthetett amellett, ami neki 
sokkal nagyobb benső békét biztosított, mintha még itt maradt volna a Föl-
dön közöttetek. Különben ő most is köztetek van. Legyen most elég ennyi 
ebből.

Véleményemet kéred bizonyos gyülekezetekről. Íme:
Hozzám nem gyülekezetek, hanem személyek tartoznak. Mindenkinek 

tudatállapota szerint kell élnie ahhoz, hogy boldog legyen. Tennie kell, amit 
jónak lát. Bár ettől még nem lesz magatartása azonos az Enyémmel, de szí-
vében mégis békét élhet meg, éspedig az Én békémet, mert senkitől sem kér-
hetem számon azt, amiről nem tehet.

Legtöbb gyülekezet tele van jó szándékú emberekkel, bár Engem csak 
nagyon kevesen ismernek jól. De mivel nem tehetnek róla, hát bennük van 
örömöm és békém.

Annyit mondhatok, hogy jelenleg egyetlen gyülekezet sem képvisel en-
gem a világon. Van egy olyan társaság, mely elméletileg ismer Engem. E tár-
saság BOKOR néven ismert. Sajnos gyakorlatban sok kivetni valót lehet tag-
jaiban találni. De meg kell mondjam azt is, hogy éppen ezért nagy bennük a 
nyugtalanság is. Persze tisztelet a kivételnek.

Téged komolyan foglalkoztat az a gondolat, hogy hogyan lehet, honnan 
lehet tudni azt, hogy aki Rám hivatkozik, azon keresztül valóban Én beszé-
lek. - Erre világos feleletet tudok adni néked. 

Ha jól  átolvasod az  evangéliumaimban  megfogalmazott  tanításomat, 
akkor fel fogod ismerni, hogy a hallottak összhangban vannak-e azzal vagy 
sem. - Ha valaki kijelenti, hogy Én beszélek belőle, ezt ne vedd készpénznek. 
De ha - nem Pál, nem valaki más szent író, hanem - az Én ajkamra adott 
mondatokkal harmóniában van az illető kijelentése, akkor bizony Én beszé-
lek belőle. Erre áll kijelentésem: 'Aki titeket hallgat, Engem hallgat.' Igen. Ég 
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és Föld elmúlnak, de az Én tanításom hangzani fog azok szívéből, akik nem 
keverik összevissza a Biblia kijelentéseit, hanem az Énáltalam mondottakra 
alapoznak és építenek. A HANG hitelességét is az adja meg, hogy szinkron-
ban van az evangéliumokban föllelhető tanításommal.

Tehát bárki hivatkozik Rám, csak akkor fogadd el szavait, ha azok az 
evangéliumaimban  föllelhető  gondolataimat  tolmácsolják.  Ezt  a  felfogást 
ugyan egyes teológusok fundamentalista nézetnek mondják, de nincs igazuk. 
Nem a szószerintiségen, hanem a tartalmi azonosuláson van a hangsúly. Pál 
és a többi szent író, akik írásait a Biblia tartalmazza, szintén csak annyiban 
hitelesek, amennyiben összhangban vannak az evangéliumokban elmondott 
gondolataimmal. Sajnos nem mindig van ez így.

Rangsorolj hát a Bibliában! A TISZTA BÚZA az evangéliumokban ta-
lálható meg. A Biblia többi részét ehhez kell igazítani, esetleg ezekkel kell 
magyarázni, jobban kifejteni a Bibliát.

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL." 
*******************************************************
189. Uram! Most egy gyermeked következő kéréseit terjesztem Eléd: 1. Tu-
dom, hogy bűnt követtem el, amikor Isten előtt tett házassági ígéretemet nem 
tartottam be.  Hogyan  tehetem jóvá?  2.  Mit  tegyek,  hogyan  imádkozzam, 
hogy Isten szívembe költözzön? 3. Az elrontott életemet hogyan hozhatnám 
rendbe? 4. Gyermekeimet - akiket nagyon szeretek - hogyan neveljem, hogy 
Istennek tetsző életet éljenek?
HANG: "Gyermekem! Korod zavaros szellemi, erkölcsi, vallási áramlatai-
nak vagy áldozata. Én azért jöttem közétek, hogy ne legyenek megoldhatat-
lan problémáitok. Csak a Tőlem leszakadt életek helyzete reménytelen. Az a 
vallási intézmény, melynek tagja vagy, valóban nem tud lelked nyugtalanító 
sebeire gyógyírt nyújtani. De Én nem vagyok egyetlen intézmény korlátainak 
sem a kiszolgáltatottja. Ne intézményben gondolkodjál, hanem fogadd el az 
Én jelenlétem intézményektől is független működésének valóságát. 

Valamilyen intézményhez tartozni kell. De mivel minden intézmény-
nek az a feladata, hogy Hozzám segítse tagjait, hogy megkönnyítse a Velem 
való személyes kapcsolat kialakulását, ezért csak addig kell figyelembe ven-
ni, míg ennek a feladatának nem mond ellent.

Semmiféle intézménycsere nem old meg semmit. Mindegyiknek van-
nak előnyei és hátrányai. Mindegyik segíti a Velem való találkozást, és mind-
egyik akadályozza a Bennem való kibontakozást. Ezért nincs értelme a val-
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lás-, a felekezetváltoztatásnak. Megoldást úgyis csak Én tudok adni, s csak 
annak, aki nem intézménytől, hanem Tőlem várja azt.
Fontosnak éreztem, hogy elmondjam ezeket, nehogy helytelen utakon akarj 
megoldást találni életed rendbeszedésére. 

Mi hát a feladatod? Először is nem az, hogy valamit jóvá tégy.
A megtörtént dolgokat nem lehet meg nem történtekké tenni. A jelen-

ből kell kiindulnod. Amíg valamit jóvá akarsz tenni, addig nem vagy képes 
szabaddá válni múltadnak azon részeitől, melyek éppen azáltal marják szíve-
det, mert  megkötözött  vagy velük. Nem jóvá, hanem jót kell tenned. Erre 
nyilván képes vagy. Akkor teszed az Általam számodra megfelelő jót, ha a 
jelenedben igyekszel kimutatni azt a szeretetet, mely az Én jelenlétem ben-
ned. Neked nem tenned kell valamit, hogy szívedbe költözzem, hanem HIN-
NED kell, hogy a szívedben vagyok. Itt nem a te méltóságod vagy méltatlan-
ságod számít, hanem az Én JÓSÁGOM. Hidd el, nem foghatsz mellé. Nem 
lényeg, hogy milyen vagy. A lényeg az, hogy kié vagy. Mindaddig az Enyém 
vagy, míg elhiszed, hogy Én a tiéd vagyok. Adj gyakran hálát azért,  hogy 
egymáshoz tartozunk. Nem a múltad, hanem a jelened a fontos. A jelened 
hordozza jövőd értékeinek csíráját. Tudom, nehéz elhinned, hogy egymáshoz 
tartozunk. De ez a nehézség abból ered, hogy magadat nézed, és nem Engem. 
Akkor nézel Engem, ha Velem foglalkozol,  és nem magaddal.  Ha Engem 
akarsz egyre jobban megismerni, szeretni és szolgálni. Ez benned egy dön-
tésnek következménye. El kell döntened, hogy Irántam való szeretetből sen-
kinek sem akarsz olyasmit, amit magadnak sem szeretnél másoktól kapni, és 
igyekszel tenni azt, amit magadnak is jó lenne, ha mások megtennék.

Folytass párbeszédet Velem! Nekem mondhatsz, amit akarsz. Én neked 
csak olyanokat  mondok,  amik téged építenek,  buzdítanak és vigasztalnak. 
Engedj ilyen gondolatokat fölmerülni magadban! Hidd el, ezek mindig Tő-
lem valók! Bennem nem lehet csalódni!

Gyermekeidről tudnod kell annyit, hogy ők nem a tieid. Kölcsön kap-
tad őket. Enyémek ők is. Ne akarj helyettük élni, csupán Értem velük. Erköl-
csi nevelést nem tudsz adni nekik. Én sem tudok. Csak ők tudnak önmaguk-
nak, ha akarnak. Nincs erkölcsi nevelés, csak erkölcsi önnevelés. Illemszabá-
lyokra természetesen meg kell tanítanod őket, de az Istennek-tetszés számuk-
ra az ő feladatuk. Még csak nem is szólhatsz bele. Arra ügyelj majd, hogy ne 
légy bűnrészes velük kapcsolatban. Értem ezalatt, hogy tudj "nem"-et mon-
dani olyankor, amikor azt jónak látod. Tehát ne az ő kedvüket keresd, hanem 
az Én kedvemet velük kapcsolatban is.
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Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL: Vess keresztet!"
 *******************************************************
190. Uram! Mióta nyilvánosságra hoztam, hogy Veled párbeszédet folytat-
hatok, azóta olyan kérdésekkel keresnek fel, melyekre valóban csak Te tudsz 
helyes választ adni. Most is ilyen kérdést hozok Eléd.

Van egy társaság, mely nagy intenzitással kíván foglalkozni a szellem-
világ megismertetésével. Uram! Mi erről a véleményed?

HANG: "Barátom! Nagyon itt az ideje már annak, hogy kezdjétek ko-
molyan venni azt a világot, ahonnan és ahová valók vagytok. Mióta birtoko-
tokban van tanításom lényege,  amit  örömhírnek neveztek,  azóta  tudnotok 
kéne, hogy nem a félelem lelkét kaptátok, hanem a fogadott fiúság Lelkét. 
Rátok  nézve  szomorú  dolog  az,  hogy míg  különböző  felekezetek  vezetői 
nem látnak abban semmi kivetni valót, hogy materialista tanokkal fertőződje-
nek, addig a spiritiszta összejövetelektől óva intenek benneteket, nehogy le-
cserélhetőkké váljanak azok a vezetőitek, akik hatalmukat éppen azáltal tud-
ják  fenntartani  köztetek,  hogy nélkülözhetetlennek  mutatkoznak  éppen az 
olyan ismeretszerzés dolgában, mint a szellemek világa.

Valójában egyetlen dologra kell ügyelnetek. Ez pedig az, hogy amit ná-
záreti vándortanítóként mondtam el nektek, az érvényes az idők végezetéig. 
"Ég és föld elmúlnak, de az Én igéim el nem múlnak."

A médiumképzéssel kapcsolatban legyen elvetek az, hogy csak olyan 
személy jelentkezésére mondjatok igen-t, aki ismeri az evangéliumokban le-
írt tanításomat. Igen, mert aki a szellemvilággal kapcsolatba akar kerülni, an-
nak tudnia kell, hogy új kinyilatkoztatásban részesül. De ez az új nem sza-
bad, hogy szőlőtőről lemetszett vessző legyen. Új hajtás, de nem új gyökér. 
Fontosabb tehát az erkölcsi hozzáállás, mint a technika. Vagyis az a jó szán-
dék, amely olyan, mint a jó gazda, aki kincseiből régit és újat egyaránt hoz-
hat elő. Csak az lehet jó médium, aki legbelül nem minden áron és feltétel 
nélkül akar médium lenni, hanem elsősorban Nekem tetsző lélek.

Valamikor  neked,  Barátom,  aki  írod  most  szavaimat,  azt  mondtam, 
hogy ne az legyen a legfőbb célod, hogy pap légy, hanem az, hogy jó keresz-
tény. Ha aztán emellett még pap is leszel, az lényegében már az Én ügyem, 
és nem a tiéd. Hát ezt mondom most a médiumképzéssel kapcsolatban is. Ha 
jó szándékú valaki, és ismeri evangéliumi tanításomat, azt nagyon fel tudom 
használni arra, hogy a szellemvilággal olyan kapcsolatba kerüljön, mely áldá-
sa lehet az egész világnak. Az ilyen médiumot nem fogják zavarni a kritikák, 
sőt hálás lesz értük. Az igazság soha senkinek nem árthat. Bár nem megfele-
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lő  helyen és  nem megfelelő  időben kimondott  igazsággal  lehet  ártani,  de 
ilyenkor az ártás nem az igazság rovására, hanem a helytelenül megválasztott 
hely és idő kiválasztására írandó.

Ne féljetek a tévedéstől! A félelem rosszabb, mint a tévedés. Aki té-
ved, azt ki tudom javítani, ha jó szándékú. De aki fél, azzal nem tudok mit 
kezdeni. Ha valaki elesik, azt fel tudom segíteni, de aki fél elindulni, nehogy 
elessen, azt nem tudom célba juttatni. Erre még sokszor föl fogom hívni fi-
gyelmeteket. 

Tartalmában, gyökerében ne szakadjatok el elődeitektől. De a névvál-
toztatással szóba kell állnotok, mivel az erősen pejoratív értelemben használt 
fogalmak elve megnehezítik a kívülállók közeledését.

Nem  kevés  azoknak  a  szellem-testvéreiteknek  a  száma,  akik  nagy 
örömmel készülnek arra, hogy veletek kapcsolatba kerülve új hajtásként is-
mertessék veletek tanításomat.

 A siker érdekében Rajtam semmi nem fog múlni. MEGÁLDOM 
VÁLLALKOZÁSOTOKAT."
*******************************************************
191. Uram! Egyik legsúlyosabbnak tűnő problémáját hozza Eléd valaki, aki 
nagyon szenvedi azt, hogy nem talál semmi megoldást e problémára: Alko-
holista férje mellett hogyan lehet elviselni az életet?

HANG: "Drága Gyermekem! Valóban az egyik legsúlyosabb probléma 
ez a földi életben. Ősellenségetek ezáltal tud legtöbb embert gyilkossá tenni. 
Igen, mert kikapcsolja az emberből éppen azt, ami által ember az ember, az 
értelmét.

E súlyos problémánál világosan kell látnod, hogy amint egy folyamot 
nem lehet megszüntetni azáltal, hogy valaki kezdi kimeregetni belőle a vizet, 
hanem csak úgy, hogy a forrás megszüntetését kell vállalnia, éppen így az 
iszákosságnál a tüneti kezelések, a veszekedések, a fogadkozások, az elhatá-
rozások semmit sem érnek. A szeretetlenségnek minden formájával fel kell 
hagyni. 

Gyökeres orvoslás az egyetlen vállalható terápia. Tehát azt kell kinyo-
mozni közösen a józan állapotban lévő iszákossal, hogy mi az, ami elől az 
italhoz menekül. Ez a forrás. Ezt kell megszüntetni. Az iszákos-mentő akci-
ók is  csak annyiban lesznek sikert  hozók,  amennyiben ez az elv  irányítja 
őket. Ezt a feltárást mindenképpen meg kell próbálni. E nélkül Én sem tudok 
segíteni. Ha valaki megpróbálta ezt,  és nem sikerült, akkor tudok segíteni. 
De itt is áll az az igazság, hogy helyettetek semmit, értetek mindent.
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Tehát még az sem elég, hogy valaki azt mondja: 'Vállalom, hogy meg-
térek, imádkozzatok értem.' Nem, ez nem elég, mert nem is igaz a megtérési 
nyilatkozata.  Egy megtérési nyilatkozat csak akkor igaz, ha a nyilatkozó vál-
lalja a beígért megtérés feltételeit. Csak ott tudok segíteni, ahol őszinteség 
van. Ha az, aki mindent megpróbált annak érdekében, hogy iszákos társán 
segítsen, és ez nem sikerült, akkor igenis rendelkezésére állok annak, aki En-
gem befogadott életébe. Nemcsak az az igazság, hogy senkit sem engedek 
erején felüli megpróbáltatásba kerülni, hanem az is, hogy messze több  erőt 
kap a Hozzám tartozó ártatlan fél, mint amire szüksége van. Én nem szűkö-
sen mérem adományaimat az enyéim javára.

Kérdésedre tehát a válaszom ez: Meg kell próbálnod részeges társaddal 
e témáról olyankor beszélni, mikor józan állapotban van, s közösen megke-
resni a megszüntetendő forrást. Volt már olyan eset, hogy ilyen beszélgetés-
kor az lett nyilvánvaló, hogy éppen a józan fél a forrás. Igen, mert magatartá-
sát nem az a szeretet éltette, amely Belőlem árad.

Ha nem sikerül  e  témát  megbeszélned  iszákos  élettársaddal,  s  erről 
nem tehetsz, akkor Én mindent lelked fejlődésének javára tudok fordítani. 
De azt a gondolkodás-átalakítást, amely feltétlen feltétele az Én békémnek, 
azt nem tudom sem Én, sem más helyetted megtenni.

A gondolkodás-átalakításnak pedig legegyszerűbb módja az evangéliu-
mokban megtalálható tanításom átelmélkedése. A Belőlem áradó kegyelem 
csak abban az irányban tud hatni, melyben értelmed nyitott. Én annak idején 
azt kértem tanítványaimtól: "Tegyetek tanítványommá minden népet." Ebben 
a minden-ben te is benne voltál. Tanítvány pedig csak az, aki állapotszerű ta-
nuló. Ezért  fontos az evangéliumaimban /és nem a Biblia többi részeiben/ 
megtalálható tanításom átelmélkedése. Ez a boldogság útja.

Ne feledd! Még pillanatnyi örömöket sem adnak ingyen. Azért a béké-
ért és boldogságért, mely jelenlétem következménye, bizony ezt az árat kell 
megfizetni. Ez ennyibe kerül.

Hidd el, nem vagyok személyválogató. Számodra is rendelkezésre áll 
erőm, békém egyaránt. Ennek biztosítása pedig a gondolkodás-átalakítás út-
jának komoly vállalása.

Amikor azt mondtam: ”Bízzatok, én legyőztem a világot", akkor a te 
világodnak legyőzését is gondoltam. Te tehát a GYŐZTES oldalán állsz. Így 
van ez akkor is, ha pokol tombol körülötted.

Most felelek a másik kérdésedre. Azt kérdezed, hogy mit kell tenned, 
hogy ép testben ép lélek legyen. Válaszom: Semmit. Neked csak azt kell ten-
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ned, hogy ép lélek legyen benned, hogy az Én Lelkem legyen irányítód. En-
nek biztosítása a reggeli ima által valósulhat meg. Ha megbeszéled reggel a 
napodat  Velem,  s  kéred  erre  áldásomat,  biztos  lehetsz  benne,  hogy nem 
hagylak magadra. Ha pedig tudod, hogy Velem járod életed útját, akkor töb-
bet fogsz foglalkozni Velem, mint a napi fölmerülő problémákkal. Ha két 
egymást szerető lélek kapaszkodik fölfelé bármilyen sziklás, köves, görön-
gyös úton is, sokkal jobban el lesznek foglalva egymással, mint az út nehéz-
ségeivel. Még csak eszükbe sem jutna egyiknek sem, hogy ezt mondja: 'Nem 
tudok tovább menni veled az út nehézsége miatt.'

Nehézségeidben jó, ha többször eszedbe jut: Mi ez az örökkévalóság-
hoz képest!

Megerősítlek abban, hogy templomaimban különösen hatékonyan tu-
dok kapcsolatba kerülni veled. Az a megjelenési formám, mellyel ott találko-
zol, hatalmas erőforrás lehet számodra, és mindazok számára, akik hisznek 
Bennem.

MEGÁLDALAK: Vess keresztet!"
*******************************************************
192. Uram! Kezd elterjedni az az állítás, hogy Te egy kislányként újra meg-
jelensz, és még azt is tudni vélik, hogy Anna lesz a neved.

HANG: "Barátom! Tévedésben vannak, nagy-nagy tévedésben vannak, 
akik az újraszületésemet emlegetik. A jó szándék nem elég ahhoz, hogy vala-
ki tévedhetetlen legyen. A jó szándék semmiféle ismeret pontosítását nem 
biztosítja. A Rólam terjesztett kijelentés, miszerint újra megszületnék, ha a 
terjesztők végig gondolnák, akkora összevisszaságot eredményezne szerte a 
világon, hogy egész eddigi áldozatom és tanításom tönkremenne bele. Gon-
dold csak el:  Ha mást  kezdenék tanítani,  mint  kétezer  éve tanítok,  akkor 
olyan öngólt lőnék Magamnak, mely tökéletesen megszüntetné nemcsak e ki-
jelentésemet: 'Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak', de azt is: 
'Bízzatok, én legyőztem a világot.'

Mondtam nektek, hogy eljön az az idő, amikor majd azt fogják monda-
ni: Itt a Krisztus, ott a Krisztus. De azt is mondtam, hogy ezt ne higgyétek el, 
mert jönnek hamis krisztusok és hamis szellemek, s ha lehet, még a válasz-
tottakat is megtévesztik.

Éppen az a legkellemetlenebb ebben, hogy jó szándékú emberek vál-
nak  becsapottá  bizonyos  hamis  szellemektől.  -  Világosan  megmondtam, 
hogy gyümölcseiről meg lehet ismerni őket. Gyümölcseik nem csupán a tet-
teik, melyeket látványosan végeznek, hanem baráti körük, erkölcsi hozzáállá-
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suk keresztemhez, barátaimhoz és mindahhoz, amit az elmúlt kétezer év alatt 
szent-nek ismertetek meg. Nem a bódulat, hanem a hódolat jellemzi enyéi-
met. Hódolat a múlt tiszta forrásai iránt, a szentek és vértanuk seregei iránt, 
hódolat azok előtt a bilincsek előtt,  melyeket enyéim Értem viseltek. Ezek 
azok a gyümölcsök, melyek leleplezik a jelen prófétáit. Igenis, meg lehet tud-
ni, hogy kit küldtem Én, és ki jött közétek Ellenemre.

Bár hirdetem, hogy a félelem rosszabb, mint a tévedés, de ettől még a 
tévedés rossz marad, melyet igyekeznetek kell kerülni.

Tudnotok kell Rólam, hogy van olyan megjelenési formám, melyet ke-
gyelmi módon való jelenlétnek neveztek. Így vagyok benne enyéimben, nők-
ben, férfiakban egyaránt.

Tanításom egyszerűen alkalmatlan arra, hogy nőként elindíthattam vol-
na. Képzeld csak el, ha mint nő, ilyeneket mondanék: Aki első akar lenni, le-
gyen az utolsó, legyen mindenkinek a szolgája, sőt rabszolgája! Milyen ka-
póra jött volna ez akkor is, és milyen kapóra jönne ez most is a férfiaknak. 
Képzeld csak, milyen embertelen sorba taszítottam volna az akkori és a mos-
tani nőket is. Nőként nőknek, férfiaknak hirdetni ilyesmit, bizony tökéletesen 
lehetetlen  lett  volna,  hogy ti  mindannyian  egymásnak testvérei  vagytok.  - 
Hisz még így sem fogadjátok el!

Most nem fejtegetem tovább a fenti tévedést, mert az, aki e kérdést ál-
talad feltette, nagyszerűen gondolkodó lény, s ő maga is sok érvet tud találni 
állításom igazolására, - ha akar.

A másik kérdés, melyet feltett: a pszichológia és az idő problematikája. 
Ezt most nagyon röviden intézem el. E témák boncolgatása nem érinti 

az erkölcs területét. A legkiválóbb pszichológiai ismeretekkel rendelkező lé-
lek is elkárhozhat, s lehet megpróbálni az időt úgy dimenzionálni, hogy attól 
függetleníti valaki, ami által létezik, vagyis a mozgástól. Az ilyen és ehhez 
hasonló szellemi bravúrkodások rengeteg időt  és szellemi energiát igénybe 
vesznek egy olyan kérdés boncolására, melyet mát az ismert Ágoston így fo-
galmazott meg. "Mi az idő? Ha nem kérdezed, tudom. Ha kérdezed, nem tu-
dom." Hát erről van szó."

MEGÁLDALAK A LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL."
*******************************************************
193. Uram!  Ma  sok  üzenetet  kapunk  a  szellemvilágból.  Ezek  között  az 
egyik furcsa közlés számunkra az, hogy e szó: ATYA, valójában kit jelent. 
Te tulajdonképpen két Atyáról beszéltél. Az egyik a Te Atyád, a másik a mi 
Atyánk. Egy ez, vagy különböző?
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Barátom! Az, aki ezt a kérdést általad felvetette, olyan ismeretnek akar 
birtokába jutni,  ami  sem őt,  sem mást  nem hozna  közelebb  Hozzám.  Én 
mégis válaszolok e kérdésre, de megismétlem: E kérdéssel nem az a kérdező 
szándéka, hogy Én jobban éljek benne, hanem egy új ismeret érdekessége iz-
gatja. - Halld hát válaszom!

Égen és földön EGY ISTEN VAN. Amikor Én atyáról beszéltem, ak-
kor  erről  az  Egy Istenről  azt  adtam tudtotokra,  hogy Nekem másképpen 
Atyám Ő, vagy inkább így mondom: Én másképpen vagyok Istennek Fia, 
mint ti. Az Én Atyám és a ti Atyátok EGY ÉS UGYANAZ. De lényegesen 
más Nekem ezzel az Atyával a kapcsolatom, mint nektek. Ha külön atyám 
lenne nekem, és külön atyátok lenne nektek, akkor nem neveztelek volna 
benneteket  testvéreimnek feltámadásom  után.  Ugyanazon  szó  alatt  Én 
ugyanazt szoktam érteni, mikor veletek beszéltem és beszélek.

Igaz  viszont,  hogy  különböző  dimenziók  vezérszellemeit  szokták 
atyáknak nevezni azok, akik nem az Én tanításom hallgatóiként ismerték fel 
életük értelmét. Ti ne vegyétek át ezek szóhasználatát, mert csak zavart kel-
tenek bennetek.  Fogadjátok el,  hogy az Én Atyám és a ti  Atyátok egy és 
ugyanaz az Atya, csak a Velem és veletek való kapcsolatában különbözik 
annyira, hogy kénytelen voltam mindig kihangsúlyozni, hogy nem ugyanaz 
ennek az Atyának viszonyulása Hozzám és hozzátok. Akkora különbség van 
a kettő között, hogy ti sohasem mondhatjátok, hogy aki titeket lát, az látja az 
Atyát is. Én viszont ezt joggal mondhattam. Bennem számotokra úgy jelenült 
meg, mint Én. De számomra nem. Egészen másképpen! Úgy, ahogy szavak-
kal semmiképpen sem tudom ezt veletek érzékeltetni. Ezért különböztettem.

A másik kérdése az általad kérdezőnek, aki természetének keménysé-
gét racionalitásával indokolva ezt helyteleníti, s úgy gondolja, hogy igazán az 
a hiteles, amit nem kell magyarázni, ezért szeretne lágyabb lenni. Mi ennek 
az útja, módja?

Válaszom: Először is a racionalitás jó, értékes. Nagyon is az. Aki a rá-
ciótól fél, az az igazságtól fél. Helytelen megállapítás az, hogy igazán az a 
hiteles, amit nem kell magyarázni. Mindent meg kell tudnotok magyarázni. 
Csupán arról lehet szó, hogy vannak esetek és vannak személyek, mikor nem 
szükséges valamire a magyarázatot megadni. Értelmetek elhanyagolása mon-
datta Velem felétek azt az éppen nem dicsérő kijelentésemet, hogy a világ 
fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál.

 Nem az értelem keményít helytelenül, hanem az értetlenség és az ér-
telmetlenség. Ha valaki nagy hangsúlyt tesz arra, hogy értelmes legyen, an-
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nak még akkor is rendeződik élete, ha csupa értelmetlen emberrel van körül-
véve. Sokszor jusson eszetekbe e kijelentésem: "Nektek adatott tudni az Is-
ten országa titkait." /Lk. 8;10/b./

Valamit mondanom kell még azokról a nehéz körülményekről is, me-
lyeket sem letagadni, sem megszüntetni nem lehet a kérdező életében.

Amikor  azt  mondtam,  hogy vegyétek  magatokra  az  Én  igámat,  ezt 
azért mondhattam, mert Én nem vagyok elválasztható igámtól. Az Én igám 
nem más,  mint  annak a szeretetnek megélése,  mely nem érzelmeket  akar 
konzerválni, hanem azt a jót akarja másnak, amit önmagának is joggal kíván.

 Csak puhány emberek málnak szét a körülményeik nehézsége alatt. 
Aki engedi, hogy Én éljek benne, az minden körülményben képes reményből 
élő emberként élni, mert tudja, hogy a körülmény csak a szemetet határozza 
meg. Mint tudjátok, szemét önmagában nem létezik. De bármi lehet azzá, ha 
elhagyja helyét.  Tehát  csak a körülménye miatt  mondható  valamire,  hogy 
szemét.

Nektek még a hajatok szálait is számon tartja Atyátok. Csak azt kell el-
fogadnotok, hogy többet értek, mint a verebek. Aki ezt elfogadja, annak el 
kell kezdenie gondolkodását ráirányítani azokra az értékekre, melyek miatt 
többet ér, mint a verebek.

Leányom, most közvetlenül neked szólok. Ezeket az értékeket nem Ne-
kem kell elmondanom neked, hanem neked kell meglátnod, és elmondanod 
Nekem. Minden nehéz körülménynek ez a megoldása. Minden más csupán 
tüneti kezelés. MEGÁLDALAK!"
*******************************************************
194. Kérdező: Nem tudom feldolgozni magamban az elvált társamhoz való 
érzelmi kötődésemet, amit ő kihasznál. Féltem családom nyugalmát.

HANG: "Drága gyermekem! Az a probléma-erdőd, melyben bolyonga-
ni kényszerülsz, bizony kevés fényt enged eljutni hozzád. Bár értelmeddel tu-
dod, hogy Én vagyok a világ világossága, de szíved csak ritkán él meg vala-
mit ennek a világosságnak melegéből. Neveltetésed következtében a megélt 
tapasztalataidat nyílván eddigi ismereteid szerint igyekeztél beépíteni magad-
ba. Nem is tehetted másképpen. De neveltetésed hiányosságait pótolnod kell, 
ha szíved nyugalmát biztosítani akarod. Olyan ez, mint mikor egy gépet ka-
pacitását  meghaladó terheltséggel  akarják  üzemeltetni.  A gép belerokkan. 
Hogy ez ne történjék meg, növelni kell a kapacitást. Így van a te életedben is. 
De előre kell bocsátanom: Nemcsak te, hanem eddigi nevelőid sem tehetnek 
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arról,  hogy jelenleg nem vagy olyan ismeretek birtokában, melyek jobban 
tudnák biztosítani az Én fényem melegét számodra.

A HANG-om első kötete némileg pótolja a hiányosságot. Még május 
hónapban kijön a HANG-om második kötete is. Ha akarod, el fog jutni hoz-
zád. Remélhetőleg a készülő harmadik is. Ezeket azért mondom, mert életed 
problémáit nem lehet részigazságokkal megoldani.
      A teljes igazság ÉN VAGYOK. De Engem, mint IGAZSÁGOT, 
csak az tud életébe befogadni, aki ÚT-ként is vállal, mivel Engem nem lehet 
darabolni. ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET. E három 
annyira összetartozik, mint az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Aki az egyiket öle-
li, az mind a hármat öleli. Aki az egyiket elveti, az mind a hármat elveti.

Használd hát hozzád eljutott HANG-omat! Bárhol felütöd, üzenet fog 
jönni Tőlem számodra. Itt most röviden és tömören mondok pár olyan irány-
elvet, melyek kibontása szintén azt fogja eredményezni, hogy átlátszóbbá vá-
lik tőle életed probléma-erdője.

Elválás csak a Földön létezik. Ennek következménye olyan, mint mi-
kor valakiről leoldanak egy szoros bilincset. A bilincs helyén a szorítást még 
sokáig lehet érezni.

Mivel ilyen csak a Földön van, ezért erre nincs is gyökeres megoldás. 
Egyszerűen tudomásul kell venni e tényt. Az viszont kétségtelen, hogy a Ve-
lem való kapcsolat mélyülése, mélyítése, ha nem is feledteti, de feltétlenül 
enyhíti olyan elválásnak utóhatását, mely elválás segítette a Velem való kap-
csolat erősítését. Egy elválás erre utólag is képes.

Csak azoknak életében csökken elválás következtében a Velem való 
kapcsolat,  akik  jobban kötődnek egy intézményhez,  mint  Hozzám.  Sokan 
azért nem találnak Rám elválásuk után, mert intézménnyel azonosítanak En-
gem. Főleg a katolikus egyház intézménye van kitéve ennek a veszélynek. 
Csak azok tudják egyházaik értékeit helyesen felhasználni saját lelkük javára, 
akik  nem intézményben  gondolkodnak.  Érdekes  módon  az  intézményeket 
mégis ilyen lelkek képesek éltetni.

Egy másik gondolat, mellyel meg kell barátkoznod, az az, hogy gyer-
meked nem a tiéd,  hanem az Enyém. A szülő-gyermek kötelék valójában 
rablánc. Amint a köldökzsinór elvágása nélkül elpusztul az új élet, úgy e rab-
lánc elvágása nélkül két élet képes elpusztulni: a régi és az új. Szülő, gyer-
mek boldogsága egyaránt belepusztul. Nekem is, anyámnak is keményen tu-
domásul kellett ezt vennünk annak idején.
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Tudomásul kell venned, hogy gyermeked boldogsága nem függhet tő-
led. Én lennék a leggonoszabb lény a világon, ha bárkinek a boldogságát is 
más személytől, körülménytől tettem volna függővé. Amíg ezt be nem látja 
valaki, addig lelke mélyén - bár kimondani nem meri - haragszik Rám, ha-
ragban van Velem. Lelke mélyén az rágja, hogy bár lenne egyszer olyan lehe-
tőség, melyben megmutathatná Nekem, hogy hogyan kell helyesen istennek 
lenni, ha már boldogságra teremtette az embert.

Annyiban mindenkinek igaza van, hogy teremtmény nem élhet megkö-
tözöttség nélkül. De ha tudod, hogy mindenki azzal van megkötözve, akiért 
él, akkor megérted, hogy Értem kell élned, és nem gyermekeidért. Értem pe-
dig akkor él valaki, ha elsősorban megismerni igyekszik Engem. Megismerés 
által alakul át gondolkodása olyan irányba, amely megmutatja azt az UTAT, 
IGAZSÁGOT, mely végül is ÉLETRE, BOLDOG ÉLETRE JUTTATJA őt.

Csak ezen az ÚTON hallható és fogadható el hitelesen az Én boldogító 
örömhírem:  "Ne nyugtalankodjék  szívetek!...Nézzétek  az  ég  madarait...  a 
mezők liliomait... többet értek ti  a verebeknél! Tudja a ti mennyei Atyátok, 
hogy minderre szükségetek van." /Mt. 6;25-34/.

Azt is helyre kell tenned magadban, hogy gyermeked szemének meg-
gyógyítása nem érinti a lényeget. A látás amennyi előnnyel, annyi felelősség-
gel is jár. Természetesen minden képességetekre vigyáznotok kell, de egy ké-
pesség sem érték önmagában. Döntő, hogy mire használja valaki képességeit.

A fentiek ismeretében most már megérted, hogy ebben a dologban is a 
te szíved nyugalma a döntő. Te se rá, se le ne akard beszélni gyermekedet. 
Ha a műtétet választja, ha nem, a te szeretetedre mindig számíthat. És szá-
modra ez a fontos, nem az eredmény. Az ő számára pedig fontos az, hogy 
senkit ne okolhasson soha önmagán kívül semmiért. Neki kell tudnia, hogy 
mit tegyen szemével. Ne dönts helyette. Őt sem az fogja boldogítani, hogy 
hogyan lát testi szemével. Ez ne a te gondod legyen. Legyen az övé.

Nagyon szeretlek! Mindaddig veled vagyok, ameddig akarod. Megál-
dalak azzal a szív-melegséggel, mely LELKEM sugárzása feléd."
***************************************************
195. Kérdező: Szeretném mindig érezni jelenlétedet! Miért nem valósulhat 
ez meg? Bűneim, viselkedésem miatt, vagy valami átok van rajtam? Mennyi-
re bántottalak meg eleséseimmel? Hogyan viszonyuljak családomhoz? Mi a 
véleményed a munkámról, építkezésről, betörésekről, betörőkről? Van rein-
karnáció?
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HANG:  "Okosan tetted,  hogy Elém hoztad ezeket  a kérdéseket.  De 
már  előre  megmondom,  hogy nem tételes  válaszokat  fogsz  kapni  Tőlem. 
Olyan  anyagot adok, melyből kiformálhatod kérdéseidre a választ. Teszem 
ezt azért, mert munkatársamként szeretlek, és nem éretlen gyermekként, aki 
még akkor sem tud mit kezdeni a kapott tanácsokkal, ha szájába rágják.

Először is megnyugtatlak, hogy semmiféle átok nem ül rajtad, ha visz-
szavonod azokat az átkokat, melyeket valaha másokra mondtál. Csak olyan 
emberen van átok, aki gonosz lelkeket hív segítségül tervei megvalósításá-
hoz. Átok csak addig van rajtad tehát, míg valakit megátkoztál,  s azt nem 
vontad vissza.  Tehát  csak az átkozódó emberen van átok.  -  E téren tehát 
könnyű magadon segíteni.

A másik, amit tudnod kell, hogy az érzések nem konzerválhatók. En-
gem nem lehet érezni. Csak Miattam lehet jól vagy rosszul éreznie magát va-
lakinek. Kapcsolatunk tehát nem érzés dolga, annak ellenére, hogy szívügy. 
Vagyis olyan szeretet jelenléte, mely azonos a jót akarással. Azért  szívügy, 
mert békémet hordozza.

Bűneidről pedig tudnod kell,  hogy azokkal kizárólag csak magadnak 
ártottál, mivel az Istent-szeretőknek minden javukra válik. Örülhetsz hát an-
nak, hogy még saját bűneid is, melyeket a múltban elkövettél, s melyekkel 
csak magadnak ártottál, ha megbántad azokat, tehát Istent szerető lettél, ak-
kor ezek is javadra válnak. Igen. Szinte mindenkit, akik hozzám tartoznak, 
bűneik felismerése, megbánása juttatta el Hozzám! A bűnöd tehát csak addig 
szakít el Tőlem, míg akarod. Mihelyt Engem akarsz, bűnöd az, ami Hozzám 
lódít.

Te a Földön közvetlenül nem tudsz szeretni Engem. Csak elmondani 
tudod, hogy szeretsz. Megmutatni csak másokat szeretésed által tudod. Én is 
csak ajándékaimon keresztül tudom kimutatni irántad való szeretetemet, pe-
dig te e szeretetem által létezel. Ez történik olyankor is, mikor érzed jelenlé-
temet. Ezt azért nem általánosíthatom, nehogy Engem ajándékaim mögé he-
lyezz. Nehogy ajándékaim fontosabbak legyenek neked, mint Én. 

Ha szeretlek, márpedig téged is úgy szeretlek, mint senki mást, ezért 
van egy belőled, - akkor meg kell óvjalak az önzéstől, mely könnyen elhatal-
masodik azon, aki ajándékaimat többre értékeli, mint Önmagamat. Aki nem 
érez Engem, és mégis akarja azt a jót, amit Én akarok, az sokkal közelebb 
van hozzám, mint az, aki akár extázisig menően érzi jelenlétemet.

Családoddal  és munkáddal  kapcsolatban arra hívom fel  figyelmedet, 
hogy tisztítsd magadban a szándékot. Az a legtisztább szándék, ha Értem te-
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szed  azt,  amit  teszel.  Ez  áll  családban,  munkában  és  mindenütt.  Előttem 
nincs külön családapa, munkásapa, szórakozó apa, stb. Ember van, akinek 
szándéka dönti el, hogy mennyire tartozik Hozzám.

Minden munkádon, minden építkezésen rajta van áldásom, ha Értem 
történik. Ez még akkor is így van, ha betörők tönkreteszik bárkinek munká-
ját. A szándékot nem tudják tönkretenni. 

A reinkarnációval kapcsolatban azért jelent számomra problémát vála-
szom, mert egészen mást értesz reinkarnáció alatt, mint ami az a valóságban. 
Annak idején azt sem mondhattam meg, hogy Én vagyok a Messiás, mert 
egészen más tartalom volt az emberek tudatában erről, mint amit a valóság 
hordozott. Így vagyok most Én is veletek. Van inkarnáció, de nem úgy, mint 
ti elgondoljátok. Nem úgy, hogy ennek tudata gyengíthetné a jelen megszen-
telését. Ezért nem is beszéltem bővebben erről akkor, mikor názáreti vándor-
tanítóként jártam köztetek.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL."
*******************************************************
196. Kérdező: Uram! Elvesztettem a macskámat.  Valaki ellopta? Agyon-
ütötte? Elkóborolt?

HANG: "Aranyos vagy. Feltételezéseidet vegyük sorra: 
1. Ellopta valaki: Egykor azt mondtam: "Ha valaki el akarja venni köpenye-
det, add oda a köntösödet is." Ez azt jelenti a te esetedben, hogy ha valaki el-
veszi macskádat, add oda a kutyádat is. Képes vagy erre?- Ha igen, akkor 
semmi gond. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy megelégszik csupán a macskád-
dal. Ha nem vagy erre képes, akkor még fejlődnöd kell Bennem.
2. Agyonütötte valaki.  Ha véletlenül,  mondjuk,  elgázolták,  akkor az illető 
maga is fájlalja, de már segíteni nem tud. Ha tudatosan, akkor nem fájlalja. 
Tehát neki legalább nem fáj. Ennek örülnöd kéne, ha komolyan veszed a sze-
retet parancsát. - Az, ami neked fáj ebben, az azt jelenti, hogy meg voltál kö-
tözve egy macskával. A megkötözöttség még akkor sem jó, ha ember ember-
rel van megkötözve. Ha pedig állattal, akkor egyenesen káros, mert összeke-
veri az értékrendet, összekeveri a célt és az eszközt. Minden tárgy, személy 
és esemény eszköz. A cél: Hozzám közelebb kerülni, tehát minden esemény-
nek ezt kell megcéloznia. Egy macska elvesztése is.
3. Elkóborolt. Vagyis teszi azt, amit istenadta természete, ösztöne megkíván.

Hát ennyi. - Aranyos vagy."
*******************************************************
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197. Kérdező: Uram! Mi a véleményed a szocialisták győzelméről hazánk-
ban?

HANG: "Ezt inkább Nekem kellene kérdeznem tőletek. Az Én orszá-
gom nem ismer tülekedést, pozíció-harcot, hatalmi rangvitát. Az Én orszá-
gom nem e világból való.

A ti földi országotok olyan, amilyenné teszitek. Az Én országom olyan, 
amilyenné Én teszem. A ti országotokban kell nektek az Én országom életstí-
lusát bemutatnotok. Minél inkább megteszitek ezt, annál inkább kiütközik a 
különbözőség a kettő között. Nem azért győzött tehát az ateista irány, mert ti 
rosszabbak vagytok, hanem mert jobbak vagytok másoknál. Amikor e világ 
Fejedelme átengedi nektek e világ kormányzását, akkor már nagy baj van ná-
latok, bennetek. Ahol nem ateista irány uralkodik a Földön, ott egyházi veze-
tőiteknek még lehetőségük sincs a megtérésre. Igaz, így se sok, de a semmi-
nél azért több lehetőségük lesz felismerni azt,  hogy Hozzám tartozni  nem 
azonos azzal, hogy a hatalomhoz is tartozni kell. Éppen ellenkezőleg.

Adj tehát hálát azért, hogy e világ Fejedelme érzékelhető módon kény-
telen működni. Így jobban felismerhető, hogy mi fontos számára, és ezáltal 
az enyéim jobban tudnak magukra vigyázni. Ne bánkódj, az Enyéim csak jól 
járnak ezzel!"
*******************************************************
198. Kérdező: Uram! Veszélyes-e a zsidó uralom?

HANG: "Semmiképpen!  Van egy olyan törvényszerűség,  melynek a 
másik neve kegyelem. Ezzel nektek nem is kell foglalkoznotok. Nem, mert 
amit most kegyelem alatt értek, az nem más, mint az Én benső munkám te-
remtményeimben. Ilyen kegyelem az a kiválasztottság, melyet a zsidók ma-
gukban hordanak. De a kegyelem nem jelent igazságtalanságot olyan érte-
lemben, hogy bárkivel is kivételeznék ezáltal. Ha valaki a Tőlem kegyelem-
ként kapott kiválasztottságot arra használja, hogy mulandó, hatalmi érdekek 
szolgálatába állítja magát - gondolj az egyházi vezetők különböző rang- és 
címkórságára -, akkor önmagának feltétlenül árt, de hát ezt sem ti, sem én 
megváltoztatni  nem tudom.  A rosszat  nem tudom olyan címkével  ellátni, 
mely azt Általam kívánatosnak hirdethetné.
A hatalom, mint uralom emberek, társadalmak felett, ROSSZ! Ezért szólítot-
talak fel benneteket arra, hogy aki első akar lenni, az legyen az utolsó, ön-
uralma által legyen SZOLGA! 

A zsidóság a vezető szerepek lefoglalása által nem tesz mást, mint ne-
gatív módon tesz tanúságot arról a kegyelemről, mely kiválasztottságuk által 
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az Én munkám bennük. Nekik nem jó. Időnként ez a nem jó annyira fölgyü-
lemlik, hogy a történelem ezeket a korokat zsidóüldözések korának nevezi. A 
zsidóüldözések, az antiszemita megnyilvánulások nem mások, mint a bennük 
működő kegyelmem elrontásának következményei kárukra. Kárukra, és nem 
a ti károtokra."
*******************************************************
199. Kérdező: Hogyan kell Téged helyesen dicsőíteni, Uram?

HANG: "Örömmel válaszolok kérdésedre. Igen, mert egy fontos tudni-
valóra hívhatom így fel figyelmedet. 

A dicsőítő imára, mint már többször említettem, nem Nekem, hanem 
nektek van szükségetek. Igen, mert a dicsőítő imában kénytelenek vagytok 
megfogalmazni azokat az indítóokokat, melyek miatt szívetek dicsőítésemre 
gyúl. Így egyre jobban nemcsak megismeritek, hanem át is élitek mérhetetlen 
jóságom tengerének egy-egy sugarát, ami miatt dicsőítésem nemcsak jogos, 
hanem számotokra gazdagító is.

Válaszom tehát ez: Akkor dicsőítesz jól, ha ennek a dicsőítésnek kö-
vetkeztében valóban rálátsz gazdagító szeretetemre életedben. Tehát az di-
csőít jól, akiben növekszik a dicsőítésem által a hála. Igen, Én nem üzletet 
akarok kötni veletek, hanem barátságot. Amennyire átéled, hogy mily mélyre 
nyúltam le érted, annyira tudlak Magamhoz emelni. Akkor dicsőítesz tehát, 
ha imádban nem az áll előtted, hogy mit tettél Értem, hanem az, hogy mit tet-
tem veled.

A dicsőítő ima tehát előszobája a hálaadó imának. A dicsőítő ima a 
mindenkire kiterjedő általános szeretetem felismerését zengi, míg a hálaadó 
ima a hálálkodó személy által felismert önmagára szabott jóságomról tesz ta-
núságot önmaga - illetve, ha nyilvánosan történik -, mások előtt. Mindenkép-
pen igaz tehát, hogy a dicsőítő, hálaadó imára nektek olyan nagy szükségetek 
van, mint a testnek a levegőre. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy meny-
nyire nagy szükségetek van rá! Ezen áll-bukik boldogságotok ezen és a más-
világon egyaránt."
*******************************************************
200. Kérdező: Oly sok csoportosulás vette már föl Mária nevét. Mi a véle-
ményed arról a társaságról, amely Mária koronájára is hivatkozik elnevezésé-
ben?
HANG: "Kérdezd meg Máriát!”
Kérdező: Drága Szűzanya! Mondj hát véleményt!
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HANG: "Emberi természetetek és az én gyakori megjelenéseim okozzák azt, 
hogy nevemet zászlótokra tűzitek. Megmondom úgy, ahogy van: nem örülök 
ennek. Bár ti azért teszitek, az a célotok ezzel, hogy érzékeltessétek a kívül-
állókkal azt a tartalmat, melyhez segítségemet remélitek, mégsem tudom he-
lyeselni. Sajnos nem azt éritek el vele, ami lelketeket előbbre vinné. Sokkal 
fontosabb lenne az, hogy ti hallgassatok rám, mint az, hogy én hallgassak rá-
tok. Ti nem segítség hiányában szenvedtek, hanem okosság hiányában és el-
szántság hiányában. Vagyis HIT hiányában.

Én a béke Királynéja vagyok. A koronák és a kardok itt a Földön na-
gyon édestestvérek. Sőt! Ugyanazon érem két oldala. Nem jó az, ha nem az 
alázatomat akarjátok követni, hanem inkább Istentől kapott szerepemért kí-
vántok koronával ékesíteni. Én nagyon szeretem a szépet, de annak belülről 
jövő kisugárzásnak kell lennie, és nem kívülről fölvett ruhának.

A szerzetesi élet minden formája idegen szent Fiam szándékától. Nem 
jámborkodásra van szüksége a világnak, hanem okosságra,  elszántságra, a 
hittől átjárt józan ész használatára. A szerzetesek eddig is csak tüneti kezelé-
seket tudtak adni a földi élet poklában fölmerülő nehézségekre. Megoldást 
csak Fiam tud adni. Ő pedig nem azért imádkozott az Atyához, hogy vegyen 
ki benneteket a világból, hanem azért, hogy szabadítson meg benneteket a 
gonosztól. De ezt csak veletek együtt tudja megtenni, nélkületek nem."

*******************************************************
201. Kérdező: Jézusom! Mi okoz Neked örömet, és mi az, ami megszomo-
rít?

HANG: "Az Én örömforrásom ugyanaz, mint a tiétek, mint a tiéd. A 
SZENTLÉLEK. Ami ŐT megszomorítja, az Engem is megszomorít. Őt pe-
dig az szomorítja  legjobban, hogy  nem szeretitek a SZERETETET. Az 
szereti a SZERETETET, aki engedi önmagában ŐT szabadon működni. Az 
szomorítja, aki akadályozza az Ő szabad működését. Az jár az ŐT örvende-
zés útján, aki nem azt mérlegeli, hogy hol lehet könnyebben boldogulni, ha-
nem azt, hogy kit hogyan lehet legjobban boldogítani, vagyis azon jár esze és 
szíve,  hogy kit  és hogyan lehet legjobban megtanítani arra, hogy másokat 
szeressen, és ne csupán önző módon csak önmagával legyen elfoglalva. So-
hasem leszel boldog, ha másoktól várod azt, hogy boldogítsanak. A boldogí-
tás az Én feladatom. Ezt senki soha át nem veheti Tőlem.
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Az okoz tehát Nekem örömet, ha okosan másért élsz. Azért mondom, 
hogy OKOSAN, mert  lehet bután is másért  élni,  vagyis ész nélkül. Ennek 
nem örülök."
***************************************************
202. Kérdező: Gyógyító közösség összefügg-e életfeladatommal?

HANG: "Ezt most ki kell tisztáznom előtted. Általában azért vagy tele 
kérdésekkel, mert nem dolgozol világos, egyértelmű fogalmakkal. Ha szavai-
dat  mélyebben  átgondolod,  alig  fogsz  olyan  problémával  találkozni,  amit 
meg ne tudnál oldani Velem, tehát amit mások segítségével kellene kibogoz-
nod.

Nézzük most részleteiben kérdésedet. Mit jelent az, hogy gyógyító kö-
zösség? Nyilván olyan emberek társaságát, akik külön-külön életük főfelada-
tának a betegek meggyógyítását tartják. És mint jelent e szó: életfeladat? Ha 
azt jelenti, hogy azonos azzal, amire teremtettelek, akkor azt kell mondanom, 
hogy senkinek a világon nincs szüksége gyógyító közösségre,  mert  senkit 
sem teremtettem arra, hogy gyógyító közösségben egész életét azzal töltse el, 
hogy betegeket gyógyít. Ha életfeladat alatt azt kell érteni, amiből meg kell 
élned a Földön, akkor persze, hogy van olyan foglalkozás is, amit egy gyó-
gyító közösségben kell elvégezned. Jó pénzért vállalnod is kell az ilyen mun-
kát, ha késztetést  érzel magadban erre. De hogy valaki EZÉRT éljen, arra 
soha sem tudnám áldásomat adni. Én nem gyógyítani jöttem a Földre, és nem 
küldetem enyéimet sem kizárólag egész életet betöltő gyógyító szolgálatra. 
Egyetlen hivatás van a világon: a SZERETNI TANÍTÁS. A többi minden 
más munka! Eszköz arra,  hogy hivatásotokat,  a  SZERETNI TANÍTÁST 
megvalósítsátok."
*******************************************************
203. Kérdező: Helyes-e az összefüggések látása test és lélek között? - Isme-
retszerzés előző életünkről lehetséges-e? Van fölösleges imádság? Mi a véle-
ményed Uram a szülinapomra kapott ajándékról? - Ki legyen a lelki veze-
tőm?

HANG: "Vegyük sorra kérdéseidet: 
1. Test és lélek között bizonyos értelemben van összefüggés, és bizo-

nyos értelemben nincs. Van összefüggés olyan értelemben, hogy a testnek 
szolgáló szerepe van a lélek előnyére. Nincs összefüggés olyan értelemben, 
hogy a lélek képes test nélkül élni, de a test lélek nélkül szétesik. De nem is 
jó az ilyen kérdésfelvetés. Valójában test, mint anyag, nincs is. Amit ti test-
nek, anyagnak neveztek,  az sűrített  szellemi energia. A sűrítettség foka és 
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milyensége meghatározó olyan értelemben, hogy a NAGY EGÉSZ számára 
sajátos  szerepét  "felismerje" és  beteljesíthesse.  Azért  mondtam az utóbbit 
feltételes módban, mert nem következik a "felismerésből" szükségszerűen a 
szerepfelvállalás.

Számodra tehát az a helyes magatartás, ha szellemednek szolgálatába 
állítod egész lényedet, s nem azzal akarsz mindig foglalkozni, hogy anyagi 
részed minél alkalmasabb legyen szellemi életed szolgálatára. Ha nem ezt te-
szed,  kelepcébe  kerülsz,  szellemi  értékeid  elsőbbségét  hangoztatva  fogod 
szolgálni a testet. Ez nem jó.

2. Előző életed iránti érdeklődésed helyett az Én életem iránt érdeklődj 
inkább. Így jobban jársz.  Hidd el,  szeretlek annyira,  hogy előző életeddel 
kapcsolatban mindig mindent tudomásodra hozok alkalmas időben. Most an-
nak van itt az ideje, hogy Velem foglalkozz többet, és ne magaddal, főleg ne 
a múltaddal.

3. Imádságnak azt kellene neveznetek, ha nem Rólam, hanem Velem 
beszélgettek. Ennek helyességét az ŐSZINTESÉG-etek határozza meg. Ha 
igazán őszinte vagy, amikor Velem beszélsz, akkor Én úgyis figyelmeztetlek, 
hogy mi itt és most a teendőd. Az őszinte embert éppen az jellemzi, hogy 
nem pótcselekvés számára a Velem való beszélgetés, hanem teendői elvég-
zését, illetve ennek elvégzésére való felkészülését beszéli meg Velem. - Mint 
mindent, úgy ezt is el tudjátok rontani. Sajnos az imádságaitok is, a Velem 
való foglalkozásaitok is lehetnek kibúvók, pótcselekvések, csakhogy ne kell-
jen átalakítani gondolkodásotokat. Igen, mert az imának nemcsak lendítő, ha-
nem konzerváló ereje is van. És ez képes az ÉN tevékeny szeretetemet leár-
nyékolni. 

4. Minden, tehát a szülinapra kapott ajándék is alkalmas Felém hozni 
és Tőlem vinni bárkit is. Véletlenek nyilván nincsenek. Az események egy-
beesését azonban nemcsak jó, de ártó erők is képesek úgy időzíteni, hogy az 
elgondolkodtató legyen. Nem szabad beugrani. Több eseménynek és nagyon 
megnyugtatóan kell egybecsengeni ahhoz, hogy az egybeesést Tőlem jövő-
nek ismerje meg valaki. - A Sátán az Isten majma. Istent utánozza meglehe-
tősen  jó  szerepjátszással.  Évezredes  tapasztalatai  kifinomították  működési 
stílusát. Csak az alázatos ember eszén nem tud túljárni. Az alázatnak pedig 
lényeges része a NYITOTTSÁG FELÉM, tehát az a tanulékonyság, mely az 
önzetlen szeretetről nem tervezget, hanem azt a jelenben jó szándékkal meg 
valósítja.
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5. Ami pedig a lelki vezetőt illeti, arról véleményem ez: Az legyen lel-
ki vezetőd, akihez olyan vagy legalább megközelítőleg olyan őszinte tudsz 
lenni, mint Hozzám. Csak olyan lelki vezetőt válassz magadnak, aki nem kí-
ván engedelmességet. Igazi lelki vezetőd úgyis Én kell hogy legyek. Csupán 
segítséget kérhetsz erre egy földi lelki vezetőtől. Engem nem helyettesíthet 
senki, és e téren a te felelősségedet sem veheti át tőled senki. Döntened ne-
ked kell! Ezt még Én sem tehetem meg helyetted.

Nagyon  szeretlek.  Jobban  bízzál  Bennem!  Bennem  állapodjál  meg! 
Megáldalak."
*******************************************************
204. Kérdező: Bár érthető, hogy mindenkinek önmagának kell erkölcsi ma-
gatartását kimunkálnia, de azért csak fontos, hogy kit és hogyan befolyásol-
tak gyermekkorában. Nemde?

HANG: "Fölvetett kérdésed nem olyan egyszerű, mint hiszed. Egy em-
ber élete döntések sorozatából tevődik össze. Arra az emberre mondhatjátok, 
hogy erkölcsös, aki igyekszik az általa megítélt  jó mellett  dönteni. Abban 
senkit sem lehet befolyásolni, hogy ne amellett döntsön, ami mellett jónak 
látja,  hogy döntsön.  Abban lehet  befolyásolni,  hogy változtasson nézetén, 
mivel bizonyos szempontokat addig nem vett figyelembe, s gyakran megtör-
ténik, hogy ezután másképpen dönt, mint előbbre, mert ezt látja jónak.

Azt  nem lehet  mondani,  hogy aki  iszákos,  az  erkölcstelen.  Legtöbb 
esetben az iszákosok nem erkölcstelenek, hanem betegek. Így van ez a leg-
több narkotikum esetében. Aki erkölcstelen, az tudja ezt magáról. Még dicse-
kedni is szokott vele. Erkölcstelen csak józan ember lehet. Csak ilyen ember 
képes tudva és akarva úgy tenni a rosszat, hogy azt esze ágában sincs meg-
bánni. Az ilyen ember az erkölcstelen.

Húgoddal kapcsolatban valóban lehet mondani, hogy jobb helyen lenne 
nálatok, de ez a "jobb hely" nagyon csalóka. Először is mindenkinek Nálam 
van a legjobb helye. Másodszor pedig a könnyebb vagy nehezebb nem he-
lyettesíthető be a jobb vagy rosszabb szó tartalmával. Van olyan, hogy a ne-
hezebb a jobb és a könnyebb a rosszabb. Legtöbb esetben így van. Nekem a 
kereszten volt  a legnehezebb, s egyben a legjobb. Az viszont  kétségtelen, 
hogy ha a szeretet által lehetséges, akkor meg kell könnyítenetek embertársa-
itok életét. De ez sohasem történhet a szeretet rovására. 

Kedves kis Barátom! A szeretet csak részben spontán dolog. Részben 
meg kell tanulni. Ez a szeretet áldozat oldala.
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A reinkarnációval  kapcsolatban  nagyon óvatosan kell  fogalmaznom, 
mert legtöbb ember e téren nagy tévedésben van. Sokan úgy gondolják, hogy 
ha van reinkarnáció, akkor nem kell a mostani életüket halálosan komolyan 
venni.

 Azt mondom tehát: van reinkarnáció, de vágyaitokban azt kell megél-
netek, hogy bár ne lenne. Éppen úgy, mint van pokol, de bár ne lenne. A re-
inkarnáció nem könnyítést jelent. Olyan az, mint mikor valaki súlyos beteg-
sége miatt nagy szenvedésekkel járó kezelésre kényszerül egy kórházban. De 
van olyan is, mikor egy-egy nagy lélek engedélyt kap, hogy közétek menjen 
azzal a küldetéssel, amivel Én mentem közétek. Ilyen volt Illés Keresztelő 
Jánosban.

Aki  tehát  újraszületik,  az  nagyobb  szenvedésre  születik,  mint  amit 
megélt előző életében. A különbség csupán annyi, hogy a nagyobb szenve-
dést  mások  kényszerítik  rá.  Mindenki  a  jelenlegi  életében  szenvedéseket 
okoz magának rossz döntései következtében. A jelenben mások által okozott 
szenvedéseid előző életed rossz döntéseinek következményei. - Megáldalak."
*******************************************************
205. Kérdező: Uram! AIDS-fertőzésben szenved valaki. Segítségért fordul 
Hozzád. Hová is fordulhatna?

HANG:  "Barátom! Valóban, hová is fordulhat egy olyan ember, aki 
mindennap szembesül azzal, hogy ő halálra ítélt?

Két út között  választhat csupán. Emiatt  előnyben van azokkal szem-
ben, akik nem fertőződtek meg AIDS-cel, mivel azok három út között vá-
laszthatnak, holott mindenki számára csak EGY ÚT A JÓ ÚT.

 A két út pedig a következő: Vagy átadja magát olyan benső szorongás-
nak, mely csak különböző narkotikumok által teszi elviselhetővé számára a 
jelent, vagy átadja egészen magát Nekem. - Most neki szólok közvetlenül:

Drága Gyermekem! Mivel valóban megbántad botlásaidat, ezért érzé-
keltettem veled, hogy mennyire szeretlek. Gyötrődéseidben úgy álltam mel-
letted, hogy azt nem tudtad észre nem venni. Lelkedről a múlt árnyékait el 
tudtam hessegetni. Így megtapasztalhattad, hogy mit is jelent a Hozzám tar-
tozás  tudata.  Igen.  Depressziódból  kihoztalak  már  némiképpen,  de  ennél 
többre nem tudtam jutni veled. Most megmondom, hogy miért. Azért, mert a 
boldogsághoz, az Én zavartalan, teljes jogú munkámhoz fölötted nem elég 
az, hogy megbántad bűneidet. Még egy kisdiáknak sem elég, hogy fájlalja 
hanyagságait rossz jegye miatt, hanem valamit még nagyon meg kell tennie. 
A kisdiáknak tanulnia kell, hogy kijavítsa rossz jegyeit. Te azzal, hogy meg-
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bántad bűneidet, még megtérésednek csak kisebbik részét valósítottad meg. 
Ezután kell hogy következzék a java. Ez pedig nem más, mint az, hogy add 
át Nekem életedet. Nagyon kérlek erre! Könyörgöm, tedd meg! Nézd, életed-
del már úgysem tudsz nagyon mit kezdeni. Az AIDS-t csak Én tudom meg-
gyógyítani! De nem tehetem, míg nem vagy az Enyém egészen. Nem, nem 
úgy van, hogy előbb gyógyítsalak meg, aztán majd átadod Nekem életedet. 
Nem, nem így van. Éppen fordítva. Először add át életedet, úgy add magadat 
oda Nekem, amilyen vagy, aztán bízd rám a többit. Onnan tudod, hogy meg 
vagyok elégedve élet-átadásoddal, onnan tudod, hogy igaznak tartom, ha már 
át tudod élni azt, hogy számodra nem a gyógyulás a fontos, hanem AZ, aki-
nek a kezébe tetted az életedet. Ha világos előtted, hogy csak Én tudlak meg-
gyógyítani, s tényleg átadtad Nekem életedet, akkor számodra már teljesen 
mindegy, hogy hogyan döntök. Ha igazán szeretsz,  akkor örülsz,  hogy ré-
szedről már le van a gond a döntésről. Én majd tudni fogom, hogy milyen 
szerep  lesz  számodra  a  legjobb a  te  jövődre  nézve  is,  ha  már  igazán  az 
Enyém vagy. Ha igazán szeretsz, akkor ne az után vágyódj, hogy meggyó-
gyítsalak, hanem az után, hogy Valóban Enyém legyél. Ez a fontosabb min-
dennél, még annál is, hogy gyermekedet fölneveld. Fontosabb, mert ha van 
akkora hited, hogy átadd magadat Nekem, akkor azt is el fogod hinni, hogy 
számomra sokkal fontosabb gyermeked élete, jövője, mint neked. Értsd meg, 
Velem csak jól lehet járni! Mondj ellene a Kísértő ijesztgetésének! Velem 
foglalkozz többet, sokkal többet, mint eddig tetted. Sokat mondj hála-imát. 
Ahhoz, hogy erre képes legyél, ahhoz meg kell tanulnod meglátni szeretetem 
megnyilvánulásait életedben.

A megtérésnek az a szintje, melyben most élsz, nem elég. Sajnos leg-
többen, miután elárasztottam őket Lelkemmel, megrekednek annál a szintnél, 
melyben most te vagy. Ez olyan, mint mikor egy beteg megreked ott, meg-
elégszik azzal,  hogy jó orvosra talált,  s már nem is fárasztja magát azzal, 
hogy rábízza magát orvosára. Főleg, ha észreveszi, hogy orvosa nem elégszik 
meg a tüneti kezeléssel. Pedig orvosa éppen ezáltal nevezhető JÓ orvosnak.

Nagyon  szeretlek!  Kimondhatatlanul!  Folytass  Velem  rendszeresen 
párbeszédet.  Erőltesd  rá  magadat  arra,  hogy  olyan  gondolatok  jussanak 
eszedbe,  melyek építenek,  buzdítanak  és  vigasztalnak.  Nem Miattam kell 
erőltetned magad, hanem miattad. Én a Forrása vagyok az említett gondola-
toknak, de neked kell  eltávolítani  azokat a gátlásokat, melyek akadályai e 
Forrás feltörésének.  Ilyen gátlások:  nincs értelme; minden mindegy; majd 
csak lesz valahogy; nem Jézus az, aki beszélni akar bennem, csak én akarom 
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vigasztalgatni magam; szegény kislányom, mi lesz vele; nem is szeret igazán 
az Isten; nem is érdemlem meg, hogy foglalkozzék velem; mit számít neki,  
hogy mi van velem; stb.

Az ilyen és ehhez hasonló gondolatok mind a Megtévesztőtől jönnek. 
Ezeket direktben nem tudod legyőzni, csak indirekt módon, vagyis úgy, hogy 
nemcsak hiszel a Forrásban, aki benned él, vagyis Bennem, hanem segítesz 
Nekem abban, hogy felszínre törhessenek a számodra építő, vigasztaló, buz-
dító gondolatok. Én csak PARTNERED tudok lenni a Földön. Ha ezt lehe-
tővé teszed Számomra, akkor SZOLGÁD leszek a másvilágon.

Újra  mondom:  Nagyon szeretlek.  Gondolj  erre  gyakran,  és  törekedj 
meglátni szerelmem jeleit életedben! Így kikerülheted a legnagyobb rosszat, 
a hálátlanságot, s megölelheted a legnagyobb jót, a hála érzését.

Nagyon szeretlek, és nagyon várom feltétel nélküli önátadásod, s ennek 
további, gyakori megismétlését. Ez lesz Számomra a te szerelmi vallomásod.

Megáldalak. Csókold meg ezt a levelemet, vallomásomat, üzenetemet." 
*******************************************************
206. Kérdező: Ki segít nekem "kívülről", ki az őrzőangyalom? Mi az alap-
vető feladatom? Mit kell  tennem, hogy ezt  megvalósítsam?  Belekezdjek-e 
egy vállalkozásba, melyet terveztem? Hogyan oszlassam el szorongásaimat? 
Hogyan növelhető az önbizalom? Hogyan lehetek kitartó?

HANG: "Közvetlenül a kérdezőnek válaszolok:
Kedvesem! Nagyon okos, hogy a "kívülről" szót azért tetted macskakörmök 
közé, mert valójában nem kívülről értesz alatta. Én nem mondhatom meg őr-
zőangyalod "nevét", de kérdezd meg őt, s ha számodra előnyösnek látja, biz-
tosan meg fogja mondani. Arról azonban szívesen szólok pár szót, hogy ki is 
ő. Ő a szellemvilág buzgó munkása, aki nem elégszik meg azzal, hogy csak 
önmaga álljon rendelkezésedre, hanem szellemkapcsolatai  révén többekkel 
figyelteti lelki  rezdüléseidet.  - Ami viszont nagyon fontos számodra, hogy 
tudd: szükséges munkájához a te szellemi erőfeszítésed arra, hogy szándéko-
dat  világosan  igyekezz  megfogalmazni.  A szellemvilág  egyik  legnagyobb 
problémája éppen az, hogy az általuk vállalt kedvenceikben nem találnak ele-
gendő tisztán megfogalmazott szándékot, s emiatt nem tudnak nagyobb ha-
tásfokkal dolgozni, mint ahogy tehetnék, ha tisztán és részleteiben megfogal-
mazott terveket, leülepedett gondolatokat látnának bennetek. Nem is hiszi-
tek, hogy a bennetek lévő káosz mekkora akadály a szellemvilágnak, hogy 
segíthessen rajtatok. A káosz megszüntetésére is szívesen vállalkoznának, ha 
meg tudnátok fogalmazni, hogy mit és miért nem láttok tisztán. Meg kell ér-
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tened, hogy az angyalvilág segítő, és nem tőletek függetlenül titeket formáló 
lények szeretetkészsége felétek.

Azt kérem hát tőled, adj időt magadnak arra, hogy rend teremtődjék 
benned. Itt is áll az, de tágabb értelemben, hogy a kegyelem csak abban az 
irányban tud hatni, amelyikben az értelem nyitott. Angyalod csak abban tud 
segíteni, amiben átlátszó problémát társz eléje.

Ezzel már alapvető feladatodra rá is mutattam. Szűkebb értelemben az 
a feladatod, ami mindenkinek,  s ez mégsem sablon-feladat.  Idő- és szere-
tet-elszámolás. Vagyis miért szánod arra az idődet, amire szánod, és hogyan 
teszed azt,  amit  tenned kell nap mint nap. Tágabb értelemben pedig most 
kapsz Tőlem egy felismerést: Csak olyan vállalkozásokra mondj igen-t, ame-
lyekbe szinte úgy sodródsz bele. Ez még a házasságkötésekre is áll. Sorsodat 
komolyan érintő dolgok megtételére Én úgy készítem elő enyéimet, hogy vi-
lágosan felismerhetővé váljak, mint Forrás. Aki igazán Hozzám akar tartoz-
ni, az sohasem lesz munkanélküli. Teológusaitok actus purus-nak, tiszta cse-
lekvésnek mondanak Engem, és az is vagyok. Sőt, azáltal vagyok, hogy az 
vagyok. Elképzelhetetlen tehát, hogy valaki úgy tartozzon Hozzám, hogy azt 
tétlenségnek élje meg. Most nem arra gondolok, hogy aki imádkozik, az cse-
lekszik. Nem, mert ez így nem is igaz. Nem mondok nagy számot, mikor azt 
mondom, hogy az úgynevezett keresztényeknek legalább a nyolcvan százalé-
ka számára az ima nem más, mint pótcselekvés. Lehet, hogy ezen sokan meg 
fognak botránkozni, de nem baj. Főleg a papjaitok imái pótcselekvések. Nem 
is tudnák lelkiismeretükben elviselni, hogy hogyan is tudnának család és kö-
tött munkaviszony nélkül jól élni. Mert így élnek. Ennek pedig nem az az 
oka, hogy keresik Isten országát és igazságát, mert ennek következtében bár 
meglenne mindenük, de nem lenne több, mint amire szükségük van, és tény-
leg boldog szegények lennének. A különböző imamennyiségek és szertartás-
formák nagyszerű pótcselekvési lehetőségek. De ne érts félre! Azt mondtam, 
hogy főleg ők, és nem azt, hogy csak ők. Ti mindannyian ódzkodtok olyan 
gyakorlati programok felvállalásától, melyek hosszú távú állhatatosságot igé-
nyelnek belátható haszon nélkül. Pedig az állhatatosság főleg olyasmi mellett 
kifizetődő, amit nem emészt meg a rozsda, s nem rágja szét a moly, tehát ami 
örök értékű.

Végezetül pár szót arról, hogy mi által lehetsz állhatatos. Nem a nagy 
elhatározások tesznek állhatatossá, hanem az, ha időt szánsz arra, hogy meg-
motiváld a világosan megfogalmazott célodat, tehát azt, amit el akarsz érni. 
Nemcsak angyalodnak van szüksége tehát a te elmélkedő imádra, hanem ön-
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magadnak is, azért, mert nem helyetted, hanem érted és veled dolgozik a té-
ged váró, majdan befogadó szellemvilág,  ahol egyedül és kizárólag az Én 
szempontjaim a csúcsérték mindenki számára. 

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL."
*******************************************************
207. Kérdező: Hogyan lehetséges  az,  hogy valaki  évtizedekben  mérhető 
idejű boldog házasság után elhagyja házastársát,  gyermekeit  éppen akkor, 
mikor a hűséges fél legtöbbet meditál a szeretetről?

HANG: "Drága Gyermekem! Örülök, hogy Elém hoztad e problémát. 
Igen, mert van két általánosan elterjedt téves nézet, s most kérdéseddel kap-
csolatban lehetőséget adtál Nekem arra, hogy több ember számára kifejtsem 
ezzel kapcsolatban véleményemet.

Az egyik téves nézet: Ha jók leszünk, akkor csak idő kérdése, és jók 
lesznek körülöttünk azok, akikkel együtt élünk. Ez a téveszme abból ered, 
hogy valóban a legtöbb ember engedi hatni magára környezete példáit. Csak-
hogy az ilyen hatások valójában csupán ruhák, melyek a becsületen kívül 
rengeteg hiúsági, gőg, stb. komplexust takarnak, s e ruhák annál drasztiku-
sabban hullanak le hordozójáról, minél tovább hordozta őket. Azt felismerni, 
hogy valakiben a kimondott ígéretéhez kötött hűsége nem ruha csupán, ha-
nem lényéhez tartozik, ez csak halálosan komoly válság  alkalmával ismer-
hető fel.

A másik téveszme: Az a szubjektív tudat, hogy csupán külső hatások 
biztosítása által válhat valaki belsőleg éretté. Most külső hatás alatt értem az 
imát, a böjtöket és mindenféle "léleképítő" gyakorlatokat is,  akár önmaga, 
akár mások érdekében fejti ki valaki. Ez tehát annyit jelent, hogy téved az, 
aki azáltal akar jó lenni, hogy majd saját vagy mások jócselekedetei azzá te-
szik. Az gondolkodik helyesen, aki, mert belülről a JÓ mellett döntött, ezért 
ennek következtében imádkozik, böjtöl,  meditál úgy és akkor, amikor AZ, 
AKI mellett döntött szívében, erre felkéri őt. Tehát semmiképpen sem lehet 
semmiféle módon kívülről megjavulni.

Amikor tehát valaki azért meditál a szeretetről, hogy azt elérje, meg-
szerezze, akkor ez nem fog neki sikerülni. De ha valaki azért meditál a szere-
tetről, hogy abban növekedjen, akkor csodákat élhet meg. Ha valaki azért ka-
pálja kertjét, hogy abból kinőjön olyan virág, melyet bele sem ültetett, akkor 
hiába kapálja. De ha már bele vetette a magot, és azért kapálja, hogy kinőjön 
virága, akkor nagyon helyesen cselekszik. 
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A te esetedben drága Gyermekem az történt, hogy hosszú időn keresz-
tül olyan ruhát hordott hitvestársad, mely előled is, sőt önmaga elől is el tud-
ta rejteni a benső helyes döntésének hiányát. Mivel pedig a helyes imának, 
meditálásnak van egy olyan következménye, hogy igazzá tesz, tehát leleplez, 
ezért ha valaki helyesen végzett meditálásának energiáját valakire ráirányítja, 
akkor az - ha akarja, ha nem -, kénytelen felszínre hozni azt, amit addig a 
ruha eltakart.

Ti gyakran példálózni szoktatok szent Ágoston esetével, aki tudvalevő-
leg nagyon kereszténytelen életet élt mindaddig, míg édesanyja, szent Móni-
ka imájára meg nem tért. Ebben az esetben is pontosan fordítva történtek a 
dolgok, mint ti értelmezitek. Nem az ima hatására került szívébe a keresz-
ténnyé válás gondolata, hanem e mélyen elrejtett és általa tudatlanul is ige-
nelt mag Mónika imájára szökött szárba, tört a felszínre.

Gyermekem! Örülj annak, hogy imáidnak leleplező ereje van. Önma-
gamra teremtettelek téged és mindenkit. Csak Bennem lehet maradéktalanul 
megnyugodni. A leleplezett igazság lehet fájdalmas, de sohasem lehet ártal-
mas hosszú távon.

Megáldalak a Bennem otthonra találtak BÉKÉJÉVEL."
*******************************************************
208. Kérdező: 1. Ki veheti magához az Oltáriszentséget, és milyen gyak-
ran? 2. Ellentmondást látok a Mt 19;10. és a HANG első kötetének 13-dik 
fejezete között. 3. A párválasztásnál mi a fontos szempont? 4. Házasságban 
kinek mi a feladata? 5. Bűn nélkül használhatók-e fogamzásgátlók? 6. Meg-
változtatták-e a Bibliát?  7. Vállalható át büntetés? 8. Lehet-e hazugsággal 
másokat megmenteni? 9. Szervátültetések megengedhetők-e? 10. Gyógysze-
rek erőszakolhatók-e? 11. Hol az erőszak kezdete?

HANG: "Gyermekem!  Kérdéseid  nagy  részére  nem  válaszolhatok, 
mert nem lehet feladatom. Hogy ki és mikor veheti magához az Oltáriszent-
séget, ezt kérdezd meg bármely paptól, ha már elfelejtetted azt, amit erről ta-
nultál.  Senki  sem megy a Közlekedési  Minisztériumba,  ha villamosjegyet 
akar vásárolni.

A Mt 19. és a HANG 13-dik pontja hogyan lehetne ellentmondásban. 
Máténál az apostolok beszélnek, a HANG-ban pedig Én. Ellentmondás csak 
akkor lehetne, ha ugyanaz a valaki ugyanabban a témában ellentéteket állíta-
na igaznak.
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A párválasztásnál is mindenkinek tudnia kell, hogy az egymást megér-
tés a legfontosabb. Azt pedig, hogy kinek mi a feladata, azt egymás között 
úgyis megbeszélik.

A fogamzásgátló eszközökkel kapcsolatban tudnod kell egyházad véle-
ményét. Ha azt lelkiismereteddel ellentétesnek véled, akkor lelkiismeretedet 
kell követned. Mindig a lelkiismeretedet kell követni.

A többi kérdésben is egyházad tanítását megtalálhatod. Ha aztán ezek 
valamelyikével nem értesz egyet, s meg tudod mondani, hogy miért, akkor 
kérdezd meg Tőlem, akár a HANG-on keresztül, akár közvetlenül.

Megáldalak,  hogy továbbra  is  szeressél  gondolkodni,  s  tudd  mindig 
megválasztani azt a fórumot, ahol kérdéseidre értelmedben és szívedben egy-
aránt megnyugtató választ tudsz találni."
*******************************************************
209. Kérdező: Férjem elhagyott, s leendő élettársam több mint tíz évvel fia-
talabb, mint én. Volt férjem gyermekemet ellenünk fordította. - Súlyos műté-
teken kellett  átesnem. Leszázalékoltak.  Előbb jól  éltünk,  most  alig tudom 
gyermekemet fölnevelni.  Nagy gond a szegénységünk. Jézushoz hiába kö-
nyörgök, nem hallgat meg. Van ebből kiút?

HANG:  "Drága Gyermekem! Én nem látok ebből  kiutat.  Ha volna, 
gondolom, már régen megláttad volna. Alig van lelkileg rosszabb, mint a ki-
úttalanság. Hitet, reményt nem tudok adni. Vagy így kell elfogadnod Engem, 
amilyen vagyok, vagy sehogy. Én elsősorban nem olyan Isten vagyok, aki 
másokra vigyázok, hanem olyan, akire másoknak kell vigyázni. Persze, ha 
valahol  vigyáznak Rám,  akkor  Én ott  nagyon hálás  tudok lenni,  s  hálám 
egyik legtermészetesebb megnyilvánulása, hogy ők számomra többet érnek, 
mint a verebek vagy a mezők hervadó virágai. De ennek a megnyilvánulás-
nak megtapasztalói csak azok, akik valóban vigyáznak Rám. Tehát azok él-
hetik át igazán, hogy mégis csak vigyázok rájuk.

Gyermekem! Nagyon didergek és fázom közeledben. Te azt  akarod, 
hogy hallgassalak meg, Én pedig azt akarom, hogy te hallgass meg. Eddigi 
életednek alig volt olyan döntése, melyet előtte Velem beszéltél volna meg. 
Mindig irányítani  akartál  Engem, s bár szolgálni  szeretnélek,  de a rosszat 
soha nem Én okoztam neked. Ennek ellenére sajnos lelked mélyén legtöbb-
ször  Engem okoltál.  Te  jogosnak  érzed  kimondani:"Nem ezt  érdemlem." 
Pontosan így fogalmazhatok Én is nálad: Nem ezt érdemlem.

Gyermekem! Nagyon kicsiny az a terület, melyben Én működhetek éle-
tedben. E terület kicsinységét az is mutatja, hogy tudom, hiába is mondanám, 
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mutatnám a kiutat, nem akarnád felfogni. Csak olyan hatást váltanék ki, hogy 
te elkezdenéd keresni azokat a szempontokat, hogy miért nem lehet elfogadni 
az általam felkínált kiutat. Különben nemcsak Velem, de a legtöbb emberrel, 
sőt szinte mindenkivel szemben olyan a hozzáállásod, hogy azt keresed, mi-
ért nem lehet jó az, amit a másik jónak tart. - Bizony ezért vagyok Én megle-
hetősen talonban nálad. Mit is mondjak olyat neked, ami téged épít, buzdít, 
vigasztal? Mondjam azt, hogy a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy 
minden  mulandó?  Mondjam azt,  hogy gyermeked  nem a  tiéd,  hanem az 
Enyém? Mondjam azt, hogy te is az Enyém vagy, úgy, ahogy vagy? Mond-
jam azt, hogy sokkal jobban szeretnék a tiéd lenni, mint ahogyan vagyok?, de 
ez csak akkor volna lehetséges, ha inkább látnád életedben a jót, mint a rosz-
szat?! Mondjam azt, hogy mi az az örökkévalósághoz képest, amit most át 
kell élned? Vagy azt mondjam, hogy a szenvedés szeretet nélkül a pokol, a 
szeretet szenvedés nélkül a mennyország, a kettő pedig együtt a földi élet? 
Ezeket és ezekhez hasonlót mondhatnék még jó párat. De mit ér mindez, ha 
nem azt veszed ki belőlük, amit kell. Mit ér bármi a világon annak, aki nem a 
látását, hanem körülményeit akarja megváltoztatni. SEMMIT SEM ÉR!

Drága Gyermekem! Csak azt tudom mondani: bármit gondolsz, bármit 
érzel, bármit teszel, Én úgy szeretlek téged, mint senki mást. És ezt azzal tu-
dom igazolni, hogy ha még valakit úgy szeretnélek, mint téged, akkor kettő 
lenne belőled. Ez így igaz, ha hiszed, ha nem.

Megáldalak azzal az áldással, mely bizalmamat viszi el hozzád. Bízom 
benned."
*******************************************************
210. Kérdező: Uram! Az elmúlt pár évtized alatt a katonaság, párt, ateiz-
mus oda juttatott, hogy hátat fordítottam Neked. Szeretnék visszatérni Hoz-
zád. Mi ennek az útja?

HANG: "Először megnyugtatlak, utána azonban kis gondot is fogok 
okozni neked.

Megnyugtatlak. Sokkal közelebb vagyok hozzád, mint gondolnád. Va-
lójában nem is keresnél, ha már nem találtál volna meg. A múltadban azok a 
vallási formák, tartalmak, melyekkel találkoztál, tényleg alkalmatlanok vol-
tak arra, hogy lelki  igényeidet  kielégítsék.  Nem  bűneid voltak tehát azok, 
amelyek miatt, ahogy te mondod, elfordultál Tőlem. Te nem valaminek elkö-
vetése által vétkeztél elmúlt életedben, hanem mulasztással. Igen. Azokat a 
lehetőségeket,  talentumokat,  melyeket  fölkínáltam  neked,  te  sokszor  nem 
használtad fel arra, amire kaptad. De ezen már kár keseregni.
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Ami némi gondot, és pedig Tőlem jövő gondot jelent a jövőben szá-
modra, az az, hogy még jó ideig kereső fogsz maradni. Nem abban az érte-
lemben,  hogy nem találsz Rám, hanem abban, hogy nem találsz  magadra. 
Rám találni nagyon könnyű, hisz mindenütt jelen vagyok. Engem fölismerni 
viszont  nem könnyű. Ez számodra a jövőben sem lesz az.  Pedig akarom, 
hogy fölismerj. Ennek útja pedig olyan önismeret elsajátítása, melyben el tu-
dod választani, ki tudod választani magadban azt, ami Tőlem ered, attól, ami 
nem Tőlem ered.

Kétségtelen,  hogy egyházi  keretben  is  rendezned  kell  házasságodat, 
amennyiben ez lelkiismereted fóruma előtt  lehetséges. Meg kell mondjam, 
nem könnyű ma olyan papot találni, aki erre alkalmas. De talán érdemes vol-
na egyszer rászánnod egy fél napot vagy akár egy egészet is, hogy nejeddel 
fölkeresd e sorok íróját, akibe, mint leveled mutatja, bizalmad helyezted. Ő 
minden külső rendezést  problémamentesen elintézne számotokra. De ezt  a 
lépést csak azért kellene megtennetek, hogy a benső, a lelki békédhez olyan 
kikezdhetetlen külső keret is tartozzék, mely segíti majd a további szilárd lé-
pések megtételét.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL."
*******************************************************
211. Kérdező: Uram! 17 éves fiamnak nagyon kesze-kusza élete van. Nem 
őszinte,  s ami ezzel együtt  jár,  még szüleit  is  meglopja. Leány-kapcsolata 
csak helyteleníthető, de ő nem hallgat ránk. Rettenetesen szenvedjük, hogy 
mennyire  jellemtelen.  Hol rontottuk el nevelését?  Mit tegyünk a jövőben? 
Tehetetlenek vagyunk.

 HANG:  "Nem csodálom. Mindenki eljut előbb-utóbb arra a pontra, 
amikor  tehetetlennek érzi  magát,  ha olyasmire vállalkozik,  amit  nem néki 
kell  megtenni.  Senki  sem javulhat  meg más  helyett.  Azt  kell  meglátnod, 
meddig tart a te szabadságod. Mert ahol a tiéd véget ér, ott kezdődik fiad sza-
badsága vele kapcsolatban.

Problémádnak kettős méreg-gyökere van. Az egyik éppen az előbb em-
lített szabadság-probléma, a másik pedig megkötözöttséged fiaddal. Mindkét 
mérges gyökér kiirtható, ha összedolgozunk. De csak akkor. Sem te, sem Én 
egyedül nem tudunk semmit sem csinálni.

Hogyan dolgozzunk hát együtt? Az elsőnél úgy indul el a megoldás, 
hogy fiaddal megbeszéled, meddig tart szerinted az ő szabadsága, mozgáste-
re. Vagyis idő- és pénzelszámolást kell követelned tőle mindaddig, míg veled 
lakik. Ha ebből engedsz, akkor bűnrészes vagy. Neked nemcsak jogod, de 
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kötelességed is, hogy tudd: fiad hol és mit csinál, s anyagi javait mire hasz-
nálja.  Ezt el kell hogy mondd neki. Ez majd neki is kötelessége lesz saját fi-
ával, gyermekével szemben. Te nem vállalhatod, hogy elkárhozz miatta. Ha 
mindezeket elmondtad, megértetted vele, és ezek után mégis átráz?- E téren 
is kettő dologgal kell tisztában lenni. Az egyik: Ne adj rá okot, hogy könnyen 
átrázzon. Ezt azáltal éred el, ha addig, míg iskolai és otthoni feladatát el nem 
végezte, nem mehet el otthonról. Ha mégis elmegy, akkor nem jöhet vissza, 
csak akkor, ha bocsánatot kér, és megígéri, hogy a jövőben nem tesz ilyet. De 
ezt neki előre tudnia kell! - Ennek kapcsán felmerülő minden fájdalmadról 
tudnod kell, hogy ez az Isten fájdalma benned, tehát egy fájdalmas kitünte-
tés.

A másik: Míg az első főleg kifelé való megnyilvánulása jóakaratodnak, 
addig ez a második egy befelé történő kemény munka kell hogy legyen. - 
SZABADDÁ KELL VÁLNOD fiadtól. Helyesen szeretni csak annyiban tud 
valaki, amennyiben szabad attól, akit gyakorlatilag szeretnie kell. Ez a sza-
badság nem függetlenséget jelent, hanem egy egészséges távolságot. E távol-
ság teszi lehetővé, hogy átéld: mindenki, tehát te is csak magadért felelsz. 
Végső fokon nem az a lényeg, hogy fiad hogyan reagál magatartásodra, mi-
vel az Istent szeretőknek úgyis minden javukra válik, az Istent nem szeretők-
nek pedig minden a kárukra válik, hanem az, hogy a te szíved békéje, mely 
nagyon is együtt tud járni szívfájdalommal, benned meglegyen. E második 
tehát a te szeretetednek befelé történő megnyilvánulása az Én irányomban.
  Megáldalak az ERŐSSÉG és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL."
*******************************************************
212. Kérdező: Mit  kellene  változtatnom  magatartásomon,  életvitelemen, 
életszemléletemen, hogy békét nyerjek?

HANG:" Ahogy felsoroltad azt,  amin változtatnod kéne, e sorrendet 
éppen meg kell fordítanod. A magatartás, életvitel, ezek következményei kell 
legyenek a gondolkodás megváltozásának. Ha nem így történik, akkor a leg-
jobb szándék mellett is csupán színészkedésről van szó, ruháról, mely éppen 
akkor fog lehullani, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. Vagy kétezer év-
vel ezelőtt, nyilvános működésem ezzel kezdtem: 'Alakítsátok át gondolko-
dásotokat!' Ezt kell hangsúlyoznom ma is.

Kérdező: Hogyan tudnék nagyobbik fiamnak nagyobb szeretettel, job-
ban segíteni?

HANG:" Mindenkiben azáltal válik lehetővé, hogy jobban tudjon sze-
retni és másokon segíteni, ha szabaddá válik. Akivel meg van valaki kötözve, 
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azt mindig csak szennyezetten tudja szeretni. Igen, mert vagy azt akarja neki, 
amit az illető jónak lát, vagy azt, amit az lát jónak, aki szeretetét ki akarja 
mutatni az illető felé. Nyilvánvaló, hogy helyesen csak az szeret, aki azt a jót 
akarja a másiknak, amit Én látok jónak. Ezt pedig tisztán csak az tudja látni, 
aki nincs megkötözve, aki szabad attól, aki felé szeretetét ki akarja mutatni. 
Ez természetes, mert a Lélek ott van jelen, ahol a szabadság /2Kor 3;17/".

Kérdező: Hogyan tudjak megbocsátani?
HANG:" A megbocsátás nem egyenlő az elfelejtéssel. Aki elfelejtésre 

törekszik, az menekül, és elfojtani igyekszik valós vagy vélt sebeit. A meg-
bocsátás MAGJA a megértés. Meg kell tudni érteni azt, aki megbántott. Nem 
helyeselni tettét, de megérteni. Tudnod kell, hogy mindig mindenkinek min-
denben bizonyos értelemben igaza van. Tehát még a Sátánt is meg lehet érte-
ni. Természetesen senkinek sem szabad igazat adni, semmi olyat nem szabad 
helyeselni, ami helytelen. Megbocsátás megértés nélkül: fából vaskarika. Ez 
egyénekre, közösségekre egyaránt áll."

Kérdező: Mondj valamit a bizalomról!
HANG:" A bizalom nem lehet, nem szabad hogy alapmagatartás le-

gyen. Alapmagatartás a bizalmatlanság. Csak aki bizonyította, hogy érdemes 
benne bízni,  abban szabad  bízni.  A vakon bízás  ostobaság.  Mindenkiben 
annyira szabad tehát bízni, amennyire rászolgált. Még Magam számára sem 
igényeltem soha olyan bizalmat,  melynek jogosságát előzőleg meg ne ala-
poztam volna. Aki azt mondja, hogy ő vakon bízik Istenben, az nem mond 
igazat. Nem, mert csak azért bízik, mert már megtapasztalta, hogy érdemes 
bízni Bennem. A vakon szó helyett jobb lenne, ha a teljesen szót használná. 
Így nem lenne félreérthető."

Kérdező: Lelki segélyszolgálatról.
HANG: "Csak olyan lelki beszélgetéseknek van értelme, ahol mindkét 

fél tudja, hogy kivel, mi okból és mi célból történik a beszélgetés. Minden 
más lelki segély csupán haszontalan időtöltés."

Kérdező: Milyen feladatot szánt nekem Isten?
HANG:" Hivatásod, mint minden embernek: A szeretni tanítás. Más 

hivatás nincs is a világon. Mindenkit erre hívok. Ennek természetesen feltét-
len feltétele az, hogy elvben mindenkit, gyakorlatban pedig azokat, akikkel 
kapcsolatba kerülsz, úgy szeresd, úgy akarj nekik jót, ahogy Lelkem kívánja 
ezt tőled. Ennek alapja pedig, mint már mondtam, a SZABADSÁG állapota. 
Ez egyben az ALÁZAT állapota is, mert az az alázatos, akit nem lehet ráven-
ni sem arra, hogy megalkudjon, sem arra, hogy uralkodjon.
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Mindenképpen TÁRSAD vagyok. Tudod, hogy ezt miért mondom.
Megáldalak szeretetem fényével."

*******************************************************
213. Kérdező: Mi Istennek a célja velem? Mozgássérült vagyok. Rajzkész-
ségem nem ismerték el.

HANG:" Gyermekem! Pontosítom kérdésedet. Problémád az, hogy mi 
a feladatod. Problémád az, hogy nem tudod, hogyan lehetnél igazán boldog, 
pedig tudod, hogy erre teremtettelek.

Elmondom, hogy mi a problémám Nekem veled. Először is az, hogy 
amikor mások életében olyan lehetőséget látsz, mely a  tiédben nincs meg, 
akkor fantáziád után akarsz tájékozódni, és nem lehetőségeid keretén belül.

El kellene fogadnod, hogy Én nem vagyok személyválogató, de igenis 
szerepeket kiosztó vagyok. Persze nem minden értelemben. Csak olyan érte-
lemben vagyok szerepeket kiosztó, amilyen értelemben a Tőlem kapott sze-
repek  mindig  megfelelnek  képességeiteknek  és  lehetőségeiteknek.  Éppen 
ezért mindenki lehet boldog és megelégedett,  aki az akar lenni. Ez az "az 
akar lenni" azt jelenti, hogy aki Velem beszéli meg a napját, annak mindig 
naprakész programot adok. Amint nincs két egyforma ember, úgy nincs két 
egyforma naprakész program sem.

Te csak külső lehetőségeket látsz mások életében, melyek nyilván kel-
lenek is az illető feladatának elvégzésére. De vannak benső lehetőségek, me-
lyeket nem látsz, s e téren minden kiegyenlítődik. Aki sokat kapott, attól so-
kat kérnek majd számon. Tehát nem az a fontos, hogy sokat kapjon valaki, 
hanem az, hogy az adott képességek és lehetőségek ne maradjanak parlagon 
senki életében az illető hibája miatt.

A testi mozgássérültség közel sem olyan hátrány, mint amilyennek lát-
szik.  Nem,  mert  olyan tényező,  melyre hivatkozni  lehet  azon a  területen, 
amelyen a mulasztással elkövetett hanyagságok vádolhatnak valakit. Sokkal 
nagyobb problémát jelentenek a lelki mozgássérültek. Ezeknél legtöbbször 
bizony nem lehet eltekinteni bizonyos tudatos hanyagságtól, mely az ilyen 
mozgássérültséget előidézte. A lemerevedett lelkek igen gyakran olyan ártó 
szellemek hatása alatt állnak, melyekkel  barátságot kötöttek. Ezek az ártó 
erők, melyek nagy részük csak imádság és böjt által űzhetők el, nagyon alat-
tomosak, és úgy tudják álcázni magukat, hogy csak nagy lélek-koncentrálás-
sal vehetők észre. Egyénre, társadalomra nézve ezek szinte a legveszedelme-
sebbek, mert életek, generációk múlhatnak el anélkül, hogy elűznék őket. A 
lemerevedett lélek éppen rugalmatlansága révén olyan  bódultság állapotába 
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kerül, mely képtelenné teszi arra a boldogságra, melyre teremtődött. Az ilyen 
lélek egyszerűen hazugságban él, s még föl is ül a benne lévő ártó szellem 
hazugságainak. E hazugságok lényege szinte mindig az, hogy nem a lélek-
ben, hanem a körülményekben van a baj. Tehát nem gondolkodás-átalakítás-
ra van szükség, hanem kicsiben-nagyban körülmény-változásra. Tehát végső 
soron Engem hibáztat lelke mélyén minden ilyen lélek, mert tudja, hogy Én a 
körülményeknek is Istene vagyok. Valóban az vagyok, de nem olyan érte-
lemben, mint az ilyen lélek gondolja. Istene vagyok a körülményeknek azok 
számára,  akik  nem  önmagukon  kívül,  hanem  magukban  akarnak  Engem 
megtalálni. Önmagukon kívül esetleg csak ott, ahol másokon segíthetnek.

Nem véletlenül beszéltem ily sokat erről. Te is ki vagy téve annak a ve-
szélynek, melyről szóltam. 

Ahhoz,  hogy a  látszat  ne  uralja  érzelemvilágodat,  szükséges,  hogy 
hangsúlyt tegyél imaéleted fejlődésére. Számodra nem lehet elégséges a kö-
tött szövegű ima e fejlődés érdekében, még akkor sem, ha az a te kötött szö-
veged. Elmélkedés, majd szemlélődés kell hogy legyen az imádságod. A má-
sokért mondott imának értékét csak akkor tudod átélni, ha belelátsz abba a 
sugárzásba, mely egy szeretettel átitatott ima hatására elindul belőled hódító 
útjára. Ha belelátsz abba, hogy kegyelmi szálak kötnek össze azokkal, aki-
kért imád elindul. Ha túl fogsz látni a tér-idő korlátain, s megérted, hogy az 
imába  csomagolt  gondolat  mindig  teremtő  gondolat.  A  világ  lesz  általa 
szebb, elviselhetőbb. Ha rájössz arra, hogy van állapotszerű imádság, s ezt 
főleg a mozgássérültek tudnák legjobban átélni, mert nem akadályozza őket 
annyira az a cselevési lehetőség, mely bizony a nem-mozgássérülteknél néha 
alig legyőzhető akadálya a lélek fejlődésének.

Drága Gyermekem! Feladatod tehát az imában való fejlődés. Számom-
ra úgy vagy jó, ahogy vagy. Benned élek, és ez a lényeg.

Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL."
***************************************************
214. Kérdező: Mi történt Jézussal halálakor?

HANG:" Bizony nagyon furcsa dolgokat fogok most neked mondani 
halálommal kapcsolatban.
Amikor a kereszten azt  mondtam bűnbánatot tartó testvéremnek: 'Még ma 
velem leszel a paradicsomban', akkor így is mondhattam volna: Még ma ve-
lem leszel az időtlenségben. Mondhattam volna, csak éppen értelmetlen lett 
volna azoknak, akik hallották hangomat.
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Azt mindannyian tudjátok, hogy Én tudtam, honnan jöttem közétek, és 
azt is tudtam, hogy hová megyek vissza. Amint a napsugár, mely bemegy 
szobátokba, de kapcsolata nem szűnik meg a Nappal, úgy lettem Én ember, 
bár nem szűntem meg EGY LENNI AZ ATYÁVAL. Amint a Nap sugarát 
füsttel,  porral szennyezni, elhomályosítani lehet, de akkor sem szűnik meg 
kapcsolata a Nappal, így az Én lényem sem szűnt meg egy lenni az Atyával 
akkor sem, mikor emberré lettem.

A  visszamenés Bennem nem távolsági,  nem térbeli  ügy volt,  hanem 
olyan dimenzionális, melyet egyszerűen nem lehet tér-idő dimenzióban érzé-
keltetni. Nem fér bele. Egészen más.

Tehát aki a kereszten mellettem bűnbánatot tartott, az Valóban a halá-
lom pillanatában olyan dimenzióba került, mely csak számotokra érthetetlen, 
de ezt nem is lehet megmagyarázni. Ez nem baj, mert nincs is rá szüksége-
tek.

Én tehát sohasem hagytam el az Atyát, mint ahogy a napsugár sohasem 
hagyja el, nem is hagyhatja el a Napot. Amikor azt mondtam: 'Istenem. Iste-
nem, miért hagytál el engem!?', akkor olyasmi történt - az előbbi hasonlattal 
élve -, mintha a napsugár azt mondaná, miután füstöt, port fújtak rá: Nap-a-
tyám, miért hagytál el engem? - Nyilván a Nap nem hagyhatja el sugarát, és a 
sugár sem hagyhatja el a Napot. De igenis, a napsugarat el lehet ködösíteni. 
Volt,  amikor  az Én emberségem ezt  tette  Velem,  Velem,  aki  akkor is  az 
Atyánál  voltam,  mikor  nem úgy tűnt  azoknak,  akik  csak a  füsttel,  porral 
szennyezett sugarat, emberségemet szemlélhették.

Tehát mindig az Atyánál voltam, de volt olyan emberi állapotom, mely 
ezt számomra sem tehette  láthatóvá. Emberi állapotom nem láttathatta meg 
egész  lényemet  semmikor  másokkal.  De számomra  a  színről  színre látás 
többször is átélhetővé vált annyiban, amennyiben a test elviselhető képessége 
ezt lehetővé tette, mikor küldetésem maradéktalan teljesítéséhez erre szüksé-
gem volt. Nemcsak Én, de sok misztikus lélek is részesült ilyen élményben 
már itt a Földön. Ti csak egy Tábor-hegyi jelenetről tudtok. De ez nem jelen-
ti azt, hogy nem volt több.

Gyermekem! Jó, ha valaki érteni akar. De tudnotok kell, hogy mindad-
dig, míg tükör által homályban láttok, addig meg kell elégednetek olyan lá-
tással, melyre szükségetek van, hogy szeretetben növekedjetek. Olyan isme-
retek,  melyek nem ezt  szorgalmazzák,  szintén kutathatók,  de nem baj,  ha 
nem tisztulnak ki. Nem is érdemes sok időt pazarolni rájuk.

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL."
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*******************************************************
215. Kérdező: Uram! Vannak olyan Téged szerető közösségek, melyek sze-
rintem túl sok szertartás-szerű dolgot csinálnak, ahelyett hogy - szerintem - 
Veled foglalkoznának.

HANG: "Kétségtelen, hogy nem kevés azoknak a száma, akik azt az 
érzéküket, mely nyitott arra, hogy a Földön túli világgal kapcsolatokat alakít-
son ki, nem arra használják fel, hogy értelmüket és szeretetüket gazdagítsák 
általa, hanem arra, hogy erőben részesüljenek. E magatartásnak sokkal több a 
veszélye, mint a haszna. Igen, mert pótcselekvés szintjére degradálják a Ve-
lem való kapcsolatot. Sajnos ez a lelki lustaságnak abba a kategóriájába tar-
tozik, melyben nem a semmit-tevés dominál, hanem az a cselekvési inger, 
melynek irányítója nem Én vagyok, hanem egy parttalan metafizikai vágy, 
egy érzék, mely időt ugyan rabol, de nem vezet sehová. Nem, mert az Álta-
lam közölt kegyelem csak abban az irányban tud érvényesülni, melyben az 
értelem nyitott. Ha pedig az értelem beszűkül, illetve energiáit arra használja 
fel, hogy megnyugtassa a nyugtalan lelkiismeretet, akkor bizony Lelkem pró-
féciái valósulnak meg, mert itt van az az idő, amikor az embereknek viszket 
a fülük, hogy odaadják magukat a meséknek. Ennek szükségszerű velejárója 
majd az: itt a Krisztus, ott a Krisztus. Ennek a kornak eseményeire mondot-
tam: "Ne higgyétek! Támadnak hamis krisztusok és hamis próféták, s ha le-
het, még a választottakat is megtévesztik." Most is azt mondom: VIGYÁZ-
ZATOK! A sok hókuszpókusz sokkal inkább ködösítés, mint világítás. Ezek 
a szertartások természetesen rövidtávon okozhatnak látszat lelki gyógyuláso-
kat és valódi testi gyógyulásokat. Csak éppen hosszú távon, sőt már közép-
távon sem hoznak növekedést a szeretetben,  abban az áldozattá  válásban, 
mely képes volna jelezni az Én szeretetemben való növekedést.

Nem a szertartások ellen beszélek, de igenis ellene mondok min-
den olyan liturgiának,  mely idegen a  mindennapi  földi  élet  természetétől. 
Nem Nekem, nem Istennek, hanem nektek van szükségetek bizonyos szertar-
tásokra, melyek képesek értelmes cél felé lendíteni benneteket. Nekem nincs 
szükségem rájuk. Azoknak a szellem-testvéreiteknek, akik kapcsolatba sze-
retnének kerülni veletek, szintén szükséges, de nem feltétlenül, hogy valami-
lyen  látható,  érzékelhető keretet  adjatok  bizonyos  szertartások  által  arra, 
hogy hatni tudjanak rátok. De ez sohasem lehet groteszk, és főleg nem túl-
hangsúlyozott, s nem ködösítheti el a körültekintő szeretet megnyilvánulása-
it. Vagyis az ember fontos és nem a szertartás.
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Ha valaki úgy gondolja, hogy azáltal lesz misztikus, ha bizonyos test és 
imaformát alkalmaz, hát lehet hogy az lesz, csak éppen kárára önmagának és 
szenvedésére másoknak. Az igazi misztikus nem akarja, hogy más is az le-
gyen. Nem, mert tudja, hogy ez mivel jár. A fegyelmezett szeretetnek és az 
ezzel járó szenvedésnek olyan hőfokán kell átmennie, melyet senki sem kí-
vánhat komolyan önmagának. Akit Én misztikussá teszek, az örülhet annak, 
hogy ÉN felhasználom őt valamire, de annak nem örül, amire használom. 
Normális ember lehet boldog bármilyen szenvedés közepette, de nem azért, 
mert szenved.

Ne a misztikumot erőltessétek, hanem a józan szeretést, mely nem le-
het meg részben önfegyelem, részben pedig türelem nélkül. Engem nem lehet 
szertartásokkal siettetni olyan formában, hogy valaki ezáltal kibújhasson napi 
feladatainak elvégzése alól. A szertartás senkit sem szentel meg. A szertar-
tásnak feladata,  hogy vagy elindítson,  vagy lepecsételjen egy olyan benső 
döntést, melyet Velem hozott meg az illető. Ha nem ezt teszi, akkor bizony 
fekete mágia, melyet gyakran még az Enyéim is csinálnak, természetesen tu-
datlanságuk miatt. Csak ezért lehetnek az Enyéim. Sajnos nagyon sokan tesz-
nek és nagyon sok rosszat, jó szándékkal.

Legyetek józanok! A Sátán, mint ordító oroszlán, de úgy is mint bá-
ránybőrbe bújt farkas, különböző cselekkel, megszentelt eszközökkel is, min-
den tőle telhetőt elkövet, hogy félrevezessen benneteket. Újra mondom: JÓ-
ZANOK LEGYETEK!

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL."
*******************************************************
216. Kérdező: Hőn szeretett apám közúti baleset áldozata lett. Felőle érdek-
lődöm. Hogy történt a baleset? Sokat szenvedett, mielőtt meghalt? Mi van 
vele?

HANG: "Közvetlenül ő szólhat most hozzád.
'Leányom! Ezt a balesetet senki sem szándékolta. Nem bűnért járó büntetés. 
Nem történt olyan értelemben szeretetlenség, melyért jogosan bárkit is fele-
lősségre lehetne vonni. Az, aki közvetlen oka volt, szenved miatta éppen ele-
get. Egy életre beléivódik az, ami történt. De most nem szabad róla bővebben 
beszélnem, mert egészen más problémákkal kell foglalkoznom. 

Annyit mindenesetre mondhatok, hogy ez a világ egyszerűen fantaszti-
kus. Bár nem láthatom még ŐT színről színre, de SUGÁRZÁSÁBAN élek. 
Majd ha  árnyékom megszűnik, akkor kerülhetek arra a pályára, amelyre te-
remtve vagyok.
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Földi életem utolsó napja egyben nagy fölébredés is volt  számomra. 
Egyszerűen föl sem tudom idézni, hogy szenvedtem-e a baleset miatt. Itt nin-
csenek meg azok a feltételek, melyek ezt lehetővé tehetnék. Más miatt van itt 
nekem is és másoknak is bizonyos szenvedésünk. Hidd el, leányom, a mu-
lasztással elkövetett hibák, a föl nem használt talentumok égetnek itt bennün-
ket. De ez a szenvedés nem olyan, amiről  bármelyikünk is  lemondana.  Ó 
nem! Ez már az Isten fájdalma bennünk! Ez már olyan, mint mikor a földet 
kapálják, hogy szép legyen a virágoskert. Ha a föld érezhetné, bizonyára azt 
mondaná, hogy bár fáj a kapavágás, de abba ne hagyd, mert ez a feltétele az 
én virágba borulásomnak. Igen, ez a tudat hallatlanul boldogít. Erkölcsi bizo-
nyosságom van afelől, hogy Aki teremtett, ÖNMAGÁRA teremtett. Amit Ő 
tesz, abban semmi kivetni való nincs soha. Önmagának farag engem. Ennél 
boldogítóbb érzést itt el sem tudnék viselni.

Itt  minden szeretetből  van,  minden a SZERETETÉRT van.  Tudom, 
hogy e szavak csak zörgő csontvázak ahhoz képest, amit itt megélhetek. Egy 
pillanatra se sajnáljatok engem! De ez nem jelenti azt, hogy ne gondoljatok 
rám szeretettel! Minden szeretet által elindított gondolat innen van és ide tér 
vissza. Ezt most kezdem érteni. Nagyon jó az értés. Itt csak ez visz előbbre a 
szeretetben. Bárcsak tudtam volna akkor azt,  mit  most ajánlok neked. Ezt 
ajánlom: Egy-egy nap, vagy hét, vagy hónap elteltével kérdezd meg magad-
tól: 'Mit tanultam az elmúlt időben, ami előbbre vihet a szeretetben?'- Igen, 
ezt kérdezd meg magadtól! Igazán majd akkor fogsz örülni tanácsomnak, mi-
kor már te is itt leszel, együtt leszünk, s tapasztalni fogjuk, hogy nem szülő-
gyermek a mi kapcsolatunk, hanem testvérek vagyunk, és édestestvérünk Jé-
zus, aki áldott örökké, aki a FÉNY és ERŐ, aki csodálatos helyet készít itt 
mindannyiunknak. Mi itt nem tétlenkedünk. Mi itt szeretünk, és azt szenved-
jük - legalább is ezen a szinten, ahol én vagyok –, hogy nagyobb szeretetre 
vagyunk teremtve, mint amennyit eddig befogadtunk magunkba. Persze, nem 
a nagyobb szeretet miatt szenvedünk itt, hanem amiatt, hogy e nagyobb sze-
retet útját leszűkítettük magunkban.

Bár közhely, de mégis elhanyagolt, hogy a szeretet léte és növekedése 
azonos. Csak ott van, ahol növekszik. Igen, mert ahol van, ott kiárad, és ép-
pen azáltal növekszik, hogy kiárad. Csak továbbított szeretet létezik. Minden 
más csupán ámítás.

Leányom! Ne engedjétek elhatalmasodni magatokban  halálom körül-
ményeit! Inkább engedjétek elhatalmasodni magatokban az egymás iránti jó-
indulatot, megértést és szolgálatot.
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Feltétlenül találkozni fogunk! Itt senkitől senki nem kér számon sem-
mit. Itt mindenki csak önmagától kéri számon földi életének döntéseit. Ha 
helyesen akarod szeretni önmagadat, akkor mondjál le arról, hogy bárkitől is 
bármit számon kérjél.  Nagyon örülni fogsz annak, hogy hallgattál  rám, ha 
hallgattál rám. Gondolj csak arra, milyen nagy ÉGI ajándék számodra már az 
is, hogy így, itt és most szólhatok hozzád!

Imádkozzunk! Vagyis emeljük gondolatainkat ŐHOZZÁ, aki a SZE-
RETET."
*******************************************************
217. Kérdező: Lemondhatok-e tulajdonjogomról, ha ezzel nehezítem hely-
zetemet? A másik kérdés: Miért, mi az igazság?

HANG:  "A végéről  kezdem.  Ti  nagyon  félreismertek  Engem.  Úgy 
gondoljátok, hogy Nálam minden világos és egyértelmű, ami előttetek homá-
lyos és többértelmű. Ez csak részben van így. Előttem valóban minden vilá-
gos és egyértelmű, ami előttetek is az lesz egykor. De homályos és sokértel-
mű, ami előttetek is az, és az is marad. Ez azt jelenti, hogy a ti szellemi erő-
feszítésetek helyett  nem tudok erőfeszítést  tenni.  Tiltja a szeretetem és az 
irántatok érzett  tisztelet.  Ti nem azáltal  lesztek tiszteletre méltók Előttem, 
mert Én azzá teszlek titeket, hanem azáltal vagytok tiszteletre méltóak, hogy 
olyanok vagytok, amilyenek vagytok. Én nem másnak szeretlek benneteket, 
mint vagytok, hanem valójában benneteket szeretlek. 

Sok miért hangzik el Felém. Szinte el sem hiszitek, hogy Én pontosan 
akkor és abban a témában kérdezlek benneteket: Miért? Jobban, többször és 
következetesebben kellene végiggondolnotok azokat az utakat, melyek végén 
e szó: MIÉRT, áll. Fölfedezőnek teremtett benneteket a Teremtő, és nem te-
remtőnek a "Fölfedező". Ti fölfedezőnek gondoltok Engem, pedig nem va-
gyok az. Ti vagytok azok. És legyetek is azok! Fedezzétek fel magatokban és 
a magatokon kívüli világban gondolataimat. Az erkölcsi világban nincs ilyen, 
hogy mi az igazság. Csak ez van: KI AZ IGAZSÁG!

Ha számodra nem csupán Személyem az igazság, tehát nem csupán az 
irgalom rendjében akarsz tájékozódni,  akkor a földi  élet  jogrendjében úgy 
kell eligazodnod, ahogy azt a jogi szabályok előírják. Ekkor nem leszel igaz-
ságtalan, s nem kell más helyett neked megrövidülnöd. Akiben nagyon erős 
az  igazságérzet a Földön, az előbb-utóbb önmagával szemben is igazságos 
akar majd lenni, s ez bizony kiábrándítóan zsákutcát jelent majd. Éppen a 
megválaszolatlan, a föl nem derített, a miértekre meg nem adott válaszok mi-
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att kerülsz zsákutcába. Ne feledd: Júdást az igazságérzete juttatta akasztófá-
ra. Mert képtelen volt az irgalom rendjét értéknek felismerni.

Szeretném, ha nem értenél félre. Míg valaki föl nem fedezi az irgalom 
rendjének értékét,  addig nem tud vele mit  kezdeni.  És ne is  kezdjen vele 
semmit, mert ha akár az Én szavamra, akár más szavára ezt vállalja, akkor 
saját igazságérzete fogja pokollá tenni az életét. Csak olyat szabad tenni, vál-
lalni, amire azt tudod mondani: Megérte! Csak ilyet szabad tenned.

Aki Hozzám akar valójában tartozni,  annak elsősorban nem Engem, 
hanem önmagát kell vállalnia. Menekülők semmiféle formában nem tartoz-
nak Hozzám. Az Engem várók, megvárók igen.

Ígéretet teszek neked. Megbukni nem fogsz soha, de a bukdácsolástól 
nem menthetlek meg. Hidd el, még bukdácsolni is jó, érdemes Velem. Gon-
dolkodjunk, mérlegeljünk együtt.  Én nemcsak elöljáród vagyok. Utánad is 
szívesen ballagok. El sohasem hagylak.
MEGÁLDALAK."
*******************************************************
218. Kérdező: Sok súlyos betegség gyötör, és bár sokat foglalkoztam a Bib-
liával, s imáimban is gyakran emelem lelkem Istenhez, mégsem erősödöm 
idegileg úgy, ahogy azt eddig remélhettem volna.

HANG: "Barátom! Igen, barátomnak nevezlek, mert szenvedéseid kö-
zepette nem a zúgolódásra tetted a hangsúlyt, bár ez a kísértés is gyakran el-
kapott. Mint tudod, ez Engem is megkísértett, s ez is oka volt annak, hogy a 
keresztemen ilyen szavakat mondtam: "Istenem, Istenem, miért hagytál el en-
gem?" Na persze e kísértés legyőzetett azzal, hogy utolsó szavaim ezek vol-
tak: "Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet." Tehát maga a kísértés természetes 
jellemzője a földi életnek. A fontos a döntés. Ezért nevezhetlek barátomnak, 
mert súlyos szenvedéseid közepette sem döntöttél Ellenem. Kettőnk barátsá-
gának velejárója kell legyen az olyan azonosulás, mely értelmileg talán nem 
annyira, de a szív, a szeretet területén egybevágó Velem.

Feltétlenül  küldöm azokat  a szellemeket,  azokat az  angyali  lelkeket, 
akik felhatalmazást kaptak arra, hogy benső erőt kapjál, és idegileg erősödj. 
Mert ez nagyon fontos. A te oldaladról az szükséges, hogy szuggeráld ma-
gadba azt az igazságot, hogy Én valóban szeretlek. Ennek a ténynek el- és 
felismerése pedig formálja imádságaidat a hála és dicsőítés irányába. 

Rá kell erőltetned magadat arra, hogy lásd meg a dicsőítő imának nem-
csak gyógyító erejét, hanem jogos voltát is. Tehát Én jogosan kérem ezt tő-
led. Hidd el, a szemeid által gyógyulsz meg! Először meg kell tanulnod jól 

261.



látni befelé. Ez nem annyira egészség kérdése, mint inkább szellemi munka 
következménye. Tehát felismerés kérdése. Bizony-bizony, nagyon sok hálál-
kodni valód van, s ha ezeket meg tudod látni, ha e látás forrása elől elhordod 
azokat  a  törmelékeket,  melyek  ezt  akadályozzák,  ha  jobban  hiszel  abban, 
hogy arany van a sárréteg mögött, akkor ez képes fölerősíteni benned a re-
ményt úgy, hogy a boldogságodat magadban és nem körülményeid alakulásá-
ban igyekszel majd átélni

Kétezer évvel ezelőtt mondtam: Boldog a szem, mely látja azt, amit ti 
láttok. Ezt most is mondom. Befelé látó, boldogító szemekre van szükséged. 
Megadom. A felismerés nagyrészt a te munkád, az ebből áradó boldogító él-
mény az Én feladatom. Éppen azért nevezlek barátomnak, mert nem része-
sülhetsz kevesebb benső örömben, mint az emmauszi tanítványok, akiknek 
ugyancsak hevült a szívük, mikor felismerték az Általam kifejtett írások ér-
telmét.  Így akarlak  téged is  belsőleg  gazdagítani  és  bőségesen  kárpótolni 
azért a sok mellőzésért, melyben Értem végzett munkádat gyakran részesítet-
ték.

Köszönöm,  és  örülök  minden  olyan  gondolatodnak,  melyek  Velem 
foglalkoznak. Főleg nem Magam miatt örülök ezeknek, hanem miattad, mert 
eddigi életerődet is ezeknek köszönheted.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."
*******************************************************
219. Kérdező: Mondj néhány szót nekünk a reinkarnációról, Lorber Jakab-
ról és Gabrielláról, a Würtzburg-i prófétanőről, és a Jehova Tanúiról. - Van 
még három személyes jellegű kérdésem, melyeket az előzők megválaszolása 
után teszek fel.

HANG: "Kedves Barátom! Elöljáróban megemlítem, hogy kérdéseid-
re, kérdéseitekre adandó válaszomra már régebben készítelek elő benneteket. 
Nincsenek véletlenek, mint tudjátok. Csak azt nem tudjátok, és nem is mér-
hetitek föl reálisan, hogy mennyire nagy horderejű e kijelentés: nincsenek vé-
letlenek. Itt most nem talán, hanem kétséget kizáróan kellene úgy hozzááll-
notok válaszom meghallásához, hogy az éppen azért jön Tőlem, mert igényli 
a kritikát,  igényli a józan ész használatát.  Nem tekintélyelv alapján kérlek 
benneteket, hogy Rám figyeljetek, hanem értelmetek alapján. Nem arra vagy-
tok teremtve, hogy bármit is elfogadjatok, hanem arra, hogy csak azt fogadjá-
tok el, ami számotokra nagyon értelmesnek látszik. Ilyenkor nem eszetekre 
támaszkodtok,  hanem az eszetek használatára.  Ez  pedig mindennél  fonto-
sabb, ha embernek, felnőtt, felelősséget vállalni képes embereknek akarjátok 
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tudni magatokat.  Nagyon aláhúzottan kell  ezt  hangsúlyoznom, mert  éppen 
abban az időben éltek, amikor az embereknek viszket a fülük, hogy valami 
izgalmasan újat halljanak, s emiatt elfordulnak sokan a realitásoktól, s oda-
adják magukat a meséknek. 

Mint mondtam, nincsenek véletlenek. Ti éppen akkor találkoztatok Ve-
lem, a HANG-gal, amikor erre legnagyobb szükségetek lett. Hát ennyit elöl-
járóban. Most nézzük a kérdéseket!

Van reinkarnáció. Éppen úgy van, mint ahogy van megváltás. De amint 
Én annak idején nem neveztem magamat Megváltónak, mert e szó alatt egé-
szen mást értettek hallgatóim, mint Én, így e szó alatt is: reinkarnáció, nem 
azt értik az emberek, amit az valójában jelent. Ti sem azt értitek. Számotokra 
is okosabb lenne nem ezzel foglalkozni, hanem azzal, ami a teendőtök kü-
lön-külön és együttesen. Ezt  azért  mondom,  mert  a reinkarnációnak ténye 
egyáltalán nem érinti földi életetek lényegét, tartalmát. Legalábbis, ami a ti 
tevékenységi körötöket, a mindennapi életben vállalandó felelősségeteket il-
leti.

 Értsétek meg! Nekem nem az a célom, hogy megnyugtassalak benne-
teket, hanem az, hogy olyan igazságot közöljek, melyet nagyon fontos tudno-
tok. A reinkarnációval kapcsolatban senki sem jár jól azzal, ha tud róla, ha-
nem azzal jár jól, ha nem sokat törődik vele. Azzal jár jól mindenki, ha azzal 
törődik, hogy Én hogyan és mint szeretném őt partneremként kezelni. Ez a 
legfontosabb. Ennek érdekében sem Nekem, sem nektek, nem hosszú imákra 
van szükségünk, hanem nektek tanulásra, Nekem pedig arra, hogy ennek ér-
dekében ESZKÖZÖKET biztosítsak számotokra. Ezért tehát ti már nem az 
előtt a dilemma előtt álltok, hogy két rossz vagy egy rossz és egy jó közül 
kellene választanotok, hanem az előtt, hogy két önmagában jó közül legyen 
bátorságotok azt a jót választani, ami, bár számotokra kétségtelenül színtele-
nebb és fárasztóbb, de Részemről mégis a fontosabb. Lehetővé kell tennetek, 
hogy Én közelítsek hozzátok, és ne arra tegyétek a hangsúlyt, hogy ti közelít-
setek ahhoz a Rólam elgondolt képhez, mely gondolkodás-átalakítást képte-
len végezni bennetek.

 Imádkozni annyit jelent, mint Istenhez emelni a lelket. Ezt teszi min-
den pogány bálványimádó is. Jutnak is ezáltal bizonyos önmegszentelődésre, 
mert az imának konzerváló hatása van. De hát Én nem ezért jöttem közétek. 
Azért jöttem, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat. Ezt Én bennetek meg-
tenni  képtelen  vagyok.  Szeretetem  tiltja,  hogy manipuláljalak  benneteket. 
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Azt pedig - sajnos - szeretetem lehetővé teszi, hogy olyasmire is felhasznál-
jatok Engem, ami nagyon nem az Én szándékom szerint való.

 Kétezer  év alatt  egyházatokban olyan közösségek is  alakultak már, 
melyek regulák keretei között szinte az egész napjukat az imádságnak szen-
telik, pedig tudják, hogy Én nem ezért jöttem. Ne ti akarjatok Engem föl-
használni,  hanem engedjétek, hogy Én használjalak föl benneteket. Bár el-
hinnétek, hogy így jártok a legjobban. Igaz, ez rövid távon nem látványos, 
mivel nem kihívni akarlak benneteket a világból, hanem megszabadítani a 
gonosztól. Én nem a világot akarom bevinni a templomba, hanem a templo-
mot akarom kivinni a világba. Ti élő templomok vagytok. Nem profanizálni 
akarom azt,  ami  szent,  hanem szakralizálni  azt,  ami  profán.  Tehát  a  nor-
mál-élet átitatását akarom általatok az Én szeretetemmel, mely bölcsességem 
irányítása alatt áll. Legyetek okosak, mint a kígyó, és legyetek óvatosak. Ne 
engedjétek, hogy kihasználjanak, de tegyetek meg mindent, hogy fölhasznál-
janak benneteket az emberek arra, amire mindenki teremtve van, vagyis a 
szeretni tanításra, ami olyan igazságban nyilvánul meg, mely irigylésre méltó 
azok szemében, akik még nem találkoztak vele. Különbséget kell tudnotok 
tenni a bárány- és a birka-természet között. Báránynak és nem birkának akar-
lak benneteket, s ezután vágyódik az a világ is, melyben éltek. Csak akkor 
lesztek a világ világossága és kovásza, ha mások azt látják, hogy érdemes 
követni benneteket. Ha nem azt látják, hogy szerencsések vagytok, hanem 
azt, hogy szilárd talaj van lábatok alatt, hogy sziklán álltok. 

De visszatérek a kérés megválaszolásához. A reinkarnációval csak ak-
kor kellene foglalkoznotok, illetve akkor kellene egyszerűen tudomásul ven-
netek azt, mikor benső világotok lázadozni akar Ellenem. Csak ilyenkor van 
létjogosultsága. Különben felesleges időpazarlás, és növeli azt az adósságo-
tokat, melyet ti így fogalmaztok meg:  mulasztással vétkezés. Mint tudjátok, 
amikor nem azzal foglalkoztok, amire hívva, teremtve vagytok, akkor jobban 
ártotok  magatoknak  és  természetesen  Nekem is,  mintha  nem csinálnátok 
semmit. Sem keleti, sem nyugati misztikus szellemi áramlat nem világít rá 
úgy a lényegre, mint Én tettem kétezer évvel ezelőtt. Ezt evangéliumaimban 
találhatjátok meg legegyértelműbben.

 A világnak Világossága vagyok, és nem ködösítése. Meg kell tanulno-
tok tiszta fogalmakkal, egyszerű, világos, átlátható megfogalmazásokkal dol-
gozni.  Ezt  annak  idején  így  fejeztem  ki:  'Legyen  szavatok  IGEN-IGEN, 
NEM-NEM. A többi az ördögtől van.' Az a vágyam, hogy ÉLJETEK, és nem 
az,  hogy éldegéljetek.  Anyagilag,  erkölcsileg  egyaránt  BELŐLETEK kell 
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tudnia élni másoknak. Csak így nevezhetlek benneteket Atyám áldottainak, 
akik, mikor éheztem, akkor Nekem enni adtatok, amikor szomjaztam, inni 
adtatok, mikor ruhátlan voltam, fölruháztatok. 

Igen. Ti ne mondjátok, hogy éppen ti voltatok az éhezők, szomjazók, 
ruhátlanok. Nem, mert ha ezeket valóban el akarjátok mondani magatokról, 
akkor menjetek el a harmadik világba, éljetek ott a rászorulókkal. De ne ál-
tassátok magatokat azzal, hogy jelen országotokban ezt magatokra érvényes-
nek tudhatjátok. Bizony nem.

 Aki itt  éhező,  szomjazó,  ruhátlan akar lenni,  ahelyett  hogy segíteni 
akarna a harmadik világ rászorulóin, az önbecsapásban él, és a butáságán kí-
vül semmi meg nem mentheti a kárhozattól. Ez akkor is igaz, ha éjjel-nappal 
imádkozik és böjtöl valaki. A ti országotokban nem az imára és a böjtre kell 
tenni a hangsúlyt, hanem az alamizsnára. De nem úgy, hogy egymást támo-
gatjátok,  hanem úgy, hogy közösen valóban azokat  a csontváz embereket, 
akik felé nem lehet csökkenteni a felelősségeteket azzal, hogy azoknak kar-
mikus sorsuk az, ami a sorsuk. Éppen itt van a reinkarnációval való foglalko-
zásnak a veszélye. Nem arra szoktátok használni,  amire való, hanem arra, 
hogy  megnyugtassátok  lelkiismereteteket,  hogy  fölmentsétek  magatokat 
olyan felelősség alól, ami alól fölmenthetők nem vagytok.

Nagyon szeretlek benneteket, s aki ezt kétségbe vonja, az nézzen a ke-
resztre. Aki vállalja, hogy elveszíti életét, az nyeri meg azt.  Akik nem így 
gondolkodnak, azoknak életvitelébe nem tudok sem beleállni, sem beleszól-
ni. Egyszerűen zárt világ számomra. Én csak a jóra való törekvésben nyitott, 
tehát az Általam bemutatott és meghirdetett tevékeny életvitelre tudom adni 
áldásomat.

Most  már  talán  kimondhatom,  anélkül  hogy  megbotránkoztatnálak 
benneteket: Ne egymást segítsétek, hanem közösen mást, másokat, akik nem 
azért vannak nálatok nehezebb helyzetben, mert ezt ideologizálták meg ma-
guknak, hanem azért, mert egyszerűen valóban nincs mit enniük, nincs fedél 
a fejük fölött, pedig minden lehetőséget felhasználnának ennek megszünteté-
sére. Ezekre legyen gondotok! Ne a reinkarnációra. Ne egymásért éljetek, ha-
nem közösen másért! Ha nem hallgattok Rám, szét fog esni a társaság. Még a 
házasságok is  tönkre mennek,  ha egymásért  élnek a házastársak.  Csak ha 
együtt valami vagy valaki másért élnek, akkor  lehet maradandó a kapcsola-
tuk. És jól  értsétek meg: Szándékban Értem kell  tenni,  amit  tesztek,  de e 
szándék kivitelezésének nem lehetek Én a célja. Én végső cél vagyok. E vég-
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ső célhoz napi célok megvalósítása árán juttok el. Ez jelenti azt, hogy "szere-
tet nélkül nem juttok oda, nem segít rajtatok semmilyen csoda." 

Összegezem az eddigieket. Van reinkarnáció. De ez nem a ti dolgotok, 
hanem az Enyém. Ezzel nem kell foglalkoznotok. Nektek azzal kell foglal-
koznotok,  hogy hogyan tudjátok  egyénileg és  közösségileg  elviselhetőbbé 
tenni mások életét azáltal, hogy nem magatokra akarjátok irányítani egymás 
szeretetét, hanem külön-külön és együtt saját szereteteteket igyekeztek má-
sokra irányítani. Ha nem ezt teszitek, akkor rövid életű szekta lehet belőle-
tek, melynek megszűnése csak idő kérdése.

Két nevet is említesz, s kéred, hogy mondjak róluk véleményt. Nyilván 
nem azt akarod hallani, hogy szeretem őket vagy sem, hanem azt, hogy Belő-
lem merítve szólnak-e hozzátok. Válaszom: IGEN. Belőlem merítve szólnak. 
De itt is szabály az, hogy csak az az új hajtás érdemli meg, hogy felfigyelje-
tek rá, mely Belőlem, a régi gyökérből nő ki. Evangéliumaim ékes bizonyíté-
kai  annak,  hogy éveken keresztül  a  legkülönbözőbb  variánsokban mindig 
ugyanazt hirdettem és cselekedtem.  Elmondtam és megmutattam, hogy ho-
gyan kell szeretni, s hogy erre ti is tanítsatok meg másokat példám alapján. 
A Gyökér tehát ugyanaz. A variánsok különbözők. De csak a Gyökéren ma-
radás biztosít örök életet. És most arra kérlek, próbálj nem megbotránkozni. 
Maga a Sátán is Belőlem merített, mikor megkísértett a pusztában. Lelkem 
által ihletett szövegekkel akart rávenni olyasmire, ami az ő malmára hajtotta 
volna a vizet.

Belőlem merítettek tehát az általad megkérdezettek, de objektíve csak 
úgy, mint a Sátán. Szubjekíve nem úgy. Nektek viszont most nem az a lé-
nyeg, hogy milyen lélekkel tették, amit tettek, hanem az, hogy milyen lélek 
tette azt, ami általuk megíródott.

 Bizony lehet szent lélekkel nem Szentlélek szándéka szerint szólni és 
írni. Ennek oka részben a különböző felekezeteim, egyházam bűnei, részben 
pedig az a jó szándékú tenni akarás, mely nem maradhat tétlen akkor sem, ha 
tudatlansága miatt melléfog. Gondolj csak arra, még azokról is, akik egy aka-
rattal keresztre feszítettek, azt mondtam: 'Mózes székében ülnek. Amit mon-
danak, tegyétek, de tetteiket ne kövessétek!' Bizony, egészen különlegesen 
kifinomult és teljesen Nekem adott szándék kell ahhoz, hogy valaki ilyen kü-
lönbséget megfelelően tudjon kezelni.

Az említett  személyek tehát építő szándékkal mondták és írták, amit 
mondtak és írtak. De csupán ennyi bennük a pozitívum. Nekik nem volt ak-
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kora  lehetőségük eredeti  tanításom mérlegére  tenni  a  kapott  sugallatokat, 
mint nektek van.

Gyermekségem története nem azért nem került be a szent iratok közé, 
mert nem volt közismert, hanem azért, mert túlburjánzottan volt közismert. 
Vagyis a jámbor szeretet annyi legendás elemet vitt bele, hogy szinte nem le-
hetett kihámozni már belőle a történeti igazságot. Ami belekerült, az is ma 
már komolyan megkérdőjelezett, de nem mernek hozzányúlni, mert főleg a 
gyermeki lélek formálását nagyon jól szolgálják mind a napkeleti  bölcsek, 
mind a Heródes-i gyermekgyilkosságok történetei. De be kell látnotok, hogy 
ezek a történetek a felnőttek tudatára semmi átalakító erővel nem tudtak hat-
ni mind a mai napig sem. Tehát nem tűnnek alkalmasnak a szeretet növeke-
désére úgy, hogy elmélyülést okoznának az igazság megismerése irányában.

A fent említett személyek tehát olyasmiket kaptak sugallatokban, ame-
lyek simogatóan szépek, s ahol nem történetet olvasol, ott nagyon okos gon-
dolatokat  találsz,  melyek igaznak tűnnek. De akár simogató,  akár igaznak 
tűnő bármelyik, nem szabad rájuk alapozni. Rám kell alapozni, s amennyi-
ben lehet a Rám-alapozottságot értelmesen alátámasztani, annyiban jó mind-
kettőt felhasználni. De csak annyiban.

A Jehova Tanúiról röviden szólok.  Félelmetesen beszűkült  emberek, 
akik éppen e beszűkült látással felszabadított energiák sokaságát használják 
fel arra, hogy ne kelljen gondolkodniuk. Igen, ez egy olyan ördögi kör, mely-
ből csak súlyos lelki sebek árán van kiút. Még jó, hogy a hozzájuk csatlako-
zottak közül tízből hat idejében visszalép, s így sok kellemetlenségtől mene-
külnek meg ők maguk is, és mindazok, akikkel életüket összekapcsolták.

 Ne túlozzátok el azt a magatartásukat, hogy nem mennek el katoná-
nak! Katonának nyilván Én sem mentem volna el soha. De ettől még nem 
lesz senki  azzá,  amivé  szeretném,  hogy legyen.  Ez részben túl  látványos, 
részben túl kevés ahhoz, hogy Hozzám tartozzon bárki is. Ugyanakkor e nél-
kül gyakorlatilag senki sem képviselhet Engem hitelesen."
*******************************************************
220. Kérdező: Mondj  néhány konkrét  tanácsot  a  gyermeknevelésről!  2-7 
évesekről. 4 vagy 6, illetve nagyobb létszámú gyermek jó egy óvodai cso-
portban? Legyenek-e együtt a kicsik a nagyokkal? És mi a véleményed a pa-
radoxiákról?

HANG: "Egy gyermeket nemcsak nevelni, de idomítani is kell. Segíte-
ni kell őket arra, hogy mielőbb kiépüljenek bennük azok az egészséges gátlá-
sok, melyek által  felismerhetik tevékenységük lehetőségeinek határait.  Na-
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gyon helytelen pedagógiai elv az, hogy nem szabad a gyermeket bántani. Aki 
ezt  képviseli,  az  kikapcsolja értelmes eszét  a szeretetéből.   Az a szeretet, 
mely  szabadjára  engedi az éretlen gyermek felelőtlen viselkedését,  az na-
gyon rosszul szereti gyermekét. Nem is volna szabad az ilyen magatartást 
szeretésnek nevezni, mert nem is az. 

Minden  korosztálynak  és  minden  gyermeknek  megvannak  a  maguk 
szabadság-korlátai. Nem szabad engedni ezeket büntetlenül átlépni. Hol van 
a határ? Ezt minden gyermeknél az értelmi szint mondja meg. Értelmesebb 
gyermeknek nagyobb a felelőssége, vagy inkább így mondom, hamarább kell 
felelősséget éreznie, mint annak, akinek kisebb az értelmi fejlettsége. Vagyis 
hamarább kell felelősségre vonni.  Ez persze nem azt jelenti, hogy az értel-
mesebbnek hamarább kijár a büntetés, mint a nem értelmesnek, hanem azt, 
hogy a kevésbé értelmes esetében a gyermek-vigyázónak jár ki ugyanakkor a 
büntetés, mint mikor az értelmes gyermeknek.

Igen.  Az idomítás  fájdalmát,  ha  nem szenvedi  el  a  gyermek,  akkor 
majd el fogja szenvedni felnőtt korában, de sokkal keservesebben. Úgy van 
ezzel is, mint a különböző betegségekkel. Egy gyermek könnyebben átvésze-
li a legtöbb betegséget, mint egy felnőtt. Buta beszéd, hogy óvjuk a gyerme-
ket a fájdalmaktól. Igenis csak fájdalom-átéléssel nevelhető rá kivétel nélkül 
minden gyermek arra, hogy felismerje, hol van szabadságának határa, és hol 
kezdődik a másik ember szabadsága. Korotokban éppen azok a gyermekek 
válnak randalírozó huligánokká tömegesen, akiknek gyermekkorukban min-
den meg volt engedve, akik nem tanulták meg, hogy hol ér véget szabadsá-
guk határa.  Ezek a gyermekek a  neveletlenek.  Jaj  annak a társadalomnak, 
ahol olyanok kerülnek túlsúlyba, akiket gyermekkorukban óvtak a fenyítés-
től!  És  jaj  azoknak az  öregeknek,  akiknek hátán csattan  az ilyen  fiatalok 
helytelen nevelésének következménye.

A csoportlétszámmal kapcsolatban jobb a nagyobb csoport, mert egy 
gyermek úgyis megtalálja a maga kiscsoportját. De ha ugyanakkor nincs ta-
pasztalata a sokgyermekes együttesről, akkor könnyebben kinőhetnek benne 
olyan soviniszta hajlamok, melyek gyűlölet-gócok lehetnek további életében.

Most szólok a paradoxiákról. Már a régiek is tudták, hogy aki jól kü-
lönböztet meg, az jól tanít. Tanuljatok meg megkülönböztetni! Egy és ugyan-
azon esetben különböző ellentétes hozzáállások lehetnek szubjektíve helye-
sek. De egy dolog, személy vagy esemény nem lehet ugyanazon nézőpontból 
egyszerre ilyen is, meg olyan is. Normális embereknek általában van lelkiis-
meretük és van józan eszük. Ennek az a következménye, hogy a maguk néze-
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tének helyességét értelmesen meg kell tudniuk magyarázni. Azt nem szabad 
értelmes magyarázatnak elfogadni, hogy valaki kijelenti: ' Én másképpen lá-
tom ezt az esetet, ezért nem fogadom el a te véleményedet.' E kijelentés csak 
akkor volna helyes kijelentés, ha az illető világos érvekkel meg tudná okolni, 
hogy ő miért látja másképpen az esetet, és ez a látás miért jobb, mint annak a 
látása, aki másképpen lát. Ha nem ezt teszi, akkor nem paradoxiát képvisel, 
hanem ellentmondásban van önmagával, csak nincs bátorsága ezt bevallani 
különböző hiúsági komplexusok miatt. A paradoxia elve nem fogadható el 
éppúgy, mint nem vethető el az ellentmondás elve. Ha nem így volna, nem 
lehetnétek értelmes lények, s nemcsak bábeli nyelvzavarnak lennétek előidé-
zői,  hanem egy olyan fogalmi zűrzavarnak, mely teljesen értelmetlenné és 
érthetetlenné tenne minden szellemi működést számotokra. A bölcseletben 
az okság elve,  az  azonosság elve és az  ellentmondás  elve olyan alapvető 
sziklabázis, melyet még azok is kénytelenek alkalmazni, akik cáfolni akarják 
ezeket. - Ne akarjátok magatokat a bolondok házába juttatni!

Egyik gyermekemtől egyszer valaki megkérdezte: Hogyan lehet köny-
nyen és gyorsan megtanulni helyesen élni? A válasz ez volt: Sehogyan. He-
lyesen élni csak nehezen és lassan lehet megtanulni. - Ezt válasszátok!

Megáldalak benneteket LELKEM BÖLCSESSÉGÉVEL."
*******************************************************
221. Kérdező: Súlyos testi bajok, talán még súlyosabb lelki megrázkódtatá-
sok - a családban öngyilkosság vagy nem? Mai napig tisztázatlan. - Megát-
koztam azokat, akik üldöznek. Aztán olyan jelenségek, melyek fizikai,  sőt 
lelki fájdalmakat okoznak. Hogyan szabadulhatok meg ezektől?

HANG: "A Szabadító egyedül Én vagyok. Sohasem küldtem el Ma-
gamtól azokat, akik segítségemet kérték arra, hogy békét találjanak. Azért 
jöttem, hogy az Én békém bennetek legyen. A pokol tüzét csak az Én Lelkem 
tüze tudja semlegesíteni. Nem adom szűkösen ajándékaimat. Ígéretet tettem, 
hogy ha Engem fölmagasítanak, akkor mindeneket Magamhoz vonzok. Te 
tudod, hogy akkor keresztre feszítésemre gondoltam, mikor ezt  az ígéretet 
tettem. Ez azóta már megtörtént. Mire vársz? Keresztem a menedéked.

Drága Gyermekem! Keresztemhez kellett volna jönnöd és nem javas-
asszonyhoz. Hálálkodnod kellett volna, és nem átkot mondanod, amikor baj-
ban voltál. Te sajnos akkor nem hitből cselekedtél, hanem bosszúból, mely 
Tőlem teljesen idegen.

Vissza  kell  térned  a  HÁLÁHOZ! Egyáltalán  nem vagy reménytelen 
eset. Értelmileg is be tudod látni, hogy átkot csak hálálkodással lehet jóvá-
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tenni. Azt pedig szintén tudnod kell, hogy az Istent szeretőknek minden javá-
ra válik. Te nem járhatsz rosszul akkor sem, ha a pokol minden ördöge is 
összefog ellened. Te a győztes oldalán állsz mindaddig, míg hiszel a keresz-
tem győzelmében.

Nem komplikált a te eseted, csupán te teszed azzá. Én olyannak fogad-
lak el téged, amilyen vagy. Miért ne tudnád te is elfogadni magadat olyan-
nak, amilyen vagy? Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy az időfelhasználá-
sodban ne magaddal foglalkozz, hanem azokkal a feladatokkal, melyek még 
előtted állnak, melyek elvégzése után az esti imádban hálát adhatsz Nekem 
azért, hogy azon a napon sem volt életed hiábavaló. Nyilván sokkal jobban 
szeretlek Én téged, mint te magadat, de meg kell szerettetned magadat önma-
gaddal. Ezt azáltal tudod megtenni, ha fölszítod szívedben a szeretetet, tehát 
a jóindulatot azok iránt, akiket most üldözőidnek gondolsz. Üldözőid nem 
azáltal  üldözőid,  hogy üldöznek. Azáltal  üldözőid,  hogy te azoknak tartod 
őket. Ha üldözőidet olyanoknak tartod, akik eszközök az Én kezemben a te 
érdekedben - mivel tényleg azok, különben nem lehetne azt mondani, hogy 
az Istent szeretőknek minden javukra válik -, akkor még szándékuk ellenére 
is ajándékok számodra Részemről, aki legyőztem a világot. Ez a győzelmem 
valójában éppen a ti hitetekben nyilvánulhat meg. Csak aki hiszi, hogy le-
győztem a világot, csak az képes az őt, az Engem üldözőkben olyan eszközö-
ket látni, melyekre éppen azért van szükség, hogy az Én győzelmem mások 
előtt is nyilvánvalóvá tudjon válni.

Drága Gyermekem! Sokkal közelebb vagyok hozzád, mint gondolnád. 
Azt szeretném, ha ezt elhinnéd. Akkor tudnál hálálkodni, és tudnál üldözői-
dért imádkozni. Áldjátok üldözőiteket! Áldjátok, és ne átkozzátok! Így lesz-
tek gyermekeim! Így mutatja meg hitetek, hogy képes győzedelmeskedni a 
romlott világ felett.

Most nem mondok többet. Ennek két oka van. Az egyik: Ha megvaló-
sítod, amit eddig mondtam, biztosan meg fogsz gyógyulni annyira, amennyi-
re szükséged van ahhoz, hogy boldog légy már itt  a Földön. Vagyis, hogy 
benső békédet megtaláld. A másik ok: Nem jó a sok jó tanács. Hidd el, igaz 
az a mondás, hogy a tett halála az okoskodás. Ha valaki több megoldás közül 
választhat,  annak az a veszélye, hogy amit választott,  arról hamarosan úgy 
gondolja, hogy nem a legjobb, akkor egy másikkal próbálkozik. Persze erről 
is hamarosan ilyen lesújtó véleménye lesz, s tele lesz félbe maradt próbálko-
zásokkal. Ha azt az egyet kipróbálod pár évig, hogy hálával töltöd meg a lel-
ked, akkor feltétlenül eredményt fogsz felmutatni. Tudomásul kell venned, 
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hogy a benső békét megszerezni, az nem "sültgalamb-ügy", mely a szátokba 
repül,  hanem  kemény önfegyelmező,  önlegyőző  munka  eredménye.  Igaz, 
hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek, de az is igaz, hogy így vagyok Én is 
veletek. Nélkületek nem tudom létrehozni szívetekben az Én békémet. Ve-
lem ti és Én veletek igenis mindenkor képesek vagyunk erre.

Nagyon szeretlek és megáldalak."
*******************************************************
222. Kérdező: Amivel foglalkozom, abban még kezdő vagyok. Szeretném, 
ha nem másoknak kellene kifizetni az én tanulópénzemet. Mi a legfontosabb 
lépés  most  számomra?  Súlyos  lakásproblémával  birkózunk.  Probléma  a 
templomba járás, egyházhoz tartozás, de a szentáldozást nagyon hiányolom.

HANG: "Gyermekem! Azt szoktátok mondani, hogy a gyakorlat teszi 
a mestert. Ez így igaz. Gyakorlatot csak gyakorlattal lehet megszerezni. Gon-
dolj arra, hogy nemcsak veled vagyok, hanem azokkal is, akikkel foglalko-
zol. Valójában nem is tudnál értük tenni semmit, ha nem lennék velük is. Bár 
nem a forma a lényeg, hanem a tartalom, de kétségtelen, hogy nem mindegy, 
egy tartalmat milyen formába önt valaki. De akkor is a tartalom a fontos. E 
téren pedig ne nyugtalankodj, ha úgy érzed, hogy más fizeti ki a tanulópénzt. 
Mindenki önmagáért felel. Kell a ruha az embernek, mert az ember több mint 
a test, de a ruha csak jelzi ezt. A többlet tartalma nem ruhakérdés. Ezt termé-
szetesen átvitt értelemben is értem.

Lakásproblémákkal valóban csak annyiban tudok foglalkozni, hogy ho-
gyan kell ehhez hozzáállni. E probléma súlyát valamikor magam is átéltem, 
ezért  mondhattam ki,  hogy az Emberfiának nincs hová fejét  lehajtania.  A 
hozzáállás  lényege  a  HOZZÁM-ÁLLÁS.  Öröktől  fogva  úgy gondolta  ki 
Atyám e világot, hogy mivel nincs itt maradandó lakása senkinek, ezért az 
Én országom keresése feltétlenül magával hozza a lakásgondok megszűné-
sét, mint ahogy ennek ellenkezője is igaz. Az Én országomat pedig helyes 
módon az keresi,  aki,  mialatt  segít  másokon,  nem rejti  véka alá, hogy  ő 
maga is szintén segítségre szorul.

Amit  így fejeztél  ki:  Jézushoz  tartozni,  nem az  egyházhoz,  ez  csak 
részben elfogadható.  Sem egyházak nélkül,  sem egyházak által  nem lehet 
Hozzám tartozni. Nem lehet egyházak nélkül, mert Én az Atyával és Lelkem-
mel szükségszerűen KÖZÖSSÉG vagyunk. Ahol ketten-hárman az Én ne-
vemben  jönnek  össze,  ott  valóban  jelen  vagyok.  Ennek  pedig  rendszeres 
megismétlése szükségszerűen intézményesülést  hoz létre. Nem megy más-
képpen, mivel rendnek lenni kell. De az is igaz, hogy nem az egyházak által 
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lehet Hozzám tartozni, mert a Hozzám tartozás egyéni döntés következmé-
nye. Így tehát mindkét állítás igaz.

Fontos a helyes megkülönböztetés. Bármelyik intézményesült egyház-
ban meg lehet és meg is kell találni azokat az eszközöket, melyek közelebb 
vihetnek Hozzám. Mindenkinek JOGA van bármelyik egyházamban használ-
ni az ilyen eszközöket. De itt is érvényes, hogy a JOG egyben KÖTELESSÉ-
GEKKEL is jár. Tehát minden egyházban minden olyan előírást, mely kö-
zömbös a tekintetben, hogy közelebb vagy távolabb visz Tőlem, ezeket vál-
lalnia kell annak, aki jogot formál azokra az eszközökre, melyek Hozzám kö-
zelebb hozhatják abban az egyházamban az illetőt. Az nagyon nem jó, ha va-
laki ki akarja mazsolázni a különböző egyházakból azt, ami számára kényel-
mes és kedvező, de ki akar bújni minden olyan kötelezettség alól, ami némi 
terhet jelenthet az illető számára. A természetben, gyermekeidben, férjedben 
is csak annyiban találsz meg Engem, amennyiben terheket is vállalsz e téren. 
Így van ez az Én egyházaimban is. Aki az Én szentségi jelenlétemmel egye-
sülni akar, annak bizony vállalnia kell e téren a Hozzám vezető út terhét is.

Nagyon szeretlek. Sokszor és sokféleképpen igazoltam ezt már, és fo-
gom még ezután is igazolni. Bennem nem lehet csalódni, mert valóban min-
denható vagyok a szeretet körén belül.

Megáldalak a REMÉNY LELKÉVEL."
*******************************************************
223. Kérdező: Valaki már többször kísérelt meg öngyilkosságot azért, mert 
ezt valaki kéri tőle, aki benne él.

HANG: "Az nyilván világos előttetek, hogy nem Én vagyok az, aki az 
illetőben öngyilkosságra szólít fel.

Két úton próbálom segíteni életeteket. Az egyik: a természet törvényei 
által. Ez azt jelenti, hogy ha valakiben olyan sugallatok jelennek meg, me-
lyek ellene vannak e törvényeknek, akkor különböző orvosi terápiákkal lehet 
adni ideig-óráig tüneti kezeléseket. De ezek a kezelések valóban csak rövid 
életűek. Olyan ez, mint mikor egy távirányítású autót, melyet arra állítottak 
be, hogy nekimenjen egy háznak, állandóan megpróbálnák eltéríteni az irány-
tól, ahelyett, hogy megsemmisítenék az irányító központot. A másik: az irá-
nyító központ megsemmisítése. Én azért jöttem, hogy ez képes legyen meg-
valósulni.  Mivel  azonban  az  Én  jelenlétemet  annyira  elhomályosítottátok, 
ezért ez utóbbit csak ritkán, csak kevesek képesek végrehajtani. Így marad 
továbbra is az orvosi kezelés.
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Jelen esetben mégis azt kérem, ne elégedjetek meg csupán orvosi keze-
léssel. Erőm rendelkezésetekre áll. Ha valóban szándékotok az, hogy benne-
tek éljek, akkor szívem szeretete és ereje ma is tud ördögöket űzni általatok, 
és akiket ti tudathasadásosoknak mondotok, s ez az állapot nem fiziológiás, 
hanem  funkcionális  eredetű,  akkor  bizony  megtapasztalhatjátok,  hogy az 
Enyéim ma is ördögöket űznek nevemben. Aki egészen átadta magát Nekem, 
az ezt megtapasztalhatja.

Higgyetek Bennem! Jobban higgyetek! Mindenki, aki boldogan vállalja 
az állapotszerű vértanúságot, az biztos lehet benne, hogy Enyém! Tehát ne a 
hitetekben higgyetek, hanem Bennem. Aki hitében hisz, az önmagára épít. 
Aki bennem hisz, az nyugodt, mert kudarc nem érheti, mivel Bennem hitt

Imádkozni,  böjtölni,  nevemben erőt  árasztani,  ezek  enyéim életének 
természetes velejárói.

Bízzatok, Én legyőztem a világot! Azt a világot is, mely bennetek van,  
és  azt  a  világot  is,  mely  körülvesz  benneteket.  A  ti  feladatotok,  hogy  a  
GYŐZTES oldalára álljatok.

Bízom bennetek. Megáldalak benneteket."
*******************************************************
224. Kérdező: Kapok-e támogatást a HANG-tól arra a munkára, mely előtt 
állok? A társ, gyermek utáni vágyam beteljesül-e?

HANG:  "Gyermekem!  "Útkeresőnek"  mondod  magad.  Örülj  ennek, 
mert ez azt jelenti, hogy már bizonyos értelemben meg is találtál. Maradj is 
"útkereső"! Itt a Földön mindannyian úton vagytok. Amíg kereső maradsz, 
addig veled vagyok. Minden vállalkozásodra áldásomat adom. Nem is az az 
érdekes, hogy mit vállalsz, hanem az, hogy Velem tedd azt, amit teszel. Az 
Engem megismerés útja egyben az önismeret útja is. Azáltal  ismered meg 
helyesen önmagadat, amit csinálsz és ahogyan csinálod; az mindig  pontosan 
el fogja árulni neked, hogy te ki is vagy. Nem a vágyaid, hanem a tetteid mi-
nősítenek. A Velem való kapcsolatod segít abban, hogy napi problémáidat 
feldogozd  magadban.  Nekem  kifejezetten  kívánságom,  hogy  vigyél  bele 
problémáidba. Olyan társad akarok lenni, aki nem akadálya, hanem elősegí-
tője tud lenni más társ-kapcsolatodnak. Csak ne Nélkülem történjék ez. En-
gedd, hogy ez az Én feladatom legyen! Nagyon fontos, hogy a minden áron 
csak a Velem való kapcsolatra legyen érvényes életedben. Ez a döntő. Ha ez 
megvan, akkor szívem szeretetével tudlak irányítani boldogságod felé.

Az asztrológiáról  fontosnak tartom,  hogy adjak némi  felvilágosítást, 
vagy inkább így mondom, hogy fölhívjam figyelmed valamire.
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Amint Máté evangéliumában olvasod, az Engem fölkereső bölcsek is 
asztrológusok voltak, és asztrológiai ismereteiknek belső ereje juttatta el őket 
Hozzám. Fontos tehát tudnod, hogy az asztrológiai ismereteknek elsődleges 
feladata nem az önismeret önmagában, hanem az Istenismeret az ember érde-
kében. A zsoltárok szavai szerint: "Isten nagyságát hirdeti az ég. A menny-
bolt vallja kezei művét. Egy nap a másnak ezt harsogja át. Erre tanítja éj az 
éjszakát"/18. (l9.) zsoltár 2-3./ Sajnos, napjaitokban az asztrológia is annyira 
öncélúvá vált, s elszakadt az Istent megismeréstől, hogy sokszor inkább pót-
cselekvés, mint lélekben gazdagodás.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL."
*******************************************************
225. Uram! Egy szellemi vezetőről kér valaki információt Tőled.

HANG: "Ma feltűnően sok szellemi vezető jár köztetek. Ez nem baj. A 
Velem és az égiekkel nem lehet teoretikus úton kapcsolatba kerülni, csak ta-
pasztalati úton. Egyéni megtapasztalásaitok vezetnek rá benneteket arra is, 
hogy nem vagytok képesek szellemi vezető nélkül helyesen fejlődni, és meg-
tapasztalások kellenek ahhoz is, hogy óvatosakká váljatok e téren.

Földi életetekben nem kerülhető ki a rossz megtapasztalása sem. Vala-
milyen formában mindenkinek meg kell tapasztalnia, hogy a rossz az való-
ban rossz. Még azt a rosszat is, melyet nem te tapasztaltál meg, csak azért tu-
dod elhinni, mert akinek elhiszed, arról tudod, hogy ő megtapasztalta, vagy 
legalábbis az, akinek ő elhitte.

Tévedhetetlen szellemi vezető nincsen teremtményeim között. Aki ma-
gáról azt állítja, hogy tévedhetetlen, azt jó elkerülni.

Azért nem lehet senki tévedhetetlen a teremtények között, mert minden 
teremtett  szellemi  vezető végtelen lehetőségekkel szemben véges képessé-
gekkel rendelkezik. Tehát a képességek és a lehetőségek nem fedik egymást.

Senki sem lett szellemi vezető anélkül, hogy ne tévedett volna, és min-
den szellemi vezetőnek az a célja, hogy vezetettje is egyszer szellem-vezető 
lehessen, tehát ha ő nem, nyilván vezetettje sem spórolhatja meg a tévedés 
kockázatát. E téren pedig a kockázat nem csupán teória.

Csak a Szentszellem, csak a Szentlélek tévedhetetlen. De akin keresz-
tül megnyilvánul, annak mindig lehetősége van torzítani ezt a megnyilatko-
zást. Ezért van helyén állandó jelleggel a kontroll.

Aki egyszer, sokszor nem tévedett, az még nem jelenti azt, hogy nem 
fog tévedni a jövőben. És ismétlem: E lehetőség nagyon reális lehetőség.
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Mit mondjak tehát a szellem-vezetővel kapcsolatban? Általános meg-
fogalmazásban ezt:

1. Senkinek sem szabad szellemvezető nélkül élni, mert aki e nélkül él, 
az  előbb-utóbb bukdácsoló szenvedései  következtében úgyis  rákényszerül, 
hogy szellemvezető után nézzen.

2. De nem jó váltogatni sem a szellemi vezetőt, hacsak ő maga nem 
ajánlja, illetve te ki nem kéred jóváhagyását e téren.
Feltétlenül kerülendő az a szellemi vezető, aki uralkodni akar lelkiismerete-
den, tehát rajtad, tehát Rajtam.

Most konkrétabb megfogalmazást adok számodra:
Szellemi vezetődnek mérhetetlenül sokat köszönhetsz. Szíved parancsa 

tehát, hogy hálásan megköszönd őt Nekem. E köszönet téged fog gazdagíta-
ni, mert tisztulni fog ettől látásod. Látni fogod jobban azt is, amit segítségé-
vel elértél, de jobban fogod látni azt is, amit eddig közösen elhanyagoltatok, 
pedig jobb lett volna, ha ilyesmi nem történt volna. Gondolok most az idő 
jobb felhasználására, olvasmányaid tisztultabb rendszerezésére, stb. E stb-t 
szellemi vezetőddel közösen kell kibontanod, felgöngyölnöd.

Gyermekem! E kijelentésem: "Jöjjetek Hozzám mindnyájan", ez tehát 
azt jelenti, hogy teremtményeim nem magányos szigetek. Egymáshoz tarto-
zásotok tudata, ismerete, igénye nélkül nem tartozhattok Hozzám sem. Az az 
igazság, hogy Magamra teremtettelek benneteket, nem zárja ki azt, hogy egy-
máshoz is tartoznotok kell, hanem feltételezi azt.

Adj hálát szellemi vezetődért, és készülj arra, hogy te is felismerd ma-
gadban: feladataid között fontos szerepe van annak, hogy te is jó szellemi ve-
zető légy.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
226. Kérdező: Milyen irányú legyen fejlődésem? Menjek-e misszióba? Ta-
nárommal kapcsolatban mi a teendőm? Betegek kezeléséről. Előttem két em-
ber. Melyik számára fontosabb tevékenységem? Kérhetek-e megnyugtató ál-
mot? Megvalósulhat-e az általam elgondolt "központ"?

HANG: "Gyermekem! Valamikor valaki azt kérdezte Tőlem, hogy mi-
kor jön el Isten országa. Válaszom az volt, hogy ez nem szembetűnő módon 
történik, mert Isten országa már itt van, bennetek. Fejlődéseddel kapcsolat-
ban is ehhez hasonlót mondhatok. Benned van a megoldás. Szándékod az, 
ami mindent eldönt. Nem nehéz megtalálni az irányt. Csupán annyi kell hoz-
zá, hogy amit teszel,  azt  Értem tedd, amit mondasz,  azt  Értem mondd, és 
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amit gondolsz,  azt Értem gondold. Sokkal szorosabb kapcsolatban vagyok 
Én enyéimmel, semmit engedném, hogy az Értem felhasznált idő bárkinek is 
kárára lehetne. Fejlődésed éppen azért a tiéd, mert nem rajtad kívüli az útja. 
A megnyilvánulás mindig felszín. Döntő a szándék, melyet lehet megmutatni 
és elrejteni, de nem lehet másra hárítani. Rám sem.

A misszióval kapcsolatban azt mondtam tanítványaimnak, hogy menje-
nek el az egész világra. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy nem elég a lehe-
tőség. E lehetőségnek sodró erejűnek kell lennie ahhoz, hogy valaki elhagyja 
hazáját e cél érdekében. De ez az erő szintén nem "külső rábeszélés" vagy 
akár csak "tanács" következménye, hanem a benned lévő jelenlétem követ-
kezménye kell hogy legyen. Ha Én valakit valamire felkérek, akkor nagyon 
egyértelmű szoktam lenni.  Akit  Én hazájának elhagyására szólítok  fel,  az 
nem tud szabadulni ettől a gondolattól, bár szeretne. Tisztánlátásod érdeké-
ben nem tanácsra van szükséged, hanem megtapasztalásra. Ott kell megtalál-
nod szeretetből áldozattá válásodat, ahol éppen jelenleg vagy. Ha ezt teszed, 
akkor legyőzted a feladataidtól menekülésre késztető kísértésedet. Ekkor tud-
lak Én igazán használni szándékom szerint.

A betegekhez való hozzáállásod teljesen azonos az Enyémmel. A cél 
mindenkor  a  Velem való  élő  kapcsolat.  Ennek elérésére  kell  felhasználni 
minden külső és belső lehetőséget.

Arra a kérdésedre, hogy két személy közül melyik az, amelyik lelki fej-
lődés szempontjából előbbre való, hát itt előbb valamit nagyon ki kell tisz-
táznom veled. Először is lelki fejlődés csak a  szabadság irányában lehetsé-
ges. Minden megkötözöttség ezt szeretné akadályozni. Ha tehát lelkileg fej-
lődni akarsz, akkor arra kell tenned szeretetedben a hangsúlyt, akivel jobban 
meg vagy kötözve. E megkötözöttséget kell leoldanod, megszüntetned az Én 
segítségemmel. A megkötözöttség lehet rokonszenv éppen úgy, mint ellen-
szenv. A lelki indifferencia olyan egészséges közömbösség, mely lehetővé 
teszi az Én akaratomnak felismerését a kapcsolatban. Kérdésedre tehát vála-
szom az,  hogy segítségemmel váljál  mindkettőtől  szabaddá.  Így biztosítod 
magad számára és természetesen az ő számukra is az Általam kívánt fejlő-
dést.

Kérdezed, kérhetsz-e megnyugtató álmot. Kérni mindent lehet. Tőlem 
úgyis csak azt kapod meg, ami javadra válik.

Ami pedig azt a bizonyos KÖZPONT-ot illeti, hát erre csak azt mon-
dom, hogy van ezekből éppen elég.

Szeress, és tégy, amit akarsz!
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Megáldalak, hogy benső bizonyosságra juss tépelődéseidben."
*******************************************************
227. Kérdező: Általános lebénulás /S.M./ állapotában élek; van ebből kiút, 
vagy karmikus sorsom ez az állapot?

HANG: "Drága Gyermekem! Az a szeretet, mely Belőlem árad feléd, 
nem eredményezhet semmilyen formában olyan sorsszerűséget, mely boldog-
ságodat komolyan veszélyeztethetné. Csak ennek ellenkezőjét eredményez-
heti, tehát csak boldogíthat. Amikor tehát arról érdeklődsz, hogy karmikusan 
érthető-e testi  állapotod,  akkor Számomra gondot jelent  úgy válaszolnom, 
hogy megértsd szeretetemet. Problémám az, hogy olyasmit kell kérnem tő-
led, ami elől éppen el akarsz menekülni. Azért kell ilyesmit kérnem, mert Én, 
éppen mert igazán szeretlek, nem elégedhetek meg azzal, hogy tényeket kö-
zöljek veled. Nekem megoldást kell felkínálnom. Ha azt mondom, hogy álla-
potod karmikus, akkor legjobb esetben is pillanatnyi belenyugvást eredmé-
nyezhet e kijelentésem. Ezzel Én nem lehetek megelégedve, mert a pillanat-
nyi belenyugvás valamibe nem jelenti a probléma feldolgozását. Ha azt mon-
dom, hogy nem karmikus jelen betegséged, mert van belőle kiút, akkor pedig 
olyan irányt adok törekvéseidnek, melyek szinte minden idődet fölemészte-
nék annak érdekében, hogy meggyógyuljon az a részed, ami valójában nem 
is te vagy, és bár a tiéd, de te nem vagy az övé. Tehát a világ bűne számára - 
ami nem más, mint magasabb értéket alacsonyabb érték szolgálatába állítani 
-, adnék zöld utat életedben. Ez hát az Én gondom most. Rá kell mutatnom 
arra, hogy olyan értékek vannak jelenleg is benned, melyeknek a kiaknázásá-
ra kellene fordítanod a földi életedben kapott időt.

 Kicsiséged hallatlanul alkalmas arra, hogy fölhasználjalak mások lelki 
épülésére. Ha imádságaidban tisztább és egyértelműbb szerepet kap a  hála, 
akkor ez annak lesz jele, hogy kezdesz befelé látni és meglátni. Kezded ész-
revenni, hogy sokkal több ajándékkal halmoztalak el eddigi életedben, mint 
amennyit  eddig megláttál.  Vagyis,  kezded meglátni,  hogy több hálálkodni 
valód van, mint kérni valód. Ha pedig ez egyértelművé válik benned, akkor 
egyre többen fogják idejüket arra használni,  hogy veled legyenek, de nem 
azért, mert te rájuk szorulsz, hanem azért, mert ők tanulhatnak tőled életmű-
vészetet.

Így tehát egy olyan hitet kívánok tőled, mely minden vonalon meghoz-
za gyümölcsét gyógyulásban. Olyan hitet, mely éppen mert a szív szeme, ta-
pasztalatilag igazolja ennek az állításomnak igazát:  ,,Boldogok a  tiszta szí-
vűek, mert látják Istent. " /Mt 5;8./
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Megáldalak, hogy otthont találj Bennem."
*******************************************************
228. Kérdező: Szeretnék véleményt hallani magamról. Két éve találtam rá 
olyan útra, mely nagyon kedves nekem. Bár elvégeztem a REIKI tanfolya-
mot, tartok attól, hogy általam a gyógyítás nem működik.

HANG: "Gyermekem! Az a fehér Fény, ami átölelt, az az álom, mely 
bearanyozta lényedet, az mind Tőlem volt. Ami pedig Tőlem van, az mara-
dandó. Amint te Általam, Velem és Bennem akarsz élni és munkálkodni, ép-
pen így, Én is általad, veled és benned akarom élni azt az életet, melyet már 
bemutattam nektek abban a Názáreti Ácsban, akit ti Jézusnak neveztek.

Bízzál jobban a benned lévő jelenlétemben! Sajnos meg kell mondjam, 
hogy a legtöbb gyógyulás nem azért nem történik meg, mert a gyógyítóval 
van baj, hanem azért, mert a legtöbb betegnek annyira helytelen Rólam a fel-
fogása, hogy inkább ártana hosszú távon, mint használna, ha meggyógyulna 
az illető. Sokszor neki is, másoknak is több kára lenne, ha testi egészsége 
helyreállna.

Tudom, ezt nem könnyű elfogadni. Nem véletlenül törekedtem annak 
idején arra, hogy hangsúlytalanná tegyem gyógyító erőm eredményes műkö-
dését.

 Az a legnagyobb probléma e téren, hogy ha valaki  beteg  lélekkel és 
egészséges testtel rendelkezik, az olyan, mint mikor valami nagyszerű eszköz 
kerül egy hozzá nem értő kezébe. Nemcsak másnak okoz vele bajt, de az esz-
közt is előbb-utóbb tönkreteszi. Tehát a testi gyógyulása után újra megbeteg-
szik, s ez az állapota rosszabb lesz, mint előző gyógyulása előtt volt.

Te sok örömet szereztél már Nekem. Ha majd tapasztalod, hogy kez-
dem megvonni tőled örömöm átélt érzését - mert jelenleg ez biztosítja ben-
ned a harmóniát -, ez nem szeretetem csökkentése lesz, hanem ellenkezőleg. 
Jobban fogom így tudni adni MAGAMAT neked.

Aki igazán szeretni akar Engem, annak meg kell tanulnia nagyobbra ér-
tékelni az Ajándékozót, mint ajándékait. Bizony az élő hit túlvezet az érzel-
mi melegségek kellemes hangulatán. De előre tudnod kell, hogy ez nem visz-
szafejlődés, hanem növekedés a benső szabadság irányában.

Legyen csak bátorságod saját szavaiddal beszélgetni Velem! Főleg a 
hálaérzést  formáld  mondatokká  magadban!  Ne  félj  a  párbeszéd-imától! 
Mindaddig, és akkor mindig, amikor olyasmit mondasz magadnak, mely té-
ged épít, buzdít és vigasztal, ÉN mondom ezeket neked, általad, benned. Az 
ősellenségnek egyetlen fegyvere az elbizonytalanítás. Ezt háttérbe kell szorí-
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tanod magadban. Benned vagyok, és mindig segíteni foglak, ha gyengülni 
látlak e téren.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."
*******************************************************
229. Kérdező: Idős, özvegy édesanya, aki sokat szenved részeges fia miatt.

HANG:  "Drága  Gyermekem!  A  te  fájdalmad  az  Én  fájdalmam  is. 
Vedd ezt kitüntetésnek! Ha valakinek lehetősége van bármiben is osztozni 
Velem, az egészen biztosan lelkileg gazdagodni fog ezáltal.  Igen. Minden 
olyan rossz, amiről nem tehetsz, és neked fájdalmat okoz, az Nekem is fáj-
dalmat okoz. De amint Én, úgy te sem tehetsz mást, mint ezt az áldozatot, ezt 
a fájdalmat felajánlod Atyámnak, annak a Végtelen szeretetnek, aki az ártat-
lanul szenvedők szeretete által képes elviselhetővé tenni számotokra azt a 
poklot, melyet ti földi életnek neveztek.

Veszekedésnek csak akkor és ott van értelme, ha az, aki miatt a dorgá-
lás  történik,  nem veszi  észre,  hogy fájdalmat  okoz  magatartásával  annak, 
azoknak, akiket szeretnie kellene. Úgy nem szabad a veszekedést kikerülni, 
hogy abból a vétkes azt magyarázza ki, hogy a másik beleegyezett a vétkes 
gonoszságába. De ha azt látod, hogy fiad tudva tudja, hogy ő neked ellensé-
ged - mert ellenség az, aki tudatosan rosszat akar -, ha tehát ő ezt tudva tudja, 
akkor nincs értelme ezt újra elmagyarázni neki. Amit valaki tud, azt nincs ér-
telme magyarázni neki. De fájdalmadról állandóan tudnia kell. Csak így jöhet 
rá, hogy ő gonosz. Ez pedig nagyon fontos, mert e nélkül nincs önismeret, és 
nincs helyes Istenismeret sem.

Amiatt ne aggódj, hogy mi lesz fiaddal, ha te már nem leszel itt a Föl-
dön. Először is, Én jobban szeretem és ismerem fiadat, mint te, másodszor 
pedig innen, ha ide kerülsz, segítheted őt, még jobban, mint most. Igen, mert 
itt tisztábban fogsz látni, és jobban meg fogod tudni érteni, hogy az igazi sze-
retet részben türelmes, részben pedig nagyon kemény. Csak így lehet a leg-
több embert ráébreszteni arra, hogy nem szabad felelőtlenül élnie.

Bízzál Bennem! Nagyon szeretlek, és nagyon szeretem fiadat is. Hidd 
el, eljön az az  idő, amikor együtt fogtok boldogan örülni egymásnak Ben-
nem!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL. "
*******************************************************
230. Kérdező: Egy álom. Egy megrepedezett csigaházból különböző folya-
matok után egy újszülött gyermeket mondhattam magaménak.
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HANG: "Amit álmodban láttál, az a maga álom-szimbolikájával a kö-
vetkezőket tanítja neked is és mindenkinek:

A nagy és igazi örömök forrása mindig a kicsiny életfeláldozások gyü-
mölcse. Az életáldozatok azok a kicsiny csigaház-magocskák, melyek csíra-
szerűen hordják magukban azt az örömöt és boldogságot, mely életetek igazi 
értelme.

Sajnos, mivel a kicsiny áldozatok gyümölcse nem közvetlenül, hanem 
bizonyos folyamatok,  időt igénylő események UTÁN következik be, ezért 
legtöbbször nem akarjátok vállalni azokat a kicsiny életáldozatokat, melyek-
kel nap mint nap szembesültök. Pedig ezeknek lenne gyümölcse a családok 
békéje, szomszédok, ismerősök, munkatársak, rokonok egymás iránti szere-
tetének kivirágzása. Aki ahelyett hogy nagy életáldozatok vállalásáról álmo-
dozna, inkább a kicsiny önfeláldozásokat vállalja, annak szól ez a kijelenté-
sem: Mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be Urad örömébe /Mt 
25;21./. Valóban igaz, hogy nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet 
apró bajainak elviseléséhez kell a bátorság, az erő, melyet Én örömmel nyúj-
tok mindazoknak, akik nem elégednek meg azzal, hogy álmodozásokkal si-
kerélményekhez jussanak, hanem bíznak abban, hogy lesz sikerélményük, és-
pedig maradandó sikerélményük, ha felvállalják a jelenben adódó felszólítá-
sokat önfegyelmezésre. Ez nem azt jelenti, hogy önfegyelem címén az úgyne-
vezett béke kedvéért hallgass akkor is, ha szólnod kellene, hanem éppen en-
nek ellenkezőjét. Önfegyelemből vállalnod kell, hogy akár bántsanak is azért, 
mert hűséges akarsz maradni ahhoz a szívedben meglátott JÓ-hoz, mely lé-
nyegében Velem azonos. Ehhez nyújtom erőmet.

Megáldalak, hogy örömöd forrása mindig az legyen, amit evangéliu-
momban  így fejeztem ki:  "Annak örüljetek,  hogy nevetek  föl  van  írva  a 
mennyben." /Lk 10;20/ 
*******************************************************
231. Kérdező: Úgy láttam magam, hogy előző életemben elhagytam gyer-
mekeimet. Vajon ez az oka annak, hogy mostani gyermekeimhez annyira ra-
gaszkodom? - Gyakran látom magam, amint egy sivatagban lévő fa körül to-
pogok. Vajon életemet  jelképezi ez?- Nyugdíjam mellett  még sok munkát 
vállalok. Ezek már nagyon fárasztanak. Van ennek értelme?

HANG: "Általában nem beszéltem nektek arról, hogy Földre jöttötök 
előtt mi volt veletek. Ennek egyszerű oka az, hogy a múltatok ilyen ismerete 
nem szokott segíteni a jelen gondok megoldásában.

280.



A gyermekeiddel való megkötözöttség nem egyedi jelenség. Sőt! Szin-
te nem is ismer kivételt. A természetnek ez a törvénye. Perverz dolog lenne 
ennek ellenkezője. Ezért fáj annyira minden normális szülőnek, ha meghal 
gyermeke. E törvény súlya nem csökkenthető. De növelhető az az erő, amely 
elviseléséhez szükséges. Ilyen gondolatokkal lehet ezt növelni: "Isten jobban 
szereti gyermekeimet, mint bárki a világon. Csak az lehet gyermekeimnek is 
a legjobb, amit Isten lát számukra legjobbnak. Én is eszköz vagyok Isten ke-
zében  gyermekeim  javára.  Jobban  kell  Isten  szándékára  figyelnem,  mint 
gyermekeim kívánságaira.  Önmagamért  felelek  gyermekeimmel  kapcsolat-
ban is. Isten engem nem gyermekeimre, hanem önmagára teremtett. Gyerme-
keimet is Önmagára teremtette. Ők is csak Istenben találhatják meg boldog-
ságukat. Nem kísérhetem őket, ha más utakon keresik lelkük békéjét. Nem 
csaphatom be őket akkor sem, ha ez pillanatnyilag jó érzést váltana ki belő-
lük. Az igazi szeretetnek itt a Földön a másik neve: áldozat. Ezt velük is meg 
kell taníttatnom. Csak akkor szeretem őket igazán, ha engedem, hogy Isten 
szeresse bennem őket. Isten nem szerethet senkit istentelenül, tehát az általa 
meghozott  törvények ellenében. Szeretet-megnyilvánulásaimat  gyermekeim 
felé  nem gyermekeimnek  kell  helyeselni,  hanem a  bennem élő  Istennek. 
Gyakran kell imádkoznom azért, hogy gyermekeim is felismerjék bennem: 
ha úgy szeretem őket, ahogy Isten kívánja, csak az válhat javukra. Ennek el-
lenkezője nem is szeretet, hanem a szeretet látszatában hatékonyan működni 
akaró Sátán."

Tehát a családtagok között lévő kötelék súlya az előbbi gondolatok ál-
tal nem csökken, hanem helyére kerül, s nemcsak elviselhető lesz, de áldá-
som hordozójává is válik.

A sivatagban történő topogásod egy fa  körül  pozitív  magatartásodat 
tükrözi. Igen, mert a sivatagban az életet csupán a fa jelenti, s te nem vagy 
hajlandó ennek hátat fordítani, nem vagy hajlandó ezt elhagyni. Ne is légy 
hajlandó erre!

Ami pedig munkádat illeti, te akkor sem pihennél, ha nem járnál pénzt 
keresni. Ezért tehát nem a fáradtság-pihenés között kell választanod, hanem 
azt kell mérlegelned, hogy nyugdíjadból tudod-e biztosítani megélhetésedet. 
Ha tudod, akkor ne járj pénzt keresni. Azt semmiképpen se vállald, hogy má-
sok számára keress pénzt. Ezen már túl kell lenned.

Megáldalak bölcsességgel  párosult  szeretetemmel,  mely segít  abban, 
hogy benső szabadságod felé vedd az irányt."
*******************************************************
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232. Kérdező: Gyermekemről és apjának sorsáról kérdezlek
HANG: ”Nem csak oka, de következménye is van mindennek. Nagyon 

sok  nehézség  adódik  abból,  hogy bizonyos  cselekedetek  következményét 
nem feldolgozni, hanem kikerülni akarjátok. Ez az a bizonyos  szőnyeg alá  
söprés. Ha egy ember szenved, az azt jelenti, hogy rákényszerült a szembesü-
lésre. Neki kell döntenie abban, hogy feldolgozza, vagyis tanul előző tettei-
ből, vagy elodázza, tehát menekül a megoldás elől. Ez utóbbi sohasem hoz 
megoldást. Nem, mert saját felelős tetteitek következménye ugyan nemcsak 
titeket érint, de megoldását mások fel nem vállalhatják. Sokkal komolyabban 
veszlek benneteket, mint ti önmagatokat. Nem játszom veletek.

Ne fájdalomcsillapítók akarjatok lenni egymás számára, hanem olyan 
orvosság, mely nem a fájdalmat akarja megszüntetni, hanem a bajt orvosolni. 
- Jelen esetedben ez úgy megy, hogy tudj örülni a Velem való kapcsolatod-
nak, és tudj remélni abban, hogy gyermeked apjának csak javára válhat min-
den olyan fájdalom, mely eddigi életvitelének természetes következménye.

Gyermekedről már mondottam, hogy ő jobban az Enyém, mint a tiéd. 
Ember nem lehet embernek birtoka. E téren már annyi jó tanácsot kaptál lel-
ki testvéreidtől, hogy ezeket szaporítani már nem tartom szükségesnek. Lelki 
testvéreid a jövőben is melletted állnak, érted vannak.

Azt kéred, hogy vigyázzak rájuk. Erre csak azt tudom mondani, hogy 
csak annyira tudok rájuk vigyázni, amennyire ők vigyázni akarnak Rám. Per-
sze nem arra a Jézusra, akit te ismersz, hanem arra a szeretetre, melyet ők 
magukban felismernek és ápolni akarnak. Én csak a szeretet körén belül va-
gyok mindenható. Akik e körből kilépnek, azokkal nem tudok mást tenni, 
mint életük szenvedéseiben újra és újra felajánlom nekik barátságomat, behí-
vom őket e körbe. Tehát Tőlem talentumokat kapnak. De sáfárkodni e talen-
tumokkal nekik kell. Azért kapták!

Nagyon szeretlek. Bízzál Bennem továbbra is! Megáldalak." 
*******************************************************
233. Kérdező: A HANG jobban tudja, hogy mire van szükségem, mint én. 
Csak annyit tudok, hogy segítségre szorulok. Várom a választ.

HANG: "Aranyos vagy. Nem hiszek neked. Az igaz, hogy Én tudom, 
mire van szükséged. De ezt te is tudod. Pontosan úgy tudod, mint Én. Ponto-
san azért fordultál Hozzám, mert tudod, erre van szükséged.

Most megvilágítok előtted valamit. Kétféle gondviselés van. Az egyik 
megnyilvánulása független minden teremtménytől, a másik függ annak ma-
gatartásától, aki gondviselésemre szorul. Úgy van ez, mint egy családban a 
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gyermek élete. Van, kell legyen olyan szülői gondoskodás, mely nem függ a 
gyermek hozzáállásától. Minél kisebb egy gyermek, ez annál gyakoribb. A 
másik, amikor a szülő igényli, hogy gyermeke valahogy tudassa a szülővel, 
tudatosan tegye lehetővé a szülőnek azt a szándékát, hogy a szülő tanúságot 
tegyen gondoskodó szeretetéről.  Így van ez kettőnk kapcsolatában is.  Van 
gondviselő szeretetemnek olyan megnyilvánulása, mely nem függ teremtmé-
nyeimtől. Fölkeltem Napomat jókra, rosszakra, esőt adok igazaknak, hami-
saknak egyaránt. Működtetem a természet erőit annak rendje és módja sze-
rint, ha tetszik ez valakinek, ha nem. A másik megnyilvánulása gondviselé-
semnek irántatok, s most speciálisan irántad az, hogy igénylem kérő imádat, 
mert e nélkül nem tudok tanúságot tenni arról, hogy meghallgatlak, hogy fi-
gyelek rád, hogy fontosak Számomra kéréseid,  tehát az,  hogy fontos Szá-
momra igazolni azt, hogy senkit sem szeretek úgy, mint téged, azért van csak 
egy belőled. De kérő imád csak akkor kényszerít Engem tanúságtevésre mel-
letted, ha az áhítat és az állhatatosság jellemzik. Ha egy ima ilyen, akkor le-
hetetlen, hogy ne tennék tanúságot meghallgatásáról.

Nagyon szeretlek. Bár ezt te legalább olyan jól tudod, mint Én, mégis 
fontos, hogy kinyilvánítsam, mert e kijelentésem fölrázza benned erőmet áll-
hatatosságra, s képes átmelegíteni arra az áhítatra, melynek következménye 
az Én tanúságtevésem melletted.

Megáldalak."
*******************************************************
234. Kérdező: Furcsa álmaimnak lehet-e oka egy bizonyos ártalmatlan szer 
bevevése?

HANG: "Vigyázzatok! A Velem egy hullámhosszon élő, tevékenyke-
dő szellemek, főleg álomban, csak akkor tudnak segítségetekre lenni, ha nem 
vagytok manipulált állapotban. A hipnotikus állapotnak egyik veszélye ép-
pen az, hogy manipulált állapot. Nekem és enyéimnek csak ott van lehetősé-
günk  megfelelő  működésre,  segítségnyújtásra,  ahol  elfogadjátok,  hogy az 
első kegyelem a natúra, a természet, mely eleve magában hordja azt a készsé-
get, hogy működjünk benne.

Mint tudod, az álmok szimbolikus nyelven beszélnek hozzátok. S mint 
ahogy egy mondatból nem szabad kiragadni egy szót,  hogy általa értsétek 
meg a mondat értelmét, éppen így az álmot is nem részeiben, hanem egészé-
ben kell  vizsgálni.  Vizsgálni  viszont  főleg  a  visszatérő  álmokat  érdemes, 
mert azokban található meg a megfejtés kulcsa.
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A te álmod a fekete mágiával kapcsolatban és az apádról, anyádról szó-
ló álom egy benső fáradtság jele, mely fáradtság nem fizikai erők kimerülé-
sének következménye - bár erre igazán szükséged lenne: egy hosszú séta, egy 
nagy kirándulás, egy nagyobb méretű kikapcsolódás a jelen érdeklődési kö-
rödből-, tehát nem ez, hanem ez a fáradtság következménye csekély sikerél-
ményednek.  Pedig  munkád  termékeny,  csak  nem rövid  távon érzékelhető 
gyümölcse úgy, ahogy szeretnéd.

Szánj rá magadnak naponta legalább negyed órát, s lazítsd el magad! 
Szükségem van rád!

Szeretlek,  s  számítok  odaadottságodra.  Számítok rá,  hogy nem saját 
erődre, hanem az Én benned lévő jelenlétem erejére támaszkodva hiszel ab-
ban, hogy Enyém vagy, s Én a tiéd. Értékeld nagyon nagyra a Velem való 
kapcsolatodat! Bennem kell nyugalmat találnod!

Megáldalak."
*******************************************************
235. Kérdező: Uram!  Egy sokat  szenvedő nagybeteget  hozok most  eléd. 
Várja gyógyító szavaidat.

HANG: "Barátom! Nagyon ismerem lelked minden rezdülését, és hidd 
el, jobban szeretlek, mint te önmagadat. Az a  kesze-kuszaság, mely szelle-
medet  különböző  irányokba  próbálta  már  cibálni,  nem azt  eredményezte, 
amire vártál, nem lelked békéjét kaptad meg általuk. Úgy, amint Én adom 
békémet, úgy senki nem adhatja neked, s neked éppen erre a benső békére 
van nagyon szükséged.

 Béke veled! Én nem úgy adom békémet, mint az a világ, melyben élsz. 
Én úgy adom, hogy feladatot adok neked, s neked e feladat gyümölcseként 
kell megtapasztalnod az Én békémet. Milyen feladatot adok? Figyelj hát:

Bár tudod, hogy benned élek, de azt még nem dolgoztad föl magadban, 
hogy miért élek benned. Nem csupán azért, mert szeretlek. Az természetes, 
hogy szeretlek, hisz te azáltal élsz. A nemlétbe esnél vissza, ha csak egy pil-
lanatig is nem szeretnélek. Én azért élek benned, hogy neked lehetőséget ad-
jak arra, hogy kimutasd Irántam való szeretetedet. Mert amint Engem sem az 
a szeretet boldogít, amit kapok, hanem amit Magamban hordozok, tehát amit 
mások felé sugárzok, éppen így téged sem fog hosszú távon soha boldogítani 
sem az Én, sem a mások szeretete, ha ez nem indítja meg benned, hogy ki-
mutasd magad, mások és Irántam való szeretetedet. Hogy történhet ez Velem 
kapcsolatban? Úgy, hogy nemcsak olyan szellemi munkát végzel, mely isme-
retekben gazdagít, hanem olyan magad által megfogalmazott  HÁLA-imákat 
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mondasz, melyek megnyitják benső szemeidet, s meglátod lelked gazdagsá-
gát minden testi nyomorúság függönye mögött is.

Feladatod tehát az, hogy elindulj gondolatban egy olyan felfedező útra, 
melyen rátalálsz életedben szeretetem jeleire. Kezdve onnan, hogy e szavai-
mat olvashatod, göngyölve visszafelé életedet, meglepő jeleket találhatsz, ha 
valóban azokat keresed, s nem engeded, hogy testi bajaid rabláncainak csör-
gése elnyomja szívedben az Én HANGOMAT. Mert Én mondani és megmu-
tatni egyaránt akarom neked, hogy az Én feléd áradó szeretetem nem elmélet, 
hanem a leggyakorlatibb valóság, ami egyáltalán létezhet világodban. Csak 
ha e feladatot vállalod, akkor tudod átlépni testi szenvedéseid korlátait, s le-
szel képes arra, hogy akkor is szeretet áradjon belőled, amikor a testi szenve-
dés ezt le akarná árnyékolni benned. 

Szeretném, ha megértenél. Szeretném, ha megértenéd, hogy hiába gyó-
gyítanálak meg akár minden testi bajodból, éppen át nem alakított gondolko-
dásod  következtében  boldogságod  törékeny edény maradna  csupán,  mely 
csak idő kérdése, s ismét széttörne, s akkor sokkal nehezebben tudnád már a 
benső békédhez szükséges feldolgozást megvalósítani.

Megáldalak. BÉKE VELED!"
*******************************************************
236. Kérdező: Uram! Egy édesanya, aki két leányával és két tönkrement há-
zasságával lelkileg, testileg, anyagilag, szellemileg fáradtan, de nem remény-
telenül fordul most Hozzád.

HANG: "Leányom! Nekem sem könnyű olyankor szólnom, mikor tu-
dom, hogy a szavakból már éppen eleged van. Tudom, hogy nem szavakra 
van szükséged, hanem erőre,  mely túl  minden szón,  éreztetheti  veled azt, 
hogy nem vagy egyedül. - De hát azon a Földön, melyen ti éltek, mégsem le-
het meglenni  szavak nélkül,  mivel  a szellemi  kapocs,  a szavakban közölt 
gondolat közösségteremtő ereje nem tud másképpen megnyilvánulni, s nem 
tud megszilárdulni e nélkül. Mondom hát, amit mondani szükségesnek tar-
tok.

Én valóban nem ismerem az elválást,  az elhagyást.  Engem bárki el-
hagyhat, de Én soha senkit el nem hagyok. Ez lényem lényege. Ez természe-
tem természete.  Amikor  házastársak  elválnak,  olyankor  az  van  nehezebb 
helyzetben, aki elhagyta a másikat, és nem az, akit elhagytak. Akit elhagytak, 
azzal még szorosabban vagyok egységben, mint az elválás előtt. De aki el-
hagyta a másikat, az nagyon nehezen tud Hozzám kapcsolódni, mert Én nem 
az elválás, hanem a kapcsolatok Lelke vagyok.
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 Fontos tudnod, hogy az elválás nem elválási per következménye. Az 
csupán lezárja azt a szomorú tényt, hogy valaki valakit elhagyott. Nem az vá-
lik el, aki beadja a válópert. Az válik el, aki szívében megszegte házassági 
ígéretét, s szívében sorozatosan ellene döntött annak a kapcsolatnak, melyet 
Előttem szentnek és sérthetetlennek mondott ki. Nem kettőn áll a vásár. Csak 
egyen. Azon, aki életvitelével nem segíteni, hanem akadályozni próbálta a 
másik felet abban, hogy Hozzám közelebb kerüljön. Ilyen esetben értelmet-
len vergődnie annak, aki hűséges akar Hozzám lenni. Ez tehát az egyik, me-
lyet tudnod kell. A másik, amit tudnod kell,   legalább ilyen fontos:

 Nagyon sokszor, szinte legtöbbször, nem is történt igazán kapcsolat 
bensőleg azok között, akik egymásnak igen-t mondtak, s később elváltak.
 Te ezt úgy fejezted ki, hogy neki "csak a házam kell, és nem én." Itt 
létre sem jött soha a kapcsolat. Tehát nem lehet elválásról sem beszélni a szó 
valódi értelmében.

Ne legyen hát bűntudatod egyik "házasságoddal" kapcsolatban sem, ab-
ban az értelemben, hogy e "házasságok" szétestek. Neked az előzmények mi-
att lehet bűntudatod. Bizony a kellően át nem gondolt döntések következmé-
nyei kérlelhetetlen valóságok, melyeknek életet morzsoló hatását csak Velem 
közösen lehet úgy vállalni, hogy azok áldássá formálódjanak a jövőben. Ez 
igaz akkor is, ha esetleg nem te, hanem gyermekeid fogják jótékonyan fogad-
ni az ilyen együttműködésünkből származó áldásomat. Hidd el, kereszted na-
gyobbik fele az Én vállamon van mindaddig, míg el nem hagysz!

Arra a kérdésedre pedig, hogy mi a teendőd, válaszom ez: Ne higgy 
volt társad ígérgetéseinek! Ne előlegezz bizalmat! Ha egy-két évig igazolja 
életével, hogy valóban más ember kíván lenni, akkor érdemes csak őt e téren 
komolyan venni. Ne higgy abban, hogy a körülmények gyökeres változása 
létrehozhat gyökeres emberi változást. A körülményeknek nem embert for-
máló, hanem embert leleplező ereje és szerepe van csupán. Azok a körülmé-
nyek, melyekről valaki nem tehet, sohasem hordozhatnak egy ember számára 
sem erőt meghaladó követelményeket. Nem lenne atyátok az Isten, ha ilyet 
megengedne. Ha pedig valaki úgy látja, hogy ő volt az oka erejét meghaladó 
kereszttel találkozni, akkor a bűnbánatban olyan erőforrás nyílik meg számá-
ra, mely éppen e nagy kereszt által még közelebb juttatja őt Hozzám.

Jelenleg egyetlen imafeladatod van: Adj hálát azért, hogy Hozzám tar-
tozol. Hozzám, aki soha el nem hagy téged. A cselekvési területen pedig bíz-
zál abban, hogy Én valóban hálás vagyok a te háládért, s meg fogod tapasz-
talni, hogy Engem nagylelkűségben felülmúlni nem lehet.
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Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."
*******************************************************
237. Kérdező: Egy ötödik osztályos kislány, akinek levele tartalmát leírom, 
mert oly kedvesnek találom.

"5.  osztályos  tanuló vagyok. Anyukámtól  tudom, hogy, lehet levelet 
írni, és kérdéseinkre válaszol a Jézuska, HANG formájában.

Én is  szeretnék kérdéseket feltenni,  melyekre reménykedve várom a 
választ. E kérdések a következők: Miért van az, hogy nem tudok összesze-
detten  imádkozni?  Úgy érzem,  Jézuskától  távolabb  kerültem.  Miért  van, 
hogy állandóan veszekszem szüleimmel? Miért fáj anyukámnak a bal tenyere 
középen? Miért nem tudok barátnőt szerezni, vagy vele sokáig kapcsolatot 
tartani? Miért nem megy nekem végképp a matek és az angol, pedig akarom 
tudni? Valóban eljön bennünket megölni az a nagy király Nyugatról, mert én 
nagyon félek tőle? Testvérem meg fog-e tanulni beszélni és járni, lesz-e ön-
tudata ebben az életben? Ő most augusztusban lesz 4 éves.

Nagyon szépen kérem a drága HANG-ot, adja meg a választ minden 
kérdésemre! Hálásan köszönöm fáradozásait!!! -  Tisztelettel."

Drága testvérkém!  Örömmel  olvastam leveled,  s  örömmel  viszem a 
HANG elé. Mivel nekem is meggyőződésem, hogy a HANG Jézus hangja, 
hát előbb imádkozni szoktam, s most is azt teszem, hogy az Ő hangját minél 
érthetőbben adhassam tovább.

HANG: "Gyermekem! Az nagyszerű, hogy első kérdésed az imáddal 
van kapcsolatban. Hidd el, hogy ez a legfontosabb az életben! Csak az akarja 
komolyan szebbé tenni életét, aki javítani akar imádságán. Aki úgy gondolja, 
hogy van ennél fontosabb is, az nem ismer sem Engem, sem önmagát igazán. 
Hidd el, minden megoldódna életetekben, ha komolyan vennétek imádságai-
tokat. Sajnos az törvény, hogy Én is csak annyira tudlak benneteket komo-
lyan venni, amennyire ti komolyan vesztek Engem. Hogyan kell Engem ko-
molyan venni? Hát úgy, hogy foglalkoztok Velem. Ha te elmondod saját sza-
vaiddal problémáidat, mint e Hozzám írt leveledben is tetted, akkor Én min-
dig válaszolok neked, akár úgy, hogy megszólalok szívedben - ezt legtöbb-
ször a lelkiismeret hangjának mondjátok - vagy mások által adok választ, de 
az is lehet, hogy úgy irányítom életed eseményeit, hogy azokból ráismerhetsz 
válaszomra. A fontos tehát az, hogy élő valóság legyek számodra.

Visszatérek problémádra. Általában akkor szórakozol el imáidban, ha 
mások által kiötlött imaszövegekkel akarsz szólni Hozzám. Ha saját szavaid-
dal mondod el azt, amit el akarsz mondani, akkor e problémád megoldódik. 
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De kérlek szépen, ne csak kéréseket mondj, beszélj meg Velem, hanem gyak-
rabban mondj hálát, köszönetet. Ne feledd, minden, ami szép és jó életedben, 
az mindig Tőlem van. Szülők, barátok, ismerősök vagy ismeretlenek, csak 
eszközök a kezemben, akik által eljuttatom hozzád azt, ami szebbé teszi éle-
tedet. Ha megtanulsz hálálkodni, dicsőíteni, akkor látni fogod, hogy mennyi-
re szeretlek. Szeretetemet neked kell észrevenned, ezt nem tudom helyetted 
megtenni. De ne hidd, hogy ez nehezebb, mint a matek vagy az angol. Nem. 
Neked nem lesz nehéz megtanulnod a szíveddel gondolkodnod.

Gyermekem! Szó sincs róla, hogy távolabb kerültél volna Tőlem! Nem 
kerültél távolabb Tőlem, hanem közelebb kerültél ahhoz az élethez, melyben 
annyi a lelki zavaró állomás, hogy bizony közelségem emiatt nem érzékelhe-
tő annyira, mint előbb volt. Valójában ez az oka időnként veszekedős hangu-
lataidnak is. Veszekedésre mindig lehet okot találni, mint ahogy a veszeke-
dések kikerülésére is. Kétségtelen, hogy amikor veszekszel, akkor nem vagy 
ura önmagadnak. De azért ne fogj mindent a lelki zavaró állomásokra, vagy-
is az ördögre, vagy rossz hangulataidra, és főleg ne azokra, akikkel veszek-
szel. A szeretet nagyon leleményes, és ki tudja kerülni mások megbántását.

A barátságokkal kapcsolatban pedig ezt mondom: A te korodban cipő-
det, ruháidat is elég rövid idő alatt alakítanod kell, mert különben nem tud-
nád használni ezeket. Így van ez ilyenkor a barátságokkal is. Ez általános je-
lenség. Nem is az a fő probléma, hogy te nem érted meg a másikat, hanem 
inkább az, hogy téged nem értenek meg mások. Egy darabig igen, de csak 
egy darabig. Hidd el,  így tanulsz meg önállósulni!  Az önállósulásra pedig 
nagy szükséged lesz, mert a te korosztályodnak nem jósolok sok jót a jövőre 
nézve.

Tanulásoddal kapcsolatban a következőket mondom: Az, hogy a matek 
nem megy, ez még érthető. Bár itt tudnod kell, hogy ez a tantárgy olyan az 
értelmed számára, mint a késnek a köszörűs. Tehát nem közvetlen látjátok 
hasznát, hanem közvetve. Élesíti az értelmet, s logikus gondolkodásra nevel. 
Ez pedig fontos, mert általában az emberek fejében nincsen rend, s így a szí-
vükben sem lehet. Én csak annyiban tudlak benneteket munkatársaimmá ten-
ni, amennyiben átadjátok értelmeteket is Nekem. S minél csiszoltabb az az 
értelem, melyet felhasználhatok, annál több segítséget tudok adni az embe-
reknek az ilyen értelmes emberek által.

Az angollal kapcsolatban már nem tudok olyan megértő lenni, mint a 
matekkal. Nem, mert ez nemcsak szorgalom kérdése, hanem több is ennél. A 
többlet pedig az, hogy aki egy nyelvet legalább olvasási szinten elsajátít, az 
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kaput nyit lelkében sok olyan ismeret befogadására, melyektől e nélkül el-
esik. Az enyéim számára a nyelvek ismerete, legyen az bármily csekély isme-
reti szint, olyan eszköz, mely lehetőséget ad bizonyos rendteremtésre zűrza-
varos életetekben. Tanulj hát szorgalmasan angolul! Hasznát fogod még ven-
ni.

Most rátérek kistestvéred és édesanyád testi fájdalmára. A tenyér, csak-
úgy, mint a talp, idegvégződések tárháza. Ha valakinek a tenyere vagy a talpa 
fáj, az rendszerint más testi megbetegedésnek tüneti jele.

Tudnod kell, hogy az igazi szeretés nem az, ha  megcsinálja valaki más 
helyett azt, amit neki kellene megcsinálnia, pl. nem az szeret téged helyesen, 
aki esetleg helyetted megcsinálja a leckédet, hanem az, aki segít neked, hogy 
te csináld meg azt. Így a betegségeknél is, Én szívesen segítek, de az orvoso-
kat nem helyettesítem, csak a betegnek segítek gyógyulni. Édesanyádnak szí-
vesen segítek, s ezt tettem az előbbi fejezetben, de ha szükségét látja, akkor 
orvost kell kérnie, ha gyógyíttatni akarja magát.

Testvéreddel kapcsolatban azt kell mondjam, hogy sorsa a jövőre néz-
ve nem egyértelmű. Ez azt jelenti, hogy előre meg nem határozható Általam 
sem minden, mivel valóban szabadnak teremtettem az embert. Annyit mond-
hatok, hogy kétezer évvel ezelőtt is képes voltam gyógyítani, látván az embe-
rek hitét. Erre ma is képes vagyok, ha látom azok hitét, akiknek fontos, hogy 
gyógyítsak. De azt tudnod kell, hogy még senki sem lett boldog azáltal, hogy 
meggyógyult. Csak szeretés által lehet bárki is boldog. És az is igaz, hogy 
mivel a szeretés nem más, mint másért élés, ezért ott, ahol beteg van, jobban 
kivirágozhat, mint ott, ahol senki sem szorul annyira rá, hogy segítsenek raj-
ta. 

Az a nagy király pedig, akitől te félsz, hogy jön és megöl, az nincs. 
Nem is lesz. Félelmed alaptalan. Neked is, mint mindenkinek, csak önmaga-
toktól kell félnetek, mert míg Enyéim vagytok, addig senki soha nem tehet 
veletek olyat, ami valaha is lelketek kárára lehetne. Ne félj hát! Sokkal job-
ban szeretlek Én téged, mint ezt te valaha is el tudnád képzelni. Egy olyan 
mennyországot teremtettem számodra, ahol valóban minden kívánságod tel-
jesülni fog. De ez még egy kicsit odébb van. Ezt még ki kell várnod hitben, 
reményben és szeretetben. De az biztos, hogy ha te itt a Földön teljesíted az 
Én egyetlen kívánságomat, tehát ha törekedni fogsz, hogy növekedj a szere-
tetben, akkor Én örökkön örökké teljesíteni fogom neked minden kívánságo-
dat abban az országban, melyet pontosan neked és olyanoknak készítettem, 
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akik számára a Földön és a másvilágon sem létezik fontosabb, mint a SZE-
RETET. Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében."
*******************************************************
238. Kérdező: A reinkarnációval és az Úr napjával kapcsolatban kérem a 
HANG válaszát.

HANG: "A jelen korban sok embert  foglalkoztat  a reinkarnáció. Ez 
természetes következménye annak a szellemi fejlődésnek, mely összezsugo-
rította  a Földet olyan értelemben, hogy kommunikációs eszközei által meg-
szüntette még földrészek között is a távolságot. Így tömörítve olyan informá-
ciókhoz jutottatok, melyek nemcsak felvetik a reinkarnáció kérdését, de nem 
is tudnak mit kezdeni vele előző ismereteik alapján.

Van reinkarnáció. Akár eszetekre, akár szívetekre hallgattok, nem tud-
tok belenyugodni abba, hogy a földi élet poklánál nagyobb és általánosabb 
poklot  létben  tarthat  az  az Isten,  akit  ti  joggal SZERETET-nek neveztek. 
Hogy is szűnhetne meg a fejlődés lehetősége abban a világban, amelyet ti 
másvilágnak neveztek, melyben még nagyobb lehetőség kell hogy legyen az 
örök értékek kibontakozására, mint itt a Földön. Ha pedig valaki azt monda-
ná, hogy nem a fejlődés, csupán a fejlődés iránya válik megváltoztathatatlan-
ná, hát erre csak azt mondom, hogy ismét olyasmit állítotok, mely át nem 
gondolt kijelentés, mivel a tisztábban látás nem eredményezhet nagyobb le-
merevülést a boldogtalanság irányában, mint a kevésbé tiszta látás. Ha tehát 
valaki odaát nem lát tisztábban, mint itt a Földön, akkor nem is lehet boldog-
talanabb a rossz miatt. Ha pedig éppen tisztultabb látása következtében él át 
nagyobb lelkiismeret-furdalást, az csak azért lehet, mert javulni akar. Ha pe-
dig valaki javulni akar, képtelenség, hogy éppen a TEREMTETLEN SZE-
RETET akadályozná meg ebben! Higgyétek el, nem lehet örökkön örökké 
senkinek rosszul törekednie arra, hogy boldog legyen, ha egyszer arra terem-
tette őt a TEREMTŐ. 
Igaz, hogy minden rossz egy elrontott jó. Amint lehetetlenség, hogy valaki 
mindig minden jót elrontson, éppen úgy lehetetlenség, hogy valaki mindig 
minden jót jól csináljon. Mindig mindent jól csinálni csak Én tudok, mert 
egy vagyok az Atyával. Ezért mondhattam, hogy Nálam nélkül semmit sem 
tehettek,  de  Velem természetesen  tehetitek  mindig  a  jót.  Ennek  örökkön 
örökké  csak  elvben  lehet  ellene  mondani.  Gyakorlatban  azért  nem,  mert 
nemcsak örök életre vagytok teremtve, hanem örök boldogságra is. És ez a 
döntő. Igazán keresni örökké a boldogságot, s azt soha meg nem találni, ez 

290.



olyan ellentmondás, mintha azt mondaná valaki, hogy olyasmire van teremt-
ve, ami nincs is.

Én most itt a reinkarnáció tényét említettem, illetve szükségességét an-
nak, hogy mindenkinek lehetővé kell tennem a megfelelő szellemi irányvál-
toztatást.  E kettő  együvé tartozik.  Vannak olyan szeretetlenségek,  melyek 
csak a földi életben korrigálhatók. Ezért kell legyen reinkarnáció. Nyilván 
nagy tévedésben van az, aki ezt könnyítésnek gondolja a maga számára jelen 
szeretetlenségeinek kiélése kapcsán, mert neki nem könnyebb, hanem nehe-
zebb, illetve így mondom, fájdalmasabb vizsgán kell majd átesnie.

Valóban nem sokat beszéltem nektek földi életem során a reinkarnáció-
ról, de már az is elegendő kell legyen, hogy nem beszéltem ellene, pedig sok-
szor meg kellett volna tennem, ha nem lenne ez. De azért beszéltem róla. 
Nemcsak Illés és János esetében, hanem mikor arról beszéltem, hogy addig 
vettetik börtönbe az adós, míg ki nem fizeti tartozását. Fontosabbnak tartot-
tam, hogy az örök kárhozat elvi lehetőségét állítsam elétek. Van tehát örök 
kárhozat, de nincs örök kárhozott. Vagyis, egyszer kiürül a pokol, gyakorlat-
ban lesz olyan, hogy mindenki boldog lesz. Csak olyan nem lesz soha, hogy 
valaki anélkül lehetne boldog, hogy ne tette volna rá életét a szeretetre. Tehát 
senki sem kerül könnyebben a mennyországba a reinkarnáció ténye alapján, 
mint ahogy e nélkül gondoltátok. Ezért nem a reinkarnáció ténye az érdekes 
számotokra, hanem a szeretetben való növekedés. Ez az, amit ha tetszik, ha 
nem, mindenkinek meg kell valósítania, s mielőbb teszitek, annál kevesebb 
szenvedés vár rátok. Félelemből különben sem lehet mennyországba jutni, 
csak szeretetből. Félelem csak a cselekedetek szintjén hozhat gyümölcsöt, s 
ez csak átmeneti lehet. Gondoljatok arra, hogy a háború borzalmai közepette, 
a bombázások alatt szinte mindenki megtért. Jaj, de rövid ideig tartott ez a 
megtérés! Hát mennyország nem ilyesmiért jár. Természetesen a félelem ál-
tal elindított bűnbánat is válhat jó irányúvá. Ilyen félelem nem alaptalan a re-
inkarnáció esetében sem. Sőt! Jobban megalapozott, mint az e nélküli, mivel 
a szeretet Istenét nem teszi soha talonba. Nektek még meg kell tanulnotok, 
hogy ha valaki rosszat tesz, az feltétlenül árt önmagának, s nem árthat az Is-
tent szeretőknek. Ti azért akarjátok megjavítani a rosszakat, mert ezt nem hi-
szitek el. Ha elhinnétek, ha nem akarnátok megjavítani a rosszakat, ha arra 
törekednétek, hogy számukra rámutassatok arra, hogy rosszaságukkal önma-
guknak  ártanak,  ha  csak  arra  törekednétek,  hogy önmagatokat  javítsátok 
meg, akkor gyorsabban lehetne szebb és jobb a világotok. Nem véletlenül 
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mondtam már kétezer évvel ezelőtt:  "Ne álljatok ellen a gonosznak!" /Mt 
5;40./

Valamit még az Úr napjáról. Heti egy nap pihenő azért fontos, mert az 
idegzetbe ágyazott szellem e nélkül nem képes regenerálni azt az anyagot, 
testet, mely eszköze a szellem megnyilatkozásainak, s temploma az ÉN Szel-
lememnek. Azt meghatározni,  hogy a hét napból melyik legyen az az egy 
nap,  ez  nem lényeges.  Különböző vallások különböző napot  jelöltek  meg 
erre a célra. E különbözőség nem Tőlem van, hanem tőletek. Tőlem az van, 
hogy kell legyen egy ilyen nap. Nyilvánvaló, hogy e téren nem lehet egyéni-
eskedni,  mivel  egy igazi  jó kikapcsolódás  egyben társadalmi  és társasági, 
családi esemény is. Ahol te élsz, ha keresztény vagy, akkor számodra az Úr 
napja természetesen a vasárnap. E napnak nem a tartalma más, mint a keresz-
ténység előtti időben volt, hanem az időpontja. A Biblia előbb sem mondta 
ki, hogy melyik legyen a hét közül a szabbat, vagyis a pihenőnap, csupán ezt 
nevezte hetediknek. Hagyományotok a vasárnapot, a hét első napját ajánlotta 
fel Nekem ugyanazzal a tartalommal, mint amivel a szombat volt addig fel-
ruházva. Ezt az elsőt tartjátok most hetediknek.

Arra kérlek, ne keveredjetek bele olyan lényeget nem érintő vitákba, 
melyek a farizeusokat és az akkori /és mostani/ főpapokat jellemezték! Ezek 
még engem is bitófára juttattak, s ezt teszik most is Velem. Ne azonosuljatok 
velük! Ebben ne.

Megáldalak szeretetem LELKÉVEL."
*******************************************************
239. Kérdező: Egy érett leány, aki nem érti, miért nem teljesülnek azok a 
legelemibb vágyai, melyek minden leánynál természetesek? Miért kell csa-
lódnia abban, akit férjének remélt, miért nem lehet már édesanya úgy, mint 
annyian mások?

HANG:  "Leányom! Ha megkérdeznéd ismerőseidet,  s azok őszintén 
válaszolnának arra a kérdésedre, hogy számukra a boldogságot jelentette-e az 
a döntésük, mely életük sorsát döntötte el, hát bizony nagyon meglepődnél. 
Neked már nagyon ki kellett volna nőnöd azt a szemléletet, miszerint a há-
zasság és a gyermek boldogít. Hogy is gondolhatod ezt, mikor ez még senki-
nél sem lett így. Vagy Én boldogítok, vagy senki. Mit akarsz? Azt hogy vá-
gyaid teljesüljenek? Nem igaz, hogy ezt akarod. Igazolom: Tételezzük fel, 
hogy lesz egy gyermeked. Te nyilván azt akarod, hogy mindig rád hallgas-
son. Vagy nem? De. Ezt viszont csak úgy tudnád elérni, ha fejecskéjét jól a 
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falnak ütnéd, hogy egész életére hülye maradjon, s csak rád figyeljen, s min-
dig azt tegye, amit te mondasz neki.

Leányom! Maradj a Földön! Az ábrándozás a fantáziálásnak olyan for-
mája, mely éppen azt a jelent rabolja el tőled, melyben szereteted növekedé-
sét képezhetnéd. Amíg ki nem növöd azt az ostobaságot, hogy boldogságod 
másoktól függ, addig Én, a mindenható Isten sem tudok neked eleget tenni. 
Már az egy helytelen alapállás, hogy te oly csekélységnek gondolod magad 
számára azt, ami eddig még szinte senkinek sem sikerült, vagyis hogy legyen 
egy melegszívű társa, gyermek, akikkel szépen eléldegélhet majd. Édes lá-
nyom, hol élsz! ?

Én valóban szeretlek. Ha nem hiszed, nézz a keresztre! Te szeretsz En-
gem? Hát úgy szeretnék ránézni  a te keresztedre,  hogy ezt  leolvashassam 
róla, mint te leolvashatod az Én keresztemről, hogy mennyire szeretlek.

Bocsáss meg, most nem tudok neked mást mondani! Nagyon szeretlek, 
nagyon meg akarlak érteni,  de nem tudom helyeselni  azt  a látásmódodat, 
mely jelenleg meghatároz téged.

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL."
*******************************************************
240. Kérdező: Egy éve érettségizett, s most nem sikerült a felvételije. Jézus 
akarata ez vagy a felkészültség hiánya? Kezdje újra, vagy külföldön próbál-
jon szerencsét? Mi a feladata? Mint keresztényt, érdekelhetnek a többi, főleg 
a keleti vallások, a jóga? Van sátán?

HANG: "Gyermekem! Nem felkészültséged hiánya az oka, hogy nem 
vettek fel. Vettek fel nálad sokkal kevésbé felkészültet is. Itt most nem térhe-
tek ki arra, hogy mit kerültél el azáltal, hogy nem vettek fel. Annyit viszont 
mondhatok, hogy a jövőben, ha felvételire jelentkezel, és nem vesznek fel, ez 
akkor  sem a felkészültséged,  illetve  fel  nem készültséged következménye 
lesz. Azt viszont nagyon nem javaslom, hogy külföldön próbálkozz. Sorsodat 
nem rajtad kívül álló erők dönthetik el. Külföldet azért nem ajánlom, mert 
fölöslegesen időt veszítenél, és olyan keserű tapasztalatokat szereznél, me-
lyek nagyon bekeményítenének. De persze szabad vagy. Választanod neked 
kell felelősséggel. Ezt senki sem teheti meg helyetted. Én sem.

Ami a különböző vallásokat, főleg a keleti vallásokat illeti, hát erre azt 
mondom, hogy nem kell félned egyiktől sem. A te mostani vallásodban is 
van kivetnivaló, és a keleti vallásokban is van megszívlelni való. Feltétlenül 
tartozni kell valláshoz, mert Engem szeretni magányosan nem lehet, ahogy 
Én sem mutathatom ki szeretetemet úgy, mint szeretném, azok iránt,  akik 
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nem  tartoznak  semmiféle  valláshoz.  Olvasd  többször  és  elmélyültebben 
evangéliumaimat! Sok termékeny gondolatot fogsz kapni általuk. A problé-
máktól ne félj! Akarj mindig értelmileg megnyugtató válaszokat kapni fel-
merülő problémáidra! Hidd el, minden problémádra van ilyen válasz! Nem 
szeretnélek igazán, ha nem találnál Nálam sem szellemedben megnyugvást.

Sátán persze hogy van. De ne légy gondban miatta! Te, ha mellettem 
állsz, akkor a GYŐZTES oldalán állsz. 

Megáldalak."
*******************************************************
241. Kérdező: Látomás, vagy képzelődés? Férjem vallásosságán lehetne vál-
toztatnom?

HANG: "Leányom! Az emberi lélek nagyon sok élményt hordoz ma-
gában, melyeket szelleme különböző képekben vetít tudata elé. E képeknél 
nem az a fontos, hogy milyen az eredetük, hanem az, hogy mire használja fel 
őket az, akinek tudatában ezek megjelentek. Tehát nem azt kell kutatni, va-
jon Jézustól vannak vagy sem, hanem arra kell törekedni, hogy növeljék szí-
vedben azt a szeretetet, mely olyan áldozatokban nyilvánul meg, amit csalá-
dod igényel. Ha valaki megérti azt, hogy az Általam kívánt életelvesztés nem 
más, mint másért élés, akkor nem fog mindig önmagába botlani, nem azon 
fog spekulálni, hogy jól tette-e azt, amit tett, hanem ezt az ítéletet is Rám 
bízva teszi tovább a másért élés áldozatát.

Semmi értelme, sőt kifejezetten káros minden olyan próbálkozás, mes-
terkedés,  mely  bárkinél  megpróbálja  manipulálni  más  embernek  vallásos 
vagy nem vallásos érzelmeit.  Teljesen helytelen,  ha valakit  valaki  rá akar 
venni valamire. Csak arról lehet szó, hogyha kérdeznek, miért vagy olyan, 
amilyen, akkor tudd megválaszolni.  Természetesen te is rákérdezhetsz fér-
jedre vagy bárkire, hogy miért olyan, amilyen Velem kapcsolatban, de nem 
helytelenítheted azt,  amit  mond. Csupán nem kell  magadévá tenned. Neki 
kell helyteleníteni, ha Előttem, tehát lelkiismeretében helytelennek látja. Ne 
akarjátok nevelni egymást! Szinte minden gyűlölködésnek ez és ehhez ha-
sonló próbálkozás a forrása. Viseljétek el egymást szeretetben, ahogy Én is 
elvisellek benneteket! Én sem törekszem megjavítani benneteket. A törekvés 
területét mindenki saját lelkében hordja. Csak lehetőségeket kínálok fel. Ezt 
kell tenned neked is! Tiszteljétek egymást még bűneitekben is, legalább any-
nyira, mint Én tisztellek benneteket! Legjobban akkor kínálod fel a szeretés 
lehetőségét, ha a másik úgy éli meg, hogy ez részéről viszontszeretés. Amint 
a ti szeretetetek sem indító, hanem visszasugárzó szeretet Felém, úgy akik-
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ben élek, azok másoktól csak visszasugárzó szeretetet várhatnak. Várhatnak, 
és nem elvárhatnak. Remélem, érzed a két szó közötti különbséget.

Megáldalak a türelem és béke LELKÉVEL."
*******************************************************
242. Kérdező: Egy gyermekéért aggódó édesanya kér tanácsot

HANG: "Amióta ember él a Földön, azóta minden nemzedéknek kü-
lön-külön meg kell tanulnia, éspedig tapasztalatból, hogy senkinek sincs ma-
radandó hazája, boldogsága ott, ahol él.

Gyermekem! Te a világ legboldogabb édesanyjának nevezted magad 
kisfiad születése után, Hozzám intézett leveledben. Az ilyen szavaknak nincs 
komoly tartalmuk, nincs realitásuk. Tehát távol vannak Tőlem. Te is, mint 
minden ember, olyan iskolába jársz, mely iskola egyetlen főtantárgyra akarja 
felhívni a figyelmedet:  A szeretetből hozott áldozat a boldogság útja. Amíg 
vágyaid, álmaid, elképzeléseid kielégítésétől reméled boldogságodat, addig 
valótlan világokban keresed a valóságot, vagyis boldogságod, vagyis Engem. 
Gyermeked, aki lényegében nem a tiéd, hanem az Enyém, sem téged, sem 
mást soha boldogítani nem fog. Boldogítani egyes-egyedül csak Én tudok. 
Amíg ezt nem értitek meg, amíg ezt magyarázgatnom kell, addig olyan mó-
kuskereket forgattok, ahol csak a kerék forog, de ti egyhelyben toporogtok.

Te most azt hiszed, hogy gyermeked akkor lesz boldog, ha olyan lesz 
egészségileg, mint a többi ember. Kérdezd meg az egészséges többi embert, 
vajon boldogok-e? Aki azt fogja mondani, hogy igen, az ha őszinte, hozzá 
fogja tenni, hogy olyankor boldog, ha nem kell gondolkodnia. Tehát a bol-
dogság nála  a  bódultsággal  egyenlő.  Ilyennek akarod gyermekedet?  Ugye 
nem.

Drága Gyermekem! Kisfiad valóban egészséges Bennem. Sokkal job-
ban, mint gondolod vagy egyáltalán elképzelhetnéd. Ő nem miattad, nem mi-
attatok, hanem ÉRTED van olyan állapotban, amilyenben van. Kicsit messzi-
re vezetne, és számodra most félreérthető is lenne, ha részletekbe menően 
beszélnék arról, hogy ő születése előtt hogyan és miért vállalta a földi életet. 
Most elégedj meg azzal, hogy számodra bármennyire kereszt, de megváltói 
kereszt ő. Mert volt ám neked is olyan előéleted, melyről most nem tudhatsz. 
Nem is kell tudnod. Neked a legfontosabb az, mit te írtál le a levélben, de Én 
fogalmaztam meg, s így írtad: "A mennyei Atya velünk van, irányítja lépése-
inket."  - Már többször  fogalmazhattam meg benned gondolatokat,  melyek 
gyógyírt jelentettek lelkednek. Ezt fogom tenni a jövőben is. Vállald a PÁR-
BESZÉD-IMAFORMÁT. Mindig Én fogok szólni hozzád, ha olyan gondo-
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latokat engedsz megfogalmazódni magadban, ami téged épít,  buzdít és vi-
gasztal. Benned vagyok, mint ahogy gyermekedben is. Ez sokkal értékesebb, 
mint az, hogy járni lásd, és beszélni halljad őt. Persze ennek is eljön az ideje, 
de csak akkor, ha az értékesebbet már nem homályosítja ez el.

Nagyon szeretlek. Áldozatos szereteteddel szeress vissza! Így magad is 
gyógyító erőt fogsz sugározni magad körül.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."
*******************************************************
243. Kérdező: Házasságunk elválással végződött. Mennyiben vagyok én is 
oka ennek? Szeretnék okulni, tanulni e tragédiából.

HANG:" Ti azt szoktátok mondani: 'Kettőn áll a vásár.' Hát a vásár le-
het hogy kettőn áll,  de a házasság nem vásár. A házasságban nem vásárol 
meg senki semmit. Még csak el sem ad. A házasságban mindkét fél odaad. 
Odaadja önmagát  a másik  félnek azért,  hogy egyre jobban kinyilvánuljon 
mindkettőjük életében a mindent odaadó Isten jelenléte. A szétesett házassá-
gokban nem elválás történik, hanem elhagyás. Ezt pedig nyilván nem mind-
ketten követik el, hanem csak az, aki belül a szívében otthagyta a másikat. Ez 
már akkor megtörténik, mikor még tovább is együtt élnek. Csak ekkor még 
nem lehet kívülről látni az egyik fél hűtlenségét. Persze van olyan, hogy ezt 
később sem tudja látni külső szemlélő, de a házastársak tudják, hogy melyi-
kük hagyta el szívében a másikat. Főleg az tudja, akiben elindult a hűtlenség.

Azt mondom tehát, ne keresd azt, ami nincs. Bármit tettél volna, ő ak-
kor is elhagyott volna. Az elhagyás csírája nem benned, hanem őbenne élt, s 
csak megfelelő feltételek kellettek, és e csíra megérett benne. A megfelelő 
feltételeket nem te teremtetted meg, hanem ő találta meg ezeket magának.

Neked most reálisan, a józan ész szavát követve kell tovább élned éle-
tedet úgy, hogy ne csorbuljon hűséged, ne váltson át szereteted az igazság és 
a jog küzdőterére, hanem benső bizonyossággal bízz Bennem, aki nem isme-
rek elválást, mivel a szeretet mindig eggyé akar ölelni mindent és mindenkit.

Ha mindenki elhagy is, maradj hűséges Hozzám. Én örökre hű mara-
dok hozzád!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL."
*******************************************************
244. Kérdező: Egy fiatal házaspár, akik nagyon szeretnék, ha volna gyerme-
kük.

HANG: "Gyermekeim! Három út áll előttetek. Az egyik, hogy orvosi 
beavatkozással igyekeztek lehetőséget teremteni egy gyermek megszületésé-
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hez. A másik, hogy rendszeres imával könyörögtök a gyermekáldás megma-
radásáért, s így hitetek meghozza ezt a gyümölcsöt. A harmadik pedig az, 
hogy bár imádkoztok gyermekért, de a hangsúlyt nem erre teszitek, hanem 
arra, hogy azt az időt, melyet a családokban egy gyermek nevelése lefoglal, 
úgy használjátok fel, hogy lélekben szülessenek gyermekei az Én Atyámnak. 
Én ezt a harmadikat ajánlanám. Föl kell  hívnom figyelmeteket,  hogy nem 
olyan események előtt  áll  a világ, melyben előnyt jelentene a családban a 
gyermek. Tudom, hogy nektek nem is az előny az a szempont, mely bennetek 
él, hanem az a természetes igény, melyet az Általam teremtett természet ma-
gában hord, ha egyszer házasságra léptetek egymással.

De tudnotok kell,  ez a természetes  igény nem szabad hogy döntő le-
gyen bárki számára is, mivel elsődlegesen nem házasságra teremtettelek ben-
neteket, hanem Önmagamra. Valóban akkor teszitek önmagatokkal is a leg-
jobbat, ha egymást abban segítitek, hogy Értem jobban, szabadabban éljen 
másokért. Ahol gyermek van, ott jelen társadalmi berendezkedésetek miatt 
egy időre föl kell függeszteni azt a nagyon fontos rendet, hogy Én abszolút 
első helyen maradjak. Ez csak olyan életközösségekben valósulhat meg, me-
lyek nálatok még szinte nincsenek is. Mindaddig, míg valaki nemcsak gon-
dolkodni, de élni sem tud életközösség-en kívül, mindaddig csak olyan embe-
ri kapcsolatokban lehetek abszolút első /vagyis, ahol nincs második, mert Én 
mondom meg, akár naponta megváltoztatva is, hogy mi a teendő/, ahol a szü-
lőt nem határozza meg a gyermeknevelésre kötelezően kiszabott, kikénysze-
rített idő. És természetesen abszolút első lehetek a magányosoknál. Igen, ez 
még akkor is így van, ha egy magányos úgy gondolja, hogy előbb el kell tud-
nia temetnie apját, anyját vagy testvérét. Az ilyennel könnyebben meg tudom 
értetni, hogy abszolút első vagyok, mint azzal a kismamával, aki még gyer-
mekét dajkálja, gyermekét, aki nem is az övé, hanem az Enyém.

Ne legyetek család centrikusak, mert akkor legjobb esetben is két-fó-
kuszú lesz életetek! Amit ti természeti törvénynek mondotok, az csak rész-
ben lehet életetek meghatározója. 

Mint abszolút Első, tehát mikor nincs második, mondhatom bárkinek, 
hogy legyen nagycsaládos, csak úgy, mint mondhatom bárkinek azt is, hogy 
legyen remete. Ezzel nem kerülök ellentétbe azzal a kívánságommal, misze-
rint  nem kivenni  akarlak  benneteket  a  világból,  hanem azt  akarom,  hogy 
megmeneküljetek a gonosztól. Éppen így, életközösségben élés nélkül is kér-
hetem azt, akit akarok, arra, hogy vállaljon nagy családot Irántam való szere-
tetből. Itt azért nincs szó ellentétről, mert ilyen egyedi esetekben igazán csak 
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Én látom át tisztán a nagy egészet. Ezért  a "tegyetek tanítványommá minden 
népet", mint általános elvet, nem üti a nagy család vállalása, ha az konkrét 
esetben benső indításra történik. De ilyen esetben nem szabad lelkiismeret-
furdalást éreznie annak, aki számára nem a közösségalakítás a legfontosabb, 
hanem saját családja.

Számotokra jelenleg az látszik az Én szándékommal megegyezőnek, ha 
nem a nagy vagy bármilyen család vállalását, hanem a tanítvány-gyűjtés fel-
adatát érzitek magatokra nézve legfontosabbnak.

Megáldalak benneteket a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
245.  Kérdező: Uram!  Egy orvosi  diplomával  rendelkező  személyt  hozok 
eléd, aki családanya. Szenvedi, hogy e két szerepkörnek nem tud egyszerre 
úgy megfelelni, mint önmaga és mások is ezt elvárnák tőle. Mitévő legyen?

HANG: "Gyermekem! Megmondom neked úgy, ahogy van. Nem tu-
dok egyértelmű választ adni problémádra. De természetesen nem maradhatsz 
tanácstalanul, mivel Hozzám fordultál. Csak nem lesz egyértelmű a mondan-
dóm. Tehát nem megoldom, hanem segítem megoldani nehézségedet.

Neked is szól az, amit már köreitekben valakinek mondtam: Ne légy 
családcentrikus! Ne légy két-fókuszú lény! Legalább is ne erőltesd ezt! Más 
dolog valamit elviselni,  és más dolog valamire törekedni. Két-fókuszú az, 
akinek életében az egyik gyújtópont Én vagyok, a másik pedig hol ez, hol az. 
Segítségül kell hívnod férjedet és közösségedet. Nem kell követned tanácsu-
kat, de ki kell kérned azt! Éppen azért nem adhatok egyértelmű választ ne-
ked, mert e téren nem egyedül kell hordoznod a felelősséget. Nem befolyá-
solhatom sem férjed, sem közösséged döntését úgy, hogy a felelősség Rám 
hárítható legyen. Ami egészen biztos, az az, hogy Én melletted állok akkor 
is, ha orvosként dolgozol, tanulsz, és akkor is, ha anyaként, feleségként te-
szed azt, amit tenned kell. E téren egy pillanatig se légy bizonytalanságban! 
Amit csinálsz, Velem teszed. Nem tágítok mellőled!

Te azok közé tartozol, akik Lelkem előtt álltak akkor, mikor a Bibliá-
ban ez fogalmazódott meg: 'Aki sokat kap, attól sokat is követelnek.' Igen, 
mert a férj, a gyermek, az orvosi diploma, ez így sok. Sok annak, aki tudja, 
hogy mindenkit szeretni tanításra szólítottam be ebbe az életbe. Szeretni taní-
tásra, és nem megkötözöttségre. Tudnod kell,  hogy a beteggyógyítás csak-
úgy, mint a családi kötelékben végzendő munka, ezek mind eszközök csupán 
arra, hogy a szeretni tanítás, mint cél, csorbát ne szenvedjen. Szíved nyugal-
mát elfoglaltságaidban el kell fogadnod. Ha valaki utólag  mindig úgy gon-
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dolja, hogy éppen mást kellett volna csinálnia, mint amit  tett, az engedett an-
nak a kísértésnek, mely az irrealitások világába akarja emelni a lelket. Ezek 
azok, akik a mulasztással vétkezést állapotszerűen élik meg. Mint tudod, ez 
betegség. A gyógymódja ennek a betegségnek az, ha átteszed a hangsúlyt a 
cselekedetről a szándékra. Tehát nem az az érdekes, amit csinálsz, hanem az, 
amiért, akiért csinálod. Tedd Értem, amit teszel, s nyugalmat talál a lelked. 
Mindenki  annyi  mulasztást talál  életében,  amennyit  csak akar.  Ezzel  nem 
szabad törődnie annak, aki Értem kel fel reggel, és Értem teszi azt, amit tesz.

Nagyon szeretlek téged, férjedet, családodat, de nagyon szeretem a dip-
lomádat  is.  Ezek mind-mind  talentumok.  Türelem!  Tanulj  meg magaddal 
szemben is elvárások helyett várakozni tudni!

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL."
******************************************************
246. Kérdező: Uram! Egy önmagával állandóan elégedetlen édesanyát ho-
zok eléd, aki nagyon szenvedi, hogy annyira türelmetlen övéivel szemben.

HANG: "Gyermekem!  Türelmetlenséged  ősforrása  önállótlanságod. 
Azért vannak elvárásaid másokkal szemben, mert ahhoz szoktattad magadat, 
hogy másoknak is elvárásai vannak veled szemben. Teljesen helytelen alap-
állás az, ami jellemez. Hány évet kell még élned, talán egész életedet úgy 
akarod leélni, hogy más akarjál lenni, mint ami vagy? Mikor látod már be, 
hogy nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy? 
Ha pedig azt hiszed, hogy te tehetsz olyat, ami által már nem vagy Enyém, 
vagy tehetsz olyat, ami által tökéletesen méltó lehetsz Hozzám, hát akkor - 
ne sértődj meg nagyon, de balga vagy. Neked nem megjavulnod kell! Neked 
meggyógyulnod kell! Ennek pedig az az útja, hogy nem azt tartod fontosnak, 
te milyen vagy, még kevésbé azt, hogy   mások milyenek, hanem azt, hogy 
Én milyen vagyok. Ha pedig rájössz, hogy Én olyan vagyok, mint az irgal-
mas szamaritánus, mint a jó pásztor, mint a szőlőtő, mint a juhok aklának ka-
puja, mint az Isten báránya, mint az az Isten, aki lelkedben vettem magam-
nak lakást, akkor már nem lesz nehéz rájönnöd, hogy ha te nem is lehetsz 
olyan, mint Én, de Én lehetek olyan benned, mint a Názáreti Ácsban voltam.

Éppen, mert  szeretlek,  nem tehetem meg, hogy mássá tegyelek.  Azt 
sem, hogy fölmentselek az önfegyelem, az önuralom, az önállóvá válás fel-
adatai alól. Te azt hiszed, hogy téged jól neveltek. Nem. Ha jól neveltek vol-
na, akkor nem írtad volna ezt a levelet. Nem jól nevel az a szülő, akire gyer-
meke mindig számíthat. Mint ahogy nem jól szeret az a gyermek, aki szülei-
ért él, akire szülei mindig számíthatnak. A jó nevelés alapfeltétele az önálló, 

299.



felelősségvállalásra, karó nélkül is egyenesen maradásra nevelés. Az nevel 
jól, aki lehetőséget ad neveltjének arra, hogy saját kárán, keserves tapasztala-
tok árán megtanulja az önnevelés nem könnyű mesterségét. Mit gondolsz, 
miért tettem azt tizenkét éves koromban, hogy anyám és nevelőapám három 
napon át keressenek? Mit gondolsz, miért tehettem meg, hogyan vehettem 
bátorságot magamnak arra, hogy szó nélkül három napon át elmaradjak tő-
lük? Mert rosszul neveltek? Nem! Mert jól neveltek!!!
 Gyakrabban gyere Hozzám GYÓGYULÁSÉRT! A szívedben vagyok. Ott 
várok rád. - MEGÁLDALAK! "
*******************************************************
247. Kérdező: Uram! Olyan ember kér tőled tanácsot életére vonatkozóan, 
akit a pszichológiai kezelések nem tudtak kigyógyítani pánik-betegségéből, s 
bizonyos természetes gyógymódok sokat javítottak állapotán. Úgy érzi, szíve 
szeretetét, önbizalmát nem tudja megfelelő módon kezelni.

HANG: "Gyermekem! Ha jobban ismernél, akkor már régen túl lennél 
azokon a nehézségeken, melyeket  most  szenvedsz.  Tehát jobban meg kell 
Engem ismerned, hogy ne tüneti kezelésekkel szórakozzanak veled, hanem 
belülről találd meg azt a terápiát, mely képes tökéletesen meggyógyítani ben-
ső sebeidet.

Az első lépés, hogy ne azzal az istenképpel foglalkozz, mely benned él, 
hanem örülj annak, hogy te Istenben élsz. A második lépés pedig az, hogy 
gondolkodj el ezen: a Jézus név annyit jelent, hogy Isten, a szabadító. El kell 
hinned, hogy valóban szabadító az Isten az által a Jézus által, aki most hoz-
zád beszél, és aki minden problémára megoldást, gyakorlati megoldást ad. A 
harmadik lépés az, hogy az EVANGÉLIUMOKAT olvasd, s próbáld meg az 
azokban találtakat párbeszéd-imában Velem megbeszélni. Ha arra törekszel, 
hogy csak olyan gondolatokat fogalmazz meg az ilyen imában, melyek téged 
építenek, buzdítanak és vigasztalnak, akkor ne félj attól, hogy becsaphatod 
magadat. Nem, Nem és harmadszor is Nem! Benső szabadságra teremtette-
lek. Nem a szorongás lelkét, hanem az istenfiúság lelkét kaptad Tőlem.

Az elgondolásod, miszerint szeretetedet nem tudod igazán kiélni, nem 
áll valós talajon, ennek így nincs is értelme. A szeretetet nem kell törekedni  
kiélni, másokkal megosztani. Nem kell, és nem is lehet. A szeretetnek olyan 
a természete, hogy nem kell csinálni Vele semmit. Azért írattam nagy V-vel, 
mert a szeretet maga az Isten. Ne akard őt dirigálni! Ha benned élhetek, ak-
kor úgyis kiáradok mások felé. Passzív élet, ez ellentmondás. Olyan, mintha 
azt mondád, hogy van kialudt láng. Ha már kialudt, akkor nem láng.
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Az önbizalom hiánya nálad - ha hiszed, ha nem -, onnan ered, hogy túl-
értékeled magadat. Ha nem így lenne, akkor nem foglalkoznál annyit önma-
gaddal. Én valójában ezt ajánlom. Foglalkozz feladatokkal, olvasással, mun-
kával,  szórakozással,  de  ne  annyit  önmagaddal!  Ne akard  magad annyira 
megváltoztatni! Helyette inkább akard elvégezni azt, amire képes vagy! Ne 
menj bele a  mulasztással vétkezés depressziójába. Annak örülj, hogy azért 
valamire te is képes vagy! Azt tedd és annyit, amit és amennyire képes vagy! 
Ha pedig mások véleményeivel, elvárásaival nagyon meg vagy kötözve, hát 
akkor tudd meg, hogy ez egy olyan hiúsági komplexus, mely baj volna, ha 
nem volna kellemetlen.

Te kérted a HANG-ot, hogy mondja meg neked, mit üzenek. Hát ezt 
üzenem. Tudnod kell, hogy nagyon szeretlek, de nem azért, mert te valami 
rendkívüli lény vagy, hanem azért, mert Én vagyok olyan, amilyen. Ez azt je-
lenti,  hogy irántad való  szeretetemet,  még ha  akarnád,  akkor  sem tudnád 
csorbítani. Vigasztaljon ez a tudat egész életeden át.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL. "
******************************************************* 
248. Kérdező: Uram! Azt kívánod tőlem, hogy én válaszoljak egy olyan le-
vélre, melyben az illető elmondja, hogy Te nem értetted meg, s reméli, hogy 
nem haragszol, de Neked valahogy másképpen és mást kellene mondanod, 
mint amit és ahogy válaszoltál neki. Hát akkor most én válaszolok. Termé-
szetesen saját nevemben.

Kedves Uram! Nem a HANG nevében, de a HANG helyett én válaszo-
lok levelére.

Írja, hogy a HANG nem értette meg önt. Azt is írja, hogy ne sértődjön 
meg a HANG.

Először  is  megnyugtatom,  hogy a  HANG nem sértődős  fajta.  Nem, 
mert boldogsága, békéje, harmóniája semmi kapcsolatban sincs mások Róla 
alkotott  véleményével.  A HANG senkinek soha semmit  nem mond azért, 
hogy az illető előtt JÓFIÚ legyen. Az azonban kétségtelen, hogy egyáltalán 
nem vitaképes. Senkivel sem hajlandó ütközni. Ha valaki azt mondja neki: ' 
Nem értesz engem egészen, vagy jól' akkor a HANG nem magyaráz, hanem 
továbbmegy. Csak olyankor magyaráz, ha valaki azt mondja neki: 'Nem ér-
tettelek jól, nem kérdeztelek talán jól? Vagy úgy gondolod, hogy amit kér-
deztem, arra éppen az a válaszod, hogy nem válaszolsz, mert ez nekem a leg-
jobb?'- Ilyenkor a HANG általában magyarázni kezd, tanít, érvel, alátámaszt, 
stb.
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A levelében említett illető balesete után nem adott hálát gyógyulásáért. 
Beszélgettem ezzel  kapcsoltban  a  HANGGAL. Ő elmondta  nekem,  hogy 
nagy tévedésben van az, aki azt hiszi, hogy az illető e gyógyulással jól járt. A 
halálban még az elkárhozottak is, sőt főleg ők, csak jól járnak, mert legalább 
olyan önismeretre jutnak, melyre földi életükben már képtelenekké váltak.

Azzal a bizonyos "Magasabb Intelligenciával" kapcsolatban, meg ko-
runk betegségével kapcsolatban is beszélgettem a HANGGAL. Nagyon fur-
csa választ kaptam. A HANG elmondta nekem, hogy nem a "csúsztatás" ko-
runk betegsége. Azt mondta, hogy az nem is betegség. Ő korunk betegségé-
nek  a  hitetlenséget,  illetve  a  rosszul  hívést  mondta,  tehát  a  babonát.  A 
"csúsztatást" ügyeskedésnek mondotta.  A babona a HANG SZERINT AZ, 
mikor valaminek olyan erőt tulajdonítunk, amilyet annak az Isten nem adott. 
A HANG ezt tartja korunk súlyos betegségének. A "Magasabb Intelligenciá-
val" kapcsolatban pedig olyasmit mondott, hogy bizony egyáltalán nincs meg 
bennünk az a nyitottság, mely lehetővé tenné számunkra az említett "Intelli-
gencia" általi gazdagodást. Most szó szerint idézem Őt: "Gondolj csak arra, 
mennyire  zártak,  mennyire  önmagukba gubancolódottak  ma  még azok  az 
emberek is, akiktől méltán kéne már elvárni némi érzést, nyitottságot mások 
iránt. Gondolj csak arra, hogy hányan még odáig sem jutottak el lelki intelli-
gencia terén, hogy mikor téged arra kérnek, kérdezz meg Engem problémáik 
felől, s írd meg nekik válaszomat, még arra sem méltatnak, arra sem enged-
nek önmagukban ráérezni, hogy kívánságaik teljesítése érdekében neked fel-
bélyegzett  válaszborítékot  küldjenek.  Okos eszük legtöbbjüknél  nem ér el 
odáig, hogy nekik ez csupán húsz forint többletet jelent, de neked, aki több 
száz levelet vagy kénytelen megválaszolni, ezt a több száz levelet beszorozva 
hússzal, bizony már komoly summát jelent. Amíg az empátiának ilyen szint-
jén álltok, addig bizony nem vagytok képesek pozitív módon reagálni arra a 
fényre,  melyet  szívesen  ajándékoznék nektek.  A nagyobb világosság nem 
használ, inkább ártalmára van az önző embereknek, akik emellett olyan tudá-
lékosak,  hogy még  zártságukban  is  nyitottságukról  vannak meggyőződve. 
Borzalmas katasztrófák előtt álltok. Majd csak kinyílik egyszer szemetek, s 
jobban igyekeztek látni. Ha nem a Földön, hát a másvilágon."

Kedves Uram! A HANG harmadik kötetének előszavában - bár sokkal 
finomabban, mint nekem a HANG mondta - már felkértem a HANG olvasó-
it, hogy felbélyegzett válaszborítékkal segítsék munkámat.

Nem tudok válaszolni arra, hogy ön kivételezett ember vagy sem, mert 
nem tudom, mit ért a kivételezett szó alatt. Arra viszont nagyon is tudok vála-
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szolni, hogy mire való a tíz parancs. Arra, hogy megtartsuk! - Ön összekeveri 
a hiányt a ninccsel. A rossz, az a jónak a hiánya. Ez a hiány VAN!

Tisztelettel 
*******************************************************
249. Kérdező: Egy olyan lélek kér megerősítést, aki már több mint féléve 
kap információkat automatikus írás által a szellemvilágból.

HANG: "Gyermekem! Neked is tudnod kell, hogy fejlődő lénynek te-
remtett téged a Teremtőd. Ez azt jelenti, hogy kinőttél abból a szellem-isko-
lából, mely még képes táplálni sok embert prédikációkon keresztül. De azt is 
jelenti,  hogy az átlag prédikációkban hallottakat  könnyen félreérthetnéd,  s 
ezért szorulsz rá külön szellemi vezetőkre. Ezek kétségtelenül most rendel-
kezésedre állnak. Nemcsak neked. Imáidban kérd többször a szellemek meg-
különböztetésének adományát, mely nélkül idővel összekuszálódhatnak ben-
ned a kapott információk. Jól tetted, hogy Hozzám, a HANG-hoz fordultál. 
Senki sem szeret úgy téged a világon, mint Én. Az Én szeretetem nem édes-
kés, szirupos ámítgatásból áll, hanem bátorító, lelkesítő bölcsesség az, ami 
Tőlem feléd árad. Ez a bölcsesség arra biztat téged, hogy ismerd fel mindig a 
fát gyümölcséről. Vagyis ne VAKON higgy! Csak ami értelmeddel is okosan 
alátámasztható, azt igyekezz beépíteni életed szeretetben fejlődő vonalába! 

Az automatikus írásnak van egy olyan veszélye, melyet csak az előbb 
említett jó tanács elfogadásával lehet elkerülni. Sok szemtelen szellem tüle-
kedik hatni  olyan emberekre, akik kontroll  nélkül vállalkoznak arra, hogy 
kapcsolatba kerüljenek a szellemvilággal. Legalább az utólagos kontrollt na-
gyon komolyan kell venni.

Kétségtelen, hogy bármely vallás körében a papság között nehéz meg-
felelő alanyt találni arra, hogy megfelelő felkészültséggel, szeretetben segít-
sék azokat, akiket innen, erről a világról, közvetlenül próbálunk irányítani. 
De azért találni ilyet. A HANG megjelentetésében nagyon kevés szerepe volt 
annak, azoknak, aki által,  akik által megjelenhetett.  Ennek munkásai főleg 
MI voltunk és vagyunk. Itt valóban egy nagy hiány pótlásáról kellett gondos-
kodnunk.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************
 250.                             TANÍTÁS A PÉNZRŐL
Jézus szavai egy Szombathelyi Jézusi Közösség összejövetelekor
(1993. november 26. péntek)
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JÉZUS:" A legfontosabb, amire most  az utolsó időkben figyelnetek 
kell, az az, hogy a pénz miatt el ne vesszetek! Én Jézus, Isten Fia mondom 
ezt nektek, hogy óvjalak benneteket és figyelmeztesselek mindazokra a kísér-
tésekre, melyek a pénzben testet öltenek. Mert nektek egy valamit mindig 
pontosan látnotok kell: a pénz a Sátán leghatalmasabb Földön anyagi formát 
öltő fegyvere. Sőt, azt is mondhatnám, ő ellentestvérem - mert valódi ember-
ként testet ölteni képtelen - a pénz által testesült meg közöttetek a legtelje-
sebb mértékben.

Ma már mindnyájatoknak észre  kell  ezt  vennetek.  Mert  a pénz már 
nem az a valamikori eszköz, mely által régen - születése kezdetén - az érté-
kek cseréje valósulhatott meg, s így volt akkor a csere viszonylag ártalmatlan 
eszköze. Ma már nem ezt az arcát mutatja felétek. Mára már - megfigyelheti-
tek - a hatalom, a mások kizsigerelésének megvalósítója lett. Ölni és gyilkol-
ni lehet érte és vele. A Sátán ruházta fel a leggonoszabb szellemmel, mely az 
ember lelki fejlődésének legrafináltabb ellensége, kerékkötője lett.

Láthatjátok, a puszta anyagi forma - a csengő tallér és zizegő papír - 
mögül, hogyan kacsingat ő rátok. Fogcsikorgatva és fogcsikorgatásra késztet-
ve, a boldogság káprázatát hirdetve, de mégis gonosz indulatokat és gyűlöl-
ködéseket szülve. Mert maga a pénz halott anyag csak, önmagában életképte-
len lenne, ha ő és ti nem töltöttétek volna fel életrabló, gonosz szellemiség-
gel. Mert annak, hogy ma ilyen hatalom átkos hordozójává vált,  ti  is okai 
vagytok valamennyien. A pénzbálvány Isten legmegfékezhetetlenebb ellenfe-
le.  Ti,  emberek benne magatok számára újabb bálványt emeltetek azáltal, 
hogy engeditek, ő vezessen pórázon benneteket. Ez a bálvány a Sátán maga, 
s ma már Halál a másik neve. Nem fenyegetni akarlak ezzel benneteket. De 
meg kell értenetek, aki ennek a bálványnak - sóvárgásával, szerzési vágyával 
- naponta újabb áldozatot mutat  be, az hozzá tapad, az az övé lesz,  azt  a 
pénzbálvány magába nyeli, annak szellemét emészti fel, s az eredmény a lé-
lek, a szellem totális elhomályosulása lesz. Ne engedjétek, hogy megölje a 
lelketeket, szellemeteket! Ellenére tegyetek! Ellenfelei legyetek! Ne engedjé-
tek,  hogy érzékeitek,  vágyaitok túlzott  kielégülni  akarása folytán szellemi 
törpékké változtasson benneteket! Mert aki általa fizikai testét,  kényelmét, 
anyagi mivoltát tartja csak fenn, és emellett semmi másra nem ügyel - ismét-
lem - annak szellemét az anyag zárja magába, s ez pedig megsemmisülést je-
lent.

A pénzbálvány kolosszális méretűvé növekedett. Csápjai milliónyi po-
lipkarként fognak közre benneteket. S oszlik csak újra és újra ez a szörny 
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még többféle kígyószövedékre. S ez is egy háló - így szőtt halált hozó hálót a 
Sátán körétek. Ez a háló némelyek szemét édes-mámorító álmot hozó fátyol-
ként fedi le. Másokat szorít, megfojt, milliók fulladoznak szövevényébe ga-
balyodott testtel és lélekkel. S valaki mennél nagyobb vagdalkozásokkal akar 
szabadulni  gyilkos  öleléséből,  azt  annál  erősebb  mérgező  erőkkel  kötözi 
meg.

Ellene küzdeni - mi tudjuk jól - ma a legnehezebb feladatot jelenti az 
embernek. Mert hisz pénz híján nem tudjátok fenntartani életeteket. El tudjá-
tok képzelni, micsoda borzalom ez? Életetek fenntartó eleme a halálhordozó 
pénz lett. Már nem tudtok életben maradni nélküle, mert létszükségleteiteket 
csak általa fedezhetitek. Micsoda látványos megmutatkozása az ember balga 
módon falssá torzított teremtőerejének! Létrehoztatok valamit, amiben saját 
halálotok köszön rátok minden percben. Saját kelepcéteket így teremtettétek 
meg. Mert látjuk, mi ez: pénz nélkül élnetek nem lehet, általa viszont - ha 
nem vigyáztok - utatok szellemi halálba vezet. Olyan ez, mint minden hata-
lom, melyet a föld embere a Sátán segítségével ragadott magához, hogy ő 
naggyá legyen. Mert ő súgta folyvást füleitekbe a hamis képzeteket: ha pén-
zed van, életet  nyersz, sőt,  az életet  mások elől elélheted vele. Ha pénzed 
van, hatalmat kapsz minden felett,  uralkodhatsz a világon, s mindent saját 
birtokoddá tehetsz.  Ismét  egy hatalmas  hamisság!  Látszat-igazság a  neve. 
Hisz tudnotok kell: a valódi hatalom nem a pénz szülötte. A valódi élet, be-
teljesülés, boldogság - csakis Istentől eredhet. Pénzen megvásárolni a lelkete-
ket,  kicsiszolni  szellemeteket  nem lehet!  Uralomvágy,  nagyratörés,  sikert 
biztosító pénz és pénzt szülő siker! - ezek a téveszmék jellemzik a Földön el-
hatalmasodó őrületet. Mert ami ilyen paradox életet ígér, de halállal zár kör-
be - az az igazság, az a valóság nem lehet.

Annak idején kihirdettetett: ne csinálj magadnak festett, faragott képet! 
- S ti a pénzt éppen ennek a tilalomnak ellenére alkottátok meg. Ennek a 
bűnnek a következménye az, amit most kell elszenvednetek. Mert a törvény 
él: mindennek ki kell egyenlítődnie. Nektek a pénz hatalmától kell megválta-
notok magatokat! Ez is az utolsó idők egyik utolsó nagy küzdelme lesz. Ki 
tudjátok-e szabadítani  magatokat  a gúzsba kötöttség alól,  melyet  magatok 
vesztére teremtettetek?

De azt ne gondoljátok, hogy mert egészen át- meg átszőtte léte életete-
ket, küzdeni ellene sehogy sem lehet. A legjobb megoldás az eltörlése, kiik-
tatása, felszámolása lenne. De erre, ennek végrehajtására - a megvilágosodott 
keveseknek a többség ellenében - ma már nincs esélye. A pénzt sajnos így 
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nem szüntethetitek  meg.  Akkor  hát  nincs  kibúvó,  nincs  menekvés,  nincs 
megoldás? - kérdezhetitek. Ne rémüldözzetek! Ha a pénzt meg nem is szün-
tethetitek, nem törvény az sem, hogy általa muszáj elvesznetek. De bűvköré-
ből szabadulni némelyeknek embertelenül, emberpróbálóan nehéz lehet. És 
mégis lehetséges. Higgyetek nekem!

És most eligazításul elmagyarázom nektek, mit kell tennetek. Elsősor-
ban nektek mondom ezt, akik híven szolgáltok Engem. Mert ti vagytok azok, 
akik hamarabb megértitek, a pénzzel szemben hogyan cselekedjetek. Ti már 
előbbre jártok a sokmilliónyi emberhez képest, az égi szándékok, tervek, el-
vek megértésében. A pénz elleni küzdelem eszközeinek, módszereinek meg-
mutatását is rátok bízom. Ezt a harcot nektek kell a nevemben meghirdetne-
tek! Mert ti már jól tudjátok, a többiekre hatni elméletekkel, puszta felszólí-
tással, nem lehet. Csakis a személyes példa erejével tudtok hatni a többi em-
berre. S nektek ezt kell megtennetek! Saját életetek példáján keresztül kell 
megmutatnotok, hogyan vehetitek fel a harcot a pénzbálvánnyal szemben. S 
ti már sejtitek, a bálványt hogyan romboljátok le.

Hasonló szertartás ez, mint amikor démonokat kell elűznötök, erejüket 
kell semlegesítenetek. Ti tudjátok jól: a sötétség erői ott gyengülnek meg, 
ahol ti őket nem engeditek magatokhoz közel. Őket csak úgy győzhetitek le, 
ha miután szembesítettétek magatokat velük - azaz nem bujtok el vacogó fé-
lelemmel előle - hanem leleplezitek ártó létüket, s bennük a gonoszt felisme-
ritek, utána erejüket az irántuk mutatott közönnyel és megvetéssel legyengíti-
tek. Ugyanezt kell a pénzzel szemben is megtennetek.

Az első lépés a démon nevén nevezése. Én megmutattam nektek, ez 
miként lehetséges. Mondtam az előbb, a pénz a Sátán, a halál. Bálvány - ez a 
neve. Gőgre, hazugságra, irigységre, gyűlöletre, haragra, élvhajhászatra, ha-
talomvágyra nevel. Ne engedjétek, hogy ezt megcselekedje veletek! Leplez-
zétek le, valahányszor új, körmönfont módon próbál megkísérteni bennete-
ket! Nevezzétek meg, s mondjátok neki: nincs hatalmad felettem! Nem vagy 
más, csak eszköz! Eszköz, mely sajnos szükséges rossz ahhoz, hogy fenntart-
sátok életeteket, de nem több. Nem való másra, mint amire minősíted. Általa 
csakis a legszükségesebb szükségleteidet szabadna kielégítened.

A mérték elve - ezt kövessétek! Ez a második lépcsőfok, melyre el kell 
érkeznetek. Mert nem elég, ha a bálványt nevén nevezitek, s magatok előtt - 
látszatra lekicsinylitek -, s abba a szűk kategóriába utaljátok, ahol van tény-
leg a helye - de mindeközben mégis őt sóvárogjátok, vágytok rá, hogy belőle 
minél több legyen nektek. Vegyétek észre, hogy nem kell több, nem kell ke-
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vesebb, csak, amire - az adott percben - szükségetek lehet. Ennek a mérték-
nek a megismerése az egész démonűzésben a legnehezebb.  Mert annak a 
mérlegeléséhez,  hogy  a  pénzből  kinek  mekkora  mennyiségre  van  éppen 
szüksége, nem elegendő a hagyományosan gondolkodó emberi ítélet.  Mert 
látni  fogjátok,  miközben ezt  a legnehezebb próbát  tanuljátok éppen, hogy 
sokkal bonyolultabb ez,  mintsem látszik első ránézésre. Mert kinek kevés 
pénze van, oly kevés, hogy betevő falatra alig telik neki, annak az embernek 
ez jelenti a legnagyobb kísértést,  a saját szegénysége, nincstelensége. Éhe-
zők, hajléktalanok, csavargók milliónyi tömege, éppen ezáltal a nincstelen-
ség által dől be a Sátán késztetéseinek. Mert az éhezés, hajléktalanság, fillé-
rezés  nyomában  mindig ott  sündörög az  irigység,  a  gyűlölet,  a  gyilkolási 
szándék sötét szelleme. Hiszen akinek annyira nincs, hogy az éhség mardos-
sa testét szüntelen, azt a legkönnyebb rávenni arra, hogy a másét megkívánja, 
egy falat kenyérért ölni legyen képes. Így nyomorít meg a pénzhiány a Föl-
dön hatalmas tömegeket. S ezek a hatalmas tömegek azok, akik mindig nagy 
fenyegetettséget jelentettek a többiekre nézve. Mert a korgó gyomrúak, nél-
külözők, betegségekben szenvedők százezrei  olyan indulattömeget hordoz-
nak magukban felgyülemlő rossz késztetésekben, mely folytonos robbanás-
veszélyt jelent azokra nézve, akik jóllakottan élnek.

Ám egyet nektek tudnotok kell: ha ti nem szűntök meg ránk figyelni, s 
hallgatni és magatokba építeni a mi tápláló igénket, nektek éheznetek sose 
kell! És fáznotok sem! S ha jóllaktatok naponta, s ha tető van a fejetek felett, 
s ha ruha fedi a testeteket, szellemi táplálékkal pedig mi látunk el benneteket, 
mi az, ami - ennél a legszükségesebbnél - számotokra még szükséges lehet? 
S ezt, hogy a legfontosabb feltételeiteket Atyám és Én mindig megteremtjük 
nektek, ne értékeljétek le! Ez az a legtöbb, ami benneteket igazán szabaddá 
tehet! S ezt ÉN megígérem nektek, ha követitek intelmeimet, ilyen téren nél-
külöznötök sohasem kell. Már ennek elegendőnek kellene lennie számotok-
ra, akik engem a keresztúton járva követtek. De tudjuk mi, hogy nektek még 
mi minden másra van szükségetek. S ha betartjátok a szabályt - s a szüksé-
gesnél nem kívántok többet - ami fontos, a létfeltételeiteken túl is, segítünk 
megteremteni nektek. De csak akkor, ha belátjátok, olykor az is megeshet, 
hogy csak a legszükségesebbet kaphatjátok meg. S elfogadjátok, hogy nektek 
- az utolsó idők munkásainak, munkatársaimnak - ezzel kell megelégednetek. 
Sokszor beszéltem már erről: ti ne ragadjatok hozzá semmihez! Amit kaptok, 
ha becsületes feltételek kínálják azt, fogadjátok el, tiszta szívvel! De többet 
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ne akarjatok, ne követeljetek, és ne szerezzetek! Kincset ne a pénz által, és 
ne itt a Földön gyűjtsetek! Ezt a tanítást ti már régóta jól ismeritek!

 De visszatérve ahhoz a szegény sorsú emberhez, akinek éppen csak 
annyi pénze van, hogy a minimális szükségleteire telik belőle, nagy kísértés 
az ilyennek, ha látja, szomszédja, ismerőse mi mindenhez juthat hozzá. S ha 
még azt is felfedezi, hogy a másik ugyanannyi munkával vagy még keveseb-
bel, vagy éppen nem becsületes eszközökkel éri el a gazdagságot, a jobb élet-
feltételeket, lelkében nyomasztó, sajgó érzések keletkeznek. Irigykedik, gür-
cöl, nekiveselkedik, akar minden áron, görcsösen törekszik a többre. S ezál-
tal teletölti lelkét gyötrő és negatív érzésekkel. Elveszhet-e a pénz utáni haj-
szában az ilyen kisember? Sajnos, el. S ez a rém leselkedik ma a Földön sok-
milliónyi emberre. Egyrészt az, hogy szellemi energiáit csakis az anyagiak 
megszerzése utáni vágy köti le, lelkében azáltal hamis érteket teremtve, s tes-
tét  is  végletekig megfeszítve,  a  halálba,  a  megsemmisülésbe  igyekszik  az 
ilyen kisember.  S ezt  nem veszi  észre.  Másrészt  ő van kitéve - mint  már 
mondtam az előbb - a legnagyobb kísértésnek, hogy mástól az övét erőszak-
kal elvegye. Vagy akkor, ha hirtelen megcsillan előtte a meggazdagodás re-
ménye, s meggondolatlanul törtetni kezd. Mit lehet tenni ez ellen? - Bele-
nyugvás - ez ennek az állapotnak az egyetlen ellenszere, gyógyszere. Bele-
nyugvás, de olyan, mely annyit azért megenged, hogy - ha képes erre a kis-
ember - ne beletunyuljon szegénységébe, mert hiszen az se jóhoz vezet, ha-
nem törekedjen arra, hogy becsületes munkával, munkája ellenértékét kapja 
meg. Törekedhet többre, kicsit jobb körülményekre, ez egy bizonyos határig 
nem vétség, sőt hajtóerő lehet. Mert tudnotok kell: a becsületes munka, mely-
lyel az ember értéket hoz létre mások hasznára és örömére, meg kell hogy 
adja számára is a lehetőséget, hogy annak ellenértékéhez - a tisztes megélhe-
téshez - jusson el. Igazságtalanság tehát azt hirdetni, hogy a nagyon szegé-
nyeket - a karma törvénye ítélte egytől-egyig arra -, hogy nyomorogniuk kel-
jen. A nagy szegénység a Földön mindig annak a következménye, hogy a ke-
vesek halmozzák fel a felesleget. S ezáltal jut a többségnek kevesebb vagy 
éppen semmi sem. Holott az igazságosság törvényének a Földön is érvénye-
sülnie kellene! Ezt ti se felejtsétek el! Mégis belenyugvást, megelégedettsé-
get hirdessetek! Tanítsátok meg arra ezeket a sanyarú sorsú kisembereket, 
hogy ne a pénzben, az anyagi gyarapodásban, gazdagságban lássák felemel-
kedésüket! Mutassátok meg nekik az igazi értékeket! Ezt a munkát is - szün-
telenül - nektek kell elvégeznetek.
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Bár a gazdagság általában arra hangolja az embert, hogy hibáit alig-alig 
ismerje meg, s a pénz nyújtotta kényelmes életfeltételekbe beletespedjen, s 
lelki  fejődésében előre csak nagyon kis lépéseket tegyen, a gazdagokat se 
vessétek meg! Rajtuk, nekik kellene a legtöbbet segítenetek, bár ez a munka 
a legnehezebb, mert ők a pénz által egy meleg, biztonságosnak vélt burokban 
élnek, melynek nagyon kemény is lehet a felszíne. Többnyire ők képviselik a 
legaggasztóbb lelki restséget, s ezért általatok és Általam is csak nagyon ne-
hezen  érinthetőek.  Lelkük  mélyén  az  isteni  szikrát  egészen  elfedi  a  sok 
anyagvágyból és kielégülésből szőtt réteg. Mert kinek sok van, annak még 
több kellene. Ez a másik tipikus eset, mely a Földön mesés gazdagságokat te-
remt, s keveseket érdemtelenül magas pozícióba helyez. A milliomos, akinek 
már semmi sem elég, csak a "még több" szelleme vezérli újabb szerzésre na-
ponta, ő az, akinek a lelkét a pokol már jócskán birtokába vette. Látása elho-
mályosult, önzése elféktelenedett. Az ilyen ember már csaknem halott. Meg-
szűnt közössége az emberiséggel, mert trónjáról, mely a milliókra épült fel - 
már nem lát le másokra, mert életéből a részvétet kiirtotta, a pénzbálvány ál-
tal magából is bálványt emelt. Azt pedig már magyaráztam nektek, hogy a 
bálvány élettelen, halált jelent. Az ilyen ember tehát folytonos halmozásával 
a halálba, a megsemmisülésbe menetel. S így lesz ő maga is, még földi halála 
bekövetkezése előtt halott tömeg. Az ilyen lénynek már nem ember a neve. Ő 
már nem más, mint a halál másokat kísértő kísértete. Mert aki az anyagot 
nem felemeli  lelki  erejével, de éppen fordítva tesz,  annak az anyag húzza 
magába lelki erőit, az nem emelkedik, az süllyed. Emelkedés csakis a lélek 
kiteljesedése útján, s a szellem kifényesedése által lehetséges. Megtérni az 
anyagból a szellembe - az irány ez. Az anyag átszellemiesítése - beszéltem 
már erről nektek. Aki tehát anyagot halmoz szüntelen, előbb-utóbb maga is 
puszta anyaggá lesz.

S most elmondom nektek, a részvétet hogyan értelmezhetitek.  Mert az 
ilyen ember - bár látszatra uralja a ti egész életeteket - maga sem veszi észre, 
már nem résztvevője az emberi létnek, csak élettelenné vált elem. Mert em-
bertársai iránt - gazdagsága és hatalma folytán - a részvétet veszítette el. Ki-
zárta magát - mint részt - a feltörekvő szellemesülés útjára lépett egészből, 
léte az egész ellensége lett, s ez a létezés mindig egészségtelen. S ezt a leg-
konkrétebb  formában  megfigyelhetitek.  Hiszen  az  ilyen  pénz  után  törtető 
csaknem mindig testi-lelki egészségét veszíti el. Már túl van az infarktuson, 
de leállni, megnyugodni mégsem képes. Mi űzhet ilyen halálba hívó, őrült já-
tékot valakivel, akinek az értelme - állítólag - ép és sérthetetlen? Nem - azt 
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mondom Én nektek - az ilyen ember értelme elveszett, ami őt űzi, az a sátáni 
erők féktelen őrültsége. S el is ragadják ezek az ilyen szerencsétleneket. 

Ez alkalommal nem beszélek nektek a mértéken felüli gazdagság meg-
szállottjainak bűneiről, melyeket pedig mindenkor  több ember ellen követ-
nek el. Nem beszélek részletesen a hatalmuk folytán mások felett uralkodók 
keltette borzalmakról, arról, amit ezek az emberek évezredek alatt a pénz-
szerzés, a vagyon miatt a többséggel szemben elkövettek. Háborúk, véreng-
zések - ezek is mind a pénz és hatalom hajhászók ügyködésének következ-
ményei voltak és lesznek. Ezt most azért nem részletezem, mert - ti ezeket a 
jelenségeket a történelmetekből, s a hétköznapjaitokból is - jól ismerhetitek. 
Mert ne gondoljátok, hogy a ti  hatalmasságaitok, politikusok, gazdaságirá-
nyítók - a ma élők - a korábbiaktól különbek, pusztán azért, mert látszatra 
nem mutatkoznak  olyan  vérengzőnek.  Sőt,  ellenkezőleg,  mézes  szavakkal 
próbálnak békét, előremenetelt hirdetve becsapni benneteket. A régi zsarno-
kok ma ismét itt élnek Földeteken. Egyikük-másikuk most szelídebbnek ál-
cázott leplet visel. De harácsoló, másokat kizsigerelő, pusztító vágyaik nem 
szűntek meg. Figyeljétek csak a napi politikai híreket! A sok mosolygó arc - 
álarc, ne tévesszen meg benneteket! A kormányok emberei,  a bankárok, a 
gazdasági vezérek - mind megannyi báránybőrbe bújt farkas. Hiszen tényke-
désük eredménye az, hogy tömegek élnek méltatlan körülmények közepette, 
miközben ők dőzsölnek. Nem részletezem ezt, mert erre majd egy másik al-
kalommal kitérek. S a mostani tanításom lényege az, hogyan fegyverkezzetek 
fel ti a pénz hatalma ellen.

A közöny.  Ismétlem,  a  pénz  iránt  közömbösek  legyetek,  amennyire 
csak lehet! Ne ragadjon magával benneteket sem a bőséggel kecsegtető lehe-
tőség, sem az, ha olykor-olykor nélkülöznötök is kell egy keveset. A pénz 
gúzsbakötő hatalmát csak így semlegesíthetitek. S szabadok tőle csak így le-
hettek. Ne akarjatok belőle se túl sokat, se túl keveset! Én nem hirdetek asz-
kézist nektek. Félre ne értsetek! Mert aki önmaga ellenére aszkézist vállal 
magára, az sem a helyes utat választotta. Nektek nem muszáj az aszkézist 
erőltetnetek. Ahogy erőltetni semmit sem szabad és nem lehet. Mert az erő, 
amit ilyenkor magatok ellenére magatoktól megvonni akartok, más formában 
rajtatok erőt vehet. Elerőtleníthet. Tudjátok a falatot megvonni magatoktól, 
kell, tudjatok lemondani a feleslegről mások érdekében, de tudjátok elfogad-
ni is azt,  amit felkínálnak nektek. Jól értsétek meg intelmeimet! Szabad a 
pénztől csak akkor lehetsz, ha magadban elértékteleníted. Azaz sem fel, sem 
túlzottan le nem értékeled. Mert jóhoz az sem vezet, ha szükségtelenül le-
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gyűröd minden vágyadat, amire tested késztet, ám közben a sok sóvárgás a 
felszín  alatt  felgyülemlik  benned.  Ez  ismét  csak  lelki-szellemi  erőidet 
emésztheti fel. Felesleges küzdelem! Nem sanyargatni kell a testet, de nem is 
dédelgetni! Mert ha sanyargatod, előbb-utóbb a gonosz úgy ragad magával 
ösztöneidben, hogy azt észre sem veszed. Vagy éppen ez lesz meghasonlásod 
oka. S ha az ember egysége megbomlik, s magával meghasonlott lesz, az az 
út ismét csak zavartsághoz s őrülethez vezet.

A mérték megtalálásának elve nem vakfegyelmet és vasszigort jelent. 
Csak az elegendőt, az éppen eleget. Ezt keressétek meg! Ezért azt ajánlom, ti 
mindig, minden esetben mérlegeljetek! Ha pénzt kínálnak nektek - vizsgáljá-
tok meg előbb, elfogadásával vajon tényleg nyertek-e, vagy éppen veszítetek. 
Belátom, ennek megítélése néha nagyon nehéz lehet. De ti azért is kapcso-
lódtatok össze velünk, hogy mi segítsünk mérlegelni vitás esetekben. Meg-
súgjuk, mint tegyetek. De megsúgja azt  lelkiismeretetek hangja is.  Mert a 
pénz-kísértés  változatos  formákat  ölthet.  Néha úgy tűnhet,  azért  van több 
pénzre szükségetek, mert - egyikőtök- másikotok úgy véli - csak több pénz 
által tudja jobban segíteni a többi embert és szolgálni a közügyet. Erre a gon-
dolatra mindig ügyeljetek, hamisságokhoz, önáltatáshoz vezethet el. Egyrészt 
azért, mert ti szolgálatotokért nem várhatjátok el, hogy nektek több pénzetek 
legyen, mint azoknak, akiket szolgálnotok kell! A szolgálat, amit végeztek, 
csaknem ingyenes kell hogy legyen! A fényt, a tanácsot ingyen adjuk nektek, 
úgy helyes, hogy ti is ingyen adjátok tovább a mi küldeményeinket. Az égi 
táplálékért, melyet ti kaptok, s melyet továbbadnotok kell, ne várjatok cseré-
be gazdagságot, túlzó jólétet. Ám, ha szegények vagytok, s mégis adni tudtok 
abból,  ami  a tiétek,  s  ahelyett,  hogy magatoknak pénzt  gyűjtenétek,  azzal 
foglalkoztok, hogy a többi emberen hogyan segítsetek, azt elfogadhatjátok, 
ha mások ezért cserébe benneteket segítenek. Mert amit ti általunk adhattok a 
többi embernek, az pénzzel, anyagi javakkal megfizethetetlen. Én most is azt 
mondom  nektek,  amit  annak  idején  tanítványaimnak  tanácsoltam,  mikor 
szolgálni küldtem őket. Ne vigyetek magatokkal "útjaitokra" degeszre tömött 
erszényeket! Ha megéheztek, adnak majd nektek enni azok, akiket megsegí-
tetek. S ezt az ételt és italt elfogadhatjátok tiszta szívvel. De csak a szükséges 
mértékben. Ne érezze senki úgy veletek szemben, hogy háláját kötelező kife-
jeznie. Ha észreveszik fogadott szegénységeteket, s látják, hogy milyen ke-
vés van nektek éppen azért, mert nem földi javakat gyűjtötök, hanem őket 
szolgáljátok híven, ők úgysem hagynak majd éhezni benneteket. De bízzátok 
rájuk, mennyit adnak nektek. Ezt nekik kell mérlegelniük. Ez őket fogja mi-
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nősíteni elsődlegesen. S ha nem kaptok semmit, mert még nálatok is szegé-
nyebbektől nem várhattok még egy falat kenyeret sem, akkor a munkátok lel-
ki jutalmával elégedjetek meg. Legfőképpen úgyis ez kell legyen a ti igazi 
örömötök.  Csakis  így mutathattok  példát  az  embereknek! Legyetek szeré-
nyek, mértékletesek!

S hogy mi az, ami számotokra a legszükségesebb lehet? Már említet-
tem ezeket: ennivaló, ruha, fedél a fejetek felett. Tudom, hogy nehéz a ma 
emberének a ti fogyasztói társadalmatokban ennyivel beérni. Hiszen boltjai-
tok árukkal vannak roskadásig tele. S amerre jártok-keltek, újabb csábító cik-
kek mosolyognak rátok magukat kelletően. S az ember ritkán képes magát az 
adott társadalom hívságaiból kitépni gyökeresen. Én jól tudom ezt. Erre csak 
egyes régi szentek voltak képesek, azok, akik minden hívságról lemondtak, 
tudatosan elkerülték a szemkápráztató örömöket. Nem mondom, hogy erre 
mindig is szükség volt esetükben. Ők mégis példát adtak arra, hogy élni és 
lélekben gazdagodni  külső gazdagság nélkül  is  kiválóan lehet.  Sőt  igazán 
csak így lehet, ha külső pompa és szikrázó fény helyett a belső gazdagságo-
dat, lelkedet öltözteted bele pompás égi fényekbe. Ma nektek mégsem ez a 
feladatotok. A társadalomból nem kiszakadnotok és tőle nem félrevonulno-
tok kell, hanem éppen benne élve, folytonosan ellenállva a kísértésnek kell 
másként élnetek, mint azoknak, akik még tévelyegnek. Példák ma ti csak így 
lehettek. Mert ha a magad tökéletesítése végett elvonulsz az erdőbe remeté-
nek, jóllehet megmented saját lelkedet, de a többiekért ezzel nem teszel ele-
get. Ráadásul, ha hajlamod van az aszkézisre, s mindezt könnyedén teszed, 
áldozatod nem valódi, nincs különösebb értéke és értelme. Mert sosem azzal 
győzöl magad és hibáid felett, ha olyasmit teszel, amit megtenned nem okoz 
különösebb nehézséget neked, hanem, ha arról mondasz le, ami számodra a 
legnehezebb. Ha egy gyermek sosem kap csokoládét, sosem lát édességet a 
környezetében, könnyű arról lemondania, mert hiszen nincsen is életében je-
len. Ha szándékkal kivonod magad a többiek életéből úgy, hogy a kísértések-
kel nem kell naponta szembesülnöd, ne hidd, hogy ezzel náluk többet teszel, 
vagy különb leszel! Hiszen így ki sem alakulnak benned a hibákra serkentő 
késztetések. Nincs miről lemondanod, de ezzel azt teszed, hogy a többieket 
sem érted meg, mert sorsukban részt nem veszel. Ma abban a társadalomban, 
melyben nektek élnetek kell, csak a mások sorsában osztozva, de mások hi-
báiból  is  tanulva,  azokat  magatokban kiküszöbölve  mutathatjátok  meg az 
embereknek, hogy a valódi lemondás és áldozat mit is jelent.
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Számtalan példát hozhatnék nektek arra, hogy ezt a lemondást a gya-
korlatban hogyan valósítsátok  meg! A legfontosabbat  már  megemlítettem. 
Ne higgyétek, hogy mert ti szolgáltok, több anyagi érték jár ezért nektek cse-
rébe! S ne higgyétek el, ha valaki ezzel akar kecsegtetni benneteket! Sose 
váltsátok pénzre a lelki  értékeket,  mert  ebből a Földön a legnagyobb bűn 
ered! Kiváltságosok ti ne legyetek! Ám, ha közös ügyünk megvalósításának 
részleteihez mégis jól látható, hogy sok pénz kell,  nem kell tiltakoznotok, 
fogadjátok el, ha ezzel kell élnetek. S fordítsátok azt akkor arra, amire kell, 
ne a magatok örömére! Gondolok itt arra, hogy hiába akarjátok ti pénz nélkül 
terjeszteni az általunk átadott híreket, szájról szájra ez ma már nagyon nehéz-
kesen megy. Így csak keveseket érhettek el. Márpedig nektek mindenkit hív-
notok kell! Könyvet kell írnotok, alkotásokba kell öntenetek mindazt, amit 
csak lehet, s tanításainkat más formákban is el kell juttatnotok minél több 
emberhez. Ez pedig ma már pénz nélkül nem lehetséges. Aki tehát ebben tá-
mogatni akar benneteket, azt ne utasítsátok el! Igaz, még ilyenkor is vigyáz-
notok kell! Nem mindegy, hogy a pénz, amivel támogatni akarnak bennete-
ket, honnan ered! S nem mindegy, hogy a felajánló milyen hátsó szándékot 
melenget szívében! Mert vakságában hiheti azt, hogy pénzén lelki értékeket 
vagy megváltottságot nyerhet. Ez nem lehetséges. Vagy adja tiszta szándék-
kal, vagy ti nem fogadhatjátok el! Ha dönteni nem tudtok, kérjetek tanácsot 
Tőlem!  Mert mint  többször  tapasztalhattátok,  Én a ti  dolgaitokat,  még az 
anyagiakat is jól ismerem. Ne engedjétek, hogy a tiszta eszmék és értékek 
hamis formában az emberek előtt testet öltsenek! Mert az csak az ügy kárára 
mehet!

A másik  gyakorlati  tanács,  amit  figyelmetekbe  ajánlok,  az  az,  hogy 
osszátok szét mindig a feleslegeteket! Ennek megítélésében szintén magatok-
nak kell mérlegelnetek. Mi számít feleslegnek? Akkor lesztek igazán igazak 
és érettek, ha magatok tudjátok eldönteni ezt. Osszátok szét egymás között - 
ha barátaitoknak nélkülözniük kell, akkor nekik - feleslegeteket és adjátok 
oda azoknak, akik szegények, nincstelenek. De mindezt úgy tegyétek, hogy - 
amennyire csak lehet - titokban történjen. A hálát ne várjátok el! Mert az sem 
a ti érdemetek, ha tudtok adni másnak abból, ami a tiétek. Egyes lelkeknek 
éppen ez a legnagyobb próbája ma - amit az isteni kegyelem számukra enge-
délyez -, azért juthatnak többhöz, feleslegekhez, hogy észrevegyék, kiknek 
kell továbbadniuk ezt. Észreveszik-e egyáltalán, hogy mások nélkülöznek, s 
képesek-e lemondani önként arról, ami számukra már a többlet. Isten így biz-
tosít a tanulásra lehetőséget egyes embereknek. Mert a ti világotokban a pénz 
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lehúzó ereje miatt a legtöbb ember elveszítette a helyes mértéket, s akkor is 
költ és gyűjt, amikor erre már semmi szüksége sem lenne. Ti ne halmozzatok 
semmiből  se többet,  mint  ami a szükségletetek! Gondoljatok mindig arra, 
amire nektek már semmi szükségetek, de azt mégis elveszitek, hány ember-
nek az elemi szükségletére telhetne belőle. Gondoljatok arra - s ez az igaz-
ság, bármily kegyetlennek tűnik is előttetek -, a felesleghalmozással ti maga-
tok is, annak ellenére, hogy nem vagytok gazdag emberek, többet vesztek el 
a közös kosárból, mint a megengedett, s a milliók emiatt is éheznek.

Ha egyszer tesztek egy próbát, érdekes eredményhez vezethet. Tárjátok 
ki a szekrényeiteket! S vizsgáljátok meg, hány holmitok tornyozódik ott egy-
másra, sokszor anélkül, hogy viselnétek vagy szükségetek lenne rájuk ahhoz, 
hogy megvédjétek testeteket. Hát tényleg úgy gondoljátok, hogy muszáj egy 
embernek egyszerre hat nadrágot, három télikabátot, tucatnyi pulóvert egybe-
gyűjtenie? Mindez a sok holmi minek?

Tanuljatok meg takarékoskodni a pénzzel! Nem fukarkodni, csak be-
osztani. Ezzel még nem tisztelitek jobban, mint amennyire kell. S ha egyszer 
úgy mentek el vásárolni egy üzletbe, hogy ezt a szemléletet követitek, rá fog-
tok döbbenni, mennyire pazarlóan éltek.

S amire még figyelmeztetni szeretnélek benneteket, az a fokozatosság 
elve. Ne fogadjátok meg esküvel, hogy most mindjárt, holnaptól mindenről 
lemondotok, ami szemnek-szájnak ingere! Mert az ilyen váratlan elhatározá-
sokat és hirtelen tett esküket úgysem lesztek képesek teljesíteni, s a kudarc 
csak lehangol benneteket. Fokozatosan tanuljátok meg, mi az, amire testetek-
nek szüksége van! A lecke megtanulására van még egy-két évetek. Ám a túl-
zásoktól  mindenképpen  óvakodjatok!  Azt  hiszem,  nem kell  részleteznem, 
mire gondolok. Egyetlen példát említek. Vitaminra szüksége van a szerveze-
teteknek. A C-vitamin a citromban vagy a narancsban is van bőven, nem mu-
száj nektek a legegzotikusabb déligyümölcsökre költeni a pénzeteket, amiket 
méregdrágán árulnak az üzletekben. De én még azt sem mondom, hogy egy-
szer-egyszer ne kóstoljátok meg az ilyen ínyencséget! De ne erre vágyjatok 
szüntelen! Ne a luxusban lássátok az elérendőket! Amikor a falánkság és tor-
kosság akar  hatalmába  keríteni  benneteket,  jusson mindig  eszetekbe  az  a 
sok-sok éhező kisgyerek, akik még tejet sem ihatnak reggelire!

Az  általam most  felsoroltakat,  mégse  alkalmazzátok  mereven!  Nem 
kell például elítélnetek olyan jómódban élő embereket /ahogy persze máso-
kat sem/, akik munkájuk által szereztek több pénzt, de emellett megőrizték 
lelki érzékenységüket. Mert ők pénzre irányultságukat még kiegyenlíthetik, 
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ha rátok hallgatnak. Adjátok meg nekik a lehetőséget, hogy helyes útra térje-
nek! Túlzott szigorral ne illessétek őket, mert az elriasztja ezeket az embere-
ket! Belőlük lehetnek a ti támogatóitok, vagy istápolói a szerencsétlen nincs-
teleneknek. S akkor már az ő pénzük, feleslegük értéket terem.

S azt se gondoljátok, hogy Én valami hamis egyenlősdit hirdetek! Vilá-
gos, hogy bizonyos szakmák ellátásához, a hétköznapi munkátok elvégzésé-
hez némelyeknek több holmira kell költenie. S az csak látszólag felesleges, 
hogy például egy színésznő mindig meg tudjon jelenni az alkalomnak megfe-
lelő öltözékben. Mert neki - ebben a társadalomban, ahol éltek - szükséges, 
hogy így mutatkozzon, máskülönben lenézik az emberek, s esetleg a művé-
szetére sem figyelnek fel. Sajnos, a társadalmi előítéletekkel és elvárásokkal 
valamennyire nektek is számolnotok kell. Nem szabad rongyokban, elhanya-
goltan járnia annak, akinek nyilvánosság előtt  kell beszélnie,  megjelennie! 
Mert az emberek ma már nem nagyon hallgatják meg azt, aki legalább vala-
mennyire nem viseli a külsejüket. Ilyen kompromisszumokat muszáj kötnö-
tök. Akinek olyan a munkája, hogy sokat kell utaznia, közlekednie, nem lu-
xus az, ha autója van. Az már más kérdés, hogy milyen autót vegyen. De 
nem szeretnék most belebocsátkozni ilyen csip-csup kérdésekbe. Az adódó 
élethelyzetekben úgyis nektek kell a saját belátásotok szerint mérlegelnetek. 
Néha azonban az, ami nektek csip-csup dolognak tűnik, lényeges lehet. Ez 
pedig attól van, hogy iszonyú különbségek jöttek létre ember és ember között 
a megélhetés tekintetében, ami mindenkor elgondolkodtató lehet. Csak a leg-
ismertebb példát említem. Van olyan ember, aki ma egy év alatt százezer fo-
rintot  keres becsületesen, s ebből éppen csak tengődve él meg. Más ezzel 
szemben egy hónap alatt csak szórakozásra ennyit költ el. Ez igazságos sem-
miképpen sem lehet. S ha ti a csip-csupnak ítélt egyenlőtlenségek terén nem 
jól mérlegeltek, ti is az igazságtalanság felé billentitek el a mérleget. Ezért 
mondom nektek: nyíljon fel a szemetek minden egyenlőtlenség meglátására! 
S ti azon legyetek, hogy ne szaporítsátok magatok is mindazt, ami az ég sze-
mében törvénytelen! Mert nektek mindig az égi törvényekre kell szemeteket 
vetnetek!

Szabadság! Ez az elérendő cél! A valódi érték! Mert azon a helyen, 
ahol lelkedet még a pénz utáni vágyakozás tölti be, nem lehetsz hiánytalan és 
tökéletes. Azon a helyen a kísértés megérinthet, s visszalopózhat a sok rossz 
tulajdonság lelkedbe. S ha ti a pénzsóvárgást lelketekbe beengeditek, rabok-
ká váltok, s nem lesztek alkalmasak arra, hogy rátok bízzunk valódi kincse-
ket.
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Mindnyájatok próbája ez! S egy cél, amit Én most elétek tűzök, ezt kell 
megvalósítanotok a jövőben! Ebben támogassátok egymást, hogy a helyes út-
ról senki - a pénz miatt - le ne térjen! Egymással szemben szigorúak ne le-
gyetek! S bár az elnézés és elsiklás a másik hibája felett nem a valódi barát-
ság jele, nem is ez a könyörület, ti mégis mindenkor elnézőek és egymással 
szemben megértők legyetek! Hibáitokra egymást mindig szeretettel és türe-
lemmel figyelmeztessétek! Értem ezt úgy, hogy ne próbáljatok senkit többre 
erőszakkal serkenteni, mint amit megvalósítani adott életszakaszában képes! 
Mert ti egymás döntőbírái nem lehettek! Csak segítői egymásnak, olyan em-
berek, akik a másikat hibáira barátilag figyelmeztetitek. A pénz ellen szoro-
sabb szövetségre lépjetek! Egymással és Velem! Csak így győzhetitek le az 
ellenfelet!

Szeretetem mindenkor segíteni fog ebben benneteket.

                                                                                    Josua. "
*******************************************************

251. A HANG 3-AS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

Jézusunk jósága lehetővé tette, hogy Isten Szent Lelkének sugallatára 
válaszokat kapjanak a HANG által azok, akik kérdéseikkel Hozzá fordultak.

Szeretettel kérem a kedves olvasót, hogyha e könyv olvasása közben 
itt-ott  tartalmi,  gondolati  ismétlésekkel  találkozik,  gondoljon  arra,  hogy a 
HANG hasonló, vagy éppen azonos kérdésekre bizony hasonló választ láthat 
néha jónak, bár mindenkinél a körülmények figyelembevételével hol árnyal-
tabban, hol erősebben hangsúlyoz valamit ugyanabban a témában.

A kapott levelek alapján mondhatom, hogy sokan imádkoznak  további 
kötetek megjelenéséért, hogy  a Szentlélek ezáltal is építsen, buzdítson és vi-
gasztaljon bennünket a Tőle megszokott szeretetben megnyilvánuló igazsá-
gokkal és  igazságban megnyilvánuló szeretetével.

Minden kedves  olvasómat  imáimban Istenünk előtt  úgy képviselem, 
hogy kérem Tőle az Őáltala, Ővele és Őbenne kibontakozó boldog, békés 
élet örömét, harmóniáját mindannyiunk számára.

A jövőben is vállalom, hogy kérdéseiket a HANG elé viszem, és vála-
szait a megadott címekre postázom. Nagy segítséget jelent számomra, ha vá-
laszborítékkal küldhetem a HANG üzenetét. 

Testvéri szeretettel
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252.
Kérdező: Uram! Olyan embert hozok Eléd, aki sok és rendkívüli álmokban 
olyan  problémákkal  találja  magát  szemben,  melyeket  úgy gondolja,  hogy 
meg kell oldania.

HANG: "Igen. Életed meg kell oldanod. Az élet arra való. De ehhez a 
jó szándék nem elég. Sőt nagyon is kevés.  Ne elégedj meg azzal, hogy amit 
jónak gondolsz jó szándékkal, az mindig az Én szándékom szerint is jó. A te 
esetedben alapprobléma az, hogy azt, ami fontos és szükséges, vagyis önma-
gad megváltoztatása, azt úgy akarod megoldani, hogy ebben a megsemmisí-
tésnek főszerepet juttatsz. Ne az elpusztításra tedd a hangsúlyt, ha meg kell 
valamiben változtatni eddigi életedet, hanem arra, hogy a jelen értékeit má-
sok javára fordítsd. Gondolj galambjaidra, melyeket elpusztítottál, ahelyett, 
hogy másnak adtad volna, hogy másnak örömére fordítottad volna benső sza-
badság utáni vágyadat. Az elpusztítás útja nem a te, nem az Én utam. A mi 
utunk az értékesítés útja mások javára. Te úgy akarsz jobbá lenni, hogy meg-
próbálod elfojtani magadban azt,  ami rossz.  Általában ennek következmé-
nyei borzalmas álmaid. A rosszat nem elfojtani kell, hanem úgy engedni el-
sorvadni, hogy ezalatt a jóra törekvésre teszed a hangsúlyt. Ehhez persze tü-
relemre van szükséged magaddal szemben is. Ez nem könnyű, de célhoz csak 
ez vezet. A pillanatnyi benső szabadság érdekében történt pusztítás nagyon 
meg szokta bosszulni magát. Az elfojtásnak az szokott lenni a következmé-
nye, hogy az elfojtott rossz a lélek mélyén hizlalja magát, s majd egy másik, 
az előzőnél jobban leplezett álarcban újra felszínre jön, s bizony akkor még 
nagyobb rombolást képes elvégezni, mint tette, amikor és amiért elfojtották.

Tehát nagyon fontos a te életedben, hogy semmit ne akarj elpusztítani a 
jelenben  a  jövő érdekében,  hanem törekedj  a  jelent  azáltal  megszentelni, 
hogy Velem minden rosszban törekszel meglátni azt a jót, ami a fölmerült 
megkötözöttségben, rosszban, elrontása által  lett  rossz.  Mert minden rossz 
egy elrontott jó! Ezt ne feledd. Tehát nem kiirtani kell a rosszat, hanem meg-
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látni és napvilágra hozni a benne elrontott jót. Ez Velem megtehető. Amit te 
eddig  csináltál,  az  csak  pillanatnyi,  bár  látványos  megoldást  jelenthetett. 
Emiatt joggal nézhetnek téged mások különcnek, és semmiképpen sem köve-
tésre érdemesnek. Márpedig az Enyéimnek követésre érdemesnek kell mutat-
kozniuk mások szemében.  Csak az ilyen ember mondhatja magáról, hogy te-
ret adott önmagában Nekem arra, hogy működni tudjak benne. Ezt várom tő-
led is. Nagyon szeretlek. Semmiben se légy pusztító, hanem mindenben töre-
kedj napvilágra hozni azt a jót, ami esetleg megromlott abban, amit te rossz-
nak ítélsz.

Még valamit. Nem elég, ha valaki csak Nekem vagy az Atyámnak gyón 
meg. Meg kell találnod embertársaidban azt, akihez bizalommal tudsz for-
dulni, s ki tudod tárni előtte lelkedet. Az ősellenség nagyon ki- és felhasznál-
ja azokat az embereket, akik úgy akarnak Velem közvetlen kapcsolatot kiépí-
teni, hogy nem teszik lehetővé embertestvéreik közül senkinek sem azt, hogy 
kontrollálja őket. Ha így teszel, te is bele fogsz pusztulni, bármennyire is jó 
szándékkal teszed, hogy nem nyílsz ki senki emberfia előtt. Hallgass Rám, 
míg nem késő! 

                        Megáldalak!"
*******************************************************

253.
Kérdező:  Uram! Egy beteg kislányt hozok most elő. Édesapja kéri,  segíts 

rajta.
HANG: "Eljöttem a Földre, mert olyan mondanivalóm van, mely ké-

pes boldogítani benneteket. Mivel mondanivalóm lényege a másért  élés, a 
szolgálat, a segítés, ezért nemcsak beszéltem erről, de be is mutattam a szere-
tetet. Főleg gyógyító erőm kiáradása által tudtam veletek érzékeltetni, hogy 
szeretlek benneteket. De szinte minden esetben felhívtam figyelmeteket arra, 
hogy ez nem tartozik a boldogsághoz. Az Én boldogságomhoz igen, de a tié-
tekhez nem. Ha végigolvasod az evangéliumokat, akkor magad is észre fo-
god venni,  hogy kiket  mondtam boldogoknak, s  nem lesz közöttük  ilyen: 
"Boldogok, akiket meggyógyítottam". Nem, mert boldoggá nem az teszi te-
remtményeimet, amit velük mások csinálnak, hanem az, amit ők tesznek má-
sokkal szeretetből. Földi sorsotok életvonalát mélyen leárnyékolja az a maga-
tartásotok, hogy Istennel való kapcsolatotokban nem azon van a hangsúly, 
amit Én kívánok tőletek, hanem azon, amit ti kívántok Tőlem. Ez érthető, de 
csak részben. Érthető, mert ezzel mutatjátok ki, hogy rászorultok segítségem-
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re. De csak azért helyeselhető és érthető részben, mert Én éppen azért jöttem 
a Földre, hogy szebb legyen a Föld tanításom elfogadtatása által.

A földi életnek nem felületes járuléka, hanem LÉNYEGE a mulandó-
ság, az ESZKÖZ-SZEREP elfogadása. Ennek valósága annyira súlyos, hogy 
egészségesen nem is akartok rágondolni. Csak ha beteg van a családban, csak 
ha betegek vagytok, akkor mertek szóba állni e kikerülhetetlen ténnyel: ami 
mulandó, az nem lehet a lényeg.

Ki kell jelentenem: Akinek életében nem tanítóként, hanem gyógyító-
ként vagyok elsődlegesen jelen, az nem lesz boldog sem ezen, sem a másvi-
lágon.

Most rátérek arra, ami téged főleg érdekel, gyermeked betegségére, de 
így is  mondhatom:  gyermeked jelenlegi  életállapotára.  Ezt  azért  tartottam 
fontosnak így tudatni,  mert  te is  beteg vagy, s  neked is  gyógyulnod kell. 
Amint elindulhat benső gyógyulásod, úgy juthat gyermeked is olyan egészsé-
gi állapotra, mely neked is, neki is és nem utolsó sorban Nekem is örömet je-
lenthet.

Az a szeretet, mely Bennem emberi személyként mutatkozott a világ 
előtt, a szeretet körén belül mindenható. Ez azt jelenti, hogy benned is min-
denható, s amennyiben valóban hiszed és akarod, leányod meggyógyul testi-
leg  a  te  hited  és  életviteled  által.  A hit  benned  is  a  szívednek  szeme,  s 
amennyire tisztítod, erősíted szíved látását, annyira válik mindenhatóvá ben-
ned az Én jelenlétem gyógyító hatékonysága.

Mondhatom tehát: Munkára fel! Minden nap várok tőled hálaadó imát. 
Azért hálaadó imát, mert a hála érzetét csak az tudja fölkelteni magában, aki 
rálát arra, hogy milyen sok ajándékkal láttam már el eddig is életében. A hála 
érzete olyan légkört tud teremteni benned, mely képes mozgásba hozni azo-
kat a benned lévő,  Általam tápláló  erőket,  melyekre szükséged van,  hogy 
gyógyító erőként áradjanak gyermeked felé. Nem helyetted, csak veled tu-
dom vállalni kívánságod, kérésed megvalósításának elérését.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL !”
*******************************************************

254. 
Kérdező: Hét kérdés: 1. Mi a teendő egy rákgyógyászati találmánnyal.? 2. 
Mi a vélemény a SÓ-HIVATAL-ról és az azzal kapcsolatos tervekről? 3. Mi 
a feladatunk konkrétan ebben az életben? 4. Gyógyítható-e rokonom, és ha 
igen, akkor hogyan? 5. Folytassam-e könyvemet a RADIESZTÉZIÁRÓL? 6. 
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Mi a véleménye a VÍZÖNTŐ KÖRRŐL? 7. Hogyan valósítható meg a töké-
letes boldogság?

HANG:  "1. Amikor biológiai életetekben azt élitek meg, hogy zavar 
keletkezett, akkor tüneti kezeléssel próbáljátok a bajt elhárítani. Ez természe-
tes, mivel nem is láthattok rá a gyökérre, ahonnan a baj táplálékát kapja. A 
tüneti kezelés a beteget közvetlenül segíti abban, hogy foglalkozzék a földi 
élet lényegével, a mulandósággal. A tüneti kezelések nem vezetnek gyógyu-
láshoz, csupán elodázzák a bajt. Az igazi orvoslás menete nem hagyhatja fi-
gyelmen kívül a lélek állapotát.

Ezeket azért kellett előre bocsátanom, mert azok, akik gyógyszerek fel-
találásával foglalkoznak,  azok nem érezhetik  maguk számára feladatnak a 
gyökeres orvoslást, és tudniuk kell, hogy mégis nagyon fontos feladatot telje-
sítenek,  mégpedig  azt,  hogy talentumot,  lehetőséget  biztosítanak  találmá-
nyukkal arra, hogy egy beteg rákényszerüljön gondolataival arra, hogy na-
gyobb önismeretre jusson. De nemcsak a beteg, hanem környezete is tisztább 
felismerésre jut önmagával és a beteggel kapcsolatban.

Nem fölösleges tehát gyógyszerek feltalálásával foglalkozni, de nem is 
szabad mindenek elé helyezni. Azért fontos ezt tudni, mert az emberek álta-
lában óriási áldozatokra is képesek, csak hogy mulandó föli életük végét ki-
csit  odébb tolják.  Nem cselekszik  helyesen  az,  akinek  minden  idejét  fel-
emészti  a gyógyszer-kutatás.  Az cselekszik helyesen, aki olyan munkának 
fogja fel, melyre napi nyolc óránál többet nem nagyon érdemes szentelni. Té-
ved,  aki  úgy gondolja,  hogy egy gyógyszer  feltalálásával  óriási  segítséget 
nyújt az embereknek. Nem. Segítséget azok nyújtanak embertársaiknak, akik 
feladatnak tekintik, hogy felhívják a betegek figyelmét arra, hogy a gyógy-
szerek sem valók arra, hogy eltereljék bárkinek is figyelmét a lényegről. Lé-
nyeg pedig az örök élet. 

2.  A SÓ-HIVATALNAK sokkal  nagyobb  az  erkölcsi  súlya,  mint  a 
gyógyszerek feltalálásának. Mélyebb, gyökérproblémákat érinthet, ha megfe-
lelő szeretettel rendelkeznek tagjai. De meg kell mondjam, Nélkülem  nyil-
ván nem lehet komoly jövőt jósolni neki. 

Majdnem minden ember olyan sebeket hord lelkében, melyeknek már 
csupán kimondása is megkönnyebbülést jelent. De nagyon fontos: az embe-
reket és nem a problémáikat kell komolyan venni. Ha egy panaszkodó ezt 
megérzi, akkor már áldásom van az ilyenfajta terápián. Akkor veszitek ko-
molyan az embert, ha időt szántok rá, ha bátorító, vigasztaló szavakba cso-
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magolt igazságot közöltök vele. Akkor teszitek helyére a panaszokat, ha tu-
datjátok az illetővel, hogy baja mulandó, de ő nem.

3. A földi életet élő embernek általában nem tudok konkrét feladatot 
mondani.  A konkrét feladatot  meg kell  látnia  mindenkinek a napi esemé-
nyekben. Ha itt  és most nem tudná valaki, hogy mit kell tennie, akkor ha 
Hozzám fordul, választ kap Tőlem. Ha nem kap választ, akkor bármit csinál-
hat.  Enyéimet  mindig leállítom, ha olyat akarnak tenni,  ami lelkük kárára 
van, de nem szoktam helyettük eldönteni, hogy mit tegyenek.

4. Rokonod gyógyítható. Azért is jöttem közétek, hogy erőmmel vissza 
tudjátok szorítani a sötét erők uralmát. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyó-
kon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. De 
meg kell tanulnotok annak örülni, hogy nevetek föl van jegyezve a menny-
ben. E levélben találsz egy címet, ahol rendszeresen megjelenek. Vedd fel e 
címmel a kapcsolatot.

5. Ha valaki benső indítást,  érdeklődést érez magában a radiesztézia 
iránt, az azért van, mert  Tőlem kapott  feladatainak elvégzésében képeznie 
kell magát e téren. A könyv megírásában ne az legyen az első, hogy mások 
mit fognak ebből profitálni, hanem az, hogy te egyre tisztultabb ismeretekkel 
rendelkezz  e témakörben.  Feltétlenül  foglalkozz  vele,  de ne engedd, hogy 
megegyen.

6. Nagy örömömre szolgál a VÍZÖNTŐ KÖR. Ez és az ehhez hasonló 
körök azért fontosak jelen életetekben, hogy ellensúlyozzák azokat az egye-
sületeket, köröket, melyek Ellenemre alakulnak egyéni hiúsági, önző érdeke-
ik kiérlelésére, s összekeverik a célt és az eszközt. Eszköznek használják fel 
a Földön túli valósággal kialakítandó kapcsolataikat mulandó, földi csip-csup 
életük fűszerezésére. Közöttetek ne így legyen!

7. Kérdezed, hogyan valósítható meg a tökéletes boldogság. Itt valamit 
nagyon tisztán kell látnod. Csak tiszta fogalmakkal lehet tiszta megértésre 
jutni.

Nyugodtan elfogadhatod e régi meghatározását a boldogságnak: A bol-
dogság nem más, mint a jónak birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Nyil-
vánvaló, hogy az abszolút JÓ birtoklása az elvesztés félelme nélkül a mulan-
dó földi életben csupán törekvésszerűen lehetséges. Itt nálatok tehát minden 
érték megvalósítás elé oda lehet tenni: törekszem rá. Tehát szeretni = töre-
kedni  arra,  hogy szeress.  Boldognak lenni  =  törekedni  arra,  hogy boldog 
légy. Gyakorlatilag érthetőbbé válik ez, ha a boldogság szó helyében a Ve-
lem való harmonikus kapcsolatot, tehát a benső békét teszed. - Annyira való-
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sul meg életedben a tökéletes boldogság, amennyiben törekszel Velem lépést 
tartani.

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL." 
*******************************************************

255. 
Kérdező: Uram, valaki szeretné tudni, hogy választott társa jó úton jár-e?

HANG: "Gyermekem! Három pontban adom meg kérdésedre a  vá-
laszt.
1. Hallottál már biztosan a gyónási titokról. Még ha megölnék, akkor sem 
mondhatná meg egyetlen pap sem azt, amit más ember legbensőbb világáról 
az illető által megtudott gyónás keretében. Gondolod, hogy Én beszélhetek 
neked társad legbenső életéről az ő tudta és beleegyezése nélkül?
2. Éppen mert az ő beleegyezése kikerülhetetlen, ezért nem Tőlem, hanem 
tőle kell megkérdezned, hogy jó úton jár-e, vagyis igyekszik-e saját lelkiis-
merete szerint élni?
3. Amíg valaki a Földön él, addig szabadságában áll ellenkezőképpen dönte-
ni, mint előző nap tette. Most gondold el: Ma azt mondom neked, hogy az il-
lető jó úton jár. Talán mikor erről te tudomást szerzel, már megváltoztatta 
nézetét, s akkor te azt mondhatod: ‘Lám a HANG nem tudta, mint beszél.’

Ha tehát e három pontot kicsit jobban átgondolod, akkor magad is be 
fogod  látni,  hogy  bizony  van  olyan  kérdés,  melynek  megválaszolása  a 
HANG által nem lehetséges.

Nagyon szeretlek. Igyekezz Hozzám hű maradni minden áron!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL! "

*****************************************************
256. 
Kérdező: Uram! Valaki Olyan kérdéseket tesz fel Neked, melyekre azért vár 
választ, hogy jobban rátaláljon a Hozzád vezető útra.

HANG: "Gyermekem!  Valójában  nem  azért  tetted  föl  kérdéseidet, 
mert a Hozzám vezető utat keresed. Bár elfogadom, hogy ezt is keresed.

Te másokról akarsz Tőlem információhoz jutni. Bizony a kíváncsiság 
nem erény abban a formában, ahogy benned él. Neked tudnod kell, hogy ró-
lad sem adnék senkinek semmiféle információt a te tudtod és beleegyezésed 
nélkül. Szeretetem tiltja, hogy bárkit bárkinek kiadjak. Ha valakiről valamit 
tudni  akarsz,  akkor van annak egyenes,  becsületes útja-módja,  hogy meg-
tudd. s ha ennek az illető ellene mond, akkor ezzel kell beérned. Tőlem min-
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denkor csak olyat hallasz, ami a te lelked javát szolgálja úgy, hogy az mást 
személyesen nem érinthet.

Sokszor és sokféleképpen szóltam már hozzád, és még fogok is szólni 
a jövőben. Minden olyan gondolat, mely téged épít, buzdít és vigasztal, az 
Tőlem jön a te javadra. Éspedig úgy, hogy másokat nem sérthet.

Kérdezed, hogy helyesen tetted-e, mikor valakinek valamiről beszéltél. 
Ha helyesen tetted volna, akkor most nem kérdeznéd. Sajnos a helytelen kí-
váncsiskodással mindig együtt jár a beszéd fegyelmezetlensége. Beszédben 
tökéletesnek lenni nagyon nehéz, de nem lehetetlen. Olyan vagy, amilyen a 
beszéded. Mivel mindenki cselekedetei tükrében látja meg legjobban magát, 
mivel a beszéd is a cselekedet egyik formája, hát ezért meglehetősen jó tü-
kör.

Igazán keresd a Hozzám vezető utat. Ez az ÚT nem rajtad kívül talál-
ható meg. Befelé kell elindulnod. Szánj rá időt, hogy naponta megvizsgáld, 
mit tettél, és hogyan tetted azt, amit tettél. Ezt hívják bizonyos körök idő- és 
szeretet elszámolásnak. Előre haladni másképpen nem lehet. Csak aki LÁT, 
az tudja, hogy hogyan kell lépnie. Gondolataid, szavaid és tetteid tükrében, 
vizsgálatában tanulsz meg helyesen LÁTNI. 

Azon a kultúrkörön belül, melyben éltek, Én nem hívok senkit papnak. 
Ha valaki mégis elmegy, annak nem kegyelmi, hanem pszichikai okai van-
nak. Ez így van már vagy tíz éve. Más országban, más földrészen más a hely-
zet. Nálatok nem papokra, hanem egészséges lelkű, Engem valóban kereső és 
szerető emberekre van szükség. Szeretném, ha te is ilyenné válnál.

Megáldalak a BENSŐ NYUGALOM LELKÉVEL!”
*****************************************************

257.
Kérdező: Uram! Egy önmagával elégedetlen, Téged szeretni és követni aka-
ró lélek vár Tőled elirányítást.

HANG: "Drága Gyermekem! Életed feladatai közé kétségtelenül hoz-
zátartozik a lelki fejlődés utáni vágy, de ennek megoldása nem alázat kérdé-
se. Nem véletlenül mondtam előbbre a szelídséget és csak utána az alázatot, 
mikor arra kértelek benneteket, hogy tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és 
alázatos szívű. A szelídség megelőzi gyakorlatban az alázatot. Az szelíd, aki 
empatikus, tehát beleérző képességét jól alkalmazza mások és önmaga érde-
kében. Az alázat közel sem olyan passzív tulajdonság, mint legtöbben gon-
dolják.  Aki  alázatos,  azt  éppen  az  jellemzi,  hogy semmiféle  gyalázkodás 
vagy megfélemlítés nem képes feltartóztatni abbéli törekvésében, hogy az ál-
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tala meglátott jó irányába törekedjék úgy, hogy mindig nyitott  maradjon a 
még jobb befogadására.

 Te már génjeidben átlagon felüli beleérző képességet hoztál magaddal, 
s  így ennek  kibontakozása  tudja  megteremteni  benned  azt  a  szelídséget, 
melyre nemcsak neked, de környezetednek is annyira szüksége van. Olyan 
küldetést nem kaptál, mert nem kaphattál Tőlem, hogy más felnőtt embert 
akarjál megnevelni.  A másik ember hibája lehetőséget tud adni arra, hogy 
azok, akik Hozzám tartoznak, előbbre tudnak jutni ezáltal az önnevelés, az 
önismeret útján. Amikor valaki önmaga helyett mást akar megnevelni, akkor 
a másik ember hibáját nem arra használja fel, amire kéne. Más ember hibáját, 
lehet az bármekkora, senki a világon meg nem szüntetheti, még Én sem, csak 
ő maga, ha akarja. Ha nem akarja, akkor akár a síron túlra is elkíséri őt, s lesz 
önmagának pokla.

Ne arra irányuljon kívánságod, hogy lássad saját fejlődésed fokát. Ez 
mindenképpen ártalmas. Ha pozitív irányban fejlődsz, s ezt látod, akkor bele-
gabalyodsz különböző hiúság- gőgkomplexusokba,  ha visszafejlődést,  egy-
helyben  toporgást  észlelsz,  akkor  pedig  elindulsz  a  depresszió  irányába. 
Egyik sem helyes magatartás. Tanulj meg örülni annak, hogy valami jót azért 
te is tehetsz minden nap. Az öröm nemcsak az immunrendszert erősíti, ha-
nem aktivizálásra serkent további szeretet-megnyilvánulások felé. Aki azzal 
foglalkozik, hogy meg legyen elégedve önmagával, az nem lesz megelégedve 
soha sem önmagával, sem mással. Foglalkozz Velem többet, mint önmagad-
dal. Így tudok majd Én többet foglalkozni veled.

Ami pedig a konkrét kérdéseidet illeti: Jól tanultad a hittanórákon. Bűn 
az, ha tudva és akarva teszed az ellenkezőjét annak, amit Én jónak látok. De 
tudnod kell, hogy azok, akik tudatlanul tesznek Ellenemre, azok is ártanak 
önmaguknak., mert a rossz közvetlenül soha sem Ellenem irányul, hanem az 
ellen, aki azt elköveti. Ez az oka annak, hogy olyan bűnök, mint pl. az abor-
tusz, mivel roncsolást végzett a testi felépítés törvényében, bár lehet, hogy 
egyáltalán nem bűn, mert nem tudatosan irányult Ellenem, lehet hogy bűn 
volt az elkövetésekor, de már bocsánatot nyert, mégis olyan idegi megviselt-
ség marad utána, hogy visszatérő benső fájdalmat, nyugtalanságot tud okoz-
ni. Amint az eltört csontok az összeforrás után is reagálnak az időjárás válto-
zásaira, úgy vannak bűnök, melyek megbocsátásuk után is különböző pszi-
chés hatások változásakor újra fájni, marni kezdik azt, akinek pedig már nem 
is kellene törődni vele. Igen. Ilyen ez a földi pokol, melyre bár elhoztam Isten 
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országát szívetekbe, de nem vittem el a Sátán országát sem körülményeitek-
ből, sem testileg szenvedékeny mulandóságotokból.

Most megismétlem azt,  ami szerintem számodra jelenleg a legfonto-
sabb: Ne törődj a múlttal.  Amikor teszed azt, amit megtehetsz, akkor nem 
fontos, hogy mennyit tehetnél még. Annak örülj, amit megtettél. Örömöd úgy 
tudod kifejezni,  hogy hálát adsz Nekem érte. Életed fejlődésére ne legyen 
gondod. Az az Én gondom. Neked arra legyen gondod, hogy Engem jobban 
megismerj, Velem beszélgess, adj hálát, kérj erőt, és főleg használd ki empa-
tikus, beleérző képességedet magad és mások javára.

Megáldalak a SZELÍDSÉG LELKÉVEL!”
*******************************************************

258. 
Kérdező: Uram! Valaki önmagáról, egy kapcsolatról és egy közösségről kéri 
véleményedet.

HANG: "Elég nehéz probléma elé állítasz.  Mondom ezt azért,  mert 
nem szeretném, hogy kérdéseidre válaszaim számodra meghatározók legye-
nek. Nem azért, mert ezt lényegtelennek tartanám. Ó nem! Ennél nincs is lé-
nyegesebb. Azt nem akarom, hogy a kívülről jött válaszokat fontosabbaknak 
tartsd, mint a belülről jövőket. A HANG-nak benned kell megszólalnia ah-
hoz, hogy számodra sorsdöntő lehessen az, amit mond. Ezeket azért mond-
tam, hogy jobban figyelj befelé, mint kifelé, még akkor is, ha mindkét oldal-
ról Engem akarsz hallani. Azért szeretnélek megtanítani erre, mert ez jövőd 
érdeke.  Véleményem rólad,  kapcsolatodról,  közösségedről csak a jelenben 
érvényes. A jelen pedig szinte mérhetetlenül rövid idő. Abban a folyamatban 
pedig, melyben életed, kapcsolataid, közösséged szükségszerűen benne áll-
nak, hogy kibontsátok Hozzám kapcsolódó, Belőlem táplálkozó értékeiteket, 
nem áll módomban olyan konkrét próféciát adni, mely éppen onnan vonná el 
figyelmedet - a befelé figyelésről -, melyre teremtettelek, mely okozója volt 
annak, hogy a Földre jöttél. Tehát csak olyan általános, mindenkorra szóló 
elveket tudok mondani neked, melyek gyakorlati alkalmazása majd önmagá-
ért beszél.

1. Boldogságod csak önmagadban találhatod meg, ha magadban Rám 
találsz. Ha másban keresed, akkor még a másikat is akadályozod saját bol-
dogsága megtalálásában.

2. Minden emberi, szellemi kapcsolat forrása az Én szentháromságos 
életem. Vagyis: Istenből Istenhez. Ez minden szellemi létező életútja. A ba-
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rátságok, szerelmi kapcsolatok akkor teszik azt, amit tenniük kell, ha ezt se-
gítik elő.

3. A közösségek, ha NEVEMBEN jönnek össze, akkor Engem jeleníte-
nek meg. Mindig ott vagyok, ahol ketten - hárman összejönnek nevemben. 
Ez részemről a nektek kiszolgáltatottságomnak egyik formája. Igen. E for-
mámban tapasztalhatjátok meg, hogy nektek vigyáznotok kell Rám! Ha ez 
megvalósul,  akkor minden körülményben építeni,  buzdítani  és vigasztalni, 
tehát boldogítani tudlak titeket.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL.”
*******************************************************

259. 
Kérdező: Uram! Aki nem találja helyét férje halála után.

HANG: "Drága Gyerekem! Attól tartok, lelki sebeid miatt még akkor 
is fájdalmat okozok neked, ha simogatlak. De tudnod kell, hogy ennek a fáj-
dalomnak okozója nem Én vagyok, hanem a te életedben már sokkal régeb-
ben elindított,  dédelgetett  és ápolt folyamat.  Mert kérdeztél,  így kénytelen 
vagyok  válaszolni.  Az  Én  szeretetem  mindig  olyan  igazságban  nyilvánul 
meg, mely képes megszabadítani megkötözöttségeitől azt, aki elfogadja.

Írod, hogy 29 év után is töretlen szeretettel,  szerelemmel szerettétek 
egymást. E kijelentésed elárulja, hogy valami nagyon súlyos hiba volt kap-
csolatotokban. Én senkit soha nem teremtettem arra, hogy másik embert bol-
dogítson, vagy másik embertől remélje boldogságát. Mindenkit Önmagamra 
teremtettem, s az, aki mást boldogítani akar, vagy más által akarja megélni, 
hogy boldog, az lényegében két boldogságot tesz tönkre. Legalább is meg-
próbál tönkretenni. Egyet biztos tönkretesz. A sajátját.

Az az igazság, hogy eddigi életedben Engem is be akartál fogni szeke-
redbe, s lelked mélyén az volt, hogy ne Én legyek a te istened, hanem te le-
gyél az Én istenem. Te azt vártad Tőlem, hogy teljesítsem akaratodat, s na-
gyon elhalványult benned az, hogy neked kéne teljesítened az Én akaratomat. 
E probléma szinte általános köztetek.

Az Én akaratom az, hogy életetekben fölszámoljátok megkötözöttsége-
iteket. A házasság köteléke nem azt jelenti, hogy egymásért kell élnetek, ha-
nem azt, hogy legyetek hűségesek egymáshoz abban, hogy Hozzám segítsé-
tek egymást. Hogy mennyire nem ezt tetted, éppen az mutatja, hogy mikor 
végre férjed Hozzám tért, ezt úgy fogtad fel, mintha elraboltam volna őt tő-
led, pedig ő sohasem volt a tiéd. Enyém volt mindig, s neked az lett volna a 
feladatod, hogy ez már a Földön egyre jobban nyilvánvalóvá váljék. Ápolha-
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tod a sírját, költhetsz rá bármennyit, őneki ahhoz már semmi köze nincsen. 
Bizony nincs. Az Engem ábrázoló szobrokhoz a temetőkben pedig Nekem 
nincs sok közöm. Bálványok azok leányom, bálványok, melyeket egy föld-
rengés, egy meteorit úgy el fog pusztítani, mintha soha sem lettek volna. A 
fényhez sincs semmi közöm a szobor mögött sem Nekem, sem férjednek. Az 
a Fény, mely azonos Velem, az vagy szívedben van, vagy nincs számodra se-
hol. Persze e Fény kivetítődhet a szívből, s materializálódhat, de akinek így 
vetítődik ki szívéből a Fény, az nem a temetőkben akarja megtalálni szíve 
nyugalmát, hanem Nálam. Én nem vagyok megtalálható a temetőkben. Ben-
ne vagyok a szegény rászoruló embertársaidban, megtalálható vagyok temp-
lomokban, megtalálható vagyok ott, ahol ketten-hárman összejönnek nevem-
ben, megtalálható vagyok a Bibliában, főleg az evangéliumokban, megtalál-
ható vagyok minden szentségben, megtalálható vagyok szívedben, de máshol 
nem vagyok megtalálható a Földön. Sem szobrokban, sem képekben, sem 
vagyonban, és semmiféle Földön értéknek tartott kincsekben.

Leányom! Meg kell változtatnod életfelfogásodat, ha azt akarod, hogy 
lelkileg meggyógyulj. Különbséget kell tenned az önzés és az önszeretet kö-
zött. Az önzés nem az Én világom. Önző az, aki arra teszi a hangsúlyt, hogy 
szeressék. Helyesen az szereti önmagát, aki mindig szolgálni akar másokat 
Irántam való szeretetből, tehát úgy, hogy nem engedi megkötöztetni magát 
azokkal, akiket szolgál. Az önszeretet tehát az igazi szeretet. Az szereti he-
lyesen önmagát, aki meg tud feledkezni kedvemért önmagáról, viszont min-
denhol  és  mindenkiben  meglátja  azt,  hogy minden  és  mindenki  által  Én 
mennyire szeretem őt.

A helyes önismeretnek nagyszerű eszköze az, ha mások hibáival talál-
koztok. Mások hibái által ismerheted meg, hogy hol tartasz te a türelemben, 
irgalomban, megértésben, áldozatvállalásban, alázatban, hűségben. Ezekkel 
kapcsolatban nehezen tud bárki is önismeretre jutni magányban vagy olyan-
kor, ha mások szeretik őt. Egy embernek soha nem szabad arra törekedni, 
hogy szeressék őt. Ez mindig az önzés irányába visz, tehát a pokolba.

A pénzzel  kapcsolatban:  Soha  se  szégyelld  azt,  ami  téged megillet. 
Amiatt a pénz miatt, amit kapsz vagy kapnod kell, ne szégyelld magad. De 
amiatt lehet szégyenkezés benned, hogy mire adod ki pénzedet. Ne halottaid-
ra költsd. Őket nem lehet pénz által szeretni, csak erények által, tehát a nem 
látványos jócselekedetek által.

327.



A pénzt, pénzes kazettát is megtalálhatod, ha őrangyaloddal komolyan 
és állhatatosan kezded keresni. Az angyalok sokat tudnak segíteni nektek, ha 
komolyan veszitek őket.

Még meg kell mondjam, hogy megélt hallucinálásod nem Tőlem szár-
mazik, és a Jó Isten nem vitt el semmit sehová. Az is nagyon egészségtelen 
megérzésed volt, hogy Én magamhoz akartalak hívni örökre, de megkegyel-
meztem. Nem kegyelmeztem meg. Örökre magamhoz akarlak hívni. Már itt 
a Földön el kell kezdődni ennek, és soha nem szabad véget érnie. Tudom, te 
úgy gondoltad, hogy halálodat akarom. Nem. Én halállal nem foglalkozom. 
Én az ÉLET vagyok, és aki Bennem hisz, halált nem lát sohasem. Mások lát-
hatják az ilyen embert egykor halottként, de ő magát sohasem láthatja halott-
nak. Aki engedi, hogy benne éljek, az Bennem az ÉLET tengerét találja meg 
akkor, mikor a földi  élet mulandósága megszűnik számára.  Ezt szeretném 
veled is elérni.

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. Nagyon rendelkezésedre állok, 
hogy megszabadulj  megkötözöttségeidtől,  akár volt férjeddel kapcsolatban, 
akár másokkal kapcsolatban rögződtek beléd a különböző megkötözöttségek.

Megáldalak a HIT KEGYELMÉVEL. A HIT a szívnek a szeme. Bol-
dogok a tiszta szívűek, mert látják Istent.”

*******************************************************
260.
Kérdező: Uram! Egy olyan fiatalember kérdez téged, aki barátjával és Veled 
is olyan kapcsolatra törekszik, mely lelkileg megnyugtató.

HANG: "Nem. Nem arra törekszik.
Kedves Barátom! Amire te törekszel, az bizony nem hordozza az Én 

áldásomat. Minden barátság azonosságot tételez fel, és mélyebb azonosságra 
törekszik.  A ti  barátságotok is ilyen.  Azonosak vagytok abban, hogy meg 
vagytok kötözve egymással. Ez a megkötözöttség igyekszik szinte szó szerint 
húsbavágóvá válni. Ez így nem vezet sehová.

Barátod annyiban valóban normális ember, hogy nem tud hinni abban a 
torz istenképben, melyet eddigi életében kialakított magában. Te sem hinnél 
abban az istenképben. A te istenképed nyilván nem torz, ezért hihetsz benne. 
De vigyázz! Benned is eltorzulhat az istenkép, és akkor te is hitetlenné válsz.

Teljesen értelmetlen bárkit is győzködni arról, hogy Én létezem vagy 
sem.  Aki valóban hisz  Bennem,  annak életéről ezt  leolvashatja az,  aki le 
akarja olvasni. Aki pedig nem akarja, az vagy elhagyja a Bennem hívőt, vagy 
igyekszik az illetőben eltorzítani Engem, s akkor az illető hagy el Engem. 
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Harmadik út nincs. Hozzám, mivel Én vagyok az ÉLET, csak életem bemu-
tatásával lehet embereket toborozni. Fölösleges másképpen próbálkozni. Egy 
nagyobb jó igazáról, melyben eddig hittek, vitában meggyőzni csak a szente-
ket lehet. A nem-szentek csak megtapasztalások révén juthatnak el Hozzám. 
Ilyen megtapasztalásokra kell lehetőséget adni számukra.

Az teljesen helytelen, hogy “a férfinak szabadságot kell adni a termé-
szete miatt." Semmi köze a szabadságnak ahhoz, hogy valaki azt  csinálja, 
amit a megsérült természete diktál. És semmi köze a férfiassághoz. Sőt! A 
pipotyasághoz van csupán köze. A férfi ott kezdődik, mikor tud magának pa-
rancsolni, tehát mikor ura önmagának, ösztöneinek, beidegzettségeinek, han-
gulatainak, éretlen vágyainak. Férfivá nem születik senki. Azzá csak kemény 
önfegyelmező munka árán lehet eljutni. Aki ezt ki akarja kerülni, azt nem 
hogy férfinak, de még embernek sem lehet igazán nevezni. Ne feledd: Em-
bernek lenni olyan nehéz, hogy eddig még igazán csak az Istennek sikerült. 
Igen. Nekem sikerült. De ehhez Nekem is vérrel kellett verejtékeznem, hogy 
sikerüljön. Velem neked is és mindenkinek sikerülhet. De csak Velem! És 
soha nem Nélkülem.

Kérdezed: "Tényleg olyan fontos a mise?" Válaszom ez: Nekem mér-
hetetlenül  fontos volt.  Én ezáltal  tudtam megvalósítani   és bemutatni  leg-
egyértelműbben  azt a mindent odaadást, mely mindig is jellemezte maga-
tartásomat. Számotokra csak annyiban lehet fontos, amennyiben felismertek 
benne Engem, mint UTAT. E nélkül egyáltalán nem fontos. Meg kell mond-
jam, mivel egyre kevésbé lehet Engem a szentmiséken ÚT-ként felismerni, 
ezért nem is tartom fontosnak számotokra. De azt feltétlenül nagyon fontos-
nak tartom, hogy keressetek Engem, mint UTAT. Ha pedig valakinek megvi-
lágosodik az, hogy a szentmisék által nő benne a szeretet, az erő, akkor be-
lülről érez majd késztetést arra, hogy szentáldozáshoz járuljon, tehát szent-
misén részt vegyen.

Arra a kérdésedre pedig, hogy jobb-e a katolikus Egyház, mint a többi, 
válaszom egyértelműen: NEM! De ezt mondanám bármelyik egyházra. Nem 
azért kell valamelyik egyházhoz tartozni, mert az jobb, mint a többi, hanem 
azért, hogy abban az egyházban, melyhez tartozol, keresd és találd meg azo-
kat az eszközöket, melyek által Engem ÚT-ként elfogadhatsz. Talán már fá-
rasztó  számodra,  hogy annyira hangsúlyozom ÚT-ként  magamat.  De ez  a 
legfontosabb! Ennek kikerülésén fáradoznak mindenütt az egyházi vezetők. 
Ne menj utánuk. Utánam gyere, Velem gyere tovább életed útján. Velem jár-
ni nem lehet úgy, hogy valaki nem tartozik egy egyházhoz sem. Aki így akar 
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Velem járni, az ki akarja mazsolázni mindegyik egyházból azt, ami neki ked-
ves, csak ne kelljen áldozattá válnia, mint Nekem. 

Tudnod kell, bármelyik egyházhoz tartozol, mindegyikben egyformán 
nehéz, mert mindegyikben vannak olyanok, akik uralkodni akarnak Rajtam 
is, rajtad is. Amit kétezer évvel ezelőtt mondottam, az ma is áll. Nem lehet 
különb a tanítvány sorsa, mint amilyen az Enyém volt. Ha Engem üldöztek, 
titeket is üldözni fognak. Éppen az egyházi vezetők részéről fogsz legtöbb 
értetlenséggel találkozni, mivel ők hivatalból nem Engem, hanem egy intéz-
ményt kívánnak képviselni, melyet Velem kívánnak azonosítani.

Kedves Barátom! Nagyon szeretném, ha hinnél szavaimnak. Hidd el, 
szívemből szóltam most hozzád. Az Én szeretetem az egyedüli időtálló.

Megáldalak az ŐSZINTESÉG LELKÉVEL.”
*******************************************************

261.       
Uram! Egy olyan férfit hozok Eléd, aki elhagyta szülőföldjét a jobb élet re-
ményében, s most elhagyta őt az, akit egy életre élettársul kívánt maga mel-
lett azért,  hogy együtt építsék azt  a szebb jövőt, mely lehetővé teszi  majd 
mindkettőjüknek szeretetük egészséges kibontakozását.

HANG: "Kedves Fiam! Kétszeresen is hontalannak érzed magadat. Az 
egyik hontalanság inkább csak látszólagos, mivel ma már a földrajzi távolsá-
gok aránylag könnyen legyőzhetők. A másik hontalanság viszont, mikor va-
laki úgy megy lakásába, hogy ott nem várja senki, tehát ez az erkölcsi honta-
lanság sokkal súlyosabb teher. Ezt  valójában nem is lehet legyőzni.  Nem, 
mert láthatatlan ellenséggel szemben nem lehet harcolni. Csak várni, remél-
ni, bizakodni lehet, s közben harcolni önmagaddal, hogy butaságot ne csinálj.

Milyen kiutat mutathatok neked? Valamikor, kétezer évvel ezelőtt két 
fegyvert adtam nektek, hogy tanuljátok használni. Az egyiket okosságnak, a 
másikat óvatosságnak neveztem. Legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakod-
jatok az emberektől. Az okosság nem terem magától. Szellemi munka követ-
kezménye. Aki tud erőt venni magán, és vállalja az önképzés kemény mun-
káját, az gyakran ki tud bújni olyan sötét erők szorításából, melybe te is most 
belekerültél. Az a láthatatlan ellenség, mely jelenleg téged gyötör, csak a fan-
táziára tud hatni, de a fegyelmezett gondolkodásra nem. Míg a fantázia gyak-
ran szárnyalni képes, az értelmes szellemi munka néha olyan nehéz, mint mi-
kor valaki súlyos terhet kényszerül fölvinni meredek hegyre. Neked most na-
gyon kell hinned abban, hogy a hegycsúcson nemcsak a levegő lesz tisztább, 
nemcsak a kilátás lesz varázslatosabb, de ott vár rád a fáradságos munkád pi-
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hentető nyugalma is, szíved igazi békéje, melyet másutt meg nem találhatsz. 
Ez azt jelenti, hogy ott várok Én rád!

Igen.  Komoly terveim  vannak  veled.  Kemény iskolát  kell  kijárnod, 
hogy megfelelően kiformálódj lelkileg azzá, amivé látni szeretnélek. Tanulj! 
Tanuld azt, amit belül már régebben vágytál tanulni. Érzékennyé akarlak ten-
ni olyan sugárzásokra, melyek neked is, másoknak is épülésére szolgálhatnak 
majd. Jelen erkölcsi hontalanságodat ez tudja most legjobban feloldani.

A másik fegyver,  melyet  ajánlottam már kétezer  évvel ezelőtt  is,  az 
óvatosság. Nem olyan bizalmatlanságot értek ezalatt, mely hideggé dermeszti 
emberi kapcsolataidat, hanem arra akarlak ezzel felszólítani, hogy teljesen ne 
szolgáltasd ki magad azáltal, hogy egészen beengedsz magadba valakit. Ez 
gyakorlatban annyit jelent, hogy minden emberi kapcsolat kezdetétől fogva 
többször kell gondolnod arra, hogy csak mulandó kapcsolatok léteznek a Föl-
dön. Ez az a világ, melyben a jót nem lehet véglegesíteni, és a rosszat nem 
lehet  végleg  kiirtani.  Én  olyan  világra  teremtettelek  benneteket,  melyben 
csak a jó képes véglegesülni, és minden rosszat ki lehet és ki is kell irtani. Ez 
nem jelenti azt, hogy ne akarj jó és tartós kapcsolatokat itt a Földön. De igen-
is jelenti azt, hogy nem szabad kizárólagosan földi kapcsolatokra építeni sen-
kinek az életét.

Ami benned összeomlott, az jó is, hogy összeomlott. Nem volt szikla 
az alapja. Esendő ember soha sem lehet szikla.

Ha életedben az okosságra és az óvatosságra nagyobb hangsúlyt teszel, 
akkor föléje tudsz emelkedni minden problémádnak aránylag rövid idő alatt, 
és minden különösebb megrázkódtatás nélkül.
   Bennem bízzál jobban! Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
262. 
Kérdező: Uram! Egy fiatal leány fordul most Hozzád általam.

HANG: "Gyermekem! Mondok pár szót az engedelmességről. Akkor 
beszélünk engedelmességről, mikor valaki nem azt teszi, amit jónak lát, ha-
nem azt, amit az lát jónak, akinek engedelmeskedik. Ha valaki éppen azt lát-
ja jónak, amit a másik kér tőle, akkor nem engedelmességről van szó, hanem 
arról, hogy az illető meggyőződése szerint cselekszik, s ez a meggyőződése 
éppen azonosságban van azzal, amit kértek tőle. Igen, mert nem szoktátok 
azt mondani, hogy önmagamnak engedelmeskedem.

Az engedelmeskedés könnyebbnek tűnik, mint a meggyőződés kialakí-
tása, de csak rövid távon. Igen, mert úgy látszik, hogy nem jár felelősséggel. 
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Átháríthatja a felelősséget tetteiért arra, akinek szót fogadott. Az a töményte-
len embergyilkosság, mely a háborúk alkalmával együtt jár, az mind engedel-
mességre épül.  Így aztán,  amelyik  csapat győz,  annak vezérei  aranyláncot 
kapnak, a vesztes vezérei pedig kötelet a nyakukra. De mindkét félnél azok, 
akik engedelmeskedtek, gyilkosok.

Én soha sem mondtam ki e szót: engedelmesség, sem Isten, sem ember 
irányában. Csak az emberalatti lények felé. Soha sem mondtam, hogy valaha 
is engedelmeskedtem volna az Atyának. Azt sem mondtam soha, hogy Ne-
kem bárki is engedelmeskedjen. Sőt! Egyenesen éppen azért,  mert  Nekem 
kérés nélkül is sokszor engedelmeskedtek,  tehát nem meggyőződésük sze-
rint, hanem éretlen gyerek módjára, csak azért, mert Én mondtam valamit, 
ezért  azt  mondtam tanítványaimnak,  hogy jobb nekik,  ha elmegyek. Igen, 
mert a bennük élő Szentlélek helyett a tanítványok nem befelé figyeltek, ha-
nem kívülről, engedelmeskedő készséggel várták a parancsot, melyért nyíl-
ván a parancskiadónak kell majd vállalnia a felelősséget. Ezért volt jobb szá-
mukra a Szentlélek eljövetele, mert attól kezdve belülről kellett megtudniuk, 
hogy mit  kell  tenniük.  Így váltak felelős  emberekké.  Cselekedeteik rugóit 
nem háríthatták át másra.

Az okkultizmussal kapcsolatban a következőket tudom mondani:
Félni semmitől sem kell, ha egyszer Isten él az emberben. De óvatosnak len-
ni, azt igen. Ha valaki ismer Engem - az evangéliumok alapján egészen jól 
megismerhető vagyok -, akkor nem tudják az illetőt megzavarni téveszmék. 
Ha mégis, nem baj. Én mindig ki tudom javítani tévedéseiteket, ha hisztek 
Bennem, és nem fogadtok el  más Tanítót,  csak Engem magatok számára. 
Csak ne engedjétek a szorongást elhatalmasodni magatokban. Aki szorong, 
az lelkileg még nem egészséges, mert bensőleg nem szabad. Márpedig csak 
szabad lélekben tud szabadon működni a Szentlélek. /2. Korintus 3;17./

Az a kívánságod, hogy Jézusnak is, és a katolikus egyház vezetőinek is 
kedvébe járj, az nem fog menni. Nem lehet két úrnak szolgálni. Nem arról 
van szó, hogy nem szabad, hanem arról, hogy nem lehet. Az egyházak veze-
tőinek kívánságait csak annyiban szabad és kell is teljesítenetek, amennyiben 
alá tudják azokat támasztani számotokra az Én kijelentéseimmel. Van olyan, 
hogy ez lehetséges. Ez különben minden egyházzal kapcsolatban így van. De 
mindig igaz marad: INKÁBB KELL ISTENRE HALLGATNI, MINT EM-
BEREKRE. Tehát főleg Istenre kell HALLGATNOD, Aki benned is él!- Ez 
a lelkiismeret szava, melyre a legjobban kell figyelned.
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Az természetes, hogy édesanyád és más tapasztalt felnőttek többet és 
jobbat tudhatnak, mint te. De akkor sem szabad kritikátlanul átvenned taná-
csaikat. Csak ha belül is azonosulni tudsz velük. Tehát ha meg vagy győződ-
ve arról, hogy amit édesanyád vagy a felnőttek mondanak, az tényleg helyes. 
Ha nem vagy meggyőződve, akkor ne engedelmeskedj, mert éppen azáltal 
követsz el bűnt, hogy nem lelkiismeretedre hallgattál, hanem annak ellenére 
tettél.

Hidd el, Testvérkém, nem lehet mindenkinek kedvébe járni. Erre Isten 
sem képes!, hát még ti!

Az engedelmesség szó helyett  én, Jézus,  mindig azt  mondtam, hogy 
hallgatni kell Reám, csakúgy, amint Én hallgatok az Atyára. A hallgatni rá és 
az engedelmeskedni neki között óriási különbség van. Akire hallgatok, annak 
kijelentéseit komolyan veszem, odafigyelek rá, átgondolom, s amit helyesnek 
tartok benne, azt magamévá teszem. Így lehet a meggyőződést kialakítani. 
Így válik egy ember felelős személlyé.

Az otthoni és egyéb vitákat szinte lehetetlen kikerülni, mivel ti mind-
annyian általában nem Jézusra figyelők vagytok, aki pedig bennetek élek, ha-
nem saját igazatoknak akartok érvényt szerezni. Vitában csak szenteket lehet 
meggyőzni, ti pedig, főleg felnőttek, nem vagytok szentek. Nélkülem semmi-
képpen.”

*******************************************************
263.
Kérdező: Uram! Egy olyan asszony problémáját hozom eléd, akinek Te vagy 
lényegében a problémája. Nevezzük őt Zsuzsának.

HANG: "Barátom! Volt már rá példa, hogy téged kértelek meg arra, 
hogy helyettem válaszolj. Most is ezt teszem!”

Igen. - Kedves Zsuzsám! Részben örülök levelednek, mellyel fölkeres-
tél. Azért csak részben, mert részben szomorú is vagyok. Szomorú vagyok 
amiatt  a szorongásod miatt,  melyet  leveled elárul.  Szomorú vagyok, hogy 
férjed nem örül annak, ha a Bibliával foglalkozol. Nyilván azért nem örül, 
mert te a Bibliát nem arra használod, hogy erőt meríts belőle arra a szeretet-
re,  mely képessé tenné férjedben Isten Lelkének tüzét  melengetni,  hanem 
pótcselekvésnek használod. Odamenekülsz, mint egy bálványhoz. Ezt gyak-
ran igazolod leveledben, mikor a Bibliára hivatkozol. Zsuzsám! A Biblia az 
KÖNYV! Abban van sok-sok betű, melyet Istentől sugallt emberek írtak le. 
De olyan nincs, hogy a Biblia ezt vagy azt mondja, hirdeti, kijelenti. Te ma-
gad is  észrevehetted  volna,  ha jobban figyelsz  magadra,  mikor  írsz,  hogy 
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ilyeneket nem lehet mondani: “A Biblia mondja”, közben te a Bibliából idé-
zed Pétert, Izaiást, stb. Zsuzsám! Aki e Könyvben összemossa a dolgokat, az 
bizony bármilyen jó szándékú is  legyen, BÁLVÁNYIMÁDÓ! Így bizony! 
Nem régen volt nálam valamelyik gyülekezetből egy fiatalember, aki meg 
akarta nekem magyarázni a Bibliát.  Megkérdeztem tőle, mióta foglalkozik 
vele. Nagy lelkesedéssel mondta, hogy már két éve. Még azt hozzátette, hogy 
ezalatt nagyon meg lehet tanulni látni. Mondtam neki, hogy én már negyven-
öt éve foglalkozom vele. Akkor hamarosan átváltott, s mondta, hogy az nem 
is lényeges.

Zsuzsám!  Tudtommal  Isten  négy kinyilatkoztatást  adott  nekünk.  Az 
első a teremtés. A világból sok minden felismerhető a Teremtőről. Olyan ez, 
mint mikor egy festményt szemlélve némi ismereteket kapunk a művészről, 
aki azt festette. A második a sugalmazás. Olyan, mint mikor a művész falujá-
ból jönnek emberek, s beszélnek a művészről. Így már többet tudunk meg 
róla, de akik mondják ismereteiket, mindig önmagukat is beleviszik mondan-
dójukba. A harmadik, az a megtestesülés, tehát mikor maga a művész jön el, 
és beszél önmagáról. Így kapunk legtisztább képet róla. Ez történik az evan-
géliumokban  található  jézusi  kijelentésekben.  A negyedik  kinyilatkoztatás 
lesz majd a színről színre látás. Ez még odébb van.

Zsuzsám! Istennel való kapcsolatunk forrása nem a Biblia! Arról a sok 
betűről, mely a Bibliában található, arról még a Bibliában is azt lehet olvasni, 
hogy “a betű öl, a Lélek az, ami éltet”.

A HANG lemérettetését Jézus valóban vállalja. És ha olyasmire hívná 
fel valaki figyelmemet Jézusra hivatkozva, hogy az Ő szavaival itt és itt el-
lenkezésben van, akkor azt nagyon megköszönném, bárki legyen az illető. 
Magam nagyon ügyelek arra, hogy csak olyan gondolatoknak engedjek teret 
magamban, melyek az evangéliumok Jézusával megegyezők. És itt most két 
dologra hadd hívjam fel figyelmedet.

1.  Valamikor  elmondtam,  hogy voltam olyan  lelki  válságban,  hogy 
még a kárhozatot is vállaltam volna Jézusért. Te erre botránkozva mondod, 
hogy lehet ilyet egyáltalán feltételezni. - Most nem kis szent Terézre hivatko-
zom, aki szintén elmondta szinte szóról szóra ugyanezt, hanem Jézusra, aki a 
kereszten így kiáltott: “Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!?”- Mond-
hatnád: hogy mondhat valaki ilyet Istenről! Épp Ő, aki mindig Istenért élt!- 
Igen, mondhatnád leányom, mert te még közelébe sem kerültél annak a lelki 
válságnak, melynek ilyen megnyilvánulása is van.
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Arról viszont nem tudok, hogy én valaha is a Szűzanyáért ajánlottam 
volna fel bármit vagy bárkit,  vagy magamat.  Soha! Én nagyon szeretem a 
Szűzanyát. Meggyőződésem, hogy Isten után Neki köszönhetem a legtöbbet, 
de eszembe sem volt, hogy valaha is isteníteném Őt. Nem. Ő abban különbö-
zik tőled és tőlem, hogy bár neki is volt olyan esti imája, melyben a lelkiis-
meret vizsgálatkor azt mondta, ha újra kezdhetném e napot, akkor máskép-
pen csinálnám, de soha sem volt olyan döntése, hogy ne a meglátott jót tette 
volna. Mindig csak később derült ki, hogy számára is lett volna jobb a meg-
látott jónál. Ezek voltak azok az esetek, mikor Jézus őt helyreigazította.

2. A reinkarnációról pedig bizony Jézus beszélt.  Szó szerint  beszélt. 
Ker. Jánosról azt mondta, hogy ő Illés. De beszélnek az evangéliumok írói is, 
csak meg kell hallani szavukat. A nem személyválogató Isten hogy tehette 
volna meg, hogy János már édesanyjának, Erzsébetnek méhében felujjongha-
tott a Lélek hatására, s a Tábor hegyén, mikor már János, akiről maga Jézus 
mondta, hogy a világon a legnagyobb volt, nem János, hanem Illés és Mózes 
jelenik meg, hogy beszéljenek Jézussal a halálát illetően. De elegendő volna 
az az egyetlen hely, ahol Jézus megkérdezi tanítványait, hogy kinek tartják 
őt, s mikor tanítványai a reinkarnációt természetesnek véve elkezdik monda-
ni a magukét, Jézus nem cáfolja őket e téren.

Zsuzsám! A Bibliában nem lehet megtalálni az Istent. Istent az ember 
csak emberben, s főleg önmagában tudja úgy megtalálni, hogy szorongásai 
megszűnjenek. A te számodra rajtad kívül nincs boldogító Isten.  Vagy ben-
ned van, vagy nincs sehol számodra. Jézus ezt így fejezte ki: “Aki szeret En-
gem,  azt  Atyám is  szeretni  fogja,  hozzá  megyünk,  és  lakóhelyet  veszünk 
nála.” Ha Isten él benned, akkor szól hozzád, ha a Bibliát olvasod, sok okos 
gondolatot találhatsz benne, de Istent nem! A Biblia könyv. Tárgy! Ma már 
talán ezernél is többen vannak azok a felekezetek, melyek mind a Bibliára 
alapozták gyülekezeteiket. Én hálát adok Istennek, hogy a katolikus egyház-
hoz tartozom, mert eddigi tapasztalataim alapján, amíg Jézus szavaival alá 
tudom támasztani  magatartásomat,  nézeteimet,  addig itt  csak hazudhatnak 
rám rosszat, megnehezíthetik életemet, mint Jézusét tették, akár meg is ölhet-
nek, de ki nem közösíthetnek. Legalább is eddig ezt tapasztaltam.

Fontosnak tartanám, hogy ne kábítószerezz, hanem Isten Lelkének en-
gedd át józan eszedet. Hidd el, te is, férjed is boldogabbak lesztek ezáltal.

*******************************************************
264. 
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Kérdező: Uram! Egy régóta beteg édesapával kapcsolatos magatartásról kér-
dez téged leánya.

HANG: "Leányom! Téged nyugtalanít édesapád hosszas betegsége. A 
Földön húsz év valóban hosszúnak tűnő idő. Főleg, ha tartalma nem rövidíti 
azt le. A boldog órák perceknek tűnnek, s a fájdalmas percek pedig óráknak. 
A Földön minden relatív. A mulandóság ilyen. Nálad nem is annyira a beteg-
ség a legfőbb baj. Úgy érzed, hogy néha már kevés az erőd. Elfáradtál a re-
ménykedésben, s szeretnél ehhez Tőlem most erőt kapni. A karmikus keresz-
tek jobbak, mint gondoljátok. Erős tisztulásokat eredményeznek. Lényegében 
itt is erről van szó.

Részedről minden próbálkozás, mely gyógyítani akar, nagyon jó. Jó az 
új orvos is, és főleg jó minden természetes erők felszabadításával járó energi-
ák igénybe vétele.

A családi  béke szinte  megoldhatatlan.  Földi  életemben az Én csalá-
domban is komoly feszültségek voltak, s ezek bizony a nyilvánosság elé is 
kerültek, mint a Bibliából ismerhetitek. Csak az egyén békéjét tudom garan-
tálni annak, aki Hozzám jön terhével. Családét nem. Én személyben gondol-
kodom. Nem családban, nem intézményekben. Egyházakban sem. Tudom, 
kellenek a családok, intézmények, egyházak, de Én személyekben gondolko-
dom. Igen, mert nem annyira lelkesítő, mint inkább boldogító az Én jelenlé-
tem ott, ahol tudatosan befogadnak. Azért mondtam, hogy nem annyira lelke-
sítő, mert a lelkesedés túltöltött érzelmi dimenzió is, mely nem konzerválha-
tó, nem állandósítható. Az Én békém, az Én jelenlétem az igen. Most tehát, 
mikor azt tanácsolom, hogy keressetek, találjatok, használjatok föl minden 
lehetőséget a beteg gyógyulása érdekében, akkor ezt nem azért tanácsolom, 
hogy a gyógyulás bekövetkezzék, hanem azért, hogy szívedben és mindenki 
szívében, aki szeretetben törekvő ember, beültethessem az Én békémet. Mert 
ez az egyedüli fontos. Úgy gondolom, hogy e szavakkal mindazoknak, akiket 
felsoroltál, adtam némi eligazítást. Ha akarják, észreveszik. Isten nem olyan, 
hogy tőletek függetlenül csinálja, rendezi az emberek sorsát. Nem. Isten ben-
netek van. Ezért kell nem a világot, hanem gondolkodásotokat átalakítani. A 
boldogságnak, a benső békének ez az útja. Minden más önámítás.

Arra a kérdésedre pedig, hogy mennyit vállaljál fel mások problémájá-
ból, hát erre azt mondom, hogy semennyit. Saját problémáidat boncolgasd. 
Ha egy beteg neked probléma, azt  neked kell  úgy megoldanod szívedben, 
hogy az Én békémet át tudd venni. Amikor valaki a másikon akar segíteni, 
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ezt csak annyiban teheti, amennyiben saját lelke gazdagodik ezáltal. E nélkül 
igazán nem is tud hosszú távon segíteni másokon. 

A reális önismerethez pedig szinte elengedhetetlen feltétel életetekben 
az idő-, szeretet-, pénz-elszámolás. Csak az képes önmagát reálisan megis-
merni, aki vesz magának időt és fáradságot arra, hogy esténként - de lehet 
bármely időpontban - áttekinti,  hogy mit  csinált  /ez  az idő-elszámolás/  és 
amit csinált, azt hogyan csinálta /ez a szeretet-elszámolás /. Ha ehhez még 
azt is hozzá veszi valaki, hogy hogyan gazdálkodott az elmúlt nap anyagi ja-
vaival, akkor kikerülheti az önámítás csapdáit. Napi öt perc szellemi munka. 
Megéri, mert nagyon hajlamosak vagytok arra, hogy önámítók legyetek.

Valóban kezdesz rátalálni saját utadra. Az igazi benső én-ed, aki iga-
zán vagy, aki az Én igazi álmom, kezdi lazítani benned a felettes én-ed szorí-
tásait.

Az igazi szabadsághoz mindig az őszinteség útja vezet. Az kezd ezen 
az úton járni, aki legelőször önmagához akar őszinte lenni. Tehát aki nem ál-
mai, hanem cselekedetei tükrében meri szemlélni önmagát.

Megáldalak az ŐSZINTESÉG LELKÉVEL.”
*******************************************************

265. 
Kérdező: Uram! Választ kér valaki Tőled arra, hogy grafikai munkáival mit 
tegyen. Arra is kéri véleményed, hogy legyen-e papírral igazolható képzettsé-
ge, s fejezze-e be azt az egyetemet, melyhez nincs kedve tovább.

HANG: "Barátom! Semmiképpen sem szabad fiókba zárni munkáidat. 
Más dolog az, hogy igény tartanak-e rá mások, és más, hogy felkínálod-e má-
soknak.  Munkád nagyon szemléletesen tud tanítani.  Amennyire rajtad áll, 
tedd közkinccsé. Azt nem tudom megtenni, hogy igényt keltsek másokban 
iránta, mint ahogy azt sem tudtam megtenni, hogy az Általam felkínált élet-
formára kedvet ébresszek másokban. De egészen a keresztig hű maradtam 
ahhoz az életformához, hogy mások Belőlem élni tudjanak. - Elnézést a ha-
sonlatomért -. Nyilván nem ilyen horderejű dologról van szó a tartalom te-
kintetében, de a hozzáállás tekintetében ugyanarról van szó. Lehetőséget kell 
adnod másoknak, hogy segíthess rajtuk, ha kívánják ezt ilyen formában is.

Ami pedig a papírral igazolható képzettséget jelenti, bizony mindent el 
kell követned azért, hogy ennek híjával ne legyél. Az a bizonyos papír nem 
egyszerű papír. Ilyen papírt, mely képzettséget igazol, megvásárolni nem sza-
bad, de megdolgozni érte bizony kell! Ne kicsinyeld le a szakképzettségeket 
igazoló papírokat. Kemény munka és sok verejték van legtöbb mögött. Bár 
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igazolvány nélkül is lehet képzettséghez jutni, de a zsebből előhúzható iga-
zolás nem semmi. Légy reális!

Ami pedig a jogi egyetemet illeti, először általánosságot mondok, majd 
konkrét feleletet adok.

Amennyire lehet, törekedni kell arra, hogy félbe maradt munkád ne le-
gyen. Nagyon jellemromboló tud lenni és idegzetet is felőrlő az olyan félbe 
maradt munka, melyet nem külső erőszak szakított félbe.

Ami a konkrétumot illeti: Az Én országomban nincs JOG. Amennyi-
ben Rajtam áll, Én mindenkit lebeszélnék arról, hogy JOGOT végezzen. Té-
ged is lebeszélnélek, ha lenne számodra termékenyebb elfoglaltság ez idő-
ben. De csak azért, mert valakinek nincs valamihez kedve, amit már elkez-
dett, ez nem elég indok arra, hogy félbehagyja az iskoláját. Tehát csak akkor 
hagyd abba tanulmányaidat, ha magad és mások véleménye szerint is - a má-
sok alatt a legközvetlenebb hozzád- tartozókat értem - szellemileg és lelkileg 
áldásosabb munkával tudod helyette kitölteni idődet. Újra mondom: LÉGY 
REÁLIS.

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL."
*******************************************************

266. 
Kérdező: Uram valaki olyan látomásokat észlelt, melyek szerint úgy gondol-
ja, hogy Te üzensz általa neki valamit.

HANG: "Gyermekem! Kétségtelenül van üzenetem számodra, de ezek 
az üzenetek nem jelentik azt, hogy olyan szerepet akarnék adni most neked, 
melyek által az emberek elé kellene állnod, s ezeket nekik tovább kellene ad-
nod. Én adtam neked egy érzékeny idegrendszert, és egy olyan sorsot válasz-
tottál,  alakítottál  ki  magadnak,  melynek  természetes  velejárója  az,  hogy 
olyasmire is rá tudsz érezni, ami mellett mások könnyedén elmennek anél-
kül, hogy hatna rájuk.

Ami fontos,  az  az,  hogy a benned és körülötted lévő eseményekből 
igyekezz olyasmit kiolvasni, ami szíved békéjét nem zavarja, s szeretetedet 
pedig jobban kibontakoztatja. Téged sem a mulandóságra teremtettelek, ha-
nem olyan boldogságra, mely nem ismeri az idő múlását. Amiket láttál, e lá-
tomások éppen azt akarják, hogy tudatosuljon benned a következő: Csak a 
rajtad kívüli világ áll a változások, mulandóságok örvényében. De ami ben-
ned van, az ezektől független. Ami ÖRÖK, azt hordod magadban. Valamikor 
ezt így fejeztem ki: ”Az Isten országa bennetek van.”
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Kérlek hát, ne annyira a külső jelek megfejtése töltse ki idődet, hanem 
annak a szeretetnek megnyilvánulása, melyet, vagy inkább így mondom, Akit 
szívedben hordozol.

Megáldalak SZERETETEM ÖRÖMÉVEL!"
*******************************************************

267. 
Kérdező: Uram! Valaki nagy lelki vergődéseket él át. Segítsd Őt!

HANG: "Drága Gyermekem! Valóban kemény harcmezőt hordasz ma-
gadban. Itt kell megmutatnod, hogy a GYŐZTES oldalán akarsz maradni. Ha 
megszüntetném a harcmezőt benned, akkor nem igazolódhatna az a hűséged, 
mely éppen azáltal hűség, mert egyben hősiesség is. Ilyesmi csak harctereken 
tud megvalósulni.

Attól nem kell tartanod egy pillanatra sem, hogy lemondok rólad. Nem. 
Te  az  Enyém vagy visszavonhatatlanul.  Éppen ezért  harcolnak  érted  ártó 
erők, melyek oly nehezen akarják elhinni, hogy te valóban az Enyém akarsz 
maradni.

Drága  Gyermekem!  Ha  föleleveníted  magadban  azokat  az  eseteket, 
melyekben könnyű volt Hozzám tartozni, akkor be fogod látni, hogy igazán 
olyankor vagyok legközelebb hozzád, mikor nem az ajándékaimra való fi-
gyelés tölti el lelkedet, hanem az, hogy Hozzám akarsz ragaszkodni életed 
napi eseményei közben is. Bizony a Föld nem Mennyország. De itt van tere a 
mennyek utáni vágyak kifejlődésének. Ne mondj le erről. Bizony igaz: Az 
embert vágyai irányítják. Vágyakozz Lélekkeresztségre! Vágyakozz az újjá-
születés csodálatos átélésére. Vágyakozz az Általa, Velem és Bennem lévő 
megújulásra. E vágyak megvalósulása csak lelki szárazságon keresztül való-
sulhatnak meg. Amint választott népemnek sivatagon kellett átmennie, hogy 
elérje KÁNAÁN földjét.
Te annyival vagy előnyben e téren, hogy Őrangyalod nagyon akar segíteni a 
hűséged megerősítésében. De ezt neked tudatosan kérned is kell Tőle.

Persze meglátogathatod,  aki  által  HANGOM hallatom most  jelenleg 
országotokban, de ennél fontosabb, hogy Őrangyaloddal legyen élő a kapcso-
latod.

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL.”
*******************************************************

268. 
Kérdező: Egy édesanya  szeretne meghalt  leányával  valahogy kapcsolatba 
kerülni.
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         Asszonyom! Tisztelettel közlöm Önnel, hogy én nem vagyok halotti-
déző. Szó sincs róla. Csupán arról van szó, hogy bejelentkezhetnek nálam 
olyan szellemi lények, akik már akár elköltöztek e világból, akár soha nem is 
jöttek le ide. Ezt én nem tudom előidézni, csupán gondolatban fordulhatok 
hozzájuk, de nem rajtam áll, hogy kapok-e választ vagy sem. Úgy gondolom, 
ezzel mindenki így van. A mennyek országa nem a halállal kezdődik, s a po-
kol sem. Már itt magunkban hordjuk ezt vagy azt. Kérem, ne mondja senki-
nek, hogy ilyen ügyben keressenek fel, mert ettől én nagyon el akarom hatá-
rolni magamat. A bennem megszólaló HANG olyankor szokott válaszolni a 
feltett kérdésekre, amikor azok a kérdezőt lelkileg előbbre tudják vinni. E 
HANG mögött  legtöbbször  valóban Jézust  ismerem fel,  de  természetesen 
szólhat más is odaátról. Meg kell mondjam, hogy most ez történt, mert alig 
kezdtem olvasni  levelét,  máris  megszólalt  bennem leánya  hangja.  Ezeket 
mondta:

HANG: "Anyám! A szeretet nem birtoklás. A SZERETET nem más, 
mint bizalmas ráhagyatkozás a SZERETET FORRÁSÁRA, AKI MINDEN-
KIT ÖNMAGÁRA TEREMTETT, mert NÁLA boldogítóbb nem lehet senki 
a világon. A halál csak azoknak büntetés, akik még nem haltak meg. A földi 
élet senkinek sem ad megoldást. Neked sem Anyám. A Föld csak a kárhozot-
taknak nem rossz. Nekem itt sokkal jobb, mint valaha is elképzelhettem vol-
na. Azért nem hiányzol,  mert  itt  nem probléma a várakozás.  Itt  mindenki 
ráér. Kivéve a kárhozottakat. Ők szeretnének minél előbb legalább a Földre 
visszakerülni,  hogy életük anyag-rezgéseit  finomítani  tudják.  De általában 
nem tőlük függ, hogy mikor juthatnak ilyen állapotba. Ezért ők nagyon türel-
metlenek, s borzasztóan szenvednek önzéseik miatt, és amiatt, hogy nem hit-
ték azt, amit itt most tapasztalnak.

Most  így szólítottalak  meg:  Anyám.  Pedig  Testvérem vagy.  Anyám 
csak voltál. Számomra nem okoz örömet, hogy olyasmi miatt szenvedsz, ami 
már  nincs:  anya-gyermek kapcsolat  miatt.  Sokkal  mélyebb kapcsolat  itt  a 
testvéri kötelék. Ez a legmélyebb a szellemvilágban. E kapcsolatban lehet a 
legtisztább szeretetet megtalálni. Azért ez a legtisztább, mert ez a legszaba-
dabb. Jézus is elsősorban nem apánk, nem anyánk, hanem TESTVÉRÜNK 
lett. És ez olyan nagyszerű! Veled is testvéri kapcsolatban fogok véglegesül-
ni.  De erre még várnod kell.  Neked jobban kell  várnod, mint  nekem. Ezt 
most nem tudom neked megmagyarázni, hogy miért. Csak annyit mondha-
tok, hogy te komplikáltabb földi sorsot választottál magadnak, mint én annak 
idején.
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Imádkozz sokat. De ne értem! Beszélgess Istenünkkel. Annyi hálálkod-
ni valód van. Ezeket vedd észre. Szeresd dicsőíteni azt, Akit ez egyedül való-
ban megillet. Kérő imáid alapja pedig legyen az a hét kérés, amit minden Mi-
atyánkban el szoktatok mondani. Ne bánkódj miattam, hanem örülj velem. 
Azt szoktátok mondani, hogy a HIT a szívnek a szeme. Ez így igaz. Akarjál 
látni a szíveddel, tehát erősítsd hitedet! - Neked most furcsa lehet, hogy én 
tanítalak téged, de hát itt sokkal tisztábban látunk mindent, mint a földi éle-
tünkben.

Nagyon szeretlek, és sokat imádkozom érted. Áldjon meg téged a vég-
telen SZERETET!" 

Hát ezeket mondta nekem most a HANG, melynek tulajdonosa valami-
kor az Ön leánya volt.

Tisztelettel
*******************************************************

 269. 
Kérdező: Uram! Sok-sok kérdést  vetett  papírra valaki  azért,  hogy választ 
kapjon rájuk Tőled. Igyekeztem mindig arra, hogy minden kérdező minden 
válaszát Eléd tárjam. De most már úgy érzem, hogy ha minden kérdést rész-
letesen meg akarsz válaszolni általam, akkor a kérdezőknek fele sem kap vá-
laszt egy éven belül. Arra kérlek hát, hogy csak egy-egy kérdésre válaszolj, 
hogy lehetőleg mindenkinek tudjam továbbítani üzenetedet.

HANG:" Barátom! A válaszolást bízd Rám. Most válaszolok a kérde-
zőnek:

Gyermekem! A lélek fejlődésében bizony hullámhegyek és hullámvöl-
gyek váltogatják egymást. Ami döntő: A HŰSÉG. Hozzám nem azért kell 
tartoznod, mert kedved van hozzá.  Persze van olyan, hogy ez is jól eső ér-
zés. De mint a sportolóknak, ha jó eredményeket akarnak elérni, akkor olyan-
kor is kemény erőt kell kifejteniük, mikor nincs kedvük hozzá. Egy úszó bi-
zony vacogva, kéklő ajakkal is birkózik a vízzel, csakhogy jó helyezést érjen 
el. Ilyenkor  az segíti őt, hogy bízik a sikerben. - Ez kell legyen a te lelked-
nek is akarása. Bízzál abban, hogy nemcsak virágos mezőkön, nemcsak ár-
nyas rózsaligeteken, de tövises tarlón és sivatagi pusztaságon át is ÉN vezet-
lek. A CÉL a fontos, és annak tudata, hogy veled vagyok az ÚTON. Sőt! ÉN 
VAGYOK AZ ÚT! 

Keresőnek érzed magad? Az is vagy. Légy is az! Csak értelmeddel is 
értékelhető gondolatokra, kijelentésekre tedd rá az életedet. Én csak abban az 
irányban tudok hatni rád, melyben nyitott értelemmel akarod átlátni kívánsá-
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gaimat. Én nem árulok zsákba-macskát. Nem kívánok tőled értelmetlen Rám 
hagyatkozást. Nem. Azért teremtettelek fejlődőképesnek, hogy fejlődj. Élő-
lény nem tud kívülről fejlődni. Nem tud úgy többé válni, hogy ráraknak vala-
mit. Belülről kell épülnie annak, aki él. Ezt várom tőled is. Erre adom áldá-
somat. Mehetsz bármiféle társaságba. Ha Velem mész oda, akkor megszente-
led azt a társaságot. Előbb-utóbb észre fogják ezt venni a jó szándékú embe-
rek.

A világ és az élet keletkezéséről lehet ugyan értekezni, de nem sok ér-
telme van. Fontosabb a gyümölcs, mint a gyökér. Bár akit a gyökér nagyon 
érdekel, annak is tudnia kell, hogy fontosabb a gyümölcs, vagyis a JELEN.

Gyermekeidről is tudnod kell, hogy elsősorban az Enyémek ők. Ezért 
nem “a számukra legjobb módon kell segítened őket”, hanem a SZÁMOD-
RA legjobb módon. Ami a te lelkedet gazdagítja, azt kell tenned. Szinte füg-
getlenül attól, hogy ők ezt hogyan fogadják. Önmagadért felelsz, és nem ér-
tük. Ők szintén önmagukért felelnek. Sem a jóban, sem a rosszban senki sem 
hivatkozhat másra, csak önmagára. Nagyobb benső szabadságot kérek tőled. 
Ez azt jelenti,  hogy ne megkötözöttségeid szabjanak határt terveidnek, ha-
nem az Általam megvilágított utat legyen bátorságod vállalni Velem.

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

270. 
Kérdező: Uram!  Egy olyan testvéremet  hozom Eléd,  akinek  munkájához 
nemcsak értelmi felkészültség, hanem komoly megérző készség is kell, hogy 
talpon  tudjon maradni.

HANG: "Közvetlenül e testvérednek szólok: Először is Nekem is test-
vérem vagy. Hát most jól figyelj: Amivel te foglalkozol, azzal Én nem fog-
lalkoztam. De ez nem jelenti azt, hogy te se foglalkozzál ezzel. Én alig fog-
lalkoztam olyasmivel, amivel nektek viszont szükségszerűen foglalkoznotok 
kell,  ha  -  amint  barátod  mondta  -  talpon  akartok  maradni.  Annak idején 
Zakeus olyan manőverezésekbe bocsátkozott, melyek sok embernek megne-
hezítették az életét. Miután betértem hozzá, ő igyekezett korrigálni azt, amit 
elrontott, s nagy bőkezűséggel tett tanúságot arról, hogy nem engedi az anya-
gi javak elválasztó gátját közte és Köztem megmerevülni. Én egy szóval sem 
mondtam neki,  hogy hagyjon fel  addigi munkájával,  de kifejtettem előtte, 
hogy nagyon helyeslem a nagylelkűségben megnyilvánuló magatartását.

Tudom, te nem mások tönkretételén mesterkedsz. Tudom, hogy akik 
belépnek abba az arénába, mely neked főmunka-területed, azok számolnak 
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azzal a lehetőséggel, hogy tönkre is mehetnek, s nyereséghez is juthatnak. 
Tehát nem úgy vannak, mint annak idején a Zakeusnak kiszolgáltatott embe-
rek. Neked tehát nem is kell őket úgy tekintened, mint veszteseket, még ak-
kor sem, ha a te előnyödre lettek azok. De természetesen ezzel a rizikóval 
neked is számolnod kell.

 Nekem nem feladatom,  hogy belenyúljak  munkád  játékszabályaiba 
úgy, hogy mindig jól járj, s mások mindig rosszul járjanak. Nekem feladatom 
az, hogy bátorítsalak téged: így is, úgy is veled vagyok mindaddig, míg te 
nem akarsz elhagyni Engem. Engem azok hagynak el, akik engedik szívük-
ben eluralkodni azt a rosszindulatot, mely az ügyes spekuláció mellett akár 
csalással is próbálkozik annak érdekében, hogy anyagi előnyökhöz jusson.

 Akik el akarnak téged bizonytalanítani, azoknak nincs igazuk, ha ezt 
Rám hivatkozva akarják tenni. Nincs, mert Én nem helytelenítem munkádat. 
Csupán erkölcsi dimenzióját vigyázom. Ez pedig minden vállalkozásotokban 
tisztemhez tartozik.  Rizikómentessé tehát  nem tehetlek,  mert  nem lehetek 
személyválogató. De nem engedhetem meg, hogy megfélemlítsenek. Nekem 
nem e területen van problémám veled. 

Észrevehetted már eddigi életedben is, hogy olyan gyökértelenség jelle-
mez téged, mely nem mondható normál-állapotnak. Ennek az állapotodnak 
elfogadása lelked mélyén később egyre fárasztóbbnak fog tűnni, mivel senki 
sem külön sziget a nagy ember-óceánban, hanem mindenki annyira szerves 
része a nagy mindenségnek, hogy éppen nem a gyökértelenség, hanem a gyö-
kértelenség képtelensége az igazi valóság. Állapotodnak tehát tudatos elfoga-
dása, vagyis hogy gyökértelen vagy a felszínen,  s ugyanakkor gyökereid a 
mélyben az egész mindenséget behálózzák,  csak akkor bizonyul számodra 
félelem nélkül elfogadhatónak, ha a hangsúlyt nem a felszínre, hanem a min-
denséget behálózó gyökereidre teszed. Ez esetben már nem lesz számodra 
döntően érdekes, hogy anyagi nyereség vagy veszteség ér-e, mivel eleve csak 
nyerhet az, aki nem reked meg a felszínen, ha tudja, hogy minden megoldás a 
mélység tárházában rendelkezésre áll annak, akinek itt húzódnak gyökerei.

Problémám tehát veled kapcsolatban az, hogy megrekedsz a felszínen. 
Ebben az esetben olyan nyárspolgár lehet belőled, aki nem szívesen áll szóba 
semmiféle jövőbeli bizonytalansági tényezővel. Eddigi sorsod ismerete alap-
ján tudnod kell, hogy ami másnak megnyugvást jelent - mondjuk egy bizton-
ságos élet -, az neked halálodat jelentené. Téged az a feszültség tart életben, 
mely nem talál, mert nem is találhat nyugvó pontot a felszínen. Értsd meg, 
téged  nem teremtettelek  olyan  hazugságra,  mellyel  becsaphatod  magadat. 
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Másoknál ilyet megengedek. Nálad nem akarom megengedni földi szereped 
miatt. Ezért alakítom, építem kapcsolataidat olyanná, hogy ne rekedj meg a 
felszínen. - Itt most nem engedem meg továbbírni barátod által gondolatai-
mat, mert csak pár nap múlva lesz ez lehetséges. "

Uram! Elmúlt a pár nap. Írom hát tovább, amit mondasz testvéremnek 
és barátomnak. 

HANG:” Keresd föl azt, akihez küldelek, akivel már időpontot is meg-
beszéltél. Tárd fel előtte is problémádat, s gondolkozz el majd a kapott aján-
laton, beszéld meg Velem, s ne félj a jövőtől, merj vállalkozni!

Megáldalak!"
*******************************************************

271. 
Kérdező: Uram! Egy fényadó, ingával foglalkozó testvéremet hozom Eléd. 
Olyan látó-képessége van, mely által szinte minden gyűrődésben arcok jelen-
nek meg számára.

HANG: "Gyermekem! Látó-képességed Tőlem van. Rajzaid téged is, 
másokat is képesek olyan önismeretre juttatni, mely Hozzám segíthet benne-
teket. E képességed: karizma. Ezt azt jelenti,  hogy olyan emberi képesség, 
melyet közösen akarok felhasználni veled. Tőlem van az erő, tőled pedig a 
felhasználása. Éppen ezért karizma. A Tőlem származó erőket sajnos lehet 
akár Ellenemre is felhasználni. Ez azért van így, mert az erő önmagában nem 
hord erkölcsi értéket. Nektek feladatotok, hogy olyan erkölcsi töltést kapjon 
a Tőlem származó erő, amilyet ti ennek adni akartok. Ezért fontos a kontroll. 
Te most  jó kezekben vagy, mert  vállalod,  hogy kontroll  alatt  állj.  Engem 
nem, de téged, ingádat megzavarhatják ártó erők. Kérned kell angyalaim se-
gítségét. Ők szívesen segítenek ott, ahol ezt kérik.

Azt a benső feszültséget, mely benned időnként fölerősödik, ne úgy ve-
zesd le, hogy saját akaratod akard érvényre juttatni, hanem valami más önfe-
gyelmezéssel. Fontos tudnod, hogy az általad formált képekben lévő energia 
helytelen irányt kap, ha te akarod annak irányát meghatározni. Ezt bízd arra, 
aki képeidet nézi.  E képek mindenképpen önismeretre segítik a szemlélőt. 
Nem szabad megzavarnod őt ebben. Mivel az Én segítségemmel formált ké-
peid képesek mindenkiben a felettes én-nek félreállításával az igaz én-t meg-
érinteni, ezért nem szerencsés, ha e téren bárkit is befolyásolni igyekszel. E 
téren részedről az önfegyelem amilyen nehéz, olyan fontos. Te akkor teszed a 
legnagyobb jót a képek szemlélőivel, ha hallgatsz. - Ne érts félre! Nem azok-
ról a képekről és arcokról beszélek, melyeket csak te látsz szinte minden fel-
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hőben, gyűrődésben, fában, hanem azokról az arcokról beszélek,  melyeket 
rajzolsz. Amelyeket te látsz, azokról is felesleges sokat beszélned másoknak, 
mert  gyakran olyan ez,  mintha egy vaknak akarnád megmagyarázni,  hogy 
milyen a lila szín.

A fényezés sok pozitív energiát képes mozgósítani embertársaid érde-
kében. De az ingára való ráhagyatkozással óvatosan kell bánnod. Az inga ön-
magában nem képes úgy Rám hagyatkozni, hogy általa bárkit is tévedhetetle-
nül vezetni tudnék. Erre a lelkiismeret való. Az inga, mivel külső és benső 
sugárzásokra, rezgésekre reagál, azért ki van téve olyan zavaró erőknek, me-
lyek éppen nem a szeretet és szeretés irányát kívánják követni. Ezért e téren 
igen nagy a bizonytalansági tényező. Én sohasem lehetek egy inga mozgásá-
nak feltétlen ura.  Ezért  ott  mindig megvan a tévedés veszélye,  mely csak 
megfelelő kontroll által csökkenthető. Vedd tudomásul: nincs csalhatatlan in-
gázó, csupán többé-kevésbé tévedő ingázó van. Használhatod tehát nyugod-
tan ingádat, de az általa kapott információkat más úton is meg kell próbálnod 
mérlegelni.

Ami pedig a nyilvánosságot illeti bármilyen téren, tanácsomat már két-
ezer évvel ezelőtt tudomástokra hoztam. Ez akkor is és most is így fogalmaz-
ható meg: “Legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől.” 
Tehát az okosság és óvatosság mindig helyén való. E téren is igaz, hogy nem 
az eredmény a fontos, hanem a forrás. Nem az a lényeg, hogy mit mondanak 
az emberek, hanem az, hogy mit mondok Én. Én pedig mindig olyat mondok 
és olyat teszek, ami az enyéimet mindig építi, buzdítja és vigasztalja. Neked 
is ez legyen mindig vezérlő elved!

Megáldalak." 
*******************************************************

272. 
Kérdező: Uram! Egy olyan embert hozok Eléd, aki testében ráérez a legkü-
lönbözőbb betegségekre, melyben mások szenvednek. A betegségek gyökerét 
észleli, s olyan gyógyításra érez késztetést, mely lelki eredetű és a természet 
erőinek felhasználásával aktivizálható.

HANG: "Gyermekem! Eddigi életed nehéz próbáin azért kellett átmen-
ned, hogy kialakuljon benned olyan empatikus képesség, mely által jobban, 
és eredményesebben szolgálhatod azokat, akik vigaszra, gyógyulásra várnak. 
Jelen  életed  nehézségei  sem véletlenek.  Tükrök és  vizsgáztatók  egyaránt. 
Tükrök, melyek által jobb és tisztultabb önismeretre juthatsz, s vizsgáztatóid, 
mert  körülményeidre könyörtelenül  válaszolnod kell.  Amíg nem tudod azt 
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látni, hogy boldogságod nem attól függ, milyenek körülményeid, addig nem 
vagy elég érett arra, hogy mások általad gyógyuljanak. Amíg nem egyértelmű 
benned, hogy nem kívülről, hanem belülről van számodra is a végleges meg-
oldás, addig mással sem tudod elhitetni ezt az igazságot, bármennyire is vilá-
gos ez az Én tanításom alapján.

Mi hát gyakorlatilag a teendőd? Kettős. Az egyik az, hogy önmagadban 
és önmagaddal légy tisztában. Vagyis vedd észre, hogy magad számára ben-
ned, belülről van a megoldás. Tehát körülményeid tükrében meg kell talál-
nod, látnod azokat a lehetőségeket, melyek téged Hozzám közelebb tudnak 
hozni. A másik pedig, hogy átérezve mások problémáit, szenvedéseit, ne a 
felületen, tehát tüneti kezeléssel akard azokat megoldani, megszüntetni, ha-
nem hármasban, Velem és az illetővel, aki éppen rászorul az általad Tőlem 
származó gyógyulásra.

A természet erői szolgálatára állnak azoknak, akik kellő hittel,  biza-
lommal akarják felhasználni azokat bizonyos nemes célok érdekében. De a 
nemes célon nagy hangsúly van.

Megáldalak."
*******************************************************

273. 
Kérdező: Uram! 1. Mit tehetnek a szülők azért, hogy gyermekükkel jobb le-
gyen a kapcsolat. 2. Egy imaközösség problémáinak megoldásában hogyan 
járhat valaki elől? 3. Miért nem járulhatok sűrűbben szentgyónáshoz?

HANG: "Gyermekem!  Vedd  magadat  komolyabban.  Egy  szülőnek 
nem lehet feladata az,  hogy olyasmin spekuláljon, hogy hogyan alkalmaz-
kodjon jobban gyermekéhez. Az ilyen magatartás csak csődhöz vezethet. Ne-
ked és minden szülőnek az a feladata, hogy hogyan tudná jobbá tenni kap-
csolatát Velem!  Nincs is más dolga! Ez az a gyökér, forrás, melyből termé-
szetszerűen árad minden megoldás. Minden más kísérletezés csupán olyan 
tüneti  kezelés,  mely önbecsapás. Ezért  mondtam, hogy vedd komolyabban 
magadat.

Ami pedig egy imaközösség problémáit illeti: Hát vegyetek már komo-
lyan Engem. Imának csak az mondható, ahol Engem idéznek meg. Ahol En-
gem komolyan vesznek, ott Én midig megnyilvánulok.

A harmadik kérdésedre pedig válaszom ez: Nagyon nem jó a sűrű bűn-
bánat. Én nem azért jöttem közétek, hogy bűneitekkel foglalkozzatok, hanem 
azért, hogy Velem foglalkozzatok. Aki sokat foglalkozik bűneivel, az sokat 
foglalkozik önmagával és sokat foglalkozik az ősellenséggel. Így ahelyett, 
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hogy saját örömévé engedné tenni azt,  hogy neve be van írva a mennybe, 
nem ezt teszi, hanem ennek éppen ellenkezőjét.

Összegezem kívánságomat: Vedd komolyabban magadat: tehát a Hoz-
zám-tartozással foglalkozzál, és végy komolyabban Engem: tehát a hozzád 
tartozásomnak tudj jobban örülni.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

274. 
Kérdező: Uram! Van-e elátkozott hely? A transzfúzió megváltoztatja-e ter-
mészetünket?  Leányom mások hatására úgy tűnik, hogy tönkrement. Meg-
változhat ez az állapota? Megnyugtató módon rendeződhet-e vőlegényemmel 
a kapcsolatunk? Mi a véleménye a HANG-nak egy könyvről: “A TITKOK 
MEGNYÍLNAK” és az asztrológiáról? Mit kéne tenni, hogy iskolákban is ta-
lálkozzanak a tanulók a másvilági dolgokkal? Üzensz-e valamit leányomnak, 
aki egy meg nem hallgatott ima hatására távolodott el a hittől?

HANG: "Gyermekem! Sok kérdésed van. Ez jó. Aki kérdez, az tudja, 
hogy nem tud, és tudja, hogy tudni akar. Ez nagyszerű. Soha se fáradj bele 
annak kutatásába, amit tudni szeretnél. Nézzük hát kérdéseidet:

Van-e elátkozott  hely? Van. Többé-kevésbé az egész Föld ilyen.  De 
egy földrész sohasem szavak által lesz átkozott, hanem esetleg szavak miatt. 
Vagyis nem a szavak ereje hoz létre átkozott helyeket, hanem a szavak és 
cselekedetek mögötti személyek miatt lehet azt mondani, hogy átkozott vala-
mely hely. Amint igaz, hogy egy helynek van géniusza, úgy igaz ennek nega-
tív tartalmú jelentése is. De fontos tudnod, hogy ezt meg lehet szüntetni, il-
letve lehet ellensúlyozni.  Amint a gonosz gondolatok és szavak mögötti sö-
tét erők tudnak bántó sugárzást produkálni, úgy az imádság, az áldás szavai 
képesek az ártó sugárzásokat megszüntetni. Minden áldást tartalmazó gondo-
latnak ez az értelme. Ha tehát megbocsátó szeretettel áldást mondasz, akkor 
megszentelődik általa az előbb még megátkozott hely. Hidd el: Nagyobb AZ, 
AKI benned van, mint aki kívüled. Ha tehát használod erőmet, akkor minden 
ártó erőnek meg KELL szűnnie, mely körül akar venni, és hatni akar rád, rá-
tok. Tehát nem csupán van ördögűző hatalom, hanem VAN ördögűző hatal-
mad! Ez áll a vérátömlesztéssel kapcsolatban is.

Ami leányodat illeti, ő bizony keserves tapasztalatok, külső-belső fáj-
dalmak révén okosodik. Nagyon szeresd őt.  Én szeretem őt általad is.  De 
tudnod kell, hogy számára sem a kapott szeretet a döntő. Amennyiben enged 
önmagában érvényre jutni egy jobb társaság utáni vágyat, annyiban gyógyul. 
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Meggyógyulni minden lelki betegségből meglehet, de ennek belülről kell el-
indulnia, és ez kívülről abban mutatkozik meg, hogy kikkel akarja magát kö-
rülvenni. Amennyiben segíteni tudsz neki abban, hogy barátja légy, illetve 
olyan baráti társasága legyen, akik áldásom hordozói, annyiban sokat segítet-
tél rajta. E nélkül csak látszat-gyógyulás, tüneti kezelés történik.

Arra a kérdésedre, hogy megnyugtató módon rendeződhet-e kapcsola-
tod vőlegényeddel, válaszom ez: NEM! Valójában csak egyetlen kapcsolat 
rendeződhet megnyugtató módon, éspedig a Velem való kapcsolat. Minden 
más kapcsolat  csak annyiban nevezhető  jónak,  amennyiben a Velem való 
kapcsolat  elmélyítését  szolgálja.  Tehát  mindig  csak  viszonylagosan  lehet 
megnyugtató. Mostani kapcsolatod nagyon nem ilyen. Ettől a kapcsolattól, 
mint forrástól felüdülni nem lehet. E téren csak a kínlódás, csak az önámítás 
növekszik mindkettőtökben. Soha senkire sem haragszom, aki ilyen kapcso-
latot megszüntet. Az ilyen kapcsolat nem is való másra. Részemről nem is 
kapcsolat.

Kéred véleményemet egy könyvről  és az asztrológiáról.  A könyvvel 
kapcsolatban nagyon értékelem azt a szándékot és fáradságot, mely e könyv-
nek komoly erkölcsi súlyt ad. Viszont soha nem tudom áldásom adni olyan 
törekvésre egy könyvben, mely nem akarja kellőképpen tudomásul venni a 
másik ember benső szabadságát, s különböző kiemelésekkel, alá-, fölé-, mel-
léhúzásokkal szinte rá akarja erőltetni nézetét az olvasóra. A másik ember 
szabadsága  mindig  sokkal  szentebb,  mint  egy megfogalmazott  igazság.  - 
Ami pedig az asztrológiát illeti: Tudatában kell lennetek annak, hogy az Én 
Atyám nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. E szerepek valóban 
kiolvashatók a világmindenségből csakúgy, mint annak szívéből, aki a szere-
pet kapta. Csak e kettő együttes vizsgálata érdemel kellő figyelmet. Aki tisz-
tán akar látni, az bár az első vizsgálatát elhagyhatja, de szíve vizsgálatát sem-
miképpen. Csak asztrológiai vizsgálattal nem állapítható meg hitelesen senki 
számára a Tőlem kapott élet-szerepe.

Valamit a papokkal kapcsolatban említett logikáról. Édes Gyermekem! 
Az Én országomban nincsenek papok és nem-papok. Itt olyan ember-lelkek 
vannak, akik vállalták azt,  hogy egymásnak testvérei legyenek. Ezáltal va-
gyok Én is nekik a testvérük. Mint tudhatod, Én magam sem tartoztam papi 
nemzetséghez. Ti csináltatok Belőlem papot, sőt főpapot. Én az akkori Kai-
fás helyébe Kéfást tettem, de nem azért, hogy valami papi funkciót alakítson 
ki magának, hanem azért, hogy sziklaként legyen Velem együtt alapja annak 
a szeretet-országnak, mely Velem és Általam elérkezett hozzátok. - Mind-
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azok, amit ti  iskolákban tanítotok és tanultok, olyan talentumok, melyeket 
mint lehetőségeket föl kellene használnotok országom felismerésére és meg-
valósítására. Sajnos az ősellenség számotokra éppen az iskolákban, a taná-
rokban törekszik legnagyobb erőt kifejteni Ellenem. Nem annyira direkt, in-
kább indirekt módon. Bizony az iskolák gyakran olyan ördög-műhelyek, me-
lyekben a leghatalmasabb főigazgató, a legerősebb tanerő e világ Fejedelme, 
és nem az a szándék érvényesülése, hogy Velem egyre szorosabb kapcsolatba 
kerüljenek a  diákok.  Ahol  pedig,  különböző egyházi  iskolákban,  látszatra 
Engem és Rólam tanítanak, ott is az a fontos, hogy megtanulják, megtanít-
sák, milyen módon lehetne összefogni, együttműködni az e-világ fenntartásá-
nak, kényelmessé tételének érdekében az e-világ fejedelmeivel, tehát Feje-
delmével.

Gyermekem! Csak személytől  személyig jutva van némi reményetek 
arra, hogy Országom láthatóvá váljék köztetek. Intézmények erre alkalmatla-
nok.

Kérdezed, hogy üzenek e valamit leányodnak. Hát persze. Nagyon sze-
retem őt, előbb-utóbb meg fogom őt hódítani Magamnak. Nem Rajtam, ha-
nem rajta áll, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Ennek egyszerű magyarázata 
az, hogy az Én szabadságom véget ér ott, ahol az övé kezdődik. Ő nem bábfi-
gurám, hanem szerelmem Nékem. Azok a nevetséges okok, melyek a Tőlem 
való elpártolásának ideológiai alapjai jelenleg, azok nem Nekem, csak neki 
fognak még gondokat okozni. Én várom őt. Ráérek. Rajtam kívül nem talál-
hatja meg azt a boldogságot, amire teremtettem. Részemről ez természetes. 
Majd ő is rá fog erre jönni. Nagyon szeretem őt, és megáldom szeretetem ál-
dásával."

275. 
Kérdező: Uram! Itt volt valaki, akinek feleségében, az asszony állítása sze-
rint szól a HANG.

HANG: "Kettő igazságot kell kimondanom. Az egyik: Mindenkiben 
szeretnék megszólalni. A másik: Mindenkiben szeretne megszólalni az Ősel-
lenség is.  Miről lehet tehát felismerni,  hogy Én vagy az Ősellenség szólal 
meg? Nem hagyom magára az enyéimet. Igenis felismerhető vagyok. Ahol 
Én megszólalok, ott béke és öröm tölti el azokat, akik HANGOM légkörében 
élnek. Én a KAPCSOLATOK lelke vagyok. A Diabolos, magyarul Szétdobá-
ló, egyik legismertebb megjelenülése az, hogy még azt is szét akarja tépni, 
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ami eddig össze volt kötve, még azt is távolinak akarja tudni, ami eddig kö-
zeli volt, még azt is tagadni akarja, ami eddig természetes volt.

Ennek a férfinak feleségében nem vagyok meghallható. Tőlem idegen 
hang az, ami benne szól. És most rá is parancsolok erre a HANG-ra, hogy 
némuljon el.  Nem engedélyezem számára azt,  hogy egészséges embereket 
megzavarjon.  Amennyiben az,  aki  engedi,  hogy szóljon  belőle,  nem akar 
Rám hallgatni,  úgy el  fog különülni  szeretteitől,  szellemi  és  lelki  zavarai 
olyan méretűvé  válnak,  hogy fizikai  állapotán  is  tükröződni  fog ez.  Csak 
azon tudok segíteni, aki maga is akarja. Senki ellenében nem tudom megfé-
kezni úgy az Ősellenséget, hogy az ne tudja gyötörni azokat, akik nem akar-
nak kikerülni hatalma alól. Borzalmas gyötrelmek várnak arra az asszonyra, 
aki az Engem utánzó HANG-ra akar támaszkodni. Az Ősellenség romboló, 
gyötrő szándéka végtelenre van nyitva.

Vigyázzatok! Csak annyiban higgyetek a bennetek megszólaló HANG-
nak, amennyiben azonos mondanivalója van Velem, aki a négy evangéliu-
momban, mint ÚT, felismerhető vagyok. Csak abban szólalok Én meg, aki-
ben az Én bölcsességem is felismerhető. Ezt a bölcsességet pedig nem az lát-
ja és hallja világosan, akiben beszélek, hanem a környezete. Ez azt jelenti, 
hogy nem abban szólok, aki azt mondja, hogy belőle szólok, hanem abban, 
akiről környezete állapítja ezt meg. 

Felismerhetőségem lényegéhez tartozik az, hogy szavaimat bírálatnak 
teszem ki. Ha ellentétben vannak az evangéliumaimban leírt szavaimmal, ak-
kor nem Én beszélek az illetőből. Soha nem kerülhetek ellentétbe Önmagam-
mal.
Vigyázzatok!  Jönnek hamis  HANGOK és hamis  PRÓFÉTÁK, s  ha lehet, 
még a választottakat is megtévesztik. /Mk. 13: 22./

Jelen esetben az ördögűzés nagyon helyén való. De eredményes csak 
akkor lesz, ha a megszállott nem ragaszkodik megszállottságához, hanem tu-
datos benne megszállottságának ténye.

Imádkozzatok és ébren legyetek! Erőmet rendelkezésetekre bocsátot-
tam, s azt vissza nem vontam. Legyetek hát bátrak a hitben!

Hallgassatok Rám! Rám, aki az evangéliumok tartalmát magyarázom 
jelen korotokban és jelen adottságaitokra vonatkozóan.

Megáldalak benneteket!"
*******************************************************

276.  
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Kérdező: Uram! Egyik testvérem életét teszem eléd. Ő Érted akar élni, és 
csak olyan munkát akar vállalni, amelyről tudja, hogy Neked tetsző.

HANG: "Gyermekem! Eddigi életed, sorsod irányításában azért lehet-
tem annyira jelen, mert nem akadályoztál meg benne. Ezt várom most is tő-
led. A sietség nem jó semmire, főleg ha Rám bíztad sorsodat. Annál fonto-
sabbak a tiszta szemek. Szemeidet kívülről is, belülről is bizony veszélyek 
fenyegetik. A külső veszélyek onnan adódhatnak, hogy az általad komolyan 
értékelt személyektől is kaphatsz olyan sürgetést, mely nem Tőlem való. Így 
kényszerítve érezheted magadat olyan lépésre, mely később felesleges kitérő-
nek fog tűnni. Belülről pedig a test oldaláról érhet téged szemeket elhomá-
lyosító hályog. 

Szemeid  tisztaságának megőrzésére vágyat ébresztek  benned azáltal, 
hogy olyan programokat kínálok fel napi feladatként, melyek segíthetnek a 
látó szemek tisztaságának megőrzésében. Amennyiben nem a nagy tervekről 
szőtt álmoknak, ábrándoknak szenteled idődet, magad is abban az egyszerű, 
természetes gondolkodás irányában találod meg életed értelmét, mely képes 
téged olyan gyermekké tenni, aki már itt a Földön is Isten országának boldog 
birtokosának mondhatja magát. 

Ne bizonytalanodjál el! Ha jól akarsz élni, akkor kettős programot kell 
egyszerre megvalósítanod. Az egyik az, hogy távlatban kell gondolkodnod. 
Ez azt jelenti, hogy olyan reményből élőként kell végezned munkádat, mely 
remény éppen azért remény, mert még nincs a cél birtokodban, tehát nem 
érezheted magadat valójában otthon, hiszen úton vagy. A másik megvalósí-
tandó program pedig számodra az, hogy a jelent, a mát, az "itt és most"-ot 
kell optimálisan megélned. Tehát a reményből élés nem merülhet ki üres vá-
rakozásban, hanem szükséges, hogy a pillanatnyi jelen olyan tartalommal töl-
tődjék meg, melyre halálod óráján szívesen gondolsz majd vissza.

Sorsod tehát egy olyan kétfülű kosár, melynek egyik fülét Én, a másik 
fülét pedig te fogod. Így megyünk együtt egy olyan kirakatokkal szegélyezett 
úton, melyen hol te, hol Én rakok kosárkádba értékelendő anyagokat, s bár te 
főleg csak azokat látod, melyeket te teszel e kosárba, de amikor itt lesz az 
ideje, akkor együtt fogjuk összeállítani a kosárkádba rejtett dolgokból azt az 
élettartalmat, mely másoknak fog alapanyagul szolgálni gyümölcs-termésre, 
maradandó gyümölcs-termésre. (Jn. 15; 16.)

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL."
*******************************************************
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Kérdező: Uram! Egy iszákos apa, aki már szinte az egész családját tönkre-
tette, egyszerűen lehetetlenné teszi azt, hogy emberséges életet élhessen mel-
lette bárki is. Mi itt a teendő?

HANG: "Közvetlenül annak szólok, aki ezt a problémát annyira szen-
vedi. - Drága Gyermekem! Az Én szívem is vérzik, mikor látom, hogy mi-
lyen roncsolást tud végezni köreitekben az alkohol. A gonosz szellemek légi-
ói zúdulnak rá azokra a szerencsétlenekre, akik az alkohol mámorának úgy 
adják át magukat, hogy tompuljon felelősségük tudata. Legtöbbször éppen 
azok az emberek válnak leginkább embertelenné,  akik józan állapotukban 
nagyon használhatónak bizonyulnak. Egy idő után viszont már szinte állapot-
szerűvé tud válni a megszállottságnak ez a formája. Mi hát a teendő?

Először is ez az állapot valóságos betegség. Az illetőt úgy is kell nézni, 
mint egy beteg embert. Egy betegtől nagyon sokat el lehet tűrni, mivel tudjá-
tok róla, hogy nem beszámítható. Tudom, hogy ezt nem könnyű úgy tudato-
sítani magatokban, hogy ne éreznétek felőle a bántást. Pedig efelé kell töre-
kednetek. A részeg, az alkoholista, az nem beszámítható. Csak azt kell meg-
próbálni, hogy hatékonysága körét szűkítsétek úgy, ahogy tudjátok. Nagyon 
komolyan és sokat kell annak imádkoznia, aki iszákos emberrel  kénytelen 
együtt élni. Az imádság hatására a környezet úgy jár, mint mikor valaki szú-
nyogirtóval keni be magát. Dünnyöghetnek a szúnyogok körülötte, de rá nem 
szállnak. Így van ez az iszákossal kapcsolatban is. Nem árthatnak a rátelepe-
dett gonosz lelkek annak, aki egy iszákos közelében él. De ez tényleg csak 
akkor igaz, ha erre imában kér segítséget az, aki ilyen szerencsétlennel kény-
telen együtt lenni.

Most lehet, hogy Magamból is kiábrándítalak egy kicsit. -
Ha szüleid nem akarják eladni azt a nagy házat, melyre kétségtelenül már 
nincs annyira szükségük, akkor neked nagyon meg kellene gondolnod, hogy 
jót teszel-e, ha anyagilag segíted őket. Anyádat nem kell féltened.  Na persze 
apádat sem, csak magadat. A szülő-gyermek kapcsolatnak nem szabad meg-
kötözöttséggé fajulni. Szüleidért nem felelsz. Minél inkább segíted őket, an-
nál inkább megnehezíted látásukat abban az irányban, melyben felismerhetik, 
hogy mennyire felelős emberek. Tudnod kell, hogy nem könnyű jól szeretni! 
Csak az tud jól szeretni, aki belül szabad attól, aki felé szeretetét ki kell mu-
tatnia. Még házastársak kapcsolatában is nélkülözhetetlen az a benső szabad-
ság, mely külön-külön felelőssé teszi mindegyiket a Velem való kapcsolatá-
ban. Nem kell közelítenetek ahhoz a házhoz, melyből gyűlölet árad akár fe-
léd, akár férjed felé. Ha ezt szüleid nem értik meg, az az ő bajuk. Anyád mi-

352.



att sem kell vállalnod semmit. Te arra az időre választottad őt anyául, amed-
dig saját lábadra nem állhattál. A szülő-gyermek kapcsolat nem csúcsérték! 
Egyetlen kapcsolat sem csúcsérték a Földön. Mind eszköz csupán arra, hogy 
Velem EGY tudjon lenni az, aki akarja ezt.

Még valamit.  Eligazítást  kérsz  egy ismerősöddel  kapcsolatban.  Meg 
kell mondjam, hogy nincs végleges viszonyulás senkihez, aki a Földön él. 
Nem tudok olyan tanácsot adni szabad akaratú lények kapcsolatát illetően, 
melyre biztonságosan építeni lehetne. Az emberi kapcsolatok következmé-
nyei lehetnek csupán a Velem való kapcsolatnak. Én tehetetlen vagyok a sze-
retet körén kívül. Csak a szeretet körén belül vagyok mindenható. Amikor 
pedig a szeretet köréről beszélek, akkor nyilván a szabadságukban Mellettem 
döntöttekről van szó. Így te bármit teszel vagy mondasz, ha az, aki nem en-
gedi, hogy benne éljek, nem fogja megfelelő módon értékelni a te ténykedé-
sedet. Ha viszont te engeded, hogy benned éljek, akkor úgysem tudsz elron-
tani semmit. Tehát jó kapcsolatot sem létrehozni, sem ápolni nem tud senki 
senkivel, csak Velem. E kapcsolatunknak következménye minden más. Va-
lójában minden kapcsolatnak ezt, a Velem való kapcsolatot kellene szolgálni. 
Csak így járhat jól mindenki.
     Megáldalak a BÖLCSESSÉG ÉS A SZABADSÁG LELKÉVEL."

*******************************************************
278. 
Kérdező: Uram! Miért kell rangsorolni a Szentírásban? Adj tisztánlátást a 
jóga és a kézrátétel általi gyógyításban!

HANG: "Örömet jelent Számomra az, ha őszinte kérdésekkel, vágyak-
kal fordultok Felém. Szívesen ismétlem Magamat azért, hogy jobban megért-
setek. Életetek eligazításában nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, Aki-
nek ha átadjátok értelmeteket, akkor karizmák kezdenek működni bennetek. 
A karizma nem más, mint egy olyan emberi képesség, melyet Lelkem meg-
tisztít és fölerősít a közösség javára. Most elmondom, mit nem ismert és ér-
tett Johannes Gréber.

Isten nem sugall igazságot, mivel az igazság nem más, mint a valóság 
tudati tükrözése. Isten VALÓSÁGOT sugall. Miután e VALÓSÁG átszűrő-
dött valakinek tudatán, az illető ezt éli meg IGAZSÁGNAK. Tehát minden-
képpen rányomja  tudatának foncsorozott  tükrét  a  sugalmazást  kapott  lény 
arra a valóságra, melyet IGAZSÁGNAK fogalmaz meg. És mint tudjátok, 
ahány foncsorozás, annyi igazság egy-ugyanazon valóságot illetően.
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Most mondom az ismert példát: Egy képet nézve kaptok némi ismere-
tet a kép alkotójáról. Még több ismeretet tudtok meg róla, ha az alkotó falu-
jából jönnek emberek, és beszélnek róla. De a legtöbbet és legtisztább isme-
retet akkor kapjátok, ha maga az alkotó jön el, és beszél önmagáról. 

E példa alapján már a teremtés /kép/ ad némi ismeretet Istenről. Sokkal 
több ismerethez jutnak azok, akik a sugalmazás /Biblia/ által igyekszenek na-
gyobb  istenismeretre.  /  Az  alkotó  falujából  jött  emberek  által  kapott 
ismeret /, de minőségileg és mennyiségileg egyaránt tisztultabb és több isme-
retre jut az, aki a MEGTESTESÜLT IGÉT hallgatja. /Maga az alkotó jön, és 
beszél önmagáról./ 

Gréber ez utóbbival nem számolt. Sőt! Szinte egyetlen felekezet sem 
számol ezzel. Ezért van az, hogy a Bibliából mindent ki tudnak olvasni, és 
mindennek az ellenkezőjét  is.  Így aztán a Biblia teljesen alkalmatlan arra, 
hogy a Biblia alapján állók egységre jussanak, bárhogy is akarják.

Valamit a kézrátételes gyógyításról. Ez is karizma, bár meg lehet tanul-
ni. Ez így ellentétnek tűnik, de nem az. Miért?

Ha valakit megsimogatsz szeretettel, akkor ettől jobban érzi magát az 
illető. Ha ehhez társul még az is, hogy szíved szeretetét élő hittel összekap-
csolod a benned élő Isten szeretetével, akkor ez bizony karizma, mert Én Lel-
kem által ott élek minden szerető szívben, s szeretetteljes simogatását meg-
tisztítom, fölerősítem annak javára, aki éppen e kézrátétel boldog részese.

Hitben  és  örömben  tedd  kezed  szerető  testvéredre,  hogy gyógyítani 
tudjam őt általad. Természetesen a lélek gyógyulása az első, sőt, kizárólag ez 
a fontos. Minden más mellékes. Ahol azt látom, hogy a test gyógyulása nem 
segíti elő a lélek gyógyulását, ott nem válhat karizmává semmiféle simoga-
tás, semmiféle kézrátétel.

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL."
*******************************************************

279.
Kérdező: Idős, beteg ember vagyok. Gyógyulásra, jó szóra vágyom.

HANG: "Drága gyermekem! Egy katolikus pap által küldöm hozzád 
szavaimat. Ezt azért bocsátottam előre, mert nem tudtad, holott jó lett volna, 
ha tudod. Nem mintha ez lényeges lenne.

Álmod, melyben kis keresztet láttál, Tőlem való. Erőt áraszt még ma is 
reád. A testi szenvedések valóban nem okoznak Nekem sem örömet, de mint 
eszközök nagyon alkalmasak arra, hogy mulandó földi életetek nyomorúsá-
gaiból  kikívánkozzatok.  Tehát  nem azért  engedem meg,  hogy aztán meg-
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szüntessem,  hanem azért,  hogy fölébresszem azokat  a  vágyakat  bennetek, 
melyeket égi honvágynak is nevezhetnék.

Most részleteiben nem taglalom az emberi szenvedéseket, de vázlatá-
ban fontosnak vélem megemlíteni.

 Van olyan szenvedés, mely szerep, melyet az illető önmaga vállalt ma-
gára még földi élete előtt. Az Enyém is részben ilyen volt. Van olyan, melyet 
nem ő, a szenvedő vállalt, mert éretlen volt dönteni afelől, hogy számára mi 
a legjobb, hanem mások, akik őt nagyon szerették,  döntöttek így helyette. 
Van olyan szenvedés, mely egyben vezeklés is, s mely csak itt a Földön le-
hetséges. És van olyan szenvedés, mely eleve kudarcra van ítélve: vagy azért, 
mert a Tőlem kapott szerepet nem érinti, vagy azért, mert nem befolyásolja, 
tehát győzelmemet igazolja,  jelenti  a szenvedések felett.  Ilyenkor szoktam 
gyógyítani.

Légy meggyőződve arról,  hogy szeretetem azért  engedte meg eddigi 
szenvedéseidet, s engedi még most is, hogy a te szereteted Irántam tudjon 
megnyilvánulni  áldozatvállalásaid által  azok felé,  akik boldogságukat nem 
Nálam keresik, hanem olyan mulandó dolgokban, melyekben szükségszerűen 
csalódni fognak.
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TÜRELEM ÉS BIZALOM LELKÉ-
VEL."

*******************************************************
280.  
Kérdező: Uram! Megelőzhetők-e a gyakori fertőzések, melyek családunkat 
érik? Ki teremtette a lelkemet? Gyermekem ekcémája hogyan gyógyítható?

HANG: "Gyermekem! Abban a világban, melyben most éltek, minden 
fertőzés csak részben csökkenthető,  de csökkenthető.  Három lehetőség áll 
rendelkezésetekre e téren. Az egyik mindenki által ismert. Megfelelő higié-
nia, orvosi kezelés. A másik, sok ember által ismert: kérő imádság. A harma-
dik, kevesek által ismert: dicsőítő imádság. A kérő és a dicsőítő imának is 
háromféle   megnyilvánulása van. Egyéni, másokért végzett, és közösen vég-
zett.  Főleg a dicsőítő ima tudja nagyon hatásosan erősíteni az immunrend-
szert, ha ez az ima szívből jön. 

Gyermeked ekcémája természetesen meggyógyulhat. E téren sok függ 
az ő egyéni lelki hozzáállásától.

Arra a kérdésedre, hogy lelkedet ki teremtette, egyértelműen azt kell 
mondanom,  hogy ISTEN.  A  Földön  tapasztalható  materializáció  egészen 
más, mint a teremtés. Ez az oka annak, hogy csak Nálam, Nálunk találhatod 
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meg boldogságodat. Ha más teremtett volna, akkor sohasem válhatnál annyi-
ra szabaddá lelkedben, amennyire szükséges ahhoz, hogy teljes szívvel, teljes 
lélekkel és minden erővel ISTENÉRT élj. Márpedig ez életed értelme. A te-
remtettség  szintjén  mindannyian  egyenlők  vagytok,  tehát  mindannyian  te-
remtmények vagytok. Soha át nem hidalható az a különbség, mely TEREM-
TŐ és teremtményei között van. Olyan értelemben sohasem lehettek istenek, 
mint a világmindenséget teremtő Isten! Ez nem teológiai tantétel csupán, ha-
nem a teremtés lényege. Van tehát olyan, amiben nem lehettek olyanok, mint 
az  Isten.  De ez  nem érinti  boldogságotokat.  A JÓT,  az  ISTENT képesek 
vagytok birtokolni, de sohasem lesztek képesek kimeríteni. Még pontosab-
ban így fogalmazhatom ezt meg: ti képesek vagytok teljesen átadni magato-
kat Istennek, de Isten csak annyiban adhatja át magát nektek, amennyiben ezt 
el tudjátok viselni.

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL.” 
*******************************************************

281. 
Kérdező: Uram! Íme egy asztrológus  kérdései :- Asztrológiával foglalko-
zom, és szeretném az embereket olyan önismeretre segíteni, mely Istenhez 
vezeti őket. Ehhez kérnék útmutatást! Vannak körülmény adta problémáim 
is, és szeretném hallani a HANG véleményét egy dalszövegíróról.

HANG: "Gyermekem! A szerepeket kiosztó Isten a világmindenséget 
olyannak gondolta, hogy segítse a Föld-bolygón élőket szerepük megvalósí-
tásában. Ezért az asztrológiával foglalkozók - gondolj a napkeleti bölcsekre - 
nem végeznek hiábavaló munkát.  Éppen az a szerepük, amit te megfogal-
maztál. De ne várja senki az asztrológiától azt, hogy napkeleti bölccsé válik 
ennek ismeretei által. A felismert út vállalása által lesz minden asztrológus 
pozitív munkása Lelkemnek. Éppen az áldozat vállalása mutatja meg, hogy 
mennyire épít Rám valaki, illetve hogy mennyire fontos számára az emberek 
hiszékeny hozzáállása  ehhez.  Az asztrológia  csak  azokban hozhat  pozitív 
gyümölcsöket,  akik belülről  is  igyekeznek ráhangolódni  a világmindenség 
Teremtőjének szerető, segítő, boldogító szándékára.

Amint Számomra az istálló és a bitófa, s a közte feszülő hontalansá-
gom biztosított hiteles keretet arra, amit képviseltem, úgy minden embere-
kért vállalt szerepnek az önzetlenség kerete adja meg az elfogadhatóság hite-
les formáját.
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Afelől nyugodt lehetsz, hogy a szerepeket kiosztó Isten soha nem fe-
ledkezik meg azokról az eszközökről, melyek egy szerep szükséges kellékei. 
Az Isten ilyen.

 Azt  pedig  ne  kívánd  Tőlem,  hogy bárki  személyről  is  véleményt 
mondjak bárkinek is. Csak az illetőnek, önmagának mondok önmagáról véle-
ményt, de másnak soha. Ez isteni diszkrécióm természete.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."
*******************************************************

282. 
Kérdező: Uram! Mondj valamit a Jehova tanúiról és Máriáról!

HANG: "A Jehova tanúi mozgalom, mely a XIX. század második felé-
ben született Amerikában, a szekták paradicsomában, a többi mozgalomhoz 
hasonlóan a Bibliát bálványként kezelik, s úgy gondolják, hogy amit abból 
kiolvasnak, az számukra Isten üzenete.

Ezek az emberek nagyon beszűkült  gondolkodású és nagyon jámbor 
emberek, akik óriási anyagi háttérrel rendelkeznek Amerikából, s vezetőiket 
vakon követik.

E mozgalmat Russel indította el 1879-ben. Az Őrtornyot /Sión Őrtor-
nya = Zion’s Watch Touwer/, ami 1939-től “ Jehova királyságát hírül adó 
Őrtorony” címen  jelenik  meg,  a  Jehova tanúi  tévedhetetlennek  tartják.  A 
mozgalom székhelye ma Brooklynban van. Alapítója, Russel is, már 1909-
ben ide költözött. Jó hírnevét megtépázta, hogy hatvanszoros áron adott el 
bizonyos “csodás“ gabonaszemeket,  felesége pedig törvényesen elvált  tőle 
önzése,  hatalmaskodása  és  hűtlensége  címén.  Erről  bővebben  olvashatsz 
Giuseppe de Rosa “ Vallások,  szekták és  a  kereszténység” c.  könyvében. 
Annyit mondhatok még róla, hogy bár várja, de még nem kapta meg a lehető-
séget arra, hogy újraszülessék. Ő maga éretlennek bizonyult saját életének át-
világítására, ezért mások döntenek majd jövendő sorsáról. Sajnos nem egye-
düli e téren.

Nektek tudnotok kell, hogy az a bálványimádás, mely nemcsak a Jeho-
va tanúit jellemzi a Szentírással kapcsolatban, éppen azért nem fogadható el 
iránytűként, mert nem felel meg az Általam sugallt valóságnak. Már beszél-
tem nektek a kinyilatkoztatás négy formájáról, mely szerint első a teremtés, 
második a sugalmazás, harmadik pedig a megtestesülés. /A negyedik még ez-
után jön, a színről színre látás./ A második tehát, vagyis a sugalmazás örökké 
tart, mert Lelkem ilyen. Tehát nem a Biblia a forrás, hanem Lelkem által su-
galmazó jelenlétem bennetek és azokban, akik nektek hagyományként adják 
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tovább a bennük sugallt gondolatokat. Így maga a Biblia, mint a szent hagyo-
mány terméke, nagyon előkelő helyen van az Engem megismertető eszközök 
között,  de nem a legelső. A Biblia segítheti,  de nem helyettesítheti  az Én 
munkámat bennetek.

A Jehova tanúinak nagy értéke, hogy komolyan veszik azt, amit igaz-
nak tartanak, de csökkenti ezt az értéket az, hogy éppen beszűkültségük kö-
vetkeztében vehetik komolyan a Biblia fundamentalista módon való kezelé-
sét. Sajnos azt is meg kell mondanom, hogy bizony hamisítják is a Bibliát. 
Vezetőik számára nem jelent gondot az, hogy ahol én jelen időt használtam 
pl. Jn  8;58-ban, ott ők múlt időt használnak egyes könyveikben, mikor idéz-
nek. Pl. “A legnagyobb EMBER, aki valaha élt” című tankönyvükben. Fon-
tos, hogy ne lógjak ki abból a skatulyából, melybe próbálnak beilleszteni. De 
van még pár hely, melyet azért kénytelenek hamisítani, mert másképpen el-
lentétbe kerülnének önmagukkal. Giuseppe de Rosa könyvében megtalálha-
tod ezek egy részét.

Mindez nem von le semmit azok buzgóságából, akik időt és fáradságot 
nem kímélve törekszenek képviselni az általuk felismert igazságot. Legtöbb-
jük nem vétkes tudatlanságban szenved, hanem olyan tudatlanságban, mely-
ről nem tehet, de igenis tehetnek azok a különböző egyházak vezetői, akik 
bár vezetőknek, főpapoknak mondják és mondatják magukat,  de életükkel 
cáfolják Lelkem gyümölcstermő munkáját.

Nagyon szeressétek a Jehova tanúit is, de merjétek kimondani, hogy 
nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, aki bennetek értelmetek és akara-
totok által működni akar. Engem semmiféle intézmény nem képes beszűkíte-
ni önmagába. A Jehova-tanúi sem foglalhatnak le maguknak. Én személyek-
ben gondolkodom, és nem intézményekben, és nem tanokban. Én SZERE-
TETBEN gondolkodom. Minél többet vállal magára ebből valaki, annál kö-
zelebb van HOZZÁM!

Máriáról is mondok pár gondolatot. Földi Édesanyám, jelenleg a ti égi 
édesanyátok, jelenlegi végtelen boldogságában is sokat szenved amiatt, hogy 
nem akartok vállalni Engem úgy, mint ő vállalt annak idején. Azért kapott 
engedélyt annyi JELENÉSRE, mert kért. És azért kért, mert anyátoknak tudja 
magát. Úgy gondolja, hogy természetének az a színezete, melyet anyai szere-
tetnek neveztek, talán nagyobb hatékonysággal érheti el szíveteket, mint Lel-
kem bennetek működő ereje. Kétségtelen, hogy minden jelenésére áldásom 
adom, mivel Engem akar látni mindannyitokban, Engem, aki jelen vagyok 
számotokra ma is, bennetek, rászoruló módon mindegyikőtökben.
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Az az út tehát, melyet ő tesz felétek, az nagyon szent és nagyon áldoza-
tos és nagyon fontos. De az már nem jó, hogy ti is küldöttnek akarjátok őt ki-
nevezni Felém, Atyám felé. Ez nemcsak az egységet teszi lehetetlenné közte-
tek, de kétfókuszúvá teszi Irántam való szereteteteket. Ez nem jó. Persze még 
mindig jobb, mint a semmi.

Istenhez való viszonyotok nem azáltal mélyül, hogy ti küldtök követe-
ket Hozzánk, hanem azáltal, hogy az Általunk küldött követekre - ilyen Má-
ria is - komolyan hallgattok, és megteszitek azt, amikre kérnek benneteket.

Sajnos Mária-tiszteletetek főleg abból áll, hogy kéritek Máriát, legyen 
közbenjáró értetek. Bizony, sajnos szent királyotok, István is így gondolko-
dott. Nem Istennek van szüksége közbenjáróra, hanem nektek, Tőlünk kül-
döttekre és küldettekre.  Mária  ma is  ilyen.  Figyeljetek hát  arra,  hogy mit 
mond, mit kíván tőletek. Ne abban merüljön ki Mária-tiszteletetek, hogy el-
mondjátok neki, mint mondjon nevetekben az Istennek. SOKKAL FONTO-
SABB, hogy megtegyétek azt, amit ő mond Isten nevében nektek. Az ő mon-
danivalója a fontos, és nem a tiétek! Az ÉG tudja, hogy mit kell tennie, akkor 
is, ha nem mondjátok. De sajnos, ti nem tudjátok, mit kell tennetek, még ak-
kor sem, ha Mária mondja. Azért nem tudjátok, mert nem arra van nyitva fü-
letek, hogy meghalljátok, mi a feladatotok. Nyitva van viszont szátok a te-
kintetben, hogy megfogalmazzátok Nekünk, hogy szerintetek mi a Mi felada-
tunk. Ez így nem jól van.

Szeressétek nagyon Máriát, és kérdezzétek őt gyakran arról, hogy mit 
kell tennetek, hogyan tudnátok neki segíteni abban, hogy minél több ember 
Hozzám jusson.

Megáldalak MÁRIA SZENT SZÍVÉN KERESZTÜL."
*******************************************************

283. 
Kérdező: Uram! Egy anya, aki miután férje meghalt,  újra férjhez ment,  s 
olyan családapát vállalt, aki előző házasságából, mely elválással végződött, 
gyermekeit bizony nem áldásként hozta magával. Ezután nemcsak számban 
gyarapodott a család, hanem súlyos erkölcsi terhekkel is, amint a gyerekek 
kezdtek növekedni. Kérlek, válaszolj közvetlenül ennek a szenvedő asszony-
nak.

HANG: "Gyermekem! Te vagy már annyira érett személy, hogy meg-
érted: a megoldás nem jöhet kívülről. Számodra egyre világosabb, hogy nem 
vagy képes úrrá lenni a helyzeten. Nem, mert mások szabadságát nem korlá-
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tozhatod úgy, hogy ez az állapot véglegesüljön. És mások sem tehetik ugyan-
ezt veled.

A Velem való kapcsolatod sajnos eddig csupán pótcselekvés volt. Már-
pedig tudomásul kell vennetek, hogy Én vagy első vagyok valakinek életé-
ben, vagy nem is vagyok ott. Ez természetemből adódó követelmény felétek. 
Az Isten ilyen. Csak azok számára vagyok a körülményeknek is Istene, akik 
életében abszolút  első lehetek,  tehát akik életében mindig és minden más 
csak  utánam következhet.  Ez  megint  természetes,  ha  meggondolod,  hogy 
Magamra és nem egymásra teremtettelek benneteket. Aki ezt nem fogadja el, 
az csak tönkremehet. Ez magától értetődő. Ha valaki mérgezetten él, az rövid 
távon érezheti jól magát, de csak rövid távon. A méreg hatása idővel magától 
nem válik hatástalanná, hanem fölerősödve szétroncsolja a szervezetet. Így 
van ez lelki síkon is. Akiben nincs jelen állapotszerűen az Irántam való hó-
dolat, azt előbb-utóbb olyan bódulat keríti hatalmába, mely bensőleg szétron-
csolja az illetőt.  Bizony igaz: vagy leborulni,  vagy kiborulni.  Harmadik út 
nincs.

Ami jelenleg körülötted van, s valljuk be benned is, az a pokol külön-
böző megnyilvánulása. A pokolban és a pokollal csak pokolian lehet élni. 
Valamikor ezt mondtam: " Jöjjetek  hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagy-
tok és az élet terhét hordozzátok, és én megenyhítelek titeket." De e kijelen-
tésemnek elmondtam a feltételét is ugyanott, mely így szólt: ‘Vegyétek ma-
gatokra az én igámat. Az én igám édes, az én terhem elviselhető ’.- Aki ezt 
nem teszi, az sajnos lehetetlenné teszi Számomra, hogy gyökeresen segítsek 
rajta. Mert Én csak így tudok. A tüneti kezelés, mely csupán elodázza a dol-
gokat, ez nem az Én stílusom. Ezt ti találtátok ki különböző orvosi és pszi-
chológiai praktikákkal. Ezért tüneti kezelést náluk kell keresni.

Mi hát a teendőd? Minden nap rendszeresen biztosítanod kell magad 
számra bizonyos időt - mondjuk negyedórát -, melyben lélekben Hozzám si-
mulsz, és úgy kéred magad számra azt az erőmet, mely szeretetedet önma-
gadban mások felé akkor is táplálja, mikor jogtalanul és ártatlanul bántanak, 
és nehezítik életedet. Velem mindenki mindenre képes. Én legyőztem azt a 
világot, mely téged meg akar nyomorítani. Akár kívüled van ez a világ, akár 
benned. Neked van lehetőséged tehát a Győztes oldalára állni.  De ez nem 
statikus állapot, hanem egy olyan reménybeli küzdelem, melynek kimenetele 
már ismert, vagyis: győzelem.

Már észrevehetted, hogy Én nem szertartásokat kívánok tőled, hanem 
egy olyan magatartást, melynek tartalma nem más, mint gondolkodás-átala-
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kítás. Ennek pedig alapja ez: az Istent szeretőknek minden javukra válik. En-
nek a valóságnak életedbe építése az a gyógymód, mely gyökeres megoldást 
eredményezhet.

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. Tedd lehetővé Számomra, hogy 
közvetlenebb,  személyesebb  barátságba  kerülhessek  veled.  Akarj  jobban 
megismerni, hogy jobban el tudd fogadni erőmet, vigasztaló, bátorító szándé-
komat.

Megáldalak, hogy a csüggedés ne tudjon úrrá lenni rajtad. Fogadd el és 
használd fel ennek az ÁLDÁSOMNAK EREJÉT."

*******************************************************
284. 
Kérdező: Uram! Egy olyan kérdező embert hozok Eléd, kinek kérdései Té-
ged is örömmel töltöttek el. Ezt nagyon éreztem a szívemben, míg olvastam 
levelét. Kérdései: Az embernek miért van szüksége Istenre, és az Istennek 
miért van szüksége az emberekre? Az ember lelke teremtődött vagy öröktől 
van? Az embernek mi a természetes állapota? Magányosság, közösségi élet, 
valakivel vagy csoporttal? Lesz-e olyan idő, mikor az ember elég lesz önma-
gának? Vagy kicsit  mindig gyermek marad,  akinek függenie kell  Istentől? 
Honnan a félelem, szorongás? Valóban lehet bízni Istenben?

HANG: "Jól érezted. Mindig öröm a mennyben, mikor valaki őszinte 
kérdező. Meg kell mondanom, hogy válaszaim túl tömörnek fognak tűnni, 
mert mindegyikről könyvet lehetne írni, de most nem ennek van itt az ideje. 
Na,  meg vannak is  könyvek,  melyeket  megtalálhat  a  kérdező,  ha  nagyon 
akar, melyek eligazítást tudnak nyújtani a felvetett témákban. De Én itt  és 
most kívánok és fogok is válaszolni.
 Isten a SZERETET. A szeretet csak akkor létezik, ha cselekvő. Kime-
revített  szeretet  nem létezik.  A cselekvő szeretet  szükségszerűen a szerető 
lény oldaláról nézve teremtő szeretés. Így a teremtés Istennek szükségszerű 
szabad tette. Ez nem ellentmondás, mert másra vonatkozik a szükségszerű-
ség, és másra a szabadság. Az is szükségszerű, hogy Isten önmagához méltót 
teremtsen. Ezért szükségszerű az Ő megteremtményesülése is. Ez Bennem, 
akit ti Jézusnak hívtok, megvalósult. Ezért mondhattam nyilvános működé-
sem első pillanataiban ezt: ‘Betelt az idő’./Mk 1; 15./ A teremtés Velem vet-
te kezdetét is, és Velem is teljesedett be. Ezért vagyok ÉN az alfa is és az 
ómega is. Így a ti oldalatokról nézve Belőlem indul ki a ti teremtésetek /Jn 1; 
3./, s Hozzám is kell visszatérnie. Ez annyit jelent, hogy annyiban vagytok 
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emberek, amennyiben bennetek élhetek. Minden nem Belőlem forrásozó ma-
gatartásotok embertelen is egyben.

Nektek föl nem fogható az öröktől fogva való teremtés. Mert sem e 
szónak nem tudjátok tartalmát átfogni: örök, sem annak, hogy teremtés. De 
nem is szükséges. Szükséges és fontos az, hogy Istenre, tehát boldogságra 
vagytok teremtve. A boldogság és Isten a ti életetekben ugyanaz, mert csak 
az boldog igazán, aki azt éli meg, hogy az abszolút JÓT magában hordja. Eb-
ben Én teljesen azonos vagyok veletek. Köztem és köztetek csupán annyi e 
téren a különbség, hogy Bennem ennek tudata csupán nagyon rövid időre, és 
csak a kereszten homályosult el. Nálatok kicsit fordított a helyzet. Meglehe-
tősen ritkán, és akkor is csak rövid időre világosodik meg Istennel, Velem 
való élő kapcsolatotok.

Gyermekem! Számotokra Rajtam kívül nincs boldogság, nincs benső 
béke,  mert  a  teremtésnek  mégis  csak  van  bizonyos  értelemben  bizonyos 
megállapodottsága. Ez pedig az, hogy létben tartó módon is élek bennetek. 
Tehát a nemlétbe esnétek vissza, ha csak egy pillanatig is nem szeretnélek 
benneteket embernek. Állapotszerű szeretésem azonos az állapotszerű terem-
tésemmel. Mivel ez folyamat, ezért célirányos. Azt meg nem tehetem vele-
tek, hogy Nálam alacsonyabb szintű célra irányuljatok, ha egyszer szeretésre 
képes szabadságra vagytok teremtve. Nekem ez a LÉNYEGEM. Nektek ez a 
CÉLOTOK. Így kerek kettőnk egymáshoz kapcsolt világa.

Részetekről  tehát az  az ideális,  természetes állapot,  hogy EGY HÚ-
RON pendüljetek Velem. Közétek azért jöttem, hogy beengedjetek magatok-
ba. /Jn 14;23./ Ez nem ledegradálás, hanem a legmagasabb fokban kitüntetett 
szeretet-megnyilvánulás részünkről. Isten gyermekének lenni, egyben a TE-
REMTÉS KORONÁJÁNAK IS LENNI. Az abszolút önállóság, az butaság. 
Fából vaskarika. Létezni sem tudnátok, ha nem tartanálak létben benneteket! 
Bár tudnátok mindig kicsit gyermekek lenni! Gyermekei az Én Atyámnak, s 
lennétek testvéreim örök boldogságban!

A félelemről, szorongásról is mondok pár szót. A hit az olyan szeme a 
szívnek, mely sötétben is lát. Ezért az oktalan félelem nem más, mint ennek 
a szemnek valamilyen megbetegedése. A hit hiánya nem gyógyítható kívül-
ről. Hitet adni nem képes semmi csoda, semmi rábeszélés. Szívével csak az 
fog látni, aki ezt valóban akarja. Nagyon sok ember, aki azt hiszi magáról, 
hogy hisz, olyan, mint az a vak, akit finom ösztönökkel rendelkező kutyája 
vezet. Egy egész életet le lehet élni ilyen önámításban.
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Hogy mennyire bízhatsz Istenben, azt neked kell észrevenned. Nézd az 
ég madarait, a mezők liliomait. Van gondviselőjük. Vajon értékeled magad 
legalább annyira, mint ezeket a teremtményeket? Ez a mércéje bizalmadnak.

Senkiben, Istenben se bízz addig, míg meg nem győződsz arról, hogy 
érdemes. Amíg olyan istened van, akiben nem érdemes bízni, addig még nem 
találkoztál az igaz és élő Istennel, aki fölkelti Napját jókra, gonoszokra, esőt 
ad igazaknak, hamisaknak egyaránt, s aki úgy szerette a világot, hogy egy-
szülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz Benne, el ne vesszen, hanem örökké 
éljen, éspedig boldogan éljen.

Megáldalak a BIZALOM és a TÜRELEM LELKÉVEL."
*******************************************************

285. 
Kérdező: Uram!  Eléd hozok valakit, aki egy meditációban olyasmit látott, 
ami nem hitelesíti házastársával a kapcsolatát. Sőt..! Kérlek, szólj hozzá!

HANG: "Gyermekem! Már több helyen is elmondtam, hogy Én nem 
ismerek elválást. Én a kapcsolatok Lelke vagyok, s nem a kapcsolatok mi-
lyenségét akarom változtatni, hanem a minőségét. Tehát nem akarok barátból 
férjet, férjből valami más társat, hanem a barátságot Bennem megszentelt ba-
rátságnak,  a  házastársat  Bennem megerősödő házastárssá akarom növelni, 
nevelni. - Az a látás, vagy inkább így mondom, annak a látásnak magyaráza-
ta nincs egy hullámhosszon Velem. Lehet ugyan Értem elhagyni házastársat 
is, ha az illető lehetetlenné akarja tenni a Velem való kapcsolatot, de soha 
sem azért, hogy más majd ezt könnyíteni fogja. Nem fogja! Ha téged elhagy 
valaki, az más. De te ne akard elhagyni azt, aki nem akar úgy élni, ahogy te 
szeretnéd. Nagy bajban lennél, ha Én elhagynálak olyankor, mikor nem kí-
vánsz úgy élni, ahogy Én szeretném.

Én  azt  az  emberi  kapcsolatot  áldom  meg,  melyet  előttem  kötöttek 
azért, hogy áldásom ereje segítse át őket minden próbatételen. Álljatok ellen 
annak a kísértésnek, mely a világosság angyalának képében bódítani és hódí-
tani egyaránt akar benneteket. Tőlem csak olyan találkozások jönnek, melyek 
erősítik a már meglévő kapcsolatokat. Ha találkozol valakivel, aki erősíteni, 
segíteni akar házasságod harmonikussá tételében, az Tőlem van. Aki gyengí-
ti,  sőt  veszélyezteti,  elerőtleníti  az eddigi kapcsolatot,  az az Ősellenségtől 
van. Megismétlem: Én a kapcsolatok Lelke vagyok. A Diabolos, a Szétdobá-
ló, az Nekem ellenségem.

A tanfolyamokkal  kapcsolatban felhívom figyelmedet  egy fontos  té-
nyezőre. Alaposság. E nélkül csak laposság lesz az, amit csinálsz. Ahogy ti 
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mondani szoktátok: a kevesebb a több. Igen. Nem a sokféle a fontos, hanem 
az elmélyülés. Ismét Ellenlábasomra hivatkozom. Neki természetéhez tarto-
zik, hogy mindig a halmozásra teszi a hangsúlyt. Bár természetedben van egy 
túlerős éhség, de ezt inkább a minőség felé próbáld kielégíteni, mint a meny-
nyiség irányában. Egy idő után úgyis rájönnél, hogy a megszerzendő ismeret-
anyagból ki van vonva számodra az a tápszer, mely biztosíthatná benned a 
szellemi, lelki jóllakottság érzését.

Jelenlétem bizonyítéka az a szívbéke, mely nemcsak mindent képes el-
viselni, de képes vágyat ébreszteni azokban, akik együtt élnek azzal, akikben 
így élhetek, hogy ők is részesüljenek ebben a békémben.

Leányod lisztérzékenysége semmiképpen sem gyógyíthatatlan. Számá-
ra sincs viszont igazi gyógyulás a nélkül a szívbéke nélkül, melyet tőled kell 
megtanulnia,  életedről  leolvasnia.  Jelenlétem nemcsak kapcsolatot  erősítő, 
de gyógyítóan teremtő jelenlét is. 

Higgy jobban, vagyis légy jobban áldozattá válásra is kész. Egy család-
ban nagyon érzékelhetően tapasztalható, főleg az édesanya életében, hogy a 
búzamagnak el kell halnia, hogy jó termést hozzon. Ha nem ezt teszi, akkor 
előbb-utóbb magára marad. Nem azért, mert az emberek elhagyják, hanem 
azért, mert Engem elhagyott. Ennek persze természetes következménye lesz 
az is, hogy csalódni fog az emberekben. Tán éppen azokban, akikben a leg-
jobban megbízott.

Nagyon szeretlek. Helyetted nem tudom élni életedet boldogításodra, 
de veled igen, ha te is akarod.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL."
286.. 
Kérdező: Uram! Így szól Hozzád egy Téged szerető ember: “Ki vagyok én, 
és milyen kapcsolatban állok Istennel?”

HANG: "Gyermekem! Amit  tudni akarsz,  és amit  tudnod kell,  ezek 
nem egészen fedik egymást. Amit tudni akarsz,  az két egészen különböző 
tartalmú. Az egyik kizárólag az Én területemre tartozik, tehát léted gyökerét, 
kiindulását érinti. A másik neve önismeret, melyre önvizsgálattal mindenki 
eljuthat. Amennyiben az első érdekel, azt meg fogod tudni akkor, amikor Én 
azt majd jónak látom a te érdekedben, lelki fejlődésed érdekében. A másik-
ban csupán partnered lehetek, mivel helyetted nem vállalhatom azt a lelki, 
szellemi  munkát,  mely önmagad megismeréséhez  szükséges.  Amennyiben 
rendszeresen vállalod, hogy naponta felteszed magadnak e kérdéseket: Mire 
használtad idődet, szeretetedet, tehát mit csináltál, és hogyan tetted azt, amit 
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tettél, akkor ebben melletted állok, és segíteni foglak, mert mindenki elsősor-
ban saját cselekedetei tükrében ismerheti  meg legreálisabban önmagát. Az 
előző két kérdéshez még fontosnak tartom hozzá tenni a következő kettőt: 
mire használtad fel anyagi javaidat, és hogyan tartasz rendet magad körül. Ha 
e kérdésekre becsülettel válaszolsz, akkor olyan önismeretre jutsz, mely azo-
nos azzal, ahogy Én ismerlek.

Kettőnk kapcsolatáról a következőket mondhatom: Azt nem szükséges 
magyaráznom, hogy mérhetetlenül szeretlek téged. Nem úgy, mint minden-
kit, hanem úgy, mint senkit a világon. Ha még mást is szeretnék úgy, mint té-
ged, akkor kettő lenne belőled. Ez, gondolom, előtted is világos. A másik: 
szereped az emberek felé nem sablon-szerep.  Az emberek nem lehetnek tár-
gyak számodra. Mindegyik külön egy csodás világ, s neked minden ember 
felé olyan küldetésed van, hogy akikkel kapcsolatba kerülsz, azok egyedisé-
güknek ébredjenek tudatára. E szereped megvalósításában teljesen melletted 
állok. Csak együtt tudjuk jól végezni ezt.                                
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL."

*******************************************************
287. 
Kérdező: Uram! Gyermekem a katonaságnál  állítólag öngyilkos lett.  Szá-
munkra ez elképzelhetetlen.

HANG:  "Gyermekem! Bizony van olyan eset,  hogy elképzelhetetlen 
dolgok valósulnak meg. Azt is tudnod kell, hogy minden intézményben mű-
ködik egy olyan önfenntartási  ösztön,  mely minden felelősséget  igyekszik 
magáról elhárítani. E téren egyértelművé válik, hogy az erő világában mindig 
annak van igaza, aki erősebb.

A kaszárnyák világa nem az Én világom. Az emberi  tudat fejlődése 
folytán  egyre több  országban van  lehetősége  enyéimnek  arra,  hogy olyan 
szolgálatot vállaljanak a seregben - alternatív szolgálat -, melyben szinte ki-
zárt dolog a baleset és az öngyilkosság is. A ti országotokban is van erre már 
lehetőség. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, az nem teszi Számomra lehetővé 
azt a gondviselést, mely megakadályozhatná az olyan esetet, melynek gyer-
meketek  is áldozata lett. A ti lépéseitek következményeit nem vállalhatom 
Magamra. Szabad lények vagytok, s ezért olyan következményei vannak fe-
lelős döntéseiteknek, melyeket akkor is vállalnotok kell, ha azok nagyon kel-
lemetlenek.  Annak is  van következménye,  ha valaki  az  alternatív  katonai 
szolgálatot vállalja, és annak is, aki a fegyveres katonai szolgálatot vállalja.

Két dolgot azonban feltétlenül meg kell mondanom, ha már kérdeztél:
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Az egyik: semmiféle felelősségre vonásban nem vállalok besegítést. Én nem-
csak hirdettem, de éltem és tanítottam is azt a megbocsátást, mely az irgalom 
rendjének alapszabálya.

A másik: aki hisz bennem, az halált nem lát sohasem. - Ti túl nagy tra-
gédiának fogjátok fel azt az eseményt, melyet senki el nem kerülhet a Föl-
dön, vagyis a halált.  Hidd el,  gyermeked jobban járt  azzal,  hogy meghalt, 
mintha életben maradt volna. Ezt ő ma már nagyon is tudja. Megidézhetitek 
őt. Álmaitokban megjeleníthetitek. Arról fog tanúságot tenni, hogy olyan ön-
ismeretre jutott, melyre a Földön soha sem jutott volna.

Nektek tehát nem feladatotok a múltba visszajárni. Feladatotok a jelent 
megszentelni úgy, hogy növeljétek magatokban a szeretetet, még az ellenség 
szeretése irányában is.

Megáldalak SZERETETEM IRGALMAZÓ LELKÉVEL."
*******************************************************

288. 
Kérdező: Betegségem gyógyítható-e? Miként? Öröklik-e a gyerekek?
Bajaim gyökere-e ez a baj, vagy mit kell még tennem?

HANG: "Gyermekem! Bizonyos értelemben minden betegség gyógyít-
ható, bizonyos értelemben már maga az élet egy állapotszerű betegség. Indul-
junk ki az elsőből!

Minden ember arra a boldogságra van teremtve, mely a Velem való élő 
kapcsolat természetes következménye. Mindenkiben biztosítom azt a szívbé-
két  és  harmóniát,  mely a  földi  élet  boldogságának  csúcsa.  Az  nevezhető 
egészséges embernek, akiben ezt megvalósíthatom. Ennek megvalósításához 
vagy megakadályozásához nem tartozik hozzá az, hogy hogyan funkcionál a 
test. Amihez ez hozzátartozik, az az a szerep, melynek vállalására megbíza-
tást kapott  Tőlem. Ilyen értelemben mondom, hogy minden betegség gyó-
gyítható. Ha a test megbetegedése akadályozza a Tőlem kapott szerep tökéle-
tes vállalását, akkor a test gyógyulásához szükséges eszközökre mindig rá fo-
gok mutatni azoknak, akik Tőlem e téren tanácsot kérnek. Azért fogalmaz-
tam így, mert sokkal többször gyógyítok természetes eszközökkel, gyógysze-
rekkel, orvosok közreműködésével, mint közvetlenül.

Neked nem a betegségeddel kell törődnöd, hanem a Tőlem kapott sze-
repeddel, s akkor minden rendeződik benned, körülötted.

Öröklött betegség a szó szoros értelmében nem létezik. Van tudatosan 
átvállalt betegség a születendő gyermek részéről. Ez az a karmikus betegség, 
mely gyógyulhat, sőt megszűnhet ugyan egy bizonyos feladat betöltése után, 
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de csak akkor, mivel a karma nem más, mint egy bizonyos meghatározott 
sors vállalása.

Tágabb értelemben tehát karmikus betegség maga az élet is. Ez annyit 
jelent, hogy amennyiben felismered és vállalod szerepedet - a szeretni tanítás 
megfelelő módját és formáját -, annyiban gyógyulsz.

A te életedben e célnak megragadása egyben gyógyulásod útja is.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL."

*******************************************************
289.. 
Kérdező: Kapok-e életemben megfelelő társat?

HANG: "Gyermekem!  Kérdésedben  a  hangsúly  a  megfelelőn van. 
Ameddig Tőlem teszed függővé, addig csak ilyet találhatsz.

Fontosnak érzem, hogy valami lényeges dologra felhívjam figyelmedet.
Vannak, akik szinte mindent elkövetnek, hogy társat találjanak ma-

guknak, s mégsem sikerül. Vannak, akik szinte semmit nem tesznek ezért, és 
mégis találnak maguknak társat. Van, mikor az erre látszatra legkevésbé szá-
míthatók találnak társat, és van, mikor az erre legalkalmasabbnak tűnők nem 
találnak társat. 

Igen. Legtöbb embernek már előre eldöntött  sorsa a házasélet.  Ezek 
szinte belesodródnak ebbe. Akik nem sodródnak bele, azok nem teszik jól, 
ha minden áron házasságban szeretnének élni. Az ilyeneknél ez a vágy olyan 
kísértés, mely különböző elfoglaltságok vállalásával legyőzhető. A házasság-
ban nem élők élete olyan komoly feladatokra predestinált, melyeket házas-
ságban megvalósítani nem lehet. Van Tőlem kívánt cölebsz /házaséletet nem 
élő/ élet. Nemcsak papok és apácák körében. Amint van nem Tőlem kívánt 
cölebsz próbálkozás papok és apácák körében. Mi hát a te feladatod?

Először is az, hogy ne irányítsanak leányod tanácsai. Én csak azokon 
tudok segíteni, akik vagy saját maguk nevében jönnek Hozzám, vagy azono-
sulnak mások tanácsával, s így szintén sajátjukként hozzák azt Elém.

A másik: Ameddig hűségesen ragaszkodik valaki Hozzám, addig min-
dig remélheti,  hogy nem fog magára maradni. Nemcsak olyan értelemben, 
hogy Én még soha senkit magára nem hagytam - bár ez már önmagában is 
megnyugtató kell legyen -, hanem olyan értelemben, ahogy ti kívánjátok.

Megáldalak a BIZALOM és a TÜRELEM LELKÉVEL.”
*******************************************************

290. 
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Kérdező: Bár mindig és mindenkire vigyázni akarok, de néha valami előér-
zet figyelmeztet olyan bajra, melynek én is akarva-akaratlan előidézője le-
szek. Megelőzhetők-e ezek a bajok? A másik kérdésem még rosszabb láto-
más: Kigyulladt házból kellett valakit kimentenem.

HANG: ”Gyermekem! Gondolatodba villant megérzéseid, melyek fo-
lyamatban lévő eseményeket előre jeleznek, arra szólítanak fel, hogy élőbb 
kapcsolatot  kell  létesítened őrangyaloddal,  s egyáltalán az angyal-világgal. 
Az ilyen folyamatok, ha te angyalaiddal élő kapcsolatban állsz, mikor hozzád 
érnek, éppen az angyalok révén megszelídíthetők, sőt teljesen meg is szüntet-
hető ártó kiteljesülésük.

Főleg este és reggel ajánld magadat angyalod oltalmába. Az angyalok-
nak szabadságkörük megszűnik ott,  ahol a tiétek kezdődik,  de kérésetekre 
szabad utat kapnak belépni életetekbe sokkal jobban, mintha erre nem kérné-
tek őket. A te angyalod is szoros és élő kapcsolatban áll több angyallal, akik 
szívesen segítenek neki a te érdekedben. De ezt kezdeményezned neked kell, 
vagyis kérni kell segítségét, segítségüket. Tehát nem megijedni, hanem buz-
gón kérni őrangyalod segítő erejét.

Ami az égő házat illeti, az pedig téged békesség-teremtő szerep vállalá-
sára szólít fel, amint ezt Máté 5; 9-ben olvashatod. Lesz erre alkalmad.

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL."
***************************************************

291. 
Kérdező: Nagyon közel  van hozzám egy nagy beteg és családja. Hogyan 
tudnék segíteni rajtuk?

HANG: "Gyermekem!  Kérdésed  nagyon  kedves,  bájos.  Megszólal 
benned annak a szeretetnek örök emberi hangja, mely képes nagynak látni 
még a kis bajt is, ha közel van, míg a távoli bajok, még ha nagyok is, kevés-
bé tűnnek nagynak.

Miért mondom ezt most neked? Azért, hogy felhívjam figyelmedet bi-
zonyos távlatokra. Megvan benned az a képesség, melyet szeretnék karizmá-
vá formálni. Szeretném, ha törekednél arra, hogy kicsinek lásd a közeli bajo-
kat, és megfelelő méretűeknek azokat a távoliakat, melyek sok-sok ezer em-
ber felől kiáltanak felétek, s kérik segítségeteket. Utcáitok koldusai dúsgaz-
dag emberek azokhoz képest, akiket néha láthattok a TV képernyőin, mint 
csontváz  embereket,  vagy akikről  olvashattok  időnként  az  újságaitokban. 
Gyakran úgy gondoljátok, hogy mivel ezek messze vannak, nincs hát lehető-
ségetek melléjük állni. Kétségtelenül igaz, hogy nem egyszerű ezek irányá-
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ban a segítés. De azért nem lehetetlen. Részemről elég, ha e gondolatot nem 
hagyod elhalni magadban. Az idő meghozza majd azt a lehetőséget, melyet 
majd meg kell ragadnod. Spórolj erre!

Ami pedig az említett közeli problémát illeti, hát bizony az a maga ne-
mében nem kicsi. Van ennek egy súlyos erkölcsi oldala. Az ilyen eseteket 
szoktátok Isten kegyetlen kegyelmének nevezni. Találó a kifejezés. Van, aki 
éppen ilyen baja által kényszerül arra, ami nem érte volna, ha jobban figyel 
arra a hangomra, mely benne is szól időben és hallhatóan, érthetően. Az er-
kölcsi oldal az egyedüli fontos. Ez a boldogság - boldogtalanság talaja. Te 
annyiban segíthetsz, amennyiben az illető, illetve a család e vágyát kimutatja 
feléd. Az imádságod főleg téged segít abban, hogy itt és most ráláss arra, mi 
is a teendőd. De ez az egész esemény szerintem kell hogy tanítson téged táv-
latokban gondolkodni.
  Nagyon szeretlek. Melletted vagyok. Együtt akarok működni veled.

Szánj Rám több időt! Megáldalak."
***************************************************

292. 
Kérdező: Egy gyógyító társaságnak vagyok tagja, ahol látó és halló médiu-
mok is vannak. Úgy gondoltam, tudok beszélni az Atyával és Jézussal is, bár 
a válaszok nem mindig voltak igazak, tehát más szellemek szóltak hozzám, s 
megtévesztettek. Hogyan lehetséges ez? Többen Jézusként látnak. Én azt ér-
zem, hogy az Atyához vagyok közel. Vágyódhatom egy új autóra? Segítene 
ez engem előbbre? Barátnőmmel milyen legyen a kapcsolatom? Beszélgethe-
tek-e Jézussal? Szükséges számomra a szeptemberi tanfolyam?

HANG: "Igyekszem neked úgy válaszolni, hogy megérintse szívedet. 
Bár ettől a válaszomtól függetlenül is lesz alkalmad még találkozni HANG-
ommal.

Ma sok olyan társaság van, melyekben kinyílnak lelketek kapui a szel-
lemvilág felé. Ennek nagy előnye az, hogy akarva-akaratlan a földi élet mu-
landóságát nem félelemmel veszitek tudomásul, hanem tényként, ugródesz-
kaként, kifutó-pályaként, tehát olyannak, amilyen az valójában. Számomra 
viszont fájdalmas az, hogy bár kikerülhetetlenül el kell fogadnotok a szel-
lemvilág  fontosságát,  sőt  a  földi  életnél  gazdagabb létét,  mégis  nem arra 
használjátok az ilyen irányú tapasztalatokat, amire kéne. Pl. a test gyógyítá-
sának az örök élet szempontjából nincs is semmi értéke. Sokkal fontosabb 
lenne lelki sebeitek gyógyítása, vagyis a megértés, megbocsátás, mások segí-
tése, szolgálata abban az irányban, hogy minél  több embert  megtanítsatok 
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szeretni. Valójában a szeretni- tanítás mindegyiktek számára az egyedüli hi-
vatás, melyet Tőlem kaptatok. Csak olyan ember születik le a Földre, aki ez-
zel a küldetéssel rendelkezik. Minden más eszköz, hogy ezt a feladatotokat el 
tudjátok végezni. Aki nem ezt teszi, az készüljön fel egy keserves pótvizsgá-
ra. S minél többször kell valakinek pótvizsgázni, annál fájdalmasabb felada-
tokat kell megoldania.

Ha azt akarod elérni, hogy megtévesztő szellemek ne vigyenek félre, 
akkor sokkal többet és sokkal elmélyültebben kell foglalkoznod a Bibliában 
található  evangéliumaimmal.  Ott  rátalálhat  mindenki  arra  a  tiszta  hangra, 
melyhez mérnetek kell minden más szellemvilágból érkező hangot, képet.

Az eddigiek alapján már tudhatod, hogy nem Bennünk, hanem benned 
van annak alapja, hogy te az Atyát jobban érzékeled, mint Engem, a Fiút. Mi 
annyira egyek vagyunk, hogy arra igazán nem is lehet földi hasonlatot mon-
dani. Talán még a NAP és annak SUGARA közelíti meg ezt az EGYSÉGET. 
Ha Velem beszélsz, akkor az Atyához is beszélsz. Ha az Atyával beszélsz, 
akkor Velem is beszélsz. A különbség köztünk nem miattatok van, hanem 
MIATTUNK. Benső életünk ilyen.

Ami pedig az új autót illeti, hát ezt valóban segítek előteremteni neked, 
amennyiben úgy látom, hogy magadnak és másoknak is eszköz lehet a szere-
tet további fejlődéséhez bennetek.

Még a tanfolyammal kapcsolatban is van mondanivalóm. Csak annyi-
ban érdemes vállalni, amennyiben nem teszi lehetetlenné evangéliumaimmal 
való foglalkozásodat. Mert a szellemi gazdagodásnak ez kell legyen legfőbb 
célja, hogy a Bibliában található evangéliumaimmal tisztában legyetek.

Barátnőddel  való kapcsolatod sokkal komolyabb következményekkel 
jár,  mint  gondolod.  Egy ember  sorsával  nem lehet,  nem szabad  játszani. 
Nemcsak a te életed szentség. Az övé is az. Szentség abban az értelemben, 
hogy benne élek! Egy ember nem lehet használati tárgy, amit cserélgetni sza-
bad. Nem!  Te óriási módon felelsz azért, hogy mennyire hoztad őt Hozzám 
közelebb, illetve mennyire távolodott el Tőlem miattad! Ismétlem. Óriási a 
felelősséged. Én ÉLETEMET adtam érte. Te mit tettél érte, vele? Amit vele 
tettél, Velem tetted. Ennek igazságát az utolsó ítélet tablóján látni fogod te is, 
és látni fogja mindenki! 

Szeretetem irántad töretlen. Legyen ez igaz visszafelé is!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS és a HŰSÉG LELKÉVEL.”

*******************************************************
293. 
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Kérdező: Szeretném látni életem problémáinak gyökerét. Visszatértek azok 
a keserű érzések, fejfájások, melyek egy időre elhagytak. Önbizalmam na-
gyon fogyóban. Apám sem bízik bennem. Nagy szükségem lenne anyagi se-
gítségre. Tőle kérhetek-e? A függőségi érzést nehezen viselem. Sok a félbe 
maradt munkám, de nem akarok kötelességekből összeállított életet.

HANG: "Már  első  mondatodban  ismét  a  dolgok könnyebbik  részét 
akarod megragadni. Problémáid gyökerének meglátását kéred Tőlem, hogy 
aztán minden egy szuszra megoldódjék. Hát ez nem megy. Legalább is úgy 
nem megy, ahogyan szeretnéd. Problémáid gyökere ugyanis éppen az, amit 
utolsó mondatodban fogalmaztál meg. Nem akarsz kötelességekből összeál-
lított életet. Pedig életnek csak az ilyen nevezhető.  Szívesen végzett munka 
a Földön csak akkor van a szeretet világán belül, ha az kötelességekből ösz-
szeállított, és akkor is befejezett, ha ez már nagyon nem tetszik annak, aki-
nek ezt végeznie kell. Minden keserű íz, minden fejfájásod onnan van, hogy 
tudatod alatt benned is az él, hogy ember vagy, és nem félember. A be nem 
fejezett munkák félemberei mind pszichés emberek, vagyis lelkileg betegek. 
Csak áldozatvállalások révén lesz mindenki teljes ember. Neked tudnod kell, 
hogy ez a földi élet sokkal inkább pokol, mint mennyország. Jól csak azok 
tudnak aludni itt a ti Földeteken, akik vállalják a hétköznapi élet nehéz mun-
kájának a rosszul fekvését is. Annak az életelvesztésnek, melynek eredménye 
az élet megnyerése, éppen az a lényege, hogy mindenben teljességre kell tö-
rekedni,  és  nem kedélyes  jó- érzések konzerválására.  A kapkodó életben, 
bármennyire is akarnám, nem tudom létrehozni azt a szívbékét, mely nem jár 
sem fejfájással, sem keserűséggel. Ha csak egyetlen munkát végzel el, de azt 
jól és egészen elvégzed, akkor már nem éltél hiába a Földön. De bármennyit 
vállalsz, ha nem valósítod meg vállalt ténykedéseidet, boldogtalan maradsz 
ezen és a másvilágon egyaránt. Fél emberekkel nem lehet egész-séget terem-
teni.  Igenis,  szürke  kötelességekből  álló  élet  az  igazi  az  Én  szememben. 
Nagy igazság van e mondatban: Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi 
élet apró bajainak elviseléséhez kell a bátorság. A félmunkák mögött félem-
berek  vannak.  A  félemberek  mindig  gyáva  emberek.  Félnek  félelmükkel 
szembesülni, mert tudják, hogy áldozattá kéne válniuk olyasmiben, ami nem 
látványos. Az ilyen emberek álmaikban igyekszenek sikerélményekhez jutni, 
de maguk is tudják, hogy önámításban élnek. - Kérlek, ne akarj ilyenek közé 
tartozni.  Ha pedig úgy gondolod, hogy köztük vagy, mielőbb hagyj föl az 
ilyen életvitellel, még mielőtt teljes depresszióba juttat.
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Ne éld meg magad számára megalázónak, ha apádtól anyagi támoga-
tást kérsz. Megbecsülni és nem kikerülni kell az ilyen lehetőséget. Ez a nor-
mális, és ez az emberi. Viseld csak el a függőségi érzést, ha ez a valóság. 
Amíg a valóság talaján maradsz,  addig Veled vagyok,  addig a legmélyen 
csak Velem vagy függőségi kapcsolatban. Ez pedig, remélem nem nagy baj. 
Nem baj, ha nincs önbizalmad. Honnan is lenne? Bennem bízzál. Én bízom 
benned!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL."
****************************************************

294. 
Kérdező: Nem részletezem gondjaimat, vergődéseimet, életem problémáit. 
Te jobban látod ezeket, mint én.  Kérlek, adj eligazítást!

HANG: "Már elmondtam párszor, most újra megismétlem. Valóban is-
merem, sőt jobban ismerem problémáitokat, mint önmagatok. Miattam nyil-
ván nem kellene senkinek megfogalmaznia kérdéseit. De magatok miatt fel-
tétlenül szükséges, mert e nélkül két helytelen dolgot kívántok Tőlem. Az 
egyik: fölösleges csodát. A másik: indiszkréciót. Olyankor vannak ezek, mi-
kor  médiumon  keresztül  akarjátok  HANGOMAT hallani.  Azt  kívánjátok 
ilyenkor, hogy a médiumnak adjam meg a lélekbelátás adományát, és azt kí-
vánjátok, hogy fedjem fel előtte azt, amit ti meg nem tesztek.

Azért is fontos megfogalmaznotok kérdéseiteket, mert a Tőlem felétek 
áradó kegyelem első megnyilvánulása a természet. Tehát már a megfogalma-
zás alatt olyan antennákat tudok kinyitni lelketekben, melyek tisztultabban 
képesek fogni a médium, jelenleg a HANG hallója által megfogalmazott fe-
leleteket. De azért is, hogy munkatársaimként dolgozzatok együtt a HANG-
GAL.

Adok eligazítást, de ez egyben további feladatot is jelent számodra, ha 
fejlődni akarsz lélekben.

 A PÁRBESZÉD-IMA számodra azért fontos, hogy felismerd belső el-
bizonytalanodásaidat, azok forrásait, s elsősorban dicsőítő imával nyitogasd 
szíved szemeit - ez a hit - a Tőlem feléd már eddig is bizonyított szeretetem 
meglátására. Meg kell látnod és meg kell tapasztalnod, hogy az Én erőm, a te 
erőd is, hogy nem az a fontos, te milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém 
vagy. Tudomásul kell venned, hogy probléma-erdőben jársz, s ez nem baj ak-
kor sem, ha neked úgy tűnik, hogy ennek soha sincs vége. Idealizmusod szár-
nyainak éppen problémáid biztosítják a rendszeres földre-szállást.  Fel kell 
tudnod dolgozni magadban azt a tényt, hogy itt a Földön csupán törekvés ál-
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lapotában lehet lenni. A megvalósultság állapota: álom. A Földre nem meg-
valósulni jöttél, hanem fölkészülni a megvalósulásra. Éppen a jóra való tö-
rekvéseid által. Ne csak beszélgess Velem. Nemcsak gondolataimat akarom 
közölni veled. Szeretnélek arra az irgalmas szeretetre ránevelni, melyre ké-
pes vagy, de elracionalizálod.

 Több cselekvés, kevesebb okoskodás. Fennkölt gondolkodásod helyett 
vagy mellett hozd jobban felszínre magadban azt az empatikus képességet, 
mely az irgalmas szeretet  irányában kibontakoztatva valóban szebbé tudja 
tenni a te világodat és másokét is. Nagyszerű adottságaid vannak erre. Tudni 
kell másoknak rád támaszkodni. Nem csalódhatnak benned, mert építő, buz-
dító, vigasztalni tudó képességeid Bennem gyökereznek. Nagyon örülök ne-
ked. Tanulj meg te is nagyon örülni Nekem! A dicsőítő ima ebben ad nagy 
segítséget.

Amennyire szükséged van dicsőítő imára, úgy nekem szükségem van 
kérő imáidra. Ezek révén tudom igazolni előtted és mások előtt is, hogy sze-
retlek, veled vagyok, érted élek. Legyen most ennyi elég.

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL."
*************************************************

295. 
Kérdező: Uram! Úgy érzem, életem az Isten házában mindig megtalálja szí-
ve békéjét.

HANG: "Gyermekem! Három templom van, melyekben az Én Atyám 
él és tevékenykedik. Az egyik maga a világmindenség. Ez tanúságot tesz Is-
ten jelenlétéről azoknak, akik Lélekben és igazságban keresik és imádják Őt. 
A másik  templom az élő ember.  Ti  mindannyian  a Szentlélek  templomai 
vagytok. Létben tartó módon bennetek él az Isten, és boldogító módon, ha 
szeretitek Őt. A harmadik az a kövekből épült hajlék, melyben az Én szentsé-
gi jelenlétemet őrzitek.

Sajnos mindhárom templom súlyos rombolásoknak van kitéve. Ti ma-
gatok a legjobban. Pedig nagyon szeretnék úgy élni bennetek, hogy ne csak 
higgyétek, de tapasztaljátok is jelenlétem áldásos létét magatokban. Ehhez az 
szükséges részetekről, hogy arra a tiszta szeretetre törekedjetek, mely soha 
senkinek nem akar ártani, mely mindig mindenkinek képes megbocsátani, és 
legfőbb kívánsága az, hogy segítsen ott, ahol tud. Aki efelé törekszik, az fel-
tétlenül megtapasztalja jelenlétünket. A természet templomában és a kőből 
épült templomokban eszköz-jellegűen vagyok jelen. Vagyis azért, hogy ben-
netek boldogító módon jelen lehessek.
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Lelked megtisztítása minden önzéstől, ez a legfontosabb. Minden más 
mellékes.

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL."
*******************************************************

296.  
Kérdező: Tele vagyok aggályoskodással.

HANG: "Drága Gyermekem! Aggályoskodásod olyan, mint  annak a 
halnak vergődése, melyet azért  fognak ki a vízből,  hogy egy sokkal jobb, 
tisztább, egészségesebb tóba tegyék át. Ez történik most veled. Bele kell nyu-
godnod, hogy kifogtalak abból a pocsolyából, amit ti földön, földből, földért 
életnek neveztek. A te hazád annyira a menyben van, hogy ennél jobban már 
nem is lehet. E perctől kezdve már semmit sem számít, hogy milyen vagy. A 
fontos az, hogy az Enyém vagy! Ez így van, ha hiszed, ha nem. Éppen, mert 
az Enyém vagy, nem a te dolgod a többi. Nyüzsöghetnek körülötted, gondo-
latodban bárhogy és bármennyire és bármilyen ocsmány szellemek, a te szí-
ved szeretete könnyedén hatol át ezeken, és mond Nekem hálát azért, mert 
lefoglaltalak Magamnak.

Minden, mint rossz gúnya hull le rólad, ha hálát adsz azért,  mert az 
Enyém vagy.  Ennél fontosabb nincs. Én úgy szeretlek, amilyen vagy. Bízd 
Rám a többit.  Azok a szellemek, akik zavarni akarnak, éppen azt akarják, 
hogy ne rám gondolj, hanem ővelük foglalkozz, illetve magaddal. Őket Én 
azért engedtem közeledbe, mert akarom, hogy megedződj. Akarom, hogy ne 
az legyen számodra a fontos, hogy milyen vagy. Azt akarom, hogy ne ma-
gaddal  foglalkozz.  Én akarok foglalkozni  veled,  de ezt  csak akkor tudom 
megtenni, ha te nem foglalkozol magaddal.  Ezt a szerepet át kell engedned 
Nekem. Velem kell foglalkoznod. Olvasd az evangéliumokat! Akard kihalla-
ni tanításomból azt, hogy szeretlek! Én senkit semmiképpen sem akarok és 
nem is fogok elítélni.  Nem azért jöttem közétek, hogy nektek rosszabb le-
gyen, hanem azért, hogy jobb legyen. Egyáltalán nem fontos, hogy milyen 
vagy, ha az Enyém vagy. Nem te, hanem Én vagyok a jó pásztor. Nagyon bu-
tuska bárány az, amelyik nem érzi magát biztonságban a Pásztora mellett. 

Ne bűneidet bogarászd. Ebből a betegségedből Én ki tudlak gyógyítani. 
Neked csak annyit  kell  elfogadnod, hogy kettőnk kapcsolatában nem az a 
fontos, hogy te milyen vagy, hanem az, hogy Én milyen vagyok. És ezzel kell 
neked egyre többet foglalkoznod. Engem egyáltalában nem érdekelnek bűne-
id. Ne érdekeljenek téged se. A bűnök általában olyan lelki betegségek, me-
lyekből hiába akar valaki önerejéből kilábolni. Csak még jobban összekuszá-
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lódik benne minden. Úgy belekeveredsz, mint majom a cérnába - ahogy ti 
mondani szoktátok. - Bőven elég, ha negyedévenként gyónsz! Bőven! Senki 
sem lett attól még jobb, hogy sokszor gyónt. Attól inkább boldogtalanabbak 
lesznek az ilyen emberek. Inkább szerető szavakat mondj Nekem, mint bűne-
idet. Légy már kicsit nagyvonalúbb. Azt hiszed, hogy a mennyei Atya vagy 
Én rosszabbak vagyunk, mint a tékozló fiú apja, aki meg se engedte, hogy fia 
elkeseregje előtte bűneit, hanem mindjárt ünneplőbe öltöztette, s lakodalmat 
csapott tiszteletére. - Értsd meg, az ott-léte volt a fontos, és nem az, hogy mi-
lyen.

Biztos, hogy hiába gyónsz akárhányszor. Nem leszel tőle boldogabb. 
Ebből az aggályoskodásból meg kell gyógyulnod. Akkor foglak meggyógyí-
tani, amikor majd Én akarom. Te nem vagy képes sem gyorsítani, sem lassí-
tani e folyamatot. Tehát ez bizony kereszted, melyet tűrnöd kell, ha egyszer 
magadnak csinálod. Ha ennél okosabbat nem tudsz csinálni. Pedig tudnál. Ha 
nem törődnél magaddal. Legalább azt hidd el, hogy annyira igazán szeretlek, 
mint egy átlagorvos a páciensét.  Persze a valóság az, hogy úgy szeretlek, 
mint senkit a világon. Mint már többször és több helyen említettem, ha még 
valakit szeretnék úgy, mint téged, akkor kettő lenne belőled. Ha nem tudnád, 
szeretetem által létezel!

Hidd el, számodra nincs halálos bűn! Nem bűn, hanem betegség az, 
amiből ki akarsz mászni, de éppen ezt kell Rám bíznod! Amit pedig a hazug-
ságról gondolsz, az nevetséges dolog. Éppen az a bajod, hogy nem egészsé-
ges benned a bíráló képesség. Elsősorban saját magad felé nem egészséges.

Az evéssel kapcsolatban tudnod kell, hogy Engem falánk és borissza 
embernek ismertek. Igenis szerettem a jó falatokat, szerettem lakodalmakba 
menni, és erről sokat példázódni. S ha elfelejtetted volna, első csodámat is 
lakodalomban tettem, s tettem ezt azért is, hogy jobb legyen a hangulat. Na-
gyon sok vizet, nagyon jó borrá változtattam. Csak képzeld el, hogy jelen lel-
ki  aggályos  természeteddel  mertél  volna-e ilyenre vállalkozni.  Sőt,  ha azt 
mondták volna neked, hogy a Földre szállt Isten ezzel nyitja csodáit, hát va-
lószínű, hogy nagyon megbotránkoztál volna ennek még csak a föltételezé-
sén is. Pedig hát így volt.

Én akkor örülök, ha ti örülni tudtok. Csak olyan örömeiteknek nem tu-
dok örülni, melyről előre látom, hogy nagyon hamar sírás lesz a vége.

Írod, hogy rengeteg kérdésed van még. Ha a fentieket átgondolod, ak-
kor az általad most rengetegnek fogalmazott kérdésekből semmi sem marad. 

Szeretlek. MEGÁLDALAK a  BIZALOM  LELKÉVEL".
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*******************************************************
297.  
Kérdező: Gátlásosságomnak mi a gyökere? Tudnám-e fokozni tanulási haté-
konyságomat?

HANG: "Gyermekem!  Valójában  mindkét  kérdésednek  gyökere 
ugyanaz. De most kicsit bővebben vagyok kénytelen ezt az egyetlen gyökeret 
megközelíteni és megvilágítani.

Alkatilag  olyan  természetet  választottál  magadnak,  természetesen  az 
Én jóváhagyásommal, mely amilyen mély a felszín alatt, olyan lassú a felszí-
nen. Ez bizonyos értelemben karmikusan határozza meg sorsodat. Ez azt je-
lenti, hogy ezt csupán javítani lehet, de módosítani nem. Éppen azért, mert 
ilyen vagy, nagy empatikus képességgel rendelkezel, s emiatt nem is az szá-
modra a legfontosabb, hogy slágfertig légy, tehát hogy könnyedén tudj vála-
szolni, formálódni adott helyzetekhez, hanem az, hogy tudj másokra figyelni, 
másokat meghallgatni, problémáikat átérezni, s együtt érző szívvel tudj mel-
léjük állni. Te már akkor is sokat teszel, ha nem teszel semmi mást, mint tü-
relmesen meghallgatod a másikat. Erre szoktátok ti azt mondani, hogy vállal-
nod  kell  azt  a  kellemetlen  szerepet,  melyben  mások  szemétládája  leszel, 
melybe beledobálhatják lelkük nyomorúságait az emberek anélkül, hogy ez-
által hátrányt szenvednének. Te tehát képes vagy arra, hogy elvárások helyett 
várakozással tudsz viseltetni mások iránt. Ez nem kis dolog. Ma éppen az a 
legnagyobb hátránya lelki fejlődéseteknek, hogy nem tudtok várakozni. Foly-
ton siettek, s ezért minden fontos dologról lemaradtok. Elnagyoljátok életete-
ket.

Egy tanár megkérdezte egyszer tanítványait:” Tudjátok-e, hogyan lehet 
egy idegen nyelvet gyorsan és könnyen megtanulni?” A tanítványok érdek-
lődve kérdezték: “Hogyan” A válasz ez volt: “Sehogyan. Ezt csak lassan és 
nehezen lehet megtenni.” - A tanárnak igaza volt.

A te alkatod nem felületességre való. De ez ne keserítsen el. Mert bár 
igaz, hogy az átlagnál nagyobb lelki szenvedéseknek vagy szenvedő alanya, 
de az átlagnál nagyobb lelki élményekben is te részesülsz. Ez a te karmikus 
sorsod. Szorgalmadról nem szabad lemondanod látszatsiker kedvéért.

Bízzál Bennem! Nem maradsz le semmiről, s amire szükséged van ah-
hoz, hogy földi életed szerepét jól betöltsed, azt mindig megkapod Tőlem.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL." 
*******************************************************

298. 
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Kérdező: Úgy éreztem, hogy Te előkészítettél egy olyan útra, mely fejlődés-
ben tartja lelkemet. Vajon mi az oka annak, hogy nem hagyhattam el a földi 
életet akkor, amikor már szinte halott voltam?

HANG: "Gyermekem! Mint már hallottad is, Én nem szoktam sem fél-
munkát végezni, sem félmunkát végeztetni. Aki Hozzám tartozik, annak meg 
kell tanulnia, hogy a tanítványság egy állapotszerű életforma. E téren nincs 
megállás.  Mindig meg fogod kapni Tőlem azokat  a feltételeket,  melyekre 
szükséged lesz munkád folytatásához. 

Valóban előkészítettelek. Ez az előkészület még most is tart. És még 
további előkészületek következnek. De ez nem jelenti azt, hogy már most, 
minden birtokodban lévő ismeret és erő ne volna alkalmas arra, hogy fel-
használd ezeket mások javára. Éppen ezeknek gyakori alkalmazása által ké-
szülhetsz fel további fejlődésre. Amint egy iskolában az előző osztály feltét-
lenül szükséges a következő osztály vállalásához, úgy van itt is. Nincs meg-
állás!

Bizony azért nem hagyhattad el még a földi világot, mert olyan szerep 
vállalására vagy predestinálva,  mely szerepet akkor,  mikor  idegen erők el 
akartak távolítani téged a Földről, még szinte el se kezdted. Nem engedem, 
hogy bárki is bárkit megakadályozzon abban, hogy szerepét, azt a bizonyos 
kűrt a földi élet síkos talaján végig ne fussa, még ha néha meg is botlik, el is 
esik közben.

Mivel Én az ÉLET vagyok, tehát halált nem ismerek, ezért enyéim szá-
mára sem lehet a halál probléma. Az csupán átmenet. Éppen ezért, akik szü-
leid voltak, azok most sokkal közelebb vannak hozzád, mint voltak földi éle-
tükben. Ezt nehezen fogjátok fel a lekorlátolt földi dimenzióban. - 

Valamikor azt mondtam, hogy jobb nektek, ha Én elmegyek. A mai na-
pig  sem nagyon értitek  ezt  a  maga mélységében.  Éppen így mondhatom, 
hogy jobb neked, hogy volt szüleid már eltávoztak a földi életedből. Sokkal 
jobban tudnak téged most segíteni abban, amire igazán szükséged van. Vagy-
is a szellemvilággal való kapcsolatod erősítésében, tisztán tartásában. Azért 
fontos ez, mert nagyon sok olyan szemtelen szellem van, akik olyanok, mint 
nálatok a rádiózásban a zavaró állomások. Ezeket kiszűrni vannak hivatottak 
a te számodra jelenleg volt szüleid is. Erre képtelenek lettek volna, ha még a 
ti szűk földi életetek dimenzióiban kellene segíteniük.

Örülök imáidnak. Akit, amit megáldasz szíved szeretetével, azt Én is 
megáldom. Csak ennyit kell gondolnod vagy mondanod: ‘Áldjon meg téged 
az Úr.’ Elég, ha csak gondolod. Ezt az áldást volt szüleid is erősítik benned. 
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Ez nem azt jelenti, hogy minden alkalommal gondold ezt, mikor valakivel ta-
lálkozol,  hanem azt,  hogy reggelenként  gondold  ezt  egész  napodra,  mely 
előtted áll. Akkor minden és mindenki az általad gondolt áldás erejében ré-
szesül. Ennek az az érdekes következménye lehet, hogy azon a napon jobban 
le fog lepleződni ennek hatására életedben a rossz, és fel fog transzformálód-
ni a jó.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL." 
****************************************************

299. 
Kérdező: Van-e a magyarságnak kiváltságos szerepe a Föld-bolygó történel-
mében? Van-e olyan világkép, mely megfelelő eligazítást ad a jövőre nézve?

HANG: ”Olyan értelemben, hogy személyválogató volnék, olyan érte-
lemben  nincs  kiváltságos  szerepe  egy országnak  sem.  Olyan  értelemben, 
hogy feladatot kell elvégeznie egy népnek, olyan értelemben van kiváltságos 
szerepe. Micsoda ez a szerep? Egy olyan nyitottság, mely más népek életét 
nem jellemzi annyira. Ez a nép a többiekhez viszonyítva gyermekded nép. 
Csak vékony rétegben található  meg a kis-egónak az a  leárnyékoló ereje, 
mely az igazi én-t, azt, ahol Én bennetek élek, egészen le tudja bénítani.

Az ebben az országban tapasztalható tanulékonyságnak természetesen 
veszélye az, hogy sok és nagy fájdalomnak teszi ki magát. Vezetői és félre-
vezetői gyakran élnek vissza ennek a népnek jóhiszeműségével.

De Én nem akarok neked a magyar népnek, mint egésznek történelmi 
szerepéről, jövőjéről beszélni. Azért nem akarok, mert a te egyéni, és jelen-
ben megélt szerepednél fontosabb számodra nem lehetséges.

Bizony minden,  ami életedet  meghatározza,  gyökerében nagyon mé-
lyen van benned, s rá kell nevelődnöd, hogy egyéni döntéseidet onnan egé-
szen mélyről érezd hitelesítettnek. Ez csak akkor lehetséges, ha megtanulsz 
nagyvonalú lenni másokkal szemben, s nagyon aprólékos magaddal szem-
ben. Ez a sorrend nagyon fontos. Azért fontos, mert az a világkép, melyről 
érdeklődsz, emberképű. Tehát te állsz személyesen a központban. Ne zavar-
jon, hogy ezt minden ember elmondhatja magáról. A lényeg, hogy igaz. A vi-
lágmindenség középpontjában állsz. Döntéseid nem lehetnek elnagyoltak. De 
mások számára csak akkor lesz sodróerejű minden döntésed, ha másokkal 
tudsz nagyvonalú lenni.

Kétségtelen, hogy ezt a nagyvonalúságot a szülőkkel való kapcsolatban 
kell elsősorban megtanulni és megvalósítani. Mivel lépcsőfokokat nem lehet 
csak úgy átugrani, ezért aprólékosnak kell lenned, magaddal szemben, hogy 
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világosan fel- és megismerd határaidat. Most elsősorban szabadságod határa-
ira gondolok. Aki szabadsága határait ismeri, abban csodálatosan tud működ-
ni Lelkem ereje.

Megáldalak."
*******************************************************

300. 
Kérdező: Hogyan szüntethető meg a belső lelki kesze-kuszáltság? Hogyan 
segíthetem mások lelki fejlődését, ha nem avatkozhatom bele életükbe? Egy 
kapcsolatra nézve kérek tanácsot. Lesz-e alkalmam családalapításra?

HANG: "Gyermekem! Nem meditációval tudod rendbe szedni maga-
dat. Nem kell mást csinálod, csak használnod kell a józan eszedet. Te nem 
vagy depressziós. Még nem vagy. Nem is leszel, ha használod a józan esze-
det. Ezért kaptad. Amíg a könnyebbik végénél kezded önmagad rendbe sze-
dését, addig ne remélj sikert. A könnyebbik vége az, mikor nem képességeid 
mozgósítására teszed a hangsúlyt, hanem valami ál-alázat folytán megideolo-
gizálod magadnak, hogy te úgysem tudod mit és hogyan kell tenni. 

Te arra vagy teremtve, hogy logikus gondolkodással találj rá a problé-
mák megoldására, és őszinte szívvel  vállalj  olyan áldozatot,  melyről előre 
látható, hogy hosszú távon eredményt érsz el vele. Nem szabad csak az orro-
dig látni. Akinek olyan logikája van, mint neked, annak nem szabad, hogy 
ezt megengedje magának. Újra mondom: használd az eszedet. Ez irányítson. 
Merj értelmedre hagyatkozni. Ne félj a tévedéstől. Az önfejű és a tévedések-
ben csetlő-botló ember között  óriási a különbség. Aki téved, azon nagyon 
szeretek segíteni. De az önfejűekkel nem tudok mit kezdeni.  Semmit  sem 
szabad csak azért jónak, helyesnek ítélned, mert mások úgy látják. Kell le-
gyen annyi önállóságod, hogy belülről tudjál látni és dönteni. Ehhez nélkü-
lözhetetlen a józan ész használata.

 A gondolat mindent megelőz, és mindent ki tud javítani addig, míg 
hisz a gondolkodó az Én jelenlétemben. Értsd meg: nemcsak létben tartó mó-
don vagyok benned, hanem boldogító módon is. De így csak azokban tudok 
lenni, akik akarnak értelmesek lenni, s akik nem azért öntudatosak, mert ön-
fejűek, hanem azért, mert józanul Hozzám merik mérni magukat. Ne szen-
tekhez, hanem Hozzám mérd magad. Én sokkal emberségesebb ember va-
gyok, mint a szentek.

 Amikor a kisegér az elefánttal ment át a hídon, s ezt mondta: ”Hallod, 
hogyan dübörög alattunk a híd!”, a kisegérnek ekkor igaza volt. Nemcsak az 
elefánt alatt dübörgött a híd, hanem a kisegér alatt is. Amikor te isteni öntu-
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dattal  bátran képviselsz valamit,  amiről meg vagy győződve, akkor persze 
hogy ez Nélkülem nem megy, de mégis csak együtt, tehát te is benne vagy 
ebben. Öntudatod nem önfejűség, hanem a hitnek a megnyilvánulása.

Arra  a  kérdésedre  pedig,  hogy hogyan tudj  másokat  is  építeni  úgy, 
hogy ne avatkozz mások életébe, a feleletem ez: sehogyan.

Először is egyetlen feladatod, hogy saját lelked épülésén fáradozz. En-
nek hármas következménye lehet. Az egyik, hogy akikkel kapcsolatban vagy, 
azok önkéntelenül is le tudják olvasni rólad azt, ami számukra követésre ér-
demes. A másik, hogy rád kérdeznek, s ilyenkor ők kérik, hogy avatkozz éle-
tükbe. A harmadik pedig, s ennek két ága van. Az egyik az, hogy vagy te 
akarod átlépni szabadságod határát, s ehhez nincs jogod semmiféle ideológia 
alapján, pl. hogy meg akarom javítani őt akarata ellenére. Ezt még Én sem te-
hetem meg. A másik pedig az, ha más akarja átlépni szabadsága határát a te 
károdra. Vagyis arra akar rávenni, hogy bűnrészes légy vele. Ennek egyértel-
műen ellene kell mondanod. Ez esetben azonban nem arról van szó, hogy te 
bele akarsz avatkozni életébe, hanem arról, hogy ő akar a tiédbe, s te ennek 
ellene mondasz.

A kérdezett kapcsolattal kapcsolatban pedig ezt mondom: minden ba-
rátságban kettőn áll a vásár. Neked nem arra kell törekedned, hogy a másik 
számára elfogadható légy. Ahányszor erre törekszel, burkoltan ilyenkor min-
dig az Én helyembe állítod őt. A Velem való baráti kapcsolat a lényeg. A 
többi mind ennek következménye. Nem egymásra, hanem Magamra terem-
tettelek benneteket. Ne feledd: A barátság vagy azonosak között  jön létre, 
vagy azonossá tesz. Ezért kell kizárólag a Velem való barátságra törekedni. 
Azok a barátságok, melyek nem a Velem való barátságból nőnek ki, azok va-
lójában mindaddig zavaró állomások, míg az egyik fél meg nem tér igazán.

Még van egy kérdésed: lesz e lehetőséged családalapításra, s fontos-e 
ez neked? Válaszom: lesz lehetőséged, de nem fontos. Egyáltalán nem fon-
tos. Semmit nem fogsz nyerni vele, ha felhasználod a felkínálkozó lehetősé-
get. Persze, veszíteni sem fogsz, míg Én vagyok a legfontosabb számodra. 
Azt tudnod kell, hogy Számomra te a legfontosabb vagy.

Szeretlek. Megáldalak."
*******************************************************

301. 
Kérdező: Mintha két én lenne bennem. Az egyik nagyon tud szeretni, a má-
sik nagyon tud gyűlölni. Hogyan lehetnék állhatatos a szeretet oldalán? Időn-
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ként megszólal  bennem egy HANG, ami eligazít.  Lehet ezt  állandósítani? 
Hogyan tudok hatékonyabban segíteni az embereken?

HANG: "Gyermekem! A Földre azért születtél le, hogy birkózások le-
gyenek benned. Ezek a birkózások adnak én-ednek lehetőséget arra, hogy el 
tudd dönteni hovatartozásodat. Tisztáznod kell magadban bizonyos fogalma-
kat.

 Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Ez nem kapcsolódik lényegileg 
az érzelemvilághoz. Természetesen van, amikor nagyon is át van itatva érze-
lemmel. De ez nem lényeg. A szeretés akarás kérdése. Addig él benned, míg 
függetlenül minden érzéstől, jót akarsz másnak. Amikor azt mondod, hogy 
meg tudnád ölni azt a másik ember, ezt nem az értelmed mondatja veled, ha-
nem az a negatív érzelmi hullám, mely elöntött. Az ilyen elöntésnek több oka 
is van. Kétségtelen, hogy az egyik, és nem is a legkisebb, az önfegyelem hiá-
nya. Ez csak gyakorlással, önfegyelmezésekkel szüntethető meg. Ezt semmi-
vel nem lehet helyettesíteni. Legtöbb ember, akik különböző narkotikumok 
által próbálják életüket megoldani, éppen az önfegyelem elől menekülve ke-
rülnek olyan zsákutcába, melyből nagyon komoly megtérés nélkül nincs kiút. 
Érzelmi hullámzásaidon tehát csak akkor válsz úrrá, ha tudatosan, értelmesen 
mindig azt  a jót  kívánod másnak, amiről tudod, hogy az neked is javadat 
szolgálná, ha más azt neked kívánná.

A benned megszólaló HANG feltétlenül állandósulni akar benned. Ez 
csak akkor valósul meg, ha sokszor elolvasod a négy evangéliumot. Van egy 
pár olyan gyermekem, akik elhatározták,  hogy minden hónapban legalább 
egyszer elolvassák a négy evangéliumot. Ez napi pár percet jelent csupán! 
Nem az egész Bibliát mondtam. Azt nem is ajánlom. Nem. A négy evangéli-
um az, melyben úgy ismerhetsz meg Engem, amilyen valójában vagyok. Ez 
alapja annak, hogy a benned megszólaló HANG az Enyém legyen, mikor né-
ked tanácsot ad.

Mások segítésére sem tudok jobb módszert ajánlani, mint amit az előző 
két gondolatkörben eléd tártam. Vagyis: eszedet használni jóakarattal, és tö-
rekedni Engem megismerni az evangéliumaim által.

Megáldalak a TÜRELEM és az ALÁZAT  LELKÉVEL."
**************************************************

302.  
Kérdező: Kin és hogyan segítsen testvérem?

HANG: "Üzenem Testvérünknek: nem azért segítettelek téged anyagi 
előnyökhöz jutni, hogy olyanokon segíts, akik saját hibáik - hanyagság, lusta-
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ság, ostoba jóhiszeműség, naivitás - miatt jutottak nehéz helyzetbe. Ez lénye-
gében semmivel sem különbözik attól, mintha azon segítenétek, aki kártyán 
vagy lóversenyen vesztette  volna  el  anyagi  javait.  Segítened azokon kell, 
akik nem tehetnek róla, hogy nehéz helyzetbe jutottak. Bármilyen jó is az Én 
isteni pedagógiám, hajótörést szenved ott, ahol feleslegesen magatokra vál-
laljátok mások hibáinak következményeit. Higgyétek el, legtöbb koldus azért 
nem tanulta meg a becsületes munkás életet, mert mindig voltak helytelenül 
jó szívűek, akik megóvták őket attól, hogy saját hibáikból egy életre megta-
nulják, hogy mit jelent felelősséggel dönteni olyan esetekben, melyek meg-
határozzák kinek-kinek az életvitelét. Egyetlen kivétel van. Amikor az, aki 
saját hibájából rászoruló lett, nem fordul hozzátok segítségért, ehelyett birkó-
zik nehézségeivel, s ti úgy érzitek szívetekben, hogy bár valóban ő volt a hi-
bás, de nektek segítenetek kell. De ez csak akkor fordulhat elő, ha erre nem 
kér fel benneteket az illető szenvedő alany.

Egész jelenleg legelterjedtebb teológiátok legnagyobb tévedése éppen 
az, hogy úgy gondoljátok, helyettetek megtettem valamit.  Nem szeretnélek 
benneteket helyesen, ha így tettem volna. És ti sem szerettek helyesen, ha így 
tesztek mások látszatérdekében.

Mindaz,  amit  az  adásról  mondtam,  az annyiban és olyankor hiteles, 
amennyiben és amikor az illető saját hibáján kívül - pl. elvesztette pénzét, ki-
rabolták, súlyos betegség miatt nem tud keresni, stb. - kerül ilyen helyzetbe. 
Nem azért jöttem közétek, hogy ti segítsetek másokat könnyelmű életre, ha-
nem azért, hogy mutassátok meg, Belőlem mindig lehet élni annak, aki értel-
mét és akaratát Hozzám igazítja.
    Így vagytok kedvesek Nekem. Így vagytok az ÉN ÁLDOTTAIM."

****************************************************
303.
Kérdező: Hogyan vállaljam a könyvterjesztés feladatát? Vállaljam-e egyálta-
lán?

HANG: "Feltett  kérdésedre  nagyon  egyértelműen  fogok  válaszolni, 
mert ez számodra további életednek meghatározója lehet.

 Először  elvi  tisztázást  adok: 1.  Csak olyan könyveknek terjesztését 
kell vállalnod, mely könyveket szívügyednek tekintesz. 2. Minden könyvter-
jesztés olyan felelősségteljes munka, mely felelősség nem ruházható át más-
ra. Ez azt  jelenti,  hogy nem teheted csupán azért,  mert egy általad tisztelt 
személy vagy személyek így látják jónak. Csak amennyiben te jónak látod, 
olyan értelemben, hogy halálod óráján e döntésedért hálás leszel Nekem tehát 
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sem pozitív, sem negatív értelemben nem hivatkozhatsz másra. Vagyis mon-
danod kell, hogy ez a te érdemed is, és nem mondhatod, hogy valamiben rá-
szedtek, tehát nem vagy felelős érte.

Ezek után lássuk a konkrét esetet: A KIO nem való terjesztésre olyan 
értelemben, mint általában a többi könyvek. Ez egy olyan tudományos mun-
ka, amelyet ha valaki ügyesen el is tud adni másoknak, azok, akik megveszik 
így, nem fogják elolvasni. 

A KIO-t ingyen kell odaadni papoknak, főpapoknak, püspököknek, és 
nemcsak a katolikus valláshoz tartozóknak. Pénzért  csak azoknak adjátok, 
akik keresik e könyvet. Ha ingyen adjátok, és ennek ellenére azok a teológu-
sok, akik így megkapták, még arra sem méltatják, hogy ezt az ingyen kapott 
művet elolvassák, hát bizony semmire sem hivatkozhatnak  majd saját ment-
ségükre.

 A KIO-val kapcsolatban tehát ez a javaslatom. Lehet ugyan párral pró-
bálkozni  némely  könyvesboltban,  de  ennek  elolvasására  nincs  felkeltve 
igény. Sőt! Az a példányszám, amelyben kinyomtattátok, akkoriban nem volt 
annyira átgondolt, mint kellett volna.

Amit előbbre, az elvi részben mondottam, az a többi könyvre is vonat-
kozik. Főleg a “Merre menjek?”- re. Ezt, ha szívügyednek tudod tekinteni, s 
így terjeszted belátásod szerint, ez biztosan örömet fog okozni neked halálod 
óráján. - Hidd el, minden döntésetek és cselekedetek annyit ér, amennyire a 
halálotok óráján majd értékelni tudjátok azokat.

Pénzügyi dolgaid intézésében nem azért  adtam neked jelenleg annyi 
szabad időt,  hogy csupán nyaralásra használd ezt  fel,  bár ez is  kell  néha. 
Mindaddig, míg Engem kérdezel munkád felől, akár a HANG által, akár köz-
vetlenül, s tanácsomat megfogadod, mindaddig áldásomat élvezni fogod. Ezt 
már eddig is megtapasztalhattad. Neked most fog majd beérni eddigi életed 
Általam irányított, s általad teljesen át nem látott sorsod soros korszaka.

Amikor bizalmat kérek tőled, olyankor soha sem kérem értelmed ki-
kapcsolását, hanem ennek éppen az ellenkezőjét, értelmed bekapcsolását. Ol-
vass, tanulj, szellemileg is töltekezz.

A könyvterjesztést úgy, ahogy eléd tártam, nem munkád helyett, hanem 
munkád mellett ajánlom neked. Így amit teszel Értem, azt Velem és Általam 
is teszed.

Megáldalak ÖRÖMÖMMEL és BÉKÉMMEL.”
*******************************************************

304. 
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Kérdező: Főleg az állatok szenvedéseivel van problémám.
HANG: "Gyermekem! Nagyon komolyan akarok hozzád szólni. Nem 

szeretném, ha levegőbe beszélnék. Problémád magadra nézve tragikus!  Az 
Ősellenség, akit Sátánnak, Belzebubnak is neveznek, a világosság angyalá-
nak képében akar félrevezetni benneteket. Te egy óriási tévedésben vagy!

Az állatnak nincs boldogság utáni vágya. Az állat minden életmegnyil-
vánulása két ösztönre vezethető vissza. Az ön- és a fajfenntartás ösztönére. 
Vannak fajok, melyeknél a fajfenntartás ösztöne az erősebb, pl. méheknél, 
hangyáknál. Éppen azért nincs örök életük, mert nincs értelme létüknek, ami-
kor e két ösztön felbomlik. Az embernek azért van örök élete, mert az ön és 
fajfenntartás ösztöne mellett a boldogság utáni vágy is élteti. Sőt ez élteti el-
sősorban. Ezért, mikor az említett két ösztön felbomlik, akkor is van értelme 
létének. Sőt, akkor van igazán! Teljesen ostoba dolog imádkozni és anyagi 
áldozatokat hozni állatokért. Még jó, hogy nem rendeztek be tetű, poloska, 
szúnyog és bolha szanatóriumokat. A te fölfogásod alapján ezt is nyugodtan 
megtehetnétek. Az állat, állat.

Nagyon nem az Én elgondolásom szerint gondolkodsz ezekről. Te sze-
rinted minden fecske, minden bagoly és minden ragadozó gyilkos? - Gyer-
mekem! Hogyan jutottál el eddig? - Megmondom. Te csak a szíved jóságát 
igyekeztél nevelni és növelni. De nem gazdagítottad szellemedet olyan isme-
retekkel, mint pl. az evangéliumok, az őskeresztények nagyjainak tanításai, 
stb. Te még Engem is gyilkosnak nevezhetnél jelen gondolkodásodban, mert 
feltámadásom után halakat  fogtam,  azokat  leöltem,  és  tüzet  raktam,  hogy 
megsüssem ezeket. /Jn. 21; 9./

Embert  ugyan neveztem kutyának,  mikor  az  akkori  szóhasználatnak 
megfelelően pogányokról, pogánynak beszéltem /Mt. 15; 26./, de hogy állatot 
emberként neveztem volna meg?! SOHA! Az állatnak nincs olyan tudata, 
mely önmagára vonatkoztatva tudatosíthatná, hogy neki jó vagy rossz sorsa 
van. Amennyiben a földi élet után állatról itt beszélni lehet, az csupán gon-
dolkodó szellemi lények gondolatainak kivetítése, megjelenülése. De VALÓ-
SÁGOSAN  ezek itt nem létező lények. Nem léteznek a gondolkodó szelle-
mi lények gondolataitól függetlenül.

Próbáld kivédeni  az Ősellenségnek ezt  az ellened használt  fegyverét 
úgy, hogy emberekre koncentrálj. Ha nem ezt teszed, bizony egyre jobban 
megbolondulsz,  vagyis az ördögnek leszel alkalmas eszköze legalább arra, 
hogy el tudjon téríteni a normális jócselekedetektől. Egy állattal kapcsolatban 
az embernek csak annyiban van erkölcsileg felelős tette, amennyiben ezt a 
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kapcsolatot saját és más ember lelke érdekében használja vagy elrontja. E té-
ren nincs különbség egy kutya és egy kődarab között. Teljesen igaza volt an-
nak a tanítódnak, akitől természet-gyógyászatot tanultál,  mikor arra figyel-
meztetett,  hogy ne állatokkal,  hanem emberekkel  foglalkozzál.  Tudom, ez 
hálátlanabb és fárasztóbb. De legalább nem csapod be magadat. Az állatok-
kal való foglalkozás, amennyiben csupán az állatok érdekében történik, ak-
kora önbecsapás, hogy attól Én teljesen elhatárolom Magam. Ilyen gondolko-
dásban és kivitelezésben Én nem vagyok jelen. Semmi közöm hozzá! Idegen 
Tőlem! E téren Értem semmit sem lehet tenni. Illetve akkor teszel Értem va-
lamit, ha ezt az ostobaságot elhagyod, ha kéred ERŐMET, BÖLCSESSÉGE-
MET, hogy ebből a szemléletből kigyógyítsalak.

Ne érts félre! Én is szeretem az állatokat.  Ha nem szeretném, akkor 
nem lennének. De csak annyiban és azért szeretem ezeket, amennyiben má-
sokra, emberekre vonatkoztatva értékké válhatnak. Pl. Szeretem a halat, hogy 
legyen mit kifogni a halászoknak, s tudják saját érdekükben ezeket felhasz-
nálni. Az ne zavarjon, hogy úgy tűnik rövid távon, mintha legtöbb állat, nö-
vény sohasem kerülne semmiféle kapcsolatba szellemi lényekkel, s mégis lé-
teznek. Most nem akarok ennek magyarázatába belemenni, mint ahogy azt 
sem akarom magyarázni,  hogy mennyi  olyan porszem van a világon, ami 
soha semmiféle élőlényhez nem férhet hozzá, s mégis minden porszem eze-
kért van. Amire most nagy hangsúlyt kívánok tenni, az az, hogy a ti dimenzi-
ótokban csak az ember Istenképű, s minden arra való, hogy EZT az istenké-
pűséget segítse elő. Az Ősellenség pedig mindent megtesz azért, hogy az em-
beralatti világ által is ezt megakadályozza.

Édesapáddal kapcsolatban is van mondanivalóm. Én mérhetetlenül job-
ban szeretlek, mint bárki a világon. Ebbe persze beleértem édesapádat is. Az, 
hogy eddig nem tette szóvá tévedésedet az állatokkal kapcsolatban, e tény 
kell hogy óvatossá tegyen téged. Aki innen bejelentkezik nálatok, az csak 
annyiban  hiteles,  amennyiben  szinkronban  van  az  Én  evangéliumaimmal. 
Minden segítség csak annyiban segítség, amennyiben megfelel e normának. 
Azért mondtam el evangéliumaimat, hogy legyen zsinórmérce birtokotokban, 
amikor életviteleteket kell meghatároznotok. Én helyettetek nem tudok meg-
tenni semmit. De fel tudom kínálni Magamat szolgálatotokra ÚT ÉS IGAZ-
SÁGKÉNT AZ ÉLETRE. Ha bejelentkezik nálad egy szellem, s nem felel 
meg e vonalnak, akkor nevezheti magát édesapádnak vagy bárkinek, légy na-
gyon óvatos, mert nagyon félrevihet, mint ahogy az állatokkal kapcsolatban 
is nagyon félrementél. Végleges, tévedésmentes biztosítékot nem tudok adni. 
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Azért kaptátok a józan eszeteket, azért adtam evangéliumomat és az élete-
met, hogy tudjatok jól dönteni, ha akartok. De dönteni nem tudok helyette-
tek.
       Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG  LELKÉVEL.”

**************************************************
305. 
Kérdező:  Súlyos  műtét  előtt  állok.  Túlélem-e?  Meggyógyulok-e  még 
valaha?

HANG: "Drága Gyermekem! Amennyiben a műtétre sor kerül, túlélhe-
ted, ha akkor is ezt akarod, és ameddig ezt kívánod, de hogy mennyire leszel 
majd egészséges utána, ezt meghatározni nem lehet. Maga a földi élet is szá-
motokra egy nagy betegség, melynek előbb-utóbb földi halál lesz a vége. Itt 
egészségről beszélni, enyhén szólva felületes beszéd.

Neked nem is azzal kell foglalkoznod, hogy mi lesz novemberben és 
utána, hanem azzal, hogy itt és most hogyan tudod olyan tartalmassá tenni 
életedet,  hogy környezeted gazdagodni  tudjon belőled.  Ez akkor történhet 
meg, ha te Belőlem gazdagodsz. De ehhez nem elég az imádság. Jobban kell 
ismerned szavaimat, melyeket megtalálhatsz a négy evangéliumban. Ezekről 
kell sokat gondolkodnod, beszélgetned Velem is és másokkal is. Nálam min-
dig megtalálhatod azt az ERŐT, amire éppen szükséged van. Nem is egész-
ségre van szükséged, hanem benső békére, aminek másik neve a Földön átél-
hető boldogság. Ez a döntő. Benned élek. Nálad vagyok mindig. Mondj ma-
gadnak vigasztaló,  bátorító  szavakat.  Hidd el,  ezeket  Én sugallom neked, 
mert azt akarom, hogy Belőlem élj, és jól élj Belőlem! Nem adom Én senki-
nek szűkösen Lelkem szeretetét, békéjét, erejét. Ezeket nem is adom, hanem 
ÁRASZTOM! Tudom, nem könnyű figyelmedet elterelni bajaidról, nehézsé-
geidről. Pedig ezt kell tenned. Velem kell erőteljesebben foglalkoznod. Ha 
ezt teszed, akkor rájössz arra, hogy a hosszú élet nem jobb, mint a rövid élet, 
sőt a betegség nem rosszabb, mint az egészség. Ez így van, mert mindennek 
értéket,  mértéket  az  ad,  hogy mennyire  van  kapcsolatban  az  örök  élettel. 
Szállóigévé kell tenned magad számára is ezt a mondást: MI EZ AZ ÖRÖK-
KÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST?!?! E mondás mérlegén minden és mindenki 
kénytelen megmutatni saját értékének súlyát. Minden más hiábavalóság. Ez 
nem jelent elrugaszkodást a földi élettől.  Pont fordítva van. Ez tesz helyre 
mindent földi értelemben is. Az örökkévalóságra gondolásnak óriási leleple-
ző ereje van. Minden eszköz jellegű. Az egészség és a betegség egyaránt. 
Mindegyiknek értelme az,  hogy kincseket gyűjtsetek magatoknak az örök-
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életre. Semmivel sem lehet jobban ezt megtenni egészségesen, mint betegen. 
A türelem, a másra figyelés, a befelé fordulás, az önfegyelem, ezek mind 
nagyszerű gyümölcsöket tudnak teremni annak a betegnek, aki valóban tö-
rekszik az örökkévalóság igézetében élni. Aki nem erre törekszik, az valóban 
sajnálatra méltó, akár egészséges, akár beteg.

A masszázs és a bioenergia nagyon jó dolgok.
   Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL.”

*******************************************************
306. 
Kérdező: Elvált asszony vagyok, akinek voltak szép álmai Máriával kapcso-
latban, s jelenleg két gyermekem egyedül nevelem. Szeretném tudni, mi a 
HANG véleménye életemről?

HANG: ”Gyermekem!  Álmaid  még ma is  erőforrások.  Arra figyel-
meztetnek, hogy tudnak rólad abban a másik dimenzióban, melyhez a földi 
élet buktatóin át vezet az út. Tudom, ez nem volna elég számodra. Nemcsak 
tudunk rólad, de drukkolunk is érted. Alapvetően jó az életszemléleted, és jó 
az önismereted is. Valóban az jelenleg a feladatod, hogy várakozz. Ne hidd, 
hogy gyermekeidnek fontos volna rajtad kívül másvalaki is. Nem. Meg sem 
értené őket. Éppen ezért nem szabad elsietned e téren a döntést. Gyermekeid 
a te én-ed kiteljesedései. Éppen ezért segítséget, támogatást az ő érdekükben 
kívülről nem várhatsz. Neked belülről kell kidolgoznod magadban önfegye-
lem által azt a magatartást, hogy gyermekeidnek ne csak édesanyja, hanem 
barátnője is tudj lenni. Ehhez nagyon komolyan kell venned gyermekeid sza-
badságát, s nem szabad vállalnod hibáik következményeinek súlyát. Akkor 
szereted őket helyesen, ha felelős emberekké akarod őket nevelni,  és nem 
olyanokká, akiket mindig meg szeretnél kímélni azoktól a szenvedésektől, 
melyeket ők maguk okoztak saját maguknak. Akkor szereted őket helyesen, 
ha átérzed, hogy nem felelsz értük. Csak önmagadért felelsz. De önmagadért 
valóban felelsz, s ők is rájönnek, hogy önmagukért komolyan felelnek. Meg 
kell tanulnod, hogy hol vannak a te szabadságodnak a határai velük szemben, 
s nem szabad engedned, hogy ők azt büntetlenül átlépjék.

Te valóban nem vagy egyedül. Nemcsak gyermekeid, nemcsak Én, de 
problémáid is veled vannak, s ezek a problémák részben fogyni, részben sza-
porodni fognak. Ez a te életutad.

Szeress hálát adni Nekem! Hidd el, van miért! A hálaadás olyan sze-
meket fog kinyitni lelkedben, melyek által még több erőforrásra lelsz. Engem 
hálaadással lehet legjobban levenni a lábamról. Ezen lehet mosolyogni, de 
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hát így van. Isten gyengéje gyermekei hálálkodása. Utolérhetetlen és felül-
múlhatatlan vagyok a nagylelkűségben azokkal szemben, akik szívében újra 
és újra kinyílik a hála virága. Neked van akkora alázatod, és vagy annyira ér-
telmes, hogy e hála-virágokat még akkor is ápolni tudod magadban, ha köny-
nyeiddel kell azokat időnként öntöznöd.

Nagyon szeretlek, és nagyon szeret földi édesanyám, Mária. Éppen ma 
van nálatok az Ő nevenapja, nevetek napja.

Megáldalak MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉN KERESZTÜL.”
******************************************************

307. 
Kérdező: Az álmomban látott hatalmas fehér kereszt az én jelem? Helyesli 
Jézus a nyakamban hordott aranykeresztet?

HANG: "Gyermekem! A kereszt,  melyet láttál,  természetesen az Én 
jelem. Amennyiben Hozzám akarsz kapcsolódni, természetesen annyiban a 
te jeled is. Mondtam én annak idején ezt: ’Én vagyok a világ világossága.’, 
és mondtam ezt is: ‘Ti vagytok a világ világossága.’ Ez áll keresztemre is. 
Az Enyém, és mindazoké, akik Enyéimnek tudják magukat.

Gyermekem! Azzal, hogy keresztem a te jeled is, nemcsak azt jelez-
tem, hogy nagyon szeretlek téged, hanem ezzel feladatot is kaptál Tőlem. E 
feladat pedig az, hogy nagyon szeresd embertársaidat. Ezért segítelek abban, 
hogy gyógyítás által felhívd Reám embertársaid figyelmét. Nem te gyógyí-
tasz, hanem Én gyógyítok általad. Amennyiben ezt elfelejted vagy elhallga-
tod, annyiban elrontasz magadban valami nagyon nagy jót, amit Tőlem kap-
tál.  Úgy szeretnélek használni,  hogy ezáltal  Bennem gazdagodjanak azok, 
akik általad gyógyulnak. Ne ti  akarjatok helyembe állni! Engedjétek, hogy 
Én állítsalak  helyembe  benneteket.  Általam,  Velem és  Bennem!  Ez  az  a 
SZENTHÁROMSÁG, melyből egy sem hiányozhat, ha valakit Saját helyem-
be állítok.

Az az aranykereszt pedig, melyet hordasz, kedves Számomra. Tudnod, 
kell, hogy a KERESZT nem bitófa, melyen fölfeszítettek, hanem egy olyan 
aréna, küzdőtér, melyen végleg győzelmet arattam a Gonosz felett. Ez tehát 
győzelmi jelvény!  Az pedig, hogy aranyból és nem fából van, ez nem érinti a 
lényeget. Ez nem jelent mást a te életedben, mint azt, hogy tudattalanul is 
győzelmi jelnek értékelted, mikor így kezdted használni. A sportolóknál is az 
aranyérem elsősorban nem az anyagi értéket hivatott képviselni, hanem azt, 
hogy az, akinek nyakába teszik, az első lett a viadalon. Ez tehát ne zavarjon 
téged.
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Valóban nagyon szeretlek, s rajtad keresztül szeretném kimutatni sze-
retetemet mindazok iránt, akikkel kapcsolatba kerülsz.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL."
*******************************************************

308.  
Kérdező: Isten mi okból létezik? Ha nem létezne Isten, akkor milyen lenne a 
világ? Mitől van, hogy Istennel és Jézussal való kapcsolatunk ritkán világo-
sodik meg? Miért nem emlékezünk? Kerülhetünk-e a nemlétbe? Milyen lesz 
az, mikor célba érünk?  Miért kell végigjárnunk egy folyamatot? Miért nem 
teremtődtünk abszolút jónak? Árthat- e nekem itt a Földön valaki?

HANG:” Gyermekem!  A  sok  kérdésednek  egyetlen  gyökere  van. 
Ajánlanék neked egy könyvet, mely jelenleg 240 Ft-ba kerül, és e sorok író-
jánál megrendelheted. Címe ez: “MERRE MENJEK?” E könyvtől függetle-
nül is próbálok választ adni kérdéseidre, de ezek számodra nem lesznek elég 
kielégítők,  mivel  nem rendelkezel  azokkal  az  alapismeretekkel,  melyeket 
így, pár sorban elmondani nem lehet. Halld hát válaszom!

1. Az Isten szó nem tulajdonfőnév. A SZÍNLÉTET jelölitek e szóval, 
AKI éppen, mert SZÍNLÉT, ezért ok-nélküli LÉT.

2. Ha nem lenne SZÍNLÉT, akkor nem lehetne RÉSZLÉT sem, tehát 
nem lehetne világ.

3. Azért világosodik meg ritkán kapcsolatotok a SZÍNLÉTTEL, mert 
az a SZABADSÁG, mely feltétlen feltétele a szeretésnek, lehetőséget ad a 
RÉSZLÉTEKBEN arra, hogy ne szeressenek, hogy bezárják magukat önzé-
sükkel a SZÍNLÉT irányában.

4. Senki sem eshet vissza a nemlétbe, mert a SZÍNLÉT úgy döntött, 
hogy létbentartó módon legyen mindazokban, akiket Önmagára teremtett.

5. A cél funkciója, hogy tökéletesíti  a célba törekvőt. Mivel minden 
ember tökéletesedésre teremtődött, ezért az ember célja FOLYAMAT. Töké-
letesedési folyamat. Ennek soha sem lehet vége. Az ember célja e tökéletese-
dési folyamatba való betagozódás, vagyis egyre nagyobb fokú fejlődés a sze-
retésben. Az ember azért láthatja meg Istent, mert szereti. Mert látja, még 
jobban szereti.  Mert még jobban szereti,  még többet lát meg Belőle. Mert 
még többet lát  meg Belőle, még jobban szereti.  Mert  még jobban szereti, 
még többet lát meg Belőle. És ez így megy soha véget nem érően, mert egy 
RÉSZLÉT a SZÍNLÉTET soha ki nem merítheti, de állandóan és egyre töb-
bet meríthet belőle. A BOLDOGSÁG tehát nem köldöknézés, hanem bele-
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szerelmesedés  abba  a  végtelen  SZERETÉSBE,  abba  az  állandó  TEVÉ-
KENYSÉGBE, akit ti ISTENNEK neveztek.

6. Abszolút JÓNAK teremtés, ez ellentmondás. Vagy abszolút létező 
Valaki, vagy teremtett lény.

Isten abszolút JÓRA teremtett téged és minden szellemi lényt. Vagyis, 
ÖNMAGÁRA. Az ember boldogsága nem más, mint annak a boldogító ér-
zésnek tudata, hogy állandóan, egyre jobban kibontakozhat benne az a SZE-
RETET, AKI  MAGA AZ ISTEN, s ezáltal ő állandóan és egyre jobban ki-
bontakoztathatja  ebben  a  SZERETETBEN  önmagát,  aki  az  igazi  ÉN-je. 
Vagyis egyre nagyobb csodálattal élheti át, hogy Isten úgy szereti őt, mint 
senki mást, hogy ő valóban EGYETLENJE ISTENNEK.

Utolsó kérdésedre a válaszom ez: az Istent-szeretőknek minden javukra 
válik.

Az említett könyvet, ha kéred, utánvéttel megkapod.
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL."

*******************************************************
309. 
Kérdező: Szeretnénk választ kapni arra, hogy jelent-e valamit az a döglött 
állat, melyet találtunk udvarunkon, mikor valaki öngyilkos lett?

HANG: "Igen, jelent. Azt jelenti, hogy meghalt az, aki tüskéivel annyi 
fájdalmat okozott környezetének. E téren már nincs mitől tartanotok. De van 
valami, amivel számolnotok kell. Ez pedig az, hogy eddigi szenvedéseitekből 
le kell vonnotok a következtetést. Ha egy családban csak egy valaki is át nem 
gondolt, könnyelmű döntést hoz saját életére vonatkozóan, az nemcsak saját 
életét nehezíti meg, hanem fokozza az egész család szenvedését is. Minden 
családtag arra kapott  Tőlem feladatot,  hogy könnyítse azok terhét,  akikkel 
együtt él.

Ennek útja pedig az, hogy ne akarjátok se nevelni, se figyelmeztetni 
egymást nevelő szándékkal, hanem mindenki igyekezzék saját magát megne-
velni, és a másik hibáit szeretetben elviselni.

Bízzatok jobban Bennem, aki bennetek élek. Erőtökön felüli nehézsé-
geket soha sem engedek meg. Ti csinálhattok magatoknak ilyent, de akkor ne 
Engem okoljatok. Nem vállalhatom magamra az általatok hozott helytelen, át 
nem gondolt döntéseitek következményeit. Ezt nagyon fontos tudnotok. Ép-
pen azért szeretlek helyesen benneteket, mert nem helyettetek, hanem veletek 
és értetek akarok élni. Akarjátok ezt ti is.

Megáldalak benneteket a TÜRELEM LELKÉVEL."
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*******************************************************
310. 
Kérdező: Jó úton haladok-e? Mi a véleménye a földi tanítómról? Égi taní-
tóm az, akit gondolok? Hogyan lehet javítani eddigi munkámon?

HANG: "Gyermekem! Nagyon jó úton haladsz. Az ÚT, amin haladsz, 
azonos Velem. A mindenkit magához ölelni akaró szeretet útja az, ami egye-
dül adhat olyan egészséget, mely a boldogsággal egyenlő. Minden más mód-
szer e nélkül csak tüneti kezelést ad. Bár ez is több a semminél, de nagyon 
messze van a valamitől.

Eddigi életedben töretlenül efelé irányított téged Lelkem, aki ma is a te 
igazi irányítód. Légy nagyon hálás azért a szerepért,  amit kaptál,  vállaltál. 
Általad is szebb lesz, szebb lett a Föld. Én a Földre éppen ezért jöttem. Nem 
bűnöket bocsátani jöttem. Ezt e nélkül is meg tudtam tenni mindenkor. Azért 
jöttem, hogy szebb legyen a Föld. Ezt pedig csak azok által tudom megtenni, 
akik befogadnak Engem önmagukba, hogy bennük élve tovább, itt a Földön 
tanítsam mindazokat, akiknek van fülük a hallásra, a mindenkit magába ölelő 
szeretet vállalására. Ez részleteiben ezt jelenti: senkinek nem ártani, minden-
kinek szívből megbocsátani, és segíteni ott, ahol rászorulóval találkozom ál-
talatok.

Természetesen a test gyógyítása a lélek és a szellem gyógyítása nélkül 
a nullával egyenlő. Minden test, már születésekor azzal a gyógyíthatatlan be-
tegséggel jön világra, hogy meg kell halnia, fel kell bomlania. Nem is ezt te-
szi az embert emberré. A hangsúly elsősorban a tiszta szándékú szeretésen 
kell legyen. Ez képes mindent kárpótolni, mindent helyettesíteni. Ezután jön 
értékben az a szellemi képesség, melyet értelmes gondolkodásnak neveztek. 
De a döntő a SZERETET. Vagyis, amit nem akarsz magadnak, azt ne akard 
másnak, s amiről tudod, hogy szellemileg, lelkileg jó neked, mert növeli ben-
ned a szeretetet, ami végső soron nem más, mint jóakarat, ezt akard másnak 
is. Bizony jónak lenni nagyon egyszerű. Nem kell mást csinálni, mint jónak 
kell lenni. Aki ezt megérti, az lényegében már egészséges ember, még akkor 
is, ha keze-lába hiányzik.

Földi tanítóddal  kapcsolatban neked is  elmondom azt,  amit  már sok 
kérdezőnek  elmondtam.  Szeretetem  természetes  következménye  az,  hogy 
más emberről soha senkinek nem mondhatok véleményt. Rólad se mondha-
tok másnak,  csak neked. Bár így tennétek ti  is! Sok bajtól  menekítenétek 
meg magatokat is, másokat is. Remélem, megértesz. Én nem adhatok ki sen-
kit senkinek.
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Égi tanítóddal kapcsolatban meg kell mondjam, hogy van őrangyalod, 
aki különböző esetekben, alkalmakkor, különböző szellemi lényekkel kon-
zultál  érdekedben. Ez legyen elég számodra.  Jól  teszed, ha őrangyalodhoz 
gyakrabban fordulsz. Az ő segítő munkáját nagyon felfokozza az, ha hozzá-
fordulsz. Az Engem és téged szerető szellemek nagyon tiszteletben tartják 
földi embertestvéreik szabadságát, nem úgy a szemtelen szellemek. Éppen 
azért, mert a jó szellemek tisztelnek benneteket, éppen ezért, segítő munká-
juk nagyban függ attól, hogy ti mennyire fejezitek ki irányukban igényeite-
ket. Szükségük van tehát a kérésetekre, hogy igazolni tudják, ők valóban hal-
lanak, és meghallgatnak benneteket.

Légy türelmes! A fejlődést nem szabad azáltal siettetni, hogy erőlteti 
valaki. A virág nem attól  nő gyorsabban, hogy húzza valaki, hanem attól, 
hogy öntözi,  és  napsugárban  fürdeti  gazdája.  Képességeidnek  gazdája  te 
vagy. Öntözd képességeidet verejtékes munkával, s fürdesd meg szíved sze-
retetének melegével! Így fejlődik a leggyorsabban.

Megáldalak a TÜRELEM és a VÁGYAKOZÁS LELKÉVEL." 
*****************************************************

311. 
Kérdező: Körül vagyok véve nyűgös, testileg-lelkileg beteg, szenvedő embe-
rekkel. Mi a feladatom ebben a helyzetben?

HANG: "Gyermekem! Magad is tudod, hogy te itt most az éremnek 
csak az egyik oldalát mondtad el. A másik oldal, ahol rá lehet látni szerete-
tem jelenlétére, az most nem került szóba. Ez természetes, mert úgy gondo-
lod, hogy nem szemléletváltásra, hanem valami másra volna szükséged ah-
hoz, hogy lelkileg talpon maradj. Vársz valami olyan erőt, mely által majd 
esetleg mosolyogni tudsz a bajok közepette is, mivel erőben részesültél.

Meg kell mondjam, hogy nem így van. Kapsz ugyan erőt, de nem a ba-
jok láttán, hanem éppen ellenkezőleg. Ha arra látsz rá, hogy nemcsak nem 
vagy egyedül,  mert  Én veled  vagyok,  hanem ha  látni  tudod  azt  is,  hogy 
mennyi minden javadra válik abban a környezetben, mely éppen most körül 
vesz. A bajok láttán besötétül lelked ablaka. Ha afelé tekintesz, ahol láthatod 
a számodra fontos élettartalmakat - nem-bántás, megbocsátás, segítés -, ak-
kor képes kifényesedni szíved ablaka. A világon bárhol, a legragyogóbb pa-
lotában, a legcsodálatosabb győzelmi emelvényen, bárki el tudja mondani, ha 
akarja, hogy neki miért rossz. Éppen így, a világon bárhol, még a legsötétebb 
börtönben is, bárki el tudja mondani, ha akarja, hogy neki miért jó. Aki erre 
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képtelen, az feltétlenül öngyilkos lesz. De ez már a nem-beszámíthatóság te-
rülete. 

Rád nagy szükség van ott, ahol vagy. Tudom nehézségeidet, s nem en-
gedem, hogy erődet meghaladó feladat terheljen. De ezt csak veled együtt tu-
dom elérni, és ellenedre soha. Meg kell tanulnod, hogy tudj együtt gondol-
kodni Velem. Ez nem nehéz. Ha csak kettő-három megjelenési formámat is-
mered, már nem jelenthet számodra problémát a Velem való kapcsolat meg-
találása.

Jelen vagyok az evangéliumokban, jelen vagyok ott,  ahol ketten-hár-
man az Én nevemben jönnek össze. Jelen vagyok szívedben. Ennyi elég is, 
hogy az érem másik oldalát is lásd, s ezáltal tudj örülni akkor is, mikor azok, 
akik Engem nem ismernek, Velem kapcsolatban nincsenek, el vannak kese-
redve, és éppen arra vannak rászorulva, hogy te vigasztald őket.

Sokkal jobban szeretlek, mint valaha is elképzelhetnéd.
Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL."

*******************************************************
312. 
Kérdező: 1. Én tisztán maradt elsőd szellem vagyok-e a Kabbala szerinti ha-
todik szintről? Ha igen, milyen néven vagyok a Kabbalában? 2. Feladatom-e, 
hogy a hozzám fordulókat az Atya színe elé vigyem hipnózisban? 3. Igaz-e, 
hogy nyitva van a harmadik szemem, és ha igen, mit  tehetek (ha tehetek) 
azért, hogy lássak is vele?

HANG: "Kedves Kérdező! A HANG-médium nem rendelkezik azzal a 
gondolati kód-rendszerrel, melyben te meglehetősen otthonos vagy. Ezért e 
médiumon keresztül nem tudok neked megfelelő üzeneteket küldeni. De tu-
dok adni olyan jó tanácsot, melyet te is képes vagy fogni, és ezt a médiumom 
is képes közvetíteni. Íme:

Szeretni annyi, mint jót akarni. Élni annyi, mint meghalni tudni. A szó 
akkor igaz szó, ha a csend gyermeke. Csak az lát igazán, aki látja a láthatat-
lant, ami a láthatók mögött van. Engem el lehet hagyni, de Én nem vagyok 
képes senkit elhagyni. A ragaszkodás nem megkötözöttség. A ragaszkodás a 
szabadság hiteles gyümölcse. A megkötözöttség ragaszkodás az elrontott jó-
hoz. Aki Hozzám ragaszkodik, az valóban szabad. - E médiumomon keresz-
tül nem tudok mást üzenni neked.”

*****************************************************
313.  
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Kérdező: Uram! 1. Mit kell másképpen csinálnom, hogy örömet szerezzek 
Neked? 2. Álmodtam két szót. Kérlek, magyarázd meg! 3. Adj tanácsot a 
gyermeknevelésre! Második gyermekünk vállalásáról mi a véleményed?

 HANG: "Gyermekem! Nekem az okoz örömet, ha azok, akik valóban 
szeretnek Engem, nem fáradnak bele a hálaadásba. Ez azért nagy öröm Szá-
momra, mert lelki fejlődéseteknek szinte kizárólag egyedüli egészséges táp-
lálója az, ha egyre többet láttok abból a szeretetből, mely Tőlem felétek árad. 
Nem tudtok nagyobb jót tenni magatoknak, mint azt, hogy észreveszitek sze-
retetem jelenlétét életetekben. Ettől lesztek boldog, kiegyensúlyozott embe-
rek. Ez okozza Nekem a legnagyobb örömöt.

Az álmokkal kapcsolatban pedig a következőket kell mondanom:
Az álom a szimbólumok nyelve. Akár képekben, akár szavakban rög-

zülnek, olyan mélységeket próbálnak jelezni, melyek éppen azért nyilvánul-
nak meg szimbólumokban, mert tartalmuk nem meríthető ki mondatokká tör-
delve. Az általad álmokban rögzült szavak: “cooibis csibindó”, gyermekvá-
rással vannak kapcsolatban, mely számodra nagyon személyes és csak rád 
tartozó tartalmakat hordoznak. Nem megoldást akarnak kifejezni, hanem e 
témához való hozzáállásod problematikus kifejezői. Tehát nem üzeneteket, 
hanem egy állapotot szimbolizálnak.

Ami pedig a gyermeknevelést illeti, hát e téren bizony jobban kellene 
józan eszetekre és szívetekre hallgatni, mint a tudományra.

Egy gyermeket rá kell nevelni saját szabadsága határainak felismerésé-
re. Ilyen nincs, hogy erős akaratú gyerek. Van hisztis  gyerek, van makacs 
gyerek, de nincs erős akaratú gyerek. Ne csapjátok be magatokat! Az ilyen 
önbecsapásnak később a gyermek látja a kárát. Az erős akarathoz nagyon ko-
moly szellemi érettség szükséges, mely gyermekkorban még nem lehetséges. 
A gyermeknek azt is meg kell tanulnia, hogy hol kezdődik a felnőtt emberek 
szabadsága,  melyet  büntetlenül  nem léphet át.  Aki azt  az ostoba felfogást 
képviseli a gyermekkel szemben, hogy jaj, ne okozzunk a gyermeknek fáj-
dalmat, az keserűen fogja majd tapasztalni később, hogy éppen emiatt, meny-
nyi fájdalmat képes okozni egy gyermek az ostoba felfogást képviselő szülei-
nek. Egy gyermeket idomítani is kell!

A mai  gyermekek írási,  olvasási,  tanulási  problémái  arra vezethetők 
vissza, hogy túl gyors, és át nem gondolt volt a váltás a régi és az új tanítási 
szisztéma vonalán. A szülők és gyermekeik e téren nincsenek szinkronban 
egymással. Jobban bele kellett volna vonni a szülőket abba a tanítási formá-
ba, melyben gyermekeik részesülnek. Mivel ez nem történt meg, ezért olyan 
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zavarok és gátlások keletkeztek a gyermekek benső világában, melyeket sok 
gyermek nem volt képes önmagában feldolgozni. 

A gyermekvállalással kapcsolatban tudnod kell: ÉN AZ ÉLET ISTE-
NE VAGYOK.

Szeretetem irányodban töretlen. Megáldalak.”
****************************************************

314. 
Kérdező: Súlyos betegségben vergődő jogász vagyok. Úgy gondolom, hogy 
betegségem oka lelki eredetű. Szeretnék e téren rendbe jönni.

HANG: "Vastagnyakú kálvinistának mondod magadat.  Ez nem egé-
szen így van. Akinek ősei protestálásra kényszerültek, azok természetesen át-
itatódtak az ellenálláshoz szükséges keménységgel, s ennek hajlama valóban 
örökölhető.  De egy hajlam és annak gyakorlása,  az  két  különböző dolog. 
Nem szabad általánosítanod. Minden kisebbség hemzseg a vastagnyakúaktól, 
s ettől  terhelődhetnek is részben az utódok, de nem engedhető meg, hogy 
bárki is ebből olyan ideológiát gyártson magának, amivel esetleg bizonyítvá-
nyát szeretné magyarázni. Bármilyen öröklött vagy szerzett képessége is van 
valakinek, az illető boldogságát érintően ez nem lehet sorsdöntő.

A lelki eredetű betegségek valóban az Én kegyetlen kegyelmeim, me-
lyek a lényeget tekintve feltétlenül jó gyümölcsöt teremnek. Valóban legtöbb 
betegség ilyen. Igen, mert minden lehetőséget felhasználok annak érdekében, 
hogy Hozzám találjanak azok a jó szándékú emberek, akikkel együtt tudok 
dolgozni világotok szebbé, jobbá tételén.

A jogászatban megtanulhattad, hogy nem járható az igazságnak az az 
útja, melyen meg akarjátok adni kinek-kinek, ami neki jár. Nem, mert senki-
ről sem tudjátok, hogy az illető mit örökölt, milyen hatások érték eddigi éle-
tében, és azt sem, hogy eddig hogyan azonosult a Tőlem kapott kegyelmek-
kel. Így a JOG szükségszerűen nem képviselhet erkölcsi igazságot. Tudom, 
nem is állítja ezt magáról. De kivédhetetlenül éppen erre vagytok teremtve. 
Arra az egyetlen erkölcsi igazságra, hogy vagy kezditek egymást szeretni, s 
akkor elviselhetővé tehetitek egymás életét, vagy nem, és akkor Isten sem tud 
veletek mit  kezdeni. Az irgalmasság és a jogi igazságtétel nem árulhatnak 
egy gyékényen. Szinte azt  bátorkodom mondani,  hogy a JOG terén akkor 
tudsz Engem legjobban megközelíteni, ha az irgalom irányában igyekszel ki-
játszani a jogi paragrafusokat.

Gyermekem! Próbáld meg ezt! Ez jelenleg szép és nemes feladat lenne 
számodra.
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Ha megfogadod tanácsomat, akkor mindenféle betegséged ellenére is 
már egészséges ember vagy. Testi egészség valójában nem létezik, csak a fe-
lületen tűnhet valaki ilyennek, de kivétel nélkül mindenki testileg halálosan 
beteg testtel születik a világra. Halált csak az nem lát sohasem, aki bennem 
hisz. (Jn. 11; 26.) Csak az ilyen ember egészséges, minden testi betegsége el-
lenére.

Nagyon szeretlek. Ezt már eddig is megtapasztalhattad. Szeretetem má-
sik neve: HŰSÉG.

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL.”
*****************************************************

 315. 
Kérdező: Igaz, hogy az egyház velejéig rothadt, működése félrevezet? Van 
reinkarnáció előző életünk vétkeiért? Lehet-e az ördög gyógyítását a jézusi 
értelemben gyógyításnak nevezni?

HANG: "Gyermekem! Először is meg kell határoznod, hogy mit ér-
tesz egyház szó alatt. Ha az Én köztetek élő Titokzatos Testemet érted, akkor 
semmiképpen sem igaz, hogy az Én egyházam velejéig romlott. Az Én egy-
házam, tehát az Én köztetek intézményesült Titokzatos Testem és az Én ke-
resztem ugyanazon érem két oldala. Keresztem  nem  bitófa.  Keresztem 
egy olyan aréna, olyan küzdőtér, melyben, melyen végső győzelmet arattam 
az Ősellenségen. Győzelmi jelvény tehát. Szeressétek keresztemet, és enged-
jétek, hogy emlékeztessen benneteket arra, mennyire szeret benneteket az Is-
ten. Itt nem az az érdekes, hogy emberi életemet ezen oltották ki, hanem az a 
fontos, hogy itt mutattam meg a mindent-odaadás teljességét, hatalmát. Ahol 
Én vagyok, ott a mindent-odaadásból van a mindent-birtoklás. Az Én vilá-
gom az AJÁNDÉKOZÁS világa, a mindent-odaajándékozás világa. Itt azért 
van meg mindenkinek mindene, mert itt mindenkit az odaadottság hajt, irá-
nyít.

Egyházam szintén aréna, küzdőtér. A benne élőknek - akikben Én élek 
-  a szolgálat irányában vállalt kemény önlegyőzésüknek és az egymás fölött 
uralkodni  akarásnak,  különböző  dicsőítő  címek,  rangkórságok utáni  önző, 
nyomorult, földhözragadt emberi vágyaknak küzdőtere. Ez az egyházam. Eb-
ben az egyházamban vannak szentek, és vannak velejükig romlott emberek, 
akik bizony mindent elkövetnek, és minden aljasságot, félrevezetést vállal-
nak pillanatnyi jólétük érdekében.

Papnak azért nem hívok senkit országotokban, mert ma sem teszik le-
hetővé a prófétai szót azoknak, akik e pályát választják maguknak. Pedig erre 
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lenne legnagyobb szüksége ma országotokban az Én egyházamnak. Azok a 
barátaid, akiket te azon a bizonyos teológián megismertél, bizony nem az Én 
hívásomra  mentek  oda.  Természetesen  meg nem akadályozhattam egyiket 
sem, hogy odamenjen. De hát a bűnt sem tudom megakadályozni. Az Én sza-
badságom véget ér ott, ahol a tiétek kezdődik. Azt, hogy mennyire nem enge-
dik meg a prófétai  szót  egyetlen szemináriumban sem,  mi  sem bizonyítja 
jobban,  mint  az,  hogy a  HANG című könyvnél  árnyaltabban fogalmazott 
prófétai szót sem engednének ilyen helyeken forgalmazni. Pl. A KIO-t. /Ke-
ressétek Isten Országát, melyet P. Bulányi írt, aki Irántam való szeretetből 
vállalta, hogy halálra ítéljék, amit aztán életfogytiglani börtönre változtattak./ 
Pedig de jó volna nemcsak minősítést, de érveket is hallani azok szájából, 
akik ma egyházam vezetőinek gondolják magukat. De jó volna, ha legalább 
egymással vállalnák a párbeszédet egyházamban azok, akik ellentétben áll-
nak egymással. De jó volna, ha nem hatalmi szóval akarnának az ilyen konf-
liktusoknak véget vetni.

Különben minden intézményes egyházban megvannak azok az eszkö-
zök, melyekkel lehet élni és lehet visszaélni. Aki él ezekkel a kegyelmi esz-
közökkel, az szinkronba kerül Velem, aki visszaél,  az keresztre feszít En-
gem. De győzelmem már meg nem szüntethető.

Gyermekem! Ne botránkozz meg! Írod, hogy így minden jogalapot ki-
húzok a klerikusok alól. Ki bizony. Az Én országomban nincs jog. A szere-
tet, amennyiben méltó akar lenni e névre, nem ismer jogot. A JOG a ti földi 
világotok rendező elve. Erről szóltam már a HANG első kötetének végén.

Másik kérdésed a reinkarnációval van kapcsolatban. Ezt is bőven kifej-
tettem már a harmadik kötetben, s rámutattam ezt alátámasztó evangéliumi 
helyekre. Nem akarom ismételni magam. Az evangéliumokban van szó újra-
születésről. Olvasd el őket figyelmesen, és te is megtalálhatod ezeket a he-
lyeket. Az újraszületés csak azok számára szükséges, akik önzésük betegsé-
géből csak a Földön találnak maguknak életteret arra, hogy kiláboljanak be-
lőle. Olyan ez, mint mikor valaki azt  hiszi  magáról, hogy türelmes,  holott 
nem az, csak éppen nem bántja őt senki. Ahhoz, hogy a türelem ne önbecsa-
pás legyen számára, azt próbának kell alávetnie. Persze van olyan jellembe-
tegség, melyhez nincs szükség újra megszületni a Földre. Az ilyen embernek 
nem kell  újra megszületni.  Nemcsak a Földön, a földöntúli  életben is van 
tisztítóhely, mint ahogy nemcsak a Földön, de a földöntúli életben is van po-
kol.
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Harmadik kérdésedre,  hogy lehet-e az ördög gyógyítását  jézusi  érte-
lemben gyógyításnak nevezni, válaszom ez: eredményében lehet. Amikor Én 
azt mondtam, hogy a Sátán országa nem állhatna fenn, ha meghasonlana, ak-
kor nem azzal vádoltak, hogy ördög által gyógyítok, hanem azzal, hogy ördö-
göt űzök. Ne keverd össze a kettőt! Bár van, mikor nem választhatók el ezek 
egymástól.

Az allergiáddal kapcsolatban pedig ez a válaszom: Az allergia gyökeré-
ben pszichikai  okok következménye.  Az allergia  megszűnése,  bár pillanat 
alatt megy végbe, de az út odáig, bizony hosszadalmas lehet. Pontos receptet 
nem lehet e téren adni. Annyit azonban mondhatok, hogy a Belém vetett bi-
zalomban és az emberek iránti irgalmas, megbocsátó szeretetben való növe-
kedés juttathat el az allergiád megszüntetéséhez.
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL.”

*******************************************************
316. 
Kérdező: Egy keresztény testvérem problémáját hozom a HANG elé.

HANG: "Gyermekem! Sokszor és sokféle módon közöltem már vele-
tek, hogy bármennyire is szeretek mindenkit, sőt, éppen azért, mert nagyon 
szeretek mindenkit,  a HANG-médiumon keresztül  közvetlenül  csak annak 
problémáira válaszolok, aki azt Elém tárja. Közvetítő által e Közvetítőm nem 
közvetíthet. Köt a diszkréció!

Neked feladatod az, hogy önmagadért érezz felelősséget, és ne másért. 
Te segíthetsz másokon, sőt kell is, hogy ezt tedd, de mások helyett Velem 
kapcsolatban nem tehetsz semmit. Ha valakiért imádkozol, akkor sem helyet-
te teszel valamit, hanem teszed azt, ami benned növeli a szeretetet.

Tehát nem adhatok semmiféle tanácsot ilyen formában általad az emlí-
tett testvérednek.

Túlbuzgóságod sem neked, sem másnak nem tesz jót.
Megáldalak."

*******************************************************
317. 
Kérdező: Lelki vigasz híjával vagyok. Fogadott gyermekünk ateista gyerme-
keivel együtt alig elviselhető. Hogyan tudnám megtalálni lelkem nyugalmát?

HANG: ”Drága Gyermekem! Együtt szenvedek veled. Tudom, hogy 
ez lelki fájdalmadat nem csökkenti, de mégis értelmet ad annak elviselésére. 
Azt szeretném megértetni veled, hogy te nem felelsz azért, amit mások tesz-
nek.
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Gondolj csak arra, ha Én, a Földre szállt Isten, bárki iránt is felelőssé-
get éreznék, akkor bizony csak idő kérdése lenne, és Én a bolondok házában 
kötnék ki. Nem. Te csak önmagadért felelsz. Ha pedig valamit eddigi életed-
ben elrontottál, sebaj!, az Istent-szeretőknek minden a javukra válik. Az Is-
tent-nemszeretőkkel pedig Én sem tudok mit kezdeni! A legfontosabb a te 
lelki nyugalmad, békéd. 

Amíg ki tudod mondani, hogy szeretni akarsz, addig nyugodt lehetsz, 
mert  szíved  békéjét  soha,  senki  el  nem veheti  tőled.  Te magad pedig ne 
mondj le róla az Ősellenség kísértésének hatására. Semmit sem tehet veled, 
amíg szeretni akarsz. Szeretni pedig nem más, mint jót akarni.

 Amiről tudod, hogy jó neked, azt akard másnak. Amiről tudod, hogy 
nem jó neked, azt ne akard másnak. Az nem jó neked, ha bármire is rá akar-
nak beszélni, szinte erőszakkal rád akarnak valamit kényszeríteni. Ez nem jó 
neked még akkor sem, ha az illetők azt hiszik, hogy a legjobbat akarják ne-
ked. Te se akarj senkire semmit rátukmálni. A legszentebbet sem. Igenis, ma-
gaddal törődj. Lelked békéje az Én nagy örömöm. Ezért el kell hinned, hogy 
irgalmas szeretetem a fontos, és nem a te tökéletességed e téren.

Bízzál jobban Bennem, és csak ott kínálj fel segítséget, ahol ezt kérik 
tőled.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL.”
***************************************************

318. 
Kérdező: Három kérdés: Az első egészségi probléma. A másik anyagi ter-
mészetű. A harmadik pedig párkapcsolat-probléma.

HANG: "Gyermekem! Nemcsak te, de legtöbb gyermekem úgy gon-
dolja, hogy élete számára a megoldást az önmaga által elgondolt testi egész-
ség jelentené. Meg kell mondjam, hogy nem így van. Ha így lenne, akkor Én, 
a Földre szállt Isten lennék a világ leggonoszabb embere, mert nem adtam 
tudtotokra, hogy hogyan lehettek mindig egészségesek. Az ilyen kijelentés 
nyilván káromkodás lenne Felém.

Amennyiben lelkileg vállaljátok, hogy egészségesek legyetek - ezt tud-
játok, hogyan kell, mert egész földi életemben erről beszéltem -, annyiban 
természetes, hogy megkapjátok hozzá azt a testi kondíciót, melyre szüksége-
tek van. De fordítva nem megy a dolog. Nemcsak a háborúban, a bunkerek-
ben elhangzott rövid életű fogadkozások tesznek erről tanúságot, de számta-
lan betegség megszűnése is igazolja, hogy szinte nem találsz olyan esetet, 
ahol a gyó-gyulás bárkit is közelebb hozott volna Hozzám.
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Azt mondom tehát:  lelkedet  naponta öltöztesd ünneplőbe,  s így várj 
Rám. Én az ajtódnál állok és kopogtatok. Kopogtatásaim a külső körülmé-
nyeid lehetőségei. Ezeket vedd észre, s ezáltal nyiss Nekem ajtót! Betérek 
hozzád, és veled fogok lakomázni.  ( Jelenések könyve 3; 20. )

Anyagi gondjaid megoldásához megadom a megfelelő okosságot, de 
többre nem vagyok képes. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek segítek, ha kéri, 
de nem csinálok meg semmit senki helyett. Légy óvatos és átgondolt!

Harmadik kérdésedre azt tudom mondani, hogy nem tudsz találni olyan 
párt magadnak, amilyet szeretnél. Találhatsz ugyan olyat, aki melléd áll, de 
ami megjön a réven, az elmegy a vámon. Igazán jól csak Velem lehet járni.

Szeretlek. Segíteni akarok. Bízzál Bennem! Megáldalak.”
*******************************************************

319. 
Kérdező: Ingámon ártó erő van. Gyógyító kristályrudam kezelését  hogyan 
tudom megtanulni? Jól imádkozom? Amit álmomban láttam, az mit jelent? 
Létra, fény, letakart halott, és e mondat: ‘Ezt mi így szoktuk csinálni.’ - Va-
lóban kaptam tizenöt évet ajándékba?

HANG: "Gyermekem!  Ingádat  tedd félre,  a  kristályrúdról  és  annak 
használatáról pedig a következőket mondom: 

A kristályrúd a maga természete szerint olyan megkötött energiákkal 
rendelkezik,  melyeknek  sugárzása  nem  szorul  különösebb,  megtanulandó 
módszerek kidolgozására. Tehát magának a kristálynak önmagában van su-
gárzása,  rezgésszáma.  Ha azzal  a dimenzióval,  melyben Én érzékelhetően 
élek, amit ti túlvilágnak neveztek, akarod kapcsolatba hozni, akkor nem kell 
mást tenned, mint imádkozni fölötte, és kérni rá az Én erőmet.

 Olyan ez, mint mikor valaki vizet szentel. A szenteltvizet sem szükség 
felszentelt papnak létrehozni. Én minden gyermekem imáját meghallgatom, 
ha olyat kér, ami hasznára válik a lelkeknek. Kérd tehát áldásomat arra a 
kristályra, s hidd el, semmivel sem leszel hátrányban azokkal, akik súlyos 
pénzeket adnak ki azért,  hogy kristályukat eredményesen tudják használni. 
Engedd, hogy az Én Lelkem legyen a te Mestered.  Irányítson Ő, s  akkor 
nemcsak kristállyal, de egy fapálcával is csodákat fogsz tudni tenni. Sem Ne-
kem, sem apostolaimnak nem volt kristályunk, nem volt ingánk, de volt ára-
dó szeretet a szívünkben, és volt olyan hitünk, mely a hegyeket is képes volt 
megmozgatni. Ezek nélkül a legcsodálatosabb kristály, a legdrágább tanfo-
lyam sem ér fabatkát sem.
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Kérdezed, hogy jól imádkozol e. Az imádkozik jól, akinek imáját szív-
béke követi.

Álmod nem Tőlem jövő útmutató, hanem a benned jelenben meglévő 
gondolataidnak jelképszerű megjelenülése. Ne foglalkozz vele.! Ami pedig a 
tizenöt év ajándékozásról szól, hát erre csak azt mondom, hogy a földi élet 
senkinek sem ajándék. A Föld nem az ajándékozás világa.  Az az ország, 
mely felé tartotok, mely a Velem való közvetlenül érzékelhető múlhatatlan 
élményt kínálja majd neked is, az az ország az ajándékozás országa. De a 
Föld nem ilyen. 

Addig jársz jó úton, míg tudod, hogy nem mulandóságra vagy teremt-
ve. Míg nem az van vágyaid fókuszában, hogy minél tovább élj a Földön, ha-
nem az, hogy minél szorosabb kapcsolatba kerülj Velem.

Megáldalak a BÉKESSÉG LELKÉVEL.”
******************************************************

320. 
Kérdező: Eltávolodtam a hivatalos egyházi előírásoktól. Taszít a templomi 
közösség. Hiszem és tudom az Istent. Szeretet-közösségre vágyunk mindket-
ten férjemmel.

HANG: "Gyermekem! Legnagyobb problémád nem az, hogy eltávo-
lodtál bizonyos egyházi előírások megtartásától, hanem az, hogy nem találtad 
meg ezek helyett azokat az eszközöket, melyek segítségével szíved nyugal-
mát stabilizálhatnád. E probléma azonban korántsem olyan nagy, mint gon-
dolnád. Én nem intézményekben gondolkodom. Szeretetem áradását nem ha-
tározzák meg intézmények. Bár intézményekre nektek szükségetek van, mert 
ezek nélkül a Földön az emberi élet felületén sem lehetne jogosan elvárható 
biztonsági érzést kialakítanotok. A probléma ott van, mikor - ahogy ti mon-
dani szoktátok -, a vízzel együtt kiöntitek a gyereket is. 

Meg kell tanulnotok meglátni abban az intézményben, melyhez tartoz-
tok, az általam felkínált kegyelmi eszközöket. A te egyházadban a gyónásnak 
mai formáját nem tudom ajánlani. Szinte már kész szentnek kell lennie an-
nak, aki vállalja, hogy bemegy egy olyan nagy dobozba, melyet ti gyóntató-
széknek mondotok, de ez a gyónó számára semmiképpen sem szék, s ott le-
borulni  egy nem hétköznapi,  természetes  emberi  ruhába  öltözött  istenség 
előtt, aki bűneidre gyakran vagy kemény, indulatos kioktatásokat ad, minden 
részvét nélkül, vagy azt hiszi, hogy neki most kell téged megtéríteni, hiszen 
te most kiszolgáltattad magadat neki, vagy véget nem érő intelmekkel untat a 
kifáradásig, főleg, ha közben térdelned kell. Hát bizony ezt nem tudom aján-
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lani. De találhatsz olyan papot, aki iránt bizalmasan kitárhatod szívedet. S ha 
ez nem sikerül, akkor van még sok más lehetőség arra, hogy Velem kapcso-
latba kerülj. Pl. a párbeszéd-ima, az evangéliumok olvasása, komoly köny-
vek, vagy olyan barátok megtalálása, akikkel érdemes eltöltenetek együtt az 
időt.  Ma országotokban egyre több olyan  klub  alakul,  melyekben érdemes 
időt áldozni, hogy lelkileg gazdagodjatok.

Meg kell mondjam, hogy jó szeretetközösség, mely után ti vágytok, az 
csak a mennyben van. A Földön csak gyarló, esendő emberekből álló közös-
ségeket találsz még a legjobb esetben is. Meg kell tanulnotok, hogy ne eré-
nyeitek miatt akarjátok szeretni egymást, hanem hibáitokkal együtt fogadjá-
tok el embertársaitokat. Én sem vagyok személyválogató, ti se legyetek na-
gyon azok. Saját értékeidet is csak akkor fogod elfogulatlanul felismerni, ha 
próbának veted azokat alá. Merni kell vállalni olyan kockázatokat, melyek 
esetleg nem a legkedvezőbb színben tüntetnek fel benneteket saját magatok 
előtt. Az önismeret és az Isten-ismeret egy gyékényen árulnak. Jó erre is gon-
dolnod.

Szeretetem hozzátok köt Engem. Megáldalak benneteket."
******************************************************

321. 
Kérdező: Súlyos pszichikai betegség után automatikus írás kerített hatalmá-
ba. Ez nem tett jót nekem. Ezért e  kísértésnek ellenálltam. De később újra 
vállalkoztam rá. Ez által  most  vezetést  érzek. Gyógyultnak érzem magam, 
bár nagy lelki fájdalmat jelent, hogy fiam alkoholista. Segíthetek-e ezen? Hú-
gom sem tud békét szerezni szívének. Elváltak.

HANG: "Gyermekem!  Nagy  szeretetem  egyik  következménye  az, 
hogy örömömet, bánatomat, fájdalmaimat megosztom Enyéimmel. Annak a 
sok szenvedésnek, melyet át kellett élned, legnagyobb része számodra kitün-
tetés volt, mert az Én szenvedéseimnek lehettél és még lehetsz most is része-
se. Én is sokat megélek abból az igazságból, hogy a megosztott bánat, fél bá-
nat, a megosztott szenvedés, fél szenvedés.

Az automatikus írással vigyáznod kell. Legbiztosabban az tudja kike-
rülni e téren a csapdákat, aki nem megy bele az ilyen szituációba. Én min-
dent átadtam nektek, amit Atyámtól hallottam, láttam, s evangéliumaimban 
bárki megtalálhatja a lelki vezetésnek fonalát. Veszélyes különböző bejelent-
kező szellemekkel olyan kapcsolatot kialakítani, mely nincs megfelelő kont-
roll alatt. A józan ész is elegendő kontroll azok számára, akik jól ismerik ta-
nításomat. De csak azoknak. Azt ajánlom, ne menj vakon olyan irányítás vo-
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nalán, mely irányítást nem mértél HOZZÁM, aki nem véletlenül mondtam 
Magamról, hogy Én vagyok az ÚT! 

A környezetedben lévő rosszal szemben - gondolok most iszákosság, 
szeretetlenség, békétlenség, stb. - nincs más fegyvered neked sem, mint Ne-
kem. Legalább nekünk kell szeretnünk azokat az embereket, akik nem szere-
tik helyesen önmagukat. Mindig jót kell akarnod mindenkivel szemben. Ne 
mérlegelj! Ne nézd azt, hogy megérdemli vagy nem érdemli meg az a másik . 
Csak arra vigyázz, hogy jószívűséged révén ne válj bűnrészessé! Vagyis ne 
légy akadálya lelki gyógyulásának azzal, hogy eltereled figyelmét lelki sebei-
ről! Aki nagyon megértő, az könnyen beleesik ebbe a nem kis hibába!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL.”
*******************************************************

322. 
Kérdező: Egy kapcsolat megszakításáról, egy másik kapcsolat kialakításáról 
kérnék véleményt. Feladatom-e a gyógyítás? Mit kell változtatnom gondol-
kodásomon?

HANG: "Gyermekem! Mint tudod, Én halálosan komolyan vettem az 
embereket. Számomra egy sem volt próbababa. Ezeket azért mondtam most 
neked, hogy tágabbra nyissam látásod horizontját.

 Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke. A soha véget nem érő kapcsolato-
ké. Lelkem csak ott tud működni, ahol megvannak azok a feltételek, melyek 
túl mutatnak a földi élet határain. Ez azt jelenti, hogy csak az találta meg a 
Földön a párját, aki Bennem találta meg azt. Két ember mindaddig két em-
ber, míg Bennem nem lesznek EGY. Senkit sem teremtettem a másik ember-
re. Magamra teremtettem mindenkit. Csak aki le tud mondani a másik em-
berről Értem, az találhatja meg őt Bennem. De ez nem tartozik a lényeghez. 
Már az, hogy megtaláld őt Bennem. A lényeghez az tartozik, hogy tudj le-
mondani emberről Istenért. Ez még a házasságokban is érvényes igazság. Aki 
bárkit,  akár házastársát is, jobban szereti,  mint Engem, az méltatlan olyan 
kapcsolatba kerülni Velem, mely örökké tart. Igen, mert ilyenkor éppen Lel-
kemet zárta ki magából az illető önző én-jének pillanatnyi érdekében. Az ér-
zelmi kapcsolatok mindig járulékos kapcsolatok. Bármennyire is szeretné va-
laki ezeket különböző tetszetős ideológiákkal tartósítani.  Neked is  nagyon 
ajánlom, hogy minden döntésed előtt, főleg melyek az emberi kapcsolatok te-
rületére tartoznak, tedd föl magadnak e kérdést: ‘Mi ez az örökkévalósághoz 
képest? Hogyan fogok szembesülni ezzel a döntésemmel a halálom óráján?’ 
- Ha engeded, hogy e kérdésekre szívedből őszintén Lelkem válaszoljon, ak-
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kor hallani fogod magadban azt a válaszomat, mely szíved nyugalmát bizto-
sítja a jelenben, s megóv a további csalódásoktól a jövőben.

A gyógyítással  kapcsolatban  fontosnak tartom elmondani,  hogy a  te 
életedben is, és társaid életében is ez a vágy azért ébredhetett fel, mert szere-
tetre, tehát szolgálatra teremtett természetetek ki akar bontakozni embertár-
saitok érdekében. Mivel az Én kegyelmi ajándékaim csak abban az irányban 
tudnak akadálytalanul működni, amely irányban nyitott az értelmetek, és mi-
vel értelmetek nyitottsága a testi bajoknál tovább nem nagyon lát, ezért érzi-
tek olyan fontosnak a betegségek megszüntetésén fáradozni. Ez nem rossz, 
de egyáltalán nem elég. Egy gépet is csak addig és azért érdemes javítgatni, 
amíg céljának, rendeltetésének megfelelően remény van azt működtetni. Az 
emberi  test  gépezetét  is  így kell  szemlélni.  Nincs értéke önmagában.  Na-
gyobbra van minden ember teremtve, mint a test, és nagyobbra, mint hogy a 
mulandó test gyógyításán fáradozzék. A legmagasabb szintű orvostudomány 
is csupán eszköz-jellegű. Minden orvos tisztában van azzal, hogy a halál el-
len nincs orvosság. Nektek is tisztában kell lenni ezzel. És még az sem lehet 
végső cél,  hogy legalább könnyítsétek,  fájdalommentessé tegyétek egymás 
életét a halál pillanatáig. Ez a törekvés is csak eszköz- jellegű lehet.

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. Számomra lelki fejlődésed egy-
általán nem közömbös. Olvasd el újból e neked írt soraim első bekezdését!

Megáldalak az  ÉRTELEM és a TÜRELEM LELKÉVEL.”
*****************************************************

323. 
Kérdező: 1. Belevágjak-e egy nagy vállalkozásba? 2. Életemben kapcsolata-
im miért végződnek mindig kudarccal? 3. Mi a feladatom a Földön? 4. Miért 
látok különböző arcokat, figurákat felhőkben, festményekben stb. 5. Apám 
testvérét szeretném megtalálni. 6. Miért nem jó a kapcsolatom testvéremmel? 
7. Anyagilag hogyan lehet jobb a helyzetem? 8. Hogyan segíthetek mások-
nak? 9. Jó-e a kapcsolatom az Úrral?

HANG: "Gyermekem! A végénél kezdem. Ha jó volna a kapcsolatod 
Velem, akkor egészen más kérdéseid lennének. A Velem való kapcsolatod 
nagyon ÉN-központú. Nem az a probléma, hogy Engem a magad érdekében 
akarsz munkáltatni. Én is ezt akarom. A te érdekedben akarok tenni, és te-
szek is mindent. A probléma az, hogy te egészen mást gondolsz magad szá-
mára jónak, mint Én. Neked valóban  egyéni a hozzáállásod az Én valósá-
gomhoz,  szerepemhez,  tevékenységemhez  veled  kapcsolatban.  Ez  bizony 
nem jó.
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Minden problémád gyökere a Velem való helytelen kapcsolatod. Ezért 
ezt kell kitisztáznom most neked. 

Az egyértelmű és világos, hogy Nekem szolgálnom kell téged. Ez sze-
retetem természetes velejárója. Szolgálnom kell téged gondolataidban, sza-
vaidban és cselekedeteidben. E szolgálatom egyetlen és kizárólagos akadálya 
te vagy. Miért és hogyan? 

Azt tudod, hogy Önmagamra teremtettelek. Tehát csak akkor tudlak és 
annyiban tudlak szolgálni, amikor és amennyiben legalább szándékodban egy 
hullámhosszra,  egy rezgésszámra  akarsz  kerülni  Velem.  Tehát  amikor  és 
amennyiben te is szolgálni akarsz Engem. Hidd el, nem Rajtam állnak veled 
kapcsolatban a dolgok.

Az a probléma, hogy te csupán a felszínem, a cselekedetek vonalán ér-
zed fontosnak azt, hogy Engem szolgálj. Pedig a cselekedetek forrása a gon-
dolat. Ha igaz a gondolat és a gyakorlat, akkor a kettőt a szó köti össze. Ezt 
nevezitek tanúság-tevésnek. Ahhoz, hogy úgy tudjalak szolgálni, mint szeret-
ném, ahhoz az kell, hogy úgy kezdj gondolkodni és tanúskodni, mint szeret-
ném. Ahhoz pedig, hogy úgy tudj gondolkodni, mint szeretném, jobban kel-
lene tudnod, hogy Én hogyan gondolkodom. Ezt az evangéliumaimból tudod 
legegyszerűbben és leghatékonyabban megtanulni. Tudatosan nem a Szent-
írást, nem a Bibliát mondtam, mert a Bibliát csak azoknak tudom ajánlani, 
akik már ismerik az Én gondolkodásomat, elképzeléseimet veletek kapcso-
latban. Ameddig ez nincs meg, addig sajnos legtöbbször inkább árt a Bibliára 
való hivatkozás, mint használ.

Most bemutatom neked kérdéseid negatív rugóit:
        1. Vállalkozásaiddal kapcsolatban ki akarsz bújni a felelősség alól, 
s azt Rám akarod hárítani. 2. Kudarcaid emlegetésével árnyékba helyezed, 
sőt gyakran észre sem veszed azokat a sikerélményeket, melyekért hálát kel-
lett volna már többször is adnod. 3. Feladatodat  ruhának gondolod, melyet 
másnak kellene rád adni, holott  magadban belülről kellene ezt meglátnod. 
Persze ez felelősség-vállalást is jelentene. 4. Képességeidnek forrása után ku-
tatsz ahelyett, hogy felhasználnád azokat szereteted növekedésére. 5. Át aka-
rod lépni illetékességed határait, hogy sikerélményhez juss. 6. Testvéreddel 
való  kapcsolatodról  testvéredet  kellene  megkérdezni,  és  nem  Engem.  7. 
Anyagi gondjaid soha sem fognak megszűnni, amíg azokkal többet foglalko-
zol, mint Velem, az Én ügyemmel. Ez így lenne akkor is, ha milliomos len-
nél. 8. Aratni akarsz, anélkül, hogy vetnél előbb. 9. E kérdésedre már felel-
tem.
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Drága Gyermekem! Csak a te munkád által tudom a te munkádat segí-
teni. Csak veled, és semmit nélküled.

Megáldalak, a FELELŐSSÉGVÁLLALÁS LELKÉVEL.”
******************************************************

324. 
Kérdező: Vállaljak-e további anyagi áldozatot a REIKI legmagasabb fokozat 
elérésére, beavatására?

HANG: "Drága Gyermekem! SEMMIKÉPPEN! Ezt a kiemelten hang-
súlyos szót magyaráznom kell.

Három pontban foglalom össze mondanivalómat:
1. A testi egészség csak annyiban pozitív értékű, amennyiben áldásomat hor-
dozza.
2. Csak annyiban hordozza a testi egészség áldásomat, amennyiben karban-
tartása Általam megáldott eszközökkel történik.
3. Az eszközök csak annyiban hordozzák áldásomat, amennyiben nem pénz-
zel megvásároltak.

Most részleteszem e pontokat.
1. A test az örök értékek szempontjából annyira eszköz jellegű, hogy gyakran 
éppen azáltal válik JÓ eszközzé, hogy nem egészséges. Akármilyen furcsá-
nak tűnik előtted, de igaz, hogy legtöbb embert hozzám testi és lelki betegsé-
geik hozzák, és tartják meg őket Nálam. Nagyon könnyen meg tudod szá-
molni azokat az embereket, akik testi  betegségeikből meggyógyulva köze-
lebb kerültek hozzám, mint akkor voltak, mikor még nem gyógyultak meg. A 
gyógyító segítés tehát nem a betegek érdekét szolgálja, hanem annak érdeke, 
aki gyógyít. Igen, mert ha egyszer megvan ez a képessége, akkor élnie is kell 
vele. És így érthető a második pont.
2. Csak az Általam megáldott eszközök alkalmazása használ azoknak, akik 
ezeket az eszközöket alkalmazzák. Márpedig minden, még a legalkalmasabb 
eszköz  is  elveszti  áldásomat,  ha pénzért  vásárolják.  Ez a simóniának egy 
gusztustalan formája. Aki pénzért kerülhet  beavatásra, az az ördög beava-
tottja lesz még akkor is, ha ezt tudatlanul tette. A tudatlanság legföljebb any-
nyi pozitívumot jelent, hogy annak, aki így jutott beavatáshoz, annak lelkileg 
nem árt. De használata felett az Ősellenség uralkodik. Hozhat látszat-ered-
ményeket az ilyen eszköz használata, de hosszú távon feltétlenül kárát vallja 
az, aki ilyen eszközzel dolgozik.
3. Ma a PÉNZ legtöbbször az Ősellenség ruhája. Azért mondom, hogy leg-
többször, mert ez nem szükségszerű. Elfogadni pl. lehet pénzt gyógyításért, 
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de azért fizetni, hogy valaki ilyen erő birtokába kerüljön, ez kifejezetten me-
rénylet Ellenem. Ha tehát úgy gondolod, hogy ilyen beavatásért pénzt el nem 
fogadva elárulod mestertársaidat, hát JÓL TESZED. Vagy őket kell elárul-
nod, vagy Engem. Két úrnak nem lehet szolgálni. Nem arról van szó, hogy 
nem szabad, hanem arról, hogy nem lehet. KÉPTELENSÉG!

Tehát  semmiképpen  se  vállald  a  magasabb,  legmagasabb  fokozatba 
való beavatást. Anyagi javaidat okosabb dolgokra használd, ne ilyen simóni-
ára, gonoszságra. Ilyesmit a legjobb szándék sem tehet jóvá.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a BIZALOM LELKÉVEL.”
***************************************************

325. 
Kérdező: Egy nagy lelki élményem után nagyon fáj környezetem közömbös-
sége,  jövőjük sorsa.  Sokszor  kellene szólnom,  ellentmondanom,  vagy ott-
hagyni a társaságot, de nem tudom megtenni. Nem távolodhatok el minden-
kitől! Keresem azt a közösséget, melyben megtalálhatnám lelkem gazdago-
dásának lehetőségeit. Problémám az Oltáriszentség. Nem tudok úgy leborul-
ni lélekben, mint szeretnék. Egyházunk miért zárkózik el a reinkarnációtól? 
Sok a klubokban a zagyvaság. Hol az igazság? Önmagunk szeretetét hogyan 
értsem? Mi lesz a más vallásúakkal? Hogyan lehet más másságát elviselni 
szeretetben? Van nem hatékony ima?, most egy betegre gondolok, aki úgy 
tűnik, hiába imádkozik, nem lesz ettől boldog.

HANG: "Gyermekem! Nekem is fáj, nagyon fáj az emberek közöm-
bössége. Amikor ez neked fáj, olyankor ÉN fájok benned. Ennek semmikép-
pen sem lehet következménye szeretetlenség azokkal szemben, akik közöm-
bösek Irántam. Még jobban kell szeretni őket, vagyis éreztetni velük, hogy 
nem azért szereted őket, mert jók, hanem azért, mert te akarsz jó lenni, te 
vagy a jó.

Bizony vállalni kell a mindenkitől való eltávolodást - elvben minden-
képpen -, hogy azt a mindenkit arra késztesd, hogy ők közeledjenek hozzád. 
Ne félj! Nem maradsz egyedül. Egyedül azok maradnak, akik Tőlem távo-
lodnak el.  Aki Értem távolodik el  az  emberektől,  az egy olyan vákuumot 
hagy maga után, melynek lelkeket szívó hatása van.

Jól teszed, hogy keresed azt a közösséget, mely szíved gazdagodását 
elősegítheti. Azzal, hogy keresed, ezzel már meg is teszed azt, amit neked 
meg kell tenned. A többi már nem a te dolgod. Én az enyéim számára a kö-
rülményeknek is Istene vagyok.
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Ami az Én szentségi jelenlétemet illeti, hát arról csak annyit mondok, 
hogy Én egyáltalán nem igénylek semmiféle  leborulást. Erre viszont - leg-
alább is lélekben - feltétlenül szükségetek van, ha nem akartok idő előtt  ki-
borulni. Ne érezd magadat se méltónak, se méltatlannak Hozzám. Érezd ma-
gad olyannak, akit Isten mérhetetlenül, tehát úgy szeret, ahogy csak egy Isten 
tud szeretni. Ha erre többször és tőled telhetően átélten gondolsz, akkor irán-
tad való szeretetemnek visszhangja nem fog elmaradni benned, vagyis fel fog 
izzani szívedben Irántam való szereteted. Ez pedig közvetlenül önfegyelem-
ben, önmegtagadásokban, közvetve pedig az emberek iránti jóindulatban fog 
megnyilvánulni.  

Nem  egyházatok,  hanem  egyes  egyháziak  zárkóznak  el  a  rein-
karnációtól. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy legtöbb embert a rein-
karnáció elfogadása nem hozna közelebb Hozzám, mivel a megtérésre a ti 
stílusotokban ezt mondanák:’ Hej, ráérünk arra még!’- A másik ok az, hogy 
valóban nem tartozik a jelen megszentelésének lényegéhez. De van más oka 
is. Pl. egyszerű tudatlanság. 

Az igazság nem tantétel, hanem egy SZEMÉLY!, ÉN vagyok. Hol va-
gyok? Hát a szívedben is, a ti egyházatok szentségeiben is, a Bibliában is. De 
a Bibliában csak azoknak vagyok jelen, akik jól ismernek Engem az evangé-
liumok alapján. Neked ezt ajánlom, az evangéliumok olvasását pár évig.

Tőlem megtanulhatod, hogy az önszeretet CSÚCSÉRTÉK! Az önsze-
retet  nem  azonos  az  önzéssel,  hanem  ellenkezik  vele.  Mivel  a  szeretet 
ADÁS,  AJÁNDÉKOZÁS,  azért  az  szereti  helyesen  önmagát,  aki  teljesen 
oda tudja ajándékozni magát Nekem, illetve az Én kedvemért embertársai-
nak.  ‘Aki elveszti  életet,  megnyeri  azt’,  ‘Mit  használ  az  embernek,  ha az 
egész világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja?’- Hát erről van szó.

A más  vallásúakkal  ugyanaz  lesz,  mint  veletek.  Mindenki  annyiban 
Enyém, amennyiben az Enyém akar lenni. Függetlenül attól, hogy milyen fe-
lekezethez tartozik. Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG ÉS ÉLET, és nem valame-
lyik felekezet. Én minden felekezetben megtalálható vagyok annak, aki En-
gem keres. De azt tudnotok kell, hogy egyetlen felekezet vezetői sem örülnek 
azoknak, akik valóban Engem keresnek, és nem elöljáróik tetszését. Bár van 
néha, hogy a kettő egybevág. De általában nem ez a jellemező. Ez viszont, 
azok számára, akik Engem keresnek és szeretnek, nem baj. 

Nagyon komoly problémát említettél, mikor arról kérdezel, hogy mi-
képpen lehet imádkozó ember boldogtalan.

408.



Ha valaki jól imádkozik, akkor semmiképpen nem lehet boldogtalan, 
mivel az imádságnak a Földön éppen az az egyik legfőbb feladata, hogy bol-
dogítson.

Boldogtalan az az ember, aki nem tud szeretni. Aki nem azért jön Hoz-
zám, tehát nem azért imádkozik, hogy jobban szeressen, az nem jól imádko-
zik. Lélektani képtelenség, hogy ha valaki Engem magához ölel, ha engedi, 
hogy Én őt magamhoz öleljem, hogy ennek semmi következménye se legyen 
benne. Még ha ember embert ölel szeretetben magához, annak is van érzel-
mi, hangulati következménye is, hát mennyivel inkább kell legyen annak, ha 
valaki így találkozik Velem. Akire tehát te gondolsz, az nem imádkozik jól, s 
hiába is viszik el őt templomba, nem arra van beállítva lelke antennája, hogy 
az ilyen vallási események őt boldoggá tegyék. Az ilyeneken nem megbot-
ránkozni kell, inkább sajnálkozni. Persze rajtuk ez sem segít, de segít neked, 
hogy jobban el tudd viselni az ilyen embert. -

 Ez nem könnyű, de Velem lehetséges. Velem általában minden lehet-
séges, mert nemcsak Én, hanem mindenki mindenható a szeretet körén belül, 
ha Hozzám tartozik.

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL.”
**********************************************

326. 
Kérdező: Házastársam hűtlen lett, de én tovább szeretem, csak sajnos nem 
tudok neki segíteni kilábalni hitetlenségéből. Van, amikor sírnom kell, ha ol-
vasom a Bibliát. Szeretnék mindig segíteni a rászorulókon. De fáj, hogy amit 
adok, szeretetet, megbocsátást, ezeket nem fogadja el az, akinek adni szeret-
ném.

HANG: "Drága Gyermekem! A hűtlenség az hitetlenség is. Bizony az, 
aki nem akar jól látni, azt kívülről erre megtanítani nem lehet. Társadnak sem 
lehet megtanulnia másképpen a hűség értékelését, csak úgy, hogy keservesen 
meg kell  tapasztalnia,  milyen  következményei  vannak hűtlenségének saját 
magára  nézve.  Egy ideig  lehet  menekülni  önmagatok  elől,  de  véglegesen 
nem. A földi élet végességének velejárója az is, hogy egyszer véget kell érnie 
minden önbecsapásnak, minden bújócskának. Egyszer mindenkinek szembe-
sülnie kell önmagával. Ha sokat imádkozol társadért, és továbbra is szereted 
őt, akkor megrövidítheted számára a menekülés útját. Minél előbb szembesül 
valaki önmagával, annál hamarább lehet boldogságom részese.

Az ne zavarjon, hogy nincs e téren sikerélményed. Számodra ne is az 
legyen a fontos, hogy ő vagy bárki hogyan reagál szereteted megnyilvánulá-
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saira. A fontos az, hogy te ezekbe ne fáradj bele. Számodra fontosak ezek. 
Ezzel tudod igazán bizonyítani, hogy Velem akarod járni életed útját. Kell, 
hogy tanúságtevőm légy. Kell, hogy ne légy a körülmények könnyű eszköze, 
hanem az Én szeretetem bemutatója  minden bántó körülmény ellenére.  A 
könnyek adománya is az Én adományom. Megkönnyíti életedet.

A feladatod vállalásához szükséges erőt gyakran kérd Tőlem. Nem ne-
kem fontos e gyakoriság, hanem neked. Ezzel tudod életben tartani magad-
ban azt a bizonyosságot, hogy mérhetetlenül szeretlek téged.
   Megáldalak SZERETETEM KIMERÍTHETETLEN EREJÉVEL”.

*****************************************************
327. 
Kérdező: Mit jelent az, hogy tilos képmást formálni? A természetgyógyászat 
az utam? Csak Jézus boldogít?, én ezt emberektől várnám el. Házasságom, 
családi problémám rendeződhet-e? Miért kerültem ebbe a sorsba, melyben 
vagyok? Egy találkozásról, s annak következményéről szeretnék világos ké-
pet kapni. Helyes úton járok? A Biblia cenzúrázott része megtalálható-e?

HANG: "Gyermekem! A végénél kezdem. Nem a Biblia a forrás, ha-
nem a Szentlélek, vagy ahogyan még pontosabban mondjátok, a Szent Szel-
lem. A Bibliának az a része, melyben a négy evangélium található, ez ad ki-
merítő tanítást arról, hogy az Én Lelkem mit is akar tőletek annak érdekében, 
hogy boldogok legyetek. Mindenkit boldogságra teremtettem.

 A boldogság egy olyan érzelmi és tudati állapot, mely a legnagyobb 
örömöt éppen a halál óráján tudja megadni annak, aki boldogítóan, helyesen, 
tehát az Én elgondolásom szerint rendezte úgy a földi életét, hogy annak vég-
ső kibontakozása az örök életben képes legyen megvalósulni. Aki nem erre 
törekszik, az mindig, mindenkiben és mindenhol csalódni fog. Nincs kívülről 
belétek áradó boldogság! Csak olyan van, melyet magatokban kell fölfedezni 
függetlenül attól, hogy milyen körülmény között éltek.

A körülmény csak a szemetet határozza meg. Szemét önmagában nem 
létezik. Minden szemét addig, míg nincs megfelelő helyen. Föld, mész, pa-
pír, stb. mind szemét, ha nincs ott, ahol lennie kéne. Sajnos ez az emberre is 
áll.

Most próbálok válaszolni kérdéseidre:
Isten parancsa a képekről, szobrokról akkor, mikor a bálványimádást éppen 
ezek biztosították, természetesen tiltó parancs volt. Ma is az, ha valaki képe-
ket,  szobrokat istenít.  De éppen a természetes fejlődés következtében,  ma 
már nem ezek a bálványimádás elősegítői. Ma már sokkal rafináltabb módon 
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próbálja az Ősellenség elterelni az emberek figyelmét az egy és igaz Isten 
imádásáról.

A természetgyógyászat is lehet egy ilyen fajta bálványimádás. Akiben 
nem az  emberek  iránti  szeretet  növekedését  szorgalmazza,  hanem valami 
mást,  akkor és ott már bizony bálványimádás lehet a neve. Ne akarj  ezért 
élni. Élni azért kell, hogy boldog legyen a halálod órája. A többi mind hiúsá-
gok hiúsága. Ne áltasd magad! Te is arra vagy teremtve, hogy örökké boldog 
légy. Te is arra vagy teremtve, hogy szeress, és nem arra, hogy szeressenek. 
Ha azért élsz, amire teremtve vagy, vagyis azért, hogy szeress, akkor úgyis 
szeretni fognak. De ha arra törekszel, hogy szeressenek, akkor nincs sem föl-
di,  sem égi  lény,  aki  téged boldogítani  tudna.  Lehetnek pillanatnyi  kábu-
lat-örömeid,  de boldog sohasem leszel.  Nem áldott,  hanem átkozott  életet 
fogsz megélni kívül-belül egyaránt.

Valóban nem tehetsz arról,  hogy nőnek születtél,  és arról sem, hogy 
ilyen a sorsod vonala. Azért nem tehetsz erről, mert azt az életszakaszodat, 
melyről tehettél, annyira elrontottad, hogy előző életed után nem voltál alkal-
mas arra, hogy magad válassz magadnak életsorsot. Akik ezt számodra vá-
lasztották,  azok  tudták,  hogy csak  ebben  az  életsorsban  fogsz  találkozni 
olyan kihívásokkal, melyeket, ha akarod, akkor képes leszel pozitív módon 
megoldani. Tehát erődön felül sohasem kerülhetsz lehetetlen helyzetbe. A te 
házi feladatodat neked kell megoldanod, s nem jó, ha mások házi feladatai 
felé sóvárogva kacsingatsz, mert számodra arra kapod az osztályzatot, amely 
a tiéd.

Első kijelentésem vagy kétezer  évvel  ezelőtt,  mikor  az  emberek elé 
léptem, így hangzott: "Alakítsátok át gondolkodásotokat". Ezt ti így fordítot-
tátok le: ”Térjetek meg!” - “Tartsatok bűnbánatot!” Végső soron mindegyik 
fordítás jó, de a legjobb az eredeti: ”Alakítsátok át gondolkodásotokat!”. Ezt 
kell mondjam neked is. Ez a kiindulás minden problémádra. Ha nem ezt te-
szed, úgy fogsz járni, mint az az ember, aki egy fa körül keringett, s azon si-
ránkozott, hogy be van deszkázva, körül van zárva. Házastárs, kapcsolat, csa-
lád, rokonság, állás, ezek mind ennek a függvényei. Olvasd tehát az evangé-
liumokat! Nem Bibliát mondtam, mert a Biblia csak azok számára épületes 
olvasmány, akik már nagyon jól ismerik az evangéliumok alapján az Én taní-
tásomat,  életemet.  Csak  az  EVANGÉLIUMOK!  Így  kerülhetsz  annak  a 
FÉNY-nek birtokába, melyről ezt mondtam:” Én vagyok a világ világossá-
ga.”.
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Hidd el, nagyon szeretlek! Az, hogy te ebből nem sokat, vagy éppen 
semmit sem veszel észre, ez látásod hiányossága miatt van. Erről nem Én te-
hetek. Sohase hidd el, hogy bárki ember valaha is biztosítaná szíved nyugal-
mát. Kísérletezhetsz, de mindig pórul fogsz járni. És JAJ annak, aki ezt a ha-
lála óráján lesz kénytelen megtapasztalni. Jöhet majd újra vissza, mint te jöt-
tél, s nagyon nem olyan körülményekbe, melyeket kedvezőnek tudna magára 
nézve tartani. Mindaddig, míg valaki nem kezdi átalakítani gondolkodását, 
mindaddig nem jött meg az esze. Csak az mondhatja, hogy megjött az esze, 
aki kezdi azt átalakítani. Senkinek sem jön meg készre az esze, csupán átala-
kítandó anyagként! 

Összegezem: te is azért jöttél a Földre, hogy boldog légy. Csak az lehet 
boldog, aki az elvesztés félelme nélkül tudja birtokolni azt a jót, amit el sem 
rabolhatnak tőle. Ez a jó pedig csak EGYETLEN valami. Szeretni embereket 
szolgálat által, és szeretni Istent áldozatok által. - Megáldalak az ÉRTELEM 
LELKÉVEL.”

*****************************************************
328. 
Kérdező:  Legsürgősebben  megoldandó  problémám  az  anyagi  helyzetem. 
Munkám,  melyet  szeretek,  nem biztosít  megélhetést.  Megtalálom azt,  aki 
mellett vágyaim szerint élhetek?

HANG: "Gyermekem! Legsürgősebbnek anyagi problémáid megoldá-
sát gondolod. Én nem tudok helyetted másképpen gondolkodni, csupán el-
mondanám véleményemet erről-arról.

Az anyag nem más, mint sűrített gondolat. Az anyag tehát felszín. Le-
hetnek felszíni problémák, talán még legsürgősebbek is, de biztos, hogy nem 
a legfontosabbak. Egy szomjúhozónak lehet legsürgősebb, hogy vízhez jus-
son, de boldogsága szempontjából biztosan nem ez a legfontosabb. Ameny-
nyiben valóban legsürgősebben megoldandó probléma életedben az anyagi 
helyzeted stabilizálása, annyiban sem lehetsz kétségbeesett helyzetben, ha az 
Enyémnek tudod magadat. Az az Isten, aki egy egész népet negyven évig 
tudott etetni, itatni, ruházni pusztai vándorlás közben, az nyílván bárkit képes 
ellátni ilyesmivel, ha az Ő kedvéért vándorol az illető. Neked nem kell mást 
tenned, mint minden nap azt tenni, amit azon a napon a benned élő Lélek 
mond. Vagyis lelkiismereted szerint gondolkodni, szólni és cselekedni. 

Ilyen egyszerű. Isten öngólt rúgna önmagának, ha nem gondoskodna 
övéiről, Enyéimről, akikről azt állítottam, hogy többet érnek a verebeknél és 
a mezők virágainál.
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Munkáddal kapcsolatban kétségtelenül jó, ha valaki szereti azt csinálni, 
amiből meg is tud élni. De elsődleges mégsem az, hogy kedved legyen hoz-
zá, hanem az, hogy meg tudj élni belőle. Mivel Én csak elveket adhatok e té-
ren, ezért ennél többet nem is mondhatok ezzel kapcsolatban.

A harmadik kérdésedre csak nemleges választ tudok adni. Nincs ember 
a világon, aki a másik ember vágyait ki tudná szolgálni olyan módon, hogy 
az illető azzal meg lehetne elégedve. Gondolj csak arra, hogy még Velem 
sem vagytok megelégedve a Földön! Hát hogy is  lehetnétek megelégedve 
egymással. 

Ha arra irányul törekvésed, hogy veled legyenek megelégedve mások 
annyira, amennyire ez lehetséges, akkor megtettél mindent, nem mások, ha-
nem a magad érdekben.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL.”
****************************************************

329. 
Kérdező: Vállaljak-e beavatást  okt. 27-28-án? Melyik a helyes út? Járjak-e 
karizmatikusok közé?

HANG: "Gyermekem! Ne vállalj beavatást! Én akkor avatlak be, ami-
kor azt jónak látom. Az Én általam történt beavatás mindent felülmúl. Ne 
vállalj beavatást. Amennyiben lehetőséged van arra, hogy karizmatikusokkal 
kapcsolatba kerülj, az ártani nem fog. De ha már egyszer Hozzám fordultál, a 
HANG-hoz, legjobb lenne nem eltérni ettől.

Az agykontrollon tanultakat ne add föl. A harmadik szemnél van tisz-
tultabb szem. Ez a SZÍV-nek a szeme, melyet Én megadok neked. Bízzál 
Bennem. Soha sem fogsz csalódni addig, míg lesz bátorságod elfogadni taná-
csaimat. 

Nagyon szeretlek. Engem ez a szeretet irányít, és ez diktálja ezeket a 
sorokat is, melyet médiumom által küldök neked. Maradj HŰSÉGES HOZ-
ZÁM, és akkor, de csak akkor kapod meg az ÉLET KORONÁJÁT. 

Megáldalak a BIZALOM és a HŰSÉG  LELKÉVEL.”
**************************************************

330. 
Kérdező: Gyermekem rossz társaságba keveredett.  Nem is tudjuk, mi van 
vele. Kérjük a HANG segítségét.

HANG: "Gyermekem! Teljesen megértem, hogy mint szülő, azt tartod 
legfontosabbnak, hogy gyermekedet megtaláld. Valamikor Én is pár napra el-
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vesztem,  s  Anyám bánkódva keresett.  Magatartását  nem helyeseltem,  bár 
megértettem.

Ne gondold, hogy gyermeked mostani elveszése és az akkori  enyém 
között lényegi különbség van. Nincs. Ne hidd, hogy akkor Én jobb társaság-
ban voltam, mint most a te gyermeked. Nem bizony. Azok, és azok későbbi 
utódai feszíttettek Engem később keresztre. Az persze kétségtelen, hogy az 
Én szándékom és a te gyermeked szándékvilága között ég és föld különbség 
van. De erről sem ti, sem ő nem nagyon tehet. Amennyiben tehettek, annyi-
ban meg is adjátok az árát.

Mint  tudjátok,  Én nem vagyok rendőrség, így a számotokra annyira 
fontos megkeresésben nem segíthetek. De azt meg kell mondanom nektek, 
hogy semmit sem old meg az, ha megtaláljátok őt. Nektek is, neki is ez csu-
pán  körülményváltozást jelenthet. A körülmény-változás pedig nem lényegi 
változás. Egy szülőnek tudnia kell, hogy nem ő választotta gyermekét, ha-
nem a gyermeke őt. Csak az a szülő találja meg gyermekeivel kapcsolatban 
szíve békéjét, aki úgy képes gyermekével kapcsolatos megkötözöttségét fel-
számolni, hogy bűnrészességet sem vállal vele. Senkinek sem lehet erkölcsi  
nevelést adni. Vagy önmagát neveli valaki, vagy neveletlen marad erkölcsi-
leg. Csak illemszabályok adhatók át apáról fiúra, illetve tanítótól tanítvány-
nak. Amint lehet felszínesen egy sebet eltakarni, de az a seb tovább roncsol-
ja az egész testet, éppen így lehet a külső körülmények által felkínált lehető-
ségeket, melyek külsőleg is látható rossz irányba mutatnak, csökkenteni, de 
ezzel semmi sem oldódik meg. Ha visszagondoltok eddigi magatartásotokra 
gyermeketekkel kapcsolatban, s ebben vádol benneteket a lelkiismeret,  hát 
azt meg kell bánni, s Én újra békét teremtek szívetekben.

Tehát nem feleltek gyermeketek erkölcsi magatartásáért, csak önmaga-
tokért.  Gyermeketeknek  is,  mint  mindenkinek,  saját  keserves  tapasztalata 
alapján kell megtanulnia, hogy számára mi boldogító és mi csupán önámítás.

Az természetes, hogy fáj nektek az, amit gyermeketek elkövetett.  Ez 
Nekem is fáj. Sőt a ti fájdalmatok részben az Én fájdalmam bennetek. Azért 
mondom, hogy részben, mert a ti fájdalmatokat növeli megkötözöttségetek, s 
az a helytelen szemlélet,  hogy ti is felelősek vagytok érte. E fájdalmat Én 
csökkenteni  nem tudom. Ennek kezelése a ti  kezetekben van.  Az biztos, 
hogy az Én fájdalmam bennetek számotokra kitüntetés is, záloga annak, hogy 
örömömnek is várományosai vagytok.

Ott vagyok gyermeketek mellett! Várom, mikor segíthetek neki, mikor 
részesíthetem őt erőmben, békémben. Bízzatok Bennem!"
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***********************************************
331. 
Kérdező: Valóban nem követhetek el halálos bűnt? Áldozhatok gyónás nél-
kül? Hogyan tudok segíteni másokon? Fontosak-e a hit külső formái?

HANG: "Drága Gyermekem! Valóban nem követhetsz el halálos bűnt. 
Még a gondolatáról is mondjál le, hogy ilyenre képes vagy. Nem. Nem vagy 
képes. Minden további nélkül áldozhatsz, sőt áldozz is gyónás nélkül. Neked 
meg kell tanulnod, hogy nem a te tökéletességed kettőnk kapcsolatában a lé-
nyeg, hanem az Én irgalmam. Ezt csak úgy tudod megtanulni, ha elhiszed 
Nekem, hogy Én nem törődöm bűneiddel. Én a te boldogságoddal törődöm, s 
te  akkor  teszed  Nekem és  magadnak is  a  legnagyobb örömet,  ha  Nekem 
örülsz, és magad miatt nem bánkódsz. Értsd meg, nem az a lényeg, hogy mi-
lyen vagy, hanem az,  hogy az Enyém vagy! Áldozz minél gyakrabban, és 
gyónjál minél ritkábban. Ez a te gyógyulásod útja.

Ami pedig mások segítését illeti, hát erre a következőt tanácsolom. Ne 
adj senkinek anyagi segítséget! Igyekezz kereseted egy részét, pl. öt százalé-
kát félretenni. Aztán ha már több tízezer forintot összegyűjtöttél így, akkor 
majd tudni fogod, hogy kinek add oda. Ha nem fogod tudni, akkor majd kér-
dezd meg Tőlem, HANG-omtól. Pontosan el foglak igazítani. Kis összegek-
kel ma nálatok nem lehet senkit  komolyan segíteni.  A kis  összegek, mint 
ajándékok, legtöbbször rosszra, pl. italozásra vagy ehhez hasonlókra haszná-
lódnak fel.

Ne adj hát senkinek, még akkor sem, ha nagyon kérik. Gyűjtsd össze 
azt, amiről le tudsz mondani. Csak így fognak megnyílni szemeid arra, hogy 
hogyan kell másokon segíteni.

A hit külső formái úgy, ahogy te gondolod /templom előtt keresztvetés, 
betanult ima evés előtt és után/, egyáltalán nem fontosak. Nálad semmi szük-
ség rájuk.

Megáldalak a SZERETET és a BIZALOM LELKÉVEL.”
*******************************************************

332. 
Kérdező: 1. Mivel érdemeltem ki a kapott kegyelmeket? 2. Mit jelent a pici 
fehér korona, amit kaptam? 3. Kiben találhatom meg igazi társam? 4. Miért 
oly erős családomban az összetartozás érzése? 5. A három bejelentéssel kap-
csolatban, melyet a Megváltó születéséről kaptam, mit kell gondolnom? 6. 
Az álmokkal kapcsolatban mit kell tudnom?
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HANG: "Drága Gyermekem! 1. A kegyelmeket nem lehet kiérdemel-
ni. Én szerepeket kiosztó Isten vagyok, s mindenkinek megadom a szerepé-
hez szükséges kegyelmeket. Mindenkinek olyan szerepet adok, amilyet jónak 
látok. Az Én oldalamról nézve nincs fő- és mellékszerep, csak jól és rosszul 
megvalósított  szerep  van.  Örülnék,  ha  te  jól  valósítanád  meg  szerepedet. 
Nem különb hát szereped másokénál, csak más. Mint ahogy te sem vagy kü-
lönb, csak más. De ezt mindenki elmondhatja magáról. Éppen, mert nem va-
gyok  személyválogató,  ezért  aki  úgy gondolja,  hogy sokat  kapott,  annak 
gyakran  jusson  eszébe,  hogy tőle  sokat  is  fognak  követelni.  Ilyenformán 
egyenlőség van köztetek.

 Minden jót el lehet rontani. Ez a szándékban dől el. Az a gyógyító, aki 
nem a szeretetet  tartja a legfontosabbnak életében, az látszat-gyógyító. Az 
ember nem a teste. Aki a Tőlem kapott gyógyító erőt csupán anyagi érdekek 
szolgálatába állítja, az kénytelen lemondani arról, hogy az ember lelkét, szel-
lemét is segítsen helyreállítani. Így önmagának sokat árt a gyógyítással, mi-
vel annak, akinek testét meggyógyítja, annak nem használt annyit, mint hasz-
nálhatott volna. Elrontani mindent el lehet, ha ezt akarjátok.
2.  A második  kérdésedre azt  kell  mondanom,  hogy Én általában gyakran 
szoktam figyelmeztető jeleket adni. De ezek soha sem kiváltságot jelentenek, 
hanem áldozatvállalásra serkentik azokat, akik felismerik e Tőlem kapott je-
leket.
3. Igazi társadat csak Bennem találhatod meg. Önmagamra teremtettelek, s 
nem is adhat számodra szívbékét senki rajtam kívül. Ha szükségesnek látom, 
természetesen küldök embertársat is, de jegyezd meg, jobban járnál, ha nem 
vágyakoznál ilyen után.
4. Családodban még nem alakult ki az a szabadság légkör, amely Lelkem ál-
tal  az  egymástól  való megkötözöttségeteket  oldani  tudná.  Ez  a  szabadság 
csak nagy keresztek vállalása árán tud megvalósulni. Lesz rá lehetőségetek, 
hogy ebbe az irányba döntsetek.
5. Az Én születésemmel kapcsolatban pedig jó, ha tudod: nincs reális alapja 
olyan értelemben, ahogyan gondolod. Ostoba kísértés.
6. Az álmokra jó odafigyelni, de csak akkor, ha veszély-helyzetre hívják fel a 
figyelmet. Ilyenkor fokozott buzgósággal kell kérned őrangyalodat, hogy vi-
gyázzon rád. Az ő erejének kiáradása nagyban függ attól, hogy milyen buz-
gón kéred. Az angyalok csakúgy, mint Én, nagyon tiszteletben tartják sza-
badságotokat.
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Légy továbbra is józan és megfontolt.  Veled vagyok mindaddig, míg 
gondolataidban, szavaidban és tetteidben be nem helyettesítesz Engem valaki 
vagy valami mással. Én féltékeny Isten vagyok. Vagy első vagyok valaki éle-
tében, vagy nem is vagyok ott. Megáldalak a
             BÖLCSESSÉG  és a  JÓZANSÁG  LELKÉVEL.”

******************************************************
333. 
Kérdező: Valaki, aki lát a harmadik szemével, egy aranykeresztet lát rajtam. 

Mit jelent ez?
HANG: "Gyermekem! Immár kétezer éve a kereszt  az Én győzelmi 

jelvényem. Azáltal vált azzá, hogy ezen, mint egy küzdőtéren, végső győzel-
met arattam az Ősellenség felett. Most elmondom, mit jelent rajtad e jel.

Mint tudod, egy küzdőtéren a versenyzők teljesítményük szerint vagy 
bronz- vagy ezüst- vagy aranyérmet kapnak.

A te életed küzdőterén a rajtad harmadik szemmel látható aranykereszt 
azt jelenti, hogy nem elégedhetsz meg az első helynél kevesebbel. Nem azért 
arany hát a rajtad lévő kereszt, mert már elérted, hanem azért, mert megelőle-
geztem bizalmammal neked ezt a helyezést. Vigyázz! Ne használj olyan dop-
pingszert, melynek minősége nincs harmóniában Velem, áldozatokat vállaló 
szeretetemmel.  Az  első hely  még nem véglegesített  számodra.  Még CÉL, 
mely felé törekedned kell. Én nem csupán azóta ismerlek és szeretlek, mióta 
megszülettél e Földre. Jelen életed és jövőd sorsa nagyban függ attól, hogy 
mennyire leszel körültekintő, együtt érző azokkal, akiket ti  kis embereknek 
neveztek,  de az  Én szememben  egyáltalán  nem azok.  Újra  mondom:  VI-
GYÁZZ! Az éberség nem feszült figyelmet jelent most, hanem olyan Hoz-
zám simulást, melyből ráérezhetsz, hogy problémáid közepette is veled va-
gyok, és szíved békéjét igyekszem biztosítani csakúgy, mint értelmed frisses-
ségét.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL.”
**************************************************

334. 
Kérdező: Üldöznek külföldön, üldöznek itthon. Van lehetőség arra, hogy ez 
kivédhető legyen?

HANG: "Gyermekem! Én elmondom neked, hogyan tudnál megnyu-
godni azoktól a zaklatásoktól, melyeket átélsz. De csak elmondani tudom. 
Elfogadnod neked kell. Ezt helyetted nem tudom megcsinálni.  Te sem le-
hetsz kivétel. Nem, mert embernek teremtettelek, s aki ember, annak birtoká-
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ban van egy olyan lehetőség, melyről ugyan lemondhat, de akkor a boldogsá-
gáról is le kell mondania. E lehetőség nem más, mint olyan gondolkodás-át-
alakítás,  mely nem a körülményekre,  hanem befelé,  tehát  a szívre  teszi  a 
hangsúlyt.

 Tudnod kell, hogy csak azok számára vagyok a körülményeknek is Is-
tene, akik önmagukban már megtaláltak Engem. Fordítva nem megy. Aki 
Engem, mint békét Teremtőt, önmagán kívül, a külső körülményekben akar 
elsődlegesen megtalálni, az sem kívül, sem belül nem fog Rám találni.

Te is, mint minden más ember, belül, tehát lelkedben hordasz olyan se-
beket, melyek orvoslása nélkül semmiféle körülmény nem képes biztosítani 
szíved nyugalmát. Ha nem ezeket gyógyítod meg, akkor csak tüneti kezelése-
ket tudnak majd adni bizonyos orvosi körök, de gyökeres orvoslást nem. 

Rámutatok e sebekre. Fiatal  korod olyan botlásai,  melyekről csak te 
meg Én tudunk, melyeket ahelyett, hogy időben Elém hoztál volna, elfojtani 
próbáltál, s tudatod alatt tovább mérgezett, s szinte rákényszerültél, hogy ne 
magadon belül, hanem kívül próbáld elkezdeni életed rendbeszedését. Aztán 
férjed, rokoni kapcsolataid, baráti köröd, mid-mind megannyi betegségi góc, 
melyek mindegyike azonos gyökérből fakad. A gyökér pedig:  megkötözött-
ség, szabadság-hiány. Azért írattam le ezt pozitív és negatív megfogalmazás-
ban is, mert a szabadság nem más, mint megszabadultság érzése a megkötö-
zöttségektől. Nem akarlak megijeszteni, de meg kell mondjam, hogy önma-
gadon bizony ördögűzést  kell végezned. Erre te képes vagy. Nem kell mást 
csinálnod,  csak kijelentened:  'Elfogadom Jézust  Uramnak és  Megszabadí-
tómnak.' - Ezt többször kell ismételned magadban és hangosan kimondva is. 
Ha ezt megtetted, akkor már joggal kimondhatod e szavakat is: 'Jézus nevé-
ben megparancsolom neked, a külső körülményeket ártásra felhasználó lélek, 
távozz körülményeimből !' -

Gyógyulásod feltétele, hogy ne félj Tőlem. Senki sem szeret úgy téged, 
mint Én. Senki sem ért meg téged úgy, mint Én, és senki sem tud téged job-
ban boldogítani, mint Én. Ne félj! Amíg elfogadsz és befogadsz Engem éle-
tedbe, addig a győztes oldalán állsz. Én legyőztem a világot. Főleg azt a vilá-
got, melyet magadban hordasz. Kitűztem szíved ablakára az Én győzelmi jel-
vényemet. KERESZTÉNY vagy. Semmi sem árthat neked. Általam, Velem 
és Bennem biztosítva van lelki békéd. Báránykám vagy, Én pedig JÓ PÁSZ-
TOROD vagyok. Sokkal nagyobb így az az ERŐ, mely benned van, mint 
amely kívülről próbált eddig téged támadni. Megáldalak,  hogy  tudj  elfo-
gadni Engem URADNAK  ÉS  MEGSZABADÍTÓDNAK."
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***************************************************
335.  
Kérdező: Legfőbb problémám a házasságom.

HANG: "Gyermekem! Mindenkinek az a legfőbb problémája, amit an-
nak lát. Te a házasságodat látod annak. Először is meg kell mondjam, hogy 
nincs olyan problémátlan házasság, amilyen téged  vagy bárkit is kielégíthet-
ne. Aki házasságát a legfőbb problémának látja, azon semmiképpen sem le-
het segíteni. Maga az ISTEN sem tud! Itt be is fejezhetném mondanivalómat. 
De nem teszem, mert szeretlek, s szeretném, ha az az életszemléleted, mely 
jelenleg enyhén szólva homályos, olyan fényt kapna, mely által jobban eliga-
zodhatnál magadban. Mert erről van szó. 

Amit házastársadban előbbre hibáztattál, azt most, mikor magad teszed 
meg, természetesnek, sőt jogosnak tartod. Persze megvan hozzá a magyará-
zatod, mint annak idején társadnak is megvolt a maga magyarázata önmaga 
számára. Ő az övét akkor, te a tiédet most tartod jogosnak. Pedig házastársak 
között ilyesmi sohasem jogos. A szeretet körén belül nincs JOG.

Te ott keresed a boldogságodat, ahol eddig még senki sem találta meg 
azt. Te sem fogod. Férjben, gyerekekben, munkában, stb-ben. Te, mint okos 
diplomata, úgy tudsz menekülni önmagad elől, hogy ezt szinte lelkiismeret-
furdalás nélkül képes vagy megtenni. Jól jegyezd meg, amit most mondok: 
Ha ezt az utat fogod folytatni, MAGADRA MARADSZ ÉPPEN AKKOR, 
MIKOR A LEGJOBBAN FOG EZ FÁJNI.

Az út, amit jársz, nem jó. Nincs kapcsolata Velem. Mulandó hangulati 
elemek által összefabrikált álmok játsszák veled kisded játékukat. Meg kell 
mondjam: ez nem méltó hozzád. Hozzám mégúgy sem.

Férjedet nem változtathatod meg. Én sem tehetem. Gyermekeidet nem 
kötheted magadhoz, Hozzám sem. De ezek még nem lennének nagy bajok. A 
baj az, hogy önmagadért nem úgy akarsz felelősséget vállalni, mint egy fel-
nőtt emberhez illő, hanem valahogy sehogy.

Nagyon  szenvedek  miattad.  Sokkal,  mérhetetlenül  jobban  szeretlek, 
mint te gyermekeidet - valójában te nem is őket szereteted, hanem magadat 
bennük. - Erre majd akkor fogsz rádöbbenni, mikor azt éled meg, hogy bol-
dogulásukat nem a te elgondolásod szerint, hanem éppen ellenkezőleg képze-
lik el.

Én, Jézus nem azért jöttem közétek, amiért te gondolod, ha egyáltalán 
gondolod.  Találkozni  szeretnék  veled.  De abban az  életfelfogásban,  mely 
most meghatároz, Én erre képtelen vagyok. 
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Az Én legfőbb problémám veled egyáltalán nem a házasságod. Leg-
főbb problémám az életfelfogásod. Óriási felelősség terhel. Nagyon sok lehe-
tőséget és nagyon értékes képességeket kaptál.  A végelszámolás közeledik 
megállíthatatlanul. Ez nem ijesztgetés akar lenni, de ha nem mondom meg e 
tényt, akkor nem szeretlek helyesen. Ne bagatellizáld el azt a megmásíthatat-
lan tényt, hogy hamarosan találkoznod kell Velem. 

Még van időd. Arra való időd van, hogy rád találhassak. Egyedül tőled 
függ. Sem férj, sem gyerek és semmi és senki a világon nem fog melletted 
állni akkor, mikor át foglak világítani azzal a fényemmel, mely  hatására min-
den ideológia, minden magyarázat elnémul. Most még van időd arra az önis-
meretre, mely időben figyelmeztethet lelki sebeidre, s elindíthat gyógyulásra 
Hozzám, az igazi GYÓGYÍTÓHOZ.

Megáldalak. VÁRLAK."  
***************************************************

336.  
Kérdező: Helyes úton járok-e a radiesztéziai munkámmal?

HANG:  "Gyermekem! Abban a világban, melyet ti  másvilágnak ne-
veztek, s ahová mindnyájatokat szeretettel és örömmel várunk, a te szándék-
világod már most nagy örömöt okoz. Mint tudod, a szándék a döntő. Aki se-
gíteni akar embertársain,  az már eleve olyan sugárzást bocsát ki magából, 
mely Belőlem nyeri hatékonyságát

Az  egész  világot  átjáró,  és  bizonyos  erővonalak  mentén  különböző 
energiákat árasztó erők erkölcsi értéket nem hordoznak. Szándékotok az, ami 
erre a szintre tudja ezeket az erőket emelni. Nem elég csak a te jó szándékod. 
Mindazoktól ezt kell kívánni, akik közérzetük, egészségük érdekében felkér-
nek téged arra, hogy rendezd számukra pozitív módon ezeket az energiákat.

Ti azt szoktátok mondani, hogy fűben-fában van az orvosság. Nyugod-
tan lehetne folytatni: földben, vízben, levegőben van az orvosság. De ismét-
lem és hangsúlyozom: szeretet nélkül ezeknek nincs erkölcsi értéke.

Kérdésedre válaszom tehát ez: mindaddig helyes úton jársz, míg szán-
dékodban szeretet irányít, és amíg azok a sugárzások, melyekre rá tudsz érez-
ni, másokat is a szívbéke és a szeretet irányába tud hangolni. Veled vagyok.
        Megáldalak a  BENSŐ  ÉRZÉKENYSÉG  LELKÉVEL."

*******************************************************
337. 
Kérdező: Uram! 1. Mi a véleményed a pszichotronikáról? 2. A REIKI tanfo-
lyam után nem tapasztaltam azt, amit a mester szóban és könyvében jelzett. 
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Mit tegyek? 3. Gyermek-problémámról mi a véleményed? 4. Hogyan vezet-
hetek egy gyermeket a Te utadra? 5. A fatimai szoborról mi a véleményed? 
6. Arról a szektáról, ahová jártunk, mi a véleményed? 7. Lehet-e anyám lelke 
egy kislányban?

HANG: "Sok kérdésed van, és  postafordultával szeretnél ezekre vá-
laszt kapni. Kár, hogy sokat akarsz és gyorsan. Az ilyen lelki állapotnak az 
szokott a vége lenni, hogy idő előtt kimerül, depressziós lesz, és fájlalni fog-
ja, hogy elrontotta az életét. Valójában csak EGY a szükséges. Ez nem a RE-
IKI tanfolyam, sem a pszichotronika, de még csak a többi kérdésed sem.

1. Az első kérdésedre válaszom ez: Mivel ma az emberek hite megfo-
gyatkozott,  hiszékennyé váltak.  A hit  a szívnek a szeme.  Ma a harmadik 
szemmel akartok látni, s akiknek ez megadatott, azok nagyobb hatással tud-
nak rátok lenni, mint azok, akik a szívükkel, tehát szeretetük, áldozatos éle-
tük által akarnak hatni rátok. Gyorsan akartok olyan eredményeket látni, me-
lyek sikerélményekben is megnyilvánulnak. Szeretet nélkül a pszichotronika 
nem ér semmit.  A szeretet  pszichotronika  nélkül  is  mindenre képes.  Azt, 
hogy mennyire van szeretet a pszichotronikában, azon lehet lemérni,  hogy 
mennyire kötött, illetve szabad a pénzzel kapcsolatban. De nemcsak. Fontos 
azt is felmérni, hogy mennyire időigényes. E téren fordított a helyzet, mint a 
pénzzel kapcsolatban. Ha pénzt nem, de sok időt vesz igénybe, akkor érde-
mes odafigyelni rá. De aki gyors eredményt vár ettől, azt csak sajnálni tu-
dom. Ilyen és ehhez hasonló tanfolyamokat senkinek sem szoktam ajánlani. 
Nem,  mert  valóban kevés  az  időtök.  Fontos  lenne  megtérésre,  gondolko-
dás-átalakításra  fordítanotok  a  még  rendelkezésetekre  álló  időt,  míg  nem 
késő.
2. Azok a mesterek, akik érzékeiteken túli valóságokról határozott kijelenté-
seket  tesznek,  csak  annyiban  vállalhatnak  felelősséget  kijelentésükért, 
amennyiben megfelelő feltételeket is rendelkezésetekre tudnak bocsátani. Ez 
viszont szinte a nullával egyenlő. Így aztán csak annyiban lehet bizonyos ta-
pasztalatokat szerezni ezeknek a mestereknek tanítása alapján, amennyiben a 
technikai  eszközökön  túl,  átélt,  mindenkit  átölelni  képes  szeretet  és  Isten 
iránti bizalom járja át a gyakorlatot végzőt.
3. Gyermek-problémád eredetét génjeidben hordod. E téren nem bocsátkoz-
hatom jóslásokba, mert zavarná benső fejlődésed ütemét.
4. Hozzám vezetni valakit, akár gyermek, akár felnőtt, ez bizony az igazi Is-
tentől jövő emberi hivatás. E téren hallgass a szívedre! 
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 A természetgyógyászati tevékenységeden áldásom nyugszik. Első ke-
gyelmem felétek éppen az a természet, melyet civilizációtok azért rontott el, 
mert nem kellő erkölcsi súllyal nyúlt hozzá. Az igazi természetgyógyászok 
mind az Én munkatársaim.  Ilyen értelemben te is az utolsó idők munkása 
vagy.

5. A fatimai szoborral kapcsolatban, melyet országotokban körülhor-
doznak, annyit mondhatok, hogy nem szándékom szerint kezelik ezt az egész 
fatimai ügyet. Sajnos, Anyám fájdalmára van ez így. E témában nem maga a 
szobor az érdekes és a fontos, hanem az ÜZENET. De ezt nagyon cenzúráz-
va adják elő. Ha egyáltalán beszélnek róla. Főleg a harmadik üzenetet kelle-
ne terjeszteni és átelmélkedni mindazoknak, akik a jövő érdekében valami 
okosat szeretnének még tenni. De ez éppen hiányzik. Ezért a szobor mutoga-
tásának nincs komoly következménye rátok. Főleg nincs a főpapokra és az 
ország irányítóira.

6. Akiket te  őskeresztényeknek  nevezel, hát bizony nem Hozzám, ha-
nem azokhoz az őskeresztényekhez próbálnak igazodni, akik akkor sem ér-
tettek meg Engem, mikor emberként közöttük jártam. Én semmiféle szertar-
tást nem írtam elő olyan értelemben, mintha általa áradna Tőlem a kegyelem, 
függetlenül a befogadótól. Számomra egyedül az a  magatartás tetszik, me-
lyet az önzetlen szeretet sugall. A különböző ruházatok, különbségtétel nő és 
férfi között, testtartások, stb. ezek mind a farizeusok legfőbb témái voltak. 
Rólam joggal állapíthatták meg, hogy nem is vagyok vallásos, mert bizony a 
vallási előírásokat, ruházatra és egyéb külsőségekre, nem tartottam meg. Per-
sze el sem ítéltem azt, aki ezeket is megtartja, csak éppen nem tartottam fon-
tosnak, mint ahogyan ma sem tartom annak. 

7. E kérdésre, hogy lehet-e egy halott lelke egy élő kislányban, egyér-
telműen válaszom ez: LEHET. De ne kössétek egy élő ember lelkét más sze-
mélyhez. Nemcsak semmi jóra nem vezet, de kifejezetten árt. A kislányban a 
kislány lelke van!
         Megáldalak a NYUGALOM  és a TÜRELEM  LELKÉVEL."

******************************************************
338. 
Kérdező: Vonz a misztikum, az ismeretlen energiák felhasználásnak lehető-
sége, a természetgyógyászat. Ez küldetésem, vagy pedig csupán legyőzendő 
meddő kíváncsiság?

HANG: "Semmiképpen se akard legyőzni azokat a vágyaidat, melyek 
kiélése másokon, embertársaidon segíthet. Sokkal nagyobb az energiáknak az 
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a tartománya, melyet nem ismertek, és így helyesen használni sem tudtok, 
mint az, amit ismertek.  Jelen korotokban viszont ez a jó, mivel az ismert 
energiák legnagyobb részét olyan emberek foglalták le maguknak, akik az 
embereknek nem javára, hanem kárára, megfélemlítésére, és saját pillanatnyi, 
mulandó hasznuk gyarapítására használják fel azokat. 

A nagy világégés előtt, tehát most, egyre több olyan embert keresek fel 
és oltok be az  ismeretlen energiák kutatásának vágyával, akik már eddig is 
igazolták Előttem, hogy nem az önzés, hanem a világot fenntartó és mozgató 
SZERETET irányára törekszenek hangolódni. Így remélhetitek, hogy azok, 
akik majd nem esnek át a rostán, olyan energiák birtokába kerülhetnek, me-
lyek nemcsak felülmúlják a mostaniakat, hanem használatuk által az eljöven-
dő világ  paradicsomi  állapota  felé  fordíthatják  a  világmindenség  Általam 
nektek adott kormányrúdját.

Higgy a FÉNYBEN, higgy a természet adta energiák jótékony hatásá-
nak valóságában akkor is, ha kudarcok érnek. E kudarcokért nemcsak értel-
med és ismereted elégtelensége a felelős, hanem azok az ártó szellemek is, 
akik ha meg nem is akadályozhatják a jó szándékú emberek jó szándékú pró-
bálkozásait, de nehezíteni sajnos tudják azokat. 

Örülj minden megtapasztalható ERŐNEK, mely erőtlenséged ellenére, 
sőt gyakran éppen hatására, mutatkozhat meg úgy, hogy ne téged, hanem En-
gem vegyenek észre azok, akik általad Engem működni engedtek boldogulá-
suk érdekében. – Szeretlek -.

                      MEGÁLDALAK."
******************************************************

339.
Kérdező: Egy római katolikus kispap udvarolhat-e komoly szándékkal egy 
leánynak? Fölszentelt pap vállalhat-e házastársi kapcsolatot? Mindkét eset-
ben az illetők meg akarnak maradni egyházi szolgálatukban.

HANG: "Az a struktúra, melyben az említett egyházam jelenleg mű-
ködik, nem ad lehetőséget arra, hogy valaki - akár fölszentelt, akár csak erre 
készül - házasként szolgáljon a feljebbvalója engedélyével. Ezt nyilván te is 
tudod, és tudják mindazok, akik e témában érdekeltek. E téren minden pró-
bálkozás kudarcra van ítélve. Nemcsak a főpapok részéről, de a hagyomá-
nyos vallásosságot komoly lelkiismerettel követők részéről még jobban.

 A főpapok azért nem csinálnak ma már ebből nagy ügyet, mert  ma 
már nem jár az ilyen kapcsolat olyan anyagi, gazdasági hátrányokkal orszá-
gotokban,  mint  korábban.  Ezért  a  főpapok mindaddig  szemet  hunynak az 
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ilyen esetek felett, míg nagyobb nyilvánosságot nem kap az eset. A nagyobb 
nyilvánosság azért jelent számukra is problémát, mert azok a laikusok, akik 
ilyesmin megbotránkoznak, hivatkozva erkölcsi  érzékükre, lényegében ezek 
a laikusok tartják fenn anyagilag a nagy főpapi rezidenciákat csakúgy, mint a 
legkisebb plébániákat, fíliákat. Ezt a réteget tehát e struktúra fenntartói nem 
veszíthetik el, mert akkor e főurak mehetnének kapálni. Ez pedig, főleg már 
hatvan év után, nem rentábilis foglalkozás.

Én örömmel adom áldásom minden igazi szeretet-kapcsolatra, de ezzel 
az áldással sem változik meg a fenti képlet.

Újra kijelentem, amit már máskor is mondottam: Én több mint tíz éve 
senkit sem hívok országotokban papnak. Aki ma papnak megy, az nem azért 
megy, mert erre Én fölkértem. Azért megy, mert pszichikailag hangolt erre, 
és  úgy gondolja,  hogy e  pályán kiélheti  szíve-lelke  ambícióit,  s  jót  tehet 
azokkal, akik hinni fognak szavainak.

Amit Én kívánok, azt semmiféle intézményes egyházban nem bírják el-
viselni ma sokáig. Egy darabig igen, de egy nemzedéken át már nem. Egyet-
len intézmény sem hisz abban, hogy úgy fönnmaradhatna, ha SORSOMAT 
minden tagja vállalná. Főleg a vezető réteg előtt ez teljes képtelenség, utópia. 
Pedig bizony nemcsak fönnmaradna, de akkor virágozna ki igazán.

Nem tudom megállni, hogy ne említsem meg azt a nagy katasztrófát, 
mely felé rohantok. A katasztrófa után igazolódni fog, hogy - legalább egy 
hosszabb időre,-  az  Én egyházam valóban szolgálókból  fog állni,  és  nem 
uralkodókból.

 A ti országotokban ma nem papokra, hanem Nekem elkötelezett csa-
ládapákra és családanyákra van szükség. Nem szertartások, hanem magatar-
tások vihetik csak előbbre életemet köztetek. Ott,  ahol éltek, abban az or-
szágban és abban az egyházban kell  megmutatnotok,  hogy lehet  közvetlen  
kapcsolatotok Velem, függetlenül attól, hogy erről másoknak, akármilyen ha-
talmasoknak, mi a véleményük. Meg kell tanulnotok mindenben alkalmaz-
kodni a földi életben szükségszerűen kialakuló intézményekhez, mindenben, 
ami nem ellenkezik az igazságban megnyilvánuló szeretettel, és a szeretetben 
megnyilvánuló igazsággal. Mert Hozzám, mint ÚT-hoz, hűségesnek kell ma-
radnotok a nem-ártás, megbocsátás és segítés szent háromságában, annak el-
lenére,  hogy ennek következménye olyan  kicsiség,  alulértékeltség,  melyet 
méltán mondhattok méltánytalannak, olyan kiszolgáltatottság, mely biztonsá-
gát  nem mulandó  emberi  ígéretekre  alapozza,  és  olyan  szegénység,  mely 
azért tudja magát gazdagnak, mert mindig a szegényebbeket tartja szem előtt.
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Ezt papként egyetlen intézményben sem lehet sokáig képviselni, mert 
az ilyen magatartás TÜKÖR, melyet valami formában óhatatlanul össze fog-
nak törni azok, akik e tükörbe nem szeretnek belenézni.

Aki ma papnak megy, az ha akarja, ha nem, csupán már jelenlétével 
gátolja  annak  a  lelki-szellemi  fejlődésnek  ütemét,  melyet  megszüntetni 
ugyan nem tud, de némileg még tartósíthat azoknak körében, akik nem vál-
lalják, illetve vezetőik felelősségére hárítják lelkiismereti döntéseiket. Tehát 
azok körében, akik lelkileg infantilizáltak.

A Nap már lement a jelen egyházi struktúrák egéről, de sugaraiból ma-
radt még vissza valami. A Nap pályáját szükségszerűen követik sugarai. Ne 
akarjátok e sugarakat az egyházi struktúrák egén konzerválni. Nem rögzíthe-
tők azok. Ma sokkal többet használ az Én ügyemnek az, aki példás családi 
élettel vállalja sorsomat, mint az, aki felszentelt főtisztelendőségében meg-
fellebbezhetetlen tekintéllyel mond ítéletet elevenek és holtak felett.

Nagyon szeretlek benneteket. Szeressétek egymást úgy, mint Én szeret-
lek titeket.  Ezért  árasztottam ki  rátok Lelkemet.  Belőlem,  az  ÉLŐ GYÖ-
KÉRBŐL élő kövekként építse fel Lelkem általatok a régi Bábel ellenpólu-
sát, melyben mindenki egyetlen nyelven, az Én szeretetem nyelvén ért és be-
szél, és ez az Én Titokzatos Testemnek nevezett isteni csoda ragyogja be az 
egész teremtett világot Atyám dicsőségére és mindannyitok boldogságára.

 Aki ma országotokban papnak megy, az ezt inkább nehezíti, mint elő-
segíti.

                            Megáldalak benneteket az
                ÁTLÁTSZÓSÁG és a BECSÜLETESSÉG LELKÉVEL"

****************************************************
340. 
Kérdező: Uram! Össze vagyok zavarodva. Kérlek, segíts!

HANG: "Gyermekem! Azt mondod, nagy utat tettél meg. Ez így igaz. 
Azonban nem az az út volt nagy, amit ma megtettél, hanem az, amit lélekben 
kellett megtenned ahhoz, hogy most itt légy. Az a zavar, mely most benned 
van, csak a felszín. Ha jobban elmélyedsz, akkor fény felé fogsz hatolni, és 
magad is látni fogod, hogy hogyan rendezd azokat a problémáidat, melyekről 
eddig úgy gondoltad,  hogy erődet,  képességeidet  felülmúlják.  Gondolkod-
junk együtt!"

Nem látom a fényt. Elvesztettem hitemet önmagamban. Nem tudom, 
hogy ki vagyok, és merre tartok. Nem tudom, hogyan döntsek családban, em-
beri kapcsolataimban.
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HANG: "Nyilván nem a FÉNNYEL van baj, hanem azokkal a benső 
szemekkel, melyeket más néven hitnek szoktatok nevezni. A HIT nem más, 
mint a szívnek a szeme. Igazán az lát jól, aki szívével tudja látni környezetét, 
de önmagát is. Most megpróbálom elmondani neked, hogy mit kéne látnod 
szíved szemével, vagyis hiteddel:
1. Nincs sok kérdésed, csak egy-kettő, s ezek hordozzák a felületen a többit. 
Ez a pár kérdés így hangzik: A./ Tevékeny életet élhetsz-e bennem Uram? 
B./ Mennyiben használom tükörnek körülményeimet, és mennyiben vagyok 
tükör másoknak?- Ha e két kérdésre komolyan válaszolsz, akkor a többi kér-
désre  többé-kevésbé már feleltél is magadnak.
2. Annyiban tudok benned élni, amennyiben szándékvilágodat irányíthatom. 
Értsd meg: nem az eredmény a fontos,  hanem a forrás. Nem az a fontos, 
hogy mi történik,  hanem az, hogy miért  történik.  Ha a miértekre teszed a 
hangsúlyt, akkor jobban tudlak irányítani, mintha azokkal engeded magad el-
foglaltatni, amik történtek.

Körülményeid mindenképpen tükrök, melyek által  olyan önismeretre 
juthatsz, amely megment az önámítástól. Nemcsak olyan vagy, amilyennek 
látod magad, hanem olyan is, amilyennek látnak mások. Ez mindaddig igaz 
lesz, míg egészen át nem járja lelkedet az Én Lelkem. Ha ez megtörténik, ak-
kor benső szabadsághoz jutsz, mert ahol a LÉLEK, OTT A SZABADSÁG. 
Akkor vagy szabad, ha az Általam megmutatott jót minden külső és belső 
kényszer ellenére képes vagy VÁGYNI. Tehát nem arról van szó, hogy meg 
is tudod tenni, de igenis szó van arról, hogy szándékodban "igen"-t tudj ezek-
re mondani.

Gyermekeddel és férjeddel kapcsolatban a következőket kell tudnod: 
Nem te választottad gyermekedet, hanem ő választott téged. Ezt nagyon fon-
tos tudnod. De legalább ilyen fontos még az is, hogy ne érezz felelősséget 
iránta, csak önmagad iránt. Te őt sem jobbá, sem rosszabbá, sem boldogab-
bá, sem boldogtalanabbá tenni nem tudod. Ez nem a te, hanem az Én felada-
tom, illetve kettőnk feladata, az Enyém és az övé. Amíg meg vagy kötözve 
gyermekeddel, addig nem is tudod helyesen szeretni őt, mert helyesen az sze-
ret, aki úgy szeret, mint Én. Tehát gyermekeddel kapcsolatban sem lehet fel-
adatod az, hogy elveszíthesd szíved nyugalmát, és az sem, hogy megszerezd 
az ő szíve nyugalmát. Jól tudom, hogy egy édesanyának ezek a szavak nem 
eléggé megnyugtatóak. A saját Édesanyámnak sem voltak szavaim megnyug-
tatóak igen gyakran. Sokszor nem értettük meg egymást. De nem engedhet-
tem abból, amit jónak láttam, Vele szemben sem, mert akkor nem igazságban 
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szerettem volna őt. A te életedben is az Én szeretetem csak igazságban nyil-
vánulhat meg. De hidd el, ez az az igazság, mely egyedül képes megszabadí-
tani minden olyan benső gyötrődéstől, mely erődet legyengíti.

Férjeddel kapcsolatban pedig azt kell mondjam, hogy  ő sem képes sem 
boldogulni általad,  sem boldogítani téged. Az az együtt-szenvedés, melyet 
sorsként kell hordanod, szintén arra az önismeretre akar ránevelni, melynek 
végső kicsengése így hangzik: nem az a boldog, akit szeretnek, hanem az, aki 
szeret. Ha nem így lenne, akkor Nekem pokol lenne az életem köztetek.

Drága Gyermekem! A munkáddal és jövő életviteleddel kapcsolatban - 
ne haragudj, de - kissé kiábrándítalak. Ha Én most világos választ adnék szí-
vedben lévő kérdésedre, akkor belemennék abba, hogy áthárítsd Rám a fele-
lősséget, melyet éppen döntésed által magadnak kell vállalnod."

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL."
******************************************************

341.     KÖZÖS LELKI ÖRÖKSÉGÜNK,
hogy minden bajunkra, nehézségeinkre megkeressük, és általában meg is ta-
láljuk a megfelelő bűnbakot. Ez legtöbbször a házastárs, a gyerek, az unoka, 
a szomszéd, a rokon, de lehet az önkormányzat, a rendszer, és még sorolhat-
nám, a pap, az orvos, a polgármester, az iskolaigazgató, a tanár, sőt nem rit-
kán még a Jóisten is!

E leleményességünknek egyszerű magyarázata az, hogy nem hiszünk a 
fatalizmusban.  Nem  hiszünk  abban,  hogy szükségszerű  bajba  kerülnünk. 
Nem hiszünk abban, hogy nem valaki vagy valakik okai bajainknak. Nem 
hisszük, mert tudjuk, hogy mi magunk is olyanok vagyunk, hogy tudunk bajt 
okozni másoknak - bár általában nem szoktunk -, de ahogy magunkat ismer-
jük, meg tudnánk csinálni, és azt is, hogy ne okozzunk másoknak bajt. Így 
hát a mi bajainknak is vannak okozói.  Vannak, akik véleményünk szerint 
szinte akkor érzik jól magukat, ha feszültségeket idéznek elő életünkben. Mi 
pedig nem győzzük e feszültségeket feloldani, csökkenteni, elkerülni.

Általában tudunk róla, hogy már vagy kétezer éve eljött közénk az Is-
ten Fia, és sokszor hallottuk már, hogy Ő mindent megoldott, csak ezt el kell 
hinnünk. De hát nem tudjuk elhinni. Nem tudjuk elhinni, hogy világunk tör-
ténelmében elég lenne az, hogy egyetlen valaki legyen igazi keresztény, Jé-
zus, és mi aztán már ennek következtében elég, ha hiszünk az Ő igazi keresz-
tény életében. A többit Ő majd elintézi.

Nem tudjuk ezt elhinni, mert a fránya tények ellene mondanak. Úgy tű-
nik,  nem intézett  el  semmit,  amit  nekünk kellene elintéznünk.  Úgy tűnik, 
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hogy Ő példát adott. És furcsa módon nem arra adta a példát, hogy hogyan 
lehet konfliktusok nélkül és feszültségmentesen élnünk, hanem éppen ellen-
kezőleg. Arra adott példát, hogy nem feloldanunk kell a feszültségeket kü-
lönböző gyógykúrák és pszichológiai analízisek által, melyek bizony nem ke-
vés pénzt húznak ki a zsebeinkből, hanem arra adott példát - akár hiszi a ked-
ves olvasó, akár nem - hogy hogyan kell EGYÜTT ÉLNÜNK FESZÜLT-
SÉGEINKKEL és feszültségeink forrásaival,  legyenek azok akár házas-
társ, akár gyerek, akár szomszéd, akár rendszer, de még akár a JÓISTEN is.

Arról írásos dokumentumaink vannak, hogy Jézus egész életében fe-
szültségben élt édesanyjával. De feszültségben élt tanítványaival is. Olykor 
oly nagy volt e feszültség, hogy még kérdezni sem merték őt. A főpapokról 
és az akkori oltáregyletről, rózsafüzér társulatról, tehát a vallásos rétegről, a 
farizeusokról ne is beszéljünk.

Közös  lelki  örökségünket,  azt  a  leleményességünket,  mely  mindig 
megtalálja minden bajunk bűnbakját, talán szerencsésebb lenne arra használ-
ni, hogy rátaláljunk arra a Jézusra, aki majd megtanít bennünket együtt élni, 
lelki békében együtt élni részeges férjjel, neveletlen gyerekkel, rosszindulatú 
szomszéddal, önkormányzattal és rendszerrel, de még arra is képes megtaní-
tani övéit ez a Jézus, hogy  a Jóisten nem csinálta rosszabbul a teremtést, 
mint mi tudtuk volna,  ha éppen ránk bízta volna.

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

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

342. A HANG 5-ÖS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA 

Istennek hála, a HANG ötödik kötete is megjelenhetett. 
Köszönetet mondok mindazoknak, akik kérdéseikkel tanúságot tettek arról, 
hogy hisznek abban a SZEMÉLYES  SZERETETBEN, AKI E HANGON 
keresztül  szólt  hozzájuk.  Hiszem,  hogy mindenkit  épített,  buzdított  és  vi-
gasztalt  e  HANG,  akik  vették  maguknak  a  fáradságot,  és  beleolvastak  e 
könyvekbe. Hiszem, hogy e könyvek által is szebb lett a Föld.

Szeretettel  kérem kedves  olvasóimat,  imádkozzunk  egymásért,  hogy 
mindannyiunknak legyen füle a hallásra, mikor a HANG közvetlenül akar 
szólni hozzánk.
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Az eddig megjelent kötetek arról tesznek tanúságot, hogy Ő, aki ben-
nünk él, és értünk él bennünk, szavai által erőt és bátorítást ad nekünk arra, 
hogy jobban tudjuk szeretni Őt és egymást. Arra hívja fel figyelmünket, hogy 
boldogságunk forrását ne rajtunk kívül keressük, mert az a szívünkben van. 
Ott vár bennünket, Ő AZ, SZEMÉLYESEN!

1994. december
2365 INÁRCS
Rákóczi u. 3/b.

                                                                                 Dombi Ferenc 

343. TÁMOGAT ISTEN MINDEN MUNKÁT? ISMERHETI      
EGY  GYERMEK  SZÜLEIT  JOBBAN,  MINT  A  SZÜLŐ  A  
GYERMEKÉT?

 Kérdező: 1. Lehet-e egy olyan munka Isten által támogatott és áldott, 
melynek végeredménye biztonságot és függetlenséget eredményezhet az or-
szágnak és a benne élő embereknek, de ennek a végeredménynek a megköze-
lítése kígyó-okosságot igényel a munka végrehajtójától,  néha kétes elemek 
bevonásával? 2. Lehetséges-e az, hogy a Földre születő gyermekek jobban is-
merik szüleiket, mint a szülők a gyerekeiket, de erről képtelenek földi életük-
ben bizonyosságot szerezni?

HANG: "Első kérdésedre határozott IGEN a válaszom. De hogy ezt az 
IGEN-t jobban megértsed, részletesebben kell foglalkoznom a föltett kérdé-
seddel.

Aki olyan munkát vállal, melynek következménye általad említett ered-
mény, akkor az, aki e munkát felvállalja, nagyon helyesen cselekszik, mivel 
olyan célt tűzött ki maga elé, mely teljesen szinkronban van az Én szándé-
kommal.
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Egy cél eléréséhez természetesen eszközöket kell használni.  Ezek az 
eszközök soha sem lehetnek ellentétben a helyes cél erkölcsi értékével. Tehát 
csak olyan eszközök megengedhetőek, melyek mentesek mások tudatos meg-
károsításától,  az  illetők  akarata  ellenére.  Ezt  is  magyaráznom  kell.  Van 
olyan, hogy mások megkárosítása megengedett, ha az illetők szabadon vál-
lalják e megkárosításnak rizikóját.  Ilyen pl.  bizonyos  szerencsejátékokban 
való részvétel. Ha valaki szerencsejátékokban kárt szenved, az nem vádol-
hatja erkölcstelenséggel az ő kárára történt nyertest.

Az általad említett  kétes  elemek, ha emberek, akkor felhasználhatók, 
de nem vehetők rá arra, hogy erkölcstelen eszközökkel dolgozzanak. Ha pe-
dig előre látni lehet, hogy ők ilyen eszközöket fognak használni, akkor tudo-
másukra kell hoznod, hogy te az ilyen eszközöktől elhatárolod magad. Ha 
ennek ellenére használnak ilyen eszközöket, akkor te nem vagy bűnrészes, 
máskülönben igen. A cél tehát nem minden esetben szentesíti  az eszközt. 
Csak a SZERETET cél ilyen, mert az nem viselhet el szeretetlen eszközöket. 
Szeretetlen eszközökkel nem lehet szeretni! Ellentmondás lenne. Ez esetben 
nincs hosszabb vagy rövidebb táv. Nem mondható tehát, hogy rövid távon 
ugyan szeretetlen valaki, de ez hosszú távon szeretetet eredményez. Hosszú 
és rövid táv csak a képzelet világában van A szeretetet nem szabad a képze-
let  világába helyezni.  Annak itt  és most  kell  megvalósulnia.  Ha pedig bi-
zonytalan vagy egy eszköz erkölcsi értékét illetően, akkor bizonyosságra kell 
jutnod. Bizonytalan lelkiismeret nem járhat együtt szívbékével. Márpedig a 
szívbéke a legfontosabb a világon számotokra. Mit is használna nektek, ha az 
egész világot megnyernétek is, de lelketek kárát szenvedné?! Ugyan, mit ad-
hat egy ember cserébe lelkéért?

Második kérdésedre szintén IGEN-nel kell válaszolnom. De itt is rész-
letesebb magyarázatara van szükség.

Azokban  az  esetekben,  mikor  valaki  önmaga választja  meg  szüleit, 
természetes, hogy jobban ismeri őket, mint ők gyermeküket. De van olyan 
eset, mikor ebből a világból, melyet ti másvilágnak neveztek, olyan lélek in-
dul megszületni a Föld bolygóra, aki alkalmatlan volt arra, hogy maga vá-
laszthassa meg szüleit. Ez olyankor van, mikor valaki előző életében annyira 
szétroncsolta erkölcsi életét, hogy képtelen már az önértékelésen kívüli he-
lyes értékelésre. Önértékelése helyes, éppen ezért szenvedi itt a poklok pok-
lát, de ez a fájdalmas önértékelés lehetetlenné teszi önmaga számára, hogy 
józanul tudjon dönteni a jövendő földi életét illetően. Ezért mások, olyanok, 
akik őt sokkal jobban szeretik, mint ő saját magát, döntenek leendő földi éle-
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tének sorsvonaláról, karmájáról. Az ilyen lélek, ha leszületik a Földre, akkor 
nem ismeri jobban szüleit, mint azok őt.

De sem egyik,  sem másik  esetben  nem szerezhetnek  bizonyosságot 
olyan értelemben, hogy őket ez befolyásolhatná földi életükben. Van azon-
ban egy másik bizonyosság. Ha valaki a dac-korszakokat, a pubertás éveket 
nem számítva, harmóniában van szüleivel, akkor ez annak a jele, hogy ő job-
ban ismeri szüleit, mint a szülei őt, mert ő választotta magának szüleit. De ha 
szinte egy életen át nem találja meg valaki szüleivel a harmóniát, az bizony - 
kevés esettől eltekintve - nagyon lerongyolódott állapotú volt, mielőtt a Föld-
re született volna. Azért mondom, hogy kevés esettől eltekintve, mert előfor-
dul ritkán, hogy valamelyik szülő, bár gyermeke őt választotta, olyan irányt 
vesz, mellyel a gyermeke a Földre jötte előtt nem számíthatott. Ez azért le-
hetséges,  mert  a  karmikus  sorsvonalakon belül  van  olyan  szabad terület,  
mellyel csak hozzávetőlegesen tudnak az itteni lelkek kalkulálni. 
   Megáldalak  SZERETETEM és BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL." 

*******************************************************
344. MIÉRT NEM KAPOK BELÜLRŐL IRÁNYÍTÁST?

Kérdező:  1.  Jól  cselekedtem,  mikor  otthagytam munkahelyemet?  2. 
Van-e oka,  hogy nem kapok  belülről  utalásokat  életemet  illetően?  3.  Egy 
olyan szolgádról kérdezlek, aki tanítóm is. Jó szolgád ő?

HANG: "Gyermekem! Valamikor Én is otthagytam munkahelyemet. 
Jó okom volt rá. Annyira otthagytam, hogy tanításaim során még csak nem is 
példálóztam ezzel kapcsolatban. Pedig az életnek szinte minden területéről 
hoztam fel példákat tanításom jobb megértése céljából. Az ács-mesterséggel 
kapcsolatban sohasem példálóztam. Azért nem, nehogy valaki Velem akarja 
alátámasztani, és így áldássá minősíteni azt a kenyérkereső munkát, melyet 
átokként cipeltek magatokon földi életetek során. Sajnos még így is sokan is-
tenítik azt a munkát, melyről Lelkem az emberi  történelmetek indulásakor 
így fogalmazott: „Arcod verejtékével eszed a kenyered.”

A munkahely nem oltár, melyen naponta be kell  mutatnotok Nekem 
hétköznapi áldozatotokat. A munkahely ESZKÖZ. Eszköz arra, hogy bizto-
sítsátok  magatoknak azokat  a  szintén  eszközöket,  melyek a  földi  életetek 
fenntartására szükségesek. De tudnod kell, hogy a földi életed fenntartása is 
eszköz csupán. A CÉL az az örök boldogság, melynek vágyát szívedben hor-
dod, s melyet azáltal tudsz ápolni, hogy kedvemben jársz minden próbálko-
zásodban.
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Nem jelent tehát  gyávaságot, sem pedig  megfutamodást az, ha valaki 
azért hagyja el munkahelyét, mert ott nem élhette meg az Én szívbékémet.

Soha nem vagy fölmentve viszont az alól, hogy keresd Isten országát 
és az Ő igazságát. Ez azt jelenti, hogy az Isten is időigényes! Nem lehet rá-
adás a többi elfoglaltságod mellett, hanem meg kell hogy előzzön fontosság-
ban mindent, át kell járnia gyakorlatilag minden percedet. Ha ez történik, ak-
kor meg fogod találni azt a munkahelyet, melyet  Én hozok eléd ráadásként 
az Isten országát kereső elfoglaltságod mellé. Az semmiképpen sem jó, ha 
nem észlelsz magadban belülről életedre vonatkozó utalásokat. A hiba nem a 
leadóban van, hanem a felvevőben. Imádkozni számodra is azt jelenti, hogy 
lelkedet az Istenhez emeled. Ha ez nem jár magadra nézve következmények-
kel, az nem jó. Aki Istennel találkozik, az vagy nyugtalankodni kezd, mert 
belülről tudja, hogy nem vagyok életében ELSŐ, vagy pedig békémet élvezi. 
Ha nem találod meg békédet, békémet magadban, akkor ne Nálam keresd en-
nek okát. Amennyire rajtam állt, annyira átadtam mindent nektek. Ennek a 
ténynek meglátása, megtapasztalása már a te feladatod.  

Harmadik kérdésedre nem válaszolok.  Személyeknek csak önmaguk-
ról, és sohasem a másikról mondok véleményt. Ha más kérdezne felőled, ró-
lad sem mondanék senkinek semmit.  Bár ti is úgy tennétek, hogy senkiről 
sem mondanátok véleményt az illető háta mögött. Sok olyan bajt tudnátok 
kiszűrni köreitekben, melyek emberi kapcsolataitokat mérgezik. 

Azt, hogy kire hallgass, és mit tegyél magadévá, azt nem Nekem, ha-
nem neked kell eldöntened. Éppen ezért vagy felelősségre vonható, és ezért 
vagy megjutalmazható. Ezért lehetsz partnerem.

Megáldalak a szellemek megkülönböztetésének LELKÉVEL."
*******************************************************

345. BÁTORÍTÁST KÉREK!
Kérdező: Több füzetet írtam már tele gondolataiddal. Adj további bá-

torítást!
HANG: "Drága Gyermekem! Az ÉGBEN is öröm az, hogy figyelsz 

Rám, és rögzíteni akarod gondolataimat. Bizony sok csatornára volna szük-
ségem, hogy jelen földi életeteket elviselhetőbbé tudjam tenni. Senkit sem 
vehetek rá erőszakkal arra, hogy figyeljen Rám. De aki hallani akar önmagá-
ban Engem,  annak kinyilatkoztatom Magamat,  hogy a Bibliában található 
örömhírem valóban minél több ember életében teremtsen Tőlem áradó, Álta-
lam küldött lelki örömöket. Téged is erre választottalak és hidd el, nem az a 
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legfontosabb, hogy hogyan mondod az Én gondolataimat,  hanem az, hogy 
AZT mondod. De azért a hogyan sem hanyagolható el egészen.

Lelkemnek te is hangszere vagy. Az az Én vágyam, hogy rajtad keresz-
tül is mennyei muzsika, vagyis erőt adó harmónia és az Én békém legyen je-
len köztetek.

Megáldalak BÉKÉMET ÉRLELŐ LELKEMMEL."
*******************************************************

346. A KOZMIKUS EVANGÉLIUMRÓL. TÁRSTALANSÁG- RÓL
 Kérdező: 1. Mi a véleménye a Kozmikus Evangéliumról? 2. Anyagi, lelki 
problémáimra személyre szóló üzenetet szeretnék kapni.
3. Társtalannak érzem magam. Meddig lesz ez így? A gyermek utáni vágy 
hiánya bennem jó vagy nem jó?

HANG: "Leányom! 1. Csak Kozmikus Evangélium létezik. Tudom, te 
nem erre gondoltál, mikor ezt a kérdést föltetted, hanem arra, hogy valóban 
az  Én  evangéliumaimon  kívül  nevezhetők-e  más  evangéliumok  is  Tőlem 
származónak. Erre az a válaszom, hogy csak részben. Az Én evangéliumaim, 
melyek megtalálhatók a Bibliában, olyan források, melyek nemcsak a világ-
mindenséget  járják  át,  hanem a  világmindenséget  is  fogják  össze,  egybe. 
Mindent ehhez,  a Bibliában megtalálható evangéliumokhoz kell  mérnetek. 
Azok az eszmék, szemléletek, melyek ezekbe nem illenek bele, azok nem ad-
hatnak olyan eligazítást, mely Hozzám közelebb hozhatna bárkit is. Ezért is 
olyan fontos, hogy az evangéliumokban föllelhető tanításomban nagyon ott-
hon legyetek. Ez semmivel sem pótolható, ez mindent képes pótolni, ami a 
boldogságotokat érinti.

2. Második kérdésedre azt kell mondanom, hogy akkor jársz jó úton, 
ha a leírtakat fordított sorrendben tartod megoldandónak. Azt mindenképpen 
észre kellett már venned, hogy életed folyását Én tartom kezemben. Ezért is 
volt eddig fedél a fejed felett  mindig, és volt mit  enned annyi, amennyire 
szükséged volt. Ez így lesz mindaddig, míg józan eszedre hallgatva a jelent 
akarod úgy élni, hogy halálod óráján te tudjál nevetni olyankor, mikor körü-
lötted sírnak majd azok, akiket el kell hagynod. Nem arról van szó, hogy ez 
fog történni, hanem arról, hogy így kell gondolkodnod. Tehát a Belém vetett 
bizalom, és arra való törekvés, hogy bízni tudjak benned, számítani tudjak 
rád, a te részedről megköveteli azt az önfegyelmet, mely nem rázódhat szét 
mások fegyelmezetlensége miatt.

3. Karmikus problémára kérdeztél rá a harmadik kérdésedben. Senkit 
sem engedek erején felüli  nehézségekbe bonyolódni. A Bibliában olvasha-
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tod,  hogy egyszer ezt  mondtam:  "Én vagyok az AJTÓ." Ez azt  is  jelenti, 
hogy nemcsak  ÚT,  hanem  KIÚT is  vagyok.  Csak  olyan  értelemben  van 
könnyebb vagy nehezebb út, amennyiben az Én szándékom szerinti az, vagy 
nem.  Én sohasem vagyok jelen senki  életében ERŐM nélkül.  Ahol  erőm 
nem működhet, ott nem is vagyok jelen. Gyermekkel vagy anélkül, társsal 
vagy anélkül, lényegében egyre megy. Ami nem megy egyre: Jézussal vagy 
Nélküle. Minden ezen áll.

Megáldalak."
*******************************************************

347. EGY ÁLOMRÓL
Kérdező: 1. Egy álom, melyben nekem fizetnem kell, s a többieknek 

nem. Még mosolyogtak is rajtam. Ezt én nem tartottam igazságosnak. 2. Az 
előre jelzett megpróbáltatások megszüntethetők-e  /imával, böjttel, stb./? 3. 
Hogyan tudom kérni az égiek segítségét hatékonyan családom érdekében?

HANG: "1. Mint tudod, az  álom az olyan szimbolikus  nyelv,  mely 
sokkal több tartalommal telített, mint első látásra tűnik. A te álmod megfejté-
sét a végén kell kezdeni szétbontani. 

Erős igazságérzettel rendelkezel, s ez rövid távon nem kifizetődő. Sőt! 
Az a világ, melyben élsz, annyira nem értékeli ezt, hogy szinte bántó azok 
számára, akik szintén erős igazságérzéssel rendelkeznek. Föl kell hívnom fi-
gyelmedet arra, hogy ez a tulajdonságod az Én szememben olyankor értékes 
igazán, mikor mások érdekében használod ezt fel. Te a magad számára job-
ban teszed, ha nem az igazság, hanem az irgalom lelkületét ápolod magad-
ban. De merj kiállni mások érdekében az igazságtalanság ellen akkor is, ha 
ebből pillanatnyilag hátrányod származik. Ne az emberek véleménye legyen 
döntő számodra, hanem az Én véleményem.
2. Azok a katasztrófák,  melyek előtt  álltok,  olyan imával  és böjttel,  mely 
gondolkodás-átalakítást eredményezne, csökkenthetők, sőt megszüntethetők 
lennének. Ez az egyik fontos szempont, amely miatt vannak a legkülönbö-
zőbb helyeken legkülönbözőbb jelzések innen tőlünk, felétek. E sorok is töb-
bek között ennek érdekében íródtak. Ezért is szólok jelen korotokban a leg-
különbözőbb korú, rangú, nemű médiumaimon keresztül hozzátok. Imádkoz-
zatok és böjtöljetek, hogy szeretetem bennetek olyan talajt teremtsen, mely-
ből sokszoros termés remélhető Istenetek dicsőségére és lelketek javára.
3. Amikor családodról van szó, olyankor rólad van szó. Családod nem más, 
mint a te kiteljesedésed, olyan értelemben, mint a gyümölcs a fa kiteljesedé-
se. De azért van egy lényeges különbség a kettő között. A te családod erköl-
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csi tartalma nem azonos a te erkölcsi magatartásoddal. A te közvetlen hozzá-
tartozóid  közvetlenül  Hozzám vannak bekötve erkölcsi  vonalon,  vagyis  a 
boldogságuk vonalán.  Hozzád csupán annyiban tartoznak,  amennyiben ők 
akarják, s nem annyira, amennyire te akarod. Értük akkor tennéd az igazi jót, 
ha velük tennéd azt, amit magadnak is jónak tartasz. Ha velük imádkoznál, 
ha velük böjtölnél, ha velük beszélnél Rólam érdeketekben. De ez csak akkor 
lenne érték, ha nemcsak te akarnád ezt,  hanem ők is. Minden Velem való 
kapcsolat értelmét veszti akkor, ha e kapcsolatban bármilyen mások felé irá-
nyuló erőszak megjelenik. E kijelentésemben a hangsúly a mások felé szava-
kon van, mert az nagyon értékes, ha valaki saját magán vesz erőszakot annak 
érdekében, hogy Velem szorosabb kapcsolatba kerüljön.

Gondban ne légy családodat illetően. Magadat illetően sem. Ti Hozzám 
tartoztok. Nem kell félnetek a rátok jövő katasztrófáktól, melyek majd azo-
kat, akik nem Enyéim, halálos rémületbe fognak ejteni. Ti bízzatok! Külső és 
belső világotoknak egyaránt győztese vagyok. A külső világotoknak azért, 
mert a szelídek fogják birtokolni a Földet. Belső világotoknak pedig azért, 
mert nyitva hagytátok szíveteket Felém akkor is, mikor mások különböző fé-
lelmi okok miatt elfordultak Tőlem.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL."
***************************************************

348. ANYÁMNAK SOK BAJA VAN VELEM
Kérdező: Édesanyámnak sok baja van velem.  
HANG: "Gyermekem! Az Én Édesanyámnak is sok baja volt velem. 

Ő ezt úgy oldotta meg, hogy elfogadta érveimet, melyekkel próbáltam meg-
magyarázni cselekedeteim rugóit. Mikor pedig azt láttam, hogy nincs értelme 
magyarázkodásra, akkor úgy tettem, azt éreztettem vele, hogy csak annyiban 
tartozunk egymáshoz, amennyiben hallgat Rám. (Mt 12;47-50.)

Egy gyermeknek csak akkor és ott van reménye, hogy a szülő-gyermek 
kapcsolat ne mérgesedjen el, amikor és ahol a szülő akar tanulni a gyermek-
től. Az egy más kérdés, hogy ez lehetséges-e mindig. De egy szülőnek ez kell 
legyen az alapállása, ha gyermekének nem akarja megkeseríteni az életét. 

Ne feledjétek, hogy Én nem felnőttet állítottam gyermekek elé, hanem 
egy gyermeket  a  felnőttek  elé  példaképnek.  Te  nyilván  másképpen  látod 
nemcsak az életedet, de a világot is, mint édesanyád, mint ahogy a te gyerme-
ked is másképpen fogja látni azt, mint te.

 Semmiképpen sem szabad engedned - semmiféle békesség kedvéért -, 
hogy anyád szempontjai irányítsanak. Figyelembe veheted őket, de csak azo-
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kat értékeld, amelyek szíved nyugalmát nem veszélyeztetik. Szeretni nem azt 
jelenti,  hogy szófogadónak lenni.  Tisztelni  nem azt  jelenti,  hogy engedni. 
Szeretni azt jelenti, hogy akard másoknak azt a jót, amiről tudod, hogy neked 
is, Nekem is jó volna. Tisztelni pedig azt jelenti, hogy észrevenni másban bi-
zonyos értékeket, melyek természetszerűen tiszteletet váltanak ki abból, aki 
ezt észreveszi. A szeretés forrása tehát benned van. A tisztelés forrása abban 
van, akit tisztelned kell értékei miatt.

Nem könnyítheted meg édesanyád életét azáltal, hogy vállalod mellette 
az önállótlanságot. Én sem tehettem ezt meg anyámmal, Máriával. Egy örök-
kévalóságon át hálás Ő ezért most Nekem.

Megváltoztatni  senkit  sem lehet,  mivel  mindenki  csak önmagán tud 
gondolkodás-átalakítást végezni. A kiélezett helyzeteket nyilván nem szabad 
keresned. De ha adódnak ilyen helyzetek, akkor tudnod kell, hogy egységre 
nem a másik féllel, hanem Velem kell jutnod. Ha a másik fél is ezt teszi, ak-
kor egység van köztetek. Különben szakadás. Emberek között az egység te-
hát nem lehet cél. A Velem való egységnek kell a célnak lenni. Ennek lesz 
következménye az, hogy akik Velem egységben vannak, azok egymással is 
egységbe kerülnek.

Máté 10;34-39-ben előre megmondtam, eleve számolnotok kell azzal, 
hogy ellensége lesz saját háza népe annak, aki Engem követ. Én pontosan fo-
galmaztam. Nem azt mondtam, hogy ellensége lesz háza népének ő, hanem 
fordítva. Őneki lesznek ellenségei azok, akik nem bírják elviselni az ő más-
ságát,  tehát  Velem nincsenek élő  kapcsolatban.  Velem nem az  ima  vagy 
egyéb ájtatosság kapcsol benneteket össze, hanem a szeretet, mely gyakorlat-
ban legtöbbször éppen abban nyilvánul meg, hogy nem akarja saját igazát 
erővel a másikra ráhúzni. 

Éppen ezért mondtam azt is, hogy nem békét jöttem hozni, hanem kar-
dot, mely bizony családokon belüli szakadásokat eredményez. Igen, mert aki 
jobban szereti anyját vagy bárkit, mint Engem, az nem méltó Hozzám.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL."
******************************************************

349. EGY TÍZÉVES KISLÁNY KÉRDEZ
Kérdező: Egy tízéves kislány kérdez. 1. Hogyan tudnálak Téged látni, 

és hogyan találkozhatnék veled, Istenem? 2. Ki és hogyan tudja megakadá-
lyozni a világ rosszabbodását? 3. Miért nem akadályozza meg Jézus a sok 
bűncselekményt? 4. Volt egy kedves kiscicám. Miért kellett olyan fiatalon el-
mennie tőlünk? Fogom e még őt látni, és ha igen, mikor????
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HANG: "Nagyon aranyos vagy! Kérdéseidre nem is olyan könnyű vá-
laszolnom. Azért nem könnyű, mert ehhez nem elég, hogy nagyon szeretjük 
egymást. Ehhez még az is kellene, hogy te jobban ismerjél Engem. Sajnos 
ehhez  idő  kell.  Nemcsak  annyiban,  hogy idősebbnek  kell  lenned,  hanem 
azért, mert több időt kellene arra fordítanod, hogy Velem foglalkozz. Ha ezt 
megteszed, akkor jól meg fogod érteni azt, amit most mondok kérdéseiddel 
kapcsolatban.
1. Amíg valaki a Földön él, addig csak a SZÍVÉVEL tud Engem látni. Bi-
zony, testvérkém, a te szívednek is van szeme. Ezt ti úgy hívjátok, hogy HIT. 
Aki hisz Bennem, az Értem él. Ez azt jelenti a te korodban, hogy az Én ked-
vemért kel föl reggel, Értem megy iskolába, Értem tanul és Értem segít ott-
hon és máshol is. Értem játszik és Értem néz tévét. Ha így teszel, akkor látsz 
Engem a szíveddel. Azért mondtam, hogy Engem látsz, mert Én a te szerető 
Istened vagyok, aki úgy szeretlek téged, mint senkit a világon. Persze ez nem 
annyit jelent, hogy minden kívánságodat teljesítem. Nem, mert te nem látsz 
úgy a jövőbe, mint Én, és ezért lehetnek olyan kívánságaid, melyek, ha telje-
sülnének, akkor később bajod származna belőlük. Éppen mert szeretlek, az 
ilyen kívánságaidat nemcsak hogy nem segítem, de amennyire Rajtam áll, 
még akadályozom is. Sajnos nem mindig tudom megakadályozni, hogy bajba 
ne keveredj, mert szabadnak teremtettelek, és ahogy korban növekedni fogsz, 
úgy növekszik szabadságod területe is. A felnőtteket azért nem tudom akadá-
lyozni, hogy nagy bajokat ne csináljanak, mert nekik nagy a szabadság-terü-
letük, vagyis a felelősségük.
2. A világ rosszabbodását csak ti emberek tudjátok akadályozni azáltal, hogy 
igazán szeretni akarjátok egymást. Az szeret jól, aki csak azt akarja a másik 
embernek, amiről tudja, hogy saját magának is jó lenne, hogy így tennének 
mások vele.

Te  annyiban tudod akadályozni  a  világ rosszabbodását,  amennyiben 
igyekszel jót akarni mindenkinek, otthon, iskolában, mindenhol.
3. Úgy gondolom, e harmadik kérdésedre már válaszoltam az elsőnek a vé-
gén.  Én valóban szabadnak teremtettelek  benneteket.  Ezt  azért  kellett  így 
tennem, hogy szeretni tudjatok. Szeretni csak az tud, aki tud nem szeretni is. 
Hát ezért  nem tehetem, hogy akadályozzam a nem-szeretést,  mert  ezzel  a 
szeretést is akadályoznám. Ezt jelenti az, hogy csak szabadon lehet szeretni. 
Ha ezt nem érted egészen, kérd meg édesanyádat, hogy magyarázza el neked.
3. A kiscicáddal kapcsolatban pedig annyit mondhatok, hogy nincs rosszabb 
sorsa most, mint mikor nálad volt. Csak neked rosszabb így. Ez azért van, 
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mert nem vagy még szabad a cicádtól. Csak azok lehetnek igazán boldogok, 
akik belül a lelkükben minden mulandótól meg tudnak szabadulni az Én ked-
vemért. Ne hidd, hogy ez nehéz. Sokkal könnyebb, mint bárki is gondolná. 
Én mindent tudok pótolni, de Engem semmi sem tud pótolni.

Gyermekem! Amiket most üzentem neked, azokat később jobban meg 
fogod érteni, ha akarod. De mindez csak akkor lesz, ha többet foglalkozol 
Velem imában, olvasásban, tanulásban, beszélgetésekben.

Nagyon szeretlek. Megáldalak SZERETETEM  LELKÉVEL."
******************************************************

350. LEHET IMA A SEMMIRE GONDOLÁS NYUGALMA?
 Kérdező: Helyes ima-e a semmire gondolásban átélt nyugalom?
HANG: "Gyermekem! Amikor valaki semmire gondol, akkor éppen 

nem is imádkozik, mert nem gondol semmire. Imádkozni annyit jelent, hogy 
lelkedet Hozzám emeled.

 Van olyan nyugalmi állapot, és ezt elő is lehet, sőt hasznos előidézni, 
mikor valaki úgy igyekszik átélni az Én jelenlétemet, hogy nem gondol sem-
mi  másra. Másra nem, de arra igen, hogy most az Én jelenlétem járja át. Ezt 
az imát nagyon ajánlom mindenkinek. Olyan ez, mint mikor valaki kifekszik 
a Napra, és igyekszik átélni, hogy a Nap sugarai átjárják minden porcikáját. 
A többit a Nap már elvégzi. E hasonlat abban sántít, hogy eszméletlenül is 
lehet valakit kitenni a Napra, s a sugarak akkor is dolgoznak rajta, míg az Én 
jelenlétem hatékonysága nagyban függ attól, hogy mennyire tud valaki Rám, 
jelenlétemre koncentrálni.

E pár sorban már meg is kaptad kérdésedre a választ. Ahhoz, hogy lel-
ked fejlődése megfelelően tudjon kibontakozni, az szükséges, hogy ne ragadj 
le egyetlen imaformánál. Nem a szövegek hossza a lényeg, hanem az, hogy 
amikor Rám gondolsz, olyankor hidd el, hogy veled vagyok és szeretlek. Te-
hát a szíveddel láss Engem magadban! Merd vállalni a párbeszéd-imát! Szí-
vesen és örömmel mondok olyan gondolatokat, melyek téged építenek, buz-
dítanak és vigasztalnak. Csak hidd el, hogy ezek Tőlem jönnek! Ezáltal tudsz 
ezekből ERŐT meríteni. Amíg úgy gondolod, hogy ezeket te találod ki, ad-
dig éppen az az ERŐ fog belőlük hiányozni, melyre annyira szükséged van, 
hogy szíved békéjét állapotszerűen meg tudd őrizni.

Megáldalak LELKEMMEL, hogy szíved szeme, a HIT tudjon erősödni 
benned. Nagyon szeretlek,  és örömet  jelent számomra,  ha ez tudatos ben-
ned."

******************************************************
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351. ÁLMAIMRÓL, ÖNISMERETRŐL
Kérdező: 1. Jó úton járok-e? 2. Az ufókkal felvették-e a kapcsolatot a 

nagyhatalmak? Velük kapcsolatban igazak-e álmaim, vagy képzelgek? 3. Mi 
az önismeret útja?

HANG: "1. Én vagyok az ÚT. Fölteszem a kérdést: Hányszor olvastad 
már el a négy evangéliumot? Minél többször teszed, annál világosabb lesz 
előtted, hogy hol tartasz, és milyen úton jársz.
2. Az ufókkal kapcsolatos kérdésedet nem tetted volna föl, ha előbb átgon-
doltad volna, hogy mit is kérsz Tőlem. Gondold csak el: bármely titkosszol-
gálat  Hozzám fordulna médiumom által,  és olyasmiről  kapna információt, 
amiről hivatalos úton nem lehet informálódni. Mi lenne ennek következmé-
nye? Az, hogy ilyen ostobaság miatt vagy megölnék, vagy a bolondok házába 
zárnák ezt az informálót, s így médiumom éppen azt a feladatát nem tudná 
tovább betölteni, amire használom, vagyis arra, hogy boldogságotokat illető-
en adjak általa nektek olyan üzeneteket, melyeket mástól így nem kaphattok. 
Hidd el,  az ufó-probléma egyáltalán nem érinti  senki boldogságát. Semmi 
köze ahhoz, hogy valaki Hozzám tartozik vagy sem. Márpedig ez a lényeg. 
Minden más pótcselekvés irányába hat. Éppen ezért álmaid ezzel kapcsolat-
ban merő képzelgések.
3. Az önismeret útját elmondom neked. Írd le egy hétig, hogy mit csinálsz 
reggeltől  estig. Rögzítened kellene azt  is,  hogy hány órakor fekszel  le,  és 
hány órakor kelsz fel, s miután részletesen leírtad, hogy mit tettél egész nap, 
akkor osztályozd meg aznapi tetteidet. Így egy hét múlva előtted fog állni, 
hogy mit csináltál, és amit tettél, azt hogyan csináltad. Egy hét multán cso-
portosíthatod öt vagy hat szempont szerint napjaid tartalmát, s ezeket, ha pár 
hétig külön mindig leosztályozod, előtted fog állni önmagad valósága. Látni 
fogod, hogy mire használtad fel idődet - ez az időelszámolás -, és látni fogod, 
hogy mennyire szerettél,  mert  a szereteted mércéje az, ahogyan használod 
idődet. Ez a szeretet-elszámolás. Tehát a MIT és a HOGYAN.

Aki az ilyen önismereti munkát ki akarja kerülni, az könnyen beleesik 
az önámítás hibájába, mert fantáziájában átélt sikerélményei kielégítik őt a 
felszínen, s önmagát soha valójában meg nem ismerve éli le azt az életét, 
melyet éppen azért választott önmagának, hogy helyes önismeret által benső 
énje megfelelő módon fejlődjék.

Megáldalak."

439.



******************************************************
352. GYÓGYÍTÁSRÓL, HÁZASSÁGI PROBLÉMÁK

 Kérdező: Hat kérdés. 1. Jézus mai gyógyításaival kapcsolatos. 2. Őr-
angyalom  mintha ezt mondta volna: "Köztünk van az ördög." Ennyire rossz 
vagyok? 3. Férjem sokat veszekszik velünk. Jobb volna nélküle? 4. Egy le-
ány kérdése apjával kapcsolatban: Miért oly rossz e kapcsolat? 5.Miért nem 
tudok imádkozni, böjtölni és virrasztani?  6. Miért nincs meg bennem az a 
szeretet, aminek lenni kéne?

HANG: "Fölöslegesen  aprózod  kérdéseidet.  A te  főproblémád  nem 
ezekben a kérdésekben található meg. Főproblémád a felszín. A mélységekbe 
nem lehet annak lemerülni, aki nem mer magára maradni gondjaival. Aki fél 
az elhagyatottságtól, annak nincs még olyan hite, mely túl tudna mutatni kü-
lönböző kedélyhullámzásokon.

Az ÉLŐ HIT ott kezdődik, mikor valaki benső meggyőződéssel vallja, 
hogy bár Engem el lehet hagyni, de Én soha senkit sem hagyok el. Amikor 
tehát  valaki  azt  éli  meg, hogy magára maradt,  akkor két  út  áll  előtte.  Az 
egyik, hogy a felszínen marad, s olyan kapaszkodókat keres, melyek rövid tá-
von a biztonság érzetét  keltik.  A másik út  az,  mely a mélységekbe vezet, 
vagyis minden érzelmi hullámzáson túlra hívja azt, aki ez út előtt áll. Ha el-
indul valaki ezen az úton, akkor jó darabig sivatagon kell járnia, s át kell él-
nie, hogy önmagában semmi értéket nem hordoz olyan értelemben, hogy bár-
kinek is  nélkülözhetetlenül szüksége lenne reá. Minden érték azáltal  érték 
benne, hogy Hozzám akar tartozni, s érthetetlen számára, hogy ez Nekem a 
minden, neki meg nem jelent semmit. De ekkor indul el valóban a lelki fejlő-
dés útján, mert lelki magányában kénytelen Rám bízni magát. Rám, és senki 
másra, mivel a mélységben nincsen más, csak ő, és hite szerint, ha ez a hit 
élő, Én. Ez az élő hit csak itt ismerhető fel. A felszín nem más, mint káprá-
zat. Káprázat az egészség, a betegség, káprázat a gazdagság, a szegénység, 
káprázat a hosszú idő és a rövid idő. Ezek mind csak felszín, ruha, stílusfor-
ma. Én a mélységben vagyok megtalálható.

 Természetesen felszín nélkül nincs mélység, mint ahogy mozgás nél-
kül nincs idő múlása. Ha semmi sem mozogna, akkor megállna az idő. Ha 
nem volna felszín,  akkor mélység sem volna.  De mindenképpen a felszín 
csak viszonylagosan érték. Az igazi érték a mélység, a magadra maradottság 
érzését vállalás problémáid közepette annak reményében, hogy hiszel ebben: 
ENYÉM VAGY. És ha ebben az állapotban ráébredsz arra, hogy mennyire 
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bizalmatlan  vagy Velem szemben,  akkor  nagyon  el  kell  sírnod  magadat. 
Ezek a könnyek képesek a mélység sivatagát oázissá változtatni. 

Ilyen ELŐZMÉNYEK után most rátérek kérdéseidre.
1. Minden betegségnek kettős következménye van. Az egyik az a hatás, me-
lyet magára a betegre gyakorol, a másik pedig az, melyet a környezetére gya-
korol.  Általam és Velem minden betegség meggyógyítható.  A valóságban 
azonban gyakran még a legjobb szándék mellett sem ezt tapasztaljátok. En-
nek legtöbb esetben nem a csekély hitetek az oka, hanem az, hogy a gyógyu-
lás ritkán teszi erkölcsileg tisztultabbá világotokat, s ritkán eredményez nö-
vekedést az Általam megkívánt szeretetben. Ugyan ki merné vállalni egy kis-
gyermek csodás gyógyítását,  ha fennállna a veszélye annak, hogy az illető 
később elzüllik? A természetes úton történő gyógyítást is csak azért vállal-
hatja bárki is, mert ezzel nem a betegnek, hanem önmagának tartozik, mivel 
mindenki  csak  önmagáért  felelhet.  Amikor  olyan  gyógyítást  vártok,  mely 
csodának minősíthető, akkor részben Rám hárul a felelősség az illető jövőjét 
illetően is. Ez viszont csak akkor van helyén, ha karmikus a gyógyulás, vagy-
is már születése előtt belekalkuláltatott az illető sorsába. (Jn 9;3.) Ezért ritka 
a valódi csodás gyógyulás.
2. Őrangyalod amit mondott, az nem volt minősítés feléd, csupán egy tény-
megállapítás. A gonosz nem lehet szigetelő közegként jelen angyal és ember 
között. Arról viszont szó lehet, hogy hatékonyan akar olyankor is működni, 
hatni rátok, mikor akár angyalotokkal, akár Velem akartok beszélni.  Tehát 
imáitokba is beszemtelenkedhet. De ha ilyenkor Rám bízzátok őt, s nem tö-
rődtök tovább jelenlétével, akkor hamarosan eltávozik, mert ő csak ott érzi 
jól magát, ahol fontosnak tartják őt, s nem bírja elviselni, ha mellőzik. In-
kább elmegy onnan.
3. A veszekedéshez legalább kettő kell. Senki sem tud komolyan önmagában 
veszekedni. Ha valakinek veszekedős a házastársa, azt ott kell hagyni olyan-
kor. Akár végleg is. Az ilyen otthagyás válasz arra, hogy a másik fél már ré-
gebben otthagyta lélekben azt, akivel állandóan veszekszik. A megkötözött-
ség és a részleges otthagyás furcsa módon azonos tartalmat hordoznak. Min-
denki azzal veszekszik, akivel meg van kötözve, és akivel veszekszik, éppen 
e veszekedésével azt fejezi ki, hogy lelkileg nincsenek együtt. Tehát aki ve-
led veszekszik, az már ott is hagyott téged, de meg is van kötözve veled, 
mert bántja az, hogy otthagyott. Ha nem bántaná, nem veszekedne veled. Te 
akkor teszel jót vele is, magaddal is, ha nem veszed át stílusát. 
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4.Nem áll módomban válaszolni olyan kérdésedre, mely nincs közvetlenül 
kapcsolatban veled, mely másik két ember kapcsolatát érinti közvetlenül. Ha 
veled foglalkozom, akkor veled foglalkozom. Veled, és nem mással. Ameny-
nyiben a leány apjával való kapcsolata téged is érint közvetlenül, annyiban 
tudnék választ, tanácsot adni. De a kérdést nem így tetted föl. Én úgy kezelek 
minden kérdést, ahogy fölteszik.
5. E kérdésedre azt válaszolom, hogy úgy soha sem kell imádkoznod, böjtöl-
nöd, virrasztanod, ahogy nem tudsz. Csak úgy csináld ezeket, ahogyan tudod, 
és csak azt, amit tudsz.
6. E kérdésedre az ELŐZMÉNYEK-ben már válaszoltam.

MEGÁLDALAK."
****************************************************

353. MEDDIG BÍROM MÉG A TERHELÉST?
 Kérdező: Fáradt, beteg szívem meddig bírja még a terhelést? Én va-

gyok rossz, és azért bűnhődöm, vagy mások rosszasága miatt?
HANG:  "Drága  Gyermekem!  Egy  alkalommal  valaki  így  szólított 

meg: "Jó Mester!" - Akkor Én ezt válaszoltam: "Egyedül Isten a JÓ." Most 
neked ezt mondom: Az ördög a rossz, és nem te. Te csupán annyiban vagy 
hibás, hogy eddigi életedben nem tanultad meg arra tenni a hangsúlyt, ami 
miatt hálás lehetnél Nekem. Erre te azt mondod, hogy azért nem tetted ezt, 
mert annyi rossz volt életedben. - Ebbe a szemléletbe nem tudok belemenni. 
Nemcsak első nyilvános beszédemet kezdtem így: "Alakítsátok át gondolko-
dásotokat". Ma is ezt mondom minden boldogtalan gyermekemnek. Kezdd 
meglátni  életedben  az  Én  boldogító  jelenlétemet.  Ne  mondd,  hogy ilyen 
nincs. Ezzel valóban bántanál Engem. Igenis, legyőztem azt a világot, mely 
meg akarja szüntetni  bennetek az Irántam való bizalom alapjait.  Érdemes 
Bennem bízni.  Bennem nem lehet csalódni. Én nem állhatatlan ember va-
gyok, hanem szerető Isten! Szeretetem másik neve: szívbékét teremtő ERŐ. 
Ez az ERŐ VISZONT annyiban tudja kifejteni hatását lelkedben, amennyire 
erősödik benned az Irántam való bizalom. Ennek pedig forrása részedről az a 
törekvés, hogy minden nap, mikor este visszagondolsz az elmúlt  napodra, 
vedd észre azokat az Általam, azon az elmúlt napon adott szeretet-megnyil-
vánulásaimat, melyeket sohasem vonok meg, és nem vontam meg eddig sem 
tőled. E szeretet-megnyilvánulásaimnak nem a te viselkedésed az elindítója, 
hanem az Én jóságom. Ezért minden nap, függetlenül attól, hogy észreveszed 
vagy sem, Én küldöm ezeket feléd. Boldogságod, lelki békéd attól függ, hogy 
mennyire veszed ezeket észre. Tehát nem az a boldogtalan, aki rossz, és nem 
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az a boldog, aki jó, hanem az a boldogtalan, aki nem lát, és az a boldog, aki 
lát. A látásod következménye tehát a boldogságod, és a nem-látásod követ-
kezménye a boldogtalanságod. Ebből természetesen az is következik, hogy 
aki látja, észreveszi szeretetem jeleit, az a JÓ úton halad. Aki pedig nem ve-
szi észre ezt, az a ROSSZ úton halad. Te olyan vagy, amilyen utat választasz 
magadnak. Aki nem akarja látni szeretetem jeleit, tehát aki a ROSSZ úton 
halad, azt nem tudom jobb belátásra bírni, mert mindenkinek szabadságában 
áll az, hogy ha akar lát, ha akar, nem lát. Vagyis ha akarja, akkor szívbékét 
hord, ha akarja, akkor nem hord szívbékét. Ez nem függ sem Tőlem, sem 
mástól, egyedül külön-külön egyedileg magától az egyes embertől.

Nagyon szeretlek. Törekedj ezt észrevenni! Megáldalak! "
******************************************************

354. A SÁTÁN MŰKÖDIK BENNEM?
Kérdező: Sokan úgy gondolják, hogy a sátán működik bennem, azért 

árad belőlem valami erő, melyet gyógyításra használok.
HANG:" Édes Gyermekem! Légy biztos abban, hogy Lelkem templo-

ma vagy. Lelkem működik benned. Azok, akik téged lesátánoznak, azért te-
szik ezt,  mert félnek. Te ne félj! Gondolj arra, hányszor vigasztaltalak már 
meg olyan esetekben, amikor emberileg nagyon magad alatt voltál, amikor 
körülményeid föl akarták őrölni benned az Én jelenlétem erőt adó szeretetét. 
Te ne félj! Az Enyém vagy! Ez a legfontosabb. 

Gondolj arra, hogy előre elmondtam: Nem lehet tanítványaim sorsa kü-
lönb, mint  az Enyém volt.  Nekem is  azt  mondták,  hogy a sátán működik 
Bennem.

Drága Gyermekem! Inkább örülj  annak, és vedd kitüntetésnek,  hogy 
veled is  úgy bánnak, mint  Velem bántak.  Akivel megoszthatom szenvedő 
sorsomat, azzal feltétlenül meg fogom osztani megdicsőült sorsomat is. Hidd 
el,  nem mérhető a jelen szenvedésed ahhoz az örömhöz és boldogsághoz, 
mely reád vár, csak légy kitartó abban az Irántam való szeretetben, mely em-
bertársaid szenvedéseinek megkönnyítésén keresztül nyilvánul meg benned 
és  általad.  Együtt  dolgozom veled,  míg te  együtt  akarsz dolgozni  Velem. 
Semmi és soha nem választhat el bennünket egymástól.

 Te a GYŐZTES oldalán állsz! Bízzál! Én legyőztem a világot. Körül-
ményeidnek is  az  Istene vagyok. Én valóban MINDENHATÓ vagyok, de 
csak a szeretet körén belül. A szeretet körén kívül tehetetlen vagyok. Ezért 
olyan óriási a felelősségetek a tekintetben,  hogy e körön kívül vagy belül 
akartok élni. Aki e körön belül van, annak kinyilatkoztatom Magamat. Aki a 
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szeretet körén kívül van, azért nagyon fáj a szívem, de erővel nem tudom 
Magamhoz édesgetni. Ki kell várnom, hogy keserves megtapasztalások árán 
válasszon végre Engem élete  ÚTJÁUL. De ez bizony egyeseknél  sok-sok 
földi élet keserves szenvedésein keresztül valósulhat csak meg.

Te a Szentlélek temploma vagy! Nem szabad engedned, hogy idegileg 
felmorzsolódj. Benned élek! Gondolj e szavaimra: "Aki szeret Engem, azt 
Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és lakást veszünk nála." (Jn 14;23.) 
Érted ezt?  Benned ÉLEK. Nemcsak benned vagyok,  hanem ÉLEK BEN-
NED. Szeretetem végtelen energiái nemcsak téged, de általad másokat is bol-
dogítani, békéltetni akarnak. Nem mehetsz tönkre idegileg addig, míg élő hi-
ted van. Ne emberekben, ne papokban higgy! Higgy Bennem! Ne emberekre, 
ne papokra, hanem Rám tedd az életedet!  

Ezt azáltal tudod elérni, ha nem azzal törődsz, hogy mit mondanak Ró-
lam papok és nem papok, hanem azzal törődsz, hogy Én mit mondok ma-
gamról. Rólad azt mondom, hogy nagyon szeretlek. Én hűséges Istened va-
gyok. Erődön felül nem engedem, hogy kísértést szenvedj. Bízzál jobban a 
benned lévő jelenlétemben! Én sohasem vagyok erőmön kívül. Erőmmel, bé-
kémmel, örömömmel és vigasztalásommal együtt vagyok benned.
Újra mondom: nagyon szeretlek. Bízzál Bennem!

 Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL."
*******************************************************

355. EGY ÁLOM MAGYARÁZATA
Kérdező:  Egy olyan álmom magyarázatát  szeretném tudni,  melyben 

megélhettem, hogy egy vagyok Jézussal. Csodálatos élmény volt, annak elle-
nére, hogy keresztre akartak feszíteni, s valaki mondta, hogy ez jobb, mint 
mikor máglyán kellett elégnem.

HANG: "Gyermekem! 1. Először arról mondok pár szót, hogy mi la-
kik egy emberben. 2. Aztán arról adok magyarázatot, hogy mit is jelent az al-
vás állapota. 3. Aztán szólok álmod tartalmáról.

1. Bizonyára hallottál már az őstudattalanról. Ez azt jelenti, hogy van 
egy olyan időtlen világ bennetek, amellyel kapcsolatban van minden időtlen 
létező. Nem arról van szó, hogy mindez hat is mindenkire ebben a dimenzió-
ban, hanem arról, hogy jelen van. Tehát minden angyal és nem angyal ben-
ned van Velem együtt. De benned van előző életed minden történése, esemé-
nye.  Benned van mások életének minden történése és eseménye is, ha azok-
nak erkölcsi vonzata van. Ez az őstudattalan viszont képes arra, hogy álmai-
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tokban képeket vetítsen emlékezésetek képernyőjére úgy, hogy ébrenlétben 
vissza tudjátok idézni álmaitok eseményeit.

2. Az alvás állapotában nemcsak az történik, hogy kikapcsol a tudat, s 
így megszűnik a tudat ébrenlét állapotban történő idegzetre gyakorolt nyomá-
sa. Tehát az alvás nemcsak pihentető funkciót lát el, hanem információt is 
közöl szimbolikus nyelven ebből az időtlen világból. E szimbolikus nyelv 
megértése, megfejtése nem a tudatos, logikus gondolkodás feladata. Bár, ha 
gyakran fordul elő azonos tartalmú álom, akkor a józan gondolkodás  sok 
olyan ismeretet tud kifejteni belőle, mely az álmodó jelenének problémáit, de 
jövőjének eseményeit  is segíti  pozitív módon kezelni.  A visszatérő álmok 
minden esetben szellemek által irányított álmok. A nem visszatérő álmokról 
ez így nem mondható el. Azért nem, mert az, aki álmodik, saját maga okozza 
önmagának bizonyos tudattalanból feltörő képek megjelenítését. Az minden-
esetre figyelemre méltó tény, hogy egy álomból való felébredés után érzelmi 
szinten felismerhető, hogy valaki jelene vagy jövője kosarába milyen benyo-
másokat engedett be, s így álmai akkor is értékes információt szolgáltatnak, 
ha nincs mögöttük szellem vezető, illetve ilyenkor ő maga saját magának ve-
zetője.

3. A te álmod nem akar számodra semmiféle múltbeli eseményről tájé-
koztatni. Ne magyarázz ilyesmit bele! Egyszerűen arról van szó, hogy a Ve-
lem való kapcsolatodat élményszerűbben tudtad így átélni, mintha ébrenlét-
ben, tudatosan fogadtad volna el ezt egy átéltebb ima kapcsán. 

Az evangéliumaimban olvashatod, hogy valamikor azért imádkoztam, 
hogy ti úgy legyetek egyek Velem, mint Én az Atyával. (Jn 17;21) Erről van 
tehát szó.

A Velem való EGYSÉG záloga Lelkem, AKIT elküldtem nektek. Na-
gyon vágyom arra, hogy Lelkem bölcsessége irányítása alatt kívánj élni min-
den körülmények között. Ezt a vágyam öltöztetem bele szeretetembe, mellyel 
MEGÁLDALAK."

*******************************************************
356. KÉT HANG VIASKODIK BENNEM

Kérdező: Két hang viaskodik bennem. Az egyik azt akarja, hogy min-
den eddigi kudarcok ellenére folytassam azt a szellemi munkát, melynek lé-
nyege, célja, hogy fiatalokat Jézushoz terelgessek. A másik azt mondja, hogy 
éppen az eddigi kudarcok arra figyelmeztetnek, hogy nem ezt a feladatot kell 
erőltetnem, hanem kell vállalnom más, olyan kereső foglalkozást, mely anya-
gi problémáimat csökkentheti. Mi hát a teendőm?
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HANG: "Kedves Barátom! Kérdéseidben elmondtad, hogy mit csinál-
tál eddig, tehát utaltál  a múltra, és elmondtad,  hogy a jövődről milyen bi-
zonytalanság él benned. Ami viszont a legfontosabb lett volna, arról nem be-
széltél. A legfontosabb az, hogy jelenleg mit csinálsz. Mindig a jelenből, a 
realitásokból kell kiindulni. Csak akkor tudok hozzád csatlakozni, ha a napi 
teendőiddel számot vetettél. Én sem a múltban, sem a jövőben nem vagyok 
megtalálható. Én az vagyok, aki VAGYOK. Akkor van rajtad áldásom, ha 
napi teendőidet beszéled meg Velem.

Amiket felsoroltál - fiatalok nevelése irányomban, anyagi bázis biztosí-
tása magad számára, stb. -, ezek mind nagyon szép és okos dolgok, de meg-
valósulásuk, megvalósításuk nem nélkülözheti  azt  az egyértelmű tisztánlá-
tást, amelyben föl kell tudnod mérni jelened tartalmát. Egy kabát begombolá-
sakor nagyon fontos, hogy az első gomb jól legyen begombolva. Persze fon-
tos a többi is, de a legfontosabb az első. A te életedben ez az első gomb ak-
kor van a helyén, ha meg vagy elégedve azzal, amit reggeltől estig, estétől 
reggelig teszel.

Egy nevetségesen egyszerű dolgot mondok most neked. Bár lehetséges, 
hogy úgy járok veled, mint prófétám, Elizeus járt a szíriai Naamánnal. Mint 
tudod, ez a leprás ember szinte fölháborodott, mikor prófétám még csak ki 
sem ment hozzá, csupán kiüzent, hogy menjen, és mosakodjon meg a Jordán-
ban. ( 2Kir 5;1-15.) A nevetségesen egyszerű mondandóm pedig így szól: 
nincs is más feladatod, mint az, hogy minden napodat, tehát az első gombot a 
helyére gombold.

Összegezem hát az eddigieket: veled vagyok a jelenedben. Veled va-
gyok kudarcaidban. Veled vagyok napi gondjaid megoldásaiban. De nem va-
gyok jelen hosszú távú tervezgetésedben, álmodozásaidban, és nem vagyok 
jelen semmi  olyan elképzeléseidben, várakozásodban, amely nincs szinkron-
ban jelened gyakorlati megszentelésével.

Megáldalak a TEVÉKENY  BIZALOM  LELKÉVEL."
*******************************************************

357. ERŐÁRADÁSRÓL, MELYTŐL MÁSOK ELESNEK
Kérdező: 1. Egy álomról, melyben gyógyításra kaptam felszólítást. 2. 

Arról az erőről, mely úgy áradt belőlem, hogy ettől mások hanyatt estek. 3. 
Egy látomásról, melyben trónt, rajta koronákat láttam, majd máskor Jézust és 
egy fakeresztet.

HANG:" Gyermekem! Álmod, melyet többször is álmodtál, attól a jó 
szellemtől származik, akit te őrangyalnak nevezel. Igen. A te őrangyalod raj-
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tad keresztül segíteni akar szenvedő embereken. Az az erő, melynek követ-
keztében mások hanyatt esnek, szintén azt akarja tudatni veled, hogy birtoká-
ban vagy az őrangyalod által neked juttatott segítő erőnek. Ez az erő képes 
másokban helyreállítani azt az elrontott rendet, melyet más néven betegség-
nek neveztek.

Fontos  tudnod,  hogy az  általad  történt  gyógyulások  szorosan  össze 
vannak kapcsolva imádságaitokkal. Általad gyógyítás csak addig és annyiban 
fog történni, ameddig és amennyire ápolod magadban és társaidban az imád-
ságos lelkületet.  Óvakodj az anyagi haszonszerzéstől!  Amit  ingyen kaptál, 
azt ingyen is add tovább. Ismétlem: nagyon szoros kapcsolat van az ERŐ és 
az imaéleted között.

Még valamit tudnod kell ezzel kapcsolatban. Azok a betegek, akikért 
kezedet rájuk téve imádkozol, szintén vegyék tudomásul, hogy az általad, őr-
angyalodtól kapott gyógyulások imára, megtérésre, tehát megbocsátó és segí-
tő szeretetre kötelezi őket. Meggyógyulásukért pénzt nem, de ezt az ígéretet 
adniuk kell.

Látomásodban valóban arra akartam felhívni figyelmedet, hogy te és 
mindazok, akikkel együtt tudsz imádkozni, nagyon fontos személyek az Én 
szememben. Lelkem trónusán nem egy, de több koronát is láttál. Imaközös-
séged hordozza áldásomat, hogy egyikőtök se érezze magát különbnek a má-
siknál. Az, hogy te, és nem más kapta az angyal által küldött erőmet, az nem 
azt jelenti, hogy te különb vagy, mint a többiek, csupán annyit jelent, hogy 
szereped kicsit más. De mindannyian együttesen hordozzátok áldásomat,  s 
így a felelősséget is minden kapott adományért.

Kimondhatatlanul szeretlek benneteket. Nagyon bízom bennetek.
Megáldalak, és kérlek, erősítsd tovább társaidban az Irántam való és mások 
iránti szeretetet.

Látomásodban Jézus és a csupasz fakereszt azt jelenti, hogy ahol En-
gem, tehát Jézust vállalják, ott a keresztet is kell vállalniuk azoknak, akik 
Engem képviselni akarnak a szeretet áldozati oltárán."

*******************************************************
358. HAMIS KRISZTUSOKRÓL
 Kérdező: Mit kell tennünk, hogy a fellépő hamis krisztusokat leleplezzük? 
Mit  kell  tennünk,  hogy hatásukat  csökkenteni  tudjuk?  Most  főleg arra az 
egyre gondolok, akit most  MAITREYA-ként ismer a világ.

HANG: "Mielőtt  érdemben válaszolnék,  valamit  előre kell  bocsáta-
nom.
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Van egy örök álmom, mely egykor számotokra is valóság lesz. Eljön az 
idő, mikor minden teremtményem részese lesz boldogságomnak, békémnek, 
örömömnek, s ezekben egyre jobban CSAK növekedni fog mindenki.

Valamikor ezt mondtam: "Ne álljatok ellen a gonosznak." Azért mond-
tam ezt, mert a Gonosz addig gonosz, míg van lehetősége a gonoszkodásra. 
Ha majd a gyakorlatban azt fogja tapasztalni, hogy gonoszkodása nem csu-
pán egyoldalú, de egyenesen dicsőségemre is felhasználható az enyéim részé-
ről, vagyis csak magának árt vele, mivel az Istent szeretőknek minden a ja-
vukra válik, akkor a Gonosz rádöbben, hogy önmagának akkor tesz jót, ha 
megtér.

Ezután az előzmény után mondom: a hamis krisztusok fellépése nem 
akadályozható  meg.  Azok  az  emberek,  akik  nem akarnak  hinni  Bennem, 
mert tudják, hogy annak szeretetáldozat kell legyen a következménye, azok 
hiszékenységük folytán minden korban azt a látszatra könnyebb utat választ-
ják, mely nem azonos Velem, de a mulandó földi jólét bódulatával kecsegteti 
azokat, akiket nem az önszeretet, hanem az önzés irányít.

Csak enyéimnek tudok tanácsot adni, de nem tudom megtenni, hogy 
akik nem enyéim, azok ne menjenek szirén-hangok után.

Megtapasztalhattátok  eddigi  történelmetek  során,  hogy  csak  azok 
mondhatók Velem szinkronban levőknek, akik a mulandó értékek helyett az 
örök értékekre irányították figyelmüket. Gyönyörű szép, hangzatos szavakkal 
aránylag könnyen el lehet kápráztatni azokat, akiknek nincs fülük a hallásra 
olyankor, mikor a földi élet mulandóságáról, a halálról, az örök élet valósá-
gáról, az Általam boldogító élet birtoklásáról van szó. Gondolj csak országo-
tokban az utolsó választás eredményeire! Kinek volt eszében egyáltalán az, 
hogy van Isten, örök élet, mennyország, pokol, stb. Szinte mindenki elfelej-
tette az elmúlt emberöltő sátáni uralmának borzalmas erkölcsi roncsolását, s 
szinte  mindenkit  az  érdekelt,  arról  volt  gondban:  mit  eszünk,  mit  iszunk, 
mibe  öltözködünk?,  tehát  arról,  amiről  Én  egyértelműen  szó  szerint  azt 
mondtam, hogy ezt ne tegyétek. Nincs józan eszű ember országotokban, akik 
ne tudná, hogy aki ateistákra, istentelenekre szavaz, az a pokolra szavaz. És 
lám, elképesztő mértékben ezt tették a hiszékeny emberek.

Így jár a világ az antikrisztusokkal is, és azzal az illetővel is, akinek ne-
vét fentebb említetted.

Csak az enyéimnek tudok tanácsot adni. Ez pedig pontosan megegye-
zik azzal a tanácsommal, melyet már kétezer évvel ezelőtt is elmondtam: le-
gyetek éberek,  és imádkozzatok. Közeledik az az idő, mikor még a válasz-
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tottakat is megtévesztő, vakító fények próbálják elirányítani figyelmeteket az 
örök értékekről a mulandó értékek felé. Ha valamikor, hát most mindenkinek 
ez kellene hogy legyen a jelmondata, bármilyen hangzatos, úgynevezett sze-
retettel és igazságossággal átitatott kijelentések hangozzanak is el: MI EZ AZ 
ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST! Kizárólag ezen a mérlegen lehet majd 
a jövőben lemérni, hogy mi súlytalan, és minek van súlya az Én szememben.

Ne legyen nap életetekben, hogy föl ne tennétek magatoknak e kérdést: 
MI EZ AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGHOZ KÉPEST, olyankor, mikor majd TV-
ben, rádióban, sajtóban elárasztanak benneteket a hamis krisztusok szirén-
hangjai.

Újra mondom: LEGYETEK ÉBEREK ÉS IMÁDKOZZATOK. Mert 
mit használ bárkinek is, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szen-
ved? Ugyan mit adhat bárki cserébe lelkéért? Gazdasági előnyöket? Testvéri-
ség nélküli szabadságot? Szabadság nélküli testvériséget? Vagy talán külön-
külön, vagy együtt,  az anyagi jólét, a testvériség, a szabadság orvosság a ha-
lál ellen? Tudnotok kell: van orvosság a halál ellen. Ezt mondtam, mielőtt 
feltámasztottam Lázárt: "Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem". Ez az 
egyetlen orvosság a halál ellen és a boldog örökélet mellett.

Sajnos bármit tesztek, ezekre a gondolatokra csak keveseknek van hal-
lásra beállított fülük. Legalább a tiétek legyen ilyen!

Megáldalak benneteket a TISZTÁN-LÁTÁS  LELKÉVEL."
***************************************************

359. SZERETNÉK MEGTISZTULNI!
Kérdező: Álmaimban hol üldöznek, hol akadályoznak. Nagyon bűnös-

nek érzem magam, s szeretnék megtisztulni.
HANG: "Drága Gyermekem! Álmaidról elmondott magyarázataid he-

lyesek. Csupán álmaid nem azok. Nem, mert saját magad lelki birkózásait 
szimbolizálják, s ezeknek a birkózásoknak fárasztó hatása nem lenne szük-
ségszerű, ha te jobban ismernél Engem. Kétségtelen, hogy angyalaim több-
ször is munkálkodtak, akadályoztak abban,  amit te bár jó szándékkal, de ön-
magában  mégis  helytelen  próbálkozásokkal  akartál  elérni.  Az  nagyszerű, 
hogy te  szinte  mindig ki  tudtad okoskodni  álmaidból  azt,  ami  épülésedre 
szolgált. Mindaddig, amíg értelmedet pozitív módon használod, tapasztalni 
fogod,  hogy Én sohasem hagylak magadra.  Angyalaim nagyon hűségesek 
hozzád, csak kérd gyakran segítségüket, mert e nélkül nem sokat tehetnek. 
Ők nagy tisztelői a te szabad döntéseidnek.
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Ami pedig a bűnöket illeti, hát azok terhelő voltától két eszköz által 
szabadulhatsz meg. Az egyik annak felismerése, hogy bűneiddel, melyeket te 
annak tartasz, Engem nem bántasz meg. Legföljebb magadat. Engem minden 
rossz  tett annyiban bánt, amennyiben önmagatoknak ártotok vele. Bárki bár-
milyen rosszat  tesz,  az  önmagának árt  vele.  Tehát nem szabad engedned, 
hogy bűntudatod legyen Velem szemben. Nekem nem okoz az örömet,  ha 
valaki - akár bűnei miatt is - szomorkodik. Nekem az okoz örömet, ha valaki, 
ismerve saját gyengeségét, örül annak, hogy Én így is szeretem őt. Már több 
kérdezőnek mondtam azt,  amit  most  neked is  mondok.  Nem az a lényeg, 
hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy. Majd Én, akkor, amikor 
jónak látom, olyanná foglak tenni, amilyenné akarlak. De az nagyon fontos, 
hogy az Enyém legyél. Akkor vagy az Enyém, ha minden botlásod ellenére 
sem akarsz Engem elzavarni magadtól. Hidd el, Hozzám tartozni nem nehéz. 
Sokkal könnyebb, mint jónak lenni. Neked tehát első az legyen, hogy Hoz-
zám akarj tartozni. A többi majd jön, talán nem úgy, mint te előre szeretted 
volna.

A másik eszköz, mely lelked békéjét feltétlenül segíteni képes, az az, 
hogy ne csak magadban, de körülményeidben is lásd meg szerető jelenlétem 
jeleit. Lásd meg minden tövis mellett a rózsát, s tudatosítsd magadban, hogy 
a legsötétebb felhő sem képes megszüntetni, csak esetleg kis időre eltakarni a 
Napot.

Nagyon szeretném veled megosztani örömömet, békémet. Sokkal töb-
bet foglalkozz Velem, mint magaddal. És főleg szeretetemmel,  irgalmas jó-
ságommal foglalkozz többet, mint botlásaiddal.

Megáldalak a TÜRELEM  LELKÉVEL."
*******************************************************

360. KÉZRÁTÉTELES GYÓGYÍTÁSRÓL
Kérdező: Kézrátétellel gyógyítok. Szeretnék erősítést, biztatást, útba-

igazítást kapni további szolgálataimhoz.
HANG: "Gyermekem! Örömmel segítek neked abban, hogy az Álta-

lam feléd sugárzó szeretetem általad mások felé jobban tudjon áradni. Ne-
kem sincs más vágyam veletek kapcsolatban, mint az, hogy növekedjen ben-
netek a minden fél-elmet legyőző egész-ség.

Amikor szeretettel  megsimogatsz valakit,  már annak gyógyító hatása 
van. Ha pedig koncentráltan, a szeretet áradására irányítod figyelmedet, gyó-
gyító célzattal,  akkor különösen lehetővé teszed Nekem,  aki benned élek, 
hogy erősítsem azt, akire kezedet rátetted.
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Az Általam történő gyógyítás nem tanulás kérdése. Nem az értelem-
nek, hanem a szívnek van ebben főszerepe. Azt viszont tudnod kell,  hogy 
csak az a valóban Tőlem jövő és gyógyító szeretet, mely nemcsak akkor él, 
mikor valaki felett imádkozol, hanem állandóan át akarja járni gondolataidat, 
szavaidat és tetteidet. Neked tehát nem az kell legyen a legfontosabb, hogy 
gyógyíts,  hanem az,  hogy szeress. Amikor úgy adódik,  hogy ez gyógyítás 
közben nyilvánul meg, az semmiképpen sem jelentheti azt, hogy csupán erre 
korlátozódjék.

Igazi, Tőlem megáldott szeretet akkor van benned, ha másokban is vá-
gyat tud ébreszteni a megbocsátás, másokon segítés irányában. Annak nincs 
semmi értelme, hogy valakit azért gyógyítsak meg, mert  testileg beteg. Értel-
me annak van, ha általad az Én gyógyító erőm úgy tesz egészségessé valakit, 
hogy abban megszülessék, gyarapodjék és tovább- adódjék szívem szeretete 
mások felé. Tehát nemcsak a test gyógyítására kell használnod a Tőlem ka-
pott adományokat, hanem apostolkodásra is. Ennek az apostolkodásnak vi-
szont nem a különböző vallási intézményekre kell tenni a hangsúlyt, hanem 
arra a Velem való közvetlen kapcsolatra, mely minden felekezeten belül le-
hetséges.

Örömöm telik benned. MEGÁLDALAK."
******************************************************

361. EGY SZEMÉLYES ÉS EGY KÖZÉRDEKŰ KÉRDÉS
Kérdező:  Egy személyes és egy közérdekű kérdés. 1. Hívást kaptam, 

hogy ne a hasznot, hanem az igazságot keressem. 2. Az egyházi vezetők által 
helytelenített tudományok: asztrológia, mágia, ezek segítik vagy nehezítik az 
igazságot keresőket?

HANG: "Gyermekem! Lelked legmélyéről kapott hívás Tőlem való. 
De tisztán kell látnod e kérdésben. Először is van olyan haszon, mely éppen 
az igazság keresése által kerül birtokodba. Tehát az igazság és a haszon nem 
abszolút ellentétes dolgok. A múló, anyagi értékek soha ne kerüljenek az elé 
az igazság elé, mely Velem azonos. Mint tudod, Én azt mondtam magamról, 
hogy Én vagyok az IGAZSÁG.

Az  "igazsággal"  kapcsolatban  is  legyenek  tiszta  fogalmaid.  Amikor 
Velem kapcsolatban elhangzik e szó, akkor ez feltétlenül  erkölcsi igazságot 
akar jelenteni.

 Jogi igazság az, mikor mindenkinek megadjátok azt, ami az illetőnek 
jár. Történelmi igazság minden megtörtént esemény. Matematikai igazság az 
arányok  törvénye.  Bölcseleti  igazság  a  valóság  tudati  tükrözése.  Logikai 
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igazság  az  evidencia  törvénye,  vagyis,  hogy minden  egyenlő  önmagával, 
mindennek  megvan  a  megfelelő  oka,  tehát  senki  sem adhatja  azt,  amije 
nincs. És az ellentmondás elve: vagyis nem lehet valami egyszerre létező és 
nem létező.

Ha a fentieket komolyan átgondolod, akkor egyértelművé válik előtted, 
hogy Én csak az erkölcsi igazság terén vagyok érdekelt.  Egyetlen erkölcsi 
igazság létezik, ez pedig így szól: SZERETNI KELL. Ez az, amivel azonosí-
tottam Magamat, mikor azt mondtam, hogy Én vagyok az IGAZSÁG.

Az általad meghallott felszólítás ezt az erkölcsi igazságot kívánja meg-
céloztatni veled. Ez az az igazság, mely megszabadít téged is és mindenkit, 
aki boldogságra teremtetett.

Ahhoz, hogy ezt az igazságot keresd és megtaláld, egy ÚT vezet, me-
lyet ugyancsak azonosítottam Magammal, mikor ezt mondottam: "Én vagyok 
az ÚT, az IGAZSÁG." Tehát a nem-bántás, megbocsátás, segítés útja vezet 
el  téged HOZZÁM, az  IGAZSÁGHOZ .  Ennek lesz  számodra  haszna  az 
ÉLET, mely szintén Én vagyok. Így hangzott és hangzik ma is felétek bemu-
tatkozásom: " ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET." A te 
életedben sem szabad, hogy bármi is elhomályosítsa e téren törekvésed irá-
nyát Felém. Ez nem álom, nem ábránd, hanem minden napra szóló, lelkedet 
gazdagító szent kötelesség.

A második kérdésedre azt tudom mondani, hogy a vallási felekezet ve-
zetői csak annyiban jogosultak irányt mutatni, amennyiben az emberek iránti 
szeretetet  az Én kedvemért  szolgálják. Az említett  tudományok sajnos na-
gyon alkalmasak arra, hogy ködös képzelgéseknek legyenek melegágyai, s 
képesek még arra is, hogy  - nem egy ilyen példáról tud a történelmetek - 
pusztító háborúk kimenetelét próbálják e tudományok által kiszámítani. Nem 
ritkán e tudományok által ajánlott időben indultak el a hadvezérek gyilkolni 
egymást e tudományok képviselőinek tanácsára. Éppen ezért az egyházi ve-
zetők óvintézkedéseit nem kell mindenestül lesöpörni az asztalról.

Mivel az említett tudományok eszközök, melyek önmagukban erkölcsi 
értéket nem hordoznak, ezért attól függően, hogy mire használja valaki eze-
ket, lesz hasznos vagy káros az alkalmazásuk.

A napkeleti bölcsek köztudottan asztrológusok voltak, és van fehér má-
gia is.

Keresd az IGAZSÁGOT! Foglalkozz  továbbra is  Velem! Ha ezt  te-
szed, akkor életedben az ismeret szeretetté válik, a szeretet pedig ismeretté.

Megáldalak az IGAZSÁG  LELKÉVEL."

452.



*******************************************************
362. A LÉLEKSEBÉSZETRŐL

Kérdező: 1. A léleksebészetről kérnék véleményt. 2. Járjak-e az eddigi 
társaságomba? 3. Párkapcsolatomról szeretnék véleményt hallani. 4. Mit je-
lentenek álmaim, melyekben veszekedés és féltékenykedés is előfordul?

HANG: "1. A léleksebészettel  óvatosan kell bánni, mert a lélek nem 
részekből áll. Mindig az egészet kell szem előtt tartania annak, aki egy lélek-
hez hozzá akar nyúlni. Valójában nem is arról van szó a  léleksebészetben, 
hogy valakinek a lelkét próbálja bárki is foltozni, hanem arról, hogy a beteg 
lélek saját betegségét a testnek bizonyos részén jeleníti meg, s ilyenkor a lé-
leksebész szeretne olyan gyógyulást előidézni a lélekben, melynek következ-
tében a beteg testrész egészségessé válik. Éppen ezért nem szerencsés kifeje-
zés a léleksebészet, mert félreérthető. Úgy gyógyítani valakinek lelkét, hogy 
ennek következtében a teste is gyógyuljon, ez részetekről nagyon kedvemre 
való vállalkozás.
2. Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke. Ha valaki vállalja a kovász szerepét, 
akkor mindaddig megmarad abban a  tésztában,  melyben éppen van, amíg 
külső vagy belső erő onnan ki nem kényszeríti. A töprengés gyakran a hűt-
lenkedésnek a kezdete. Csak akkor menj el egy csoporttól, ha külső vagy bel-
ső kényszert érzel elmenni!  Semmiben ne engedd, hogy hangulati hullámzá-
sok irányítsanak. Törekedj arra, hogy mindig józan, megfontolt, érvekkel alá-
támasztott döntéseid legyenek!
3. Örökké tartó párkapcsolat nem létezik. Ennek nemcsak az az oka, hogy 
nem szoktak házastársak páronként meghalni, hanem főleg az, hogy sem in-
dulásban, sem az élet folyamatában nem szokott azonos lenni két ember lel-
ki-szellemi fejlődésének üteme. Még a legösszeszokottabbak is csak egy bi-
zonyos szintig képesek azonosulni egymással. Ez azt jelenti, hogy senki sem 
képes a másik emberben megtalálni teljes önmagát, csak Bennem. Ez azért 
van így, mert mindenkit a legnagyobb boldogságra, vagyis Önmagamra te-
remtettem. Ennek az a furcsa következménye van, hogy az Értem élést más 
ember megnehezíteni tudja, de megkönnyíteni nem. Azért tudja megnehezí-
teni, mert képesek vagytok akadályozni egymást a helyes önismeret megszer-
zésében. És azért nem tudjátok könnyíteni e téren egymást, mert az önisme-
retre jutás fáradalmait senki sem kerülheti el. E téren senki sem teheti meg 
helyetted azt, amit neked kell megtenned. Ezért leendő párod elsősorban nem 
segítőd lesz, hanem tükröd, aki által, ha hűséges maradsz hozzá, eljuthatsz - 
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bár fájdalmas úton - a helyes önismeretre. Igaz, a helyes önismeretre csak fáj-
dalmas úton lehet eljutni.
4. Álmaid szimbólumai a jelen és a jövő irányában  is a realitást vetítik tuda-
tod képernyőjére. Vagyis azt, hogy a fény és az árnyék együtt vannak jelen a 
földi élet minden vonatkozásában. Tehát a jóban az a rossz, a rosszban az a 
jó, hogy minden mulandó.

Megáldalak." 
*******************************************************

363. CÉLTUDATOSSÁGRÓL
Kérdező: Mit jelent e szó: CÉLTUDATOSSÁG?
HANG: "Ahhoz, hogy e szó valódi tartalmát bemutathassam, szüksé-

ges ennek ellenkezőjére rámutatnom. 
Ahol  nincs  céltudatosság,  ott  szétesettség,  összevisszaság,  ötlet-

szerűség, felelőtlenség  van csupán. Ahol ilyen élet formálódik ki, ott éppen 
parttalansága  miatt  megbízhatatlanság,  felületesség  és  az  értékeknek  nem 
szándékom szerinti kezelése kezd eluralkodni. Ha valaki nem céltudatos, az 
akkor tesz legjobbat embertársainak, ha minden emberi  kapcsolatát felszá-
molja, leépíti, mielőtt őt számolnák fel, és őt építenék le.

Az ember  alatti,  állati  világba olyan ösztönrendszert  építettem bele, 
hogy ott az állatok csak céltudatosan tudnak élni az őket megillető állati szin-
ten.  Amelyik állat ösztönrendszerében e téren hiba keletkezik,  az az állat 
nemcsak magára marad a többiekkel szemben, de idő előtt el is pusztul. És 
pusztuljon  is,  mert  közveszélyessé  válik  így  abban  az  állatseregletben, 
amelyhez tartozik. 

Ha egy ember nem törekszik céltudatos életet élni, az szükségszerűen 
állati szint alá süllyed, mivel ösztönrendszerébe nincs ez a céltudatosság be-
építve. Ezt minden embernek önmagának kell  kialakítania életében, mert ha 
ezt nem teszi meg, akkor többet árt embertársainak rendezetlen életével, mint 
az állatok árthatnának.
Most pozitív szempontból szólok a céltudatosságról. Az emberi léleknek ter-
mészetes  törekvése a  céltudatosság.  Egy gyermeknél  éppen céltudatossági 
szintje alapján állapítható meg, hogy még mennyire gyermek, illetve infanti-
lizáltságát kezdi-e már felszámolni. Amennyire céltudatos valaki, annyira vá-
lik kiszámíthatóvá, olyan értelemben, hogy építeni lehet rá. Mindenkinek tö-
rekednie kell arra, hogy mások számíthassanak, építhessenek rá. Ezt kívánja 
az a szeretet, melyre mindenkit nemcsak meghívtam, hanem egyenesen, ami-
re teremtettem.
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Aki valóban céltudatos hosszú távon, az mindenképpen rövidtávon is 
az. Ha egy hajó jól bevette az irányt a számára meghatározott kikötő felé, ak-
kor az egész gépezetét ennek szolgálatába fogja beállítani a kapitány.

Az ember tudatos én-je az a kapitány, aki felelős szolgálatot teljesít az 
egész ember földi és örök élete fölött A CÉLTUDATOSSÁG tehát minden 
ember lelki, szellemi, testi fejlődésének nélkülözhetetlen alapállása."

*******************************************************
364. EGY ÁLOMRÓL

Kérdező:  Álmomban  egy társaságban  voltam.  Volt  ott  valaki,  akin 
éreztem, hogy van benne valaki, s én is, mások is, segíteni akartunk rajta. 
Mikor én ráparancsoltam arra, aki benne volt, hogy menjen ki belőle, akkor 
az a lélek belém jött, és lebénított engem. Ekkor felébredtem.

HANG:" Álmod  benső  bizonytalanságot  jelez  benned.  Jelzi  azt  is, 
hogy a szellemvilág szemtelen szellemei negatív módon próbálnak hatni rád. 
Nem arról van szó, hogy képesek is erre, csupán arról, hogy megpróbálják 
ezt. Ébrenlétedben is szoktak  így próbálkozni veled. Még Velem szemben is 
próbálkoztak így annak idején.

 Ha erősíted magadban azt a nyugodt magabiztosságot, hogy Én ben-
ned vagyok, akkor a lebénulás sohasem fog bekövetkezni.

 Hogyan tudod ezt erősíteni? Úgy, hogy esti imádban nagyon bízd rá 
magadat őrangyalodra. Nem gyerekes ima az őrangyalhoz intézett ima. Vagy 
inkább  így  mondom:  ti  mindannyian  olyan  gyermekei  vagytok  mennyei 
Atyátoknak, akik nagyon is rászorulnak az őrangyalok segítségére. Isten sze-
retete  úgy  gondolta  ki  a  szellemvilág  fejlődését  és  kibontakozását,  hogy 
szellemtestvérek segítségével történjék meg mindez. Ti a szellemvilág földi 
vándorai vagytok. Életetek útjait nagy vonalakban ti választottátok, de a segí-
tő szellemtestvéreiteket Én adtam mellétek. Azért adtam, hogy vándorláso-
tokban mellettetek állva erősítsenek benneteket abban, hogy le ne bénuljatok, 
el ne csüggedjetek, depresszióba ne essetek. A depresszió a lelki élet AIDS-
e.

Álmoddal tehát saját benső, igazi ÉN-ed arra akar figyelmeztetni, hogy 
erősítsd magadban, tudatosítsd magadban őrangyalodnak ne csak jelenlétét, 
hanem őrangyalodra való ráutaltságodat is. Minél jobban átéled, hogy rászo-
rulsz segítségére, annál jobban tudja szolgálni benned az ÉN életem, az ÉN 
LELKEM irányítására figyelésed.
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ÉN nagyon szeretem őrangyalodat. Te is szeresd őt nagyon. Közvetle-
nül szeretni  másképpen te nem tudod őt,  csak úgy, hogy  elmondod neki, 
mennyire igényled szolgálatát. Megáldalak."

*******************************************************
365. AKI AZT HISZI, HOGY HISZ A SZERETETBEN

Kérdező: Uram! Nem tudok megfogalmazni kellőképpen kérdéseket 
egy tizenhét éves leány levelével kapcsolatban. De tudom, hogy Te így is vá-
laszolni akarsz neki.

HANG: "Igen,  válaszolok.  Gyermekem!  Te azt  írod,  hogy hiszel  a 
SZERETETBEN.  Úgy látod,  hogy az  embereknek nem szeretetre,  hanem 
pénzre van szükségük. Szerinted legtöbb közösség tele van képmutatással. 
Te úgy gondolod, hogy néha érdemes templomba is elmenni, de ezt ne má-
sok írják  neked elő,  hogy mikor.  Akkor  mész  el,  ha  a templom hidegét,  
csendjét, levegőjét és a szentség aranyát be tudod fogadni. A haláltól nem 
félsz, de félsz a kutyáktól. Neked furcsa, hogy milyen kérdésekkel fordulnak 
emberek Hozzám, a HANG-hoz. Úgy gondolod, hogy az emberi agy minden-
ben korlátolt. Magadban az állatok tulajdonságait véled felfedezni. Vágyad 
az, hogy gyógyítani tudjál. Nem tudod, hogy rossz vagy vagy jó. Érzed, hogy 
valaki figyel téged írásod közben. Tudni szeretnéd, hogy ki ő.

Ami most benned van, amellett nem mehetek el szó nélkül. Először is 
óriási kijelentésed az, hogy hiszel a SZERETETBEN. Szavaid arról tanús-
kodnak, hogy jól  tudod,  mit  jelent  valójában szeretni.  ADNI. Kétségtelen, 
hogy az emberek legnagyobb része kapni akar és nem adni. Mivel a szerete-
tet nem lehet odaadni, mert a szeretet maga az adás, ezért csak megnyilvánu-
lásaiban ismerhető fel. A ti földi életetekben abban az emberben van igazán 
szeretet, aki okosan áldozatot tud vállalni mások érdekében. Csak az okos 
adományozás nevezhető Tőlem jövő szeretet-megnyilvánulásnak.

Gyermekem! Hidd el, mindenki vágyik arra, hogy szeressék. Egyik leg-
nagyobb tévedésetek viszont éppen az, hogy boldogságotok forrását mások 
irántatok tanúsított szeretésétől várjátok, és nem a bennetek tevékenykedni, 
adni akaró szeretettől.  Hidd el,  bármennyire is  tud boldogítani  valakit  az, 
hogy más vagy mások szeretik őt, tartós boldogságot csak az biztosít magá-
nak,  aki  magában hordja azt  a szeretetet,  mely mások iránti  szolgálatban, 
ajándékozásban, megbocsátásban nyilatkozik meg.

Tehát  a  szeretetet  mindenki  igényli  másoktól,  csak  sajnos  azt  nem, 
hogy másokat szeressen. Pedig az Irántam való szeretet nem is tud pozitív 
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módon másképpen megnyilvánulni, csak úgy, hogy adományozásban az em-
berek felé irányul.

 Az Irántam való szeretetnek van negatív irányú megnyilatkozása is. 
Mikor valaki Irántam való szeretetből megtagad önmagától valamit. Ha ezt 
okosan teszi /böjtök, egyéni önfegyelmező eszközök használata /,  akkor Fe-
lém áradó szeretetéről tesz tanúságot. De pozitív módon, közvetlenül Engem 
szeretni nem lehet, csak közvetve, embereken keresztül. Közvetlenül csak el-
mondani tudjátok Nekem, hogy szerettek Engem.

A közösségekben tapasztalható  képmutatást ne vedd gonoszkodásnak. 
Minden ember törekszik afelé,  hogy jó véleménnyel legyenek róla. Ennek 
nem az az oka, hogy az ilyen ember másokat be akar csapni, csupán az, hogy 
szeretetre vágyik, és ezért jobbnak akar feltűnni, mint amilyen. Ez pedig on-
nan van, hogy általában még a legjobb emberek sem a másik embert szeretik, 
hanem  annak  jó  tulajdonságait.  Kevesen  vannak  olyanok,  akik  hibáikkal 
együtt szeretik embertársaikat. A képmutatásoknak legtöbbször ez a gyökere. 
Persze ez sem dicsérendő, de meg lehet érteni.

A kutyáktól való félelem részben jogos. Azért részben, mert azok a ku-
tyák, melyekkel az utcán találkozol, jobbak, mint az emberek. Ok nélkül nem 
támadnak. De ha valaki menekülni kezd előlük, akkor ösztönük szerint azt 
meg kell fogniuk. Ha párszor megtapasztalod, hogy egy kutya az utcán akkor 
sem bánt, ha egészen magadhoz engeded, akkor e félelmed teljesen eltűnik. 
Más dolog az, mikor egy kutya saját otthonának területén van. Ott nyugtala-
nító számára, ha egy idegen megjelenik.

Gyermekem!  A gyógyítással  kapcsolatban azt  mondom neked,  hogy 
belőled is árad olyan energia, mely képes mások baját enyhíteni. Aki szeret, 
abban Én jelen vagyok. Az viszont már problematikusabb dolog, hogy a testi 
bajok gyógyítására kit választhatok ki, mert a gyógyító szerep sokkal veszé-
lyesebb, mint sokan gondolják. Nem miattad veszélyes, és nem azok miatt, 
akik Általam gyógyítani  tudnak,  bár  ezek  is  visszaélhetnek  ezzel  az  ado-
mánnyal, de főleg a mai kor emberének veszélyes, mivel legtöbb ember a 
visszakapott egészségét nem arra használja, amire kéne. Legtöbb embernek 
jobb lenne, ha beteg maradna, mert akkor kisebb felelősség terhelné a tekin-
tetben, hogy mire használta fel idejét, szeretetét. Azt ajánlom hát, hogy bízd 
Rám e dolgot. Fogsz tudni gyógyítani annyira, amennyire lelked, lelketek ja-
vára válik.
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Aki pedig melletted van, és szeretettel figyel téged, az a te őrangyalod. 
Ő nem tágít mellőled. Sokat segít neked, de még többet tudna, ha többet fog-
lalkoznál vele.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL."
*******************************************************

366. KÉT SZENTÍRÁSI RÉSZ MAGYARÁZATA
Kérdező:  Két szentírási  rész magyarázatát  kérem: 1. A tékozló fiú 

történetében mi volt Jézusnak a lényeges üzenete? 2. Mit jelent az, hogy "tü-
kör által, homályban látunk."

HANG: "Nagyon örülök kérdéseidnek, mert e kérdésekre adott helyes 
válaszom az egész teológiátok lényegét érinti.

1. A tékozló fiú történetében, lényegében, a fiú apjának képében annak 
a mennyei Atyának képét rajzoltam meg, aki mérhetetlen szeretettel és rész-
véttel van a megtért bűnös iránt. 

Ti a mennyei Atyát olyan IGAZSÁGOS BÍRÓNAK ismeritek, akinek 
kezébe,  szeme elé  kerülni,  félelmetes dolog.  Ez részben igaz.  Azért  igaz 
részben, mert aki bűneivel nem törődve kerül eléje, az látva jóságos szerete-
tének sugárzását, ez annyira bántja, hogy egyenesen inkább a poklok poklát 
választja, csak ne kelljen olyan lelkileg összeroncsolt állapotában e szeretet-
fényben lennie. Tehát nem olyan értelemben IGAZSÁGOS BÍRÓ a mennyei 
Atya, hogy bárkit is büntetni akarna gonoszságáért, hanem olyan értelemben, 
hogy mindenki  önbíráskodásra  kényszerül  az  Ő  szeretetének  felismerése 
folytán. 

A tékozló fiú apjában tehát azt akartam tudomásotokra juttatni, hogy 
nincs büntető Isten. Csak szerető Isten van, akinek mérhetetlenül fáj az, ha 
egy gyermeke azzal bünteti önmagát, hogy rosszat tesz.

Meg kell mondanom, hogy az Általam elétek festett atya-képet Istenről 
a mai napig sem fogadtátok el. Inkább kitaláltátok a megváltó és kiengeszte-
lő kereszthalálom gondolatát, csak ne kelljen olyan gondolkodás-átalakítást 
végeznetek,  melyet  természetszerűen  követnie  kell  olyan  magatartásnak, 
mely az Általam bemutatott ÚT vállalásával egyenlő.

E  magatartásotoknak  mérhetetlen  sok  káros  következménye  van.  A 
legnagyobb e sok közül az, hogy így képesek vagytok felmenteni magatokat 
az igazi  megtérés alól,  s minden ez irányú kötelezettséget Rám hárítotok. 
Mintha számotokra és az Isten számára elég lenne egyetlen keresztény mó-
don megélt élet az emberiség történelmében,  az Enyém. Mintha nektek, a ti 
üdvösségetek eléréséhez elég lenne az, hogy csupán elhiggyétek azt a törté-
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neti igazságot, hogy Engem valamikor, mert szeretetből Atyám iránt és irán-
tatok mindent vállaltam, keresztre feszítettek.

 Ez bizony több mint szégyen, mert ezzel éppen a lényeget, Engem, 
mint UTAT tagadtatok meg, s lett a ti úgynevezett MEGVÁLTOTT életetek 
karikatúrája és nevetség tárgya az Én életutamnak, a meg nem váltott, tehát a 
nem keresztény világ szemében. Mindez annak következménye, hogy nem 
ismertek sem Engem, sem az Atyát. 

PEDIG ÉN ŐT a tékozló fiú atyjában bemutattam nektek.
2. A "tükör által homályban látás" tartalma szintén hasonló horderejű, 

mint a tékozló fiú története. Míg ez utóbbi félremagyarázásával lehetővé vált 
számotokra, hogy Engem, mint UTAT ne kelljen vállalnotok, addig a "tükör 
által  homályban látás" helytelen  felfogása alapján Engem,  mint  IGAZSÁ-
GOT is képesek vagytok megkerülni. Így valójában az ÉLETRŐL mondotok 
le, mert ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET. E három úgy 
összetartozik,  mint  a SZENTHÁROMSÁG. Úgy mondotok le  az Általam 
meghirdetett ÉLET-ről,  a szívbékéről és boldogságról, hogy ezt áttoljátok az 
időtlen világba. Holott Én éppen onnan hoztam közétek azzal a szándékkal, 
hogy az, mint MAG, bennetek szárba szökkenjen, fává nőjön és gyümölcsöt 
teremjen.  Utópiának  tartjátok  azt,  amit  Én  egyetlen  és  megvalósítandó 
IGAZSÁGNAK hirdettem nektek és éltem elétek.

A különböző vallási felekezetek által megfogalmazott hitvallások hitté-
telei, dogmái mind olyan IGAZSÁGOT fogalmaznak meg, melyeket megfel-
lebbezhetetlennek tartva égettek el máglyán embereket, öltök halomra más 
felekezethez tartozókat, sőt hirdetitek, hogy nemcsak ti gyilkoljátok ezeket, 
de Én is, mert pokolra valónak mondom azokat, akik nem úgy látnak teológi-
ai igazságokat, mint ti. 

Az eddigi legnagyobb teológusotoknak, aquinói  Tamásnak egy alka-
lommal bepillantást engedtem az örök igazságok birodalmába. Eredménye az 
lett,  hogy ez az általatok legnagyobbnak tartott  teológus ettől  kezdve nem 
vett tollat kezébe, nem volt hajlandó egyetlen örök és megváltoztathatatlan 
igazságot sem leírni, sőt amit eddig írt, azt mind értéktelen holminak tekin-
tette.
Bizony béke csak akkor lesz majd a különböző felekezetek között, ha alázat-
tal bevalljátok, hogy éppen azért, mert "tükör által, homályban" láttok, állan-
dóan ki vagytok téve tévedéseknek. Csak akkor lesz béke, ha elfogadjátok, 
hogy Magamra mutatva nem dogmatikai igazságot mondtam, mikor Maga-
mat IGAZSÁG-nak neveztem, hanem erkölcsi igazságot. Vagyis azt,  hogy 
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egyetlen IGAZSÁGOT hirdetek. SZERETNETEK KELL EGYMÁST! En-
nek a SZERETÉSNEK a tartalmát már többször megfogalmaztam a HANG 
különböző köteteiben. Most csak annyit erről, amennyit az evangéliumokban 
tömören mondtam: 'Amit nem akarsz magadnak, azt ne akard másnak'. 'Amit 
magadnak akarsz, azt kínáld fel másnak is'. De csak KÍNÁLD, és ne eről-
tesd!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL."
*****************************************************

367. SZERETNÉK MEGGYÓGYULNI!
 Kérdező: Mit kell tennem ahhoz, hogy meggyógyuljak?
HANG: "Gyermekem! Mint tudod, mindenki halálos betegséggel szü-

letik erre a Földre. Bárkivel beszélhetsz, mindenki csak azt mondhatja, hogy 
vagy beteg, vagy pillanatnyilag, átmenetileg jól van. Az orvosok, a termé-
szetgyógyászok, az energiaközvetítők mind azért nagyon elfoglalt emberek, 
mert mindenki szeretne szabadulni attól a betegségétől, mely azt jelzi, hogy 
az egész földkerekség egy nagy kórház.

Mint tudod, Én nem azért jöttem a Földre, hogy megszüntessem a be-
tegségeket, hanem azért, hogy elmondjak nektek valamit, amit ÉN JÓ HÍR-
NEK neveztem, amit ha magatokévá tesztek, akkor feltétlenül kikerül élete-
tek gyújtópontjából  testi  betegségetek lehúzó ereje,  mert  nem magatokkal 
lesztek elfoglalva, hanem azzal, hogy hogyan tudnátok szebbé tenni azoknak 
életét, akikkel egy kocsiban utaztok az örök haza felé.

Nem kell  AKARNOD meggyógyulni.  Ezt  bízd  Rám! Amit  akarnod 
kell, az a következő: Adj sokszor, naponta, hálát az Istennek, hogy embernek 
teremtett,  tehát  Önmagára,  örök  boldogságra.  Adj  hálát  sokszor,  naponta, 
hogy Én, Jézus, benned élek, öröklakást vettem nálad. Adj hálát sokszor, na-
ponta, hogy Lelkem temploma vagy, tehát azért, hogy az Enyém vagy. Ne 
azon töprengj, hogy mi lenne most neked jó. Hidd el, azt Én jobban tudom, 
mint te. Te azt kutasd, keresd és valósítsd, hogy mi lenne Nekem jó. Csak 
annyiban  tudok  kedvedben  járni,  amennyiben  te  az  Én kedvemben  jársz. 
Imákra Nekem nincs szükségem. Neked van szükséged ezekre azért,  hogy 
szíved békéjét  fölismerd Nálam, aki jobban szeretlek téged, mint  bárki is 
szerethetne e világon, sőt a másvilágon sincs olyan, aki szeretésben Velem 
felvehetné a versenyt.

Neked tudnod kell, hogy van lelki áldozás, és a te esetedben ez semmi-
vel sem jár kevesebb kegyelemmel, mint a templomi szentáldozás. Én nem 
kívülről akarlak téged vigasztalni, hanem belülről. Szívedben lakom, és oda 
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várlak, hogy meghallgassalak, de azért is, és főleg azért, hogy te meghallgass 
Engem. Hidd el, hogy minden olyan gondolat, mely épít, buzdít, vigasztal, az 
Tőlem jön tudatodba. Engedd feltörni magadból az ilyen  gondolataimat! A 
te érdekedben kérlek erre. Ez az,  ami téged igazán meggyógyít úgy, hogy 
nem sajnálatra, hanem irigylésre méltónak fognak mondani azok, akik veled 
találkoznak. Ne azon keseregj, hogy mennyit tehetnél, ha jó lenne a lábad, ha 
egészséges lennél, hanem tedd vidám szívvel azt,  mit  tehetsz.  Tanulj  meg 
újra örülni, mosolyogni! Hidd el, neked van miért! Van hited, van örök éle-
ted,  van mennyországod, melyet  már most  magadban hordasz,  csak higgy 
benne, higgy Bennem. Már elmúlt fölötted fél évszázad. A nehezén már túl 
vagy. Legyen legfőbb vágyad felkészülni a Velem való találkozásra! Gondolj 
arra, mennyi gonddal készítik fel  a menyasszonyt az esküvőre, pedig legtöbb 
esetben inkább a poklot kell megtapasztalnia, mint a mennyországot! De aki 
Velem találkozik, az valóban a legnagyobb, a teremtetlen SZERETETTEL 
köti össze életét. Értsd meg, Én tényleg szeretlek! Nálam van boldogságod 
kulcsa. Ezt nem is engedem ki, nem engedhetem ki kezemből, szívemből. Ez 
isteni természetem lényege. Ezért váltam áldozattá érted, hogy te is merj ál-
dozattá válni Értem, irántam való szeretetből.

Drága Gyermekem! E pár sor nem kevesebb, mint Istentől küldött sze-
relmes levél számodra.

         Megáldalak  SZERETETEM  LELKÉVEL."
*******************************************************

368. ÉLETCÉLOK 
Kérdező: Mik legyenek életem kitűzött céljai? Milyen jogon írjak cik-

keket a gyógyításról, ha magamon sem tudok segíteni?
HANG: "Kérdéseid  számomra  azért  értékesek,  mert  Velem akarod 

azokat megoldani. Mindaz, aki Hozzám fordul, arról tesz tanúságot, hogy lel-
ke mélyén tudja: nemcsak vagyok, de érte is  vagyok. Igen. Érted vagyok. 
Sokkal egyértelműbben, mint ahogy te Értem vagy. Egyértelműségem abban 
is megnyilvánul, hogy nem akarok helyetted lenni. Vannak területei életed-
nek, melyeket Én szentnek tartok a magad számára. Nem, nem az életed cél-
jára gondolok. Azt a Magam számára tartom szentnek, mivel Magamra te-
remtettelek.

Azokra az eszközökre gondolok, melyek szükségesek ahhoz, hogy cé-
lodat, az Engem jobban megismerést, megszeretést, az emberek felé forduló 
empatikus  képességed  fejlesztését  hatékonyabban  megvalósítsd.  Melyek 
ezek az eszközök? Olvasás, meditálás, befelé fordulásaid. Ezek szentek Előt-
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tem. Szentek előttem azok a rész-célok is, melyek a napi programjaid. Ezeket 
szentnek tartom a magad számára, mert  érdekelt vagyok bennük a te lelki 
gazdagodásod érdekében.

Meg  kell  tanulnod  feladatokban gondolkodni.  Nem  személyekben, 
nem intézményekben, hanem feladatokban. Ehhez az szükséges, hogy legyen 
céltudatos napi terved. Isten és ember egyaránt akkor tud rád számítani, ha 
észre lehet venni rajtad, hogy elhatározásaidat kizárólag csak valami prakti-
kus szeretés változtathatja meg. Ha többet és jobban gyakorolod a beszéd-
böjtöt, vagyis ráneveled magadat arra, hogy jobban meggondold, kinek, mi-
kor és mit mondj el, akkor lelkedben megjelenik majd az a CSEND, mely 
minden lelki, szellemi élet fejlődésének alapja. Te képes vagy ezt a CSEND-
et megjeleníteni magadban, de csak aszkézis, szó-aszkézis által.

Ha az eddig elmondottakat jól végig gondolod, akkor rájössz, hogy tu-
dod magadat gyógyítani olyan értelemben, hogy irigykedhetnek rád az embe-
rek. És ez a lényeg. Te távolról sem vagy sajnálatra méltó! Erőm, szeretetem 
rendelkezésedre áll, ha olyan CSEND vár Engem benned, melyben Én meg-
szólalhatok. Azt pedig tudnod kell, hogy az Én szavam TEREMTŐ SZÓ. Te-
hát nemcsak gondolatot közlök azokkal, akikben szólhatok, hanem mindenki 
számára hasznos életenergiákat is közlök szavaim által. Ezt akarom általad, 
veled is elérni.

Megáldalak az ÖNFEGYELEM  LELKÉVEL."
*******************************************************

369. JÉZUS MEGVÁLTÓI ÁLDOZATÁRÓL
 Kérdező: 1. A keresztény vallás jobb, mint a többi? Hogyan üdvözül-

nek a nem-keresztények Jézus megváltói áldozata nélkül? 
2. Ha Jézus nevét kell segítségül hívni, akkor miért kell a szentekhez, Máriá-
hoz imádkozni? Tárgyak közvetíthetnek kegyelmet, isteni erőt? 3. Meg fo-
gok-e nősülni? Sokat imádkoztam ezzel kapcsolatban, de hiába. 4. Mit kell 
tennem, hogy édesapám az üdvözültek között legyen a feltámadáskor?

HANG: "Gyermekem! Válaszolok kérdéseidre, de meg kell  monda-
nom, hogy a jobb hittankönyvekből is kiolvashatod e kérdéseidre a felelete-
ket. Van ma országotokban olyan hittankönyv, mely  nem csupán Rólam ta-
nít, hanem Engem tanít. Címe: MERRE MENJEK ?

1. Az üdvözülés és a vallásosság nem összefüggő fogalmak. Mindenki 
üdvözül,  ha azt  teszi,  amit  a  legjobbnak lát.  Mindenkit  arra  teremtettem, 
hogy a szeretetben élést tartsa legjobbnak maga és mások számára is. Aki ez 
ellen cselekszik, az természetellenesen cselekszik. Ha tudatosan teszi ezt, ak-
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kor tudja, hogy nem azt teszi, amit a legjobbnak lát. Ha nem tudatosan teszi, 
akkor beteg, tehát nem számítható be neki e viselkedése. 

A vallásosság alatt általában azt értitek, hogy a különböző felekezetek 
törvényeinek megtartása által tegyetek tanúságot arról, hogy Velem kapcso-
latban vagytok. Ez azért nem azonos az előbb említett üdvösséghez szüksé-
ges magatartással, mert ez lehet csupán külső szertartások gyakori látogatása, 
de nem azért, hogy valaki szeretetben növekedjen, hanem valami más cél ér-
dekében. Engem bizony vallásos emberek ítéltek halálra, és legfőbb bűnömül 
azt rótták fel, hogy nem vagyok vallásos.

Nincs tehát jó vagy legjobb vallás. Vannak szeretetben élni akaró em-
berek, és vannak nem szeretetben élni akaró emberek. Ha ez utóbbiak tudato-
san ilyenek, akkor üdvösségük ellen cselekszenek. A különböző felekezetek-
nek az lenne a feladata, hogy a szeretésben élés fontosságát, mindenek-felet-
tiségét hirdessék, és tegyék hitvallásuk alapjává. Ha ezt tennék, akkor azonos 
lenne  az  üdvösség  biztosítása  a  vallásossággal.  De  ilyen  felekezet  nincs. 
Egyetlen keresztény felekezet sem Engem, hanem önmagát tartja a legfonto-
sabbnak. Sőt! Szinte mindegyik önmagához akar torzítani Engem, s azt hir-
deti, hogy amit ő képvisel hivatalból, az mindig azonos Velem, az Én elkép-
zelésemmel,  még akkor is,  ha ennek ellenkezőjét  egyértelműen hirdettem, 
evangéliumaimban leírattam annak idején. Gondolj csak arra, hogy milyen 
világosan kértelek benneteket: Semmire ne esküdjetek. - Szeressétek inkább 
ellenségeiteket. - Egymás szolgái legyetek - stb. Sorolhatnám még azokat a 
kijelentéseimet, melyeknek éppen az ellenkezőjét tapasztalhatjátok felekeze-
teitek vezetői részéről. Én mindenesetre nagyon örülnék, ha a vallásosság és 
a szeretésben élés egy gyékényen árulna, de nem így van.

2. A Mária-tisztelet és a szentek tisztelete nem ellentétes azzal, hogy 
Engem kell  követnetek.  Az  összemberiség  világméretű  szeretet-rendjében 
éppen azáltal vagytok alkalmasak arra, hogy az Én nevemben oldjátok meg 
életetek problémáit, ha nemcsak a Földön élő embertársaitokkal vagytok élő 
szeretetkapcsolatban, hanem azokkal is, akik már a szellemvilág boldog la-
kói. Azt természetesnek tartjátok, hogy Földön élő embertársaitok segítségé-
re szorultok, illetve, hogy társaitok segítségére lehettek. Hát hogy volna le-
hetséges az, hogyha valaki közületek a Szeretet országának teljes jogú polgá-
rává válik a földi halála után, hogy ne akarnátok továbbra is a kapcsolatot 
tartani  vele?!  Számomra  képtelenségnek tűnik,  hogy éppen a  Szeretet-or-
szágba jutás lehetne akadálya annak, hogy ne találkozhatnátok velük, ne kér-
hetnétek őket, ne szerethetnétek, ne tisztelhetnétek őket. Talán azért, mert Én 
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erre külön nem hívtam föl a figyelmet? Bizony fölhívtam. Ezt mondtam Lá-
zár feltámasztása előtt: "Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem". Aztán 
fölmentem a hegyre, hogy beszéljek szentekkel, Illéssel, Mózessel. A Get-
szemániban is angyal erősített, mielőtt a Golgotára mentem.

Azok, akik ellenzik a szentek tiszteletét, általában ezt nem merik így 
kijelenteni. Azt szokták mondani, hogy fölösleges, ha egyszer Én is rendel-
kezésükre állok. Nincs igazuk. Nincs, mert a szeretet köre koránt-sem olyan 
egysíkú, mint gondoljátok. Számotokra külön boldogság lesz az, hogy nem-
csak Engem, nemcsak Atyámat, de az ég angyalait és szentjeit is látni és ta-
pasztalni fogjátok. Egy családban a gyermekek nemcsak szüleiknek örülnek, 
hanem egymásnak is,  nemcsak szüleikkel vannak segítés-rászorultság kap-
csolatban, hanem egymással is. Azt mondom tehát, nem idegenkedjetek tár-
salogni az angyalvilág boldog lakóival. Lelki fejlődésetek nagyot lendülhet 
általuk. Értsétek meg: Nekem nincs nagyobb erőm az égben, mint a Földön, 
most sem. És ha a Földön most egymásra is rászorultok, miért akarnátok ki-
zárni, hogy  igénybe vegyétek azok segítségét, akik már színről színre látják 
az Istent?! Ha logikusan gondolkodnátok, akkor azt mondanátok, hogy nem 
kell igénybe venni a vasutat, buszt, ha utazni akar valaki, mivel Isten képes 
bárhová bárkit elvinni. Minek közbülső segítséget igényelnem, mikor az Is-
tenhez is fordulhatok közvetlenül.

Sajnos a Biblia sok ember számára  bálvány lett.  Így aztán nem úgy 
használjátok ezt a nagyszerű sugalmazott könyvet, ahogy azt a szeretet érde-
kében használnotok kéne, hanem úgy, hogy szétforgácsolódtok, éppen a Bib-
liára  hivatkozva,  ahelyett  hogy eggyé válnátok  Velem a  szeretetben.  Ma 
nincs egyetlen olyan felekezet sem, mely ne a Bibliára hivatkozva akarná sa-
ját igazát bizonyítani. Ha engednétek, hogy józan eszetek, logikus gondolko-
dásotok a bennetek élő Szentlélek, Szentszellem irányítása alá kerüljön, ak-
kor, de csak akkor tudna kellő segítséget nyújtani számotokra a Bibliában 
föllelhető sugalmazott szöveg. Így inkább széttép benneteket, mint összekap-
csol, inkább rivalizálásra ösztönöz, mint kölcsönös szeretésre. E téren egyet-
len felekezet sem kivétel.

Szólnom kell még tárgyakról, melyek képesek kegyelmeket közvetíte-
ni. Mint tudod, minden tárgy egy összesűrűsödött gondolat. Isten mindenben 
létbentartó módon jelen van. A kő azért kő, mert az Isten kőnek szereti azt. 
Ha tehát valaki imával, áldással egy tárgyat arra szentel, hogy Velem jobban 
kapcsolatba hozza őt, akkor ez a tárgy olyan külső kegyelemmé válik, mely 
jobban segítheti őt Felém. Persze ezt is, mint mindent, el lehet rontani. Vál-
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hat ilyen tárgy olyan pótcselekvések rugójává, melyek nem növelik, hanem 
késlelteik a szeretet kibontakozását.  De egy tárgy fölött végzett ima, áldás 
nem erre való, hanem arra, hogy jobban szeressétek egymást, Irántam való 
szeretetből. Erre valók az ereklyék is.

3. Kérdezed, hogy meg fogsz-e nősülni. Válaszom nagyon egyszerű: ha 
akarsz, akkor igen. De nem ajánlom, hogy erőltesd. 

4. Mit kell tenned, hogy édesapád az üdvözültek között legyen? Vála-
szom ez: neked semmi különöset. Imádkozz azért, hogy iránta való szeretet-
ből jobban tudj szeretni másokat. Ezzel segítesz magadnak is, neki is legtöb-
bet.

Megáldalak a gyakorlati gondolkodás LELKÉVEL."
*******************************************************

370. EGY IJESZTŐ ÁLOMRÓL
Kérdező: 1. Egy ijesztő álomról. 2. Egy zavaró tényezőről. 3. Mit csi-

nálok rosszul? 4. Ki ő nekem, akivel a templomban találkoztam?
HANG:  "Gyermekem!  Amit  kérdéseidre  válaszolok,  azok  annyira 

mindenkit érdekelnek és érintenek, hogy csupán személyed inkognitóját sza-
vatolhatom, de válaszaimat nem rejthetem el azok elől, akiket ez lelkileg fel-
tétlenül gazdagítani fog.

1. Az ijesztő álmokra feltétlenül oda kell figyelni. Amíg alszol, addig 
olyan korlátok, gátak szűnnek meg, melyek megszűnte által sok figyelmezte-
tést tud közölni veled ennek a másik dimenziónak téged szerető népe.

 Minden ijesztő álom azt jelzi, hogy segítségre van szükséged. Azt jel-
zi, hogy erődet meghaladó probléma előtt állsz, mely beteggé tehet, ha nem 
találsz megoldást. Ezért azt ajánlom, hogy ilyen álom után nagy benső bizo-
nyossággal fordulj ahhoz az égi lényhez, aki Atyámtól kapott utasítás alapján 
mindig rendelkezésedre áll,  ha hozzá fordulsz. Kérd őt,  hogy konzultáljon 
égi testvéreivel, s legyenek segítségedre abban, hogy vagy háruljon el az elő-
re jelzett veszély, vagy töltsenek fel olyan erőkkel, melyek által úrrá lehetsz a 
fölmerülő problémákon. 

 Most már megérted, hogy miért  tartom fontosnak közismertté tenni 
válaszomat. Amit neked most mondtam, azt mindenkinek mondtam. 

Óriási erők állnak rendelkezésetekre az égi világban. Olyan ez számo-
tokra, mint egy nagy kincses raktár. De e raktár kulcsa nálatok van. Amilyen 
kicsiny és jelentéktelennek tűnő lehet egy kulcs önmagában, de használata 
által mérhetetlen kincsek birtokába lehet jutni, úgy kicsinynek és jelentékte-
lennek tűnhet, hogy nem kell mást tennetek, csak komolyan oda kell fordul-
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notok égi testvéreitek felé. De ennek a jelentéktelennek tűnő cselekedetnek 
lesz következménye az, hogy mérhetetlenül nagy lelki, szellemi, sőt anyagi 
kincseknek kerülhettek így birtokába.

2. Minden zavaró körülménynek leleplező szerepe van. Először is le-
leplezi azokat a szellemi erőket, melyek zavart akarnak okozni. Zavar nem-
csak akkor keletkezhet, ha jó úton jártok, hanem akkor is, ha rossz útra akar-
tok lépni. A jó út előtti zavar ártó erők jelenlétét leplezi le. A rossz út előtti 
zavar pedig azt, hogy a jó szellemek segítségnyújtásra jelentkeznek. Az álta-
lad említett esetben a szemtelen szellemek lepleződtek le.

De titeket is leleplez minden zavaró körülmény. Ilyenkor lehet elfogu-
latlanul felismerni, hogy mennyire tartjátok fontosnak azt, amit a megjelenő 
zavar gyengíteni, sőt!, lehetetlenné tenni akar. Az ártó erőknek éppen ez je-
lent öngólt, vagyis éppen zavarásuk által döbbenhetnek rá arra, hogy az Istent 
szeretőknek minden javukra válik.

3. Arra a kérdésedre, hogy mit csinálsz rosszul, mindig közvetlenül ne-
ked megadom a választ lelkiismereteden keresztül.

4. Negyedik kérdésedre nem válaszolhatok. Köt a diszkréció, és nem-
csak veled szemben. Veled és érted megteszek mindent, de helyetted semmit.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL." 
*******************************************************

371.  JÉZUS VEZET ENGEM?
 Kérdező:  1. Akivel beszéltem, abból Jézus beszélt? 2. Mi a gyökere 

annak, hogy mindig veszekszünk ? Jön valaki hamarosan  életembe? 3. Test-
vérem jó helyen van? 4. Öngyilkos, vagy természetes halál vitte el egyik is-
merősöm fiát? 5. Jézus vezet engem? Mi nem tetszik Neki az én életemben? 
Min kell változtatnom? 6. A hideg áramlat arcomon mit jelent? És a talpa-
mon a meleg érzés? 7. Az egyházi házassággal kapcsolatban kérnék tanácsot 
valaki számára. 8. Miért nem érzem most Veled a kapcsolatot? 9. Két orszá-
gosan ismert emberről kérnék véleményt. 10. Mondj véleményt egy közös-
ségről!

HANG: "Gyermekem! Kérdéseid sorrendjében válaszolok neked. 
1. Akivel beszéltél, abból valóban beszéltem Én  is. Sokszor beszélek 

belőle. De ez nem mindig van így. Én szívesen beszélek abból, aki lényegé-
ben azt akarja közölni másokkal, amit általánosságban és nagy vonalakban 
már evangéliumaimban felismerhettek. De meg kell mondanom, hogy  azok, 
akik átadják magukat Nekem, ettől az elhatározásuktól még nem teszik lehe-
tővé Számomra, hogy mindig Én beszéljek belőlük. Ez azért van így, mert a 
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szavakkal kijelentett Nekem átadás önmagában csupán szövegelés. Az adja 
át magát Nekem valóban, aki mindent el akar követni, hogy evangéliumaim 
által egyre jobban megismerje gondolataimat. E nélkül még a legjobb szán-
dékú önátadás is csak időszakos fellángolás, mely ellobban, s utána sajnos, 
csalódnom kell az ilyen önátadóban.

Te sem ismerheted fel azt, hogy Én beszélek-e valakiből, ha nem fog-
lalkozol sokat az evangéliumokkal. Ezt a szellemi munkát senki sem kerül-
heti el, ha komolyan tudni akarja, hogy Én ki vagyok és mit akarok. A Szent-
írás többi részét evangéliumaim fényében kell értelmezni. De evangéliumaim 
értelmezése csak evangéliumaim alapján értelmezhetők hitelesen, és nem a 
Szentírás többi részei alapján. 

2. Veszekedéseiteknek gyökere az, hogy részben nem vagytok egymás-
hoz illők, részben pedig meg vagytok kötözve egymással. Azért nem vagytok 
egymáshoz illők,  mert  csak azoknak van egymásba simuló rezgésszámuk, 
akik testben, lélekben és szellemben egy húron pendülnek. E három közül 
nem hiányozhat egyik sem, mert  élő ember nem trancsírozható sem kettő, 
sem három részre.  A megkötözöttség pedig abban mutatkozik  meg,  hogy 
uralkodni akartok egymáson. Ez természetes olyanok között, akik lelkük mé-
lyén tudják, hogy én-jük egy részét kellene feladniuk, ha engednének a má-
siknak. Két ember kapcsolatának nem lehet következménye az, hogy bárme-
lyik is megnyomorodjék. Alávetettséget csak az a fél tud vállalni, aki meg 
van győződve arról, hogy a másik fél által fel fog magasztaltatni. Még Isten 
és ember kapcsolatában is így van. De ez a meggyőződés csak akkor érvé-
nyesülhet, ha testben, lélekben, szellemben egyaránt egy cél felé törekszenek.

Az ilyen kijelentések: 'Valaki jön az életedbe?', nem komoly dolgok. 
Az ilyen kijelentés igaz is, meg nem is. Attól függ, hogy te hogyan nézed a 
világot. Az Én földi életemben egyrészt minden nap jött valaki az életembe, 
másrészt pedig minden nap Én mentem be másnak az életébe. Az ilyen, jövő-
det illető kókleres jóslásokat dobd a papírkosárba! Méltatlanok hozzád.

3. Testvéred az ő számára legjobb helyen van.  Ezzel az információval 
meg kell elégedned. Ha ennél többet akarsz, az olyan kíváncsiság, mely egy-
általán nem viszi előbbre lelked fejlődését.

4. Ismerősöd fiát természetes halál vitte el.
5. E kérdésedre nem mondhatok egyértelmű igent. Részben Én vezet-

lek,  részben nem.  Szabadnak teremtettelek.  Ha jobban megismersz,  akkor 
jobban fogod tudni is, hogy mi az Én szándékom veled. Az Én szabadságom 
veled kapcsolatban is  véget ér ott,  ahol a tiéd kezdődik.  Nem vagy bábu. 
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Tudsz szeretni,  és tudsz nem szeretni.  Rendre neked kell döntened ebben. 
Evangéliumaimból megtanulhatod, hogy mit jelent az Én szándékom szerint 
szeretni.  Tömören így mondhatom:  Amit akarsz,  hogy veled tegyenek, azt 
tedd mással. Amit nem akarsz, hogy veled tegyenek, azt ne tedd mással. A 
szolgálat-vállalás nem lehet egyenlő a bűnrészesség vállalásával is.

6. A hideg szellő, melyet időnkint érzel, nálad nem jelent rosszat. Ezt 
azért fontos tudnod, mert legtöbb embernél ez nem így van. Nálad azért je-
lent ez jót, mert nagyobb szükséged van higgadtságra, mint hevességre.

7. Az egyházi házassággal kapcsolatban nem tudok tanácsot adni, mert 
nem tartom helyesnek azt a gyakorlatot, mely jelenleg érvényben van. Azt 
fájlalom leginkább, hogy kellő felkészültség nélkül történt esketés után azt is 
bünteti a jelen gyakorlat, aki elváláskor vétlen.

8. Érzéseid Velem kapcsolatban nem konzerválhatók. Ha mindig tele 
lennél  jó  érzésekkel  Velem kapcsolatban,  akkor  nem Értem,  hanem saját 
önző én-ed érdekében keresnél fel  Engem gondolatban.  Tanításom helyett 
olyasmire figyelnél, ami attól éppen elterel. Tehát az áldozatvállalás kikerü-
lésére tennéd a hangsúlyt. Lelked fejlődésében nem az érzéseid a legfonto-
sabbak, hanem az áldozatvállalásaid.

9.  Emberekről  nem mondok  véleményt.  Két  okon.  Az egyik ok az, 
hogy nem vagyok árulkodós szószátyár. A másik pedig, hogy bárkinek bár-
mikor van lehetősége jobbá vagy rosszabbá válni. Amit tehát ma mondhat-
nék bárkiről is, az lehet, hogy holnap már módosításra szorulna. Csak a ma-
gatok dolgaival gyertek Hozzám. Persze hozhattok elém másokat is, de nem 
véleményezésre, hanem hogy segítségemet kérjétek abban, amiben ti keve-
seknek érzitek magatokat.

10. Mondok még pár szót a közösségedről. Amennyiben az Én nevem-
ben vagytok jelen, annyiban jelen vagyok köztetek. E téren nagyon kiszolgál-
tatott vagyok nektek. Kizárólag tőletek függ, hogy ott vagyok vagy sem. Ne-
ked mindig az kell legyen a szándékod, hogy jelenlétemet biztosítsd. Ezt az-
által tudod elérni, hogy kedves vagy a többiekhez, és nem a kritikai szellem 
erősítése, hanem a tanulási vágy dominál benned. Ez nem azt jelenti, hogy 
kritika nélkül fogadd el, amit ott hallasz, hanem azt, hogy kérdezz inkább, 
mint oktass. Addig ne nyugodj, míg kérdéseidre értelmedet megnyugtató vá-
laszt nem kapsz. Ha azt tapasztalod, hogy e cél érdekében hiába kérdezel, 
mert nem adnak feleletet, mely megnyugtathatná értelmedet és szívedet, ak-
kor ott kell hagynod a közösséget. Nem a közösségbe járás a cél, hanem az 
értelmet és szívet megnyugtató ismeretszerzés. Minden közösség azáltal lep-

468.



leződik le, amit tanít. Ezért aránylag könnyen és gyorsan felismerhető jelen-
létem vagy jelenlétem hiánya, ha azt figyeled, hogy az evangéliumokban föl-
lelhető tanításomhoz hogyan állnak hozzá a jelenlevők. Én senkire sem erő-
szakolom rá Magamat, de csendben eltávozom onnan, ahol mást fontosabb-
nak tartanak, mint az evangéliumokban Általam elmondottak megszívlelését.

Megáldalak továbbra is a JÓZANSÁG  LELKÉVEL."
*****************************************************

372. VÁLLALJAK-E TANFOLYAMOKAT ?
 Kérdező: Van bizonyos képzettségem a természetgyógyászat  terén. 

Úgy gondolom, hogy benső indíttatás késztet arra, hogy tovább fejlesszem 
magam. Kérdésem az, hogy vállaljak-e olyan tanfolyamokat, melyek e téren 
előbbre vihetnek,  s  ennek következtében vállaljam-e azt,  hogy csak ezzel 
foglalkozzam?

HANG: "Gyermekem!  Úgy, ahogy belül érzed, úgy a továbbképzés 
sugallata nem Tőlem van. Munkahelyedet semmiképpen sem szabad fölad-
nod.  Csak olyan  értelemben  tudom helyeselni  továbbképzésedet,  ha  ezért 
anyagi áldozatot nem hozol,  és csupán kenyérkereső foglalkozásod  mellett 
szánsz erre időt. Ebből világos lehet már előtted, hogy mindenféle beavatás 
Ellenemre van. Sok pénzt kellene rá költened, s ha esetleg később az anyagi 
ráfordítás meg is térülne - bár ebben egyáltalán ne legyél olyan biztos -,  az a 
lelki kár, mely ennek következtében érne, bizony nagy hátrányt jelentene ne-
ked is,  családodnak is  a jövőben. Ha hallgatsz  Rám, Én be tudlak avatni 
munkatársaim közé anyagi ráfordítás nélkül is, sőt csak e nélkül!

Természetesen jól teszed, ha különböző könyvek alapján képezed ma-
gad. Ma már állnak rendelkezésetekre olyan könyvek, melyek alapján felis-
merhetitek  önmagatokban  azokat  az  energiákat,  melyeknek  mobilizálása, 
mások felé irányítása sok áldást hordozhat. De az ilyen munkának a te ese-
tedben  nem  szabad  jelenleg  főfoglalkozássá  előlépni.  Nem.  Dolgozz,  és 
emellett épülj és építs másokat lelkileg, szellemileg és testileg.

Összegezem:  Nem adom áldásomat  olyan  tanfolyamok  látogatására, 
melyekért fizetned kell. Nem adom áldásom olyan beavatásokra, melyekért 
fizetned kell. Áldásomat adom olyan tanulmányozásokra, melyeket munkád 
mellett - természetesen pénzért vásárolható könyvekből - igyekszel elsajátíta-
ni.  Áldásomat adom minden olyan imádra és energiaátadásodra,  melyeket 
kenyérkereső munkád mellett szeretetből végzel. És főleg áldásomat adom 
minden Felém fordulásodra.

                    Hát így fogadd ÁLDÁSOMAT!"
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*******************************************************
373. SOKAT ÉS NAGYON SZENVEDÜNK

 Kérdező: Sokat és nagyon szenvedünk feleségemmel együtt. A beteg-
ség és nyomorúság mellé még valami megszállottság is jött. Mások gyötör-
nek, kinevetnek bennünket. Pedig sokat imádkozunk.

HANG:  "Drága  Gyermekeim!  Ismerem  szenvedéseiteket.  Tudom, 
hogy mennyit  kell  gyötrődnötök.  Ismerem a  földi  emberek  hálátlanságait, 
melyek nemcsak titeket, de Engem is érintenek. Mai világotok tele van En-
gem káromló szavakkal, és még a szívből jövő ima is sokszor inkább az ön-
zést  akarja szolgálni,  mint  megnyitni  azokat a benső szemeket,  melyekkel 
látni lehet ma is az Én jóságomat a ti világotokban. Nektek a következőket 
kell megszívlelni:

1. Az a világ, melyet magatokban hordotok, az sokkal fontosabb, mint 
az, amely körülvesz benneteket.

2. Az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Még ha az egész po-
kol össze is fogna ellenetek, akkor is ti vagytok a győztes oldalán, mert Én 
nemcsak veletek vagyok, hanem értetek vagyok bennetek. 

3.  Minden nap,  főleg  este,  gondoljatok  vissza  az  elmúlt  napra úgy, 
hogy felismerjétek, azon a napon mit tettem értetek. Ha nem látjátok ezt, ak-
kor baj van a hitetekkel, akkor hiába imádkoztok, mert Engem nem az ima 
szavai érnek el, hanem a HIT-ből jövő szavak. Én mindennap küldök erőt, 
bíztatást, bátorítást nektek, csak ezt észre kell vennetek. Ezt Én nem tudom 
megtenni helyettetek.

4. Gyakran adjatok hálát azért, hogy minden nyomorúságotok ellenére, 
az ellenség minden mesterkedése ellenére, az Enyéim vagytok.
Köszönjétek meg, hogy nem a földi életre, hanem a boldog örök életre terem-
tettelek benneteket. A földi életre csak állatoknak és növényeknek adtam éle-
tet. Titeket saját életemre, boldogságomra teremtettelek. A Föld nekem sem 
volt mennyország. Nektek sem lehet az. Nekem is pokol volt. Nektek sem le-
het más. Ne féljetek! Erőtöket meghaladó keresztet nem engedek rátok. De 
amit hordanotok kell, azt vállalnotok is kell Irántam való szeretetből, ahogy 
Én is vállaltam az Én keresztemet irántatok és Atyám iránt  való szeretetből .
          Köszönöm, hogy Hozzám fordultatok. 
    Megáldalak benneteket SZERETETEM  és ERŐM  LELKÉVEL."

**************************************************
374. EGY ISMERŐSÖN ÉRDEKÉBEN
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Kérdező: Kérdem a HANG-ot egy ismerősöm érdekében, aki nagyon 
nyitott. Nem érti, hogy miért nem történik vele, benne, előrelépés?

HANG: "Gyermekem! Szó sincs róla, hogy ismerősöd  nyitott lenne. 
Az olyan nyitottság, mint az övé, tehát a passzív magatartás,   csak az ember-
alatti világban nyitottság. Az ember nyitottsága csak részben passzivitás. Sőt! 
Csak kis  részben.  Csak arról az emberről lehet elmondani,  hogy nyitott  a 
jóra, aki fáradságot vállalva, magát nem kímélve keresi, kutatja, utána jár an-
nak, amit be akar fogadni. Ettől fejlődő ember az ember. A csupán passzív 
befogadás egy ember életében csak ruha, melyet könnyen cserélgethet az így 
befogadó. De aki keres, aki vállal áldozatot, hogy fejlődjön, az nagyon érté-
kelni fogja a megtalált, a befogadott jót.

Tehát ebből már magad is kitalálhatod, hogy semmit sem üzenek, sem-
mit sem mondok ismerősödnek. Nem, mert nem vagyok hajlandó senkit ru-
házni lelkileg, szellemileg. Csak passzivitással Hozzám jutni nem lehet. Föl-
di életetek lényegéhez tartozik az, hogy feladatot kell teljesítenetek.

 Az egyik, és szinte legfontosabb feladat az, hogy megismerjétek vál-
lalt tetteitek tükrében önmagatokat. Önismeretre nem lehet eljutni semmitte-
véssel. Sem az, aki csak cselekszik, de nem gondolkodik, sem az, aki csak 
gondolkodik, de nem cselekszik, nem juthat helyes önismeretre, s nem lát-
hatja meg azt a földi feladatát, mely egyben Isten akarata is számára. Amikor 
valaki azt imádkozza, hogy legyen meg a Te akaratod, akkor nem lehet az a 
szándéka,  önmagára  gondolva,  hogy  ehhez  nekem semmi közöm. Csak  az 
mondja ki őszintén, hogy kívánja  Isten akaratának teljesítését igaz szívvel, 
aki tudja, hogy ehhez neki valamit vállalnia kell. Ez a valami pedig nem le-
het  ismeretlen  az  előtt,  akinek vállalnia  kell  Isten akaratát.  Mikor  Én ezt 
imádkoztam a Getszemániban, akkor nagyon is tudtam, hogy ez Számomra 
mit jelent. Nagyon is tudtam, hogy mit kell ezért vállalnom. Éppen ezért ve-
rejtékeztem vérrel akkor.

Téged arra kérlek, hogy ne vállalj lelki-postás szerepet annak életében, 
akinek erre nincs szüksége, aki maga is képes megtenni azt, amit te teszel 
meg helyette. Ez nem helyes szeretet. Éppen mert helyesen szeretem ismerő-
södet,  ezért  nem vállalom,  hogy rajtad  keresztül  kapjon  üzenetet  Tőlem. 
Mert szeretem, ezért várok erőfeszítést tőle saját érdekében. Mert szeretem, 
ezért kívánok közvetlenül tőle lépéseket, ha valóban tudni akar olyasmit, ami 
kettőnkre tartozik.

Megáldalak, hogy TUDD  A  MÉRTÉKET  MINDENBEN!"
****************************************************
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375. KAPCSOLAT A HALOTTAKKAL
Kérdező: 1. Nagyon közelinek érzem magamhoz a halottakkal és a ha-

lállal kapcsolatos témákat. Mi ennek az oka? 2. Valakivel kapcsolatban sze-
retném hallani  a HANG véleményét.  Az illető  nem közömbös számomra. 
Szeretnék nagyon a javára lenni. Hogyan tudnám ezt elérni?

HANG: "Gyermekem! Nagyon bölcsen gondolod, ha úgy gondolod, 
hogy amit ti halálnak mondotok, az valójában inkább kilépés a halálból, mert 
a földi  élet  mulandósága joggal és jobban megérdemli  halál  szót,  mint az 
örök élet. Amit viszont tudnod kell ezzel kapcsolatban, az az, hogy az örök 
életben nincsenek meg azok a feltételek, melyek nélkül megfelelő lelki, szel-
lemi fejlődés nem valósulhat meg  a Földre születendők számára. A földi élet 
egy nagyszerű lehetőség-szertár arra, hogy majdan az örök életben megtalál-
játok azt a boldogságotokat, melyre teremtve vagytok. Pontosan azon a he-
lyen  vagy,  ahol  be  tudod  tölteni  feladatodat.  És  pontosan  olyan  szellemi 
adottságokkal rendelkezel, melyekre építheted örök életed alapjait. Az alapo-
zás nagyon fontos. Hosszú távon csak akkor tartható értelmesnek az életed, 
ha a földi  jelent úgy tudod felhasználni, hogy baráti kapcsolatot alakítasz ki 
a halál gondolatával.

Az soha ne legyen komoly probléma  számodra, hogy gondolkodásod 
eltér az átlagtól. Annak viszont döntőnek kell lennie, hogy Hozzám méred 
magadat vagy sem. Ostoba kísértésnek kell elkönyvelned  azt, ha méltatlan-
nak tartod magad arra, hogy Hozzám mérd gondolataidat, szavaidat és csele-
kedeteidet. Éppen ez a feladatod. Ez juttat el oda, hogy nem leszel körülmé-
nyeidnek játékszere. Figyelned kell ugyan arra, hogy ne lógj ki a sorból, de 
nem ez a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy Velem szinkronban maradj. 
Ehhez viszont nagyon jól kell ismerned Engem. Ez pedig nem megy spontán, 
csak úgy magától. 

Ma országotokban és külföldön egyaránt sok szellemi  irányzat  tűzte 
zászlajára nevemet. De csak a NEVEMET. Tanításom és életem harmonikus 
egybecsengését alig ismerik. A Biblia különböző szent íróival, főleg Pállal 
akarnak magyarázni, értelmezni Engem. Ennek következménye a sok szekta, 
a  nagy összevisszaság,  mely  a  kereszténységen  belül  mutatkozik.  Ha  rá-
szánsz pár hónapot arra, hogy csak az evangéliumaim alapján próbálsz értel-
mezni, megérteni Engem, akkor kívülről és belülről egyaránt olyan FÉNY-
NYEL fogsz átjáródni, mely nemcsak megvilágosítja előtted életed útját, de 
erőt is áraszt beléd, hogy Engem ÚT-ként fogadj el. Ez az Én vágyam! Ezért 
jöttem, és ezért jöttél te is a Földre.
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Arról a kapcsolatról pedig, melyről kérdezel, nem válaszolhatok most 
érdemben. Azért nem válaszolhatok, mert mielőtt megszülettél, már ismert 
volt  e kapcsolat  előtted,  s nem azért  lett  ismeretlen születésed után, hogy 
most kívülről, tehát mástól kapj ezzel kapcsolatban elirányítást. E kapcsolat-
ban neked kell megbirkóznod úgy önmagaddal, mint azokkal a problémák-
kal, melyek e kapcsolat kapcsán szükségszerűen előjönnek. Nekem most az a 
feladatom, hogy biztosítsam számodra azt a pártatlanságot, mely szereteted 
kibontakozását felelősség-vállalással együtt érvényesítheti  életedben.

Higgy nagyon Bennem! Hidd el, hogy benned vagyok, és érted vagyok 
benned. Én soha nem hagylak el. Akkor is ott vagyok életedben, amikor te 
hiányomat  érzed. Mélyebben vagyok benned, mint ameddig legfinomabb ér-
zelmeid elérhetnének. Tudnod kell: nem a felhő a fontos, hanem a NAP. A 
felhők jönnek, mennek. A NAP marad!

Te, mint bolygó,  csak olyan pályán keringhetsz, melynek Napja Én va-
gyok. Arra nagyon vigyázok, hogy e pályáról idegen erők le ne téríthessenek. 
Ne aggódj! Bízz jobban Bennem! Közös a sorsunk. Az Én békémet hordod 
magadban. Ezt senki sem veheti el tőled. Te pedig nem fogsz soha lemonda-
ni erről. Lelkem a lelked lelke. Arra rendeltelek, hogy maradandó gyümöl-
csöt teremj. Nem te választottál Engem, hanem Én választottalak téged. Ez 
azt jelenti, hogy az első lépést Én tettem meg feléd. Ezért bízhatsz bennem 
még akkor is, ha felhők takarják el a NAPODAT. 

Újra mondom: közös a sorsunk. Ez nem ijesztgetés, hanem jutalmazás, 
örömforrás. A keresztem nem csupán szenvedésemre emlékeztet benneteket, 
hanem  és főleg győzelmem jelvénye is. Én a körülötted és a benned lévő vi-
lágnak is győztese vagyok. Tehát mindenképpen a GYŐZTES oldalán állsz.

Megáldalak a  BIZALOM  LELKÉVEL."
*******************************************************

376. MAGÁNYOM FELOLDÓDIK-E VALAHA?
 Kérdező: 1.  Magányom  feloldódik-e  valaha?  2.  A  bennem  megszólaló 
HANG azonos a könyv által tanító HANG-gal? Ha igen, akkor hogyan tud-
nám erősíteni a Vele való kapcsolatomat?

HANG: "Gyermekem! Amit te most magányosságnak nevezel, az bi-
zony neked karmikus sorsod. Nem arról van szó, hogy ennek végig kell vo-
nulnia életeden. Mindenkinek lehetősége van arra, hogy bizonyos mértékig 
változtasson sorsán. Bizonyos mértékig! Ez azt jelenti, hogy magányosságo-
dat társas kapcsolatban sem tudnád teljesen feloldani. És azt is jelenti, hogy a 
várakozás és vágyakozás egy életen át kísérőid lesznek. Ezek Nekem is jel-
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lemzőim voltak földi életemben. Neked is, mint Nekem, szükségesek ezek 
ahhoz, hogy a földi élet előtt vállalt földi feladatoknak megfelelő legyen ben-
ned is, mint Bennem, az isteni küldetésünkhöz való hozzáállásunk. Ennek a 
hozzáállásnak lényege az, hogy ne akarj  előre szaladni időben, hanem tudd 
kivárni azokat az isteni jelzéseket, melyek hatására és iránymutatására kell 
majd megfelelő időben és irányban  lépned. Ezt jelenti az, hogy tudj várakoz-
ni. A vágyakozásod pedig azért fontos, hogy legyen erőd és bátorságod elin-
dulni és lendülni, amikor annak eljön az ideje.

Ezekkel tehát nem elbizonytalanítani, hanem inkább erősíteni akarlak 
idegileg, lelkileg, hogy úgy tudj reményből élni, mint Én éltem a Földön két-
ezer évvel ezelőtt.

Ami pedig a benned megszólaló HANG-ot illeti, az pontosan úgy az 
Én hangom, mint ez, amit most olvasol. Természetesen van egy nem elha-
nyagolható különbség a kettő  között.  Bár az Én hangom mindegyik,  de a 
mikrofon, melybe beszélek, nagyon különböző. 

Te harmincnyolc évesnek mondod magad. A HANG-könyv szerzője 
ennek  duplája, aki már közel ötven éve foglalkozik az Én életemmel, tanítá-
sommal. Nyilvánvaló, hogy belőle több és gazdagabb információkat tudok 
küldeni a kérdező emberek épülésére, mint általad. De Én beszélek benned 
is. A te számodra és a te épülésedre van benned elég lehetőségem, hogy báto-
rítsalak és vigasztaljalak, ha Tőlem ezt igényled.

Beszélgess Velem bátran. Van sok olyan téma, mely nem tartozik ket-
tőnkön kívül másra. Olvasd sokszor az evangéliumaimat.  Az ott felmerült 
problémáidat PÁRBESZÉD-IMÁBAN beszéld meg Velem. Ily módon na-
gyon elő tudod segíteni lelki fejlődésedet. Ily módon  lehetővé tudod tenni 
Számomra, hogy nagyon tisztán tudjak megnyilatkozni benned, elsősorban a 
te javadra. Megáldalak."

*******************************************************
377. AZ ALLERGIA MENNYIRE BETEGSÉG?

 Kérdező: 1. Eddigi szellemi vezetőnk visszavonult. A Te beavatkozá-
sodra történt ez? Rossz volt, amit végeztünk? 2. Jó, ha műszaki berendezés-
sel  mindenki  számára  elérhetővé tesszük szereteted  fényét,  mint  ingyenes 
energiát? 3. Néha feltűnik egy-egy gondolat, mely nem az enyém. Tőled van? 
4. Helyes téged Jézus Krisztusnak nevezni? 5. Az allergia mennyire lelki be-
tegség?

HANG: "Gyermekem! Első kérdésedre a válaszom: IGEN. Ez nem-
csak most volt így. Legtöbb esetben, mikor egy szellemi vezető visszavonul, 
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az Tőlem kap erre indítást. Szempontjaimat nem részletezem. Csupán a kö-
vetkezményekre hívom fel figyelmedet.

Minden vezetettnek  felnőtté  kell  válnia,  tehát  vezetővé  kell  kinőnie 
magát.  Az  egyéni  meggyőződés  jár  csupán  együtt  a  felelősségvállalással. 
Akiben nem érlelődött ki megfelelő önállóság, míg vezető állt rendelkezésé-
re, az valahol valamit elmulasztott,  s most ennek következménye az, hogy 
pofonnak érzi a vezető visszavonulását. Ezt a pofont mielőbb ki kell hever-
netek, ha az Én erőm által akartok élni. Egyedül Én vagyok nélkülözhetetlen. 
Nálam nélkül valóban semmi olyasmit nem tehettek, melyre boldogan lehet-
ne majd emlékeznetek halálotok óráján.

Amit eddig végeztetek, az nem volt rossz. Ha rossz lett volna, akkor 
már régen figyelmeztettelek volna benneteket erre. Nem engedem meg, hogy 
jó szándékú gyermekeim tudatlanul ártsanak maguknak. Márpedig aki rosz-
szat tesz, az árt önmagának.

Amit az ingyenes energiával kapcsolatban említesz, azt nehezen fogod 
tudni műszaki berendezéssel úgy előállítani, hogy az az Én szeretet-fényem 
konvertált energiája legyen. Semmiféle műszaki berendezés sem képes a va-
lódi szeretetet uralni. Mindkettő egészen más műfaj. A szeretet, az jó akarat. 
Semmi más. Nem alakítható át semmi mássá, mert ha nem ez, akkor nincs.

A benned időnként feltűnő gondolat, melyet nem magadénak ismersz, 
igen gyakran nem az Én művem. Olyankor az Én művem, mikor jobban ma-
gadénak ismered, s örömmel, békével tölt el.

Nevem JÉZUS, akit KRISZTUSNAK is mondanak. Nem okoz örömöt 
számomra,  mikor különleges úton akar valaki megközelíteni Engem. Ez a 
név: JÉZUS KRISZTUS, soha nem válik közhellyé. 

Az allergia, az asztma szinte minden esetben pszichikai eredetű. Te is 
tudsz segíteni kitartó imával. A szívből jövő ima olyan energiákat szabadít 
fel, melyeket az angyalok nagyon nagyszerűen fel tudnak használni javatok-
ra. Többször fordulj saját angyalodhoz, és leányod angyalához. Ami az ő fel-
adatuk, azt Én nem szoktam megtenni helyettük, mint ahogy helyettetek sem 
teszem meg azt, ami a ti feladatotok. Angyalaim viszont akkor tudnak na-
gyon hatékonyan működni, ha kéritek őket. Kéréseitek az a kulcs, mely ki-
nyitja szívetek ajtaját az ő számukra. Kéréseitek talentum, lehetőség számuk-
ra, melyet nekik kamatoztatni kell, s boldogan teszik ezt. 

Megáldalak."
*******************************************************

378. SZERELEM,  ÉLETCÉL, TÁRS, HITVALLÁS, STB.

475.



 Kérdező: Tömör szavak, melyeknek kulcsát a HANG kezébe teszem 
felnyitásra:  1.  Szerelem.  Életcél.  Társ.  Hitvallás.  2.  Zsákutca.  Bohóc,  er-
kölcscsősz. Iskola. Munkahely. Önállóság. Életvitel. Mivel foglalkozzam?!

HANG:  "Gyermekem!  Leveled  lüktető  ritmikus  sorainak  gyökere, 
nem benned lelhető.  Visszhang az,  mely Tőlem, tőlünk indul útnak feléd, 
hogy téged is átmosva áradjon szét benned és abban a közegben, mely alkal-
matlan önmagában arra, hogy harmóniába formáljon gondolatot. 

1. A Tőlem, tőlünk feléd induló gondolatok sorát e szó: SZERELEM 
nyitja meg. Isten az, s nem teremtett égi lény, kinek szerelméből lett minden 
teremtett világ. Ésszel és akarattal bíró minden teremtmény-ember szomorú 
kitüntetése az, hogy benne a visszhang nem cseng töretlenül vissza, mivel 
szabadsága által oly sötét foltok teremtésére képes, melyek úgy torzítják el 
Isten szerelmének áradását, hogy terméketlenül elnyelik azt. Minél fehérebb 
köztetek egy teremtmény-ember, annál jobban alkalmas arra, hogy Isten sze-
relme tartós boldogság teremtője legyen benne és általa.

A forrás tehát, mely minden teremtett lény örök Alkotója, Isten szerel-
mének felétek  áradó gyönyörűsége.  Az életcél  pedig  részetekről  az,  hogy 
tiszta és repedésmentes tükörként ragyogjátok vissza ez éltető erőt a Terem-
tőre és teremtményeire egyaránt.

Igazi társadat ne a Földön keresd, mert ott  csak legfeljebb társutasra 
lelsz. Égi lények várják boldog izgalommal, hogy reájuk találj. Ők azok, kik 
téged már rég megtaláltak, s ők, mint tiszta, makulátlan tükrök, optimális fo-
kon végzik Isten szerelmének tükrözését Felé és feléd. Ha Engem keresel 
társutas társaid körében, akkor biztosan megtalálod azt, aki e munkádban se-
gít  kifehéríteni  lelkedet.  De  csak  ha  Engem  keresel,  találhatsz  boldogító 
gyöngyöt társutas társaid között. Amit pedig a hitvallás szó zár magába, az 
mérhetetlenül több és fontosabb, mint sem csupán szavak szerepét írhatnák 
elő. Csak ott van hitvallás hitelesíthetőn, ahol a hangsúly nem csupán hallá-
son, de legalább ennyire a látáson is van. Hit, mely nem tapasztalható meg 
mások által,  arról vall,  hogy nincs. Minden teremtmény-ember képes arra, 
mert már önmagában hozta születésekor a Földre, hogy olvasni tudja értelmi 
képességének fejlettsége szintjén társai hitét, amint társai elől sem rejtheti el 
sokáig azt, hogy mire tette rá saját életét. Mert nagyon téved az, aki a hitet 
csupán  ismeretszerzés  szintjére  silányítja.  Így van,  mert  mindenki  abban 
hisz, amiért él. Ezt pedig látni is lehet.
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2. Mindaz, ki önnön Napjának képzeli magát, s folyton csak önmaga 
körül kering, árulója lesz annak az ÚT-nak, melyet Önmagammal azonosnak 
hirdettem egykor.

Minden út zsákutca, mely nem azonos Velem. Ebben az a nehéz, hogy 
mérhetetlen sok a zsákutcák száma, s mind kedvező színben kelleti magát fe-
létek választásra. Az viszont könnyű, hogy csak kettő közül tudtok választa-
ni. Vagy Engem választasz, mint utat, vagy mindegy, bármi mást, hisz mér-
hetetlen számuk ellenére is egyben megegyeznek, hogy zsákutca mind.

Tudatodnak tükrén  a bohóc szó jelent meg. Szent e szó. Sokkal szen-
tebb, mint gondolja bárki. Az igazi bohóc nem nevetség tárgya, hanem ala-
nya annak az áldott szerepnek, melynek hatására könnyebbség árad szét azok 
idegzetén, akik e hatásnak magukat kitették.

Az erkölcsi élet, ha élet, igényli, hogy csősz vigyázza azt. A baj csak 
akkor van, ha saját területét elhanyagolva vigyázza a másét.

Iskola, munkahely, mindkettő egyre megy. A munka élteti iskoláitokat, 
és minden munkahely tanterem is egyben.

Az önállóságról nem kell szólnom sokat. Az életvitelnek ez irányítója. 
Pórázon csak annak élete  vergődik,  kinek szabadsága függetlenült  Tőlem. 
Pontos neve ennek: megkötözött  rabság. Engem árul az el,  ki nem vágyik 
szabadnak. S bármily furcsán hangzik, minden megkötözött önmagára ma-
rad. Igen, mert a póráznak mindig egyik vége véges. Csak a SZERETETBEN 
nyílik végtelenre annak boldogsága, ki Közösségem szabadságában pórázát 
letépte magáról.

ÉN  VAGYOK  az  ÚT,  az  IGAZSÁG  és az  ÉLET!"
*******************************************************

379. EGY ÁLMOMBAN HALLOTT MONDATRÓL
Kérdező: Egy álmomban hallott mondatra kérek magyarázatot. E mon-

dat, melyre felébredtem, így hangzott: " Amíg Csinszka benned él, nem halsz 
meg." - Pedig szívesen mennék már Atyámhoz az égbe.

HANG: "Gyermekem! Az elhangzott és általad hallott név olyan az ál-
mok birodalmában, mint a ti érzékelhető világotokban e szó: ufó. Tehát azo-
nosíthatatlan. A mondat többi részére van magyarázat. Ez pedig a következő:

Életfonalad hosszát másokkal egyeztetve szabtad meg még akkor, mi-
előtt a Földre születtél volna. Az általad hallott név itt nem személyt jelen-
tett,  hanem azt a feladatot,  melyet el kell végezned ahhoz, hogy örömödet 
Nálam ne árnyékolja be súlyosan a mulasztás tudata.
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Éberségre és készségre szólít fel tehát őrangyalod az álmok nyelvén. Itt 
és most nem fogalmazhatom meg a még rád váró munkát, melyet el kell vé-
gezned ahhoz, hogy Nálam megnyugtató bebocsátásra találj. Itt nem áll ren-
delkezésre olyan  idő, mely lehetővé tehetné az imának és szeretetszolgálat-
nak azt a megvalósítását, mely annyira fontos életed beteljesítéséhez. Ezzel 
már meg is adtam az irányát lelki fejlődésednek, mely még reád vár, hogy 
végig haladj rajta.

A Rám figyelő, szívből jövő imáidra azért van szükségem, hogy áldás-
ként  vissza  tudjam  hullatni  rád.  A  szeretetszolgálatodnak  pedig  lényege 
szándékod tiszta, önzetlen, megbocsátó odafordulása azok felé, akiknek erre 
szükségük van.

Ha részletezném, hogy mit, mikor, kivel és hogyan, akkor nem általad, 
csupán rajtad történne meg az, aminek éppen az ad értéket számodra, hogy 
belülről, szabad döntésed alapján általad valósul meg az.

Szeretlek. Bízom benned. Várlak. Légy türelmes!
MEGÁLDALAK."

*******************************************************
380. PARAJELENSÉGEKRŐL, ÁTOKRÓL, RONTÁSRÓL

 Kérdező: Kazettán küldtük el kérdéseinket. 1. Szeretnénk magyaráza-
tát kapni azoknak a parajelenségeknek, melyeket tapasztalunk családunkban. 
Tárgyak változtatják helyüket, színüket, alakjukat. Hangok hangzanak, me-
lyek forrását nem tudjuk. Talán átok, rontás van rajtunk. Ezt egy jós meg is 
állapította, de megszüntetni nem tudta. Író barátunk óv bennünket a temp-
lomtól, temetésektől, tehát a tömegtől, mert médiumi képességeink vannak. 
Sokat  olvastunk,  tanultunk  olyan  könyvekből,  melyek  erre  vonatkoznak. 
Szervezetünket kitisztítottuk a méregtől böjt által, s már húst nem eszünk. 
Halottak is  megjelennek nálunk. Szeretnénk jobban beavatódni a delejezés-
be, magnetizálásba, demagnetizálásba, s így tudnánk jobban segíteni mások-
nak.

HANG: "Drága Gyermekeim! Valóban tágra nyitottátok szívetek, lel-
ketek, szellemetek kapuját olyan erők felé, melyeket még nem ismertetek, s 
most komoly probléma számotokra az, hogy hogyan is lehetne rendet terem-
teni magatokban, környezetetekben, tehát külső és belső világotokban. 

Meg  kell  mondanom,  hogy vigyázatlanságotok  miatt  vagytok  olyan 
helyzetben, amilyenben vagytok. Én mindent meg szeretnék tenni értetek, de 
szempillantás alatt nem lehet semlegesíteni azoknak az erőknek hatását, me-
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lyek közös ügyüknek tekintették azt, hogy elérjék céljukat, s megzavarjanak 
benneteket.

Úgy jártatok lelkileg, mint valamikor az aranyláz idején jártak azok, 
akik semmiféle áldozattól nem riadtak vissza annak reményében, hogy kin-
cseknek juthatnak nyomára. Ti is szomjas, kiszáradt lélekkel vágyódtatok a 
földi  élet  dimenzióit  túlhaladó  világ  megismerésére,  annak  reményében, 
hogy boldogságotokat,  melynek forrását  itt  a  földi  létben  nem  találtátok 
meg, majd föllelitek túlvilági titkok és erők megismerésében és birtoklásá-
ban.

Meg kell mondanom azt is, hogy ez a vágyatok nagyon is természetes, 
mert  nem arra  teremtettelek  benneteket,  hogy a  mulandóságban találjátok 
meg az örökkévalóságot, hanem arra, hogy az örökkévalóságot birtokolva él-
jetek a mulandóságban. Tehát Én vagyok annak okozója, hogy szívetekkel is 
látni akartok, s hallani akartok benső fülekkel olyan tanításokat, melyek meg-
haladják a földhöz ragadt képzelet minden próbálkozását, minden erőfeszíté-
sét.

Ti nagyot szaladtatok előre anélkül, hogy a megtett utat megfelelő mó-
don beépítettétek volna életetek menetébe. Úgy jártatok, mint az a hadsereg, 
mely behatol mélyen egy idegen ország területére, s az előrehaladás mámorá-
ban nem szán időt arra, hogy az elfoglalt  területeket okos rendszerezéssel 
közigazgatása alá rendelje. Így aztán az élen haladók nem támogatást és ren-
det,  hanem ellenséges hátteret  hagyva maguk után olyan súlyos helyzetbe 
hozzák magukat, hogy előttük is, mögöttük is ellenséges, ártó erők nehezítik 
minden csapatmozdulatukat.

Nem az tesz jót, aki sokat markol, hanem az, aki amit markolt, azt meg 
is emészti, s nem markol addig, míg ez meg nem történt. 

Nekem most vállalkoznom kell arra, hogy lépésről lépésre megmutas-
sam, hogyan tudtok úgy gazdagodni az eddig szerzett szellemi kincseitek ál-
tal, hogy e kincsek elsősorban titeket töltsenek el békével, boldogsággal, a 
hazataláltság örömével.

 Ezt  Én meg fogom most  kísérelni.  De azt  nem tehetem meg, hogy 
hallgassatok is Rám. Ahogy eddig is szabadságotok felhasználása kellett ah-
hoz, hogy oda jussatok, ahol most vagytok, úgy az is szabadságotokra van 
bízva, hitelt adtok-e  szavaimnak vagy sem.

Először is tudnotok kell, hogy bármilyen rozoga egy épület, az első lé-
pés nem az épület lebontása, hanem új anyagok beszerzése kell hogy legyen. 
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Ha már megvan az új, akkor lehet eltávolítani azt, ami fölött már eljárt az 
idő, s lehet helyébe rendezni, helyébe építeni az újat.

Nem szabad belemenni abba, hogy a fürdővízzel együtt a gyermeket is 
kiöntsétek. 

Mint említetted, ti indulásban a római katolikus egyházhoz tartoztatok, 
s most sem vagytok olyan értelemben külön szekta, hogy bárki is bekebelez-
hetett volna benneteket. Mivel a rossz nem más, mint egy elrontott jó, ezért 
abban a vallásban,  amelybe akár tudtotok  és akaratotok nélkül  kerültetek, 
meg kell látnotok, hogy mi az a jó, ami ott elromlott. Ne mondjátok, hogy 
minden. Ez így nem igaz. Ha minden elromlott volna benne, akkor már nem 
lenne. A rossz a jónak a hiánya. Mint a sötétség a fény hiánya, a hideg a me-
leg hiánya. Én nem tartok létben olyat, melyben semmi jó nincs. Még a po-
kolnak a léte is jobb, mint a nemléte. De ebbe most  nem mélyedek bele.

Egyházatokban feltétlenül jó, hogy a Bibliát szentnek tartja, és az Én 
tanításomhoz ugyan sok mindent hozzátett, amit nem kellett volna, de tanítá-
somból úgy  el nem vett semmit, hogy azt lényegesen csonkította volna. A 
katolikus egyház és a többi egyházak között az egyik különbség éppen az, 
hogy a katolikusok hozzátettek, fölhígították, a többiek pedig valamit elvet-
tek tanításomból. Ha már most van bátorságotok használni józan eszeteket, 
akkor könnyen rájöttök arra, hogy ott,  ahol úgy torzították el  tanításomat, 
hogy hozzátettek, fölhígították, ott nagyobb esély van a teljesség rátalálására, 
mint ott, ahol abból valami hiányzik. Meg kell tehát látnotok, hogy mi az a 
MAG, mely kétezer éve meglelhető abban az Egyházban, melyet ma katoli-
kusnak neveztek. Rá fogtok jönni arra, hogy a négy evangéliumom gondosan 
őrzi azokat a szavaimat, melyek által szabaddá tehet benneteket az IGAZ-
SÁG. (Jn 8;32) 

Nem azt mondom, hogy vizsgáljátok az írásokat, melyek Rólam tesz-
nek tanúságot. Akik a történelemben ezt tették, azok általában nem jutottak 
világosságra. Én valami mást kívánok. Vizsgáljatok Engem, éspedig az evan-
géliumaim alapján. Éppen azért van annyi szekta és annyi félreértés, mert ezt 
oly kevesen merik vállalni. Pedig Velem találkozni másképpen úgy, hogy bé-
két teremtsek szívetekben, hogy boldog harmónia legyen közöttetek, hogy a 
sötét erők minden fondorlata lelepleződjék, ez nem valósítható meg. 

Nem papokhoz  küldelek benneteket,  hanem Magamhoz  hívlak.  Aki 
Hozzám jön, annak nem kell tartania a tömegtől sem templomban, sem teme-
tésen. Sehol. Nem az embereket kell kerülni, hanem a szeretetlenséget. Tehát 
aki szívében szeretetet hordoz, az az Én áldásomat viszi, bárhová megy. 
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Nektek sem lehet más küldetésetek, mint az, hogy az Én áldásom hor-
dozói legyetek. Ha nem Tőlem kéritek és fogadjátok el az Általam felkínált 
szerepet, akkor Én, aki nem vagyok személyválogató, de igenis szerepeket 
kiosztó  vagyok, nem tudok segíteni rajtatok. Tehát ezt mondom: ha nem Tő-
lem várjátok beavatásotokat, akkor bár testeteket méregteleníthetitek böjttel, 
de lelketekben, életetekben olyan sötét erők kínálnak fel szerepeket, melyek 
lehet, hogy rövid távon tetszetősnek látszanak, de csak idő kérdése, és idegi-
leg, lelkileg teljesen ronggyá tépnek benneteket.

 Amit Én kínálok nektek, az az Én szerető szívem. Ennél kevesebbet 
nem adok. Többet meg nem tudok adni. Tudnotok kell, hogy mennyire nem a 
levegőbe beszélek. Nézzetek a keresztre. Azt az életemet, melyet föláldoz-
hattam  irántatok és Atyám iránti  szeretetből,  azt  bizony nagyon keserves 
szenvedés vállalása árán is,  de megtettem. Azt talán mondanom sem kell, 
hogy földi lénynek szeretete meg sem közelítheti az Enyémet, mely át akar 
ölelni benneteket.

 Legalább annyit tegyetek meg, hogy VELEM foglalkozzatok! Ne csak 
nevemet ismerjétek, hanem életem  és tanításom tartalmát is! Főleg ezt! Ezt 
sohasem fogjátok megtalálni azokban a könyvekben, melyeket most oly fon-
tosnak gondoltok, és oly nagyra értékeltek.

 A négy evangéliumban leírt tanításomnál hitelesebb tanításom nincs a 
világon! Minden más tanítás, mely forrásként Rám hivatkozik, csak annyiban 
fogadható  el,  amennyiben  evangéliumaimmal  összeegyeztethető.  Egyedül 
evangéliumaim időtállóak! 

Természetesen jó az, hogy sok könyvet olvastatok, és tanultatok. De ha 
bármelyikben olyat találtok, ami ellenkezik az evangéliumokban föllelhető 
kijelentéseim bármelyikével, akkor ne az evangéliumot tegyétek félre, hanem 
azt, ami ezzel nem egyezik.

Nagyon szeretnék rendet teremteni bennetek, saját érdeketekben. Olyan 
nincs, hogy valaki Hozzám akar tartozni, és közben rontás alatt áll. Ez osto-
baság, sőt!, ördögi gondolat! Az Engem szeretőknek minden csak a javukra 
válhat. Nem nektek kell félnetek a gonosz szellemektől, hanem őnekik kell 
félniük tőletek, ha az Enyéim vagytok. Ez döntő! Ti igenis Enyéim vagytok, 
ha szeretet lakik bennetek. Igenis, mindenkit szeret az, akiben szeretetem él. 
Nem vagyok személyválogató.

 Aki úgy gondolja, hogy a gonoszt nem kell szeretni,  az tévedésben 
van. Én nem azért szeretlek benneteket, mert  ti  jók vagytok, hanem azért, 
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mert Én vagyok a jó. Nektek sem azért kell szeretni bárkit is, mert jó, hanem 
azért, mert ezzel tesztek tanúságot arról, hogy ti jók akartok lenni. 

Aki szeret,  az nem üzletel  szeretetével:  ezt  szeretem, ezért  és ezért, 
amazt pedig nem szeretem, azért, meg azért. Én ráragyogtatom Napomat jók-
ra és rosszakra egyaránt. Esőt adok igazaknak és hamisaknak, válogatás nél-
kül. Mindenkit szívemre ölelek, aki ezt engedi. Mentsen Isten benneteket at-
tól, hogy ti akarjátok megítélni, kire tehetitek kezeteket, kire nem, kiért érde-
mes imádkozni, kiért nem.

Gyermekeim! Nagyon felelősségteljes munkát vállaltam azzal, hogy ki-
hozlak benneteket abból az ingoványból és szürkeségből, mely most körül-
foly titeket. Nem rajtam fog állni, ha ez nem sikerül. Meg kell tanulnotok he-
lyesen és valóságosan szeretni. Senki irányában nem tehettek kivételt. A pa-
pok felé sem, az oroszok felé sem, és semmiféle rendű és rangú ember felé 
sem. 

Szeretnétek gyógyítani? Jó. De nem kerülhetitek ki, és nem spórolhat-
játok meg azt a munkát, melyet saját lelketek gyógyítása érdekében vállalno-
tok kell. Sem birtokló, sem tovább áradó energia nem ér semmit sem Nélkü-
lem. Ez azt jelenti, hogy nem elég nevemet emlegetni. Életemet kell vállal-
notok, amint Én vállaltam a ti  életeteket! Minden delejezés, magnetizálás, 
demagnetizálás eltörpül  Mellettem.  A különböző gyakorlatok,  agykontroll, 
fényadás, stb. nagyon könnyen olyan pótcselekvésekké degradálódnak, me-
lyek időt ugyan lefoglalnak, de benső békét teremteni nem képesek sem ben-
netek, sem általatok másokban.

Okosan teszitek, ha nem esztek húst, ha körülményeiteket így alakítot-
tátok. De tudnotok kell, hogy nem az szennyezi be az embert, ami a száján 
bemegy, hanem az, ami az ember száján kijön. Az a sok gyűlöletet szító, rá-
galmazó, ítélkező, elmarasztaló kijelentés, mely úgy árad a szennyezett szívű 
ember száján kifelé, mint valami fertőző bacilusfelhő, ezek azok, melyek ár-
tani képesek szívetek békéjének. Akik nem esznek húst, azok semmivel sem 
különbek azoknál, akik mindent megesznek, ami éppen rendelkezésükre áll. 
Én bizony húst is ettem, bort is ittam, és mégis, Nálam tökéletesebb ember 
nem volt még a Földön, és nem is lesz. Az étel, ital, ruházkodás, ezek mind 
eszközök.  Válogassa  meg  mindenki  úgy ezeket  az  eszközöket  magának, 
hogy növekedni tudjon általuk a szeretetben! Mert ezt semmivel sem lehet 
pótolni, és ez mindent pótol.

Drága Gyermekeim! Nagyon szeretlek benneteket. Megszabadításotok-
ra jöttem közétek. Fogadjatok el! Ne féljetek! Ne féljetek sem templomtól, 

482.



sem temetéstől, sem tömegtől, de még az ördögtől sem! Ismétlem: veletek 
vagyok, és értetek vagyok veletek. Foglalkozzatok angyalaimmal, angyalai-
tokkal! Ők átjárják életeteket. Már eddig is sokat segítettek nektek, de szeret-
nének még többet tenni értetek. Ha kéritek, akkor általuk olyan személyek-
kel, és a Szentírás olyan gondolataival kerülhettek kapcsolatba, melyek lé-
pésről lépésre gyógyítani fognak benneteket. Ha viszont ti úgy gondoljátok, 
hogy mintegy varázsütésre, minden rendbe jön bennetek, akkor csak sajnálat-
tal tudok gondolni rátok, és várok tovább, hogy mikor juttok el oda, ahol át-
adhatom nektek az Én békémet.

Nagyon szeretném, ha áldásaim hordozói lennétek. Megáldalak benne-
teket, és feloldalak benneteket minden ártó megkötözöttség alól, Én, Jézus 
Krisztus, aki az Atyával és a Szentlélekkel egy vagyunk. Ámen."
*******************************************************
381. LAKÁS-PROBLÉMÁRÓL

 Kérdező: Lakás-problémáinkat hozom eléd, Uram. 
HANG: "Gyermekem! A földi dolgok irányításába azért nem szólok 

bele, mert az ilyesmiben csak félmegoldások vannak. Bárki bármit is csinál a 
földi, mulandó élete vonalán, abban mindig van jó is, meg nem jó is. Ha Én 
ilyesmiben tanácsot adnék, akkor kitenném Magamat annak, hogy Rám hárít-
hatnátok döntéseitekért a felelősséget.

Azt tudom mondani, hogy bármit tesztek, tegyétek józan megfontolás-
sal. Tanácskozzátok meg döntéseiteket mindazokkal, akiket érint. Döntése-
tek következménye bármilyen is legyen, Én nem hagyom el azokat, akik En-
gem nem hagynak el. Örömben, bánatban egyaránt osztozni akarok veletek.

A ti hazátok a mennyben van. A Földön nincs örök lakása senkinek. 
Minden olyan gond, mely földi lakással van kapcsolatban, a lényeget nem 
érinti. Akár csőlakó volt valaki, akár palotában vett magának lakást, minden-
képpen a szívszeretet mérlegén méretik le. Csak könnyűnek ne találtassatok 
ezen a mérlegen! Ez az egyetlen, ami igazán fontos.

 Fontos persze az is, hogy a nagy döntések előtt kérjétek áldásomat éle-
tetek  további  szakaszára,  de  még fontosabb,  hogy a  naponkint  visszatérő 
gondok, bajok közepette ti váljatok áldásommá egymás épülésére.

Megáldalak." 
*******************************************************

382. ŐRANGYALOMRÓL
Kérdező: 1. Bal tenyeremen jelzést érzek. Honnan jön ez? 2. Hordjam 

magamnak az ebédet vagy készítsem? 3. Anyagi helyzetemben hogyan segít-
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sek másnak? 4. Gyermekem gyógyítása lehetséges-e? 5. Őrangyalommal ho-
gyan tudok jobban kapcsolatba kerülni?

HANG: "1. Gyermekem! Kézen, lábon ott vannak azok az idegvégző-
dések, melyek minden testi, pszichikai problémára többé- kevésbé reagálni 
szoktak.  Ez  az  alapja  minden  tenyér-  és  talpmasszázsnak.  Nincs  ezeknek 
semmi fizikán túli jelentősége nálad.

2.  A földi  életben mindennek van előnye is,  hátránya is.  Azért  van 
eszed, hogy magad döntsd el, mit tegyél, amikor választás előtt állsz. Senki 
sem dönthet helyetted olyasmiben, amiért neked kell a felelősséget vállalni. 
Mindig úgy kell hozzáállnod egy döntéshez, hogy abból javadra fog válni az, 
ami fontos. Ez azért egészen biztos, mert az Enyém vagy. Azt pedig tudod, 
hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik.

3. Nyugodtan költsd magadra, családodra azt az összeget, melyet leve-
ledben említettél.

4. A testi gyógyítás, gyógyulás mindaddig lehetséges, míg valaki meg 
nem hal. De senkit sem kell kínozni azért, hogy meggyógyuljon, hacsak ön-
maga ezt nem kívánja.

 E gyermekről is tudnod kell, hogy a vele való kapcsolatodban nem ő a 
fontos, hanem te. Amennyiben segít neked abban, hogy békét hordj magad-
ban, annyiban kell neked e kapcsolatot formálnod. Az ő jövőjét nem te hatá-
rozod meg. Te a te jövődnek vagy alapozója.

Számodra különösen nehéz megtanulni, hogy ne személyekben, hanem 
feladatokban gondolkodj. Pedig efelé kell fejlődnöd, ha ki akarsz kerülni ab-
ból az önmarcangoló körből, mely annyira megnehezíti döntéseidet.

6. Őrangyalod mindig jelen van életedben. Neked nincs más feladatod 
vele kapcsolatban, mint az, hogy beszélj vele, bízd rá döntéseidet, és kérd se-
gítségét abban, hogy lelkedben béke legyen.

Azt a feszültséget, mely benned van, csak úgy tudod oldani, hogy meg-
tanulsz nem félni a felelősségtől. Ez pedig akkor fog sikerülni, ha lelked mé-
lyén törekszel átélni azt, hogy tőled, döntéseidtől szinte nem függ semmi.

Te egy külső  látszat-alázatba  burkoltan  nagyon fontosnak éled  meg 
magadat. Az nem jó. A fontos Én vagyok. Nem fontos, hogy milyen vagy. 
Fontos, hogy az Enyém vagy. Ezt komolyan kell venned, ha örülni akarsz az 
életnek. Az önmarcangolás sehová sem vezet.

Szeretlek. Megáldalak." 
*******************************************************

383. LEHET-E SEGÍTENI A VILÁG ÉRTETLENSÉGÉN?
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Kérdező:  Aki szenvedi e világ értetlenségét, s nem tudja, hogyan le-
hetne rajta segíteni.

HANG: "Sehogyan. A világ nem segítségre szorul, hanem megsemmi-
sítésre való. Egyik legnagyobb hibátok éppen az, hogy otthonotoknak, hazá-
toknak gondoljátok azt világot, mely e felfogásotokat rendre cáfolja. De ezt ti 
nem akarjátok tudomásul venni.  Öltök, gyilkoltok, háborúztok, tülekedtek, 
marjátok egymást, ahelyett hogy Velem törődnétek, Velem, aki köztetek va-
gyok a szenvedőkben, és bennetek vagyok a jó szándékotokban. Ti inkább a 
világgal törődtök, mint Velem. Pedig a ti  hazátok,  otthonotok Nálam van. 
Nálam, és sehol máshol. Munkátok, fáradozásaitok, ezek mind veszendőbe 
mennek, ha nem azt célozzák meg, hogy Én, a SZERETET növekedjem ben-
netek. Tehát az a BÉKE és ÖRÖM, mely irigylésre készteti azokat, akik még 
nincsenek ennek birtokában.

 Aki a világgal  foglalja el magát, azért van gondban, mert gonosz a vi-
lág, az elrabolja az időt attól a munkától, mely növeszthetné benne szerete-
tem működését, s így építhetné magában azt a készséget, hogy átvegye tőlem 
az Én BÉKÉMET, melyet nem úgy adok, mint a világ. Én  nem  félelem-
mel  és feszültséggel teli  békét kínálok fel  nektek.  Az Én békém:  öröm a 
Szentlélekben. Ezen akkor sem tudok változtatni, ha ezt ti nem fogadjátok el. 
Nem csaphatlak be benneteket. Főleg akkor nem, mikor látom, hogy ti meny-
nyire becsapjátok önmagatokat. Önmagatokat jobban becsapjátok, mint em-
bertársaitokat. Ez azért van így, mert önmagatok becsapását nagyon segíti az 
ősellenség. Ez szinte minden erejét igénybe veszi. De így már nincs is szük-
sége arra, hogy segítsen benneteket egymás becsapásában. Elég neki az, amit 
ti végeztek e téren. Elég, ha eléri azt, hogy ne Velem foglalkozzatok. Számá-
ra a többi már nem is érdekes. Ő nem fecsérli idejét arra, hogy mulandóság-
gal foglalkozzék. Neki elég, ha ti nem csináltok mást, csak ezt. Ő az örök ér-
tékeket akarja elködösíteni lelki szemeitek előtt, s Én csak akkor tudok e té-
ren nektek segíteni, ha szívetekben Hozzám tértek. Hozzám, és nem a mu-
landó világhoz. Nem azért jöttem, hogy szebb legyen a föld. Azért jöttem, 
hogy jobban, és tisztultabban tudjatok örülni akkor is, ha csúnyábbá válik a 
föld. Azért jöttem, hogy örülni tudjatok annak az isteni rendelésnek, mely 
szerint a ti hazátok a mennyben van, hogy főleg annak tudjatok örülni, hogy 
be van írva nevetek a mennybe. 

Megértelek benneteket. Nekem is kemény küzdelembe került legyőzni 
azt a kísértést, melynek lényege éppen az volt, hogy tegyem szebbé a földi 
életet. De nektek is látnotok kell azt,  amit akkor Én láttam. Látnotok kell, 
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hogy a Föld szebbé tételén a politikusok, a katonák, és a sport, művészet, tu-
domány emberei dolgoznak, akik ennek éppen az ellenkezőjét érték el eddig 
munkájukkal az emberiség történetében.

Csak az örökélet igézetében lehet jól navigálni azt a rozoga, törékeny 
csónakot, melyet ti a Földön emberi életnek neveztek.

Bízzatok,  Én legyőztem a  világot!  Nektek  már  nem ez  a  dolgotok. 
Elég, ha önmagatok legyőzésén fáradoztok. Ez az ára, és ennek következmé-
nye: ÖRÖM A SZENTLÉLEKBEN.

Megáldom bennetek ezt a Tőlem származó VÁGYAT."
*******************************************************

 384. LEHET-E ÉLETFORMÁM A GYÓGYÍTÁS?
Kérdező: 1. Gyermekeim apja nagyon durva velem. Adj útmutatást! 2. 

Írni szándékozom, de nem vagyok biztos magamban.  3. Választhatom-e a 
gyógyítást  életformámnak?  4.  Akik  a  feltámadás  reményében  hunytak  el, 
azokról mennyit tudhatunk meg?

HANG: "Drága Gyermekem! 1. Az a tény, hogy valakinek az élettársa 
durva, nem elég ahhoz, hogy rá lehessen mutatni, hogyan lehetne ezen segí-
teni. Fontos átgondolni két dolgot. Az egyik, hogy te milyen okot szoktál 
erre adni. A másik pedig az, hogy mások - munkahely, baráti társaság, ivó-
cimborák, öröklött vagy szerzett idegállapot - mennyire okolható ezért a dur-
vaságért.

Általában minden problémának megoldását azzal kell kezdeni, hogy a 
problémát szét kell boncolni. Csak az tud problémát megoldani, aki törekszik 
megérteni annak gyökerét. Az ételt is általában meg kell rágni előbb, hogy 
kárára ne legyen a testnek. Éppen így, a problémát is előbb szét kell szedni, 
hogy kárára ne legyen a léleknek. A megértés nem azonos a helyesléssel. Ti 
általában  azért  nem  akarjátok  megérteni  egymást,  mert  úgy gondoljátok, 
hogy ez csak igazságérzetetek kárára történhet. Nem így van. Éppen igazság-
érzetetek  megnyugtatása  érdekében  kell  megértőnek  lennetek  egymással. 
Mindaddig fennáll az igazságtalanság veszélye, amíg meg nem értitek, hogy 
miért történt meg az, ami megtörtént.

2. Amíg nem vagy biztos magadban, addig ne csinálj semmit.
3. Mindenkiben van gyógyító képesség. Van, akinél erősebben mutat-

kozik ez meg, és van, akinél gyengébben. Önmagában már egy szeretetből 
jövő simogatás is gyógyít. Gyógyíts, ahol csak lehet, és amennyit lehet! De 
életformának ne válaszd!
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 Senkinek sem szabadna ezt életformának választani az orvosokon kí-
vül. Miért? Azért, mert minden életforma magában hordja a pénzszerzésnek 
nemcsak lehetőségét, de szükségszerűségét is. Ne akarj szeretetből segíteni 
pénzért, vagyis életformaként! Ez ellentmondás. Szeretni nem lehet pénzért. 
Pénzért csak a mulandóság érdekében lehet tevékenykedni úgy, hogy a segít-
ség csupán a testre, tehát a mulandóságra irányul. Az ilyen szeretet nem is 
szeretet.  Ilyenkor álnév.

Azok tehát, akik életformának választják a gyógyítást, s ezért anyagi 
javakat nem kérnek, csak akkor tehetik ezt, ha másképpen biztosítva van szá-
mukra a megélhetés, és környezetük is helyesli e magatartásukat. Különben 
az a furcsa helyzet állna elő, hogy míg másokat gyógyít, addig az övéit beteg-
gé teszi ezzel.

4. E negyedik kérdésedre csak ezt tudom mondani: "Szem nem látta, 
fül nem hallotta, földi ember értelme föl sem foghatja, hogy Isten mit készí-
tett az Övéinek"! Én azért nem beszéltem erről, mert a legszebb szavak is 
csak silány nyomorúságok ilyenkor. Akikről halljátok, hogy onnan visszajöt-
tek, s elmondják élményeiket, azok is csak gyenge ízelítőt tudnak adni, mert 
ők maguk is csak annyit kaphattak. Itt a legkisebb öröm is szétfeszíti a Föl-
dön lehetséges legnagyobb öröm korlátait is.

Ez áll a külső sötétségre kerültekre is, csak negatív előjellel. Borzalmas 
szenvedéseket készítenek elő maguknak azok a nyomorultak, akik nemcsak 
hallgatni nem akarnak Rám, de hallani sem akarnak Rólam. Imádkozzatok, 
hogy minél kevesebb ilyen szerencsétlennel kerüljetek kapcsolatba. Ezek fé-
lelmetes bacilusgazdák, akik csak fertőzni, roncsolni tudnak minden kapcso-
latot.
Megáldalak SZERETETEM,  BÖLCSESSÉGEM  LELKÉVEL."

******************************************************
385. EGY TÖRVÉNYESNEK EL NEM ISMERT KAPCSO-LATRÓL

Kérdező:  1. Léphet-e társkapcsolatba az, aki ennek ellenkezőjére tett 
ígéretet? 2. Egy álom magyarázatát szeretném tudni, mely nagyon közelről 
érint.

HANG: "Gyermekem!  Minden  intézmény rendelkezik  előírásokkal, 
rendeletekkel, melyeket az intézmény tagjai magukra nézve kötelezőnek fo-
gadnak el.  Gyakran megtörténik,  hogy egy intézmény előírásával nem tud 
azonosulni  valakinek a lelkiismerete.  Ilyenkor két  út  áll  előtte.  Az egyik, 
hogy otthagyja az intézményt. A másik, hogy nem hagyja ott,  mert  fontos 
számára az intézmény, csupán bizonyos előírásait nem tudja vállalni. Ilyen-
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kor az illető  jövőjének sorsa az intézmény vezetőinek kezében van.  Ezek 
döntenek belátásuk szerint, hogy az intézmény hogyan jár jobban: ha elbo-
csátja az illetőt, vagy ha szemet huny az illető engedetlensége felett. Egy in-
tézmény vezető testülete sohasem a tagjai érdekeit képviseli, hanem az intéz-
mény rentábilis működését.

Az álmoddal kapcsolatban zavaros vágyaid nyilatkoztak meg. A tudat-
talanodból felmerülő képek, események azt jelzik, hogy nem látnak maguk 
számára megnyugtató megoldást tudatod szintjén.

Azt világosan tudnod kell, hogy Én nem tudom átalakítani gondolko-
dásotokat. Felelős döntést a ti érdeketekben csak ti tudtok hozni. A földi élet 
lényegében erre való. De itt nincs megállapodott boldogság. Csak ÚT van a 
boldogság felé. Ez az ÚT pedig VELEM azonos.

Én nem intézményben gondolkodom. Nekem a SZEMÉLY a fontos. A 
SZEMÉLYNEK viszont Én csak akkor vagyok fontos, ha az a SZEMÉLY 
feladatokban tud és akar gondolkodni. Mert csak feladatok teljesítése által 
válik láthatóvá, hogy valaki Hozzám akar tartozni vagy sem. Az Értem vál-
lalt feladatok pedig csak akkor igazak és helyesek, ha békét eredményeznek 
annak szívében, aki a feladatot végzi. Tudom, vannak olyan feladatok, me-
lyekre nem adtam példát. Ilyen pl.  a házasság. De ez Velem kapcsolatban 
nem is tartozik a lényeghez.

Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL."
*******************************************************

386. EGY BETEGGEL KAPCSOLATBAN
 Kérdező: Egy beteggel kapcsolatban valami arra biztat,  hogy rákiáltással 
meggyógyíthatnám. Képzelődés ez?

HANG: "Gyermekem! A hangerő nem az az erő, mely Tőlem venné 
erejét.  Hangerővel  ijesztgetni  lehet,  de gyógyítani  nem.  Más a  határozott 
hang. De az lehet halk is.

Az illető beteggel kapcsolatban tudnod kell, hogy betegsége nem csu-
pán kereszt, de óvintézkedésnek következménye is. Abban a világban, mely-
ben most éltek, nem éppen előny az, ha valaki járni tud.

Ne hidd, hogy az egészséges lábúak között több a békét hordozó, mint 
azok között, akik nem tudnak járni. Akár beteg valaki, akár nem, szíve béké-
jét, tehát a Földön elérhető boldogságát mindenki csak Nálam találhatja meg. 
De Nálam valóban megtalálhatja!

 Nem az, aki Tőlem ezt kéri! Emiatt kerültök legtöbb esetben keserű 
csalódásba. Nem az Engem kérők lesznek boldogok, hanem a Velem foglal-
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kozók. Ha egy felnőtt  csak töredékét  foglalkozna Velem annak, amit  egy 
gyerek játékaival foglalkozik, bizony más lenne az élet bennetek és körülöt-
tetek egyaránt. Ha arra törekednétek, hogy azt tartsátok fontosnak, amit Én 
annak tartok, és nem arra, hogy Én tartsam fontosnak azt, amit ti annak tarto-
tok, akkor megtapasztalhatnátok, hogy mennyire szeretlek benneteket. Sajnos 
önzésetek  és  önfejűségetek  nagyon  tud  akadályozni  Engem  abban,  hogy 
megfelelő módon segítsek rajtatok.

Arra kérlek tehát, hogy inkább légy halk szavú, mint kiabáló. Többre 
mész ezzel. Ne akard kiabálással kimutatni szeretetedet, mert nem lehet. A 
kiabálóktól az ördög se fél. Nem, mert ezek az ő stílusát veszik át, s ezzel 
csak ártanak maguknak. Igaz, volt amikor Én is kiabáltam. De ilyenkor felhá-
borodásomnak adtam ezzel jelét, és nem ettől reméltem javulást körülöttem.

Az említett beteget szeretni, és szeretetre tanítani, ez a feladatod, és ez-
zel gyógyítod őt legjobban. A többi nem rád tartozik. A többit bízd Rám.

Megáldalak az  IRGALOM  LELKÉVEL."
*******************************************************

387. MIÉRT NEM ÉRTIK MEG AZ EMBEREK JÉZUST?
Kérdező: 1. Hála a kapott válaszért.  2. Győznöm kell.  3. Hogyhogy 

nem értik meg az emberek Jézus szeretetét?
HANG: "Gyermekem! A HÁLA örök erőforrás számotokra. Nem úgy 

van, hogy minél többet kaptok, annál többet kell hálálkodnotok, hanem úgy, 
hogy minél többet hálálkodtok, annál több adományomat látjátok meg élete-
tekben. A valóság az, hogy Én mindig magamat adom, s ezért van az, hogy 
annál többet láttok meg Belőlem, minél többet adtok hálát a meglátott jóért. 
Ha hálálkodsz, zárt szemek nyílnak meg szívedben, ha hálálkodsz, első le-
hetsz környezetedben, ki látja, hogy mennyire gazdag vagy Általam. És ez 
nagyon fontos. Azok, akik körülötted élnek, csak akkor kapnak kedvet látás-
ra, ha észlelik, hogy aki lát, az boldog. Azt pedig nem kell külön magyaráz-
nom, hogy boldogtalanul hálát adni nem lehet. Ez azt jelenti hát életedben, 
hogy mindaddig  világító fáklya lesz életed, míg égésének forrása szívedben, 
a HÁLA ajkadon megfogalmazódik. Ne fáradj hát bele hálálkodni a meglá-
tott értékeidért, mert mindez Tőlem van benned.

Álalázat az, és Engem hazudtol meg, ki gőgnek ítéli magában a Tőlem 
kapott  értékek felismerését.  Engem tagad meg az,  aki  nem akar tudomást 
venni ajándékaimról életében, mert Én nem csupán vállalom, de azonosulok 
is  ajándékaimmal.  Minden szó,  mely hálát  hordoz,  s Felém száll,  Engem, 
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szeretetemet mozgósítja benned, hogy tudd úgy szeretni embertársaidat, mint 
önmagadat.

2. "Győznöm kell" szavaid át kell fogalmaznod, hogy még a vesztes 
csatából  is  győztesen kerülj  ki.  Fölkínálok neked egy átfogalmazást,  mely 
szilárd pont lesz mindig, és biztos menedék: "Elfogadom aktív módon Jézu-
som győzelmét." Igen, mert  így újabb hála gyullad ki szívedben, ha igaz, 
amit mondtál,  mert ez a győzelem akkor is él, ha te éppen nem élsz vele.

3. Azért nem értik meg sokan szeretetem, mert  kikerülhetetlenül ke-
resztet is jelent. Amíg menekültök az áldozat elől, addig a félelem uralja szí-
vetek.  A félelem pedig  rossz  tanácsadó.  Visszájára  fordít  mindent.  A jót 
ijesztővé torzítja, s vonzóvá a rosszat.  Csak azok, akik bátrak, építik a jövőt, 
mert szeretetük  megnyilvánulását igazságban merik vállalni, s ez elsődlege-
sen nem élvezetet, hanem áldozatot jelent. 

Megáldalak a HÁLA és a DICSŐÍTÉS LELKÉVEL."
*******************************************************

388. TIZENNYOLC ÉVES VAGYOK. PÁLYAVÁLASZTÁS      
         ELŐTT ÁLLOK.

 Kérdező: Tizennyolc  éves  vagyok.  Betegségem miatt  az  iskolában 
osztályt kellett halasztanom. Családunk szétesett. Szüleim elváltak. Én vallá-
sos  vagyok. Különös adottságokat vettem észre magamon.  Pályaválasztás 
előtt állok.

HANG: "Drága Gyermekem! Nem pergethettem le előtted, csak utal-
hatok rá, hogy mielőtt megszülettél, miért vállaltad azokat a körülményeket, 
melyek most annyi szenvedést okoznak neked. Azt azonban el kell monda-
nom, hogy jól választottál, mert éppen e körülmények fogják értékes gyöngy-
gyé formálni,  és  a  szellemvilág  örömének  növekedésére  alkalmassá  tenni 
benned azt, amit ti magatokban örök életnek neveztek.

Hidd el! A földi élet mulandó szenvedései nem mérhetők ahhoz a vé-
get nem érő boldogsághoz, mely reád vár, ha mered vállalni a Földön azt az 
áldozattá válást, melyre már születésed előtt IGEN-t mondtál.

Keresztedet  cipelni  segítek,  de  súlyát  nem  csökkenthetem.  Erőmet 
megosztom veled mindaddig, míg engeded magadban érvényesülni irgalmas 
jóságomat.

Minden adottságod, mely szeretni segít, lehetőség számodra, hogy Én 
jobban szolgáljak benned. Minden látszat ellenére is te jársz jól, ha Én szaba-
don működhetem általad. A látszat nem kevesebb, mint az élet elvesztésé-
nek, tehát a vértanúságnak egyik formája. De már kétezer évvel ezelőtt  is 
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megmondtam, hogy életet csak az nyer, ki életet veszni hagy. Érdemes. Mert 
a megnyert élet örök, s amit veszni vállalsz, az akkor is elvész, ha nem válla-
lod.  Nem rizikót  vállal,  aki  Engem választ,  hanem a biztos  GYŐZTEST. 
Mert Isten plusz egy fő, ez abszolút többség.

A pályaválasztás, mely előtt most állasz, hidd el, nem sorsdöntő. Sor-
sod akkor dőlt el, mikor megszülettél. Persze boldogságod és a sorsod nem 
EGY. Boldogságodat naponta kell vigyáznod. Ezt azáltal teszed, ha egy nap 
többször is tudatosul benned, hogy nem vagy egyedül. Ahogy Én szeretlek, 
az egyedülálló. Földön, égben nincs több ilyen, és nem is lesz soha. Gondold 
csak el,  ha ilyen kincsem vagy, mennyit  érhetsz Nekem!?! Nincsen olyan 
mérce, mellyel fölmérhetnéd, mit jelentesz Nekem.

Ne félj a jövőtől! Én mindent megteszek, amit csak egy Isten megtehet 
érted. Csak bízd Rám magadat, még jobban, mint eddig. A bizalom útja tisz-
títja látásod, s ez úgy nyilvánuljon meg, hogy hálaimával dicsőítesz Engem, 
aki a mulandóság keresztjét úgy veszi át tőled, hogy már a Földön is szívbé-
két teremt benned.

Ne félj a jövőtől! Sorsod nemcsak ismert Előttem, hanem Bennem él. 
Az Én hűségem: KIKEZDHETETLEN feléd.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL."
*******************************************************

389.  SZERETNÉK MEGGYÓGYULNI!
         Kérdező: Szeretnék meggyógyulni! Istent szerető ember vagyok.

HANG: "Drága Gyermekem! Te nagyon is egészséges vagy. Nálad a 
látszat valóban csal. Te nemcsak tudod, amit mindenki tud, hogy e földi élet 
csupa haldoklás, meghalás, temetés. Te számolsz is ezzel lelked mélyén. És 
ez az, ami miatt ki merem mondani, hogy egészséges vagy. 

A testi betegség-tünetek, melyek bizony keresztek a javából, ezek ná-
lad olyan karmikus örökségek, melyek úgy, mint egy ragyogó festmény mö-
gött a sötét háttér, mely jobban kihozza a művészi látványt, ezek is jobban 
érzékeltetik a világgal, mely körülvesz, hogy mennyire nem a felszínen mú-
lik egy ember boldogsága.

A te életedben nem megszüntetni kell, hanem helyre tenni mindazt a 
testi bajt, mely bár mozgásodban korlátoz, de imáid korlátlan szárnyalását in-
kább segíti,  mintsem gátolja. Tán nem is jól mondottam, hogy helyére tenni, 
mivel a helyén van. Pontosabban mondom hát. Jobban meg kell látnod, hogy 
testi bajaid a te életed színpadán olyan szereplők, melyek szükséges és fontos 
részt vállalnak fel a te lelked fejlődésének érdekében.
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Lelketek mélyén az él bennetek, hogy a szeretet: ÉLVEZET. Ez így is 
van, de csak abban az életben, mely nem ismer mulandóságot. És csak akkor, 
ha a mulandóságban így mutatkozhat be nektek: ÁLDOZAT.

Így fogadd, így kezeld sorsodat, s Én ígérem, hogy cirenei Simonod le-
szek. Erőm a te erőd, kereszted az Én keresztem, melyet nem sorscsapásként, 
hanem olyan küzdőtérként vállalunk, melyet csak győztesként hagyhatunk el. 

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL."
*******************************************************

390. FELESÉGEM MŰTÉT ELŐTT ÁLL. VÁLLALJA? 
         Kérdező: 1. Feleségem műtét előtt áll. Vállaljuk? 2. Maradjunk meg a 
helyi közösség életének ápolásánál, vagy vállaljuk tovább a Máltai keretet? 
3. Megszólal-e valaha az a harang, mely készülőben van?

HANG: "1. Első kérdésedre nem válaszolhatok röviden. Tehát meg 
kell  világítanom előttetek bizonyos szempontokat.  Az egyik szempont  az, 
mely a felelősség kérdését illeti. Minden orvos felel azért a műtétért, melyet 
magára vállalt. Mindenképpen igazolnia kell, hogy műhiba nem fordult elő. 
Ez könnyű akkor, ha a műtét javulást eredményez. De a felelősség akkor is 
fennáll, ha nem hoz eredményt a művi beavatkozás. Igazolnia kell, hogy rajta 
nem múlott semmi.

Ha nem vállaljátok a javallt műtétet, akkor ti hordjátok tovább a fele-
lősség terhét.

A másik szempont az, hogy az általad említett betegségnek két oka le-
het. Az egyik a fiziológiai ok. Vagyis valamely baleset által keletkezett sérü-
lés, mely időnként kiváltja az ilyen tudatvesztést. Ha ilyen esetről van szó, 
akkor  ez  a  legtöbb esetben  műtéttel  részben helyrehozható.  A mások  ok, 
melynek következményét funkcionálisnak nevezik, ennek valódi arca isme-
retlen. Ilyen esetben a hit biztatóbb eredménnyel jár, mint a műtét.

Azt meg kell értenetek, hogy Én nem vállalhatom át döntésetekért a fe-
lelősséget, mert az megcáfolná benső szabadságotok komolyságát. Azt min-
denképpen tudnotok kell, hogy Én veletek vagyok, bárhogyan dönt bárme-
lyiktek. Útitársnak hozzátok szegődtem, s nem tágítok mellőletek, belőletek.

2. Második kérdésedre azt kell mondanom, hogy mindkét helyen helyt 
kell állnod. Természetesen csak annyiban, amennyiben benső békéd ezt en-
gedi. A szeretet benned csak akkor valódi, ha megnyilvánul ott, ahová tarto-
zol. Ha még azon túl is tudsz fölvállalni terheket, jól teszed, ha teszed.

3. A harang sorsáról annyit mondhatok, hogy bár sok ember szabadsá-
gán  kell átmennie, de egykor célba ér.
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Megáldalak benneteket."
*******************************************************

391. MUNKÁMMAL SEGÍTEM-E AZ EMBERISÉGET?    
        Kérdező:  Komoly munkán dolgozom.  Segít-e ennek eredménye  az 
emberiség fejlődésében? Egyáltalán én jól fejlődök-e? Az Atlantiszról kapott 
információk helyesek-e?

HANG: "Sokkal jobban szeretnék segíteni neked, mint te elképzelhet-
néd. Sajnos megköti erőmet a te hozzáállásod életednek ahhoz a területéhez, 
melyen eldől a boldogságod. Eddig még soha senkit nem tett boldoggá az a 
haladás, melyet te fejlődésnek mondasz. Környező világotok pusztulását el 
nem kerülhetitek. Nem is érdemes sok energiát pazarolni arra, hogy azt a kis 
időt, ami még hátravan a végső pusztulásig, nevetséges pillanatokkal meg-
hosszabbítsátok. Ti, akik a galaktikák mérhetetlenségében is képesek vagy-
tok gondolkodni,  még odáig sem jutottatok,  hogy a Szentírásnak legalább 
azokat a részeit, melyek az Én szavaim tartalmát hordozzák,  vagyis az evan-
géliumokat, betéve tudnátok. Az arab világban nem egy ember tudja betéve a 
KORÁN-t.  Ti  pedig,  akik  úgy gondoljátok,  hogy civilizáltabbak  vagytok, 
mint  bármelyik náció, éppen attól  sajnáljátok az időt,  ami által  boldogság 
tölthetné el szíveteket.

Ne haragudj meg Rám, de vállalt utadon csak annyiban tudok rendel-
kezésedre állni, amennyiben olyasmivel foglalkozol, ami senkinek nem árt-
hat, s mindenki csak lelki javára használhatja föl azt. Az erkölcsileg semle-
ges terület nem az Én világom.

Nagyon szeretlek, aggódom érted, bízom benned.
Megáldalak SZERETETEM BIZONYOSSÁGÁVAL."

*******************************************************
392. BETEGSÉGEM SORSSZERŰ-E? 
       Kérdező: Betegségem sorsszerű? Mi célja van?

HANG: "Gyermekem! Betegséged, vagy inkább így mondom: az az 
állapotod, melyben most vagy, nagyon is sorsszerű. Nem olyan értelemben, 
hogy büntetésként kellene vállalnod, hanem azért, mert szükséged van olyan 
tanulásra, megtapasztalásokra, melyeket csak ebben az állapotodban vagy ké-
pes elsajátítani. Két dologra hívom fel figyelmedet. Mindkét dolog szorosan 
összefügg.

 Az egyik a  türelem. Ennek nagyon fontos szerepe van életedben. Az 
Általam beléd oltott szívszeretet, csak így tud megfelelő ütemben növekedni 
benned. A türelem a te életedben olyan, mint a rét virágainak a napsugár. 
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Sem helyettesíteni nem lehet, sem pedig felpörgetni nem lehet intenzitását, 
ha azt akarjátok, hogy a virág saját ritmusának megfelelően fejlődjék.

A másik a remény, a bizalom. Míg az első inkább passzivitás, mely a 
jelenre koncentrál, addig e második nagy benső aktivitást tud létrehozni azál-
tal, hogy a jövő felé tekint. Jövődet tehát türelmeddel jeleníted meg. Így függ 
össze a kettő.

Szeretnéd tudni,  hogy milyen szerepet kell átélned? Szeretnéd tudni, 
hogy mire kell felkészülnöd? 

Tudnod kell,  hogy az idő- és szeretet-elszámolás mindenki életében, 
akár beteg, akár egészséges,  sorsdöntő! Azokat, akiket korlátoz valami be-
tegség  a  tevékeny mozgásban,  azokat  könnyen  elragadja  a  fantáziálásnak 
olyan formája, mely az időt mulasztja ugyan, de tartalommal azt ki nem tölti. 

Neked tehát meg kell találnod, tanulnod azt az imaformát, mely képes-
sé tesz arra, hogy lelked tovább tudjon Nálam időzni, mint  eddig erre képes 
volt.

Jövő életed feladatához a téglákat nem egyben kapod meg, mint valami 
kész házat, hanem fokozatosan. Azért történik ez így, mert emberi kapcsola-
taidban a vállalt szereped, mások szabadságához viszonyítva, különböző ma-
gatartást kíván meg tőled. Éppen a rugalmasságot az egyértelműségben, az 
egyértelműséget a rugalmasságban kell most megtanulnod. Ezt kell eredmé-
nyezze a reményből élő türelem, melyet itt és most vállalnod kell sorsszerű-
en.

Bízom benned! Megáldalak ERŐMMEL." 
*******************************************************

393. NYUGTALANSÁG, SZOMORÚSÁG, LELKIISMERET- 
         FURDALÁS. KÉREK ÚTMUTATÁST! 
       Kérdező:  1.  Örökös nyugtalanság,  szomorúság,  lelkiismeret-furdalás 
gyötör. 2. Mi ez a gátlásosság bennünk? Kérek útmutatást.

HANG: "Gyermekem! Látszatra túl nagy feladatra vállalkoztál, mikor 
vállaltad a földi életet. Csak azért látszatra nagy, mert erődhöz mérten e fel-
adat éppen akkora, amekkorának lennie kell. Mit jelent ez? 

Ez azt jelenti, hogy túl nagy érték van benned nagyon összevissza kö-
tözött csomagolásban. De éppen a nagy érték súlya egyben erődet felfokozó 
energiát is produkál. 

A földi világ nagy gondolkodói és nagy szenvedői szívesen választot-
ták maguknak a hozzád hasonló ideg- és érzelemvilággal átcsomagolt állapo-
tot, mikor testben megjelentek köztetek.
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Tehát az anyag, amit magadra vállaltál, nem rossz. Az viszont nem jó, 
ha nem dolgozol ezen az anyagon.

Először tudatodban kell helyreraknod magadat. Ez a következőképpen 
megy.

1. Jobban tudatosítanod kell magadban, hogy Én nemcsak SZERETET 
vagyok, hanem érted vagyok SZERETET. Nem baj, ha ezt még nem látod. 
Nem a csoda következménye a HIT, hanem a HIT következménye a csoda. 
Először el kell hinned, hogy szerelmesed vagyok, s utána fogod megtapasz-
talni a csodát, hogy ez így is van. E hitet úgy tudod magadban erősíteni, hogy 
párbeszéd imában szépeket mondasz magadnak NEVEMBEN. Ha ezt te-
szed, hidd el, hogy nem te teszed, hanem Én teszem ezt benned.

2. Vedd rá magadat arra, hogy láss hálálkodni valót életedben. Aki Ne-
kem hálát ad életéért, hitéért, ember voltáért, az önmagában lévő jelenléte-
mért,  az  hamarosan  tapasztalni  fogja,  hogy Engem nem lehet  felülmúlni 
nagylelkűségben. Minden szeretettől  átitatott  gondolat,  mely tőled,  tőletek 
Felém száll, csak halvány tükrözése annak a szeretetnek, melyet Én árasztok 
rád, rátok. 

3. Tudomásul kell venned, hogy Én nem lelkiismeret-furdalást előidé-
ző, hanem lelkiismeret-furdalást megszüntető SZERETET vagyok. Ezt úgy 
éred el legegyszerűbben, ha elfogadod ezt az igazságot: nem azért szeretlek, 
mert te jó vagy, hanem azért, mert Én jó vagyok. Nem a te viselkedésed az 
érdekes, hanem az, hogy az Enyém vagy, és Én pontosan téged szeretlek, té-
ged, aki pontosan olyan, amilyen. Ne nevess ki nagyon, ilyen az ízlésem!

Ha az eddig elmondottakat magadévá teszed, akkor szinte törvénysze-
rűen feloldódnak gátlásaid, megszűnik minden gyötrő szomorúságod. Igen, 
mert belülről fogod megérteni, hogy az öröm Istenét nem lehet szomorúan, a 
béke Istenét nem lehet békétlenül,  nyugtalanul,  a boldog Istent nem lehet 
boldogtalanul képviselni.

Megáldalak  BOLDOGÍTÓ  BÉKÉM  SZERETETÉVEL."
*******************************************************

394. VAN, AKIT ÉRDEKEL AZ ÉN SORSOM?
      Kérdező: Van, akit érdekel az én lelkem sorsa?

HANG: "Drága Gyermekem! Nem tudom azt mondani, hogy jobban 
érdekel Engem a te sorsod, mint az Enyém, de azért nem tudom ezt mondani, 
mert sorsunk EGY. Szenvedem a szenvedésed, s örömeid az Én örömeim is.

Mielőtt  megszülettél,  akkor világosan láttad,  hogy sorsom nélkül Én 
senkinek sem létezhetek az életében. Szenvedékeny sorsomnak annyi megje-
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lenési formája van, ahány szenvedő ember létezik a Földön. Így vagyok jelen 
mindenkiben rászoruló módon.

Nagyon érdekes, hogy bár sorsunk EGY, s mégis egymást kell vigasz-
talnunk, hogy közös sorsunk ne lefelé húzzon bennünket, hanem éppen azál-
tal,  hogy szeretetből  vállaljunk  egymást,  kiteljesedést  idézzen  elő  benned 
időben, az örökkévalóság számára.

Nem értelmetlen tehát az a kereszt-sokaság, melyet cipelned kell. Ve-
lem vagy erre képes, és Bennem csalódni csak annak lehet, aki saját boldog-
talanságára akar felhasználni Engem. Mert van ilyen is. Azok, akik a poklot 
mennyországnak akarják hazudni önmaguknak, s erre Tőlem kérik a segítsé-
get, hát azok nagyot csalódnak Bennem. Tanítványaim is így jártak, mikor 
földi, királyi trónus helyett a kereszt oltárát választottam szeretetem megnyil-
vánulási formájának.

Mérhetetlen szeretetem nagyon drukkol érted. Nem tágítok mellőled, 
belőled. Gyakorold a hálaadást! Ezzel tudod önmagadat rákényszeríteni arra, 
hogy ne félj a sötéttől, mert aki hálát tud adni, az ezt csak azáltal képes meg-
tenni, mert benső szemeivel, a legsötétebb felhők közepette is, érzékel vala-
mit  a Nap valóságából.  A hála  olyan erőket  tud  felszabadítani  az  emberi 
szívben, mely erőknek van képességük arra, hogy a legnagyobb ködben is tá-
jékozódni tudjon a lélek.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL." 
*******************************************************

395. VÁLLAJAK-E FELELŐSSÉGET GYERMEKEM 
MOTOROZÁSÁÉRT?
Kérdező: 1. Szeretnék gitározni, énekelni az Úr dicsőségére, de se gi-

tárom, se hangom nincsen.  2.  Vállaljak-e felelősséget  kiskorú gyermekem 
motor-igazolványának megszerzésében?

HANG: "Gyermekem! Nagyon örülök vágyaidnak, melyekkel Engem 
dicsőíteni akarsz, bár két lényeges dolog hiányzik a kivitelezéshez: a képes-
ség és a lehetőség. Mert ugye, aki úgy született, hogy  nem vállalta az ének-
léshez szükséges képességeket, az nyilván azért született így, mert ezzel  a 
negatívummal élve látta legjobban megvalósíthatónak az Általam felajánlott 
s az általa felvállalt földi életben  feladatát. Ez tehát annyit jelen, hogy vá-
gyaid e téren bármilyen kedvesek is Előttem, és bármilyen vágyakozóak is 
benned, mégsem valók arra, hogy meg is akard valósítani őket. Elég a tiszta 
szándék, s Én már úgy veszem, hogy te meg is tetted, énekeltél gitár kíséreté-
ben anélkül, hogy akár gitárod lenne, akár énekeltél volna.
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A másik  kérdéseddel  kapcsolatban  úgy gondolom,  hogy neked nem 
kell vállalnod semmiféle felelősséget. Ezt intézze el az apjával.

Az nagyon nagy terhet jelentene neked, ha bármi baja is történne gyer-
mekednek motorozás közben. Hozzá kell még tennem, hogy általában az ő 
korában  egy motor  olyan  elfoglaltságot  jelent,  melyre  nemcsak  szüksége 
nincs, de legtöbb esetben káros hatással van a lélek fejlődésére. Olyan hiúsá-
gi erőket tud felszabadítani, melyek nagyon el tudják vinni a lelket Tőlem. 
Bizony motoron nehéz Rám találni. Általában e gyors közlekedési eszközök 
nem közelebb, hanem távolabb viszik utasukat Tőlem.

Azt ajánlom tehát, hogy ne vállalj felelősséget, s a magad részéről ne 
add beleegyezésedet ilyesmibe. Ha aztán a másik szülő megadja ezt, akkor 
már a te lelkiismereted nyugodt lehet, bármi történjék is.

Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL."
*******************************************************

396. EGY KLUBRÓL, GYÓGYÍTÁSRÓL, EGY APÁRÓL
Kérdező: 1. Egy klubról és a kézrátételes gyógyításról szeretném hal-

lani a HANG véleményét. 2. Egy ember édesapjának kilétéről érdeklődöm.
HANG: "Gyermekem! Minden olyan összejövetel,  mely azt célozza, 

hogy segítsetek  egymáson,  Tőlem  van.  Számotokra  természettörvény  az, 
hogy közösségi igény van bennetek. Én magam is szükségszerűen közösség 
vagyok. Ezért mondható el Rólam, hogy szeretek. Szeretni, tehát ajándékoz-
ni, másért élni, nem lehet egyedül.

Mivel az emberek általában legsürgetőbben megoldandó problémáik-
nak azt tartják, hogy testileg egészségesek legyenek - ezt mutatja az a mérhe-
tetlen  anyagi-  és idő-áldozatvállalás  is,  melyet  ennek érdekében hoztok  -, 
ezért ez az igény sok embert képes elvinni olyan utakra, melyek éppen a lé-
nyeget nem érintik.  A lényeg mindig az  ÖRÖK ÉLET,  és az,  hogy erre a 
Földre mindenki halálos, gyógyíthatatlan betegséggel születik.

 Csak akkor, ha ez az igazság nem csupán ismeret számotokra, hanem 
szándékaitokat és elhatározásaitokat döntően befolyásoló tényező is, csak ak-
kor mondhatjátok,  hogy eszköz  minden,  ami  mulandó,  így az ember  testi 
egészsége is. Eszköz arra, hogy az örök boldogság érdekében akár föláldoz-
ható is legyen. Ezt annak idején így fejeztem ki: "Aki elveszíti életét, meg-
nyeri azt." Nyilván a mulandó életre gondoltam, mikor elveszítést mondtam, 
s nyerőnek csak azt az életet gondolhattam, melynek örök élet a neve.
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Mindaz, aki nem él az örök élet igézetében, a testi egészséget  célnak 
tekinti,  még akkor is, ha ennek ellenkezőjét  állítja. Ez azért van így, mert 
nem szavakon múlik az, hogy ki és mit tart élete céljának.

Mindenkinek az a célja, amiért él. És mindenki azért él, ami legjobban 
foglalkoztatja. Erre mindenkinek van biztosított ideje. Aki nem ér rá imád-
kozni, Szentírást olvasni, az Én életemnek földi és túlvilági szerepével fog-
lalkozni, az csak ámítja magát, ha úgy gondolja, hogy Értem él. Értem csak 
VELEM lehet élni. Annak az élete biztosan jó úton halad, aki gondolatait, 
szavait és cselekedeteit minden nap rendre hozzáméri az Én gondolataimhoz, 
szavaimhoz és cselekedeteimhez.

A különböző tanfolyamokkal azért kell óvatosan bánni, mert legtöbb 
esetben azok, akik tartják, a meggazdagodás reményében teszik ezt, még ak-
kor is, ha szavaikkal tagadják e szándékukat. A különböző tiszteletdíjak, és 
egyéb, a tanfolyamokkal kapcsolatos kiadások, bevételek óhatatlanul elárul-
ják, hogy Engem gyakorlatilag kiiktattak az egészből.

Két fegyvert kell nagyon komolyan vennetek: az okosságot és az óva-
tosságot. Ezeknek megfelelő használata segíthet benneteket abban, hogy le-
lepleződjék köreitekben a gonosz, még mielőtt komoly kárt tehetne bennetek.

A HIT nem hiszékenység. Sokkal inkább HŰSÉG. Legyetek hűségesek 
józan eszetekhez, mert ez számotokra a Tőlem kapott első kegyelem.

A második kérésedre azt kell mondanom, hogy az a rokonod, akit job-
ban érdekel múltja, vagyis hogy ki az édesapja, mint jövője, vagyis hogy mi 
az életének értelme, az eleve rossz irányban tájékozódik. Örülj  neki, hogy 
nincs lehetőséged megfelelő tájékoztatást nyújtani ebben az ügyben. Így sem-
miféle téren téged felelősség nem terhel. Rajta nem az segítene, hogyha tud-
ná, ki az apja, hanem az, ha elhinné, hogy Én vagyok boldogságának forrása. 
Ha elhinné, hogy Isten mindannyitok Atyja, és ti egymásnak testvérei vagy-
tok.

Amiket most elmondtam, ezek nem zárják ki, hogy az illető ne járjon 
utána édesapjának különböző egyházi és állami anyakönyvekben. De annyit 
bizony jelent, hogy ettől még lélekben nem haladt előre.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL. 
"*******************************************************

397. KÉT GYERMEK KÉRDEZ
 Kérdező: Két gyermek kérdez. I. 1. Miért vagyok szomorúbb a mos-

tani iskola miatt, mint az előzőben voltam? 2. Hogyan  viszonyuljak apához, 
aki most talán szeret, de régebben nem nagyon foglalkozott velem? II. 1. Mi-
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ért  vagyok  bizonytalan  a  tantárgyakban?  2.  Elvált  szüleim  miatt  vagyok 
gondban. Nem örülök annak, hogy apánál kisbaba születik.

HANG: "Sorban válaszolok nektek.
I. 1. Mindenki szomorú, ha ott kell hagynia azt a társaságot, amelyet 

már megszokott és megszeretett.
Drága Gyermekem!  A földi  élet  egy szomorú vándorlás  mindaddig, 

míg rá nem jöttök, hogy ez a vándorlás nemcsak elválásokkal, búcsúzásokkal 
van tele, de legalább annyi bizakodással is a jövő felé. Nem jó az, ha valaki 
sokat gondol arra, ami már elmúlt. Sokkal jobban jársz, ha azzal foglalkozol, 
amivel a jelenben foglalkoznod kell, s reménykedsz abban, hogy a jövőben is 
mindig lesznek olyanok, akiknek fogsz tudni örülni. Arra kérlek, soha ne add 
át magadat a szomorúságnak. Nem akarom, hogy szomorú légy. Neked van 
okod örülni is. Jobban teszed, ha azokat az eseményeket, személyeket veszed 
észre, melyek felvidítanak, mintha olyasmin bánkódol, amin változtatni úgy-
sem lehet, akár szomorú valaki, akár nem. Bizony, kedves gyermekem, az 
élet mindenkinek olyan, amilyennek látja. Meg kell tanulnod úgy látni élete-
det, hogy a szomorúság soha el ne uralkodjon rajtad. Ez azért a legfontosabb, 
mert ha te szomorú vagy, akkor Én is az vagyok miattad és veled.

2. Azt is meg kell tanulnod, ha boldog akarsz lenni, hogy nem az a leg-
fontosabb, hogy téged szeretnek-e vagy sem, hanem az, hogy te szereted-e 
azokat, akikkel kapcsolatban vagy. Tudom, hogy az nagyon jó, ha szeretnek 
valakit, de azt is tudom, hogy nem ez a legfontosabb. Hidd el, Engem nagyon 
sokan szidnak, káromolnak, gyűlölnek, és Én mégis végtelenül boldog va-
gyok. Na nem azért, mert bántanak, hanem azért, mert Én mindenkit szere-
tek. Ha benned szeretet van, akkor a többi már nem is olyan érdekes.

Apádat  tehát  mindig  szeretned  kell.  Szeretni  annyit  jelent,  hogy jót 
akarsz neki. Ennyit, és nem többet. De kevesebbet sem.

II. 1. Bizony, a földi életben a tantárgyakkal meg kell barátkozni. Ha 
pedig ez nem sikerül, akkor meg kell birkózni velük. De mindenképpen ne-
ked kell győzedelmeskedned felettük. Nem futamodhatsz meg a tantárgyak 
elől. Tudom, hogy e csatának neve, melyben küzdened kell: SZORGALOM. 
Ez néha keserű dolog, de az eredmény mindenért kárpótol. A sportban is ret-
tentő sok és keserves tréninget kell végigszenvedni egy versenyzőnek, de a 
győzelem feledteti vele a múlt fáradalmait. Hát így kell hozzáállnod a tantár-
gyakhoz is, akkor nem leszel bizonytalan miattuk.

2. Én sem örülök semmiféle elválásnak, mert a kapcsolatok Istene va-
gyok. De azt nem teszed jól, ha nem örülsz egy születendő kisbabának. Ő ezt 
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hamar megérzi ám! Nálad is hiba az, hogy nem mással törődsz inkább, ha-
nem magaddal. Persze ez érthető, de csak addig, míg az nincs másnak kárára. 
Neked is meg kell még tanulnod, hogy Én csak akkor élek benned, ha szere-
tet van a szívedben. Ez a szeretet pedig azonnal eltűnik, ha valaki nem a jót 
akarja. Márpedig egy kisbaba, az jó. Aki ezt nem akarja, abban kihűlt a sze-
retet. Remélem, te még itt nem tartasz!

Nagyon szeretlek benneteket. De ennek csak akkor tudtok örülni, ha ti 
is szeretitek egymást és mindenkit.

Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Vesse-
tek magatokra keresztet." 

*******************************************************
398. HA FÉRJEM HALLGATNA RÁM, SZEBB VOLNA
          ÉLETÜNK                                                                 

Kérdező:  Szeretném férjemet jobban megérteni, hogy 
jobban tudjam segíteni őt.  Ehhez kérek eligazítást!
HANG: "Gyermekem! Kívánságod nagyon szép, csak ne legyen fedő-

neve olyan kíváncsiságnak, mely a lélek mélyén nem segíteni, hanem ural-
kodni akar a másik felett. 

Az  sajnos  általános  gyakorlat,  hogy ahol  emberek  együtt  élnek,  ott 
szinte mindig van hatalmi harc is. Ez abban mutatkozik meg, hogy el akarjá-
tok dönteni, ki kire hallgasson jobban.

Kétségtelen, nagy okosságról tesz tanúságot az, aki tud hallgatni a má-
sikra, s bizonyos mérlegelés után hoz felelős döntéseket. Ezt nagyon ajánlom 
neked is. De tudnod kell, hogy neked is, másnak is lehetősége van arra, hogy 
csak a maga feje után menjen, s ezzel erkölcsi kár nem érheti azt, akire nem 
hallgatott az önfejű másik. Ha te nem figyelsz oda a másikra, az baj, ha rád 
nem figyelnek, az neked nem lehet baj. Mindenki annyiban jár rosszul anya-
gilag, ha párja elhibázott  döntéseket hoz,  amennyiben anyagilag függő vi-
szonyt alakított ki párjával. 

E téren az asszonynak könnyebb a helyzete. Azért könnyebb, mert any-
nyi megélhetési lehetősége általában mindig van, mint házastársának. Ami 
pedig a gyermekeket illeti, ott a teher anyagi része általában a férj ügye. Az 
asszony az, aki inkább a szolgáló szerepet képviseli,  s így gyermekei felé 
nem a kielégítés a feladata, hanem csupán a példaadásé. Olyan gyermek ke-
vés van, akit ki lehetne elégíteni. Azt viszont mindig meg lehet tenni, hogy 
valaki példát adjon a szolgáló szeretet megélésében.
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Ne végy hát magadra nagyobb gondot, mint amennyit szereped megkí-
ván.  Sem férjednek, sem gyermekeidnek életét  nem te  oldod meg.  Éppen 
elég az, ha a magadét megoldod. Ennek az útja pedig az, hogy ne aggodal-
maskodj férjed életvitele miatt. Ha Engem szeretsz, akkor úgyis minden a ja-
vadra válik, s ez áll gyermekeidre és férjedre egyaránt. Ha pedig bármelyik-
tek életéből hiányzik az a törekvés, hogy Engem szeressetek, akkor úgyis po-
kol az életetek, ha anyagi téren meg is van mindenetek.

Férjednek ne adj hát tanácsot, csak akkor, ha ő erre felkér. Ha kéretle-
nül okosabbnak tünteted fel magad előtte, mint ő, akkor éppen ellenkezőjét 
éred el, mint amit szerettél volna. Az igazi okosság nem tanácsadásban nyil-
vánul meg, hanem türelmes áldozatvállalásban. Ha pedig valaki úgy gondol-
ja, hogy akkor tudja jobban szeretni társát, ha tisztában van az ő gyökereivel, 
szüleivel, neveltetésével, stb., annak azt mondom, hogy mindenkinek gyöke-
rei sokkal messzebbre nyúlnak vissza, mintsem bárki közületek azt át tudná 
látni. Azt, hogy ki mit örökölt, hogy eddigi és előző életeiben milyen hatások 
érték, hogy mennyire volt Rám figyelő eddigi életei folyamán, hát ezek közül 
egyre  sem tudhattok  olyan  választ  találni,  ami  feljogosíthatna  benneteket 
arra, hogy kéretlenül is nevelője lehetnétek egymásnak.

Arra kérlek szeretettel, hogy nézz túl a földi mulandóságon úgy, hogy a 
JELEN-ben a számodra felkínált  feladatot Irántam való szeretetből végezd 
el. Csak így találhatod meg szíved békéjét, melyet hiába is keresel másutt, 
férjednél, gyermekeidnél. Önmagamra teremtettelek, s szíved nyugalmát ki-
zárólag csak Bennem találhatod meg.

Megáldalak a NAGYVONALÚSÁG  LELKÉVEL."
*******************************************************

399.  MEGSZENTELŐDÉS
Kérdező:  Szeretnék Istenhez közelebb kerülni. Hogyan imádkozzam, 

hogy ezt elérjem?
HANG: "Gyermekem!  Minél  egyszerűbb az  életed,  annál  közelebb 

vagy Hozzám.
Imáidban akkor vagy legegyszerűbb, ha saját szavaiddal úgy beszélsz 

Hozzám, mint akiről tudod, hogy téged mérhetetlenül szeret. Az imának ha-
tékonysága nem akaráson múlik, hanem a HIT-en. Hitből akkor imádkozol 
helyesen, ha egyre több hálálkodó gondolat száll szívedből Felém. Akkor van 
élő HIT-ed, ha szíveddel meglátod minden nap, hogy mit kívánok tőled, s azt 
akkor is örömmel teszed, ha ez éppen nem kedvedre való. Akkor van élő hi-
ted, ha olyankor is tudsz hálát adni, amikor nem látod még a vállalt áldoza-
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todnak gyümölcseit,  amikor olyasmiért is hálát tudsz adni, amiért látszatra 
bosszankodnod volna inkább jogod. Akkor vagy Hozzám nagyon közel, mi-
kor nem magaddal törődsz, hanem azokkal, akikről látod, hogy rászorulnak 
segítségedre, segítségemre általad. A szolgáló szeretet tud Engem legjobban 
érzékeltetni a ti világotokban.

Meg kell  mondjam, hogy környezetedben is és általánosságban is,  a 
legtöbb ember nem az örökkévalóság igézetében él, hanem a mulandóság bó-
dulatában. A gond, aggódás, félelem, mint valami fekete köd, úgy borul rá 
mulandó életetek hétköznapjaira.

Aki tudja, hogy ez egyáltalán nem baj, sőt!,  ezek olyan tanító-meste-
rek, melyek képesek még a megkeményedett lelkű embereket is gondolko-
dásra késztetni, aki mindezt tudja, az nagyon közel van Hozzám, mert elin-
dult azon az úton, mely a legcsodálatosabb és legboldogítóbb ismerettel ké-
pes gazdagítani  a földi  vándort.  Ez a legboldogítóbb felismerés  pedig az, 
hogy a körülmények egyáltalán nem érdekesek. Egyetlen fontos dolog van a 
világon: örülni minden lehetőségnek, mely segíti bennetek kimunkálni szíve-
tek szeretetét. Ez, bár valóban szűk kapu és keskeny út, de ez csalhatatlanul 
az ÉLETRE vezet. Értékét nem is az adja, hogy hányan járják ezt az utat, ha-
nem az, hogy ez az ÚT Velem azonos.

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL."
*******************************************************

400. ANYÁNK MEGHALT. MENNYIBEN FELELEK TEST-     
          VÉREIMÉRT?

 Kérdező:  Mivel édesanyánk meghalt,  én gyámkodom két testvérem 
felett. Mire figyeljek legjobban? Mennyire és miben felelek értük? Apámért 
mit tehetek? Nagyanyámmal hogyan találhatom meg a harmóniát? Uram! Vi-
lágosítsd meg hibáimat, hogy javíthassam magam! Márta barátnőm döntése 
helyes volt-e? Te működsz bennünk? Mi a véleményed az Arany Rózsake-
reszt Közösségről?

HANG: "Drága Gyermekem! Először biztosítani akarlak, hogy angya-
laim nagyon szorgoskodnak a te érdekedben itt. Nagy égi energiákat mozgó-
sítanak meg, hogy helyt tudj állni ott, ahol most valóban korodat meghaladó 
bölcsességre van szükséged. Meg kell mondanom, hogy mielőtt megszület-
tél, már akkor nagyon drukkolt neked egy  angyalcsoport, mert te, Irántam 
való szeretetből, olyan feladatra vállalkoztál,  melyre kevés jelentkező volt. 
Feladatod tehát innen nézve is átlagon felüli. Természetes, hogy átlagon felü-
li a segítség is, mely Tőlünk feléd árad.
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Testvéreiddel  kapcsolatban  neked a  legfontosabb,  hogy minden  nap 
imában, legalább egy fohászban kérd a BÖLCSESSÉG LELKÉT. Azért kell 
kérned, mert ez a kérés igazolja azt az alázatodat, mely tudatja veled, hogy 
szükséged van segítségünkre.  Lelkem olyan  bölcsességgel  áld  meg téged, 
mely bölcsesség el fog irányítani napi gondjaid közepette. 

Testvéreid felé nem az oktatás a fontos, hanem a példaadás. Testvérei-
det olyannak kell  szeretned,  amilyenek, és ez előbb-utóbb meghozza gyü-
mölcsét. Akkor is megértőnek kell lenned velük szemben, ha nem adsz nekik 
igazat. A megértés nem azonos a helyesléssel, de igenis azonos az el nem íté-
léssel és a szeretet megnyilvánulásával.

Rendszeresen imádkozz testvéreidért. Azok az említett angyalok, akik 
nagyon fontos szerepet játszanak földi életed alakulásában, imáidat úgy jut-
tatják el Hozzánk, hogy hatékonyságuk feltétlenül megtapasztalhatóvá válik 
testvéreid számára is.

Nagyon fontos az is, hogy nagyanyád megértést találjon nálad. Itt is ér-
vényes, hogy a megértés nem azonos a helyesléssel. Ha nem is látod jónak, 
hogy hallgass rá, azt mindig jónak kell látnod, hogy hallgasd meg! Ennyit el-
várhat tőled, tőletek.

Apád sorsa szintén részben kezedben van. Itt is a megértés és az ima 
az, ami előbbre viheti életét. Én jobban szeretem őt is, mint bárki a világon, 
de sajnos, erre nincs megfelelő antennája. De ez akkor is igaz, és ez a tudat 
kell hogy rajtad segítsen vele kapcsolatban. Nem elveszett ember ő. E téren 
is sokat jelenthetnek imáid.

Barátnőd döntésével kapcsolatban nem mondhatok neked semmi egy-
értelműt. Persze hogy veletek voltam abban az időben, melyre utaltál. De ti 
nem voltatok Velem annyira, hogy egyértelmű lehetnék. Nem olyan egyszerű 
az Én bennetek lévő jelenlétemnek működése. Azért nem egyszerű, mert na-
gyon ki vagyok szolgáltatva nektek.

Sajnos, de igaz, nem elég valakiben a jó szándék ahhoz, hogy Engem 
képviseljen. Sokkal több kell ehhez. Komoly benső szabadság, mely nem vi-
sel el semmiféle engedelmeskedtetést, ehelyett kiérlelt meggyőződése szerint 
cselekszik. Csak az a döntés hordoz komoly felelősségvállalást, mely ebben 
az irányban mutatkozik meg.

Arról a közösségről, melyről kérdezel, szintén kétértelműen kell nyilat-
koznom.  Ennek  egyszerű  magyarázata  az,  hogy minden  olyan  közösség, 
mely mások segítésére irányul, a nagyon sok jó mellett árnyékot is hordoz. 
Valójában nem is maga a közösség a döntő, hanem az a pszichikai állapot, 
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mely által  belekapcsolódik valaki valamely közösségbe. Ha aztán ott Engem 
akar képviselni  az  illető,  akkor úgyis meg fogja tapasztalni,  hogy igazam 
volt, mikor előre megjövendöltem: "Nem lehet különb a tanítvány sorsa mes-
terénél.--- Aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét, és úgy kövessen En-
gem."

Drága Gyermekem! A földi élet inkább pokol, mint mennyország. De 
ez nem baj. Sőt! Éppen ez segíti elő legjobban, hogy honvágyatok legyen az 
Én irányomban. - Veled vagyok, benned vagyok, érted vagyok. Kimondhatat-
lan szeretettel bízom benned.

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

401. A  SZENTLÉLEK ELLENI VÉTSÉG
 Kérdező: Sok jelet és kinyilatkoztatást kaptam Istentől, de nem vol-

tam elég fegyelmezett, s úgy adtam ezeket tovább, hogy azok nem építették, 
nem buzdították és nem vigasztalták azokat, akiknek tovább adtam, hanem 
éppen ellenkező hatást váltottak ki. Talán ezzel a Szentlélek ellen vétettem? 
Nagyon bánom bűneimet. Szeret engem még Isten?

HANG: "Drága Gyermekem! Igenis, kaptál prófétai szerepet. Ezzel, 
sajnos, együtt jár a prófétai sors is. Akik Engem nem szeretnek, azok téged 
sem szeretnek, s akik Rám hallgatnak, azok téged is megértenek.

Kétségtelen, hogy mindazt, amit mondanod kellett, másképpen, fegyel-
mezettebben és nagyobb türelemmel kellett volna elmondanod. De azon kár 
bánkódnod, amin változtatni nem tudsz. Én nem bánatra, hanem örömre, bol-
dogságra, békére teremtettelek. Így hordozza a megvalósult IDEA az ALKO-
TÓJÁT!

 A hibáidból tanulnod kell. Azért kaptál tőlem vágyat a tanulásra, hogy 
ez a vágy vezessen, erősítsen téged. A prófétai küldetés az tanítói küldetés is. 
Azok tehát, akik az Én prófétámnak tudják magukat, azok éppen azért az 
Enyémek, mert tudják, hogy mindig tanulniuk kell. Akik önmagukkal eltel-
tek,  azokkal  nem tudok együtt  dolgozni.  Márpedig Nekem olyanokra van 
szükségem,  akik  éppen  azáltal  lesznek  szócsöveim,  hogy mindig  tanulni 
akarnak Tőlem.

A Biblia és minden magán-kinyilatkoztatás lehetőség arra, hogy egyre 
jobban megismerjétek gondolataimat, életetekről elkészített terveimet, szere-
tetem jeleinek észrevételét.  A Tőlem kapott  JÓZAN ÉSZ sokkal nagyobb 
fontosságot érdemel, mint amit ma ti ennek tulajdonítotok. Ez amiatt történt 
így, mert azok, akiket ti tanult embereknek mondotok, nem Tőlem tanultak, 

504.



hanem olyan forrásokból merítettek, melyek inkább voltak mérgezett kutak, 
mint üdítő források.

 Miután csupa okos ember olyan vezetői pozícióba került, ahonnan szí-
tani lehet a gyűlöletet, hát az elmúlt évezredek borzalmasnál borzalmasabb 
háborúi nem a gyűlöletből ábrándították ki az emberek nagy részét, hanem az 
értelem használatából, s átvette az uralmat felettetek részben az uralkodási 
vágy, azok részéről, akik értelmüket rosszra használják, s részben a félelem, 
azok részéről, akik lemondtak eszük józan használatáról. E két sátáni erő az-
tán megtette a magáét. Kiszorította tudatotokból az örökkévalósággal való 
foglalkozást,  és olyan zsákutcába kerültetek, melyet ez a magatartás jelle-
mez: amiről nem gondolkodom, az nincs is.

Amennyiben tehát használtátok eszeteket,  ezt  rosszra használtátok,  s 
amennyiben szerepet engedtetek a szívnek, ezt  félelemmel töltöttétek meg.

Az Én kívánságom és elgondolásom mindig is az volt, hogy ne mond-
jatok le sem az értelem, sem a szív  használatáról. Mi tehát a teendő: 1. Ala-
kítsátok át gondolkodásotokat! 2. Legyetek bátrak! 

Aki bátran vállalkozik arra, hogy Tőlem tanuljon, az automatikusan ta-
nít is, mert az Én prófétám hirdeti tanításomat, akár alkalmas, akár alkalmat-
lan.

Nagyon szeretlek. Te nem vétkezhetsz a Szentlélek ellen, mert a Szent-
lélek elleni vétek az nem egy esemény, hanem a hatalmon lévők állapota. A 
Szentlélek  elleni  bűnnek  másik  neve:  MEGÁTALKODOTTSÁG.  Ezért 
nincs rá bocsánat. Érted?! Maga a megátalkodott teszi lehetetlenné a megbo-
csátást, mivel megbocsátani csak annak lehet, aki meg akar térni. A hatalmon 
lévők általában  nem megtérni akarnak, hanem megtéríteni, önmagukhoz té-
ríteni másokat. Akik hatalmon vannak, azok általában nem azt akarják, hogy 
Enyém légy, hanem azt, hogy az övék légy. Akik ellenállnak, azokat megpró-
bálják likvidálni, megsemmisíteni vagy legalább megfélemlíteni.

 Félelmetes ember az a hatalom szemében, aki nem fél tőlük. Ezek az 
Enyéim, ezek az Én prófétáim. És bár ezeknek földi sorsa prófétai sors, az 
Én sorsom, mégis ezek a boldog, bátor emberek, akik előbbre viszik bátorsá-
gukkal, áldozattá válásukkal a világot. A jövő nemzedék ezeknek nevét fog-
lalja imába, míg azok, akik ezeket bántották, kínozták, ijesztgették, ezek  tel-
jesen elvesznek a feledés homályában. Igen. Ez utóbbiak nevei nincsenek be-
írva  az  ÉLET KÖNYVÉBE,  ezért  kitörlődnek  az  élők  emlékezetéből  is. 
Értsd meg: az Enyéim hordozzák az ÉLETET!  Enyéim pedig azok, akik 
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szellemét jellemzi a tanulás, a gondolkodás-átalakítás és a bátorság, a bátor 
tanúskodás. 

Törekvésed legyen tehát az, hogy tanúságtevésed által építs, buzdíts és 
vigasztalj, de ha ez nem sikerül, bár szándékod ez volt, az nem baj. Az Istent 
szeretőknek  minden a javukra válik.

Maradj hűséges Hozzám, és tiéd az ÉLET KORONÁJA!
Megáldalak a SZERETET és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
402. VOLTAK-E JÉZUSNAK VÉRTESTVÉREI?

Kérdező: 1. Máriának voltak-e gyermekei Jézuson kívül? Miért mond-
ja Mt 1;25-ben őt elsőszülöttnek az Írás, ha nem volt több gyermeke Máriá-
nak?  József özvegy volt, mielőtt Máriát elvette? 2. Mit jelent gyakorlatban 
az elragadtatás, melyről az Írás beszél? 

HANG: "Gyermekem! Kicsit messziről kell most magyarázatomat in-
dítanom. 

Amikor Isten megteremtette az embert, akkor értelemmel és szeretetre 
képes akarattal  áldotta meg. Ez volt  az indulás! Az értelem nemcsak arra 
való,  hogy használjátok,  hanem  arra,  hogy jól  használjátok.  Az  értelmet 
használni  sok mindenre  lehet.  Jól  használni  csak egy dologra lehet:  arra, 
hogy közelebb kerüljetek szeretetben Hozzám. Jól semmi másra nem lehet 
használni.

 Földre jöttömnek szinte kizárólagosan egyetlen tartalma volt: megér-
tetni veletek annak fontosságát, hogy más szemléletre kell jutnotok. Sajnos a 
mai napig alig van ember, aki ezt elfogadná. A pótcselekvések mérhetetlen 
sora igazolja, hogy értelmeteket minden másra jobban és szívesebben hasz-
náljátok, sőt, még képesek vagytok le is mondani értelmetek használatáról, 
csak  ne  kelljen  más  szemléletre,  gondolkodás-átalakításra  vállalkoznotok. 
Pedig azon Én sem tudok változtatni, hogy értelmetek egyetlen dologra való, 
mint mondtam, arra, hogy Hozzám közelebb kerüljetek szeretetben. Aki le-
mond értelme használatáról, vagy nem arra használja, amire való, az Hozzám 
el nem juthat.

  Hiába neveztem, feltámadásom után apostolaimat testvéreimnek, hiá-
ba mondtam, hogy mindenki testvérem, aki Atyám akaratát teljesíti.  Nem. 
Titeket nem ez érdekel. Titeket az foglalkoztat, s akár gyűlölködésre is kész-
tetően,  hogy földi  Édesanyámnak hány vérszerinti  gyermeke volt,  és hogy 
hogyan lehetnék Én elsőszülött, ha nem lett volna utánam más, vérszerinti 
testvérem.
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Drága Gyermekeim! Nagyon ostobák vagytok. Máté, aki elsősorban a 
zsidóknak írta evangéliumomat, fontosnak tartotta kihangsúlyozni azt a tör-
vényben szabályozott  és  előjogokat  jelentő  tényt,  hogy Én  elsőszülött  va-
gyok. Minden zsidó családban, ahol csak egyetlen fiúgyermek volt, kijárt e 
fiúnak az elsőszülött cím, mert ennek előjogi következményei voltak és van-
nak még ma is. És éppen a zsidó szokásjog tette volna lehetetlenné számom-
ra azt is, hogy a kereszten János tanítványomra bízzam Anyámat, aki nyilván 
nem lehetett vérszerinti testvérem, ha lett volna más, ilyen testvérem is. Ek-
kora embertelenséget feltételezni Rólam, akiről azt mondjátok, és az Én su-
gallatomra mondjátok, hogy embernek lenni olyan nehéz, hogy eddig  igazán 
még csak Nekem sikerült,  mondom,  ekkora embertelenséggel vádolni  En-
gem, hát ez bizony káromlás.

És abban is tévedésben vagytok, hogy József özvegy lett volna. Nem. 
Az ő felkészítése feladatára is már születése előtt megkezdődött, s egész föl-
di életében dolgozott lelkében az a kegyelem, mely később Máriához kötötte 
őt.

Még valamit. Még egy átlag földi gondolkodású asszonynál is lehet fel-
tételezni  olyan szeretetet  férje  iránt,  hogy semmilyen körülmények között 
sem vállal férjén kívül mástól gyermeket, még akkor sem, ha már férje meg-
halt. Hát tételezzétek már föl Máriáról, hogy ha egyszer a Szentlélektől fo-
gant, akkor nem vállalta volna, hogy mástól is foganjon. Nem is kell ehhez 
különösebb szeretet és hűség, csak éppen akkora, hogy az, amire eszeteket 
teremtette az Isten, vagyis annyi józan gondolkodás, hogy szeretetben Hoz-
zám akarjatok  közelebb kerülni. Máriának minden gondolata ez volt. Volt 
olyan, amikor nem a legsikerültebbek voltak ezek a gondolatok. De ilyenkor 
mindig,  mikor  új  felismerésre jutott,  alázattal  korrigálta,  átalakította  előző 
gondolkodását. Ezt a Biblia így fejezi ki: "Mária szívébe véste e szavakat, és 
el-elgondolkodott rajtuk." /Pl. Lk 2;19./

2. Most mondok pár szót az elragadtatásról. Angyalaim nagy munkát 
fognak végezni azokban a napokban a Terra bolygón. Nem ijesztgetésről van 
itt szó, hanem radikális megoldásról. Arról van szó, hogy nem az egymáshoz 
tartozáson múlik egy ember örök sorsa, hanem azon, hogy Hozzám tartozik 
vagy sem. Mert akik egy ágyban fekszenek, akik egy malomban együtt őröl-
nek, akik egy szántóföldön együtt dolgoznak, azok látszatra egymáshoz tarto-
zónak tűnhetnek. De a valóság fog lepleződni azokban a napokban még ott 
is, ahol az utolsó pillanatig sikerült azt eltakarni.
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Itt föl kell hívnom figyelmeteket arra, hogy a végkifejlet ugyan gyorsan 
fog történni, de az oda vezető út az nagyon előkészített lesz. Már most, a ti 
életetekben is lehet észlelni, hogy mennyire ketté válik a jó és a rossz. Mivel 
most már nagyobb a fény, ezért jobban látszik mindkettő. De még lehet szí-
nészkedni. De nem sokáig, és főleg nem állandóan. Ne halasszátok az időt! 
Itt és most mondjatok Nekem IGENT.

Bárhogyan magyarázzátok  a  végkifejletet,  az  kikerülhetetlen,  és  úgy 
lesz, ahogyan mondtam. De olyan nem lesz, hogy csak úgy eltűnnek embe-
rek, s azok, akik itt maradnak, azok azt sem tudják majd, hogy hová lettek. 
Nem. Ilyen nem lesz.  Akiket itt  hagytak, azok tudni fogják, hogy betelt  a 
mérték.  Tudni  fogják,  hogy lejárt  számukra  az érdemszerzés  ideje.  Tudni 
fogják, hogy életüket nem arra használták, amire kapták. Az a külső sötétség 
pedig,  ami  reájuk  vár,  az  szintén  kegyelem lesz  számukra.  De  boldogok 
azok, akik nem fognak rászorulni erre a kegyelemre, mert  nincs annál na-
gyobb szenvedés, mint mikor a lélek szenved, és pedig tudatosan, önként, 
igazságosan. Azért teszi ezt, mert számára még ez a legjobb, de ez a legjobb 
olyan, mint mikor valakinek az a legjobb, ha  - bár érzéstelenítés nem áll ren-
delkezésre - ki kell húzni a fogát. De ezt a foghúzást számítsd évezredekig 
tartó állapotnak.

Nem beszéltem ezekről, mert úgyis csak tapasztalat által érthető meg a 
Hozzám költözés boldogsága éppúgy, mint a Tőlem eltávolodottság állapotá-
nak tudomásul vétele.

Olyan elragadtatás nem lesz tehát, amilyet különböző szektákban tevé-
kenykedő gyermekeim írnak különböző könyvekben az ezeréves uralomról 
és az elragadtatásról. Ne akarjátok semmivel se behelyettesíteni, se kiegészí-
teni az evangéliumaimban elmondott gondolataimat.

Amit most leírattam médiumommal, az akkor is igaz, ha ennek követ-
keztében e médium nem lesz népszerű. Akkor is igaz, ha a katolikus egyhá-
zam évezredes tanítására lehet ebben ráismerni. Akkor is igaz, ha senki sem 
hiszi  el.  Majd meglátjátok!  Jusson eszetekbe!  Előre megmondtam nektek. 
Radikális megoldás fogja jellemezni a végkifejletet. Mindenki előtt megvilá-
gosodik e mondásom realitása:" Senki sem szolgálhat két úrnak!"  De az oda 
vezető út úgy jön el, mint a tolvaj. Szinte észrevétlenül. De akiknek van sze-
mük a látásra, azok az idők jeleiből fel fogják ismerni közeledését. Bizony, 
már itt van az ajtóban! 

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************
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403.    AMIRE NEM LEHET VÁLASZOLNI
 Kérdező: Jó-e, amit folytatok? Szeretném tovább  folytatni, amíg bí-

rom.
HANG:" Drága Gyermekem! Először is, föl kell világosítanom téged 

arról, hogy amennyiben te nem adod ki magadat a HANG médiumának, any-
nyiban ezt Én sem tehetem meg.

 Ha azt látod jónak, hogy csak ketten tudjunk valamiről, akkor azt csak 
Velem, közvetítő nélkül próbáld letárgyalni. Nagyon szívesen szólok hozzád, 
csak legyenek füleid a hallásra. De akár közvetlenül, akár közvetítő által aka-
rod megtudni az Én véleményemet bizonyos dolgokról, akkor azt neked pon-
tosan és félre nem érthető módon kell Elém terjesztened.

 Az a fogalmazás, mely így szól: 'Jó-e, amit folytatok?' Ez semmikép-
pen sem alkalmas arra, hogy érdemben válaszoljak rá. Nem, mert annyifélét 
folytathatsz  éppen akkor,  mikor  válaszomat  meghallod,  hogy magad  sem 
tudhatod akkor, Én mire is gondoltam, mikor helyeseltem vagy helytelenítet-
tem cselekedetedet.

Drága Gyermekeim! Tanuljatok meg úgy szólni Hozzám, hogy arra ne 
kelljen félreérthető választ adnom. Az az igazság, hogy inkább nem is mon-
dok semmit, sem mint félrevezesselek benneteket.

Amikor imádkoztok, és saját szavaitokkal Elém terjesztitek problémái-
tokat, szinte minden esetben lelketek mélyén meghalljátok válaszomat. De 
ha elnagyoltan kérdeztek, akkor nem tudok mélyre hatóan szólni hozzátok. 
Higgyétek el, hogy legtöbb imameghallgatás azért marad el, mert nem részle-
tezitek ki, mit is akartok tulajdonképpen. Sőt! Még pontosabban így fogal-
mazhatok: Én minden imát meghallgatok, de e meghallgatásnak érzékelhető-
sége azért marad homályban legtöbbször előttetek, mert homályos volt a kér-
désetek átgondolása, megfogalmazása is.

Drága Gyermekem! Én nem zsonglőrködni akarok a HANG által, ha-
nem építeni, buzdítani és vigasztalni.  Nem meghökkentő, csodával határos 
lélekbe-látást adtam médiumomnak, hanem azt a bölcsességemet, mely ké-
pes helyre rakni bennetek azt, amit ti általa Elém terjesztetek.

E kérdésedre tehát:  'Jó-e, amit most  folytatok?',  nem válaszolhatok.- 
Gondold csak el: Mondjuk jelenleg éppen olyan tévé-műsort nézel, melyre 
azt kell mondanom, hogy nagyon jó, amit most folytatsz. Te e kijelentésemet 
esetleg ráruházod olyan ténykedésre is, melyre ezt semmiképpen sem mond-
hattam volna. De te, Rám hivatkozva, mégis tehetnéd, mert Én azt mondtam, 
hogy amit most folytatsz, az nagyon jó.
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Gyermekem! Remélem, megértesz. Saját érdekedben nagyon fontos az, 
hogy tisztán láss!

Megáldalak a VILÁGOSSÁG  LELKÉVEL."
*******************************************************

404. SZERETETSZOLGÁLATBAN MAGAMRA MARADTAM
Kérdező:  1.  Karitász  ügyben  serénykedtem,  de  magamra  hagytak. 

Akiktől pedig ezután segítséget kértem, azok vádaskodnak ellenem. 2. Külö-
nös álmaim voltak. Az egyikben kijelentést kaptam, hogy családomnak fel-
adata van. A másikban el akartak vinni. 3. Ébrenlétemben mintha áramütés 
ért volna, s úgy éreztem, hogy beleszerelmesedtem Jézus Krisztusba.

HANG: "Gyermekem! A földi életnek természetéhez tartozik az, hogy 
félreértések, csalódások sorozatán keresztül juttok megfelelő önismeretre. De 
nemcsak. Éppen a bennetek lévő szeretetem próbája az, amin át kell menne-
tek, nehogy összekeverjétek az önzést az önszeretettel.

 Az önzés éppen azáltal tud meghúzódni a jócselekedetek ruhái mö-
gött, hogy jutalomra számít már itt a Földön. Most ne csak anyagi jutalma-
zásra gondolj. Az elismertség vágya is önzéstől szennyezett. Minden olyan 
szemlélet, mely nagyobb hangsúlyt tesz a cselekedetek  következményeire, 
mint annak forrására, valójában áruba bocsátja szíve szeretetét. Örök életre 
teremtett értéket kínál föl talmi, mulandó megbecsülés hiú káprázatáért. Csak 
az segít igazán önmagán, ki másoktól nem vár jutalmat,  megbecsülést,  ha 
szíve szeretetének sugallatára másoknak rendelkezésére áll. Jobban értékeld 
önmagadat! Isten, a te Urad az, akinél vár, akitől jár szeretetedre viszontsze-
retet, mivel az Ő szeretetét viszonoztad te akkor, amikor szerettél másokat.

A hálátlanság nem azért rossz, mert Engem bánt. Nekem nem árt az, ha 
az egész világotok is  hálátlan  Velem szemben.  Hálásnak lenni  azért  kell, 
mert aki háláját ki tudja fejezni, az maga gazdagodik ezáltal lélekben.

Ami pedig a vádaskodásokat illeti, ezek olyan övön aluli ütések, me-
lyeket kivédeni Nekem sem volt lehetőségem. Csak lelkiismereted ne vádol-
jon, a többi vele jár a Hozzám hűséges lelkek sorsával.

Álmaidról tudnod kell, hogy az alvás állapota nemcsak a test kiszolgál-
tatottságát idézi elő, melyet külső biztonsági intézkedésekkel szoktatok ellát-
ni, de kiszolgáltatja szellemeteket is afelé a szellemvilág felé, amelyhez tar-
toztok ugyan, de még nem véglegesültetek benne.  Szellemetek számára is 
lehetséges olyan külső biztonság igénybevétele, mely megvédi az alvó ember 
szellemét az ártó szellemek támadásaitól.
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A szemtelen szellemek, amikor tehetik, bedobnak egy-egy olyan gon-
dolatot az alvó ember szellemébe, mely üres általánosítást tartalmaz csupán, 
de sajnos, alkalmas arra, hogy felébredés után zavart idézzen elő az öntudatra 
ébredt emberben. Ilyen pl. ez a mondat: "Tervem van családoddal." Az álom-
ban kapott általánosításokkal nem kell komolyabban törődni. Ez áll azokra a 
sarlatán jóslatokra is, melyek így szoktak jelentkezni: "Vigyázz, mert a jövő-
ben veszély fenyeget!", vagy "szerencsés kimenetelű esemény vár rád", stb. 

Azokkal  az álomképekkel  viszont,  melyek konkrét  formában mélyre 
ható örömöt vagy ijedtséget idéznek elő, ezekkel nagyon is érdemes komo-
lyan foglalkozni, mert ezek előjelekként segíteni akarják álomban azt,  akit 
ébrenlétben nem tudnak kellő módon figyelmeztetni bizonyos jövőbeli ese-
ményekre. Az ilyen álomképek forrása mindig Én vagyok, eszközeim pedig 
azok az angyalok, akiket ezzel megbíztam.

Tehát az az álmod,  melynek hatására szinte  fölijedtél,  az ilyen volt. 
Arra figyelmeztet, hogy vedd komolyabban földi életedben az időkihaszná-
lást, hogy a mulandóságban eltöltött napjaid az örökkévalóság szempontjából 
is értéket hordozzanak.

Ami pedig azt a bizonyos áramütésszerű élményt illeti, az szintén Tő-
lem származik. A benned fellobbanó szeretet irányomban nem más, mint az 
Én mérhetetlen szeretetem piciny érzékelhetősége szívedben. Ez az élmény 
legyen FORRÁS a jövőben, melyből mindig képes leszel erőt meríteni, hogy 
hűséges maradj Hozzám.

Nagyon szeretlek, s nagyon bízom benned.
         MEGÁLDALAK!"

*******************************************************
405. JÓ ÚTON JÁROK? JÓGÁRÓL, KELETI FILOZÓFIÁ-

RÓL
 Kérdező:  1. Jó úton járok-e? 2. Konkrét válaszokat kaphatok-e?  3. 

Jó-e keleti filozófiával, vallásokkal foglalkoznom? 4. Hogyan vehetem fel a 
kapcsolatot lelki irányítómmal? 5. Segít-e a vegetáriánus életmód, a jógázás, 
meditálás? 6. Találok társat, és lesz családom? 7. Egy bírósági ügyben kérem 
a tanácsodat.

HANG: "Drága Gyermekem! Mint tudod, Én vagyok az ÚT. Mindad-
dig, amíg Hozzám méred magatartásodat, addig jó úton jársz még akkor is, 
ha ennek eredménye nem mondható kielégítőnek számodra. Ez azt jelenti, 
hogy e szó, ÚT, nem valami meghatározott életvitelt jelent, mely bizonyos 
eszmerendszer keretén belül kipontozható,  hanem személyt jelent,  Engem, 

511.



akivel  személyes  kapcsolatban  kell  állnod állapotszerűen.  Ez  nem valami 
komplikált dolog.

Reggelenként, miután köszöntöttük egymást,  együtt induljunk el élet-
utadon. Hidd el,  Én nem tágítok mellőled.  Zavarni semmiképpen, segíteni 
mindenképpen foglak. Azok a gyermekeim, akiket ti  keletieknek neveztek, 
most, hogy a szellemi fejlődésetek lehetővé tette a földi távolságok áthidalá-
sát, át tudják adni nektek azokat a módszereket, lelki, szellemi gyakorlatokat, 
melyek segíthetnek benneteket abban, hogy Velem szoros, személyes kap-
csolatot alakítsatok ki. Én rendelkezésetekre állok, s számomra öröm, ha se-
gítségemet kérik enyéim.

Ti röpimának nevezitek azokat a röpke fohászokat, melyekkel spontán, 
naponta gyakran, Hozzám tudjátok emelni szíveteket. Az ilyen röpimáknak 
sokkal nagyobb jelentőségük van, mint ti  gondoljátok. A tér-idő dimenzió 
nagyon megköti a szellemvilág kezét. Van egy olyan terület,  melyen nektek 
át kell haladnotok, hogy Én vagy angyalaim kellő kapcsolatba tudjunk kerül-
ni veletek.

Világosan meg kell mondanom, hogy míg valóban szabadnak vagytok 
teremtve, mivel ez a szeretni tudás feltétlen feltétele, ugyanakkor pedig, mi-
vel e szabadságotokról gyakran lemondtatok, nagyon összekötözöttek vagy-
tok, s alig van szabad tettetek.

Éppen e megkötözöttségetek teszi  nagyon nehézzé innen a mi olda-
lunkról,  hogy megfelelő  segítséggel  tudjunk mellétek  állni.  A helyzet  az, 
hogy szabadságotokat senki sem vette el, de sokszor és sokféle módon szok-
tatok lemondani e szabadságról. Egyszerűen azért,  mert  rövid távon keve-
sebb felelősséggel és kényelemmel jár a megkötözöttség, mint a szabadság 
tudata.

A keleti gyermekeim e téren jól rá tudnak mutatni azokra a hiányossá-
gokra bennetek, melyek gátolják az ÉN Lelkem jelenlétének hatékony fel-
használását megsérült természetetek gyógyulása érdekében. Ezért csak aján-
lani tudom a keleti filozófiák, vallások meditatív alkalmazását, mint eszkö-
zöket, hogy ne sodorjon el benneteket a civilizáció áldásainak nevezett átka, 
vagyis az a gépesített rohanás, mely szinte lehetetlenné teszi a csendes Rám 
figyelést.

Amit a röpimáról mondtam, tehát a spontán fohászkodásokról, ezt kell 
alkalmaznod, hogy őrangyalod hatékonyabban tudjon kapcsolatba kerülni ve-
led. A te őrangyalod nagyon szorgos angyal. A ti szavaitokkal élve így jelle-
mezhetném: se éjjele, se nappala, csakhogy veled foglalkozni tudjon. De ne-
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ked is megismétlem, amit már sok gyermekemmel közöltem: a ti lelketekhez 
a kulcs nem az angyaloknál van, hanem nálatok. Ha kéred angyalodat, akkor 
kinyílik szíved zára. Ha nem kéred, akkor nem sokat tud tenni érted. Nagyon 
fontosnak gondolom, hogy minden nap beszélj hozzá. Ha megteszed, akkor 
hamarosan érzékelni fogod, hogy nem a levegőbe beszéltél, mikor hozzá for-
dultál szavaiddal.

Ami pedig a társkapcsolatot illeti, hát ez kikerülhetetlen. Aki nem akar 
elkárhozni, az nem élhet magányosan. De ami a magányt feloldó társformát 
illeti, azt nem Én határozom meg. Legföljebb áldásomat kérheted arra a for-
mára, amelyet e téren te határoztál el a magad számára. Aki Engem keres, az 
feltétlenül társra talál. Ha valaki úgy akarja, hát ez a társra találás - legtöbb 
esetben (szinte kizárólag),  ha a fajfenntartás ösztönét követi- házastársi for-
mát  szokott  ölteni.  De e  kapcsolat  legalább annyi  hátránnyal  is  jár,  mint 
előnnyel, ha azt  a célt tartod szem előtt,  hogy legfontosabb a Velem való 
egyre szorosabb kapcsolat kiépítése. Aki ezt nem ismeri el, az előbb-utóbb 
kénytelen lesz tapasztalatból elfogadni, hogy a családalapítás célja mellett, a 
Hozzám, a Velem járás megvalósítása nem szükségszerűen a házastárs által 
válik könnyebbé.

Ami pedig a bírósági ügyet illeti, erre már kétezer évvel ezelőtt megad-
tam a választ. ( Lk 12;14. )

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL !"
*******************************************************

406. HOL VAN SZABADSÁGOM HATÁRA?
 Kérdező: 1. Adj felismerést akaratodra. 2. Hol van szabadságom hatá-

ra családtagjaimmal kapcsolatban? 3. Tudatlanul sem akarok fájdalmat okoz-
ni Neked.

HANG: "Gyermekem! Körülményeidbe beleírtam szeretetem melegét. 
De amint a kályha sem tudja megfelelően melegíteni azt, aki  hőszigetelővel 
veszi körül magát, úgy az Én szeretetem melegét is csak az tudja érzékelni, 
aki olyankor is hálát tud adni nekem, amikor más, külső szemlélő e hálálko-
dást értelmetlennek ítéli. Csak azt tudom bensőleg átmelegíteni, aki hisz sze-
retetem jelenvalóságában. Az, aki erre nem képes, az valójában nem is hisz 
Bennem, akkor sem, ha sokat imádkozik, s naponta templomba jár.

Én tehát nyújtom a felismerés lehetőségét, de helyetted nem tudom fel-
ismerni azt az akaratomat, melyet pontosan neked kell meglátnod. Érted min-
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denre képes vagyok, de helyetted nem tehetek semmit. Ez szeretetem  paran-
csa, mely Engem kötelez a te érdekedben.

Szabadságod határának felismerésben ne vezessen az, hogy mások ho-
gyan vélekednek erről. Tudnod kell, hogy miért vagy felelős, és miért nem. 
Tehát tudnod kell, hogy nem vagy felelős senki másért, csak önmagadért. Te 
mást nem kényszeríthetsz jó útra. Ezt Én sem tehetem meg. Csak véleményt 
mondhatsz arról, hogy te hogyan látod az életet.

Azt is tudnod kell, hogy nem lehet mások jósága a te szeretésed   forrá-
sa. E forrás csak Én lehetek benned. Tehát azért kell szeretned mindenkit, 
mert Engem engedsz szeretni  magadban. Ha ezt megérted, akkor meg fogod 
tapasztalni, hogy nem ki-, hanem felhasználni fognak azok, akik körülötted 
vannak. Ha engeded magadat kihasználni másoktól,  akkor könnyen bűnré-
szessé válsz, s nem hallgattathatod el lelkiismeretedet azzal, hogy mások vit-
tek bele abba a rosszba, melyet éppen azáltal segítettél elő, hogy hagytad ma-
gadat kihasználni. Bizony, okosság és bátorság nélkül a szeretetet: önámítás.

Mondok még pár szót arról az elhatározásodról, hogy te nem akarsz 
Engem tudatlanul sem megbántani. Ez az elhatározás nagyon szép. De tégy 
különbséget: más dolog Engem megbántani, és más dolog Nekem fájdalmat 
okozni. Azt aránylag könnyen meg tudod tehát tenni, hogy ne bánts meg En-
gem.  Ehhez  nem kell  más,  mint  reggel  fölindítani  azt  a tiszta  szándékot, 
mely ezt az elhatározásodat magába foglalja. Engem tudatlanul megbántani 
tehát nem lehet. Az viszont szükségszerű, hogy nekem fájdalmat okozzatok a 
Földön. Szükségszerű, mert  a Föld nem mennyország. Szükségszerű, mert 
enyéimnek fáj a Földön tapasztalható rossz, s Én fájdalmukat szintén átélem. 
Amikor tehát te szenvedsz egy megtapasztalt rossz miatt, akkor Én is szenve-
dek veled. Ezt vedd kitüntetésnek, és nem elkerülendőnek. A Földön tehát, 
ha szeretjük egymást,  akkor  fájdalmat  okozunk  egymásnak éppen azáltal, 
hogy átéljük egymás fájdalmát, amit a szeretet ellen elkövet ez a világ. E fáj-
dalom-okozás  egyben  kitüntetés  is.  Akik  megkapták  Tőlem szenvedésem 
stigmáit, azok ezt mindig kitüntetésnek vették, bár nagyon szenvedtek miat-
ta. Így vagyok Én is. Átveszem azokat a fájdalmakat, melyeket magatokba 
engedtek szeretetből, s így okai vagyunk egymás fájdalmának, sorsának. Per-
sze, örömünk is EGY.

Nagyon szeretlek.  Köszönöm, hogy soha sem akarsz megbántani,  és 
köszönöm azt is, hogy vállalod Velem, vállalhatom veled közös fájdalmun-
kat, a szeretés következményeinek fájdalmát itt a Földön.

Megáldalak  SZERETETEM LELKÉVEL!"
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*******************************************************
407. ŐSANYÁNKRÓL KÉRDEZEK

 Kérdező: Szeretnék hallani valamit  az Ősanyánkról
HANG: "Drága Gyermekem! Csak akkor tudok érdemben válaszolni 

felvetett kérdésekre, ha azok érthetőek. Nemcsak azért, mert a feltett kérdé-
sekre adott válaszokból mindenki tanulhat, jobban megvilágosodhat, hanem 
főleg azért, mert mindaddig, míg nem fejlesztitek ki magatokban azt a szelle-
mi képességet, mely nélkülözhetetlenül szükséges minden lelki, szellemi fej-
lődés elősegítésére, addig a legjobb tanácsaim sem visznek benneteket előbb-
re. E feltétlenül fontos képesség pedig nem más, mint koncentrálni tudás an-
nak érdekében, hogy pontosan meg tudjátok magatokban fogalmazni problé-
máitoknak nemcsak tényét, hanem gyökerét is.

E kérésed, hogy meséljek Ősanyádról, nem alkalmas arra, hogy olyan 
ismeretekkel  tudjalak  gazdagítani,  amely  boldogabbá  tehet.  Márpedig  Én 
nem való vagyok másra, csak arra, hogy a földi életútvesztők közepette segít-
selek benneteket kilábalni a lehúzó erőknek azokból a csápjaiból, melyek, 
miközben sok szépet ígérnek, mindent elrabolnak tőletek, amire boldogságo-
toknak szüksége volna.

Azzal nem sokra mész, ha azt mondom, hogy ősanyád van több is. Az-
zal sem, ha azt mondom, hogy még te is lehetsz sok ember ősanyja. Az már 
jelenthetne valamit számodra, ha arról beszélnék neked, hogy mennyire sze-
retlek, hogy mennyire Magamra teremtettelek, hogy Nélkülem csupa zsákut-
ca vár rád, úgy a földi, mint a földöntúli életben egyaránt. 

Ami pedig barátnődet illeti,  hát azt meg végképp nem tehetem meg, 
hogy bárkiről is áttételesen másnak mondjak bármit is. Én nem vagyok plety-
ka-természet.  Jó  volna,  ha komolyan átgondolnád,  hogy mit  jelent  e  szó: 
diszkréció.  Biztos  lehetsz  abban,  hogy rólad  sem mondok  soha  senkinek 
semmit. Ezért bízhatsz Bennem határtalanul. És kell is, hogy bízzál Bennem, 
mert ha szívedben e bizalom él Irányomban, akkor lesz bátorságod arra, hogy 
minden problémádra Nálam akard megtalálni a megoldást, s ne másnál. Csak 
akkor találsz rá a helyes életvitelre, ha bizalmad Irányomban töretlenné válik. 
De míg ide eljutsz, addig még sokat kell csalódnod az emberekben, sőt a Ró-
lam alkotott  elképzelésedben is.  Vagyis, ki  kell  ábrándulnod másokból is, 
magadból is. Ezt a kemény leckét senki sem spórolhatja meg magának, ha 
boldog akar lenni. Márpedig mindenki boldog akar lenni, mert mindenki éle-
tének az a remény ad értelmet, mely erre bátorítja.

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!" 
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*******************************************************
408. AKIK NEM HISZNEK A HANG-NAK

Kérdező: 1. Mit mondjak azoknak, akik nem hisznek a HANG-nak? 2. 
Fényadásról. 3. Szeretném hallani Máriát. 4. Látomásokról. 5.  Gyermekem-
ről. 6. Őseinkről.

HANG: "Gyermekem! Akik nem hisznek szavaimnak, azokat éppen 
úgy kell szeretni, sőt, ha lehet, még jobban, mint azokat, akik hisznek. Min-
denkinek lehetősége van, hogy eldöntse, mire teszi életét.  Mindenki abban 
hisz, amiért él.

A HANG által közölt gondolataim nem rendkívüliek. Pontosan egyez-
nek az  evangéliumaimban található  mondanivalómmal,  csak jobban ráirá-
nyulnak azokra a ma megjelenő problémákra, melyek évezredekkel ezelőtt 
még nem voltak olyan elevenek. Tehát semmiképpen sem szabad veszeke-
désre, haragoskodásra, pártoskodásra használni HANGOMAT. 

Az viszont nagyon fontos, hogy amennyire teheted, minél több ember-
nek hívd fel figyelmét HANGOMRA. Ezt szintén a szeretet kívánja tőled. 
De erőltetni semmikor sem szabad a Tőlem származó jót, mert erőltetéssel 
már el is romlik az.

A fényadásról és különböző, ma gyakorlatban megjelenő emberi segí-
tésekről már sokat beszéltem. Ha figyelmesen olvasod az eddig megjelent 
HANG-köteteket, szinte minden kérdésedre, melyet most föltettél, választ ta-
lálsz. 

Ha Máriával beszélni akarsz, azt éppúgy megteheted, mint ahogy Ve-
lem beszélhetsz. Csak nevén kell szólítanod őt, s akkor, ha olyan gondolatok 
jönnek föl benned, melyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak,  ezeket ő 
küldi neked.

Ne törekedj rendkívüliségekre! Légy egyszerű gondolkodásodban, cse-
lekedeteidben egyaránt! Gyermekeddel kapcsolatban sem szabad problémá-
kon rágódnod! A jövő majd gondoskodik magáról. Legyen elég mindig a má-
nak a maga baja!

 Gyermeked karmikus sorsa nem azonosítható betegségével. Senkinek 
sincs olyan karmikus sorsa, hogy mindig látványosan beteg legyen. Egy em-
ber karmikus sorsa más emberek karmikus sorsával mindig úgy van össze-
kapcsolódva, hogy segítsék egymást előre a szeretet kibontakozásának útján. 
Így az egészség, betegség váltakozása vagy bármelyik állandósulása csupán 
mellékkörülmény. Ami a lényeg, az a szeretetben való növekedés.
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Az egyszerű, szerény, átlátszó lelkek a legnagyobb jótevői mai világo-
toknak. Erre kell neked is hangolódnod.

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

409. HOGYAN LEHET JÉZUSSAL TALÁLKOZNI?
Kérdező: 1. Ki vagyok én? 2. Milyen keresztutat  kell  járnom, hogy 

maradandó gyümölcsöt  teremjek?  3.  Szeretnék Jézussal  találkozni.  4.  Ho-
gyan sajátítható el az Ő tudása? 5. Miért érzem néha azt, hogy Jézus vagyok? 
6. Barátomról kérdezek. 7. Sokáig kell még távol lennem IGAZI otthonom-
tól?

HANG: "Gyermekem! Kérdéseid közül csak azokra válaszolok, me-
lyek nem igényelnek tőled olyan szellemi munkát, melyet neked kellene el-
végezned.

Velem sokkal többször találkozol életedben, semmint gondolnád. Min-
den olyan rászorulóban jelen vagyok, akik segítséget várnak tőled, hogy em-
beri méltóságuk tudatára ébredve életük problémáira a megoldást Nálam ke-
ressék. De jelen vagyok a Bibliában, a HANG-ban. Megtalálhatsz templo-
mok csendjében éppúgy, mint a kórházi ágyakon szenvedőkben. Jelen va-
gyok a csillagok káprázatában csakúgy, mint a tengerek, folyamok morajlá-
sában. A hegyek hófödte csúcsain éppen úgy meg lehet Engem találni, mint a 
lankás dombok virágzó rétjein. De legboldogítóbban önmagadban találhatsz 
meg Engem, mikor hálát tudsz adni azokért a keserű percekért, órákét, napo-
kért, melyek a mulandóság igézetéből igyekeznek kiábrándítani. Ha van sze-
med a látásra, akkor észreveheted, hogy lépten-nyomon Belém botlasz. 

Ha pedig hallani akarsz Engem, hát figyelj lelkiismereted szavára. Én 
szólok hozzád e benső mikrofonodon keresztül. Velem csak az nem találko-
zik, aki nem akar találkozni, csak az nem hall, aki nem akar hallani Engem.

Amikor Engem magaddal azonosítasz, akkor nem Engem azonosítasz. 
Még nagyon messze van Tőlem az a kép, melyet Rólam te elgondolsz. Ha 
komolyan meg akarsz ismerni Engem, akkor kérd meg e HANGOM médiu-
mát, hogy utánvéttel küldjön neked olyan könyvet, melyből nemcsak rólam 
tanulhatsz, hanem Engem tanulhatsz. Ma van ilyen könyv országotokban. És 
jelenleg csak itt van. E könyv címe: "Merre menjek?" Nem drága. Olcsóbb, 
mint a HANG utóbbi kötetei.

Amikor azt mondom, hogy nagyon szeretlek, akkor nem elcsépelt kije-
lentést közlök veled. Ezek szívem szavai, és e szavaknak mindig isteni mére-
tű súlyuk van. Higgy jobban szeretetemben!
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Megáldalak. Én vagyok IGAZI OTTHONOD."
*******************************************************

410. HOZZÁÁLLÁS KÉRDÉSE MINDEN
Kérdező: 1. Gond az egészségi állapotom. 2. Hogyan segítsek gond-

ban lévő testvéremnek?
HANG: "Gyermekem! Egészségi állapotod nem határolható be sem 

koroddal járó, sem pszichikai eredetű  kijelentésekkel. Nem jut nyugvópont-
ra az, aki külső vagy belső forrásból eredezteti betegsége gondját. A nyugvó-
pont valójában  hozzáállás kérdése. Az cselekszik okosan, aki a megvalósí-
tandó napi feladatokra koncentrál, s tudatában van annak, hogy mindenkinek 
csak annyi a köteles tennivalója, amennyi erejéből telik. Annak megállapítá-
sa pedig, hogy valakinek mennyi telik erejéből, az önismeret kategóriájába 
tartozik. Önismeretre pedig azáltal lehet szert tenni, hogy megvizsgálod ma-
gadat eddigi cselekedeteidnek tükrében.

Kétségtelen, hogy az idő múlásával lassul mindenkinél az élet ritmusa, 
s gyengül a korábban megtapasztalt életerő. De éppen a tapasztalat segít ab-
ban, hogy elmélyültté váljék eközben a higgadt mérlegelés magad és mások 
megítélésében egyaránt.

Mindaddig, míg mások elvárásait magaddal szemben megszívlelendő-
nek tartod, jó úton jársz, mert nyitott vagy arra, hogy korrigáld magaddal és 
másokkal szembeni nézőpontodat.

Az  eddigiekből  megérted  tehát,  hogy nem akkor  segítesz  magadon, 
nem akkor szereted magadat helyesen, ha egészségi állapotodra vagy annak 
forrására teszed a hangsúlyt, hanem akkor, ha veszed magadnak a fáradságot 
arra, hogy naponta megvizsgáld, mi az, amit aznap erődhöz mérten el kell 
végezned.

Másik kérdéseddel kapcsolatban szintén nem adható konkrét eligazítás, 
mivel sem te, sem testvéred, sem a körülmények nem merev, állandósult va-
lóságok, hanem éppen ellenkezőleg. Így szinte órákra lebontva lehetne csak 
elfogadható tanácsot adni, ami nyilván képtelenség. 

Annyit  természetesen  megígérhetek,  hogy állandóan rendelkezésedre 
állok.  Tőlem telhetően segíteni foglak, hogy segíthess testvérednek szíved 
szavát  követve.  Ha  tehát  segítségemet  kéred,  megtalálod  békédet  Nálam, 
akár magad számára, akár mások számára táblázod be idődet.

Nekem nemcsak a nevem SZERETET, hanem az egész életvitelem az. 
Ezt eddig is megtapasztalhattad, s meg fogod tapasztalni ezt a jövőben is, ha 
nyitott szemmel, nyitott szívvel nézel szét magadban és magad körül.
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Megáldalak BÖLCSESSÉGEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

411. KINÉL LEGYEN GYERMEKEM ? APJÁNÁL?
 NÁLAM?
Kérdező: Gyermekemet eddig egészségi állapotom miatt apja nevelte. 

Kérdésem: jöjjön-e vissza hozzám gyermekem?
HANG: "Gyermekem! A te gyermeked most olyan korban van, ami-

kor szükségszerűen vágyódik életének minden területén változásokra. Éppen 
ezért a legfőbb szempont nem lehet ebben az ő kívánsága.

 A legfőbb szempont Én vagyok. Mivel a józan ész azt diktálja, hogy 
nálad nagyobb lehetősége lesz arra, hogy Velem jobb kapcsolatba kerüljön, 
ezért neked ezt a gondolatot kell melengetned. 

De már előre figyelmeztetlek, hogy a körülményeknek elsődlegesen le-
leplező erejük, szerepük van,  és nem sorsformáló feladatuk.  Életetek nem 
rajtatok kívül, hanem bennetek dől el. Ennek tudatában tehát semmiképpen 
sem szabad  erővel  keresztülvinni szándékodat. Ehelyett hinned kell abban, 
hogy melletted állok, és feltétlenül elő fogom segíteni, hogy a lehető legjobb 
megoldást találjátok meg. Csak légy türelmes és nyugodt! Bízzál Bennem! 
Ez most számodra a legfontosabb.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

412. FÉRJEM ISZÁKOS. MIT TEGYEK ?
Kérdező:  Férjem italozik. Mit kell tennem, hogy életünk harmoniku-

sabb legyen? Kik a segítőim?
HANG: "Gyermekem! Szerinted sokat kell még tenned, hogy megta-

láld lelked békéjét. Szerintem nem kell sokat tenned. Valójában nem is kell 
mást csinálnod, mint meg kell tanulnod másképpen LÁTNI. Mindaddig, míg 
úgy gondolod, hogy valakit jó tulajdonságai miatt kell és lehet szeretni, addig 
nem lesz szívedben béke. Szívetek szeretetét nem határozhatja meg semmi 
rajtatok kívül. Esetleg arról lehet szó,hogy az, aki felé irányul szíved szerete-
te, e szeretet megnyilvánulási módját döntheti el. De szeretni nem azért kell 
mást, mert az illető szeretetre méltó, hanem azért, mert az igazi szeretet Én 
vagyok, és Én nem vagyok személyválogató. 

Aki szeret, az jót akar. Tehát engedi, hogy működjem benne annak ér-
dekében, akit szeret. Igen. A szeretethez az ERŐT Én biztosítom. Amit tőle-
tek e tekintetben elvárok, az az, hogy értelmesen szeressetek. Akkor szeretsz 
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értelmesen, ha magatartásodból nem gyengeségedet, hanem jóakaratodat ol-
vassa ki az, akit szeretsz. 

Ne nevezzétek szeretetnek azt,  ha gyengeségből engedékenyek vagy-
tok. Az igazi szeretet bizony néha nagyon kemény döntés elé állítja azt, akit 
szeret. Gondolj csak arra, hogy még az elkárhozást is meg kell engednem, s 
nem azért, mert nem szeretem azt, aki nem Engem választott, hanem éppen 
azért, mert tudom, hogy csak így juthat el egyszer arra az elhatározásra, hogy 
Engem válasszon.

Nem megoldás veszekedni senkivel, aki részeges. De minden esetben 
meg kell kérdezni tőle, miután kijózanodott,  hogy jó-e ez neki. A szeretet 
gyakran szembesíti embertársát azzal, amitől az illető el akar fordulni, amitől 
menekülni akar, csak szembesülnie ne kelljen hibájával, szeretetlenségével, 
tehát a megtérés szükségességével. De nagyon fontos tudnod, hogy a szeretet 
másik neve: TÜRELEM.

Kérdésedre,  hogy kik  a segítőid,  azt  kell  mondanom,  hogy van egy 
olyan őrangyalod, aki nagyon szívén viseli sorsodat. Sokkal jobban, mint azt 
te valaha is elképzelhetnéd. Tudnotok kell, hogy Isten úgy alkotta meg vilá-
gotokat, hogy éppen a szeretet kibontakozása érdekében, tehát boldogságotok 
érdekében, egymásra vagytok utalva. Őrangyalod rád van utalva annyiban, 
hogy várja tudatos odafordulásodat felé. Te pedig rá vagy utalva az ő segítő 
jóságára, mert a nagy egészben minden mindennel összefüggésben van. Tő-
led Felénk ő ez első láncszem. Tőlünk feléd ő az utolsó láncszem. Ezt fontos 
tudnod.

Erőm, éppen angyalaim által, rendelkezésedre áll, hogy a Velem lénye-
gében azonos szeretet hatékonyan tudjon benned működni, vagyis hogy Álta-
lam megtalálhasd szíved békéjét, függetlenül attól, hogy a Földön milyen kö-
rülötted az élet.

Megáldalak BÉKÉM ÉS ERŐM LELKÉVEL!"
*******************************************************

413. GONDOLATI BŰNÖK ELLEN MIT TEGYEK?
MUNKAHELYEM PROBLEMATIKUS
Kérdező: 1. Nekem kell kiszűrnöm a HANG hangját magamban? 2. A 

gondolati bűnök ellen mit tegyek? 3. Munkahelyemen nehezen tudom megél-
ni a szeretetet.

HANG:  "Gyermekem!  Jól  gondolod.  Neked  kell  kiszűrnöd  az  Én 
HANGOMAT. De ez nem passzivitás. Törekedned kell, hogy olyankor, mi-
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kor elcsendesedsz, építő, buzdító, vigasztaló gondolatok töltsék fel tudatodat. 
Az ilyen gondolatoknak forrása Én vagyok.

Ami pedig a gondolati  bűnöket  illetik,  hát  e téren tévedésben vagy. 
Nem a bűnös gondolatok visznek el Tőlem, hanem a SZÁNDÉK. Aki már 
reggel felindítja magában a jó szándékot, vagyis azt, hogy csak a szeretet irá-
nyában akar gondolkodni, szólni és cselekedni, annak nem kell törődnie az-
zal,  ha a  szemtelen  szellemektől  bármiféle  gondolatok  is  lövöldözik.  Azt 
szoktátok mondani, és jól mondjátok, mert e kép Tőlem van, hogy az nem 
baj, ha valaki feje felett kárognak a madarak, csak  azt ne engedjétek, hogy 
fejeteken fészket rakjanak.

Ha szándékod tiszta, akkor egész lényed tiszta, bármilyen gondolatok 
is kavarognak benned.

Munkahelyi problémád nem szabad, hogy menekülésre kényszerítsen. 
Neked ott  kell  helytállnod,  ahol vagy. Igenis, nyilatkoznod kell,  tanúságot 
kell tenned a jó mellett akkor is, ha ezt nem díjazzák munkatársaid. De fon-
tos, hogy értsd meg őket. Ez nem jelenti azt, hogy adj nekik igazat, de azt je-
lenti,  hogy bármilyen is felfogásuk, bármennyire is eltér az általad tisztán 
meglátott jótól, igazságtól, szeretetlennek nem szabad lenned. A kemény hű-
ség a meglátott igazsághoz nem szeretetlenség. Sőt! Éppen ez hitelesíti igazi 
szeretetedet.

Ne feledd! Szeretni csak azt tudod, akit megértesz. Mindig, mindenki-
nek, mindenben bizonyos értelemben igaza van. Ezt a bizonyos értelemben-t 
kell meglátnod, hogy szíved szeretete  töretlen maradjon akkor is, ha bánta-
nak.

Megáldalak a TÜRELEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

414. EGY IJESZTŐ ÁLOM
 Kérdező: Egy álom. Nagy, fekete asszony, aki ijesztő hatást váltott ki ben-
nem. Jézus nevében ráparancsoltam, hogy távozzék. Ekkor felébredtem.

HANG: "Gyermekem! Az alvás állapota lehetőséget ad a szellemvi-
lágnak arra, hogy olyan hatással legyen az alvó emberre, amilyen hatást éber 
állapotban nem tud benne kiváltani. Természetesen itt is áll az, hogy senki 
sem lehet kiszolgáltatott olyan értelemben semmiféle rossz szellemnek, mely 
őt további életsorsában meghatározhatná.

A  ti  szellemetek  alvás-állapotban  olyan  dimenziókat  képes  átölelni, 
mely dimenziókból információkat kaphat az időbeli jövőre nézve bizonyos 
eseményekről. E bizonyos események viszont nem olyan esetek, melyek tu-

521.



datosan  megváltoztathatók,  hanem olyanok,  melyek  az  ébrenlét  jelenében 
csupán végkifejlettségükben mutatkoznak meg. Gyökerük tehát már régebbre 
nyúlik vissza Vagyis olyankor, amikor megvalósulnak, akkor már nem sza-
bad döntés következtében valósulnak meg, csupán egy folyamat végét jelzik. 
Ezt ti úgy szoktátok kifejezni, hogy előre megálmodtátok az eseményt. Való-
jában egy már előbb megtörtént döntést álmodtatok meg, mely döntésnek au-
tomatikusan lesz következménye az időbeli beteljesedés.

Ami az említett álmot illeti, itt nem történt meg az a bizonyos döntés, 
melynek bizony, káros következménye lett volna, ha meg tud történni. Azért 
nem történt meg, mert Nevem ereje a kimondás által megakadályozta ezt.

Van más mód is arra, hogy az álmotokban megélt káros döntés erejét 
veszítse. Ez úgy lehetséges, hogy akár álomban, akár felébredés után azonnal 
segítséget kértek őrangyalotoktól, s ő képes biztosítani részetekre a szeren-
csés kimenetelét annak a döntésnek, mely különben az ébrenlétben szeren-
csétlenségbe torkollna.

Forduljatok gyakran őrangyalotokhoz! Egy őrangyal számára nagy le-
hetőséget jelent, ha hisznek és bíznak segítségében.

Megáldalak a HIT KEGYELMÉVEL!"
*******************************************************

415. HOL A HELYEM, ÉS MI A TEENDŐM?
Kérdező: 1. A mostani gyülekezetben van-e a helyem? 2. Hiteles-e a 

nem régen kapott üzenet?  3. Rákbetegségemről. 4. Mit nem teszek jól? 5. 
Szívdobogásomról. 6. Mit tehetek hitetlen testvéreimért? 7. Hogyan segíthe-
tek alkoholistán?

HANG: "Drága Gyermekem! 
        1. Számomra kellemetlen, hogy nehezen tudom megértetni Magam ve-
letek. Onnan kell kezdenem, hogy nem adhatok kész téglákat, mint ahogy a 
TV-ben csinálják, mikor egy nagy írót vagy költőt, festőt vagy szobrászt mél-
tatnak. Ha valaki egy ilyen műsort megnéz, sajnos azt következteti ki, hogy 
már ismeri is azt az illetőt, akiről pár negyedórás előadást végignézett. 

Én nem tehetlek ki benneteket ilyen önbecsapásnak, pedig ti erre vagy-
tok hangolva.

Ezek után  az első  kérdésedre olyan választ  adok,  mely bizony nem 
olyan, amilyet Tőlem elvársz. 

Hát persze, hogy helyed van abban a gyülekezetben, amelyet kérdezel. 
Neked minden olyan gyülekezetben helyed van, melyben Nekem is helyet 
biztosítanak. De nincs helyed egyetlen olyan gyülekezetben sem, ahol Engem 
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nem képviselhettek szabadon. Értsd meg! Mindenhol helyed van, és sehol 
sincs helyed. Ez nem ellentmondás, mivel a te helyed viszonylagos, bárhol is 
vagy. Nem vagy lecövekelhető. A földi élet nem való arra, hogy rajtatok kí-
vüli események, körülmények végleg meghatározhatnának bárkit is.

Benned  élek,  és  ha  figyelsz  rám,  akkor  rendszeresen  kapsz  Tőlem 
olyan elirányítást, mely esetenként megmutatja, hogy hol a helyed, és miért 
van éppen ott a helyed, ahol vagy.

2. A második kérdésedre sem adhatok fekete-fehér választ. Szinte min-
den üzenet, mely kívülről hangzik, csak annyiban üzenet, amennyiben szink-
ronban van a bensődben élő HANGGAL. Amikor pedig a benső HANGTÓL 
kapsz üzenetet, az annyiban hiteles, amennyiben aláhúzza, jobban megvilá-
gítja, egyértelműbbé teszi benned az evangéliumokból kiolvasható tanításo-
mat. Én nem vagyok hajlandó téged kisbabaként kezelni, akit szájbarágósan 
kell  táplálni.  Felelősséget vállalni  tudó,  felnőtt  testvérem vagy. Ragaszko-
dom hozzá, hogy szereteted kibontakozásán fáradozz. Ez nem Nekem, ha-
nem neked az érdeked. Nekem annyiban, amennyiben érdekem, hogy boldog 
légy, mert szeretlek. 

3-4-5. Nem értelmezted jól a betegséggel kapcsolatos jelzést. Te most 
nem vagy rákbeteg hagyományos értelemben. Mivel vérnyomásod ugrál, hát 
zakatol  a  szíved.  Vérnyomásod  pedig  azért  ugrál,  mert  erőszakos  kereső 
vagy, és nem várakozni tudó kereső. Ne vedd magadat annyira komolyan. 
Engem kell komolyan venned. Én nemcsak a háborgó tengert tudtam lecsen-
desíteni. Le tudom a háborgó szívedet is.

6. Testvéreid hitetlensége okos dolog. Te sem hihetsz abban az isten-
ben, melyben ők nem hisznek. Azért nem hihetsz, mert az az isten nincs is, 
amelyben ők nem hisznek. Minden hitetlennek elmondhatod, hogy abban az 
istenben, melyben ő nem hisz, abban te sem hiszel. Ő nyilván azért nem hisz, 
mert torz istenfogalma van. Azt pedig, hogy hogyan lehetne a torz istenképét 
kijavítani, azt nem neked kell kitalálnod, hanem neki. Neked csak az a fel-
adatod, hogy a te istenképed legyen élő, és erről tudj hitelesen tanúságot ten-
ni. A többi nem a te dolgod.

7. Ami pedig az említett alkoholistát illeti, hát erre azt tudom tanácsol-
ni, hogy sohase veszekedj miatta vele. A legtöbb, amit megtehetsz, esetleg 
annyi, hogy néha megkérdezed tőle, hogy jó-e ez neki. A többi szintén nem a 
te dolgod. Amíg egy iszákos nem jön rá, hogy iszákossága saját magának árt, 
addig te hiába szövegelsz neki. Végeredményben egy iszákos nem akar mást, 
mint gondolkodás-átalakítást  végezni annak érdekében, hogy könnyebb le-
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gyen az élete. Én is erre hívtam fel figyelmeteket, csak nem ital által várom 
el tőletek e gondolkodás-átalakítást, hanem az Engem jobban megismerés ál-
tal, melynek együtt kell járnia a helyes önismeretre való törekvéssel.

Megáldalak BÖLCSESSÉGEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

416. JÓ ÚTON HALADOK-E?
 Kérdező: Jó úton haladok-e?
HANG:  "Drága  Gyermekem!  Gondolom,  számodra  is  nyilvánvaló, 

hogy kérdésedre nem lehet igennel, nemmel felelni. Nem is elégednél meg 
ennyivel. Kérdésed tehát egy olyan benső bizonytalanságról tesz tanúságot, 
melyet feltétlenül rendezned kell, ha nem akarsz idegileg túlterhelődni.

Korotok egyik legjellemzőbb nyomorúsága a benső bizonytalanság és 
az ezzel együtt járó félelem. Most nem részletezem ezek káros hatásának sú-
lyos következményeit. Ehelyett rámutatok arra, hogyan lehet ebből kilábalni. 
Nagyon fontos ez, mert ezekkel együtt élni nem lehet. Aki mégis megpróbál-
ja, az inkább haldoklik, mint él. Nézzük hát!

Mindaddig, míg valaki úgy gondolja, hogy több út közül választhat, azt 
fogja tapasztalni, hogy amit választott, az éppen az, melyet nem kellett volna. 
Ma általános pszichikai betegség az, amelyet egyik bölcs gyermekem így fo-
galmazott meg annak a  tanítványának, aki megkérdezte tőle, hogy házasság-
ra lépjen-e vagy sem: "Mindegy, hogy melyiket választod, úgyis megbánod."

Oly szerencsés helyzetben vagytok, hogy még amiatt sem kell aggód-
notok, hogy esetleg két út közül kell  választani valamelyiket.  Az egyetlen 
ÚT, melyet felkínálok nektek, az ÉN vagyok. Aki valóban Engem választott, 
az tudja, hogy teendőit, döntéseit naponta megbeszélheti Velem, s míg együtt 
haladunk, addig irányításomra mindig számíthat.

Mit gondolsz, miért mondottam, hogy jobb nektek, hogy Én elmegyek? 
Azért mondottam, mert még Én sem voltam számotokra optimális segítség, 
egyszerűen azért, mert emberként rajtatok kívül  voltam, s nektek akkor tud 
igazán, hozzátok méltó módon segíteni az Isten, ha azt tapasztaljátok, ha ar-
ról vagytok meggyőződve, hogy Én rajtatok belül vagyok. 

Szentlelkem által jelenleg ez a helyzet. Tehát mindenkinek, aki been-
ged Engem önmagába, aki keresi, kéri, vágyja a Szentlelket, abban képessé 
válok arra, hogy minden pillanatban irányítója legyek.

Ezek után most már megérted, hogy a benső elbizonytalanodást és az 
ezzel  járó szorongást,  félelmeket,  az az újjászületés,  az a Lélekkeresztség 
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szünteti meg, melyet mindenkinek megadok, aki azt komolyan kívánja (Lk 
11;13). Ennek az ígéretnek garanciája maga az ATYA!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

417. BETEG GYERMEKEM HOGYAN GYÓGYULHAT
MEG HITEM ÁLTAL?
Kérdező:  1.  Gyermekünk  cukorbeteg,  s  ez  sok  problémát  jelent.  2. 

Olyasmit észleltem, hogy jó ufók megtették, amit tehettek, de most már az én 
hitemen múlik minden. Hogyan higgyek jobban?

HANG:  "Drága  Gyermekem!  Nagyon  nehéz  az  Én  szívemnek  az, 
hogy immár kétezer éve próbálom érthetővé tenni számotokra a boldog élet 
titkát, s ti mégis úgy gondoljátok, hogy ez elsősorban a testi egészség után 
következhet csak be.
 Pontosan ennek fordítottja az igaz. A boldogság bizonyos értelemben 
nem következmény, hanem forrás, melynek következménye nagyon gyakran 
a test egészsége is.

 Azt  lehet mondani,  hogy nem hullámzana a tenger, ha nem fújna a 
szél. De azt már nem lehet mondani, hogy a tengervíz simaságát a szél nem 
fújása okozza. Csak azt lehet mondani, hogy ha nem fúj a szél, akkor a ten-
ger nyugalomban van. Nyugalmának oka saját természetében rejlik. Termé-
szetszerűen megállapodik saját medrében. Nem nyugtalanítja, hogy majd fog 
fújni a szél.

Az eddig elmondottakból az a tanulság, hogy előbb meg kell találnod 
Nálam szíved nyugalmát, mert Én vagyok életed medre, s csak akkor tudok 
érdemben úgy melléd állni, hogy rajtad keresztül hatni is tudjak gyermeked-
re.

Ahhoz, hogy melléd állhassak, az szükséges, hogy te Mellém állj. En-
nek pedig első lépése az, hogy kezdj jobban megismerni Engem. A Biblia a 
maga egészében nem alkalmas arra, hogy rendet tégy a szívedben, mert előbb 
az  értelmedben  kell  rendet  teremtened.  A Bibliában  bizony rangsorolnod 
kell, ha szíved nyugalmát Nálam meg akarod találni. Ez azt jelenti, hogy a 
négy evangéliumot  kell  nagyon megismerned először,  hogy legyen mihez 
mérned a többit. Ha engem megismertél jobban, akkor vágyakozni fogsz az-
után, hogy még jobban megismerj.

Neked most gyermeked egészsége a legfontosabb. Ez mostani látásod 
következménye. Ezt a látást mindenképpen meg kell változtatnod, mert bol-
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dogságra vagy teremtve, s még senkinek sem sikerült azáltal boldoggá len-
nie, hogy gyermeke egészséges lett.

Drága Gyermekem! Bármennyire vergődöm, nem tudom jobban meg-
értetni veled, hogy gyermeked betegségének megszüntetése általad csak ak-
kor következhet be, ha már nem azt fogod legfontosabbnak tartani, hogy ő 
egészséges legyen, hanem azt, hogy te tudj Nekem gyermeked betegségéért 
is hálát adni. Igen, mert ő nem véletlenül beteg, hanem a te és saját maga ja-
vára az. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz így elfogadnod, de először csak pró-
bálj barátkozni e gondolattal. Próbáld elhinni, hogy Én legalább annyira sze-
retem gyermekedet, mint te. Sőt! Nem terád, hanem Önmagamra van ő is te-
remtve. Hogyisne tennék meg mindent érte, amit jónak látok, ha igazán sze-
retem őt. És ez veled kapcsolatban is igaz. Érted is mindenre képes vagyok a 
te boldogságod érdekében. Csak nem gondolod, hogy Én rosszabb vagyok, 
mint egy átlagember?

Gyermeked betegsége tehát elsősorban talentum, lehetőség arra, hogy 
HITBŐL kezdj hálát adni, és ne olyan TAPASZTALATBÓL, mely egyértel-
műen eszed és szíved előtt is megérdemli azt, hogy hálát adj érte.

Ami pedig azokat  az ufókat  illeti,  hát  nem szükséges őket ufóknak, 
vagyis meg nem határozható valakiknek nevezni.  Nevezd őket angyalaim-
nak. Angyalaim nagyon készségesek abban, ami  javatokra válik,  s  igazán 
mindent elkövetnek, hogy az ártó erőket távol tartsák tőletek. Kétezer évvel 
ezelőtt szó szerint mondottam, hogy gyermekeitek angyalai szüntelenül lát-
ják Atyámat. Ez olyan mérhetetlen energiákkal gazdagítja őket a ti javatokra, 
hogy minden betegséget képesek megszüntetni általuk.

Kérésem tehát ez: Először kezdjél hálát adni  szeretetem olyan meg-
nyilvánulásaiért,  melyet  könnyen be  tudsz  látni.  Pl.  hogy hiszel  Bennem, 
hogy van gyermeked, hogy tudsz szeretni, stb. De igyekezz megtanulni hálál-
kodni olyasmikért  is,  amiknek értékét  most  még nem ismered,  de hiszed, 
hogy képesek javadat szolgálni, ha Hozzám tartozol. Ne feledd: az Istent sze-
retőknek minden javukra szolgál, tehát jogosan kívánhatom tőlük, hogy le-
gyenek mindenért hálásak.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

418. AKINEK A HANG NEM VÁLASZOL, S EZT MEG IS
OKOLJA
 Kérdező: Hogyan tudnék hatni egy bajban lévő ismerősömre?
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  HANG: "Sokszor és sokféle formában közöltem már, hogy nem va-
gyok hajlandó áttételes tanácsadásra. Tehát csak azokkal beszélek, akik haj-
landók Velem közvetítő nélkül szóba állni.

Ha az a kérdésed, hogy mit kell tenned az említett ismerősöddel kap-
csolatban, arra  a válaszom az, hogy beszéld meg az illetővel.

Minden olyan esetben, amikor más ember sorsába akar bárki is bele-
nyúlni, a HANG elnémul. Igen, mert maga az Isten sem képes ott  érdemben 
működni, ahol a másik ember nem teszi tudatosan lehetővé számára e műkö-
dést. Ebben az ördög a főatyamester.

Isten soha nem segít abban, hogy bárki bárkit is  manipuláljon, mert a 
szeretet körén kívül nemcsak tehetetlen, de nincs is jelen.

Arról van szó tehát, hogy amikor valaki észrevétlenül akar hatni a má-
sik emberre, tehát manipulálni akarja anélkül, hogy az illetővel ezt megbe-
szélné, e szándékát előtte föltárná, akkor valójában a saját maga által jónak 
látott elképzelését akarja a másikkal elfogadtatni úgy, hogy uralkodjék az il-
letőn. Amikor később kisül a turpisság, akkor a manipulált személy mindig 
becsapottnak érzi magát.

Mivel ilyen lelki  állapotban nem lehet nyugodtan élni,  ezért azt  úgy 
oldja meg a kárvallott, hogy másokkal ugyanúgy próbál eljárni, ahogy vele 
szemben jártak el, tehát a pszichikai erőszak minden fegyverét igénybe veszi, 
hogy a másikat ezekkel leterítse. 

Ezt a pszichikai folyamatot nagyon szépen fel lehet ismerni bizonyos 
szekták életében. Ezek szinte mind, kivétel nélkül, becsapott, manipulált em-
berek, akik csak úgy képesek e becsapottságukkal együtt élni, hogy igyekez-
nek másokat szintén manipulálni, becsapni. Persze, ez nem tudatos szinten 
történik náluk. Tudatosan nem lehet becsapódni. Azáltal képesek ezt elvisel-
ni, hogy állapotukat így fogalmazzák meg:  "Más térített meg minket, mi is 
törekszünk mást megtéríteni." 

Ezeket az embereket tehát nem az IGAZSÁG szabadította fel, hanem a 
manipulálásnak egyik formája kötötte gúzsba őket. Az Engem  annyira jel-
lemző tolerancia az egyszerű népek felé náluk szóba sem jöhet.

 Persze azért ezeket az embereket is nagyon kell szeretni. De ettől még 
az Isten nem lesz manipulálható, és nem lesz rávehető arra, hogy segítsen 
mások megmanipulálásában.

 Ha szabad ajánlanom, engedd az események szabad folyását  az isme-
rősöddel kapcsolatban. Lehet, hogy ez rövid távon neked is, neki is fájdalom-
mal járó következményeket hoz, de csak így válik lehetővé számára az, hogy 

527.



tapasztalat által jusson megfelelő önismeretre, és ez nagyon fontos minden 
ember életében.

Még valamit. Fontos különbséget tenni a manipulálás és a meggyőzés 
között. Olyankor lehet  meggyőzésről beszélni, amikor valaki úgy sorakoz-
tatja fel az általa jónak felismert igazságokat, hogy közben nyitott az ezeknél 
esetleg tisztább igazságok meghallására és felismerésére. Akit tehát meggyő-
ződés vezet, az fejlődőképes, mert nem tudja magát tévedhetetlennek, s ezzel 
nyitott marad afelé, hogy az eddiginél tisztultabb igazságokat is magába fo-
gadjon. 

A manipulált ember erre képtelen. Szinte verkliszerűen mondja a ma-
gáét, a másik véleményére érdemben oda sem figyel, mert fél attól, hogy ki-
zökkenthetik fanatizmusából,  s akkor el kell ismernie becsapottságát nem-
csak önmaga előtt, hanem éppen azok előtt az emberek előtt is, akikről eddig 
azt gondolta, hogy ők tévedésben vannak.

A tanulékonysághoz átlagon felüli intelligencia és alázat szükséges. Az 
Isten országában csak ezek érzik magukat otthon.

Megáldalak a TÜRELEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

419. CSOPORTUNKAT NEM JÓ SZEMMEL NÉZIK 
Kérdező: 1. Ha kérdezem Jézust, ő válaszol nekem, de szeretném vá-

laszát papíron is látni. 2. Kis csoportunkkal szemben idegen körülöttünk a 
világ. Ez rossz nekünk is, rossz másoknak is. 3. Családom tagjai rosszul sze-
retnek engem, tehát nem segítenek, hanem féltenek.

HANG: "Drága Gyermekem! Nagyon megértelek. Tudom, hogy a ben-
ső bizonytalanság mennyire gyötrő lelki fájdalommal jár. Közös Ősellensé-
günknek az elbizonytalanítás a leghatásosabb fegyvere. Bízzál jobban Ben-
nem! Kaptál Tőlem olyan szívósságot, mely át tud segíteni a nehézségeken. 
Ha pedig úgy érzed, hogy kevés az erőd, akkor, mint most is, adok lehetősé-
get  arra,  hogy másképpen  juss  hozzá  szavaim erejéhez.  Ameddig  Enyém 
akarsz lenni, addig biztonságban vagy minden látszat ellenére is.

 Ne lepődj meg, hogy nem hisznek neked. Gondolj arra, hogy még Ne-
kem sem hittek, és nem hisznek ma sem sokan. Számodra nem is az a lé-
nyeg, hogy higgyenek neked, hanem az, hogy te higgy Bennem. Ha pedig azt 
észleled, hogy visszautasítanak, amikor jó szándékkal tanácsot akarsz adni, 
hát ne adj addig tanácsot senkinek, míg nem kérik azt tőled. Légy türelme-
sebb mások  fejlődésével  szemben.  Én is  türelmes  vagyok velük  és  veled 
szemben is. Légy hasonló ebben is Hozzám!
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Az is a földi élet velejárója, hogy az a kis csoport, melyben összetart 
benneteket a barátság érzése, sokszor ki van téve, mint a tengerben a kis szi-
get, a hullámverésnek. Én képes vagyok lecsendesíteni a szívek hullámveré-
sét, ha ezt valaki őszinte hittel kéri Tőlem. Csak azt ne akarjátok, hogy ezt a 
földi életet, mely annyira átmeneti hidacska, annyira nyomorúságos siralom-
völgy, olyanná próbáljam tenni, mintha ez lenne az örök hazátok. Nem. A ti 
hazátok a mennyben van. Ott, ahol már nincs könny, és nincs semmiféle ben-
ső nyugtalanság. Hidd el, még így is nehéz sok embernek elhagyni ezt a mu-
landó, félreértésekkel fölhasogatott életet.

 Ha boldog akarsz lenni, meg kell tanulnod reményből élni. A remény-
nek jele a horgony. Aki az Én szerető szívembe akasztja reménye horgonyát, 
az Bennem csalódni nem fog soha, de el kell hagynia azokat a torz képeket, 
melyeket eddig Rólam kialakított magában. Én nagyobbra teremtettelek té-
ged is, semhogy a mulandóság ki tudna elégíteni. És ne feledd: az emberek-
től kapott  megértés is mulandó!

Jól szeretni talán a legnehezebb dolog a világon. Nem a szeretet meg-
nyilvánulása miatt nehéz, hanem amiatt a gyökér miatt, melyből képes a he-
lyes szeretet kinőni. E gyökérnek neve: SZABADSÁG. 

Ti annyira meg vagytok kötözve különböző terheltségekkel, hogy bi-
zony ezektől megszabadulni a legnehezebb a világon. De Én éppen azért jöt-
tem, hogy szabaddá tegyelek benneteket. Amennyiben befogadsz Engem éle-
tedbe,  annyiban  tudlak  szabaddá  tenni.  A szabaddá  válás  tehát  folyamat. 
Nem  megy  máról  holnapra.  Légy türelmesebb  másokkal  és  önmagaddal 
szemben is! Veled vagyok. Nemcsak tudok rólad! És nemcsak Én vagyok ve-
led. Angyalaim is ott vannak életed minden mozzanatában. Rajtuk keresztül 
is hatni akarok rád, és szeretni akarlak téged. Fordulj hozzájuk többször. A jó 
szellemek, tehát a segítő angyalaim örülnek, ha segíthetnek. Légy hozzájuk 
közvetlen és bizalmas.  De velük szemben is  tudnod kell,  hogy nem azért 
vannak körülötted, hogy a mulandósággal engedd magadat leterhelni, hanem 
azért,  hogy lehetőleg mindent  ahhoz mérj,  amit  a halálod óráján értéknek 
fogsz tartani.

Megáldalak: NE FÉLJ!  HIGGY!"
*******************************************************

420. KI VOLTAM ELŐZŐ ÉLETEMBEN?
 Kérdező: 1. Szeretném tudni, hogy  előző életemben ki voltam. 2. Mi-

ért vonz engem a fegyver, a halál gondolata? 3. Gondom van szüleimmel, is-
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kolával. 4. Miért érdekel annyira az a kultúra, amit olvashatatlan  szóval  ír-
tam le?

HANG: "A végénél kezdem. Mindaddig, míg nem tanulod meg, hogy 
hogyan tudd másoknak elősegíteni  azt,  hogy téged megértsenek,  addig ne 
várd másoktól, hogy megértsenek. Legtöbb esetben nem azért nem értenek 
meg valakit, mert nem akarják, hanem azért, mert nem tudják. Bizony, nem 
lehet könnyen megérteni azt, aki nem teszi ezt könnyűvé másoknak. Ha nem 
küldtél volna megcímzett  válasz-borítékot, akkor  médiumom, aki nevedet 
nem tudta elolvasni  a küldött leveleden, így címezte volna meg a válaszborí-
tékot:  ? László. 

Kérlek hát, tégy nagyobb hangsúlyt arra, hogy megértsenek, mert leg-
több esetben elsősorban magadat okolhatod, ha nem értenek meg. Kevésbé 
kapkodó, nyugodtabb formában kell kinyílnod, ha megértésre akarsz találni. 
Ez áll szüleid felé is.

Azok a fájdalmak, melyeket magadban gyakran kell megszenvedned, 
olyan görcsök miatt vannak, melyek legnagyobb része nyugodt, higgadt el-
csendesedéssel feloldhatók  lennének. Nem arra bíztatlak,  hogy ábrándozz, 
hanem arra, hogy elcsendesedj. Akkor tud elcsendesedni valaki, ha az Én ir-
galmas, gyógyító jelenlétem simogató valóságára gondolva lazítja el magát 
egy kis időre. Nálad ez hiányzik.

Előző életed valóban tele volt csatazajjal, de nem az a megoldás, hogy 
ezeket fölmerülni engeded, s beléjük kapaszkodol, hanem az, hogy ezeket el-
engeded, és életed gyakorlatában a segítőkészséget ápolod magadban. Tehát 
meg kell találnod a tevékeny szeretetednek azt a gyakorlatát, mely egészsé-
ges fáradtsággal és utána nyugodt alvással jár.

Őrangyaloddal azáltal tudsz kapcsolatba kerülni, hogy hiszel jelenlété-
ben, és abban, hogy érted van jelen ott és akkor, ahol és amikor éppen hozzá 
fordulsz. Biztosítlak, hogy meg fogod tapasztalni segítő szeretetét hamarosan 
életedben.

Bízzál jobban szeretetem megnyugtató erejében! Megáldalak, hogy ké-
pes légy erre."

*******************************************************
421. MI A KARMIKUS BŰNÖM?

Kérdező: 1. Hasznos lesz még életem mások számára? 2. Mi a karmi-
kus bűnöm? 3. Betegségemben miért nem tudok megfelelően akarni? 4. Vé-
get érnek szenvedéseim ebben az életben? Megtalálom páromat? Kitörjek a 
társadalmi kényszerből? Alázatommal mi a baj? 5. Jézussal miért nem talál-
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kozhatom az életben? Vagyis a földi boldogságom miért nem valósulhat meg 
Vele?

HANG: "Gyermekem! Sorjába veszem kérdéseidet.
1. Mindenki azért születik a Földre, hogy gyümölcsöt teremjen, tehát 

hasznot hozó élet minden ember élete. Ez akkor is így van, ha valaki nem éli 
meg életét annak.  Nem válhatna minden az istenszeretők javára, ha nem így 
lenne. Nem önmagadért vagy az, aki vagy, mivel nem vagy TEREMTŐ IS-
TEN. Neked sem a jövőd a hasznos, hanem a jelened. Mindig minden min-
dennel összefügg. Ez akkor is  igaz,  ha ezt  nem látod át.  Nem te vagy az 
egyetlen e téren. Ha átlátnád, akkor egyetlen lennél a világon ebben. Félre te-
hát  az  olyan gondolatokkal,  melyek leértékelésed irányában akarnak hatni 
rád. 

Önmagában az, hogy az Enyém vagy, már végtelen értéket kell jelent-
sen számodra. Ha nem lennél Enyém, akkor ebben is egyetlen lennél a vilá-
gon az értelmes lények között, s egyenesen az Istent tennéd hazuggá, aki bár 
azt mondja, hogy mindenkit Önmagára teremtett, de ez nem lehet igaz, mert 
van, aki nem lehet soha az Övé. Ha tehát a ténye nem is, de a lehetősége 
mindig megvan annak, hogy Sajátomnak mondjalak benneteket. És Én nem 
nyugszom addig, míg az ilyen lehetőség ténnyé nem válik. Tehát eddig, most 
és ezután is MIATTAM értékes az életed.

2. Karmikus bűnöd a bizalmatlanság. Karmikus bűnöd az, hogy önérté-
kelésedből Engem, a leglényegesebbet ki szoktad hagyni. De ez nem olyan 
értelemben karmikus bűnöd, hogy nem tudsz ellene tenni, hanem olyan érte-
lemben, hogy földi életedben éppen ezt kell feloldanod magadban. Ezért nem 
is szerencsés ilyen esetben bűnről beszélni, hanem inkább sorsról, mert sor-
sod e téren az a küzdelem, mely küzdelemben éppen az a lényeg, hogy ne 
magadat méricskéld, hanem tedd azt, amit tenned kell.

3.  Az említett  betegség nem az  akarás  által  csökken,  illetve  szűnik 
meg, hanem olyan passzivitás által, mely vállalja, hogy együtt éljen ezzel. Itt 
is áll az, hogy aki vállalja az élet elvesztését, az megnyeri azt.

4. Mint mindenkinél, úgy nálad is érvényes az, hogy a Földön nem le-
het szenvedés nélkül élni. Csupán arról lehet szó, hogy ki mennyit foglalkoz-
zék, foglalkozik szenvedésével. Szeretetre teremtett lény számára nem szen-
vedni ott, ahol mindenki szenved, ez ellentmondás. S bár szenvedését senki 
sem adhatja át másoknak, és nem is veheti át másoktól, de bizonyos értelem-
ben a mennyekben is szenvedést okoz a szenvedők léte. Ezt nagyon könnyíti, 
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s neked is könnyíteni fogja az, ha tudod, hogy valamikor mindenki minden 
szenvedést elvben magára vállalt. A Földre csak így lehet lejönni.

Az alázatotokkal mindig baj van, de az sohasem megoldás, hogy bár-
honnan is kitörj.  Aki egyre jobban megismer Engem, s aszerint  akar élni, 
ahogy Én szeretném, az úgy talál Rám, mint ÚTRA. Akik nem akarják kö-
vetni őt ezen a ÚTON, azok előbb-utóbb úgyis vagy bolondnak, vagy forra-
dalmárnak fogják őt mondani. De egészen más, hogy valakit kinek monda-
nak, és egészen más, hogy ki kicsoda. Az Én UTAMON csak szelíd és aláza-
tos szívvel lehet járni. Ez azért van így, mert az Én utam nem rajtatok kívül 
van, hanem BENNETEK, ha vállaltok Engem. Az ÚT éppen a szelíd és alá-
zatos szív által irányított élet.

5. Azt nem mondhatod komolyan, hogy Velem nem találkozol. Csak 
azt mondhatod, hogy nem abban a ruhámban találkozol Velem, amelyik ne-
ked tetszene. Ne a ruhám legyen számodra a fontos, hanem a SZÍVEM. És ez 
benned dobog, és minden rászoruló emberben. De ott vagyok a templomok 
csendjében épp úgy, mint a csillagokban, felhőkben, folyókban, tengerekben, 
erdőkben és réteken, dalban és sírásokban. Ott vagyok minden születésben, 
és ott vagyok minden temetésnél. Ott vagyok az ünnepeitekben, és ott va-
gyok verejtékes munkátokban. Ott vagyok várakozásaitokban, és még a soha 
be nem teljesülő vágyaitokban is megtalálhattok Engem. Igen, mert az ilyen 
vágyakat Én elő nem idézem, de megszüntetni képes vagyok, tehát ott va-
gyok.

Mondanom kell még valamit az alázatodról és a földi életed boldogsá-
gáról.

Az alázatos  ember  és  az  önmagát  becsmérlő  ember  közé nem lehet 
egyenlőségjelet tenni. Az alázatos ember szükségszerűen öntudatos ember, 
mert  nincs  félteni  valója.  Nem érdekli,  hogy mint  mondanak róla  mások. 
Csak az érdekli, hogy hogyan tud hűséges maradni a  Tőlem hallott, az éle-
temből kiolvasott jóhoz. Az alázatos ember az a szenvedő ember, aki szívé-
ben az Én békémet elfogadta, s ezt másokkal is érezteti, másoknak is felkí-
nálja elfogadásra. A Földön csak az ilyen ember lehet boldog. Igen, mert nem 
következményektől várja benső békéjét, hanem forrásként ezt képes mások-
nak felajánlani.

Megáldalak  LELKEM  BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

422. KEMÉNY BESZÉD AZ ÖREGEKHEZ
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Kérdező: Nagyra nőtt a távolság egy idős családtag, és közöttem, kö-
zöttünk.

HANG: "Minden megtapasztalás tanulságul is szolgál. A ti esetetek-
ben nemcsak egy következtetést kell levonnotok, de többet is.
Az első az, hogy az öregedés is azt bizonyítja, amit általában mindenki tagad. 
Ez pedig az, hogy az élet nem arra való, amire legtöbben használják. Legtöb-
ben arra használják, hogy különféle praktikák által mulandó előnyt szerezze-
nek maguknak. E praktikák egyike az, hogy nem önismeretre akartok jutni 
mulandó életetekben, hanem elismerésre. Amíg valakit el nem ér az öregkor, 
addig be tudja csapni önmagát, és esetleg másokat is azzal, hogy saját hibáit 
nem kell megszüntetnie, elég, ha eltakarja  azokat az emberek elől. 

Bizony az öregkornak kemény, leleplező ereje van. Ekkor lehet valójá-
ban meglátni mindenki életében, hogy mire használta fel eddigi életét. Az, 
aki életében úgy akart boldog lenni, ahogy Én kívántam, az boldog lesz öreg 
korában is,  többek között  azért  is,  mert  örülni  fognak neki  azok,  akikkel 
együtt él. Az, aki nem Rám hallgatott életében, hanem önmagára vagy valaki 
másra, az boldogtalan lesz öreg korában, s ezt nyilván azokra vetíti ki, akik-
kel együtt él.

Nem szabad túlságosan sajnálni a boldogtalan öregeket. Aki öregkor-
ban boldogtalan, az nagyon is megérdemli ezt az állapotot. A vele való bá-
násmód nem lehet szívügy. Aki öreg korában meg akarja keseríteni mások 
életét, azt magára kell hagyni. 

Soha sem lesz magányos az, aki szeret. De homokot szór a sebekre az, 
aki egy önző embert takargatni akar. Az önző, embertelen ember / a kettő 
ugyanaz /,  éppen öreg korában tesz tanúságot arról,  hogy életét elrontotta. 
Éppen azáltal tesz erről tanúságot, hogy mások viselkedésében látja saját éle-
tének megoldását, és nem mások érdekében, szeretetből hozott saját döntése-
iben. 

Azért  van olyan sok boldogtalan öregember,  mert  hazug életet  éltek 
előbbre, s most megtérés helyett másokat okolnak önzésük következményei 
miatt.  Újra mondom: Ne sajnáljátok a boldogtalan öregeket. Csak azt kell 
megenniük, amit főztek. Ti ne hagyjátok magatokat szekálni, kihasználni ál-
taluk. Ez az egyik, amit meg kell tanulnotok. Nem szabad ilyenkor csupán 
szívetekre hallgatni. Sok embert tönkretett már az, hogy szívére hallgatott jó-
zan esze helyett. Én még anyámat is megtagadtam, mikor rá akarták venni 
önzésre. (Mk 3;34-35) Pedig anyámnál áldottabb teremtés nem volt soha a 
Földön. (Lk 1;42) Egy pillanatig se érezzetek lelkiismeret-furdalást amiatt, 
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hogy valamelyik öreggel nem úgy bántatok, ahogy az szerette volna. Csak 
amiatt  legyen fájdalom bennetek, ha ti  megfeledkeztek a most felnövekvő 
nemzedékkel szemben megélni az önzetlen szeretetet. Aki öreg, az ha akarja, 
ha nem, azt aratja le, amit vetett. Nincs pórul járt öreg. Az, aki öreg korára 
boldogtalan, az arról tesz tanúságot, hogy neveletlen. Vagyis hogy elmaradt 
életében az az önnevelés, mely boldogságát biztosíthatta volna öreg korára. 
És itt megemlítem: Az, aki most e sorokat leírja, nem vádolható azzal, hogy 
saját érdekeit írja bele e sorokba. Nem, mert hetvenedik életévének küszöbén 
áll, tehát tapasztalatból tudja, hogy milyenek az öregek, és hogy milyen az 
öregkor.

De van más megtanulnivalótok is ebből az esetből. Már most el kell 
határoznod, hogy te boldog akarsz lenni öregkorodban, s ez nem attól fog 
függni, hogy hogyan bánnak majd veled, hanem attól, hogy te hogyan bánsz 
most és majd akkor másokkal. Az Én Szentlelkem nemcsak van. Légkört is 
teremt. Ezt az öregeknek kellene legjobban tudniuk. Tudnák is, ha életüket 
az Én Szentlelkem jelenléte jellemezte volna. Ahol ez megtörtént, ott boldog 
öregkort tapasztal az is, aki öreg, az is, aki együtt van ilyen öreggel.

Aki szeret, az törekszik segíteni azon, aki rászoruló. De hogy ki a rá-
szoruló, azt nem a rászoruló mondja meg, hanem a te szívedben lakó Lel-
kem. Ha a rászorulóra hallgatsz, akkor feltétlenül kihasználnak, s emiatt ke-
serű csalódások fognak érni. Ha a szívedben lévő Lelkemre hallgatsz, akkor 
felhasználnak  azok,  akiket  rajtad  keresztül  segíteni  akarok  abban,  amire 
szükségük van. Ennek következménye pedig szívedben az Én békém elmé-
lyülése, tehát a boldogság már itt a Földön.

Megáldalak, hogy szeretetedet IGAZSÁGBAN tudd megélni! "
*******************************************************

423. MIBEN KELL MEGVÁLTOZNOM?
Kérdező:  1. Mit kell változtatnom magamon? 2. Szükséges-e megta-

nulnom gyógyító eljárásokat?
HANG:  "Drága  Gyermekem!  A  benned megszólaló  HANGOM-tól 

várd első kérdésedre a választ. Így, ahogy föltetted e kérdést, nem tudok sem-
miféle médiumon keresztül érdemben válaszolni neked. Életed az idő sodrá-
ban olyan hullámzásoknak van kitéve, hogy szinte napról napra, óráról órára 
kellene Rám figyelned. Ez pedig nyilván csak úgy lehetséges, ha a  benned 
lévő jelenlétemre  koncentrálsz.

Azokat az általános elveket, amelyeknek ismerete számodra is nagyon 
fontos, megtalálhatod evangéliumaimban. Ha pedig problémák merülnek föl 
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benned, hogy mit és hogyan kell értened, akkor az a jelenlétem segít neked, 
melyet így fogalmaztam meg: "Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én 
nevemben, ott vagyok közöttük." 

Valójában minden emberi kapcsolatodnak arra kellene irányulnia, hogy 
Hozzám kerülj közelebb. Jobban át kellene gondolnod, hogy nincs erkölcsi-
leg közömbös  emberi  kapcsolat.  Vagy jó  egy kapcsolat,  ha közelebb  hoz 
Hozzám, vagy rossz, ha nem ezt teszi. Azt az emberi kapcsolatot, mely nem 
segít Hozzám,  azt vagy meg kell változtatnod, vagy meg kell szüntetned. 
Harmadik út nincs. Illetve ha a harmadikat választod, akkor nem Engem vá-
lasztottál. Bizony feltétele van annak, hogy Én valakivel együtt járjak.

A második kérdésedre azt kell mondanom, hogy egyáltalán nem szük-
séges áldozatot hoznod azért, hogy gyógyítónak mondhasd magad. Ha ben-
ned élek, akkor eleve gyógyítóként is benned élek.

Az orvosi gyakorlat nem tartozik ehhez a kategóriához. Aki orvosnak 
megy, az természetes, hogy azért megy, mert meg akar élni abból a tevékeny-
ségből, hogy bizonyos betegségeket, bizonyos testi fájdalmakat kezel, gyó-
gyít. De ez nem tartozik az emberek boldogításához, csak közérzetük pilla-
natnyi javításához. Éppen ezért kellett Nekem is otthagynom azokat a helye-
ket, melyekben csak testi gyógyítást vártak Tőlem, ahelyett hogy Rám hall-
gatva vállalták volna a gondolkodás-átalakítást boldogságuk érdekében.( Mk 
1;38-39.) Mert a boldogság azon áll, hogy ki hogyan gondolkodik, és nem 
azon, hogy kinek mije fáj.

A benned lévő szeretetem képes általad gyógyítani akkor is, ha ennek 
megnyilvánulását nem kötöd valamilyen eljáráshoz.

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

424. SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI.
 Kérdező:  Sikerülni fog-e vállalkozásom?  Szeretnék tisztábban látni. 

Mi volt a 4 évvel ezelőtt átélt jelenés értelme?
HANG: "Drága Gyermekem! Ma is csak olyan kérdésekkel tudok ér-

demben foglalkozni, amilyen kérdésekkel évezredekkel ezelőtt is foglalkoz-
tam. Szívesen bocsátkozom jóslásokba is, ha az világméretű tartalmat hor-
doz. De egyéni életetek vállalkozásaihoz nem adhatok csalhatatlan tippeket. 
Nem áll módomban pl. előre megmondani, hogy mely számokkal lesz nyerő 
a következő lottó. Pedig a lottózás is vállalkozás. Ha egy vállalkozásnál Tő-
lem várhatnátok a biztos tippet, akkor ezt elvárhatnátok egy másik vállalko-
zásnál is.
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Válaszom tehát első kérdésedre az, hogy a siker nem Rajtam múlik. Így 
a  sikertelenségért  sem  lehet  Engem  felelősségre  vonni.  A  vállalkozások, 
azok ilyenek. Rizikó! Egyetlen vállalkozás rizikómentes: a szeretetre vállal-
kozás. E vállalkozásban mindig jól jár a vállalkozó. A szeretet mindig nö-
vekszik, ha tovább adják. És nem abban növekszik, aki kapta, hanem abban, 
aki adja. Ha ezt megérted, akkor mindent megértettél, ami fontos és szüksé-
ges a boldogságodhoz.

Négy évvel  ezelőtt  átéltél  egy jelenést?  Mondok valamit.  Az elmúlt 
időszakban sokkal több jelenést éltél át, mint egyet. De az az egy nem hagy 
nyugodni, mely évekkel ezelőtt történt. Ajánlanám, hogy hetenként, de lehet 
akár  naponta is,  vedd számba azokat  az  eseményeket,  melyekért  érdemes 
volna hálát adnod Nekem. 

Ezt azért mondom, mert egyetlen élmény mellett csak akkor érdemes 
letáboroznod, ha abból erő fakad további életed boldogítására. Azokkal  a 
jelenésekkel pedig, melyek inkább okoznak fejtörést, mint benső békét, nem 
érdemes foglalkoznod. Minden olyan jelenés, mely Tőlem van, annyira egy-
értelmű, hogy nem való rejtvényfejtésre. Olvasd ki tehát az említett jelenés-
ből azt, ami jó irányba visz. A többi nem érdekes. Hidd el, Én nem szeretek 
titokzatoskodni! Igen, igen, nem, nem. Ez van Tőlem.

Megáldalak a BÁTORSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

425. MIRE SZÜLETTEM A FÖLDRE?
Kérdező:  Elhagytak.  Gyermekemmel élek,  s már  lassan felőrlődöm. 

Magányom számomra  nem természetes.  Anyának,  feleségnek születtem e 
Földre.

HANG: "Drága Gyermekem! Kétségtelen, hogy földi életedet akkor 
éled meg természetesnek, ha anyának, feleségnek tudod magadat. De téve-
désben vagy, ha azt hiszed, hogy erre születtél. Nem. Arról van szó, hogy az 
átlagember gondolatát vetted át, s ez mondatja veled azt, amit írtál. Minden 
átlagember igazat ad neked.  De az átlagembernek nincs igaza. Igaza csak an-
nak van, Aki azonosnak mondhatta  magát az IGAZSÁGGAL.

Te valami egészen különös, hogy ne mondjam, véget nem érő jelenség-
nek gondolod a földi életet, mely pontosan arra való, hogy ne kelljen  átalakí-
tani senki gondolatát ahhoz, hogy boldog legyen. Illetve csak azoknak kell 
gondolkodás-átalakítást végezniük, akik nem úgy gondolkodnak, ahogy te lá-
tod jónak. 
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Depressziós vagy, mert nem látod értelmét életednek, de annak sem, 
hogy másképpen gondolkodjál. Annak látnád értelmét, ha megváltozna körü-
lötted a világ úgy, ahogy te azt jónak látod.

Úgy gondolom, hogy talán át is vennéd Tőlem e világ irányítását, ha 
felkínálnám neked. Hidd el, ezt meg is tenném, ha e világ irányítása az Én 
kezemben lenne. De nem így van. E világ fejedelme a Sátán, és  aki e világ 
irányításába bele akar avatkozni, az vele beszélje meg a dolgot. Én csak azon 
tudok segíteni,  aki  nem a  világot,  hanem önmagát  akarja  megváltoztatni. 
Amennyire igaz,  hogy a szeretet  körén belül  mindenható  vagyok, annyira 
igaz, hogy a szeretet körén kívül tehetetlen vagyok. Sőt! Ott nem is vagyok.

Drága Gyermekem! Tudom, hogy nehéz,  szinte  lehetetlen hinni  Ne-
kem. Sajnos, ezt már megszoktam. De Én nem hitegethetek senkit, ha egy-
szer tudom, hogy rövidesen elmúlik e világ, minden örömével  és fonákságá-
val együtt. Újra és újra gondolkodás-átalakításra szólítok fel mindenkit, aki 
Hozzám fordul. Meg kell mondjam, éppen ezért nem tolonganak Hozzám az 
emberek.  Mulandó testi,  lelki  bajaik tüneti  kezelését  még csak elfogadják 
Tőlem, de amire való vagyok, azzal nem szívesen állnak szóba. Pedig egyet-
len dologra vagyok való, hogy boldogítsalak benneteket úgy, ahogy lehet és 
kell, s nem úgy, ahogy nem lehet.

Minden kérdésedre válaszolni tudok, ha igény van benned arra, hogy 
úgy legyél boldog, ahogy azt az Isten akarja. De tehetetlen vagyok, ha körül-
ményeid megváltoztatását kéred Tőlem. Ha körülményeid megváltoztatásától 
reméled boldogságodat, ezt a Sátántól kell kérned. De előre figyelmeztetlek, 
kegyetlenebb boldogtalanság vár akkor rád, semmint elképzelhetnéd. 

Én valóban nagyon szeretlek. Valóban boldogságra teremtettelek. Va-
lóban magadban hordod ennek kulcsát.  Valóban segíteni  akarok e kulcsot 
megfelelően forgatni. Valóban szeretném, ha Rám találnál.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

426. KÖZÖS LELKI ÖRÖKSÉGÜNK, 
hogy elégedetlenek vagyunk. Zúgolódunk sorsunk ellen, mert úgy gondoljuk, 
hogy nem ilyen sorsot érdemlünk, amilyen sorsunk van. Közös lelki öröksé-
günk, hogy harcolunk, birkózunk, kemény küzdelmet folytatunk Istennel, mi-
vel megpróbáljuk rávenni arra,  hogy változtasson nézetén,  alakítsa  már át 
gondolkodását a mi gondolkodásunk szerint, mert elégedetlenségünk legfőbb 
oka éppen az, hogy Ő úgy gondolkodik ahogy , és nem úgy, mint mi.
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Hallatlan leleményességgel vívjuk harcunkat.  Imahadjáratokat folyta-
tunk, körmeneteket tartunk, búcsújárásokat végzünk, különböző kilencedeket 
és litániákat mormolunk pontos időben és pontosan meghatározott helyeken, 
különböző áldozatokat mutatunk be, böjtöket vállalunk és fogadalmakat te-
szünk. Mindezt azért, hogy hátha sikerül más belátásra bírnunk a mi jóságos 
Istenünket, hiszen Ő saját egyetlen Fiát sem kímélte, s odaadta értünk váltsá-
gul /bár azt nem tudjuk, kinek? nekünk?, az ördögnek? Kitől kellett váltság-
díjjal kiváltani bennünket? Fura Isten az, aki a mi bőrünkre az ördöggel üzle-
tel, a mi érdekünkben!/ De hát ezért remélhetjük, hogy egyszer csak meghall-
gat bennünket, teljesíti  vágyainkat, s kezd úgy gondolkodni és cselekedni, 
ahogyan mi mondjuk Neki, és kérjük Tőle.

Sajnos, a gyakorlat azt mutatja, hogy ez az általunk elképzelt jó Isten, a 
jó Istennek sem akar ránk hallgatni. Nem. Ehelyett küldi hozzánk küldötteit, 
prófétáit,  és ezek pontosan azt  mondják nekünk vissza,  amit  mi szoktunk 
mondani  Istenünknek.  Így beszélnek:   "Alakítsátok  át  gondolkodásotokat, 
jussatok más szemléletre. Ne arra várjatok, hogy Isten szót fogadjon nektek, 
hanem ti fogadjatok szót Neki. Kezdjetek másképpen gondolkodni akkor is, 
ha ez bűnbánattal jár, mert csak a másképpen gondolkodásnak lehet tartós 
következménye a másképpen cselekvés. Annak a másképpen-cselekvésnek 
pedig, melyet Isten tőletek vár - mondják ezek a próféták -, a lényege az, 
hogy inkább szeressétek ellenségeiteket, mint barátaitokat, tieiteket."

Természetesen itt a süketek párbeszéde folyik. Mi rendre agitáljuk Is-
tent, hogy másképpen csinálja a világ kormányzását, Ő a prófétái által rendre 
mondja a magáét, hogy mi gondolkodjunk és cselekedjünk másképpen, mi 
rendre  megöljük  prófétáit,  vagy csak  beverjük  szájukat,  elnémítjuk,  vagy 
csak egyszerűen nem hallgatunk rájuk. Attól függ, hogy mennyire veszi ko-
molyan a próféta saját prófétaságát. Ha nagyon komolyan veszi,  akkor na-
gyon kikap tőlünk, ha kicsit , akkor kicsit kap ki tőlünk. De hogy kikap, arra 
mérget vehet.

Isten meg újra küld más prófétákat az elpusztítottak helyébe, s így fo-
lyik az emberiség történelme.

Érdekességként említem meg, hogy míg a prófétagyilkosok nevei el-
tűnnek az idő árjában, addig a próféták nevei, tanításai fennmaradnak, s fur-
csa módon ennek következtében mindig van némi lehetőség arra, hogy legye-
nek bátor emberek, akik kezdik abbahagyni az Istent-agitálást, és kezdenek 
gondolkodás-átalakítással foglalkozni.
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Csodálatos módon csak az utóbbiak között lehet BOLDOG embert ta-
lálni.

A HANG tulajdonosának leghőbb vágya, hogy minél több ilyen ember 
árassza el a világot úgy, mint a kovász a tésztát.

                              ÚGY LEGYEN!!!
   *******************************************************

427.  A HANG 6-OS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

Hatodik könyve indul útjára a HANG-nak. Kívülállónak talán nem tű-
nik soknak egyetlen év alatt több mint ötszáz levélben megfogalmazott több 
ezer kérdés, melyek mögött szerető, vergődő, gondok és remények között há-
nyódó szívek akartak a HANG által  erőt,  bíztatást,  bátorítást  kapni. Jézus 
tudja, igazat mondok, amikor azt mondom, hogy egy kezemen meg tudom 
számolni  azokat,  akik  elégedetlenek  voltak  a  HANG  válaszaival.  Szinte 
mindegyik amiatt volt elégedetlen, mert nem tudta elfogadni, hogy ha vele 
mások komiszul elbántak, akkor neki  miért kellene tekintettel lenni mások-
ra.

 Meggyőződésem, hogy e pár szenvedő embertestvérem, akik a HANG 
útmutatása helyett az általuk jogosnak vélt igazság útját választották, ellen-
tétben az irgalom és megbocsátás útjával, nem találták meg az áhított szívbé-
két.  Meggyőződésem,  hogy szívbékét  csak ATTÓL vehetünk át,  AKI ezt 
mondta: "Az Én békémet adom nektek. Nem amint a világ adja, adom Én 
nektek."(János 14;27.) Meggyőződésem, hogy ez a BÉKE mindannyiunk iga-
zi otthona. Meggyőződésem, hogy ez a BÉKE kapcsol szorosan eggyé AZ-
ZAL, AKI A VILÁGON EGYEDÜL MONDHATTA EL MAGÁRÓL: "ÉN 
VAGYOK AZ ÉLET!" (Jn 11;25)

Szívemből kívánom, hogy a HANG mielőbb hangozzék fel minden jó 
szándékú ember lelkében, hogy az ÉGI BÉKE tegye elviselhetőbbé mindany-
nyiunk földi életét.

Testvéri szeretettel
                                                               
1995. január                                                    
                
2365. INÁRCS                                                       Dombi  Ferenc
Rákóczi u. 3/b.                                                              lelkész       
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428. 
Kérdező: MIT KELL TENNEM ÖNMAGAMÉRT ÉS HALÁLOSAN BE-
TEG  APÁMÉRT?

1. Mit kell tennem a tisztább benső látásért, hallásért? 
2. Mit tehetek halálos beteg apámért? 
3. Mi az, ami a legfontosabb most számomra?

HANG: "Gyermekem! 
1. Nyugodtabb ima és több önmegtagadás, böjt. Ezek azok az eszkö-

zök, melyek segítenek abban, hogy valaki tisztábban lássa napi teendőit,  s 
erőt nyerjen, hogy amit lát, azt meg is tudja valósítani. Fontosabb a tisztánlá-
tás, mint az erő. Igen, mert sokszor fordul elő olyan eset, mikor ti erőért kö-
nyörögtök, mivel nem az Én elgondolásomat, hanem a saját elgondolásotokat 
kívánjátok megvalósítani, ami bizony nemegyszer nehezebb, mint az Én kí-
vánságom vállalásának végrehajtása.  Azért  is  fontosabb tisztánlátásért  kö-
nyörögni, mert ha valaki látja az Általam megkívánt feladatot, akkor bízhat 
abban, hogy kérés nélkül is megadom hozzá a szükséges erőt. De azért erőért 
sem felesleges könyörögni. Ez nem Miattam fontos, hanem miattatok.  Így 
tudjátok jobban átélni, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek.

2. Beteg apádtól szabaddá kell válnod. Akkor tudod helyesen szeretni, 
ha szabad vagy tőle. Másokon segíteni nem görcsös akarással kell,  hanem 
befelé  figyelve ráhallani  hangomra,  ráérezni  irányításomra.  Veled vagyok, 
irányítalak. Ezt különösen fontos hinned olyankor, amikor másokon segíteni 
akarsz.  A segíteni  akarás  az  Én egyik  legfontosabb  életelemem köztetek, 
bennetek, általatok.

Apádtól akkor vagy szabad, ha nem az ő egészsége a legfontosabb szá-
modra. Legfontosabb a lelki béke. Amennyiben ezt elő tudod segíteni benne, 
tedd meg. Így szereted őt a legjobban. Annyiban tudod elősegíteni ezt benne, 
amennyiben meg tudod őt érteni. A te oldaladról ennél továbbmenni nem le-
het. Ő annyiban tud átvenni tőled segítséget, amennyiben meg tud téged érte-
ni. Vagyis megérti, hogy te valóban helyesen szereted őt, amikor számodra 
az ő szívbékéje a legfontosabb.

Ahhoz nem kell különösebb értelmi nyitottság, hogy valaki belássa: a 
szívbéke nem a testi egészség következménye. De a szívbéke könnyen lehet 
a testi egészség elősegítője.

3. Számodra most legfontosabb a higgadtság, a bizalom irányomban, és 
hatékony, tevékeny jelenlétemnek tudomásulvétele.
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Megáldalak."
******************************************************

429. SOK BENNEM A BIZONYTALANSÁG. LESZÁLLÓ
          ÁGBAN VAGYOK
Kérdező: 
          1. Hogyan tudnám sikeresebben szolgálni az Urat? 
          2. Sok bennem a kételkedés. 
          3. Jól teszem, ha írok? 
          4. Helyes, hogy Feléd akarom irányítani az embereket? 
          5. Leszálló ágban érzem magam.
          6. Akarhatom,  mondhatom, hogy Te bennem hatékonyan élsz?
HANG:  "Először is örülök, hogy hitelesnek fogadod el szavaimat. Bizony, 
drága Gyermekem, Én veletek vagyok különböző formákban minden nap, a 
világ végéig. Az egyik formám az, hogy megszólalok bennetek, ha a benne-
tek lévő mikrofonom, lelkiismeretetek jól Rám hangolódik. A  torz lelkiisme-
reten keresztül is szólok, de az más, mint mikor karizmának mondhatjátok a 
bennetek megszólaló hangomat. 

Akkor  tudsz  sikeresen  szolgálni  Engem,  ha  törekszel  minél  jobban 
megismerni tanításomat. Sajnos, legtöbb keresztény gyermekem e téren tév-
hitben él. Csak az képes Engem megismerni, aki ezt nem egy munkának fog-
ja fel a sok közül, melyet el kell végeznie, hanem a legfőbb munkának, élete 
céljának és értelmének.

Lélektani képtelenség számomra, hogy valakiben akkor is tudjak helye-
sen szeretni, ha nem ismer jól Engem az illető. Az értelmi nyitottság  és fo-
gékonyság tehát nélkülözhetetlen. Engem pedig csak az ismer meg jól, aki 
nem akar elbódulni semmiféle ködös misztifikálás által. És itt hívom fel fi-
gyelmedet arra a problémádra, melyet te úgy fogalmaztál meg, hogy leszálló 
ágban vagy. Nem vagy leszálló ágban. Arról van szó, hogy Én közvetlenül és 
közvetve érzékeltetni  tudom veletek szeretetemet.  Közvetett  módon,  tehát 
emberek, események által bármikor észrevehetitek, ha van szemetek a látás-
ra. Közvetlenül csak halálotok után tud ez a megnyilvánulásom állandósulni. 

Ez azért van így, mert csak ezáltal tudom lehetővé tenni számotokra, 
hogy valóban szeressetek. A Földön a szeretetnek megnyilvánulásait áldozat-
vállalásaitok igazolják. Hűségedet nem tudod olyankor kimutatni, amikor Én 
karjaimban ringatlak.

Azt,  hogy mennyire  vagy hűséges Hozzám, akkor tudhatod meg, ha 
olyankor is hatásom alatt akarsz és tudsz maradni, amikor ebből semmi kel-
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lemes érzés sem származik számodra. Sőt! Éppen akkor, amikor a legterhe-
sebbnek érzed a Hozzám-tartozás keresztjét,  akkor a legértékesebb az szá-
modra. 

Itt  Nálam, ebben a dimenzióban azokért  az időkért leszel a leghálá-
sabb, amelyeket a legterhesebbeknek éltél meg a Földön, de hűséges marad-
tál. Nem vagy hát leszálló ágban. Éppen most vagy fölszálló ágban. Ha mel-
letted vagyok,  olyankor  te érzel  Engem.  Ha  benned vagyok,  olyankor  Én 
érezlek téged. Melyiket tartod jobbnak: ha melletted vagyok, vagy ha benned 
vagyok? Legyen úgy, ahogy akarod.

Említed, hogy írni szoktál. Nagyon jó és hatékony imaforma az, mikor 
valaki  Hozzám ír  levelet.  Örömmel  olvasom a Hozzám írt  leveleket.  Na-
gyobb örömmel,  mint  az  Én leveleimet  -  hozzátok  -  ti  olvasni  szoktátok.
( Evangéliumok, HANG, stb.)

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. Ne vedd ezt általános frázisnak. 
Bár tudnám jobban érzékeltetni veled, hogy mit jelentesz számomra! De ami 
késik, nem múlik.

Megáldalak, hogy lelked mélyén az Én jelenlétemről jobban bizonyos-
ságot szerezzél."

******************************************************
430. MI ÁLTAL NÖVELHETŐ A HITEM?
Kérdező: 

1. Van-e remény, hogy megtaláljam régi önmagam?
2. Mi által növelhetem hitemet? 
3. Hogyan tudom jobban kiszűrni, felismerni  a Te hangodat magam-
ban?

HANG: "Drága Gyermekem! 
Ne keresd régi önmagadat! Ne nosztalgiázz! Neked nem régi önmagad-

ra van szükséged, hanem megújult önmagadra. Ezt pedig nem kell keresned. 
Ezt élned kell! 

Hidd el, van abban valami nagyon nagyszerű, hogy minden bukdácso-
lás, botladozás, nyugtalanság ellenére egyre közelebb kerülsz ahhoz a pilla-
nathoz, amikor Velem színről színre találkozni fogsz, s átélheted, hogy célba 
jutottál. A te életedet nem a múlt lendíti, hanem a jövő vonzza. Jövődet a na-
ponkénti  szeretet-döntéseid  feszítik  ki  végtelenné.  Amit  Értem  teszel,  az 
olyan érték, melyet moly, rozsda meg nem emészthet, s tolvaj el nem lophat.

Valójában nem is az érdekes, amit teszel, hanem az, hogy Értem tedd, 
amit tenni döntöttél.
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Hitedet nem tudom növelni. Ezt nyilván te is tudod. Mivel a hit nem 
más, mint benső látásképesség, ezért e képességet is, mint minden más ké-
pességet, gyakorlás által tudod növelni, tisztítani magadban.

Ha úgy élsz,  mintha elhinnéd,  hogy veled vagyok, mintha elhinnéd, 
hogy szeretlek,  és te is szeretsz engem, mintha elhinnéd,  hogy senki által 
nem vagy helyettesíthető a szívemben, akkor hited automatikusan növekedni 
fog, minden különösebb erőfeszítés nélkül.

A benned felmerülő gondolataimat viszont nem lehet feltételek nélkül, 
automatikusan kiszűrni a többi gondolatból. Két feltételnek kell meglennie 
benned, hogy tisztábban halld hangomat. Az egyik egy passzív magatartás, 
melyet tanulékonyságnak neveznek. A másik egy aktív magatartás, melyet ta-
nulásnak hívnak. Aki tehát állapotszerűen nyitott arra, hogy minél jobb és 
több ismeret jusson Rólam szívébe, és rendszeres szellemi munkát is vállal 
ennek érdekében, az éppen úgy, mint a hit esetében, e téren is automatikusan 
tisztultabban fogja hallani önmagában hangomat.

Megáldalak a REMÉNYSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

431. MI A TE PROBLÉMÁD VELEM? FONTOS A 
         KERESZTELKEDÉS?
Kérdező: 

1. A problémád velem? 
2. Hogyan tudom jobban Veled élni a hétköznapjaimat, emberi kapcso-
lataimat? 
3. Feleségemet segítsem a BOKOR közösség felé? 
4.  Családomnak hogyan segíthetek jobban?  Lányom tanuljon külföl-
dön? 
5. Fontos a keresztelkedés? 
6. Mi a véleményed a BOKOR közösség felé tett lépésemről? 
7. Folytassam a REIKI beavatást? 
8. Munkahelyemen  miért történnek érthetetlen dolgok?

HANG: "Gyermekem! 
Kétségtelen, hogy van problémám veled. Mivel nagyon szeretlek, ezért 

szeretném, ha  a jelened fontosabb lenne számodra, mint a múltad és a jövőd. 
Ez alatt  azt  értem,  hogy gyakrabban kérd áldásomat  éppen arra,  amit  csi-
nálsz. Neked, ellentétben legtöbb gyermekemmel, most nem arra kell tenned 
a hangsúlyt,  hogy Értem tedd, amit  teszel,  hanem arra,  hogy Velem tedd, 
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amit teszel. Fontos átélned, hogy együtt vagyunk. Ha ezt tudatosítod magad-
ban, akkor már választ is kaptál a 2-dik kérdésedre.

A BOKOR bázisközösség,  mely országotokban ismert,  de nem elis-
mert az egyházi hatalmasságok részéről, csírájában magában hordja mindazt, 
amiért lejöttem a Földre. A legtisztább és a legnehezebb utat választja az, aki 
ezt választja. De már előre kijelentem, hogy jövője CSAK ENNEK VAN! 
Minden más  próbálkozás ki fog hullani az idő rostáján. De tudnotok kell, 
hogy EBBE a közösségbe nem lehet csak úgy belépni. Nem lehet csak úgy 
bejelentkezni. Bár voltak és vannak, akik ezt tették, de ezek vagy otthagyták, 
vagy még ma is  inkább lehúzzák a BOKOR szekerét, mintsem segítenék. A 
BOKOR bázisközösséget FÖLVÁLLALNI KELL. Ennél kevesebb nem elég. 
Aki jobban szereti atyját, anyját, házastársát,  gyermekeit,  és bárkit,  mint a 
BOKROT, az nem méltó HOZZÁ! A BOKOR bázisközösség nem kisközös-
ségesdis játék, hanem vértanúképző iskola. A BOKOR-tagok csak akkor és 
annyiban méltók a BOKORTAGSÁG névre, amennyiben vállalják, hogy bá-
rányokként élnek a farkasok között.  A BOKOR bázisközösség  élete nem 
más, mint az Én sorsom köztetek a ti korotokban. Tehát Velem, mint ÚT-
TAL azonos. Csak az közeledjék e KÖZÖSSÉG felé, aki nem elégszik meg 
ennél kevesebbel az életében.

Most valami nagyon nagy kijelentést  teszek: A BOKOR BÁZISKÖ-
ZÖSSÉGBŐL NINCS VISSZASZÜLETÉS A FÖLDRE megszentelődés vé-
gett, csak legfeljebb megszentelés végett. Természetesen azokról a BOKOR-
tagokról mondtam az előbbi kijelentést, akik FELVÁLLALTÁK életükben a 
BOKROT.

Leányoddal kapcsolatban attól függ a külföld vállalása, hogy mit akar 
tanulni?  Közös megbeszélés alapján,  ha világos a cél,  akkor könnyebb  a 
megfelelő eszközt megtalálni e cél elérésére. Általában nem jó, ha valaki el-
hagyja hazáját. Nagyon nyomós érveknek kell lenni ahhoz, hogy abban az Én 
akaratom legyen felismerhető.  Fontos  tudnod,  hogy felnőtt  gyermekeiddel 
bármilyen döntésre juttok, a felelősség nem téged terhel. Ezt nekik tudniuk 
kell.

További kérdésedre válaszolva mondom: a keresztelés nagyon fontos. 
Nem a szertartás miatt, hanem amiatt, hogy lepecsétel egy döntést. Gyermek 
kereszteléskor a szülők döntését, felnőtt-kereszteléskor a keresztelendő dön-
tését pecsételi le. Jaj azoknak, akik csak úgy eljátszadoznak ezzel a  beava-
tással. Aki keresztel, az köteles ennek komolyságát kinyilvánítani a kereszte-
lés előtt azoknak, akik a keresztelést kérik.
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 Csak olyan beavatást vállalj és folytass, melyért anyagi áldozatot nem 
kívánnak tőled.  Nincs  áldásom a pénzért  történt  beavatásokon,  bármilyen 
előnyösnek  is  mutatkoznak  azok.  Csak  az  a  beavatás  származik  Tőlem, 
melyhez ezt csatoltam: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok". Ez akkor is így 
igaz, ha a HANG-médium nem lesz valami népszerű emiatt bizonyos szemé-
lyek előtt. 

Ami  pedig a  munkahelyeden történt  eseményeket  illeti,  azokat  nem 
kell  misztikus  okokkal  magyarázni.  Kétségtelen,  hogy a szellemvilág ártó 
erői szívesen állnak rendelkezésére azoknak, akik itt a Földön ártani akarnak 
másoknak, de ha tudod, hogy az istenszeretőknek  minden javukra válik, ak-
kor másképpen állsz hozzá  az említett eseményekhez. Tehát nem Nekem, 
hanem magadnak kell segítened, vagyis olyan szemléletre kell jutnod, mely 
segít téged  az egészséges önismeret irányában jobban Rám találnod.

Megáldalak  BÉKÉM LELKÉVEL!"
******************************************************

432. ROSSZ SZELLEMEK AKARNAK IRÁNYÍTANI.
          VAN DUÁL PÁRJA AZ EMBERNEK? 
Kérdező: 

Rossz szellemi lények akarnak irányítani? Van duál párja az ember-
nek?

HANG: "Kedves Gyermekem! 
Minden embert  irányítani  akarnak különböző szellemi  lények. A te-

remtés rendjében, ahol a szeretés a legfőbb elv, ott szabadságnak is lennie 
kell. Így a nem-szeretésnek is van helye.

Téged is, mint minden embert, irányítani akarnak jó és rossz szellemek 
egyaránt. De e téren a kulcs a te kezedben van.

Imádkozni, naponta áldozni nem sokat ér önmagában. Ha azért imád-
kozol, hogy  jó szellemi erők hassanak rád, még ez sem menthet meg. Ha 
azért imádkozol, hogy jobban tudj növekedni a szeretetben, ez kisegít min-
den bajból, mivel segít kinyílnod a Tőlem származó információk befogadásá-
ra. Természetesen nem akaratod megfeszítése nélkül történhetnek veled szá-
modra pozitív dolgok, mivel a szeretés elsősorban akarat kérdése. Az szeret, 
aki JÓT AKAR. Itt mind a két szón hangsúly van. Amilyen fontos a JÓ, any-
nyira fontos, hogy AKARD is. Nélküled szinte tehetetlenek a te életedben a 
jó szellemek, vagyis az angyalok. Fontos tudnod, hogy a rossz szellemekkel 
nem így áll a helyzet. Ha nem akarod, ha nem törekszel a jóra, akkor már ne-
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kik adtad át az irányítást akkor is, ha nem törekszel rosszra. Az ilyen maga-
tartást nevezitek mulasztással vétkezésnek. 

Itt említem meg, hogy alig tudtam rávenni médiumomat arra, hogy vá-
laszoljon leveledre, mivel még nevedet sem írod le úgy, hogy azt normális 
ember,  normális  módon kibetűzhetné.  Aki ennyire nem veszi  tekintetbe a 
másik embert, akinek majd a levelet olvasnia kell, az bizony nem a szívével 
gondolkodik. A jó szellemek csak annak tudnak segíteni, aki tekintettel tud 
lenni embertársaira. A szeretetnek ez a kezdete.

Az erkölcs területén nincs semleges hely. Vagy a jó felé, vagy a rossz 
felé nyitott egy lélek. Egyik legrosszabb magatartás az, ha valaki számára az 
ima, a szentáldozás, stb. pótcselekvés,  vagy ami még ennél is rosszabb, ha 
valaki jámborsággal igyekszik Istent rávenni valamire, ahelyett hogy enged-
né, Isten vegye őt rá nagyobb emberszeretetre.

Ami pedig a duált illeti,  hát bizony nincs duál. De ezt kicsit jobban 
meg kell magyaráznom.

Minden boldogságra teremtett lény a természetében hordja annak bizo-
nyosságát, hogy senki sem lehet egyedül boldog, mivel egyedül szeretni nem 
lehet. Általában mindenkinek arra kellene törekednie, hogy olyan párt talál-
jon magának, aki a mindenkire kiterjedő szeretetre, vagyis a Velem való ben-
ső kapcsolatra segíti őt. Mivel szerepeket adok enyéimnek, ezért előfordul 
olyan eset, hogy a mindenkire kiterjedő szeretetet valaki úgy tudja lelki béké-
ben megélni, hogy nem köti le magát senkihez, hogy így lehessen mindenki-
nek mindene. De ez a szerep ritka és egyértelmű.

Ha az lebeg előtted, hogy olyan párt találj magad mellé, aki Hozzám, 
az áldozatos szeretet forrásához jobban tud segíteni téged, akkor emellett kell 
hűségedet áldozatos szeretetben megélned. Ha nem találsz ilyet, akkor  nél-
kül kell Irántam való hűségedet áldozatos szeretetben megélned. Tehát nem a 
duál, a másik a fontos, hanem a vállalt, szeretetben megélt áldozat.

Sok baj és elválás származik abból, hogy a  másikra teszitek a hang-
súlyt, és nem a mindenkire kiáradó áldozatos szeretet megélésére. Az ilyen 
élet boldogtalansága nem más, mint az önzésnek szomorú gyümölcse, mely 
gyümölcsöt mindig mással akartok megetetni. 

Megáldalak, hogy tudj átlátszó, megértő, természetes lenni."
******************************************************

433.  ISTEN AKARATA LEHET, HOGY NE SZÜLESSEN MEG VALA-
KI?
Kérdező: 
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1. Lehet Isten akarata, hogy egy kisbaba ne szülessen meg? 
2. Egy szörnyű álmomnak mi a magyarázata?

HANG? "Drága Gyermekem! 
Mint  tudod,  Istennek van egy szándéka szerinti  akarata,  és  van egy 

megengedő akarata. A szándéka szerinti mindig jóra irányul. A megengedő 
pedig a ti szabadságotok irányában van. Isten megengedi, hogy bármit tegye-
tek, mert  szándéka az, hogy szabadon tegyétek azt,  amit  tesztek.  E nélkül 
nem is lenne komoly Istennek az a kívánsága, hogy szeretetben éljetek. Sze-
retni csak ott lehet, ahol lehet nem szeretni is.

Ezek után most már világos, hogy Isten pozitíve sohasem szándékolja 
azt, hogy egy kisbaba ne szülessék meg. De mindig megengedi, hogy ne te-
remtsétek meg azokat a feltételeket, melyek szükségesek egy gyermek meg-
születéséhez.

Nagyon bölcsen gondolod, hogy ha jobban vigyáztál volna, akkor gya-
rapodott  volna családotok.  Természetesen ezt  nem szabad tragédiának fel-
fogni, mivel te inkább belesodródtál a vigyázatlanságba, sem- mint kifejezet-
ten akartad volna. Így azt,  aki nem tudott  nálatok világra jönni, ne féltsd, 
meg fogja találni  a módját,  hogy ne kerüljön rosszabb körülmények közé, 
mint nálatok lett volna. Neked csupán azt kell ebből megtanulnod, hogy ese-
tenként jobban vigyázz magadra.

Az álmoddal kapcsolatban, melyben egy gonosz ember szinte agyon-
verte feleségét, s utána veled mosolyogva távozott, s ez téged nem borzasz-
tott el, ez azt jelenti, hogy benső érzéseid szabaddá váltak már a külső látvá-
nyosságoktól. Ez egy jó fejlődés eredménye. Akit még le tud nyűgözni a kül-
ső látványosság káprázata, úgy, hogy belül is azonosul ezzel, az vagy föladta 
vagy még el sem érte egyéniségének centrumát.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

434. BŰN-E A HÁZASSÁG ELŐTTI TESTI KAPCSOLAT? 
Kérdező: 

Sokszor feltör bennem a régi ember. Bűn-e a házasság előtti 
szexuális kapcsolat?
HANG: "Gyermekem! Az egész földi életen áthúzódik az a küzdelem, 

melyre vállalkoztál akkor, amikor vállaltad a földi életet. Ennek a földi élet-
nek a természetéhez tartozik az, hogy a lelki életben nincs pihenés. Ezen nem 
szabad bánkódnod. Egyre jobban azt kell átélned, hogy minden bukdácsolás 
ellenére is az Enyém vagy. 
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Erkölcsi fejlődési szintet nemcsak örökölni nem lehet, de konzerválni 
sem. A régi ember valójában már nem létezik, ha egyszer Mellettem döntöt-
tél, csupán a súlyát érzed, mint mikor valaki reumatikusan fájlalja a már ré-
gen eltörött,  majd összeforrott csontjainak forradását. A döntő az, hogy tu-
datosan már döntöttél Mellettem.

 Ha egy rakétát kilőttek egy megfelelő cél irányába, akkor az egyik lé-
nyeges dolog már megtörtént.  De amint rendszeresen pályamódosítást kell 
végezni a száguldó rakétán, mert különben elmenne a cél mellett, éppen így 
az egyszer már Nekem odaadott életedet rendszeres  pályamódosítással irá-
nyítanod kell, ha állapotszerűen kapcsolatban akarsz maradni Velem. Ez napi 
öt perc bűnbánattal megvalósítható. 

De tudnod kell, hogy ez a feladat egész életen át tartani fog. Vagyis 
nem az a baj, ha valaki elesik. Akkor van baj, ha valaki nem akar újra és újra 
nekirugaszkodni az útnak. Csak azt tudom célba juttatni, aki nem csügged el, 
s vállalja tovább is a szükséges pályamódosításokat. Ebben légy hűséges, és 
akkor megnyered az ÉLET koronáját.

Ami pedig a szexualitást illeti, hát bizony e téren két végletet kell ke-
rülni. Az egyik véglet az, mikor valaki súlytalannak érzi erkölcsileg e téren 
az önfegyelmezést. Sajnos, az AIDS ennek következménye. A másik véglet 
az, mikor valaki ezt tartja szinte az egyetlen problémának. Sajnos, ennek kö-
vetkezménye az a sok idegbeteg közöttetek. Nem véletlenül került hatodik 
helyre a szex a parancsok tábláján. Bár hatodik, de ott van! Ez a szemlélet 
megadja a hozzáállás fontosságát és mértékét is.

Vegyétek  kitüntetésnek,  hogy e  téren  nem automatikát  építettem be 
életetekbe, hanem a fegyelmezett szeretet elvét, mely nem használati  tárgy-
nak tekinti a másik félt, hanem szabadon, szeretetben hozott döntés által biz-
tosítja azt  a gyarapodást,  mely fenntartja az emberi  nemet,  és ugyanakkor 
eggyé kovácsolja a szerető szíveket is.  E téren az önfegyelem és a hűség, 
mint két csodálatos angyal kell legyen kísérőtök, segítőtök a benső béke felé.

Megáldalak az  ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!"
******************************************************

435. SZABAD-E PÉNZÉRT GYÓGYÍTANOM?
Kérdező: 

1. Ki vagyok én? 
2. Mi a feladatom? 
3. Istentől van gyógyító energiám? 
4. Szabad-e pénzért gyógyítanom, ha csak ezt csinálom?
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HANG: "Drága Gyermekem! 
1. Mivel  egyetlenem vagy, ezért nem lehet számodra mindegy, hogy 

mivel töltöd el azt a rövid időt, melyet Földre jöttödkor vállaltál. 
2. Ma egyre többen fedezitek fel, hogy gyógyító erő áll rendelkezése-

tekre. Ennek elsősorban nem az az oka, hogy eddig nem volt ilyen erő birto-
kotokban, hanem az, hogy eddig  nem volt rá annyira szükségetek, mint nap-
jaitokban. 

E téren is úgy van, mint az erkölcsi élet területén. Amikor elhatalmaso-
dik a bűn, akkor túlárad a kegyelem. Amikor elhatalmasodik a levegő, víz, 
föld szennyezettsége, akkor túlárad az a képességetek, hogy igénybe veheti-
tek a bennetek felhalmozott, az általatok kiárasztható gyógyító erőket. E gyó-
gyító erőbe vetett hitet erősíti a megtapasztalás, s ez ismét a hit erősítését 
hozza magával. 
Természetesen feladatod, hogy segítsd az embereket abban, amiben segíthe-
ted. 
3. Természetes, hogy tőlünk van benned az a gyógyító energia, mely a te és a 
mások, főleg a gyógyulni vágyó emberek hite által aktualizálódik, s érzékel-
hetően kifejtheti jótékony hatását. 
4. Arra a kérdésedre, hogy fogadhatsz-e el pénzt gyógyító energiád kiáradá-
sáért, ha mással nem foglalkozol, bizony erre nem válaszolhatok neked tö-
mör mondatokkal. Tisztáznom kell valamit veled. 

Azok, akik gyógyítással keresik kenyerüket, orvosi diplomával rendel-
keznek, melyet fáradságos munkával szereztek meg maguknak. Azok, akik-
nek nem volt szükségük e fáradságos munkának vállalására, ha gyógyításra 
adják magukat, akkor ezt csak akkor vállalhatják nyugodt lélekkel, ha nem 
főfoglalkozásképpen, hanem alkalmanként,  mint Én is tettem valamikor, a 
szeretet  gyakorlásaként,  az Én tanításom tovább adásának eszközeként  te-
gyék. Csak így van rajtatok, munkátokon áldásom.

E kijelentésem alátámasztásául  mondom:  nézzétek  meg azokat,  akik 
felhagyva eddigi munkájukkal, főfoglalkozásként, pénzért vállalják a gyógyí-
tó energia felhasználását. Szinte kivétel nélkül tönkrementek lelkileg. Lehet 
hogy szavaikkal még néha hivatkoznak Rám, de életvitelük már régen távol 
van Tőlem. Te ne akarj így járni!

Más az, mikor valaki úgy érzi, hogy adnia kell valamit neked,  mivel 
Isten rajtad keresztül segítette őt, és te ezt elfogadod. Ilyenkor nem az a lé-
nyeg, hogy kaptál pénzt, hanem az, hogy mire használod a kapott összeget. 
De elvárásokkal előállni,  meghatározott  tarifát felállítani,  ez semmiképpen 
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sem az Én Lelkem műve. Én senkinek sem adok gyógyító karizmát üzletelés-
re. Ha ezt nem érted meg, akkor elmegyünk egymás mellett.

Nagyon szeretlek, nagyon segítelek, nagyon bízom benned.
Megáldalak SZERETETEM  SEGÍTŐKÉSZ  LELKÉVEL!"
***************************************************

436. VAN BOLDOG, KIEGYENSÚLYOZOTT HÁZASSÁG?
Kérdező: 

Élhet valaki olyan elvek alapján, melyek a mai erkölcsi felfogással nin-
csenek szinkronban? Tehát testi-lelki harmónia létezhet-e házaspárok 
között? Egy olyan házasság után kérdezem, mely elválással végződött, 
de én abból is sokat tanultam, s hinni akarok abban, hogy van boldog, 
kiegyensúlyozott házasság.

HANG: "Drága Gyermekem! 
Vannak sebek,  melyek akkor is  fájni  kezdenek,  ha valaki  simogatni 

kezdi azokat. Amint lelked kitártad Felém, valahogy olyan fájdalomnak tet-
ted ki magadat, amelyre Én, ha hűséges akarok lenni Önmagamhoz - márpe-
dig feltétlenül az akarok lenni, és az is leszek, mert ez a te érdeked is -, akkor 
nem lehetek tekintettel erre, csak azzal a simogatással törődhetek, mely min-
denképpen orvosság számodra.

Tökéletesen igazad van, mikor azt a nézetet vallod, hogy egy nő és egy 
férfi között nem lehet elég a testi kapcsolat. Akik ezt tagadják, azok hazud-
nak önmaguknak, s hogy e hazugságukat ne kelljen beismerniük, hát propa-
gandát csinálnak hazugságuk mellett.  Mivel nagy a számuk azoknak, akik 
önbecsapásban akarnak élni, tehát félnek szembesülni az igazsággal, ezért e 
propaganda sok követőre talál, sokan sorakoznak fel e hamis nézet mellett. 
De azt, hogy valami igaz vagy nem igaz, ezt sohasem az dönti el, hogy há-
nyan képviselik azt a valamit.

Gyermekem!  Az  eddig  elmondottak,  mint  simogatások,  fájni  akkor 
kezdenek, ha az előzőkhöz még hozzáteszem azt, hogy bár nem elég a testi 
kapcsolat, de nincs olyan lelki kapcsolat sem, melyre azt lehetne mondani, 
hogy ELÉG. Ez bizony fájdalmas igazság, de igazság, és éppen ezért felsza-
badító erővel rendelkezik. 

Mitől is kell meg- és fölszabadulnia annak, aki nem akar csalódni, aki 
boldog akar lenni házastársa mellett ? Föl- és meg kell szabadulnia attól a 
téveszmétől, hogy ember embert boldogíthat. Két út áll mindenki előtt, aki 
házasságában nem mond le  a boldogságkeresésről.  Az egyik a születendő 
gyermekekért való önfeláldozástól remélt boldogság. Meg kell mondjam, ez 
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csak elodázza a csalódás, az önbecsapás valóságára ébredés idejét. A másik 
út Én vagyok.

Aki Engem abszolút elsőnek vállal, annak bár a szenvedések kelyhét ki 
kell innia, de rátalál a Földön elérhető boldogság valóságára. De aki bárkit 
jobban szeret, mint Engem, az nemcsak azt éli meg, hogy csalódik házastár-
sában, gyermekeiben, hanem azt is, hogy csalódni fog Bennem is. Igen, mert 
Engem nem lehet másokkal egy sorba állítani akkor sem, ha első helyre tesz 
is Engem az illető életében.

Ez tehát azt jelenti, hogy a párkapcsolat sem lehet cél-program, csak 
eszköz jellegű lehetőség, talentum arra, hogy valaki Hozzám közelebb kerül-
jön. Ha valaki nem erre használja fel párkapcsolatát, az nem értett meg sem-
mit abból, amire az Isten őt teremtette. Vagyis abból az igazságból, melyet 
Ágoston  barátom  így  fogalmazott  meg:   "Önmagadra  teremtettél  minket 
Urunk, és nyugtalan a mi szívünk, míg Benned meg nem nyugszik."

Drága Gyermekem! Ameddig olyan ELSŐNEK állítasz  be életedbe, 
hogy Én mondom meg mindig, ki, mi a második, harmadik, tehát a ABSZO-
LÚT ELSŐ lehetek, addig nemcsak vezetni tudlak, de erővel is el tudlak lát-
ni, hogy az Általam megkívánt önfegyelem ne elfojtása legyen vágyaidnak, 
hanem az Értem vállalt áldozatos szereteted számára isteni ERŐFORRÁSSÁ 
tudjon válni.

Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

437. MIÉRT NEM SZERETNEK ENGEM AZ EMBEREK?
Kérdező: 

Miért nem szeretnek engem az emberek? Hogyan lehetnék jobban Is-
tennek tetsző? Gyermekeimért könyörgöm, hogy Téged válasszanak.
HANG: "Drága Gyermekem! Tudom, hogy te a legjobbat akarod, s 

meg vagy győződve arról,  hogy csak a tieid java áll előtted, mikor igazad 
mellett tanúságot teszel. Mivel Én szívedbe látok, ezért szívemre is ölellek, 
de a te problémád olyan válaszra késztet Engem, mely választ sokan fogják 
olvasni, s ezért Nekem olyan igazságokat kell leíratnom médiumommal, me-
lyek neked is nagyon nagy csalódást fognak okozni. Nagyon kérlek, ne bor-
zadj meg azoktól a gondolatoktól, melyeket most közölni fogok veled. Ismét-
lem. Nagyon szeretlek. Semmiképpen sem ítéllek el. Látom jó szándékodat. 
De most kénytelen vagyok téged felhasználni arra, hogy mialatt  mások sze-
mét LÁTÓVÁ kell tennem, azalatt a te szemedről is meg kell próbálnom le-
operálni  a  hályogot.  Ez  számodra  fájdalmas  műtét  lesz.  De gondolj  arra, 
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hogy minden egyes szót az a szeretet mondat Velem, mely itt és most kényte-
len IGAZSÁGBAN megnyilvánulni. Kezdem hát az operációt.

  Te nem azt az igazságot képviseled, mely azonos Velem. Te azt az 
igazságot képviseled, melyet vallási igazságnak neveznek. Számodra szinte 
megbotránkoztatónak hangzik, ha azt mondom, hogy Engem azért feszítettek 
keresztre, mert megállapították Rólam, és joggal állapították meg, hogy nem 
vagyok vallásos. 

Az akkori vallási vezetők állítása szerint szinte minden vallási törvényt 
áthágtam. Nem tartottam meg az előírt böjtöket, megszegtem az Úr napjának 
előírásait, a tisztálkodási törvényeket, ezekhez még hozzájött, hogy utcanők-
kel,  vámosokkal,  a  nép söpredékeivel  tartottam fenn kapcsolatot.  Még az 
egyházi  adó  megfizetéséből  is  bizonyos  értelemben  tréfát  űztem.  Közben 
még anyámat is bizonyos értelemben megtagadtam  (Máté 12: 48-49.), né-
pem egyszerű polgárait pedig  arra akartam rávenni, hogy szeressék a római 
megszálló  katonákat,  akik  népünk legnagyobb ellenségei  voltak.  Sőt!  Azt 
mondtam: "Inkább szeressétek ellenségeiteket!" De káromkodtam is az akko-
ri egyházi vezetők szerint, mivel istenné tettem magamat, s Istent atyámnak 
mertem nevezni. Sőt, még azt is állítottam, hogy ez az Isten a ti Atyátok is! 
Ugyanakkor árulómat, aki Engem eladott, még barátai előtt sem lepleztem le, 
pedig a józan ész nyilván ezt kívánta volna.

Bizony Leányom! Te nem azt  az  igazságot képviseled,  mely Velem 
azonos, hanem azt, mely Engem képes keresztre vinni bármikor, ha éppen 
hatalmi érdeke ezt kívánja. Te azt kívánod, hogy még gyermekeidet is ebben 
az irányban befolyásoljam. Vagyis hazudtoljam meg Önmagamat, s tegyek 
hitet egy olyan ocsmány hatalmi rendszer mellett, mely akár egy  ateista ural-
kodó osztállyal is képes lepaktálva  Engem alku tárgyává tenni.

Pedig mindenki megtanulhatta az elmúlt  évtizedekben, hogy egyházi 
iskolákban nem taníthatnak  Engem, legfeljebb csak bizonyos szempontból 
Rólam, mert azt egyetlen egyházi vagy  világi hatalom sem tudná elviselni. 
Egyetlen egyházi iskolában sem tanulhatják gyermekeid azt, hogy gyilkolni 
senkit és senkinek sem szabad, még a katonát sem, katonának! 

Szerinted megengedett, sőt jó dolog, hogy még esküt is tetetnek gyer-
mekeitekkel arra, hogy embert fognak ölni parancsra, ha akár állami,  akár 
egyházi hatalmasságok hatalmi érdekei ezt kívánják. 

Te ezt nagyon természetesnek és jónak gondolod, s csodálkozol, ha jó-
zan  gondolkodású  emberek  ennek a  fajta  vallásosságnak hátat  fordítanak. 
Csodálkozol, pedig nem ők járnak a kárhozat útján, hanem te. 
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Persze nem arról van szó, hogy elkárhozol, mivel hivatkozhatsz tudat-
lanságodra. De igenis szó van arról, hogy a  te vallásosságodhoz Nekem sem-
mi közöm sincs. Bár nagyon szeretlek, de boldogítani nem tudlak. Boldogíta-
ni csak azt tudom, aki úgy akar gondolkodni, mint Én gondolkodom.

Te megdöbbentél, mikor a HANGBAN olvastad a papokról és a papi 
hivatásról  szóló  szavaimat.  Földi  életemben  sem  találtam  egyetlen  papot 
sem, aki komolyan ki mert volna Mellettem állni. Halálom után aztán már 
voltak még a papok között is, akik többen megtértek. (Ap.csel. 6:7.) De eh-
hez nekik akkor a vértanúságot kellett vállalniuk, és természetesen azt, hogy 
a hatalmasságok kiközösítik őket. Ma sincs kisebb ára a Mellettem kiállás-
nak.

Te a Hozzám tartozást valami szirupos, limonádés jámborkodásnak vé-
led, imádságok, litániák, szentmisék, szertartások kavalkádjában, elbódítóan 
szép dicshimnuszoknak fennkölt  éneklésében,  s  eszed  ágában sincs,  hogy 
olyasmit gondolj erről, amit Én világosan kijelentettem: "Nem lehet különb a 
tanítvány mesterénél."  Eszedbe sincs, hogy gyermekedet börtönben akard 
látni, vagy megvetettnek, kicsúfoltnak, nincstelennek, mint amilyen Én vol-
tam. Te úgy gondolod, hogy Belőlem elég volt EGY. Úgy  gondolod, hogy a 
papoknak nem az a feladatuk, hogy példámat kövessék, és sorsomat vállal-
ják, hanem az, hogy minden különösebb anyagi gond nélkül élvezzék, az Én 
halálomra  keresztáldozatomra  hivatkozva  élvezzék  a  főtisztelendőséggel, 
biztonságos földi jóléttel járó kegyes, kegyelmi életet. 

Drága Leányom! Ha te ismernél Engem, akkor olyan lenne életszemlé-
leted, hogy környezeted tisztelettel beszélne rólad, és példaképnek tekintené-
nek még akkor is, ha nem értenének egyet veled egészen. De amíg neked 
olyan egyházi személyek a példaképeid, akiknek sem családjuk, sem komoly 
munkaviszonyuk nincs,  de ugyanakkor jól  élnek, vagyis olyan példaképed 
van, mely csak becstelennek minősíthető, s ilyen életformát kívánsz gyerme-
kednek is,  addig ne kívánd, hogy Tőlem támogatást kapsz e példaképed sza-
lonképessé tételére.

Drága  Leányom!  Nagyon  szeretlek,  nagyon  sajnállak.  Pontosan  úgy 
imádkozom érted, mint imádkoztam a kereszten azokért, akik Engem meg-
gyalázva megöltek.  Imám tehát így hangzik érted: " Atyám! Bocsáss meg 
neki, mert nem tudja, mit cselekszik."

******************************************************
438. EGY HALOTTRÓL SZERETNÉK TUDNI VALAMIT!
Kérdező: 
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Egy halottról szeretnék tudni valamit!
Médium:  Uram! Én nem vagyok sem halottidéző, sem halottlátó. Kérlek, 
mondd meg, utasítsam-e el a kérdező kérését?
HANG: "Ne utasíts el semmit és senkit! Ami szeretetből jön, és aki jó szán-
dékú érdeklődő, annak állj rendelkezésére. Lehetőséget adok arra, hogy be-
szélj az illetővel."

"Bemutatkozom. Betért vagyok. Nem megtért.  Itt már az is nagy do-
log, ha valaki betért lehet. Sokan vagyunk betértek. Átmeneti az állapotunk. 
Türelmesen várom, hogy mikor szólítanak tovább. Itt nem percekkel mérik 
az időt. Itt ezer év annyi, mint nálatok egy nap. De ez is csak hasonlat. Míg 
várnom kell, addig ismeretségeket kötök, kapcsolatokban mérem föl magam. 

Kezdek kíváncsi lenni.  Ez itt  nagyon fontos! Tudom, hogy ez segít 
előre, mert aki még nem elég kíváncsi, annak stagnál a fejlődése. Szívesen 
mennék a Földre is vissza, de ez nem rajtam múlik csupán. Ha csak rajtam 
múlna,  akkor  jobban meggondolnám,  s  lehet,  hogy nem vállalnám.  Azért 
mondtam, hogy szívesen mennék a Földre, mert nem gondolom még át elég-
gé helyzetemet. Ezért mondtam, hogy ha meggondolnám, akkor nem biztos 
hogy lemennék. 

Van  bennem sok  bizonyosság,  de  van  sok  bizonytalanság  is.  Ezért 
jobb, ha nem zavar senki, mert bizonytalanságomban talán másokat is elbi-
zonytalaníthatok. Nem akarok ártani senkinek. Számomra még hűvös szó a 
szeretet. Pedig tudom, hogy csak ez melegíthet fel mindenkit.

 Sokat hallok Jézusról. Nem találkoztam még Vele úgy, hogy átláthas-
sam egészen magam. Már láttam őt. Itt Ő a világosság, és egy olyan furcsa 
ölelés, amihez foghatót a Földön el sem lehet képzelni.  Tudod, hogy ölel, 
mégsem nevezheted  biztonságnak.  Tudod,  hogy nincs  nagyobb  biztonság 
Nála, de mindig ott van lelkedben valami elvárás az Ő irányából feléd, s te 
tudod, hogy még messze vagy ettől  az  elvárástól,  tehát attól,  aki lehetnél 
most, ha a földi életben más lett volna az értékrended. 

Az értékrend. Igen, az értékrend. Ezzel a gondolattal vagyok itt legjob-
ban megkötözve. Nem szabadulhatok tőle, mert tudom, hogy ez a kötelék az 
egyedüli, mely szabaddá akar tenni. Ugye furcsákat mondok.  Nem tudom 
magamat jobban kifejezni. De nektek nem is engem kell megértenetek, ha-
nem Jézust. Ő ezért ment a Földre. Nem megváltásra. Megértésre. Nem üz-
letkötő, hanem szabadító. Ő nem megváltó, de VÁLTÓ! Jó irányban beállí-
tott VÁLTÓ. Őt át lehet váltani, s akkor történnek kisiklások. Sokan átváltot-
ták már Őt a Földön. Én is átváltottam Őt többször is. Ő mindig visszaváltja 
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önmagát. Őt nem szabadna átváltanotok, de föl kellene váltanotok. Ha újra a 
Földre mennék, akkor csak azért mennék, hogy fölváltsam őt, hogy bevált-
sam az itt kiérlelődött elhatározásomat, s megvalósítsam elvárásait.

Ha imádkoztok értem, az jó, az nagyon jó. Az nem zavar. De ha kér-
deztek, az zavar. Ezért nekem jobb, ha nem zavartok, mert zavartságom nem 
segíti szívetek nyugalmát. Pedig én segíteni akarok. Csak segíteni. Mindig, 
mindenkinek, mindenben csak segíteni.

Búcsúzom azzal, hogy megköszönöm a FÉNYNEK a kapott lehetősé-
get, melyben elmondhattam azt, amit elmondhattam.
DICSŐSÉG NEKI MINDÖRÖKKÉ !"

******************************************************
439. MI A TERVED VELÜNK? MI AKARNAK AZ UFÓK?
Kérdező: 

1. Mi a terved velünk? 
2. Mit akarnak velünk az ufók?

HANG: "Gyermekem! 
1. Mint tudod, Én nem vagyok tévé, mely kész téglákat nyújt számo-

tokra szellemi építkezésre. Nem. Én együtt akarok munkálkodni veletek. Ho-
gyan megy ez?

Amikor egy csoport kérdezi, hogy mi a tervem e csoporttal, akkor azál-
tal kaptok erre választ, hogy elcsendesedtek, imádkoztok megvilágosodásért, 
összeszeditek  gondolataitokat,  utána  mindenki  elmondja,  hogy mire  jutott 
szívében a kérdéssel kapcsolatban. Az elhangzottakat összegezni kell, s kö-
zös egyetértéssel elhatározásra kell jutnotok. Tehát nincs olyan, hogy nektek 
nem kell  semmi felelősséget vállalnotok önmagatokért,  majd a HANG ezt 
fölvállalja helyettetek. Nem. Nem helyettetek, hanem veletek akarok együtt-
működni.

Csak azokkal tudok együttműködni, akik hisznek Bennem. Csak azok 
hisznek Bennem, akik elhiszik e szavaimat  is:  "Ahol ugyanis ketten vagy 
hárman  összegyűlnek   az  Én  nevemben,  ott  vagyok  közöttük."  (  Máté 
18:20.)Ebből az is következik, hogy csak az Én nevemben összejöttekkel tu-
dok együttműködni. Vagyis azokkal, akik azért jönnek össze, hogy Velem ta-
lálkozzanak

Minden nevemben összejött közösségnek lehetősége van úgy találkoz-
ni Velem, hogy terveimről velük kapcsolatban tudomást szerezzenek egymá-
son keresztül Tőlem.
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2. Az ufókkal kapcsolatban szintén tévhit él közöttetek. Vannak föl-
döntúli lények. Nevezzük most ezeket az érthetőség kedvéért szellemeknek, 
függetlenül attól,  hogy más bolygón vagy más dimenzióban, vagy e kettőt 
váltogatva élnek.  Azért  tehetjük ezt,  mert  hatásuk felétek nem attól  függ, 
hogy hol van otthonuk, hanem attól, hogy mit hordanak magukban. Ezek kö-
zött vannak boldogok és vannak boldogtalanok. A boldogokat nevezzük an-
gyaloknak, a boldogtalanokat pedig ördögöknek.

Arra a kérdésre, hogy ezek mit akarnak veletek, a válasz nagyon egy-
szerű.  A  boldogok  boldogítani  akarnak,  a  boldogtalanok  boldogtalanítani 
akarnak.

 Azt világosan elmondtam, hogy a boldogság ÚTJA Én vagyok. Aki 
ezt választja, az szinte hivatalból kiteszi magát az angyaloktól származó ha-
tásoknak. Aki nem akar Engem ÚTKÉNT vállalni, az ugyanilyen automati-
kával az ördögök hatásának teszi ki magát. A boldogok és a boldogtalanok, 
tehát  az  angyalok  és  az  ördögök,  természetüknek  megfelelően  működnek 
azokkal, akik nekik magatartásukkal erre lehetőséget adnak. Mindkét oldalon 
fokozhatjátok a felétek áradó hatást tudatos kéréssel, kívánságokkal, vágyak-
kal, melyeket feléjük irányítotok.

Nektek nem e szellemi lényekben kell bíznotok, hanem Bennem. Aki 
Bennem bízik, az nyugodt lehet, hogy mindig megkapja Tőlem akár közvet-
lenül, akár angyalaim által a szükséges erőt, irányítást, s ez így igaz akkor is, 
ha akár közvetlenül Tőlem, akár közvetve angyalaimtól kéri a boldogító erőt. 
Az erő mindenképpen Belőlem árad, mint FORRÁSBÓL. De a ti pszichikai 
felépítettségetek  következtében  nagyon  hasznos  számotokra,  ha  nemcsak 
közvetlenül Velem, hanem angyalaimmal társulva akartok boldogok lenni. 
Azt, hogy mikor fordulj Hozzám közvetlenül, és mikor angyal által, azt pszi-
chéd benső igénye határozza meg.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL."
******************************************************

440. MIT JELENT AZ, HOGY MÁRIA ORSZÁGA VAGYUNK?
Kérdező: 

1. Mit jelent, hogy országunk Máriának lett fölajánlva? 
2. A mágiáról, mágusokról szeretnék tiszta tanítást kapni.

HANG: "1. Földi életemben  Anyámnak felétek közvetlenül szinte semmi 
szerepe nem volt. Próbálkoztak ugyan néha általa protekciót szerezni, de Én 
ezeket mindig leállítottam.  Miután fölmentem a mennybe, ez a protekció-
igény részetekről  hangsúlyozottan  szerepet  kapott,  azoknak  közbenjárását 
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kérve,  akik földi  életemben közvetlen közelemben éltek.  Sajnos nem volt 
elég okos senki ahhoz, hogy ezt leállította volna. A protestantizmus egy ki-
csit a vízzel együtt kiöntötte a gyereket is.

Mikor első királyotok Máriának ajánlotta  az országotokat,  akkor ezt 
azért tette, mert tudta, hogy ő hamarosan kilép a földi dimenzióból, s volt 
annyi önismerete, hogy arra nem nagyon számíthatott, hogy innen továbbra is 
segíthetné a ti országotok lakóit. Valamit megsejtett abból, hogy egy király, 
aki természetszerűen gyilkos is,  példakép nem lehet majd végig az ország 
történetében, ha egy ország népének az a feladata, hogy Velem azonosuljon. 
Velem, a kicsivel, a kiszolgáltatottal, a szegénnyel. Ő úgy gondolta, hogy egy 
gyermek-népnek ANYA kell. Anya, aki példakép is. Úgy gondolta, hogy van 
értelme valamilyen protekciónak. Annyira ismert  Engem, hogy tudhatta,  ő 
nem rendelkezik azzal az erkölcsi súllyal, mely évezredekig erőt képes sugá-
rozni. Ráérzett erre az igazságra. Ma már  az ő erkölcsi súlya szinte a nullá-
val egyenlő országotokban. Demokráciákban nincs komoly szerepük a kirá-
lyoknak sem élve, sem halva.

Amikor ez az ember Máriának felajánlotta az országot, nyilván nem lá-
tott olyan tisztán, nem lehetett akkora rend a fejében, mint most nektek van. 
De azt feltétlenül remélte, hogy Márián keresztül a Velem való élő kapcsolat 
véglegesül abban az országban, melyet  e felajánlás után Mária országának 
lehet majd nevezni. 

Ennek van is némi alapja. Az édesanyakép képes finomítani egy gyer-
mek szívét. Főleg, ha ez az édesanya az Én édesanyám. Aki ma Máriával po-
zitív módon sokat foglalkozik, az nem válik könnyen ellenségemmé. De té-
ved az, aki azt hiszi, hogy Nekem Mária segítségére van szükségem ahhoz, 
hogy nektek jobb és szebb legyen az életetek. A valóság az, hogy Nekem is, 
Máriának is rátok van szükségünk ehhez. Ha ti nem segítetek bennünket, ak-
kor az egész mennyország tehetetlen veletek szemben.

A földön élő Mária-tisztelők  addig járnak jó  úton,  míg van bennük 
szándék, hogy tanuljanak Máriától, hogy hallgassanak rá. Ennek fordítottja, 
vagyis hogy Mária hallgasson rátok, hogy ti okítsátok ki őt, hát ez bizony egy 
elrontott Mária-tisztelet. 

A szentek tisztelete azért megengedett Részemről, mert azt remélem, 
hogy tanulni akartok életformát tőlük. Itt tehát - hasonlattal élve - egyirányú 
útról van szó. Aki az országot Máriának adta, az megtett mindent annak ér-
dekében, hogy bennetek tudatosodjék: Mária is tanítani akar benneteket, és e 
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felajánlás erejében tanítani is fog benneteket. De hogy ti tanultok vagy sem, 
az rajtatok múlik. 

Remélem, megértettél. Máriának Isten ad küldetést felétek, és nem ti 
adtok küldetést Isten felé. A felajánlásnak ez a lényege. Aki nem ezt teszi, 
sőt aki ennek ellenkezőjét teszi, az elrontja azt, amit első királyotok szeretett 
volna állandósítani köztetek.

2. Most mondok pár szót a varázslásról, a mágusokról.
Amikor a Földön jártam, akkor sokszor hangsúlyoztam, hogy a HIT-

NEK óriási ereje van. Amíg veletek voltam, addig annyira nem használtátok 
hiteteket, hogy az már Számomra gyakran bántó volt. Szóvá is tettem több-
ször. Azt is mondtam, hogy azután, ha elmegyek, ti még nagyobb dolgokat is 
fogtok végrehajtani, mint amit Én tettem köztetek.

Van tehát egy bennetek lévő csodálatos erő, és van a HIT, melyet ha 
mozgósít valaki, akkor csodák történnek általa. Azért írattam le kiemelten e 
szót, csodák, mert csak bizonyos nézőpont szerint nevezhetők annak. 

Mágusoknak általában  azokat  az  embereket  szoktátok  nevezni,  akik 
már mielőtt a Földre jöttek, olyan szerepet vállaltak magukra, melyhez elke-
rülhetetlen két tényező. Az egyik, hogy valaki különleges képességeket fedez 
fel magában, s ezeknek fejlesztésére nagy gondot fordít. A másik tényező pe-
dig az, hogy életét olyan hittel rendelkezők közé helyezi, akik a benne lévő 
rendkívüli képességeket nemcsak tudomásul veszik, de még föl is transzfor-
málják hitük által.

Ha az ilyen mágusok még boldogtalan szellemekkel is szövetkeznek, 
akkor fekete mágiáról van szó. Ha jó szellemekkel, tehát angyalokkal lépnek 
kapcsolatba, akkor fehér mágiáról van szó.

Még meg kell említenem a karizmatikusokat. A karizma az egy olyan 
átlag-képesség,  melyet  az Én Lelkem azért  erősít  fel  valakiben rendkívüli 
szintre, hogy szeretetemet tisztultabban tudja mások felé közvetíteni. E téren 
tehát sem mágiáról., sem mágusokról nincsen szó.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

441. AZ ÉLET KARDINÁLIS KÉRDÉSEI FOGLALKOZTATNAK
 Kérdező: 

Az élet kardinális kérdései foglalkoztatnak.
HANG: "Kedves Barátom! 

Az értelemmel bíró teremtett lényeknek három kardinális problémája 
lehet. Az első a TEREMTÉS. A második a SUGALMAZÁS. A harmadik a 
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MEGTESTESÜLÉS. E három közül sorrendben a harmadik az első. Az elő-
ző kettő EZÉRT van. Mit jelent  az Istennek ez a  három megnyilvánulása?

A teremtés az Isten abszolút tökéletessége oldaláról nézve szükségsze-
rű megnyilvánulás, mivel a lét pozitív értelemben több, mint a nemlét. De az 
is szükségszerű Isten oldaláról nézve, hogyha teremt, akkor önmagához mél-
tó tökéletességet kell teremtenie. Ez pedig csak Ő maga lehet. Tehát a MEG-
TESTESÜLÉSBEN Neki magának kellett megteremtményesülni. Ennek pe-
dig morális előkészítése volt a sugalmazás, mely ugyan meg nem szűnt a te-
remtéssel, de más tartalmat kapott általa.

Első  kijelentésem a  nyilvánosság  előtt  ezért  így hangzott:"Betelt  az 
idő."(Mk 1;15). Velem elérkezett a  világvége!   Általam, Velem és Bennem 
már mindenki tudhatja, ha akarja, hogy hogyan néz ki a tökéletes, boldog 
ember.  Példát  adtam nektek.  Minden problémátokra megoldás vagyok. És 
csak ÉN vagyok megoldás. Senki más! Bennetek élek
(Jn 14;23)! Közöttetek élek (Mt 18;20)! Ha valóban érdekelnek azok a kardi-
nális kérdések, melyek boldogságod alappillérei, akkor akarj jobban megis-
merni  Engem.  Megismerhetsz  az  evangéliumokból,  a  szívedből,  a  józan 
eszedből, a körülötted és benned megtapasztalható történésekből. Van orszá-
gotokban  egy hittankönyv,  melyből  szintén  tiszta  képet  kaphatsz  Rólam. 
Címe: MERRE MENJEK?

Barátom! Kérdésedre szívesen közöltem veled az előző gondolatokat. 
Bízom benned!"

******************************************************
442. MI AZ OKA BETEGSÉGEMNEK?
Kérdező: 

Betegségeim okára szeretnék választ kapni!
HANG: "Gyermekem! 

Te nagyon jól tudod, hogy minden megoldás Istennél van, és nem em-
bereknél. Főleg nem olyan embereknél, akik anyagi gyarapodás reményében 
állnak mások rendelkezésére. 

Azok az anyagi eszközök, melyekre valakinek szüksége van, ha Ben-
nem bízik, biztosítva lesznek számára. De ahol e téren a józan mérce felbo-
rul, ott Én jelen nem vagyok.

Azok az emberek, akiknek legfontosabb a testi gyógyulás, ennek érde-
kében úgy fogják feláldozni anyagi javaikat, hogy a végén csalódottan, idegi-
leg összeroppanva, mindenből kiábrándulva fogják siratni elrontott életüket 
akkor, amikor már késő lesz.
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Te kaptál Tőlem olyan megtapasztalásokat, melyek megmenthetnek at-
tól, ami  azokra vár, akiket az előbb említettem.

Ameddig tudsz hálálkodni, addig kérhetsz bármit.  Igen, mert a hálás 
szív előtt nem maradhat rejtve az, hogy az Én szeretetem nagyobb, mint a ti 
előrelátó okoskodásotok. Aki hálás tud lenni Nekem a naponta kapott ke-
gyelmekért,  az még a legsúlyosabb betegségében is meg tudja őrizni szíve 
békéjét, és képes vigasztalni másokat akkor is, ha úgy tűnik, jobban rászorul-
na vigaszra, mint az, akit vigasztal.

Sajnos, ma köreitekben sokan élnek vissza azokkal a képességekkel, 
melyeket mások érdekében kaptak, és sokan lelkiismeretlenül kihasználják 
azoknak a hiszékenységét, akik lelkük mélyén már nem hisznek Bennem. Te 
semmiképpen se akarj ezek sorába tartozni, mert sorsuk pillanatnyi örömök, 
vigaszok után csupa boldogtalanság.

Élj hited szerint. Nagyon szeretlek. Az Enyém vagy! És ez a lényeg! A 
többi az Én dolgom.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

443. VILÁGKATASZTRÓFA  ELŐTT VÁLLALHAT E 
          VALAKI GYERMEKET?
Kérdező: 

1. Világkatasztrófa előtt vállalhat-e valaki gyermeket? 
2. Feléd vezet-e az utam? 
3. Döntsek-e egy utazás mellett?

HANG: "Kedves Barátom! 
1. Egy félreértést  kell  benned kitisztáznom. A Földön élő szülőknek 

legfeljebb az lehet a kérdésük a gyermekáldással  kapcsolatban, hogy saját 
maguk számára mit  jelent ez, de semmiképpen sem az, hogy a születendő 
gyermek számára mit jelent. Ez azért van így, mert nem a szülő választja a 
gyermekét. A szülő csupán egy gyermek születésének felté-teleit teremtheti 
meg. Az aztán az itt élő szellemeken múlik, hogy valaki leszületik-e a Földre 
vagy sem, és hogy hová, kihez születik.

Magadat kell hát mérlegre tenned, ha e témában dönteni akarsz. Általá-
nos elv, hogy a holnap majd gondoskodik magáról. Neked az a feladatod, 
hogy éjszaka nyugodtan tudj aludni. Akkor éred ezt el, ha döntéseid követ-
kezményeit nem földi mércével méred, hanem az örökkévalóságra gondolva 
hozod meg. Nem kell nagy fejtörés annak átlátására, hogy csak az örökkéva-
lóság ÖRÖK. Minden más: tiszavirág-életű, eszköz jellegű!
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2. Utad mindenképpen Felém vezet. Sohasem teremtettelek volna meg, 
ha nem tudtam volna, hogy előbb-utóbb megtalálod Nálam boldogságodat. 
De ez az előbb-utóbb nem lehet számodra mindegy. Az volna jó, ha előbb, 
mint utóbb történne ez meg. Ennek érdekében ne hagyd abba az Engem kere-
sést. Ne vedd ellentmondásnak: csak az kereshet Engem, akit Én már megta-
láltam.

3. Mivel nem vagy magányos sziget, ezért a kérdezett utazásodat nem 
döntheted el egyedül. Nem Tőlem kell várnod e kérdésedre a választ.

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

444. REIKI  PROBLÉMÁRÓL
Kérdező: 

1. REIKI problémáról. 
2. Megsérültem egyházi személyek között. 
3. Meditációról. 
4. Szellemi segítőinkről. Mi a feladatom? Hogyan kell gondolkodás-át-
alakítást végezni? 
5. Betegségem orvosolható? 
6. Megsértettem valakit a szellemvilágból? Mi a karmikus feladatom?

HANG: "Drága Gyermekem! 
Amire teremtettelek, vagyis Magamra, ez rugója életednek. A körülmé-

nyeid által felajánlott eszközöket sajnos csalhatatlannak gondoltad, s annyira 
bíztál bennük, mint egy istenben. 

1.  A  REIKI-módszer:  MÓDSZER csupán.   Kivétel  nélkül  minden 
módszer  annyiban  értékes,  amennyiben  a  CÉLHOZ viszi  közelebb  hasz-
nálóját. Így van ez a REIKI-módszer esetében is. Nem a módszer a minden-
ható! A mindenható ÉN vagyok. Én nem módszer vagyok, hanem olyan sze-
mély,  aki mérhetetlenül szeret téged, s te csupán azért kereshetsz Engem, 
mert Én már rád találtam.

Módszerek által keresel. Nem is kereshetsz másképpen. Van egy csal-
hatatlan módszer. A HIT. Ha két dolgot igyekszel elhinni, akkor életed feltét-
lenül átvált a holtvágányról olyan vágányra, mely már itt a Földön békét és 
boldogságot fog adni szívednek. 

Az egyik az, hogy Én úgy szeretlek téged, mint senkit a világon. /Ha 
még valakit úgy szeretnék, mint téged, akkor kettő lenne belőled./ A másik 
pedig az, hogy minden nap életed körülményeibe csomagolva biztosítok szá-
modra valami VIGASZTALÓT! Nincs egyetlen egy olyan nap sem, hogy va-
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lamivel meg ne ajándékoználak. De ajándékaim meglátására szemeidet neked 
kell  rátisztítani.  Tulajdonképpen  az  ilyen  szemeket  nevezem HITNEK.  E 
HIT tisztasága és erőssége nem Tőlem függ. Ha Tőlem függene, akkor min-
den ember mérhetetlen nagy hittel rendelkezne, s Én lennék felelős azért, ha 
valaki nem hisz elég hatékonyan. De akkor ellentétbe kerülnék Magammal, 
mivel akkor titeket nem Magamra, hanem Engem bennetek teremtettem vol-
na. Ilyen értelmetlenséget ne nézz ki Belőlem!

Hidd el, minden az előbb említett két nagy valóság hitben való elfoga-
dásától függ. E kettőt semmiféle módszer sem helyettesítheti. Ahol helyette-
síteni próbálják, ott a legtökéletesebb módszer is célt téveszt, s ahelyett, hogy 
segítene, inkább rombol. 

Ha hiszed, hogy mérhetetlenül szeretlek, tehát úgy, ahogy csak egy Is-
ten tud szeretni,  és törekszel naponta hálát adni azokért az ajándékaimért, 
melyeket körülményeidben vagy közvetlen lelkedben hited által fölfedezel, 
mint szeretetem jeleit, akkor elindultál nemcsak a boldogság felé, hanem a 
boldogság ÚTJÁN is!

Mindaz, amit leveledben a REIKI-vel kapcsolatos élményeidről mon-
dasz, az előbb említett HIT által helyére tehető.

2. Az egyházi személyekkel kapcsolatban szintén az csalódásod gyöke-
re,  ami  a REIKI módszernél.  Ameddig súlyt jelent  neked,  hogy milyenek 
azok, akikről úgy tudod, hogy átadták magukat Nekem, addig szinte semmit 
sem értettél még meg tanításomból. Nem az az érdekes, hogy milyenek a Ne-
kem átadottak,  hanem  az,  hogy Én  milyen  vagyok!  Egy IGAZSÁGGAL 
szemben mérhetetlenül sok hazugságot lehet felsorakoztatni. Ha valaki nem 
az EGY IGAZSÁGGAL kezd foglalkozni,  hanem mást  boncolgat,  bizony 
soha nem talál rá az EGY IGAZSÁGRA még akkor sem, ha mint Pilátus 
előtt, ott áll előtte maga az IGAZSÁG!  (János 18: 38.)

3.  A meditációval  kapcsolatban  a  legegyszerűbb és  legfontosabb és 
legelső lépcsőnél kell kezdeni. Ez pedig így hangzik: imádkozni /meditálni/ 
= lelkem Istenhez emelem. Tehát aki valóban saját lelke épülésére meditál, 
az az imádságnak egyik formáját választja azért, hogy ezáltal emelje lelkét 
Istenhez. Aki nem ezért meditál, azzal Lelkem nem tud mit kezdeni. Én tehát 
csak ezzel a meditációval lehetek kapcsolatban.

Mindenki tud imádkozni, ha akar. Ha valaki nem akar, akkor senki sem 
tudja erre őt rákényszeríteni. Abban a pillanatban, amikor valaki jó szándék-
kal  Istenre  gondol,  már  imádkozik.  Aki  tehát  azt  mondja,  hogy nem tud 
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imádkozni, az valami egészen helytelen elképzelést hordoz magában az imá-
val kapcsolatban.

Az imának nagyon sokféle  formája  van.  Minden komolyabb hittan-
könyv,  imakönyv,  bőven  nyújt  ezekről  információkat.  Velem  beszélgetni 
nem rendkívüli dolog, hanem az egyik legtermészetesebb emberi magatartás. 
Olyan ez, mint a káromkodás, csak pozitív töltettel. Nem kell hozzá különle-
ges tanulmányokat folytatni. Hinni kell Bennem, és szeretni kell Engem. Te-
hát Értem élni, tenni, amit teszel, és ezt jó szándékkal kell tenned. Ilyen egy-
szerű.

4. A szellemi segítők létezése körül is bizonyos félreértéseket ki  kell 
tisztáznom.  A  hagyományos  megfogalmazást  szerencsésebbnek  tartom. 
Vagyis a szellemi segítők helyett jobb, ha ANGYALOKAT mondasz. Az an-
gyal szó küldöttet jelent. Atyám küldi ezeket a jóságos szellemeket hozzátok. 
Ti nem tudjátok megsérteni őket úgy, hogy ők valami sértést magukban tud-
nának hordozni. Fájdalmat tudtok okozni nekik, éspedig azáltal, ha magatok-
nak ártotok.

 Sajnos sokkal többet ártotok magatoknak, mint amennyit az itteni éle-
tetekben átláttatok és vállaltatok egykor. Ez azért van, mert mióta a Földre 
jöttem, olyan lehetőséget kaptatok, melynek föl nem használása által rosz-
szabbul jártatok, mintha a Földre el sem jöttem volna. Éppen azért kellett el-
jönnöm, hogy az ártó szellemek hatását képesek legyetek gondolkodás-átala-
kítással semlegesíteni. De ti éppen ezt nem akarjátok vállalni. Legtöbb eset-
ben sok pénz a zsebetekben többet jelent nektek, mint az Én jelenlétem a szí-
vetekben.

Angyalaim, angyalaitok nagy segítséget jelentenek azoknak, akik hisz-
nek bennük, és kérik segítségüket. Nagyon szeretnek segíteni. De segítőkész-
ségük önmagában nem elég. Ha ez nem találkozik bennetek olyan vággyal, 
mely szükséges és fontos lenne, akkor nagyon csekély a hatékonyságuk.

Gondolkodás-átalakítást  azáltal  tudsz  végezni,  hogy utánanézel,  mi-
képpen  gondolkodom Én  olyan  témákról,  amelyeket  te  fontosnak  tartasz. 
Utána kellene nézned, hogy szerintem kik a boldogok, kik az okosak, kik az 
Atyám áldottai, stb. Ha azt látod, hogy ezekről és ezekhez hasonló dolgokról 
Én hogyan gondolkodom, s te is így kezdesz gondolkodni, akkor remélhető-
leg életedet is hozzá fogod majd igazítani ehhez a megváltoztatott szemléle-
tedhez.

Feladatod tehát értelmed megdolgoztatása. Feladatod, hogy keress, ku-
tass, és semmit se fogadj el addig, míg szíved IGENT nem mond rá. Tehát ne 
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azért tarts valamit jónak, mert azt valaki mondta, hanem azért, mert Én, Jé-
zus, aki a szívedben lakom, helyeslem azt.  Ne fogadj el Rajtam kívül na-
gyobb tekintélyt, bárki bármit is mond neked. Aki komolyan Rám hivatko-
zik, az igazolni is tudja ezt. Ha az evangéliumaim alapján törekszel gondola-
taimmal bevilágítani saját gondolataidba, fel fogod ismerni irányító szerete-
temet, s át fog járni Lelkem bölcsessége. Sem világi, sem egyházi tekintélyek 
nem helyettesíthetik Lelkem bölcsességét benned. Természetesen megszólal-
hatok egyházi tekintélyek által is, de ezt szintén igazolni fogja a szívedben 
lévő jelenlétem békét adó érzése.

5.  Betegségedről tudnod kell, hogy minden betegség orvosolható. Aki 
Rám talált önmagában, az vagy kigyógyul betegségéből, vagy nem jelent to-
vább problémát számára a betegsége, mert megérti, hogy küldetését mások 
felé, boldogságát önmaga felé, ez nem érinti. Tehát közömbössé válik beteg-
ségével szemben. De mindehhez valóban Rám kell találnia önmagában.

6. A szellemvilággal kapcsolatban már elmondtam, hogy részetekről ők 
sérthetetlenek voltak, vannak és lesznek. Mindenki csak önmagát tudja meg-
sérteni, fölsebezni. Amit ti karmikus, tehát sorsszerű adottságnak gondoltok, 
az szintén olyan valami, ami sokkal inkább motorja szeretetetek kibontakoz-
tatásának, mint akadálya annak. A lényeget érintve teljesen mindegy, hogy 
valaki tudatában legyen annak, hogy mi életében karmikus adottság és mi 
csupán járuléka életének, mivel mindenképpen és mindenkinek legfőbb fel-
adata az, hogy erejéhez mérten törekedjen senkinek sem ártani, mindenkinek 
megbocsátani és segíteni ott, ahol ezt szíve fontosnak ítéli.

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

445. MI A FELADATA KICSI CSOPORTUNKNAK?          
Kérdező: 

1. Mi a feladata kicsi csoportunknak? 
2. Bízhatunk-e az ufókban?

HANG: "Drága Gyermekeim! 
Ti vagytok az Én reménységem! Nagyon bízom bennetek. Rendkívül 

fontos számomra minden olyan csoport, mely jó szándékkal, érdeklődéssel és 
bizalommal fordul Felém. Mint tudjátok, Én azért jöttem közétek, hogy ben-
netek élhessek Lelkem által. A teremtett világnak erkölcsileg egyik legnyo-
morúságosabb területére léptem, amikor megszülettem.  Ami akkor nagyon 
fontos volt Számomra, az ma is olyan fontos. Ez pedig az volt, hogy azok a 
személyek, akik körében megjelentem, azok legyenek nagyon tudatában an-
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nak, hogy Én, az Atya Gyermeke, mindenkit meg akarok ajándékozni ezzel 
az isteni kapcsolattal.

Éljétek hát át, hogy gyermekei vagytok az Én Atyámnak, aki a ti Atyá-
tok is! Így mi egymásnak testvérei vagyunk. Örüljetek annak, hogy édestest-
vérek vagyunk!

Legfőbb feladatotok, hogy amikor találkoztok, akkor ápoljátok maga-
tokban ezt a testvériségi kapcsolatot.  Amikor pedig a csoporton kívül kell 
helytállnotok, akkor legyen azon a hangsúly, hogy a mennyei Atya gyermekei 
vagytok külön-külön, s ugyanakkor pedig Nekem édes testvéreim vagytok.

Higgyétek el, már itt a Földön átvehetitek Tőlem azt az örömöt és bol-
dog békességet, amelyet csak Én adhatok nektek, s amely mindenkor meg-
mutatja a kiutat a legkényelmetlenebb körülményekből is. Igen, mert az Álta-
lam biztosított kiút mindig befelé vezet, befelé, Hozzám, Lelkemhez, közös 
Atyánkhoz, tehát a MENNYORSZÁGHOZ.

Nincs arra megfelelő szó, mellyel ki lehetne fejezni, vagy csak egyálta-
lán érzékeltetni is lehetne, hogy mit is jelent az, hogy szeretlek benneteket. E 
szeretet olyan mérhetetlen, hogy ez élteti az Istent! Akkor gondoljátok csak 
el, mennyire képes éltetni Isten teremtményeit!!!

2. Ne ufókban gondolkodjatok, hanem ANGYALOKBAN! Jobb ez a 
hagyományos kifejezés, mint az ufó. Az angyal szó küldöttet jelent. Ha úgy 
fogadjátok őket, mint angyalaimat, akkor bízhattok bennük, mert ők azért ke-
resik a kapcsolatot veletek, hogy Hozzám jobban oda tudjatok kapcsolódni. 
Valójában tehát Engem képviselnek.

Azok a lények,  akiket  rossz  ufóknak szoktatok  nevezni,  azok olyan 
sebzett szellemek, akik szintén rászorulnak szeretetemre, de ennek az ő szá-
mukra hasznos formáját csak nálatok tudják megtalálni. Ezért mondtam an-
nak  idején,  hogy INKÁBB SZERESSÉTEK  ELLENSÉGEITEKET.  Igen. 
Számukra a bennetek élő szeretetem az egyedüli megváltás. Csak az ellen-
ségszeretet képes diadalt aratni a pokol felett. Semmi más!

Megáldalak benneteket SZERETETEM  MELEGÉVEL!"
******************************************************

446. SZERETTEIMET ELTEMETTEM 
Kérdező: Magányos vagyok. Szeretteimet már eltemettem. Mi még a 

teendőm itt a Földön?
HANG: "Drága Gyermekem! A te szeretteid az Én szeretteim is. Itt, a bol-
dogság országában, ahol már nincs könny és fájdalom, csak várakozás, itt 
van egy olyan hiányosság, mely a földi életben teljesen ismeretlen. Lehet ál-
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dozattá válásnak is nevezni,  lehet érdemszerzésnek is nevezni,  lehet olyan 
irigylésre méltó adottságnak is nevezni, mely miatt az itteniek szinte druk-
kolnak, hogy ti a Földön ne ellene, hanem vele akarjátok megszentelni maga-
tokat.

A te jelen életed tehát nagyon értékes a mi szemünkben, ha az idődet 
imával töltöd ki. Ez az ima legyen hálaadó és kérő ima egyaránt. A hálaadó 
imák által egyre jobban át tudod érteni, hogy mennyire szeret téged az Isten, 
a kérő ima pedig eléd idézi azokat a szeretteidet, akikkel ezáltal még jobban 
kapcsolatban tudsz maradni.

Gondod,  hogy miképpen  segítsd  embertársaidat.  Én  küldök  hozzád, 
adok neked olyan lehetőségeket, melyek enyhítenek e gondodon. 

Már az egy komoly szeretetszolgálat, ha a HANG tartalmával átitatot-
tan beszélgetsz azokkal, akik éppen erre neked lehetőséget adnak. Nagy és 
komoly szeretetszolgálat, ha mások figyelmét is felhívod HANGOMRA. Bi-
zony Én rászorulok segítségetekre e téren is.

Világotok  nagyon  melléfog,  mikor  legfőbb  problémának  az  anyagi 
problémát tartja. Kétségtelen, hogy lehet az is probléma, de messze nem a 
legnagyobb.

Irányt tévesztett ma legtöbb ember élete. A helyes útra rámutatni csak 
azok tudnak hitelesen, akik vállalni is akarják ezt az utat. Ez az út pedig nem 
komplikált.  Egyszerű. Meg kell látni a jelen pillanatában szeretetem jeleit. 
Aki nem látja, az nem azért nem látja, mert nincsenek jelei szeretetemnek, 
hanem azért, mert rossz a szeme. Általad is szeretném javítani embertársaid-
nak a szemét, hogy vegyék észre: nem hagytalak árván benneteket. Ezt meg-
látni Én nem tudom helyettetek. Ezt meglátni meg kell tanulnotok! Erre kel-
lene neked is felhívni azok figyelmét, akikkel összehozlak jelen életedben.

Igen, drága gyermekem! Szolgád (Lukács 12;37) és egyben munkaadód 
(12;43) is vagyok. 

Nagyon szeretlek. Mindig veled vagyok. Örülök neked. Örüljünk egy-
másnak! Megáldalak!"

******************************************************
447. NEHÉZ A MAGÁNY
Kérdező: Nehéz a magány
HANG: "Drága Gyermekem! 

Te  említesz  egy könyvet,  melyben  a  leírtak  megzavarták  benned  a 
Szentháromságról eddig magadban hordott ismereteidet. Ezzel kapcsolatban 
azt kell mondanom, hogy az Isten szentháromságos élete a ti földi életetek-
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ben sem át nem fogható, sem meg nem érthető, ki nem tisztázható úgy, mint 
valami objektív valóságnak a tudományos feldolgozása. Nincs is szükségetek 
arra, amiről Én földi életemben nem adtam nektek kimerítő magyarázatot. 
Elég, ha azt tudjátok, hogy Isten olyan közösség, melynek lényege a SZERE-
TET, a SZERETÉS. Tudnotok kell még azt, hogy ti erre a SZERETÉSRE 
lettetek teremtve. Ez boldogságotok forrása, útja és gyümölcse. 

A magány nem az Én világom. A tiétek sem. Aki a Földön él, az hite 
által jelenítheti meg magában azt a közösséget, mely nem ábrándkép, hanem 
valóság. Jobban valóság, mint a földi életben megtapasztalható, tehát szem-
mel látható és érzékszervekkel érzékelhető emberi kapcsolat. 

A Földön csak a felületen lehet közösséget tapasztalni, de ez nem oldja 
fel igazán azt a magányt, mely itt a Földön a legsűrűbb emberközegben is rá-
tok tud telepedni, s melynek másik megfogalmazása így hangzik: nem érte-
nek meg engem az emberek.

Sajnos nem neveltek rá benneteket,  és  így nem is  vagytok okai,  de 
igenis szenvedő alanyai vagytok elmagányosodásotoknak. Akik rá tudtak ne-
velődni arra, hogy ne látszat-kapcsolatok által akarják feloldani magányukat, 
hanem hitben, azok már itt a Földön meg tudnak élni valamit abból a kapcso-
latból, melyből soha nem fogy ki az, aki szívében a mennyország jelenlétét 
tudatosan ápolja. 

Hidd el, hogy amikor azt mondtam: nem hagylak árván benneteket, ak-
kor igazat mondtam. Nem vagy hát egyedül mindaddig, míg él benned a Ve-
lem való kapcsolat bizonyossága. 

A hit nem érzelem. Az érzelem, legyen bármennyire edzett, belerokkan 
abba a hittartalomba, melyet az Én jelenlétem kisugárzása jelent. Nem úgy 
roppan bele, hogy elpusztulna, hanem úgy, hogy holtvágányra juttatja a lel-
ket. Éppen ezért Nekem nagyon csínján kell bánnom azokkal a Tőlem felétek 
sugárzó, számotokra érzelmileg is átforrósító élményeket nyújtó megnyilvá-
nulásaimmal, melyeket ti Isten-megtapasztalásoknak neveztek.

Foglalkozz többet Velem, mint magaddal! Imában, olvasásban, adandó 
alkalmakkor beszélgetésekben. Ezek mind magányt feloldó lehetőségek. A 
földi életben ennél többre nagyon nem számíthatsz.

A Földön még a leghosszabb emberi élet is csupán elröppenő pillanat. 
Erre gondolj többször! Te, aki az örökélet gyermeke vagy, nem elég, hogy 
megtanultál vágyakozni. Meg kell tanulnod várakozni is.

Szeretlek. Hitben megélt várakozásod jutalma minden képzeletet felül 
fog múlni. Megáldalak."
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******************************************************

448. A HELYES SZERETETRŐL
Kérdező: Kérek ismertetést a helyes szeretetről.
HANG: "Meg kell mondjam, hogy e téren nagyon sok félreértés van közte-
tek, és ennek következtében nagyon sok szenvedést okoztok egymásnak. Ti a 
különböző érzelmi megnyilvánulásokat azonosítjátok a szeretettel. Kétségte-
lenül van érzelmi megnyilvánulása is a szeretetnek, mivel ti érzelembe ágya-
zott életet éltek. 

De most az érzelem alatt nem azt a finom, benső békét árasztó, otthon-
ra találtság érzését értem, amely a földi élet után is nagyon fontos szerepet 
kap a szellemvilág életében, és amely méltó arra, hogy szeretésnek nevezzé-
tek, hanem azt, amely a földi élettel értelmét vesztve megszűnik. Tehát azt az 
érzelmi állapotot, melyet tartósítani nem lehet, és nem is kell, mert nem ké-
pes  az áldozatvállalást hűségben hordozni. Ilyen minden ártatlan simogatás, 
becézgetés, puszilkodás, ölelés, megértő mosoly, stb. Ezeket nem szabadna 
azonosítanotok a szeretéssel. Bár lehetnek ezek is igazi szeretet-megnyilvá-
nulások, amikor  ezeknek vállalása áldozatba kerül.  Ilyenkor igazi  szeretés 
van mögöttük. De általában nem nevezhetők ezek a szeretet megnyilvánulá-
sainak.

Az igazi szeretet egy olyan akarati aktus, mely az Irántam való szere-
tetben gyökeredzik. Tehát Értem vállalt vállalkozás, amely nem a következ-
ményekre van tekintettel,  hanem a FORRÁSRA. Tehát nem azt mérlegeli, 
hogy ki jár jól, hanem arra figyel, hogy Tőlem jöjjön az elhatározás, az aka-
rati döntés.

A szerelem csak Bennem azonos a szeretetemmel. Teremtményeimben 
a szerelem nem más, mint olyan pszichikai esemény, melynek forrása egy 
külső lény által meggyújtott belső ideál. Ez az ideál aztán annyira tud lángol-
ni belül, hogy kifelé is valóságnak tűnik annak szemében, akiben ez az ideál 
meggyulladt. De csak annak szemében, akiben meggyulladt. Mivel e lángot 
szintén nem lehet konzerválni, ezért a csalódás előbb-utóbb automatikusan 
bekövetkezik. Nem változik át szeretetté. Csupán arról lehet szó, hogy már 
kezdetben is jelen volt az a szeretet, mely később, miután a szerelmi kábulat 
megszűnt, szerephez juthat. A szerelem, amennyiben a fent leírt módon, te-
hát külső teremtmény részéről gyulladt ki valakiben, inkább elnyomja a sze-
retetet, semmint segítené azt. Boldog ember az, aki a Tőlem kapott szeretet 
által úrrá tud lenni a szívében kigyulladt szerelem felett. De jaj annak, aki a 
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benne kigyulladt szerelem áldozatává válik. Sem Isten, sem ember rajta segí-
teni nem tud. Családi tragédiák számtalan tömege tanúsítja ezt.  Ó, hányan 
botránkoztak meg azon,  és dobták félre azt a kijelentésemet, melyben el-
mondtam, hogy aki jobban szereti apját, anyját, házastársát, tehát bárkit, mint 
Engem, az nem méltó Hozzám! Bizony a helyes szeretés az nagyon komoly 
életállapot, mely az önlegyőzés által tisztul, és érlelődik véget nem érő bol-
dogsággá.

A szerelmeseknek mondom: Ne egymástól várják saját boldogságukat, 
hanem Tőlem várja mindegyik, akkor meg fogják találni egymásban azt. De 
ha egymástól várják, akkor pokollá teszik egymás életét.

Drága Gyermekem! Én igaz szerelemmel szeretlek.  Erre egyedül Én 
vagyok képes. Ez életetek mulandóságában föl nem fogható, csupán elhihető. 
Boldog, aki  elhiszi  ezt.  Minden vágyam afelé  irányul  veled kapcsolatban, 
hogy elhidd ezt Nekem. Olyan boldogságra teremtettelek, melyet meg is tu-
dok adni. Csak Én tudom ezt megadni.

Megáldalak." 
******************************************************

449. FÉRJEMTŐL ELVÁLTAM                        
Kérdező:  Férjemtől elváltan élek, mert nem lehetett kibírni őt. Kisfiammal 
élek.
HANG: "Gyermekem! 

Ismerem életed minden gondját, baját. Tudom, hogy mennyire vagy fe-
lelős tetteidért,  és azt  is tudom, hogy mennyire nem tehetsz arról,  amiben 
most vergődsz. 

Nem titkolhatom el előtted, hogy te magad is oka vagy szenvedéseid-
nek. Azok az eléggé meg nem fontolt elhatározások, melyek mások figyel-
meztetése ellenére is megszülettek benned, sok szenvedés forrásává vált. De 
most már nem az a megoldás, hogy a múlt hibás lépésein rágódj, hanem az, 
hogy a jelenben láss hozzá, és építsd ki magadban azt az alapot, melyre ho-
mok helyett sziklára alapozhatsz. A szikla ÉN vagyok. A Velem való szemé-
lyes kapcsolatot nem pótolhatja semmi. 

Az természetes, hogy férjedtől nem várhatod életetek jobbra fordulását. 
De az már nem természetes, hogy saját ígéreteidet elfelejtsd. Az természetes, 
hogy nem bízhatsz meg olyan emberben, akiben eddig mindig csak csalódtál. 
De az már nem természetes, hogy az Én erőmet ne akard kihasználni arra, 
amire való, vagyis olyan életvitelre, melyre a halálod óráján, mely nagyon 
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hamar eljön akkor is, ha te másképpen gondolod, megnyugvást képes biztosí-
tani minden külső, mostoha körülmény ellenére is.

Azt mondanom sem kell, hogy mérhetetlenül szeretlek, és éppen ezért 
nem ámíthatlak azzal, hogy jön majd valaki életedben, aki boldoggá tehet. 
Nem. A boldogságod kulcsa nálad van. Szereteted fokmérője nem más, mint 
az az áldozatvállalás,  melyet helyetted más felvállalni  nem fog, mert  nem 
tud. Mindaddig, míg abban bízol, hogy rajtad kívüli erők elrendezhetik élete-
det, bizony olyan csalódásnak teszed ki magadat, mely kikerülhetetlen.

Ne értsed félre! Nem férjed próbálkozását akarom felértékelni, de igen-
is rá akarok mutatni arra, hogy Nálam irgalomra csak az talál, aki irgalmas. 
Nem olyan értelemben, hogy Én annak irgalmazok, aki máshoz irgalmas, ha-
nem olyan értelemben, hogy csak azt minősíthetem irgalmasnak, aki magát is 
irgalmasnak tudja minősíteni. Hidd el, az ítélet nem Nálam, hanem a ti szíve-
tekben van önmagatok iránt.

Nagyon szeretlek. Nagyon szeretném, ha át tudnám adni neked az Én 
békémet és boldogságomat. De ennek feltétlen feltétele az, hogy a mulandó-
ságot mulandóságnak ismerd el, és mindent abból a szempontból láss, aho-
gyan azt majd halálod óráján látni szeretnéd.

Drága Gyermek! Véleményt kértél Tőlem. Nem tudtam jelenleg fino-
mabb formában elmondani azt, amit szeretetem számodra diktált. Kérlek, ne 
engedj a kísértésnek, és a fenti szavaimat úgy értelmezd, hogy azok Hozzám 
közelebb hozzanak, és semmiképpen sem úgy, hogy eltávolítsanak Tőlem.

Megáldalak a BELÉM  VETETT  BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

450. GYÓNÁS NÉLKÜL LEHET ÁLDOZNI?
Kérdező: 

1. Gyónás nélkül nem merek áldozni. 
2. A felebaráti szeretet számomra probléma, mert nem tudom megítél-
ni, hogyan szeressem a másikat. 
3. A tévé sok rossz gondolatot sugall. Ne nézzek tévét?

HANG: "Gyermekem! 
1. Sajnos, te nem az irgalmamra akarsz építeni, hanem a te tökéletessé-

gedre. Mindaddig, míg bűnök után vadászol, nem tudok veled mit kezdeni, 
mert Én csak azzal tudok együtt gondolkodni, szólni és cselekedni, aki nem 
bűneivel foglalkozik, hanem Velem vagy valami egyébbel.

Nagyon sajnálom, hogy nem tudom veled megértetni, hogy nem az a 
lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy. Egyetlen olyan 
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eset van, mely Tőlem el tud téged szakítani. Nem, nem a BŰN! Ami Tőlem 
képes téged elszakítani, az az, ha kimondod, hogy nem akarsz az Enyém len-
ni. EZ AZ EGYETLEN magatartás, melyet tudomásul veszek nálad, és hely-
ben hagyok. Minden más vergődésed az Én számomra nevetséges, szánalmas 
viselkedés. 

Ti ostoba emberek! Engem nem lehet megbántani úgy, hogy megsér-
tődjek!  Pokol  lenne az  életem,  ha így megbánthatnátok!  Fájdalmat  ugyan 
tudtok okozni Nekem. Olyankor történik ez meg, amikor nem akarjátok ma-
gatokat elfogadni Irántam való szeretetből olyannak, amilyenek vagytok.

Az Én fájdalmam olyan, mint amikor egy szülő szenved, mert  látja, 
hogy gyermeke üti saját magát. Amikor tehát lelked mélyén nyugtalan vagy, 
az azért fáj Nekem, mert Én boldognak akarlak tudni téged, de te annyira hiú 
vagy, hogy azt hiszed, majd lehetsz olyan tökéletes, hogy örülni tudjak ne-
ked. 

Értsd meg! Én nem a te tökéletességed miatt vagyok boldog, hanem 
azért, mert szeretlek téged. Te bármit csinálhatsz, Én akkor is szeretni fog-
lak. Akkor is, ha te nem hiszel az Én irgalmam végtelen jóságában. Ez a te 
bajod. Vedd tudomásul, nem tudok segíteni rajtad akkor sem, ha minden nap, 
minden órában szentgyónást végzel, és akár óránként áldozol is.  Ezek ko-
molytalan dolgok nálad, mert nem hiszel irgalmamban.

2.  A felebaráti  szeretettel  kapcsolatban is  nagyon helytelen felfogást 
képviselsz. Ha nincs megfelelő ítélőképességed atekintetben, hogy ki és mire 
és hogyan szorul  rá, akkor ne akarj  olyan formában segíteni máson.  Bízd 
olyanokra, akik képesek erre. Te úgy mutasd ki szeretetedet, ahogy tudod, és 
ne úgy, ahogy nem tudod. Egy mosoly, egy bátorító szó, egy csendes meg-
hallgatása a másik ember panaszának. Ezek a te szeretet-területeid. Ezen a 
téren kellene erősödnöd. A többit hagyd másokra.

3. A tévénézéssel kapcsolatban is azt tudom tanácsolni, hogyha nyugta-
lanít olyasmi, ami más normális embert nem nyugtalanít, akkor kétségtelenül 
jobb, ha nem nézel tévét. De e téren is tudnod kell, hogy attól nem leszel se 
jobb, se rosszabb, hogy mit nézel és mit nem. Normális idegzetűvé akkor le-
szel, ha nem arra figyelsz, hogy mit idéz elő benned valami előadás, hanem 
arra, hogy miért kezdted el nézni vagy hallgatni azt. Én annak idején nem azt 
mondtam, hogy ha valakit kísértés ér, az baj. Nem. Minden egészséges em-
ber ki van téve mindenféle kísértésnek. Én azt mondtam, hogy ha valaki az-
zal a szándékkal kezd nézni vagy hallgatni valamit, hogy kísértés érje, tehát 
ha az a célja, hogy helytelen vágyak ébredjenek fel benne, akkor helytelenül 
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cselekszik. Nagy különbség van tehát e kettő között: Ha azért kapcsolod be a 
tévét, hogy kísértés érjen, vagy ha bekapcsolod, akkor kísértés ér. Ez utóbbi 
nem számít. Ha azért teszed, hogy árts magadnak, akkor ártasz. Ha azért né-
zed a tévét, mert ki akarsz kapcsolódni, s közben lelkileg megzavar, az nem 
baj. Meg kell tanulnod bizonyos nagyvonalúságot, mert különben elemberte-
lenedsz.

Amiket  eddig mondtam,  azt  nem biztos,  hogy mindenkinek tudnám 
ajánlani, de neked feltétlenül. Szeretném, ha kigyógyulnál aggályoskodó nya-
valyádból, ostoba szemléletedből, vagyis abból, hogy rajtad áll, hogy szeret-
lek vagy sem. Nem rajtad áll. Rajtam áll!!! És ezt nem tudod megmásítani 
akkor sem, ha akarod!

Megáldalak a NAGYVONALÚSÁG  LELKÉVEL !"
******************************************************

451. NEJEM NEM VALLÁSOS
Kérdező: Nejem nem értékeli azt, hogy vallásos vagyok.
HANG: "Kedves Barátom! 

Az emberi természet minden irányban végtelenre van állítva. Aki Ve-
lem törődik, az ezt meg nem szűnően törekszik tenni, és örül, hogy ennek 
vége sohasem lehet. Aki önmagával van elfoglalva, az szintén ezt meg nem 
szűnően csinálja, és sohasem örül igazán, mert mindig kevés neki az, hogy 
mások mennyit foglalkoznak vele.

Kár a fáradságért!  Sohasem fogsz tudni  nejed kedvében járni!  Soha 
nem fogsz tudni senkinek sem kedvében járni! Nem is kell törekedned arra, 
hogy bárkinek is kedvében járj! Belebolondulhatsz, akkor sem tudod kielégí-
teni azt, aki azt akarja, hogy kedvében járj. Neked is meg kell tanulnod, hogy 
ne személyekben gondolkodj, hanem feladatokban. Ha Tőlem megkérdezed, 
hogy mi a feladatod napra lebontva, akkor józan eszeddel ezt átveheted Tő-
lem, s nem szabad törődnöd azzal, hogy nejed vagy bárki is, hogyan véleke-
dik erről.

Aki fontosabbnak tartja mások véleményét, mint az Enyémet, az telje-
sen képtelenné teszi életét arra, hogy szívbékét éljen át.

Drága Barátom!  Körülményeid  keresztjét  viselned nem könnyű. Tu-
dom, hogy az lenne a jó, ha a házastársak segítenék ebben egymást. Sajnos, 
legtöbb esetben inkább nehezítik egymás életét, mint segítenék. Én annyiban 
tudok segíteni, hogy erőt adok annak, aki Engem választott élete legfőbb irá-
nyítójává. Ne feledd: Isten plusz egy fő mindig abszolút többség. Aki Velem 
van, az a GYŐZTES oldalán áll.
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 A  földi életben csak addig volt paradicsomi állapot, míg oda ember 
nem tette be a lábát. Abban a pillanatban, mikor már két ember létezett, el-
kezdődött  részben az uralmi harc, részben a szabadságharc. Ennek se vége, 
se hossza. Aki Hozzám tér, az kilép ugyan ebből az örökös harcból, de nem 
úgy, hogy ne szenvedné ezt. Szenvednie kell, mert a másik ember nem tudja 
azt elviselni, hogy boldog, megelégedett ember éljen mellette. Ezért aztán el 
is követ mindent, hogy saját békétlenségét a másikra is kivetítse, s könnyebb 
a lelkének, ha a másikat fel tudja bosszantani.

Drága Barátom! Akkor tudod társadat helyesen szeretni, ha azt teszed, 
ami Nekem kedves. Ha aztán egyszer ő is rájön arra, hogy számára ez a leg-
jobb, akkor béke lesz nálatok. Ha nem jön rá, akkor a te szívedben ugyan tu-
dok békét teremteni, de körülötted nem. Nem tudom megbékéltetni azt, aki 
nem akar szíve békéje érdekében lemondani önmagáról az Én kedvemért, te-
hát nem a másik ember kedvéért.

Maradj hűséges Hozzám minden áron! Szeretlek, és megáldalak azzal 
az erővel, amire szükséged van, hogy szíved békéjét meg tudd őrizni."

******************************************************
452. ISTEN NEM MINDENHATÓ
Kérdező: Tudom, hogy mindenható vagy, Uram!
HANG: "Drága Gyermekem! 

Meg kell hogy mondjam: tévedésben vagy. Isten nem mindenható. E 
szó nagyon nem szerencsés. Ha Isten mindenható lenne, akkor ti nem lehet-
nétek szabadok, tehát nem tudnátok sem Engem, sem egymást szeretni. Sze-
retni csak az tud, aki tud nem szeretni is. A valóság az, hogy Én, a ti Istene-
tek, a szeretet körén kívül tehetetlen vagyok. Csak a szeretet körén belül va-
gyok mindenható olyan értelemben,  hogy aki Engem szeret,  annak még a 
leglehetetlenebb körülményeket is javára tudom fordítani, illetve ő maga az, 
aki erre képes az Én erőmmel.

Drága Gyermekem! Te mindenkor szólhatsz Hozzám, mert Én nem va-
gyok olyan  elfoglalt,  mint te. Akkor is figyelek rád, mikor te nem figyelsz 
Rám. Akkor is veled és érted vagyok veled, amikor te nem vagy Velem, ami-
kor nemcsak a felszínen, de lelked mélyén sem irányomban vagy elkötele-
zett. Szeretetem irántad azonos azzal az erővel, mely téged létben tart. Ez azt 
jelenti, hogy te azért lehetsz, mert szeretlek.

Boldogságod érdekében jó lenne, ha minél többet vennél észre gondvi-
selő szeretetemből. Nagyon komolyan kérlek, kezdd el mielőbb a gondolko-
dásod átalakítását. Az első lépés ebben az irányban az, hogy teremtesz ma-
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gadnak önálló véleményt. Tehát nem azért fogadsz el valamit, mert egy álta-
lad tekintélyes személy mondja, hogy fogadd el, hanem azért, mert értelmed 
és szíved is igaznak tartja a hallottakat. 

Sajnos, nem ahhoz vagytok hozzászokva, hogy önállóan gondolkodja-
tok, hanem ahhoz, hogy mások gondolatát ruhaként vegyétek magatokra.

Kétségtelen, hogy az önálló gondolkodás felelősségvállalással jár, de 
éppen ez tesz mindenkit olyanná, hogy saját boldogsága legyen, és ne mástól 
kölcsönzött. 

Drága Gyermekem! Amikor a HANGOT olvasod, akkor se azt nézd, 
hogy ez megegyezik-e azzal, amiket eddig hallottál, hanem azt, hogy értel-
med és szíved számára igaznak tudod elfogadni vagy nem. Ha nem, akkor 
meg kell tudnod okolni, mert éppen ez jelenti eszed használatát. Ne feledd!, 
első ajándékom számodra az, hogy gondolkodó lény vagy. Minden más aján-
dékom csak annyiban lehet hatékony életedben, amennyiben ezt az elsőt ko-
molyan felhasználod.

Ha van  már  önálló  véleményed,  akkor  vizsgálhatod  evangéliumaim 
alapján, hogy a te véleményed mennyiben azonos vagy mennyiben tér el az 
Enyémtől. Azért mondtam az evangéliumokat, mert a többi szentírási köny-
vet ezekhez kell igazítani, és nem fordítva.

Mint látod, Én annyira nem vagyok mindenható, hogy azt sem tudom 
megtenni,  hogy helyetted átalakítsam a te gondolkodásodat.  Pedig nagyon 
szeretném, ha úgy gondolkodnál, mint Én. De helyetted ennek Én nem tudok 
utánajárni.

Megáldalak az ÉRTELEM  LELKÉVEL!"
******************************************************

453. A NYELVEKEN VALÓ IMÁRÓL
Kérdező:

1. Istennek tetsző-e a nyelveken való imádság? 
2. Férjem egészségéért aggódom. 
3. Nagyon meg tudok hatódni.

HANG: "Gyermekem! 
Te az  újjászületés  csodájának vagy boldog megtapasztalója.  Minden 

újszülött gyermek nyelveken kezd beszélni azokhoz, akik vele foglalkoznak. 
Amikor valaki felnőttként teszi ezt, akkor újjászületett gyermekként beszél 
Istenéhez, ha ez a szándéka. Amint egy anya olyankor is megérti gyermekét, 
amikor még senki, sőt maga a gyermek sem érti önmagát, úgy Én nagyon is 
megértem az Én gyermekeimet, mikor  nyelveken kezdenek beszélni.  Azzal 
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mutatom ki, hogy értem a szeretetnek ezt a nyelvét, hogy jó érzést keltek ab-
ban, aki erre vállalkozik.

Ha  közösségben  vagy,  csak  akkor  imádkozz  nyelveken,  ha  van  ott 
olyan, akinek Lelkem megadta a nyelvek magyarázatának adományát. De ha 
egyedül vagy, akkor lehetőleg minden nap imádkozz nyelveken. Ha ezt te-
szed, akkor nagyon tudom segíteni lelked fejlődését.

Itt szólok a harmadik gondolatodról, mert ez hozzátartozik az előző-
höz. Meghatódásod is szoros kapcsolatban áll újjászületéseddel. Könnyeid, 
meghatódásod az Én adományom, de ezzel is kicsit úgy kell bánnod, mint a 
nyelveken való imával.  Bátran szabad folyást  kell  engedned könnyeidnek, 
mikor  egyedül  vagy.  Ez  nagy benső megtisztulást,  megkönnyebbülést  fog 
eredményezni benned. De közösségben, mások előtt nagyon törekedned kell 
arra, hogy uralkodni tudjál az ilyen elérzékenyülésen.

Tehát a nyelvek adománya és a könnyek adománya Szentlelkem érté-
kes ajándékai, melyekkel általában minden újjászületettet, minden újszülötte-
met meg szokta ajándékozni Lelkem.

Ami férjed egészségét illeti, ezzel nem kell neked foglalkoznod. Neked 
a beteggel kell foglalkoznod. Ez szereteted gyakorlati kimutatására ad neked 
lehetőségeket. Természetesen az imáid a betegért szintén a szeretet megnyil-
vánulásai, és tudnod kell, hogy a te újjászületésed után magad is rendelkezel 
olyan erővel, mely kézrátételed által gyógyító erőt is hordoz és áraszt.

Azzal fejezem be, amivel kezdtem. Mivel az újjászületés csodájának 
boldog megtapasztalója lettél, ezért azt is tudnod kell, hogy mostantól kezd-
ve különlegesen a Szentlélek irányítása alá kerültél. Ne lepődj meg hát, ha 
még sok csodát fogsz megtapasztalni  magadban, körülötted,  éppen azáltal, 
hogy Lelkem működik általad, veled és benned.

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

454. SZEKTÁBÓL A BOLONDOK HÁZÁBA
Kérdező: 

Egy szektába kerülve elégettem képeimet, kidobtam tévét, rádiót, stb. 
Pszichiátriára  kerültem,  öngyilkossági  kísérletem  volt.  Nem  tudom, 
vállaljam-e a közös együttélést olyan valakivel, akivel ugyanakkor egy 
beteget is vállalnom kellene? Mit akar velem az Úr? Mi van öngyilkos 
barátnőmmel?

HANG:" Drága Gyermekem! 
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Sok testi,  lelki  megpróbáltatás  ért  eddig.  Nagyon meg kellett  élned, 
hogy magadra  vagy utalva.  Mivel  átlagon  felüli  érzékeny idegrendszerrel 
születtél a Földre, ezért te súlyosabban élted át azokat a megpróbáltatásokat, 
melyekbe belesodródtál. Nekem sem volt könnyű dolgom veled. Úgy akartál 
függetlenülni Tőlem, hogy ezt Velem próbáltad megideologizálni. Ezt most 
jobban meg kell magyaráznom.

Először be kell mutatkoznom. Én a HARMONIKUS BÖLCSESSÉG 
VAGYOK, AKI A SZERETETET IGAZSÁGBAN ÉS AZ IGAZSÁGOT 
SZERETETBEN MONDOM EL, ÉLEM MEG, ÉS KÍVÁNOM MÁSOK-
TÓL IS. Radikálisan csak a kifejezett rossztól határolom el Magam, és ezt 
kérem másoktól is. A képek, tévé, rádió, stb. nem ilyenek. Rám hivatkozva 
ezeket félredobni, enyhén szólva eltávolodás Tőlem, s út a diliház felé. Ez 
nem jelenti  azt,  hogy ezekkel szükséges foglalkozni,  de igenis jelenti  azt, 
hogy nem érdekes,  foglalkozik-e valaki  ezekkel,  mint  eszközökkel,   vagy 
sem. Éppen, mert eszközök, önmagukban nincs erkölcsi értékük. Se nem jók, 
se nem rosszak. A cél dönti el tehát, amire használja ezeket valaki, hogy jók 
vagy nem jók. Pihenésre, kikapcsolódásra, szellemi, lelki töltekezésre hasz-
nálva feltétlenül jó dolgok ezek. A festményekre ez különösen áll. Mérhetet-
lenül sok építő gondolatot  tudtok átadni képek, szobrok által.  Persze ezek 
használatát is, mint mindent, el lehet rontani. De azért, hogy el ne romoljon, 
hát ne is használjátok, ez butaság. Olyan ez, mint mikor valaki nem indul el 
sehová, nehogy útközben elessen. 

E bemutatkozás után most már mondhatom a következőket: 
Drága Gyermekem!  Sokat  szenvedtem amiatt,  hogy gyakran ártottál 

magadnak. Ártottál testednek tudva, lelkednek tudatlanul. Mivel jó szándék 
vezetett legtöbbször, ezért e szenvedésem következménye lett az, hogy min-
dig  melletted  tudtam maradni,  s  meg  tudtalak  menteni  annak  érdekében, 
hogy még földi életedben a szándékom szerinti feladatodat teljesítsed.

A szándékom szerinti feladat lényege a következő: Boldognak akarlak 
látni! E boldogságnak másik neve: benső béke. Körülményeid ellehetetlenü-
lése lehetővé tette számodra azt, hogy a benned lévő jelenlétem megtapasz-
talhatóvá váljék. Ha előbb nem, hát utóbb. Az az élettengődés, mely most ná-
lad külsőleg megnyilvánul, nem nevezhető boldog, a hazataláltság érzésétől 
átmelegített lelki állapotnak. Pedig Én ezt akarom elérni benned.

Hidd el, bármit rajzolsz, bármit festesz, bármit írsz, Nekem örömöm 
telik munkádban. Ezt az örömömet szeretném megosztani veled. Azt is el 
kellene hinned, hogy sokkal nagyobb életerő rejtőzik benned, mint te gondo-
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lod.  Sokkal többre vagy képes,  mint  amit  teszel.  Ezt  nem azért  mondom, 
hogy vigasztaljalak. Nem szoktam olcsó trükköket alkalmazni. Azért mon-
dom, mert Én TUDOM ezt. Nem vagyok sem elkeserítő, sem hízelgő típus. 
A harmonikus bölcsesség szeretetben megélt igazságának megnyilvánulása 
vagyok, mint  már  bemutatkozásomban mondottam.  Ezért  érdemes nagyon 
komolyan venni Engem.

Mivel kimondhatatlanul szeretlek, ezért óva intelek minden elhamarko-
dott radikális elhatározástól.  De ugyanakkor bátorítalak arra, hogy ne érté-
keld le magadat, ha arról van szó, hogy fölvállalj áldozatot. Csak az a társ-
kapcsolat hordozza áldásomat, mely biztosítja azt a magányt is, melyre szük-
séged van, és amely biztosítja a Velem való párbeszéd, a hála, dicsőítés, kérő 
ima zavartalanságát.

Barátnődnek újra meg kell születnie. Nem lehet problémákat kikerülni. 
Azokat meg kell oldani. Semmi módon nem kerülheti  meg földi halandó, 
hogy a földi életben eléje kerülő problémákat, melyeket neki kell megolda-
nia, megússza. Minden öngyilkosnak meg kell születnie újra, és semmikép-
pen sem kerül könnyebb helyzetbe, mint amiből öngyilkosságba menekült. 
Az öngyilkosság az egyike azoknak a cselekedeteknek, melyek az illetőt ki-
repítik gondviselő szeretetem köréből. 

Drága Gyermekem! Bízzál Bennem! Megáldalak a BIZALOM  LEL-
KÉVEL!" 

******************************************************
455. MIT ÜZEN NEKEM A HANG?
Kérdező: 

1.  A  postán  különböző  könyvecskéket  kapunk.  Azt  mondják,  hogy 
szektáktól valók. Mi ezekkel a teendő? 
2. Mit üzen nekem a HANG?

HANG: „Gyermekem! 
A második kérésednél kezdem. Azt üzenem neked, hogy nagyon sze-

retlek, és nagyon örülök a munkádnak. Mivel Lelkem által benned élek, ezért 
különös öröm számomra, hogy engeded magadat bensőleg formálni. Amikor 
imádkozol, akkor úgy tud rád ragyogni szeretetem fénye, hogy mások felé is 
képessé válsz ennek továbbadására anélkül, hogy ezt erőltetned kellene.

Azt üzenem, hogy légy továbbra is egyszerű és természetes. Így tudok 
legtöbb gyümölcsöt érlelni általad mások számára is.

Nem kell félned azoktól a postán vagy bárhogy hozzád került könyvek-
től. Valóban sok értékes gondolatot hordoznak azok számotokra. Nem kell 
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félned, mert azok a lelkek, akik félnek, valójában nem óvatosak, hanem bete-
gek. Mégpedig olyan betegek, akik magukat betegítik meg. Ezért  nehéz a 
gyógyításuk.

Neked és mindenkinek, aki értelmét jó szándékkal használja, mindent 
szabad, de nem minden használ. Azt pedig, hogy mi használ és mi nem, azt 
mindenkinek önmagának el kell tudnia dönteni, mert Én nemcsak benned, de 
mindenkiben jelen vagyok annyira, hogy szólhatok a lelkiismereten keresztül 
mindaddig, míg valaki ezt Nekem megengedi, illetve ezt Tőlem kéri.

Amire azonban fel kell hívnom figyelmedet ezzel kapcsolatban, az az, 
hogy a Bibliában nem szabad minden szót Nekem tulajdonítani.  Amit Pál 
mond, azt Pál mondja, amit Péter vagy Jakab mond, azt Péter vagy Jakab 
mondja.  Amit  Jeremiás  mond,  azt  Jeremiás  mondja,  stb.  Amit  Én,  Jézus 
mondok - ezt  főleg az evangéliumokban és az Apostolok  cselekedeteinek 
elején találhatod -, azt Én, Jézus mondom akkor is, ha nem Én írtam le azo-
kat.

Ha szavaim mérlegén méred le a Biblia többi kijelentéseit, akkor soha-
sem fogsz tévútra jutni. Sajnos, nagyon sok gyermekem e téren nem hallgat 
Rám, s így éppen azért, mert Isten szavának tulajdonít minden szót a Bibliá-
ban, sokkal inkább bálványimádóvá válik, mint Istent imádóvá.

A Bibliával tehát óvatosan kell bánni, mert nem a Biblia a forrás, bár 
nagyon előkelő és tiszteletre méltó az értéke. A forrás a benned és minden jó 
szándékú emberben működő  SZENTLÉLEK, aki azért adott nektek értel-
met, hogy ti azt átadva LELKEMNEK, együtt munkálkodjatok Velem. Drága 
Gyermekem! Aláhúzottan mondom:  NAGYON SZERETLEK!  Megáldalak 
SZERETETEM  LELKÉVEL!" 

******************************************************
456. LEHET MÁSOK HELYETT HINNI?
Kérdező: 

1. Jó úton járok? 
2. Családunk két tagja helyett nem tudok hinni! 
3. Házunkat rossz szellemek lakják?

HANG: "Gyermekem! Abban biztos lehetsz, hogy ha olyan kérdés merül fel 
benned, hogy jó úton jársz-e, akkor Nálam mindig megkapod azt az eligazí-
tást, melyre lelkednek szüksége van.

Kétségtelen, hogy nemcsak az ősellenség tud elbizonytalanítani, hanem 
Én is. Én olyankor próbállak elbizonytalanítani benneteket, mikor önmaga-
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tokban akartok feltétlenül bízni. Az ősellenség pedig olyankor akar elbizony-
talanítani benneteket, amikor Bennem akartok bízni.

Tehát te nagyon jó úton haladsz. De tudnod kell, hogy ez a nagyon jó 
út egyben keresztút is. Szükségesek olyan testi, lelki szenvedések, melyek-
nek megtapasztalása megfelelő alap arra, hogy jobban tisztában légy önma-
gaddal, másokkal és Velem. Önismeret, emberismeret és Istenismeret. Ez a 
három terület az, ahonnan lemérhető annak az útnak minősége, melyet vá-
lasztottál.

Azt  tudnod  kell,  hogy mások  helyett  hinni  nem lehet.  Nem is  kell 
gondban lenned  emiatt.  Mindenkinek megvan az  a  szenvedésmennyisége, 
melyet ki nem kerülhet, ha fejlődni akar. A jó tanács önmagában nem elég. 
Megtapasztalások kellenek ahhoz is, hogy valaki a jó tanácsokat elfogadja. 

Az önmagadban nem bízás, mely szükséges a lelki  fejlődéshez, nem 
azonos a kisebbrendűséggel. A kisebbrendűség pszichés betegség, melyből 
éppen azáltal lehet kigyógyulni, hogy valaki elkezd nem önmagában, hanem 
Bennem bízni.

Amit a rossz szellemekről gondolsz, melyek szerinted házatokat meg-
szállva tartják, hát ezekről annyit mondhatok, hogy nemcsak házatokat, de 
egész földeteket megszállva tartják, de tehetetlenek azokkal a gyermekeim-
mel szemben, akik hisznek, remélnek és szeretnek. 

Tehát te a Győztes oldalán állsz! Ismételem, a Földről kellene elmene-
külnöd, ha el akarnád kerülni azoknak a jelenlétét, akik rossz szellemek. Mi-
kor  a  Földön éltem emberként  köztetek,  Engem is  próbáltak  eltántorítani 
utamról, még a Sziklának átnevezett apostolomat, Pétert is felhasználták esz-
köznek, hogy céljukat elérjék.

Ne félj hát! Veled vagyok, benned vagyok, és mint már több embertest-
véredet bátorítottam e szavakkal: ÉRTED VAGYOK BENNED. Számomra 
nem hétvégi kedves kirándulás az, hogy benned élek, hanem szent vágyam 
megvalósulását készítem elő ezzel. Szent vágyam az, hogy egykor ZAVAR-
TALANUL  tudd átélni szeretetemet, hogy egykor ZAVARTALANUL tud-
jam átélni szeretetedet. 

Nagyon szeretlek. MEGÁLDALAK!"
******************************************************

457. MIÉRT SZÜLETTÜNK MEGBÉLYEGZETTEN?       
Kérdező: 

1. Miért születtünk megbélyegzetten? 
2. Betegségemből van-e szabadulás? 
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3. Fiatal koromban megátkoztak. Hogyan lehet ettől megszabadulni? 
4. Beteg fiam számára kérhetek gyógyulást?

HANG: "Gyermekem! 
1. Részben mindenki megbélyegzetten születik. Ennek nincs jelentősé-

ge az erkölcs területét érintően. Vagyis nem múlik rajta senkinek sem a bol-
dogsága. Szerepe természetesen van. Besegít abba az életállapotba, melyben 
e nélkül főleg a hiúság ördöge nagyon meg tudná nehezíteni a lélek fejlődé-
sét. Ilyen értelemben tehát hálát kell adni minden  megbélyegzettségért. De 
olyan nincs,  hogy az ilyesmi bárkit  is  hátrányos helyzetbe hozhatna.  Még 
Káin  megbélyegzése  is  számára  előnyt,  és  nem hátrányt  jelentett.  Olvasd 
csak el figyelmesen Káin és Ábel történetét!

2. Betegségedből van kiút. Nem küzdened kell ellene, hanem hálát kell 
adnod érte. Tudom, hogy ez nagyon furcsán hangzik számodra, de pszichika-
ilag csak akkor tudsz ráhangolódni arra a fiziológiai rezgésszámra, mely ké-
pes helyreállítani benned a megbillent egyensúlyt, ha hitben érleled magad-
ban azt a meggyőződést, hogy Én csak olyat engedek meg számodra, ami fel-
tétlenül javadra válik. Így ha nem is látod át jelen betegséged hasznos voltát, 
de ha hitben el tudod fogadni, s érte  így látatlanban hálát tudsz adni, akkor 
ez olyan erőket képes mozgósítni benned, hogy feltöltődsz megfelelő élet-
energiával, vagyis az immunrendszered annyira föl tud erősödni, hogy beteg-
ségedet megszünteti. Óriási erőforrás a HÁLAADÓ IMA!

3. Semmiféle átok nem fog az Enyéimen. Lelkem olyan keretet, hálót 
fon körétek,  melyet  képtelen áttörni  bármiféle  rossz szándék.  Ez akkor is 
igaz, ha csetlő-botló emberi magatartásod azt sugallja, hogy Engem nem sze-
retsz úgy, mint kellene, hogy hűtlenkedsz, hogy időnként elpártolsz Tőlem. 
Hidd el,  Én nem pártolok és nem is  pártoltam el tőled soha.  Amikor  azt 
mondtam:”Bízzatok, én legyőztem a világot!", akkor elsősorban arra a világ-
ra gondoltam, melyet magatokban hordoztok. Én ott vagyok benned, s így 
semmi sem árthat neked. Minden rossz, minden átok megpróbál nehézséget 
okozni, de ezek valójában annak ártanak, aki átkoz, és nem annak, akit meg-
átkoztak. Hidd el, te nem átkozott, hanem áldott vagy. Hallani fogod majd 
egykor: "Jöjjetek Hozzám Atyám áldottai!" Te is közöttük leszel! Tehát nem 
kell azon spekulálnod, hogy hogyan lehet ettől megszabadulnod, mert nem is 
vagy rabságában ennek.

4. Beteg fiad számára természetesen kérheted a gyógyulást. Sőt, te ma-
gad is tudod gyógyítani őt. Aki szeretettel ráteszi kezét egy betegre, az gyó-
gyító energiát ad át. Az ilyen gyógyításnál azért nem rendszeres és látványos 
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gyakran a gyógyulás, mert nem elég, hogy abban él igaz szeretet, aki kezét a 
betegre teszi. Magában a betegben is meg kellene lennie annak a tiszta szán-
déknak,  mely egészségét  a  szeretet  irányába fejlesztené tovább.  Bár az  is 
igaz, hogy nem szükséges mindig az, hogy a beteg higgyen a gyógyító ener-
gia áradásában. De e hit hiánya általában csökkenti a gyógyulás esélyét.

Bízzál bátran Bennem! Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

458. MIÉRT HALT MEG FIATALON EGY JÓ EMBER?
Kérdező: 

1. Miért kellett oly korán elmennie egy jóságos embernek 
közülünk? 
2. Miért van rám valaki oly nagy hatással? 
3. Min kell változtatnom életemben?

HANG: "Gyermekem! 
Az Én gondolatom nem a ti gondolataitok. Az Én utam nem a ti utai-

tok. Ezt azzal kapcsolatban mondom, hogy előttetek érthetetlen bizonyos tra-
gédia, halál, szerencsétlenség. Kétségtelen, hogy vannak összetevői ezeknek. 
Nem arról van tehát szó, hogy Én vagy bárki más valamit fátumszerűen elha-
tároztunk, és akkor, ha törik, ha szakad, annak úgy kell lennie. Nem. Itt csu-
pán arról van szó, hogy bizonyos eseményeket, melyek váratlannak minősül-
nek számotokra, csupán azért láttok ilyeneknek, mert közületek még a leg-
élesebb elméknek is nagyon szűk az a belátható terület, amelyben annyi, de 
annyi ember életének eseményei fonódnak össze. Nem végzetről van tehát 
szó, hanem olyan szabad döntések sorozatáról, amelyeknek következménye 
csak innen látható be hitelesen, tőlünk.

Első kérdésedre tehát pontos választ fogsz kapni akkor, ha hozzánk ér-
kezel. Úgy, amint mi látjuk a ti idő-életeteket, ez hamarosan be fog követ-
kezni. Csak kis idő, és megláttok Engem!

A második kérdésedre valamivel többet tudok mondani. Na nem meny-
nyiségben, hanem tartalomban. Egy hasonlattal tudom megközelítően érzé-
keltetni azt, amit mondani akarok. Képzelj el egy hatalmas zenekart, aztán 
egy másikat,  aztán egy harmadikat,  stb. A zenekar tagjai közül mindegyik 
tudja, hogy amelyik zenekarban játszik, abban kell neki hangszerével harmó-
niába kerülni a többiekkel. Lehet, hogy más zenekart és más zenekarban lé-
vőket tisztel, becsül és értékel, de szíve, lelke legmélyén tudja, hogy hang-
szere azokhoz van hangolva, akikkel egy karban játszik.
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Drága Gyermekem! Amikor valaki a Földre születik, akkor szükség-
szerűen egy meghatározott  zenekarba születik  bele.  A hasonlat  egy kicsit 
azért sántít, mert bár itt látjátok, hogy melyik az a zenekar, de Földre születé-
setek után ez nem automatikusan történik. Sok ártó erő próbál más zenekar-
ba terelni benneteket. Ezeknek ellent kell állnotok! Nem elég a testi vonza-
lom, sem a szellem, sem a lelki önmagában. Egyszerre van szükség mind a 
háromra ahhoz, hogy abba a karba kerüljetek, melyet itt világosan láttatok 
magatokénak. Kemény,  önfegyelmező,  értelmet  komolyan működtető  harc 
következménye lehet csak az, hogy megtaláljátok és fölvállaljátok a nektek 
megfelelő, a titeket megillető kart. Ehhez nyújt segítséget az a bizonyos be-
lülről átjáró nagy hatás, amelyet említesz.

E téren a bölcsességnek van egy nyilvánvaló jele: A VÁRNI TUDÁS! 
Míg az ősellenség úgy akarja megrontani az érettebb lelkeket, hogy sietteti a 
meglátott jó megvalósítását, addig az Én Lelkem bölcsessége abban a türel-
mes, várni tudó szíven talál otthont magának, amely Engem nem csupán el-
sőnek, hanem ABSZOLÚT ELSŐNEK hordoz magában. Csak azt tudja Lel-
kem irányítani, aki ALÁZATOS!

Légy hát türelmes! Nálam csak az jut  célba,  aki nem siet!  Ezzel  az 
utolsó mondattal már válaszoltam is harmadik kérdésedre.

Megáldalak a TÜRELEM  ÉS A  BÉKE  LELKÉVEL!"
******************************************************

459. MEG TUDNÉK GYÓGYÍTANI EGY BETEGET
Kérdező: 

1. Egy szívbetegről olvastam a HANG egyik kötetében,  
akit meg tudnék gyógyítani. 
2. Saját életemről, munkámról szeretném hallani a HANG 
véleményét.

HANG: "Kedves Barátom! 
A második gondolatoddal kezdem. Igen. Értékelem munkádat. Szeretet 

van benne, és a szeretet sohasem függetlenülhet Tőlem. Ennek a te életedben 
óriási jelentősége van.

Sikereid és sikertelenségeid is közös sorsunk eredménye. De valamit 
tisztán kell látnod: Míg sikereidért hálával tartozol Nekem, kudarcaid gyöke-
reit meg kell vizsgálnod. Amennyiben nem a szereteten volt a hangsúly, any-
nyiban Tőlem függetlenül, tehát azáltal történt, hogy te nem voltál szinkron-
ban Velem. Kérlek, hogy minden ilyen irányú munkád előtt IMÁDKOZZ! 
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Tudd Rám bízni magadat! És természetesen azt is, aki az Én segítségemet ál-
talad, rajtad keresztül várja.

Mint tudod, Én nem azért jöttem a Földre, hogy a születésétől kezdve 
minden halálra ítélt ember mulandó életét kicsit megtoldjam, hanem azért, 
hogy elmondjam és bemutassam, hogyan lehet valaki boldog, függetlenül at-
tól, hogy milyenek a körülményei, és milyen a pillanatnyi egészségi állapota.

Mivel szerepeket adok nektek, s ezek között a szerepek között van a 
különböző  beavatások,  tanfolyamok  elvégzése  által  megszerzett  gyógyító 
szolgálat is, ezért tehát áldásomat hordozod. De az a szeretet, amely élő kap-
csolatot létesít Köztem és közted, ez sohasem kerülhet perifériára. Ez az a 
központi életenergia, mely mindent, így az egészséget is, egészséges eszköz-
ként kínálja azoknak, akik erre vállalkoznak. Légy hát hálás és imádkozó lé-
lek, akkor együtt dolgozhatunk.

De vigyázz! Most rátérek első gondolatodra. E gondolatoddal rossz he-
lyen kopogtattál. Soha! Érted? Soha nem fogok senkit Magamtól máshoz el-
küldeni, hogy meggyógyuljon! Ennek fordítottja lehetséges. Vagyis az, hogy 
mások küldenek Hozzám beteget gyógyításra. Az ilyeneknek majd elmon-
dom, amire szükségük van. Az is lehet, hogy meggyógyítom egyiket, mási-
kat. De sohasem lehet olyan, hogy bárki számára propaganda-alany legyek. 

Megértem jó szándékodat, de nem helyeslem kérésedet. Lelked mélyén 
valójában nem hiszed el, hogy Én az a Jézus vagyok, akinek éppen e napok-
ban ünnepeltétek születése napját. Ha valóban hinnéd, hogy a HANG által 
ÉN szólok, akkor nem kértél volna fel, hogy te gyógyíts olyan embert, akinek 
betegségét Általam tudtad meg. Legfeljebb azt kérdezted volna, hogy Én mi-
ért nem gyógyítottam meg őt a te elgondolásod szerint?

Kedves Barátom! Életed, szereped nemcsak ismert Előttem. Dolgozni 
akarok általad, veled és benned. Ezt akkor teszed lehetővé Számomra, ha Ál-
talam, Velem és Bennem akarod megdicsőíteni az Atyát! 

Megáldalak SZERETETEM  EREJÉVEL!" 
******************************************************

460. TÖNKREMENT A HÁZASSÁGOM
Kérdező: 

1. Tönkrement házasságom után mi a feladatom? 
2. Alkatilag van akadály kapcsolatunkban?

HANG: "Gyermekem! 
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Azt világosan kell látnod, hogy a tönkrement házasság nem azonos a 
tönkrement élettel.  Ti azt a házasságot nevezitek  tönkrementnek, amelynek 
az egyik fél hátat fordított, s csak idő kérdése, hogy ezt a másik fél realizálja.

A tönkrement házasságoknál nem  alkati okok miatt történik meg az, 
ami megtörténik. Csupán erre is rá szokták fogni a következményeket. Min-
den esetben arról van szó, hogy aki elhagyja a másikat, az olyan lelki éretlen-
ségről tesz tanúságot, melyet csak azáltal tud elviselhetővé tenni a maga szá-
mára, hogy a másikat okolja a történtekért. Fontos tudnod, és ezért hangsú-
lyoznom kell, hogy az  elhagyás nem a fizikai elhagyást jelenti, hanem azt, 
ami  már  előbb megtörtént  valamelyikben,  s  kezdte  megmérgezni  kettőjük 
között a légkört. 

Ez olyankor történik meg, amikor az egyik már semmiféle megválto-
zásra, megjavulásra nem hajlandó annak érdekében, hogy a másik fél köze-
lebb kerüljön Hozzám. Ha az, aki lehetetlen viselkedésével, tehát olyan vi-
selkedéssel, amely akadályozza a másikat abban, hogy Hozzám közelebb ke-
rüljön, már igazolta, hogy elhagyta társát, s elkezdi ígérgetésekkel ezt az el-
hagyást takargatni, csak akkor hitelt érdemlők e  szavai, ha cselekedetekkel 
is alá tudja támasztani ígérgetéseinek komolyságát.

 A mindenkori megbocsátás nem azoknak jár, akik ígérgetnek, hanem 
azoknak, akik alá is tudják támasztani további magatartásukkal, hogy ígére-
tük komoly. Csak annak komoly az ígérete, a megjavulási szándéka, aki kí-
vánja, sőt követeli is, hogy ígéretének megvalósítását kérjék tőle számon!

Tönkrement élet valójában nincsen. Van bukdácsoló élet, s ez a bukdá-
csolás lehet méreteiben katasztrofálisan nagy is, de sohasem lehet véglegesen 
tönkrement. Azért nem lehet, mert Én, aki minden élet FORRÁSA vagyok, 
nem vagyok kimeríthető, elzárható, lebénítható. Sohasem vagyok elérhetet-
len. Ti örök újrakezdők vagytok, s ezt 
lehet naponta lemérhető vagy nagyobb események láncolatában földarabol-
ható módon felfogni.

Gyermekem! Életed értelme annyiban hordoz erkölcsi értéket, ameny-
nyiben arra hangol téged, hogy igyekezz tanítványommá lenni, és másokat 
tanítványommá tenni.

Tanítványommá azáltal lehetsz, ha sokat olvasod az evangéliumaimban 
föllelhető tanításomat. E tanítások lényege, hogy csak az a szeretet érdemli 
meg e nevet, mely képes megvalósítani e magatartást: csak azt tenni másnak, 
amit magadnak is akarsz, hogy mások tegyenek, s kerülni szóban, cseleke-

584.



detben egyaránt mások felé azt, amit nem akarsz, hogy mások feléd megte-
gyenek. Mindaz, aki erre törekszik, az az Én tanítványom.
Tanítvánnyá tenni pedig annyit jelent, hogy azoknak figyelmét, akiket az elő-
zőkben leirt szereteteddel már átöleltél, felhívod ugyanerre a boldogító, örök 
boldogságot biztosító magatartásra.

Megáldalak, hogy a hit, a remény és a szeretet ÉLET legyen benned."
******************************************************

461. KÁRTYÁBÓL JÓSOLOK. AGGÓDOM LELKEMÉRT
Kérdező: 

Kártyával jósolok. Aggódom a lelkemért. Istenhívő vagyok. Vajon ma-
gányos maradok életem végéig?

HANG: "Az jó, ha aggódsz a lelkedért. Mert mit használ bárkinek is, ha az 
egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved. Valóban, lelkedért minden 
áldozatra képesnek kell lenned.

Egyértelműen és világosan meg kell mondanom, hogy a kártyával való 
jósolás nincs összhangban sem Velem, sem a jó szellemekkel. Hosszú távon 
nem biztosít  lelki  békét sem neked, sem másoknak az,  ha ilyen jósolások 
alapján döntenek életük eseményei felől, illetve akarnak bizonyosságot jövő-
jüket illetően.

Szeretettel kérlek, inkább a Bibliát  forgasd, mint a kártyát. A Biblián 
keresztül tudok segíteni neked is, másoknak is. Megteheted magad és mások 
számára is, hogy bárhol felnyitod a Bibliát, a nyitott résznél elolvasott szö-
vegben lehet olyan útmutatást kapni, ami építheti a lelket. Kártyánál ez nem 
megy. Senki sem tért még meg kártya által.  Csak azáltal,  hogy elhagyta a 
kártyát. A Biblia által már sokan megtértek úgy, hogy csak felütötték valahol, 
s Én tudtam üzenni számukra olyat, amire lelküknek valóban szüksége volt.

Akkor is, ha lehangoló számodra, Nekem kötelességem megmondani, 
hogy amíg a kártyát forgatod a Biblia helyett, addig nem tudom áldásomat 
adni arra, akivel meg tudnád osztani özvegyi magányodat.

Neked lényegében olyan társra van szükséged, aki Bennem tud szeretni 
téged, és akit te szintén Bennem tudsz elfogadni. Ennek jövőbeli megvalósu-
lása a te szabadságod határán belül van. Tehát ott, ahol már az Én szabadsá-
gom csak annyiban lehet jelen, amennyire te akarod. Így a te döntésedet Én 
előre meg nem mondom neked, bár megmondhatnám, mert tudom. De ennek 
ismerete nem vinne előre, sőt, hátráltatná azt a megtérésedet, melyet Én jog-
gal várok el tőled.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
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******************************************************

462. TÖBB ÉVE VÁROK VALAKIRE
Kérdező:

1. Több éve várok valakire. Érdemes? 
2. Fiam sikeres lesz-e munkájában, házasságában?

HANG: "Drága Gyermekem! 
Nem is tudom, hogyan mondjam meg neked azt, amit meg kell monda-

nom. Azért nem tudom, mert ugyanazon a szón te mást értesz, mint Én. Itt 
van mindjárt e szó: "várok". Úgy gondolom, hogy te ez alatt a szó alatt egy 
olyan reménykedést értesz, mely remény beteljesedése majd a boldogságodat 
fogja jelenteni. Ha így érted, akkor azt kell mondanom, hogy ebben remény-
kedned teljesen fölösleges. Nem fogja soha boldogságodat jelenteni. Neked 
már elég érettnek kell lenned ahhoz, hogy felismerd a fantázia álomképének 
csalfa  valótlanságát.  Ember  embert  még eddig SOHA boldoggá nem tett. 
Nem is arra való az ember, hogy boldogítson bárkit is.

Ez nálatok az egyik legsúlyosabb gyökérprobléma! Úgy gondoljátok, 
hogy boldogságra és boldogításra vagytok teremtve. Óriási tévedésben vagy-
tok!  Nem vagytok boldogításra  teremtve!  Bárki,  aki  azt  hiszi  önmagáról, 
hogy bárkit is boldogíthat, vagy másról, hogy őt boldogíthatná, eleve valótlan 
alapra kezd építeni. Csak idő kérdése, és át kell élnie, hogy lyukas kanállal 
akart üdítő vizet meríteni egy kiszáradt kútból. Tehát várakozásod teljesen 
fölösleges. Sőt káros! Ne ringasd magadat illúziókban!

Leveledben kérdezed azt is, hogy tiéd lesz-e valaha az, akire vársz?
Itt ismét nagy félreértést kell kitisztáznom. Tudnod kell, hogy ember 

nem lehet más ember birtoka. E kijelentésed: "Enyém lesz-e?" Ez nagyon 
helytelen érzéseket árul el. Ha Én kérdezném ezt bárkiről is, az helyén lenne, 
mert az Én feladatom a boldogítás. Az valóban az Enyém, aki átadja magát 
Nekem. Azt Én tudom is boldogítani. De csak Én tudok boldogítani. Ti meg-
próbálhatjátok megjátszani, hogy istenek vagytok, de attól még nem vagytok 
azok. Csak Isten tud boldogítani, mivel Isten minden értelemmel és akarattal 
rendelkező teremtményét Önmagára teremtette.

Életed folyamán neked is, és mindenkinek az a feladata, hogy keresse 
és használja azokat az eszközöket, embereket, akik Hozzám közelebb juttat-
ják az illetőt.

Gyermeked házasságával kapcsolatban szintén értelmezési problémám 
van. Mit értesz "sikeres" szó alatt? Az Én gondolkodásom alapján, ha Engem 

586.



akar szeretni, akkor sikeres lesz, ha nem, akkor sikertelen lesz házasságában, 
munkájában egyaránt.

Drága Gyermekem! Hozzá kell látnod, és át kell alakítanod eddigi gon-
dolkodásodat úgy, hogy megértsük egymást. Tehát utána kell nézned, hogy 
Én hogyan gondolkodtam munkáról, házasságról, szeretetről, boldogságról, s 
el kell kezdened neked is úgy gondolkodni, amint Én gondolkodom, akkor, 
de csak akkor tudunk összhangban lenni egymással.

Megáldalak a  TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

463. VÉGEZZEK SZABADÍTÁSOKAT?
Kérdező: 

1. Kívánatos-e befogadnom azokat a tanításokat, 
amelyekkel most ismerkedem? 
2. Végezzek-e szabadításokat? 
3. Megírjam-e a tervezett könyvemet? 
4. Szeretnék tudni valakiről. Él-e még?

HANG: "Gyermekem! 
Minden tanítást  kritikával  kell  fogadnod.  Olyan tanítás  nem létezik, 

amellyel  ne  volna  érdemes  foglalkoznod.  Azért  kaptátok  az  értelmeteket, 
hogy ismereteket szerezzetek vele, és azért jöttem közétek a Földre, hogy a 
megszerzett ismereteiteket az Én szándékom szerint  tudjátok javatokra fel-
használni. Sohasem mondtam tiltást e téren, csupán óvatosságot ajánlottam. 

Azok, akik különböző tanításokat tiltanak, ezt azért teszik, mert rész-
ben nem hisznek saját tananyaguk erejében, részben pedig csalhatatlannak 
tudván magukat, úgy gondolják, hogy ti éretlenek vagytok annak eldöntésére, 
hogy mi a jó, és mi a nem jó. Ez utóbbi elgondolásnak van némi alapja. De 
ez azokra is áll, akik tiltanak. Sohasem lehet senki olyan érett a Földön, hogy 
ne kerülhetne tévútra.

Már többször mondottam,  hogy a tévedésektől nem kell  félnetek.  A 
szeretetlenségtől kell félteni magatokat. Ha valaki tévedésbe esik, de megma-
rad a szeretetben, az a tévedéséből is hasznot merít a maga számára és mind-
azok számára, akikkel kapcsolatba került tévedése által.

Tanulj hát, ismerkedj, de légy óvatos, és ne hanyagold el semmiféle ta-
nulás mellett az Én tanításommal való foglalkozást. Tehát olvasd az evangé-
liumokat!

Végezzél szabadításokat. Magadon és máson egyaránt! Az Én nevem-
ben végezd ezeket, s biztos lehetsz, hogy nem hagylak magadra. Nekem kü-
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lönösen kedves az, ha valakivel együtt tudok dolgozni. Hidd el, Nálam nél-
kül semmit sem tehettek, ami boldogságotokat segíthetné. De Velem min-
denre képesek vagytok e téren.

Egy könyv megírása nem függhet attól, hogy milyen tanácsot kapsz kí-
vülről. Amennyiben benső indítást érzel erre, feltétlenül kövesd! Amikor azt 
mondtam, hogy jobb nektek, ha elmegyek, akkor éppen arra gondoltam, hogy 
azért jobb ez, mert így belülről tudlak majd Lelkem által irányítani bennete-
ket. Még médiumomon keresztül sem kaphatsz végleges választ az ilyen irá-
nyú döntésed tárgyában. Írni csak belülről szabad. Ezt legjobban költőiteknél 
tapasztalhatjátok és tanulmányozhatjátok.

Utolsó kérdésedre nem felelhetek. Nem segítenék vele.
Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL"

******************************************************
464. JÓ ÚTON JÁROK?
Kérdező:

1. Jó úton járok-e? 
2. Istenség az, aki Jézus újra megszületéséről beszél? 
3. Hogyan válasszam ki  a tiszta búzát? 
4. Elpusztul a Föld? 
5. A leányommal és a fiammal való kapcsolatomról szeretnék útmuta-
tást kapni!

HANG: "Gyermekem! 
Segíteni  akarásod:  Én vagyok benned. Felfokozott  érdeklődésed:  Én 

vagyok benned. Kételkedő kritikai érzéked: Én vagyok benned.
Ha személyekben akarsz Rám találni, akkor csak azokban lelhetsz föl, 

akik igyekeznek szelídek és alázatos szívűek lenni. Nem mindenkiben nyil-
vánulok meg, aki Rám hivatkozik. Az Én nevemben sokan jönnek, és sokan 
vannak ma is köztetek. Jeleket, csodákat is tesznek, s mégsem Én nyilvánu-
lok meg bennük. Csak akik szelídségre és alázatra törekednek, azok remélhe-
tik, hogy melléjük szegődöm, hogy beléjük költözöm.

Az  alázatra  törekvést  azoknál  tapasztalhatod,  akik  tanulékonyságot 
mutatnak. Azok, akik csak tanítani akarnak, de tanulni nem, azok szemfény-
vesztők, csalók, ha Rám hivatkozva jeleket és csodákat tesznek. Ezek azok, 
akik ha lehet, még a választottakat is megtévesztik. Legalább is megpróbál-
ják megtéveszteni, felültetni saját kocsijukra. De választottaim éppen azért 
választottaim, mert mihelyt észreveszik, hogy rossz kocsin vannak, levetik 
magukat arról,  még akkor is,  ha tudják, hogy a robogó kocsiból leugorva 

588.



megsebesülnek. Enyéim éppen azért Enyéim, mert inkább meghalnak, de tu-
datosan nem vállalják a rosszat, bármilyen bársonyba öltözötten vagy félel-
metes villámokkal vagdalódzva akarja is hatalmában tartani őket.

A tiszta búza kiválasztása nem könnyű feladat. Vállalni kell a melléfo-
gás kockázatát. Annak bizonyossága, hogy az Istent szeretőknek minden ja-
vukra válik, megkönnyíti a vállalást. Bátorítást ad arra, hogy a gyakorlatban a 
megtapasztalásé legyen a döntő szó, és ne az előre jónak kimondott, de ké-
sőbb rossznak bizonyult döntéshez való ragaszkodásé.

Amíg vállalod a tanulékonyság nyitottságát, és elviseled azokat a meg-
aláztatásokat, melyek éppen azért érnek, mert mindaddig ragaszkodsz az ál-
talad felismert jóhoz, míg ennek ellenkezőjéről meg nem győznek, Én veled 
vagyok, és te Bennem növekedni, gazdagodni fogsz.

Gyermekeiddel kapcsolatban nagyon fontos számodra a türelem. Nem 
azért kell mellettük állnod, mert jót tesznek, hanem azért, mert te jó vagy. De 
nekik mindig tudniuk kell, hogy te mit tartasz jónak és mit tartasz rossznak. 
Amit rossznak gondolsz, azt az ő kedvükért sem mondhatod jónak, és amit 
jónak gondolsz, azt az ő kedvükért sem mondhatod rossznak. Hallgatásnak 
csak akkor van helye, ha az nem bátorítja jelenben a rosszat, inkább erősíti, 
biztosítja a jó győzelmét.
Újra mondom: légy türelmes!  Türelem a szeretet másik neve.

Még valamit  a  Földről.  Nem kell  féltened  bolygótokat.  Csak  akkor 
pusztul el, ha helyette jobb, szebb keletkezhet. Szép ez a Föld. Pokollá nem a 
természete által válik. Pokollá azok teszik, akik nem a Földön, hanem az em-
bereken akarnak uralkodni. A Föld arra való, hogy uraljátok. Az emberek pe-
dig azért vannak e Földön, hogy önmagukban kialakítsák a szolgáló szeretet 
világát. Az új ég és új Föld ezekkel az emberekkel lesz szinkronban.

Megáldalak az ERŐ  és az OKOSSÁG  LELKÉVEL !"
******************************************************

465. MUNKAHELY PROBLÉMÁM VAN
Kérdező: 

Munkahelyemen olyan változások történtek, melyeknek hosszú távon 
nem tudok eleget tenni, de más munkahelyet sem tudok találni. Mit te-
gyek?

HANG: "Gyermekem! 
Van egy ilyen bölcs mondás: Messzire nézzen, aki élni akar. Te ennek 

a mondásnak a jegyében kerültél kétségek közé. E mondás nem Tőlem szár-
mazik, bár Én is elmondhattam volna bizonyos esetekben. E bizonyos esetek 
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azok voltak, melyek csak a mulandóságra korlátozták szemeiteket. Bizony a 
mulandóságnál messzebb kell néznie annak, aki a jelenben helyesen akar lát-
ni!

A te életedben, szavaid alapján azt kell mondanom, hogy "elég a má-
nak a maga baja, a holnap majd gondoskodik magáról". Ez azt jelenti, hogy 
nem hosszú távon kell eleget tenned, hanem a jelenben, ott, ahol vagy. 

Nagyon megértem, hogy biztosítani akarod jövődet belátható időn be-
lüli területen. De Én nem tudom megkönnyíteni számodra azt a mulasztásból 
fakadó bizalmatlanságodat, mely éppen azért van benned, mert nem szoktat-
tad magadat hozzá a Belém vetett bizalomhoz.

A földi jövő tervezése idegen Tőlem. Én vagy a jelenben megoldandó 
feladatok tartalmára és módjára tudok nektek tanácsot adni, vagy az örökké-
valóságban is értékelhető, felhasználható élettartalmakkal vagyok kapcsolat-
ban.

Mint látod, nem beszélek mellé. Pontosan azt mondom, amire Szerin-
tem szükséged van.

Minden látszat ellenére is hidd el, hogy mérhetetlenül szeret téged az 
Isten. Megáldalak."

******************************************************
466. NYUGTALANÍT A KÖZELEDŐ SZÁMADÁS ÓRÁJA
Kérdező: 

Sokat vétkeztem cselekedettel és mulasztással egyaránt. 
Nyugtalanít a közeledő számadás órája.

HANG:  "Drága Gyermekem! 
Benső nyugtalanságod jogos, de csak részben. Jogos, mert sokkal bol-

dogabban élhetnél, mint élsz jelenleg. De csak részben jogos, mert Én a sze-
retet körén belül mindenható Istened vagyok, aki mérhetetlenül szeretlek té-
ged úgy, ahogy vagy, és az a vágyam, hogy ezt a szeretetemet meg is tapasz-
taltassam veled.

Tőlem sohasem szabad félned! Lelki sebeidre csak Nálam találhatsz 
gyógyulást. Aggódásaid Velem és a számadással kapcsolatban alaptalanok.

 Természetes, hogy fájlalod múltad hűtlenségeit. De éppen mert fájla-
lod, ezáltal gyógyulsz is.

Furcsa dolgot mondok most neked. A bűnbánók az Én legkedvesebb 
gyermekeim. A bűntelenekkel nem tudok mit kezdeni!

Az előző bekezdést kicsit meg kell magyaráznom. Nekem nem az tet-
szik, ha valaki folyton kesereg, hogy ő milyen bűnös. Nem, mert az ilyen ma-
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gatartás mögött legtöbbször rejtett hiúság húzódik meg. Nekem az a bűnbánó 
tetszik, aki éppen azzal mutatja ki saját bűneinek elismerését és helyes önér-
tékelését,  hogy  nem foglalkozik  annyit  önmagával.  Miért  is  foglalkozna 
olyannal, akit nem sokra értékel? 

Inkább foglalkozik Velem. Közvetlenül úgy, hogy Bibliából, imaköny-
vekből, hittankönyvekből egyre több ismeretet szerez Rólam, közvetve pedig 
úgy, hogy - mivel Én mindenkiben benne vagyok rászoruló módon - ott segít 
másokon és másoknak, ahol éppen lehetősége van erre.

Az ilyeneket nemcsak meggyógyítom, nemcsak megbocsátom bűnei-
ket. Ettől nem lennének jobbak. Az ilyeneket ÚJJÁ TEREMTEM! És ez a 
LÉNYEG! Az Én országomban nem olyanok vannak, akik bűnösök ugyan, 
csupán az Én jó szívem miatt  megbocsátattak bűneik. Nem. Az Én orszá-
gomban ÚJ TEREMTMÉNYEK vannak. ÚJJÁ SZÜLETETTEK!

Azokkal,  akik  a  földi  életükben  bűnteleneknek  gondolják  magukat, 
azokkal azért nem tudok mit kezdeni, mert azok meg vannak elégedve önma-
gukkal, és egész életük abban merül ki, hogy mások is legyenek velük meg-
elégedve. S ha azt tapasztalják, hogy ez nem megy, akkor szerintük mindenki 
rossz, csak éppen ők nem. Ezek vannak abban a Szentlélek elleni bűnben, 
melyre nincs bocsánat sem a Földön, sem a másvilágon, s mivel  igényük 
sincs az újjászületésre, hát ezért nem tudok velük mit kezdeni. Hiába szere-
tem őket, ez számukra nem boldogító, mert önzésük vakságában nem látnak 
rá arra, hogy hogyan tudnának másokat szolgálni. 

Téged újjá tudlak teremteni. Ne félj hát! Mérhetetlen szeretetem által 
képes vagy békém és boldogságom befogadására. Örülj Nekem a jelenben! 
Ez sokkal hasznosabb, mint az, ha siránkozol múltbeli magadon! Én valóban 
örülök neked. És örülnek neked az ég angyalai is. Akiket te nem fogadtál el, 
azok örömmel fogadnak el téged, s ennek örülnöd kell. Ne félj hát! Nemcsak 
számon tartom hajad szálait, de szeretem mindazt, ami kapcsolatban van ve-
led. A múltadat is szeretem, mert anélkül most nem szólhatnék így neked, s 
te nem vigasztalódhatnál szavaim által. Bízzál Bennem!
Megáldalak BÉKÉMMEL, SZERETETEMMEL, ÖRÖMÖMMEL!"

******************************************************
467. ADJ VILÁGOSSÁGOT!
Kérdező: 

Sok kérdés van bennem, és mindegyiket a legfontosabbnak gondolom. 
A régi elmúlt bennem, de az ÚJ még nem talált meg igazán. Hogyan 
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tovább?  Egészségügyi  problémáim is  vannak.  Jól  segítem férjemet? 
Leányom barátja jól lát? Adj világosságot!

HANG: "Gyermekem! 
A sok kérdéssel kapcsolatban azért van benned a bőség zavara, mert az 

ősellenség, a mohóság ördöge ebben az álarcban akarja elérni, hogy semmi 
se mélyüljön el benned, s te mielőbb unjál bele abba, amit Én alaposságnak 
nevezek.

Ha veszed magadnak a bátorságot, a lemondás bátorságát, az önfegye-
lem bátorságát, akkor hamarosan magad is rájössz, hogy egyetlen fontos kér-
dés van csupán életedben. A halál pillanata!  Mindent ehhez kell mérned, ez 
alá kell rendelned. Nincs tehát régi és új, múlt és jövő, csupán jelen van és 
örökkévalóság. Így aztán a "hogyan tovább" kérdésedre magad is megadha-
tod magadnak a választ. Azt pedig, hogy jól segíted-e férjedet, tőle kérdezd 
meg.

A jelent azáltal szenteled meg, s természetesen így magadat, ha nem 
személyekben,  hanem feladatokban  gondolkodsz.  Tehát  nem az  a  fontos, 
hogy családod tagjaival  vagy bárkivel  hogyan töltöd  el  idődet,  hanem az, 
hogy mennyire tudsz megfeledkezni önmagad mulandó érdekeiről, s mennyi-
re tudod átélni azt a szolgáló szeretetet, amely valójában Én vagyok benned.

Lelkem annyiban tud irányítani és vezetni, amennyiben szabaddá válsz 
azoktól a személyektől, akikkel kapcsolatba szoktál kerülni. Testi egészsé-
ged, illetve betegséged állapota szintén nagyon alkalmas arra, hogy be tudd 
határolni tevékenységi körödet.

Kérned kell Tőlem a bölcsesség adományát, hogy feladatodat mindig 
fontosabbnak tartsd, mint egészségi állapotodat. Sem az egészség, sem a be-
tegség nem lehet csúcsérték számotokra. A csúcsérték az a feladat, melyet 
Lelkem felkínál neked megvalósításra. Minden reggel azzal kellene kezde-
ned a napodat, hogy megbeszéld Velem az elinduló napra Tőlem megkívánt 
s általad elvégzendő feladatodat. Csak annak lehet szívet megnyugtató esti 
imája, aki a napját reggel Velem megbeszélte. Nyugodt álma éjszaka csak 
azoknak lehet,  akik nappal engedik magukat nyugtalanítani  az  Én sürgető 
szeretetem által. Az ÉLET megnyerésének nem kevesebb az ára, mint az élet 
elvesztése.

Leányod barátjáról nem neked, hanem neki kell érdeklődnie. Én csak 
elveket adhatok, melyek mindenkire érvényesek. Konkrét hozzáállást az élet-
hez csak azoknak a konkrét személyeknek tudok adni, akik nem postás útján, 
hanem közvetlenül kérdeznek Engem. Sok félreértés keletkezett már abból, 
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hogy közvetve, önmagatok által kívántatok Engem hatékonnyá tenni mások 
számára úgy, hogy ne rajtatok legyen a felelősség, hanem Rajtam. Ezt saját 
érdeketekben nem vállalhatom.

Annyit azonban mondanom kell, hogy a külső cselekvés nélküli álla-
potszerű  meditáció  értelmetlen  és  értéktelen  az  Én  számomra.  Közületek 
senki sem külön sziget, s Nekem pedig semmi szükségem nincs arra, hogy 
valaki összekeverje az eget a földdel. A vízió beátifikának, a boldog színről 
színre látásnak itt van a helye, és nem azon a Földön, melyről azt mondtam, 
hogy ott minden ember arcának verejtékével fogja enni a kenyerét. 

Ne vállaljátok az önámító, hazug, délibábos, szemfényvesztő félreve-
zetésnek megideologizálását. Ez az önbecsapásnak egyik legveszedelmesebb 
formája, mert ebben a sötétség fejedelme a világosság angyalának ruhájában 
közelít hozzátok, s rabolja el tőletek azt az időt, melyet arra kaptatok, hogy 
tevékeny szeretetben bontsátok ki magatokból mindazt az értéket, amelyet 
kamatoztatásra kaptatok Tőlem, amikor leszülettetek a Földre.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
******************************************************

468. HOGYAN LEGYEK ALÁZATOS?
Kérdező: 

Befelé forduló életet élek, de nem látom, hogyan tudnék segíteni em-
bertársaimnak? Hogyan legyek alázatos? Társammal kapcsolatban, az 
ő  életszemléletében  bizonytalan  vagyok.  Szükséges-e  a  vegetáriánus 
életmód? Nem vagyok megkeresztelve. A szexuális kapcsolat csak ak-
kor megengedett, ha gyermekáldást várunk tőle?

HANG: "Drága Gyermekem! 
Kell a magány, a befelé forduló élet, hogy egyéniséged kialakuljon s 

megerősödjön. De kell az emberi kapcsolatok ápolása is, hogy személyiséged 
el  ne torzuljon.

Egyéniség és személyiség! Mindkettő nagyon fontos! Torz személyisé-
gek az állandóan meditálók, és torz egyéniségek azok, akik nem képesek na-
ponta legalább egy félórát önmagukban csendben maradni. 

Az első problémád éppen abból adódik, hogy még nem ment tönkre 
benned az a benső mag, melyet személyiségnek neveztek. Jól  érzed, hogy 
Engem nem lehet  közvetlenül  szeretni,  csak  embereken  keresztül.  Ahhoz 
nem kell hosszú idő, hogy elmondd Nekem szíved érzelmeit Irántam imád-
ban. 
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Az első lépés tehát ahhoz, hogy embereken segíts, hogy lásd gondjai-
kat, és tudd őket építeni, buzdítani és vigasztalni, az az, hogy KIFELÉ TE-
VÉKENYKEDJ! Értem dolgoznod kell,  és  nem meditálnod.  Magad miatt 
kell meditálnod, befelé figyelned, hogy aztán Értem tudj másokon segíteni, 
és ha kell, tudj áldozattá is válni. Sokat és behatóan olvasd az evangéliumo-
kat! Nagyon sok mondanivalóm van ezeken keresztül számodra! Ha ezeket 
olvasod,  akkor  olyan konkrét  problémáid  lesznek,  melyekre közösen meg 
fogjuk találni a megoldást.

Csak nagyon áttételesen vagy társa annak az illetőnek, akiről azt mon-
dod, hogy sokat meditál. Sajnos, Én is csak nagyon áttételesen vagyok társa. 
Bár szeretnék az lenni. 

Neked társad vagyok! Csak Nekem higgy! Senki másban ne bízzál.  A 
HANG-médiumom is csak addig és annyiban képvisel Engem, ameddig és 
amennyiben megegyezik azzal az ÖNMAGAMMAL, AKI az evangéliumok-
ban feltárulkozom előttetek. Nincs más megszabadítótok, csak ÉN! Veszé-
lyes ámítás minden olyan kijelentés, mely nem Felém akar irányítani benne-
teket.

Számodra  bizony  nagyon  fontos  volna  az,  hogy  megkeresztelkedj. 
Azért volna ez fontos, mert az ősellenségnek egyik taktikája az, hogy bárá-
nyaimat vagy megakadályozza az egy nyájhoz tartozásban, vagy elszakítja a 
nyájtól. Így reméli, hogy könnyebben képes aztán végezni vele. A kereszt-
séggel  automatikusan  beletagozódsz  valamelyik  nyájamba,  ahonnan  erőt, 
biztonságot és szolgáló feladatokat remélhetsz.

Említed  leveledben  az  ALÁZATOT.  Ez  az  egyik  legfélrema-
gyarázottabb erény. Nem az az alázatos, aki a másikra hallgat! Az legjobb 
esetben is legfeljebb mulya! Aki alázatos, az  mindig Rám hallgat!, és nem 
hajlandó lecserélni Engem senkivel! Embertársai kijelentéseit mindig Hoz-
zám méri, és nem fordítva! Én nem másban, hanem annak lelkében kívánok 
szólni, akitől kérni akarok valamit.

Drága Gyermekem! Egyáltalán nem szükséges a vegetárius életmód! 
Én sem voltam az, míg emberi testben közöttetek éltem. Vigyázz, hogy sen-
kit se mérj fel ilyen szempont szerint. Egyik gyermekemnek, akit ti Pál apos-
tolnak neveztek, e szavakat sugalltam, mikor a Kolosszeieknek írt: "Senki ne 
ítéljen meg tehát titeket étel-ital dolgában, s ünnepre, újholdra vagy szombat-
ra vonatkozó dolgokban. /Kolosszeiek 2;16/. 

Mivel a testi kapcsolatról is kérdeztél, hát elmondom e téren az egyik 
legfőbb elvet: 
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Részemről nem megengedett az a testi kapcsolat, mely kifejezetten ki-
zárja a gyermekáldást, és partnerét csak eszköznek tekinti saját pillanatnyi él-
vezetének kielégítésére. De megengedett olyankor, ha érett hűség van mögöt-
te, bár emberileg a gyermekáldás nem fog bekövetkezni. Egy hűség érettsé-
gét nem könnyű bizonyítani. E téren a bizalom sokszor nem megalapozott. 
De mindig az egyéni meggyőződés a döntő, vagyis a lelkiismeret. Önmagá-
nak árt az, aki nem követi a lelkiismeretét.

Én mindenkor megbocsátó Isten vagyok, és még a rosszat is javatokra 
tudom fordítani,  de csak  akkor,  ha hibáitokat  belátva  akartok  felzárkózni 
Hozzám. Legyen bátorságod józanul, reálisan gondolkodni!

Megáldalak, hogy megtaláld szeretetednek külső megnyilvánulási for-
máit, és bármiféle meditálás helyett a tevékeny szeretetre tedd a hangsúlyt. 
Megáldalak,  hogy mindent  eszköznek  tekintsél  annak  a  célnak  elérésére, 
mely Atyám áldottai közé állíthat téged./Mt 25;34-36/.

******************************************************
469. RENDEZŐDHET-E  HÁZASSÁGOM?
Kérdező:

1. Rendeződhet-e tönkrement házasságom? 
2. Mi a véleménye a Mesternek munkámról? (Festőművész  vagyok). 
3. Szeretnék kapcsolatba kerülni azzal a festővel, akinek
 munkáit nagyon értékelem!

HANG: "A házastársi együttlét, éppen azért, mert két ember kapcsolatáról 
van szó, csak eszköz jellegű. Amennyiben közös célt tudtok magatok elé tűz-
ni, s ennek megvalósításán fáradoztok, annyiban lehet harmonikus a kapcso-
lat.  A  lehetősége  ennek  mindig  fönnáll  elvileg.  A  gyakorlatban  azonban 
mindkét fél szabadsága döntő. Egyik sem képes döntésben helyettesíteni a 
másikat. Csak elmondani tudjátok egymásnak, hogy mi az a cél, melyre a há-
zastárs  segítségével  törekedni  kívántok.  Boldogítani  úgysem tudjátok egy-
mást. A boldogítás az Én szerepem mindannyitok életében, mivel mindenkit 
Önmagamra teremtettem.

Amit eddig mondtam, az annyit jelent a te életedben, hogy ne házassá-
god rendbehozatalán dolgozz, hanem a Velem való kapcsolat elmélyítésén. 
Először Engem kell megtanulnod teljes szívvel elfogadni. Azután remélheted 
azt, hogy téged is elfogad az, aki hajlandó Engem elfogadni.

Előbb-utóbb minden embernek meg kell tanulnia, hogy a házasság sen-
ki számára sem lehet cél, csupán eszköz, hogy Értem okosan áldozattá tudja-
tok válni.
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Csak ha azt tapasztalod, hogy társad Értem fogad el téged, akkor re-
mélheted, hogy segíteni fog Felém. E megtapasztalásod akkor lesz igaz, ha ő 
nem téged, hanem önmagát akarja megjavítani.  Te sem állhatsz  elő azzal, 
hogy őt akarod javítani, csak azzal, hogy te meg akarsz javulni. 

Munkádat szándékod alapján értékelem. A legcsodálatosabb festmény 
és a legegyszerűbb mosogatás Előttem egyre megy. És ha valaki jobb szán-
dékkal mosogat, mint az, aki szépen fest, hát bizony akkor az értékesebb sze-
memben, mint a festés. És a hatás se bódítson el benneteket! Amint a leggyö-
nyörűbb ember valakit üdvösségre vagy kárhozatra irányíthat, úgy van ez a 
képekkel is. 

A szeretet mindig szentesíti az eszközt. Ha azért festettél valamit, hogy 
szeretetre vezéreljen bárkit is, akkor téged biztosan megszentel. De ha az ál-
talad festett képet valaki nem azzal a szándékkal nézi, hogy szeretetben nö-
vekedjen, akkor az számára nem hasznos, sőt káros is lehet.  (Gondolj a kép-
rablókra.)

Kedves Barátom! Minden ember, akit ti rendkívüli képességgel megál-
dott embernek ismertek meg, az a nagy egészbe illesztve éppen megfelelő. 
Senki ne akarjon olyan lenni, mint a másik. Mindenki olyan akarjon lenni, 
mint ÉN! Vagyis mindenki törekedjen jó akarattal kihozni, kibontani mind-
azokat a képességeit, melyeket fölfedezett önmagában, hogy odaadottsága ré-
vén másokat ösztönözni tudjon a szolgáló szeretet útján.

Megáldalak SZERETETEM  LELKÉVEL!"
******************************************************

470. ÖREG NYUGDÍJAS VAGYOK
Kérdező: 

Öreg nyugdíjas vagyok. Nagyon aggódom családom fiatal, 
hitetlen tagjai miatt. Hogyan imádkozzam értük?

HANG: "Drága Gyermekem! 
Aggódásra semmi okod sincs. Aggódással nem lehet segítened azokon, 

akiket te hitetleneknek nevezel.  Csak azzal tudsz segíteni rajtuk, ha látják 
rajtad, hogy tele vagy örömmel és békével, mert Én a te szívedben élek. Hidd 
el, csak akkor fognak rád figyelve hallgatni téged,  ha azt látják rajtad, hogy 
te irigylésre méltó vagy. Amíg sajnálnak, amíg csodálnak, addig inkább ke-
rülni fognak, mint hozzád húzódni.

Pedig te irigylésre méltó vagy! Meg kell tanulnod örülni annak, hogy a 
szívedben  otthont  teremtettél  Nekem.  Szeretném  neked  átadni  jelenlétem 
boldogító örömét. Te a Mennyországot hordod magadban! Gondolj csak arra, 
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hogy még azok is tudnak örülni, akik pár millió forintot hordanak zsebük-
ben! Hát mennyivel több okod van neked az örömre, mivel neved be van írva 
a mennyben!

Drága Gyermekem! Azt  is  el  kell  hinned,  hogy Én jobban szeretem 
családod minden tagját, mint te. Ne féltsd őket! Ők sem spórolhatják meg 
azokat a keserves megtapasztalásokat, melyek mindenkit meg akarnak taníta-
ni arra, hogy Nálam nélkül nincs béke, nincs boldogság.

Arra kérlek hát,  hogy jobban örülj Nekem. Imáidban ne az legyen a 
legfontosabb, hogy Én kereszten vagyok vagy föltámadtam, hanem az, hogy 
benned élek. Én vagyok az ÉLET. A mulandó életben minden eszköz arra, 
hogy az ÖRÖK ÉLET reménye éljen benned. 

Ne sopánkodj hát azon, hogy mi van körülötted, hanem annak örülj, 
hogy ki van a te szívedben! Lelkem temploma vagy. Adj gyakran hálát saját 
szavaiddal is az elmúlt  életed örömeiért,  fájdalmaiért! Mindent, ami téged 
ért, azért engedtem meg, hogy jobban tudd megvalósítani magadban a hitet, a 
reményt  és a szeretetet.  Örülj  annak, hogy Hozzám tartozol,  és  annak is, 
hogy már nincs messze az az idő, amikor színről színre láthatsz majd Engem. 
Ne félj, hanem inkább vágyódjál e pillanat után.

Gondolj arra, hogy Én, aki irgalmasságot kérek tőletek, mennyire tel-
jességgel vagyok mindenkihez IRGALMAS! Nem a félelem lelkét kaptátok, 
hanem az istengyermekség lelkét. Ez tehát azt jelenti, hogy teljesen mindegy, 
hogy hogyan imádkozol. Fontos, hogy az imában Hozzám emeled a lelkedet. 
A te imáid harmatként hullanak vissza azok életére, akikért mondod, s hidd 
el, nem hullanak hiába! 

Bízzál jobban Bennem! Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL." 
******************************************************

471. VÉLEMÉNY EGY CSOPORTRÓL
Kérdező: 

1. Kérünk véleményt egy csoportról! 
2. Hogyan tudjuk szeretni ellenségeinket? 
3. Mi okozza a több rosszat? Vonzza a hasonló a hasonlót? 
   A jó több támadásra számíthat? 
4. Mi által kerülök közelebb Hozzád, a HANGHOZ? 
5. Mire kell figyelnem jobban? 
6. Leszületett-e a duálom? 
7. Küldetésből születtem? 
8. Kérjem-e vissza a pénzemet?  
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HANG: "Gyermekem! 
1. Csak elvben lehet mindenkit szeretni. Gyakorlatban legföljebb tíz, 

tizenöt embert lehet csak szeretni. Egyszerűen nincs többre lehetőség.
Én nem egy csoportról mondok véleményt, mert abból nem származna 

jó, hanem elmondom, hogy mire való egy csoport. Elmondom, hogy mikor jó 
egy csoport. A ti feladatotok ezután, hogy döntsétek el, milyenek vagytok. 

Egy kis csoportnak az a feladata, hogy a gyakorlati szeretet számára te-
gye lehetővé a kibontakozást. Három aranyszabályt jegyezzetek meg. 

I.A csoporttalálkozóra mindig mindenkinek kell vinni valami szellemi 
táplálékot,  és  fel  kell  kínálni  a  többieknek elfogadásra.  Függetlenül  attól, 
hogy elfogadják vagy sem. II. Mindenkinek azzal a nyitottsággal kell cso-
porttalálkozón részt vennie, hogy szellemileg gazdagodni fog, mivel Én va-
gyok jelen ott, ahol nevemben összejöttetek, s Én mindenkinek mindig aján-
dékozni akarok valamit. III. Szilárd benső meggyőződés legyen mindegyik-
tekben atekintetben,  hogy legalább annyira szeretnek benneteket  a csoport 
tagjai, mint ti külön-külön őket. Ez azért nagyon fontos, nehogy megsértődés 
legyen, ha valakit bírálat ér, illetve ne legyen bennetek gátlás atekintetben, 
hogy elmondjátok azt, amit elmondani fontosnak gondoltok.

Egy csoportot nem tagjainak jó tulajdonságai tartanak össze, hanem az 
a bizonyosság, hogy mindenki mindenkit hibáival együtt szeret, s nem akar 
senki senkit megjavítani, de igenis mindenki meg akar javulni. A megjavulás 
pedig csak olyan légkörben lehetséges, ahol mindenki azért hallgat a másik-
ra, mert szereti a másikat, s ezt a szeretetét éppen azáltal akarja kimutatni, 
hogy tanulni akar a másiktól, meg akar javulni, hogy még jobban tudjon a 
többieknek rendelkezésére állni.

2.  Az ellenség-szeretet  nem könnyű vállalkozás.  Azért  nem könnyű, 
mert érzelmi, indulati falba ütközve kell megtanulni jót akarni annak, aki té-
ged gyűlöl.  Te ellensége nem lehetsz  senkinek,  mert  a szeretet  nem más, 
mint olyan jóakarat, melyet kívülről megsemmisíteni nem lehet. A szeretet 
nem más, mint az Én irgalmas működésem benned. Nem más, mint bölcses-
ségem  megnyilvánulása.  Igen.  Annak  bemutatása  gyakorlatban,  hogy aki 
nem szeret, az a rossz, és nem az, akit nem szeretnek. Ezért neked lehetnek 
ellenségeid, de te sohasem lehetsz ellensége senkinek. Mindig akarnod kell 
mindenkinek azt, amit Én akarok az illetőknek. Én pedig mindig mindenki-
nek meg akarok bocsátani, de sajnos, csak annak tudok, aki szintén irgalmas 
akar lenni másokkal szemben.
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3. Olyan nincs, hogy több rossz vagy kevesebb rossz. Aki tudja, hogy 
az Istent szeretőknek minden javára válik, az mindenben meglátja azt, amiért 
joggal adhat hálát Nekem. Az élet látás kérdése! A látás pedig imádság kér-
dése. Aki jól imádkozik, az jól lát. Aki nem jól imádkozik, az nem lát jól. 
Aki azon spekulál, hogy mi okoz több rosszat, az nem Hozzám emeli lelkét. 
Én nem vagyok személyválogató. Mindig mindenkinek rendelkezésére állok 
abban, ami a lelki békét illeti. Ha mást tennék, nem szeretnélek benneteket. 
Én minden jónak a forrása vagyok, és innen, az Én oldalamon állva, csak jó 
és jobb van. Ezt jelenti az, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra vá-
lik.

4. Állhatatosan kell  kérned a Lélekkel való betöltődés kegyelmét.  A 
gyakori kérésre nem Nekem van szükségem. Én hallom akkor is, ha egyszer 
kéred azt. De te csak gyakori kérés által tudod tisztává, éretté tenni vágyadat 
Utánam. 

A Lélekkeresztség olyan istenélmény, mely véglegesíti benned azt a bi-
zalmat, ami által Lelkem irányíthat téged a HANG hallására. Mindenkiben 
szeretnék hallhatóan megszólalni, hogy szívetek földre húzó erejét semlege-
sítsem, s ti ott találjátok meg boldogságotokat, ahol valóban van, tehát Ná-
lam. Ezzel feleltem az 5-dik kérdésedre is.

6. A  duállal kapcsolatban sajnos nagy tévedésben vagytok. Ezt most 
nem is tudom kitisztázni benned. Hosszabb gondolkodás-átalakításra volna 
ahhoz szükséged,  hogy megértsd,  mennyire  nem lényeg ez a duál-kérdés. 
Sőt! Mennyire nem is igaz! 

Most elégedj meg azzal, hogy Én magamra teremtettelek, és feltétlenül 
beállítom életedbe azt és azokat, aki és akik segíthetnek a Velem való egység 
elérésére. Ne akarj senki mellett letáborozni. Szeretni csak az tud helyesen, 
aki SZABAD. Mindaddig, míg bárkivel is meg vagy kötözve, ki vagy téve 
csalódásnak,  békétlenségnek, s  nem tudod jól  megérteni  azt  az  igazságot, 
hogy a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó. Igen. A 
földi élet iskolájában ez a legfőbb tantárgyak egyike.

7. Kettős feladattal születtél le a Földre. Megszentelődni és megszen-
telni. Van tehát jó adag karmikus tartalma, és van kitüntető szerepnek elvál-
lalása is a te életedben.

8. A pénzedért Én felelősséget nem vállalhatok.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"  

******************************************************
472. INKÁBB MÁRIA VÁLASZOLJON, MINT JÉZUS
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 Kérdező: 
Drága Szűzanya! Egy gyermeked arra kért, hogy Hozzád 
forduljak, és Tőled várja kérdéseire a választ.  Úgy gondolja, hogy te 
jobban meg tudod őt érteni, mint Fiad.

HANG: "Kedves Fiam! 
Válaszolok az elém terjesztett levélre. Nagyon fontosnak tartom, hogy 

végre már tegye helyre valaki ezt a leányt, aki úgy összekevert önmagában 
mindent, hogy valóban csak anyai szívemre hallgatva vállalom, hogy egy be-
csületes fejmosást kapjon Tőlem."

"Leányom! Hát  mit  képzelsz  magadról?  Mit  gondolsz,  ki  vagy te? 
Mit gondolsz, miért születtél le a Földre? Mit gondolsz, körülötted forog a 
világ? Mit gondolsz, te fogod dirigálni azokat, akik téged sokkal jobban is-
mernek, mint ahogy te valaha is ismerhetnéd magadat a Földön? Mit gon-
dolsz, kik vagyunk mi, ki az én Fiam, és ki az az Isten, akinek még nevét 
sem vagy méltó kimondani?!

Mindezekre a kérdésekre majd Én felelek, mivel te erre nem is vagy 
képes. Úgy elrontottál magadban mindent, hogy valóban Isten legyen az, aki 
segíthet neked kibogozni a benned lévő összevisszaságot. 

Először is micsoda ostobaság, hogy a tudatalattiddal azonosítasz ben-
nünket!? Kit érdekel közülünk, hogy a te tudatalattid mint mond neked? Fő-
leg, ha olyan ostobaságot mond, hogy foglalkozz a lelkeddel.  Gyermekem! 
Mekkora ostobaság! Hogyan tudnál lelkeddel foglalkozni?  Neked nem lel-
keddel kell  foglalkoznod,  hanem a lelkedért!   A lelkedért  kell  megtenned 
mindent! Mit használ neked, ha az egész világot megnyered is, de lelked kárt 
szenved? Mit adhatsz cserébe lelkedért? 

Te azt mondod, meg kell gyógyulnod, mert egy év  van a nyugdíjadból 
még hátra. Hát ezt meg honnan tudod? Aztán azt is összekevered, hogy me-
ditálj meg jógázz! Soha olyat nem hallasz tőlünk, hogy ilyesmit csinálj! Csak 
arról lehet szó, hogy aki önmaga számára ezt  jónak látja, hát csinálja. De 
senkinek sem írtuk soha elő ezeket a gyakorlatokat. Aztán itt  vannak a te 
ufóid. Ostobaság! Úgy látszik, te a konokságoddal, gőgöddel, "kivagyok"-sá-
goddal a bolondok házában akarsz kikötni. Ha akarod, ám legyen!

Hallottál már arról a leányomról, aki pár éve a ti országotokban is járt, 
aki fiatal  menyasszony korában olyan gerincsérülést  szenvedett,  hogy mai 
napig sem tudja tagjait mozgatni, s aki szájával megtanult írni, rajzolni? Bal-
esete után borzalmas pökhendi lázadásba kezdett Fiam ellen. Nem is tudtunk 
vele  mit  csinálni  mindaddig,  míg  a  lázadás  ördögével  volt  kapcsolatban. 
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Csak amikor  megértette,  hogy önmagában ő  egy nagy senki,  akkor  tudta 
Atyánk Lelke betölteni őt úgy, hogy ma már minden héten milliók hallgatják 
prédikációit, épülnek és szépülnek tőle, s találják meg a szent Fiam által fel-
kínált  utat.  Pedig az  a  leány ma  sem tud  jobban mozogni,  mint  balesete 
után!!!

Drága Gyermekem! Állítsd le magadat! Nem a zenéről kell lemonda-
nod, és a tévé sem csupa ördögi mű. Neked arról kell lemondanod, hogy a sa-
ját akaratodat tartsd azonosnak Isten akaratával. Arról kell lemondanod, hogy 
Istent akard irányítani! Arról kell lemondanod, hogy lázadozz. A lázadás lel-
két kell kiűznöd magadból. De te nem ezt teszed, hanem ennek éppen ellen-
kezőjét. Nagyszerűen megideologizálod  magadat. Kitalálod az ufókat, meg a 
meditációkat, meg a reiki-t, meg a nem tudom én miket, csak meg ne kelljen 
térned. 

Hát leányom, ez nálunk nem megy. Amíg be nem látod, hogy neked 
nem meggyógyulnod kell,  hanem megtérned, vagyis átlátnod és elsiratnod 
életed eddigi szeretetlenségeit, addig mi nem segíthetünk rajtad. Megdöbben-
nél, ha látnád, hogy hányan vannak nálad sokkal rosszabb helyzetben lévő 
gyermekeim, s  hogyan tudnak hálát adni, szeretni és hűségben kitartani éle-
tük keresztjén. De hát te nem érsz rá! Te tudod, hogy nincs ok okozat nélkül, 
stb. Buta képzelgés. Tanítgass csak bennünket! Magyarázd csak meg nekünk, 
amit minden kisgyermek tud. Értesd meg velünk, hogy te nem vagy ám akár-
ki! Téged nem olyan egyszerű ám megérteni!

Ó, édes Gyermekem! Mennyit kell még szenvedned, hogy megadd ma-
gad végre a kegyelemnek. Értsd meg! Neked sem jógára, sem meditálásra, 
sem a lelkeddel való foglalkozásra, sem meggyógyulásra nincs szükséged. 
Neked egyes-egyedül arra van szükséged, hogy HIGGY!!! Ha hiszel, akkor 
benned él az Isten. Ha hiszel,  akkor neked elég az Isten. Ha hiszel,  akkor 
béke van benned. Ha hiszel, akkor harmóniát hordasz. Ha hiszel, akkor min-
den javadra válik. De ne azzal a hittel higgy, melynek lényege, hogy elfogadj 
valamilyen igazságot, hanem azzal a hittel, amely képessé tesz átadni maga-
dat nekünk. Ne csupán nekünk higgy, hanem BENNÜNK HIGGY! Az hisz 
Bennünk, aki átadja magát nekünk. Az hisz nekünk, aki elfogadja igaznak 
azt, amit mondunk.  A BENNÜNK hívés a boldog élet!

E médiumunk, aki által most szóltam hozzád, már azon gondolkodott, 
hogy hová is küldjön, hogyan is segítsen rajtad. Alig tudtam leállítani, s meg-
értetni vele, hogy rajtad a világon senki sem tud segíteni, mert te csak belül-

601.



ről gyógyulhatsz meg, tehát azáltal, ha kinyílik szívednek a szeme. Ez a HIT. 
Majd ha a szíveddel látsz, akkor el fogsz kezdeni emberi életet élni.

Hogyan kell szíveddel látni? Nem tudom. Neked kell tudnod! Fiam so-
hasem értette meg azokat, akik nem hittek, tehát akik nem láttak a szívükkel. 
Ebből  én azt  tanultam meg,  hogy ez  nem Istenen múlik,  hanem rajtatok. 
Ezért a hogyanját neked kell tudnod, neked kell megtalálnod.

Drága Leányom! Ha nem szeretnélek mérhetetlenül, akkor nem álltam 
volna szóba veled. Te a Földre azért jöttél, hogy megtanulj helyesen hinni, 
szeretni, tehát megtanuld annak az alázatnak útját, melyen csak azok tudnak 
járni, akik nem önmagukkal vannak elfoglalva.

Ha hiszed, ha nem, nagyon szeretlek. Megáldalak, mint minden megje-
lenésemkor meg szoktam áldani ezt a nyomortanya világotokat. Megáldalak, 
hogy ne a nyomortanya legyen számodra a döntő, hanem Jézus, mint ahogy a 
betlehemi istállóban sem a hideg, a sötét és a piszok volt a lényeg - ez földi 
életetek hű képe -, hanem a SZENT CSALÁD!" 

******************************************************
473. HOL TÉRTEM EL A HELYES ÚTRÓL?
Kérdező: Hol tértem le a helyes útról?
HANG: "Gyermekem! 

Ahogyan a  kérdést  föltetted,  magad is  érzed,  hogy így,  önmagában 
megválaszolhatatlan.  A matematikában van olyan, hogy valaki csak akkor 
jön rá, hogy valahol tévesztett, mikor azt látja, hogy nem jön ki megfelelő 
eredmény. Az erkölcsi életben ilyen nincs. Nem lehet senkinek  véletlenül,  
észrevétlenül elrontani az irányt. Olyan elképzelhető, hogy valaki előtt nem 
áll világosan a hogyan tovább. Lehettek bizonytalanok olyankor, mikor dön-
tés előtt álltok, és nektek választanotok kell. Ilyenkor szoktam azt a tanácsot 
adni, hogy gondolj a halálod órájára. Úgy dönts most, hogy akkor örülni tudj 
a mostani döntésednek.

Ha az él benned, hogy letértél a helyes útról, akkor tarts önvizsgálatot. 
Szívesen segítek ebben, de helyetted ezt meg nem tehetem.

De bárhogy is volt eddig, számodra a MOST a fontos. Most kell lát-
nod, hogy milyen célra állítottad be életed folyását. Mert e két dolog a fon-
tos. A SZÁNDÉK ÉS A CÉL! A rossz szándék a legjobb célt is tönkre tudja 
tenni. A rossz cél a legjobb szándék mellett is csalódáshoz vezet. Tisztázd 
hát ki magadban szándékodat és célodat! 

Gyermekem! Itt a Földön nincs végleges megoldás olyan értelemben, 
hogy bármilyen jót is nyugodt lélekkel állandósítani lehetne. Mindig kell bi-
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zonyos nyugtalanság lelketekben, tehát éber őrködés, hogy a rátok leselkedő 
csapdákat időben el tudjátok kerülni. Ez a nyugtalanság nem azonos a békét-
lenséggel, hanem éppen annak biztosítéka. Csak az lehet lelke mélyén nyu-
godt, aki okosan őrködik maga felett.

Gyermekem!  Nagyon szeretlek.  Erre  gyakrabban kellene  gondolnod, 
hogy számodra ERŐFORRÁS tudjak maradni mindenkor.

Megáldalak BÉKÉMMEL ÉS ERŐMMEL, hogy tudj örök újra- kezdő 
lenni mindenkor."

******************************************************
474. ELVESZÍTEM AZT, AKIT SZERETEK?
Kérdező: Végleg elveszítem azt, akit szeretek? Engem mindenki elhagy.
HANG: "Gyermekem! 

Nagyon jól mondod. Téged mindenki elhagy. Végső soron ez történik 
mindenkivel. Ez tehát még nem volna probléma. A probléma az, hogy bár 
erre te előbb rájöttél,  mint  a legtöbb ember,  de ezt  nem tudod helyeselni. 
Olyan vagy, mint az a gyermek, akit cipelnek hazafelé, s ő tudja is, hogy je-
lenleg úton van, tehát itt, ezen az úton nem élheti meg a hazataláltság örö-
mét,  csupán az útra-találtság örömét,  de azért  minden kerítéslécbe beleka-
paszkodik, hogy megnehezítse önmaga számára az utat.

Nincs olyan ember a világon, aki egy másik emberért lenne teremtve. 
Nincs olyan ember a világon, aki bárki embert boldoggá tehetne. Nincs olyan 
ember a világon, aki méltó volna arra, hogy más ember érte áldozza életét. 
Nincs olyan ember, és nincs olyan világ, melyért bárki is odaadhatná lelkét.

Az egészen biztos, hogy Én senkit sem engedek, tudtán kívül, erején 
felüli  gondokba  merülni.  Sajnos  azonban,  ti  képesek  vagytok  belemenni 
olyan  szituációkba,  melyekben  az  Én  erőm  tehetetlen  veletek  szemben. 
Olyan ez, mint mikor egy gyerek nem tanul az iskolában, és megbukik. A 
szülő nem vizsgázhat le helyette. Csak azt teheti meg, hogy lehetőséget biz-
tosít a gyereknek a tanulásra, hogy meg ne bukjon. Ha mégis megbukik, az 
már nem a szülőn múlik ilyenkor. Így vagyok Én veletek.

Neked örülnöd kellene, hogy nem sikerült teljesen tönkretenni egy csa-
lád életét, csupán belekavartál. Örülnöd kellene, hogy halálod óráján, melyet 
nyilván nem kerülhetsz el,  az előző kapcsolat végkifejlete nem fogja nyo-
masztani lelkedet. Hálát kellene adnod azért, hogy e téren angyalaim munká-
ja nem volt számodra sikertelen. Hálát kellene adnod, hogy a Sátánnak nem 
sikerült szomorú győzelmet aratni felettetek. Akiket igazán szerettek, azokat 
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sohasem veszítitek el. Csak azokat veszítitek el, akiket önző módon szeret-
tek.

Drága Gyermekem! Annyi jelzést kaptál már Tőlem, tőlünk, hogy meg 
sem tudnád számlálni. Vegyél észre bennünket, a te legjobb jótevőidet, an-
gyalaimat, akik minden erővel azon dolgoznak, hogy te ÖRÖKRE boldog le-
hess! Ne áldozd fel  e  munkájukat  mulandó,  csip-csup örömökért,  melyek 
után mindig csak keserű lesz a szád íze, melyek után kiábrándító csalódások, 
hazug képzelgések  és  újabb csalódások sorozata  szakad rád.  Akire  olyan 
gyermekek vannak bízva, mint a te leányaid, annak nem szabad lelépni a szi-
lárd talajról, nem szabad értelmetlen délibábok után vágyakozni! 

Ha visszanézel életedre, rövidnek látod. Ami még hátra van, az szintén 
nagyon rövid. Ne ámítsd magad! Úgy élj Értem, hogy gyermekeid neked is, 
Nekem is örülni tudjanak! Ez a te életed értelme!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

475. A TEMPLOMBA JÁRÁSRÓL
Kérdező: 

1. Jól döntöttem-e, mikor családom mellett döntöttem? 
2. Hogyan tovább? 
3. A templomba járásról szeretném hallani a HANG véleményét!

HANG: "Drága Gyermekem! 
Neked feltétlenül férjed elgondolását kell magadévá tenned a jövődet 

illetően. Semmi jó nem származik abból, ha más utat választasz. Meg kell ta-
nulnod, hogy Nekem nem a te munkád kell, hanem te kellesz. Akkor vagy 
igazán az Enyém, ha férjed helyesli életviteledet. Ez mindaddig igaz, amíg ő 
vállalja melletted az életet. Adj hálát, hogy eddig sikerült téged megmente-
nem a hittudomány és a hitoktatás gondjaitól. Gondolj a papotokra! Ő vég-
zett hittudományt, és hol tart a szeretetben? 

Az a hittudomány, mely jelenlegi egyházatok intézményét jellemzi, na-
gyon távol áll a szeretet gyakorló iskolájától. Többet árt, mint használ. Pedig 
nem kellene ennek így lennie, de így van! Ott, ahol a bárányok megkérdezése 
nélkül, felülről helyeznek pásztort a nyáj élére, ott valóban birkáknak tartják 
a híveket azok az emberek, akik magukat pásztornak gondolják. Örülj annak, 
hogy nem kell közéjük keveredned.

De tanulnod kell! Komolyabban kell venned a Szentírás olvasását, az 
elmélkedéseket, azokat az imákat,  melyek átjárják nemcsak értelmedet,  de 
szívedet is. Többet kell Velem beszélned, és másokkal Rólam. Többet kelle-
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ne nevemben hálát adnod a mennyei Atyának, és komolyabban kellene kér-
ned Lelkem kiáradását életedre.

"Mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik 
ezt kérik!" -mondtam /Lukács 11;13/. Ezért kellene imádkoznod minden nap. 
Neked nagy szükséged lenne olyan istenélményekre, melyek bensőleg sza-
baddá tudnának tenni az egyházatok emberarcának torz vonásaitól.

Semmi értelme olyan templomba járni, ahonnan nem a szeretet és béke 
légkörét viszitek el magatokkal. Komolyan rá kell ébredned arra, hogy nem 
vagy már gyerek, akit csak úgy fel lehet pofozni lelkileg a templomban. Ne-
ked nem nyakörvvel a nyakadban kell  hitoktatást  végezned, hanem az Én 
Lelkem irányítása alatt kell tanúságot tenned Mellettem úgy, hogy az vonzó 
legyen azok számára, akik már rég kiábrándultak a papi basáskodásokból, s 
ugyanakkor nem akarják magukat elkötelezni olyan szektáknak, melyekről 
érzik, hogy tiszavirág életükkel úgyis hamarosan lecsengenek, s csak az ma-
rad meg belőlük, ami Velem azonos bennük. Ez utóbbi pár szó természetesen 
érvényes a ti egyházatokra is!

Csak a vak nem látja, hogy a hatalmaskodó egyházi intézmények ideje 
már lejárt a gondolkodó emberek szemében, mikor vallásról van szó. Ma már 
sem máglyákat nem tudnak gyújtani papjaitok, sem börtönökkel nem tudnak 
ijesztgetni benneteket. Igazán már a pokollal sem, mert egy gondolkodó em-
ber, aki papjaitok életét szemléli, ezekben annyi kivetnivalót talál, hogy ko-
molytalannak érzi a kárhozattal ijesztgető szavak súlyát szájukból. Gondol-
kodó emberek tudják, hogy Istennek nincs szüksége sem papokra, sem hívek-
re. Az embereknek van szükségük Istenre, Akihez ma könnyebben kerülnek 
közvetítő nélkül, mint a mai úgynevezett főközvetítőkkel.

Ne érts  félre!  Tudom, hogy szükségetek van lelkészekre.  De nektek 
kell eldöntenetek, hogy kik legyenek azok, akik segítségében bizakodhattok. 
Vagy inkább így mondom: Rajtatok keresztül akarom Én szolgálatban mellé-
tek állítani  azt,  akit  e feladatra  fölkérek.  Vagytok már olyan nagykorúak, 
hogy erre fölhasználhatlak benneteket. 

Vallási vezetőitek annyira leváltak a ti  életetek vonaláról,  hogy meg 
sem értik ma már, mi az, amire annyira szükségetek van lélekben, hogy ado-
mányaim gyümölcsözően működni tudjanak bennetek.

Tanácsom tehát ez: Örömmel adj hálát, hogy nem sikerült hivatalosan 
hitoktatóként működnöd! Maradj családodnál, s ne félj a jövőtől! Míg férjed 
melletted  áll,  te  ne akarj  semmiféle  tudománnyal  foglalkozni,  csak azzal, 
hogy Engem a rendelkezésedre álló könyvek alapján jobban megismerj, meg-
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szeress! Kérd a Szentlélek betöltését,  melyben részesülnöd kellett  volna a 
bérmáláskor, hogy olyan lelki szabadság állapotába kerülj /2Kor 3;17/, amely 
lelki adományaim működését lehetővé teszik benned.
Megáldalak SZERETETEM, BÉKÉM ÉS ÖRÖMÖM LELKÉVEL!"

******************************************************
476. ZARÁNDOKOLJUNK?
 Kérdező: 

1. Helyes-e, hogy zarándoklatot szervezek Ausztriába? 
2. Leányom, aki házasságban él, szeretne édesanya lenni. 
3. A  Szeretetláng szellemében imádkozó imacsoportunk
 tetszik-e az Úrnak?

HANG: "Gyermekem! 
A zarándoklatokkal kapcsolatban általában érdemes a helyi plébános-

ra hallgatni. Sok fölösleges bosszúságtól és kiadástól kímélitek meg magato-
kat, ha e téren papjaitokra hallgattok.

Az természetes, hogy bárhol és bárki mondhat imát, és kérheti Tőlem 
életére az áldásomat. Az biztosan nem az Én szándékom szerint jár el, aki azt 
akarja előírni, hogy hol szabad imádkozni, és hol nem. Az sem jár az Én uta-
mon, aki azt akarja elhitetni veletek, hogy van olyan hely, ahol megáldom az 
embereket, és van, ahol nem áldom meg azokat, akik ezt Tőlem kérik.

A zarándokhelyeknek nem azért van nagyobb jelentőségük, mint más 
helyeknek, mert ott jobban jelen vagyok, hanem azért, mert a ti földi élete-
tekben fontos, hogy egy meghatározott helyen, meghatározott időben külön-
böző helyről összejöjjetek, s így egymást erősítsétek a hitben, a szeretetben. 
Tehát nem Én adok ott nektek többet, hanem ti ott jobban rá tudtok hango-
lódni az Én adakozó szeretetemre.

2. Leányodnak nem az volna a legfontosabb, hogy gyermeke legyen, 
hanem az, hogy ő az Én gyermekem legyen. A többi nem tartozik a lényeg-
hez. Amennyiben ő az Enyém, és olyat kér Tőlem, ami még jobban Hozzám 
kapcsolja őt, akkor biztos lehetsz abban, hogy megadom azt neki.

3. A nálad összejött imacsoportnak csak annyiban van értéke, amennyi-
ben erősödtök általa a szeretetben. Jobbá lenni nem imádság által lehet, ha-
nem a szeretet által. Ha az ima erre segít, akkor jó, ha nem segít erre, akkor 
haszontalan időtöltés, önámítás, babona. Nem az a jó ima, amely Engem akar 
valamire rávenni, Engem akar megagitálni, hanem az, amelyben megtanultok 
Rám hallgatni, s egymást szeretni.

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
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******************************************************
477. JÓ ÚTON JÁROK?
Kérdező: 

1. Jó úton járok-e? 
2. Mi volt Jézussal nyilvános működése előtt? 
3. Mire jó a böjt? 
4. Igaz-e az eredendő bűn? 
5. Hányféle és milyen létsíkok léteznek?

HANG:"Kedves Barátom! 
1. Önmagatok magatartásának megítélése nem az Én feladatom. Két-

ezer évvel ezelőtt elmondtam és elétek éltem egy UTAT, melyet Magammal 
azonosítottam.  Sem halálotok előtt,  sem halálotok után nem Én, hanem ti 
fogjátok eldönteni, hogy mennyire azonosultatok Velem. Első kérdésedre te-
hát a válaszom ez: Ismerj meg Engem egyre jobban, és mérd magadat Hoz-
zám! Így olyan önismeretre jutsz, melyre szükséged van, hogy fel tudd mérni 
magadat.

2. A Názáretben való nevelkedésem alatt sokat kellett tanulnom kívül-
ről,  tehát  az emberi  megtapasztalásokra nekem is  éppen olyan szükségem 
volt, mint bárkinek, aki emberként születik a Földre. És még többet kellett 
tanulnom belülről. Nekem fokozottan fontos és szükséges volt az imádság. 
Vagyis az az állapot, szellemi elmélyülés, mely által bensőmben ráláthattam 
arra, hogy honnan jöttem, miért jöttem, kikhez jöttem, és hová megyek visz-
sza. Tehát a gyakorlati emberi cselekvések által kibontakozó élet és a szem-
lélődő életforma erkölcsileg arányban állt nyilvános működésem ideje alatt 
eltöltött életemmel, küldetésemmel. Ez azt jelenti, hogy nyilvános működé-
sem előtt sem voltam szándékomban és az Atyámmal való kapcsolatomban 
más, mint bármikor később. Egy hasonlattal élve: Amit közel negyven évig 
csendben, halkan, pianóban csak közvetlen családomnak vagy csupán önma-
gamnak muzsikáltam, azt ezután hangszóróval fölerősítve világgá kiáltottam. 
Hát ez történt. Bennem semmi minőségi változás nem történt. Csupán az tör-
tént, hogy küldetésem teljesítése következtében szükségszerűen jobban Ma-
gamra, tanításomra irányítottam a közvélemény figyelmét.

3. A böjttel kapcsolatban is hasonlattal élek.  Ha egy fa ferdén nő ki a 
földből, azt nem elég csak egyenesbe hozni. Ellenkező irányba, erővel el kell 
döntögetni, hogy aztán a megfelelő egyenesbe beálljon. Annak és addig kell 
böjtölni, akinek és ameddig nem válik természetessé számára az, hogy már 
nem szenved lelki, erkölcsi gerincferdülésben.
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4. Az eredendő bűnnek kétféle megközelítése van. Az egyik az, hogyha 
már valaki elkövetett egy szeretetlenséget a Földön, akkor mindaz, aki ide 
születik, olyan Földre születik, ahol már elkövettek szeretetlenséget, és ezál-
tal már nemcsak elvileg, de gyakorlatilag is fertőzötté vált a légkör. Ilyen ér-
telemben van eredeti bűn. A másik megközelítés, hogy valakinek szeretetlen-
sége következtében utódai is, nemcsak elvileg, de gyakorlatilag is szeretetle-
nek lesznek anélkül, hogy erről tehetnének. Ilyen értelemben nincs eredeti 
bűn. Éppen ezért Én soha, még átvitt értelemben sem beszéltem róla nektek, 
míg az első megközelítéssel nagyon is számoltam. Sőt! Azért jöttem, hogy 
igazoljam előttetek, hogy nemcsak elvileg, de gyakorlatilag is fölszámolható 
a szeretetlenség. Aki Engem befogad, és engedi, hogy benne éljek, az ezt iga-
zolja!

5. A létsíkok taglalásába nem akarok belemélyedni. Elégedj meg most 
azzal, hogy kielégítő információkat és erőforrásokat kínál fel az a szemlélet, 
mely az érzékelhető világot négy ( ásvány-, növény- állat-, ember-) világra 
osztja  fel,  a  szellemvilágot  pedig  kilenc  (angyalok,  főangyalok, 
fejedelmek,---, erők, uralmak, hatalmak,---, kórusok, kerubok, szeráfok,) vi-
lágára osztja fel.

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
******************************************************

478. SEGÍTENI SZERETNÉK!
Kérdező:  Szeretnék valakin segíteni, akinek megpróbálom természetét, jel-
lemét felvázolni levelemben!
HANG: "Valóban nagyon jól rá tudsz érezni más emberekben lévő pszichi-
kai  folyamatokra.  Valóban  átlagon  felüli  emberismerettel  rendelkezel.  Ez 
amennyire érték, annyira felelősséget is hordoz. 

Leveledet azzal kezded, hogy tudod, nem helyes más életébe beleavat-
kozni, de mégis...

Pontosítom e téren a helyes magatartást. Mivel mindannyian többé-ke-
vésbé tükrök vagytok egymásnak, ezért fontos két dolog: Az egyik a tiszta 
szándék, a másik pedig az okos nyíltság. Amint egy tükör, ha maszatos vagy 
ha le van takarva, nem használható, úgy vagytok ti is. A szándék tesz benne-
teket tisztává egymás iránt, az okos nyíltság pedig eltávolítja azt a takarót, 
mely egyébként akadályt jelentene.

Jelen esetedben tehát szándékod akkor tiszta,  ha igyekszel  szabaddá 
válni  attól,  akin  segíteni  akarsz.  A  megkötözött,  elfogult  emberek  csak 
mondják, hogy szándékuk jó. Csak azok tudnak elfogulatlanok lenni, akik az 
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Én szememen át igyekeznek nézni és látni. Nem nehéz ez annak, aki ismer 
Engem. Lehetetlen annak, aki nem ismer Engem. Engem csak akkor lehet jól 
megismerni, ha valaki Velem akar élni.

Azt  szoktátok mondani,  hogy a puding próbája az evés.  Hát Én azt 
mondom, hogy az Engem megismerés próbája a Velem élés. Ez azért nem 
nehéz,  mert  nem kell mást csinálnotok,  csak emberré kell lennetek.  Tehát 
azzá, amire teremtve vagytok. Ne azt mondjátok tehát, hogy szentek akartok 
lenni, hanem azt, hogy emberek. Bizonyos értelemben sokkal nehezebb az 
embertelen élet, mint az emberséges élet.

Amikor azt mondtam, hogy az Én igámat vegyétek magatokra, akkor 
éppen arra gondoltam, hogy az emberré válás igáját próbáljátok hordozni, s 
ne azt,  amit  legtöbbször hordoztok,  és magatokénak gondoltok,  vagyis az 
embertelenné válásét, mely se nem édes, se nem könnyű. Ehhez viszonyítva 
az Én igám, tehát az egyre emberibb emberré válás igája valóban édesebb is, 
és könnyebb is, mivel boldogítóbb.

Te nem tudsz másképpen segíteni azon, akin segíteni akarsz, csak azál-
tal, hogy tiszta és nyílt magatartásoddal éled előtte is életedet. Én sem tudtam 
másképpen segíteni nektek, rajtatok. Az a bizonyos páli ideológia, mely sze-
rint Én helyettetek is megtettem valamit, hát az nagyon félreérthető, és félre 
is értitek. Te sem tudsz az illető helyett semmit sem megtenni az ő érdekében 
azon kívül, amit az előbb mondottam. 

Tehát benső szabadságot kell kialakítanod magadban vele szemben a 
tiszta szándék és az okos nyíltság érdekében. Ha törekszel Velem élni, akkor 
sokkal jobban képes leszel erre, mint most gondolod. Én nagyon át tudom 
járni azt, aki erre lehetőséget ad Nekem!

Örülök levelednek. Általában nem szoktam elfogadni, és nem szoktam 
megvalósítani azt a kívánságot, hogy másokról bármit is elmondjak a kérde-
zőnek, és ehhez most is tartottam Magamat, de leveled lehetőséget adott Ne-
kem arra, hogy olyan véleményt nyilvánítsak egy témában, melyből mások is 
sokat meríthetnek.

Megáldalak a TISZTASÁG ÉS A NYÍLTSÁG LELKÉVEL."
******************************************************

479. BIZONYTALAN VAGYOK A HITEMBEN
 Kérdező: 

1. Egy nyomasztó álomról kérek magyarázatot!
2. El lehet-e érni egy emberöltő alatt, hogy ne kelljen még
 egyszer leszületni a Földre? 
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3. Néha bizonytalan vagyok hitemben, imáimban, lelki
 fejlődésemben.

HANG: "Gyermekem! 
1. A nyomasztó álmokat csak akkor érdemes komolyan venni, ha is-

métlődnek. Ha egyszer álmodsz valami olyasmit, ami levert hangulatot idéz 
elő benned, akkor fordulj az őrangyalodhoz. Angyalaim sokat tudnak segíte-
ni azoknak, akiket álmukban figyelmeztettek valamire. Ha nyomasztó álmod 
nem tőlük származik,  akkor annak nincs jelentősége jövődre nézve, mivel fi-
ziológiás eredetű, tehát következmény, és nem előrejelzés. Ilyen álmod akkor 
is lehetséges, ha nem benned van az oka, hanem valamelyik gyermekedben. 
Erre szoktátok azt mondani, hogy ez a VÉR szava. Igen. A vér szerinti együ-
vé tartozást nem szokták az évek megszüntetni, s így hatásuk is állandó ma-
radhat.

Akárhogy is van, az egészen biztos, hogy őrangyalaitok mindent elkö-
vetnek, hogy figyelmeteket rájuk is irányítsátok, mivel szeretetük kinyilvání-
tását figyelmetek rájuk fordítása nagyon megkönnyíti.

2. Ami a földi  lehetőségeket illeti,  természetesen mindenkinek meg-
adatik, hogy egyetlen földi élettel kiegyenesítse jellemének gerincét, s egyér-
telmű legyen, mint áldozat, a szeretet oltárán. Más dolog az, hogy alig van 
ember, aki így él a Földön. Még azok közül is, akik nem megszentelődni, ha-
nem másokat megszentelni jönnek közétek, gyakran jönnek le többször is, 
hogy így tegyék számotokra elviselhetőbbé és felismerhetőbbé a földi élet ér-
telmét, vagyis hogy nem a Földre, nem a pokolra, hanem szeretetre teremtett 
benneteket  a SZERETET.  És csak ezt  érdemes választani  akkor is,  ha ez 
SZENVEDÉSSEL jár együtt.

3. Az a bizonytalanság, melyet hitedben, imádban, lelki fejlődésedben 
érzel, szintén a földi élet velejárója. Ezen nem szabad fennakadnod, mivel a 
józan eszed is átlátja, hogy erkölcsi téren nem lehet senkinek fizikai bizo-
nyosságra  jutni,  csak  erkölcsi  bizonyosságra.  Tehát  a  tapasztalat  szintjén 
mindig kísér benneteket némi bizonytalanság. Mindenki tudja, hogy aki áll, 
az eleshet. Ezért kell VIGYÁZNI, ÉBERNEK lenni.

 De éppen azért nagyon fontosak az istenélmények számotokra, hogy a 
bennetek  lévő  erkölcsi  bizonyosság,  vagyis  hogy szeretlek  benneteket,  és 
Hozzám tartoztok, ez nagyon el ne halványuljon bennetek, nehogy aggályos 
lelkűvé vagy laza erkölcsűvé váljatok.

Megáldalak a JÓZAN MÉRLEGELÉS LELKÉVEL!"
******************************************************
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480. FÉRJEM HALÁLOS BETEG. MI LESZ VELEM?
Kérdező: 

Mindketten pedagógusok vagyunk. Férjem halálos beteg. Napjai meg 
vannak  számlálva.  Nekem  iszonyatos  még  rágondolni  is,  hogy itt 
hagy engem. Mi lesz velem itt egyedül ebben a nagy házban? Bár már 
mindketten túl vagyunk a hatvanon, de legalább hetven éves koráig 
élnie kellene.

HANG: "Drága Gyermekem! 
Most olyan lelki állapotban vagy, melyben bármennyire is szeretnélek 

vigasztalni, simogatni, neked mindenképpen úgy fog tűnni, hogy fájdalmat 
okozok szavaimmal. De hát Hozzám fordultál, s Én nem tehetem meg, hogy 
ne szóljak hozzád, mert te azt is szeretetlenségnek fognád fel. Olyan ez, mint 
amikor valaki elmegy az orvoshoz nagy fájdalmában, s az orvos látja, hogy 
valami segítséget csak akkor tud nyújtani hosszabb távon, ha a jelenben fáj-
dalmas kezelést ad a hozzá fordulónak. Így vagyok Én is most veled.

Nagyon szeretném, ha eldöntenéd, hogy mit akarsz. Vigasztaló szava-
kat? Mit értesz ezen. Ha azt érted, hogy ne mondjak igazat, mondjam azt, 
hogy férjed meg fog gyógyulni, és fog még hetvenéves koráig élni, tehát ha 
az a vágyad, hogy mondjam ki azt, amit te szeretnél, akkor azt kell monda-
nom, hogy ne Engem kérdezz. Én nem hazudhatok sem neked, sem másnak, 
mivel azzal, még nagyobb csalódásnak, kiábrándulásnak tennélek ki bennete-
ket. Csak akkor olvasd tovább e sorokat, ha Engem akarsz hallani, ha nem 
bódítást, nem tüneti kezelést  kívánsz magadnak, hanem gyökeres orvoslást. 
Adom hát az orvosságot.

 Te pedagógus vagy. Kérdezlek: ha egy gyerek egész évben nem tanul, 
megbukik, majd kétségbeesésében elmegy hozzád vigaszért, te mit mondasz 
neki? Gondolom valami ilyesmit: " Édes gyermekem! Ha tanultál volna, ak-
kor nem jártál volna így." Szinte biztosan nem a tanárokat kezdenéd szidni, s 
nem arról tartanál e gyermeknek kiselőadást, hogy mennyire érthető, hogy 
valaki tanulás helyett inkább mást csinál, stb. Nem. Te feltétlenül meg akar-
nád értetni a gyerekkel, hogy csak az kerüli ki a bukás kétségbeesett állapo-
tát, aki tanul.

Édes Gyermekem! Amikor megszülettél, akkor egy olyan iskolába irat-
koztál be, melyben a legfőbb tantárgy: A HALÁLRA KÉSZÜLÉS! Erre nem 
kell  senkinek külön felhívni  a figyelmét,  mert  minden gondolkodó ember 
tudja, hogy ez vár mindenkire. EZ MINDENKIRE VÁR! És aki nem készül 
fel erre, nem erre vár, annak teljesen mindegy, hogy hatvan, vagy hetven, 
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vagy száz év van mögötte, bármikor jön a halál, mindig váratlanul, mindig 
rosszkor jön. Tehát Én sem mondhatok most mást neked, mint te mondtál 
volna annak a kétségbeesett diáknak, aki tudta, hogy mi a teendője, de nem 
azt tette, inkább mással foglalta el magát.

Gyermekem! Én minden embert Önmagamra teremtettem! Ismétlem: 
ÖNMAGAMRA!, és nem egy másik emberre. Ember embert még soha nem 
tudott boldogítani. Csak elbódítani! És ez nem ugyanaz.

Annyit  mondhatok,  hogy Én mindig melletted  maradok, mint  ahogy 
eddig is ott voltam melletted, akkor is, ha te nem voltál mellettem. Igen. E 
kijelentésem csak a fizikai világban ellentmondás. Az erkölcsi rendben nem 
az. Az erkölcsi rendben valaki mellett lenni, az egy tudatos magatartás. Én 
nagyon tudatosan melletted voltam mindig. Akkor is tanítottalak, mikor nem 
tanultál. Tanítottalak mulandóságra az óra járásával, a napok, hónapok, évek 
múlásával, a hangulatok, érzelmek változásaival, a találkozások és elválások 
minden formájával.  Nem mondhatod,  hogy nem tanítottalak.  A halál  nem 
Engem vizsgáztat le, hanem téged, titeket, hogy míg én tanítottalak bennete-
ket, addig ti mit csináltatok? Ezt nemcsak megkérdezi a halál, de ki is kény-
szeríti az őszinte választ. A válasz nem szóban történik, hanem lelkiállapot-
tal. E vizsgán tehát maga a lelkiállapot a vizsga végeredménye.

 Most nem tudok többet mondani.
Megáldalak, és tovább reménykedem benned."

******************************************************
481. A SZERELEM BOLDOGÍT-E?
Kérdező: 

1. Szerelmem boldogítani fog-e? 
2. Lesznek gyermekeim? 
3. Változtassak munkahelyet? 
4. Meg tud-e változni szerelmem?

HANG: "Kérdéseid alapján azt  kell  mondanom, hogy olyasmit  akarsz ta-
pasztalat nélkül megtudni, amit így megtudni nem lehet. 

Én hiába mondom neked, hogy eddig még senkit sem boldogított sem-
miféle szerelem, mely embert emberrel kötött össze. Hiába mondja ezt neked 
bárki is. Ez azért van így, mert a szerelem önmagában csak Bennem azonos a 
szeretettel. Benned és minden emberben a szerelem irányt tévesztett önfelál-
dozás. Azért irányt tévesztett, mert nem arra irányul, aki boldogítani képes, 
tehát nem Istenre. A szerelem és a csalódás úgy együvé tartoznak a Földön, 
mint a születés és a halál. Tudom, hogy mikor egy gyermek megszületik, il-
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letlen dolog ott halálról beszélni. Éppen így egy szerelmesnek illetlen dolog 
szeme elé állítani azt a nagy valóságot, hogy csalódni fog. Aki megszületik, 
az élni akar. Aki szerelmes, az boldog akar lenni. De aki megszületik, az ha 
akarja, ha nem, végül is nem élni fog, hanem meg fog halni. Aki szerelmes, 
az ha akarja, ha nem, végül is nem boldog lesz szerelmével, hanem csalódni 
fog benne, mert nem őérette van teremtve, hanem Istenért.

A gyermekáldással kapcsolatban azt kell mondanom, hogy azok a pá-
rok, akik biztosítják egy megszületendő gyermek számára a megfelelő körül-
ményeket, még mindig nem lehetnek egészen biztosak abban, hogy lesz gyer-
mekük vagy sem. Ennek pedig az az oka, hogy egy gyermek megszületésé-
hez nemcsak a földi keretben, hanem itt, a szellemek világában is olyan sza-
bad döntésre van szüksége annak, aki e téren érdekelt, hogy szintén nincs ér-
telme önmagában semmiféle próféciának. Más lenne a helyzet, ha akár ne-
ked, akár születendő gyermekednek olyan szerepet szántam volna, melyről 
előre tudnod kellene. Én mindenkinek megadom a szerepéhez szükséges kel-
lékeket. De fölösleges információkkal nem segítenék, inkább ártanék velük.

Munkahelyeddel kapcsolatban sem veheti át senki tőled azt a felelőssé-
get,  melyet  vállalnod kell,  mint  döntésed következményét.  Lehet  tanácsot 
kérni okos, hozzáértő emberektől, de nem Tőlem. Tőlem csak erőt lehet kér-
ni, ha már döntöttél. Természetesen lehet világosságot is kérni a döntés előtt, 
s Én meg is adom ezt annak, aki kéri, de ez a világosság sem mentesít téged 
a felelős döntésed alól.

Utolsó kérdésedre a válaszom ez: Mindenki át tudja alakítani gondol-
kodását, ha akarja. Sőt! Ezt teszi is mindenki. De nem mindegy, hogy kihez 
igazítja gondolatait. Jól csak az változik meg, aki ezt Velem teszi. Minden 
más gondolkodás-átalakítás előbb-utóbb csütörtököt mond, vagyis nem ké-
pes lelki békét biztosítani.

Megáldalak, hogy Hozzám akard igazítani magadat."
******************************************************

482. HOGYAN TOVÁBB?
Kérdező: 

1. Hogyan tovább?
 2. Szeretnék többet tudni családomról, hogy jobban 
szerethessem őket. 
3. Tehetek-e valamit kedves halottaimért? 

HANG: "Drága Gyermekem! 
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Csak így tovább! Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy ameddig ér-
deklődő maradsz, addig mindig lehetőséget adsz Nekem arra, hogy Bennem 
növekedjél. E kijelentésem jelen pillanatban nagyon banálisnak tűnik, de ha-
marosan eljön az ideje annak, hogy ráérezz ennek horderejére. 

 Boldog ember az, aki menetkész állapotban tudja magát, s így bármi-
kor bármire felkérhetem, nem akar ideológiákat találni önmagának annak ér-
dekében, hogy saját akaratát érvényesítse az Én kívánságom helyett. Boldog 
ember az, aki ilyen értelemben mindig ébren található! Nem kell külön ke-
resned az alkalmakat arra, hogy kimutathasd Irántam való szeretetedet. Kül-
döm Én megfelelő időben erre a megfelelő lehetőségeket.

A  családoddal  kapcsolatban  valóban  helyes  a  vágy benned  aziránt, 
hogy többet tudj, mert amint a szeretet szemeket nyit az értelmi látásra, úgy e 
látás a szívet nyitja meg, ha valakiben tiszta szándék lakozik. Ismeret és sze-
retés így transzformálják föl egymást meg nem szűnően. A boldog örökkéva-
lóság is csak azért lehet boldog és örökkévaló, mert az Engem jobban megis-
merés, és ennek következtében jobban megszeretés, az Engem jobban meg-
szeretés, és ennek következtében jobban megismerés, mint véget nem érő ál-
lapot jellemzi enyéimet. Általam, Velem és Bennem soha sincs unatkozás!

De  visszatérve  családodra.  Ne  médiumon  keresztül  akarj  nagyobb 
megismerésre jutni. A legtökéletesebb médiumom sem képes olyan ismeretet 
közölni Tőlem családodról, mely szíved rezgésszámával megegyező lenne. 
Tehát szívedben lévő jelenlétem az, ahol föl kell keresned Engem, ha szeret-
teiddel kapcsolatban szeretetet erősítő ismeretre, és ismeretet erősítő szere-
tetre akarsz találni.

Akarsz szerető fiadról hallani valamit? Mondok jobbat! Akard őt halla-
ni! Szólni akar hozzád!

'Anyám! Büszke vagyok rád! Nem hiába vállaltál engem, s én nem hiá-
ba választottalak téged. Innen lehet látni igazán, hogy mennyire fontosak vol-
tunk és vagyunk most is egymásnak. Ez nem megkötözött fontosság, hanem 
éppen ellenkezője. Te egyre szabadabb vagy, mert a miattam átélt,  megta-
pasztalt élethelyzetedet végül is nem a zúgolódásnak, hanem az Isten iránti 
bizalomnak engedted át. Ami nem ez volt, az mind átmeneti állapot volt csak 
benned. 

Anyám! Drága lelki Testvérem! Azt a boldog életet, ahol most vagyok, 
megfogalmazni nem lehet, csak ÉLNI! Ha a mulandó életet arra használnák 
fel az emberek, amire való, vagyis elvesztésre a szolgáló szeretet őrlő mal-
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mában, akkor már a mulandóságban is többet és jobban megélhetnének vala-
mit ebből a nagybetűkkel írt ÉLETBŐL! Most átadom a szót édesapádnak.'-
- 'Én, édes lányom, bocsánatot kérek tőled. Messze elmaradtam attól a szint-
től, melyet meg kellett volna élnem veled kapcsolatban. Még nem tudom biz-
tosan, mi lesz majd velem. Imáid nemcsak rád hullanak áldásként, de rám is. 
De nem azt kérem tőled, hogy többet imádkozz, hanem azt, hogy tudatosan 
áraszd azt a békét, amellyel Jézus megajándékozott téged. Boldogok a békes-
ségszerzők,  mert  őket  Isten gyermekeinek hívják.  Áldjon meg Ő,  az  ÁL-
DOTT, az Ő áldásával.'

Most elköszönök tőled. Neked is, nekem is ez most a fontosabb. Kö-
szönd meg Jézusnak, hogy szólhattam hozzád! Legyen veled az Ő drága ál-
dása!'

******************************************************
483. NEM TALÁLOM A HELYEM A VILÁGBAN
Kérdező: 

1. Keresetem tizedét hová adjam: a templomperselybe vagy a  szegé-
nyeknek? 
2. Alig találom helyemet a világban. Sohasem fogom tudni
 megosztani gondolataimat mással? 
3. Kik a választottak?

HANG: "Kedves Barátom! 
Ne lepődj meg ezen a megszólításon. A barátság vagy azonosak kö-

zött jön létre, vagy azonosságra törekszik. Én valóban mindent megtettem, 
hogy azonosuljak veletek. Neked is arra kell törekedned, hogy azonosulj Ve-
lem. Ez nem nehéz. Sokkal könnyebb Velem azonosulni, mint bárki mással. 
Gondolj csak arra, hogy ezt mondtam: "Amit egynek tettetek .../ a rászorulók 
közül /, Nekem tettétek”. (Mt 25;37-40).Hát ennyire azonos tudok lenni az 
Engem szeretőkkel. Hozzá megyek, és nála lakom.(Jn 14;23).

1. Fájdalmasan mondom, de meg kell  mondanom, hogy azt a pénzt, 
amit  a  templomperselybe teszel,  legyen az bármelyik  persely,  sajnos  nem 
azokra a rászorulókra fordítják, akik ma a legkisemmizettebbek. Nekem ked-
vesebb, ha összegyűjtöd a tizededet, s olyan szegény családnak adod, vagy 
olyan rászorulókhoz juttatod el, akik áldani fogják ezért nevemet.

2. Részben természetes az, hogy alig találod helyedet a világban. De 
csak részben. Azért csak részben, mert egyik feladatod éppen az, hogy meg-
találd  azt,  azokat,  akikkel  megoszthatod  szellemi  kincseidet.  A tanítvány-
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gyűjtést  mindenki  számára  feladatnak  gondolom.  Tanulni  és  tanítani.  Na 
nem iskolás szinten, hanem baráti körökben.

3. A választottakkal kapcsolatban most tömören két gondolatot adok. 
Az egyik ez: Azok a választottak, akik Engem választottak, akik átadták éle-
tüket Nekem úgy, mint te is. De ez következmény. Következménye a követ-
kező eseménynek: Mielőtt a Földre jöttem, már tudtam, hogy mennybemene-
telem után is, egészen az idők végezetéig, itt kell maradnom a Földön, már a 
földi életük előtt kiválasztott személyekben, akik vállalják a világ végezetéig 
sorsomat, hogy így azoknak, akik javulási célból kénytelenek lejönni a Föld-
re, példát,  tanítást,  erőt adjanak át. Tehát már földi életem előtt,  amikor a 
szellemvilágban előterjesztettem, hogy földi sorsom vállalására jelentkezők-
re volna szükségem, akkor sokan jelentkeztek az Én szeretteim közül, szinte 
mind. Ezek közül kellett Nekem kiválasztanom azokat, akiket választottak-
nak, elsődleges választottaknak lehet nevezni. Ez nem predestináció. Ők már 
előbbre igazolták, hogy szabadon döntöttek Mellettem. Ilyen volt pl. János, a 
keresztelő. De nagyon sokan vannak, akiket úgy ismertek, mint akik előbbre 
vittek,  éspedig  életük  feláldozása  árán  vitték  előbbre  azt  a  humánumot, 
amely ha nem is képes megszüntetni a földi poklot, de feltétlenül mérsékli 
azt az Enyéim javára. 

Megáldalak  SZERETETEM ÉS BÉKÉM  LELKÉVEL!"
******************************************************

484. MI A TEENDŐM?
Kérdező: 

1. Mit kell tennem, hogy a szeretet Istene tevékeny módon
 lakjék bennem? 
2. Szeretnék megtanulni jól imádkozni!
3. Hogyan rendezhetjük be életünket férjemmel Isten akarata szerint? 
4. Egy kutyáról is szeretnék hallani!

HANG: "1. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. A legnagyobb jó kétségte-
len Én vagyok. Az szeret tehát legtisztábban, aki Engem akar engedni mű-
ködni önmagában. 

A szeretet tehát akarat kérdése. Az akarat pedig értelmileg megmoti-
vált, felszított vágyak sodrában éri el célját. Az szeret tehát Engem helyesen, 
abban tudok helyesen szeretni, aki tisztán akarja látni azt a jót, amit Én aka-
rok akár ővele, akár mással. 

Mindenkivel azt akarom, hogy benne éljek. Ehhez nem kell más, mint 
az, hogy tudjon ellene mondani mindannak, amit nem tud Velem összhangba 
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hozni, s mondjon IGEN-t arra, amit úgy ítél, hogy az Nekem kedves. Ellene 
mondani tehát annak, amit valaki nem tud azonosítani az Én tanításommal, 
és dönteni az Én tanításom mellett.

 Az Én tanításom nem különleges. Ne akard másnak azt, amiről tudod, 
hogyha neked tennék, azt nem tartanád jónak. Tedd másnak azt, amiről tu-
dod, hogy halálod óráján is örülni fogsz annak.

Az Engem szeretés tehát részben önfegyelem útján, részben pedig gon-
dolkodás útján lesz egyre érettebbé. Ez bizony gyakorlás kérdése. Szeretni 
tehát azt jelenti, hogy törekedni kell az előbb említett jót akarásra. Ez áll Ve-
lem kapcsolatban éppen úgy, mint mással kapcsolatban.

2. Nagyon fontos, hogy tanulj meg jól imádkozni. Ez szintén nem vala-
mi különleges feladat. Bárhogy is emeled Hozzám lelkedet: imádkozol. Ezt 
szinte állapottá lehet tenni, s arra is kell törekedned, hogy az legyen. Beszélj 
úgy Hozzám, mint bárkihez beszélnél, akiről tudod, hogy érted él. Sokszor 
adj hálát! A hála csodálatosan ki tudja nyitni benső szemeidet, s látni fogod, 
hogy milyen jó vagyok hozzád. Ez a boldogság, a benső béke visszhangját 
teremti meg benned. Engedd, hogy vigasztaljalak! Ezt a párbeszéd-imával 
éred el legkönnyebben. Saját szavaiddal Én mondom azokat a vigasztaló sza-
vakat,  melyeket  te formálsz és mondasz ki magadnak. Észre fogod venni, 
hogy erő van a kigondolt,  a kimondott vigasztaló szavakban. Nyilván nem 
tőled, hanem Tőlem van az az erő számodra!

3. Férjeddel kell megbeszélned azt, amit férjeddel együtt akarsz tenni. 
Velem azt kell megbeszélned, amit Velem akarsz megtenni.

4. Az állatokról általánosságban mondok pár szót:
 Az állat tökéletesebb a maga nemében, mint az ember, mivel a bele-

programozott ösztönrendszer automatikusan működik. Ezért lehet az állatok-
tól tanulni, és lehet őket pótcselekvésként alkalmazni. Állat képes helyettesí-
teni Istent, embert egyaránt, ha valaki erre alkalmazza valamelyiket. De állat 
sohasem volt ember, és nem is lesz soha. Az állatnak nincs örök élete. Ami-
kor ösztönvilága felbomlik, akkor léte tovább értelmét veszti. Az állat önma-
gában értéket nem hordoz. Ha hasznos az ember számára, vagyis ha Hozzám 
közelebb tud általa kerülni valaki, akkor gondoznia kell, és alkalmazni, ha 
káros, akkor el kell pusztítani.  Ne keverjétek össze az eszközöket a céllal. 
Nincs állatokon és növényeken keresztül vándorló lélekvándorlás. Amint a 
pákozdi  hegyek nem tudnak sem boldogok, sem boldogtalanok lenni,  úgy 
egyetlen állat sem képes egyikre sem. Nem, mert nem tud örök értékben gon-
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dolkodni.  Nem gondolatai  irányítják  ösztönét,  hanem az  ösztöne  irányítja 
gondolatát, emlékezetét.

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

485. EL KELL HAGYNOM TÁRSAMAT?
Kérdező: 

1.  El  kell  hagynom  társamat  ahhoz,  hogy  Jézushoz  közelebb 
kerüljek? 
2. Mettől kezdve vagyok házastársa társamnak? (Fontos a
 templomi esküvő?) 
3. Egy álmom értelmét szeretném tudni, melyben keresztény üldözött 
voltam!
4. Egy küzdelmemre adj tanácsot!

HANG: "1. Szó sincs róla, hogy társadat vagy bárkit is elhagyj, amíg benned 
élek! Amikor Én valakit arra szólítok fel, hogy hagyjon el bárkit is, akkor an-
nak a megkötözöttségnek felszámolására gondolok, mely akadályozza az il-
letőt abban, hogy Hozzám közelebb kerüljön. Az Enyéim soha senkit nem 
hagynak el más okból. Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke, míg az ősellen-
ség, a  Diabolosz annyit jelent, hogy Szétdobáló.

A Földön minden ember fő feladata az, hogy küzdjön minden megkö-
tözöttség ellen, mert amint 2Kor 3;17-ben olvashatod, az Én Lelkem a sza-
badság Lelke. Szabadnak pedig csak az mondható, aki leoldott magáról min-
den külső és belső köteléket, mely akadályozta őt a felismert JÓ megvalósí-
tásában. E téren is igaz: Az a szabad, aki szabadságra törekszik, tehát aki 
küzd a megkötözöttségei ellen. És itt mindjárt a 4-dik pontra utalok. Az nem 
vészes, ha valaki az Enyéim közül úgy érzi, hogy pocsolyába került. A fon-
tos, hogy ne érezze ott jól magát!

2. A házasságról tudnod kell,  hogy az nem cél, hanem eszköz.  Bár-
mennyire is szereted és tiszteled nagyanyádat, nem fogadhatod el egy az egy-
ben azt, amit mond, mikor a másik félről beszél. 

Igaz, hogy Isten férfiak és nőnek teremtette az embert, de nem egymás 
számára teremtette őket, hanem Önmaga számára. Ezért aki jobban szereti 
házastársát,  mint  Istent, az nem méltó Istenhez,  és nem való házastársnak 
sem. Ez azért van így, mert az ilyen személyben szeretet helyett önzés ural-
kodik, mely pokollá teszi az életét házasságban is és azon kívül is. Azt pedig 
mondanom sem kell, hogy nem pokolra vagytok teremtve, hanem Istenre, te-
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hát BOLDOGSÁGRA. Istenen kívüli boldogság nem más, mint fából vaska-
rika.

Mivel a házasság megkötése közösséget érintő aktus, ezért nem elég 
az, ha valaki csupán belül, szívében mondta ki a nagy igent. De azt is tudnod 
kell, hogy ha valaki belül nem mondta ki, akkor a kifelé megtörtént házas-
ságkötés nem valóságos. A házasságok nem az égben köttetnek, bár Isten az, 
aki köti azokat. Keresztény ember számára ez a templomban történik. A há-
zasság nem boldogításra való, hanem a szeretetben való növekedésre, levizs-
gázásra, tehát áldozattá válásra való. Aki nem ezért köt házasságot, az feltét-
lenül pórul jár. Csak ott van remény arra, hogy egy házasságkötés hűségben 
megmarad, ahol mindkét fél így köt házasságot. A házasságkötés nemcsak 
nem boldogít, de arra sem való, hogy az egyik megjavítsa a másikat. Csak az 
önnevelés célját szolgálhatja. Bizony van olyan boldog ember, aki boldogta-
lan házasságban él! Igen, mert Én mindenkit képes vagyok boldogítani, akár 
házasságban él, akár nem, csak Engem tartson életében abszolút ELSŐNEK. 
Tehát bízza rám, hogy életében ki a második, illetve ki az, aki a teremtmé-
nyek közül itt és most neki a legfontosabb kell, hogy legyen. Egyáltalán nem 
biztos, hogy a házastársa lesz az! Aki ezt nem érti meg, az boldogtalan lesz, 
bármilyen is a házastársa. Aki ezt megérti, az átveheti Tőlem az Én békémet, 
bármennyire is pokollá teszi házasságát az Engem megérteni nem akaró tár-
sa.

3. Az álmodról annyit, hogy a benned és körülötted lévő feszültséget 
öltöztette képekbe. Itt említem meg, hogy a szülői tisztelet nem annyit jelent, 
hogy engedelmeskedned kell szüleidnek, hanem annyit, hogy ki kell kérni ta-
nácsukat. A tanácsra hallgatás vagy nem hallgatás, ez már a te felelősséged. 
De tanácsot kérned kell tőlük. A szülők kedvéért sem siettetni, sem késleltet-
ni nem kell a házasságkötést.  Az időpontot lehet közösen megbeszélni,  de 
csak akkor hallgass a szülői tanácsra, ha jónak ítéled. Nem a szülő a felelős a 
te döntésedért, hanem te magad!

4. Amikor egy megkötözöttséget valaki nem tud leoldani magáról, ak-
kor ez azért van, mert maga a megkötözöttség nem gyökér-probléma, csak 
maga a megkötözött gondolja annak. Másutt van a baj gyökere. Ennek meg-
keresése, felismerése, tehát a helyes elfoglaltság, áldozattá válás, ezek hoz-
zák meg azt a következményt, melynek másik neve: szabadság.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************
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486. VAN-E TESTTŐL KÜLÖNÁLLÓ LÉLEK?
Kérdező: 

1. Van-e testtől különálló lélek? Az újjászületés megcáfolná a feltá-
madást. 
2. Az első emberpár asztráltestben élt először? 
3. Miért nem vagyok fegyelmezettebb?  
Egy álom magyarázatát szeretném hallani! Gyönyörű lankás dombol-

dalakon mentem. Jézus ment előttem, az egyik domb tetején megálltam. Ő 
előttem  lebegett,  rám  mosolygott.  4.  Szüleim  nem  hisznek  Benned.  Azt 
mondják, hogy ha lennél, nem lenne annyi nyomor a Földön. Hogyan lehetne 
őket Rólad meggyőzni? 5. Menyasszonyommal együtt Neked ajánlottuk éle-
tünket.
HANG:" 1.  Csak  hasonlattal  tudom  megközelíteni  kérdésedre  a  választ. 
Mint tudod, a sötétség nem más, mint a fény hiánya. De mégsem mondhat-
juk, hogy nincs sötétség, mert van, mert a fényhez szokott teremtmény, ha 
sötétbe kerül, akkor botladozik. Van hát sötétség, pedig a sötét a fény hiánya. 
Van hát valami,  ami azért  van, mert  valami nincs,  valami hiányzik.  Sötét 
olyan értelemben nincs, mintha közvetlenül csinálni lehetne. Sötétet csinálni 
nem lehet. Van fény, melyet ha megszüntetsz, sötétség lesz. Valaminek, a 
fény elpusztításának következményét nevezitek tehát sötétnek.

Az anyag csakúgy van, mint a sötétség. Tudósaitok, akik az anyagot 
vizsgálják, arra kezdenek rájönni, hogy anyag nincs is, csak gondolat van, s e 
gondolatnak, e fénynek bizonyos besűrűsödését nevezitek ti anyagnak. 

Ezután mondhatom a következőket: Csak szellem van, amelynek léte-
zik olyan lelkes megnyilvánulási módja, amit  ti anyagnak, földnek, pornak, 
sónak, vasnak, mésznek, tehát emberi testnek neveztek.

Feltámadás van, nem is egy. Mindannyiszor, ahányszor valaki meghal, 
egyben fel is támad. Lesz majd egy végleges, végső feltámadás, amikor is el-
érkezettnek látom az időt arra, hogy új ég és új Föld legyen. Akkor majd 
megjelenek az ég felhőiben teljes hatalommal és dicsőségben, s akkor hallani 
fogjátok, hogy most már valóban elérkezett hozzátok a ti megváltásotok.(Lk 
21;28). De míg ez meg nem történik, addig van lehetőségük az itteni szelle-
meknek, tehát a Földön már egyszer megholtaknak is arra, hogy újra legyen 
egy olyan összesűrített  gondolat,  melyben megjelenhetnek a Földön azért, 
hogy szeretetük tisztuljon vagy tisztítson. Nincs tehát ebben semmi ellent-
mondás a föltámadással kapcsolatban. Ezzel válaszoltam a 2-dik pont kérdé-
sére is.
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3. Rólad nem mondok véleményt olyan értelemben, ahogy te ezt várod. 
Azért van lelkiismereted, és azért vagy értelemmel és akarattal rendelkező 
földi lény, hogy birkózd ki magadból azt a legjobbat, amire szíved boldogan 
mond igent. A földi életet ne tévesszétek össze a tévé útján kapott informáci-
ókkal. Nem adhatok kész téglákat. Neked kell kifaragnod magadnak ezeket, s 
úgy építeni magadat, hogy Velem közvetlenül, rendszeresen konzultálj szere-
teted kibontakozása érdekében. Tehát közvetlenül Velem, és nem médiumon 
keresztül. Nagyon fontos a médiumon szerepe is, de nem helyettesítheti azt a 
közvetlen kapcsolatot Velem, melyre felelősséggel támaszkodhatsz. Álmod 
éppen azt jelenti, hogy szeretjük egymást, együvé tartozunk, s egyikünk sem 
akarja megszüntetni e közvetlen kapcsolatunkat egymással.

4. Szüleid sajnos nem veszik észre, amit ugyancsak sajnos sokan nem 
vesznek észre, hogy gondolati bakugrásokat végeznek, mikor úgy érvelnek, 
hogy nem lenne nyomor, ha Én lennék. Pedig nem kellene sok ráfigyelés, és 
észrevehetnék, hogy egészen más az, hogy Én vagyok vagy sem, és egészen 
más az, hogy milyen vagyok. Bizony Én olyan vagyok, hogy helyettetek csak 
akkor tudok bármit is megtenni, ha szeretetben akartok növekedni. Különben 
tehetetlen vagyok veletek szemben. Szüleidben és még nagyon sok emberben 
van egy torz kép rólam, vagyis olyan kép, hogy Én tehetek a gonoszság, a 
szeretetlenség létezéséről. 

Ismét csak az első hasonlathoz térek vissza: Én vagyok a világ VILÁ-
GOSSÁGA! Ti pedig olyanok vagytok, hogy Engem, e világosságot képesek 
vagytok kiiktatni életetekből. Ilyenkor ott sötét van. Szeretetről csak addig 
lehet beszélni, míg elvben megvan a lehetősége a nem-szeretésnek is. A sze-
retés Én vagyok. A nem-szeretés az Én hiányom, mely abból ered, hogy nem 
fogadtok be Engem. Éppen szeretésem miatt lehettek ilyenek. Éppen szereté-
sem miatt nem lehetek rátok erőltetett Lény. Éppen a szeretésem miatt lehet-
tek ti olyanok, akik nem szerettek Engem vissza. Éppen azért lehettek bol-
dogtalanok, mert lehetnétek boldogok is. Aki ezt nem érti meg, annak nem 
az eszével van baj. Azért nem érti,  mert nem akarja érteni. Aki nem akar 
megérteni Engem, annak hiába magyarázol. Aki Engem bolondnak néz, az 
téged is annak fog nézni, ha Hozzám akarsz tartozni.

5. Amit menyasszonyoddal kapcsolatban mondasz, az nagyon komoly 
dolog. De csak akkor igaz, ha azért akartok egymással élni, hogy Hozzám se-
gítsétek egymást. Ha mindketten erre törekedtek, akkor, bár nagyon nehezen, 
de el fogjátok tudni viselni egymást. De már most számolnotok kell azzal, 
hogy életetekben a legnehezebb éppen az lesz, hogy egymást szeressétek, te-
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hát, hogy egymásért áldozattá váljatok. Én ezt tettem értetek. Ezért még a 
vérrel verejtékezést is vállalnom kellett. Pedig de szerettem volna kikerülni! 
Mondtam is:"Ha lehetséges, múljék el e pohár!" -Persze nem minden áron 
kívántam ezt. A minden áron kívánást is kifejezem ugyanakkor (Lk 22;42).

Végezetül meg kell mondanom, hogy leveledben, mikor Hozzám szól-
tál, nagyon örültem, s örültek itt az ég angyalai is, mivel ekkor valóban  szé-
pen IMÁDKOZTÁL!

Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!"
******************************************************

487. VÁLLALJAK-E TOVÁBBTANULÁST?
Kérdező:

1. Vállaljak-e olyan továbbtanulást, mely a pozitív
 gondolkodásomat előbbre viszi? 
2. Hogyan gyógyítható meg annak a szeme, aki baleset
 következtében sérülést szenvedett az egyik szemére? 
3. Szeretnénk előbbre jutni a szeretetben! 
4. Elhunytak felől érdeklődöm. 
5. Áldozhatok-e rendszeres gyónás nélkül?

HANG: "1.  A  továbbtanulás  ma  már  általában  pénztárca  kérdése.  Azért 
mondom, hogy ma már, mivel e téren az előadók nem szégyenlősek, s ugyan-
akkor  vannak olyan könyvek,  van olyan irodalom,  melyből  magánúton is 
szerezhet bárki elégséges ismereteket. 

Tudom, hogy amit te akarsz, arról az járja, hogy nem lehet könyvből 
megtanulni. De ez csak részben igaz. Ma már semmi sem történik csupán 
szájhagyomány  vagy közvetlen gyakorlat útján. Még járni, táncolni, tornász-
ni is meg lehet tanulni bizonyos fokig könyvekből.

2. Kérdezel egy szembetegséggel kapcsolatban.  Nem győzöm eléggé 
hangsúlyozni, hogy csak másodlagosan kell arra törekedni, hogy bármilyen 
betegségből  valaki  meggyógyuljon.  Elsődlegesen arra kell  törekedni,  hogy 
tanuljatok meg bajaitokkal, betegségeitekkel együtt élni. E nélkül hiába gyó-
gyultok meg testileg, mert boldogabbá nem váltok általa. Aki arra törekszik, 
hogy bajaival élni tudjon, az gyakran kilábol betegségeiből is. De aki nem 
erre teszi a hangsúlyt, az még azt a kis jót is tönkreteszi, amit birtokolhatna 
betegségében.

3. A szeretetben való növekedés valóban gyakorlás kérdése. Úgy te-
remtett benneteket a Teremtő, hogy ennek hogyanját mindenki kiolvashatja 
szívéből.  Nem lehet sem kibújni a felelősség alól,  sem másra hárítani azt. 
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Csak azért felelsz, amiről tehetsz. Csak áldozatvállalás által növekedhet min-
denki a szeretetben. A földi életben ez a szeretet útja. Nincs más. Amilyen 
könnyű meglátni, olyan nehéz megvalósítani. De aki vállalja, az biztos lehet 
abban, hogy nem hagyom őt magára.

4. Halottaid sorsa mindenképpen javul imáid által. Ha ennél több infor-
mációra lenne szükséged velük kapcsolatban, hidd el, eljuttatnám hozzád.

5. Hittanórán tanulnod kellett volna, hogy egyházadnak van olyan kí-
vánsága, miszerint bűneidet minden esztendőben meggyónjad. Ha egyházad 
kívánságának eleget akarsz tenni, akkor évente egy alkalommal ezt meg kell 
tenned.

Ami pedig a szentáldozást illeti, ezt annyiszor teheted, ahányszor erre 
alkalmad van. Ez sohasem volt lényegileg összekötve a szentgyónással.  A 
szentgyónás arra való, hogy visszanyerjed lelki egyensúlyodat, ha valami sú-
lyos szeretetlenség következtében azt elvesztetted. 

Az  évi  egyszeri  szentgyónás  kötelezettsége  azt  akarja  érzékeltetni, 
hogy minden, még a legkisebb szeretetlenség is árt az egész világnak. Mivel 
mindenkitől bocsánatot nem kérhetsz, hát legalább évente egyszer, egy olyan 
személy előtt tégy bűnbevallást, aki ilyen értelemben az egész emberiséget 
képviseli számodra. Hidd el, idegzetileg nem lehet egyenesbe jönni mindad-
dig, míg valaki valami fel nem oldott, ki nem mondott lelki, erkölcsi problé-
mát hordoz magában. Hidd el, hogy azok, akik évente egyszer sem akarnak 
papoknál meggyónni, azok gyakran súlyos pénzeket fizetnek ki pszichológu-
soknak, hogy náluk ugyanezt megtegyék. Bár azok feloldozást nem, csupán 
tüneti kezelést tudnak nyújtani.

Megáldalak, hogy vállald a lelki, szellemi NAGYKORÚSÁGOT!"
******************************************************

488. EGÉSZSÉGEM SZÁMÁRA MI A LEGFONTOSABB?
Kérdező: 

1. Erőnlétem, egészségem számára mi a legfontosabb? 
2. Mit kell tennem, hogy találkozhassam testi, lelki, szellemi társam-
mal? 
3. Hogyan bánjak hitetlen hozzátartozóimmal?

HANG: „1. Nagy szeretettel kérlek, ne legyen soha legfontosabb számodra a 
testi erőnlét. Többet kell gondolnod arra, hogy többre vagy teremtve, mint 
arra, hogy mulandó egészségeddel túl  sokat foglalkozz.  Mielőbb meg kell 
barátkoznod azzal a gondolattal, hogy sokkal többre vagy méltó, mint a mu-
landóság.

623.



A földi élet pillanata olyan, mint a tűzből kipattant szikra. Visszahull 
kiinduló helyére. Múlt már nincs, jövő még nincs. A jelen annyira pillanat, s 
a visszatérés annyira a lényeg, hogy nem is érdemes más irányba tájolódni 
annak, aki boldog akar lenni. 

Megnyugvást csak Bennem találhatsz. Csak Bennem nem lehet csalód-
ni! Én vagyok az otthonod! Még a legjobb esetben is legfeljebb csak vendég 
lehetsz másutt. De inkább csak megtűrt. Nem azért mondom ezt, hogy lehan-
goljalak, hanem azért, hogy megmentselek!

Életed hátralévő része sem fog lassabban eltelni, mint az eddigi. Sőt! 
Mint a magnón a szalag, mikor már túl van a felén, egyre gyorsul, úgy van a 
ti földi életetek is. Egyre gyorsul, amint egyre lassul a mozgásotok, fogy az 
erőtök. És ez így van jól.  Igen, mert  nem szenvedésre teremtettelek téged 
sem, hanem annak a boldogító kapcsolatnak véget nem érő kibontakoztatásá-
ra, mely szívemet összeköti a te szíveddel. De ennek itt, a földi életben kell 
egyértelművé válni számodra, számomra egyaránt.

2. Természetesen imádkozhatsz a társaddal való találkozásért. Ameny-
nyiben nem teljesül kérésed, imád akkor sem volt hiábavaló, mert gyógyító 
áldásként hull vissza rád. Veszteni semmiképpen sem vesztesz semmit, míg 
Én vagyok a legfontosabb neked. Ha pedig nem így lenne, akkor semmikép-
pen sem nyernél semmit. Csak aki az Én oldalamon áll, az áll a GYŐZTES 
oldalán.

3.  Hitetlen  hozzátartozóiddal  kapcsolatban  pontosan  az  a  feladatod, 
ami Nekem. Szeretned kell őket. Éppen elég baj számukra, hogy megfosztják 
saját magukat attól a nagy jótól, amit a HIT jelent. Ne nehezítsd életüket az-
zal,  hogy vitázz  velük.  A tevékeny szereteten kívül  semmi  más  feladatod 
nincs velük szemben. Még Én sem lehettem hatásos próféta saját házam tá-
ján! Neked sem tudok nagyobb sikert jósolni.

Megáldalak a BELÉM VETETT BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

489. A FÉRGEKET IS SZERETNI KELL?
Kérdező: 

1. Házastársamról tudtam, hogy halálos beteg, de nem
 mondtam meg neki, nehogy bántsa őt. Jól tettem ezt vagy
 nem? 
2. Anyám nagyon rossz hozzám. Kerülöm őt. Hogyan
 viselkedjek vele szemben? 
3. A férgek is Isten teremtményei. Azokat is szeretni kell? 
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4. Úgy gondolom, hogy házamból ki akarnak semmizni.
 Hagyjam az egészet? 
5. Érzelmi szálakkal mennyire kötheti meg magát az ember?

HANG: "1. Társad halála karmikus sorsának velejárója volt. Te akkor lehet-
nél joggal nyugtalan, ha nem jó szándék vezetett volna akkor, mikor titkoltad 
előtte  betegségének súlyát. Légy nyugodt! Amit vállalt, azon ment keresztül. 
Halála valóban fontos volt számodra s gyermeketek számára is. Örülök, hogy 
erre rájöttél magad is. E szavaim megerősítenek ebben téged.

2. Sajnos azt kell mondanom, hogy anyád nem valósított meg szinte 
semmit azokból az elhatározásokból, melyek születése előtt benne megérle-
lődtek. Te azért választottad őt, mert neked is szükséged volt arra, hogy ráér-
lelődj még időben a legfontosabbra, vagyis hogy nem a mások által kapott 
szeretet a legfontosabb, hanem az, hogy a te szívedben legyen jóakarat min-
denki iránt.

Ne nyugtalankodj anyád miatt. Őneki kell nyugtalankodnia saját maga 
miatt. Csak ha már sehogy sem tudod kikerülni vele a találkozást, akkor vál-
lald. De te semmiképpen sem légy kezdeményező. Nem a te magatartásodon 
múlik  az ő  lelkének sorsa.  Megtérni  mindenkinek önmagának kell.  Senki 
sem teheti ezt meg más helyett. Te pedig nem vagy azáltal szeretetlen, ha ke-
rülöd,  hogy ő  szeretetlen  legyen veled  szemben.  Légy határozott  e  téren. 
Gondolj arra, hogy Én, akinek pedig nem akárki volt az édesanyja, milyen 
kemény voltam anyámmal szemben. Ez neki csak előnyére vált. A te anyád-
nak sem fog hátrányára válni, ha te kemény leszel továbbra is vele szemben. 
Ne menj bele olcsó, kétes szeretetű kapcsolat látszat-békéjébe.

3. Gyermekem! Amit a különböző férgekről mondasz, az nemcsak a te 
problémád. Sokan vannak, akik úgy vélik, hogy a szeretetnek ki kell terjedni 
reájuk is. Ez nem így van. Mivel az önszeretet csúcsérték (Máté 22;38-39), 
ezért semmiképpen sem nevezető önzésnek az, ha valaki saját kedvtelésére, 
hogy jobban érezze magát, elpusztítja a rovarokat. Az önszeretet csak akkor 
vált át önzésbe, ha embereket rövidít meg valaki azért, hogy jobban érezze 
magát. Az állat tehát, és ez áll a növényre és minden emberalatti létezőre, ön-
magában nem szeretet tárgya.

4. Sajnos, a házzal kapcsolatban már nem olyan egyértelmű a helyzet. 
Éppen ezért nagy bölcsességre van szükséged, hogy birkának se nézzenek, s 
szeretetlen se légy. E téren a szeretetednek igazságban kell megnyilvánulnia, 
és az igazadnak szeretetben. Végig melletted leszek, de most olyan egyértel-
mű elveket nem tudok adni, amelyekhez könnyen igazodhatnál. Csak azt tu-
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dom mondani: Csak azt tedd, amit becsülettel magadnak is kívánnál, hogy 
mások tegyenek. Amíg nem akarsz becsapni senkit, addig mindig meg kell 
mindent tenned, hogy téged se tudjon senki becsapni. Hát ennyi.

5. Az érzelmi vonzódás kísértését el nem lehet kerülni világotokban. 
De igenis mindenki képes lezárt maradni minden olyan irányban, melyet a 
józan ész helytelennek tart. Csak aki játszik a tűzzel, azt égeti meg. Csak aki 
kacérkodik a kísértésekkel, azt nyeli magába, s marja szét. Az ősellenséggel 
szemben nagyon fontos szabály az, hogy nemcsak a bűnt kell elkerülni, ha-
nem a bűnre vezető alkalmakat is. Mérhetetlen sok családi szenvedés forrása 
volt már e téren a könnyelműség, a komolytalan, felelőtlen vigyázatlanság.

Nagyon szeretlek. Nagyon szeretném, ha Lelkem Bölcsességét enged-
néd működni magadban. 

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

490. HALÁLUNK UTÁN LÁTJUK SZERETTEINKET?
Kérdező: 

Két ismerősöm kérését szeretném a HANG elé terjeszteni. Az én kér-
désem pedig az, hogy halálunk után találkozunk-e szeretteinkkel?

Kedves Asszonyom! Tisztelettel közlöm Önnel, hogy a HANG elé nem 
terjeszthetek közvetítő útján kérdéseket. Ennek több oka van. Talán elég, ha 
egyet említek: Nagyon sok félreértésre adna okot, ha nem közvetlenül a kér-
dezőnek szólna a válasz. Gondolja csak el, hogy nézne az ki, ha valaki vállal-
kozna arra, hogy ismerőse helyett elmenjen gyónni, s majd hozná a gyóntató 
pap tanácsát, elégtételt annak, aki helyett meggyónta ismerőse lelki problé-
máit?! Sem gyónni, sem imádkozni más helyett nem lehet, mint ahogy üdvö-
zülni sem lehet más helyett.

Aki a HANG-hoz szól, az IMÁDKOZIK! Tehát csak a saját nevében 
teheti ezt bárki. Ezért csak az Ön kérdését vihetem a HANG elé.
HANG:" Arra  a kérdésedre,  hogy szeretteiddel  találkozol-e  halálod  után, 
szinte fölösleges válaszolnom, mivel magad is tudod, hogy azoknak, akiket a 
földi életben a szeretet jellemzett, éppen az Én országomban van az igazi ott-
honuk. A szeretet nem ismer elválást, elszakadást. Csak rövid ideig történhet 
meg az, hogy búcsút mondanak egymásnak azok, akiket a szeretet köt össze. 
CSAK RÖVID IDEIG!

Nagyon szeretném, ha nem más életének sorsával foglalkoznál, hanem 
a magadéval. Ez nem azt jelenti, hogy ne foglalkozz mással! Sőt! Nagyon is 
kell másokkal törődnöd! Nagyon is kell másokon segítened, amennyire csak 
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képes vagy erre. Szeretetedet csak így tudod megélni embertársaiddal szem-
ben. Amikor arra kérlek, hogy ne foglalkozz más sorsával, akkor azt szeret-
ném elérni nálad, hogy megmenekülj minden pletyka szintű megszólástól, rá-
galomtól, elítéléstől, melyek nagyon ott vannak annak ajtaja előtt, aki mások-
kal foglalkozik. 

Segíts hát, tégy jót mindenkinek, akikkel kapcsolatba kerülsz, de légy 
beszédedben fegyelmezett, mert aki beszédében nem törekszik tökéletesség-
re, az semmiben sem törekszik arra.

Az általad kérdezőknek mondd meg, hogy Én mindenkihez szívesen 
szólok, de tolmácsaim csak azok a médiumaim lehetnek, akiket Én választok 
ki erre. Nektek nincs meg erre a felhatalmazásotok. Hidd el, a ti érdeketek-
ben van ez így.

Bízzál Bennem, és bízzál abban is, hogy mindazokkal, akik előtted már 
átjöttek ide, Hozzám, örökre együtt lehetsz majd abban a boldogságban és 
békében, amelyet Lelkem biztosít számotokra.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
******************************************************

491. TOVÁBBI ÉLETEMRŐL SZERETNÉK TUDNI
Kérdező: 

További életemről, gyermekem jövőjéről, férjem életének
 további alakulásáról szeretnék tudni!

HANG: "Gyermekem! Tudom, hogy tele vagy jó szándékkal, tudom, hogy 
azért akarsz tudni többet, mert úgy gondolod, hogy ezzel jobban tudod segí-
teni azokat, akik körülvesznek téged. Van azonban valami, amire nem gon-
doltál. Ez pedig az, hogy minden ismeret felelősséggel is jár. 

Én nem azért nem szoktam feltárni előttetek jövőtök fontosabb esemé-
nyeit, mert szeretek titkolódzni. Nem. Éppen szeretetem kívánja ezt Tőlem. 
Ha részletes beszámolót tartanék azokról a témákról, melyeket Elém terjesz-
tettél, akkor több rossznak is elvetném a magvát. Először is lelki lustaságra 
lennél kárhoztatva. Minek is törnéd magad, ha már előre tudod, hogy mi fog 
következni. Aztán nagyon bezavarnál azoknak szándékvilágába, akikkel kap-
csolatban információkat kaptál. De ártanál mindenkinek, akivel ismereteidet 
közölnéd, mivel szabad utat nyitnál az irigység, a gőg, a nagyképűség, a ki-
sebbségi érzés, és  nem sorolom, hogy még milyen sátáni erőnek, melyek 
mind, mind, éppen a Belém vetett hitet, bizalmat, az Irántam tanúsított tiszte-
letet és figyelmet pusztítanák el bennetek.
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Nem, kedves gyermekem! A feltett kérdések addig tudnak rád és tieid-
re áldásként hatni, míg lehetőséget kaptok arra, hogy ti foglalkozzatok ezek-
kel, ti oldjátok meg, ti váljatok lelkileg figyelőkké, fegyelmezettekké.

Nagyon szeretlek, és éppen ezért nem a te fejeddel gondolkodom, ha-
nem az Én szívemmel. Megáldalak SZERETETEMMEL"!

******************************************************
492. REINKARNÁCIÓ ÉS MEGVÁLTÁS
Kérdező: 

1. A reinkarnáció hogyan egyeztethető össze a krisztusi
 megváltással? 
2. Gyógyításra érzek indítást. Nem akarom szétforgácsolni
 erőimet. Mit tegyek? 
3. Három álomról kérnék magyarázatot!
I./ Repültem, s hallottam: Ne félj! Vigyázok rád, nyisd ki  a szeme-

det!  Megkérdeztem  kísérőm:  Ki  vagy  te?  Azt  válaszolta:"Arkangyal 
vagyok." Amint lenéztem, láttam egy kiáradt folyót, melyet 3 hét múlva ép-
pen úgy láttam a tévében. 

II./ Valaki adott nekem egy gyermeket, melyre vörös palástot tettek, 
és azt mondták, ő a pápa, akit meg akarnak ölni, s nekem kell vigyáznom rá. 
Üldöztek, szaladtunk, de megmenekültünk. 

III./ Egy bérházban értesítést kaptunk, hogy másnap este 6-kor meg 
fogunk halni. Nagyon féltünk. A megadott időpontban szellemi lények jöttek 
be. Majd egy feszülés után határtalan boldogság járt át.
HANG: "Gyermekem!

 1.  Benned  nincs  megfelelő  értelmezésben  a  krisztusi  megváltás. 
Olyan megváltás, amilyen a te tudatodban van, olyan a valóságban nem léte-
zik. Én senki helyett nem csináltam meg semmit. Főleg nem csináltam olyat, 
hogy megváltoztattam volna az Isten szeretetét az emberek felé. Isten Földre 
jöttöm előtt sem szerette kevésbé, sem jobban az embereket, mint Földre jöt-
töm után. Azt talán mondanom sem kell, hisz minden nap tapasztalhatjátok, 
hogy az emberek szeretetét Istenhez és egymáshoz szintén nem sikerült meg-
változtatnom. Sajnos, nem lettetek jobbak azóta, hogy eljöttem közétek. Leg-
alábbis attól nem, hogy közétek jöttem. Furcsa módon olyan emberek vitték 
gyakran előbbre elgondolásaimat a világban, akiknek eszük ágában sem volt, 
hogy Engem tűzzenek zászlajukra. Azok pedig, akik  hivatalból emlegették 
nevemet, inkább lejárattak Engem, mint segítettek volna Bennem, Velem és 
Általam szebbé tenni a Földet.
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Most nem fejtem ki előtted a valódi és Általam képviselt megváltást, 
csak annyit mondok erről, hogy az még kicsit odébb van, amikor hallani fog-
játok  Tőlem:  "Emeljétek  fel  fejeteket,  mert  elérkezett  a  ti  megváltástok." 
(Lukács 21;28). Jelenleg tehát még nem érkezett el!

Ha pedig még nem érkezett el az általad említett  megváltás, akkor re-
mélem, az általad elgondolt reinkarnációval sem lehet ellentétben.

2. A gyógyítással kapcsolatban légy óvatos. Minden ember rendelkezik 
bizonyos fokú gyógyító erővel. Képesek vagytok erősíteni saját és egymás 
immunrendszerét. A hit, főleg ha kétoldalú /gyógyító és beteg/, óriási inten-
zitásúvá képes ezt növelni. A szeretet pedig megfelelő irányba tudja ezt állí-
tani. Éppen ez utóbbi miatt mondom, hogy légy óvatos. 

Az  emberek  általában  nem  arra  használják  életüket,  amire  kellene, 
vagyis a Velem való kapcsolat kiépítésére. Ez főleg akkor van így, ha nem 
betegek! Ezért az egészség nem szokta őket Hozzám irányítani, nem szokta 
őket a halálukkal megbarátkoztatni, tehát a Velem való színről színre látásra 
serkenteni, hanem éppen ellenkezőleg. 

Nekem nagyon nem volt kedvemre való, hogy gyógyítanom kellett. De 
meg kellett tennem, mert számolnom kellett nemcsak a ti gyengeségeitekkel, 
hanem azzal is, hogy jelekkel igazoljam előttetek Magamat. Újra mondom: 
Légy óvatos, ha gyógyítást vállalsz! Senkinek sem ajánlanám ezt főfoglalko-
zásként.

Ha tudsz magad köré olyan közösséget összehozni, mely Engem akar 
jobban megismerni és szeretni, akkor fogok Lelkem által olyan karizmákat 
adni, amelyek között a gyógyítás karizmája is szerepelhet. De csak egy élő 
közösség keretén  belül  látom ezt  jónak.  Csak így van remény arra,  hogy 
szándékom szerint a Föld sója, kovász - mely átjárja a tésztát - lehettek eb-
ben a világban. 

I. Első álmod arról ad jelzést, hogy tudattalan világod, tehát az a másik 
dimenzió,  amely álomban különösen szerephez juthat,  képes maradandóan 
emlékezetedbe idézni olyan eseményeket, melyeknek elindulása már megtör-
tént. A jövőben, ha figyeled, észre fogod venni, hogy mely terület az, ahol 
különösen fogékony vagy a jövőben bekövetkező események előre megérzé-
sére. Ez a képesség általában nem szokott mindenre kiterjedő lenni. E képes-
ség kifejlődésében nagy szerepet szokott játszani az az égi szellem-testvéred, 
akit ti őrangyalnak neveztek. Köszöntsd őrangyalodat gyakrabban!
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II. A második álmod arról tudósít, hogy az a keret, melyet intézményes 
egyháznak neveztek, a te életedben is nagy veszélynek van kitéve, de általad, 
ott ahol élsz, át tudja vészelni a nehézségeket.

III. A harmadik álmodnak is nagyon megnyugtató a magyarázata. Ket-
tőnk kapcsolatának szilárdságát bizonyítja. Amint a tenger felszínén fodrozó-
dó hullámok nem zavarhatják meg a mélység nyugalmát, úgy a te életed fel-
színén történt problémák sem szüntethetik meg benned az Én békémet, mely 
nem csupán fegyverszünet az élet harcában, hanem a Bennem átélhető haza-
találtság békéje.  Adj  hálát  azért,  hogy elszakíthatatlanul  egymáshoz tarto-
zunk.

Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM EREJÉVEL !"
******************************************************

493. HÁZASODJAK VAGY NE?
Kérdező: 

1. Az előttem álló utak közül melyiket válasszam? 
2. Összeházasodjunk-e barátnőmmel vagy szakítsunk? 
3. Hogyan gyógyulhatnék ki betegségemből?

HANG: "Teljesen mindegy, hogy melyik utat választod,  úgyis megbánod. 
Teljesen mindegy, hogy hogyan döntesz a házassággal kapcsolatban, úgyis 
megbánod. Úgy tudsz kigyógyulni betegségedből, ha megtanulod azt, hogy 
ne bánd meg döntéseidet.

Most megpróbálom megmagyarázni az előbb megfogalmazott magatar-
tásodra adott válaszaimat.

Döntéseidet nem azért bánod meg, mert idővel azt igazolták, hogy nem 
voltak jó döntések. Nem. Nálad az a probléma, hogy fantáziálásod erősebb a 
realitásoknál. Tehát, ha döntéseid után jönnek a nehézségek, melyek termé-
szetesen még a legjobb döntések után is jönnek, akkor te nem arra teszed a 
hangsúlyt, hogy számolva a realitásokkal, igyekezz ismét az általad legjobb 
módon hozzálátni a további teendőkhöz, hanem amiatt vagy gondban, hogy 
miért nem döntöttél másképpen.

Számodra a megoldás abban van, hogy meg kell tanulnod bátran vállal-
ni döntéseid következményeit, bármilyenek legyenek is azok. Ehhez az kell, 
hogy jobban értékeld magadat. Számodra egy döntés elsősorban azért kell 
hogy értékesnek minősüljön, mert  a  te  döntésed!  Végleg tudomásul  kell 
venned, hogy a földi élet az ilyen. A mindenkori helyzet pillanatnyi lehetősé-
geit  a józan ész mérlegén súlyozni,  és utána már nem mérlegelni később, 
hogy mi lett volna, ha...
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Nem tréfának  szántam azt,  hogy testi  egészséged  is  nagyrészt  attól 
függ, hogy mennyire leszel képes arra, ami mindenki számára fontos. Vagyis 
hogy mennyire hiszed el: nincs legjobb döntés. Csak döntés van. Döntéseid 
erkölcsi értékét nem az adja meg, hogy mi a következmény, hanem az, hogy 
milyen volt a szándék, amivel azokat meghoztad. A jó szándéknak csak jó 
következménye lehet lelki fejlődésedre, legyen annak bármi is a következmé-
nye! 

Valamit rossznak látni, és azt jó szándékkal igenelni, ez fából vaskari-
ka. Valamit jónak látni, és azt igenelni, ez az egészséges lelki fejlődés útja. 
Valamit nem látni tisztán, és azt követni, ez betegség. Ebből ki kell gyógyul-
nod. A kigyógyulás útja pedig a Belém vetett bizalom. Amit Irántam való 
szeretetből teszel, az már maga orvosság!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

494. A TANULÁS NEM TETT BÖLCSEBBÉ
Kérdező: 

1. Eddig sokat tanultam, de sajnos ettől nem lettem bölcsebb. 2. Fele-
ségem nagyon fontos számomra. Sorsszerű ez?

HANG: "Barátom! 
A bölcsesség nem azonos  a  megszerzett  ismeretek  mennyiségével. 

Bölcsességnek azt az ismeretet lehet nevezni, melyet a gyakorlatban talpra-
esetten tudtok alkalmazni saját lelki fejlődésetek érdekében. Ebből az is kö-
vetkezik, hogy nem nevezhető bölcs embernek az, aki képességeit mulandó 
értékek megszerzésére használja csupán, bármilyen sikeres is legyen e téren. 
A bölcsességhez elengedhetetlen a BÖLCSESSÉG LELKE!

A bölcsességet kérni kell! (Jakab lev. 1;5.) Ehhez viszont az szükséges, 
hogy kellő önismerettel lássatok rá a bölcsesség hiányára önmagatokban. Te 
elérted az alázatnak ezt a fokát. Így remélheted, hogy kérésed e téren nem 
fog süket fülekre találni Nálam. 

Mindaddig elégedett vagyok veled, amíg te elégedetlen vagy önmagad-
dal. Csak ezt az elégedetlenséget nem szabad túlzásba vinni. Egy elégedet-
lenség addig jó, amíg motor a továbbhaladáshoz, amíg nem párosul elkesere-
déssel. A Földön helyesen élni csak reményből lehet. E reménynek egyik for-
rása a benned lévő jó szándék, s a másik annak tudata, hogy az enyéimnek 
minden a javukra válik, mivel Én igenis mindenható vagyok azok számára, 
akik minden hatást életükben Velem szinkronizálnak. Mindenhatóságom te-
hát nem passzivitást kíván tőletek, hanem Rám-figyelést, Rám-hallgatást, és 
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mindabban, amiről már józan eszeddel úgy ítéled, hogy túl van saját erődön, 
Rám-hagyatkozást.

A második problémádra sem adhatok olyan választ, mely pár szóban 
összetömöríthető lehetne. Amit ti sorsszerűnek mondotok, az csupán részben 
az. Bár szabadok vagytok, de szabadságotoknak vannak korlátai. Olyan ez, 
mint amikor valakit zárt udvarba tesznek. Mehet ahová akar, de csak a kerí-
tés-adta határok között. Így van ez a párválasztásnál is. Nem felelőtlen auto-
matika ez. Nem áldás és nem átok. De lehet mindkettőre használni. Ember 
emberre csak a szolgálat rendjének irányában van teremtve. Ha nem így él 
valaki, akkor a legjobb barátság is zsákutcába futhat, a legjobbnak indult há-
zasság is elválással végződhet, és a legideálisabb szülő-gyermek kapcsolat is 
kiábrándultságot eredményezhet.

Az a tény, hogy az emberi élet egyben felelősséggel járó élet is, nem 
lelketlenségemnek, hanem éppen ellenkezőleg, szeretetemnek következmé-
nye. Így, és csak így lehettek partnereim, és nem dróton rángatott bábjaim.

Nem az tehát a fontos, hogy mi  sorsszerű,  hanem az,  hogy sorsodat 
mennyire tartod kezedben az Én szándékom szerint.

Megáldalak a BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!" 
******************************************************

495. SUGALLATOT ÉRZEK GYÓGYÍTÁSRA
Kérdező: 

1. Sugallatot érzek a gyógyításra. Vállaljam fel? 
2. Pénzt fogadhatok el szeretetszolgálatért? 
3. Szép otthonra vágyom. Szabad ápolnom e vágyat? 
4. Bűn volna számomra egy új autó? 
5. Gyermekem miattam és általam gyógyul? 
6. Felelős vagyok férjemért? Ő megszállott?

HANG: "Gyermekem! 
Az általad fölvetett gondolatok alapján próbálom elmondani azt, ami-

ről úgy gondolom, hogy számodra fontos.
1. A gyógyításnál fontosabb a sugallat. Ha hiszed, hogy benned képes 

vagyok működni, akkor hinned kell abban is, hogy hallani tudsz Engem, ha 
befelé figyelsz. Nem gyógyítónak akarlak. De akarok gyógyítani is általad. 
Sajnos, legtöbb gyermekem, akik sugallatom által azt vették észre önmaguk-
ban,  hogy vágyat  ébresztettem  bennük  a  gyógyításra,  nem arra  figyeltek, 
hogy Én mit kívánok tőlük napról napra, hanem beszűkültek a testi gyógyítás 
irányában.
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Az Én részemről sohasem lehet a testi gyógyítás elsődleges.(Márk 2;5) 
Ha jól belegondolsz, magad is rájössz arra, hogy a földi életben nincs olyan, 
hogy valaki végleg egészséges lesz. A ti életetekben egyetlen fontos tényező 
az IRÁNY ! Ha ez jó, akkor a többi már csupa másodlagos dolog. Az irány 
nem más, mint törekvésed célja. Ezért mindig ezt kell először megvizsgál-
nod, s ha szükséges, ezen kell pályamódosítást végezned. Megvizsgálni na-
ponta kell. Pályamódosítást ritkábban. De feltétlenül meg kell vizsgálni na-
ponta! A nem ártás, a megbocsátás és a segítés, ez az a szentháromság, me-
lyet röviden és tömören két betűvel le lehet írni a ti nyelveteken: ÚT! Minél 
kevesebb kitérőt!, és főleg holtvágányt! A mulandó földi élet tele van útvesz-
tőkkel. Fontos, hogy így legyen, hogy  éberségre, tevékeny, felelősségteljes 
fáradozásra, tehát a valódi szeretet értékelésére és megélésére ösztönözzön. 

A pénzzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy erkölcsileg közöm-
bös dolog pénzt elfogadnod. A pénz elsősorban azt minősíti, aki adja. Aki 
kapja, azt annyiban minősíti, amennyiben az önzetlen szeretet motiválja. Be-
avatásokat tehát nem szabad pénzért csinálni.  De elfogadni valakitől pénzt 
azért, mert háláját így akarja kifejezni az, akin segítettél, ez teljesen megen-
gedett és helyénvaló.

Amit a szép otthonodról mondasz, az bizony nagyon megszívlelendő. 
Nem szabad SZÉP otthonra törekedned sem neked, sem másnak. Csak prak-
tikus otthonra szabad törekedned. Tehát olyan otthonra, melyben minden jó 
szándékú ember otthonosan érezheti magát. Ennek természetesen lehet vele-
járója az is, hogy SZÉP. De ez csak velejáró lehet, és nem legfőbb szempont. 
Különben csak a hiúság hízlalását szolgálná. Az autóval kapcsolatban is ez 
legyen a szabály. Olyan kocsi után nyugodtan törekedhetsz, mely biztonságot 
jelent az utazáskor, s mely jobban lehetővé teszi, hogy zökkenőmentesen se-
gíts másokon.

Gyermeked gyógyulása, gyógyítása a te szolgálatodhoz is hozzátarto-
zik. Csak azt kell kitisztáznod magadban, hogy eddig még senki sem üdvö-
zült  azáltal,  hogy meggyógyult.  Mindenkinek boldogsága attól  függ, hogy 
mennyire szeret!

Férjed sajnos  könnyen válik  megszállottá.  Nem állapotszerűen meg-
szállott, de sajnos, az ősellenségnek erre nincs is szüksége férjeddel kapcso-
latban. Sőt. Nem is volna jó számára, hogy állapottá válna benne a megszál-
lottság, mert akkor végleg be lehetne tenni őt az elmegyógyintézetbe, ami pe-
dig nem volna jó az ősellenségnek, mert akkor őt kivonnák abból a forga-
lomból, ahol fölhasználható a rosszra.
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Nagyon megértem tartózkodásodat, és nem is kívánom, hogy engedé-
keny légy. De magaddal szemben se légy engedékeny, mikor kettőnk kapcso-
latáról van szó. Nagyon szeretlek, s elvárom, hogy ezt erődhöz mérten viszo-
nozd. Ha elfelejtetted volna, hát emlékeztetlek, ez a főparancs! (Máté 22;37). 

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
******************************************************

496. JÓ ÚTON JÁROK?
Kérdező: 

1. Istennek megfelelni jöttem a Földre. Jó úton járok? 
HANG: "Gyermekem! 

Bizonyos értelemben túl vagy a nehezén! Ezalatt nem azt értem, hogy 
életed már egy megoldott élet, hanem azt, hogy jól vetted azokat az akadá-
lyokat,  melyek már induláskor  eléd kerültek,  és amelyekkel  az  ősellenség 
nem tudott kiiktatni az  élők sorából. Sajnos azt kell mondanom, hogy az a 
szomorú gyakorlat a földi életben, hogy olyan problémák, amelyeken neked 
át kellett birkóznod magadat, legtöbb esetben leoldják Rólam azokat, akik 
pedig azért jöttek a Földre, hogy e problémák megoldása révén, még köze-
lebb kerüljenek Hozzám. Te nem oldódtál le Rólam. Ezért mondom, hogy túl 
vagy már a nehezén.

Föl kell hívnom figyelmedet azonban valamire. Van olyan furcsa eset, 
hogy valaki egy nehéz vizsgán képes átjutni, s utána egy könnyebb vizsgán 
pedig megbukik. Ettől szeretnélek megóvni téged, s ezért mondom a követ-
kezőket:

1. Tisztán kell látnod, hogy mit is jelent a karma. A vállalt földi élet 
sok kisebb-nagyobb döntés sorozatából áll. E döntések nagyságának és mély-
ségének megítélése sajnos nem azonos a születés előtt és a születés után. Ha 
azonos lenne, akkor nem lenne semmi komoly baj. A nehézséget éppen az je-
lenti, hogy más a mérleg születés előtt, és más a születés után.  Ennek aztán 
nagyon sok keserű következménye van. A csalódások, kiábrándulások, a Ve-
lem való konfrontálások egész áradatát idézheti ez elő bennetek. És itt lép 
most be életetekbe a megváltás.

2.  A MEGVÁLTÁS-ról annyi  badarságot beszélnek  össze,  hogy ma 
már szinte nem találkozol emberrel, aki értelmet megnyugtató választ tudna 
adni neked e kérdésben. A MEGVÁLTÁS nem más, mint az, hogy elhoztam 
számotokra azt a mérleget, amely születésetek előtt még ismert volt. Azért 
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hoztam el, hogy ezen a mérlegen mérjétek le a földi életben hozott döntései-
teket. Ezen, és ne máson! 

3. ÖRÖMHÍR, JÓ HÍR! Ez az Én evangéliumom. Ennek lényege az, 
hogy nincs két mérce. Egy evilági és egy másvilági. Csak MÁSVILÁGI van!, 
és ezt kell alkalmaznotok döntéseitek meghozatalakor, ha boldogok akartok 
lenni, ha ki akarjátok védeni a lelki, szellemi, erkölcsi kudarcok rohamát.

A MEGVÁLTÁS nem más, mint FÉNY! De az a FÉNY csak annak 
segít,  annak ad eligazítást,  aki rányitja szívének a szemét erre  FÉNYRE, 
vagyis HISZ!

4. Földi életetekben mindannyitok élete karmikus élet. Ennek lényege 
az, amit te nagyon okosan így fogalmaztál meg: "Istennek megfelelni jöttem 
a Földre." Tönkrement házasságaidnak nem sikerült téged is a romok alá te-
metni. Ezért mondtam, hogy a nehezén túl vagy. Ami viszont most követke-
zik, az bár nem nehezebb, de rafináltabb próbatétel. Én FÉNYNEK jöttem a 
világba. Számodra most különböző neonfények és szirénhangok akarják kar-
mikus életed döntéseinek súlyozását összekuszálni.  Csak alázatos türelem-
mel védheted ki e támadást. Az alázatnak, az igazi és nem álalázatnak lénye-
ge: TŐLEM tanulás, VELEM törődés, ENGEM keresés.

5. Az önfegyelmet, az önnevelést eléje kell tenned gyermekeid nevelé-
se elé, és minden más elé. ELÖLJÁRÓNAK kell lenned a szó legszorosabb 
értelmében a türelem, megértés, irgalmazás, s ugyanakkor a benső szabadság 
megőrzésében. Ez utóbbi azt jelenti, hogy törekedned kell, éspedig ELÖLJÁ-
RÓ szinten kell törekedned arra, hogy minden külső és belső kényszer elle-
nére tudd megtenni az Általam, az Én fényemben meglátott jót, vagyis tudj 
JÓZANUL HITBŐL ÉLNI!

6. Vigyázz! Evangéliumaim semmivel sem helyettesíthetők! Semmifé-
le meditációk,  semmiféle  tanfolyamok,  beavatások nem képesek boldoggá 
tenni, tisztán látóvá, jól hallóvá formálni senki emberfiát, Nélkülem. Engem 
pedig arról lehet legjobban felismerni, hogy soha, tehát ma sem, és senkinek, 
tehát neked sem, nem mondok olyasmit, ami ellenkezne az evangéliumaim-
ban elmondottakkal!  Kihangsúlyozottan  az  evangéliumokat  említettem,  és 
nem a Bibliát. A Biblia akármilyen nagyszerű, Lelkem által sugallt írás, saj-
nos könnyen félreérthető, mivel akik írták, szabadságuk és megkötözöttségük 
hatása alatt írták. Nem is tehettek másképpen.

Nagyon szeretlek. Nagyon szeretném benned szeretni egész családodat. 
Tedd ezt Nekem lehetővé! 

Megáldalak a  TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL!"
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******************************************************
497. ÖCSÉM BALESETBEN MEGHALT
Kérdező: 

Öcsém balesetben meghalt. Lelki nyugalmunk érdekében
 szeretnénk tudni, hogy valóban ő-e a felelős?

HANG: "Gyermekem! 
Nem adok információt testvéred jelenlegi állapotáról,  de arról igen, 

hogy miért történt az, ami történt. 
Testvéred még meg sem született, már előre tudta, hogy élete hogyan 

fog végződni.  A rendőrség joggal  nem állapíthatott  meg mást,  mint  amit 
megállapított. Arról van tehát szó, hogy testvéred nem kerülhette ki azt, ami 
történt. Teljesen helytelen lenne bárkit is felelősségre vonni e baleset miatt. 
Nemcsak azért, mert attól testvérednek nem lenne jobb, / sőt!, kifejezetten 
bántaná!/ de elsősorban azért, mert ez egy vállalt sors volt, amelynek a Föl-
dön így kellett véget érnie.

Fontos tudnod a következőket. Itt most nem is az az érdekes, hogy ő 
ezt  választotta,  hanem az,  hogy miért?!  Teéretted,  értetek!  Földi  életében 
nem emlékezhetett rá, de Földre jötte előtt nagyon is tudta, hogy neki hatni 
kell rátok olyan formán, hogy így kapj Tőlem egy levelet, amely ráébreszt 
arra, hogy a földi életben senki sem szerezheti meg lelki nyugalmát azáltal, 
hogy eseményeket kitisztáznak neki, hanem csak azáltal, ha Velem komoly, 
egyértelmű kapcsolatba akar kerülni. Csak Én tudom megadni azt a BÉKÉT, 
mely után szíved vágyakozik. Nem öcsédről kell neked többet tudnod, ha-
nem Rólam! Rólam kell tudnod, hogy végtelen szeretettel szeretlek, és vá-
rom azt a pillanatot, hogy őszinte szívvel befogadj magadba Engem. Meg-
jegyzem, öcsédnek is hő vágya ez most. 

Drága Gyermek! Valamikor ezt mondtam:" Jöjjetek Hozzám..., és Én 
megenyhítelek titeket." (Mt 11;28). E kijelentésem ma is helytálló! Magadon 
is, öcséden is csak Bennem lehet segíteni. Bennem, és senki másban semmi 
más által.

Nagyon szeretném, ha az említett baleset olyan benső szemeket tudna 
kinyitni benned, amelyekkel rá tudnál látni arra, hogy mennyire mulandó a te 
életed is, és mennyire nincs értelme semmi olyanért nyugtalankodnod a Föl-
dön, ami kizárólag úgyis csak itt, Nálam talál megoldásra.

Mivel a szeretet nem ismer elszakadást, ezért a földi életben, ahol min-
den találkozás tulajdonképpen egy elválás kezdete, és minden elválás figyel-
meztetés, hogy nincs itt maradandó lakásotok, ezért a halál angyalának, bár-

636.



milyen körülmény közepette is jelenik meg valahol, olyan feladatot kell elvé-
geznie, mely legtöbbször fájdalmas operáció, de nem annak, aki elmegy, ha-
nem azoknak, akik itt maradnak. 

Furcsa módon tehát az a szenvedés, mely lelkedben van, szeretetedből 
forrásozik.  De megszüntetni  nem szabad, és nem is lehet azáltal,  hogy ne 
szeress. Az ilyen fájdalmat csak az képes önmagában enyhíteni, akiben egy-
értelművé tud válni a majdani találkozás bizonyossága. 

Igen, ez lehetséges,  mert a szeretet nem ismer elszakadást. Higgyetek 
ebben! Aki ebben hisz, az Bennem hisz! - Megáldalak a bizalom és a benső 
BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
498. ŐRANGYALOMRÓL
Kérdező: 

1. Mint óvónő, helyesen foglalkozom-e a gyerekekkel? 
2. Tériszonyomnak mi az eredete? 
3. Láttam egy szimbólumot. Mit jelent az? 
4. Őrangyalommal hogyan kerülhetek élő kapcsolatba?

HANG: "1. Gyermekem! 
A földi életben nincs olyan jó, aminél jobb ne lehetne. Pedagógiád te-

hát akkor a legjobb, ha arra törekszel, hogy egyre jobb legyen. Erre senki 
sem adhat kívülről receptet. Szívedre hallgatva mindig  azt kell tenned, amit 
pillanatnyilag a legjobbnak látsz. Az a tudat, hogy lehetne jobb is, nem sza-
bad, hogy problémát jelentsen. A természet adta fejlődésnek ez velejárója.

Csak erősítésként mondom, hogy a gyermekektől sokat lehet tanulni. 
Szinte  szabálynak mondható,  hogy attól  az  óvónőtől  tanulnak legtöbbet  a 
gyerekek, aki maga is tanul, míg gyerekekkel foglalkozik. Ennek pedig leg-
biztosabb alapja az, ha többször gondolsz arra, hogy te is GYERMEK vagy. 
Kell is hogy gyermek légy, mert ti felnőttek, ha nem lesztek olyanok, mint a 
gyermek, nem mentek be Atyám országába (Lk 18;17).

2. A földi életben mindenféle "iszony" alapja a haláltól való félelem. E 
félelmet úgy kell elkezdened legyőzni, hogy bizonyossá kell tenned magad-
ban ezt az igazságot: nincs halál! (János 11;26). Minél jobban át tudod élni, 
hogy örök életet  hordasz  magadban,  annál  kisebb hatást  tudnak kiváltani 
benned a külső körülmények által előidézett félelmek. Az ne zavarjon, hogy 
nem oldható le ez magadról egy gombnyomásra. Szépen és soká lehet ilyen 
terheltségekkel élni itt a Földön. Ezeknek gyökere legtöbbször egy előző éle-
tedben történt eseményben lelhető fel. Te láttál valakit, aki nagyon közel állt 
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hozzád, egy piramis csúcsáról lezuhanni. Ennek nyomait cipeled ma is ma-
gadban. Jó ha tudod, hogy akit akkor lezuhanni láttál, az többé már nem szü-
letett le ide a Földre. Nem volt rá szüksége.

3. Szimbólumok magyarázatába azért nem bonyolódok bele, mert egy 
szimbólum azért szimbólum, hogy mindenki egyedi esetként értelmezzen a 
maga számára belőle olyat, ami beépíthető életfolyamatába. 4.  Őrangya-
lod élő kapcsolatban van veled. Nagyon is élő kapcsolatban! Részedről elég, 
ha ezt tudomásul veszed, és időnkint úgy fordulsz hozzá, azzal a bizonyos-
sággal, hogy ő mindig rendelkezésedre áll. A Gondviselés tervében a te szá-
modra sokkal természetesebb őrangyalodhoz fordulni, mint a HANG-hoz.

Megáldalak téged, munkádat, törekvéseidet!"
******************************************************

499. EGY MÉDIUMRÓL
Kérdező: 

Hihetek-e a Magdika "médium" által nekem mondottaknak?
HANG: "Drága Gyermekem! 

E kérdésedre lélektani képtelenség egyetlen mondattal válaszolnom. 
Kivétel nélkül minden médium, a HANG-médiumot is beleértve, kép-

telen arra, hogy tökéletesen közölje gondolataimat. Gondolataim legtisztább 
formában az evangélisták által íródtak le, legalábbis azok, amelyeket emléke-
zetből le tudtak írni, mivel azokat nem ők, hanem Én fogalmaztam meg. En-
nek nagyon egyszerű magyarázata van. Nem vagytok automaták!

Ennek előre bocsátása után azt kell mondanom kérdésedre, hogy csak 
olyan üzenetet fogadj el hitelesnek magadra nézve, amelyről saját mérlegelé-
sed alapján is be tudod látni, hogy nem ellenkezik azokkal a gondolatokkal, 
amelyek az evangéliumokban megtalálhatók.

Az említett  médiumom nagyon jó tolmácsom tud lenni, de mint mon-
dottam, személyre lebontva csak akkor tudom hitelesíteni,  ha szinkronban 
van tanításom lényegével, vagyis azzal, hogy nem szabad soha senkinek árta-
ni, hogy mindig mindenkinek meg kell bocsátani, és segíteni kell a rászoruló-
kon. Mindaz, ami ebben az irányban hat, Tőlem van. De felhívom figyelme-
det arra, hogy Én soha senkinek sem legyezgettem a hiúságát, sőt! És a jövő-
tökre vonatkozóan sem mondottam soha olyat, amiről úgy ítéltem, hogy elvi-
het bárkit is a lényegtől, a szeretet kibontakoztatásától, s annak vállalásától, 
ami a szeretettel általában együtt jár, vagyis az áldozattá válástól.

Nagyon szeretlek. Szeretetem valódi izzását földi ember képtelen nem-
csak fölfogni, de kibírni sem. Nem is az a fontos, hogy irántad való szerete-
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temmel foglalkozz, hanem az, hogy te SZERESS! Köszönöm a Nekem adott 
SZÍVEDET! MEGÁLDALAK!"

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

500. A SZŰZANYA MEGBÍZOTT
Kérdező: 

A Szűzanya rám bízta, hogy vezessem a Rózsafüzér
 Társulatot. Emiatt sokan támadnak. Mitévő legyek?

HANG: "Gyermekem! 
Kérdésed alapján azt kell mondanom, hogy te nem vagy biztos abban, 

hogy valóban Mária bízta rád azt a feladatot, amely miatt most szenvedned 
kell. Azért mondom ezt, mert ha biztos lennél, akkor nem lehetne számodra 
probléma az, hogy mitévő légy. Akit az Én Édesanyám valamivel megbíz, az 
nem törődik azzal, hogy ennek következtében milyen lesz a sorsa. Csak az 
érdekli, hogy szeretettel megtegye azt, amire Anyám felkérte őt.

Ha nem vagy biztos abban, hogy valóban Mária kért fel téged, akkor 
kérdezd meg a helyi lelkészt, s minden felelősséget rá kell hárítanod a követ-
kezményekért. A különböző ájtatossági gyakorlatokkal, melyek több embert 
érintenek, mindig így kell eljárni, mert különben a rend és a szeretet helyett a 
zűrzavar és a gyűlölet kezd uralkodni köreitekben.

Ha pedig szentül meg vagy győződve arról, hogy Anyámtól kaptad a 
megbízatást az említett ájtatosság irányítására, s ebből neked problémáid let-
tek, akkor Anyámhoz fordulj további eligazításért. Ha ő tudott neked közvet-
lenül  megbízatást  adni  úgy,  hogy az  számodra  benső  bizonyosság,  akkor 
megvan a lehetősége ugyanerre a továbbiakban is.

Itt, a mi világunkban csodálatos rend és szabadság uralkodik, és soha-
sem kaszálunk bele egymás döntéseinek folyamatába.
 MEGÁLDALAK  ÉGI  ÉDESANYÁNK  SZEPLŐTELEN  SZÍVÉN  KE-
RESZTÜL!"

******************************************************
501. JOBB, HA ELVÁLOK?
Kérdező: 

1. A Szentírás forgatásán kívül mivel kell még biztosítanom azt, hogy 
helyes úton járjak? 
2. Gyermekeim érdekében jobb-e, ha elválok? 
3. Egy kapcsolatról. Helyes-e? 
4. Mit tegyek, hogy ne mások irányítsanak? 
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5. A HÁZI ÁLDÁS hatására úgy gondolom, hogy baj van a  hitem-
mel. Igaz ez? 
6. Egy fekete kutyáról mit gondoljak, amiről leányaim
 álmodnak?

HANG: "1. A Szentírás olyan lelki táplálék, amelyet a józan ész használata 
képes beépíteni Isten gyermekeinek gyakorlati életvitelébe. Tehát nem kész 
épületet, hanem téglákat kínál fel, melyeket a Lélek által irányított józan ész 
képes Isten szándékának megfelelő épületté, templommá  formálni bennetek. 
Aki ezt vállalja, az jó úton jár. 

2. A szeretet nem ismer elválást. Általában olyankor szokott ilyen kér-
dés felmerülni, amikor háttérbe szorul annak felismerése, hogy a szeretet itt a 
Földön elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. A szeretet valódiságát, mély-
ségét, értékét mindig az mutatja meg, hogy mekkora áldozatra képes.

Más dolog az,  amikor  valakinek tudomásul  kell  vennie,  hogy őt  el-
hagyták, s ezért, mivel szükségét érzi, hogy társa legyen, nyitottá válik továb-
bi kapcsolat kialakítására.

A hűtlenség idegen a szeretettől, idegen Tőlem. De annak tudomásul-
vétele, hogy hűtlen lett az, aki neked hűséget ígért, és ennek olyan további 
következménye is van, hogy te, az elhagyott, mással, elsősorban éppen elha-
gyott családod érdekében, életközösséget vállalsz, ez Előttem nem hűtlenség.

3. Csak az a kapcsolat helyes, amely növeli benned a hűséget. Főleg 
olyankor helyes az ilyen kapcsolat,  amikor  arról van szó,  hogy a szeretet 
nagy áldozatvállalást  kíván.  Ebben az esetben kifejezetten  keresni  kell  az 
ilyen helyes kapcsolatot. A hűséget gyengítő kapcsolat sohasem jó.

Kétféle hűség-kapcsolat van. Az egyik: amikor a hűséget nem szüntet-
heti meg a másik fél hűtlensége. Ilyen az Én hűségem veletek kapcsolatban. 
Én akkor is hűséges vagyok hozzátok, ha ti hűtlenné váltatok Velem szem-
ben. Ez azért  lehetséges, mert  ismerem szeretetem erejét,  és tudom, hogy 
előbb-utóbb mindannyian rá fogtok jönni arra, hogy ti sem lehettek máskép-
pen boldogok, csak úgy, ha kipróbált hűséggel kapcsolódtok Hozzám. Tehát 
ti sem lehettek másképpen boldogok, csak úgy, ahogy Én. Engem is kipróbált 
hűségem boldogít.(Lukács 24;26). Minél előbb rájöttök erre, annál hamarább 
lesztek boldogok.

 A másik: amikor az egyik hűtlensége értelmetlenné tette e szó tartal-
mát kettejük között. Ilyenkor az, aki nem vádolható hűtlenséggel, szívének 
hűségét nem veszti el, csupán áthelyezi máshová azt a tartópillért, melyet a 
hűtlen fél felmondott. Az ilyen állapot hordozza tovább az Én áldásomat ak-
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kor is, ha különböző jogi előírások ebben problémát látnak, illetve nem is 
tartják megengedhetőnek. Idővel feltétlenül láthatóvá lesz, hogy valóban je-
len van áldásom vagy nincs. Illetve, hogy valóban azt történt, hogy csak az 
egyik vált hűtlenné, s a másik minden áron hű akar maradni. Mivel a másik-
hoz már nem lehet, mert ezt az a másik lehetetlenné tette, hát Hozzám! Hoz-
zám úgy, hogy a levált társa helyett egy másik élettárs is meg tapasztalhatja 
az elhagyottnak Általam megáldott hűségét.

4. A magány a melegágya annak, hogy egyéniséggé érlelődjetek. Az 
emberi kapcsolatok pedig a személyiség gazdagodását segítik elő. Aki tehát 
gyengének éli meg egyéniségét, annak több lehetőséget kell keresnie ahhoz, 
hogy magányban legyen. Aki viszont túl erős egyéniség, s azt veszi észre, 
hogy lemerevül, annak a kapcsolatait kell szaporítania, hogy oldottabbá, ru-
galmasabbá váljon.

5. Baj van a hiteddel. A hitet csak gyakorlat által lehet növelni. De le-
het növelni! El kell  kezdened úgy élni,  mintha hinnéd, hogy benned élek, 
mintha hinnéd, hogy látlak, hallom szavaidat, mintha hinnéd, hogy Én azért 
vagyok, hogy segítségedre legyek. Így tudod magadban növelni a hitet.

A hittel nagy baj van jelenleg a Földön. Mivel kevesen hisznek, ezért 
sokan lesznek hiszékenyek, babonásak. Ez pedig nem vezet jóra, mert nem 
teszi lehetővé Számomra azt, hogy hatékonyan tudjak működni bennetek és 
általatok.

Bizony, az igazi hit, melyet Én joggal várok el tőletek, mindig a szere-
tet irányában áraszt erőt. Tehát hol hit, ott szeretet. Hol szeretet, ott béke, hol 
béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen!

6. A fekete kutyával kapcsolatos álom nem ad neked lehetőséget arra, 
hogy érdemben változtass leányaid életén. Arra azonban figyelmeztet téged 
is, leányaidat is, hogy van egy olyan világ, egy olyan dimenzió, mely külön-
böző szimbólumokkal figyelmeztetni akar benneteket álmotokban arra, hogy 
jobban ismeri földi életetek múltját, jövőjét és természetesen jelenét is, mint 
ti.  Tehát  sohasem vagytok magatokra hagyva.  Nincs  titokban maradt  ese-
mény! Sokkal nagyobb nyilvánosság előtt zajlik életetek, mint korlátolt földi 
érzékeitekkel ez megtapasztalható lehetne.

Megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!"
******************************************************

502. MÁRIÁT LÁTTUK?
Kérdező: 
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1. Egy éjszaka, mikor autóval mentünk, egy szép, fehérruhás leánnyal 
találkoztunk az úton. Nem tudott  beszélni,  csak mutogatott.  Kérdé-
sem  az,  hogy  valóban  csak  egy  beteg  leányt  láttunk  vagy  a 
Szűzanyát?
2. Voltak álmaim, amelyekben égi lényeket láttam. De már
 régen nincsenek ilyen álmaim. Nem tudom, miért? 
3. Családom lelki üdvéért aggódom.

HANG: "Gyermekem! 
1. Akivel ti találkoztatok az éjszakában, az földi halandó volt. Innen, 

a mi világunkból általában nagyon komoly programmal, tervvel szoktunk bi-
zonyos  meghatározott,  kiszemelt  személyekkel  látomásban  találkozni.  Mi 
nem akarunk soha  sem érdekesek,  sem ijesztőek,  sem titokzatosak  lenni. 
Szinte kizárólag egyetlen szándék vezet bennünket, amikor veletek valami-
lyen érzékelhető kapcsolatba kívánunk kerülni. Ez az egyetlen szándék pedig 
az, hogy tudatosítsuk bennetek ennek a mi világunknak nem csupán létét, ha-
nem a ti jelenetekre is döntően hatni akaró létét. Szándékunk tehát az, hogy a 
mulandóság bűvöletét fölváltsa bennetek az örökélet utáni vágy. Csak azok a 
látomások vannak tőlünk, melyek e célt szolgálják. Legyetek tehát nagyon 
józanok!

2. Álmaitokban szoktatok jelzéseket kapni. Ezek nem arra valók, hogy 
jól érezzétek magatokat, hanem arra, hogy tanuljatok belőlük. Előző álmaid-
ból meg kellett volna már tanulnod, hogy olyan szeretetben tudj élni tieiddel, 
amely szeretet egyben tanúságtétel is Mellettem. Vagyis olyan megértő szív-
vel kellene rendelkezned, amely az Én békémet sugározza azok felé, akik 
benső békétlenségük miatt különböző narkotikumokba menekülnek. Nagyon 
fontos volna találnom megfelelő munkatársakat, akik GYAKORLATBAN kí-
vánnák bemutatni e kijelentésem időszerűségét és igazságát: "Aki elveszíti 
életét, az megtalálja azt." (Máté 10;39)

3. Családoddal kapcsolatban azt  kell  látnod, hogy mi a te feladatod. 
Nem az eredmény az, ami fontos, hanem az, hogy magad előtt légy ártatlan. 
Az természetes,  hogy neked is,  Nekem is  fáj  az,  amikor  bárki részéről is 
rosszat tapasztalunk. De ez a fájdalom SZENT fájdalom, tehát nem is kell 
arra törekedni, hogy bárki is megszüntesse azt. Ha valaki ki akarná irtani a 
rosszakat a világból, hogy senkinek se fájjon tovább a rossz, az nem tenne 
mást,  mint homokot  szórna a sebre. A rosszat  csak magadból irthatod ki! 
Más  megjavítására  nincs  senkinek  felhatalmazása.  Szenvedéseitek  legna-
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gyobb része abból adódik, hogy egymást akarjátok javítani, ahelyett hogy ön-
magatokat javítanátok.
A te feladatod a környezetedben ez: SZERESS ÉS IMÁDKOZZ!
              Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"

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

503. EGYEDÜL A KERESZTÉNYSÉG ÜDVÖZÍT?
Kérdező: 

1. Mi biztosítja legjobban lelki, szellemi fejlődésemet? 
2. Vállalkozásom sikertelenségéről szeretnék hallani, és most hogyan 
tovább? 
3. Egyedül a kereszténység üdvözít?

HANG: "1. Neked is az biztosítja legjobban benső világod fejlődését, ami 
minden emberét: ÉN. Aki Velem jár, az nem jár sötétben, mert övé az élet 
világossága. Én vagyok az a FÉNY, mely nemcsak megvilágosít  mindent, 
hanem úgy világosítok meg mindent, hogy ennek hatására kénytelenek lelep-
leződni mindazok, akik e FÉNYBE kerültek. 

Számodra  tehát,  és  az egész világ számára nincs  másban megoldás, 
csak Bennem. Ez gyakorlatban nem jelent valami különleges, valami rendkí-
vüli magatartást. Éppen ellenkezőleg! Ez a legtermészetesebb életforma. Úgy 
teremtett  titeket  a TEREMTŐ, hogy mindenki  annyiban valóságos ember, 
amennyiben Velem azonosítható. Csak abban és csak annyiban tudok benne-
tek élni, amennyiben vállaljátok azt a természetes emberi életet, amely értel-
mileg örök távlatokban gondolkodik, akaratilag pedig a jelen pillanatot szen-
teli meg azáltal,  hogy azt a jót akarja másnak, amiről meggyőződött,  hogy 
neki is jó.

Csak az ÉN békém biztosíthat biztos lelki, szellemi fejlődést minden 
Földön élő embernek. Az Én békémnek pedig az a lényege, hogy vállalja a 
mulandó élet elvesztését abban a biztos tudatban, hogy csak az marad meg 
örökre, amit szeretetben másnak odaadott. Ennek az életformának kidolgozá-
sa az, amiért leszülettél a Földre.

2. Vállalkozásaid sem lepleződnek le megfelelő módon az Én fényem 
nélkül. Én nem azért jöttem a Földre, és nem azért maradtam itt köztetek és 
bennetek, hogy megszüntessem a munkanélküliséget és elhalmozzalak ben-
neteket feladatokkal. Azért sem jöttem, hogy karba tett kézzel várjátok, hogy 
a sült galamb a szátokba repüljön. Azért jöttem, hogy elmondjam és megmu-
tassam: "Keressétek az Isten országát és az ő igazságát. A többit megkapjá-
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tok hozzá." Nem az, aki mondja Nekem Uram, Uram, megy be az Isten or-
szágába. És az sem, aki nem mondja. Isten országa azé, aki azt keresi (Máté 
6;33).

3. Egyedül ÉN üdvözítek. Nem intézmények. De tudomásul kell ven-
netek, hogy intézmények nélkül nem élhettek a Földön. Az az 
intézmény, mely önmagát Velem tökéletesen azonosnak mondja, nem mond 
igazat! Amikor Én LÉTAZONOSSÁGRÓL beszélek veletek kapcsolatban, 
akkor ezt kizárólag az erkölcsi létrendre vonatkoztatva mondhatom, tehát a 
SZERETET megélésének létrendjére. Ez a ti boldogságotok területe. 

Mivel természeteteknél fogva a Velem létazonos SZERETETRE vagy-
tok teremtve, ezért nagyon is lehetséges, sőt szükséges, hogy a kereszténysé-
gen kívül is megtalálható legyen az üdvösség. Mint ahogy a kereszténységen 
belül nem található meg akkor, ha valaki sem Rám, sem a természetéből fel-
ismerhető szeretetre nem hajlandó odafigyelni.

Megáldalak a BUZGALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

504. VALÓBAN KIBÍRHATATLAN VAGYOK?
Kérdező: Valóban kibírhatatlanul rossz a természetem?
HANG: "Drága Gyermekem! 

Te is  tudod,  hogy amit  kérdeztél,  arra milyen választ  fogsz kapni. 
Nem is azért kérdezted, mert az különösebben érdekelne. Te azért kérdezted, 
mert tisztábban szeretnéd látni annak okát, hogy miért vélekedik így rólad 
valaki.

Aki téged kibírhatatlannak mond, az maga is tudja, hogy nem mond 
igazat. Az egyik ok, ami indítja őt erre, az az, hogy kivetíti önmagát. Ő az, 
aki képtelen alkalmazkodni, ő az, aki eddigi életében nem arra tette a hang-
súlyt, hogy megváltoztassa gondolkodását, hanem arra, hogy megideologizál-
ja saját igazát. Tehát itt  egy egyszerű projiciálásról,  önkivetítésről van szó 
veled  kapcsolatban.  A  másik  ok,  amiért  így vélekedik  rólad,  mert  veled 
szemben úgy érzi,  hogy csatát vesztett.  Vagyis egy olyan kisebbségi érzés 
mondatja vele feléd a negatív ítéleteket, melyekkel szeretne, legalább elvben, 
egy szintre  kerülni  veled.  Sajnálattal  kell  mondanom,  hogy mindenkiben, 
akiben kisebbségi érzés úrrá lesz, az két út között kénytelen választani. Vagy 
föl akar emelkedni ahhoz, akivel szemben lelkében kevesebbnek tudja ma-
gát, vagy le akarja húzni a másikat önmagához, hogy így tegye elviselhetővé 
a kapcsolatot a maga számára. Sajnálattal mondom, de az, aki téged annyira 
kibírhatatlannak mond, valóban örülne, ha olyan lennél. Azért nyilvánít ilyen 
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véleményt, hogy fölbosszantson, hogy bántson téged, és nem azért, hogy se-
gítsen neked. Így bízik abban, hogy hátha olyanná válsz, amilyennek ő mond 
téged. Ne ugorj be ennek!

Gyermekem! Az ilyen véleménnyel legjobb nem törődni. Változtatni 
úgysem tudsz e téren a másikon. Bármennyire alkalmazkodnál, bármennyire 
igyekeznél kedvébe járni, ő mindig meg tudná találni, hogy kiforgassa visel-
kedésed rugóit, s te bármit is tennél jól, ő mindig el tudná mondani, hogy az 
miért nem jó.

Amikor tehát csupa elmarasztaló kritikát  kapsz valakitől,  tudatosítsd 
magadban, hogy az illetőből, aki nyilván tele van lelki sebekkel, valaki más, 
olyan szellem beszél, aki nem szeret téged. Ahol pedig nem találkozol szere-
tettel, ott húzódj Hozzám, és ne engedd, hogy hasson rád az illető szellem 
szeretetlensége úgy, hogy átvedd stílusát.  Hidd el,  képes vagy immunissá, 
közömbössé válni. Tudatosítsd magadban azt, hogy nagyobb az, aki benned 
van, mint az, aki kívülről támad téged.  (1János 4;4.)

Megáldalak SZERETETEM és TÜRELMEM LELKÉVEL!"
******************************************************

505. TEMPLOMBA NEM JÁROK
Kérdező: 

1. Szeretem Istent, de templomba nem járok. Baj ez? 
2. Szeretek segíteni másokon. Elég ez? 
3. Hogyan tehetem jóvá a hibáimat, melyeket a
 gyermeknevelésben elkövettem?

HANG: "Gyermekem! 
1. Egy parancs értelmetlen végrehajtása a kaszárnyák stílusa. Neked 

azt kell eldöntened, hogy kívánja-e Isten tőled azt, hogy templomba járj vagy 
sem. Isten azt  kívánja mindenkitől,  hogy növekedjék a szeretetben.  Ennek 
biztosítására eszközök állnak rendelkezésetekre. Ilyen eszköz a templom is. 
Én ott jelen vagyok szentségi módon. Várom azokat, akik ilyen módon talál-
kozni akarnak Velem. Velem lehet más módokon is találkozni, s azok szá-
mára, akiknek különböző okok miatt egyházi intézmények vezetői nem enge-
dik meg a Velem való találkozásnak ilyen formáját, különösen fontos, hogy 
más formákban akarjanak találkozni Velem. Ilyen  a rászorulókon való segí-
tés, mivel minden rászorulóban jelen vagyok, hogy szeressetek általuk. Ilyen 
a Biblia, de ilyen minden olyan találkozás, melyet azért hoztok létre, hogy 
Velem foglalkozzatok. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összejönnek az Én 
nevemben, ott vagyok közöttük. Ami pedig a legfontosabb: Ott vagyok szí-

645.



vedben kegyelmi módon. Ez valós jelenlétem Nekem, és ahányszor lelked 
Hozzám emeled, vagyis imádkozol, akkor Hozzám beszélsz, és képes vagy 
átvenni szívem békéjét.

Templomba tehát csak akkor járj, ha olyan meggyőződésre jutsz, hogy 
ezáltal növekedsz a szeretetben. Azt tudnod kell, hogy intézményes egyházad 
iránti szeretet viszont kötelez a templomba járásra. Viszont az nem kötelező, 
hogy egy intézményt  szeress. A te egyházad intézménye is  csak annyiban 
szeretetre méltó, amennyiben Hozzám segít közelebb jutni téged.

2. A másokon segítés akkor érték, ha az Értem történik. Értem akkor 
történik, ha nem hiúság, öntetszelgősség, nem emberek elismerése van mö-
götte. Akkor elégséges. Egyetlen dolog a fontos: tedd mással azt, amit szeret-
nél, hogy veled is tegyenek hasonló esetben. Aki ezt teszi, az mindent meg-
tett üdvössége érdekében.

3. A gyermeknevelési hiányosságokkal kapcsolatban elég annyi, hogy 
fájlalod a helytelenségeket. Messzire vezetne most ennek részletes magyará-
zata. Annyit azonban mondanom kell róla, hogy mivel az Istent szeretőknek 
minden javukra válik, ezért minden rossz csak annak árt, aki elköveti, és nem 
annak, akin a rosszat elkövették. Ezért elég részedről a megbánás. A többi az 
Én dolgom. Gyermekeid Istent szeretése nem függhet sem tőled, sem mások-
tól. Egyedül saját maguktól. Nekik sincs más mérce, mint neked: tenni más-
nak azt, amit szeretnél, ha tennének neked, és nem tenni azt, amit nem sze-
retnél, ha nem tennének neked. Ez a törvény mindenkinek ott van szívében.

Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!"
******************************************************

506. AZ EINSENBERGI FŰKERESZTRŐL
Kérdező: 

1. Az eisenbergi Fűkereszt honnan származik? 
2. A Szeretetláng-fohász fontos-e? 
3. Férjem üdvösségében bízhatom-e?

HANG: "Drága Gyermekem! 
1. A Fűkereszttel kapcsolatban határozottan kijelentem neked, hogy 

igenis, az ÉG üzenetét közvetíti számotokra. Én nem vagyok sem lefizethető, 
sem megfélemlíthető!  Engem senki  és  semmi  nem korlátozhat.  Lelkem a 
szabadság lelke! A Fűkereszt kapcsolat az Ég és a Föld között! Ezt a kapcso-
latot nem egyházi emberek, hatalmasságok hozták létre, ezek nem is szüntet-
hetik meg. De van valami, ami nagyon fontos e kereszttel  kapcsolatban, s 
most azt itt elmondom neked.
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A Fűkereszt FORRÁS! Forrás, és nem pénzváltó hely! Nem úgy van, 
hogy ott lehet kiengesztelni, vagy inkább így mondom, semlegesíteni a földi 
gonoszságot.  Nem. Ott  kiemelten ERŐT lehet  szerezni!  És aki nem ezért 
megy oda, annak kár odamenni! Erőt lehet szerezni bárhol. De azért mon-
dom, hogy kiemelten ott, mert amint a Nap sugara mindenütt tud világítani 
és melegíteni, ha engedik, de általában gyűjtőlencsére van szüksége ahhoz, 
hogy a tüzet lángra lobbantsa. Így van ez a búcsújáró helyekkel is, így van a 
Fűkereszttel is.

A világ azért is került végső pusztulás elé, mert a búcsúsok a búcsújáró 
helyeket nem arra használták, amire Én és Anyám szerette volna, hogy hasz-
nálják. Legtöbbször ez tudatlanságból történt, de ez történt.

Csak azért szabadna a Fűkereszthez is zarándokolnotok, hogy onnan 
visszatérve áldássá váljatok környezeteteknek. Áldássá, és ne VÁDLÓKKÁ! 
Nem szabadna úgy gondolnotok,  hogy nektek az  igazság bajnokaivá kell 
avatódnotok a zarándokhelyen, hanem annak kellene megtörténnie, hogy a 
szeretet megélőivé váljatok a zarándokhely hatására. A zarándokhelyeken 
úgy vagyok jelen előttetek, mint Mózes volt a nép előtt, mikor ezt mondta 
nekik: Választanotok kell áldás és átok között! 

Szomorúan kell kijelentenem, hogy nagyon kevesen válnak egy zarán-
dokút után olyan áldássá, amely áldás az Én szeretetem melegét, tüzét vinné 
e hideg, fagyos, sötét világba. Pedig a zarándoklatok erre valók!

2. A Szeretetlánggal kapcsolatban szintén arra hívom fel a figyelmet, 
hogy nincs mágikus erejük a szavaknak önmagukban. 

Te bárhogyan imádkozhatsz magadban, csak az a fontos, hogy lelkedet 
Istenhez emeld. Másoknak sem írhatod elő az Istenhez emelés formáját, sza-
vait. Azt megteheted, hogy ajánlod valamelyik szót vagy szöveget azoknak, 
akikkel együtt imádkozol, vagy akiket imára buzdítasz. De amint a madarak 
sem pontosan egyforma szárnyakkal szárnyalnak, úgy van ez az emberi lé-
lekkel is. Többed magaddal beszállhatsz ugyan egy közös repülőbe, de erre 
nem szabad senkit  erőltetni.  Nem igaz  az,  hogy csak az a repülő repülő, 
melybe te, vagy azok, akik veled egyetértenek, szálltatok be. A rózsafüzér 
imának  is nagyon sokféle formája van. Válassza mindenki azt, amelyik leg-
jobban tudja szívét Hozzám emelni. 

A Szeretetláng-fohász és a hozzákapcsolt szövegek azért nem szeren-
csések, mert olyan képet festenek Istenről, amely kép nem felel meg a való-
ságnak. Csak szerető Isten van! Büntető Isten nem létezik! Aki gonoszat tett, 
az már ezzel büntette is önmagát. Csak idő kérdése, és ez beigazolódik. 
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A világ, ha elpusztul, azért pusztul el, mert a gonoszok elpusztítják. A 
világ, ha megmenekül, azért menekül meg, mert a jók megmentik! Az termé-
szetes, hogy Én a jókkal vagyok. Sőt! Pontosabban így mondhatom: a jók ép-
pen azért jók, mert Mellettem döntöttek. Én sohasem vagyok a gonoszokkal, 
akik a világot elpusztítják. Ők ezt Nélkülem teszik. De azt tudnod kell, hogy 
ezzel a jók nem járnak rosszul, csak a rosszak! A jók azért járnak jól minden-
képpen, mert Mellettem vannak, Mellettem, aki mindig jó vagyok! A világ-
katasztrófák a gonoszok művei. A világ Fejedelme az Én ellenlábasom. Ő 
szenved, és Ő okoz másoknak szenvedést. Sohasem mondtam, hogy az Én 
Atyám majd megbüntet Engem, ha nem hallgatok Rá. Azt sem mondtam, 
hogy megbüntet benneteket, ha nem hallgattok rá. Én az Atyámat a tékozló 
fiú atyjában mutattam be nektek, aki szívére akar mindenkit ölelni, aki erre 
Neki lehetőséget ad. Aki nem ad erre lehetőséget Neki, az elpusztul! De az 
nem az Atya büntető haragja miatt, hanem saját önzése, szeretetlensége miatt 
pusztul el!

Ha a Szeretetláng-fohász nem Istennel szembeni félelmet, hanem von-
zalmat ébreszt bennetek, akkor mondjátok. De ha a büntető Istentől való fé-
lelmet kelti fel bennetek, akkor jobb, ha nem mondjátok. A félelem sohasem 
jó!

Férjeddel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy senkinek sem lehet 
biztosítani üdvösségét mások által. Az anyagi világban meg lehet tenni, hogy 
befizetsz valaki nevére valami értéket egy bankba. Az erkölcsi életben ilyen 
nem lehetséges. Te nem tehetsz mást, mint felajánlhatod férjed felé azt a sze-
retet-életet, amely téged őtőle függetlenül is boldogít. Ha nincs ilyen szere-
tet-életed, akkor nincs is szeretet benned, hanem egy szeretet-öltözékbe búj-
tatott uralkodási vágy, mellyel meg akarod téveszteni őt is, magadat is. Azt 
tudnod kell, hogy 
Engem nem téveszthet meg senki sem imával, sem böjttel, sem olyan áldoza-
tokkal, amelyek valami egyéni önző érdeket takarnak. Egyedül az önmagát is 
elfelejteni, elveszíteni képes szeretet  tud Engem meghatni. Semmi más!

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
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507.   KÉT  TANULSÁGOS 
GONDOLATÉBRESZTŐ
MESTERNEK neveztek,
FÉNYNEK neveztek,
ÚTNAK neveztek,
ÉLETNEK neveztek,
BÖLCSNEK neveztek, 
SZÉPNEK neveztek,
GAZDAGNAK neveztek,
ÖRÖKKÉVALÓNAK neveztek,
IRGALMASNAK neveztek,
NEMESNEK neveztek, 
MINDENHATÓNAK neveztek,
SZERETETNEK neveztek, 

akkor hát kérdezzetek!
akkor hát lássatok!
akkor hát kövessetek!
akkor hát keressetek!
akkor hát higgyetek!
akkor hát szeressetek!
akkor hát kérjetek!
akkor hát bízzatok!
akkor hát reméljetek!
akkor hát dicsőítsetek!
akkor hát szolgáljatok!
akkor hát kövessétek a vonalat:

                       ha szerettek, akkor mindent megtettetek!!!
=================================================

"Egy nap így szólt a szem: A kéklő ködben hátul a völgy mögött egy 
gyönyörű hegyet látok! Hát nem csodaszép?
A fül hallgatta, majd így szólt egy idő után: Hol van a hegy? Én nem hallom! 
Erre így szólt a kéz: Hiába próbálom megfogni, nem találom a hegyet! Az 
orr: Hiába szagolok. Nincs itt hegy! 

Ekkor elfordult a szem egy másik irányba. A többiek pedig tovább dis-
kuráltak ezen az érdekes csalódáson, és arra a meggyőződésre jutottak, hogy 
a szemmel valami nincs rendben" (Ausztriából)

508.  A HANG 7-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

"Az igazság szabaddá tesz!(Jn 8;32). Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság 
(2Kor 3;17)."

A HANG 7-dik könyvét tartja kezében a kedves olvasó. Isten Lelkének 
szabaddá tevő igazságai olvashatók e lapokon. Több száz levél, Istennek há-
lát mondó, Istent dicsőítő, Istennek köszönetet mondó fohász tesz tanúságot 
arról, hogy a Lélek szavának gyógyító ereje hogyan képes korunk emberének 
lelkében csodákat művelni azáltal, hogy megkötözöttségeink béklyóit oldo-
gatva erősíti bennünk a reményt. " A remény pedig nem csal meg, mert Isten 
szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által."(Róm 5;4).
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Mikor pappá szenteltek,  ezt  a Zsoltár-verset választottam magamnak 
jelmondatul:  "Szívemből  ünnepi  ének  árad,  zengem  dalomat  a 
királynak."(Zsolt 45/44/). E szavak zengenek ma is szívemben, negyven év 
után. Akkor tele várakozással, ma az áldott HANG hatására tele csodálatos 
megtapasztalásokkal! 

Köszönöm Istenem a HANGOT, és köszönöm az eddigi HANG köte-
tek hatására ezrek szívéből FELÉD áradó VISSZHANGOT!

    1995. febr.

2365. INÁRCS
Rákóczi u. 3/b.

                                                                               Dombi  Ferenc
                                                                                    lelkész
509. EGY MAGÁRA HAGYOTT ÉDESANYA

Kérdező:  Egy beteg kisfiammal magamra hagyott  édesanya vagyok. 
Kisfiam valóban gyógyíthatatlan?

HANG: "Gyógyíthatatlan betegség nincs!  A földi életben mindenki-
nek és mindig van valami betegsége. De egyikről sem lehet azt  mondani, 
hogy gyógyíthatatlan. Amikor ti azt mondjátok, hogy valakinek valami baja 
van, akkor tulajdonképpen egy tünetet neveztek meg, mint betegséget. 

Minden emberben van egy bizonyos erejű életenergia. Ti ezt immun-
rendszernek nevezitek. Amikor ez az életenergia valahol lebénul, kioldódik, 
akkor ez valamilyen betegségben nyilvánul meg. Amit te említesz, az valójá-
ban nem is betegség, hanem inkább rendellenesség. Gyermekednél lényegé-
ben nem is annyira hiányról van szó, mint inkább arról, hogy nála nem ott és 
úgy történnek az ingerfelvevések, leadások, reagálások, ahogy az általában 
lenni szokott. Ez természetesen súlyos problémát jelenthet, de nem gyógyít-
hatatlan.

Neked, mint Isten szeretett gyermekének, mélyebbre kell látnod, mint a 
felszín. Jobban rá kell hangolódnod arra a megváltozhatatlan igazságra, hogy 
a földi élet azért földi élet, hogy minden nap valami feladatot kínáljon fel 
megvalósításra. Aki a napi feladatainak elvégzésére koncentrál, az tapasztal-
ni fogja, hogy a földi életnek is Ura vagyok, s gondviselő szeretetem nem áb-
ránd. Az Én szeretetem munkáját ábránddá csak azok teszik, akik az ábrán-
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dozásnak adják át magukat, ahelyett hogy a napi feladatukra koncentrálná-
nak.

Az ábrándozásnak kétféle formája van. Az egyik az, amikor valaki ön-
magát és problémáit embertársai problémáival próbálja összemérni, és rendre 
elégedetlenül  arra  a  megállapításra  jut,  hogy másoknak  sokkal  könnyebb, 
jobb a helyzetük. A másik ábrándozási forma az, amikor valaki függetlenül 
attól, hogy mások hogyan élnek, arról ábrándozik, hogy mennyivel jobb len-
ne az élete, ha a körülményei jobbak lennének.

Mindkét ábrándozás akadályozza a lélek, a szellem érlelődését, és ez-
zel az egész ember benső békéjének kialakulását. Igen, mert mint az egyik is-
mert költőtök mondotta: "Az ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul 
festett egekbe néz!"

Te szeretnéd,  ha gyermekedben a rendellenességek megszűnnének, s 
így megszűnne az az állapot, amit most betegségnek mondasz. Kívánságod 
helyes. Én is szeretném. Ha pedig mindketten szeretnénk ugyanazt, akkor an-
nak be is kell következnie. Ez nyilván meg fog történni. Nem is lehet más-
képpen. 

De kettőnk között mégis van egy nagy különbség. Te azt szeretnéd, ha 
mielőbb megtörténne ez, mivel már nagyon nehezen viseled el életed nehéz-
ségeit. Én pedig ennek megtörténtéhez még nem látom elérkezettnek az időt. 
Hálaadó imádság az útja annak, hogy megközelítsd,  elfogadd látásmódom 
helyességét.

Abban nincs semmi meglepő, hogy nem látunk egyformán. Én senkivel 
sem látok egyformán, aki a Földön él. De a Földön élők közül ez a különbö-
ző látás csak azokat zavarja, akik nem akarják elhinni, hogy Én jobban látok 
mint  ők. Aki elhiszi  ezt,  az nemcsak hisz  nekem, hanem igyekszik BEN-
NEM hinni. Vagyis kezembe helyezi életét úgy, ahogy van, s így átveszi Tő-
lem azt a szívbékét, amelyet csak Tőlem lehet átvenni, és csak annak, aki 
Nekem és Bennem hisz. Tehát annak, aki elhiszi, amit mondok, és Rám tudja 
bízni magát úgy, hogy nem támaszt feltételeket Velem szemben, mikor átad-
ja életét  Nekem. A hálaadó ima ebben nyújt  nagy segítséget, mert  látásra 
kényszerít, hogy látni akarj a szíveddel!

Mérhetetlen szeretettel szeretlek. Értsd meg! Az Isten nem ember, hogy 
csalódhatnál Benne! Ha feltétel nélkül Rám bízod magadat, akkor Én úgy, 
ahogy a te és gyermeked érdekében jónak látom, szintén feltétlenül teljesíteni 
fogom azokat  a  vágyaidat,  melyek  segítenek  benneteket  azon  a  fejlődési 
úton, amelyen képesek lesztek a mulandó élet eszközeit örök boldogságotok 
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érdekében alkalmazni. Hitet adni nem tudok, mert szabad lény vagy, aki ha 
akarja, felnyitja szíve szemét, ha nem akarja, akkor nem nyitja fel. A hit a 
szív szeme!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*****************************************************

510. TÍZ KÉRDÉS AZ ÉLETEMMEL KAPCSOLATBAN
Kérdező:  Tíz kérdés az életemmel kapcsolatban, hogy miért bűn 1. a 

születésem, 2. hogy férjem kivégezték, 3. hogy lehetetlent nem ismertem, 4. 
hogy klinikai halálban voltam, 5. hogy többet látok az átlagnál, 6. hogy nem 
tudok gyűlölni,  7.  hogy mindenemet  szétosztottam,  8.  hogy gyógyítok,  9. 
hogy a megfeszített  Krisztus festménye alatt  vérzett  a kezem? 10. Mit te-
gyek?

HANG: "Drága Gyermekem! Te legalább olyan jól tudod, mint  Én, 
hogy amiket kérdeztél, azok nem értelmes kérdések olyan értelemben, hogy 
bűnként kérdezed. Te is tudod, hogy azt kell bűnnek mondani, ami tudatos 
ellenszegülés az Én akaratomnak. Nálad tehát nem erről van szó. Hanem mi-
ről?

Arról van szó, hogy választ vársz Tőlem arra a problémádra, amit így 
lehet megfogalmazni:  Miért kell  annyit szenvednie annak, aki Istenhez hű 
akar maradni, olyan emberektől,  akiknek éppen ennek ellenkezőjét kellene 
tenniük, vagyis segíteni az életben azokat, akik Hozzám akarnak tartozni? A 
válaszom a következő:

Drága Gyermekem! A Föld a pokol bugyra. Arra a kérdésre, hogy ne-
ked miért kellett leszületned ide, azt kell mondanom, mert te akartad. Igen. 
Nem kellett volna. Te azért jöttél el, mert szenvedéseid ellenére akartad meg-
mutatni sok beteg embernek azt, hogy másodrendű az, hogy milyen valaki. 
Az első az, hogy kié! Azt a feladatot vállaltad magadra, hogy megmutasd a 
világnak: nem a körülmények által, hanem éppen a körülmények ellenére le-
het ember az ember. 

Vállaltad azt, amit Én, csak természetesen egy másik fokon, és behatá-
roltabb területre hatóan. Értelmed és szíved egyaránt igent mondott  akkor 
arra a sorsra, melyet Én így fogalmaztam meg nektek: "Nem lehet különb a 
tanítvány mesterénél. Ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.” E kije-
lentéseim akkor izzó vággyal töltöttek el téged, s Én nem ígértem mást, csak 
azt, hogy veled leszek, és érted leszek veled. Ezzel te meg voltál elégedve, és 
most Én drukkolok a szívedben, mert kezdesz belefáradni keresztem, keresz-
tünk cipelésébe. 
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Több humort kérek tőled! Anyámat is tömjénfüsttel és szenteltvízzel 
akarták elzavarni a kis Bernadett elől Lourdes-ban. Ő csak mosolygott. Ne-
vesd ki azokat a bohócokat, akik ördögűző szertartásokkal játszadoznak kö-
rülötted. Már régen ki kellett volna nőnöd azokat az intézményes kereteket, 
melyek bár fontos szerepet töltenek be általában,  de sok olyan konkrét eset 
van, amikor abroncsként akarják kordába szorítani Lelkemet. Pedig ezt nem 
lehet! 

Az intézményes egyházak megszűnnek szolgálni Engem, ha azok, akik 
az intézményt képviselik, uralkodni akarnak az emberen. Azt kell tehát mon-
danom, hogy sok szenvedéstől megkímélhetted volna magadat, ha nem ve-
szed őket komolyabban, mint Engem. Megvilágítom egy hasonlattal azoknak 
az  egyházi  vezetőknek szerepét,  akik  bár  biztosan  jót  akartak,  de nagyon 
rosszul csinálják. 

Amint a szép zenében nagyon fontos a szünet, mert különben elvisel-
hetetlen lenne, úgy ezek az emberek az Én szeretetem muzsikájában a szüne-
tek. A szünetre nem szabad hangsúlyt tenni, mert aki ezt teszi, az a semmire 
teszi a zenében a hangsúlyt. A dallam Én vagyok! A szünetek a legtöbb egy-
házi vezető. Nem szabad őket a dallamot elnyomóan komolyan venni, bár lé-
tük, ha nem is fontos, de szükséges a földi életben, hogy még a leganalfabé-
tább lelkű ember is valami REND-élményhez tudjon jutni általuk.

Drága Gyermekem! Újra mondom: TÖBB HUMORT!
Megáldalak a HUMOR LELKÉVEL!”

******************************************************
511. ÖNISMERETRŐL

Kérdező:  1.  Önismeretről,  önmagamra  találásról,  vállalt  sorsomról, 
nyelvimáról, meditációkról szeretnék hallani. 2. Gyógyító energiát szeretnék 
jobban sugározni. 3. A szellemvilág ismert alakjairól és családi kapcsolata-
imról szeretnék többet tudni.

HANG: "Kedves Barátom! Szívesen válaszolok kérdéseidre, de már 
előre felhívom figyelmedet arra, hogy sokkal többet kell önmagadra építe-
ned, bátrabban kell vállalnod a csalódások kockázatát, és jobban kell hinned 
abban, hogy Én közvetlenül is elérhető vagyok számodra.

1. Önismeretre csak emlékezés által lehet jutni, és nem elmélkedés által. 
Elmélkedés által lehet épülni, javulni, bensőleg erősödni, tisztulni. A nyelv-
ima által pedig jól ki lehet szellőztetni lelkivilágodat, s így csökkenteni lehet 
bizonyos beteges szorongásokat, helytelen gátlásokat és félelmeket. Most ki-
csit bővebben beszélek ezekről.
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Esti  visszaemlékezések  szükségesek  ahhoz,  hogy valaki  reálisan  fel 
tudja mérni egy idő után önmagát. Nem szégyen, sőt üdvös dolog írásban 
rögzített esti lelkiismeret-vizsgálatot tartani. Ha valaki rendszeresen rögzíti 
pár mondatban elmúlt  napját - nem részletes naplóra gondolok -, akkor ki 
tudja védeni azokat az önbecsapást okozó képzelgéseket, amelyeknek mind-
annyian ki vagytok téve.

Minden reális ismeret megszerzéséhez kell bizonyos távlat. E távlatot 
biztosíthatod az előbb említett vizsgálat által. Kivétel nélkül minden ember 
csak cselekedetei tükrében ismerheti meg önmagát. E nélkül önismeret nem 
létezik. Cselekedetek alatt értem azokat a gondolatokat, tervezéseket, szava-
kat is, amelyeknek kézzelfogható következményei vannak a hétköznapi élet-
ben. Nagyon fontos a rendszeresség! Aki e téren nem fegyelmezi meg magát, 
akinek sok a félbemaradt munkája,  tehát aki nem kéri komolyan számon ön-
magától saját döntéseit, az olyan, mint az a maratoni futó, aki már az első 
száz méteren kiad magából minden erőt,  s így célba sohasem fog érkezni. 
Azért, hogy a látszatot mentse, a célt próbálja módosítani, s el akarja hitetni 
mással is,  önmagával is,  hogy ő nem negyven kilométert  akart futni,  csak 
száz métert.  Az ilyen ember nem önmagát alakítja, hanem döntéseivel ját-
szik, s mivel az élet nem más, mint döntések sorozata, hát elkótyavetyéli, el-
játssza egész életét,  ahelyett,  hogy Velem, mint TARTALOMMAL töltené 
azt meg. CSAK AZ ÁLLHATATOSAK ÜDVÖZÜLNEK! (Mk.13:13).

Az elmélkedéseknek nem ismeretszerzés a céljuk, hanem a megismert 
jónak beépítése a lélekbe. Jól az elmélkedik, aki Istenről, önmagáról, embe-
rekről és feladatokról úgy kezd gondolkodni, hogy gondolatait szívével átme-
legítve, akaratát meghatározott feladatokra megmotiválva olyan döntésekre, 
elhatározásokra jut, melyek növelik benne a szeretetet. Minden más meditá-
ció,  mely nem erre  vagy ennek  elérésére  törekszik,  csupán  pótcselekvés, 
mely időt igényel ugyan, de a lélek fejlődését nem segíti elő.

A nyelveken történő imádságnak fontos és boldogító szerepe lehet ott, 
ahol sem föl, sem le nem értékelik. Akkor értékelődik föl, ha valaki úgy gon-
dolja, hogy nyelvimával többet, jobbat és érdekesebbet tud mondani Nekem, 
mint saját szavaival. Ott értékelődik le, ahol sajnálják rá az időt, ahol úgy 
gondolják, hogy e nélkül is könnyen rányílhat valakinek lelke az Én Lelkem 
irányítására. Nem nyílik rá e nélkül könnyen senkinek a lelke Lelkemre. E 
nélkül mindenkinek nehezen nyílik lelke a Lelkemre. Magánimákban a nyel-
veken való imának legjobb helye az imádságok elején és végén van. Nagyon 
építi önmagát az, aki imáit nyelvimával kezdi és azzal is fejezi be.

654.



 2. A gyógyító energiáról annyit, hogy nem elég ezt csak a gyógyítónak 
akarni. A befogadónak is komoly szerepe van. Nyitottnak kell lennie, szinte 
be kell lélegzenie a feléje áradó energiát. Az energia áradásának intenzitását 
a gyógyító azáltal növelheti, ha tisztítja szeretetét mindenki iránt, főleg azok 
iránt, akik nem szimpatizálnak vele.

3. A harmadik kérdésedre most nem adok választ. E területen saját ta-
pasztalataidból  kell  megtanulnod,  hogy  mennyit  emelhetsz  be  magadba, 
mennyit tudsz feldolgozni annak érdekében, hogy ne válj felszínessé.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!”
******************************************************

512. JÓ ÚTON JÁROK-E?
Kérdező: 1. Vállalt feladatom teljesítéséhez jó úton járok-e? 2. Kapha-

tok-e segítséget a HANG által, hogy még tisztábban lássam feladatomat? 3. 
Gyermekeim megtalálják-e a Hozzád vezető utat? 4. Mit kell tennem, hogy 
szerető társra leljek?

HANG: ”Gyermekem! A két első kérdésed mögött olyan gond húzó-
dik meg, mely elbizonytalanít téged, és ennek következtében félsz a felelős-
ségvállalástól. Vagy pontosabban így mondhatom: Rám akarod hárítani a fe-
lelősséget a továbbiakban. Meg kell mondanom, hogy erre nem vagyok haj-
landó. 

Azért teremtettelek gondolkodó lénynek, hogy felelős módon tudd fel-
mérni helyzetedet. E felmérésben nagyon segítek. Azért van benned Isten lét-
bentartó  módon,  hogy gondban sohase légy atekintetben,  hogy miből  kell 
megélned. De igenis gondban kell lenned atekintetben, hogy Velem foglal-
kozz, az Én szeretetemet vizsgáld, azt sajátítsd el, azt éld át. Tehát törekvési 
irányod legyen az Én békém magadban. Erre nagyon hajlandó vagyok veled 
együttműködni. Azért jöttem közétek, és azért maradtam köztetek, hogy bé-
kémet átvehessétek Tőlem.

Szentelj  Rám minden  nap  bizonyos  időt!  Szívedben  vagyok,  és  vá-
gyom erre! Nélküled is megteszek mindent érted, amíg életedben legfonto-
sabbnak azt  a szeretetet  tartod,  amely senkinek soha nem akar ártani,  aki 
mindig kész mindenkinek szívből megbocsátani. De Én igazán nem csupán 
érted, hanem veled szeretnék együtt dolgozni.

Gyermekeid  nem kerülhetnek  hátrányos helyzetbe  boldogságukat,  és 
főleg örök boldogságukat illetően olyan hatások miatt, amiről nem tehetnek, 
sem olyan mulasztások miatt, amiről nem tehetnek. De önmagáért mindenki 
felel! Nem ruházható át senki részéről a felelősség másra. Azért van lelkiis-
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meretetek, hogy azon keresztül tudassam veletek mindazt, amire benső béké-
tek érdekében szükségetek van. Az Én oldalamról tehát szó sem lehet hiá-
nyosságról.  A ti  részetekről  pedig,  ha lelkiismeretetekre  hallgattok,  akkor 
szintén nem érhet benneteket erkölcsi károsodás, bármilyen nevelést is kap-
tatok. Sem boldog, sem boldogtalan nem lehet senki más hibájából.

Ami pedig a szerető társat illeti, hát abban ne reménykedj. A földi élet 
nem arra való, hogy szerető társak egymásra találásának legyen a gyülekező 
helye. Nem. A Földön a szeretet másik neve: ÁLDOZAT. Ez meg nem vál-
toztatható! Ez azt jelenti, hogy aki meg akarja nyerni, menteni életét, annak 
vállalnia kell az élet elvesztésének útját! De ezen az úton az Én jelenlétem 
feltétlenül biztosítja számodra azt a szívbékét, amit az egész világ sem képes 
megadni senkinek, de el sem veheti senkitől,  amíg Velem akar együtt élni 
valaki.

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!” 
******************************************************

513. LÁTOMÁSBAN EGY HANG SZÓLT
Kérdező: 1. Látomásban egy hang szólt: „Keresd meg az igazság kirá-

lyát!” Válaszom ez volt: Már ott vagyok! 2. Két kezemmel szórtam szét a vi-
zet. 3. Egy szellem-alak állt mellettem, és mondott valamit, amit nem értet-
tem. Szeretném tudni, hogy mit mondott?

HANG: ”Tudattalan világodat időnként vékony függönyréteg választja 
el attól a tudatos világodtól, melyet valóságnak neveztek. Mint tudod, való-
ság mindkét réteg, de nem azonos a  nyelvük.  A tudatos dimenzióban akkor 
érted meg legjobban a tudattalanod lényegét, ha nem a szavak szintjén akarsz 
megvilágosodást  kapni,  hanem olyan benső  megérzés-szinten,  melyet  gya-
korlással fejleszteni lehet. Két véglet között feszül a tudattalanban lejátszódó 
üzenet. A nagyon jó és a nagyon rossz érzés között. Minél kifinomultabbá 
válsz e benső figyelésre, annál pontosabb információkat tudnak veled közöl-
ni a tudattalanodra ható szellemek, illetve a saját tudattalanodba épített mesz-
szelátó és messzehalló képességeid. E rövid kis előzmény után a jelenések 
magyarázata a következő: 

1. Nemcsak természetednél fogva vagy olyan, akinek szellemi emberré 
kell lennie - természeténél fogva ilyen minden ember - hanem még külön 
dopping-hatásokat idéznek benned elő a téged nagyon szerető, féltő,  érted 
drukkoló  jó  szellemek.  Az  igazság keresésére  szóló  felhívás  mindig  a  jó 
szellemektől van. 
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A rossz szellemek is szívesen használják csalinak az igazság gondola-
tát, de nem úgy, hogy keresd, hanem úgy, hogy azt közlik veled, hogy birto-
kodban van, és azt ki kell mondanod, azt meg kell védened, azt rá kell eről-
tetned másokra. Néha még magadra is akarják, hogy erőltesd, ha látják előre, 
hogy később károdra vagy más kárára fordíthatják azt. Magad felé inkább el-
bizonytalanítanak. Van egy találó mondásotok, mely jól jelzi a gonosz játékát 
az igazsággal. Ez a mondás így szól: A kibicnek semmi sem drága.
2. Van mondanivalója a víz-szórásnak is. Pozitív töltetet hordoz e látomás. A 
szeretetnek azt a nyitottságát, amely együtt tud érezni a szűkölködőkkel, és 
örül,  ha  segíthet  az  élet  kibontakoztatásában.  E  két  egymásmellé  rendelt 
mondat nagyon mély és gazdag tartalmakat hordoz. Érdemes elgondolkod-
nod rajtuk.
3. A melletted lévő szellem értetlen szavainak értelme ez: Ez az eset segítette 
és biztosította számodra azt, hogy megírd leveledet, és megkapd e fenti vála-
szokat.

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!”
******************************************************

514.  A HALÁLRÓL ÉS A REINKARNÁCIÓRÓL
Kérdező: 1. A halálról és a reinkarnációról. 2. A család élete csupa tra-

gédia?
HANG: ”Gyermekem! 1. A Földre mindenki halálos ítélettel születik. 

A földi élet egyik legfontosabb feladata éppen az, hogy a halál angyalát ne 
ellenségként fogadjátok, hanem oly küldöttemnek, aki a Földön az Én szere-
tetemnek, ha nem is a legnagyobb, bár sokszor az is, de legutolsó megjelenü-
lése. A halál angyala nagyon élvezi gondoskodásomat. Olyan életösztönt ol-
tottam belétek, amely egészen magas fokon képes ellenállni minden olyan 
gondolatnak, kísértésnek, amely életetek kioltásán fáradozik. 

Azok,  akik  öngyilkosok  lesznek,  általában  két  végletben,  két  hibás 
szemléletben  élik  földi  életüket.  Az  egyik  az,  amely elhiteti  velük,  hogy 
nincs semmi a halál után, a másik pedig az, hogy van olyan nagyobb jó, ame-
lyet csak az önkezével végrehajtott életkioltás által tud megszerezni valaki a 
maga számra. Mindkét szemlélet hamis. Mindkét belátás érdekében nem kell 
mást tenni, mint kicsit józanul gondolkodni, és az öngyilkosság ellen máris 
igénybe vehető az az erő, melyet belétek oltottam. De mindenképpen tudno-
tok kell, hogy ahol nem öngyilkosságról van szó, ott valami nagyon nagy jó 
történik azzal, akit a halál angyala elszólít tőletek.
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Ne legyetek megkötözve egymással! Egyetlen módon lehet ez ellen vé-
dekezni, mivel a megkötözöttség nélküli ember, az fából vaskarika. Azért fá-
ból vaskarika, mert a részlét - és  ez minden teremtmény - szükségszerűen 
csak valakihez, valamihez kapcsoltan élhet értelmesen. Talán nem kell na-
gyon magyaráznom, hogy aki gondolkodik és szeret, az nem elégszik meg hi-
deg eszmével, hogy életét érte áldozza. Tehát szükségszerűen Rám talál. (Itt 
zárójelben meg kell jegyeznem, hogy bár Rám talál, de legtöbbször nagyon 
félreismerten talál Rám. Erről viszont nem tehet, s ezért nem is számítódik 
be neki erkölcsi tehernek.)

Gyermekem! A halál tehát nem elszakít benneteket egymástól, hanem 
külön-külön eljuttat benneteket Hozzám, és így egymáshoz is közelebb ke-
rültök Bennem. Most rátérek a reinkarnációra.

Aki otthagyja a földi életét, bárhogyan is történik ez az otthagyás, az 
újra választás elé kerül.

Miután kénytelen átlátni, hogy az általa vállalt akadályokat hogyan vet-
te, dönthet a hogyan tovább tekintetében. Földre jötte előtt is lehetősége volt 
választani, de lényegesen kevesebb tapasztalattal rendelkezett, mint a Földet 
elhagyása után. Ezért  most,  több tapasztalat  birtokában, újra döntésre kell 
szánnia magát: vagy a Földre születik, vagy más bolygón próbál szerencsét 
szeretetének kibontása érdekében. Meg kell mondanom, hogy nagyon keve-
sen születnek vissza a Földre. Kétféle szellem vállalja általában újra a földi 
életet. Az egyikhez azok tartoznak, akik előző életükben magas rangokat vi-
seltek. Ha jó szándékkal tették ezt, akkor az újraszületés által szintén ilyen 
sorsot akarnak maguknak. Ha nem jó szándék vezette őket, akkor alacso-
nyabb szinten akarják jóvá tenni előző életük ostobaságait. A másik társasá-
got  azok képezik,  akik  annyira  elrontották  földi  életükben a  szeretetüket, 
hogy képtelenek önmaguk dönteni saját jövőjüket illetően. Ezek számára az 
itteni jó szellemek vállalják helyettük az újraszületés döntésének hogyanját. 
Ezek általában nincsenek megelégedve földi életükben e döntéssel, és mivel 
képtelenek helyesen látni, csak maguk körül forognak, s bizony sok keserű 
tapasztalatnak teszik ki magukat mindaddig, míg meg nem térnek.

Itt említem meg, hogy ti, akik a Földön éltek, és hisztek a reinkarnáció-
ban, általában el tudjátok dönteni, hogy kinek kell újra megszületnie, és mi-
lyen körülmények között. 

Nagyon fontosnak tartom tudatni veletek, hogy a fentiek nem vonat-
koznak azokra, akik nem megszentelődni, hanem másokat megszentelni jön-
nek a Földre.
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2. A második kérdésedre olyan választ adok, amely fel fogja borzolni 
szinte mindenkinek a kedélyét. Ez tömören így hangzik: Csak tragédiában 
vergődő házasság létezik a Földön. 

Csak ott nem élik meg ezt, ahol nem gondolják végig életük döntéseit. 
Előbb-utóbb kénytelenek ezt elfogadni mindenütt. Nincs égben köttetett há-
zasság! Csak az van, hogy vagy azért köttetnek a Földön, hogy Hozzám kö-
zelebb kerüljenek azok, akik házasságra léptek, vagy az van, hogy elkezdő-
dött egy tragédia-folyamat. Harmadik lehetőség nincs!!!

Tudom, hogy az előző szavaim szinte elfogadhatatlanok, de akkor is 
így van. Szavaimat csak bizonyos élettapasztalat után lehet elfogadnotok. Ezt 
Én nagyon jól tudom. Időm van, tehát kivárom, míg felzárkóztok az Általam 
megfogalmazott igazsághoz. Szavaim végső gyökere az, hogy nem egymásra 
teremtettelek benneteket, hanem Önmagamra. Nektek az volna a jó, sőt, az 
volna életetek megoldása, ha erre rájönnétek,  és Hozzám segítenétek egy-
mást.  Általában,  sajnos,  ennek éppen az ellenkezője  történik.  Legtöbbször 
akadályozzátok egymást abban, hogy bárki közületek Hozzám közelebb ke-
rüljön! Sokszor a legszentebb eszméitek a legostobább akadályai ennek!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!”
******************************************************

515. NYÍLT LEVÉL JÉZUSHOZ
Kérdező: 1. Vállalkozom gyógyításra. 2. Nyílt levél Jézushoz.
HANG: ”1. Drága Gyermekem! Buzgóságod dicséretre méltó.  Lelki 

sebeid gyógyításán sokat fáradozom. Örülnék, ha jobban ráhangolódnál az 
Én munkámra magadban, amelyet a te érdekedben folytatok.

Először is fontos tudnod, hogy a lelkek mentése nem azáltal történik, 
hogy valaki meggyógyul vagy sem. Tudnod kell, hogy a testileg meggyógyult 
emberek legritkább esetben vállalják életük elvesztését Értem, pedig a test 
gyógyulásának semmi más értelme nincsen, csak az, hogy Értem áldozatul 
szentelődjenek. Tudnod kell, hogy Én nagyon nem örültem annak, hogy testi 
gyógyításokat kértek Tőlem, s ha már nem térhettem ki előle, akkor megpró-
báltam akadályozni, hogy terjesszék e képességemet. Nagyon ritka volt az az 
eset, amikor szívem szerint gyógyítottam. Tudnod kell, hogy azok, akik azért 
akarnak meggyógyulni, mert betegnek tudják magukat, a testi egészség által 
nem kerülnek közelebb Hozzám. Mert gondold csak végig: Valaki meg akar 
gyógyulni  azért,  mert  beteg.  Meggyógyul.  Előbb-utóbb  ezután  újra  beteg 
lesz. Ismét meg akar gyógyulni, mert  beteg. Mondd, meddig mehet ez? A 
végtelenségig? Ha valaki úgy akar meggyógyulni, hogy meg ne haljon, annak 
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nem testileg kell meggyógyulnia, hanem hinnie kell. Én azt mondtam Lázár 
sírjánál, hogy aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem! És ez a lényeg. E 
látásra szeretnélek téged meggyógyítani.

Az a gyermekem, aki nem képes végtagjait mozgatni, és aki szájával 
megtanult nemcsak beszélni, de írni, rajzolni is, és aki a ti országotokban is 
járt, és Rólam prédikált, ékes bizonyítéka annak, hogy valakinek Hozzám ta-
lálása nem testi kondíció függvénye! Sőt! Éppen a testi pillanatnyi egészség 
a leggyakrabban akadálya annak, hogy valaki ki tudja védeni életének hármas 
kísértését, a test kívánságának, a szemek kívánságának és az élet kevélységé-
nek támadásait.

Tudnod kell tehát, hogy az segít igazán az embereken, aki szavaival és 
példájával igazolja előttük, hogy az a HIT üdvözít, amelynek természetes kö-
vetkezménye  a  szeretetnek  különböző  megnyilvánulása.  Ha  valaki  ezt  a 
szemléletet  magáévá tette,  akkor nagyon elképzelhető,  hogy számára  testi 
egészséget is adok, hogy e szemléletéből fakadó szeretetét nagyobb területen, 
szélesebb körben, nagyobb hatékonysággal mutassa meg, tanúsítsa.

Ami pedig nyílt leveledet illeti, az nagyon szép, és át van itatva Irán-
tam való szeretettel.  Örülök ennek az imádnak. Szívemből kívánom, hogy 
minél többen fogalmazzanak meg ehhez hasonló,  szeretettel  átitatott  imát. 
Boldogan kijelentem, hogy ezek az imádságok eljutnak Hozzám, és mint ter-
mékenyítő harmat hullanak vissza a Földre.

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!”
******************************************************

516. TESTVÉREM FEJSÉRÜLÉSBEN MEGHALT
Kérdező:  Testvérem fejsérülésben meghalt.  Szinte nem tudunk bele-

nyugodni.
HANG: ”Gyermekem! Az Én utaim nem a ti utaitok, az Én gondolata-

im nem ti gondolataitok. Két tragédia malomköve között őrlődtök. Az egyik 
az, amit leírtam. Egészen másképpen látom Én az életet, a ti életeteket, mint 
ti. A másik malomkő pedig az, hogy hiába akarom, hogy az Én látásomat át-
vegyétek, ti mindent el akartok követni azért, hogy Én vegyem át a ti látáso-
tokat. Valójában ebben őrlődtök fel.

Értsétek meg! Velem szinte mindent meg lehet csinálni. Lehet bántani, 
lehet kínozni, lehet megölni, lehet tagadni. De egyet sohasem tudtok megten-
ni. Ez pedig az, hogy átalakítsátok gondolkodásomat. Vagyis, hogy a ti ked-
vetek szerint gondolkodjam. Sajnos, Én sem tudom megtenni, hogy ti az Én 
kedvem szerint  gondolkodjatok.  A ti  gondolkodásotok  rajtatok  áll,  az  Én 
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gondolkodásom pedig Rajtam áll. Ti azért nem akartok az Én elgondolásom 
szerint gondolkodni, mert nem hiszitek el, hogy Én jobban tudom, mi jó nek-
tek, mint ti. Én pedig azért nem akarok a ti elgondolásotok szerint gondol-
kodni, mert TUDOM, hogy nektek az lenne a rosszabb, akkor is, ha ti most 
ezt nem látjátok be.

Most csak annyit tudok mondani, hogy ha ismételten átolvasod azt a le-
velet, melyet HOZZÁM, A HANGHOZ intéztél, akkor magad is rájöhetsz, 
hogy öcséd nem volt az a makulátlan szent, amilyennek őt leírod. Egyiktek 
sem szent. Nem is lehettek azok a Földön. A Föld nem a boldogság földje, 
hanem a siralom völgye. A Föld sokkal jobban pokol, mint mennyország! 
Nagyon sajnálom, hogy ezt évezredek tapasztalata alapján sem hiszitek el. 
Nektek sem az Én sorsom, mely istálló és kereszt között feszült, sem a ti sor-
sotok, mely annyira terhelt különböző szenvedésektől, nem tudta eléggé tu-
domásotokra hozni azt, amit Én annyira hangoztattam: „Keressétek az Isten 
országát, és annak igazságát!”(Máté 6:33).

Azt tudom tehát mondani, hogy aki a Földre születik, az olyan vándor-
lásba kezd, amely vándorlásnak a Földön megnyugtató vége sohasem lehet. 
Nem, mert a mulandóság világa az örökkévalóságra teremtett gyermekeim-
nek nem lehet más, mint lefelé haladó mozgólépcső. Aki nem akar fölfelé tö-
rekedni, aki megáll rajta, az automatikusan távolodik Tőlem.

Végtelen szeretetem nem tehet mást, mint bízik bennetek, hogy egyszer 
majd zúgolódás helyett tisztábban és erőteljesebben fogjátok keresni azt, ami 
örök, és könnyebben el tudjátok majd engedni azt, ami mulandó.

Megáldalak benneteket a BIZALOM LELKÉVEL!”
******************************************************

517. JÉZUSSAL KAPCSOLATBAN VAGYOK
Kérdező: 1.  Jézussal  kapcsolatban  vagyok.  Templomba  nem járok. 

Idegen tőlem a térdhajtás és a keresztvetés. 2. Szeretnék taxizni. Fogadjak el 
erre pénzt?

HANG: ”Gyermekem! Az első gondolatodra, amit Elém terjesztettél, 
először  egy kérdéssel  válaszolok.  Mit  csinálsz  a templomba járás  helyett, 
amiről úgy gondolod, hogy az jobban növeli benned az Irántam és az embe-
rek iránti  szeretetedet?  Nagyon fontos,  hogy erre világosan, mellébeszélés 
nélkül adj választ magadnak. Azt neked is tudnod kell, hogy a ti kultúrkörö-
tökön belül azok, akik Hozzám tartozónak mondják magukat, valamiképpen 
meg kell hogy szenteljék azt a napot, melyet úgy hívtok, hogy az  ÚR NAP-
JA. Ez nálatok a vasárnap. Vannak olyan gyermekeim, akik szinte az egész 
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napjukat  ilyenkor  az Én társaságomban töltik  el  egymással.  Vannak,  akik 
csak egy órácskát szánnak erre. Olyan nincs, aki tud Rólam, szeret Engem, és 
mégsem találja fontosnak azt, hogy az Én napomon különösképpen Nekem 
szentelje magát.

Talán mondanom sem kell,  hogy a vasárnapot nem a saját kedvtelé-
semre állítottam be a ti életetekbe. Nagyon szeretném, ha legalább egy olyan 
nap volna minden héten, amelyben közösen át tudnátok élni azt, hogy Isten 
családja vagytok. Annak az Istennek vagytok gyermekei, AKI szükségszerű-
en KÖZÖSSÉG, ha egyszer SZERETÉS!

Itt említem meg, hogy a vasárnap megszentelésének negatív formáját 
jobban megünnepli a ti korotok embere, mint a pozitív formáját. Ezen a na-
pon sokkal jobban tele vannak a kocsmák, diszkók, vendéglők, mulatóhelyek 
és egyéb evilági szórakozó helyek, mint a templomok. Nem is lehet tehát 
csodálkoznotok azon, hogy nem áldást, hanem átkot hord magán ez a jelen 
kor.

Neked mindent el kell követned, hogy áldásomban részesülj azon a na-
pon, amikor az ősellenség annyi mocskot, szennyet hord rá azok lelkére, akik 
behódolnak neki.

Most tehát nem adok semmilyen instrukciót a templomba járással kap-
csolatban, de igenis kívánom, hogy tedd fel magadnak e kérdést: vasárnapo-
kon, a templomba járás helyett milyen eszközt használsz arra, hogy ezen az 
Én különleges napomon az Én áldásomban részesülj?!

A második kérdésre nem adhatok egyértelmű választ. Nem vállalhatok 
felelősséget semmi olyan vállalkozásban, amiről egyértelmű, hogy a ti sza-
bad döntésetek területe. Nem nevelhetlek benneteket felelőtlenkedésre. Bár-
hogyan döntesz, tudnod kell, hogy Én melletted vagyok mindaddig, amíg en-
geded, hogy az Én szeretetem, tehát Lelkem irányítson.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!”
******************************************************

518. EGY ANYA MEGÖLTE GYERMEKÉT IRGALOMBÓL
Kérdező: 1. Szeretnék segíteni egy rokonomon, hogy sorvadásos lába 

meggyógyuljon. Mit kell tennem? 2. Egy anya megölte gyógyíthatatlan be-
tegségben szenvedő gyermekét, hogy ne szenvedjen tovább. Vétett a  ne ölj 
parancs ellen?

HANG: ”A másodikkal kezdem. Az nem szorul különösebb magyará-
zatra, hogy az illető anya vétett a ne ölj parancs ellen. Téged és általában az 
embereket most nem is ez érdekli. Az érdekel benneteket, hogy Én hogyan 
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ítélem meg ennek az anyának a cselekedetét.  Megmondom: MINDENHO-
GYAN ÉS  SEHOGYAN! Kifejtem:

MINDENHOGYAN: Törvényei  vannak annak a  világnak,  amelyben 
éltek. De nemcsak rajtatok kívül léteznek törvények, hanem bennetek is. A 
rajtatok kívüli törvényekről nem kell bővebben magyarázatot adnom. Ha va-
laki magasból leugrik,  akkor a Föld nehézségi törvénye érvényesül:  lefelé 
esik. Bennetek is van törvényszerűség, de ezeket nem lehet egy az egyben 
azonosítani a fizikai törvényekkel. Nem, mert bár meg nem szüntethetők, de 
torzítani lehet ezeket. Mivel torzítani lehet őket, ezért nem az anyagi, hanem 
az erkölcsi világ törvényei. 

A nehézségi erőt nem lehet torzítani. Az van. Lehet különböző helyze-
teket teremteni, és akkor különböző módon érvényesül, de VAN! Az erkölcsi 
rendben, tehát a jó és rossz megítélésének világában nem így van. Van egy 
objektív valóság. Ez a LELKIISMERET. Ezt most hasonlítsuk egy mikrofon-
hoz. E mikrofonba mindig Én beszélek bele, de a behangolás nem az Én fel-
adatom. Éppen azért vagytok szellemi lények, mert lelkiismeretek behango-
lása teljesen tőletek függ. Annak nyugodt a lelkiismerete, aki az általa behan-
golt lelkiismeret szerint cselekszik.

Két véglet között van lehetőségetek a lelkiismeretetek behangolására. 
Az egyik az  arányosság elve.  Ezt  úgy hívjátok:  JOGI IGAZSÁG. Vagyis 
mindenkinek megadni azt,  ami neki jár. Tudatosan igazságtalanságot elkö-
vetni nyugodt lelkiismerettel nem lehet. 

A másik véglet az egyén által jónak látott döntés, mely ha nem az igaz-
ságból meríti döntéséhez az erőt, akkor az általa SZERETETNEK mondott 
forrást kénytelen használni. Lelkiismerete csak így lehet nyugodt. Itt a SZE-
RETET alatt az  odaadottságot  értem. Azt szereted, aminek vagy akinek jó-
nak látod odaadni magadat.

Én éppen azért jöttem a Földre VILÁGOSSÁGNAK (Jn. 8:12), hogy 
azok, akik a SZERETET forrásából akarnak meríteni erőt lelkiismeretük be-
hangolására, azok ne akármit lássanak JÓnak, hanem azt, amit ÉN látok an-
nak. Így az Enyéimet nemcsak az jellemzi, hogy szeretnek, hanem az, hogy 
úgy szeretnek, ahogy Én szeretek.

A MINDENHOGYAN ítéletem tehát éppen azért kikerülhetetlen, mert 
az erkölcsi rendben csak az az egyetlen igazság létezik, hogy szeretnetek kell 
egymást, de nem akárhogyan, hanem úgy, ahogy Én szeretlek titeket.

A SEHOGYAN ítélet pedig azért helytálló, mert nem Én ítélek, hanem 
az általatok behangolt lelkiismeret ítél. Ha pedig e lelkiismeret, mely bár a 
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szeretet által, de nem az Általam elmondott és bemutatott szeretet által han-
golódott be, nem ítéli el a cselekvőt, akkor lelkiismerete nyugodt, s így szí-
vem szerint él. Kicsit csúnyán kifejezve így mondhatom: a butasága menti őt 
Előttem.

Feltételezheted, hogy az általad említett eset ez utóbbi kategóriába tar-
tozik.

Az első témával kapcsolatban már oly sok eligazítást adtam a HANG 
lapjain, hogy azokból bőven kiolvashatod a választ.

Megáldalak!”
******************************************************

519. FIAM ELFORDULT TŐLEM EGY LÁNY MIATT
Kérdező: Fiam, aki templomba járt, miután egy hitetlen lányt vett el, 

elfordult Istentől és tőlem is.
HANG: "Gyermekem! A szülő és gyermek kapcsolat olyan erős meg-

kötözöttséget jelent, amelyet csak kegyelmi szinten lehet eloldani. Mindad-
dig, míg fáj benned az, hogy gyermeked nem változik meg, nem nyugodhatsz 
bele, hogy utána ne járj: ez a fájdalom benned az Én fájdalmam-e, vagy pe-
dig az anyai ösztönből származó birtoklás utáni vágy fájdalma. 

Akkor az Én fájdalmam ez benned, ha nem megszüntetni törekszel, ha-
nem elviselni  e  fájdalmat.  Más hűtlenségét  ugyanis  megszüntetni  csak az 
tudja, aki hűtlen lett. E téren a szeretet mindent elvisel.

Ha megszüntetni  törekszel,  akkor nem az Én fájdalmam ez benned. 
Akkor az a birtoklás utáni vágy fáj benned, amelyet nem tudsz kielégíteni, 
mivel nem tudod birtokolni azt,  akiről úgy gondoltad, hogy a tiéd volt,  és 
most már nem a tiéd.

Most egy furcsa, érdekes tényre hívom fel figyelmedet: Egy gyermek 
mondhatja az anyjáról, hogy az övé, mert a gyermek vette őt birtokba még 
mielőtt megszületett volna. De az anya nem mondhatja, hogy a gyermek az 
övé, mert nem birtokba vette a gyermeket. Nem, hanem egy vállalkozás kö-
vetkezményeképpen  olyan  feladatot  kell  megoldania,  amelyet  nevelésnek 
hívnak.  Ennek a  feladatnak  elvégzésére megszűnik  a  lehetőség,  amikor  a 
gyermek önálló életet kezd élni.

Benned tehát akkor van az Én fájdalmam, ha azt éled meg fájdalom-
nak, hogy fiad Engem elhagyott, Hozzám hűtlen lett. Igen. Hozzád nem is 
kell neki olyan értelemben hűnek lennie, hogy annak hiánya fájhatna, ha az 
Én szeretetem élteti lelked nyugalmát.
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Még egy szempont: Akkor van benned az Én fájdalmam, ha nemcsak 
az a hűtlenség fáj benned, melyet fiad okozott az Irántam való hűtlenségével, 
hanem minden olyan hűtlenség fáj, amit bárki okoz és okozott eddig Nekem 
a ti életetekben.

Megáldalak az Irántam való HŰSÉG LELKÉVEL!”
******************************************************

520. GYÓGYÍTÓ ENERGIÁT LEHET PÉNZÉRT VENNI?
Kérdező: Rossz az, ha pénzért vásárol valaki gyógyító energiát?
HANG: "Gyermekem! Pénzért nem lehet a Belőlem forrásozó energiát 

megvásárolni! Arról lehet csupán szó, hogy valaki pénzt kér azért, hogy meg-
ismertessen téged azokkal a módszerekkel, melyek által energiák birtokába 
juthatsz. 

Bizony azok, akik ilyen módszereket tanítanak, általában nem szoktak 
megállni a tanítás szintjén. Ha itt megállnának, akkor mint minden tisztessé-
ges tanár, ők is kérhetnének bizonyos órabért tanítói munkájuk fejében. A 
probléma a beavatáskor van. A beavatás olyan szertartás, amely nem egysze-
rűen ismeret elsajátítását jelenti, hanem valami egészen mást. A beavatás egy 
olyan kapcsolatteremtést jelent valakivel, amely a beavató mester nélkül nem 
lehetséges, bármennyire is felkészült szellemileg valaki egy feladatra. Mon-
dok egy egyszerű példát.

Aki a katolikus egyházban pap akar lenni, annak el kell végeznie a teo-
lógiát. Nagyon természetes, hogy ennek az ismeretszerzésnek fejében anyagi 
ellenértéket kell adnia azok számára, akik tanítanak. Miután valaki elvégezte 
a teológiát, ezután következik a papszentelés. Ez a beavatás. Ha ezért pénzt 
kérnének vagy pénzt kínálnának fel, az bizony olyan cselekedet lenne, ame-
lyen nincs rajta az Én áldásom. Éppen így van a keresztség kiszolgáltatásával 
is. Azért sem szabad pénzt kérni, és azt sem szabad megtenni, hogy valaki le-
fizessen egy papot azért, hogy valakit megkereszteljen.

Tehát a REIKI tanfolyamokon való ismeretszerző részvételért lehet, sőt 
a tanfolyamot tartó részéről nagyon is elképzelhető, hogy szükségét lássa an-
nak, hogy órabért, vagy napi bért,  vagy tanfolyami bért számoljon fel.  De 
ebbe maga a beavatás nem kalkulálható bele. Ha valaki úgy gondolja, hogy a 
kettő nem választható el, akkor annak tudnia kell, hogy ott nem történik be-
avatás,  csupán bizonyítvány-kiosztás.  Olyasmi,  mint  mikor  valaki  jogosít-
ványt szerez az autóvezetéshez.  Bizony ott  nem történik  beavatás,  csupán 
egy megtanult anyagról letett sikeres vizsga lepecsételéséről van szó.
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Azok az energiák, melyek Velem, mint Forrással vannak kapcsolatban, 
nem vásárolhatók meg pénzen.  Ezekre az energiákra mondottam:  „Ingyen 
kaptátok, ingyen adjátok!”(Máté 10;8). E kijelentésem megváltoztathatatlan. 
Aki pénzért jut energiákhoz, az nem Általam jut ezekhez, és el is határolom 
magam minden olyan energiától,  melyet  megvásárolt  beavatás által  szerez 
meg valaki. Teljesen független ez attól, hogy az illető a megvásárolt energiát 
mire használja. E téren a cél nem szentesíti az eszközt!

Gyermekem! Ha elhiszed, hogy benned élek, ha elhiszed, hogy a szere-
tet körén belül mindenható vagyok, ha elhiszed, hogy teremtmény által fel-
foghatatlan szeretettel  szeretlek,  akkor nem lehet kétséges számodra, hogy 
Én nem vagyok megvásárolható. Ha valóban hiszel Bennem, akkor nem arra 
fogsz gyűjtögetni, hogy energiák megszerzésére fordítsd a pénzedet, hanem 
arra, hogy segíts a rászorulókon úgy, ahogy képes vagy erre. Ha pedig azt 
mondod, hogy éppen azért akarsz energiához jutni, hogy jobban tudj segíteni, 
akkor újra csak a Máté 10;8-at ajánlom figyelmedbe.
  Megáldalak SZERETETEM KIMERÍTHETETLEN EREJÉVEL!”

******************************************************
521. ISZÁKOS FÉRJEMTŐL ELVÁLTAM

Kérdező: Iszákos férjemtől elváltam. Betegen élek. Hiszek Jézusban, s 
erről tanúságot is teszek.

HANG: ”Drága Gyermekem! Kétezer évvel ezelőtt tanítványaimat  fi-
acskáimnak szólítottam. Ezzel is ki akartam fejezni előttük azt, hogy meny-
nyire Hozzám tartozóknak ismerem el őket. Ez a szándék vezetett most is, 
mikor téged  gyermekemnek neveztelek. Igen. Testi-lelki sebeid nemcsak is-
mertek Előttem, de ezekkel az szívem minden vágya, hogy ezek már a földi 
életedben jellemalakító erőkké váljanak benned.

Amíg arra törekszel, hogy e sebek megszűnjenek, amíg teljesen lefog-
lal az a törekvés, hogy megszabadulj gondjaidtól, addig nem sok reményed 
lehet, hogy megtaláld az Én békémet magadban. Ha majd arra teszed a hang-
súlyt, hogy nehézségeiddel megpróbálj nemcsak élni, de szeretettel élni, ak-
kor csodálkozva fogod tapasztalni azt az átváltoztatást,  amely gondjaidban 
végbemegy. Nem fogod fölösleges tehernek érezni azt sem, hogy magányos 
vagy, azt  sem, hogy családod körében nem megy minden rendben, és azt 
sem, hogy szeretet utáni vágyad rendre csalódások forrásának bizonyul.

A leveledben felvetett gondolatról, amely a Rólam való beszélgetésről 
szól, illetve arról a késztetésről, amely írói képességed fejlesztését sugallja, 
az a véleményem, hogy feltétlenül tanulj, hogy taníthass. Feltétlenül foglal-
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kozz Velem minél elmélyültebben, mert ennek fogsz örülni legjobban halá-
lod óráján! De nem szabad lemondanod arról sem, hogy rögzítsd gondolatai-
dat. Abban a kultúrkörben, amelyben éltek, rendkívül fontos az, hogy írásban 
foglalt maradandó nyoma legyen minél több gyermekem lelki fejlődésének.

Most, mikor áldásomat küldöm életedre, gondolataimat azzal fejezem 
be,  amivel  kezdtem.  Gyermekemnek  nevezlek,  mert  érzékeltetni  akarom, 
hogy nem akárhogyan tartozol Hozzám, tartozunk egymáshoz.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL, és ajánlom elmélkedésre 
Jakab 1; 5-ben Lelkem által sugallt gondolatot.” 

******************************************************
522. MUNKAHELYI PROBLÉMÁVAL KÜZDÖM

Kérdező:  1. Munkahelyi problémával  küzdöm. 2.  Gyermek-vállalási 
problémánk van. 3. Szüleim miatt szenvedek. 4. A lelki bajoknak testi kivetí-
tései is vannak.

HANG: "1. Drága Gyermekem! Mielőtt a Földre születtél, volt lehető-
séged arra, hogy átgondold döntésedet. Nem helyetted döntöttek mások, mi-
vel voltál már olyan érett,  hogy e feladatot magadra vállald.  Kétségtelen, 
hogy szereteted előtte járt gondolataidnak annyiban, hogy inkább hallgattál 
szívedre, mint a józan megfontolásra. De ezt jogosan tetted, mert egyértelmű 
volt előtted az, hogy Én sohasem hagylak magadra. Azt a szellemtestvéredet 
pedig, aki annyira közel volt hozzád, hogy őrangyaloddá lehetett, különösen 
alkalmasnak találtad arra, hogy melletted álljon olyankor, mikor erre majd 
rászorulsz a Földön. Így tehát most, akkori döntésednek természetes követ-
kezménye az, hogy keresd azokat a személyeket, akik segítenek neked abban, 
hogy lelkedben békével tudd vállalni azt, amit vállalnod kell. Ez indított té-
ged arra, hogy Hozzám, a HANGHOZ fordulj. 

Valami azonban elkerülte a figyelmedet. Egy példán mutatok rá arra, 
amit közölni akarok veled. 

Ha valaki el akar jutni Inárcsra, akkor megteheti azt, hogy Hozzám for-
dul, és megkér arra, hogy vigyem őt el. Megteheti. De nem fogja megtenni, 
mert tudja, hogy bár el tudnám vinni a kívánt helyre, mégsem fogom megten-
ni. Nem fogom megtenni akkor sem, ha világos előtte, hogy Én nagyon aka-
rom, hogy Inárcsra utazzon. Azért lesz ez világos előtte,  mert  tudja, hogy 
azért vannak a különböző közlekedési eszközök, hogy azok igénybevétele ál-
tal jusson oda, ahová Én is és ő is akarja, hogy jusson.

A  te  munkahelyi  problémáddal  pontosan  ez  a  helyzet.  Fordulhatsz 
HOZZÁM azzal, hogy adjak megoldást, de te is tudod, hogy kihagyod ezzel 
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azokat a közbülső lehetőségeket, melyeket Én éppen azért gondoltam bele 
életedbe, hogy azokat vedd igénybe, s ne közvetlenül Engem. 

A családi, baráti, ismerősi körök nem hagyhatók ki, mert ezzel a szere-
tet csorbulna, és a felelősség látszatra csökkenne. Márpedig szeretni kell, és 
felelősséget vállalnod kell döntésedért. Egyik sem csökkenthető. 

2. Az előző gondolat válasz a második pontban feltett problémádra is.
3. Szüleiddel kapcsolatban jó, ha tudod, hogy nincs meg benned az a 

patikamérleg, melyen lemérhetnéd azt, hogy mennyire vannak távol vagy kö-
zel Hozzám. Nekik is volt életük születésük előtt. Ők is feladattal, küldetés-
sel jöttek le a Földre. Nekik is maguknak kell megküzdeniük azt a szabad-
ságharcot,  amely nélkül  Lelkem működése az ő életükben sem lehetséges 
úgy, hogy áldássá formálja életüket. Ők is gyermekeim, és életem váromá-
nyosai. Nekik sem segíthet senki, csak az, akit ők kérnek fel erre. Velük kap-
csolatban sem lehet senkinek nagyobb problémája, mint amit önmagának csi-
nál valaki. És ez az utolsó mondat nagyon alkalmazható rád!

4.  Abban tökéletesen igazad van,  hogy a lelki  görcsök, feszültségek 
testi bajokban, tünetekben mutatkoznak meg.

Imáidban többet dicsőíts, többször hálálkodj! Az ilyen ima segít abban, 
hogy szemeiddel jobban lásd az Én működésemet életedben, s tudj jobban 
erőt  meríteni  abból,  hogy nem akárki,  hanem ÉN SZERETLEK TÉGED 
VÉGTELEN SZERETETTEL!

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!”
******************************************************

523.  JELLEMEMRŐL, HOGYAN TOVÁBB?
Kérdező: 1. Jellememről. 2. Hogyan tovább?
HANG: „Mivel kértél, hát adok némi elemzést önmagadról.

Mély érzelemi világ és magasba törő vágyak feszülésében élsz. Ennek követ-
keztében azáltal próbálod elviselhetővé tenni életed napjait, hogy erősen be-
zárod lelked reteszeit, s ezzel akarod védeni magadat a széttépéstől. De en-
nek a zártságnak nemcsak előnye van. Azt sem teszi lehetővé, hogy a bol-
dogsághoz, lelki békéhez elegendő fény és erő áradjon beléd. 

Megmondom, hogy mi a teendőd: Meg kell tanulnod azt, hogy ne ve-
gyél annyira a szívedre mindent. Rá kell jobban hangolódnod arra, hogy nem 
lehet olyan kibírhatatlan ez a világ, ha egyszer szeretlek benneteket. Hinned 
kell abban, hogy legtöbb esetben a külső szemlélő borzalmasabbnak látja a 
világot és annak eseményeit, mint aki ezekben éppen benne van, akin az os-
tor csattan. Bármennyire is hihetetlennek tűnik számodra, mégis igaz, és el 

668.



kell hinned, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Még a bűnösök 
bűnei és az ártatlanok szenvedései is!

Ami pedig talán még ennél is fontosabb, az az, hogy föl kell adnod hiú-
sági komplexusaidat. Jobban át kell élned, hogy nem az a fontos, hogy az 
emberek szemében milyennek látszol,  hanem az,  hogy az Én szememben 
olyan vagy, akivel szívesen járok együtt. A külső rend  a te életedben nem 
tartozik az Én szememben a lényeghez. Sok fölösleges fáradtságtól kímélnéd 
meg magadat, ha egy kis rendetlenséget is el tudnál viselni magad körül. Ne 
érts félre! Nem erkölcsi rendetlenségre gondolok.

Bízom abban, hogy ráérzel arra, amit mondani akarok. Öröklött adott-
ságaid és azok a hatások, amelyeknek eddig kitetted magadat, nem tudtak so-
kat változni azoknak a hatásoknak következtében, amelyek akaratod ellenére 
érték eddigi életedet. Én mégis azt mondom, hogy ne zárkózz el minden vál-
tozás elől. Először tudd elfogadni másokban azt, hogy nem olyanok, mint te 
vagy. Aztán tanulj tőlük több rugalmasságot.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!”
******************************************************

524. GONDBAN VAGYOK FIAM MIATT
Kérdező:  1. Fiammal kapcsolatos gondomról. 2. Meghalt édesanyám 

mit kíván tőlem?
HANG: "1. Fiaddal kapcsolatban két dolgot kérek tőled. Az egyik az, 

hogy gyakran ajánld fel őt nevemben az Atyámnak. Azért fontos az, hogy ez 
gyakran történjék, mert a fiadat körülvevő szigetelő réteg nem Énfelőlem vé-
konyítható, hanem felőletek. Tehát az emberi ima, főleg a szeretettel átitatott 
emberi ima hatására könnyebben erőre tud kapni fiadban az a jó szándék, 
mely természetesen jelenleg is megvan benne, de erőtlen ahhoz, hogy az Én 
békémet átvegye.

Fontosnak tartom felhívni figyelmeteket arra, hogy nagyon nagy szük-
sége van minden embernek az egymásért mondott imátokra. Nem azért, hogy 
Én vagy Atyám megváltozzék, hanem azért, mert a szívetekből áradó és egy-
másra  áldást  könyörgő  ima  nagy hatékonysággal  tudja  rendezni  azokat  a 
pszichikai  szálakat,  amelyekkel  egymásba  vannak fonódva a  Földön a  jó 
szándékú lelkek.

Az első kérésem tehát az, hogy imádkozz fiadért. A másik kérésem pe-
dig a következő:

Valóságosan szabaddá kell válnod fiadtól olyan értelemben, hogy ne 
tekintsd őt sajátodnak. Ő választhatott téged szülőül annak idején, és mond-
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hatja is, hogy te az övé vagy. De te nem mondhatod el ezt, mert ő nem a tiéd, 
hanem az Enyém. Azzal, hogy téged választott szülőül, neked egy programot 
adott, amelyet gyereknevelésnek hívnak. E feladat addig lehet a tiéd, amed-
dig a gyermek föl nem nő. Attól kezdve, hogy önálló életet él, már nem fel-
adatod az, hogy érte élj. 

Édesanyádnak szintén segíthetsz imáiddal. Ezek az imák viszont már 
ne könyörgő imák legyenek elsősorban, hanem hálaadó imák. Lásd meg azo-
kat az értékeket, melyeket édesanyád által  adtam neked, s ezekért tudd őt 
megköszönni Nekem. Ez a legtöbb, amit tehetsz.

Megáldalak a BÉKÉM LELKÉVEL!”
******************************************************

525. LEHET-E FÖLDI EMBER VÉDŐANGYAL?
Kérdező: 1. Lehet-e földi ember a védőangyalom? 2. A világminden-

ség Ura és a mennyei Atya egyek-e? 3. Létezik-e az Univerzum Tanács, és 
tudhatom-e, ki voltam előző életemben? 4. Miért távolodott el tőlem házas-
társam? 5. Nem tudok lefogyni. Miért?

HANG: 1. Földi ember nem lehet védőangyalod. Földi ember vagy ba-
rátod (testvéred), vagy felebarátod (elvben minden ember), vagy ellenséged 
(ha rosszakaród). Lehetnek nevelőid, tanítóid, vezetőid a munkahelyeden, de 
védőangyalod nem lehet. Tehát nem lehet olyan ember, akire sorsod bízva 
van. Én mindenkinek odaadtam Magamat,  de benneteket nem adtalak oda 
senkinek. Mindannyian az Enyéim vagytok. Senkit sem adtam ki albérletbe 
olyan értelemben, hogy boldogságotok kettőnkön kívül bárkitől is függhetne. 
Azért mondom, hogy kettőnkön kívül, mert Én ugyan oka nem lehetek bol-
dogságodnak, de feltétele, az vagyok!

Furcsa módon a szó legszorosabb értelmében még a szellemvilágban 
sem lehet őrangyalod. Tágabb értelemben igen. Ez alatt azt értem, hogy ha 
nyitott vagy, akkor a Földön mindenkitől tanulhatsz, s így lehetsz védőan-
gyala önmagadnak, s az, aki őrangyalként kíséri életedet innen a szellemvi-
lágból, szintén csak annyiban tud segíteni neked, amennyiben nyitott vagy fe-
léje. Tehát még az őrangyaloddal kapcsolatban is te vagy önmagad védőan-
gyala.

Az egy más téma, hogy ahhoz a szerephez szükséges lehetőségek biz-
tosítását, amelyet neked kell megélned, az itteni világ szellemei vigyázzák. 
Tehát akaratodon kívül nem kerülhetsz olyan helyzetbe, hogy ne tudd meg-
valósítani azt, amire boldogságodhoz szükséged van. Vagyis azt, hogy Hoz-
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zám tartozzál. Ilyen értelemben itt van védőangyalod, de a földi életben ilyen 
nem lehetséges.

2. Természetes, hogy a világmindenség Ura, és az örök, végtelen, egye-
dülálló, önmagát állandó szeretetté konstituáló, megváltoztathatatlan TÖKÉ-
LETESSÉG, AKI VAN, Ő EGY!

3. Ameddig nem tisztázod magad előtt, hogy mit értesz Univerzum Ta-
nács kifejezés alatt, addig nem szólhatok hozzá érdemben e kérdésedhez. Azt 
azonban mondhatom, hogy nincs olyan anyagi létező sem a Földön, sem más 
bolygón vagy égitesten, amelynek szellemi háttere ne lenne. Nincs szellemi 
létezőktől függetlenült anyagi létező. A szellemi létezők pedig RENDET al-
kotnak mind a szabadsággal rendelkezők körén belül, mind azokon kívül. Ez 
azt jelenti, hogy egy létező a szabadsági körén belül sem teheti azt, amit akar. 
Az örök törvények, a szellemvilág mindenütt jelen lévő REND megjelenülé-
sei, biztosítói.

4. Azt, hogy miért távolodott el tőled házastársad, ne Tőlem kérdezd, 
hanem tőle.

5.  A  lefogyással  kapcsolatban  ne  fogalmazz  nagyon  kategorikusan. 
Meghízni nem tud mindenki, de lefogyni mindenki tud, ha akar, hacsak nem 
beteg hormonálisan.

Megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!”
******************************************************

526. ÉLETTÁRSAM JÉZUSTALAN
Kérdező: Feleségem halála után van egy élettársam, aki nem helyesli 

kapcsolatomat Jézussal, akinek szeretnék szolgálni. Anyagi viszályaink van-
nak.

HANG: "Kedves Barátom! A te életed és az Én életem olyan szorosan 
kapcsolódik egymáshoz, hogy Nálam nélkül semmit sem tehetsz azért, hogy 
benső békédet megtaláld. Sajnos, ez házastársad halála után is így volt, s mi-
vel te nem kerested Nálam a megoldást, hát nem is kerülhettél döntéseddel 
olyan helyzetbe, amellyel meg lehetnél elégedve.

Nagyon súlyos probléma a ti életetekben az, hogy különböző tanfolya-
mokra hivatkozhattok, mikor arról van szó, hogy Velem kapcsolatba kerülte-
tek. Azért súlyos ez a probléma, mert ez csupán felszín. Legtöbb tanfolyam 
mögött,  melyek  most  annyira  divatosak  köreitekben,  és  amelyekért  annyi 
anyagi áldozatot is hoztok, csak rövid távon és a felszínen adnak simogatást, 
reményt a Velem való egységre.
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Sajnosnak kell mondanom azt a tényt, hogy nem imában közvetlenül, 
hanem különböző  mesterek által  irányított  szellemi,  gondolati  gyakorlatok 
útján vállaltok olyan beavatásokat, amelyek nem Engem, hanem Belőlem ré-
szeket  kínálnak  fel  nektek,  s  ti  abban a hiszemben,  hogy Rám találtatok, 
olyan magabiztos életdöntéseket hoztok,  amelyek egy idő után csütörtököt 
mondanak, de ekkor már csak óriása alázattal és megbánással lehet helyre-
hozni azt az elrontott jót, amelyet ti rossznak ítéltek meg, mert az is.

Mit is mondjak, hogyan is segítsek rajtad? Olyasmit kell súlytalannak 
mondanom, amiről te úgy voltál meggyőződve, hogy az számodra a legszen-
tebb! Hogyan mondjam el neked, hogy élettársad nem élettársad? Hogyan 
mondjam el, hogy ember embernek nem lehet élettársa, csak haláltársa? Ho-
gyan  mondjam  el,  hogy ember  embernek  csak  annyiban  lehet  építőtársa, 
amennyiben Hozzám segíti a társát? Az ÉLET Én vagyok! Nálam nélkül, Tő-
lem függetlenül életről beszélni nem is szabadna. Nélkülem a Földön csak 
haldoklás van. Ezért ti egymásnak csak haláltársai lehettek. Élettárs minden-
ki csak Bennem lehet! Amíg ezt nem tudom neked megmagyarázni, addig 
kár minden szóért! Úgyis elmegyünk egymás mellett. 

Az eddig említett gondolatnak természetesen anyagi vonzata is van. Ez 
kikerülhetetlen. De anyagi szinten ez meg nem oldható. 

Amit tehát mondanom kell, az a következő: Mindenképpen és feltétel 
nélkül Mellettem kell döntened. Amennyiben az, akit te élettársnak nevezel, 
melléd áll ebben a döntésedben, annyiban ő is lehet  áldásom. Amennyiben 
nem áll melléd, annyiban átok lesz ő életedben. Megáldalak a SZABADSÁG 
LELKÉVEL!”

******************************************************
527.  ÁLLANDÓAN ROSSZ A KÖZÉRZETEM

Kérdező: 1. Állandóan rossz a közérzetem. Karmikus sorsom ez? 2. Jó 
az Út, melyen járok?

HANG:  "Leányom!  Olyan  karmikus  sors  nincsen,  hogy valakinek 
mindig rossz legyen a közérzete. A szellemvilágban senki sem vállal állapot-
szerűen fájdalmas sorsot, mielőtt a Földre születik. Csak az lehet karmikus 
egy ember életében, ami kikerülhetetlen döntésre kényszeríti. Tehát élethely-
zetek lehetnek csak karmikusak, de öröm vagy bánat, mint osztályrész, nem 
lehet  karmikus.  Bizonyos  élethelyeztek,  amelyek  döntésre  kényszerítenek, 
ezek lehetnek karmikusak, de döntésed nem lehet karmikus. Ti nemcsak szü-
letésetek előtt vagytok szeretetre teremtve, tehát szabadságot birtokló lények, 
hanem utána is. 
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Felelőtlen döntés nem létezik. Tehát rossz karma nincsen. Kereszthalá-
lom nem volt Nekem olyan értelemben karmikus sorsom, hogy az semmi-
képpen sem lehetett volna kikerülhető. Igenis, ha nem feszítenek keresztre, 
akkor nem halok kereszthalált.  Senki sem volt eleve elrendelve arra, hogy 
Engem keresztre feszítsen. Karmikus az volt,  hogy nekem a mindent oda-
adást kellett hirdetnem és megélnem. Népemnek pedig az volt karmikus sor-
sa, hogy döntés elé került ezáltal: helyesli vagy elutasítja a mindent odaadás 
eszméjét. Érted ezt?

Én nem akarom, hogy szenvedj, de melletted állok, és segítek neked 
akkor  is,  ha saját  vagy mások döntései  következtében testi  szenvedéseket 
kell vállalnod.

 A lelki  szenvedések annyiban lehetnek karmikusak,  amennyiben az 
anyagba ágyazott szellemnek át kell élnie, hogy boldogságát a mulandó anya-
gi világban sohasem találhatja meg, bár a boldogság eléréséről soha le nem 
mondhat. Ez viszont kivétel nélkül minden megszületett embernek karmikus 
sorsa. A kereszten kimondott sóhajom:
 "Istenem, Istenem, miért hagytál el Engem?!", éppen azt igazolta, hogy való-
ságos ember voltam, akiknek vállalnia kellett azt a karmikus sorsot, amelyet 
minden embernek vállalnia kell. Vagyis azt, hogy csak Isten boldogító jelen-
létének átélése boldogíthat, bár ez a mulandó életben nem lehetséges főleg 
olyankor, amikor a testi szenvedés teljesen lefoglalja a tudatot. Ugyanakkor 
erről a vágyról a mulandóságban sem mondhat le az, aki ember. Karmikus 
sors tehát az, hogy Isten az ember földi életében nem oka, hanem feltétele 
boldogságának. Oka maga az ember, aki hite által, bár tükör által homályban, 
de láthatja Őt, és kétségbeesésének is, amennyiben nem láthatja Őt. Akár tes-
ti szenvedés teszi erre pillanatnyilag képtelenné, akár előző helytelen dönté-
sei következtében olyan lelki  szenvedéseket okozott  önmagának, amelyek-
nek ez a következménye. De Isten mindenképpen csupán feltétele, és nem 
oka ennek. Aki ember, annak ezt meg kell élnie! Ez akkor is így van, ha Is-
tent, mint feltételt, okként vetíti ki valaki maga elé, bizonyos pszichikai tör-
vényszerűségek alapján, amint Én is tettem ezt haláltusámban.

A második kérdésedre azt tudom mondani, hogy Én vagyok az Út. Én 
vagyok a világotok világossága. Aki Engem követ, az nem jár sötétben, mert 
övé az élet világossága. Azt viszont, hogy Engem követsz-e, azt magadtól 
kérdezd, mert e kérdésedre csak magadból, belülről  kaphatsz megnyugtató 
választ. Az Én békémet csak belülről tudom átadni nektek, és nem médium 
által, hanem közvetlenül.
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Megáldalak a BÉKESSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

528.  HALLOD IMÁMAT?
Kérdező:  Hallod imámat?  Gyengeségeim miatt  van bennem félelem 

Irántad.
HANG: "Drága Gyermekem! Hidd el, amikor te Hozzám beszélsz, Én 

csupa fül vagyok. Egész lényemmel figyelek arra, amit mondasz. Sőt! Eláru-
lom neked, hogy még ki sem formáltad a szavaidat, még csak szívedben van, 
mint magocska, Én már akkor hallom azokat. Hidd el, a földi életben nem 
bírnád elviselni, ha százszor úgy éreznéd szeretetemet, mint most érzed, pe-
dig az igazihoz viszonyítva még az is csak töredéke lenne annak, amit meg-
élek feléd.

Igenis, különleges választ akarok adni! Nemcsak úgy általánosságban 
vagy te az Én egyetlenem! Hidd el, Én lennék szegényebb, ha te nem lennél! 

Arra a kérdésedre pedig, hogy mit kellene javítanod magadon, hát azt 
mondom, hogy ezt bízd Rám! Azt érezd nagyon fontosnak, hogy az Enyém 
vagy! Ezt akkor igazolod, ha többet foglalkozol Velem, mint magaddal. Én 
ezt csinálom. Többet foglalkozom veled, mint Magammal.

A félelemnek mondj ellene! Tőlem senkinek sem kell félnie. Valóban 
IRGALOM  a nevem, s ez a tulajdonságom azonos az Én teremtő ERŐM-
MEL. Ez azt jelenti, hogy te egy olyan új teremtmény vagy, aki valóban nem 
az, aki voltál régebben. Nem te voltál a Nekem ellentmondó, nem te voltál a 
Tőlem távol élő. És még azt is ki merem mondani, hogy most és a jövőben 
is, ahányszor elbotlasz, az nem te vagy! Vannak sötét erők, amelyek értel-
mükkel tudják, hogy Én legyőztem őket, de magatartásukkal ezt nem akarják 
elfogadni,  s  meddő lázongásuk ostorcsapásai  azok a bukdácsolások,  ame-
lyekbe téged is bizony gyakran belerángatnak. Ne félj hát Tőlem. Szeress! 
Erre teremtettelek! Ez mindkettőnk boldogsága. Nekem ez tölti ki egész éle-
tem. Bárcsak a tiédet is ez töltené ki! Törekedjünk erre mindketten!

Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

529.  KÉT TÖNKREMENT HÁZASSÁG
Kérdező: Közel az ötvenhez, tele bizonytalansággal a jelenemet és jö-

vőmet illetően. Két tönkrement házasság, s egy jelenlegi beteges kapcsolat. 
Ez az életem. Mit tegyek?

HANG: "Azok az alapok, amelyekre életedet építeni próbáltad, annyi-
ra áldatlanok, hogy egyszerűen ilyen alapokra nem lehet jó épületet emelni. 
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Először  is  ember  embert  képtelen  boldogítani.  Másodszor,  nincs  duálpár. 
Harmadszor, Én nem vagyok arra való, hogy azoknak akaratát teljesítsem, 
akik nem akarják az Én akaratomat teljesíteni. Annyit nyilván tudsz, hogy az 
Én akaratom ez: „Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül! Nem az, aki 
mondja nekem: Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki az 
én Atyám akaratát cselekszi.” 
Azt is tudnod kell, mivel értelmedet azért kaptad, hogy tudd ezt: a szeretet a 
Földön nem élvezet, hanem áldozat. Azt is tudnod kell, hogy sem embert, 
sem Istent nem boldogíthatja az a szeretet, amit kap, csak az, amit magában 
hord!, tehát az, amit ad!

Leányom! Teljes káosz van benned a boldogságot, a gyermekvállalást 
és a nevelést, az emberi kapcsolatok önzetlen megélését illetően. Te nem azt 
nézed, hogy Én mit akarok, hanem azt, hogy mások mit csinálnak, és hogy te 
ennek alapján hogyan tudsz pillanatnyilag érzelmileg jól járni. Nagy fájda-
lommal,  de őszinte  szeretettel  meg kell  mondjam neked,  nem tudok sem 
olyan tanácsot adni, ami kielégíthetne, sem erőt nem tudok adni ahhoz, hogy 
helytelen döntéseid következményeit könnyebben tudd elviselni.  Én csak a 
bűnbánón tudok segíteni, de te nem ezt az utat akarod járni, hanem azt, ami 
nem benned, hanem Bennem idézne elő változást. Az ilyen út teljesen idegen 
Tőlem!

Leányom! Helyetted senki,  maga az Isten sem térhet meg. Te pedig 
csak akkor mondhatod,  hogy meg akarsz térni,  ha nem a körülményeiden 
akarsz változtatni, hanem magadon, magadban.

Nagyon szeretlek, és nagyon drukkolok érted!”
******************************************************

530.  JÓ KÖNYVEKET OLVASOK?
        Kérdező: 1 Rosszak azok a könyvek, amelyeket olvasok? 
2. Anyukám helyesen látja, hogy nem jó irányban haladok? Nem beszűkült 
az ő látása?

HANG: "Leányom!  Valóban  vigyáznod  kell,  hogy milyen  szellemi 
táplálékot veszel magadba, mert amint a méreg fel tud szívódni a testi szer-
vezetbe, s azt képes elpusztítani, úgy a szellemi táplálékok is tartalmazhat-
nak olyan mérgeket, amelyek a lélek pusztulására törekednek. Nem alaptalan 
tehát édesanyád aggodalma. De az sem megoldás, hogy valaki aggályosan vi-
gyázza azt, amit olvas.

Akkor jársz a helyes úton, ha a Szentírásban az evangéliumokat nagyon 
átolvasod.  Minél  többször  olvasod  ezeket,  annál  jobban  lehetőséged  lesz 
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arra, hogy lelki szervezeted felismerje azt, hogy milyen könyvek tartalmaz-
nak mérget, és milyen könyvek segítik elő lelki fejlődésedet.

Nagyon kell vigyáznod arra, hogy ne mondd mindjárt igaznak azokat a 
gondolatokat, amelyek újnak tűnnek és érdekesek. Azért volna fontos, hogy 
az evangéliumokat nagyon ismerd, mert akkor olyan ismeretnek lennél birto-
kában, amely megfelelően tudná alkalmazni kritikai érzékedet.

Meg kell mondanom azt is, hogy még azokkal az erőkkel is óvatosan 
kell bánnod, amelyek úgy mutatkoznak be, hogy szeretetre tanítanak téged. 
Azért kell óvatosnak lenned, mert köreitekben a szeretet szó nagyon tisztáta-
lan. Szeretetnek csak azt szabadna nevezni, ami Velem azonos.

Drága Leányom! Te nagyon mély és nyitott érzelemvilággal rendelke-
zel. Ezért nem árt az óvatosság!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*****************************************************

531. FÉRJEMTŐL ELHIDEGÜLTEM
Kérdező: Férjemtől elhidegültem,  de gyermekeim miatt  nem váltam 

el. Van-e reményem arra, hogy mással boldog leszek valaha?
HANG: "Nincs! Nincs reményed arra, hogy mással, hogy azzal, akire 

gondolsz, boldog leszel valaha! 
Édes Leányom! Ti gyakran kérdeztek Engem boldogságotok felől, de 

valahogy úgy tűnik Nekem, hogy nem az Én válaszomra vártok, hanem arra, 
hogy bátorítást kapjatok olyasmire, amiről ti is tudjátok, hogy emberi sorso-
kat forgatnának fel, s nehezítenék sok embernek azt a hűséget megélni, ami 
pedig feltétlen feltétele az üdvösségeteknek. (Mk. 13;13).

Amikor ilyen szót mondasz ki:  utálom, ezzel végső soron azt fejezed 
ki, hogy nekünk nincs is közünk egymáshoz. 

Az a szeretet, amelyet Én tanítottam és éltem elétek, az elsősorban nem 
élvezetet, hanem áldozatot kínál fel. De csak ennek az áldozatnak a gyümöl-
cse lehet az az élvezet, amelyet benső békének hívnak, és ezt a békét nem le-
het senki embertől átvenni, csak Tőlem. Arra vagytok teremtve, hogy az Én 
békém hordozói legyetek. Azért vállaltam azt, hogy nemcsak köztetek, ha-
nem bennetek is jelen legyek, hogy békémnek hűséges megmaradásához biz-
tosítsam számotokra a szükséges erőt.(Jn. 14;23).

Lányom! Meg kell tanulnod újra, hogy szeresd a férjedet. Nem azért, 
mert megérdemli. Én sem azért szeretlek téged, mert méltó vagy rá! Én azért 
szeretlek, mert Én vagyok a jó! Neked is azért kell törekedned jót akarni (ez 
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a szeretet) férjednek, mert jó akarsz lenni. Ha nem akarsz jó lenni, tehát nem 
akarod őt szeretni, akkor nincs Hozzám semmi közöd!

Hidd el, Engem sem az a szeretet boldogít, amit kapok, hanem az, amit 
Magamban hordok. Ez nálad sem megy másképpen. A szeretés áldozatához 
mindig megkapod Tőlem az erőt. Nagyon szeretném, ha békémet, tehát bol-
dogságodat megtalálnád végre Bennem!

Megáldalak!"
******************************************************

532. APÁNK MEGHALT
Kérdező: 1. Apánk meghalt. Hol van most? 2. Éjszaka nagyon félek, 

hogy jelez. Mit tegyek? 3. Máriát láttam-e? 4. Miért van az, hogy szentmise 
alatt a látásom változik? 5. A templom falán Jézust láttam? 6. Férjem ellene 
van a vallásosságomnak. Mit tehetek érte? 7. Benső hang azt mondja, hogy 
hiába imádkozom, ha bűnt követek el. Így van? 8. A skapuláré érem nélkül is 
érvényes? 9. Munkahelyemen be kell  csapnom az embereket.  Szabad ezt? 
10. A cigarettázás bűn? 11. Bűn az, ha állva áldozunk? 12. Miért kalando-
zom el ima közben? 13. Hullámzik bennem a szeretet és a harag. 14. Gyer-
mekeimet nagyon féltem. 15. Jézus teljesíti kérésemet?

HANG: "Tömören válaszolok  kérdéseidre.  De elképzelhető,  hogy a 
HANG 7-dik kötetében bővebben olvashatsz majd ezekről.

1. Édesapád jó helyen van. Ha imádkozol érte, az mindkettőtöknek lel-
ki hasznot jelent. 2. Nem jár vissza hozzátok. 3. Nem Máriát láttad, de ő nem 
ellenezte ezt a látásodat 4.Te okozod magadnak a látászavart. 5. Nem Engem 
láttál a templom falán. Magadból kivetített kép volt az. 6. Férjedet szeresd 
olyannak, amilyen. A többi nem a te dolgod. 7. Nem égi lényektől van a kí-
sértő benső hang. Ne hallgass rá, ne törődj vele! Ha szól hozzád, akkor adj 
Istennek hálát, hogy Ő akkor is szeret téged, ha te esetleg nem szeretted Őt. 
8. A skapuláré nem attól értékes, hogy hogyan hordják, hanem attól, hogy lé-
lekben vállalja-e valaki Anyámat. 9. Sohasem és sehol sem szabad tudatosan 
ártani senkinek. 10. A cigarettázás nem bűn. Akkor volt bűn, amikor elkezd-
ted. Most már nem az, csak káros szenvedély. 11. Az a normális, ha valaki 
állva áldozik. Jobb, mintha térdelve áldozik valaki. Normálisabb! Ez akkor is 
így van, ha egyes papok ellene vannak ennek. 12. Azért kalandozol el ima 
közben, mert nem saját szavaiddal beszélsz, imádkozol Hozzám. Nekem job-
ban tetszik pár mondat, amit szíved szerint, saját szavaiddal mondasz, mint 
megannyi miatyánk és üdvözlégy, melyeket gépiesen darálsz el. 13. Minden-
kiben hullámzik a szeretet és a harag. Bennem is hullámzott és hullámzik itt 
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is. 14. Gyermekeiddel meg vagy kötözve. Ez nem jó. Ebből még sok szenve-
dés fog származni rád. Gyermekeid nem a tieid, hanem az Enyéim. Csak a 
szabad ember a félelemnélküli. Erre kell törekedned gyermekeiddel kapcso-
latban is. 15. Örülj annak, hogy amikor vágyakozol valamire, akkor nem a te 
akaratod szerint, hanem az Én akaratom szerint teljesítem vágyaidat. De tel-
jesítem! Csak így járhatsz jól.

Megáldalak a BÁTORSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

533. VÁLTOZTASSAK LAKHELYET?
Kérdező:  1.  Változtassak  lakhelyet?  2.  Meghallgat  Jézus  evilági 

ügyekben? 3. Időnként depressziós az öcsém. A REIKI-módszert is ismeri, 
de mégsem tud segíteni magán. 

HANG: "1. Volt már olyan a világtörténelemben, hogy Lelkem vala-
kit, pl. Ábrahámot, lakóhelye megváltoztatására ösztönözte. 

A  földi  vándorlásnak  ilyen  irányítása  olyankor  történik,  amikor  az 
egész emberiségre nézve valami világra szóló eseményeket készít elő az Is-
ten. Ezek mindig belülről jövő indítások. Olyan is előfordulhat, hogy valaki 
belülről indítást kap arra, hogy üzenetet adjon át valakinek ilyen tárgyban. 
De  a  leggyakoribb  az,  amikor  józan  eszetekre  hallgatva,  az  érintettekkel 
megbeszélve döntitek el, hogy hol lakjatok, meddig, miért és hogyan. Amíg 
erre nem kapsz indítást  belülről, amíg nem jelentkezik nálad valaki Tőlem 
kapott ilyen üzenettel, addig ennek eldöntése legyen a józan ész és az érintet-
tekkel való közös megbeszélés eredménye.

2. Mindazokat,  akik Engem befogadtak életükbe,  mindig meghallga-
tom mindenféle ügyben. Azoknak, akik még nem fogadtak be Engem életük-
be, csak egyetlen kérésük juthat el Hozzám. Ez pedig az, hogy segítsem őket 
abban, hogy Engem befogadjanak magukba, tehát a bűnbánatban megfogant 
kérésük.

3. Öcséddel kapcsolatban azt kell mondjam, hogy az ő számára is kizá-
rólag Nálam van a megoldás. Mindenféle módszer csupán pótszer. Egyedül 
Én vagyok az, aki olyan békével tudlak eltölteni benneteket, amely az ott-
hon-érzést  váltja  ki  belőletek.  De Engem nem az talált  meg,  aki  mondja: 
Uram, Uram, hanem az, aki vállalja, hogy kilépjen önmaga körüli forgásából, 
s a szeretetet nem élvezeti cikknek nézi, hanem áldozati oltárnak. Csak az 
ilyenek mondhatják, hogy beengedtek Engem életükbe.

Amikor valaki elfogadja és befogadja Lelkemet, tehát igent mond az 
igazi ÉLET megnyerésére annak árán is, hogy le tud mondani a látszat-, mu-
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landó-élet  mulandó örömének pillanatnyi  élvezetéről,  akkor nemcsak az ő 
szívében, hanem itt a mennyben is nagyobb lesz az öröm, és még a mulandó 
életben is több lesz az ilyen ember öröme. Itt is áll a mondás: CSAK AZ 
FOG  SZOLGÁLNI BENNETEKET,  AMINEK  URALMÁT  MEGSZÜN-
TETTÉTEK MAGATOK FELETT!

Megáldalak a BÉKÉM  LELKÉVEL!"
*****************************************************

534. FIAM LESZERELT. NEM TUD ELHELYEZKEDNI.
Kérdező: Fiam leszerelt, s nem tud elhelyezkedni.
HANG: "Mérhetetlenül szeretlek téged is, fiadat is. Ne sértődj meg hát 

amiatt, amit most mondok. Bízom benne, hogy a Tőlem kapott felvilágosí-
tásra nem engeded, hogy a szeretetlenség uralkodjék el rajtad Irányomban. 
Ne légy szeretetlen Velem. Nem válna javadra! Mondom hát a felvilágosí-
tást.

Rossz helyen kopogtatsz. Én nem vagyok álláshirdető. Nekem nem is 
volt  munkahelyem,  amikor  azt  mondtam,  hogy példát  adtam nektek.  Azt 
mondtam, hogy keressétek az Isten országát és az Ő igazságát, és mindent 
megkaptok ahhoz, amire szükségetek van. Tehát akkor nem azt mondtam, 
hogy Nálam keressetek munkahelyet. Nem azt mondtam, hogy ilyesmit kér-
jetek Tőlem. Pont ennek az ellenkezőjét mondtam! És ma is azt mondom!

Hozzám térni nem annyit jelent, hogy biztosítani segítségemmel a mu-
landó élet feltételeit. Nem! Ennek ellenkezőjét jelenti. Lemondani a mulandó 
élet feltételeinek kereséséről annak érdekében, hogy az örök értékek birtoká-
ba kerüljetek.  Aki  ezt  megteszi,  az  azt  fogja tapasztalni,  hogy a mennyei 
Atyátok tudja, mire van szükségetek, és ti az Ő szemében többet értek a vere-
beknél. De a sorrendet megváltoztatni nem lehet. Pontosan azért megy tönkre 
a ti világotok, mert nem hisztek Nekem. Ti úgy gondoljátok, hogy a  többi  
mind megszerzése után, RÁADÁSKÉNT fogjátok megkapni az Isten orszá-
gát, s nem hiszitek el, hogy az Isten országáért folytatott munkáért fogjátok 
RÁADÁSKÉNT megkapni azt, amire mulandó, földi életetekben szüksége-
tek van. Megmondom, hogy mi lesz a vége annak, hogy a többi mind meg-
szerzése után remélitek RÁADÁSKÉNT az Isten országát. El fogjátok veszí-
teni, sőt már el is veszítettétek az Isten országát, de el fogjátok veszíteni a 
többi  mindet is.  Tehát  MINDENT elveszítetek  az általatok  gyakorolt  sor-
renddel.

Miután fiad hosszú hónapokat töltött azzal, hogy kitanulja az ember-
gyilkosság fortélyait, most csodálkozik, hogy nem biztosítok neki valami jó, 
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stabil állást. Majd ha nagyon elfelejti, majd ha nagyon ellene mondd annak, 
amit a katonaságnál tanult, akkor remélheti azt, hogy áldásom és békém örö-
mét megélheti szívében. Addig nem.

Megáldalak a HITTEL ÁTJÁRT JÓZAN GONDOLKODÁS LELKÉ-
VEL!"

******************************************************
535. ÖRDÖGTŐL MEGSZÁLLOTT A ROKONOM?

Kérdező: Lehet, hogy ördögtől megszállott a rokonom? 
HANG:  "Bizony lehet.  Sőt!  Egészen  biztos.  Nálatok  a  legnagyobb 

probléma nem is az, hogy ő milyen, hanem az, hogy ennek mi a következmé-
nye rátok nézve. Persze az is, hogy ő milyen. De erről tudjátok, hogy ez nála 
nem öröklött, hanem józan eszének tudatában teszi azt, amit tesz. Tehát nem 
mutat hajlandóságot arra, hogy mások segítsenek lelkileg rajta. Az ilyen lélek 
mindig a pillanatnyi anyagi segítés reményében tud máról holnapra élni. Egy-
szer szükségszerűen összecsapnak feje felett a hullámok, ráomlik a megszál-
lottsággal épített ház. A nagy problémátok az, hogy esetleg titeket is maga 
alá temetnek a romok.

Ezzel kapcsolatban mondom, hogy nagyon okosnak és óvatosnak kell 
lennetek vele szemben. Az a szeretet, amely általános érvényű, itt nem nyil-
vánulhat  meg  véget  nem érő  engedékenységben,  mert  akkor  bűnrészesek 
vagytok, és segítés helyett ti is a pillanatnyi megoldás felé léptek, ami pedig 
nem mehet a végtelenségig.

Két dolgot kell hát világosan látnotok. Az egyik az, hogy csak ő maga 
tud segíteni  önmagán, ha Hozzám fordul,  és  segítségemet  komolyan kéri. 
Rajta másképpen segíteni nem lehet. A másik dolog pedig az, hogy nagy ke-
ménységet kell tanúsítanotok vele szemben akkor is, sőt, éppen azért, hogy ő 
szakítson  veletek.  Ha  annyira  meg  vagytok  kötözve  vele,  hogy erre  nem 
vagytok képesek, akkor ti is a megszállottságnak egyik formáját szenveditek, 
s ebből csak úgy tudtok kijönni ti is, ahogy ő tudna. Vagyis ha Hozzám for-
dultok, és komolyan kéritek ehhez az okos keménységhez szükséges erőt. 

Tudnotok kell, hogy az Én szabadságom véget ér ott, ahol a tiétek kez-
dődik, de az Én erőm éppen akkor lép be hatékonyan életetekbe, amikor a ti 
erőtök már fogytán van. Igen. Helyettetek semmit, de veletek mindent meg 
tudok tenni értetek. De csak azzal, aki komolyan akarja.

Ne megtéríteni akarjátok őt, hanem akarjátok kimutatni megtéréseteket 
azzal, hogy elhatárolódtok tőle. Ez nem szeretetlenség, hanem számára is a 
legjobb megoldás afelé, hogy ráébredjen, meglássa azt a sehová sem vezető 
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zsákutcát, amibe keverte magát. Természetesen az érte továbbra is mondott 
imáitokkal biztosítanotok kell magatokban azt az irgalmas lelkületet, amely 
képessé tesz benneteket arra, hogyha az illető valóban meg akar menekülni 
megszállottságától, és bűnbánóan könyörög Hozzám erőért, akkor mellé tud-
jatok állni.

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

536. AGGÓDOM ÖCSÉM SORSÁÉRT
Kérdező: Aggódom öcsém sorsáért, és szeretném, ha társam is megta-

lálná az Urat.
HANG: "Éppen azért, mert mérhetetlenül szeretlek, nem mondhatok 

neked olyat, ami megtéveszthet, vagy tévedésben hagyhat.
Először is meg kell mondjam, hogy nincs földi boldogság. Ha te úgy 

gondolod, hogy öcséd valaha is földi boldogságban élhet, akkor tévedésben 
vagy. Legfeljebb bódultság van a Földön, ami sajnos feledtetni képes azt a 
boldogságot, amire teremtve vagytok.

Mivel te nem azt kívánod Tőlem, hogy valami bódultságra segítsem 
öcsédet, ezért arra kérlek, hogy imáiddal és magatartásoddal arról tégy tanú-
ságot előtte, hogy a benső békén kívül csak addig hazudhatja magát boldog-
nak valaki, amíg menekül az értelmes gondolkodás elől, s valamilyen narko-
tikum segítségével igyekszik e hazugságot állandósítani a maga számára. De 
ebből a kábulatból előbb-utóbb mindenkinek egyszer fel kell ébrednie.

Társaddal  kapcsolatban  szintén  nem lehet  más  a  magatartásod.  Aki 
gondolkodik, az nem képes józanul sokáig olyan étellel táplálkozni, amely-
ből ki van vonva a tápszer. A tápszer pedig a normális ember számára min-
dig valami  örök jó! Ennél kevesebb normális embert hosszú távon ki nem 
elégíthet. Örök jót pedig kizárólag egyedül csak Nálam lehet találni. Mindad-
dig szükségszerűen nyugtalan marad szívetek, míg Bennem meg nem nyug-
szik. Otthonotok csak Én vagyok. Aki nem akar Engem, az hontalan marad.

Megáldalak, hogy azt a békét, amelyet Én adok neked, tudd úgy sugá-
rozni, hogy benned Rám ismerjenek azok, akik veled találkoznak.
Nagyon szeretlek benneteket!"

******************************************************
537. BIZONYOSSÁGOT KÉREK

Kérdező:  Szeretnék bizonyosságot kapni. Találkoztam a REIKI- cso-
dával. Angyalokat észlelek közelemben. Félek. Alaptalan a félelmem?
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HANG: "Azért jöttem közétek, hogy szemeket és erőt kapjatok Tőlem. 
Szemeket, hogy meglássátok a számotokra egyedül helyes utat, és erőt, hogy 
ezt az utat vállalni is képesek legyetek. Tehát ezért jöttem. És azért marad-
tam köztetek, hogy meg tudjatok maradni azon az úton, amelyről Én nagyon 
tudom, hogy egyedüli út számotokra a félelem nélküli szívbékéhez.

Félelmed nem alaptalan. Örülök, hogy nem elnyomni akarod, hanem 
feldolgozni, megszüntetni Általam.

Azért maradtam közöttetek Lelkemmel, mert tudtam, hogy fejlődő lé-
nyek vagytok, és jönnek idők, amikor a természetes lelki, szellemi fejlődés 
következtében olyan pályamódosításokat kell végeznetek, amelyet elvégezni 
Tőlem függetlenül képtelenség. Az Út és a Cél, mindkettő Én vagyok. A RE-
IKI és egyéb ismeretek, módszerek és beavatások csak annyiban képesek fé-
lelem nélküli életet biztosítani, amennyiben Általam, Velem és Bennem érle-
lődnek hatékonnyá. Sajnos, ezek más, ártó szellemek hatására is hatékonnyá 
tudnak érlelődni. Sőt! Ha nem Általam, Velem és Bennem történik ez, akkor 
mindig ellenemre és ellenetekre történik. Hosszú távon ezt mindenki kényte-
len lesz belátni. Azok, akik úgy nyílnak ki a szellemvilág felé, hogy azt nem 
Felülről,  Lelkemtől kapták meg, azok nagyon ki vannak téve annak, hogy 
megtévesztő szellemek hálójában találják magukat.

Persze nem a félelem a megoldás, hanem annak felismerése, hogy a 
fellépő félelem az Én szeretésemnek a jele. Mert aki szeret,  az félt!  Van, 
amikor így mutatom meg Magamat, hogy észrevegyétek jelenlétemet élete-
tekben, és azt, hogy segíteni akarok.

Amikor még a szellemi, lelki fejlődésnek alacsonyabb fokán álltatok, 
akkor - amint  a Bibliában is  olvashatod - kifejezetten tiltotta  Lelkem azt, 
hogy közvetlen kapcsolatba kerüljetek a szellemvilággal. Ma ezt már nem til-
tom, sőt, nagyon is helyeslem. De csak akkor és annál az embernél, amikor 
és aki jól ismer Engem, Jézust, és ennek az ismeretnek a birtokában számára 
nem a Biblia a forrás, hanem az a Lelkem, aki semmiképpen sem szokta ki-
kerülni, feleslegessé tenni a józan ész használatát,  hanem nagyon is igényt 
tart rá!

Azt tanácsolom tehát, hogy bátran, kritikusan kezdd el olvasni a Bibli-
ában található evangéliumaimat. Legyen egy olyan füzeted, amelybe beleírod 
fenntartásaidat, kételyeidet. Időnként találd meg a módját annak, hogy prob-
lémáidat másokkal is megbeszéld. Most nem papokra gondolok elsősorban. 
Sőt! Legkevésbé rájuk! Ők a legkevésbé alkalmasak arra, hogy Lelkemre fi-
gyeljenek, mivel arra nevelték őket, hogy ne Lelkemre, hanem elöljáróikra fi-
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gyeljenek. Valamikor, a fejlődés előző szakaszaiban ez helyes is volt. De ma 
már ők, hacsak nem nagyon nyitottak, a legkevésbé alkalmasak arra, hogy 
Engem  jól  megismerjenek.  Országotokban  egyetlen  olyan  társaság  van, 
amely jobban ismer Engem, mint a többiek. A BOKOR BÁZISKÖZÖSSÉG. 
Irodalmuk legtanulságosabb könyvei a KIO és a MERRE MENJEK?

Jogos tehát a félelmed mindaddig, amíg Engem meg nem ismersz za-
varmentesen. Ez azt jelenti, hogy akkor ismersz Engem jól, ha Rám hivat-
kozva, értelmednek megnyugtató választ tudsz adni magadnak és természete-
sen másoknak is, minden felmerülő problémában. A benned lévő Lelkemnél 
nagyobb tekintély nem lehet számodra senki!

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

538. VALLÁSOS VAGYOK. TÁRSAM ELHAGYOTT
Kérdező: Vallásos vagyok. Társam elhagyott. Menjek utána?
HANG: "Szó sincs róla! Te szabad vagy! Tudom, hogy ezt így kimon-

dani könnyű, de te, aki szinte mindent egy lapra tettél fel, ezt így megélni ne-
hezen tudod. Pedig ez az igazság.  Ő sohasem mondott  komolyan IGEN-t 
arra, hogy életét érted áldozza. 

A házasságban a szakítás nem kezdődhet, nem indulhat el attól, aki En-
gem igazán szeret. De ha a másik már elhagyta, akkor ne érezzen az elha-
gyott lelkiismeret-furdalást. Egy köteléket elég az egyiknek elszakítani. Ak-
kor az el van szakítva. Igaz, hogy amit Isten egybekötött, azt ember el ne sza-
kítsa, de van még sok más tilalom is, melyeket ha valaki nem tart meg, akkor 
Isten hiába mondja, hogy nem szabad. A tények tények a tilalom ellenére is.

Azt ajánlom, ne tégy lépéseket arra, hogy újra együtt legyetek. Ameny-
nyiben karmikus sors számotokra az, hogy házasságban éljetek, akkor ezt, 
mint egy vizsgán megbukott diák, csak az cipeli a további életében, aki kez-
deményezője volt a szakításnak. A szakításhoz nem szükséges a fizikai eltá-
volodás. Elég, ha valaki lelke mélyén nem vállalja tovább azt, hogy a mási-
kért éljen. Aki e téren ezt elkezdi, az ezt rosszul teszi. Aki tudomásul veszi 
ezt a másik fél részéről, az éppen azáltal mutatja ki, hogy okos, mert szabad-
nak mondhatja magát.

Bízzál nagyon Bennem! Csak Bennem találhatod meg az igazi önma-
gadat, és azt a benső békét és harmóniát, amely után annyira vágyódik a lel-
ked.  Nagyon szeretlek,  és  ez Nálam nem csupán szavakból  áll.  Amíg hű 
akarsz maradni Hozzám, addig Én felelek érted. Az Irántam való hűségből 
nem következik az, hogy hű légy olyanhoz, aki hűtlen lett hozzád, aki kilé-
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pett életedből. A két hűségnek semmi köze egymáshoz. Az Én hűségem ak-
kor is él, ha te megszakítanád. Ember és ember közötti  hűséggel nem így 
van.

Kemény megtapasztalások árán megtanulhattad, hogy aki nem segít té-
ged Felém, az visszahúz. Nem igaz az, hogy Isten bárkihez is kötné saját hű-
ségét. Ha társad elhagy téged, s te szeretni akarsz Engem továbbra is, akkor 
egy új, tisztultabb hűség fog szívedben otthonra találni. Jobban át tudod élni 
akkor, hogy mi végleg és örökre egymáshoz tartozunk. Légy erős!

Megáldalak az ERŐSSÉG  LELKÉVEL!"
***************************************************

539. HOVÁ KÖLTÖZZÜNK?
Kérdező: 1. Hová költözzünk? 2. Őrangyalomról szeretnék többet tud-

ni. 3. Jelent valamit a névváltoztatásom? És keresztnevem? 4. Egy álomról 
kérek magyarázatot.  Egy meleg szeretetet árasztó gazdaságban jártunk. Az 
volt mindannyiunk érzése, hogy föl tudnánk fejleszteni a gazdaságot.

HANG: "Barátom! A költözéssel kapcsolatban csak arra a sugallatra 
mondj igent, amit te hallasz belülről. Mint tudod, előttem nincs férfi és nő 
olyan értelemben,  hogy különbséget  tennék közöttük.  De az  Én lelkem a 
REND LELKE, s mivel szerepeket kiosztó vagyok, ezért a költözés egy há-
zaspár esetében a férfi döntésén kell  hogy múljon.  Azt is  tudod, hogy Én 
közvetlenül,  sugallat  által  csak nagyon ritkán,  és nagyon súlyos esetekben 
szólok hozzátok. Az Én természetes utam az, hogy a hittől átjárt józan esze-
teket használom eszköznek arra, hogy irányítást adjak nektek az életetek fo-
lyamán. Tehát ne úgy tedd föl a kérdést, hogy vagy Kalifornia, vagy Alaszka, 
hanem azt is számításba kell venned, hogy ott kell maradnod, ahol vagy, ad-
dig, amíg sugallatot nem kapsz, illetve a hited által átjárt józan megfontolá-
sod hatására, melyet természetesen elsősorban feleséged segítségével kell ki-
alakítanod, másképpen nem döntesz. 

2. Őrangyalodról szeretnél többet tudni? Átadom neki a szót.
'Drága Testvérem! Nagy öröm számomra, hogy közvetlenül szólhatok most 
így hozzád, mivel erre édes Mesterünk, Urunk és drága Barátunk, Jézus kért 
fel engem.

Testvérem! Szólíts ADORANS-nak. Nemcsak imádkozó vagyok, ha-
nem olyan imádó, akinek lénye az imádás. Létem minden rezdülése imádság 
FELÉJE! Ez emberi  szavakkal  meg sem közelíthető.  Ezt  élni  kell!  Ez az 
ÉLET a szerepem FELÉJE! E szerepem tisztító, sugárzó örvénye ölel át té-
ged s tieidet. Ez a szerepem feléd! Soha nem vagyok egyedül, és te sem vagy 
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soha egyedül! Angyaltestvéreim, kik imádkozó lényem édes létének boldog 
élvezői és árasztói is, szintén nagyon szeretnek téged, tieidet,  és így, mint 
egy kicsiny,  de  küldetésében mérhetetlenül  hatékony csoport  vigyáz  arra, 
hogy a feléd és tieid felé áradó ártó erők megszégyenüljenek, elgyengüljenek, 
és vegyék tudomásul, hogy te az ÉG gyermeke vagy.

Feleséged őrangyalának neve: ANIMOSA. Szándékunkban egyek va-
gyunk, de külön valóság ő is, én is. Kérjétek gyakran segítségünket, mert az 
irántatok tanúsított tiszteletünk megkívánja tőlünk, hogy várakozni tudjunk 
addig, míg nem szólítotok meg bennünket. Ez a magatartásunk, mely annyira 
tiszteli  és  értékeli  szabadságotokat,  megkülönböztetett  értékünk azokkal  a 
szemtelen szellemekkel szemben, akik bizony nem szabadságtisztelők. Pedig 
tudják az ostobák, hogy éppen ez a viselkedésük az, ami miatt értéktelen a 
térhódításuk, mivel a szellemvilág és az embervilág kapcsolatában az erköl-
csi értéket az embervilágban megvalósult szabad döntés biztosítja. Szeretni, 
nem szeretni, igazán csak szabad döntés következtében lehet.'

Eddig tehát az ADORANS szólt hozzád. Most ismét Én, Jézus szólok 
hozzád.

3. A névváltoztatásod bizony jelent valamit. Először azt jelenti, hogy 
az a föld, az a táj, melyből gyökereid erednek, arra figyelmeztetnek, hogy 
képviselned kell annak értékeit. A ‘Péter’ nevednek pedig szintén van jelen-
tősége. Az elgondolásom szerint általad birtokolt lelki, szellemi értékek Tő-
lem meghatározott, s tőled is nagyon helyeselt keménységet igényelnek. Ez 
nem valami általánosítás. A ti földi életetekben nagyon gyakran a nyitottság 
nem szokott együtt járni az állhatatossággal. A te életednek pedig éppen az a 
küldetése, hogy nyitott légy, s ugyanakkor kemény. E két magatartásforma 
csak  a  felszínen  tűnik  ellentétesnek.  A mélységben e  kettő:  EGY. Amint 
EGY személyt jelent a két neved, úgy EGY-et jelent e két név jelentése és je-
lentősége is.

4. Álmod arról a belőletek kibontakozó energiáról tudósít, amely hivat-
va van megkönnyíteni mások életét. Álmod tartalma ÁLDÁSOMAT HOR-
DOZZA! Megáldalak a
               NYITOTTSÁG és a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
540. MIBEN KELL VÁLTOZNOM?

Kérdező: 1.  Milyen  tulajdonságaimon  kell  változtatnom?  2.  Mi  az 
életfeladatom? 3. Hány életem volt már eddig?
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HANG: "Drága Gyermekem!  Kérdéseid  sorrendjét  megváltoztatom. 
Az utolsóval kezdem. 

3. Kétféle feladat van, amiért valaki a Földre születik. Vannak a meg-
szentelők és vannak a megszentelendők. Amint a szavak jelentése is mutatja, 
a megszentelők azért jönnek le a Földre, hogy segítsék a megszentelendők 
megszentelődését. Ezek a jó szellemek tehát annyira égnek az Én szeretetem 
tüzétől, hogy szinte Hozzám hasonlóan kiüresítik önmagukat, lemondva a 
színről színre látás végtelen boldogságáról, vállalva földi sorsomat, Lelkem 
sugallatát követve hirdetik szóval és cselekedetükkel, hogy nem sok, csak 
egy ÚT vezet az üdvösségre. Az, amely Bennem testesült meg kétezer évvel 
ezelőtt. Tehát a feltétel nélküli, mindenkire kiterjedő és jót akaró szeretet 
útja. 

Ezek a jó szellemek, akár kunyhóban, akár palotában születnek, hama-
rosan keresztutat járnak, és valamilyen formában keresztre feszíti őket a földi 
világ. Ezeknek minden javukra válik! 

A megszentelendők kétfélék. Vannak az újraszületettek egy más test-
ben, és vannak az újraszületettek ugyanabban a testben. Amíg nem születik 
valaki újra ugyanabban a testben, mindaddig újra le kell születnie a Földre 
egy másik testben. A megszentelendők számára tehát a cél az, hogy átéljék 
az újjá-, az újraszületés csodálatos élményét, s így többé már ne kényszerül-
jenek újra lejönni a Földre. Vannak ugyan ezek között is olyanok, akik földi 
haláluk után lejönnek, de akkor már mint megszentelők jönnek. Ez nagyon 
ritka. 

Arra a kérdésedre tehát, hogy hány életed volt eddig, az a válaszom, 
hogy egy volt, s ennek az egynek addig kellett újra leszületnie a Földre kü-
lönböző testben, amíg ugyanabban a testedben, tehát a mostaniban, nem ér 
véget egy újjászületéssel e sorozat. Erről az újjászületésről beszéltem Niko-
démusnak, aki akkor még előtte állt ennek. (Eddigi reinkarnációidnak számát 
nem kell tudod.)

Minden ember számára tehát a földi halál után van egy olyan dimenzió, 
amelyben mindenki olyan önismeretre jut, melyben tisztán és egyértelműen 
látja, hogy az Enyém vagy nem az Enyém. Ha az Enyém, akkor végtelen, 
boldog örömben bízza Rám magát tovább, s Én lendítem őt a lelki, szellemi 
fejlődésének további dimenziói felé. Ha azt látja, hogy nem az Enyém, akkor 
két eset lehetséges. Vagy kéri azt az őrangyalát, aki hozzá letranszformálód-
va segíthet neki abban, hogy hogyan és miképpen szülessen le újra a Földre 
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vagy más bolygóra, vagy nem kér segítséget, s önmaga akarja megválasztani 
szüleit, karmáját.

Téged megnyugtatlak. Nem kell újra leszületned a Földre. Szereteted 
elég erős és letisztult ahhoz, hogy végbemehessen benned az újjászületés él-
ménye.

2. Életfeladatod tehát az, hogy engedd magadban működni Lelkemet, 
aki rugalmassá, hajlékonnyá, és bizonyos határokon belül alkalmazkodóbbá 
akar formálni téged Isten dicsőségére és mindazok lelki javára, akikkel kap-
csolatba kerülsz. Életfeladatod tehát a szeretni tanítás. Főleg példával!

1. Semmiféle tulajdonságodon nem kell változtatnod. Minden tulajdon-
ságod jó arra, hogy áldásomat hordozza. Neked csupán az irányra kell figyel-
ned.  Tehát a tiszta szándék az, amit kérek naponta tőled. Benned is nagyon 
tudatosulnia kell annak a felismerésnek, hogy nem az a lényeg, milyen vagy, 
hanem az, hogy az Enyém vagy!
   Megáldalak a SZERÉNYSÉG  LELKÉVEL! ( Ez meglep. Ugye?)"

*****************************************************
541. KÜLDETÉSEM MILYEN MAGATARTÁST KÍVÁN?

Kérdező: Mi  a  küldetésem?  Milyen  legyen  a  helyes  viselkedésem 
gyermekeimmel szemben? Lehetek-e önzőbb, vagy csak szolgálnom szabad? 
Megérzéseim helyesek-e, és kitől jönnek?

HANG: ”Küldetésed nem kisebb, s nagyobb nem lehet, mint az, hogy 
általad Én éljek. Hidd el, ez nem nehéz. Az Én igám édes, és az Én terhem 
sokkal könnyebb, mint azok a terhek, amelyeket ti választotok ki magatok-
nak. Sokkal jobban szeretlek annál, semhogy túlfeszített megterhelést raknék 
rád.

Gyermekeiddel szemben nyugodtan hódolhatsz kedvtelésednek. Egyet-
len szempontot kell tisztán látnod: soha senkinek nem szabad ártanod. Leg-
több édesanya úgy van önmagával, hogy nem látja elégnek azt, amit gyerme-
keiért áldoz. Tehát nem ott szoktak a problémák jelentkezni, hogy bántasz 
valakit, hanem ott, hogy nem szereted eléggé. De itt az igazság kedvéért azt 
is meg kell mondanom, hogy vannak olyan szülők, akik, főleg idősebb kor-
ban, semmivel sincsenek megelégedve. Ennek egyszerű oka az, hogy életé-
ben ahelyett, hogy önmagát fegyelmezte volna, mindig másokat akart nevel-
ni. Te ne essél bele ebbe a hibába! 

Az, amit te önzésnek nevezel, az valójában nem önzés, csupán nem ha-
gyod magadat kihasználni. De itt is felhívom valamire a figyelmedet. Arra 
lehetőséget kell adnod tieidnek, hogy felhasználjanak, de arra nem, hogy ki-
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használjanak. Tehát van olyan, hogy fel kell kínálnod szolgálatodat. Csak azt 
nem szabad engedned, hogy állapotszerű cselédsorsot várjanak el tőled. 

Megérzéseid  azért  helytállóak,  mert  benső érzékenységed erre alkal-
massá tett téged. De itt is fontos az óvatosság. Az értelem kontrollja, a kriti-
kai érzék használata nagyon fontos magaddal szemben is. 

A megérzéseid forrásának nem kell különösebb jelentőséget tulajdoní-
tanod. Ez veled született adottság, s működéséhez nincs szükséged különle-
ges szellemi segítségre. De itt is hozzá kell tennem ehhez valamit. A te an-
gyalod és a jó szellemek, ha kéred őket, segítenek e megérzésed továbbfej-
lesztésében, ápolásában. Jól teszed, ha ezt teszed.

Megáldalak BÖLCSESSÉGEM  LELKÉVEL!
*****************************************************

542. A HARMADIK SZEMRŐL, ISTEN ORSZÁGÁRÓL
Kérdező: 1. A harmadik szem látása kitől van? 2. Csak ami a Bibliá-

ban található, olyan feladatok vannak? 3. Te ígérted, hogy a menyek országá-
nak titkait megtudhatjuk. Hogyan?

HANG: ”A harmadik szem egy szimbólum, amely mögött olyan ké-
pesség húzódik meg, amelynek segítségével valaki nem a szemével, hanem 
valahogy másképpen lát.  Tehát itt  nem fényvisszaverődés észleléséről van 
szó, hanem olyan képességről, amelynek nincs szüksége külső fényre ahhoz, 
hogy eseményeket, tárgyakat, képeket felismerjen. Tehát olyan  benső szem-
ről van szó, amellyel sötétben is lehet látni. Nevezhetnétek ezt - kissé leegy-
szerűsítve - hatodik érzéknek is.

Ez a képesség mindenkiben ott szunnyad, csak eddig azért szorult hát-
térbe, mert nem volt rá szükség a szellemi, lelki fejlődésetek érdekében olyan 
elterjedten, mint most. De előttetek is sok embernek nyílt meg így ez a benső 
szeme, csak nem nevezték ezt szemnek.

Éppen azért, mert emberi képesség, e szemeket lehet fejleszteni. E fej-
lesztés mindig rizikóval jár, vagyis ha nem szemnek, hanem hatodik érzék-
nek nevezem, akkor – jobban megérted - belekeveredhet, főleg kezdetben, de 
később is, olyan emberi vágy, amely csak a vágyak szintjén valóság, de a ha-
todik érzéket, mint forrást, nem veszi igénybe. 

Az természetes, hogy ezt nemcsak fejleszteni lehet, hanem Általam is 
fölerősíthető, és ott és akkor erősíti föl ezt Lelkem, ahol és amikor jónak lát-
ja. Ilyenkor lehet adománynak, karizmának  nevezni.

Az ne zavarjon, hogy ez nincs benne a Bibliában. Sok olyan tény van, 
ami nincs benne a Bibliában. 
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Akiknek a Biblia az istenük, azok bálványimádók akkor is, ha ezt kép-
telenségnek tartják magukra nézve. Azért bálványimádók, mert nem a Biblia 
azonos Velem, hanem az Én Szent Lelkem! Aki tehát a Bibliát Velem azono-
sítja, az bálványimádó! 

A Szentlélek akár írásban, akár szóban, olyan gondolatokat közöl vele-
tek,  amelyeket  éppen azért,  mert  ti  fogalmaztok  meg önmagatok szintjén, 
nem azonosak a Szentlélek LÉNYÉVEL. Tehát a Bibliában található szavak 
nem Isten szavai, hanem azoknak szavai, akik azokat leírták. Vagyis a leg-
jobb szándék mellett  is  kénytelenek  voltak  önmagukat  is  belevinni  abba, 
amit leírtak vagy mondtak. Ezért olyan fontos rangsorolni a Bibliában, és az 
Én szavaimat szabad csak egy az egyben Isten szavainak mondani.

De még az Én szavaimról is ki kell jelentenem, hogy ember szavai. 
Igaz azonban, hogy olyan ember szavai, aki a legtisztultabban, a legzavar-
mentesebben tudta közölni veletek Isten gondolatait. 

Ezért jogos kérésem az, hogy Hozzám mérjétek a Bibliában található 
gondolatokat, mert akkor ki tudjátok szűrni azt, amit a szent író, mint sajátját 
írt le. Így nagyobb lehetőségetek lesz arra, hogy felismerjétek Isten országá-
nak titkait. Ha e titkok megfejtését nem Nálam, hanem Pálnál vagy Izaiásnál, 
vagy bármelyik szent írónál keresitek, bizony tévedést tévedésre fogtok hal-
mozni, s nem fog megadatni nektek, hogy megismerjétek Isten országának 
titkait.

Mindebből láthatod, hogy nagyon sok jó szándékú bálványimádó él kö-
zöttetek, akik személyes sértésnek vennék, ha szemükbe mondanád ezt.

A fenti sorokban, ha figyelmesen olvasod, minden felvetett kérdésedre 
megtalálod a válaszomat.

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"
******************************************************

543. A HANG VÉLEMÉNYE ÖNMAGAMRÓL
Kérdező: Szeretném hallani életemről véleményedet!
HANG: ”Halljad hát! A lényegre mutatok rá. A te feladatod lesz ebből 

kibontani mindazt, ami a gyakorlati életed számára naprakész állapotban tud-
ja tartani lelkedet.

 A MÁSSÁGOD   a lényeg!   A Földön élő emberek kicsiny töredéke az, 
akiknek nem kell többé reinkarnálódniuk. Te e kicsiny töredékhez tartozol. 
Te  reinkarnálódtál már mostani életedben saját, jelenlegi testedben, vagyis 
újjászülettél, s így többé nem kell olyan szenvedékeny sorsot vállalnod, ami-
lyet magad körül látsz. Nagy szó ez a ti fogalmaitok körén belül. 
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Csak az újjászületettek  tudják megérteni  az  újjászületetteket.  Mások 
csupán kicsit csodabogaraknak könyvelik el őket. 

Minden ember számára az az újjászületés, amit inkább így lehet fogal-
mazni, újraszületés, tehát rendre más testben megjelenés a földi dimenzióban 
addig tart,  amíg meg nem történik  az az  újjászületés,  amely saját  testben 
megy vége, s amit Lélekkeresztségnek is szoktatok nevezni.

Ezzel be is fejezhetném a kívánságodra adott véleményemet, mivel aki 
már újjászületett, az tapasztalatból tudja, hogy élete az Én kezemben van, te-
hát Nálam nélkül semmit sem tehet, de Általam mindenre képes. De nem fe-
jezem még be,  mert  buzgóságod érdekében fontosnak tartom tudatosítani 
benned a következőket: 

Amit  a Zsidó levél  szerzője  írt,  (Zsid.  6;4-6.)  az inkább ijesztgetés, 
mint valós tény. Hibázhat egy újjászületett is, de az ilyen botlása nem meg-
keményíti őt, hanem még közelebb hozza Hozzám. Nekem nem kell  tarta-
nom attól, hogy e kijelentésemből egy újjászületett azt következteti ki, hogy 
vétkezzen csak, mert így közelebb jut, jobban egy lesz Velem. Nem, mert ő 
tudja, hogy bármit bárhogy vétkezik, az a vétek nem Ellenemre történt, ha-
nem érte, aki szinte észrevétlenül kezdte figyelmen kívül hagyni Lelkem sza-
vát, s a vétek, mint valami ostor vége úgy csattant rajta, hogy ez észhez térí-
tette őt. Így lett e vétke annak a felismerésnek oka, hogy elhajlott Tőlem, s 
így nyitott e vétek utat ismét vissza Hozzám.

Fognak még furcsa dolgok történni veled életedben. Ezek mind azért 
lesznek lehetségesek, mert te új teremtmény vagy!

Megáldalak, hogy ÁLDÁSOM maradj!"
*******************************************************

544. HÁZASSÁGOM SOHASEM VOLT IGAZ
Kérdező: 1. A házasságom sohasem volt az igazi. 2. Miért nincs szinte 

senkivel jó kapcsolatom? 3. Sorsszerű az a kapcsolat, akivel most úgy gon-
dolom, hogy egy tudok lenni? E kapcsolatért mindent vállalok.

HANG: "Házasságod valóban nem volt igazi. Az általad elképzelt iga-
zi házasság csupán fantázia szüleménye.

Számomra súlyos gondot jelent az, hogy attól tartok, nem tudok a te 
nyelveden beszélni, s így nem értjük meg egymást. Azért gondolom ezt, mert 
Én tudom, hogy minden olyan döntés, ami valakinek életét értelmesen segíti 
a boldog kibontakozás útján, nem külső hatásoktól kapja az impulzust, a kez-
deti lendületet, hanem Tőlem, aki a te lelkedben is ott vagyok, és azért va-
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gyok ott, hogy Tőlem várd a megoldást, és ne magadtól, s főleg ne más em-
bertől.

Te összeolvastál ezt-azt, s úgy vagy, mint mikor valaki végignéz egy 
filmet a tévén, s úgy gondolja, hogy már ismeri is az ott szereplők életét. Az 
ilyen szemléletet cáfolni lehetetlen. Csak keserves tapasztalat józaníthat ki 
abból az alapállásból, amelyet te most valóságosan, egyedülállóan jónak tar-
tasz. Te így fejezted ezt ki leveledben: „Ezért mindent vállalok!” - Meg kell 
mondjam, nagyon éretlen, buta beszéd ez. De majd kinövöd! De addig....! 
Nem szeretnék a bőrödben lenni!

Mondok neked pár szót a karmáról. A karma egy olyan meghatározott 
keret, melyben el kell tudnia dönteni mindenkinek, hogy Mellettem vagy El-
lenem akarja  életét  megoldani.  A karmikus  találkozások  nem arra  valók, 
hogy bárkit is tönkretegyenek, hanem arra, hogy kihívást jelentsenek a Mel-
lettem vagy az Ellenem hozandó döntésre. 

Mindent  vállalni  csak  Mellettem szabad  és  lehet.  Mindaz,  aki  nem 
Mellettem vállal mindent, az senki mellett sem vállal semmit! Egy óriási ha-
zugságban él! A hazugság atyjának adta át magát. Magyarul: az ördögnek! 
Én vagy első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott! Hát ennyit a 
karmáról.

Most arról mondok pár szót, hogy miért nincsenek jó kapcsolataid.
Mielőtt a Földre születtél, olyan állapotban voltál, hogy nem voltál al-

kalmas saját földi jövőd karmikus sorsának kitisztázására. Így mások tették 
ezt meg helyetted és érted. Mióta a Földön vagy, nem vagy képes ezt feldol-
gozni magadban. Lelked mélyén azt a makacsságot hordod, hogyha te Isten 
lehetnél, akkor bizony sok mindent másképpen csinálnál, mint ahogy Én te-
szem.  A lázadásnak ez a sátáni  vonása mérgezi  kapcsolataidat,  s  fogja is 
mindaddig, míg meg nem adod magadat Nekem! 

Mivel  szabadnak, tehát  Magamra teremtettelek,  ezért  nem szólhatok 
bele életedbe, s minden ostobaságot kénytelen vagyok megengedni annak re-
ményében, hogy egyszer te is el fogsz jutni arra a felismerésre, amit így fo-
galmazhatok meg: Az Istent szeretők tanácsa szerint akarom elrendezni éle-
temet. Itt most elsősorban Istent szeretőnek Magamat gondolom, Jézust. Ha 
tehát a Bibliában olvasható evangéliumaim lesznek majd számodra irányel-
vek, akkor kezdünk majd egy nyelven beszélni.

Most csak annyit tudok mondani, hogy függetlenül a te viselkedésed-
től, döntéseidtől, CSAK ÉN SZERETLEK TÉGED IGAZÁN, ÉS BOLDOG 
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CSAK  AZ  ÉN  SZERETETEM  ELFOGADÁSA  ÁLTAL  LEHETSZ. 
ENGEM NEM HELYETTESÍTHET SENKI!"

*****************************************************
545. VAN MEGRONTÁS? JÉZUS SZENVED MIATTUNK?

Kérdező: 1. Amit a tévében láttam: jégeső, ami piros lett. Igaz ez? Jé-
zus valóban szenved miattunk? 2. A karizmatikusok szektások? 3. Egy test-
vérünk nincs kibékülve velünk, pedig megajándékozta Jézus őt a tudomány 
lelkével. 4. Van olyan, hogy valaki meg tud rontani családokat? Ha van, ho-
gyan lehet védekezni ellene?

HANG: "1. Én, Jézus sokat szenvedek azokban az emberekben, akik 
bármiféle gonoszság áldozatai lettek, és azok, akiknek ez fáj, szintén az Én 
fájdalmamat  hordozzák.  Arra kérlek benneteket,  hogy ne csak imával,  de 
böjttel és jó cselekedetekkel, tehát a szeretet igazi megélése által igyekezze-
tek vigasztalni Engem. Az az ima, amelynek nincsenek szeretetben megho-
zott áldozat-cselekedetei, azok nem érnek semmit, sőt ártanak, mert félreve-
zetik az imádkozót. Azt hiszi magáról, hogy a szeretetben való növekedés 
nélkül is hatékony lehet az, ha Hozzám beszél. Nem lehet hatékony!

Minden imának az a legfőbb feladata, hogy növelje bennetek a szerete-
tet. Tehát azt a viselkedést, aminek örül minden jó szándékú ember. Főleg a 
megszólástól tartózkodjatok, mert azt nagyon nehéz jóvá tenni! Legyetek na-
gyon irgalmasok egymáshoz, hogy irgalmasságot nyerjetek!

2. A karizmatikusok azok a gyermekeim, akik az Én Lelkem által újjá-
születtek. Igaz, nem lettek okosabbak, mint azelőtt voltak, egyik-másik talán 
jobb sem lett, de az biztos, hogy boldogabbak, mint azelőtt voltak. Imádkoz-
zatok azért, hogy mindannyian karizmatikusok legyetek. A mennyek orszá-
gába csak azok mehetnek be, akik újjászülettek a Szentlélek által (János 3;5). 
A karizmatikusok ilyenek! 

3. Aki nincs kibékülve veletek, az nem jár jó úton akkor sem, ha a vi-
lág összes  tudományát  magában hordja.  Az ördög mindannyiotoknál  oko-
sabb, mégis ördög. Az embert értékessé Előttem nem az teszi, amit tud, ha-
nem az, ahogy szeret!

4. Megrontani csak azt, csak azokat lehet, akik maguk is akarják ezt. 
Aki átadta magát Nekem, azt a pokol összes ördöge sem tudja megrontani. 
Minden megrontás ellen biztos védekezés az az elhatározás, hogy ha valaki 
kijelenti, hogy ő soha senkinek nem akar ártani, hogy ő mindig mindenkinek 
meg akar bocsátani, és mindig segíteni, szolgálni akar ott, ahol erre lehetősé-
ge van. Aki így gondolkodik, az Bennem él, és Én őbenne!
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Így ajánld föl magadat is Nekem!
Megáldalak SZERETETEM  LELKÉVEL!"

*******************************************************
546. MI A TERVED VELEM?

Kérdező:  Mi a feladatom? Mi a terved velem? Miért kellett tennem 
azt, amit tettem? Az énekről, képekről mit kell tudnom?

HANG: "Te a HANG-tól vársz felvilágosítást olyasmiről, aminek ben-
ső megérlelődése előtt nem hasznát, hanem kárát vallanád. Siettetni akarsz 
valamit, amit siettetni nem szabad. 

Azt  jól  látod,  hogy külön-külön kell  feldolgoznotok információimat. 
Igen. Én nem gyártok szériában semmit és senkit. Két fűszál, két levél nincs 
egyforma. Hogy is lehetne két ember egyforma, ha egyszer külön-külön te-
remtettem boldogságra minden embert! Ezt nem cáfolja, hanem elősegíti az, 
hogy egymásra hangoltan kell mindegyikteknek megtalálni saját boldogságát, 
és senki sem lehet sem boldog, sem boldogtalan a másik helyett. De a másik 
miatt sem, annak ellenére, hogy egymásra hangoltan lehettek csak boldogok. 
Mindenki önmaga miatt lehet boldog a másikért! Ha ezt megérted, akkor egy 
nagyon lényeges alapot helyeztél életedben megfelelő helyre. 

Három szempontot kell tehát figyelembe venned. Az egyik az, hogy a 
Tőlem kapott vagy engedélyezett látásokat, élményeket szellemi munkával 
fel kell dolgoznod, s ezt a munkát nem végezheti el más helyetted. A másik 
az, hogy irigylésre méltóvá kell válnod mások szemében. Ez azt jelenti, hogy 
másokért kell boldognak lenned. A harmadik pedig az, hogy e kettőnek kö-
zös gyökere az Én életem benned. 

A világon Én vagyok az egyetlen, aki saját boldogságomat át tudom 
adni annak, aki elfogad Engem olyannak, amilyen vagyok. Kizárólag csak 
Lelkem képes személyiségedet úgy megnyitni, hogy EGY lehessek veled. Itt 
tehát nem valami felületes egységről van szó, hanem annyira EGY tudok len-
ni Enyéimmel, amint az izzó parázsba dobott szén egy tud lenni a parázsló 
tűzzel. Az izzó parázs Én vagyok, s te ilyenné azonosulsz Bennem!

Bízom abban, hogy feltétel  nélkül vállalod ezt  az AZONOSSÁGOT 
VELEM!

Megáldalak a TÜRELEM  LELKÉVEL!”
******************************************************

547. A FEJTETŐN LÉVŐ CSAKRÁRÓL 
Kérdező: 1. Miért csak nagymamám segít? 2. Miért kellett csak nekem 

küzdenem a sötét alakokkal? 3. Mit jelent a fejtető csakrán megjelenő jel? 4. 
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Feladatomról  érdeklődöm. 5. Minden vonatkozásban társam lesz az,  akire 
gondolok? 6. Mit jelent az, amit egyik éjjel a másik dimenzióban átéltem?

HANG: "1. A földi halál után, itt mindenki átvilágított állapotában  - 
van, akinél ez nem is olyan egyszerű - nemcsak önismeretre jut, hanem rálát 
arra a további szerepére is, amely további szeretet-fejlődésében segítheti őt. 
Itt nem kaszál bele senki a másik szerepébe. Mivel egészen más a ti idődi-
menziótok, mint ami itt van, ezért nincs értelme próbálkoznom azzal, hogy e 
téren megértessem magamat. Csak tényeket mondok, és nem folyamatokat.

Aki még nem született újjá saját földi testében, annak nincs lehetősége 
arra, hogy segítse azokat, akik jelenleg földi testben élnek. Annak  egy másik 
testben még  reinkarnálódnia kell.

2. A kereszt erejének győzelmi jellege a Földön éppen abban mutatko-
zik meg, hogy mások segítsége nélkül képes elűzni az ártó szellemeket az, 
aki a kereszt erejét alkalmazza.

3. Nem akarlak megijeszteni,  de fel kell  hívnom a figyelmedet arra, 
hogy az a terület, amelyet te olyan nagyon magabiztosan vélsz kezelni, sok-
kal nagyobb óvatosságot igényel. Tér-idő dimenzió fogalmaiba akarsz olyan 
valóságokat öltöztetni, amelyek e keretet nem viselhetik el. A szimbólumok-
nak éppen az a lényege, hogy lehetőségek. Lehetőségek arra, hogy különböző 
időben, különböző helyeken különböző gondolatokat juttassanak kifejezésre.

4. Sokkal többet kellene foglalkoznod Velem, evangéliumaimmal, mint 
a szellemvilággal! Sokkal többet kellene kérned angyalaimat, hogy álljanak 
melletted,  segítsenek,  mert  kezded elhitetni  magaddal  azt,  hogy te  tisztán 
látsz ott is, ahol minden földi halandó, akár ébren van, akár nem, csak tükör 
által és homályban képes látni. 

Most még van időd és van lehetőséged arra, hogy megálljt parancsolj 
magadnak, mert különben idegosztályra kerülhetsz.

Feladatod tehát az, hogy nagyon józanul,  Velem kezdj komolyabban 
foglalkozni.  Velem,  aki  egyedül  vagyok  az  ÚT,  AZ  IGAZSÁG  ÉS  AZ 
ÉLET!

5. Nem lesz, mert nem is lehet minden vonatkozásban társad az, akire 
gondolsz. Más sem lehet az. E gondolatod gyökere éppen abból a félreértés-
ből táplálkozik, melyre az előbb felhívtam figyelmedet.

6. Tudattalanod csak akkor képes építő módon hatni rád, ha Engem, 
mint SZŰRŐT felismersz, és ennek megfelelően, ennek ismeretében viszo-
nyulsz álmaidhoz.
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Foglakozz Velem, és gyógyíts, segíts ott, ahol erre lehetőséget kapsz, 
de ne keverd össze a klubot a templommal. Csak a komoly, elmélyült imád-
ság, tehát lelkednek Hozzám emelése hozhat áldást reád és munkádra.

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

548. KICSISÉGEM ELFOGADJA-E AZ ATYA?
Kérdező:  1.  Segítségem,  kicsiségem  elfogadja-e  Atyám?  Őrangya-

lommal szeretném mélyíteni kapcsolatomat.
HANG: "Gyermekem!  Ne  mondd  magadat  kicsinek!  Nem vagy te 

olyan nagy! Kétségtelenül igaz, hogy azért teremtettelek, mert EGY akarok 
lenni veled. Bízd azt Rám, hogy milyenné akarlak tenni. Ne legyen hát prob-
léma számodra, hogy milyen vagy. Fontos az, hogy az Enyém vagy, és Én tu-
dom, hogy miért vállaltalak. 

Neked azt kellene megfogalmaznod, hogy te miért vállaltál Engem, és 
ezt minden nap meg kellene fogalmaznod. 

Nemcsak te, de legtöbb ember nagyon feledékeny e tekintetben. Azért 
volna fontos e megfogalmazás, mert akkor értelmesebben tudnál képviselni 
Engem. Most inkább a szíveddel képviselsz, mint az eszeddel. Pedig Nekem 
az is fontos, hogy érvelni is megtanulj az Én érdekemben. Hidd el, hogy ké-
pes vagy erre. Ha valakiben a szelídség párosulni tud az okossággal, akkor az 
illető nagyon jól tud Engem képviselni, s nagyon tud segíteni azoknak a jó 
szándékú embereknek, akik éppen lehetőség hiánya miatt nem ismerik fel, 
hogy mit jelent Hozzám igazodni.

Őrangyalod a te legkedvesebb testvéred a teremtményeim között. Na-
gyon tud együtt örülni és együtt szomorkodni veled. Ne csak vele beszélj 
gyakrabban, hanem többször köszönd is meg őt Nekem. Az ilyen szeretet-
megnyilvánulás jobban alkalmassá tesz téged arra, hogy őrangyalod segítsé-
gével gyorsabban és tisztultabban fejlődj és zárkózz fel Hozzám.

Nagyon szeretlek. Őrangyalod nagyon örül, hogy érdeklődtél felőle.
Megáldalak A BÉKE  és a  JÓZANSÁG  LELKÉVEL!"

******************************************************
549. SEM FÉRJEMMEL, SEM GYERMEKEIM NÉLKÜL

Kérdező:  Társammal nem értjük meg egymást, de gyermekem nélkül 
nem tudnék élni, hát nem válok el. Így viszont nem tudok abban a szeretet-
ben élni, amit Isten elvár tőlem. Mit tegyek?
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HANG: ”Nehéz helyzetben vagyok most problémáddal kapcsolatban, 
mert az a sínpár, melyen életed vonatának haladnia kell, nem javítható ki. Ki 
kell cserélned! E sínpár: SZERETET ÉS SZABADSÁG.

A másodikkal kezdem, és annak is negatív megfogalmazásával, hogy 
az elsőt jobban megértsd. Neve: MEGKÖTÖZÖTTSÉG.

Megkötözöttséged következtében úgy gondolod, hogy rajtad kívül kell 
a dolgoknak megváltozni ahhoz, hogy te önmagadra, békédre rátalálj. Mind-
addig, amíg nem látod be ennek igaztalan voltát,  csupán tüneti  kezeléssel 
tudsz segíteni magadon, vagyis valami formáját vállalnod kell a menekülés-
nek. De ez sem fog sokáig menni, mert  előbb-utóbb vagy megbolondulsz, 
vagy belefásulsz ebbe.

Teljes szemléletváltást kell végezned. Meg kell értetned önmagaddal, 
hogy nem feleségednek kell megváltoznia a te boldogságod, benső békéd ér-
dekében, hanem neked. Itt nem arról van szó, hogy neki nem kell megváltoz-
nia. Neki is meg kell, ha boldog akar lenni. De a te boldogságod nem függhet 
tőle. Ő számodra: tükör.  Ebben a tükörben láthatod, hogy hol tartasz a türe-
lemben, a megértésben, az önfegyelemben, a rugalmasságban. Természetesen 
te éppen így  tükör vagy az ő számára. Ő is benned láthatja meg önmagát 
olyannak, amilyen.

Egy házasság akkor boldog, ha mindketten azt  az egyetlen feladatot 
vállalják, hogy önmagukat megjavítják. Ha csak az egyik vállalja ezt, akkor a 
házasság boldogtalan, de az, aki az önnevelés útját vállalja, megtalálja saját 
békéjét, és abban biztos lehet, hogy megkapja Tőlem ehhez az úthoz szüksé-
ges erőt.

Gyermekeddel is meg vagy kötözve. Ő nem a tiéd. Az Enyém! Te azért 
kaptad, mert ő választott téged arra, hogy addig, míg fel nem nő, a te nevelé-
sed alatt álljon. De az ő boldogsága sem függ attól, hogy te a kapott feladatot 
hogyan teljesíted. Meg kell értened, hogy mindenki, kivétel nélkül mindenki 
a maga boldogságának kovácsa.

A szeretettel kapcsolatban is teljes szemléletváltást kell vállalnod, ha 
nem akarsz egész életedben hazugságban élni. 

A szeretet a Földön lényegében nem élvezet, hanem ÁLDOZAT! Te is 
azért jöttél le a Földre, mert szükséged volt arra, hogy vállald életed áldoza-
tát, és nem azért jöttél, hogy menekülj előle. Csak az áldozat tüze képes kiol-
tani bennetek az önzésnek pokoli lángját, és csak az áldozatvállalás által le-
hetsz te is azzá az emberré, akit Én örök boldogságra álmodtam. 
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Az  eddig  elmondott  szavaim,  bár  nagyon  keményeknek  tűnnek,  de 
hidd el, olyan ez, mint valami operáció. Ha nem valósulhat meg, akkor rot-
had tovább az a szép élet, ami nem rothadásra, hanem boldogságra és boldo-
gításra teremtődött. Mérhetetlen szeretetem nem engedheti meg, hogy ne lep-
lezzem le előtted betegségedet, s ez a szeretet követeli azt, hogy rámutassak 
a gyógyulás módjára.

Kimondhatatlanul szeretlek. Szeretnélek megkímélni azoktól a csaló-
dásoktól is, amelyeket nem kerülhetsz ki, ha nem válsz szabaddá gyermeked-
től. Tudom, rettenetesen nehéz elhinni, hogy csak másodsorban szabad sze-
mélyekben gondolkodnotok.  Elsősorban feladatokban kell  ezt  tenned.  Aki 
feladatokban gondolkodik, az fel tudja mérni, hogy mi a feladata, és át tudja 
élni,  hogy feladatának teljesítésére mindig készen áll számára a szükséges 
erő, az ÉN ERŐM! Ezzel tesz legnagyobb jót annak, akivel szemben feladata 
van.

Megáldalak a BÁTORSÁG  LELKÉVEL!”
*******************************************************

550. RÁKOS BETEG VAGYOK
Kérdező: 1. Daganatos betegségem van. Szeretnék még pár évet élni a 

Földön. Jó úton járok? 2. Tüskés természetemet hogyan tudnám átalakítani 
úgy, hogy a szeretet útját tudjam járni?

HANG: "1. Drága Gyermekem! Nagyon jól ismerem eddigi küzdelme-
idet, szenvedéseidet. Nagyon közel voltam hozzád olyankor, amikor csügge-
dés vet rajtad erőt. Most is ott vagyok veled, benned! Lelked az Én lakásom. 
Nagyon megértem, hogy a földi életet nagyon fontosnak tartod, mivel úgy 
gondolod, hogy családodnak nagy szüksége van még rád. Ez igaz is. Tudom 
ezt Én is. Örülnék, ha nem vennéd üres, általános kijelentésnek szavaimat, 
mikor azt mondom, hogy Én mindenkinél, nálad is jobban szeretem családo-
dat. 

Ne engedd, hogy a szorongás eluralkodjék rajtad. Azt szeretném, ha 
jobban tudnál örülni annak, hogy benned élek. Ennek az örömnek erősebb-
nek kell lennie benned, mint annak a tudatnak, hogy beteg vagy. Ez az örö-
möd tud képesíteni arra, hogy természeted simulékony, áldást hordozó szere-
tet legyen.

Már születésed előtt, még itt ebben a dimenzióban döntöttél úgy, hogy 
ezzel a betegségeddel az Én szívem szándéka szerint fogsz szembesülni. Ez 
tehát egy olyan karmád, amelynek éppen az a feladata, hogy kihívást jelent-
sen számodra. Kihívást hitre, bizalomra, Rám hagyatkozásra. 
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Békédnek őre olyan angyal, aki általad el sem képzelhető erővel ren-
delkezik abban az irányban, amelyet boldogságod érdekében vállalnod kell. 
Ne félj! Egyetlen pillanatig sem hagy ő téged magadra. Angyalod az a Fény, 
aki belőlem, mint NAPBÓL, állandóan kapja erejét, ragyogását. És mindezt 
érted kapja!

Tudom, hogy a nyomorúságotok földjén nem sok vigaszt találtok ön-
magatokon kívül. De Én benned vagyok! Hő vágyam, hogy erős hittel higgy 
Bennem! A hívőnek minden lehetséges! Még az is, hogy a leglehetetlenebb 
körülmények között  is BOLDOG legyen, vagyis az Én BÉKÉMET hordja 
szívében.

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!" 
******************************************************

551. BOCSÁNATOT NYERHETEK?
Kérdező: 1. Bocsánatot nyerhetek-e? 2. Karmikus bűnök terhelnek? 3. 

Miért mondják, hogy furcsa vagyok? 4. Hogyan kezdjek hozzá, hogy harmó-
niába kerüljek Veled? 5. Vágyaim a másik nem után kielégülhetnek-e? 6. 
Szüleim életéről mit tudhatok meg?

HANG: ”Kedves Barátom! Mint látod, nagyon leegyszerűsítettem kér-
déseidet. Nem azért, mert el akarom nagyolni a választ, hanem azért, mert 
sokkal kevesebb a gyökér, mint a szerteágazó lombozat. Azt pedig magyará-
zat nélkül is tudod, hogy a gyökér hordozza a fát, és nem fordítva. Még az a 
hat kérdés is sok, amelyeket e levél elejére írattam médiumommal. Magad is 
be fogod látni, ha figyelmesen végig olvasod válaszomat.

1. Nekem kell tőled bocsánatot kérnem. Alapvető problémád az, hogy 
nem tudsz  megbocsátani  Nekem.  Bocsánatkérésem jogos.  Az az istenkép, 
melyet te hordozol, olyan, hogy okolja haragodat Irántam. Más téma most az, 
hogy valójában a te istenképedhez Nekem semmi közöm. Nem hiszek az is-
tenedben. Mint ahogy, sajnos, te sem Bennem hiszel, hanem abban az isten-
ben, akiben Én nem hiszek. Sőt! Tudom, hogy nincs is! De mégis ennek a 
nem létező istennek nevében kell bocsánatot kérnem, mivel neked csak ilyen 
istened van, és mert szerinted ez a te istened jobban is kitalálhatta volna ezt a 
világot, mint ahogy kitalálta.

Kedves Barátom! Valamikor nemcsak együtt voltunk, hanem EGY-ek 
voltunk. Azért vállaltál  kitérő pályát, mert nagyon bíztál az igazadban. Na-
gyon bíztál  abban, hogy a szellemi  élet  kibontakoztatása főleg az igazság 
rendjében valósulhat meg. Nem tudtad elfogadni, hogy a szeretet rendjében 
történnek az átváltozások és átváltoztatások, mint ahogy még most sem hi-
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szed ezt el. Nem tudtad elfogadni a szeretet egyeduralmát, vagyis hogy itt és 
a Földön is az erkölcsi igazságon kívül, tehát azon kívül, hogy szeretnetek 
kell önmagatokat, és ehhez kell mérni minden mást, az igazságnak harmónia 
a neve, amely itt látás következtében boldogságot, a Földön pedig irgalmas 
cselekedetek  megvalósítása  és  irgalmatlan  cselekedetek  elszenvedése  által 
benső békét eredményez. Tehát a ti fogalmaitok szerinti jogi igazság nem is 
létezik. Ez csupán a ti találmányotok, mint ahogy a ti találmányotok az az is-
ten is, aki a ti általatok kitalált és nagyra tartott igazság rendjét, amelyben 
mindenki megkapja azt, ami neki jár, fenntartja.

2. Úgy gondolom, hogy e szó: ‘KARMA’, mást jelent neked, és mást 
jelent Nekem. Megmondom, mint jelent Nekem e szó: A KARMA egy olyan 
élethelyzetekből összefont életsors, amely élethelyzetek kikerülhetetlenek, de 
az egyén életét erkölcsi szinten sem meg nem határozzák, sem  nem befolyá-
solhatják oly mértékben,  hogy karmájára lehetne tolni  boldogságáért  vagy 
boldogtalanságáért, békéjéért vagy békétlenségéért a felelősséget. 

Azok a kikerülhetetlen helyzetek, melyek összessége jelenti valakinek 
a karmáját, arra szolgálnak, hogy sorozatos kihívásokkal döntésre kényszerít-
sék hordozóját. E döntések következtében válik aztán valaki boldoggá vagy 
boldogtalanná,  attól  függően,  hogy szándékom  szerint  döntött  vagy sem. 
Még pontosabban így mondhatnám: Az általa jónak látott irányt benső meg-
győződéssel tette-e vagy csak elnagyoltan.

Karmája által tehát senki sem lehet sem rosszabb, sem jobb erkölcsi ér-
telemben. Hogy valaki jó vagy rossz, az attól függ, hogy a karmája által fel-
kínált lehetőségeket hogyan használta fel.

3. Furcsaságod éppen abból adódik,  hogy nem tudsz szemet hunyni, 
nem tudsz felületes szemlélője lenne annak a jogi igazságtalanságnak, amely 
körülvesz, átjár, és pokollá teszi számodra és sok ember számára az életet. 
Dübörög benned az igény, hogy ítélet jöjjön létre. Ez az igény magad felé ép-
pen úgy hatni akar, mint mások felé. Bizony furcsa ember az, aki kizáróla-
gossá és feltétlenül megtörténtté akarja tenni a maga és mások számára a jogi 
igazság diadalát. A poklot akarja kizárólagossá tenni magában és maga körül 
annak reményében, hogy így valósul meg a mennyország. Micsoda ellent-
mondás! Bizony az életnek ilyen hozzáállásával csak furcsa lehet az az em-
ber, aki ezt képviseli.

4. Kérd türelmesen, állhatatosan az újjászületés kegyelmét (Lk 11;13.). 
A szeretet rendjébe nem ruhaváltással kerül be valaki, hanem átváltoztatás-
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sal, melyet Én végzek Lelkem által abban, aki erre állhatatos könyörgéssel 
nyitottá tette magát.

5. Vágyaid a testi  egészség jelei.  De ezeknek megfegyelmezése nem 
megy máról holnapra. Egész földi életet betöltő feladat ez, amelyet botlado-
zások közepette tudtok csak megvalósítani. De aki erre vállalkozik, azt még 
a botlásai is Hozzám hozzák közelebb, mert botlásaiban megélt hontalansága 
szinte kényszeríti arra, hogy Nálam újra és újra átvegye szíve békéjét.

6. Nem szüleid választottak téged, hanem neked választották őket azok 
a jó szellemek, akik jól tudták, hogy leginkább ők lesznek számodra azoknak 
a  lehetőségeknek  megteremtői,  tehát  karmikus  sorsvonalad  kipontozói, 
amely lehetőségek rá fognak ébreszteni arra, hogy használd az eszed és a szí-
ved egyaránt.

Tehát nem az ő életük ismerete által juthatsz előbbre lelkileg, hanem az 
Engem megismerés által.  Erre törekedj! Annyi mindent összeolvastál már. 
Sokkal jobban kellene ismerned az Evangéliumaimat!

Megáldalak a HAZATALÁLTSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

552. ELÉG CSAK IMÁDKOZNI?
Kérdező: 1. Nekünk, öregeknek, elég az, ha csak imádkozunk? 2. Egy 

médiumon keresztül azt az üzenetet kaptam, hogy nagy feladat vár rám. Igaz 
ez?

HANG: "1. Amikor valaki imádkozik, akkor lelkét az Istenhez emeli. 
Csak imádkozni,  ez  a  kijelentés  nagyon félreérthető.  Nem úgy van,  hogy 
amikor valaki imádkozik, akkor nem történik semmi más, csupán az, hogy ő 
szavakat mond, és ezzel tölti az időt. Ha valaki szívből imádkozik, akkor Is-
tennel találkozik. Aki Istennel találkozik, abban minden esetben olyasmi tör-
ténik, hogy Bennem és Általam gazdagodik lelkében. Tehát jobban átitatódik 
Lelkemmel,  és  így jobban  és  tisztultabban  tudja  szeretni  azokat,  akikkel 
együtt él.

Aki  dicsőíti  Istent,  annak  benső  szemeket  nyitok  arra,  hogy lássa, 
mennyire szeret az Isten. Aki engesztel, annak növekszik az emberismerete, s 
megérti, hogy a Földön senki sem külön sziget, mivel mindenki sorsa min-
denki sorsával valamiképpen kapcsolatban van. Aki kér, az megtapasztalja, 
hogy gondom van reá, és aki hálálkodik, az hamarosan rájön, hogy Engem 
nagylelkűségben nem lehet felülmúlni.

Vannak emberek,  akiket  arra  indítok,  hogy hagyják el  a  világot,  és 
egész életüket csak az imának és az önmegtagadásnak szenteljék. Az ilyen 
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lelkek csodálatos kegyelmi sugárpontok a Földön, s életükkel, imáikkal sem-
legesíteni tudják a közöttetek, rátok hatni akaró ártó erőket.

Ne sajnáljátok hát az időt az imától! Tartsátok nagyon értékesnek az 
imában eltöltött időt! Az imáitok teremtenek élő kapcsolatot Ég és Föld kö-
zött.

2. Az az állítólag Tőlem jövő üzenet, hogy nagy feladat vár rád, arra fi-
gyelmeztet,  hogy légy nagyon józan. Ha valakinek üzenetet  küldök, akkor 
nem általánosságokat, hanem nagyon konkrét feladatokat fogalmazok meg. 
Nem akarom kétségbe vonni annak a médiumnak jó szándékát, de meg kell 
mondjam, hogy Én annyira értékelem minden ember életét, hogy már azt is 
nagy feladatnak tekintem, ha valaki csak egy pohár friss vizet ad szomjúhozó 
embertársának. Így aztán a nagy feladat nagyon viszonylagos dolog. Ha pe-
dig olyan feladattal akarok megbízni valakit, amit nagy szélességben kell ter-
jesztenie, akkor közvetlenül neki szólok, és nem médiumon keresztül. 

A jó médium általában nem az, aki önmaga médium akar lenni, hanem 
az, akit Én választok ki médiumnak, s aki általában húzódozik e feladat elől, 
mert tudja, hogy mivel jár. Még azt is elmondom, hogy Én az Általam kivá-
lasztott médiumaimat, földi mércével mérve, hosszú időn át szoktam előké-
szíteni erre a feladatra.

A HANG-médiumomat is gyermekkorától készítettem erre, de jelenleg 
is csak addig mondható médiumomnak, amíg szívesen vállal bárkitől minden 
jó szándékú kritikát, lemérettetést.

Imádkozzatok sokat, szeressétek nagyon egymást, és legyetek nagyon 
józanok. A megtévesztés szelleme mindig készen áll arra, hogy gyengeségei-
teket meglovagolja, s mindent elkövet, hogy szíveteket és értelmeteket, vagy 
mindkettőt egyszerre, vagy külön-külön bármelyiket, elterelje Tőlem.

Megáldalak A SZERETET és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!" 
*******************************************************

553. ÉJSZAKA EGY HANG RÁM PARANCSOLT
Kérdező: Éjszaka egy hang rám parancsolt: „Ébredj!” Ki volt, és mit 

értett ezalatt?
HANG: "Az alvás állapota tudatalatti világod idő-tér korlátainak fity-

tyet hányva olyan információkat képes belevetíteni tudatodba, melyekre bi-
zonyos problémák megoldására, veszély elkerülésére, örömök felkészítésére 
szükséged van. Tudatalatti világod nyitott a szellemvilág felé, de nem határ-
talanul. A tudatosan kialakított erkölcsi magatartásod határt szab e nyitott-
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ságnak, s így egészen ritka eseteket kivéve, amikor valaki tudatosan teljesen 
eladta magát a gonosznak, csak jó szellemek hatásai érvényesülhetnek.

Azt mindig nagyon jól teszed, ha Tőlem védelmet kérsz, de van őran-
gyalod is, aki nagyszerűen tud aktivizálódni érdekedben, ha erre megkéred.

Az említett esetben tehát nem is az a lényeg, hogy kitől jött a felszólí-
tás, hanem az, hogy jött. E felszólítással két fontos üzenetet kaptál. Az egyik 
az, hogy te soha nem vagy egyedül. Van, aki vigyáz rád. Ennek tudatosítása 
feltétlenül elősegíti benned az Én békémnek elfogadását. Zaklatott világotok-
ban ez mérhetetlenül fontos. Igen, mert az Én békém nem csupán valami sta-
tikus nyugalmat  jelent,  hanem jótékony hatást  fejt  ki  mindazokra,  akikkel 
kapcsolatba kerülsz. Örülj hát ennek, és adj érte hálát Istennek!

A másik, a szószerinti értelmezés. Az ébredés éberséget jelent. Főleg 
azok, akikről köztudott, hogy szerető lelkek, ki vannak téve annak, hogy ne 
csak felhasználják, de ki is használják őket. Nem kevés azoknak a száma, 
akik a jóságot a bárgyúsággal azonosítják, s természetesnek veszik, hogy az 
ilyen emberek becsaphatók. 

Te ugyan nem tartozol azok közé, akik becsaphatóknak látszanak, de 
annál jobban kell vigyáznod, mert minél határozottabb, egyértelműbb valaki, 
annál rafináltabb módon jön ellene a kísértő. Már évezredekkel ezelőtt Én is 
gyakran felhívtam tanítványaim figyelmét e szavakkal: „Ébren legyetek!”

Neked természetednél  fogva megadatott  a fegyelmezett  gondolkodás 
képessége, de jobban kell vigyáznod arra, hogy kivel és milyen mélységig le-
hetsz bizalmas. Szeretettel  kérlek, ne sértődj meg, de azért mondom, amit 
most  mondok,  mert  kellemetlenségektől  akarlak  megkímélni:  Nálad  az 
őszinteség leple alatt, bizony, kicsit a fegyelmezetlenség húzódik meg a be-
szédedben.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉBERSÉG LELKÉVEL!"
*****************************************************

554. HONNAN VAN GYÓGYÍTÓ HATALMAM?
Kérdező: Van bennem olyan elektromos töltet, amellyel gyógyítani is 

tudok. Honnan van ez, és miért én kaptam?
HANG: "Most abban a korban éltek, amelyet ti VÍZÖNTŐ KORNAK 

neveztek. E korban az eddig bennetek szunnyadó energiák, melyek természe-
tes kapcsolatban vannak a világmindenség-energiával, most érzékelhetőbbé 
válnak azok életében, akik nemcsak azért születtek le a Földre, hogy szolgál-
janak - minden ember azért születik a Földre -, hanem azért is, hogy ezt a 
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szolgálatot arra használják fel, hogy a szellemvilág valóságáról tapasztalati 
bizonyítékkal rendelkezve, vágyat ébresszenek másokban e világ felé. 

A szellemektől nem félni kell, hanem foglalkozni kell velük. Vannak 
angyalok,  akik  még a  boldog színről  színre  látásban is  szenvednek azért, 
mert kedvencük a Földön nem akar kapcsolatot teremteni velük. Azért szen-
vednek, mert tudják, hogy a földi  kedvenceik, éppen érdektelenségük miatt, 
nagyon sok jótól esnek el. Sajnos, jótól el lehet esni tudatlanul is. Ezért jó, 
hogy írtad e levelet a HANG-nak, mert így megszűnhet benned az a tudatlan-
ság, amely miatt nem gazdagodhattál eddig megfelelő ütemben.

Az általad megtapasztalt energia, vagy ahogyan te mondod, elektromos 
kezelés, azáltal valósul meg, hogy a kozmikus energia beléd tud áramlani. Ez 
számodra azért jó, mert ennek az energiának felhasználása nem gyengíti le 
szervezetedet. Akik csupán a bennük lévő bioenergiát adva tovább gyógyíta-
nak, azok nagyon el tudnak fáradni ebben. Aki viszont kapcsolatban van a 
kozmikus erőkkel, az fel tud töltődni mindannyiszor, ahányszor erre szüksé-
ge van.

Ezzel az adománnyal nem lettél senkinél különb. Minden képesség fe-
lelősséggel is  jár.  Nem a Tőlem kapott  adomány által  lesz  valaki  különb, 
mint más, hanem attól, hogy Nekem ő többet ad, mint más. Sohasem szabad 
emberekhez mérned magadat, mivel nem tudhatod, hogy a másik ember mit 
örökölt, milyen hatások érték, és milyen szerepet kapott Tőlem a földi életére 
vonatkozóan. Csak Hozzám, Jézushoz szabad mérned magadat. De ezt nem-
csak szabad, hanem kell is! Ne ijedj meg! Voltam annyira ember, hogy meg 
tudjalak érteni, és neked kell lennie annyi intelligenciádnak, hogy meg tudj 
Engem érteni.

A benned lévő kisebbségi érzés azért van, mert másokhoz méred maga-
dat, mert azzal vagy elfoglalva, hogy milyen vagy, és nem arra teszed a hang-
súlyt, hogy az ENYÉM VAGY! 

Megáldalak az ÖNTUDATOSSÁG  LELKÉVEL!”
******************************************************

555. VÉLEMÉNY EGY ALAPÍTVÁNYRÓL
Kérdező: Uram!  Mondj  véleményt  a  TEST,  LÉLEK,  SZELLEM, 

EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNYRÓL!
HANG: "Barátom! Ennek az alapítványnak forrása Én vagyok. Igen. 

Minden jónak Én  vagyok  a  forrása.  Jót  nem lehet  tenni  Nélkülem,  mint 
ahogy napsugár sem létezhet Nap nélkül. Sajnos, a Földön lehetséges olyan, 
hogy létezik Nap a sugarai nélkül. De ennek fordítottja nem. Sajnos, a SZE-

703.



RETET RENDJÉBEN is létezhet Nap, vagyis JELENLÉTEM anélkül, hogy 
ennek sugárzása volna. 

Amint a természet világában nemcsak a felhők, hanem a levegő külön-
böző szennyezői is akadályozzák a Nap sugarait, úgy az erkölcsi létrendben 
is a különböző szennyezők akadályai annak, hogy a JÓ érvényre jusson. A 
benneteket körülvevő szennyezettség csak egyéni áldozatok árán tisztulhat. 
Minél elszántabb valaki, annál több kegyelmi sugárnak erejét tudja biztosíta-
ni az emberek életében.

Az előző hasonlattal  élve, a felhők nem szennyezettséget jelentenek, 
hanem olyan karmikus lehetőségeket, amelyek éppen kihívásukkal döntés elé 
állítanak  benneteket,  s  e  döntésetek  révén  dől  el,  hogy tisztultabb  vagy 
szennyezettebb lesz életetek erkölcsi légtere, égboltja.

Van olyan, hogy nagyon pontos útmutatást adok. De vigyázzatok! Álta-
lában értelmetek használatának függvényében tudok csak együtt dolgozni ve-
letek. Nem helyettetek, hanem veletek! 

Amit  imában ketten-hárman kérnek az Én nevemben az Atyától,  az 
egészen biztosan áldásként fog megjelenni. Tehát nem az a lényeg, hogy azt 
kapjátok, amit kértek, hanem az, hogy ÁLDÁSOMAT kapjátok. Így aztán 
vagy azonos ez az ÁLDÁS azzal, amit kértetek, vagy kijavít benneteket.

Három feltételnek mindig együtt  jelen kell  lennie:  Nyitottság,  rugal-
masság, állhatatosság. A nyitottság azért fontos, hogy belétek tudjon áradni 
Lelkemnek az az adománya, amire éppen szükségetek van. A rugalmasság 
arra való, hogy a kapott ÚJ megfelelően tudjon beépülni az eddig is Általam 
helyesnek igazolt RÉGI-be. Az állhatatosság pedig nem más, mint az állapot-
szerű CÉLIRÁNYOSSÁG. A nyitottság és  a  rugalmasság éppen a  célirá-
nyosság érdekében alkalmassá  tesz  benneteket  arra,  hogy  menet  közben a 
szükséges pályamódosításokat el tudjátok végezni.

Ez az alapítvány tehát, melynek forrása Én vagyok, addig és annyiban 
lesz eredményes, gyümölcstermő, míg tagjai az előbb említett hármasságot 
ALAPKŐNEK,  ALAPKÖVEKNEK  tekintik.

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

556. KI LEHET MÉDIUM?
Kérdező:  1. Rendkívüli dolgokat vettem észre magamban, magamon. 

Kitől vannak ezek? 2. Egyházam vezetői helyesen cselekednek velem szem-
ben?
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HANG: "Drága Gyermekem! Első kérdésedre azt kell mondjam, hogy 
minden lélek, aki leszületik a Földre, az egyben médium is. Tehát mindenki-
nek feladata, küldetése az, hogy Engem közvetítsen mások felé. Vannak ese-
tek,  amikor  valakit  kihangsúlyozottabban használok fel.  Ezen nem szabad 
meglepődni, és nem kell valami egészen különlegesnek tartani.

Nálad az a helyzet,  hogy túlságosan megkötözött  vagy egyházadnak 
olyan eszközeivel, amelyek csupán eszközök, és nem tartoznak a lényeghez. 
Te olyan vagy, mint amikor valakinek testéhez nőtt a ruhája. Amint a test 
nőni kezd, a ruha akkor már nem előny, hanem akadály lesz. Fájdalmas szo-
rításával akadályozni igyekszik a növekedést. 

Az Egyház nem bezárt  doboz,  hanem körülhatárolt  kert.  A fa,  mely 
gyökerét a kert földjébe ereszti, s onnan szedi a táplálékához szükséges anya-
gokat, nem lehet tekintettel a kert kerítésére, mert nem oldalt, hanem fölfelé 
nő, a Nap felé!

A te sok kérdésednek, mint  egy fa lombjának,  nagyon kevés, szinte 
egyetlen főgyökere van. Ha te egyházadat nem kertnek, hanem minden oldal-
ról lezárt ládának gondolod, akkor bizony szenvedésedet magadnak köszön-
heted, s nem lehet életed az Én áldásom. De ha kert számodra az egyházad, 
akkor nem kevered össze a lényeget a lényegtelennel, a célt az eszközzel.  A 
LÉNYEG ÉN VAGYOK. Sem szentségek, sem imák, sem templomba járá-
sok, sem papok, sem főpapok NEM LÉNYEGEK. A Lényeg ÉN VAGYOK! 
Az előbb említettek mind, mind ESZKÖZÖK!, melyeket NEKED  kell oko-
san alkalmaznod arra, hogy Velem személyes kapcsolatba kerülj, és így is 
maradj! Nem a fent említettek a legfontosabbak, hanem az, hogy ÉN a szí-
vedben vagyok! Ne feledd el, Engem is az akkori egyházam, egyházam fő-
papjai, az akkor legvallásosabb hívei vittek a keresztre. Na és?! A földi élet 
ilyen. Ezen nem sopánkodni kell, hanem miután tudomásul vetted, szabaddá 
kell válnod az egyházadban is minden olyan faltól, amely akadályozni akarja 
a Velem való személyes kapcsolatot.

Ne bántsd a papokat! Nem tehetnek róla, hogy nem látnak bele lelked-
be. Nem téged, de Engem sem tudnak magukba fogadni úgy, hogy boldogíta-
ni tudnám őket! A Korintusi levél 2;3.17-ben olvasható igazságot nem bírják 
magukévá tenni. A papok az egyik legsajnálatra méltóbb társaság most a Föl-
dön, mivel legkevésbé alkalmasak arra, hogy Lelkem szabadságának légkö-
rében éljenek. Ők úgy élik meg az Egyházamat, mint valami ládát, melynek 
ugyan nagyon nagyok a méretei, de mégis csak lehatárolt minden oldala, s 
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ők, a papok ismerik e láda oldalainak határait. Ez nem így van. Kert az Én 
Egyházam, s fölfelé határa a csillagos égbolt, tehát nincs határa.

Aki annak fogadja el az Én Egyházamat, aminek Én gondoltam, amire 
Én alapítottam, az éppen a papok és a vallásos hívek miatt nem kerülheti el 
sorsomat. Bizony nem lehet különb a tanítvány sorsa, mint amilyen mesteré-
nek sorsa volt. Ahogyan Engem nem bírtak elviselni, úgy titeket, az Enyéi-
met sem bírják elviselni sokáig.

Gyermekem! Te még nagyon meg vagy kötözve papokkal, szentségek-
kel, templommal és a vallásos emberekkel. Jól jegyezd meg, amit most mon-
dok: Nem megoldás egy másik egyház! A megoldás ÉN VAGYOK! Más 
egyházban sem vagyok jelen jobban, mint abban, amely most a te egyházad. 
De nagyon fontos tudnod és élned azt, hogy sem személyek, sem szertartások 
Engem nem helyettesíthetnek, Engem nem biztosíthatnak, és Engem le nem 
korlátozhatnak. A lényeg nem a szertartás, még kevésbé az, aki ezt végzi, ha-
nem a MAGATARTÁS!!!

Sokat kell még szenvedned. Én veled és benned vagyok! Higgy jobban 
jelenlétemben! Maradj állhatatos HOZZÁM, és ne keverj össze azokkal, akik 
magukat szolgáimnak gondolják és hirdetik! Engem senki és soha nem fog-
lalhat le magának úgy, hogy ő irányíthatna. Sem római pápa, sem intézmény 
nem béníthat le Engem azokban, akik újjászülettek Lelkem által.

Te újjászülettél. Szeress nyelveken imádkozni, énekelni! Ez nálad jele 
annak, hogy újjászülettél. Aki egyszer saját testében újjászületett, annak már 
nem kell többé más testben leszületnie a Földre.

Megáldalak a BÁTORSÁG és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 
*****************************************************

557. FIATALOKRÓL, KONZERVATÍV PAPOKRÓL
Kérdező: 1. Istennek kedves az, amit a fiatalok minden hónap utolsó 

péntekén végeznek? Nem szektások? 2. Miért szűnt meg az az engesztelő áj-
tatosság, amelyet papok tartottak?

HANG: "Nekem nagyon kedvesek azok, akik imáikkal, énekeikkel di-
csőítenek, mert ezeknek ki tudom nyitni azokat a benső szemeiket, amelyek-
kel jobban láthatják, hogy mennyire szeretem őket. Ez azért nagyon fontos, 
mert aki átéli, hogy Én mennyire szeretem őt, azt ez nagyon boldoggá tudja 
tenni. Éppen azért van olyan sok boldogtalan közöttetek, mert kevesen vagy-
tok, akik lehetővé teszitek Számomra, hogy megnyissam szívetek szemét.

De Én nemcsak látást adok, hanem ERŐT is. Az Én erőm ma is töret-
len. Ma is tudok építeni, buzdítani, vigasztalni, gyógyítani, irányítani, meg-
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nyugtatni és lelkesíteni. Aki vágyakozik Lelkem után, azt megajándékozom 
Lelkemmel (Lk 11;13). 

Meg kell tanulnotok nemcsak hinni abban, hogy bennetek vagyok Lel-
kem által, hanem abban is, hogy működni akarok általatok a Földön. Ki kell 
nőnötök azokat  a  mankókat,  amelyekre  eddig ugyan szükségetek  volt,  de 
most már tudnotok kell járni saját lábatokon. Ez azt jelenti, hogy az Engem 
dicsőítés,  a Hozzám fordulás nincs papokhoz kötve. Mindenki által  tudok 
szólni és cselekedni, aki eszét és szívét egyaránt használni szokta az Én érde-
kemben.

Nem a félelem lelkét kaptátok, hanem a fogadott istengyermekség Lel-
két. Ha lesz bennetek bátorság arra, hogy Velem közvetlen kapcsolatban, az 
Én Lelkem sugallatát kövessétek, akkor papok nélkül is gazdagodni tudtok 
Bennem. Ha nem lesz erre bátorságotok, akkor nem lesztek jó tanítványaim. 

Amint a világi életben nemcsak fogyasztói réteg van, hanem termelői 
is, pontosan így, ti eddig csak fogyasztói réteg voltatok a kegyelem rendjé-
ben. Vállalnotok kell, hogy termelők legyetek! Vagyis a bennetek élő Lelkem 
hatására jöjjetek össze, beszélgessetek Rólam, imádkozzatok a világért,  és 
úgy foglalkozzatok tanításommal,  ahogy azt Én az evangéliumokban meg-
hagytam nektek. Ne féljetek! Nagyobb tévedésekbe nem fogtok kerülni, mint 
amiben papjaitok vannak. Az Én Lelkem nem akárki! Jobban szeretlek Én 
benneteket, mint ti gondoljátok. Várom, és ELVÁROM, hogy a Lélek gyü-
mölcseit teremjétek. (Galata levél 5;22-25).

Megáldalak az OKOSSÁG és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"
***************************************************

558. EGY LÁTNOKNŐRŐL
Kérdező:  1. Szeretném megtalálni  az  utat.  Hogyan éljek tovább? 2. 

Anyám fájdalmai szinte elviselhetetlenek. Miért? 3. Egy látnoknővel kapcso-
latban szeretnék tiszta képet kapni, és arról, aki már nincs az élők sorában.

HANG: "Az Út Én vagyok. Engem nem keresni kell, hanem el kell 
hinned, hogy útitársad vagyok. Van egy olyan megjelenési formám, amely 
számodra is a legboldogítóbb lehet, ha hiszel Bennem. Csak azt kell elhin-
ned, hogy megtartom ígéreteimet, és akkor máris fölragyog benned a boldo-
gító felfedezés. Ígéretem így hangzik: „Aki szeret Engem..., Atyám is szeret-
ni fogja őt, hozzá megyünk és benne fogunk lakni.(Jn 14;23). De Engem nem 
az szeret,  aki ezt  csupán mondja,  hanem az,  aki ismeri  kívánságaimat,  és 
azok szerint él. 
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Neked tehát feladatod az, hogy egyre jobban megismerj Engem. Ezt az 
ismeretet természetesen nem belülről kapod. Akármilyen furcsán is hangzik, 
mégis így igaz: Engem meg kell tanulnod. Azt elhinned kell, hogy benned 
élek,  azt  pedig megtanulnod kell,  hogy Én hogyan éltem,  és  mit  kívánok 
Enyéimtől.  Tömören ez így hangzik: Meg kell  tanulnod szeretetre tanítani 
másokat. Meg kell tanulnod, hogy hol ér véget a te szabadságod, és hol kez-
dődik a másik ember szabadsága veled szemben. Tehát meg kell tanulnod 
tisztelni mások szabadságát, és el kell várnod másoktól, hogy tiszteljék a te 
szabadságodat. Ez utóbbi miatt szokott kereszthordozás lenni a szeretetben 
megélt élet. Mert azt még csak elviselik az emberek, hogy szeressék őket, de 
azt már nehezebben, hogy megálljt parancsoljanak nekik, mikor szabadságuk 
határát át akarják lépni.

Az elviselhetetlen fájdalmakról annyit mondanom kell, hogy Én erején 
felüli áldozatot senkitől sem kérek. Nagyon sok fájdalomnak maga a szenve-
dő alany az oka. Bár igaz, hogy sokszor tudatlanul van ez így. Aki Velem 
kapcsolatban  él,  az  lelkében  megtalálja  azokat  az  erőforrásokat,  amelyek 
egyben fájdalomcsillapítók is. Aki lélekben végig jön Velem az Én kereszt-
utamon, az a legnagyobb testi szenvedések közepette is fel tud töltődni Ve-
lem úgy, hogy Én olyan társa leszek, mint amilyen társam volt a keresztúton 
nekem cirenei Simon, aki valóban könnyítette a Rám nehezedő keresztgeren-
dát.

A látnokokkal nagyon óvatosnak kell lenned. Nincs neked rájuk szük-
séged. Látnokokra azoknak van szükségük, akik saját hibáikon kívül hitetle-
nek. Vannak ilyenek. Neked Énrám van szükséged. Ha hiszel az Én benned 
élő valóságomban, akkor a magad számára éppen eléggé látnok vagy te is, 
mivel a hit a szívnek a szeme. Ha hiszel Bennem, akkor Én neked közvetle-
nül mutatom meg azt, ami a boldogságodhoz szükséges.

Arról pedig, aki már nem él közöttetek, nem mondhatok semmit. Azért 
nem mondhatok semmit, mert nem kell tudnod róla semmit.

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
*****************************************************

559. BELÜLRŐL FÁJDALOMMAL CSERÉLŐDTEM KI
Kérdező: Amikor átéltem, hogy a szeretet = elfogadás, akkor egy nagy 

benső fájdalmat éltem át. Ez egészen kicserélt engem belülről.
HANG: "Amit átéltél, az volt a te újjászületésed. Aki egyszer újjászü-

letik saját testében, annak már nem kell kényszerítenie magát arra, hogy egy 
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más testben megszülessék. Az a fájdalom, amit átéltél, valóban az Én fájdal-
mam volt. Most megmagyarázok neked valamit. 

Az Isten és minden istenképű lény olyan, hogy lényében hordoz má-
soknak átadhatatlan átéléseket. Ezt ti így mondjátok: személyes tulajdonság. 
Ilyen az öröm, ilyen a fájdalom. Ezek olyan átélések, amelyekről beszélni le-
het, többé-kevésbé lehet együtt is érezni azzal, aki e személyes élményeit el-
mondja, de át nem vehetők. A legszeretőbb édesanya sem képes arra, hogy 
kisfiának fogfájását a kisfiúval azonos módon élje át. 

De van egy KIVÉTEL! A Szentlélek az egyetlen a világon, aki képes 
úgy kinyitni valakinek személyét, hogy EGY tud lenni vele. Így teszi a Lélek 
EGGYÉ a Fiút (Engem) az Atyával, és tesz a SZENTLÉLEK EGGYÉ titeket 
Velem. Ez tehát nem azt jelenti, hogy a ti örömötök, szenvedésetek olyan, 
mint az Enyém, hanem azt, hogy örömötök, szenvedésetek az ENYÉM!, és 
az  Én  örömöm  és  szenvedésem  a  TIÉTEK!  EGY  ÉS  UGYANAZ  VA-
GYUNK! Aki ezt megéli,  arra lehet azt mondani,  hogy újjászületett,  hogy 
Lélekkeresztelt lett, tehát azt, hogy mivel saját testében átélte ezt, már nem 
kell neki többé más testeket, más sorsokat, formákat vállalni, hogy ez meg-
történjék vele. Veled ez történt! Légy nagyon hálás érte!

Megáldalak, hogy új életed által, csakúgy mint Én, te is a világ világos-
sága légy, ott, ahol élsz.(Mt 5;14)!"

******************************************************
560. MIÉRT ÉRTIK FÉLRE JÓ SZÁNDÉKAIMAT?

Kérdező: 1. Mi a feladatom a Földön? 2. Rossz döntés következmé-
nyét szenvedem? 3. Miért értik félre jó szándékomat? 4. Hogyan kerülhetek 
én is közel a HANG-hoz? 5. A rám bízott gyermekek meggyógyulnak-e?

HANG: "Első kérdésedre azt válaszolom, hogy e kérdést minden reg-
gel föl kellene tenned magadnak, s befelé, kifelé egyaránt figyelve meg kelle-
ne válaszolnod. Ha nem kapsz biztos irányítást, az annyit jelent, hogy telje-
sen rád van bízva a döntés. Higgy Bennem annyira, hogy nem engedlek bele 
olyan döntésbe, mely károdra lehetni, ha rád bíztam a döntést, és nem figyel-
meztetlek a következményekre. 

Te nem szenveded a rossz döntés következményét, hanem rossznak lá-
tod döntésed következményét. Ennek lehet oka az, hogy más is rossznak lát-
ja, és az is, hogy csak te látod rossznak. Bármelyik a forrás, mindenképpen 
igaz az, hogy utólag nem létezik erkölcsileg rossz döntés. Tehát olyan dön-
tés, amely ellene lenne szíved békéjének. Ilyen értelemben rossz döntést csak 
az hoz, aki erről tud már akkor, mielőtt a döntést meghozta volna.
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A te jó szándékodnak félreértése pontosan abból a nézőpontból ered, 
amelyből te ítéled meg rossznak a nem rossz szándékkal hozott döntéseidet. 
Sajnos, az emberek nem kis része nagyon hajlamos arra, hogy a másik em-
berben inkább a rosszat tételezze fel, mint a jót. Kár, hogy így van, mert az 
ilyen szemlélet nagyon meg tudja mérgezni még a legjobb szándékkal indult 
kapcsolatokat is. Lelki harmóniádat akkor tudod megőrizni, ha véreddé tu-
dod tenni ezt az igazságot:  se jobb, se rosszabb nem lesz senki attól, hogy 
róla mások hogyan vélekednek. Pozitív fogalmazásban: mindenkinek boldog-
sága vagy boldogtalansága attól függ, hogy önmaga, belül, lelkében, tudato-
san akarta a jót, vagy tudatosan rosszat akart.

Közel akarsz kerülni a HANGHOZ?  A HANG is közel akar kerülni 
hozzád.  Én mindenkinek olyan szerepet adok a földi életére vonatkozóan, 
melyben ha akarja, akkor felismeri irányításomat. Tehát valami benső megta-
pasztalást  mindenkinek biztosítok.  Van olyan,  aki  ezt  HANG-nak nevezi, 
van aki LÁTÁS-nak, van aki MEGÉRZÉS-nek. Mindegy. A lényeg az, hogy 
mindenki, aki imádkozni szokott, képes érzékelni is Engem.

A gyógyulással kapcsolatban, amit kérdezel, nem válaszolhatok egyér-
telműen. Csak a te gyógyulásodat ígérhetem, ha figyeled irányításomat.

Megáldalak a FIGYELEM  LELKÉVEL!" 
******************************************************

561. ÉRTETLENÜL ÁLLOK EGY GONOSZSÁG ELŐTT
Kérdező: 1. Értetlenül állok egy gonoszság előtt. 2. Hogyan menekül-

hetnek, gyógyulhatnak meg gyermekeim attól a lelki sérüléstől, melybe apjuk 
által jutottak? 3. Miért van férjemben az a gyűlölet és nemtörődömség irán-
tunk? 4. Hogyan lehet elviselni e gonosz világ gonosz hatásait?

HANG: "Drága, Gyermekem! 1. Mit is mondhatnék neked az első ki-
jelentésedre? A gonoszság előtt csak a gonoszok képesek részben megállni. 
Te éppúgy, mint Én annak idején, csak azt teheted, hogy leborulva Atyánk 
előtt, könyörögve sóhajtod: ha lehetséges, múljék el e pohár, mindazonáltal 
ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint Te. - De hát hogyan akarhatja 
Isten azt,  hogy ilyen családi tragédiát  okozzon egy apa hűtlensége? Seho-
gyan! Isten nem akarja az ilyen gonoszságot. Isten azt akarja, hogy ha ilyen 
gonoszság megtörténik, akkor az, aki Istent szerető, Isten szándéka szerint 
tudjon dönteni e kihívásban.

Drága Gyermekem! A földi életben a pokol az, ami természetes. Ne-
kem is, neked is ezt kell megélnünk. De amint Én, bizonyos idő elteltével ki 
tudtam mondani:  „Ne  igyam-e  ki  a  kelyhet,  amit  Atyám nyújt  nekem?”, 
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ugyanígy neked is, nem a szituáció, hanem a döntés lehetősége az a kehely, 
amit közös Atyánk kínál fel neked is.

Méltatlan  volna hozzád is,  Hozzám is,  ha üres vigasztaló  szavakkal 
próbálnálak fárasztani. Amit viszont mondok, mert mondanom kell, mert ez 
az igazság: cirenei Simonod leszek! Együtt cipeljük azt a keresztet, amelyet a 
gonoszság rakott rád és családodra. Nem fogsz összeroppanni, nem szabad 
összeroppannod!

2. Sajnos, azt kell mondanom gyermekeiddel kapcsolatban is, hogy az 
ő számukra sem más  a földi  élet,  mint  a mi  számunkra:  pokol.  Nekik is 
rendre dönteniük kell a felismert jó mellett vagy ellene, bármilyen körülmény 
is provokálja döntésüket. A pokol egész hatalmának ereje sem képes arra, 
hogy gyermekeidet letérítse arról az Útról,  amelyet Magammal azonosítot-
tam, ha ők ezt nem akarják. Az kétségtelen, hogy férjed hűtlensége nagyon 
megnehezíti életüket, de ezek a nehézségek nem kárukra, hanem javukra fog-
nak válni. Nem pusztulnak bele, hanem megerősödnek tőle.

3. Férjed önmagát gyűlöli, s ezt vetíti ki rátok. Számára teljes képtelen-
ség a nyugodt lelkiismeret. Ő egy olyan menekülő ember, aki hontalanságá-
nak átkát azáltal  próbálja elviselhetővé tenni  a maga számára,  hogy átkot 
szór másokra. De ezek az átkok, ez a gyűlölet mind visszahull az ő fejére, s 
így egyre elviselhetetlenebb lesz számára a földi élet. Hidd el, csak rövid tá-
von tudja magát megjátszani fölényesnek, közömbösnek az, akit belül a po-
kol tüze éget. Szó sincs róla, hogy ő boldog lenne! Olyan ő, mint egy madár, 
amely fenn repül a légben. A szemlélő azt gondolná, milyen jó is annak a 
fent repülő madárnak! De a szemlélő nem tudja azt, amit a madár nagyon is 
tud: nincsenek lábai! Örök repülésre van kárhoztatva! Soha le nem szállhat! 
Nincs fészek, amely őt várja! - Ó, Gyermekem! Férjed élete az igazi pokol, 
és nem a tiéd. Neked legalább vagyok Én, de neki senkije sincs!, mert akiről 
azt próbálja önmagával elhitetni, hogy az övé, arról ő is tudja, meg az illető 
is, hogy nem így van.

4. A gonoszságot nem lehet elviselni. Aki a gonoszsággal találkozik, és 
átadja magát neki,  az állandóan, lábnélküli  madár módjára,  menekülésben 
van, míg egyszer lezuhanva végleg össze nem zúzza magát. A gonoszságot 
nem lehet elviselni. Aki nem adja át magát neki, az Hozzám jön. Ettől ugyan 
nem lesz kisebb a keresztje, de nagyobb lesz az EREJE, mert saját ERŐMET 
osztom meg vele. Ezt akarom veled is tenni.

Megáldalak ERŐM  LELKÉVEL!”
*******************************************************
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562. FRAPPÁNS FELELET SOK KÉRDÉSRE
Kérdező:  Valakiről  tudni  szeretném,  hogy miért  kell  megvakulnia? 

Másvalakiről azt szeretném tudni, hogy jó úton jár-e? Egy harmadikról azt 
szeretném tudni, miért nem tud elaludni? Egy negyedikről, hogy az álmában 
kapott figyelmeztetés jól értelmezett volt-e? Ugyanő kapott egy sebet, melyet 
nem vett észre. Elvitték az ufók, és onnan vannak a sebek? - Van még pár 
kérdésem, melyet különböző hozzátartozóim nevében kérdezhetnék, de most 
csak ennyit.

HANG: "Úgy kétezer évvel ezelőtt  nyilvánosság elé léptem, és első 
beszédem lényege egy felszólítás volt. „Alakítsátok át gondolkodásotokat!” 
E kijelentésemet ragoztam egész földi életemben. Azért nem volt más mon-
danivalóm, mert tudtam, hogy mindannyian boldogok akartok lenni, de nem 
úgy, ahogy lehet, hanem úgy, ahogy nem lehet. Egy hasonlattal megmagyará-
zom, mit is akarok mondani.

Gondold el, hogy van egy utca, és te csak akkor lehetsz boldog, ha ezt 
az utcát sikerül egy házban elhelyezni. Mindent megpróbálsz, de sehogy sem 
megy a dolog. De te nem mondhatsz le arról, hogy boldog akarj lenni. Újra 
és újra próbálkozol. Sehogy sem megy. Erre jövök Én, s azt mondom: A ke-
retet kell megváltoztatnod. A ház falait tágítanod kell! De sajnos, Én hiába 
teszek csodákat, melyekkel igazolom, hogy érdemes volna Rám hallgatnod, 
te Hozzám fordulva arra kérsz, hogy ha egyszer tudok csodákat tenni, hát te-
gyem már meg azt a csodát is, hogy az utca beférjen a szobába. Én hiába 
mondom, hogy a kerettel van baj, a falakat kell szélesíteni. Te csak mondod, 
szinte az Én szavaimra nem is figyelve, hogy boldogítsalak már úgy, ahogy 
te ezt jónak látod, s ne akarjalak rávenni, hogy Szerintem gondolkodjál. Ha 
nem hallgatok rád, akkor bizony Én nem is vagyok igazán Isten, s ha mégis, 
akkor tehetetlen Isten vagyok, vagy pedig nem szeretek jól.

Drága Gyermek! Mióta a Földre jöttem,  állandóan hangzik Felőlem, 
hogy kezdjetek már végre másképpen gondolkodni! Alakítsátok át gondolko-
dásotokat! Jussatok más szemléletre! De nem! Nem hisztek Nekem. Az nem 
elég indok nektek, hogy eddig még soha senkinek sem sikerült másképpen 
boldogságra jutnia, csak úgy, ahogy Én kívántam tőle. Mégsem fáradtatok 
bele abba, hogy magatokban, egymásban bízzatok. Hiába csalódtatok önma-
gatokban, embertársaitokban, újra és újra megpróbáljátok elhitetni magatok-
kal, hogy bizony az a nagy utca betelepíthető a kicsiny házba, csak legyen 
hozzá elég pénz, egészség, bátorság, szerencse, társadalmi rendszerváltozás, 
nemzeti hozzájárulás, banki segítség, stb, és esetleg valami kozmikus szelle-
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mi ERŐ, mely megoldja ezt is. Nem hiszitek el, hogy egyetlen megoldás van 
csak, ez pedig az, amit Én javasolok: alakítsátok át gondolkodásotokat! Min-
den más csupán önámítás, homokot szórás a sebekre, s még rosszabb lesz ké-
sőbb.

Bizony szomorú az is, hogy bár kétezer éve mondom a Magamét, még 
odáig sem jutottatok el, hogy komolyan érdeklődnétek az iránt, hogy hogyan 
kell átalakítani a gondolkodásotokat. Azért nem, mert nem kis alázat kell ah-
hoz, hogy azt elismerjétek: nem a baj nagy, hanem a szellemi erő a kicsiny, 
mely a szemléletváltáshoz szükséges lenne, s ezt a szellemi erőt kellene Tő-
lem kérnetek. Semmi más nem fontos!

Bármennyire is szeretlek és szeretem azokat, akik kérdéseit Elém hoz-
tad, nem tudok vállalkozni arra, hogy azt a bizonyos utcát valami csoda útján 
bevarázsoljam abba a kicsiny házba. Tehát nem tudok problémáitokhoz hoz-
záállni abból a nézőpontból, amelyet éppen megváltoztatni kérek tőletek.

Megáldalak a BELÁTÁS  LELKÉVEL!"
*****************************************************

563. ITTAS FÉRJEM ELVISELHETETLEN
Kérdező: 1. Radiesztéziával foglalkozom. Érdemes? 2. Férjemet, ha it-

tas, nehezen viselem el. Mit tegyek?
HANG: "A földi életben minden arra való, hogy eszköz legyen az em-

berek számára a CÉL eléréséhez. Cél: Istent szeretni azáltal, hogy az embe-
reket megtanítjátok szeretni. E cél érdekében nagyon jó eszköz lehet a radi-
esztézia. De a CÉL a fontos. Ha e cél előtted egyértelmű, akkor feltétlenül 
birtokába kerülsz azoknak az energiáknak, amelyekre szükséged van. Füg-
getlenül a korodtól.

Nemcsak a gyógyítás eszköz, eszköz az egészség is. Hiába egészséges 
valaki, ha nem a cél irányában halad, sohasem lesz boldog.Ahhoz,  hogy  va-
laki célba érjen, jó vonatra kell szállnia. Ha egyszer már fölszállt valaki a jó 
vonatra, akkor lehet szó arról, hogy szűnjenek meg bajai. De amíg a rossz 
vonatba  kapaszkodik,  addig  teljesen  fölösleges  minden  fáradozás.  Hiába 
gyógyul meg az illető, ez semmit sem használ neki. Sőt! Árt! Mivel egy be-
teg  ember  jobban rákényszerül  arra,  hogy rendezze  benső  világát  Velem, 
mint az, aki már meggyógyult.

Neked tehát azt ajánlom, hogy legalább annyit foglalkozz a CÉLLAL, 
tehát Velem, mint az eszközzel, tehát a radiesztéziával. Ha nem borul fel ez 
az arány, akkor áldásom van életeden.
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A második kérdésedre azt kell mondanom, hogy bizony túl kell tenned 
magadat a nehézségen. A társad iránti szeretet nem függhet attól, hogy ő ho-
gyan és mennyire szeret téged. Ha Értem szereted őt, akkor megértesz En-
gem. Éppen elég baj számára az, hogy éppen azt,  amit a legértékesebbnek 
kellene tartania, az értelmét, azt fertőzi meg saját kárára is. 

Ne nevelni akard őt, hanem szeretni. Vagyis: megérteni. Az érte mon-
dott imádság mellett ez a leghathatósabb eszköz arra, hogy mindketten meg-
találjátok szívetek békéjét.

Megáldalak a MEGÉRTÉS  LELKÉVEL!" 
****************************************************

564. ROSSZ-E AKTIVITÁSOM GYÖKERE?
Kérdező: 1.  Aktivitásom  nem  becsvágyból  van?  Munkahelyemmel 

kapcsolatban vannak néha kételyeim. 2. Nem vagyok elég őszinte és igazsá-
gos. Ez bánt. 3. Nem kaptam vallásos nevelést. Isten számomra valóság. De 
valóság a gonosz elleni küzdelem is. Miért ilyen nehéz e küzdelem? Miért te-
szem akkor is a rosszat, mikor tudom, hogy az rossz? 4. Házasságom nagyon 
sok problémát vet fel, és ez elszomorító.

HANG: "1. Gyermekem! Sem az aktivitás, sem a becsvágy nem rossz 
önmagában. Minden fejlődésre teremtett gondolkodó lényben ott kell lennie 
annak a becsvágynak, amely lendítő erőt ad, táplál és biztosít. Akiben nincs 
becsvágy, az nagyon sérült lélek. Főleg a helytelenül értelmezett alázat han-
goztatásával lehet valakit ilyen értelemben beteggé tenni. Munkahelyednek 
éppen úgy,  mint  más  munkahelynek,  van árny-  és  van  fényoldala.  Annyi 
fényt,  mint jelenlegi munkahelyeden, nehezen találnál bárhol. Légy hálás a 
jelenlegi munkahelyedért,  imádkozz,  kérd áldásomat a kicsinyekre, és kérj 
erőt, hogy fáradságod ne legyen az  idegzet  fáradsága, hanem olyan, amely 
együtt jár a szív békéjével.

2. Az egy kicsit sem baj, hogy nem vagy őszinte, és az sem, ha nem az 
igazság a csúcsérték nálad. Az őszinteséget olyan értelemben, amilyen érte-
lemben ti  használjátok,  sohasem ajánlottam.  Azt  mondtam,  hogy legyetek 
okosak, mint a kígyó, és azt is, hogy óvakodjatok az emberektől. Ti általában 
éppen azt értitek az őszinteség alatt,  hogy az okosságot és az óvatosságot 
nem kell mindig szem előtt tartani. Pedig kell! 

Az igazságról csak annyit, jobban jár az, aki azt az irgalmasságot tartja 
fontosnak, ami számára is lelki békét biztosít, mint ha valaki az igazság ked-
véért lemond erről. Én az  igazság rendjében nem tudom átadni nektek erő-
met. Csak a szeretetnek abban a rendjében, amelyben szabaddá akartok válni 
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minden megkötözöttségtől, és biztosítani akarjátok magatokban a Tőlem ka-
pott szívbékét.

3. A földi élet mindenki számára küzdőtér. Az emberi kapcsolatokban 
szabaddá kell  válni  mindenkitől,  és  a  saját  benső  világban pedig  állandó 
éberséget, harcot kell tanúsítani a test kívánsága, a szemek kívánsága és az 
élet kevélysége ellen. A földi élet erre való! Az természetes, hogy aki harcol, 
az sebeket is kap: van, amikor gyakran, van, amikor súlyos sebeket kap. De 
sohasem vérzik el az, aki nem mond le a küzdelemről. Egy lélek tragédiája 
ott szokott kezdődni, amikor valaki megpróbálja önmagának megmagyarázni 
akár azt, hogy nem szabad elesni, akár azt, hogy nem fontos felállni. E két 
véglet teszi lehetetlenné, hogy Lelkem ereje, békéje és öröme megnyilvánul-
jon bennetek, közöttetek.

4. Házasságod úgy, ahogy te látod, kilátástalan.  Legkisebb jelét  sem 
láthatod az Én áldásomnak rajta. Nincs is! Csak azokat a házasságokat tu-
dom  elhalmozni  áldásommal,  amelyekben  nincs  alá-fölérendelt  viszony. 
Ahol Miattam szeretik egymást a házastársak. Ahol ez nincs, ott nem tudok 
jelen lenni. Ameddig te képes vagy arra, hogy Miattam szeresd társadat, ad-
dig az ERŐM nem hagy el. De ha azt fogod tapasztalni, hogy ő téged lélek-
ben már elhagyott, akkor nincs semmi keresnivalód mellette. Nem is fogod 
sokáig bírni. Hiába akarod megjavítani házasságodat, nem fog sikerülni. Hiá-
ba akarsz társadnak kedvében járni. Nem fog sikerülni. Ha az Én kedvemben 
akarsz járni, ha magadban az Én szeretetem és békém biztosításán fáradozol, 
ez sikerülni fog. De ez nem jelenti azt, hogy házasságod boldog lesz. 

A boldog házassághoz az kell, hogy mindketten Engem fogadjatok be 
életetek fókuszába.  A boldog házasságban mindketten  arra teszik  a hang-
súlyt, hogy Énrám vigyáznak, és nem arra, hogy Tőlem várják, hogy Én vi-
gyázzak rájuk.  Ha ez nem megy mindkét fél részéről, akkor az, aki beenged 
Engem, mint irányítót az életébe, az vigyázni fog, hogy el ne veszítsen En-
gem, és az szabaddá tud lenni társától, s nem kell vállalnia, hogy a másik 
magával rántsa őt a boldogtalanságba.

Megáldalak AZ ERŐM  LELKÉVEL!"
******************************************************

565. LELKI BETEG VAGYOK
Kérdező: 1 Lelki beteg vagyok. Nehezen tudok megbocsátani magam-

nak is, másnak is. 2 Munkahelyi problémám van. 3. Valóban a bukott angya-
lok földje a város egyik része? 4. Miért nem gyógyít meg az Úr? Nem lett be-
lőlem semmi! 5. A két HANG között nem tudok tisztán különbséget tenni. 6. 
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Nagyon gyenge szellemi képességűnek tudva magamat, mindig féltem tanul-
ni, vizsgázni egyaránt.

HANG: "Drága Gyermekem! Többé-kevésbé minden ember lelki be-
teg, és legtöbben úgy gondolják, hogy ők különösen azok. Te is ezek közé 
tartozol.  Meg kell  mondjam neked, hogy a földi  élet  olyan gyógykezelési 
hely, ahol nagyon sok szellemi lény vállalja azt, hogy gyógyítgasson bennete-
ket.

Amint a kórházakban is a betegek általában nincsenek megelégedve a 
terápiával, mert úgy gondolják, hogy lehetne jobb és hatásosabb gyógykeze-
lést is alkalmazni, éppen így vagytok ti a földi életben velünk kapcsolatban. 
Lelketek mélyén úgy gondoljátok, hogy jobban is végezhetnénk dolgunkat, 
és jobban kellene rátok hallgatni, mint a saját fejünk után menni. De amint a 
kórházakban is, az orvosok általában nem a beteg utasításai szerint adagolják 
az orvosságot,  hanem saját  belátásuk szerint,  úgy mi  is  inkább magunkra 
hallgatunk, mint rátok, amikor el kell döntenünk, hogy hogyan segítsünk raj-
tatok.

Ma széles körben elterjedt jó tanács az, hogy el kell tudni lazítania an-
nak, aki gyógyulni, idegileg rendeződni akar. A jelen fejlődési fázisban min-
denkinek arra kellene törekednie, hogy gyakorolja azt a lelki ellazulást, amit 
más szóval RÁHAGYATKOZÁSNAK lehet nevezni.

Amikor  a  Földön jártam,  nagy hangsúlyt  tettem arra,  hogy BÍZZA-
TOK! A bizalom az  a  jogos  és  bizonyíthatóan  termékeny táptalaj,  amely 
helyre tudja tenni az emberben azokat az érzelmi ellentmondásokat, amelyek 
különböző  lelki  betegségekben  nyilvánulnak  meg.  Ez  így van,  mert  nem 
akármilyen tengeren bukdácsol az a törékeny kis csónak, melyet ti  emberi 
életnek neveztek a Földön, hanem az Én mérhetetlen szeretetem tengerén! És 
ez furcsa módon nemcsak  tenger, hanem kikötő is! Ezért oly mérhetetlenül 
fontos a BIZALOM!

A benned lévő és időnként benned eluralkodó kisebbségi érzés, amely-
nek felületi fodrozását félelemnek hívják, csak olyan mértékben képes lecsi-
tulni, eltűnni, amilyen mértékben előre haladsz ebben a lelki relaxációban!

Drága Gyermek! Leveledben még sok kérdést tettél fel, és e levelet fel-
foghatod úgy, hogy nem kaptál kielégítő választ. Mégis úgy gondolom, hogy 
az,  aki sokat markol, keveset fog alapján, neked erre az egyre, az Irántam 
való bizalom kifejlesztésére kell koncentrálnod. Ha jobban részletekbe men-
nék, akkor te képes lennél elveszni ezekben, s elmennél a lényeg mellett. De 
azért valamit még mondok

716.



Ha úgy érzed, hogy nagy benned a feszültség, a kuszáltság, akkor írd ki 
magadat! Írj levelet Nekem, Jézusnak, vagy bárkinek a szellemvilágban élő 
barátaid közül. Utána nyugodtan elégetheted, eldobhatod a levelet, mert miu-
tán kiírtad magad, szinte automatikusan megkönnyebbülsz.

Nagyon szeretlek, nagyon bízom benned, és örülök neked. Megáldalak 
a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

*******************************************************
566. ÉN VAGYOK A SÁRKÁNYÖLŐ?

Kérdező: Azonos vagyok a Sárkányölő Györggyel?
HANG: "Kérdésedre  nem lehet  egyszerű  formában  válaszolni.  Van 

egy olyan metafizikai szemlélet, amelyben NEM-mel kell válaszolnom a fel-
tett kérdésedre. De van olyan is, amely alapján IGEN-nel.

Nemmel  kell  válaszolnom,  ha azt  érted alatta,  hogy te azért  jöttél  a 
Földre, hogy valami speciális, csak neked kiosztott feladatként kell legyőz-
nöd a sárkányt. Igennel kell válaszolnom olyan értelemben, hogy igenis, fel-
adatod a gonosz erők legyőzése.

Aki megszakította veled a kapcsolatot, az sajnos önmagának is ártott 
ezzel és neked is. Ártott olyan értelemben, hogy neki is feladata a gonosz le-
győzése, és a gonosz mindent el akar követni, ami szét tudja dobálni azokat, 
akik Hozzám tartoznak. Belzebub, ez magyarul annyit jelent, mint Szétdobá-
ló.

Kétségtelen, hogy sok gonosz lélek kényszerül arra, hogy mérkőzzék 
veled. De ez semmiképpen sem lehet ok arra, hogy valaki is, aki az Enyém, 
elhagyjon  téged.  Pontosan  fordítva  kell  tennie  mindenkinek,  aki  Hozzám 
akar tartozni. Össze kell fogniuk azoknak, akik ráébrednek arra, hogy a földi 
élet olyan küzdőtér,  olyan aréna, amelyben a győztes oldalán állnak azok, 
akik az Én oldalamon állnak, akárhány gonosz erő is próbálja legyőzni őket. 

Az Enyéimnek nem szabad hátat fordítaniuk egymásnak, mert az Én 
Lelkem a KAPCSOLATOK LELKE! Ezt nagyon fontos tudnotok!

Jó, ha attól tartózkodtok, aki megadta magát a gonosznak. De a küzdő-
ket nem szabad magukra hagyni, mert  akkor ezek,  bár le nem győzhetők, 
mert ERŐM mindig rendelkezésükre áll, de szenvedéseik növelhetők vagy 
csökkenthetők, attól függően, hogy melléjük álltok vagy magára hagyjátok 
őket küzdelmeikben. Én is magamra vonzottam a gonosz szellemek hadát! 
Igaz, Engem is magamra hagytak! De ezt Én soha nem helyeseltem.
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Ne félj  hát! Nagy erők működnek benned! A Győztes oldalán állsz, 
akár csatlakoznak hozzád mások, akár elhagynak téged. Én nem hagylak el 
soha! Örüljünk egymásnak!

Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

567. KIGYÓGYULHATOK-E SZÍVBAJOMBÓL?
Kérdező: 1. Kigyógyulhatok-e szívbajomból?
HANG: "Drága Gyermekem! Hidd el, ki lehet gyógyulnod szívbeteg-

ségedből. E betegséged egy olyan félelem következménye, amelynek gyökere 
kiirtható. Igen. Én azért jöttem közétek, hogy belétek tudjak költözni. Te nyi-
tott vagy Felém, de ez a nyitottság rendezetlen, s ezért olyan erők is kihasz-
nálják, amelyek ártani akarnak neked. Mivel komolyan és véglegesen ártani 
nem tudnak, mert őrangyalod résen áll, ezért legalább azt akarják, hogy meg-
nehezítsék életedet. Ez sajnos gyakran sikerül is nekik. De Én most elmon-
dom neked, hogy hogyan lehet e támadásokat kivédeni. 

Az imádságaidon kell változtatnod! Te eddig főleg azért imádkoztál, 
hogy megszabadulj  bajodtól,  félelmeidtől,  gyenge idegállapotodtól.  Ennek 
azért  nem volt  komoly hatása, mert  nem magadon, hanem Rajtam akartál 
változtatni.  Akartad, hogy tegyek valamit,  amit  eddig nem tettem.  Vagyis, 
gyógyítsalak meg. Ha hallgatok rád, hidd el, az nagyon elvitt volna téged a 
lényegtől. Majd kicsit később megmondom, hogy mi e téren a lényeg.

Amire kérlek, az a következő: Először is el kell hinned, hogy Én olyan 
csodálatos Isten vagyok, aki képes az istenszeretőknek mindent javukra for-
dítani. Ha ezt el tudod hinni, akkor a többi már gyerekjáték. E hittel kell el-
kezdened imáidat a hála irányába terelni. Még szentmiséidet is hálaképpen 
kell felajánlanod. Ha engeded a hálát kifejlődni magadban, akkor a gonosz 
lélek kénytelen lesz felhagyni próbálkozásaival, mivel azok még nagyobb há-
lálkodást fognak kiváltani belőled Irántam.

Te most csak azokat a hátrányokat látod, amik betegséged következmé-
nyei. De nem látod azokat az előnyöket, amelyek éppen ennek a betegségnek 
következtében akarják úgy formálni lelkedet, hogy aztán egyetlen dolog le-
gyen fontos neked, s ez a lényeg: az hogy az ENYÉM VAGY!!! Eddig csak 
azért tudtál hálát adni, amiről értelmeddel is beláttad, hogy érdemes érte há-
lálkodni. Amit Én most tőled kérek, az éppen az igazi HITBŐL élés. Nem 
azért mondasz hálát, mert belátod, hogy azt kell tenned, hanem azért, mert 
hiszed, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik! Ha ezt egyszer át tu-
dod komolyan élni, akkor már meg is gyó-gyultál, mert az Én békémnek és 
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örömömnek látója lettél. Hidd el, legtöbb ember nem azért boldogtalan, mert 
nincs miért  örülnie,  hanem azért,  mert  nem látja,  hogy milyen kincsekkel 
halmozom el enyéimet! Olyanok vagytok, mint az a sötétben a folyóparton 
botorkáló ember, aki ahányszor megbotlott, mindig a folyóba dobta, amibe 
botlott, s csak amikor megvirradt, akkor vette észre, hogy aranyakat dobált a 
folyóba. Ti is gyakran már csak akkor, mikor az örök világosság fényében 
láttok, veszitek észre, hogy micsoda értékek voltak azok az események, kö-
rülmények, amelyeket ti szerettetek volna az Én segítségemmel megszüntet-
ni, holott az Én fényemben azok igenis nagy értékeket hordoztak számotok-
ra, mivel hitetek, bizalmatok, hűségetek próbakövei, aranyai voltak a Földön.
   Gyógyulásod útja tehát a hálaadásoddal együtt fog előrehaladni.

Megáldalak a HÁLÁLKODÁS  LELKÉVEL!"
******************************************************

568. SZERETETRE VÁGYOM!
Kérdező: 1. Összetartó szeretetre vágyom. Teljesülhet ez? 

2. Családommal jobb, harmonikusabb viszonyt szeretnék. Lehetséges ez? 3. 
Vágyódhatunk földi ember szeretetére? 

HANG: "1. Gyermekem! Nincs bennetek olyan vágy, amelyet ne Én 
oltottam volna belétek! Tehát nem vágyaitokkal kellene bajlódnotok, hanem 
azzal, hogy a bennetek élő vágyakat milyen irányban engeditek fejlődni. Az 
IRÁNY a fontos.

Összetartó  szeretet  egyetlen létezik.  Ezt  úgy hívják: SZENTLÉLEK. 
Több összetartó erő nem létezik! A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Mivel a 
kapcsolatok  általában  éppen  azért  kapcsolatok,  mert  magányban,  egyedül 
nem létezhetnek,  ezért  legfontosabb a te részedről és minden jó szándékú 
ember részéről az, hogy azzal legyen Lelkem által kapcsolatban, aki minde-
nütt jelen van. Igen. Aki Istennel állapotszerűen kapcsolatban van, az eleve 
belekerült abba a szeretet-áramlásba, amelyben szeret és szeretik! Ennek tel-
jesülnie kell! Ha valaki életében ez nem teljesül, az nem szeret Engem! Mi-
vel Én vagyok ennek az állapotnak a FORRÁSA. 

Abból pedig gyógyulj ki, hogy van olyan, aki nem hisz Bennem, de jó 
ember. Ez olyan lenne, mintha volna olyan napsugár, amely nem a Napból 
jön. Ha hitetlen jó emberrel találkozol, s megkérdezed tőle, hogy miben hisz 
- mivel mindenkinek kell valamiben hinnie -, hát hamarosan felismerheted, 
hogy - ha tényleg jó ember - akkor csupán valami torz istenképben nem hisz. 
De aki nem hisz a halál utáni életben, az a lélektani törvények szerint nem le-
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het jó ember. Miért? Azért, mert bolond az, aki áldozattá képes válni, ha tud-
ja, hogy ebből semmi előnye nem származik. 

Erre csak az a szeretet képes, amely Belőlem él!, tehát aki tudja, hogy 
végső soron az áldozatvállalásaival Nálam csak jól járhat! A Hozzám-tarto-
zók nem a hülyék gyülekezete, amint ezt a hitetlenek gondolják, hanem pon-
tosan fordítva, a BÖLCSEK gyülekezete! A boldogság világában a mindent-
adásból van a mindent-birtoklás. Ez csak az előtt világos, aki tudja, hogy az 
időtlenségben van minden embernek igazi otthona, és nem a mulandóságban.

A mulandóságban is szívbékét csak az tud megélni, aki hisz az örökké-
valóságban. Ez azonnal megvilágosodik bárki előtt, ha van bátorsága hasz-
nálni az eszét, s mer szembesülni a halál gondolatával.

Gyermekem! Azt a vágyat is Én oltottam beléd, hogy vágyódjál földi 
ember szeretete után. De ki kell tisztáznod magad előtt, hogy mit értesz SZE-
RETET alatt. Tudnod kell, hogy nem az szeret téged, aki neked azt mondja, 
hogy szeret, hanem az, aki azt akarja neked, amit Én akarok neked! 

Egészen biztos, hogyha Engem szeretsz, akkor találkozol ilyen embe-
rekkel. Én sohasem hagyom magára azt, aki az Enyém! Csak arról lehet szó, 
hogy ti elhagytok Engem, s akkor természetes, hogy nem tudom érzékeltetni 
veletek békémet.

Légy hűséges Hozzám, amint Én is hűséges vagyok hozzád, s megka-
pod az ÉLET KORONÁJÁT!"

******************************************************
569. MI A MŰVÉSZET?

Kérdező: 1. Mi a művészet? Szükséges-e életünkben. 2. Mitől szép, jó 
egy műalkotás?

HANG: "Kedves Barátom! Amint az életet nem lehet meghatározni, 
szavakba tömöríteni, úgy a művészetet sem. Élet nem létezik művészet nél-
kül, és művészet nem létezik élet nélkül. Nem, mert a lehetőségeknek azt a 
tárházát nevezzük életnek, melyben mindent lehet művészien és nem művé-
szien csinálni.  

Valójában akkor él, cselekszik, gondolkodik valaki művészien, amikor 
Hozzám méltón teszi ezt. Mindenben annyi a művészi, amennyi az Én töké-
letességemből érzékelhető benne. Ezért az nevezhető művésznek, aki Engem 
fölvállalva valamiképpen harmóniát hirdet, és ezen dolgozik úgy, hogy min-
dig az egészet tartja szem előtt, s ehhez igazítja a részeket.

 A művész sohasem dolgozhat Ellenem, mert akkor már nem művész. 
A képességek művészi fokra fejlesztése viszont nem lehet célja annak az em-
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bernek, aki tudja, hogy tanítványommá akarok tenni minden embert. Az em-
beri képesség, bármilyen tökéletes is, csupán részteljesítményre képes, s ha 
fővonalba állítják, akkor éppen a lényeget, az EGÉSZET takarja el. Mert a 
lényeg mindig a teljes ember, és nem annak egy szelete. Az igazi művészet 
tehát mindig az egészre irányul.

Amíg valaki nem engedi, hogy megegye őt a művészetre való törekvés, 
tehát amíg valakinek egyetlen célja az, hogy minden képességét igénybe véve 
törekedjen arra, hogy megtanítson minél több embert szeretni, addig és ott a 
művészet a helyén van, és az örök élet eszköze. De ha nem ebben a vonalban 
áll, akkor a mulandó élet mulandó örömeinek csinálja a propagandát az, aki 
művésznek gondolja magát.

Örülök neked. Örüljünk egymásnak! Oly kevés örvendezni valója van 
ma ebben a földi életben annak, aki úgy lát, mint te meg Én. Örüljünk hát 
egymásnak! Örülj annak, hogy neved fel van írva a mennyben. Nekem ezzel 
nagy örömet okozol.

Megáldalak  a SZÉPSÉG, a HARMÓNIA  LELKÉVEL!"
*******************************************************

570. KÉRDÉSEM MAGAMRÓL, MÁSOKRÓL
Kérdező: Sok kérdést teszek fel magamról és másokról. Hogyan tud-

hatom, hogy Te szólalsz meg valakiben?  Beiratkozzam-e 
g.k. vezető tanfolyamra? Gyermekem helyesen szeretem-e?

HANG: "Valóban nagyon stabil, minden rizikótól mentes életet akarsz 
biztosítani magad és mások számára. Egyszerűen nem vagy hajlandó tudo-
másul venni azt, hogy amit te akarsz, az nincs. Az élet egy olyan folyamat, 
melyben nagyon sok a kiszámíthatatlan tényező, amelyben nem is kell olyan 
biztonságra törekedni, mint amilyenre te akarsz.

Ha nem kaptál választ előző kérdéseidre, az nem azért volt, mert elfe-
lejtettem válaszolni, hanem azért, mert nem akartam választ adni. Csak azt 
ne kérdezd meg, hogy miért? Nem vagyok hajlandó kíváncsiságokat kielégí-
teni! Most sem vagyok hajlandó másokról információkat adni, hogy kielégít-
sem kíváncsiságodat. Amit pedig a férjeddel kell megbeszélned, azt vele be-
széld meg és ne Velem. Ilyen pl. az, hogy beiratkozz-e tanfolyamra.

Azt már mondottam máskor is, de elengeded a füled mellett, hogy nem 
jó az, ha valaki meg van kötözve gyermekével. Egy gyermek szeretése soha-
sem lehet olyan, hogy a gyermek uralkodjék a szülőn, hanem ennek csak a 
megfordítottja lehet a helyes. Tudom, hogy gyermeked több figyelmet érde-
mel, mint más, hasonló korú gyermek. De nem szabad engedned, hogy határ-
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talanul lefoglaljon téged. Meg kell tanulnia, hogy a te szereteted feléje néha 
olyan is lehet, ami kellemetlen számára. Tanítgatni kell tehát, hogy ő is alkal-
mazkodjon, s vegye észre, hogy nem csak te, nem csak ti alkalmazkodtok 
hozzá.

Az a kérdésed pedig, amelyben arról érdeklődsz, hogy hogyan vagyok 
benned felismerhető, vagyis ha félelemmel jár, akkor nem, ha békével, akkor 
igen, ezt szintén nem kell tőlem kérdezned, mert annyira magától értetődő. 

A különböző látók, hallók és egyéb szellemi tevékenységet folytatók 
akkor vannak harmóniában Velem, ha azt hirdetik, aminek gyökerét meg le-
het találni az evangéliumokban is. Ha olvasod az evangéliumokat, akkor ma-
gad is rá fogsz jönni, hogy miképpen kell élned ahhoz, hogy családod és Én 
is jól érezzük magunkat melletted, veled. 

Azt tudnod kell, hogy nagyon szeretlek, de ez a szeretetem nem abban 
nyilvánul meg, hogy zavarmentes életet próbáljak biztosítani számodra, ha-
nem abban, hogy nem vagyok tekintettel  vágyaidra mindaddig, amíg ezek 
nem Rám irányulnak. Ez azért van, mert benső békét csak Én tudok adni ne-
ked.

Jelen vagyok ott,  ahol  élsz,  és ez elég kell  legyen számodra ahhoz, 
hogy megtaláld lelked nyugalmát.

Megáldalak a TÜRELEM  LELKÉVEL!"
******************************************************

571. EGY TERMÉSZETGYÓGYÁSZ TANÍTÁSÁRÓL
Kérdező:  Egy természetgyógyász  tanításáról  szeretném  tudni,  hogy 

hasznos vagy káros e tanítás?
HANG: "Nincs olyan tanítás a világon, amelyben ne lenne jó és ne len-

ni hamis is. Azért vagytok birtokában a kritikai érzéknek, hogy el tudjátok 
dönteni, mi az, amit itt és most be tudtok építeni harmonikusan az eddigi is-
mereteitekbe, és mi az, amit nem fogadhattok el. Az természetes, hogy mind-
egyik döntéseteket meg kell tudnotok okolni. Értelmes embernek nem szabad 
csupán tekintélyelv alapján eldöntenie, hogy mi jó számára és mi nem jó szá-
mára. 

Kérdésedre válaszolva tehát egyértelműen azt kell válaszolnom, hogy 
kritikátlanul a HANG médiumtól sem szabad semmit elfogadni. De nagyon 
fontosnak tartom, hogy hangsúlyt tegyek e szóra: megokolás.

Az elmúlt pár évtized elszoktatott benneteket attól, hogy saját fejetek-
kel, felelős döntéseket vállaljatok különböző ismeretek elfogadására vagy el-
vetésére. Igenis, felnőtt emberek vagytok! Igenis, nem lehet a legfontosabb 

722.



az a tekintélyelv, amely az egyéni kritikai döntés felelős állásfoglalását kiik-
tathatná.

Neked vannak magasba törő álmaid, vágyaid. Ez jó mindaddig, míg e 
vágyakért vállalod a felelősséget, s nem akarod másra hárítani döntéseid kö-
vetkezményeit. Nekem leghőbb vágyam egyike, hogy olyan testvéreim legye-
nek, akik egyértelműen vállalják nemcsak értelmük használatát, hanem en-
nek következményeit is. Kiérett személyiséggé kell válnotok, aki tudja, hogy 
mit akar, és ezt mások is tudják róluk.

Amikor erőteljesen felhívom figyelmedet arra, hogy vállald fel az épí-
tő,  felelős  kritizálást,  ugyanakkor  még  nagyobb  nyomatékkal  arra  kérlek, 
hogy fogadd el mások kritikáját. Te nem olyan vagy, amilyennek magadat is-
mered, hanem olyan, amilyennek mások tükrében láthatod magadat. Én nem 
helyettesíthetem,  mint  tükör,  azokat,  akik  környezetedben  életed  tükrei. 
Azért nem helyettesíthetem, mert te Velem belülről is tudsz találkozni, és ez 
nagy lehetőséget ad arra, hogy torzítsd azt a képet, melyet Általam, Velem és 
Bennem látsz meg magadról. De akik körülötted élnek, azok mentesek ettől a 
lehetőségtől.  Ők,  akár  jó,  akár  rossz  szándékúak,  arról  tudósítanak téged, 
hogy te milyen vagy az ő szemükben. Neked ezt nagyon komolyan kell ven-
ned! Nem azért, hogy nekik tessél, hogy az ő kedvükbe járj, hanem azért, 
hogy helyes önismeretre juss.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!”
******************************************************

572. SZELLEMI LÁTÁS, HALLÁS, ÖNBIZALOM
Kérdező:  1. A bennem megszólaló HANG ellentmondásos. 2. Lélek-

sebészeti műtét után mi a teendőm? 3. Hogyan növelhető magamban a szel-
lemi látás, hallás, önbizalom?

HANG: "1. Nyitott vagy a szellemvilág hatásai felé, de nincs megfele-
lő SZŰRŐD, mely ki tudná szűrni azokat az információkat, amelyek az el-
lentmondásokat okozzák. Emiatt bizonytalanodsz el, s ez csökkenti önbizal-
madat is. A megoldás nem az, hogy abbahagyd azt, amit eddig jónak láttál, 
hanem az, hogy komoly szellemi munkával olyan szűrőt dolgozz ki, amelyen 
fönnakadnak azok a megtévesztő gondolatok, melyek eddig zavart okoztak 
benned. 

Nincs jobb és nincs más módszer e SZŰRŐ megteremtésére, mint a 
komoly tanulás és az imádság. Az Én tanításom rendelkezésedre áll. Be kell 
ütemezned magadnak rendszeres időbeosztással a Rólam tanulást, és a Ve-
lem beszélgetést. Ezeket nem lehet megspórolni.
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Ti most abban a korban éltek, amikor nagyon sok emberre kiárad Lel-
kem ereje, fénye. Egy hasonlattal próbálom érzékeltetni a mostani helyzetet:

Képzeld  el,  hogy egy hadsereg vezérkara már  hosszú  idő  óta  tudja, 
hogy fegyvereket fog kapni, s azt szét kell osztania a katonák között. E fegy-
verekből mintapéldányok bőven állnak rendelkezésükre. A vezérkarnak az 
volna a feladata,  hogy felkészítse  a  katonákat.  Amikor  aztán  a  fegyverek 
megérkeznek, akkor csak ki kell osztaniuk e fegyvereket.

Az Én népem vezérkara, sajnos, elmulasztotta felkészíteni katonáimat, 
benneteket, pedig bőséges  mintapéldány  állt rendelkezésükre e cél érdeké-
ben. Most aztán, mikor megérkeztek a fegyverek - Lelkem kiáradása-, s ki-
osztásra kerülnek, ti anélkül, hogy tehetnétek róla, nem vagytok megfelelően 
felkészülve ennek fogadására. Így két esemény indul útra. Az egyik az, s ez 
látszik leginkább, hogy felkészületlenül kezditek használni Lelkem adomá-
nyait, s ezzel rövid távon lehet ugyan csillogni, de hosszú távon ez bizony 
majd nagyon visszaüt. A másik az, hogy utólag vállaljátok a hozzátanulást 
ezekhez az adományokhoz,  e fegyverek helyes használatát.  Mondanom se 
kell, hogy ezt az utat kellene mindenkinek járnia.

A tiszta forrás kevés, de van! Meg- és felismerhető vagyok minden jó 
szándékú ember számára. E téren az a jó szándékú, akinek van elég alázata 
arra, hogy beismerje a menet közben történt tévedéseit. Ezekre gondoltam, 
amikor azt mondtam, hogy aki magát megalázza, az fölmagasztaltatik. Saj-
nos, sok a hiú, öntelt ember, akik sem tanulni, sem kritikát elfogadni nem 
akarnak, de akarják Lelkem adományait használni, mint a katona a fegyverét, 
anélkül, hogy a megfelelő kiképzés gyötrelmeit magukra vállalnák. Ara kér-
lek hát, tanulj, hogy legyen rend a fejedben, és imádkozz, hogy a fejedben 
lévő rend szívedben tudjon lakást találni magának. Mondhatnám így is: fe-
jedben és szívedben egyaránt jelen akarok lenni, mert Én azonos vagyok ta-
nításommal. AZ IGE TESTESÜLT MEG BENNEM!

2. Léleksebészet után lényegében ugyanazt kell ajánlanod annak, akit 
kezeltél, mint amit Én ajánlottam neked. Aki titeket hallgat, Engem hallgat. 
Tanulást és imádkozást, főleg dicsőítést, saját gondolataival, szavaival!

3. Amit az első pontban mondtam, az válasz a harmadik kérdésedre is."
******************************************************

573. EGY TÁRSASÁGRÓL
Kérdező: Uram! Egy társaság kér arra, hogy kapcsolódjak be munká-

jukba, mely állítólag a Te irányításod alatt áll.
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HANG: "Mindenki mindaddig irányításom alatt áll, amíg nem mond 
ennek ellene. Az Én irányításom kérés, ajánlás, mely örömmel, derűvel, ben-
ső békével jár együtt.  Minden erőszak, mely emberek irányában nyilvánul 
meg, idegen Tőlem.
  De van egy olyan erőszak, amely kedves Nekem. Mikor valaki önmagán 
követ el erőszakot olyan értelemben, hogy a mulandóságra irányuló vágyait 
az örökkévalóság értékei alá akarja rendezni. Ez nem megy önfegyelem nél-
kül. Ilyen értelemben mondtam, hogy a mennyek országa erőszakot szenved, 
és az erőszakosak ragadják meg azt. De egymás irányában csak érvelnetek 
szabad. A lélektani kényszer sem megengedett. Tehát érzelmi hatást sem sza-
bad annak érdekében kiváltani, hogy rád hallgasson valaki.

Neked világosan tudtodra adtam, hogy mit  kívánok tőled.  Azt  kívá-
nom, hogy hozd Elém testvéreid kérdéseit, és Én rajtad keresztül olyan taná-
csokat fogok adni nekik, amelyek az Én erőmet is magukban hordják, s így 
építik, buzdítják és vigasztalják azokat, akiknek rajtad keresztül válaszolok. 
Lesznek olyanok, akik föl fognak háborodni a válaszaim olvasása közben. 
Ennek több oka is lehetséges, ezért nem szabad elmarasztaló ítéletet monda-
nod azokról, akik nem úgy reagálnak válaszaimra, ahogyan te szeretnéd.

Azt  újra  megismétlem,  hogy maradj  meg  olyan  író-médiumomnak, 
mint eddig voltál. Ha valami mást akarok majd veled, azt közvetlenül is meg 
tudom neked mondani. Ne hallgass senkire, mikor arról van szó, hogy az Én 
nevemben kívánnak valamit tőled. Az Én nevemben mindenkor közvetlenül 
Én fogok szólni hozzád. Ha annyira megzavarna valaki, hogy e téren nem 
hallanád tisztán  a  hangomat,  akkor  jusson eszedbe,  hogy van neked lelki 
atyád, s vele kell tisztáznod azt, ami benned homályos. Én téged teljesen le-
foglaltalak! Vagy közvetlenül szólok hozzád, vagy nem szólok hozzád! Sze-
retnék mindenkihez közvetlenül szólni úgy, mint hozzád szólok. 

Egyetlen kivételt azonban elvileg lehetségesnek tartok. Amikor tudatá-
ban vagy annak, hogy valamilyen ügyben nagyon elfogult lettél, akkor meg-
kérhetsz mást vagy másokat,  hogy rajtuk keresztül adjak választ  a problé-
mádra. De ez csak akkor lehetséges, ha te kérsz erre föl valakit.

Nagyon ismerlek,  és nagyon szeretlek.  Örülök,  hogy megkérdeztél  e 
tárgyban. Megáldalak: VESS KERESZTET!" 

******************************************************
574. SÚLYOS BETEGET ÁPOLOK
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Kérdező: 1 Két gyermekem van. A kisebbik depressziós, a másik pe-
dig uralni akarja őt. Jó az, ha a fiatalabb pártjára állok? 2. Egy súlyos beteget 
ápolok. Nagyon nehéz.

HANG: "Nagyon megértem helyzetedet. Abban az állapotban, amely-
ben vagy, ez a legokosabb, hogy Hozzám fordultál. Elsődlegesen nem körül-
ményeid  megváltoztatásán  fáradozom,  bár  azon  is.  Főleg  benned  akarok 
megnyitni olyan erőforrásokat, amelyek segíteni tudnak abban, hogy köny-
nyebben tudjad hordozni azokat a terheket, amelyek ezek nélkül elviselhetet-
lenné válnának.

A legáradóbb erőforrás az a tudat, hogy az Enyém vagy! Ez annyira 
közhelynek számít ma már a Földön, hogy nem is szoktátok megnyitni e for-
rást. Engem az a tudat, hogy az Atyámé vagyok, mindennél jobban tudott lel-
kesíteni. Próbáltam tanítványaimat is efelé terelni. Mikor azzal jöttek Hoz-
zám nagy-nagy örömmel, hogy még a tisztátalan szellemek is engedelmes-
kednek nekik, akkor mondtam e szavakat: „Inkább annak örüljetek, hogy be 
van írva a nevetek a mennybe.” Nem volt nagy sikerem ezzel. Ők sem tudták 
ezt az erőforrást megfelelően kinyitni magukban. Pedig ez hallatlan erőt ké-
pes árasztani magából!

Általában meg szokta határozni mindenki életét az, hogy kivel van leg-
szorosabb kapcsolatban, tehát kihez tartozik. Csak éppen a legfontosabb kap-
csolat szürkült el legtöbb ember szívében, s különbözi evilági hordalék úgy 
belepte ezt a forrást, hogy bizony szinte szellemi és lelki erőfeszítést kell ki-
fejtenetek, hogy éltetni  tudjon benneteket annak tudata,  hogy az Enyémek 
vagytok.

A másik erőforrás szintén felfedezés eredménye, s ez az előzőből logi-
kusan következik. Ezt így lehet megfogalmazni. ‘Ha Istené vagyok, akkor én 
csak jól járhatok!’ Ez az igazság segít leoldani azokat a megkötözöttségeket, 
amelyek akadályai a benső szabadságnak, vagyis annak, hogy békéd akkor 
lesz, ha megteszed azt, amit megtehetsz, és nem is kell mást tenned, csak azt, 
amiről tudod, hogy meg tudod tenni. Aki előtt nem nyilvánvaló a teendője, 
az ha megkérdezi Tőlem, tehát a benne élő Lelkemtől, akkor megnyugtató 
döntést tud hozni. Sokkal jobban szeretlek, semmint magadra hagynálak ver-
gődéseidben.

Depressziós gyermeked számára részedről a legjobb orvosság az,  ha 
megtapasztalja,  hogy te nem vagy depressziós,  pedig több okod lenne rá, 
mint neki. És azért nem vagy, mert élni igyekszed, hogy benned élek. Ha ő 
nem foglalja le magát még a házi munkával sem, akkor neked fel kell tudnod 
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mérni, hogy hol az a határ, ameddig elmehetsz követeléseiddel, s hol kezdő-
dik az ő szabadságának az a határa, amit már át nem léphetsz, bárhogy is sze-
retnéd.

Fontosnak tartom figyelmedet felhívni arra, hogy ne állj egyik gyerme-
kednek a pártjára sem. Te az általad jónak ítélt pártjára állj. Nagyon valószí-
nű, hogy ennek pozitívumát a fiatalabb, tehát leányod fogja érezni és élvezni. 
De előfordulhat, hogy fiad mellé kell állnod, ha neki van igaza szerinted is.

Az külön öröm Számomra, hogy súlyos beteggel foglalkozol. Nekem 
teszed azt, amit neki teszel, mikor segítesz rajta. De ebben a szolgálatodban 
is ott kell lennie annak a bölcsességnek, amely Bennem élővé teszi azt. A te 
szíved békéjénél fontosabb a te számodra nem lehet.

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

575. 12-14 ÉVESEK KÉRDÉSEI
Kérdező: 12-14 évesek kérdései: 1. Miért félek az örök élettől? 2. Sza-

bad-e lassú zenére összebújva táncolnunk? 3. Bűn-e, ha egy hívő lány hitet-
len fiúval jár? 4. Sok dologban nem tudok dönteni, és ha döntöttem, sokszor 
megbánom döntéseimet. Miért? 5. Bűn-e az önkielégítés? 6. Hogyan nyerhe-
tem el egy hozzám való tetszését, és helyes-e, ha ez teljesen lefoglal? 7. Bűnt 
követett-e el az az édesanya, aki azért ölte meg leányát, hogy az már ne szen-
vedjen annyit tovább?

HANG: "Nagyon örülök a felvetett kérdéseknek, mert ezek azt igazol-
ják, hogy rendet akartok rakni a fejetekben, szívetekben egyaránt. Ne is nyu-
godjatok meg addig, amíg értelmileg megnyugtató választ nem kaptok a ben-
netek felmerülő kérdéseitekre. 

Higgyétek el, Én, aki azt mondtam: „Nektek adatott tudni az Isten or-
szágának titkait”(Mt. 13;11.), azt akartam, hogy értelmesen éljetek. Értelme-
sen pedig csak azok tudnak élni, akik vállalják, hogy kiérlelik magukban azt 
a meggyőződést, amely valóban az övék, és nem ruha, hanem a belülről meg-
ismert igazság. Aki ilyen meggyőződés szerint képes élni, az érett lélek, az 
valóban az Enyém!

Ezért örülök minden kérdezőnek, mert bízom abban, hogy válaszaimat, 
amelyeket az örök rendelésem megnyilvánulásainak ismer fel, belülről akarja 
átlátni és magába építeni.

Vegyük hát sorba a kérdéseket: 1. Nem az örök élettől félsz, hanem a 
haláltól. Valójában minden félelem legmélyén a haláltól való félelem áll. E 
félelem érthető, mivel a halál nem természetes dolog a boldogságra teremtett 
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embernél akkor sem, ha tudjátok, hogy mindenki meghal. Akkor sem, ha tud-
játok, hogy minden pillanatban elhal bennetek, rajtatok valami. Akkor sem, 
ha, amint mondani szoktátok: egyetlen biztos dolog van, a HALÁL. 

Az emberalatti világnak ösztönpárja, a faj- és önfenntartási ösztönpár. 
Ezek bennetek is ugyanúgy megvannak, mint az állatokban. Bármelyik ve-
szélybe kerül, szorongás fog el benneteket. Ez önmagában még nem volna 
baj. Nekem is volt halálfélelmem! A baj akkor keletkezik, ha ez a félelem ál-
lapotszerűvé válik. Az állatoknál ilyen nincs. Az embernél, sajnos, mint hát-
tér, mindig ott lehet a tudattalanodban, és szinte mindent sötétre tud színezni. 
Ennek megszüntetése az egyik legfőbb feladata minden földi embernek!

Az ember nem más, mint anyagban élő szellemi lény. Feladata az, hogy 
az anyagot szellemiesítse. Olyan örök értékű gondolatokkal itassa át, ame-
lyek képesek teljesen semlegesíteni az anyagtól meghatározott önfenntartás 
ösztönét. Ennek útja, tartalma a szeretés. Míg az anyagba ágyazott önfenntar-
tás ösztönét a vevés élteti, addig a boldogságra, örök életre teremtett ember 
éltető eleme a szeretés, vagyis az adás. Ennek vagyok Én megtestesült formá-
ja.  Amilyen  mértékben engedi  valaki,  hogy benne éljek,  olyan mértékben 
szűnik meg benne az állapotszerű háttér-félelem. És bár az önfenntartás ösz-
töne, mint megijedés lehetősége, megmarad, de mint félelem megszűnik ben-
ne létezni.

Tehát minden benső szorongásnak, félelemnek megszüntetése nemcsak 
lehetséges, hanem törvényszerű, ha valaki feladatának tekinti  az anyag át-
szellemiesítését a szeretetből vállalt áldozatok által.

2. Nem ajánlom az általad említett táncformát. Azért nem, mert sokkal 
jobban kedvez a fajfenntartás ösztönének erősödésére, mint az anyag átszel-
lemiesítésére. Most nevettek ezen, de ti is tudjátok, hogy ez így van. Sokkal 
nagyobb értékű és pihentetőbb egy feloldott,  szellősebb táncforma, ha már 
táncolni akartok.

3. A hívő lány és hitetlen fiú kapcsolatáról csak akkor lehet véleményt 
mondani, ha több részlet is ismert e kapcsolat tartalmából.

Ha valaki azért hitetlen, mert eddig még csak torz istenképpel találko-
zott  a hívők körében, akkor lehet egy ilyen kapcsolat nagyszerű lehetőség 
arra, hogy korrigálja magában a torz istenképet. De akkor ennek kell a leg-
fontosabbnak lennie! És ezt megfogalmazottan tudatosítania kell mindkettő-
jüknek.

Meg kell mondjam, hogy nagy veszélyt rejt magában az, ha egy hívő fi-
atal egy hitetlen fiatalban látja meg szerelmét.  Ez azért nagyon veszélyes, 
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mert senki sem a másikba szerelmes, hanem saját alteregóját vetíti ki a má-
sikra. Ezért természetes a szerelem elmúlása, s bizonyos csalódás egymás-
ban. Ilyenkor a csalódás nem más, mint felébredés abból a bódulatból, mely 
elhitette vele, hogy a másik olyan, mint amilyennek ő gondolta, holott ő a 
másikat  a  saját  alteregójával,  a benne élő másnemű én-jével  azonosította. 
Ilyen másnemű én mindenkiben van. Most nem térek ki ennek magyarázatá-
ra, mert nagyon messzire vinne. Most a kérdésre térek vissza. 

Azért veszélyes az ilyen kapcsolat, mert arról tesz tanúságot, hogy az 
illető vallásos fél lelke legmélyén valójában hitetlen. Azért tud vonzódni a 
hitetlenhez. Ha belül is hívő lenne, akkor Isten iránti szeretetből azonnal fel 
tudná számolni  e kapcsolatot,  ha a másikban nem egyértelmű a megtérés 
szándéka.

Általában ilyen esetben karmáról van szó. A karma az a születés előtt 
vállalt lehetőség, amely döntést provokál ki megszületés után az illetőből. A 
döntés mindig lényegében ez: Isten mellett vagy Isten ellen. Valamikor Én 
ezt így fejeztem ki: „Legyen a szavatok igen, igen, nem, nem. A többi az ör-
dögtől van!”(Mt 5;37).

Azt ajánlom hát, hogy nagyon gyorsan vigye dűlőre a hívő fél a dolgot. 
E téren elsietni semmit sem lehet! Itt már induláskor késésben van a hívő fél. 
Ha most nem tudja dűlőre vinni, később már szinte lehetetlen lesz ez neki. 
Vagyis arra ébredhet rá, hogy ő maga is belül mindig is hitetlen volt.

4. Az elbizonytalanodásnak két forrása van. Az egyik együtt jár a fejlő-
déssel. Senki sem szeret csalódni. Pedig a csalódások olyan megtapasztalá-
sok, amelyek növelik bennetek azt a bölcsességet, amelyre a jövő életetek 
nagyobb felelősségvállalásainál elengedhetetlenül szükségetek van. A másik 
forrás pedig az, hogy mindenki az életnek csak kis szeletét látja, s a többit a 
fantáziájával egészíti ki. Így aztán a valóság talaja ugyancsak leszűkül.

Van még egy forrás: a Gonoszlélek. Az elbizonytalanítás fegyverét bá-
mulatosan megtanulta használni. Nincs ember a világon, aki e téren sebet ne 
kapott volna már tőle.

Tanácsom a következő: Döntésed után nem szabad engedned a nyugta-
lanító gondolatoknak. Az ilyen gondolatok sohasem Tőlem jönnek. Ha dön-
tésed után azt tapasztalod, hogy e döntésednek rossz következményei van-
nak, akkor adj hálát azért, hogy végre ezt felismerted. De lelkiismeret-furda-
lásnak ne adj helyet. Ne feledd: az istenszeretőknek minden javukra válik! 
Mindenki tévedhet. E mindenkiben te is benne vagy. Sokkal jobb a tévedés, 
mint az attól való félelem! Ez legyen döntéseid egyik alapköve. A helytelen, 
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jó szándékú döntések nagyon alkalmasak arra, hogy alázatra neveljenek. De 
ha valakit elbátortalanítanak, akkor az illető meg van kötözve különböző hiú-
sági komplexusokkal. Amíg hálát tudsz adni azért, hogy valamelyik dönté-
sedről kiderült, hogy nem volt jó, addig a boldogok útját járod! Ezt ajánlom 
hát!

5. Nem tartom szerencsésnek e szót: BŰN. Azért nem tartom szeren-
csésnek, mert  olyan tartalmat hordoz, mintha Engem bántott  volna valaki, 
amikor azt a bűnt elkövette. Engem nem lehet megbántani!, de lehet Nekem 
fájdalmat okozni. Mivel nagyon szeretlek benneteket, ezért Nekem nagyon 
fáj, ha önmagatokat vagy egymást bántjátok. A BŰN szó helyett jobbnak tar-
tom az ÖNZÉS szót. Ez ellentéte az önszeretetnek. Az önszeretet csúcsérték: 
”Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”(Mt 22;39). Minden bűn szeretet-
lenség,  önzés!  A fajfenntartás  ösztönének önző  módon  való  kiélése  azért 
okoz Nekem fájdalmat, mert tudom, hogy értékes önfegyelmező erők szorul-
nak háttérbe, melyek ha működhetnének, akkor nagyon tudnák segíteni az il-
letőt személyiségének gazdagodásában. Ez pedig azonos az emberi kapcsola-
tainak értékes gazdagításával.

Mivel éppen a fajfenntartási ösztön területén mérhető fel legkevésbé a 
tudatos beszámíthatóság az önzés irányában, tehát az, hogy valakit valóban 
az önzés vagy más megterheltség motivál, ezért e téren nem véletlenül került 
e probléma a parancsok hatodik körébe, és nem előbbre.

A fajfenntartás ösztönének természetes medre a monogám házasság. 
Ami ettől eltér, az objektíve természetellenes. Szubjektíve viszont, éppen a 
fent említett szempontok alapján nem lehet sablonizálni.
6. Semmiképpen sem helyes, ha valakit egy másik ember teljesen lefoglal. 
Csak Én foglalhatok le teljesen mindenkit, mert csak Én tudok adni tökéletes 
szabadságot és boldogságot mindenkinek. Ennek egyszerű magyarázata az, 
hogy Én mindenkit Önmagamra teremtettem, és nem a másik emberre. Nem 
egymásért kell élnetek, hanem egymással Értem. Ezt nem tudom és nem is 
akarom megváltoztatni. Éppen a ti érdeketekben van ez így. Azért van ben-
netek a boldogság utáni vágy, mert a legfőbb JÓ ÉN VAGYOK! Az érthető-
ség kedvéért megismétlem a boldogság meghatározását: A BOLDOGSÁG = 
A JÓ BIRTOKLÁSA  AZ  ELVESZTÉS  FÉLELME  NÉLKÜL! Tehát, aki-
ben mint SZERETET élhetek, az a boldog. A földi életben minden folyamat, 
tehát az a boldog, aki arra törekszik, hogy Velem legyen EGY!
7. Ne akarj ítéletet mondani az említett édesanyáról se pró, se kontra. Marad-
jon ez kettőnk ügye. Az ő és az Én ügyem.
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Megáldalak benneteket a tanulni- és a tudnivágyás LELKÉVEL!"
*****************************************************

576. PÁRKAPCSOLATRÓL, FELELŐSSÉGRŐL
Kérdező: 1. Párkapcsolatról.  2. Gyermekemért felelősséget érzek.  3. 

Versek hatnak rám. Nehéz egyedül, de van, aki kiegészít. 4. A földi boldog-
ság csak egyeseknek adatik?

HANG: "Az Én lelkem a KAPCSOLATOK  LELKE! Bármennyire 
próbálom megértetni veletek azt, hogy ebben a mulandó életben mindannyi-
toknak közös feladata a halál előtti élet-elvesztés annak érdekében, hogy már 
a halál előtt megtaláljátok az életet. Hiába mondom ezt, mivel általában a ti 
korotokban nagyon nagy baj van a HITTEL. Nagyon rosszul hisztek! Most 
kicsit sarkítottan fogalmazok: 

Ti a mulandóságot örökké tartónak hiszitek, az örök életet nem létező-
nek, az örömöt boldogságnak, s a boldogságról pedig, éppen a rossz irányú 
hit miatt, alig van megtapasztalásotok. Hiába tapasztaljátok, hogy még a leg-
sikeresebb párkapcsolat is több nehézséggel jár, mint békével, ti mégis vál-
laljátok a délibáb kergetését, mert fantáziátokra jobban rá mertek  hagyatkoz-
ni, mint Rám! 

Sajnos, egyénileg is és kollektíve is össze kell roncsolódnotok, hogy 
felhagyjatok e délibábkergetéssel. Nem tudok segíteni rajtatok, nem tudlak 
megmenteni benneteket, mert ti nem akartok megmenekülni. Nem is hiszitek 
el, hogy veszélyben vagytok! Nem is hiszitek el, hogy pusztulás előtt áll vilá-
gotok. Nem hiszitek el, hogy itt segíteni, a pohárba tiszta vizet önteni már 
csak  egy világkatasztrófa  képes.  Nem hiszitek  el,  hogy reménytelen  eset 
vagytok fantáziálásaitokkal, s minden olyan próbálkozásaitokkal, amelyekkel 
nem Engem, hanem a legkülönbözőbb narkotikumokat akarjátok biztosítani 
magatoknak, csak helyesen HINNI ne kelljen! 

Anyám olyan missziót teljesített  az elmúlt  száz év alatt közöttetek a 
Földön, hogy ennek még a köveket is meg kellett volna lágyítania. Ti inkább 
a szirén-hangok irányában nyitottatok. Majd a társadalmi változás!, majd a 
pénz!, majd az élettárs!, majd a gyerek!, majd az isten..!. Igen, kis ível írt is-
tenben, tehát bálványokban látjátok és bálványoktól várjátok a megoldást, s 
Engem, akit ti Jézusnak neveztek, s akinek nevét, hatalmát, erejét is bálvány-
imádásra használjátok, Engem nem akartok befogadni szívetekbe. Nem vál-
laljátok, hogy értetek éljek, mivel tudjátok, hogy Én csak akkor tudok értetek 
élni, ha ti Értem akartok élni.

731.



Földi boldogság! Drága Gyermek! Ha tudnád, hogy micsoda üres, fel-
fújt luftballon e szó! Ha tudnád, mennyire értelmetlen hazugság! Mennyire 
tápszer nélküli üres étel! 

Hidd el,  hogy nincs ilyen meg olyan boldogság. Egyetlen boldogság 
van, s minden más bódultság, menekülés attól a feladattól, amely elől hiába 
menekültök, mert egy nagy vargabetűvel ismét előttetek áll, s mindaddig így 
lesz, míg meg nem oldjátok. Egy kis gyenge hasonlattal élve olyan ez, mint 
amikor valakinek autó-jogosítványt KELL szereznie, de mindig megbukik a 
vizsgán. Bár tudja,  hogy addig kell  vizsgáznia,  míg meg nem tanulja azt, 
amit ennek érdekében meg kell tanulnia. Ha csak egy kis esze van, akkor mi-
előbb át akar menni a vizsgán, hogy vezetni tudjon. Ez áll rátok is. Mindad-
dig, míg valaki saját testében újjá nem születik, újra és újra meg kell szület-
nie, borzalmasnál borzalmasabb szenvedéseket kell vállalnia, mert a boldog-
ság országa csak az ugyanabban a testben újjászületetteké! Csak annak, aki 
saját testében már újjászületett, van némi megtapasztalása abból, hogy mi is 
a boldogság.

 Ne gyermekedért, hanem magadért érezz nagyobb felelősséget! Gyer-
meked számára te az ő karmájának része lehetsz csupán. A karma, mint sors-
vonal,  nem vezet  sehová.  E sorsvonalon hozott  döntések azok,  amelyeket 
gyermekednek kell meghoznia, függetlenül attól, hogy te saját sorsvonaladon 
milyen döntésekkel haladsz előre. 

Szeretném, ha megértenétek egyszer, hogy erkölcsi nevelést nem lehet 
adni, csak átvenni. Aki szüleitől átveszi a jót, hogy éljen vele, és átveszi a 
rosszat, hogy eldobja magától, az erkölcsösen él. Aki ennek ellenkezőjét te-
szi, az erkölcstelenül él. Az átvevő számára az átvevőn múlik minden! Ha 
nem így lenne, akkor az Isten személyválogató lenne! Nincs se visszafelé, 
sem előre mutató formában felelősség másokért. Mindenki, mindenkor, min-
denhol önmagáért felel. 

Ne fájjon  hát  fejed  gyermekedért!  Elég,  ha  magad  megnevelésével, 
megfegyelmezésével bajlódsz.

 Nagy szeretettel kérlek, ne áltasd magadat! Te teljes vagy a magad te-
rületén. Nemcsak nem tud téged senki kiegészíteni, de nincs is erre szükség! 
Amit  neked tenned kell  boldogságod érdekében,  abban sem segíteni,  sem 
akadályozni téged senki nem tud. Csak áltatja magát az, aki úgy gondolja, 
hogy neki szüksége van valakire, hogy jobban Rám találjon. Ismered a főpa-
rancsot: „Teljes szív, teljes lélek, teljes értelem”.(Mt. 22;37). Ez nem válto-
zott a mai napig sem!
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Végezetül idézem leveled utolsó mondatát: „Szeretettel várom és elfo-
gadom a választ,  bármi  legyen is  az.”  Erre  Én csak azt  tudom mondani: 
ÁMEN, ÚGY LEGYEN!

Megáldalak A BÁTORSÁG ÉS AZ  ÉLŐ HIT  LELKÉVEL!"
******************************************************

577. RÉSZEGES FÉRJEMHEZ HOGYAN VISZONYULJAK?
Kérdező: Részeges férjemhez hogyan viszonyuljak?  
HANG: "Drága  Gyermekem!  Férjed  részegeskedése  Nekem  is  fáj, 

nemcsak neked. Ha szeretsz Engem, akkor az, hogy közös a fájdalmunk, már 
enyhíti is a tiédet, mert kitüntetésnek veheted, hogy Velem szenvedhetsz. Tu-
dom, ez nem oldja meg ezt a problémát, de feltétlenül elviselhetőbbé teheti.

Ma nagyon sok ember menekül attól, hogy józanul gondolkodjék, mert 
nagyon kicsiny a hit az emberek szívében. Hit nélkül pedig nehéz elviselni 
józanul a földi életet.

Persze azzal, hogy valaki nem akar gondolkodni, semmit sem old meg. 
Csak nehezíti azok életét, akik emberek akarnak maradni ebben az emberte-
len világban. Bizony csak addig ember az ember, míg igényt tart arra, hogy 
józan maradjon. A részeg ember még az állatnál is állatibb. De ezen sem ve-
szekedéssel, sem rábeszéléssel változtatni nem lehet. Imádkozva szenvedni, 
és szenvedve imádkozni érte. Ez az egyetlen orvosság. Aki önmagán segíteni 
nem akar, azon az ISTEN sem tud segíteni! 

Azt megígérem, hogy mindig veled maradok. Segítek elviselni minden 
olyan embertelen körülményt, amit éppen az okoz neked, akinek a legjobban 
kellene arra törekednie, hogy te jól érezd magadat mellette, hiszen valamikor 
ezt  ígérte neked! De ne veszekedj! Semmit  sem használsz vele. Azt néha 
megkérdezheted, hogy jó-e az neki, ha elissza az eszét és a pénzét? De csak 
ennyit!, és csak néha!

Megáldalak az ERŐ és az IMÁDSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

578. PÉNZ ÉS LELKI FEJLŐDÉS
Kérdező: Egy pénzorientált vállalkozás nem akadálya-e lelki fejlődé-

semnek?
HANG: "Rövid elvi tisztázást adok e tárgyban. Csak azok a vállalko-

zások erkölcstelenek, amelyekben nem lehet és nem szabad az Én szándé-
kom szerint szeretni. Ilyen a kemény kábítószerek illegális árusítása, ilyen a 
házasságszédelgés, ilyen minden olyan vállalkozás, amely tudatosan akarja 
megkárosítani a vállalkozónál szegényebb szegényeket.
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Azok a pénzorientált vállalkozások, amelyek úgy irányulnak nyerész-
kedésre, hogy ugyanakkor rizikót is vállalnak, tehát maguk is lehetnek vesz-
tesek e játékban, ezek nem mondhatók erkölcstelennek. Ilyenek a szerencse-
játékok, a profi sportolók, a tőzsdei spekulánsok. Persze ezekre sem monda-
nám, hogy ezek az az ideális keskeny út, amely az életre vezet, de azt sem 
mondhatom rájuk, hogy az élettől elvezet. Inkább azt mondhatnám az ilyen 
és ehhez hasonló pénzorientált vállalkozásokra, hogy nagy kísértések hordo-
zói lehetnek!

A gyakorlatban az az általános, hogy bizonyos fejlődési fok szükséges 
ahhoz,  hogy valaki lépni  tudjon előre.  Tapasztalati  ismeretek nélkül,  csak 
könyv-ismeret alapján szinte lehetetlen eldönteni, hogy kit és milyen mérték-
ben akadályoz bizonyos vállalkozás. Kivéve az első bekezdésben leírt vállal-
kozásokat, mert azok sohasem megengedettek. Nincs olyan fejlődési fok, me-
lyen azok erkölcsösnek minősíthetők lehetnének. 

A te lelki fejlődésed területe kétségtelenül az emberi kapcsolataid alap-
ján határozható meg. Itt lehetnek különféle fejlődési fokok, mivel ahány em-
ber, annyi szint. Az általánosítás nem ad reális képet. Ezért e jelzett vállalko-
zásban szem előtt tarthatod, hogy ártani az istenszeretőknek nem lehet, mert 
azoknak minden javukra válik. Az Istent nem szeretők viszont arra fognak 
törekedni, hogy ne ők, hanem te légy a végén a becsapott. Légy nagyon óva-
tos! Veszélyes területen lavírozol. Szívemből kívánom, hogy győztesen tudj 
továbblépni!

Megáldalak az ÓVATOSSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

579. HOGYAN VALLJAM MEG TELJESEN JÉZUST?
Kérdező: Szeretném teljesen megvallani Jézust! Szeretnék jobban fej-

lődni a médiumítás terén! Kis csoportunk lélekmentéssel foglalkozik. Jól csi-
náljuk? Min változtassunk?

HANG: "Számomra minden szavad nagy öröm! Miattatok és értetek 
nem fordítottam még hátat ennek a hálátlan földi világnak. Nagy érték sze-
memben az a tiszta szándék, amely vezeti döntéseiteket. E tiszta szándéknál 
fontosabb NINCS! Fontos a többi is, de a szándékvilág az, amelybe Én bele-
nyúlni nem tudok. Ez egészen a te, a ti területetek. Ezért oly édes számomra 
az, mikor ez tiszta és igaz.

Lelki fejlődésed ütemét ne akard gyorsítani. Vagyis ne a körülmények 
másságára tedd a hangsúlyt. Maradj meg a főparancs egyértelműségénél (Mt. 
22;37), s a teljesség igényével indulj el napi teendőid elvégzésére. A tanulás 
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és az imádkozás: e sínpáron kell haladnod. Nálad az imádkozás, az elmélyü-
lés, az elcsendesedés jelen pillanatban fontosabb, mint a tanulás. De a tanu-
lás sem nélkülözhető.

Az imádságot azért tartom most fontosabbnak nálad, mert jelenleg na-
gyobb bizonyosságra kell jutnod Bennem magaddal. Meg kell szilárdítanom 
benned jelenlétem bizonyosságát, hogy szikla és ne széltől lengetett nádszál 
légy. Nem bódét, hanem várat akarok építeni rád, rátok. Tudja ezt az ősellen-
ség is, és ezért most sokszorozza felétek nyilait. A tisztaság, a hűség, az alá-
zat, az éberség, a türelem, a fegyelem, ez mind-mind veszélyben van nálatok. 
De ez nem baj. Ez így nagyon jól van! A vihar csak tépje ki azt, ami gyökér-
telen, és erősítse azt, amit erősítenie kell. A Gonosznak legnagyobb gondja 
éppen az, hogy az Engem szeretőknek minden javukra válik! Nektek pedig, 
akik Enyéim vagytok, ez az egyik legnagyobb erőforrásotok!

Most nem mondok többet. Kapcsolatunk ÉLŐ, tehát halljátok még bő-
ven szavaimat, s nyújtom felétek SZÍVEMET, hogy abból merítsétek élete-
tek megpróbáltatásaihoz az ERŐT.
   MEGÁLDALAK  BENNETEKET! VESSETEK KERESZTET!”

****************************************************
580. MIÉRT HALNAK MEG ÁRTATLAN GYERMEKEK?

Kérdező: 1. Van-e kiút a katasztrofális anyagi helyzetemből? 2. Sok-
szor elborul az agyam, s ilyenkor csúnyán káromkodom, pedig nem akarok. 
3. Miért halnak meg ártatlan gyermekek?

HANG: "1.  Katasztrofális  anyagi  helyzete  csak  annak  van,  akinek 
gyakran elborul az agya, és csúnyán káromkodik, pedig azt hiszi, hogy nem 
akarja. Ezt azt jelenti magyarul, hogy csak annak vannak anyagi gondjai fel-
sőfokon, akinek életében Én a legalsóbb fokot foglalhatom csak el. 

Amíg valaki nem tud magának parancsolni, addig Isten nem működhet 
életében. Isten nem hagy magából gúnyt űzni. Aki kéri az Én segítségemet, s 
hiszi azt, hogy nem a levegőbe beszél, amikor imádkozik, az feltétlenül meg-
tapasztalja, hogy áldásom van az életén. Amíg nem látod meg, hogy eddigi 
életedben mennyi mindent köszönhetsz Nekem, amíg nem fáj a lelked azért, 
hogy annyira hálátlan voltál eddig Velem szemben, addig nem tudok melléd 
állni úgy, hogy az anyagi világ értékeit eszköznek használd a Felém vezető 
úton.

2. Sokkal többet kellene tanulnod és gyakorolnod a szeretésnek azt a 
formáját, melyet Én kínálok fel neked. 
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A soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás, a má-
sokért élés szent háromságát nagyon komolyan kellene venned, ha valóban 
hiszel Bennem. Tudomásul kell venned, hogy semmit nem adnak ingyen. A 
boldogságot, a benső békét, harmóniát sem! Ezért komolyan meg kell küzde-
ned neked is, másoknak is. Rá kell ébredned, hogy nem másokat, hanem ma-
gadat kell megnevelned, ha ember akarsz lenni. Ahhoz pedig, hogy boldog 
gyermeke légy Istennek, az kell, hogy saját szavaiddal minden nap mondd el, 
lásd meg, miért kell hálásnak lenned Nekem. 

3. Az ártatlan gyermekekkel kapcsolatban nagyon nem jól látod az éle-
tet. Te csak azt a nyúlfarknyi életet veszed számításba, amelyet pár évtized-
del tudtok mérni. Talán nem is gondolsz arra, hogy egy megszületett gyer-
meknek már mennyi élete és mennyi vétke lehetett, hogy ismét le kellett jön-
nie a Földre azért, mert bőségesen van vezekelni valója. 

Nem is tudom, minek nézed te az Istent? Még embernek is gazember 
az, aki szenvedteti az ártatlanokat! Istenről ezt feltételezni valóban káromko-
dás, mégpedig ocsmány káromkodás. 

Aztán itt van maga a halál. Úgy beszélsz róla, mintha az rossz lenne. 
Sokkal rosszabb a születés, mint a halál. A földi élet sokkal jobban pokol 
mindenki számára, mint te gondolod. A te számodra is az!

Ahogyan te leveledben megnyilatkozol, abból azt lehet kiolvasni bárki-
nek, hogy valójában nem is hiszel abban a boldog örök életben, ahová min-
denkit vár az Én Atyám, a ti Atyátok. Nem hiszed el, hogy Istent látni jobb, 
mint nem látni.

Nagyon szeretlek, és kicsit sajnállak. De bízom abban, hogy egyszer te 
is ráébredsz arra, hogy Isten egyáltalán nem olyan, mint te gondolod, hanem 
olyan, mint Én, Jézus voltam és vagyok köztetek.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
****************************************************

581. TŐLED KAPOK-E ÜZENETET?
Kérdező: 1. Tőled kapom-e az üzeneteket? 2. Hogyan erősíthetem a 

Hozzád kötött szálat? 3. Családi problémámat hozom újra Eléd.
HANG: "1. Sok benned a zavaró állomás. Üzeneteket Tőlem kapsz, 

de sokkal erősebbek benned azok a hangok, melyek nem akarják engedni, 
hogy tisztán halld szavaimat. Ennek oka főleg az, hogy vágyaid nincsenek 
önfegyelmed kontrollja alatt.
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2. Csak lemondás árán erősítheted a Hozzám kötött szálat.  Te olyan 
szálat is erősíteni akarsz, amely nincs szinkronban azzal, ami téged Hozzám 
köt. Nem lehet két úrnak szolgálni.

3. Családi problémád átvilágítására nem alkalmas az a médiumom, a 
HANG-médiumom, akihez fordultál. Nem a tudatos, hanem a tudat alatti vi-
lága teszi őt erre alkalmatlanná. Túl elfogult ahhoz, hogy rajta keresztül egy-
értelmű lehetnék veled szemben. Ne értsd félre! Nem elhatárolni akarja ma-
gát tőletek, de be kell vallania, hogy a TE családi problémád megoldásával 
kapcsolatban rá is túl sok zavaró állomás tud hatni. Ezt a problémádat saját 
körötökben kell dűlőre vinned. Csak ezután adhatok e médiumom által taná-
csokat neked.

Bármennyire is szeretlek, nem tudok olyan megnyugtató szavakat mon-
dani, amelyekért később felelősséget vállalhatnék Atyám előtt. Én nagyon bí-
zom benned! Sokkal jobban, mint  hajdani tanítványaim legtöbbjében.  Ra-
gaszkodom hozzád!  De neked is  tudatosítanod  kell,  hogy még születésed 
előtt, az általad jónak látott lehetőségeket /karmádat/ azért vállaltad, hogy e 
lehetőségek által  rád kényszerített  döntéseket ne  kívülről  jövő segítséggel, 
hanem szíved szabad, Engem szerető, értem minden áldozatot vállaló szere-
teted hatására hozd meg. 

Amit akkor vállaltál, az most előtted áll, hogy szándékom szerint  meg-
valósítsd! Nagyon szeretlek! Állandóan küldöm hozzád erőm és bölcsessé-
gem sugarát. Sajnos, az a közeg, amelyen e sugaraknak át kell menniük, so-
kat elnyelnek ezekből. Sokat, de nem mindet!

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

582. TENYÉRBŐL KIOLVASHATÓ-E A SORS?
Kérdező: 1. A REIKI-beavatásnak köszönhetem-e az élethez való hoz-

záállásomat? 2. Karmikus feladatom-e férjemmel a kapcsolat rendezése? 3. 
Mi a teendőm? 4. Helyesen nevelem-e gyermekemet? 
5. A tenyérből kiolvasható-e a sors?  6. Kérdezhetek-e máskor is?

HANG: "1. Az élethez való hozzáállás mindig és mindenkinél több té-
nyezőből tevődik össze. Nálad természetesen a REIKI módszer is beletarto-
zik ebbe. Arra fel kell hívnom figyelmedet, hogy egy ember életében soha-
sem a módszerek azok, amik döntően hatni képesek, hanem a módszerekhez 
kötött szándék. Tehát a hozzáállás!

2. Feltétlenül! Ha a férjeddel való kapcsolatod rendezése nem volna ré-
sze sorsod karmikus vonalának, akkor a karmának nem volna értelme. A leg-
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közvetlenebb kapcsolatok rendezése a legfontosabb! Ezért a legeslegfonto-
sabb a Velem való kapcsolat rendezése! A karmának éppen ez az értelme! 

Te most úgy gondolod, hogy férjed valamikor a fiad volt. A férjeddel 
való kapcsolat rendezésének ne ez legyen az alapja, hanem Én! Az Én Lel-
kem a rendezett kapcsolatok Lelke. Éppen azért nem szerencsés kutatni elő-
ző életetek után, mert így nem Én, hanem valami, valaki más lehet jelen dön-
téseitek rugója. Ez pedig általában inkább akadálya, mint elősegítője a karma 
helyes feloldásának.

3.  A teendőiddel  kapcsolatban nem kell  titokzatos  régióktól  várnod, 
kérned a tanácsot. Ha végzel reggeli imát, tehát ha reggelenként megkérde-
zed Tőlem, hogy mi a teendőd, akkor minden alkalommal fel tudom használ-
ni eszedet arra, hogy meglásd teendőidet. Ne feledd!, csak a jelen a tiéd! Azt 
a napot kell megszentelnünk közösen, amely felvirradt rád Atyám jóvoltából. 
A többi nem érdekes!

4. Gyermek-nevelésedre nem lehet sem  igennel, sem  nemmel  felelni. 
Van, amikor: igen, és van, amikor: nem. Azért van az esti lelkiismeretvizsgá-
lat, hogy abban szembesülj elmúlt napoddal, s lelkiismereteden keresztül di-
csérni vagy elmarasztalni  tudjalak.  Használd ezt  a lehetőséget.  Én nagyon 
szeretném, ha így tudnék veled találkozni!

5. Senki és sehonnan nem tud kiolvasni emberi sorsot. Az emberi sors 
döntően erkölcsi területen zajlik. Tehát boldog vagy boldogtalan valakinek a 
sorsa. Ez annyira szabad döntések következménye, hogy itt  csak ámításról 
van szó, amikor valaki ezt előre meg akarja fogalmazni. Még a próféták is 
csak azokat az eseményeket tudták előre megjövendölni, amelyek nem ezt a 
területet  érintették,  mint  például  ma,  mikor  médiumaim  arról  beszélnek, 
hogy elpusztul e világ. 

A jellemed bizonyos vonásai kiolvashatók a tenyeredből. Ezekből lehet 
következtetni.  De ezek vagy bejönnek, vagy nem. A hitegetés nem Tőlem 
való! A szabad döntések éppen azért szabad döntések, mert előre nem rögzít-
hetők.

6. Engem kérdezni mindig lehet.
Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

*******************************************************
583. EGY KÖNYVRŐL, EGY ÁLLAMFÉRFIRŐL

Kérdező: 1.  Egy könyvvel  kapcsolatban  kérem véleményedet!  2.  A 
szellemtudományi művek mohó olvasása nem hátráltatja lelki fejlődésemet? 
3. Egy államférfiről is szeretném hallani véleményedet!
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HANG:" Mindegyik kérdésedre csak általános elveket tudok mondani. 
De ezek az elvek nagyon fontosak.  Alkalmazásukat  benső látásod alapján 
kell eldöntened. 

Meg kell mondjam, hogy sokan kérdeznek úgy, hogy konkrét feladatok 
felvállalására bátorítsam vagy ilyenektől eltántorítsam őket. Az ilyen kíván-
ságok teljesítése nem lenne hasznos, mivel pontosan azért kellett  a Földre 
születnetek, hogy ne mások, rajtatok kívül állók vállalják döntéseitekért a fe-
lelősséget, hanem másokat, körülményeiteket, saját döntéseitek megvalósítá-
sához vagy a döntéseitek helytelen voltának korrigálásához használjátok fel.

Abban nyugodt lehetsz, hogy minden döntésed előtt, ha Velem konzul-
tálsz, bizonyosságra jutsz atekintetben, hogy benső békéd megszerzése vagy 
elvesztése lesz-e döntésed következménye. Ez kettőnk közvetlen kapcsolatá-
nak természetes velejárója, és nem médium útján történik.

1.  A könyv,  amelyet  említesz,  nagyon alkalmas  arra,  hogy mélyebb 
kapcsolatra  juss  Velem.  Olyan  meglátásokat  tartalmaz,  amelyekről  még 
maga a szerző sem gondolta, hogy Tőlem származó luminák. De ezeket Én 
nem köthetem számodra csokorba. Neked kell kimazsolázni azokat a gondo-
latokat, amelyek aztán beépíthetők azon a szinten életedbe, ahol most tartasz. 
És itt mindjárt szervesen kapcsolódom a második kérésedhez:

2. A mohóság sohasem jó! Csak nyugodt, fegyelmezett életvitel által 
tud gyümölcsöző lenni az Általam felkínált fejlődési ritmus. Aki ezt gyorsí-
tani akarja, az éppen az ellenkezőjét éri el, mint amit megcélzott: VISSZA-
FEJLŐDIK! 

Ma a tévé, rádió és különböző médiák látszatra felgyorsítják a szellemi 
fejlődés ütemét. De csak látszatra! Mivel nem adnak időt az elmélyülésre, 
megfogalmazatlanul is azt sugallják, hogy az nem is fontos. A sok fontos, és 
nem az egy. Nincs idő az alaposra csak a laposra. Ez így nem jól van! 

3. Az említett államférfiről nem adhatok olyan információt, amely íté-
letet formálhatna ki róla benned. Nem lehetek személyválogató. Ha kérésed 
teljesíteném, akkor az egész világrendet meg kellene változtatnom. A Földön 
törvény az, hogy az emberi testben megjelent szellem benső világa csak any-
nyiban lehet ismert földi ember előtt, amennyiben ezt az illető szavaival és 
cselekedeteivel lehetővé tette. 

Itt más a törvény! Itt mindenki mindenkit belülről lát. Éppen ezért nem 
külső hatásra, hanem benső igényt szabadon követve csoportosulnak az itteni 
szellemek. Itt belülről igaz az, hogy a hasonló a hasonlónak örül. 

Megáldalak a BÉKE és a TÜRELEM LELKÉVEL!"
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******************************************************
584. MIÉRT SZÜLETTEM ÚJRA?

Kérdező: Mi a célja a jelenlegi inkarnációmnak?
HANG: "Kaptál már levelet Tőlem. Abból megtudhattad, hogy csak a 

mélyben vagyunk egyek. A felszínen kicsit más nyelven beszélünk. Én meg-
próbálok odatranszformálódni a te életszemléletedhez, de neked is kapasz-
kodnod kell, ha azt akarod, hogy szót értsünk egymással.

Először is, a legfontosabb az, hogy a gyökérben, a mélyben egyek va-
gyunk. A felszínen sok olyan ismeretet emeltél be magadba, amelyek érde-
kességükkel nem segítették elő a gyökérből kiindulás fontosságát. Az igazat 
megvallva, eddig nem is volt ez olyan fontos. Ahhoz,  hogy  valaki  a  földi 
élet  silányságát  felismerje,  sokszor  többet  segít  a felszín  megtapasztalása, 
mint a mélység valóságának tudomásul vétele. A Földön nem elég az, hogy 
valakit vonzzon a jó. Nem elég, hogy valakit a rossz taszítson. Kell mindket-
tő megtapasztalása. Nem a rosszat kell  megtapasztalni,  hanem azt,  hogy a 
rossz taszító! A jót viszont nagyon meg kell tapasztalni, hogy vonzóvá érjen 
bennetek. 

Kellenek Istent megtapasztalások. Kell Lélekkeresztség! Kell újjászü-
letés! Csak az újjászületés vethet véget az újraszületésnek! Saját testedben 
újjászületni! Ez minden reinkarnációnak a célja! Ezért kell könyörögni (Lk. 
11;13), ezért kell böjtölni (Ap.csel. 13;2-3), ezért kell vállalni az élet elvesz-
tését.(Mt. 10;39).

Kicsit  pontosítom  az  előbb  elmondottakat:  Minden  reinkarnációnak 
CÉLJA az, hogy ÉN abszolút ELSŐ helyre kerüljek az újraszületett életében. 
Annak életében vagyok ABSZOLÚT ELSŐ, akinek életében nincs második! 
Tehát annak, aki megszabadult megkötözöttségeitől (2Kor 3;17), és így Lel-
kemnek lelkében  szabad bejárata van, tehát Velem együtt hozza meg dönté-
seit. Ennek legfőbb előfeltétele az újjászületés. Ilyen értelemben mondtam az 
előző fejezetben, hogy minden reinkarnációnak ez a célja.

Megkötözöttségeitől  senki  sem  tud  megszabadulni  saját  akaratából 
úgy, hogy ne ajándékként élje meg az újjászületését. De nem tudom az újjá-
születés ajándékát megadni senkinek addig, amíg nem vállalja állapotszerű-
en az erőfeszítést megkötözöttségeinek leoldása érdekében. (Mk 2;22). Tő-
lem, Lelkemtől származik az új bor. De az új tömlő az a ti állapotszerű vá-
gyatok,  hogy  megszabaduljatok  megkötözöttségeitektől.  Vagyis,  hogy  ne 
mondjatok le arról, hogy szentté kell válnotok, és ha ezt mindketten akarjuk, 
akkor ez biztosan lehetséges is! 
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A saját testben újjászületés szentté tesz úgy, hogy ezt még véletlenül 
sem tulajdoníthatod magadnak. De SZENTTÉ TESZ! Engem dicsőít az az 
újjászületett,  aki ezt öntudattal képviseli.  Alázata éppen abban rejlik, hogy 
azt, ami minden ember legtermészetesebb feladata, hogy tudniillik szentté le-
gyen, úgy érte el, hogy nem érte el, hanem megkapta! 

Sajnos, a gőg és az öntudat összekeverése által elgyengültek bennetek 
Lelkem adományai! Az, aki nem öntudatosan alázatos, az bárgyú.

Megáldalak! Veled vagyok! Egyek vagyunk! Csipegess föl minél töb-
bet az evangéliumok tiszta búzájából!

EGYÜTT ÖRÜLÖK és EGYÜTT  SZENVEDEK VELED!" 
*****************************************************

585. VÉLEMÉNY A KINEZIOLOGIÁRÓL
Kérdező: Egy tanfolyammal kapcsolatban szeretnék véleményt hallani 

(Kineziologia).
HANG: "Nagyon aranyos vagy, hogy leveled végén, mint valami gon-

dolatolvasó,  már  próbáltál  is  válaszolni  magadnak. Ennek részben örülök. 
Azért csak részben, mert a párbeszéd-imát kezded ezzel kóstolgatni, de csak 
kóstolgatni! 

Aki Velem találkozik, az az ÉLETTEL találkozik. Azzal a boldogító 
élettel,  amely  éppen  az  emberi  kapcsolatok  felhasználásával  válik  egyre 
szubjektívebbé. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a földi élet egy olyan tükör-
szoba, amelyben minden egyes ember egy-egy tükör számodra. Amíg őket is-
mergeted, egyre jobban megismerheted magadat, és természetesen Engem is. 
Így egyre közelebb kerülhetünk egymáshoz, mert egyre jobban megvilágoso-
dik előtted, hogy Isten téged Önmagára teremtett. 

Ennek a kapcsolatunknak elmélyítésére valóban alkalmas eszköz lehet 
az a tanfolyam, amit említettél. Igen, mert az emberi test, az emberi izmok 
görcsös merevsége akadály a szellem számára, hogy átitatódjék Lelkemmel. 
Ennek az a legbensőbb oka, hogy Engem nem erőlködéssel lehet átélni, ha-
nem hittel,  bizalommal, tehát Rám hagyatkozással.  Itt nem semmittevésről 
van szó!

 Aki kifekszik a Napra, az azzal, hogy a Napra feküdt, már mindent 
megtett annak érdekében, hogy a napsugarak átjárják. Aki úgy csendesedik 
el, hogy édes jelenlétemre koncentrál, az testileg annyira el tud lazulni, hogy 
szinte kiléphet a testéből. Az általad említett különböző izom-feszültségek, 
görcsök, megfelelő mozgás- és gondolkodásterápiával  nagyon sok lekötött 
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életenergiát tudnak felszabadítani. De természetesen e tanfolyamok nélkül is 
elérhető ez, ha megfelelő hit és bizalom él valakiben.

Ennél a tanfolyamnál is, mint a többinél, legfőbb probléma az, hogy 
nem annak az ÚJ parancsnak jegyében történnek, amelyet Én adtam nektek 
(Jn. 13;34). Így csupán felületi kezelést kap az, aki aláveti magát a tanfolya-
mon hallottaknak, megtanultaknak.

Furcsa megfogalmazással így tudom találóan kifejezni: E tanfolyamok 
hatására legtöbben rosszul gyógyulnak meg. Jól meggyógyulni csak Értem 
élő ember tud. Rosszul meggyógyulni mindazok tudnak, akik nem eszköz-
nek, hanem célnak gondolják a testi egészséget. Mivel ezek vannak többen, 
ezért csak nagyon keveseknek használ e tanfolyamok elvégzése. Szinte csak 
olyanoknak, akik e nélkül is eljutnak hitük által arra a szintre, hogy Tőlem 
energiát tudnak átvenni, és mások felé ennek erejét áldásként tudják közvetí-
teni.

Megáldalak, hogy áldás lehess mások számára!"    
******************************************************

586. ISTENI SZERETET CSODÁI
Kérdező: 1. Tele vagyok az Isten-szeretet csodájával. Szinte csak erről 

szeretek beszélni. Ezt már férjem is sokallja. Mit tegyek? 2. Van egy álmom, 
melyben nagy tisztelet és szeretet ölel körül. Férjem miért nincs közöttük?

HANG: "Drága Testvérem! Amit  te most  tapasztalsz  magadban, az 
valami  olyasmi,  mint  amikor  tavasszal  elkezdődik  a  természet  virágzása. 
Tudjátok,  hogy olyankor valami csodálatos dolog van készülőben. A gyü-
mölcsöt érlelő nyár közeledtét jelzi a virágba borulás. 

A te lelkedben, a te lelkeden most jóságos angyalok dolgoznak azon, 
ami még csak eljövendő. Olyan ez, mint amikor a mennyasszonyt készítik 
elő az esküvőre. Ezt nem értheti meg senki. Valójában még te sem, mivel ké-
szülődés!  Te most azt éled meg, hogy tele vagy Velem. Ez nagyon gyenge 
visszfénye annak a valóságnak, ahogyan Én telve vagyok veled! Ha csak pi-
ciny szikráját átélnéd a Bennem élő, veled foglalkozó szeretetemnek, testi lé-
ted atomjaira robbanna szét a gyönyörűségtől. Amit prófétáim mondottak (1. 
Kor 2:9 ;Iz. 64;4), az szó szerint igaz.

Légy türelmes és fegyelmezett. Eljön az idő, amikor kérdezni fognak. 
Akkor majd  hatékonyan beszélhetsz  Rólam,  s  nem lesz  képes  senki  arra, 
hogy elhallgattasson,  mert  a kíváncsiság hajtani  fog mindenkit  arra,  hogy 
hallgasson téged!
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Most a várakozás stádiumában, az érlelődés stádiumában, az előkészü-
let, az előkészítés stádiumában vagy. Mi itt nem kapkodunk el semmit, de 
nem is késünk le semmiről. Maradj továbbra is nyitott és óvatos!

Az álmod bepillantást enged abba a műhelybe, amelyben az örömöt, 
boldogságot, szépséget, harmóniát előkészítő jó szellemek, különböző ismert 
és nem ismert alakok eléd és beléd vetítésével dolgoznak tudat alatti világod-
ban. Ne gondold negatív dolognak azt, hogy férjed nincs közöttük. Az szinte 
erőszakos  követelmény,  hogy a házastársak egymásra vannak teremtve.  A 
valóság nem ez. A házastársaknak az volna a feladatuk, hogy egymást Hoz-
zám segítsék. Sajnos, ennek legtöbbször éppen ellenkezőjét  teszik.  Önma-
guknak akarják lefoglalni azt, ami az Enyém. Pedig ha tudnátok, még akkor 
is, mikor arra kérlek benneteket, hogy ajánljátok fel magatokat Nekem, csak 
a magamét kérem vissza, mert tudom, hogy mindenhol máshol hontalanok 
vagytok. Igazi otthonotok csak Nálam, Velem és Bennem van.

Nagyon bízom benned. MEGÁLDALAK!"
******************************************************

587. MIÉRT NEM SZÜLETIK GYERMEKÜNK?
Kérdező: Ha egészségesek vagyunk, akkor miért nem születik le hoz-

zánk senki? Ha betegek, akkor hogyan lehetne a betegségből kigyó-gyulni?
HANG:" Világos választ akarok adni kérdésedre, mert tele vagy jó-

sággal, bizalommal, reménykedéssel.
Először is, akik téged akartak választani - nem voltak kevesen -, azokat 

Én nem engedtem, hogy téged válasszanak. Ezt elsősorban a te érdekedben 
tettem.  Annyi gondot,  bajt,  keresztet  jelentettek volna számodra,  hogy ezt 
nem engedhettem meg. Tudom, megtehettem volna, hogy megsokszorozzam 
erődet. De a NAGY EGÉSZ számára így tudod, így tudjátok betölteni egy-
előre a legoptimálisabban irgalmas szeretetem megjelenülését a Földön. Na-
gyon ismert Előttem ez az igazság: a sok gyermek által okozott gondnál csak 
az nagyobb, mikor valahol egy gyermek sincs. Ez tehát az egyik ok.

Van egy másik is, éspedig te magad. Az a vágy, amely az anyaságban 
való kifejlődést igényli benned, túlontúl nagy ahhoz, hogy meg ne enne té-
ged.

Tudom, nem könnyű neked elfogadnod azt, hogy egy nő életében egy-
általán nem az anyaság utáni vágy a legfontosabb. Sőt! A legnagyobb meg-
kötözöttség fejlődhet ki  belőle.  Márpedig, aki megkötözött,  azt  nem tudja 
Lelkem úgy irányítani, ahogy az a legjobb lenne az illető számára. Még saját 
édesanyámat is, akinél pedig ideálisabb embert nem hordott a Föld a hátán, 
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több alkalommal kellett figyelmeztetnem arra, hogy ellene kell mondania an-
nak a megkötözöttségnek,  amely anya-gyermek között  ki  szokott  alakulni 
(Mt 12;48). Az az asszony tehát, aki átadja magát az anyaság utáni vágynak, 
szinte soha, vagy csak nagyon ritkán lesz képes arra, hogy Értem éljen, és ne 
a gyermekéért.

A harmadik ok valóban mondható betegségnek. Vannak olyan készít-
mények, amelyek alkalmazása rá tudja erőltetni  szervezeteteket  arra, hogy 
gyermeketek szülessen. De ebbe Én nem avatkozom bele. Ha ti mindketten 
alávetitek magatokat különböző vizsgálatoknak és terápiáknak, s ennek kö-
vetkeztében gyermeketek születik, az nem az Én áldásomnak lesz természe-
tes következménye, hanem a ti elszántságotoknak.

Még egy negyedik pontot is hozzáfűzök az előzőkhöz. A reményt nem 
kell feladnotok. Ha csökkenni tud bennetek a gyermek utáni vágy, akkor le-
hetségessé válik, hogy áldást hozhat egy gyermek születése számotokra. Sok-
szor előfordult már, hogy valaki éppen ahhoz jutott hozzá, amiről le tudott 
mondani. Igen, mert amiről le tudsz mondani, attól szabaddá váltál. Amitől 
szabaddá váltál, azt már helyesen tudod szeretni, vagyis úgy, ahogy Én kívá-
nom, és nem a te vagy az ő vágyain keresztül. Megáldalak benneteket a

          TÜRELEM és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*****************************************************

588. EGY JÓSNŐ SOK SZÉPET JÓSOLT
Kérdező:" 1. Egy jósnő sok szépet jósolt. Kitől jöttek azok az üzene-

tek. 2. Egy álmomról szeretnék megtudni valamit: Az égbolton egy fekete 
szekér, tömve emberekkel, meneteltek, (olvashatatlan)...

HANG: "1. Semmi kapcsolatom nincs azzal a jósnővel, akit említesz 
leveledben. Sem Én, sem Enyéim nem foglalkoznak olyanforma jósolással, 
amilyet te kaptál. Amikor mi a jövő egyes eseményeire felhívjuk figyelmete-
ket, akkor nem így jósolunk, hanem figyelmeztetünk arra, hogy térjetek meg, 
mert közeledik az az idő, amikor minden mérlegre kerül, s lejár az érdem-
szerzés ideje. 

Jóslást csak olyan értelemben szoktak mondani Enyéim, amikor valami 
kegyelmi feladat elvégzésére készítenek fel. A gyógyítás nem kegyelmi fel-
adat. Gyógyítani mindenki tud. Egy simogatás is gyógyít.  Mindenki  halálos 
betegséggel születik a Földre, mely gyógyíthatatlan. A halál ellen nincs or-
vosság senki számára. Senki sem jött azért a Földre, hogy gyógyuljon vagy 
gyógyítson, hanem azért jött, hogy szeressen. Ennek a teljesítése gyógyításo-
kat is eredményezhet, de Nekem sem ez volt a legfőbb feladatom. Sőt! Ép-
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pen azért, mert annyian elmennek a lényeg mellett, igyekeztem mindent el-
követni, hogy minél kevesebb gyógyítást végezzek, s minél több időt szentel-
jek a tanításnak, hogy a gondolkodás-átalakításra neveljelek benneteket. Mert 
ez a lényeg! 

Te is úgy járnál a legjobban, ha hozzálátnál és elmélyednél az Én taní-
tásomban. A Szentírásban, főleg az Újszövetségi Szentírásban meg lehet ta-
lálni a boldog élethez szükséges receptet. Aki nem eszerint akarja életét ren-
dezni, az akkor is nyomorultul beteg, ha testileg kicsattan az egészségtől. De 
aki felismerte a Szentírás alapján, hogy Én mit kívánok tőletek, és mit aján-
lok nektek, az akkor is boldog és emberségében egészséges, ha keze-lába hi-
ányzik. Gondolj csak Joni-ra, aki teljesen bénán is boldog ember, aki nemrég 
itt is járt a ti országotokban, s amikor itt volt, s a stadionban beszélt hozzá-
tok, állítom, hogy benne volt az országotok öt legboldogabb embere között.

Nagyon fontos lenne, ha a megtéréssel foglalkoznál többet, és nem a 
gyógyítással,  és  főleg nem jósnőkre hallgatnál,  hanem a te  Jézusodra,  aki 
mérhetetlenül szeret téged, s mindig együtt akar lenni veled, benned, szíved-
ben, hogy átadja neked saját békéjét.

Igen! Szeretetem nem ismer határt. De boldogítani csak azt tudom, aki-
nek Én vagyok a legfontosabb. Annak vagyok a legfontosabb, akit legjobban 
az Én életem érdekel, aki mindig Rólam akar olvasni, beszélni, hallani, tehát 
aki EGY akar lenni Velem.

HANG-médiumom arra  való,  hogy figyelmeztessen  benneteket:   Én 
csak annak életében tudok IGAZSÁG ÉS ÉLET  lenni, aki tudatosan vállal 
engem élete folyamán ÚT-nak is!

Most, amikor megáldalak, arra kérlek, hadd legyek ÚT számodra. Bol-
dogságodhoz más ÚT nem vezet.

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

589. PROBLÉMA FOGADOTT GYERMEKÜNKKEL
       Kérdező: Örökbefogadott gyermekünkkel sok problémánk van.

HANG:" Nagyon szeretnélek bátorítani benneteket. Csak az  igazság 
elfogadása segíthet. 

Nekem teszitek azt, amit e gyermeknek tesztek. Az Irántam való szere-
tet nem tud megnyilvánulni másképpen általatok, csak úgy, hogy szándéko-
tok legmélyén ez él: amit a legkisebbnek tesztek, Nekem teszitek. 

Fölvázolok előttetek két problémát, azután adok egy tanácsot, és kife-
jezem egy kívánságomat.
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Az egyik probléma az, hogy amit ti e gyermeknek tesztek, azt valóban 
Nekem teszitek, de amit ez a gyermek veletek tesz, azt nem Én teszem. Ő 
már előző életében olyan súlyos gubancokkal telítette önmagát, hogy amikor 
újra választania kellett, hogy kik legyenek a szülei, akkor ő erre nem is volt 
képes. Azok a jó szellemek, akik segítettek kidolgozni karmáját, nagyon ke-
vés reménnyel indíthatták volna őt útjára, ha nem vesznek számításba benne-
teket, mint nevelő-szülőket.

Azt látták, hogy szüleitől öröklött terheltségek ellen nem lesz képes e 
gyermek eredményesen harcolni. Ezért kellett az ő életébe belekalkulálni a ti 
életeteket is. Kapóra jött ehhez, hogy ti előző életetekben nagyon mostoha 
gyermeksorsban vergődtetek, s karmátoknak fővonalához tartozott az, hogy 
megértők lesztek a mostoha sorsú gyermekek iránt. Ezt tetézte még az, hogy 
előző életetek mostoha sorsát részben magatoknak is köszönhettétek, s így 
bizonyos vezeklést is vállalhattok ezért magatokra. Ennek kifejtésébe most 
nem megyek bele, mert nem fontos. Ami fontos, az az, hogy így e gyermek 
földi sorsa már nem tűnt reménytelennek atekintetben, hogy Rám találjon, s 
ugyanakkor általa ti is közelebb kerüljetek Hozzám.

A másik  probléma saját  szándékvilágotok megtisztítása.  Az Irántam 
való szeretetből vagy egy keserű megtapasztalásból származó cselekedet azo-
nos eredményt hozhat, s ugyanakkor értékben ég és föld távolságban lehet-
nek egymástól. Egyszerűbben és érthetőbben fogalmazva: a szülői és nevelé-
si vágy kiélése és az Irántam való szeretetből vállalt áldozat értékben nem-
csak  különbözőek,  de  ellentétben  is  lehetnek  egymással.  Ezért  utaltam  a 
szándékvilágotok megtisztítására.

A vágyakra való hagyatkozásnál  az értelem használata  nem kap ko-
moly szerepet. Az Irántam való szeretet vállalásában pedig ennek főszerep-
hez kell jutnia. Jó csak az az Én szememben, ami egyben BÖLCS is!

A gyermeketek  életében most  még csak az  önfenntartás  ösztöne  jut 
szóhoz. Nektek számolnotok kell azzal is, hogy a fajfenntartási ösztön feléb-
redésekor neki is, nektek is az áldozatvállalás, a nehézség mértéke nem csök-
kenni, hanem növekedni fog. Éppen ezért már most komoly súlyt kell he-
lyeznetek arra, hogy ne csak az érzelem, hanem az értelem is meghatározzon 
benneteket a gyermekkel szemben.

Tanácsom a következő: Okosan, szeretettel, finoman, de határozottan 
két dolgot meg kell próbálnotok belenevelni a gyermekbe: 
1. Meg kell tanulnia TAPASZTALATBÓL, hogy viselkedésének következ-
ményeit fel kell vállalnia. Meg kell tanulnia, hogy ő bántja önmagát, vagy ő 
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tesz jót önmagával azáltal, amit tesz. Meg kell tapasztalnia, hogy ti sohasem 
bántjátok, és mások is csak ritkán.
2. Meg kell tanulnia, hogy határai vannak a szabadságának, és azt, hogy ahol 
az ő szabadsága véget ér, ott más ember szabadsága kezdődik, melyet nem 
léphet át önkényesen, kellemetlen következmények nélkül. A gyermek sza-
badságának határa természetesen bővül annak arányában, ahogy növekszik, 
tisztul, világosodik az értelme.

A fentiek ajánlásával azt is ki akartam fejezni, hogy nagyon szeretlek 
benneteket, nagyon átérzem gondjaitokat, nagyon szeretnék nemcsak mellet-
tetek állni, de segíteni is benneteket erőmmel, bölcsességemmel. 

Ahhoz, hogy ezt meg tudjam valósítani, azt kívánom, hogy minden nap 
kérjétek a BÖLCSESSÉG adományát nevemben az Atyától. ( Jakab levél: 1; 
5).

Megáldalak benneteket ERŐM  LELKÉVEL!"
*****************************************************

590. MILYEN LESZ A SORSUNK?
Kérdező: Milyen sors vár még rám és enyéimre?
HANG: "Gyermekem! Csak a te sorsodra vonatkozóan mondhatok ne-

ked vigasztaló dolgokat, mivel te az Enyém vagy, és eddigi életedben már el-
jutottál  az alázatnak arra a fokára, amely biztosítja azt,  hogy Mellettem is 
maradj. 

Nagyon örülök neked. Valamikor azt mondtam hallgatóimnak, hogy ne 
aggódjanak, mert többet érnek a verebeknél. Ezt inkább tréfásan mondtam, 
mint komolyan, mivel nemcsak a verebeknél értek ti többet nekem, hanem az 
egész emberalatti világ együttvéve sem ér fel hozzátok értékben.

Amit viszont nagyon fontos elmondanom kérdéseddel kapcsolatban, az 
az, hogy ne a nehézségek csökkentésében reméld sorsod jobbra fordulását, 
hanem a lelkierőd növekedésében. Aki  az Én utamat  vállalja,  annak nem 
szoktak csökkenni a keresztjei, de igenis, mindig növekedni fog az ereje! Aki 
szeret Engem, azt Atyám is szereti, hozzá megyünk és benne fogunk lakni 
(Jn. 14;23).

Tehát az egész mennyországot magadban hordod! Ha hiszed ezt a szín-
tiszta igazságot, akkor irigylésre méltó leszel környezetedben, mert látni fog-
ják rajtad, hogy te nem arra törekszel, hogy rajtad segítsenek, hanem arra, 
hogy te segíts másokon. Így sohasem leszel csalódásnak kitéve. Látni fogják 
rajtad, hogy Én valóban elég vagyok azoknak, akik hisznek Bennem! 
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Családod, környezeted szintén megkapja azokat a lehetőségeket, me-
lyekre szükségük van ahhoz, hogy az Én békémet hordozzák szívükben. De 
ezt se rád, sem rájuk ráerőltetni nem lehet. És nem is kell. Mindenkinek kü-
lön-külön meg kell tapasztalnia, hogy szeretni jó, és önzőnek lenni nem jó. 
Amíg valaki azt hiszi, hogy ennek éppen az ellenkezője igaz, annak mindad-
dig, míg saját bőrén meg nem tapasztalja, hogy csak Velem lehet békét él-
vezni, addig hiába beszél akárki.

Megáldalak, és kérlek, imádkozz családodért, és az egész világért!
Megáldalak az IMÁDÁS  LELKÉVEL!"

******************************************************
591. MUNKÁRA HÍV EGY LÁTOMÁS

Kérdező:  Egy élmény, látomás,  amely munkára hív. Milyen munkát 
kell végeznem?

HANG: "Leányom!  Nagy öröm  Számomra,  hogy fenntartás  nélkül 
ajánlod magadat az Én szolgálatomra. Öröm Számomra, hogy keresztemet 
meg akarod osztani, segíteni akarsz abban, hogy valamiképpen cirenei Simo-
nom legyél. Örülök, hogy van ebben az országban ilyen Engem szerető, Ér-
tem élni és dolgozni, szolgálni akaró lélek. Örülök, hogy nem maradok ma-
gamra, mikor értetek úgy akarok dolgozni, mint tettem valamikor tanítványa-
immal. Sőt! Most még közvetlenebbül tudok veled együtt lenni, mint velük 
voltam, mert most Lelkem lehetővé tesz olyasmit, ami akkor még nem volt 
lehetséges. 

Látomásokban, képekben kopogtatok be hozzád, s egész lényedet átjá-
ró érzésekkel tudatom veled azt, hogy partneremnek hívlak a nagy misszióra, 
amely előttünk áll. Nem kevesebb a célom, mint az, hogy felkészítselek ben-
neteket arra a változásra, amelynek még ebben az évszázadban meg kell len-
nie. Olyan lelkekre van szükségem, akik értelmükkel és szívükkel egyaránt 
igent mondanak Nekem, amikor felszólítom őket arra, hogy ÚT legyek szá-
mukra. Egy befelé vezető kiút abból a mocsokból, zavarból, kátyúból, amely-
be részben tudva, részben tudatlanul kerültetek.

 A ti országotok sorsa 56-ban dőlt el pozitív módon Előttem. A gyilkos 
hazugságnak ádáz dühe ömlött akkor szét e földrészen, s azok az égi lelkek, 
akik feladatuknak tudták ennek az országnak gondját oldozgatni, akkor ta-
pasztalhatták, hogy az ártó erők éltető eleme országotokban a káromkodás, 
ocsmány beszéd,  amely csak imádsággal csökkenthető.  Csodálatos imakö-
zösségek alakultak ekkor! Ezeknek az imaközösségeknek kegyelmi hatásai 
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tették lehetővé, hogy ma vágy ébredjen egyesek szívében arra, hogy együtt 
akarjanak Velem élni.

Aki tanítani akar, annak tanulnia kell. Aki tanúságot akar tenni, annak 
tapasztania kell. Tanulás és megtapasztalás. E két feladat áll előtted. 

Tégy rendet  a  fejedben!  Segítek!  Azért  vagyok benned Lelkemmel, 
hogy átvilágítsam problémáidat, és nem azért, hogy szőnyeg alá söpörjem. 
Ne  nyugodj  bele  felületes  válaszokba,  amikor  hitről,  erkölcsről,  békéről, 
örömről, szabadságról, megkötözöttségről, imáról, önmegtagadásról, kapcso-
latokról, porlerázásról, beszédről és hallgatásról, munkáról és pihenésről, ta-
lálkozásokról és elválásokról, közösségről és magányról, kikapcsolódásról és 
bekapcsolódásról, bizalmas barátkozásról és óvatosságról, stb. merülnek fel 
benned gondolatok és kérdések.

Két irányból kapod a szükséges információkat, ismereteket. Belülről és 
kívülről. Olyan fényeket, megvilágosodásokat akarok adni neked, melyek he-
lyére rakják benned az eddigi ismereteidet. Olyan embereket, könyveket jut-
tatok el hozzád, akik, amelyek által gazdagíthatod magadban a Rólam eddig 
szerzett ismereteidet.

A párkapcsolat  úgy,  ahogy te  gondolod,  csak másodlagos  lehet.  De 
úgy, ahogy Én gondolom, vagyis hogy meg kell találnod azokat a testvérei-
det, akikkel közösen képes leszel Velem foglalkozni, így nagyon fontos az 
emberi kapcsolat.

Az idő valóban rövid. Nem olyan értelemben, ahogy a Jelenések köny-
vének elején olvashatod (Jel 1;3) immár vagy kétezer éve, hanem a ti idő-
mércétekkel mérve gondolom rövidnek. Ne feledd, már csupán a normális, 
józan ész sem jósol világotoknak egy-két évtizednél többet! 

Komoly szellemeket kell küldenem hozzátok, hogy megújítsák a Föl-
det, de ezek is csak akkor lesznek erre képesek, ha lesztek páran, akikre ezek 
az angyalaim majd számíthatnak.

Tanulj  és taníts!  Imádkozz és gyűjts megtapasztalásokat!  Nálad nem 
elég az, ha imaszövegeket mondasz. Neked meg kell tanulnod lelkedet Hoz-
zám emelni! Igazolnod kell életeddel mások előtt, hogy az képtelenség, ha 
valaki csupán annyira boldog Velem, mint Nélkülem! Igazolnod kell, hogy a 
szomorú keresztény,  az fából vaskarika! Mert benső derűvel is lehet lelki 
szenvedéseket hordozni, mivel Én nemcsak örömömet, hanem fájdalmaimat 
is meg tudom osztani azokkal, akik szeretnek Engem. Ennek a szenvedésnek 
viszont semmi köze sincs az elkeseredéshez. Ez inkább kitüntetés!

Drága Leányom! Köszönöm a Nekem ajándékozott életedet.
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Megáldalak és megajándékozlak ÉLETEMMEL!"
******************************************************

592. A HANG 8-AS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

Jézus nevében elindul útjára a HANG-nak e nyolcadik kötete. Ez a  kö-
tet is a HANG üzeneteit, válaszait tartalmazza azokra a kérdésekre, amelye-
ket  testvéreink fontosnak tartottak a HANG elé terjeszteni.

Külön megköszönöm Jézusnak, hogy üzeneteit úgy fogalmazta, hogy 
nemcsak azokat építi, tanítja, akik kérdezik, de mindannyiunkat, akik olvas-
suk azokat.

Egyre több olyan levelet kapok, amelyek arról tanúskodnak, hogy bár-
hol felütik e könyveket, mindig nekik szóló üzenetet, útbaigazítást olvasnak 
ki belőle. Sok olyan levél érkezett, amely már nem is kérdez, csupán hálálko-
dik, és elmondja, hogy e könyvek olvasása alatt választ kapott a lelkében, 
életében felmerült problémákra, s velem együtt mond köszönetet Istennek, 
hogy a sugalmazás nem zárult le olyan értelemben, mintha Isten már befejez-
te volna velünk a számunkra oly fontos kommunikálást.

Nem fejezte be! Ma is mondja ugyanazt, amit mondott eddig prófétái, 
evangélistái  által.  Ugyanazt  mondja,  de  életünkre  alkalmazva,  gyakorlati 
problémáinkat átvilágítva, s így segít bennünket, hogy azt a csodálatos köny-
vet, amelyet Bibliának hívunk, megfelelő módon tudjuk értelmezni és alkal-
mazni napjaink zűrzavaros szellemi kavalkádja közepette. 

Isten  áldását,  a  tisztánlátás  kegyelmét,  Jézus  békéjét  kérem minden 
kedves HANG-olvasóm számára.

Testvéri szeretettel 

1995.
2365 Inárcs
Rákóczi u. 3/b.                                                      Dombi Ferenc
                                                                                   lelkész 

593. KISFIAM GYÓGYÍTHATATLAN?
Kérdező: A beteg kisfiammal magamra hagyott édesanya vagyok. Kis-

fiam valóban gyógyíthatatlan?
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HANG:" Gyógyíthatatlan betegség nincs!  A földi életben mindenki-
nek és mindig van valami betegsége. De egyikről sem lehet azt  mondani, 
hogy gyógyíthatatlan. Amikor ti azt mondjátok, hogy valakinek valami baja 
van, akkor tulajdonképpen egy tünetet neveztek meg, mint betegséget. 

Minden emberben van egy bizonyos erejű életenergia. Ti ezt immun-
rendszernek nevezitek. Amikor ez az életenergia valahol lebénul, kioldódik, 
akkor ez valamilyen betegségben nyilvánul meg. Amit te említesz, az valójá-
ban nem is betegség, hanem inkább rendellenesség. Gyermekednél lényegé-
ben nem is annyira hiányról van szó, mint inkább arról, hogy nála nem ott és 
úgy történnek az ingerfelvevések, leadások, reagálások, ahogy az általában 
lenni szokott. Ez természetesen súlyos problémát jelenthet, de nem gyógyít-
hatatlan.

Neked, mint Isten szeretett gyermekének, mélyebbre kell látnod, mint a 
felszín. Jobban rá kell hangolódnod arra a megváltozhatatlan igazságra, hogy 
a földi élet azért földi élet, hogy minden nap valami feladatot kínáljon fel 
megvalósításra. Aki a napi feladatainak elvégzésére koncentrál, az tapasztal-
ni fogja, hogy a földi életnek is Ura vagyok, s gondviselő szeretetem nem áb-
ránd. Az Én szeretetem munkáját ábránddá csak azok teszik, akik az ábrán-
dozásnak adják át magukat, ahelyett, hogy a napi feladatukra koncentrálná-
nak.

Az ábrándozásnak kétféle formája van. Az egyik az, amikor valaki ön-
magát és problémáit embertársai problémáival próbálja összemérni, és rendre 
elégedetlenül  arra  a  megállapításra  jut,  hogy másoknak  sokkal  könnyebb, 
jobb a helyzetük. A másik ábrándozási forma az, amikor valaki függetlenül 
attól, hogy mások hogyan élnek, arról ábrándozik, hogy mennyivel jobb len-
ne az élete, ha a körülményei jobbak lennének.

Mindkét ábrándozás akadályozza a lélek, a szellem érlelődését, és ez-
zel az egész ember benső békéjének kialakulását. Igen, mert mint az egyik is-
mert költőtök mondotta:" Az ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul 
festett egekbe néz!"

Te szeretnéd,  ha gyermekedben a rendellenességek megszűnnének, s 
így megszűnne az az állapot, amit most betegségnek mondasz. Kívánságod 
helyes. Én is szeretném. Ha pedig mindketten szeretnénk ugyanazt, akkor an-
nak be is kell következnie. Ez nyilván meg fog történni. Nem is lehet más-
képpen. 

De kettőnk között mégis van egy nagy különbség. Te azt szeretnéd, ha 
mielőbb megtörténne ez, mivel már nagyon nehezen viseled el életed nehéz-
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ségeit.  Én pedig ennek megtörténéséhez  még nem látom elérkezettnek  az 
időt. Hálaadó imádság az útja annak, hogy megközelítsd, elfogadd látásmó-
dom helyességét.

Abban nincs semmi meglepő, hogy nem látunk egyformán. Én senkivel 
sem látok egyformán, aki a Földön él. De a Földön élők közül ez a különbö-
ző látás csak azokat zavarja, akik nem akarják elhinni, hogy Én jobban látok, 
mint  ők. Aki elhiszi  ezt,  az nemcsak hisz  nekem, hanem igyekszik BEN-
NEM hinni. Vagyis, kezembe helyezi életét úgy, ahogy van, s így átveszi Tő-
lem azt a szívbékét, amelyet csak Tőlem lehet átvenni, és csak annak, aki 
Nekem és Bennem hisz. Tehát annak, aki elhiszi, amit mondok, és Rám tudja 
bízni magát úgy, hogy nem támaszt feltételeket Velem szemben, mikor átad-
ja életét  Nekem. A hálaadó ima ebben nyújt  nagy segítséget, mert  látásra 
kényszerít, hogy látni akarj a szíveddel!

Mérhetetlen szeretettel szeretlek. Értsd meg! Az Isten nem ember, hogy 
csalódhatnál Benne! Ha feltétel nélkül Rám bízod magadat, akkor Én úgy, 
ahogy a te és gyermeked érdekében jónak látom, szintén feltétlenül teljesíteni 
fogom azokat  a  vágyaidat,  melyek  segítenek  benneteket  azon  a  fejlődési 
úton, amelyen képesek lesztek a mulandó élet eszközeit örök boldogságotok 
érdekében alkalmazni. Hitet adni nem tudok, mert szabad lény vagy, aki ha 
akarja, felnyitja szíve szemét, ha nem akarja, akkor nem nyitja fel. A hit a 
szív szeme!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*****************************************************

594. KOPOGÓS  VÁLASZOK
Kérdező: 1. Ki volt Mózes? 2. Ki volt ker. János? 
3. Ki voltam én?4. Házastársammal miért volt olyan lehetetlen a kap-
csolatunk? 
HANG: "Kedves Barátom! 
Nagyon  megértelek!  Tele  vagy kérdésekkel,  s  szeretnéd,  ha  választ 

kapnál mindegyikre. Amit most mondok, azt el sem hiszed! Ha megválaszol-
nám kérdéseidet, annak nem az lenne a következménye, hogy megnyugodnál, 
hanem további kérdések áradata törne föl benned, melyeket ha újra megvála-
szolnék, újra arra kényszerítenének téged, hogy tovább kérdezz.

A jelen kérdéseidre most kopogós válaszokat adok. Azért teszem ezt, 
mert nem a tudatodra, hanem a tudattalanodra akarok hatni. Ne sértődj hát 
meg, mert akkor nem fognak szavaim téged építeni, buzdítani és vigasztalni, 
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hanem csak nehezíteni fogod saját jövőd kialakulását. Mondom hát azt, ami-
vel tudattalanodat akarom megcélozni.

Te nem Hozzám akarsz igazodni, hanem Engem akarsz magadhoz iga-
zítani. Amíg nem látod be, hogy a szeretet irányában meg kell tanulnod fel-
adatokban gondolkodni, amíg nem látod be, hogy jelened nem azáltal oldó-
dik meg, ha a múlttal foglakozol, ha a múltat akarod boncolgatni, hanem az-
által,  ha a jelent azzal a szeretettel akarod megszentelni, amire képes vagy, 
tehát kedvemért tenni a jót ott és akkor, ahol és amikor éppen lehetséges, 
amíg ezt nem látod be, addig nincs lehetőségem arra, hogy érdemben segíteni 
tudjak neked.

Engedd meg, hogy utaljak ker. Jánosra, akinek nem volt tudomása ar-
ról, hogy ő Illés. Azért nem volt tudomása, mert nem volt rá szüksége, hogy 
tudja.

A kérdéseidre adandó válaszaim, melyeket kopogósaknak mondottam, 
a következők:

1. Ha tudni akarod, hogy ki volt Mózes, olvasd el a Bibliát. Ha tudni 
akarod, ki volt ker. János, ezt is megtudhatod a Bibliából. Ha tudni akarod, 
hogy te ki voltál, légy türelemmel, és meg fogod tudni. Ha előbb nem, hát a 
halálod után. Ha tudni akarod, hogy miért lehetetlenült el házasságod, tár-
gyald ki feleségeddel. És még a legutolsó kérdésedre is válaszolok, melyet 
nem írattam bele a kérdező kérdései közé: Jn. 1,18 vers magyarázatát kéred. 
Ezt már gyerekkorodtól tudnod kellene: Én és az Atya EGY vagyunk. Azért 
mondhattam jelen időben, hogy az "Atya keblén nyugszik", magamról, mert 
egylényegű vagyok az Atyával!

Kedves Barátom! Már kaptál Tőlem levelet ezelőtt  is. Van tehát mit 
beépíteni életedbe.

Megáldalak  HŰSÉGEMMEL!"
******************************************************

595. TEMPLOM, GYERTYA, GYÓGYÍTÁS, JELEK
Kérdező: Egyik éjjel szimbólumok jelentek meg a kezemen, melyeket 

nem tudok megfejteni.
HANG: "Gyermekem! Több momentumra is reagálnom kell. Az egyik 

a templom, a másik a gyertyaláng, a harmadik a gyógyítás, és a negyedik a 
kapott jelek.

A templomokban ma valóban nem sok helyen árad az a szeretet, ame-
lyet Én hirdettem, és méltán elvárhatnék. Valóban nem azt halljátok legtöbb 
alkalommal, ami épít, buzdít és vigasztal, tehát lelkileg gyógyít benneteket. 
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Valóban csak azoknak tudom ajánlani a rendszeres templomba járást, akik 
tudják a módját annak, hogy hogyan lehet ott Velem közvetlenül találkozni. 
De azt mindenképpen fontosnak tartom, hogy vasárnap különös módon akarj 
időt tölteni Velem, és semmiképpen sem kevesebbet, mint azok, akik temp-
lomba járnak, hanem  e napon feltétlenül többet!

A gyertya lángja nemcsak rossz szellemek jelenlétekor kormoz. Gyak-
ran van így a jó szellemek jelenlétekor is,  gyakran van olyan, hogy rossz 
szellemek vannak jelen, s mégis gyönyörűen égnek a gyertyák! E téren az ál-
talánosítás egészen biztosan az ördögtől van! Ha Én ilyen értelemben jelzést 
akarnék adni, azt  előre egyértelművé tenném benned, és csak egyes esetre 
vonatkozóan tenném!  Én nem szoktam fölöslegesen csodákat tenni. Nem-
csak különböző gyertya anyagi összetétele lehet különböző, hanem ugyanaz a 
gyertya is más-más összetételű lehet különböző részeiben. Most nem is be-
szélek arról, hogy milyen csekély és emberi érzékekkel nem is érzékelhető 
légmozgás is mennyire tud egy ilyen kis lángocskát befolyásolni.

A gyógyítással kapcsolatban jól látsz. A lélek sebei bizony gyakran ki-
verődnek a testen és annak funkcióinak zavaraiban. Az a szeretet-energia, 
amely képes hatékonnyá tenni az Én jelenlétem áldását, mindig rendelkezé-
sére áll azoknak, akik hisznek jelenlétem gyógyító erejében, és vállalják az 
irgalmas szeretet befogadását magukba. Tehát akik fontosnak és lényegesnek 
tartják azt, hogy irgalmasságot, megbocsátást gyakoroljanak.

A szimbólumokkal  kapcsolatban most  meg kell  elégedned annyival, 
hogy pár éve elkezdték angyalaim megjelölni azokat, akikkel együtt tudnak 
majd dolgozni a közeljövőben a Föld megmentése érdekében. E jelek meg-
fejtésének majd akkor lesz komoly jelentősége. Most legyen elég számodra 
az, hogy te is ezek között a megjelöltek között vagy.

Megáldalak a BIZALOM  ÉS  A  JÓZANSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

596.  A TISZTA  ENERGIÁRÓL
Kérdező: A TISZTA  ENERGIÁRÓL
HANG:  "A TISZTA ENERGIA globális  mértékben megvalósítható, 

de az más kérdés, hogy ezt te fogod-e megtenni. Vannak olyan bolygók, ahol 
ezt már régen megvalósították. Ezeknek segítségére számítani lehet, de jelen-
leg a földi élet gátlástalan erkölcstelensége nem teszi lehetővé ennek létrejöt-
tét. Sajnos, ami nem elrettentő az energia-mezőben, az nem talál szponzoro-
kat köreitekben. Ez van.
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Vannak már megjelölt személyek, akik alkalmasak lesznek arra, hogy 
küldötteimmel együtt dolgozva megújítsák a Föld színét. De küldötteim még 
nem jelenhetnek meg látványosan közöttetek, mert nincs meg hozzá a megfe-
lelő erkölcsi légkör.

Most nem mondhatok mást, csak azt, hogy sok kín-keserv után  hama-
rosan megtisztul a földi élet, és hosszú időre meghatározó lesz az, amivel te 
most foglalkozol.

Megáldalak a TÜRELEM ÉS BIZALOM  LELKÉVEL!"
*****************************************************

597. TELJESÜLHETNEK VÁGYAIM?
Kérdező:  1. Kapcsolatba léphetek azzal, akire szükségem van? 2. A 

gyomoridegem elmúlhat-e? 3. Pár óra alatt miért gyengülök el?
HANG: "Nagyon szeretnék olyanokat mondani neked, amelyek igazak 

is és lelkesítenek is téged. Számomra problémát jelent az, hogy lelked legmé-
lyén nem Lelkem által akarsz lelkesedni. 

Minden ember  életében nagyon fontosak azok az alapok, amelyekre 
építheti életét. Amint nem lehet két úrnak szolgálni, úgy nem lehet egyszerre 
sziklára és homokra építeni. Mondhatok Én szép elgondolásokat a felépíten-
dő életépületedről, de az alapokat nem hagyhatom figyelmen kívül. És itt van 
az Én legnagyobb problémám veled. Anélkül, hogy tehetnél róla, számodra a 
homok természetesebb alapanyag, mint a szikla. Meg kell mondjam neked, 
kicsit tanácstalan vagyok.  El kell döntenem, hogy várjak-e még, amíg csaló-
dásaid, szenvedéseid megérlelnek az igazság befogadására, vagy ne várjak, 
hanem, mivel most kérdeztél, hát most válaszoljak, akkor is, ha válaszommal 
nem sokat fogsz tudni kezdeni. Ezt az utóbbit teszem.  Kapcsolatba lép-
hetsz azzal, akire szükséged van, de az neked most szinte semmit sem fog je-
lenteni.  Igen. Neked egyedül Rám van szükséged. Velem kapcsolatba lép-
hetsz, de Én nem ismerem a felületes találkozásokat. Az Én Lelkem kifeje-
zetten a KAPCSOLAT Lelke. Életed minden problémájára egyetlen gyökeres 
orvosság az, hogy Velem kapcsolatot építs ki. Minden más csak tüneti keze-
lést ad bajaidra. Gyomorideg, fáradtság, mind abból ered, hogy életenergiád 
forrását,  tehát  Engem,  olyan  hordalékok  árnyékolják le,  amelyek amellett, 
hogy mulandóak és hazugok, nagyon kiabálóan követelik maguknak  azokat 
a jogaikat,   melyek soha nem is voltak. Téged sohasem ezek éltettek. Ezek 
csak bódítottak.

Drága Gyermek! A felszín olyan kalandokra csábít, amelyek aztán ha-
lálos örvénybe sodorhatják boldogság utáni vágyadat. Ez azt  jelenti, hogy le-
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törhetik  minden  olyan  antennádat  lelkedről,  amelyekkel  jelenleg  még  égi 
üzeneteket foghatsz. 

Ígérni  csak azt  tudom,  hogyha úgy imádkozol,  hogy lelked  valóban 
Hozzám emeled, akkor lehetőséget adok olyan baráti kapcsolat létesítésére, 
amely Engem állíthat életed központjába sziklaként, s akire aztán építhetsz 
ábránd-légvár helyett biztos otthont.

De ehhez valóban komolyan kell tudnod imádkoznod. Nem miattam. 
Miattad! Mivel pszichés zavaraidnak oka te is vagy, ezért neked is meg kell 
tenned azokat a lépéseket, amelyeket megtehetsz, hogy aztán Én segíteni tud-
jak rajtad, neked.

Szeretetem örök törvénye az, hogy szabadságodat mindenkor tisztelet-
ben tartom. Akkor is, ha Ellenemre használod. Előttem még bűneiben is tisz-
teletre méltó az ember. Igen, mert mindig van lehetősége arra, hogy elkezdje 
helyesen szeretni önmagát, ami az Én leghőbb vágyam is.

Megáldalak, hogy Tőlem, az ALAPTÓL indulj el a megújulás útjára."
******************************************************

598. AZ  UFÓKRÓL
Kérdező:  Az ufókról szeretnék hallani.
HANG:" Drága Gyermek! Beszéltem már arról, hogy az ufók helyett 

jobb  angyalokat  mondani,  tehát  küldötteket.  Tudom,  hogy ez  sem precíz 
megnevezés, mert nemcsak olyanok mennek hozzátok, akik ebből a lényege-
sen más dimenzióból indulnak el, hanem olyanok is, akik már régen anyagba 
ágyazott szellemek, mint ti, csak fejlettebb intelligenciával rendelkeznek, s 
így képesek anyagi  részüket   úgy átlényegíteni,  hogy aztán szándékuknak 
megfelelően bárhol újra materializált  módon kapcsolatba kerülhetnek vele-
tek. Ennek világosabb megértésére akkor fogtok jutni,  amikor már angyala-
im segítségével és a ti szeretetetek révén átalakulhat a Föld új Földdé.

Bárhogy is van, annyi bizonyos, hogy a Föld nem megsemmisülésre, 
hanem megújulásra teremtetett,  s  meg is  fog újulni.  Angyalaim már most 
dolgoznak ezen, s már válogatják azokat, akikkel mint munkatársakkal tud-
nak majd dolgozni akkor, amikor már a földi ember belefáradt abba, hogy 
legfőbb ténykedése a gonoszság legyen. Meg kell mondanom, hogy ez az idő 
már nincs messze! Nem múlik el ez a nemzedék, és meg fogjátok látni an-
gyalaimat, amint veletek és értetek dolgoznak majd, hogy amit a gonoszság 
tönkretett, az, mint tavasszal a megújult természet, abban a szépségben és jó-
ságban mutatkozzék meg újra, ami az Én elgondolásom, és a Tőlem kapott 
szerep elfogadását mutassák meg nektek.
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Szó se lehet arról, hogy olyan ufók hassanak rátok, amelyek nem az Én 
jóságomnak hordozói. Vannak ilyenek!, de ezek egy benső kényszertől hajt-
va csak a magukhoz hasonlóak között képesek létezni.  Ezek úgy kerülnek 
benneteket, akik az Enyéim vagytok, mint a fuldokló a vízbe merülést. Ne 
féljetek tőlük! Ők félnek tőletek, és messze elkerülik azt a helyet, személyt, 
ahol a legparányibb is van az Én tiszteletemből, szeretésemből. 

Drága Gyermekem! Fölmérhetetlen erő áll rendelkezésetekre! Maga az 
ISTEN! Igen. Isten nem uralkodik, hanem szeret, tehát szolgál benneteket. 
Szolgál teljes odaadással! Akinek csak akkora a hite, mint egy mustármag, az 
olyan erőt hordoz magában, hogy hegyekkel tud dobálózni (Mt. 17;20). Tud-
ják ezt a sötét lelkek, jobban mint ti, akiknek ez birtokában van! Ezért nem 
kell félnetek tőlük. Ti a GYŐZTES oldalán álltok! Alleluja!

Megáldalak a BÁTORSÁG ÉS ERŐ LELKÉVEL!"
******************************************************

599. TELE VAGYOK MIÉRTEKKEL
 Kérdező:  Férjem  tragikus  körülmények  között  meghalt.  Megölték. 
Tele vagyok miértekkel. Annyira egymásnak voltunk teremtve! 

HANG:  "Te orvos  vagy.  Sokat  tanultál  olyan törvényszerűségekről, 
amelyek meglétét igazolják a betegségek, s amelyekhez az egészség érdeké-
ben is igazodni kell.  Tehát az, hogy valaki beteg lesz illetve meggyógyul, 
ugyanúgy törvényszerűség következménye. Ez pontosan így áll nemcsak az 
élet egyes szakaszára, egyes részletére, hanem az egészre is. A betegségeknél 
beszélni szoktatok lappangási időről. Ez azt jelenti, hogy bizonyos törvény-
szerűség következményének végkifejlete még nem mutatkozik,  csupán idő 
kérdése, és  mutatkozni fog. 

Ha te, mint orvos, tudnád egyik betegedről, hogy megállíthatatlanul el-
indult már benne a halálos kór , de még lappangó állapotban van, és beszél-
ned kellene az illető legkedvesebb hozzátartozójával, aki tele van reménnyel 
kedvese gyógyulása iránt, vajon mi mondanál? Hitegetnéd? Megmondanád, 
hogy készüljön fel a  legrosszabbra? Menekülnél a szembesüléstől?  Látod, 
egyiket sem tartanád jónak. Azt tartanád a legjobbnak, ha ez a kedves hozzá-
tartozó már eleve, már régóta eljutott volna arra a szemléletre, hogy tudná, a 
törvényszerűségek mögött olyan VALAKI áll, aki akkor is jól teszi a dolgát, 
ha mi ezt nem látjuk át. Azért tartanád ezt a legjobb megoldásnak, mert nincs 
is más!

Drága Gyermekem! Most gyónok neked! Mindig nagy fájdalom járja át 
szívemet, amikor azt látom, hogy gyermekeim nem arra használják fel földi 
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életük legtöbb energiáját, hogy Én  egyedül is elég legyek nekik. Fáj, amikor 
látom, hogy nagyszerű lelkek,  akik igazán mindent  a legjobban csinálnak, 
csak éppen az első gombot  gombolták be rosszul.  Nekem már előre fáj  a 
nagy kétségbeesésük,  csalódásuk,  amikor  majd  ráébrednek,  hogy mindent 
újra kell gombolniuk. Bennük ez még a lappangási idő stádiumában van, de 
Én már szenvedem a végkifejletet. Kimondhatatlanul fáj szívemnek az, mi-
kor azt kell tapasztalnom, hogy nem kerülhetek  az  abszolút ELSŐ HELY-
RE életetekben. Tehát arra a helyre, amelyen ha lehetnék, akkor az a törvény-
szerűség, amelyet soha senki meg nem változtathat, azt igazolná, hogy nincs 
is második hely. A második hely csak fantáziálás! Igen, mert ahol Én irányít-
hatok, ott megteremtem az alázatnak azt a légkörét, amelyben  a felszínen le-
het ugyan vihar, de a mélyben mindig várja Enyéimet az Én békém.

A legerősebb tölgyet is ketté törheti egy nagy vihar. De a legnagyobb 
vihar sem tud mit kezdeni a kicsiny ibolyával. Az ibolya ismeri a törvénysze-
rűség hatalmát, belesimul anélkül, hogy lázadna ellene. Így a vihar elmúltá-
val nem megtépázottan, hanem még frissebben, még üdébb illatozással mo-
solyog a Nap felé.

Most próbálhatnám magyarázni, hogy mielőtt megszülettél, akkor sem 
akartad elfogadni  ezt  a  sorsot,  de szerető lelkek  rábeszéltek,  mert  tudták, 
hogy erre van szükséged, de te annyira elnyomtad érveiket, hogy azok most 
sem tudnak megnyugtatóan hatni rád. Én mégis azt mondom: a földi élet bal-
oldala annak a műnek, amely az örök életben gyönyörűséged forrása lesz. 
Nagyon szeretnélek lelkileg gyógyítgatni, de az élet törvénye meg nem vál-
toztatható. Ez pedig így hangzik: Aki boldog akar lenni, és nem az, annak 
nem az Én akaratomat  kell  megváltoztatnia,  hanem saját  gondolkodását  a 
Belém vetett bizalom irányában! Nagyon szeretlek.

Megáldalak  BÉKÉM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

600. MI A FELADATOM?
Kérdező: Keresem okait annak, hogy miért jutottam ide, ahol most va-

gyok.  Büntetés  előző  életem döntései  miatt?  Esetleg figyelmeztetés,  hogy 
nem jó úton járok? Mi a feladatom? Férjem, mint amatőr politikus,  hiszi, 
hogy harcolnia kell a magyarság érdekében. Nem tudom, hogy jól teszi-e?

HANG:  "Gyermekem! Jelen életed, sorsod, annyira össze van szőve 
mások életével,  sorsával,  hogy ennek ok-szálait  soha ki  nem bogozhatod. 
Szó  sincs  semmiféle  büntetésről!  Figyelmeztetésről  igen!  Mint  tudod,  aki 
szeret, az félti azt, akit szeret. Irántad való szeretetemnek természetes követ-
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kezménye az, hogy féltelek. Ez a féltés a gondviselésem másik neve. Ha te-
hát azon gondolkodsz, hogy mire figyelmeztetlek a különböző eseményeken 
keresztül, akkor ezt nagyon jól teszed, csak egyre vigyázz! Az Én figyelmez-
tetéseimnek mindig áldásos következményei vannak, és sohasem elkedvetle-
nítők.  Az ősellenség nagyon igyekszik,  hogy figyelmeztetéseimnek keserű 
szájízt adjon. Ezt a manőverét azáltal védheted ki, hogy hálát mondasz Ne-
kem olyankor, amikor valóban figyelmeztetésemre találsz. 

Ma az  egész  világon azért  tud  annyira  elhatalmasodni  a  szenvedés, 
mert figyelmeztetéseim nem azt eredményezik lelketekben, hogy hálát adja-
tok érte, hanem jobban szeretnétek lelketek mélyén, ha nem kapnátok Tőlem 
kemény figyelmeztetéseket. Édesanyám csodát csodára halmoz, mégsem hisz 
Neki a világ.  Gondolj Medjugorjere!

A nagy egyházak belegabalyodtak a túlélés révületébe. Ez számukra a 
legfontosabb, és nem az, hogy vezetőik Értem el akarnák veszíteni életüket. 
Pedig ennek lenne következménye az, hogy ők is, ti is olyan életet nyerhetné-
tek, amely méltóbb lenne hozzátok is, Hozzám is.

A férjeddel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nemcsak a magyar-
ság érdekében, de minden ember érdekében kell munkálkodnia mindenkinek, 
aki örök értékeket akar biztosítani magának. Te nem tehetsz más, minthogy 
imáddal tisztítod körülötte a légkört. Akik Enyéim, azok tudják, hogy ellen-
ségszeretettel  politizálni  nem lehet,  s ellenségszeretet  nélkül pedig Engem 
képviselni nem lehet. Előbb-utóbb mindenkinek el kell döntenie, hogy akar-e 
minden áron ( csak így lehet) képviselni Engem, vagy nem akar. 

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

601. VÁLÓFÉLBEN  VAGYUNK
Kérdező:  Válófélben vagyunk férjemmel.
Médium:  Tisztelettel  és  szeretettel  közlöm Önnel,  hogy csak  olyan 

problémákat tudok a  HANG elé vinni, melyeket a saját fejemben rendezni 
tudok. Levele alapján ezt nem sikerült megtennem.

Idézek leveléből: "Többször is volt válási szándéka.....mindig megbo-
csátottam neki." - Ha neki volt  válási szándéka, és mégsem vált el,  akkor 
neki kellett megbocsátania Önnek. Nem? Idézek egy másik mondatot: "Fér-
jem  uram  viselkedése  nagyon  változó  volt,  de  ő  inkább  a  maga 
kényelmét...örömét...könnyebbségét nézte." - Kedves Asszonyom! Úgy gon-
dolom, hogy ezzel általában minden ember így van. Ha pl. Ön nem a saját 
kényelmét nézné, hanem a férje kényelmét, akkor - gondolom - nem lenne 
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semmi komoly probléma. Tehát Ön ugyanazt teszi, mint ő. Ezt így szoktuk 
mondani: minden szentnek  maga felé hajlik a keze.

Azt nagyon súlyos bajnak tartom, hogy nagy adósságba keveredett a 
házvétellel kapcsolatban, de levelében nem tűnik ki, hogy miért nem tudja 
elviselni férjét, sem az, hogy ő miért nem tudja elviselni Önt. Nem említi, 
hogy férje részeges, kicsapongó, kártyás, csavargó, szadista, tolvaj, garázda 
vagy efféle lenne. Azt említi, hogy férje a katolikus vallásból egy másik gyü-
lekezetbe ment át. Gondolom, legtöbb gyülekezet így keletkezik. De ez sem-
miképpen sem magyarázhatja az Ön idegzeti tönkremenését. 

Azt megértem, hogy anyagi problémái miatt  súlyos gondokkal küzd. 
Ha ez lenne az oka levele megírásának, ezzel is tudnék a HANG elé menni, s 
gondolom, idézné a HANG  Máté 6;34-et. De lehet, hogy mást mondana, 
nem tudom. Annyit viszont tudok, hogy amíg én nem látom, hogy mit kíván 
Ön konkréten a HANG-tól, addig annyit tehetek, hogy megígérem: szívem 
szeretetével imádkozom Önért. Kértem Urunkat, adjon Önnek erőt, bölcses-
séget és főleg nagy bizalmat az Ő irányában. Kértem Istent, értesse meg Ön-
nel, hogy amennyire egy Isten megteheti, Ő mindent elkövet, hogy az Ön ere-
jét felülmúló nehézségei ne legyenek. Kérem Őt, hogy értesse meg Önnel, ha 
Ön úgy érzi, hogy erejét meghaladó keresztet kell hordoznia, akkor az Ön 
hite által legyen képes erre is. Értesse meg Önnel, hogy az Ön hitének nagy-
sága nem Istentől függ, hanem Önön múlik.

Testvéri szeretettel
****************************************************

602. EGY NŐS EMBERT SZERETEK
Kérdező: Pár éve beleszerettem egy nős emberbe. Az utóbbi időben ő 

nagyon megváltozott helytelen irányban. Szeretnék a HANG-tól megnyugta-
tó választ kapni.

HANG: "Drága Gyermekem! Az Én szeretetemet az határozza meg, 
ami valóban jó neked, és nem az, amit te jónak gondolsz magad számára. 
Háromféle  kapcsolat  lehetséges:  érdek  kapcsolat,  cimboraság  és  szeretet-
kapcsolat. Megnyugtató válasz a felszínen, mint egyedüli, ez csak a cimbo-
rák között lehetséges. Ők azért cimborák, hogy  általuk cimborájuk pillanat-
nyilag jól érezze magát. Az ilyen kapcsolatnak mindig csúnya vége szokott 
lenni. Az Én kapcsolatom veled semmiképpen sem lehet ilyen.

A tíz-parancs kilencedik parancsa nem a katolikus vagy bármelyik val-
lási felekezet találmánya, hanem a mindenkori emberi természet kitörölhetet-
len  törvénye.  Nincs  kivétel.  Mindenki  természetellenesen  cselekszik,  akár 
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vallásos, akár nem, ha nem tartja meg a tíz-parancsot. Ez gyakorlatban annyit 
jelent, hogy a következmények  ilyen esetben egyértelműen fájdalmasak.

Arról persze lehet szó, hogy egy házasember csak látszatra házas-em-
ber, mert szívében sohasem mondott igent a másik félnek. Az ilyen látszathá-
zasság nem tartozik bele a kilencedik parancs tilalmába. De az mindenkép-
pen óvatosságra kell  hogy intsen mindenkit,  hogy aki egyszer játszadozott 
ígéretével, az máskor is megteszi ezt. Ezért tehát nem adhatok megnyugtató 
választ erre a kapcsolatodra, éppen azért, mert Én nem játszom a szavaim-
mal, hanem SZENT miden kijelentésem. Ezért Bennem senki nem csalódhat, 
mert mindenki kiszámíthatja, hogy magatartásától függően milyen lesz az Én 
reagálásom az ő döntéseire. 

Remélem megérted, hogy Én soha és senki számára nem lehetek bűn-
részes. Soha és senkinél sem lehet Számomra az lényeg, hogy ki hogyan érzi 
magát. Számomra csak az lehet fontos, hogy valaki vállalja-e szeretetből az 
életelvesztésnek azt az áldozatát, amit vállalnia kell, vagy nem. Minden ezen 
múlik. Isten nem használható fel mulandó örömök oltárán olyan áldozatnak, 
amelyet csak cimborák  szoktak meghozni egymásért.

Nagyon szeretlek. Azt az életemet, amelyet föláldozhattam azért, hogy 
kimutassam  szeretetemet  irántad,  föláldoztam.  Ennél  többet  nem tehetek. 
Most rajtad a sor. Neked kell megmutatnod, hogy ki is vagyok Én neked! Én 
már megmutattam, hogy te ki vagy nekem. Nézz a feszületre! Onnan leolvas-
hatod szeretetemet. Örülnék, ha te is megmutatnád Nekem, hogy Én honnan 
olvashatom le Irántam való szeretetedet?!
   Megáldalak a  GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁS LELKÉVEL!"

****************************************************
603. SZAKMA VAGY HIVATÁS?

Kérdező:  1.  Elvállalhatom  az  ezoterikus  tv-sorozat  vezetését?   2. 
Problémáim eredetét nem látom. A karmikus teher könnyíthető?  
3. Szakma vagy hivatás?

HANG: "1. Kedves Barátom! A döntő és a lényeges a jóindulatú hoz-
záállás e témához. Ezt nem lehet úgy megtanulni, hogy valaki jól tájékozott  
legyen benne. A nagy higgadtság és józanság mellett nincs másra szükséged, 
mint a jóindulatú hozzáállásra. Nagyon fontos egy olyan tartózkodás, ame-
lyet Én valamikor így fogalmaztam meg: "Óvakodjatok az emberektől." Te-
hát nem egy hideg bizalmatlanságról van itt szó, hanem egészséges higgadt-
ságról. Szereplés előtt kérd Lelkem bölcsességét. Nem foglak soha magadra 
hagyni, ha te nem hagysz el Engem. Benned megvannak azok az alapfeltéte-

761.



lek, amelyekre szükségem van, hogy a NÉZŐK pozitív hatásokkal gazdagod-
janak műsorod láttán.

2. A karmikus terheltségek valójában nem terheltségek, mivel szemé-
lyiségedre szabottak, tehát amilyen döntések elé állítanak, azok nem kíván-
hatnak tőled lehetetlent. Ha pedig azt éled meg, hogy valami karmikus kény-
szer erődet felülmúlja, akkor tudnod kell, hogy Én úgy mentem el, hogy itt is 
maradtam közöttetek, éppen azért, hogy szolgáljalak benneteket akkor, ami-
kor HITBŐL kell tennetek valamit, ami természetesen nem természetes. Ha 
magadban olyan gondolat merül fel az említett terheltségekkel kapcsolatban, 
amelyek Hozzám hoznak közelebb, vagyis növelik erődet, akkor állj szóba 
az ilyen gondolatokkal. De ha olyankor is föl akarnak menteni, amikor lelki-
ismereted által ellenkezem veled, akkor jobban jársz, ha a lelkiismeretedre 
hallgatsz, és nem a kimagyarázkodásra.

3.  Szakma  vagy  hivatás?  E  téren  rendet  kell  teremtenem  benned. 
Egyetlen hivatás van a világon: a szeretni tanítás. A többi mind, pap, orvos, 
mérnök, takarító, stb., mind-mind szakma, foglalkozás. Ez utóbbiak idősza-
kosak és pénzt kereső foglalkozások. Az előző, tehát a hivatás, a szeretni ta-
nítás,  ez időfeletti,  mindenkori  kell  hogy legyen,  és  nem használható  fel 
pénzszerzésre, csak adásra.

Bármi lehet tehát a szakmád, a munkád, mindig át kell azt  járnia a hi-
vatásodnak. Csak olyan munkát vállalhatsz, ami nem akadálya annak, hogy 
másokat szeretni taníts.

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

604. PÁLYAVÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLOK
Kérdező: Pályaválasztás előtt állok. Az a pálya, amit szeretek, az nem 

jövedelmező. A másik, amit nem érzek annyira közel szívemhez, jól kereső-
nek mutatkozik. Melyiket vállaljam?

HANG: "Drága Gyermekem! Feltétlenül a kevésbé jövedelmezőt vá-
laszd! Több okon is ezt kívánom tőled. Az egyik ok az, hogy aki Hozzám 
tartozik, annak a kevés is sok, aki pedig nem tartozik Hozzám, annak a sok is 
kevés. Tehát egyáltalán nem lehet lényeges szempont az, hogy valaki többet 
vagy kevesebbet keres. A lényeg az, hogy valaki Hozzám tartozik vagy sem.

A másik ok az, hogy egyetlen hivatás van a világon: a szeretni tanítás. 
A többi mind foglalkozás, munka. 

A harmadik ok a szíved szava. A szeretet-diktálta útról csak akkor sza-
bad lemondani, ha józan ésszel belátható, hogy a szeretni tanítást, mint hiva-
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tást nem segíti elő. A te esetedben éppen ezt segíti elő a szíved szerinti szere-
tet-diktálta út.

Téged is meg fog érinteni az evilági érvényesülés szele, s te is ki leszel 
téve olyan csábításnak,  amelyet  csak erős benső elszántsággal tudsz majd 
semlegesíteni. A 'mit eszük, mit iszunk, mibe öltözködünk' kérdések fölme-
rülnek benned is, ha nem is olyan élesen, mint a világ fiaiban. De akkor jus-
son eszedbe, hogy éppen ezekre mondottam, hogy nem szabad átadni maga-
tokat a gondnak, mert tudja a ti mennyei Atyátok, hogy minderre szükségetek 
van. Ti keressétek az Isten országát és az ő igazságát, s mindent megkaptok, 
amire szükségetek van ( Máté 6: 31-34).

Azt sokszor hallottad már,  hogy Én nem vagyok személyválogató, de 
igenis, szerepeket kiosztó vagyok. Te a tanítás szerepét kaptad, és ha nem ezt 
az utat választod, akkor úgy jársz, mint az a színész, aki nem azt a szerepet 
akarja eljátszani, amit kapott a rendezőtől, hanem azt, amire ostoba emberek 
rábeszélték. Két rossz fog ebből származni. Nem fogja építeni a közönséget, 
mert elrontja az egész darabot, és önmaga is rosszul fogja érezni magát az 
ostoba módon felvállalt szerepében.

Minden életnek Rendezője Én vagyok. Nagyon komolyan figyelmez-
tetlek, ne engedj gazdasági szempontoknak, mikor a jövődről van szó. A jö-
vőd Nálam van! Áldásomról le lehet mondani,  de nem lehet átváltoztatni, 
megmásítani. Te valóban két út előtt állsz. Vagy áldásomat választod, vagy 
lemondasz erről. Csak Istened véleményére hallgass, és ne hidd, hogy embe-
rek jobban akarhatják neked a jót, mint Én.

Imaéleted reformra szorul. Meg kell újítanod a Velem való beszélge-
tést,  mert  csak úgy tudod átvenni Tőlem azokat  a gondolatokat  és erőket, 
amelyekkel gazdagítani akarlak. Légy összeszedettebb, mikor Velem beszél-
getsz. Én nagyon figyelek rád. Több figyelmet kérek tőled Felém. Örömö-
met,  békémet,  erőmet  és bölcsességemet  meg akarom osztani  veled.  Légy 
nyitottabb Felém, és határozottabb mások felé, amikor Rólam, RÓLAM ÉS 
RÓLAD van szó.

Megáldalak  az  ÁLLHATATOSSÁG  ÉS  A  BÁTORSÁG 
LELKÉVEL!" 

****************************************************
605. MEGGYÓGYULOK?

Kérdező: Meggyógyulok-e betegségemből? Mi a feladatom ?
HANG:" Kedves Barátom! Betegségeddel kapcsolatban azt kell mon-

danom, hogy nincs gyógyíthatatlan betegség, bár bizonyos szempontból, már 
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a születéskor mindenki magában hordja olyan bajnak a fullánkját, ami miatt 
előbb-utóbb meg fog halni. 

Amikor valakinek a testében olyan rendellenesség tapasztalható, amit 
betegségnek szoktatok nevezni, akkor a legelső feladata mindenkinek az kel-
lene hogy legyen, hogy időt szenteljen lelkének állapotára. 

Egy ember nemcsak kifelé él, hanem befelé is. Az örök élet befelé lesz 
nyilvánvaló, míg a kifelé élt élet mindig arról tanúskodik, hogy mulandó a 
világ, és mulandó az ember földi élete. Azok, akik legfőbb feladatuknak azt 
tartják, hogy azzal foglalkozzanak, ami mindenképpen mulandó, éppen a lé-
nyeg mellett mennek el. Ahogy múlik felettük az idő, úgy lesznek kénytele-
nek belátni, hogy nem arra használták idejüket, amire kapták. És ez állandó 
nyugtalanság forrása lesz bennük. -  Most rátérek a második kérdésedre:

Neked sincs más feladatod, mint minden embernek a világon. Ez pedig 
az, hogy a rendelkezésedre álló eszközökkel tartsd ébren és erősítsd magad-
ban azt a szeretetet, amely valójában az Én életem benned.

Ma is van  a világon olyan közismert ember, aki csak fejét tudja moz-
gatni,  s minden más végtagja, testrésze teljesen béna, és mégis boldognak 
tudja magát, mert megtanult befelé élni. 

Szeretni mindenki képes, ha akar, mert az szeret, aki jót akar környeze-
tének, és nem arra fekteti a hangsúlyt, hogy környezete tegyen jót vele. A 
leglehetetlenebb betegségekben is lehet valaki jó ember és lehet rossz ember. 
Olyan testi betegség nincsen, hogy valaki annak következtében egyáltalán ne 
tudna magának parancsolni. Sajnos, sok olyan beteg van, aki éppen a beteg-
ségére hivatkozva érzi feljogosítva magát arra, hogy másoknak parancsolgas-
son.

Jó, ha tudod: Helyes önismeretre jutni szinte lehetetlen addig, amíg va-
laki valami betegséget nem kapott.  A betegség meg tudja úgy kérdezni az 
embert, hogy az illető képtelen hazudni. Lehet hát mondani, hogy mindenki 
olyan, amilyennek betegségében mutatkozik meg mások előtt.

Feladatod tehát az, hogy rövid földi életed folyamán tanulj meg helye-
sen szeretni, s ezáltal akkor is segítesz másoknak, ha látszatra te szorulsz a 
legnagyobb segítségre.

Megáldalak a TÜRELEM  LELKÉVEL!"
******************************************************

606. SZELLEMEK NYUGTALANÍTANAK
Kérdező: Éjjel-nappal szellemlények serege nyugtalanít, kínoz. Mit le-

het tenni ellenük?
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HANG: "Drága Gyermekem! Meg tudom adni bajodra az orvosságot, 
de ez olyan, amit nem könnyű bevenni. Túl keserű azoknak, akiknek nincs 
elég hitük  ahhoz,  hogy az  Én gyógyító  erőmre  ráhagyják magukat.  Tehát 
csak akkor tudok segíteni,  ha megvalósítod  azt,  amit  most  kívánok tőled, 
bármilyen képtelennek is tűnik ennek megvalósítása. Tanácsom tehát a kö-
vetkező:

KEZDJÉL EL HÁLÁLKODNI, ÉS ENGEM DICSŐÍTENI, AMIKOR 
AZT TAPASZTALOD, HOGY AZ EMLÍTETT SZELLEMEK KÍNOZNI 
KEZDENEK!!!

Ugye képtelenségnek tűnik szemedben? Pedig ez a hited próbája. Én 
nem tudok segíteni ott, ahol nem találok elégséges hitet. Még saját környeze-
temben, lakhelyemen sem tudtam kifejteni kellőképpen isteni erőmet, amikor 
nem találtam hitet az Én erőm kiáradásának befogadására. De ahol  találtam, 
ott még akkor is hatékony volt az erőm, amikor egy  pogány százados kérte 
ezt tőlem.

Arra kérlek hát, erősítsd hitedet! Higgy abban, hogy veled és benned 
élek! Higgy abban, hogy erőm a te erőd is! Ha egy súly oly nehéz, hogy nem 
lehet fölemelni, akkor nemcsak az a megoldás, hogy a súlyt csökkenti, ha-
nem az is éppen olyan hatékony, ha az erőt növelitek. Én ezt akarom tenni a 
te életedben. Addig akarom növelni erődet az Én erőmmel, amíg könnyen le 
nem tudod győzni ezeknek a szellemeknek támadásait. Ha erőmmel már le-
győzted őket, akkor el fognak kullogni, és nem fognak zavarni többé. De eh-
hez nagyon komolyan HINNED kell az ÉN ERŐM JELENLÉTÉBEN.

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretnék segíteni. E téren minden a hite-
den múlik. Hinned kell Bennem, hinned kell a gyógyszerekben, hinned kell 
az orvosi segítőkészségben, hinned kell a JÓBAN!

Megáldalak a HIT  LELKÉVEL!"
******************************************************

607. BOLDOGGÁ TUDOM TENNI AZT,  AKIT SZERETEK?
Kérdező: 1. Rendbe jön-e egyik lábam? 2. Boldoggá tudom tenni azt, 

akit szeretek? 3. Mi a küldetésem?
HANG: "Drága Gyermekem! Én nem akarlak hitegetni. Nem mondha-

tok el olyat jövődről, aminek bekövetkezte több szabad cselekedetedtől függ. 
Csak olyat tudok mondani jövőddel kapcsolatban, aminek folyamata már el-
indult, s jelenleg is tart. Az a természeted elleni kényszer, amit gyakran érzel 
magadban, nagy erőről tanúskodik, de ennek az erőnek iránya még hagy ki-
vetni valót maga után. 
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Nem elég akarni valamit. Csak értelmileg kitisztázott dolgok segíthet-
nek előbbre a boldogulás útján.

A te testi problémád olyan karmikus eredetű, amelyet valamikor jónak 
láttál felvállalni, éppen akaratod erejére nagyon számítva.

Most megpróbálok némi értelmi tisztázást adni életed leglényegesebb 
pontját érintve.

Egy negatív mondattal kezdem: senki nem tud boldogítani senkit. Két-
ségtelen,  hogy minden ember  boldog akar  lenni.  Boldogságra vagytok te-
remtve. Tehát MAGAMRA! Ezt kell egyszer tisztán és világosan látnod. A 
mulandóság fölfedezésekre való, és nem állapotok rögzítésére. Amikor vala-
ki fölfedezi, hogy a természetébe oltott boldogság utáni vágy nem más, mint 
vágyakozás arra az útra, amelyen haladva a remény harmonikusan képes él-
tetni azt, aki erre  rátalált, akkor elvben már boldog, gyakorlatban pedig egy-
re boldogabb. Olyan ez, mint amikor valaki biztos abban, hogy jó vonatra 
szállt. Biztos abban, hogy ez a vonat az, ami elviszi őt a boldogság országá-
ba. Ezért egyre boldogabb, minél jobban múlik az idő, és fogy az út hossza.

Drága Gyermek! Te még ott tartasz, amikor valaki nem az úti célt tette 
élete céljának, hanem a vonatot. Az úti cél másodlagos még. Van olyan gyer-
meki szint, amikor ez természetes. De ezt ki kell nőnöd, mert az életet nem 
lehet  eljátszogatni.  Határozott,  egyértelmű  döntéssel  kell  vállalnod  azt  az 
életformát, amelyben azt kell megvalósítanod, hogy akit szeretsz, az ÉN va-
gyok, és földi lény helyembe nem léphet, csupán annyit tehet, hogy Hozzám 
segítsen téged, és Hozzám segítsed őt! Csak azt tudod boldogítani, és csak az 
tud téged boldoggá tenni, aki erre vállalkozik. A te életednek ez az értelme, 
ez a célja. Ezért születtél, és ezért fogsz meghalni. Ami pedig e kettő között 
van, az annyiban érték, amennyiben Velem kapcsol össze.

Nagyon szeretlek, és nagyon várom a találkozást veled!
Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 

************************************************
608. SZÜKSÉGES A TEMPLOMI ESKÜVŐ?

Kérdező: 1. Isten megbocsátja, hogy oly sokáig elhanyagoltam? 2. Jó 
az út, amin eszmélésem után járok? 3. Jót teszek azzal, amivel most foglal-
kozom? 4. Templomi esküvő nélkül is szeret engem az Úr?

HANG: "1. Drága Gyermekem! Első kérdésedet azért fogalmazhattad 
meg, mert úgy gondolod, hogy közvetlenül megkárosítottad Istent éveken ke-
resztül azáltal, hogy nem foglalkoztál Vele. Ha így gondolod, nem jól gondo-
lod. Egyedül magadat károsítottad meg! Ez természetesen fájdalmat okozott 
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Istennek, mert mérhetetlenül szeret téged, de attól kezdve, hogy visszafordul-
tál Hozzánk, az egész mennyországnak örömét növelted.

Hidd el! Istennek az fáj, amikor magatoknak kárt okoztok lelketekben, 
és örül, amikor Hozzá visszatérve meggyógyíthat benneteket. Minden rendes 
szülő szenved, amikor gyermeke betegséget szerez magának, és örül, ha a 
gyermek vállalja, hogy meggyógyuljon szülei kezelése által. Így vagyunk Mi 
is veletek. Ne azon sopánkodj, hogy hűtlen voltál, s ezzel sok jótól elestél 
annak idején, hanem örülj, hogy most benned élhetünk (Jn 14; 23), s így gaz-
dagodhatsz abban az életben, amivel megajándékozhattunk téged.

2. A szív bőségéből szól a száj. Az a tény, hogy örömmel beszélsz Ró-
lam, és örülsz, ha másokat érdekel az Én életem, ez ékes bizonyítéka annak, 
hogy benned élek, tehát anélkül, hogy megfogalmaztad volna, vállaltál En-
gem úgy is, mint UTAT. Akiben él az a vágy, hogy nemcsak növekedni akar 
a szeretetben, hanem erről tanúságot is akar tenni mások előtt  azért,  hogy 
másokban is felébressze ezt a vágyat, az a legjobb úton halad saját boldogsá-
ga irányában.

3. A gyógyítás és a szeretni tanítás vágyától irányított tanulások, tanfo-
lyamok mindig áldásom hordozói. Minden REIKI és nem REIKI módszer jó, 
ha Hozzám akarja közelebb hozni e módszer alkalmazóit.  De tudnod kell, 
hogy Én nem módszer vagyok csupán valami cél elérésére, hanem Én vagyok 
az ÚT ÉS A CÉL  egyszerre. Ez azt jelenti, hogy Értem csak Velem lehet jár-
ni, dolgozni, élni.

4. A templomi esküvők egyáltalán nem tartoznak a lényeghez.  Ezek 
hozzátartoznak bizonyos egyházi intézmények fennállásának és fenntartásá-
nak  lényegéhez,  de  lényegében  nem  tartoznak  Hozzám,  mint  CÉL-hoz. 
Templomi esküvővel is lehet nagyon távolra kerülni tőlem, és templomi es-
küvő nélkül is lehet nagyon közel kerülni Hozzám! 

Az kétségtelen, hogy botrányt okozna, ha a te vallásodban lévők azt 
látnák, hogy te is járulsz szentáldozáshoz, de ennek a botránynak nem az len-
ne az oka, hogy ezt Én helytelenítem, hanem az, hogy egyházatok vezetői és 
tagjai jelenleg olyan szinten vannak, amilyenen vannak. Erre valóban áll: Az 
Én gondolataim nem a ti gondolataitok, az Én útjaim, nem a ti útjaitok.

Megáldalak SZERETETEM  ÉS BÉKÉM  LELKÉVEL!"
******************************************************

609. LEÁNYOMRÓL KÉRDEZEK
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Kérdező: 1. Lányom talál-e egy hű társat? 2. Mit tegyen, hogy elége-
dett legyen? 3. Mi az Úr kívánsága az ő és fia számára? 4. Benső hangja kitől 
van?

HANG: "Drága Gyermekem! Nagyon meg vagy kötözve leányoddal. 
Ez neked is, neki is csak ártalmára lehet. A megkötözöttség mindig elfogult-
ságot jelent, és csak rövid távon ad látszatra jó tanácsokat. Sokkal komolyab-
ban kell venned a Velem való személyes kapcsolatot, ha azt akarod, hogy fel-
ismerd akaratomat, és aszerint igazítsd gondolataidat, szavaidat és cselekede-
teidet. Meg kell tanulnod, hogy Isten nem egy olyan érdekes valaki, aki min-
dentudásával és mindenhatóságával azért létezik, hogy Tőle függetlenül az ő 
képességeit  saját  pillanatnyi  érdeketek  szerint  felhasználhassátok,  hanem, 
hogy ŐVELE együtt  a SZABADSÁG, tehát a megkötözöttségek feloldása 
felé tudjatok haladni.

Nagyon fontos  számodra,  hogy saját  lelki  fejlődéseddel  törődj,  mert 
közel  van  már  találkozásunknak  ideje.  Senki  nem hivatkozhat  arra,  hogy 
azért nem ért rá Velem és saját lelkével foglalkozni, mert azokkal a problé-
mákkal volt elfoglalva, amelyek nem  az ő területére tartoztak. Egy felnőtt 
gyermek életéhez pedig a szülőnek már semmi köze sincsen, hacsak nem az, 
hogy ezt elmondja felnőtt gyermekének.

Nagyon fontos volna rájönnöd arra, hogy minden szülőnek csak addig 
van feladata gyermekeivel kapcsolatban, amíg nagykorúvá nem nevelődtek. 
Utána már ártalmára van gyermekének, ha a szülő akar a nagykorú gyermek 
életébe nagy okosan beleszólni. Rá kell jönnöd, hogy ma már nincs más fel-
adatod, mint az, hogy  készülj a Velem való találkozásra, és számold fel azo-
kat a vérségi megkötözöttségeket, melyeket úgysem tudsz véglegesíteni, mert 
a halál nem fogja megkérdezni tőled, hogy jónak látod-e az ilyen kapcsolat 
megszakítását  vagy sem,  hanem menned kell,  és  ha a gyermekeddel  való 
megkötözöttséget  viszed  magaddal,  az  nem  olyan  értéket  fog  jelenteni, 
amelynek örülni fogsz, hanem éppen ellenkezőleg, ez lesz az egyik legna-
gyobb problémád akkor.

Örülnék, ha már benned is megszólalhatna a HANG, és elmondhatnám 
közvetlenül neked ezeket, melyeket most így voltam kénytelen elmondani. 
Örülnék, ha elhinnéd,  hogy amit mondtam, azt a te érdekedben mondtam, és 
szándékom semmiképpen sem a fájdalomokozást, hanem a szabaddá válást 
célozta. Amennyire neked fájnak az elmondottak, annyiban Nekem is fájnak. 
Együtt szenvedek veled, mert szeretlek. Minden vágyam az veled kapcsolat-
ban, hogy te együtt tudj örülni Velem- ÖRÖKKÉ!
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Nagyon szeretlek, és nagyon várom, hogy szabaddá válj! (2Kor 3;17) 
Megáldalak az ALÁZATOSSÁG  LELKÉVEL!"
*****************************************************

610. HOGYAN KERÜLÖK KÖZELEBB JÉZUSHOZ?
Kérdező: 1. Az érdeklődő mindent megkérdezhet a HANG-médium-

tól? 2. Hogyan kerülhetek közelebb Krisztushoz? 
HANG: "1. Drága Gyermekem! Természetesen mindent meg lehet kér-

dezni Tőlem, de válaszaimat nem befolyásolhatják a kérdezők vágyai, kíván-
ságai. Nagyon fontos és alapvető részetekről az, hogy higgyetek szeretetem-
ben. Azok, akik azt keresik, kutatják, hogy hol lehet válaszaimban megtalálni 
valamit, ami azt igazolhatná, hogy nem Én, Jézus  vagyok az, aki szólok, hát 
az ilyen emberek biztosan meg fogják találni azt, amit kerestek. Kétezer év-
vel ezelőtt  szavaimban is mindig megtalálták az ilyen keresők azt,  amivel 
igazolva látták, hogy ámítom a népet (Jn. 7;12 / 7;47), s amit mondok, az 
azért nem lehet Istentől jövő, mert Én mondom, aki nem jöhettem Istentől. 
Ma már általában mindenki tudja, hogy Istentől jöttem, ezért szavaimat úgy 
próbálják semlegesíteni, hogy azt igyekeznek kimutatni, hogy nem is az Én 
szavaim. Hát aki akarja, az ezt igazolni is tudja. Félelmetes, hogy mire képes 
az emberi okoskodás annak érdekében, hogy ne kelljen megtérnie. 

Mondanivalóm tartalma is mindig kikezdhető volt azok részéről, akik 
ezzel a szándékkal vizsgálták szavaimat. Így van ez ma is, és így lesz mind-
addig, amíg Atyám véget nem vet annak a folyamatnak, amit ti földi életnek 
neveztek.

Alapvető tehát, hogy úgy olvassátok szavaimat, hogy azokban AKAR-
JÁTOK megtalálni azt, ami épít, buzdít és vigasztal. Aki így áll Hozzám, az 
hitével, tehát szíve szemével megtalálhatja Nálam szíve békéjét akkor is, ha 
szavaimat nem aranypapírba csomagoltam.

2. Arra a kérdésedre, hogy hogyan kerülhetsz közelebb Hozzám, egy-
szerű választ adok, de megvalósítása már nem olyan egyszerű. Válaszom így 
hangzik:  Ne kívülről  várj  eligazítást,  hanem belülről,  lelkiismereted  felől. 
Meg kell tanulnod, hogy érett lélek vagy már, és Én igenis szólok közvetle-
nül neked belülről is. Problémáidra természetesen kívülről is kapsz segítsé-
get, de ezek csak annyiban igazi segítségek, amennyiben benned békét te-
remtenek. Tehát mégiscsak belülről, lelkiismereted hangja miatt kell elfogad-
nod azokat is, amik kívülről kínálják fel magukat.

Nem kell  ehhez semmi  egyéb, mint  reggel  pár percet  szánnod arra, 
hogy felajánld magadat Nekem, aztán napközben többször figyelned kell be-
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felé, tehát Rám, hogy örülök-e neked. Majd este szintén pár percet szánj arra, 
hogy megköszönd még az esetleges butaságokat is, amiket elkövettél, mert 
azokkal is tanítani akartalak valamire.

Ezeket elmondani: egyszerű. A gyakorlati élet azonban egy olyan terü-
let, ahol sok a zavaró állomás. Ezért a reggeli és esti pár percet, amit Velem 
akarsz együtt tölteni, komolyan meg kell tervezned és szervezned. Nem felü-
letes, futó találkozásokra van szükséged Velem, hanem olyanra, melyben az 
Én teremtő erőm érintését élheted át. Új világot akarok teremteni benned! 
Erre kell neked Számomra lehetőséget biztosítanod.

Nagyon szeretlek, és nagyon számítok a REGGELI imáidra is!
Megáldalak a TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL!"

******************************************************
611. TÉGED  SZOLGÁLLAK?

Kérdező: Téged szolgállak?
HANG: "Kedves Barátom! Kérdésed arról tesz tanúságot, hogy az el-

bizonytalanítás ördögének támadásait szenveded. Ez nagyon jó jel! Amikor 
valakit az ősellenség úgy támad, mint téged, akkor ez annak a jele, hogy ve-
szélyben vannak miattad hadállásai. 

Nagyon jó jel ez, mert azt jelzi, hogy a mulandó élet hontalanságának 
érzését Nálam akarod feloldani. Azt jelenti, hogy szíved mélyén él benned a 
remény, bizonyosság, hogy igazi otthonod Én vagyok! 

Arra a szeretetre hivatkozva kérlek, amely szeretet létben tart téged, te-
hát Szentlelkem szeretetére, hidd el, hogy benned élek, és legyen ez a tudat 
benned olyan öntudat, amelynek akkor sincs semmi köze a gőghöz, ha bárki 
is ezzel vádolna téged. Tudatosítsd magadban azt, hogy Isten plusz egy fő, az 
mindig abszolút többség! Hidd el, hogy valamit komolyan képviselni csak el-
szánt öntudattal  lehet.  Amíg megmarad benned a tanulékonyság szelleme, 
addig TANÍTÁSOM LELKE is munkálkodni képes benned.

Te ismersz már annyira, hogy tudod: nem az a fontos, hogy mit gon-
dolsz magadról, hanem az, hogy mit gondolsz Rólam! Akár egy, akár sok 
nullának gondolja magát valaki, törekednie kell átélni, hogy a nullák előtt az 
EGYES Én vagyok, s így maguk a nullák is óriási értéket hordoznak.

Szereped nagysága nem mérhető emberi mércével. Természetesen az a 
kegyelmi erő sem, amelyet e szerephez feltétlenül lelkedbe ültettem. IGAZ-
SÁG ÉS ÉLET azért és addig vagyok, amiért és ameddig ÚT is lehetek szá-
modra. Akkor vagyok ÚT, ha a szeretet bölcsessége és a bölcsesség szeretete 
sínpárján gördül életed vonata. A szeretet bölcsessége azt a bizonyosságot ér-
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teti meg veled, hogy a szeretet mérhetetlenül gazdagabbnak látja az életet, 
mint az, aki ennek híjával van. A bölcsesség szeretete pedig azt  biztosítja 
számodra, hogy úgy tudj két lábbal a földön élni, hogy szíved a mennyorszá-
got hordozza.

Áldásom vagy, és az is maradsz! Légy bátor és elszánt benső bizonyos-
ságod érdekében. Nem akárki, a mindenható Isten hordoz tenyerén! Legyen 
bátorságod ennek tudatát átélni.  Gondolj azokra - nem mondok neveket -, 
akik a világ legkülönbözőbb pontjain ennek a bizonyosságnak erejében cso-
dákra voltak képesek a szeretet terjedésének szolgálatában.
    Megáldalak SZERETETEM ÉS ERŐM  BÖLCSESSÉGÉVEL!"

****************************************************
612. SZORONGÁSSAL  MEDITÁLOK

Kérdező: 1. Bizonyos szorongás blokkol le a meditálásban.  
2. Férjem levágott fejével álmodtam.
HANG: "1.  Benned  élek!   Itt  nagy hangsúlyt  kell  tenned  e  szóra: 

ÉLEK! Szorongásod abból adódik, hogy járatlan talajon lépkedsz. Bizonyta-
lanságodat csökkentheted olyan meditációval,  amely nem csupán ellazítást 
igényel, hanem egy természetes koncentráltságot arra, hogy ÉLEK benned.

A FÉNY  és a sötétség, mint tudod,  nem azonos fajsúlyúak. A legki-
sebb fény is mérhetetlenül nagyobb, mint a legnagyobb sötétség. Sőt! Nyu-
godtan lehet azt mondani, hogy ahol a FÉNY megjelenik, ott szükségszerűen 
eltűnik a sötétség, mivel a sötétség nem más, mint a FÉNY hiánya.

Szorongásod feloldója csak a FÉNY lehet, tehát az a tudat, hogy ÉLEK 
benned. Ezt a bizonyosságot magadba kell szuggerálnod, mivel a földi élet, 
ez az anyagba rögzült szellemi lét, csak gyakorlás által puhul annyira, hogy a 
VALÓSÁG hordozója legyen. Nem a sötétség, hanem a FÉNY a valóság! A 
fizikai és a szellemi munka ellentétes következményét egy hasonlattal érzé-
keltetem: Minél mélyebbre süllyedsz a tengerben, annál sötétebb lesz körü-
lötted minden. Minél mélyebbre fúrod szellemedet az anyagba ágyazottsá-
godba, annál jobban a FÉNNYEL találkozol magadban. Mivel Önmagamra 
teremtettelek, ezért a FÉNY gyermeke vagy, és nem a sötétségé!

2. Álmod azt akarja aláhúzni benned, hogy elirányítód csak Én lehetek, 
s bár neked nagyon szeretned kell férjedet, de ne akarj az ő fejével gondol-
kodni, hanem az Enyémmel az ő érdekében is. Férjed egészségi állapota csu-
pán feladatokat ad számodra, de semmiképpen sem gondot! Az ő gyógyulása 
is annyiban valósul meg, amennyiben feladatnak, és nem gondnak éli meg 
betegségét.
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Nagyon szeretlek benneteket, és nagyon bízom abban, hogy a teljesség 
igényével akarsz Engem életed partnerévé tenni.

Megáldalak a SZABADSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

613. FÉLEK ISTENTŐL, HALÁLTÓL
Kérdező: 1. Fiammal kapcsolatos problémámról kérem a véleményét. 

2. Félek Istentől, bár tudom, hogy szeret. 3. Nem tudom kisírni magam. Fé-
lek a haláltól.

HANG: "1. Jobban át kell élned, hogy fiad nem a tiéd, hogy nevelésre 
kaptad, hogy elsősorban neked kell felajánlanod neki Engem. 

Abban a korban, amelyben van, neked kétszeresen kell arra vigyáznod, 
hogy megtanulja tőled az önfegyelmet és megértést egyaránt. A benne lévő 
idegrendszeri bizonytalanság, amely minden emberi fejlődés tehertétele, arra 
kényszerít, hogy sokszorozd Bennem erődet. 

Nagyon jól tetted, hogy megfelelő időben pofonokkal űzted el belőle a 
hisztérikusan ártó szellem jelenlétét. Az is nagyon okos dolog tőled, hogy te 
magad is tanultál ebből, s tudod, hogy ami egyszer megtörtént, az másodszor 
is megtörténhet. Ezért fokozott elővigyázatra van szükség. Egy nagy gyereket 
nem szabad még játékból sem  dédelgetni! Az ő labilitása éppen abban áll, 
hogy vagy teljesen hideg, vagy teljesen forró akar lenni. Te ezt csak állapot-
szerű mértéktartással tudod fékezni benne.

Feladatod teljesítéséhez  teljes erőbedobás szükséges. Feladatod pedig 
az,  hogy ne légy megkötözve gyermekeddel akkor sem, ha ő azt  éli  meg, 
hogy ő meg van kötözve veled. Tehát SZABADDÁ kell válnod tőle olyan ér-
telemben, hogy Tőlem kell kérned vele szemben a tanácsot és erőt egyaránt. 
Azért nagyon fontos ez, mert legtöbb szülő éppen azáltal árt legtöbbet gyer-
mekének, hogy a VÉR szavára hallgat, amikor kialakítja gyermekével kap-
csolatát. Ebből származik a legtöbb és legsúlyosabb nehézség később, mikor 
generációs problémáról van szó.

2. Istentől való félelmed oka az, hogy az Általam, Jézus által felkínált 
életformát csupán a felületen valósítod meg, s nem fordítasz Rám olyan kon-
centrált figyelmet, amely megszüntethetné félelmedet. Én általában senkiben 
sem szoktam direkt módon megszüntetni a félelmet, hanem indirekt módon. 
Tehát minél többet foglalkozik valaki Velem, minél több szellemi erőt fejt ki 
azért,  hogy Rólam tanuljon,  és minél  több időt,  energiát  áldoz arra,  hogy 
imáiban, elmélkedéseiben Velem azonosuljon, annál jobban fogja tapasztal-
ni, hogy volt félelem, nincs félelem.
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3. A haláltól való félelem annyiban jogos, hogy életre, és nem halálra 
vagytok teremtve. Ha az előző pontban felkínált tanácsomat megvalósítod, 
akkor e téren is megszűnnek problémáid.

A Velem való EGYSÉG mindenképpen a legfontosabb. Ez természete-
sen nem csupán állapot, hanem folyamat. Ha döntöttél, és bejelentetted ma-
gadnak, hogy EGYSÉGBEN vagy Velem, akkor már ezen az úton haladsz. 
Erre kérlek szeretettel!

Megáldalak az OKOSSÁG ÉS BÉKESSÉG LELKÉVEL!" 
******************************************************

614. VEZET TÖBB ÚT ISTENHEZ?
Kérdező: 1. Gyermekem megszületése és bizonyos könyvek visszave-

zettek Istenhez, bár kételkedéseim nem szűntek meg teljesen Vele kapcsolat-
ban. 2. Egy szeánszon nagyanyám szelleme olyasmit mondott, ami ellenke-
zik azzal, amit nekem a vallásomban tanítottak. Ez megzavart, bár akarok to-
vább is odajárni. 3. Kell gyónnom, áldoznom? Vezet több út is Istenhez?

HANG: "Azt nagyon bölcsen tetted, hogy Hozzám fordultál kérdéseid-
del. Nagyon szeretnék olyan eligazítást adni, amely előbbre tudja vinni lelki 
fejlődésedet. Figyelj hát!

 Nem az a szándékom, hogy szépeket mondjak neked, hanem az, hogy 
igazat. De azért nem baj, ha a kettő egybeesik néha. Ez történik ennél az első 
problémádnál is. 

Téged nem Istentől vitt  el bizonyos időre életed sodra, hanem  nem 
tudtál mi kezdeni azzal a torz istenképpel, amelyet gyermekként kialakítottál 
magadban. Nem történt hát visszafejlődés, hanem egyszerűen az, hogy nem 
tetted azt, aminek nem láttad értelmét.

Gyermeked születése olyan hatással volt rád, hogy egy benső sejtésnek 
engedve fogadtad meg azt, amit megfogadtál. Amikor pedig bizonyos köny-
vek kezedbe kerültek, s te előző értelmetlenségedet igazolva láttad, ezek se-
gítettek téged abban, hogy újból kezdj gondolkodni.

Azért tartom nagyon okosnak, hogy Hozzám fordultál most, mert nem 
adtad fel kételyeidet. Én arra kérlek, ne is add fel mindaddig, míg értelmed-
del be nem látod, hogy mit kell feladnod.

Szabadságra vagy teremtve! Csak a szabadságban lehet Engem torzí-
tástól  mentesen  megtalálni  /2Kor  3;17/.  Nem azért  kaptad  az  értelmedet, 
hogy mások gondolkodjanak helyetted!  Természetesen azért  sem,  hogy te 
gondolkodj mások helyett. Hidd el, a tekintélyelv a legsilányabb elv az értel-
mes ember életében, ha lelki békéjét meg akarja találni. Még az Én szavai-
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mat is csak akkor fogadd el,  ha annak értelmét belátod.  Különben csupán 
ruha lesz rajtad, álarc, amely többet rejt el az igazságból, mint leleplez.

A teljességhez tartozik, hogy Én most nem a HIT ellen ágálok az ész 
érdekében, hanem az ellen, hogy értelmileg megalapozatlan hittel akarj ját-
szani lelked húrjain, illetve hogy másoknak erre felelőtlenül engedélyt adj.

 Amit azon a szellemidéző szeánszon tapasztaltál, annak semmi köze 
sincs sem nagyanyádhoz, sem Hozzám. Meg kell mondjam, hogy jelen koro-
tokban nagyon sok szemtelen szellem jelentkezik be hozzátok a világosság 
angyalának képében, s olyan szellemi, lelki táplálékkal akarnak ezek etetni 
benneteket, amely táplálékban semmi tápszer nincsen. Azon a szeánszon a 
bejelentkező szellem nincs megfelelő kontroll alatt részetekről!

Igenis, kell GYÓNNI! Mindenkinek kell gyónni. Van olyan, aki szülei-
nek, van aki barátjának, van aki házastársának, van aki orvosának, van aki 
pszichológusnak gyón, csak olyan nincs, aki senkinek sem gyón. Ha valaki 
nem tudja kiadni magából azt, ami lelkileg megterheli, az előbb-utóbb a bo-
londokházában köt ki. 

Szerintem az teszi legjobban, aki egy lelkipásztornál gyón, mert ez szo-
kott a legdiszkrétebb és lelkileg legeredményesebb lenni. Persze, meg kell 
válogatnod, hogy kit kérsz föl erre. Egyre kevesebb ilyen lelkipásztor van, de 
van! Ne dőlj be az olyan általánosításoknak, hogy a papok ilyenek, meg olya-
nok. Van közöttük ilyen is, és van olyan is. Ismétlem: NAGYON fontosnak 
tartom a GYÓNÁST!

A szentáldozásban pedig annyira jelen vagyok étel formájában, hogy 
Én, aki igazán tudtam, hogy mit beszélek, azt mondtam, hogy aki nem eszi 
az Emberfia testét, abban nem lesz élet! Mert az Én testem valóban étel! /Jn. 
6:53/, de érdemes az egész János 6-ot elolvasnod.

Ha már egyszer a tekintélyelv alapján akarsz igazság birtokába jutni, 
akkor inkább Én legyek tekintély előtted, mint az a szemtelen szellem, aki 
bolondját akarja járatni veled. 

Te azt csinálsz, amit akarsz, de Én biztos, hogy nem ajánlom neked azt 
az említett szeánszot. Az a közösség nincs jól kitisztítva! 
Ha a mulandó idő lehetőséget ad rá, és ha nem kaptok időben észhez, tapasz-
talni fogod, hogy azok, akik arra a szeánszra járnak, hová fognak jutni idegi-
leg. Íme, most ezt  előre megmondtam neked. Nincs sok út! ÉN VAGYOK 
AZ ÚT EGYEDÜL AZ IGAZSÁGHOZ ÉS AZ ÉLETHEZ.

Megáldalak az ÓVATOSSÁG  LELKÉVEL!" 
*******************************************************
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615. ÚJJÁSZÜLETTEM?
Kérdező: Miből tudhatom meg, hogy újjászülettem? Beszélj magadról, 

Uram!
HANG: "Drága Barátom! Benső nyugtalanságod mutatkozik meg kér-

déseid mögött. Ezek a nyugtalanságok természetednek olyan vergődéseit mu-
tatják,  amelyek akkor sem találnának nyugvópontra,  ha minden felmerülő 
kérdésedre öledbe hullana egy értelmes válasz. 

Nem is igyekszem megnyugtatni háborgásodat, mert nem akarom, irán-
tad való szeretetből nem akarom erőnek erejével leállítani benned azt, ami je-
lenleg téged éltet.  Sok-sok megtapasztalás által kell folytatnod földi életed 
felfedező útját, mert csak a megtapasztalások adhatnak szilárd támpontot an-
nak a világnézetnek kialakításához, amelyben a Bennem hívés, tehát az éle-
ted Nekem átadása benső vágyként törhet fel benned.

Magyarázhatnám neked az Atyával való kapcsolatom megvilágítására a 
Nap és sugarának hasonlatát, mint olyan valóságot, amely az anyagi világban 
bár kettő,  de mégis  EGY. És még azt  is  hozzá tehetném, hogy a Lelkem 
mindkettőben a TŰZ. Beszélhetnék arról, hogy jogosan tarthatom magam Is-
tennek és Embernek egyaránt, mert nem ugyanarról mondok két egymást ki-
záró állítást. Egy a természetem az Atyával, de nem azonos Vele a szemé-
lyem. Jelenleg ez sem neked, sem másnak nem ad olyan információt, amely-
nek következtében jobban növekedhetnél a szeretetben, ami az egyedüli fon-
tos a te életedben.

Azt viszont fontosnak tartom tudatni veled, hogy az újjászületés és az 
istenélmények nem azonos fajsúlyúak. Te nem vagy újjászületett lény olyan 
értelemben, amilyen értelemben tanítványaim újjászülettek pünkösd napján, 
mikor Lelkemben belemerítkeztek. A te istenélményeid arra valók, hogy ak-
kor se add föl a keresést, a vágyakozást, amikor már úgy érzed, hogy min-
denből kiábrándultál. Igen, mert természeted nyugtalansága bemerevíthet, ha 
nem adok olyan lelki  élményeket,  amelyeket  adok.  Abban biztos  lehetsz, 
hogy amikor újjászületik valaki, akkor az Én Lelkem által kap olyan beava-
tást, amely által  más színben látja  a világot.  Ennek bekövetkezte  részben 
függ tőled. Ezt a részt így fogalmazhatom: gyermeki Rám hagyatkozás mind-
abban, ami nem napi munkád elvégzését érinti. Tehát úgy kell tudnod várnod 
az újjászületésedet, mint aki mindig kész azt elfogadni, de ennek érdekében 
nem rendkívüliségek által teszed magad alkalmassá Felém, hanem a minden-
napi élet  apró bajainak elviselésében úgy hagyatkozol  Rám,  hogy semmit 
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nem vársz Tőlem, bár tudod, hogy mindent Tőlem kaptál eddig is, és kapsz 
ezután is, akkor,  amikor Én azt majd jónak látom.

E válaszomat a  becsület diktálta. A HANG-médium nem teheti meg, 
hogy azt  a közel  negyven levelet,  amely a te leveled előtt  jött,  félretegye 
azért, hogy neked több levélnyi választ elküldjön. Ennél lényegesen szeré-
nyebbnek kell lenned, s jobban meg kell tanulnod várni! 

Számodra ugyan közhely, de mégis igaz és fontos: nagyon szeretlek, de 
ne gondold, hogy a közvetlen személyes kapcsolat Velem csupa leányálom! 
Velem csak a mennyországban zavartalan és boldog az élet. A földi életben a 
Velem való sorsazonosság jellemzi Enyéimet!

Megáldalak!"
******************************************************

616. VÁGYOM JÉZUS UTÁN
Kérdező:  Kívánom Jézust! Nagyon kérem Őt, segítsen, mert egyedül 

nem megy!
HANG: "Drága Gyermekem! Bizony, egyedül nem megy! De Én nem 

hagytalak  árván benneteket.  Lelkem benned él,  és  bármikor  Hozzám for-
dulsz, Én nemcsak meghallgatlak, de meg is akarlak vigasztalni. Fel akarom 
erősíteni benned az Én jelenlétem valóságát. 

Te jól tudod, hogy Nekem minden szavam szent és igaz. Amikor tehát 
azt mondtam, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá me-
gyünk és lakóhelyet veszünk nála (Jn 14;23), akkor bizony Én rád is gondol-
tam! Jobban át kell élned, hogy soha nem vagy egyedül. 

Abban a társaságban, amelybe jártál, ahol sokat imádkoztatok és éne-
keltetek, ahol lelked békét élvezett, természetesen jelen voltam és vagyok is, 
de ne azt sírd vissza! Alaposan át kell gondolnod, hogy mi miatt nehezteltek 
rád akkor azok, akiknek nem tetszett az, hogy te odajártál. 

Ma sok olyan irányzat van, ahol Én is kénytelen vagyok ott lenni, mert 
nevemben jönnek össze, de sajnos,  legtöbb helyen csak azzal vannak elfog-
lalva a jelenlévők, hogy jól  érezzék magukat,  énekeljenek, imádkozzanak. 
De azzal már nem sokat törődnek, hogy engedjenek Engem is szóhoz jutni 
úgy, hogy feladatokat adjak nekik. Azért nem tudják ezt megtenni, mert az 
ősellenség akadályozza őket abban, hogy komolyan Rám figyeljenek. Hiába 
szeretném  elmondani  ilyen  helyeken,  hogy szeressék  ellenségeiket,  hogy 
merjenek az állami hatalmasságok elé tükröt tenni, s merjék leleplezni azt a 
sok gonoszságot, amelyek annyi embert tönkretettek már közöttetek. 
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Nem. Sajnos, nem azért szoktak legtöbb helyen összejönni, hogy az Én 
akaratomat fürkésszék, hanem azért,  hogy az Én akaratomat megpróbálják 
saját  akaratukhoz  igazítani.  Nem ők akarnak megváltozni,  hanem Engem 
akarnak megváltoztatni.

Drága Gyermekem!  Amíg magányodban,  tehát  abban az  állapotban, 
amit úgy mondtál, hogy egyedül nem megy, nem találod meg Bennem önma-
gadat, addig a közösségbe járás csak pótcselekvés lesz számodra, mint ahogy 
mindenki számára az, aki magányában nem tud mit kezdeni Velem!

Nagyon szeretlek! Nagyon szeretném, ha megértenél. Nagyon szeret-
ném, ha elég lennék neked!

Megáldalak BÉKÉM  LEKÉVEL!"
****************************************************

617. ROKONAIMÉRT IMÁDKOZOM
Kérdező: Sokat imádkozom, hogy rokonaimhoz Isten legyen irgalmas.
HANG: "Gyermekem! Tudom, hogy nem így tetted föl a kérdést Ne-

kem. De Én azért fogalmaztam így, mert az a kívánságom, hogy ezt tedd. Ne 
azt nézd, hogy ki a hibás, és azt sem, hogy ki mit érdemel. Ezt bízd Rám. Én 
vagyok az IGAZSÁG, és senki más. 

Te akkor teszel jót, ha szívedben az irgalom és a türelem otthonra talál. 
Nincs más feladatod, mint az, hogy bízz Bennem. Bennem még soha nem 
csalódott  senki. Földi életetek nagyon rövid.  Kár olyasmire vesztegetni az 
időt, ami a halál óráján nem nyugtatja meg szívedet. Légy nyugodt! Ne em-
berektől  várj  visszaigazolást  szeretetedre,  hanem higgy abban,  hogy amit 
szeretetből tettél, azért nem szoktak a Földön jutalmazni. A földi élet nem 
arra való, hogy itt végleges otthont építsetek ki magatoknak. 

A földi élet nem más, mint egy kis hidacska, egy rövid kis útszakasz, 
amire nem érdemes nagy hangsúlyt tenni.  A te hazád is a mennyben van. Ha 
ezt lelked legmélyén átéled, akkor már itt a Földön is örömet, békét fogsz 
hordani magadban, akkor is, ha mindenki igazságtalan lesz veled szemben. 
De ha nem az a legfontosabb neked, hogy átvedd az Én békémet, akkor te 
mindig azt és azokat fogod figyelni, akiket okolni lehet a te nyugtalanságod 
miatt. Mondanom se kell, hogy akkor Én nem is tudok benned élni boldogító 
módon.

Bízzál jobban Bennem, aki benned ÉLEK!"
****************************************************

618. ÁLMAIMRÓL
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Kérdező: 1. Álmaimról szeretnék magyarázatot kapni. 2. Van-e médi-
umi képességem? 3. Mit kell tennem Jézus befogadásáért? 4. Fiam betegsé-
gét hogyan lehet gyógyítani?

HANG: "Gyermekem! 1. Álmaidban megélt  eseményeket ne azono-
sítsd az ébrenlét valóságához. Az álomnak képszerű nyelvét meg lehet tanul-
ni ugyan, de e nélkül is tudhatja bárki, hogy lelkiismerete mit kíván tőle. 

Az álmaidban látott  rokonok arra szólítják fel tudatodat,  hogy imád-
kozz értük, bízd sorsukat az Én szeretetemre, s ezzel már meg is tetted azt, 
amit neked megtenned kell az ő érdekükben.

A halottakért  mondott  imának  azért  van  nagy jelentősége,  mert  na-
gyobb szeretet-energiát bocsát ki az ilyen ima a világmindenségbe, mintha 
csak általánosan, mindenkiért imádkoznátok. 

A halottakért mondott ima arról is tanúságot tesz, hogy az imádkozó 
nemcsak Bennem hisz,  hanem abban a szeretetben is,  amelyet  nem képes 
megszüntetni a halál sem. Főleg emiatt válik az ilyen ima hatékonnyá.

2. Médiumi képessége mindenkinek van. Minden ember úgy van te-
remtve, hogy van a természetében egy olyan engedelmeskedő képesség, ami 
képes fogni a Tőlem, tőlünk jövő információkat. Ahhoz viszont, hogy ez a 
képesség áldást hordozzon, nagyon szükséges, hogy senki ne erőltesse ennek 
a képességnek működését, mert ennek erőltetése olyan hiúsági, énközpontú 
forrásokkal szennyezi az információkat, amelyek sokkal többet ártanak, mint 
használnak. Tehát Rám kell bíznod e képességed működését. Sőt! Neked in-
kább leállítanod kell, mint bíztatni magadban ennek növelését. 

A rövid földi élet azok számára gyümölcsöző, akik a szolgáló szeretet 
egyszerű életét  törekszenek megvalósítani,  és  akik csak nagyon ódzkodva 
vállalják magukra azt, hogy rendkívüliségeknek adják át magukat.

Drága Gyermekem! Én a józanság és a tanulékonyság Lelkét adtam ne-
ked is, és amennyiben EZ irányíthat téged, annyiban bízhatsz abban, hogy 
megmenekülsz minden önámítástól, és élvezheted szívedben a Tőlem felkí-
nált lelki békét.

3. Az Én befogadásomra semmi mást nem kell tenned, csak azt, hogy 
szeretned kell, tehát jót akarnod kell mindig és mindenhol. A többit Rám kell 
bíznod.  Engem nem lehet  megerőszakolni!  Nem lehet  rávenni  arra,  hogy 
olyasmiben segédkezzem, amit nem az alázat légköre éltet.

4.  Fiad betegsége az ő számára nagy lehetőség arra,  hogy tisztuljon 
benne a Velem való kapcsolat. Tisztuljon és mélyüljön. Mert a mélységben 
lehet átvenni Tőlem adományaimat, amelyek aztán szintén a mélységek iránti 
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vágyat fokozzák abban, aki nem Engem akar felhasználni, hanem azt akarja, 
hogy Én használjam fel őt úgy, ahogy Én azt jónak látom.

Megáldalak a JÓZANSÁG  ÉS  ALÁZAT  LELKÉVEL!"
*****************************************************

619. ELLENSÉGEMMEL HOGYAN BÁNJAK?
Kérdező: 1. Szomszédháború hogyan oldódhat meg? 2. Túl aktív gyer-

mekünkkel hogyan bánjunk?
HANG: "1.  Drága  Gyermekem!  A  földi  életben  nem kerülhető  ki, 

hogy ellensége legyen valakinek. Neked a hangsúlyt arra kell tenned, hogy te 
ne légy ellensége senkinek sem. Az az ellenséged, aki neked rosszat akar. Te 
semmiképpen sem lehetsz senkinek az ellensége. Most elmondom azt a há-
rom szempontot, amit neked látnod és tenned kell ellenségeddel kapcsolat-
ban:
a/. Amennyire rajtad áll, kerüld a vele való találkozást. b/. A mindenkinek ki-
járó tiszteletet neki is meg kell adnod. Tehát ha köszön, vissza kell köszön-
nöd. Sőt, legalább egyszer előre kell köszönnöd. Ha nem fogadja köszöné-
sed, akkor többé nem kell köszönnöd, hogy ne adj neki több bűnalkalmat. c/. 
Imádkoznod kell ellenségedért, hogy a benned lévő jóakarat, ami tulajdon-
képpen a szeretet, ki ne aludjon.

Nekem is nagyon sok ellenségem volt, s Én sem tehettem mást, mint 
amit neked javasolok. Természetesen Nekem is fájt az, hogy vannak ellensé-
geim, s te sem lehetsz e téren közömbös. De tudnod kell, hogy ilyenkor a fáj-
dalmad az Én fájdalmam benned. Tehát veheted kitüntetésnek! 

Abba sohasem szabad belemenned, hogy a béke kedvéért bűnrészessé 
válj. Nem viselkedhetsz ellenségeddel  szemben úgy, hogy ő azt gondolja, 
hogy helyesled azt, amit te valójában lelkedben nem tartasz helyesnek.

Ez annyit jelent, hogy soha nem szabad arra törekedned, hogy ne legye-
nek ellenségeid! A békességszerzés és -szeretés nem annyit jelent, hogy igye-
kezz ellenséged szívében békét teremteni, hanem annyit, hogy a saját szíved 
békéjét óvd attól, hogy olyan állapotba kerülj, amiről tudod, hogy Nekem el-
lenemre van.

2. Azt mondod, hogy nehéz természetű fiúgyermeketek sok imádság 
után született. Igen. Amikor ő titeket választott szülőkül, úgy gondolta, hogy 
éppen imádságaitok révén élő kapcsolatban fogtok maradni azzal az erőfor-
rással, AKI által segíthettek rajta. Ritka kivétellel az ilyen kiimádkozott gyer-
mekek ilyenek. Azért van így, mert az imádságnak normális értéke éppen ab-
ban van, hogy kiiktatja az önző szempontokat. Az aranyos, kedves, okos, jó 

779.



gyermekért imádkozni: ÖNZÉS. Más dolog az, hogy amikor már egy gyer-
mek útban  van,  akkor  azért  imádkoznak a  szülők,  hogy a  megszületendő 
gyermek csupa jóság legyen. De ha valaki gyermekért imádkozik, akkor azt 
azzal  a szándékkal  kell  tennie,  hogy ráteszi  életét  a szeretet  oltárára úgy, 
ahogy azt Isten majd elvárja tőle.

Föl kell hívnom figyelmedet arra, hogy te csak önmagadért felelsz, s 
ezért ne légy mással szemben eredmény-centrikus. Meg kell tanulnod, hogy 
egy gyermeknek nem a szülő hatására, hanem akár a szülő ellenére is Istent-
szeretővé kell válnia. Tehát szabaddá kell válnod gyermekedtől olyan érte-
lemben, hogy az érte érzett felelősség gondot jelentsen neked. Te csak önma-
gadért vagy felelős. Ilyen értelemben meg kell tanulnod feladatokban gondol-
kodni és nem személyekben. Tehát nem érdekes, hogy mi lesz vele, hanem 
az a döntő, hogy te, hogy ti, a körülmények mérlegén mérve, megtettétek-e 
azt, amit szívetek diktált.

Ha eddig gyermekedért imádkoztál, most imádkozz egyre többet azért, 
hogy Lelkem bölcsessége tudjon úgy irányítani, hogy szíved békéje veszély-
be ne kerüljön. Megáldalak 
       SZERETETEM, BÉKÉM, BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

******************************************************
620. SZELLEM-ÍRÁSRÓL, ASZTROLÓGIÁRÓL

Kérdező: 1. A szellem-írást gyakorolhatom-e otthon? 2. Kik gátolnak 
fejlődésemben?  3.  Jöhet  olyan üzenet a szellemvilágból,  hogy el  kell  vál-
nom? 4. Asztrológiai tudásom által kereshetek anyagi javakat? 5. A médium-
kör ülésével kapcsolatban kérek eligazítást.  Gyermekem nagyon nyugtalan 
előtte.

HANG:  "Gyermekem!  1.  Kinyitottad  lelkedet,  mielőtt  a  szellemek 
megkülönböztetésének adományát megkaptad volna. Túlsietted a dolgokat, 
és  most  sok  olyan  szellem settenkedik  körülötted,  akik  csak  arra  várnak, 
hogy mikor és hogyan tudnának benned zavart kelteni. Sokkal többet kellene 
nemcsak Rám hivatkoznod, hanem Velem foglalkoznod. Sokkal többet kel-
lene  olvasnod,  tanulmányoznod  az  evangéliumokat.  Sokkal  komolyabban 
kellene venned a bejelentkező szellemekkel szemben használt kontrollt. Nem 
szabadna hiszékenynek lenned! A hit és a hiszékenység két nagyon különbö-
ző forrásból fakad. A hiszékenység mögött mindig ártó erők állnak, akik a 
világosság angyalának képében próbálják ki- és felhasználni a médium gyen-
géit, akár kívül, akár belül találhatók azok. Sokkal több józanság és alázat 
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kell ahhoz, hogy ne válj áldozatává ezeknek az erőknek, mint amit eddig be-
építettél magadba.

Neked nagyon meg kell  tanulnod a hálaadó imákat!  Mindenért hálát 
adni! Akkor is, ha nem érted, hogy ez mire jó. Azért fontos ez, mert eleve 
tudnod kell, hogy Én valóban mindenható vagyok a szeretet körén belül, s 
így nem baj, ha a földi életben a szeretet nem élvezet, hanem áldozat. Nevet-
ségesen rövid az a földi élet, amelyet ti annyi mindenre fel akartok használni, 
pedig csak egy a szükséges!

2.  Természetesen ha vannak terveid, azokat akadályozhatják földi és 
földön túli lények egyaránt. De szeretetedet senki és semmi nem akadályoz-
hatja, hogy kiáradjon környezetedre. Ha valakinek az a legfontosabb, hogy 
szíve szeretetét,  tehát azt a jóakaratot, amely az Én Lelkem vezetése alatt áll, 
ápolja és fejlessze, akkor maga a terv már nem is érdekes. Örök boldogságod 
nem terveid végrehajtásától függ, hanem szíved szeretetétől. Szeretni szere-
tetlenül nem lehet.

3. A szellemvilágból nagyon is jöhet olyan felszólítás, hogy válj el. De 
ez sohasem jó szellemtől jön. Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke. Az előfor-
dulhat,  hogy valaki  miután  elhagyták,  Lelkem sugallatára  kereshet  másik 
kapcsolatot. De olyan, hogy Én valaha is bíztatnék valakit a házastársi kap-
csolat széttépésére, ez ellene mondana annak az állításomnak, hogy amit Is-
ten összekötött, ember szét ne válassza! Olyan is előfordulhat, hogy valaki 
Értem! kénytelen elhagyni hosszabb-rövidebb időre házastársát. De ez az el-
hagyás nem lehet azonos azzal, amit ti elválásnak neveztek.

4. Kenyérkereső forrás minden olyan elfoglaltság lehet, amit becsületes 
munkának ítél meg a lelkiismereted. Olyan munkát viszont, amit nem ilyen-
nek ítél a lelkiismereted, ingyen sem szabad csinálnod.

5. E téren nyomatékkal ismételhetném az 1-es pontot. Senkinek sem 
ajánlom, hogy ilyen utat válasszon magának házastársa beleegyezése nélkül. 
Mivel  a  te  kapcsolatod  jelenlegi  pároddal  számodra  problematikus,  ezért 
nem sok jót jósolok neked a médium-körbe való járásod kapcsán. Annyi za-
varó körülménynek teszed ki magadat, hogy a megtévesztőnek könnyű lesz 
olyan gondolatokat sugallni neked, amelyek rövid távon lehetnek ugyan érde-
kesek, de életedben sokkal több gubancot fognak jelenteni, mint megoldást.

Újra és újra arra hívom fel figyelmedet, hogy Velem foglalkozz többet! 
Az Én személyes kapcsolatom veled téged is, családodat is áldásomban ré-
szesítheti. Megsérült emberi természetetek nagyon hajlamos a hiszékenység-
re, ahelyett, hogy hinnétek Bennem, vagyis átadnátok magatokat Nekem.
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Megáldalak a JÓZANSÁG ÉS ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

621. LELKI GYÓGYULÁSRA VÁGYOM
Kérdező: Uram! Szeretnék Benned meggyógyulni!
HANG: "Drága Gyermekem! Én pedig szeretném, ha meggyógyíthat-

nálak! Annyira már ismersz Engem, hogy tudod: ha te is meg Én is együtt 
akarunk valamit, akkor mérhetetlenül erősebbek vagyunk, mint az egész vi-
lág! Tehát mivel Nekem is hő vágyam az, hogy meggyógyulj, ezért felaján-
lom neked segítségemet. Először ketté bontom mondanivalómat, aztán majd 
részletezem.

I. Mindig a jelen a fontos, és nem a múlt, és nem a jövő. Tehát nem ar-
ról van szó, hogy lapoznod kell egyet eddigi életed könyvében, hanem arról, 
hogy egy új könyvet kell kezdened, amelyet Velem és Bennem készítesz ma-
gad számára, és egy kicsit az Én számomra is. A múlt csak annyiban lehet 
számodra érdekes, amennyiben kikerülhetetlen a jelened építésében. Vannak 
tehát tapasztalataid, amelyeket fel  lehet és kell használnod. 

II. Miután tudomásul  vetted,  hogy a jelen a legfontosabb életedben, 
meg kell vizsgálnod a jelenben az élő kapcsolataidat. Az Én Lelkem a kap-
csolatok Lelke. Ezért lelkem irányítását kapcsolataidban kell felfognod, elfo-
gadnod.

Most nézzük részletesebben: Az új könyv egy új élet elindulását köve-
teli meg tőled. Újjá kell születned saját testedben, vagy inkább így mondom: 
fel kell szítanod magadban az újjászületés valóságát. 

Te már kaptál ebből olyan megtapasztalást,  amely képesít arra, hogy 
megelevenedve benned, mint tavasszal a természet, te is virágba borulj Álta-
lam. Rám kell szánnod naponta bizonyos időt. Ha tudatosítod magadban az 
Én jelenlétemet, akkor kezdd el dicsőíteni azt a végtelen JÓSÁGOT, aki ké-
pes az istenszeretőknek mindent a javukra fordítani. Tehát a dicsőítő ima az 
a  terápia,  amely gyógyítani  fog,  és  olyan  szemeket  fog  nyitni  számodra, 
amely szemekkel többet és boldogítóbbat fogsz látni magadban és magad kö-
rül egyaránt, mint eddig láttál.

 Ha pedig a múltad árnyaival  kell  küzdened, akkor két feladat előtt 
állsz. Az egyik az, hogy meg kell értened azt és azokat, akik ártalmadra vol-
tak. Ez nagyon fontos. A megértés nem azonos a helyesléssel, de nélkülözhe-
tetlen ahhoz, hogy szeretni tudd azokat, akik bántottak, nehézzé tették eddig 
életedet. A megértés után már pszichikailag képes leszel megbocsátani. Meg-
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értés nélkül a megbocsátás csupán üres frázis marad. A másik tehát a szívből 
jövő megbocsátás.

II. Azért kell kapcsolataidat Elém hoznod, mert életed értelmét kapcso-
lataid határozzák meg. Kapcsolataid nem véletlenül alakultak. Már születé-
sed előtt  vállaltad  kapcsolataidat.  Ezek életed  karmikus  vonásai.  Ezekben 
kell olyan döntéseket hoznod, amelyeket már születésed előtt is jónak láttál. 
Az akkor jónak látott döntésekre azért nem emlékezhetsz, mert a jelen éle-
tedben pártatlannak kell lenned e téren. Most abból tudod meg, hogy milyen 
egy jó döntésed, ha arra gondolsz, hogy halálod óráján örülni vagy bánkódni 
fogsz miatta. 

Lehetőleg minden valamire való emberi kapcsolatodat hozd Elém. Kö-
zösen beszéljük meg ezeknek milyenségét. Kérd őrangyalodat is, hogy segít-
ségedre legyen lelki sebeid gyógyítgatásában. Az égi barátaid sokat segíthet-
nek, ha kéred őket.

Most legyen elég ennyi. Bőséges feladattal bíztalak meg e pár sorban. 
Láss hozzá! Mindig veled vagyok. Hangsúlyozottan mondom neked: Nem-
csak benned vagyok. ÉRTED VAGYOK BENNED!!!

Megáldalak JELENLÉTEM  BIZONYOSSÁGÁVAL! "
*******************************************************

622. CSALÁDOMBAN NEM JÓL NEVELNEK
Kérdező: 1. Súlyos konfliktusom van a családommal. 2. A szülőknek 

kötelessége nevelni a gyermekét, ha egyszer a világra hozta. 3. Volt vőlegé-
nyemmel a kapcsolatom tisztátalanná tett?  4. Mi a terve Istennek velem?

HANG: "Drága Gyermekem! Te egy óriási tévedésben vagy! Először 
is,  nem a szüleid akartak téged, hanem te akartad a szüleidet.  Másodszor, 
nem kötelességük a gyermek érdekében semmit sem csinálni! Ha akarják, el-
fogadják a gyermeket, ha akarják, elvetik a gyermeket. Ehhez a gyermeknek 
semmi köze! A gyermek akkor egy másik szülőt fog magának választani, ha 
születése előtt a szellemvilágban van olyan érett az illető, hogy maga választ-
hasson. Ha nem érett arra, akkor majd  fognak helyette mások dönteni szüle-
tése körülményeiről. Nem hallottál még a karmáról? A karma az a sorsvonal, 
amelyet már születésed előtt vállaltál, hogy a vállalt keretben olyan szeretet-
döntéseket hozz, amelyek lehetővé teszik számodra azt, hogy fejlődj lelkileg. 
Nincs itt szó semmiféle eleve elrendelésről, de igenis szó van egy olyan sors-
vonalról,  amelyet választottál,  és amelyre szabad döntéseid által  fűzöd föl 
magadat.
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Szüleid nem felelnek érted! Ők önmagukért felelnek, s ez az a terület, 
amelybe neked nincs beleszólásod, mint ahogy nekik sincs abban, hogy te 
felnőtt fejjel ártasz vagy használsz magadnak. Te magadért felelsz, s a fele-
lősséget magadért nem háríthatod át senkire a világon! 

Drága Gyermekem! Bármennyire is kényelmetlen, de meg kell monda-
nom, hogy nincs igazad! Neked egyedül és kizárólag csak magadat kell meg-
nevelned, és senki mást. Ha pedig mások nem magukat nevelik, ahhoz neked 
nincs semmi közöd. Az az ő ügyük. Bőven elég feladat számodra az, hogy 
meglásd saját szemedben a gerendát. Majd ha ezt kivetted, akkor hozzálát-
hatsz, hogy kivedd mások szeméből a szálkát. De ahhoz, hogy ezt elérd, ez a 
jelenlegi földi életed önmagában nem ad elég időt. Foglald hát le magad saját 
neveléseddel! Számomra is nagy örömöt jelentene, ha e munkádat be tudnád 
fejezni még ebben az életedben. Persze, ennek a lehetősége megvan, de ak-
kor tényleg nem szabad mások hibáival törődnöd, csak azzal, hogy környeze-
tedet és körülményeidet hogyan fordítsd arra, hogy TE növekedni tudj a sze-
retetben. 

Volt  vőlegényeddel  kapcsolatban  annyit  mondhatok,  hogy  Előttem 
azok a tisztátalanok, akik önző módon megfeledkeznek arról, hogy szándé-
komat kutassák, s inkább saját akaratuk fontos számukra, mint az Én akara-
tom. Ez veled is és másokkal is sokszor előfordul az életben. Ha valaki ezt 
belátja,  akkor  Én  örömmel  bocsátok  meg.  Sőt,  minden  bocsánatkérés  az 
egész mennyországot nagyobb örömre hangolja. Nem az tehát az érdekes, 
hogy mit csináltál, hanem az, hogy Velem hogyan rendezted el életed dolga-
it. Minden ezen múlik, és nem azon, hogy kivel mi történt. Minden azon mú-
lik, hogy Velem és veled, tehát kettőnk kapcsolatában tettél-e lépéseket azért, 
hogy tudj tiszta szívből Engem szeretni. Én mindig így szeretlek téged, bár-
mit teszel is!

Nekem veled mindig a jelenben van tervem. Ez pedig az, hogy boldog 
légy! Azt akarom, hogy megtaláld Nálam szívednek azt a békéjét, amelyet 
már kétezer éve elhoztam közétek, és itt tartogatok számodra az Én szívem-
ben. Az a tervem, hogy egészen az Enyém légy! Az a tervem, hogy ne akarj 
szolgálni két úrnak, mert úgysem fog sikerülni. Az a tervem, hogy ne akadj 
fenn mások búján, baján, gyarlóságán, hanem akarj Engem megismerni egyre 
jobban. Az a tervem veled, hogy minden nap tedd fel magadnak a kérdést, ki 
is vagyok Én neked!? Tedd fel a kérdést, hogy neked mi a terved Velem!?
Ez az Én tervem veled.

Megáldalak a MEGÉRTÉS  LELKÉVEL!"  
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******************************************************
623. PROBLÉMÁIM KARMIKUS EREDETŰEK?

Kérdező: 1. Tanfolyamaim tartalma Neked tetsző-e? 2. Barátommal 
kapcsolatban kérek Tőled tanácsot. 3. Mi folyik körülöttem? 4. A sok problé-
mám vajon karmikus eredetű?

HANG: "1. Drága Gyermekem! Amikor emberként  köztetek jártam, 
akkor is mindent elkövettem, hogy ne mástól külső ruhaként, hanem ti maga-
tok belülről éljétek át azt, hogy mi jó nektek és mi nem. Egyszerűen nem tu-
dom megmondani,  hogy jó-e a te tanfolyamod tartalma. Azért nem tudom 
megmondani,  mert önmagában semmi sem jó, csak annyiban, amennyiben 
Rám irányul. Na már most! Arra senki sem képes, az Isten sem, hogy helyet-
tetek Rám irányítottá tegyen valakit. Még az imát sem tudja senki erkölcsi 
tartalommal megtölteni, csak az, aki végzi.

Nem ruházható át a felelősség sem Rám, sem másra, amikor valamibe 
belekezdesz. Nekem minden tetszik, ami neked tetszik, mivel te istenszerető 
lélek vagy, s így minden javadra válik, amit jó szándékkal teszel. Tanfolya-
maid tartalmának vannak olyan érdekeltjei, akik jóra használják fel, és van-
nak olyanok, akik nem jóra használják fel. Ezért nem lehet általánosságban 
sem jónak, sem nem jónak minősíteni.

2. Baráti kapcsolatodra azt tudom mondani, hogy minden barátság ak-
kor barátság csupán, ha egyben segítség is. Ha mindketten abból indultok ki, 
hogy segíteni akarjátok a másikat, akkor feltétlenül okos ápolni e kapcsola-
tot, s biztos lehetsz abban, hogy az Én Lelkem, Aki a kapcsolatok lelke, szív-
békét fog biztosítani számotokra. Amennyire nem lényeges az emberi tekin-
tet, annyira fontos az Én jelenlétem tudata, igenlése.

Fölhívom figyelmedet arra, hogy Engem nem pótolhat semmiféle kap-
csolat! Ezt feltétlenül vedd számításba! 

3. Ami körülötted folyik, az valóban nem akármilyen kihívás számod-
ra. Az a pici kis földi élet, amely jelenleg is annyira nagynak és fontosnak 
akarja mutatni magát, csak a halállal szembesítve hajlandó megmutatni saját, 
igazi arcát. A földi élet álarcosbáljának végén, mikor az álarcok lehullanak, 
akkor értitek majd meg igazán, hogy boldogító  értéke nincs az álarcosbál-
nak. Minél jobban megvilágosodhat ez a Földön, annál nagyobb fényben jár-
tok. Minél kevésbé engeditek e gondolatot magatokhoz, annál tovább akar-
tok önmagatokra ismerni az álarcosbálban, ami nyílván képtelenség.

4. Karmikus sorsod velejárója  életutad keresztútjának stációi. Hidd el, 
hogy amikor Engem vittek a kivégzésem helyére, nem Én voltam a sajnálatra 
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méltó, hanem azok, akik sajnálkoztak Fölöttem. Oda is szóltam nekik: "Ne 
miattam sírjatok, hanem magatok miatt!"

Hidd el, hogy minden megpróbáltatásod ellenére, te sokkal közelebb 
vagy az  irigylésre  méltókhoz,  mint  a  sajnálatra  méltókhoz!  Benső  békéje 
csak annak lehet, aki REMÉNYBŐL él! A remény pedig, mely a benső béke 
horgonya, akkor kapaszkodik sziklába, ha Belém kapaszkodik. Ez  a remény 
válik egykor BIRTOKLÁSSÁ.

Megáldalak a REMÉNY  LELKÉVEL!"
*******************************************************

624. ERŐT, BÁTORÍTÁST KÉREK
Kérdező: Kérek erőt és bátorítást!
HANG: "Drága Gyermekem! Szó sincs róla, hogy rosszabb lennél má-

soknál! Szó sincs róla, hogy magadra hagytalak! Szó sincs róla, hogy bünte-
tést kellene szenvedned. Nem! Elmondom neked, hogy miről van szó:

Először is meg kell barátkoznod azzal a gondolattal, hogy földi életed 
rövidke szakasza bármennyire fontosnak mutatja magát,  mégis csak SZA-
KASZ! Tehát egyáltalán nem az EGÉSZ! 

Bízom abban, hogy már eljutottatok a fejlődésnek arra a fokára, amely-
ben szóba állhattok azzal a gondolattal, hogy megszületésetek előtt már lé-
teztetek. Tehát te nem egy véletlennek a műve vagy, nem is mások vágyainak 
vagy gyümölcse, hanem szabad döntésed hozott le téged is erre a Földre, ép-
pen úgy, mint mindenkit.

Vannak olyan alkotások, amelyeknek ha csak egy kis részét látja vala-
ki, képtelen megérteni az egészet. Így van ez az emberek földi életével. Előz-
ményeit nem látod, de akkor is tudnod kell róla, hogy van előzménye életed-
nek, mert csak így vagy képes olyan erőket mozgósítani, amelyek ebből a di-
menzióból áradnak idegzetedre, és erősítik benned azt a REMÉNYT, amely 
képes a napi gondok fölé emelni, és képes értelmet adni azoknak a szenvedé-
seknek, amelyek e nélkül éppen azért, mert értelmetlennek, sőt kárhoztató-
nak tűnnek, idegileg felőrölhetik életedet.

Bármennyire igyekszik is valaki, a földi élet számára megoldást nem 
ad. Amint a hajós, ha jó hajós, iránytűjét fényév távolságnyi csillagra kell irá-
nyítania, hogy el tudjon igazodni a nyílt tengeren, éppen így, aki az örök élet 
mérlegén mérlegel, az képes helyesen súlyozni.

Szavakkal nem tudom elmondani, hogy mennyire szeretlek, s mennyire 
melletted vagyok életed minden pillanatában. De megsejthetsz e szeretetből 
valamit, ha nyugodtan ránézel a feszületre, s Hozzám bújsz, hogy erőm a te 
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erőd is legyen. A kereszt elmondja, hogy gyengeséged az Én gyengeségem 
lett. Ez volt az ára annak, hogy erőm a te erőd legyen!

Igaz, erőm nincs rajtam kívül. Tehát, ha erőmet akarod, akkor Engem 
kell akarnod! Engem, aki akkor is szívedben vagyok, ha nem akarod, de ak-
kor nem tudom átmelegíteni Magammal életedet úgy, hogy megélhesd: ha 
megosztod Velem szenvedésed terheit, akkor Én megosztom veled békém, 
harmóniám örök világát. Én a magam részéről többet tenni nem tudok. Ne 
azon töprengj hát, hogy Én mit akarok veled, hanem arról gondolkodj, hogy 
te mit akarsz Velem! 

Megáldalak JELENLÉTEM BIZONYOSSÁGÁVAL!"
******************************************************

625. NAGYOTHALLÓ VAGYOK
Kérdező: Mit kell tennem, hogy jobban elviseljen családom? Nagyot-

halló vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem!  Nagyon megértelek,  de neked is  meg 

kell értened nagyon azokat, akikkel együtt élsz. Minden lelki probléma csak 
akkor kezd megoldódni, ha valaki önmagából indulva kezdi Velem megolda-
ni a problémáit. 

Nem szabad engedned, hogy másoknak fölöslegesen terhet  jelentsen 
az, ha te nem hallod őket. Téged sem bánthat ez! Hidd el, kisebb annak a fe-
lelőssége, aki nem hall jól, mint annak, aki jól hall! 

De van egy terület, ahol soha nem szabad megsüketülni: Ez a BEFELÉ 
HALLÁS területe. Az Én Lelkem benned él, és szólni is akar hozzád, csak 
engedd Őt szóhoz jutni. Feltétlenül találj módot arra, hogy bensőleg elcsen-
desedj, s így éld át azt, hogy Én benned vagyok, a szívedet, lelkedet arra vá-
lasztottam ki, hogy benned lakóhelyem legyen. Vedd ezt nagyon komolyan, 
és minden nap takarítsd ki lelkedből azokat a nyugtalanságokat, szorongáso-
kat, csüggedéseket, amelyek gátolják az Én jelenlétem boldog átélését ben-
ned.

Imáid akkor értékesek, ha benned hoznak létre változást. Meg kell ta-
nulnod jobban meglátni eddigi életedben az Én szeretetem jeleit, s időt kell 
szánnod arra, hogy minél több hálaimát mondj ezekért.

Sem lelki  szemeid,  sem benső  hallásod  nem mehet  tönkre  anélkül, 
hogy te ne akarnád.  A Velem való kapcsolatodnak te vagy megteremtője, 
hordozója és ápolója egyaránt. Én ki vagyok szolgáltatva a te hitednek, jó 
szándékodnak, akaratodnak. Annyiban tudok benned és érted élni, amennyi-
ben te akarod. 
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Szeretettel kérlek, jobban figyelj Rám, és jobban figyelj azokra, akik 
sokszor nem is rosszakaratból, hanem egyszerűen az evilági feszült  hajsza 
miatt, nincsenek eléggé tekintettel rád.

Én figyellek, várom szavaidat, és adni akarom békémet.
Megáldalak a BÉKÉM  LELKÉVEL!" 

*******************************************************
626. SOK A PROBLÉMA  A CSALÁDOMBAN

Kérdező:  Családomban és bennem is sok probléma halmozódott fel. 
Mi ilyenkor a teendőm?

HANG: "Gyermekem!  Mivel  Engem  kérdeztél,  ezért  nem  tehetem 
meg, hogy ne szóljak hozzád, bár nem azt fogod Tőlem hallani, amit vártál.

Nagyon fontos, hogy világos legyen előtted a következő: Csak a te éle-
tedet  tettem a te  kezedbe!  Családod tagjai,  környezeted,  ezek  mind-mind 
olyan lehetőségek, amelyekkel élned, illetve visszaélned lehet. 

Akkor élsz ezekkel a lehetőségekkel helyesen, ha tudod, hogy az ő sor-
suk nem függ attól, hogy te hogyan döntesz velük kapcsolatban, hanem a te 
sorsod függ ettől. A te döntéseid a te életedet határozzák meg. Tehát egyedül 
magadért felelsz! Ne féltsd a tieidet, és ne gondold, hogyha a te elgondolásod 
szerint történnének velük a dolgok, akkor ők közelebb kerülhetnének Hoz-
zám, ami a lényeg. Nem. Nekik, mindegyiknek, a legkisebbtől a legnagyob-
big, szintén saját döntésük alapján fog kiformálódni a Velem való kapcsola-
tuk.
  A fentieket azért nagyon fontos tudnod, mert az ősellenség mindent el 
akar követni annak érdekében, hogy olyasmi miatt is gondban légy, ami miatt 
nem kell, sőt!, nem szabad gondban lenned, mert nem a te szabadság-terüle-
tedhez tartozik azok rendbetétele.

Ha elfogadod a fenti gondolatsort, akkor tudni fogod, hogy Én senkit 
és soha nem hozok olyan helyzetbe, hogy saját hibáján kívül eltávolodhatna 
Tőlem. 

Drága Gyermek! Mérhetetlen szeretetem lehetőséget adott neked arra, 
hogy két irányban rendet teremts magadban. Az egyik: meg kell tanulnod, ki 
kell dolgoznod, hogy milyen területen és milyen mélységben van a te szabad-
ságod határvonala. Tehát szabaddá kell tenned magadat olyan megkötözött-
ségektől, amelyek fölösleges felelősségterhet raknak rád. A másik pedig: mé-
lyítened kell magadban az önszeretetet, amely csúcsérték, tehát a magadért 
érzett felelősséget. Mindkettő olyan életprogram, amely sorsdöntő számodra.
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Meg kell tanulnod, meg kell élned azt, hogy szabad vagy családodtól 
olyan értelemben, hogy sorsuknak az a dimenziója, amelyben eldől boldogsá-
guk, nem függ a te magatartásodtól. Ez minden szülőnek komoly vizsgát je-
lent. Saját édesanyám is csak kemény önfegyelem árán tanulta meg, hogy az 
ő élete nem befolyásolhatja az Enyémet, s az Én életem nem lehet előny szá-
mára, másokhoz viszonyítva. Sajnos, legtöbb szülő általában megbukik ezen 
a vizsgán. E téren anyám valóban példakép minden szülő számára! Megta-
nult szabaddá válni Tőlem, mint gyermekétől, hogy Hozzám, mint Istenéhez 
helyesen tudjon kapcsolódni. Neki egyáltalán nem volt könnyebb, mint nek-
tek, ezt megtenni. Sőt! 

Az önszeretetet elmélyítésének pedig az a célja, hogy szíved békéjét ne 
mások magatartása, hanem kizárólag a te Hozzám kapcsolódó viselkedésed 
határozza meg. Ez azt jelenti, hogy amit elsősorban  nem Értem teszel, ha-
nem gyermeked érdekében, azt helytelenül teszed. Ha valamit igazán Értem 
teszel, annak szükségszerűen az a következménye, hogy átveszed Tőlem az 
Én békémet. Tehát lelked nyugalmánál fontosabb nem lehet számodra sem-
mi, még  akkor sem, ha  még jobban feltornyosulnak is körülötted a bajok.

A háborgó tengeren, amikor tanítványaim félelmükben felébresztettek, 
akkor nem dicséretet kaptak Tőlem, hanem dorgálást. Igen, mert az Én jelen-
létem még akkor is,  ha úgy tűnik,  alszom,  mindent  felülmúló biztonságot 
kell jelentsen a Bennem hívőknek. Azt pedig talán nem kell magyaráznom, 
hogy hitük sekélyes voltát csak azért dorgálhattam, mert okai ennek ők vol-
tak.

Kezedben van hát sorsod, békéd, boldogságod, és nem azoknak a kö-
rülményeknek vagy játékszere, amelyek alapján azt látod, hogy tieidnek kü-
lönböző nyomorúságokat kell elviselniük. Lelked mélyén szabaddá kell vál-
nod a felszíntől! Ehhez Én mindent megadok neked!

Mérhetetlenül szeretlek! Veled vagyok, és érted Vagyok veled. Ne En-
gem akarj magadhoz igazítani,  hanem magadat Hozzám. Ezt várom tőled. 
Azt akarom, hogy Velem, Bennem és Általam BOLDOG LÉGY! Megálda-
lak a BIZALOM  LELKÉVEL!"

****************************************************
627. IMÁDKOZÓ NYUGDÍJAS VAGYOK

Kérdező: Templomba járó, rózsafüzért imádkozó nyugdíjas vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem! Nincs életedben egyetlen olyan pillanat 

sem, amely elkerülné figyelmemet. Neked is, mint Nekem, a földi élet szen-
vedései  képesek  növelni  vágyadat  a  Velem való  színről  színre  találkozás 
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után. Amíg ez nem történik meg, addig nemcsak te, de Én is várom a találko-
zást veled.

Van azonban egy olyan találkozás, amelyre nem kell egyikünknek sem 
várni. Ez éppen a te templomba járásod. Nem Magamért, hanem érted, érte-
tek maradtam itt  abban a formában,  amely által  táplálék lehetek azoknak, 
akik nem Engem,  hanem önmagukat  akarják megváltoztatni  azáltal,  hogy 
Velem találkoznak. 

Feltétlenül növelni akarom benned az Én erőmet! Nincs olyan nehéz-
ség, nincs olyan gond, amely nyugtalanná tehetne, ha törekszel átélni, hogy 
az istenszeretőknek minden javukra válik. Te igenis, istenszerető vagy! Szol-
gáló  szereteted  minden  pillanatában  csiszolod  életednek  azt  a  koronáját, 
amely egész lényedet át fogja ragyogni egy örökkévalóságon át. Ez nem üres 
beszéd! Az szól most hozzád, aki azért, hogy egyszer találkozni tudjon veled, 
vállalta azt a keserves kínszenvedést, amelynek súlyát a maga mélységében 
nem is értheti meg teremtett lélek.

Nagyböjti idő van. A keresztutam, amelyet jártam, ad némi ízelítőt sze-
retetemről, mely közétek hozott, és amely téged is boldogítani akar, és fog is. 
A HANG című könyvem 2-es kötetének végén olvasd el a MEDJUGORJE-i 
Keresztutat, ha van rá lehetőséged. Nagyon sok lelki élményben lesz részed, 
és ráérezhetsz arra, hogy azért éltem értetek, hogy ti Értem éljetek. Csak így 
igazi a szeretetet kettőnk között. Nem elég az, ha Én mindent megteszek. A 
te boldogságodnak lényeges részéhez tartozik az, hogy te is tegyél meg min-
dent  Értem.  Nem valami  többlet-feladatra  gondolok,  hanem a  szándékod 
egyértelműségére. Nem kell sem többet, sem mást tenned, mint eddig tettél, 
de amit teszel, azt ÉRTEM tedd! 

Rózsafüzéred által lelked fel tud lazulni, mint a jól megdolgozott ter-
mőföld, mielőtt magot vetnek bele. Anyám kívánsága, hogy imádkozzátok a 
rózsafűzért, nem nekünk, hanem nektek fontos. Fontos, mert hiába hull sze-
retetem magocskája lelketek talajára, ha azt nem dolgozta meg imáitok ekéje. 
De ne csak kötött imákat mondj! Szólj Hozzám saját szavaiddal is! Szeretem 
gondolataidat. Örülök akkor, ha közvetlenül, saját szavaiddal fejezed ki kí-
vánságaidat, háládat Felém. Beszélj gyakrabban őrangyaloddal is! Ő ezt várja 
is tőled. Sokat tud segíteni neked abban, hogy egészséged javuljon, és szíved 
békéje mélyüljön.

Nagy szeretettel adom áldásom életedre." 
*****************************************************

628. GYÓGYÍTHATOK-E?
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Kérdező: 1. Gyógyíthatok-e? 2. Ajándékot elfogadhatok-e a gyógyítá-
sért? 3. Van-e jogom mások életébe beleszólni? 4. Mi az életfeladatom? 5. A 
házasságon belüli nemi élet hátráltatja-e a lelki fejlődést?

HANG: "Kedves Barátom! Valóban tudod már mindegyik kérdésedre 
a választ. Nem is emiatt kérdeztél, hanem azért, mert úgy érzed, hogy szava-
imban, amelyeket közvetlenül mondok neked, erőt, bátorítást és olyan szere-
tetet kapsz, ami szíved békéjét erősíteni tudja. Igazad van. Először tehát tő-
mondatokban elmondom azt, ami te már úgyis tudsz.

Gyógyíthatsz, elfogadhatsz ajándékot, van jogod tanácsot adni, életfel-
adatod a szeretés és a szeretni tanítás, a házasélet lényegéhez tartozik a nemi 
élet, mely nem akadálya, hanem elősegítője annak, hogy Velem harmonikus 
kapcsolatban járjátok a földi élet útját.

Most megpróbálom elmondani neked azt, amire fel akarlak használni a 
földi életben.

A  békességteremtés nehéz munkájában szeretném kérni segítségedet. 
Partnernek akarlak ebben. Ennek érdekében látnod kell azt, hogy az emberek 
azért vannak haragban egymással, mert vagy elvárásaik vannak, vagy terveik 
másokkal. Azt kell megértetned emberekkel, hogy nem az erények, hanem a 
gyengeségek, mások gyengeségei segítik előre az embereket a szeretet útján. 
Neked is nagy szükséged lesz majd arra, hogy ezt magadévá tedd. Aki egy-
szer ezt átlátja, az még hálálkodásra, dicsőítésre is képes olyankor, amikor 
mások gyengeségeivel találkozik. Természetesen nem a gyengeséget, nem a 
rosszat dicsőíti, hanem a lehetőséget arra, hogy szeretetéről tanúságot tehet, s 
ezzel másokat a szeretet útjára irányíthat.

A másik, amit neked is meg kell tanulnod, és másokkal is valahogyan 
meg kell próbálnod elfogadtatnod, az az, hogy  Isten tervei és az emberek 
tervei szinte sohasem fedik egymást, mikor másokról van szó. Vagyis, azt 
kell megértetned emberekkel, hogy mindenkinek saját érdeke az, hogy sze-
ressen, hogy megbocsásson, hogy másokon segítsen. 

Nagyon természetes, hogy nem erre a csavarra jár a legtöbb ember gon-
dolkodása. A tiéd sem. Ezt mindenkinek magának kell kibirkóznia önmagá-
ból.  Ezt  hívjuk  ÖNNEVELÉSNEK.  Erre  kell  ráirányítanod  azokat,  akik 
problémáikkal, bajaikkal felkeresnek téged. Talán mondanom sem kell, hogy 
erre az önnevelésre csak akkor tudsz hitelesen hivatkozni, ha saját életed pél-
dájából is megbizonyosodsz arról, hogy te sem nevelhetsz mást, csak irányt 
mutathatsz. Neked sincs más feladatod e téren, mint az, hogy önmagadat ne-
veld.
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Minden ember a cselekedetei tükrében ismerheti meg helyesen önma-
gát, és nem azáltal, hogy mit gondol önmagáról, illetve hogy mások mit gon-
dolnak róla. Aki nem tart rendszeresen lelkiismeretvizsgálatot, az lélektani-
lag képtelen arra, hogy helyes önismeretre tegyen szert. Minden lelkiismeret-
vizsgálatnak a lényege az, hogy a mit és a hogyan kérdésre világos választ 
adjon magának az, aki vállalja az önvizsgálatot. Tehát amit és ahogyan cse-
lekedett valaki, az tanúskodik az illető valódi értékéről, és nem az, hogy mit 
gondol önmagáról.

Drága Barátom! Nagyon nagy szükségem van békességteremtő társakra 
a jelen korotokban közöttetek. Kérlek, imádkozz gyakran a megfelelő BÖL-
CSESSÉG  adományáért,  hogy gyümölcsöt  termő  legyen  kettőnk  együttes 
munkája.

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

629. ÉRDEMES GYÓGYÍTANI?
Kérdező:  1. Érdemes gyógyítással  foglalkoznom?  2.  Unokáimat  ho-

gyan tanítsam? 3. Milyen sors vár országunkra a jövőben?
HANG: "Mint látod, csak olyan kérdésekre válaszolok, amelyek köz-

vetlenül téged érintenek. Nem szoktam senkinek másokról véleményt mon-
dani. 

1. Nagyon természetes, hogy érdemes gyógyítással foglalkoznod. Min-
den olyan cselekedet, amely szeretetből történik, örömömre szolgál, és növe-
li benned is az Én békémet. Lényeges, hogy ne az legyen a legfontosabb szá-
modra és mások számára sem, hogy testi egészségük helyreálljon, hanem az, 
hogy lelki  egyensúlyuk érdekében tegyék meg azt,  amit  az  evangéliumok 
alapján kívánok tőletek. Mindenkinek tudnia kell, hogy jobb, ha keze, lába, 
szeme, stb. vész el, semhogy az egész ember (Mt 18; 8-9).

2. Unokáiddal akkor foglalkozol helyesen, ha önzetlenségre tanítgatod 
őket. Törekedned kell arra, hogy előttük az erőszak mindig utálatos dolog le-
gyen. Meg kell neked is, nekik is értenetek, hogy Én a béke és megbocsátás 
Istene vagyok, és megértem gyengeségeiteket. Tehát nektek is meg kell érte-
netek egymás gyengeségeit. A gyermekeknek nem a fejüket kell tömni isme-
retekkel, hanem a szívüket kell irgalomra, segítésre hangolni. E téren nagyon 
sokat segíthet egy hithű nagymama!

3. Országotokról nem sok jót mondhatok. Ti azt mondjátok, hogy a ti 
országotok Anyám országa.  Én pedig azt  mondom nektek,  hogy az egész 
Föld Anyám országa. Nem kivételezünk senkivel. Attól, hogy első királyotok 
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neki ajánlotta az országot, ti nem lettetek sem jobbak, sem különbek mások-
nál. A kegyelmi életben nincs protekció. Minket nem tud senki lefizetni gyer-
mekei vagy unokái érdekében.

A ti országotok nagyon káromkodó ország. Nagyon fontos volna, ha 
gyarapodna azoknak a száma, akik többet és buzgóbban imádkoznának, ép-
pen azért, hogy országotokban a káromlás iszonyatát mérsékeljék. Tőled is 
kérek  további buzgóságot és okosságot, hogy unokáidat önzetlen életre és 
buzgó imára neveld. De vigyázz! Gyermeket csak akkor és csak addig szabad 
imádkozásra bíztatni,  amikor és ameddig önkéntesen, szívesen teszi ezt.  E 
téren már nagyon sokat ártottak azok a felnőttek, akik kényszert alkalmaztak, 
hogy a gyermeket imára bírják. Földi ajándékozással sem szabad kecsegtetni 
a gyerekeket az imádkozás érdekében.
      Légy tehát bölcs, megértő és elnéző, de ne légy  soha bűnrészes!

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!" 
*****************************************************

630. VAN-E FELADATOM A M.B.T.-BAN?
Kérdező: Van-e feladatom a Misztériumok Baráti Társaságában?
HANG: "Drága Gyermekem! Az Enyéimnek mindig,  mindenütt  van 

feladatuk. Amikor Én szerepeket adok valakinek, akkor az a szerep általában 
nem helyhez  kötött.  Ha  mégis  olyan  kérésem volna,  hogy meghatározott 
helyre irányítsak valakit, akkor azt mindig közvetlenül az illetőnek, és félre-
érthetetlenül megmondom. Annyira így van ez, hogy ha valaki jó szándékkal 
nem akar arra a helyre menni, ahová Én irányítom őt, akkor egyszerűen lehe-
tetlenné teszem számára, hogy a saját feje után menjen. Gondolj Jónásra és 
Ninivére!

Azt  kell  világosan látnod,  hogy milyen  szereped van.  Ennek látását 
megkönnyítem, ha Hozzám fordulsz. Szereped mindenképpen az, hogy ru-
galmas hozzáállással tudj kapcsolatokat kiépíteni különböző nézetek képvi-
selőivel úgy, hogy gerincességedhez ne férhessen kétség. Ezt azzal a nyitott-
sággal tudod megtenni, amely óvatossággal párosul. A nyitottság azért na-
gyon fontos, mert senki sem látja át tökéletesen a maga egészében az életet. 
Ahhoz viszont,  hogy  a  kis  mozaikokat  össze tudjad szedni,  szükséges  a 
megfelelő nyitottság. 

A nyitottság  gyakorlatban  abból  áll,  hogy tanulékonyan állsz  hozzá 
bárminemű eszméhez. Legtöbb ember azért nem képes lelkileg fejlődni, mert 
megszerzett  ismeretei  elfogulttá  teszik  más  felfogásokkal  szemben,  s  így 
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nem tanulásra, hanem védekezésre használják fel szellemi energiájuk nagy 
részét. Én pontosan azt kérem tőled, hogy e téren légy rugalmas. 

Amíg Mellettem akarsz maradni, addig Mellettem is fogsz maradni. Jól 
ismerem gyengéidet, és jól ismerem azokat a nehézségeket, amelyeket át kell 
hidalnod. Erődön felül csak akkor kell vállalnod feladatot, amikor egyértel-
művé vált előtted, hogy az Én erőm a te erőd is. Ne félj hát!

Az óvatosságra azért van szükséged, mert a te természetedben  is ott 
van a vágy, hogy mielőbb eredményeknek örvendhess. Ez pedig felületesség-
re akar rávenni téged, pedig a jó munkához valóban IDŐ kell. Semmit nem 
elhamarkodni, semmit nem elsietni, semmit nem elkapkodni.

Ezek után talán már nem lesz számodra furcsa, hogy nem veszem át tő-
led a felelősséget azért, hogy eldöntsd,  érdemes-e a kérdezett társaságba jár-
nod. Bármit teszel, tudnod kell, hogy Engem mindig magad mellett tudhatsz, 
s ha szükségét érzem, feltétlenül tudatni fogom veled, hogy mire kell vigyáz-
nod.

Elkötelezett csak Velem kapcsolatban légy! Én ott vagyok mindenütt, 
ahol az Én nevemben jönnek össze emberek. S mindazok, akik azért jönnek 
össze,  mert  szeretnének másokon segíteni,  azok akkor is az Én nevemben 
vannak együtt, ha ezt így nem mondják ki.

Azt kell tehát felmérned az említett társaságban, hogy valóban az ön-
zetlen szeretet irányába akarnak-e beállni. Helyed mindig csak ilyen társaság-
ban lehet.

Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!" 
******************************************************

631. JÓ IRÁNYT KÖVETEK?
Kérdező: Jó irányt követek?
HANG: "Kérdésed már önmagában arról tanúskodik, hogy nem vagy 

szeleburdi. Örömmel mondhatom, hogy nem vagy a másik végletnek sem be-
tege. Tehát nem vagy betegesen aggályos.

Nagyon jó irányt követsz. Nem is kell problémát csinálnod abból, hogy 
hol tartasz, mivel aki a fény irányába vette útját, az egyre jobban kifényese-
dik, s aki a fénnyel háttal halad előre, az egyre jobban besötétül, függetlenül 
attól, hogy bármelyik milyen távolságra van  a FÉNYTŐL. 

Jól érzed tehát. Nem az a lényeg, hogy jelenleg milyen vagy, hanem az, 
hogy milyen irányban haladsz. 
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Valamikor azt mondtam tanítványaimnak, hogy ők már tiszták a Tőlem 
kapott tanítás által. Tehát azzal, hogy tanításomat magukba ölelték, automati-
kusan kiszóródott belőlük minden, ami nem volt odavaló (Jn 15;3). 

Mindaddig, amíg nemcsak a személyem, hanem főleg a tanításom ér-
dekel, te az Enyém vagy, bármilyen vagy! 

Azt nem nehéz senkinek sem felmérnie önmagában, hogy érdekli-e őt 
az Én tanításom vagy sem. Ami valakit érdekel, arra az illető mindig talál 
időt, energiát. Fontos tehát, hogy legyen Rám időd. Evangéliumaim nagyon 
alkalmasak arra, hogy munkára, feladatok elvégzésére szólítsanak fel, s egy-
ben képesek felszítani az olvasóban azt az erőt, ami szükséges az Általam 
felkínált feladat megvalósítására.

A legfontosabb feladat számodra is az, hogy igyekezz átalakítani gon-
dolkodásodat, mert a tisztánlátást semmivel sem lehet pótolni. Ahol ködösí-
tést  észlelsz,  ott  fokozott  elővigyázatra  van  szükséged,  hogy  Lelkem,  a 
REND Lelke ne váljék tehetetlenné benned. Ha kérdések merülnek fel ben-
ned, írd össze azokat, és találd meg a módját annak, hogy azok kitisztázódja-
nak, mert nektek ADATOTT tudni az Isten országának titkait!(Lk 8;10). E 
téren nincs lehetetlenség, csak tehetetlenség van. De hát a te életedben ez ne 
legyen!

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

632. SZERETNÉLEK SZERETNI, URAM!
Kérdező: Uram! Szeretnélek szeretni, de mindig kudarcot vallok, ami-

kor önmagamat kellene kézben tartanom. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem! Amit te kudarcnak élsz meg, az valójá-

ban semmi más, mint anyagba ágyazott korlátaid tudomásul vétele. Ne azon 
rágódj, hogy milyen vagy, hanem annak örülj, hogy az Enyém vagy! Lelki, 
szellemi energiáidat jobban arra kellene irányítanod, hogy másoknak okozz 
örömöt szolgálataiddal. Ez nemcsak azt eredményezné, hogy magadat jobban 
át tudod lépni, hanem azt is, hogy egyéni problémáid sokkal jobban megol-
dódnának, mint ahogy az közvetlen küzdelem árán lehetséges.

Adnivalója  mindig  mindenkinek  van,  ha  Hozzám  tartozik.  Sokszor 
nem kell egyéb, mint az, hogy adj valamit idődből annak, aki ezt igényli. Sok 
magányos ember élete felett feloszlanának a gondfelhők, ha lennének olya-
nok, akik néha rájuk nyitják az ajtót. Sok szívben felragyogna a fény, ha len-
ne valaki, aki rájuk tud mosolyogni, s tud hallgatni, hogy ők beszélhessenek.
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Drága Gyermek! Hidd el, nem kell sok ahhoz, hogy valaki az Én jelen-
létemet megéreztesse másokkal. Te tele vagy jó szándékkal, és van ahhoz ké-
pességed, hogy bele tudd élni magadat mások problémáiba. Ez olyan képes-
ség, amely az Én szívemben hordja gyökerét. Tőlem kap erőt, meleget, pozi-
tív látást. 

Vannak olyan kellemes kellemetlenségek, amelyeket te kísértéseknek 
nevezel. És vannak olyan kellemetlen kellemességek, amelyeket Én mások 
szolgálatában végzett áldozatvállalásnak nevezek. Aki erre teszi a hangsúlyt, 
az feltétlenül megtapasztalja e kijelentésemet: "Aki elveszíti életét, megnyeri 
azt!"(Lk 9;24).

Most nem mondok többet. Nagyon szeretlek, úgy, ahogy vagy! A má-
sokért élés az útja annak, hogy nyomorúságaid leoldódjanak rólad.

Megáldalak SZERETETEM  MELEGÉVEL!"
******************************************************

633. FIAMÉRT, ANYÁMÉRT ÉLEK
Kérdező: Fiamért,  anyámért élek, és a REIKI-t érzem annak a mód-

szernek, amely legjobban segít biztosítani lelkem nyugalmát, és amely a leg-
alkalmasabb arra, hogy általam másokat is e békéhez juttasson.

HANG:  "Kétségtelenül sok lelki szenvedés megtapasztalása van mö-
götted. Az a cél, amiért a Földre jöttél, szükségessé tették ezeket a szenvedé-
seket, hogy döntéseid jó irányt vegyenek, és a szenvedések kohójában szán-
dékaid tisztuljanak.

Az eddigi csalódásaid szűkítették azok körét, akikben a jövőben még 
csalódnod kell. Szűkítették, de nem szüntették meg.

Én jó pedagógusnak és jó emberismerőnek tudom magamat, ezért úgy 
gondolom, hogy te már elérted azt a lelki fejlődési fokot, ahol keményebb 
igazságokra is szükséged van a továbbiakban. Ezért mondok most olyasmit, 
ami nem elkedvetleníteni akar, hanem fölkészíteni, erősíteni, és mielőbb cél-
ba juttatni. Mert minden földi élet alkalmas arra, hogy célba juttassa vállaló-
ját, ha ő maga is ezt akarja.

Az általad említett eszköz jellegű hármasság, fiad, anyád és a REIKI, 
bár eszköznek szükségesek a te életedben, de egyáltalán nem tartoznak a lé-
nyeghez, s feltétlenül csalódást fognak okozni neked, ha fejlődni akarsz. Ha 
nem akarsz fejlődni, akkor el lehet ezekkel töltened az idődet, de lényegében 
nem oldottál meg szinte semmit abból, amiért a Földre születtél. És mivel 
nem magadtól  jössz  erre  rá,  hanem a velük  kapcsolatos  csalódások által, 
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ezért bizony a te számodra ez olyan lesz, mintha rá se jöttél volna. Tehát nem 
fognak olyan értéket jelenteni, amelyek könnyebbé tehetnék további életedet.

Mi hát a feladatod? SZABADDÁ kell válnod!!! Ezt egyetlen módon 
teheti meg földi halandó: Értem, Velem és Általam kell élned minden nap. 
Mindaz,  aki  jobban szereti  fiát,  anyját,  REIKI-t,  mint  Engem,  nem méltó 
Hozzám!(Mt 10;37). 

Lelkem  csak  akkor  és  annyiban  tud  boldogítani  téged,  amikor  és 
amennyiben szabaddá tetted magadat ( 2Kor 3;17.). Erre feltétlenül rá fogsz 
jönni, de nem mindegy, hogy magatehetetlen csalódások árán, amilyenekben 
már volt részed, vagy pedig Értem szeretetből vállalt áldozat árán éred ezt el. 

Minden nap föl kell tenned magadnak a kérdést, hogy mit jelentettem 
ÉN számodra.  Ha azt  látod,  hogy azt jelentettem,  hogy jobban élj  fiadért, 
anyádért, REIKI-ért, akkor Engem ledegradáltál, föláldoztál a bálványok ál-
dozati  oltárán! Tudom, súlyos szavak ezek. Nem is mondanám e szavakat 
akárkinek. De te már nem vagy szememben akárki! Te már egy kicsit Én va-
gyok. És ez nagy szó! Súlyosabb kijelentés, mint az előző szavak.

Mindenkinek az az istene, amivel, akivel tele van. Amíg valaki csak Is-
ten létét hiszi el, ezzel még nem tett meg szinte semmit. Ezt az ördögök is el-
hiszik (Jakab 2;19). Aki családjáért él, az önmagáért él. Becsapva önmagát, 
próbál nyugalmat találni lelkének. Aki másért él, tehát Értem, az először ön-
magát, majd családját használja fel erre, amennyire ez lehetséges. Gyakran, 
sőt legtöbbször csak odáig jut el az Engem szerető lélek, hogy családját át-
lépve, önmagát adja másokért. Ide mindenki eljuthat, ha Értem él! 

Aki  nem erre  törekszik,  az  képtelenségre  törekszik.  Arra  törekszik, 
hogy egyszerre  két  úrnak szolgáljon.  Ez  azért  képtelenség,  mert  aki  nem 
egyedül Értem él, nem egyedül Nekem szolgál, annak már nem is vagyok 
benn életében. Engem nem lehet sorba állítani másokkal, s úgy első helyre 
tenni.  Nekem mindennap szándékom, tervem van veled,  s ez  a legritkább 
esetben van kapcsolatban fiaddal, anyáddal, REIKI-vel. Néha igen.

Drága  Gyermekem!  Mint  említettem,  mindenkinek  lehetőséget  adok 
földi életében arra, hogy helyes döntései következtében ne kelljen újra végig-
járnia a csalódások kálváriáját, s ne kelljen újra leszületni ide, ahol minden-
kinek előbb-utóbb vizsgáznia kell abból, hogy leoldotta-e megkötözöttségeit, 
melyeket főleg a családi kötelékek szálai szoktak szó szerint húsbavágóvá 
merevíteni.

Mérhetetlen szeretetem természetesen nem elégedhet meg kevesebbel, 
mint azzal, hogy a LEGJOBBAT akarja neked, tehát Önmagamat!
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Megáldalak!"
******************************************************

634. MI A KÜLDETÉSEM?
Kérdező: 1. Mi a küldetésem? 2. Mit tegyek, hogy képességeimet tö-
kéletesítsem?
HANG: "1. Kedves Barátom! Küldetésed többrétű. 

Van  egy általános,  mindenkire  érvényes,  amely alól  senki,  soha  föl  nem 
menthető. Ezt így fogalmazhatom meg: SZERETNI TANÍTÁS. Nincs  em-
ber, aki nem ezért született volna le a Földre! Még az elvetélt gyermeket is ez 
a küldetés hozza le a Földre. E küldetés teljesítése nagyban függ attól, hogy 
mekkora szeretettel  él valaki a Földön. Mert a legcsodálatosabb dallam is 
csupán nehezen elviselhető cincogás, ha nincs a húroknak rezonáló doboza. 
E doboz a te szíved szeretete. Ez adja meg szeretni tanításodnak azt a hátte-
ret, azt a rezgésszámot, amely által elfogadhatóvá, sőt vonzóvá válhat tanítá-
sod.

Küldetésed szűkebb értelemben az, hogy az előzőhöz megtaláld, kifej-
leszd azokat az eszközöket, amelyekre szükséged van. Küldetésed tehát tanu-
lás, átszellemiesítése mindennek, amivel találkozol.

A legszűkebb értelemben pedig küldetésed az, hogy Velem egy benső-
séges, személyes kapcsolatot akarj kialakítani. 

Meg kell mondjam neked, hogy a legtöbb ember, még a legjobb szán-
dék mellett is, csupán nevemet szokta emlegetni, amikor a Velem való kap-
csolatát ki akarja fejezni, de alig van közöttetek olyan, aki valóban ismerne 
engem. 

Sokan szerettek Engem, de félre vagytok tájékoztatva Velem kapcso-
latban. Tehát éppen ezért komoly és nem akármilyen hozzáállás kell ahhoz, 
hogy valaki Engem olyannak ismerjen meg, amilyen vagyok.

Mondhatnád, hogy az Engem megismerésnek mi akadálya van? Mond-
hatnád, hogy miért nem mutatom be magamat megfelelően, hogy jól megis-
merhessetek? Ezt mind mondhatnád, csakhogy kérdéseidre a válaszom ez: 
leküzdhetetlen akadály bennetek Számomra az az elfogultság Velem szem-
ben, amelyet belétek neveltek,  amelyet magatokban kialakítottatok Rólam. 
Éppen ezért, ezt a legszűkebb küldetést bár mindenkinek felkínálom, de csak 
azoknak adatik meg, akiknek fülük van a hallásra és szemük a látásra. Így is 
kifejezhetem Magamat:  Legfőbb küldetésed  az,  hogy SZABADDÁ VÁLJ 
MEGKÖTÖZÖTTSÉGEIDTŐL ÁLTALAM!
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Leveledben kérdezed még azt is, hogy te ki vagy. Kedves Barátom, ezt 
Én neked meg nem mondhatom. Csak azt mondhatom meg, hogy te Nekem 
ki vagy. Ezt az előzőkből már kitalálhatod.

2. Ha az a kívánságod, hogy képességeid karizmává minősüljenek, ak-
kor azt kell tenned, hogy át kell azokat adnod Nekem. Mert a karizma nem 
más, mint olyan emberi képesség, amelyet az Én Lelkem megtisztít, fölerősít 
a közösség javára, szolgálatára. 

Legegyszerűbb, ha a nyelvkészségedet átadod, s vállalod azt a benső 
fellazulást  és  gyermeki  kicsiséget,  amely  szükséges  ahhoz,  hogy elkezdj 
nyelveken dicsőíteni Engem. 

A legegyszerűbb ezzel kezdeni. De ennél nem szabad megállnod, mert 
minél több képességedet engeded át Nekem, annál jobban tudlak használni a 
magad és embertársaid javára.

Hogyan kell átadnod a többi képességeidet? Gyakorlat által. Mindent 
úgy kell tenned, mintha az Enyém lenne. Úgy gondolkodj, mintha Én gon-
dolkodnék benned, úgy beszélj, mintha Én beszélnék belőled, úgy használd 
lábadat, mintha Én mennék azokkal, úgy használd kezedet, mintha Én dol-
goznék velük, stb. Tehát élj úgy, mintha hinnél Bennem!

Kedves Barátom! Nagyon szeretlek, és az a vágyam, hogy növekedni 
tudjak benned!

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL!"
****************************************************

635. MEGTALÁLTAM-E A HELYES UTAT?
Kérdező: 1. Megtaláltam a Hozzád vezető utat? 2. Helyesen döntöt-

tem, hogy nem vállaltam gyógyítást olyankor, mikor úgy láttam, hogy készü-
letlenek erre? 3. Ellenkezik Isten törvényével a közösség tevékenysége? 4. 
Az álmomban hallott HANG mire figyelmeztet?
5. Mit kell tennem leendő gyermekeimért?

HANG: "Gyermekem! 1. Keresd a Hozzám vezető utat. Van olyan vá-
lasz is a kérdésedre, mely szerint aki Engem keres, az már Rám is talált. De 
ezzel ne elégedj meg!

Hozzám sok út vezet, de Én egyetlen ÚT vagyok. Út és nem utak! En-
gem az vállal útként, aki a vissza-nem- ütést halálosan komolyan veszi. Aki 
valóban szeretni tud akkor is, ha őt nem szeretik. Aki Rám ismer az éhezők-
ben, a kisemmizettekben, de akit nem tudnak átverni az utcai koldusok ön-
sajnáltató reklám-húzásai. Én a bölcsesség szeretete és a szeretet bölcsessége 
vagyok.
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2. Nagyon jól tetted, hogy mérlegeltél a gyógyítással kapcsolatban. Én 
sem tudtam ott gyógyítani, ahol erre nem volt megfelelő a felkészülés abban, 
aki gyógyulni akart.  Kérd segítségemet,  hogy a lélekbelátás  adományát  át 
tudd venni Tőlem, s így mindig helyesen tudj dönteni, mikor ezt várom tőled.

3.  Isten  szükségszerűen KÖZÖSSÉG! Aki  szeret,  az  sohasem lehet 
egyedül. Minden közösség Belőlem él, ha a szeretet inspirálja, és minden kö-
zösség híjával van segítségemnek, ha mulandó érdekek tartják össze.

4. Az álmodban hallott hangot nem magyarázhatom meg, mert hit he-
lyett  a  hiszékenységet  erősíteném benned.  Márpedig  a  hiszékenység nem 
más, mint babona. A babona nem más, mint valaminek olyan erőt tulajdoní-
tani, amelyet annak Atyám  nem adott.

5. Akkor válsz helyes módon befogadóvá gyermekek számára, ha te, 
mint gyermek, gyakorlatban is elismered e téren azt, hogy Én gyermekeket 
befogadó vagyok. Tehát ha megéled azt, hogy befogadtalak, és ez meg is lát-
szik rajtad.

Nagy szeretettel gondolok rád, és tele vagyok bizalommal irántad. A 
saját  testedben történő újjászületésedet  készítem elő!  Ennek jeleit,  jegyeit 
már tapasztaltad, de ez még folyamat, és nem végkifejlet.

Megáldalak, hogy vágyadat növelje feléd áradó szeretetem. Megálda-
lak, hogy tisztán TUDJAK BENNED SZERETNI!" 

*****************************************************
636. ANGYAL-TANFOLYAMRÓL

Kérdező: 1. Szeretnék hallani az Angyal-tanfolyamról. 2. Jézus van je-
len nálam, amikor azt érzem? 

HANG: "1. Sok jót tudok mondani az Angyal-tanfolyamról. Angyala-
im, tehát küldötteim ebben az angyali dimenzióban általatok elképzelhetetle-
nül nagy munkát végeznek érdeketekben. Nagyon nagy szükségük van azok-
ra a földi segítőkre, akik erre vállalkoznak.

Eddig nálatok a hangsúly főleg azon volt, hogy vannak gonosz szelle-
mek, tehát ördögök, akik mindent el akarnak követni, hogy nektek megnehe-
zítsék a földi életet, s aki a Földön átpártol hozzájuk, annak pillanatnyi földi 
örömöket juttatnak, hogy aztán itt, ebben a szellem-dimenzióban a szenvedé-
sek tengerét zúdítsák arra, akit sikerült behálózniuk.

Éppen  itt  az  ideje,  hogy a  jó  szellemek  munkáját  is  vegyétek  már 
igénybe. Még Nekem is szükségem volt angyal által történt megerősítésre a 
Getszemániban (Lk 22;43). Ti sem lehettek meg nélkülük. 
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Nem arról van szó, hogy Engem kell az angyaloknak helyettesíteniük. 
Nem. Arról van szó, hogy Isten szeretet-terve azt kívánja, hogy a teremté-
nyek, a szellemi teremtmények szeretetben összeforrva növekedjenek abban 
az ISTENI SZERETETBEN, amely véget nem érő kibontakozást, a boldog 
élet mélységeit, magasságait és szélességeit egyre tágítóbb mennyei békét és 
örömöt biztosít mindazoknak, akik ebben a tervben, Isten iránti szeretetből 
odaadták egymásnak magukat.

Tehát egy olyan odaadottságról van szó, amelynek gyökere, forrása és 
célja az Isten, és folyama az Isten Lelkével átitatott, Isten Lelkétől újjászüle-
tett szellemi lények egymás iránti szeretetének értelmes  és szabad egysége.

Szeresd tehát a téged kísérő angyalokat, légy velük beszélő viszony-
ban.

2. Amikor azt érzed, hogy melletted vagyok, akkor természetesen, az 
úgy is van. De nemcsak akkor vagyok veled, amikor ezt érzed. Veled vagyok 
mindig. Amikor érzed, akkor közvetlen szeretetem érint meg, mivel tudom, 
hogy mennyire gyarló, esendő vagy, s tudom, hogy mennyire rászorulsz égi 
megtapasztalásokra, hogy hűséges tudj maradni.

Arra kérlek, ne akard állandósítani a Földön azt, ami csak a mennyben 
állandósulhat. Légy reális, józan, segítőkész, áldozatvállaló akkor is, sőt ak-
kor igazán, amikor nem érzelmi töltés kíséri hited követelményeit. Az igaz a  
hitből él, és nem érzelmi túlfűtöttségből. Amint a Római és a Zsidó levél 
mondja (Róm 1;17- Zsid 10;38).

Nagyon szeretlek, és sok szép és nemes munkát akarok még veled kö-
zösen elvégezni.

Megáldalak ANGYALAIM BARÁTSÁGÁVAL!"
******************************************************

637. EGY JÓSNŐRŐL
Kérdező:  1. Hogyan lehet védekezni a gonosz szellemek ellen? 2. A 
JÚLIA jósnő fehér vagy fekete mágus?
HANG: "Kedves Barátom! Veletek szemben, akik az Enyéim vagytok, 

a gonosz szellemek olyanok, mint azok a szúnyogok, amelyek ott dünnyög-
nek-zümmögnek arcotok körül, de rátok nem szállhatnak, mert be vagytok 
kenve szúnyogirtóval.  Mérgesíthetnek,  de nem árthatnak.  Tudom,  komoly 
erőt kell kifejtenetek, de nem arra, hogy harcoljatok ellenük, mert erre nincs 
szükségetek, hanem arra, hogy ne figyeljetek rájuk, legalábbis ne vegyétek 
komolyan őket. Hidd el, be tudod szűkíteni annyira a tudatküszöbödet, hogy 
ne zavarhassanak. Ha pedig mégsem, akkor kezdj el dicsőíteni Engem, Atyá-
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mat  ezért is. A gonosz nem ellensége annyira önmagának, hogy sokáig elvi-
selné azt, ha őmiatta dicsőit valaki Bennünket.

Kedves Barátom! Soha nem vagy egyedül. Ott vagyok szívedben, és 
Én valóban legyőztem a világot. Tehát te a Győztes oldalán állsz, és ez kell 
hogy olyan benső bizonyosságot jelentsen neked, amely nem zavarodhat meg 
benned semmiféle gonosz erő által. Legalábbis a mélyben nem, csupán a fel-
színen fodrozódhatnak a hullámok. De én még alvó állapotomban is végtelen 
erőt jelentek számodra (Mt 8;23-27). Békét hoztam neked, az Én békémet 
adom neked! (Jn 14;27).

Az említett jósnővel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy se nem fe-
hér, se nem fekete. Számára ez előny, de a ti számotokra bizony nehézséget 
jelent, mert csak az tudja építő módon alkalmazni a tőle kapott ismereteket, 
aki előzőleg már megkapta a szellemek megkülönböztetésének adományát.

Aki tiszta fehér, az nyilván nem jelent problémát. Aki tiszta fekete - 
ilyen nincs is -, az szintén nem jelentene, mert könnyen fel lehetne ismerni. 
De aki öt fehér és öt fekete, hát bizony ott nagyon óvatosnak kell lennie an-
nak, aki ilyen személytől kap információt. 

Én soha nem ajánlottam semmiféle jósnő alkalmazását Velem kapcso-
latban. Van nektek őrangyalotok, vannak Általam küldött próféták, karizma-
tikus lelkek,  akiket  már  hitelesített  Lelkem előttetek.  Ezekre hallgassatok! 
Ha így tesztek, akkor sok keserű csalódástól, kiábrándító megtapasztalástól 
mentitek meg magatokat és másokat is.

Hidd el, elég baja van annak a jósnőnek anélkül is, hogy jósol. Te ne 
tetézd ezt azzal, hogy ilyesmibe besegítesz neki akár ráfigyeléssel is.

Megáldalak  a  SZELLEMEK  MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK  LEL-
KÉVEL!"

******************************************************
638. NEM LÁTOK TISZTÁN

Kérdező: Sok ellentmondásos információt kapok. Nem látok tisztán.
HANG: "Drága Gyermekem!  Nem akárhonnan irányított  téged Lel-

kem, s te engedtél ennek az irányításnak. Sok olyan lélek-gyermekem van, 
akik kevesebb nehézséggel indulva sem jutottak el arra a lelki fejlődési szint-
re, ahová neked sikerült eljutnod. Ha hiszed, ha nem, de sok örömöt okoztál 
az angyalvilágnak! Örömmel válaszolok hát leveledre.

Drága Gyermekem! A földi élet éppen azért nem mennyország, mert itt 
nálatok nincs tisztánlátás olyan értelemben, hogy ne kellene még tisztábban 
látnotok. Akik Hozzám tartoznak, azokat az jellemzi, hogy mindig nyitottak 
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a jobb, a tisztább, a nemesebb felé. Olyan keresők tehát, akik már rátaláltak 
valamire, s olyan megtalálók, akik még tovább is keresők maradnak. Valójá-
ban nemcsak nálatok, de itt, ebben a dimenzióban  sincs megállás a lelki fej-
lődés útján. Most tudtok annyit, hogy Isten gyermekei vagytok. De még nem 
tudjátok, hogy mivé lesztek!(1Jn 3;2).

Soha ne fogadj el semmi ködösítést, semmi misztifikálást, semmi "hát  
ezt nem lehet tudni, így kell elfogadni" kijelentést. Az se legyen soha elég érv 
számodra, hogy olyan mondja, akit te tisztelsz, becsülsz. Amíg belülről nem 
látod be valaminek az igazát, addig az nem lehet igaz számodra. Az élet nem 
rárakódások által növekszik, hanem belülről, mindent tovább építve és éltet-
ve.

Két forrás áll rendelkezésedre, hogy biztosítani tudd lelki harmóniádat. 
Az egyik a józan eszed, amelyet Én, aki benned élek, szívesen használok fel 
Lelkem által, ha engeded. A másik pedig a körülményeidből származó forrá-
sok: könyvek, személyes beszélgetések, előadások, stb. De az ezekből kapott 
információkat mindig Elém kell hoznod, ha nem akarsz ködösítésbe kerülni. 
Evangéliumaim sokat segíthetnek abban, hogy kincsekre is találj, és kereső is 
maradj.

Egészen biztos, hogy jól jársz, ha minden nap kéred  Istentől a bölcses-
ség adományát (Jak 1;5). Különben is, nagyon ajánlom a saját szavaiddal el-
mondott  hálaadásod,  dicsőítésed,  kérésed  megfogalmazását.  Te  már  vagy 
azon a fokon, hogy saját szavaiddal imádkozz!

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

639. KÉTSÉGEIM VANNAK
Kérdező: Sokszor gyötörnek kétségek. Segítségre van szükségem!
HANG: "Drága Gyermekem! Talán segít  valamit  problémáidban az, 

ha tudod, hogy Én sem voltam mentes olyan lelki, szellemi gyötrődésektől, 
amelyek megnehezítették földi életemet. Most nemcsak arról van szó, hogy 
az ilyen kétségekben nem vagy egyedül, hanem arról is, hogy ezek vele jár-
nak a földi élet vállalásával. 

A HIT azért HIT, mert értelemmel ugyan alátámasztható, de azokra a 
miértekre, amelyeket fölvet a tudatotokban, nem ad pillanatok  alatt kimerítő 
választ, hanem szellemi erőfeszítést követel.

 Amint fizikai erőfeszítés nélkül becsületes ember nem tudja biztosíta-
ni testének fönnmaradását,  úgy szellemi  erőfeszítés  nélkül  sem lehetséges 
biztosítani a lelki fejlődést. Merem mondani, hogy ez a második még fonto-
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sabb, mint az első, mivel a lelki életben megállás nincsen. Vagy előre halad 
valaki, vagy visszafejlődik.

Én ebben is példát adtam nektek. Mindannyiszor, amikor kétségek gyö-
törtek, elvonultam beszélgetni Atyámmal, s addig nem tágítottam, amíg ér-
telmileg megnyugtató választ nem találtam problémáimra. Tanítványaimnak 
is feltűnt, hogy miután imádságaimból visszatértem hozzájuk, mennyire ha-
tározott,  mennyire egyenes, mennyire zavarmentes tudtam lenni. Ez is oka 
volt annak, hogy kérték, tanítsam meg őket imádkozni.

Neked is van lehetőséged eljönni Hozzám. Nem kell mást csinálnod, 
mint kicsit el kell csendesedned, s ahogy a HANG 1. kötetében olvashatod, 
el kell kezdened párbeszéd imát folytatni Velem, aki mindig ott várlak szíved 
mélyén, és soha sem fáradok bele abba, hogy segítségedre legyek. Mindig 
építeni, buzdítani és vigasztalni akarlak, csak jöjj bizalommal Hozzám!

Nagyon szeretlek,  és örülök,  amikor  lelkedben nemcsak Én figyelek 
rád, de te is Rám figyelsz.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*****************************************************

640. NEM VAGYOK FÖLDI LÉLEK?
Kérdező: 1. Nem vagyok földi lélek? 2. Ki az a Rammer, aki álmom-

ban meglátogatott? Egy bolygóra valók vagyunk? 3. Mi baja kisfiamnak? 
HANG: "Valóban nem vagy földi lélek. De most egy kicsit kiábrándí-

talak: földi lélek nem létezik! Te annyiban vagy más, mint az átlag, hogy 
gyakran érzed is gyökértelenségedet, míg mások, sőt, legtöbben ezt nem ér-
zik.  Benned van egy belülről  fel-felbukkanó  honvágy,  és ez nagyon jogos 
honvágy. Te nem tudhatsz arról, hogy mely bolygóról jöttél. Álmaidban ka-
pott képek ugyan sejtetnek ebből valamit,  de nem az a fontos, hogy mely 
bolygóról jöttél, hanem az, hogy ahonnan jöttél, oda honnan jöttél. Tehát az a 
lényeg, hogy ebből a szellemvilágból kellett elindulnod, és olyan tisztulási 
folyamatokba kellett  magadat  bemerítened,  amelyek a  szabadság irányába 
akarnak beállítani téged.

Gyermeked, mint tudod, nem a tiéd, és a vele való megkötözöttséged 
nem jó se neki, sem neked. Nagyon nem jó, ha apjánál fél. Nem jó, és nem is 
igaz. A valóság az, hogy nem szeret ott lenni, ahol nem dédelgetik úgy, mint 
nálad. De ez nem válik javára később, mert az rögzül benne, hogy ő be tud 
csapni téged, és te hiszel neki. Fordítva kéne lennie. Neked kellene átjárnod 
az ő eszén, és azt kellene elérned, hogy ő higgyen neked. Egy gyermekkel 
nem lehet kompromisszumot kötni. Vagy ő uralkodik rajtatok, vagy ti ural-
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kodtok rajta. Az a rendkívüliség, ami benne van, az nem emeli őt mások fölé, 
mert minden gyermekben van a többiekhez viszonyítva rendkívüliség. 

Nagyon kérlek, légy józan, reális, és ne engedd, hogy ő irányítson té-
ged.  A gyerek  egyetlen dologban lehet  példakép:  a  tanulékonyságban.  És 
semmiképpen sem a tanításban! Ha azt látod, hogy nem elég tanulékony, és 
nem hallgat rád, akkor nem benned van a hiba, hanem őbenne. Ő azért vá-
lasztott téged anyjául, hogy nálad tanulja meg a felnőttekhez való igazodást, 
és nem azért, hogy te, hogy ti a szolgái legyetek. Csak aranyos gyerek van, 
csak csodálatos gyerek van, csak különleges gyerek van. Ez van mindaddig, 
míg nincs kb. öt- hat testvérkéje, akik leszoktatják a gyereket is, anyját is er-
ről az öntudatról.

Bizony, meg kell mondjam neked, túl nyitott vagy. Ne hagyd magadat 
kirabolni senkitől, főleg ne gyerekedtől. Neki is Rám van szüksége, és nem 
másra, és neked is Rám van szükséged, és nem másra. Számodra az kell le-
gyen a nagyon fontos, hogy tudd: csak akkor teljesül honvágyad, csak akkor 
nem kell újra megszületned a zárt, szűkdimenziós Föld-bolygóra, ha már új-
jászülettél saját testedben. Ez pedig akkor történik meg, ha magadba engeded 
a SZABADSÁG  LELKÉT, tehát azt az ERŐMET, aki minden megkötözött-
séget képes leoldani az Enyéimről, és képes megszüntetni minden hiszékeny-
séget annak érdekében, hogy a HIT és  Belém vetett BIZALOM egészséges 
fejlődésnek induljon.

Nagyon szeretném, ha soha nem kellene kiábrándulnod Belőlem, és be-
lefásulnod a körülötted és benned végbemenő folyamatok hatásaiban. A HIT 
megerősíti a Belém vetett bizalmat. A hiszékenység elősegíti a kiábrándulást 
minden ezoterikából.

Nagyon  szerettem  volna  örömtelibb  gondolatokat  közölni  veled,  de 
most meggyőződésem szerint ezekre van szükséged akkor is, ha lehangolnak 
a fenti  gondolataim.  Médiumomra nagyon komolyan kellett  hatnom, hogy 
közölje veled a fenti sorokat.

LÉGY ÁLDOTT ÉS SZÍVEDBEN MEGBÉKÉLT!"
*******************************************************

641. EGY GYÓGYÍTÓRÓL ÉS APÁMRÓL
Kérdező:  Egy gyógyítóról szeretnék hallani, aki kozmikus energiával 

gyógyít. Apámról kérek értesítést.
HANG: "Drága Gyermekem! Arról a gyógyítóról, akit kérdezel, nem 

mondhatok véleményt.  Én Júdás lelkének állapotát sem tárhattam fel köz-
vetlenül azok előtt, akik őt ismerték. Neked volt alkalmad információt sze-
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rezni az illetőről olyantól, akiről tudtad, hogy nagyon szeret téged és a tiei-
det. Kétségtelen, hogy jobb lett volna, ha hallgatsz rá. 

Elsődleges célom az igazság közvetítése.  Szívesen teszem ezt,  főleg 
olyankor, amikor ez együtt jár a vigasztalással is. Most ez történik.

Drága Gyermekem! Édesapádat kár volt ugyan elvinni ahhoz a gyógyí-
tóhoz, de azok a kezelések neki nem ártottak semmit. Neked sokkal többet! 
Neki nem. Ő olyan kiszolgáltatott volt, amilyen kiszolgáltatottságban angya-
laimnak már nem kell arra várniuk, hogy engedélyt kapjanak a közbelépésre. 
Tehetik saját belátásuk szerint. Hát ez történt. Engesztelő családi szentóráto-
kon ott volt édesapád, s boldog mosollyal ölelt magához szellemi mivoltában 
benneteket.  Angyalaitok  olyan csodálatos  zenét  produkáltak  imáitok  köré, 
hogy még egész magas szférák is felfigyeltek rá.

Amit mondtam, azért mondtam, hogy igazságot közöljek. Öröm Ne-
kem is, hogy ez az igazság-közlés benső békét is eredményez bennetek.

Arra kérlek szeretettel, hogy a jövőben azokra hallgass, akikről tudod, 
hogy nagyon szeretnek téged, és ne menj bele semmilyen kétes értékű szemé-
lyek igénybevételébe.

Vigyázzatok! Legyetek óvatosak! Jelen korotokban, amikor a szellemi 
fejlődés már elérte azt a szintet, amely jót, rosszat egyaránt képes felszabadí-
tani, akkor nagyobb hangsúlyt kell tennetek az óvatosságra, mint előzőleg. 
Szellemi téren is úgy van, mint a fizikális társadalmi életben. A szabadság 
növekedésével nem erősödött, hanem gyengült a közbiztonság, és nagy váro-
saitokban jól teszi az, aki óvatos olyankor, ha leszáll az est. Így van ez  a 
szellemekkel is. Ma fokozottabb szemtelenséggel jár a sötétség fejedelme és 
csatlósserege a világosság angyalának képében, mint ezelőtt. Ezért mondom: 
legyetek óvatosak, amikor ebből a szellemvilágból információt kaptok. Le-
gyetek óvatosak!

Megáldalak AZ IRÁNTAM VALÓ BIZALOM LELKÉVEL!" 
*****************************************************

642. SOK KÉRDÉS MÁSOKRÓL, MAGAMRÓL
Kérdező: Sok kérdés másokról  és a magam sorsáról
HANG: "Te szellem-testvérednek, az Én médiumomnak írsz, s azt ké-

red, hogy másokról, magadról mielőbb választ kapj. Természetes ez a kíván-
ságod, de az már nem természetes, hogy evangéliumaimat nem ismered elég-
gé. Neked tudnod kell, hogy immár kétezer éve annak, hogy közöttetek leél-
tem egy emberi életet, s ezt nem rendkívüliségekre használtam fel, hanem 
arra, hogy megtanítsalak benneteket úgy szeretni, ahogy Én szeretlek titeket 
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(Jn 13;34). Meg kell mondjam, hogy Nekem nagyon fáj az, hogy még azok 
sem, akik annyi kegyelmet kaptak, mint te, nem ismerik betéve evangéliuma-
imat. Vannak a Földön olyan vallási irányzatok, amelyek messze elmaradnak 
attól a szeretet-tanítástól, amellyel Én megajándékoztalak benneteket, s e ta-
nításokat több ember tudja pontosan idézni, mint ti az Enyémet, amely pedig 
valóban a ti boldogságotok érdekében hangzott el.

Az egyáltalán nem baj, ha öntudattal képviselsz valamit. De igenis baj, 
ha nem Engem képviselsz így. De hogyan képviselhetnél, ha nem ismered ta-
nításom  lényegét,  a  tanítvánnyá  tevésre  felszólító  kívánságomat?  Hogyan 
képviselhetnél Engem, amikor valójában nem is Velem akarsz találkozni, ha-
nem olyan szellemi lényekkel, akik veled kapcsolatba akarnak kerülni? Ho-
gyan gondolod, hogy benned lényegi változást tudnak elérni azok, akik nem 
rendelkeznek  Hozzám  hasonló  teremtő  erővel?  Honnan  gondolod,  hogy 
azok, akik iránt érdeklődsz, fontosabb információt adhatnak a te lelki gazda-
godásodról, mintha Felőlem érdeklődnél? 

Miért nem érdeklődsz Felőlem? Megmondom. Azért nem érdeklődsz 
Felőlem, mert úgy gondolod, hogy az téged nem vinne előbbre az általad el-
gondolt úton. És igazad is van! Valóban nem vinne előbbre azon az úton. 
Nekem nincs  lehetőségem más utakon segíteni  senkit,  csak azon az úton, 
amelyet Magammal azonosítottam, amikor az mondtam: "Én vagyok az ÚT!" 
(Jn 14;6).

Nagyon szeretném, ha ez érdekelne legjobban téged, mert Nekem nem 
mindegy, hogy te boldog leszel vagy sem. Nincs másban boldogság számod-
ra, csak Bennem. Tudom, hogy akkora ambícióval, amekkorával te rendelke-
zel,  nem könnyű elfogadni a szelíd, szerény, feltűnést kerülő szolgálat lát-
szatra hálátlan feladatát, de nem tehetek róla, igazat mondtam akkor, mikor 
ezt mondtam: "Milyen szűk a kapu és milyen keskeny az út, mely az életre 
visz, - bizony kevesen találják meg azt"(Mt. 7;14). Vágyam az, hogy te meg-
találd. Leveled fölbátorít erre. Szándékod ebben az irányban nemes és igaz, 
csak nincs elég hangsúly téve erre, pedig csak erre kell hangsúlyt tenned. 

Újra  mondom:  Tanulmányozd  tanításomat,  melyet  írásos  formában 
megtalálsz az evangéliumokban. Ha valamit nem értesz, vagy úgy gondolod, 
hogy jobban kell  értened, akkor kérdezd meg azt  a HANG-tól.  Biztos  le-
hetsz, hogy kimerítő választ fogsz kapni. De ha más irányban akarsz jobb és 
több információhoz jutni, azt nem tudom megígérni neked, hogy ebben segít-
hetlek. Sőt! Ki merem jelenteni, hogy nem tudlak segíteni.
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Örülök annak a szent kíváncsiságnak, amely benned van, de felkérlek, 
vigyázz! A lényeg a fontos, a legfontosabb! Ez pedig nem más, mint tanítvá-
nyokat, barátokat gyűjteni magad köré annak érdekében, hogy megtanuljátok 
Tőlem azt, hogy hogyan kell másokat szeretni tanítani.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL."
***************************************************

643. MI HÚZ VISSZA?
Kérdező: 1.  Mitől  folynak  könnyeim  akkor  is,  ha  szívem  nem 

bánatos? 2. Mi húzza vissza benső boldogságomat? 3. Áldozzam-e ott, ahol 
ismernek?

HANG: "1. A könnyek adománya Lelkem ajándéka azoknak, akiknek 
szükségük van arra, hogy növekedjen bennük az empátia, vagyis a beleérzés 
mások problémáiba. Persze lehet idegkimerültség jele is, ha valaki könnyen 
meghatódik. 

Te olyan lelki élményeken mentél keresztül, melyek ugyancsak előse-
gítették ezt az idegállapotot. De nyugodj meg, nem ez a fő oka könnyeidnek, 
csak ez is benne van. Az mindig jó és hasznos, ha valaki próbál uralkodni 
feltörő érzelmein.

2. Az érzéseket nem lehet és nem is kell konzerválni. A boldogság ér-
zése  nem lehet  korlátlan  a  földi  életben.  Mindenkinél  vannak visszahúzó 
erők, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy végleges megoldást ne akarj a Föl-
dön találni, mert a Föld nem arra való, hogy helyettesítse a mennyországot. 
Érzéseid helyett inkább feladataid elvégzésével foglalkozz. Örülj, hogy leol-
dódtak rólad azok a súlyok, amelyeket sokáig cipeltél, de ne ennek az örülés-
nek add át magad, hanem a szeretetből vállalt szolgálatoknak. Ha igazán az 
Enyém vagy, akkor az, akivel együtt élsz, nem járhat rosszabbul attól, hogy 
közelebb kerültél Hozzám, hanem csak jobban.

3. A bölcsesség feltétlenül azt javallja, hogy ne áldozz olyan helyen, 
ahol nem ismerhetik tisztán és világosan lelked állapotát. Az sem lehet di-
csekvés tárgya, hogy Isten megbocsátotta bűneidet. Neked arról kell tanús-
kodnod mások előtt, hogy odaadottabbá váltál Isten és emberek iránt, miután 
bocsánatot nyertél. Kedvességed által kell örömforrásává válnod mások szá-
mára, ha hiszed, hogy benned élek.

Amit te lelki áldozásnak nevezel, az nem kevesebb, mint az, amit fizi-
kálisan tesznek meg olyanok, akiknek élete külsőleg rendezettnek tűnik. Sem 
más templomba nem kell menned,  sem áldoznod nem kell saját templomod-
ban úgy, mint teszik ezt a többiek. Te ettől nem leszel szegényebb! A szent-
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áldozás nem lehet cél, csupán eszköz arra, hogy növekedj a szeretetben, és 
mentsen meg Isten attól, hogy ez önmutogatássá váljék!

Ami a lényeg, és ami a legfontosabb, az az, hogy benned élek! Temp-
lomban és templomon kívül mindig veled vagyok. Bőven elég az, ha évente 
egyszer-kétszer szentségi módon is találkozol Velem. Erre túl nagy hangsúlyt 
tenned nem szabad. Az a fontos, hogy Értem élj! A többi nem érdekes!

Megáldalak a BENSŐ BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

644. MI A FELADATOM?
Kérdező: 1. Mi az életfeladatom? 2. Fogadhatok el pénzt munkámért? 

3. Lányommal nem felhőtlen a kapcsolatom. 4. Egy kapcsolatomról kérek 
véleményt, melyet a levélben részleteztem.

HANG:  "Gyermekem!  Úgy akarok  válaszolni  kérdéseidre,  hogy ne 
csak általánosságokat hallj ki válaszaimból, hogy igaz is legyen, amit mon-
dok, és pontosítsa is benned a Velem való kapcsolat lényegét.

1. Neked sem lehet más feladatod, mint a jelen pillanat megszentelése. 
Karmád, amivel leszülettél a Földre, arra való, hogy életedben Hozzám iga-
zítsd döntéseid által  az életedet.  Mivel döntéseid FELELŐS döntések kell 
hogy legyenek, ezért nem lehetek olyan számodra, mint egy vállalati munka-
adó, aki kiadja a munkát, hanem csak olyan lehetek számodra, mint egy sze-
rető munkatárs.

Minden reggel meg kell beszélned Velem a napodat.  Azért van eszed, 
hogy átgondold,  mit  kell  tenned, s  azért  van szíved,  hogy ne akárhogyan 
tedd, amit tenned kell. Ígérem, hogy mindig segíteni fogok gondolkodni, de 
nem vagyok hajlandó helyetted ezt elvállalni. Miattad nem vagyok hajlandó 
erre. Neked kell növekedned lelkileg, és nem Nekem. Csak úgy vagy képes 
növekedni bizalomban, türelemben, hitben és benső szabadságban, ha nem 
az Én szavaimra,  hanem saját  benső meggyőződésedet  követve,  az  Értem 
vállalt egyértelműségben küzdesz megkötözöttségeid ellen. Rámutatok meg-
kötözöttségeidre, de előbb válaszolok a pénzzel kapcsolatos kérdésedre.

2. Természetesen fogadhatsz el pénzt. A pénzről olvashatsz a HANG 
3-dik kötetében a 250-dik pont alatt. Most erről annyit mondok, hogy nem az 
a lényeg, hogy valaki pénzt kér azért, amiért megdolgozott, hanem az, hogy 
mire használja a kért és kapott  pénzt.  Több alkalommal utaltam már arra, 
hogy csupán a beavatásoknál helytelenítem, ha valaki ezt pénzért csinálja. A 
pénzért történt beavatásokon nincs Isten áldása! De tanításért, a tanítás által 
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megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazásáért nyugodtan kérhet pénzt bár-
ki.

3. Nagyon meg vagy kötözve leányoddal. Ez nem jó sem neki, sem ne-
ked. Minél később jön erre rá valaki, annál nagyobb nehézséget jelent ettől a 
megkötözöttségtől megszabadulni. 

Szeretni csak abban a keretben tud mindenki, amely keretben szabad. 
Neked is rá kell látnod arra a határra, ameddig a te szabadságod tart leányod-
dal szemben, s azt te át nem lépheted, s meg nem engedheted, hogy azt ő át-
lépje. Te nem  segítesz neki,  mikor  cselekedetei  következményeit  magadra 
vállalod, hanem ártasz. Ha leányod nem tudja nálad megtanulni, hogy neki 
hol  vannak szabadságának határai,  akkor  másutt  fogja  ezt  megtanulni,  de 
előbb-utóbb meg kell tanulnia, mert addig lesz pokol az élete, és addig teszi 
neked is pokollá az életed, amíg ezt be nem látjátok. Én nem vagyok jelen 
semmiféle  megkötözöttségben.  Az  Én  Lelkem  a  szabadság  lelke!(  2Kor 
3;17).

Veszekedéssel nem mész semmire. De ha ő azt tapasztalja, hogy te sza-
baddá lettél tőle, vagyis, hogy rajta csattan az ostor mindazért, amit ő csinál, 
akkor lehet reményed, hogy javulás áll majd be életében. De addig, amíg te 
nem vagy szabad, mert azzal áltatod magadat, hogy szereted őt, addig bizony 
nem használsz, hanem ártalmára vagy. Te nem őt szereted, hanem önző mó-
don önmagadat. Pedig meg kell tanulnod magadat igazán és helyesen szeret-
ni, mert az önszeretet, a helyes önszeretet: CSÚCSÉRTÉK! (Mt 22;39). Csak 
azt szereted helyesen a teremtmények közül, akiről le tudsz mondani Értem. 
Akiről nem tudsz lemondani, azt az Én helyembe próbálod állítani. Súlyos-
bítja a tisztánlátást az, mikor valaki ezt úgy ideologizálja meg, hogy az Én 
kedvemért nem mond le a másikról. Ez az önbecsapásnak egyik legfájdalma-
sabb formája. Ez tulajdonképpen az a fából vaskarika, amikor valaki boldog-
talanul akar boldog lenni. Ne tedd ezt! Tudd teljesen elengedni leányodat, s 
ne vállalj érte semmi felelősséget!  Csak ez a megoldás. Úgyis csak vergődni 
fogsz, amíg erre rá nem jössz. Ezt akkor is meg kellene tenned, ha úgy visel-
kedne veled és mással is, mint egy angyal! Csak akkor ez nehezebb lenne. 
Így is alig elviselhető, mivel már előbb ezt kellett volna tenned. De jobb ké-
sőn, mint soha. Lelkem mindenkinek erőt ad ahhoz, hogy helyesen tudjon 
szeretni.

Az említett  kapcsolatról annyit mondok, hogy nincs olyan kapcsolat, 
ami ki ne tudódnék. Semmi sem marad elrejtve. Ha szétszakadt egy Isten ál-
tal egynek gondolt emberi kapcsolat, akkor ezt tudomásul véve, lehet áldá-
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somra számítani egy igazán szeretetteljes kapcsolatban. De csak akkor! En-
nek viszont nyilvánosságot kell biztosítani, mivel e nélkül olyan pszichikai 
megterhelést vállalsz magadra, ami  még más emberi kapcsolataidat is veszé-
lyezteti. Sőt! A Velem való kapcsolatodat is szinte lehetetlenné teszi.

Felnőtt ember vagy. Ne áltasd magad! Még Velem is csak nehezen tud-
tok boldogok lenni. Hát még Nélkülem! Velem és Bennem, az annyit jelent, 
hogy a FÉNYBEN, a VILÁGOSSÁGBAN. Akiben a világosság sötét, mek-
kora akkor abban a sötét? (Mt 6;23).

Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

645. NEM ÁLLOK KI IGAZAM MELLETT
Kérdező: 1. Viszolygok a problémáktól, a vitáktól. Nem merek kiállni 

igazam mellett. 2. Kevés barátom van. Nem merek halottat megnézni, mert 
úgy gondolom, hogy nem fogok tudni megszabadulni a szellemétől. Igaz ez? 
3. Van más is rajtam kívül a lakásomban? 4. Nagyon érdekelnek az ufók. 5. 
Félek a kutyáktól. Mi ennek az oka? 6. Ki voltam előző életemben?

HANG: "Drága Gyermekem! Olyan alkat vagy, aki nagyon mélyen át 
tudod élni a problémákat, de azt is látod, hogy megoldásukhoz nem elég az 
erőd. Ezért aztán még ahhoz sem mersz hozzákezdeni, amelyet meg tudnál 
oldani. Ez az egyik oka, hogy nem mersz kiállni igazad mellett. Erről nem te-
hetsz. 

De van egy másik ok is, amiről tehetsz, és ha akarod, akkor fel tudod 
számolni  magadban az ilyen viszolygást.  Tömören így mondanám:  rendet  
kell teremtened a fejedben! Az embereknek általában nincs rend a fejükben. 
Ezért  nem is  érdemes  olyan emberrel  vitatkozni,  aki  nem tudja  pontosan 
meghatározni  azokat  a  fogalmakat,  amelyeket  beszédében használ.  Neked 
arra kell törekedned, hogy világos fogalmaid legyenek. Nem szégyen felnőtt 
fejjel tanulni! 

Ha valamit képviselni akarsz, azzal annyira tisztában kell lenned, hogy 
nézetedet  meg is  tudd védeni.  Ez nem gyávaság kérdése,  hanem szellemi 
rendetlenség, ha valaki ezt nem tudja megtenni. Ha valaki cáfolni tud téged, 
akkor neki van igaza. Ez sem szégyen, ha ezt beismered. 

Az  nem megalkuvás,  amikor  valaki  képes  leváltani  véleményét  egy 
jobbra. De csak JOBBRA! Ha nem jobbat mond valaki, akkor meg kell tud-
nod cáfolni, s igazolnod kell saját állításod helyességét. Természetesen, ha 
olyan ember akar veled vitatkozni, akiről már előre tudod, hogy nem fogadja 
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el úgysem a te nézetedet, akkor ne is menj bele a vitába. Gondolkodni kicsit 
mindig azt jelenti, hogy másképpen gondolkodni, mint mások.

Te nagyon vágyakozol biztos támaszpontra, azért akarsz barátokat is 
magad körül. Nem szívesen bíztatlak ebben az irányban. Jobban át kell él-
ned, hogy Én valóban Lelkemmel benned vagyok, és mindig rendelkezésedre 
állok. Felém kell bátrabbnak lenned! Jobban el kell hinned, hogy minden a 
javadra válik, ami veled történik. Igen, mert Én a te érdekedben, a te szíved-
ben mindenható vagyok! Az egész világmindenség is kevés ahhoz, hogy árt-
hasson neked, míg Én benned élhetek. Azt pedig tudnod kell, hogy Én mind-
addig benned élek, amíg te tudatosan ki nem tessékelsz magadból. Nyugodt 
vagyok atekintetben, hogy ez soha nem fog megtörténni. Így hát te a GYŐZ-
TES oldalán állsz! Hát akkor mit izgulsz?!

Bizony van rajtad kívül más is a lakásodban. Ott vagyok Én egy egész 
angyalsereggel! Ez nem tréfa! Ott vagyok bizony, és ott is akarok maradni 
veled. Az igaz,  hogy az Én jelenlétem hatékony ereje nagyban függ attól, 
hogy ezt te mennyire fogadod hálás szívvel. Többször meg kellene köszön-
nöd, hogy veled vagyunk. Sokkal több hála-imát kellene küldened hozzánk! 
Akkor azok a buta kísértések, amelyek ijesztgetnek, hogy ha halottra nézel, 
akkor hozzád kötődik szellemük, semmivé válnának. Bolondok lennének a 
halottak szellemei hozzád kötődni, mikor Hozzám is kötődhetnek. Ha pedig 
Hozzám nem kötődhetnek, akkor nyilván az Enyéimhez sem.

A kutyáktól való irtózásod valóban született terheltséged. De ez is el-
tüntethető. Kérd angyalodtól, hogy gyógyítgasson e téren. 

Ha akarod tudni,  hogy honnan ered ez a terheltséged, megmondom. 
Nem  kutyától.  Valamikor  egy hűtlenséged  annyira  mélyen  bántott  téged, 
hogy majdnem belebolondultál. Ekkor hallottál a kutya-hűségről, és az itató-
dott beléd, hogy te még a kutyánál is rosszabb vagy. Persze így nem volt iga-
zad, de te mindig is túlérzékeny voltál. Szemtelen szellemek ezt sokszor ki-
használták benned. Mindig élt benned egy furcsa kettősség. Mindig melanko-
likus természetet akartál magadnak, amely labilis, túlérzékeny, s ugyanakkor 
mindig vágytál szilárd, biztos talaj után. Jó volna, ha most már végre komo-
lyan átélnéd, hogy Én valóban biztos talaj vagyok számodra!

Ki voltál előző életedben? Ma nagyon sokan életük egyik legfőbb fel-
adatának azt tartják, hogy kikísérletezzék előző életük különböző időszakait. 
Valamikor  tettem egy olyan  kijelentést,  amely éppen ennek ellenkezőjére 
akar rávenni benneteket (Lk 9;62).
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Drága Gyermekem! Ne tekintgess hátra! Még a jelenedet is az mérgezi 
meg, hogy többet foglalkozol a tegnappal, mint a mával. " Ha így mondtam 
volna,... ha ezt tettem volna,... ha másképpen döntök..." Ezek nagyon nem jó 
problémázások. Ilyenektől valóban viszolyogj, mert semmire sem jók. Csak 
a jelen a tiéd. A jelenben tudok melletted állni Én, az ÖRÖK JELEN. Többet 
foglalkozz azzal, hogy hol, mit és miképpen tudnál segíteni másokat abban, 
hogy könnyebb legyen az életük. Igenis, van képességed szebbé tenni mások 
életét!  Igenis, benned is  van találékony szeretet.  Igenis,  általad is szeretni 
akarok másokat! Nélküled szegényebb lenne a világom! Hidd ezt el Nekem! 
Ha nem így lenne, nem szerettelek volna létbe téged. Nagyon szeretem és na-
gyon értékelem szeretetem megjelenését benned. Tanulj meg örülni Nekem! 
Igen, öröm vagy Számomra. Hadd legyek Én is öröm számodra!

Megáldalak ERŐM  LELKÉVEL!" 
*******************************************************

646. A HANG ÜZEN VALAMI KÜLÖNÖSET?
Kérdező: 1. Egy társammal való kapcsolatomat szeretném rendezni. 2. 

Irtózom a rovarokról. Legyőzhető ez? 3. Tudok-e segíteni a bátyámnak? 4. Jó 
az, ahogy az égiekkel beszélek? 5. A HANG üzen-e nekem valami különö-
set?

HANG: "1. A földi élet főleg arra való, hogy kiérlelődjön bennetek az 
a benső mag, amelyet  személyiségnek neveztek.  A személyiség azokban a 
kapcsolatokban érlelődik, amelyeket a Földön alakítotok ki egymás között. 

Az említett illetővel kapcsolatban okosan érzed, hogy olyan lehetősé-
get kaptál, amely lehetőség nemcsak felméri szereteted milyenségét, hanem 
értelmednek is munkát ad arra, hogy szíved szeretete leleményes is legyen. 
Világos kell legyen előtted, hogy kapcsolatotokon addig van áldásom, amíg 
remény van arra, hogy Bennem gazdagodjatok mindketten. Te azáltal, hogy 
Belőlem merítve akarsz ajándékozó lenni, ő pedig azáltal, hogy Értem akar-
jon általad gazdagodni. Az emberi kapcsolatokat nem szabad összeke-
verni  az  isteni  kapcsolattal.  Az  emberi  kapcsolat  mindig  eszköz  jellegű. 
Ezért mindig komoly önfegyelmet kíván attól, azoktól, akit, akiket érint. E 
hármasság:  kapcsolatot  létrehozni,  kapcsolatot  fenntartani  és  kapcsolatot 
megszüntetni, ezek döntik el, hogy  ki is vagy tulajdonképpen. 

Éppen azért,  mert  Értem vagy Ellenemre alakítják életedet,  Én nem 
szólhatok bele.  Annyit  tehetek csupán, hogy vagy veled dolgozom együtt, 
vagy tehetetlenül nézem munkádat. A Velem való beszélgetéseid éppen arra 
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valók, főleg a reggeli beszélgetéseknek kellene ilyeneknek lennie, hogy Én 
ne tehetetlenkedjek, hanem veled dolgozzam együtt. Kérlek, figyelj erre!

2. A rovaroktól való irtózásodat egy kicsit te magad is eltúlzod. Való-
ban irtózol e kis állatkáktól, de ez az irtózás nem beteges annyira, hogy külö-
nösebben analizálnod  kellene  az  okát.  Elég arra  gondolnod,  hogy vannak 
olyan teremtmények, amelyek nem irtóznak ezektől,  hanem ezekből élnek. 
Gondolj pl. a sárgarigóra. Ha nem lennének rovarok, akkor rigó sem lenne. 
Minden emberalatti lény érted van, de te nem értük vagy. Figyelmedet ne en-
gedd lekötni általuk.

3.  Ember  embernek  csak  külső segítséget  adhat.  Ilyet  természetesen 
tudsz adni bátyádnak is. Azt, hogy valaki feldolgozza életállapotát, sem te, 
sem Én nem tudjuk átvállalni tőle. Ember emberért éljen úgy, ahogy a szere-
tet ezt kívánja. Úgy, és ne jobban. 

Csak az erkölcs szintjén szabad engedni, hogy fájjon a másik ember 
baja. Fizikális szinten a tehetetlenség amiatt, hogy valaki nem tud segíteni a 
másikon, nem szabad, hogy problémát jelentsen. Ha probléma, akkor ennek 
gyökere nem a másik ember testi baja, hanem egy bizonyos megkötözöttség 
a másikkal. Ez pedig, mivel ellentéte a szabadságnak, ellentéte a helyes sze-
retetnek is. A tehetetlenségben a legtöbb és a legkevesebb az  imádság. Ha 
valaki hisz az ima erejében, akkor tudja, hogy amit Nekem felajánl valaki, 
azt Én nagyon komolyan fogadom.

4. Mint már említettem, nagyon jó, ha az égiekkel megbeszéled emberi 
kapcsolataidnak rád vonatkozó részét.  A legjobb,  amit  magadnak tehetsz, 
hogy hálát mondasz Nekem mindazokért az eseményekért, amelyek naponta, 
mint az Én ajándékaim, tárulnak eléd.

Nemcsak neked, de Nekem is nagy öröm, ha beszélhetek hozzád.  A 
szeretet az ilyen! 

Megáldalak!"
****************************************************

647. A REIKI-RŐL SZERETNÉK HALLANI VALAMIT
Kérdező: 1. A REIKI-ről szeretnék hallani. 2. A csukott szemmel lá-

tottakról kérem a véleményét. 3. Az ufókról szeretnék hallani valamit. 4. Egy 
álomról kérdezem a HANG-ot, melyben romba dőlt ház mögé  húzódva lát-
tam az égen egy nagy FÉNYT, aki szólt. Nem tudom, hogy mit mondott. 5. 
Anyám, aki meditálás közben ostyát kap, kérdezi, hogy ez mit jelent?

HANG:  "1. A REIKI-tanfolyam, mint  minden bensőleg építő  tanfo-
lyam, addig jó és előnyös, amíg azt a célt szolgálja, hogy növekedjen benned 

814.



a szeretet. Az egész földi életnek ez az értelme. Különböző tanfolyamok, me-
lyek meditálásokat tanítanak, azt a célt szolgálják, hogy felfedezzétek maga-
tokban azokat az erőket, amelyek által jobban tudtok parancsolni önmagatok-
nak. Ez azért nagyon fontos, mert az ember boldogsága a Földön egy olyan 
fejlődési folyamat, amely csak önfegyelem által maradhat meg azon az úton, 
amely biztosítja számára a benső békét. Legtöbb ember éppen azért nem tud 
önmagára találni, mert másoktól várja a fegyelmet, és nem önmagán vasalja 
azt be. 

Fölhívom figyelmedet  azonban arra,  hogy azokon  a  tanfolyamokon, 
amelyeken komoly összegeket zsebelnek be az előadók, ott az Én áldásom-
nak nincs sok tere. A beavatásokat pedig egyenesen bűnös dolog pénzért vá-
sárolni! Vannak reiki-tanfolyamot végzett  boldogtalan emberek, és vannak 
reiki-tanfolyamot nem végzett  boldog emberek.  És ez elmondható minden 
tanfolyamról.  Azért  mondom ezt,  nehogy egyedüli  üdvözítő  tanfolyamnak 
gondold bármelyiket is. A döntő az, hogy Bennem akard megtalálni magadat, 
azért, hogy jobban le tudj mondani mások szolgálatában önmagadról, és ne 
valami különleges élményeknek megszerzésén fáradozz. Ez utóbbi üres járat! 
A fölvetett kérdéseidet mind az előbb elmondottak alapján kell felmérned. 

Örök szeretettel szeretlek, és azért teremtettelek, azért hívtalak létbe, 
hogy ennek a szeretetemnek boldog megélője lehess egykor. Azért mondom, 
hogy egykor, mert a földi életben a legtöbb, amit megtehetsz, az az, hogy 
tisztítsd  szándékodat,  éleszd  vágyadat  Irányomban,  és  bízzál  abban,  hogy 
minden megoldást megtalálhatsz Nálam. A te szívedben Én mindig ott va-
gyok, s az a legjobb neked is, ha nem elhanyagolt állapotban vagyok benned, 
hanem úgy, mint akire nagyon vigyáznak.

 Igen. Azt akarom, hogy légy gondviselőm. Én csak arra tudok vigyáz-
ni, annak tudok gondviselője lenni, aki pontosan ezt a feladatot vállalja Ve-
lem kapcsolatban. Meg kell tanulnod, hogy Én csak a szeretet körén belül va-
gyok. E körön kívül nem is vagyok. A figyelem és a fegyelem tehát komo-
lyan kötelez téged irányomban, ha hiszel Bennem. Mert aki Bennem hisz, az 
azt éli meg, hogy boldogságának Én vagyok kizárólagos biztosítója. Aki nem 
hisz Bennem, az tulajdonképpen menekül önmaga elől.

Édesanyád meditálásával kapcsolatban annyit mondok, hogy az ostya, 
amelyet kap ilyenkor, az azt jelenti, hogy Én táplálom benne azt az életet, 
amely kaphat ugyan sebeket a mulandó idő sodrában, de éppen azért nem lát 
halált sohasem, mert Én táplálom.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
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*****************************************************
648. JÓ ÚTON JÁROK-E?

Kérdező: Jó úton járok-e? Férjem és fiam nem tartják a vallásukat. 
Hogyan tudnék segíteni rajtuk?

HANG: "Aki nem biztos abban, hogy jó úton jár-e, az legtöbbször nem 
jár jó úton. Aki jó úton jár, annak Én a szívében nagy nyugalmat teremtek. 
Van olyan, hogy valaki tudatlanul jár olyan úton, amely nem ad neki nyugal-
mat.  Akinek szívében nincs nyugalom, annak keresnie kell,  hogy mit  kell 
életében megváltoztatnia.

Neked azt kell megváltoztatnod, hogy jobban bízd Rám magadat és tie-
idet is. Imáidnál többet nem tehetsz értük. De azt meg kell tenned, hogy ost-
romold az eget.  Azért kell ezt tenned, hogy belőled béke áradjon, amely őket 
is elgondolkodtatja. 

Én nem akármilyen békét hoztam közétek.  Az Én békém a rendnek 
olyan nyugalma, ami hatni képes másokra is. Ahhoz, hogy ezt a békét a szí-
vedben hordozni tudd, többször kell megköszönnöd Nekem a családodat. Az 
ő hibáik alkalmat adnak neked arra, hogy türelmedet, szeretetedet, megérté-
sedet bemutassák neked és Nekem. Igen, mert ti emberek nagyon könnyen be 
tudjátok csapni magatokat. Amilyen könnyen meg tudjátok látni a másik em-
berben azt, ami nem jó, annyira nehéz meglátnotok magatokban azt, ami Ne-
kem nem kedves. Pedig ezt meg kell látnia annak, aki fejlődni akar a szere-
tetben. 

E nagyböjti  időben ne csak arra törekedj,  hogy evésben fegyelmezd 
magadat, hanem arra, hogy szavaidban legyen minél több kedvesség, szere-
tet,  türelem, megbocsátás,  irgalom. Ezek azok a tulajdonságok, amelyekre 
annyira szükséged van, hogy szívedben az Én békém végleg lakást vegyen.

Nagyon szeretlek téged is, családodat is. Ami bennetek rossznak tűnik, 
az olyan lelki betegség, amelyet majd ki fogok gyógyítani, ha te imáidban 
buzgón hálát fogsz adni az eddigi jótéteményeimért.

Megáldalak!" 
******************************************************

649. HOGYAN TÉRÍTSEM MEG CSALÁDOMAT?
 Kérdező:  Családom nem jár  templomba,  csak én.  Mit  kell  tennem, 
hogy megtérjenek?

HANG: "Neked nincs más feladatod, csak az, hogy szívedben éld meg 
az Én jelenlétemet. Akkor éled ezt meg, ha nem akarsz megjavítani senkit, 
de azt sem engeded, hogy téged mások javítsanak. Meg kell tanulnod, hogy 
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Én mindenkit  olyan szabadságra teremtettem, amely szabadságban Lelkem 
nagyszerűen érzi magát (2Kor 3;17). Én nem szertartásokat írtam elő, hanem 
a Velem való kapcsolatot kívántam és kívánom meg ma is mindenkitől, aki 
boldog akar lenni. 

Meg kell értened, hogy a te örömöd és boldogságod nem függ attól, 
hogy körülötted milyen az élet. Az Én örömöm és boldogságom sem függött 
attól, hogy mi van körülöttem. A fontos az volt, hogy mi van Bennem! Ez 
nálad is a fontos. Ha Én élhetek benned, akkor számodra a többi már nem 
fontos. Ha igazán élek benned, akkor leleményes vagy abban, hogy hogyan 
mutasd ki szeretetedet azokkal szemben, akikkel együtt élsz. Ez független az 
ő hozzáállásuktól. Ők is csak akkor lesznek az Én békém és örömöm hordo-
zói, ha engedik, hogy bennük éljek. Nálad is ez a helyzet. 

A templomba járás akkor érték, ha nagyobb béke és szeretet a követ-
kezménye. Ha nem ez, akkor kár elmenni templomba. A templom arra való, 
hogy ott jobbá váljanak azok, akik odamennek. Ha nem ez történik velük, 
akkor mehetnek bárhová. Sőt! Még jobb is, ha máshol mennek lelkileg tönk-
re, és nem a templomban.

Nekem hő vágyam az, hogy te úgy szeress Engem, hogy ez látsszon is 
rajtad azáltal, hogy nyugodtabb, békésebb, szeretettel teljesebb leszel Álta-
lam. Mert Általam mindenki ilyen kell hogy legyen, ha engedi, hogy működ-
jem benne.

Bízom benned! Szeretnélek jobban megerősíteni a hitben és a türelem-
ben.

Égi Anyám szerető Szívén keresztül megáldalak!"
*****************************************************

650. EGY KAPCSOLATRÓL
Kérdező: 1. Egy kapcsolatról kérek véleményt. 2. Egy meditációs cso-

portról  és  a  harmadik  szem kinyitásáról  kérek  véleményt.  3.  Egy álmom 
megfejtését kérem. Álmomban sok sárga rózsa között voltam, s kaptam egy 
piros rózsát, amely megszúrta a kezemet.

HANG: "1. Nagyon szeretném a földi életedet mennyországgá vará-
zsolni. De nem lehet. Én nem tudom, te pedig nem akarod. 

Én nem tudom, mert Én hiába jöttem ezért a Földre, te nem ezért jöttél. 
Te azért jöttél, mert pontosan olyan körülményekre volt szükséged, amelyek-
kel  itt  találkozhatsz,  annak  érdekében,  hogy megpróbáld  a  mulandóságot 
odaadni az örökkévalóságért. Erre itt bőven van lehetőséged. Itt aztán min-
den mulandó. Mulandó a szépség, az egészség, az idegállapot, mulandó a fia-
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talság, az erő, a biztonság, mulandó minden emberi kapcsolat, barátság, sze-
relem. 

Ez az egész mulandó földi élet arra való, hogy eszköznek használd az 
örökkévalóság érdekében. Amíg az lebeg szemed előtt, hogy pillanatnyilag 
hogyan érzed jól magadat, addig önbecsapásban élsz. Amíg azt állítod magad 
elé,  hogy te  milyen  áldozatra  vagy képes  másokért,  addig ábrándvilágban 
élsz. Ha majd az kezd előtted megvilágosodni, hogy nem Engem kell  fel-
használnod arra, hogy másokhoz közelebb kerülj, hanem másokat arra, hogy 
Hozzám közelebb kerülj, tehát ha nem csupán az áldozatvállalás bűvkörében 
akarsz  körözni,  hanem a  szabadság  lesz  számodra  a  legfontosabb,  akkor 
fogsz Engem ÚT-ként elfogadni, s akkor teszed Számomra lehetővé, hogy 
téged olyan partneremnek tekintselek, akivel öröm együtt dolgoznom.

Mindaz, amit eddig elmondtam, azt jelenti számodra, hogy csak az a 
kapcsolat érdemli meg a  boldogító jelzőt, amely a szabadság irányába akar 
beállítani. Ez egy kivételt nem tűrő szabály.

Azt már mondottam, s most ismét kijelentem, hogy hazátokban nem 
hívok senkit papnak, mivel hivatalosan nem engedik meg a ti egyházi elöljá-
róitok azt, hogy az Én szabadságom bárkinek életében is megnyilvánuljon. 
Persze,  azért  megnyilvánul!  Csak nem engedéllyel.  De ma nálatok éveket 
nem lehet úgy eltölteni szemináriumokban, hogy onnan önálló gondolkodá-
sú, érett jellemek kerüljenek ki.

A meditációs csoportról és a harmadik szem kinyitásáról azt kell mon-
danom, hogy nem játék az emberi képességek felnyitása, hanem nagy felelős-
ség. Világosan megmondom neked, hogy sokkal fontosabb és sokkal gazda-
gítóbb az, ha valaki a szívével lát, tehát ha van hite, mintha a harmadik sze-
mével bármilyen látásra sikerül is jutnia.

Attól tartok, hogy a hitből élés helyett akarnak sokan olyan élmények-
hez jutni,  amely élmények ugyan érdekesek és tanulságosak is,  de sajnos, 
vérszegénnyé tehetik azt a hitet, amely nem csupán egy ismeret elfogadását 
jelenti, hanem a Nekem odaadottságot fejezi ki.

Azért gondolom ezt, mert alig van hazátokban olyan ember, aki Engem 
valóban ismer. Nem az, aki mondja: Uram, uram!, nem az ismer Engem, ha-
nem az, aki előtt egyértelmű, hogy Én miért jöttem közétek, és miért marad-
tam itt különböző megjelenési formában. Még az sem elég, hogy tanításomat 
valaki ismerje, mivel az aztán a legegyszerűbb, mert egyetlen dolgot tanítot-
tam, hogy szeressétek egymást.
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A Velem való kapcsolat a lényeg! Ezt kell elősegíteni, és ennek kell ki-
fejeződnie minden emberi kapcsolatotokban.

Az álmoddal kapcsolatban inkább nem mondok semmit. Annyira bele-
vitted vágyaidat, hogy nem látom értelmét annak, hogy tárgyilagosságra pró-
báljalak  rávenni.  Annyit  viszont  mondanom kell,  hogy fájdalmasan  vérre 
mennek a dolgok a te életedben.

Komoly ígéretet teszek amellett, hogy az Én szeretetemet irántad sem-
mi és senki nem képes csökkenteni. 

Ha a keresztre nézel, megérted szavaimat.
Megáldalak!"

******************************************************
651.  A HANG ENGEM NAGYON SZERET

Kérdező: A HANG engem nagyon szeret.
HANG: "Számomra  kimondhatatlan  öröm az  a  bizonyosság,  amely 

szívedet átjárja. Megköszönöm, hogy nem szeretlek hiába. Megköszönöm, 
hogy szíved  bizonyosságával  tudod kijelenteni:  "A HANG engem nagyon 
szeret."  Ekkora IGAZSÁGOT még soha nem mondtál ki életedben. Itt most 
a horderőre gondolok, amikor azt mondom, hogy EKKORA. Ez a kijelenté-
sed isteni erőmet hozza mozgásba annak érdekében, hogy bizonyítsam ne-
ked: Az istenszeretőknek minden a javára válik.

Sokszor  és sokféleképpen akarom bizonyítani  előtted,  hogy Bennem 
nem lehet csalódni, hogy messze fölülmúlja elképzelésedet az érted hozott 
életáldozatom, és nincs olyan pillanat, amelyben ne élnék érted! 

Nagyon kérlek, higgy saját kijelentésedben, mert nem a test és a vér, 
nem hangulat vagy rábeszélés, hanem a benned élő Lelkem nyilatkoztatta ezt 
ki neked: a HANG engem nagyon szeret. 
     Lelked antennája legyen mindig üzemkész állapotban, hogy Lelkem hang-
ja tisztán, töretlenül, boldogító örömmel csendüljön benned: 

A HANG ENGEM NAGYON SZERET!"
******************************************************

652. SZERETNÉNK BECSÜLETBEN ÉLNI
Kérdező:   Nagy szeretetben, sok szenvedéssel és tisztességes próbál-

kozásokkal telt életünk. Vállalkozásaink következtében súlyos terheket vet-
tünk magunkra, melyektől szeretnénk megszabadulni, hogy becsületes élettel 
éljük tovább Isten szándéka szerint életünket.

HANG: "Drága Gyermekeim! Valóban tele voltatok és vagytok is jó 
szándékkal, s szívetek vágya nemcsak ismert, de kedves is Előttem. Ha az 
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életben az volna csupán fontos, hogy valakinek szándéka jó legyen, akkor 
csodálatos harmóniában tudnátok lenni  Velem, egymással és mindenkivel. 
De a földi élet békés, gördülékeny folyamatának biztosítéka nem a jó szán-
dék egyedül. Legalább ilyen fontos az Istentől kapott, a Szentlélek által átjárt 
józan ész igénybevétele.

Ha valaki vállalkozásba kezd, akkor nem elég a jövővel kalkulálnia, 
sőt!, nem is szabad mindaddig, míg a jelen sziklapont, ahonnan el kell ru-
gaszkodni ahhoz, hogy valaki egy vállalkozásba ugorjon, nincs biztosítva. 

Az okos életvitel megköveteli, hogy kölcsönért csak akkor folyamod-
jon valaki, ha már a jelenben is megvan az a fedezet, amely alapul szolgál a 
visszafizetésre. Nem okos dolog e nélkül kölcsönt kérni, és nem okos dolog 
e nélkül kölcsönt adni. E téren a világ fiai okosabbak a világosság fiainál (Lk 
16;8). E kijelentésemben bizony elmarasztalom a világosság fiait. 

Amint a bankok azáltal biztosítják fennmaradásukat, sőt, meggazdago-
dásukat, hogy csak fedezetre adnak kölcsönt, úgy ti akkor cselekedtetek hely-
telenül, amikor megelégedtetek a saját jó szándékotokkal, s úgy gondoltátok, 
hogy ez elég ahhoz, hogy a jövőtök biztosítva legyen, és a biztosnak látszó 
jövő elegendő biztosíték ahhoz, hogy majd megszépüljön tőle a jelen, mivel 
Én is segíteni foglak benneteket. Bizony nem elegendő arra, hogy Én segíteni 
tudjalak benneteket olyasmiben, ami az anyagi érdekek területére tartozik. 
Saját eszetek felhasználásának elmulasztását nem pótolhatom, mert az továb-
bi helytelen magatartásra bátorítana fel benneteket.

Az eddig elmondottak nem jelentik azt, hogy Én ne tennék meg min-
dent értetek, ha azt látom, hogy fájlaljátok azt, amit hibáztatok.  De ez na-
gyon fontos, hogy olyan bűnbánattal találkozzam, amely nem igyekszik men-
tegetőzéssel csökkenteni hibáját, hanem feltétlenül bízik segítő jóságomban, 
mivel Én a szeretet körén belül MINDENHATÓ vagyok. Be kell tehát látno-
tok, hogy nem elég a jó szándék, legalább olyan fontos az okosság! Ha ehhez 
még az is hozzájárul, hogy elhiszitek: jelen vagyok a szívetekben, akkor a 
benső béke a leglehetetlenebb körülményekben is élni fog és éltetni fog ben-
neteket. És ez mindennél fontosabb!

Bízzatok abban, hogy aki őszinte bűnbánattal Hozzám jön, az feltétle-
nül bensőleg nyugodt, megbékélt szívvel, külsőleg pedig derűs lélekkel néz a 
jövő felé.

Megáldalak benneteket ezzel a BIZALOMMAL Irántam!"
******************************************************

653.  TÁRSAM BIRTOKOLNI AKAR ENGEM
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Kérdező: Házastársam úgy gondolja, hogy őt az boldogítja, ha engem 
birtokol. Vállaljam ezt az áldozatot a családi béke kedvéért?

HANG: "Barátom! Finom érzékkel azt próbálod érzékelni,  hogy há-
zastársad hol tart a lelki fejlődés útján. Ez kétségtelenül nagyon fontos. Nem 
elég látni, tudni a végső célt. Nem elég ezt világosan egyértelműen kimonda-
ni. 

Elvben ugyanilyen problémával küzdöttem, mikor népem körében se 
nem állíthattam, se nem tagadhattam, hogy Én vagyok a messiás. Nem állít-
hattam, mert ők mást értettek  a messiás szó alatt, mint Én. De nem is tagad-
hattam, mert mégis csak az voltam, csak nem olyan értelemben, mint ők gon-
dolták.

Amint akkor Nekem, úgy most neked is komolyan számolnod kell há-
zastársad lelki fejlődésével. Bizony vállalnod kell bizonyos kompromisszu-
mot a családi béke érdekében, de megfelelő időben és hangulatban - csak na-
gyon kedves  hangulatról  lehet  szó!-  bölcsen,  szelíden,  de utalnod kell  rá, 
hogy az ő boldogsága nem valósulhat meg attól, ha te lemondasz a neked ki-
járó szabadságodról, hanem csak akkor, ha ő Tőlem átveszi saját szabadsá-
gát, vagyis megkér Engem, hogy segítsek neki megkötözöttségeinek felszá-
molásában.

A fejlődés azért fejlődés, mert folyamat jellemzi. Folyamat, és nem va-
lami drasztikus törés. Ha okosan érted, akkor lehet jelmondatod e téren ez: 
"A szeretet mindent elvisel."(1Kor 13;7).

Higgy házastársad jó szándékában! Higgy fejlődőképességében! Higgy 
az Én segítségemben! 

Megáldalak az ÉN BÉKÉMMEL!"
*****************************************************

654.  LEHET KÜLFÖLDÖN MAGAMRA TALÁLNI?
Kérdező: Szabad-e idegen országban keresnem életem megoldását?
HANG: "Szabad! Itt be is fejezhetném üzenetemet, de természetesen 

szeretetem ezt nem engedi meg.
Drága Gyermekem! A te hazád ott van, ahol Én vagyok, mint ahogy az 

Én hazám is a te szívedben van. Otthont akarok megélni nálad, és az a vá-
gyam, hogy te is Nálam találd meg otthonodat.

Számodra  nem olyan értelemben a te  országod a mostani  országod, 
mint az Én számomra volt Enyém Izrael földje. Az azért volt kivétel, mert a 
Földön valahol el kellett kezdeni valamit, amit az Én Általam elmondott és 
megélt szeretetnek neveztek. Ilyen értelemben Nekem csak Izrael elveszett 
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juhait kellett megcéloznom, hogy elinduljon a szeretet országának megvaló-
sulása. 

Te már egy folyamatba állsz bele, s így ha a józan eszed azt diktálja, 
hogy idegen országban találd meg a földi élethez szükséges lehetőségeket, 
akkor föl kell tudnod számolnod magadban azt a megkötözöttséget, amelyet 
egy földi ország általában mindenki számára létrehoz.

A szellemi vezetővel kapcsolatban szeretném, ha nem lennél tudatlan-
ságban. A különböző tanfolyamok által felfedezett szellemi vezetőkkel légy 
óvatos.  Tanfolyamok  Engem sohasem jelenítenek  meg  olyan  értelemben, 
hogy ezek nélkül ne lehetne Velem találkozni. Sőt! Legtöbb esetben éppen 
nem tanfolyamok által lehet Velem találkozni, hanem olyan bensőséges imá-
ban, amely ima nem tanfolyam következménye, hanem egy nevemben össze-
jött csoportnak az a meglátása, hogy ott kell lennem, ha egyszer azt mond-
tam, hogy ahol ketten-hárman összejönnek nevemben, ott vagyok közöttük. 
(Mt 18;20).

Szellemi vezető sohasem vállalhat érted felelősséget, ha felnőtt ember 
vagy. Nem véletlenül történt, hogy Részemről idegen volt mindig ember és 
ember kapcsolatában az engedelmeskedtetés. Semmiféle szellemi vezető sem 
igényelheti magának azt a jogot, hogy engedelmességet követeljen. Csak ar-
ról lehet szó, hogy hallgassatok egymásra. Tehát bárki is mond valamit, az 
soha nem lehet kötelező érvényű erkölcsi téren. Számodra a döntő a te lelki-
ismereted, és nem más, akármilyen is az a más, az a szellemi vezető lelkiis-
merete.

Szellemi  vezető  tehát  nem lehet  sorsdöntő  számodra  akkor,  amikor 
nem az ő pénzéből kell megélned, hanem saját munkádból, keresetedből. E 
téren lelkiismeretedre hallgatva kell  megválasztanod azt az országot, azt a 
helyet, ahol biztosítanod kell magad, családod számára a megélhetést.

Megáldalak, hogy önálló,  felelős döntésre tudj jutni  mindabban, ami 
életed fenntartását, alakítását illeti.

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

655.  HOL TARTOK A KESKENY ÚTON?
Kérdező: 1. Hibáim közül melyeket nem veszem észre? 2. Hol tartok a 

keskeny út-amhoz viszonyítva? 3. Elfogadjam-e a felajánlott állás-lehetősé-
get?

HANG: "Gyermekem!  Igenis,  tudok  közvetlenül  benned  és  neked 
szólni, ha befelé figyelsz. Nem szükséges számodra, hogy így, a HANG által 
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hozzam tudomásodra, hogy azok a hibák, amelyeket nem veszel észre, nem 
tartoznak a kiirtandók közé. Nem szükséges magyaráznom, hogy van neked 
olyan tükröd, nem is egy, amelyben felismerheted, hogy ki is vagy, és min is 
kell változtatnod, ha békém közvetítője akarsz lenni. Azt sem kell különö-
sebben hangsúlyoznom, hogy senki  sem adhatja azt,  amije nincsen.  Tehát 
először el kell fogadnod az Én békémet, s csak ezután adhatod, áraszthatod, 
sugározhatod mások felé azt. Úgy tudod békémet elfogadni, ha törekszel át-
élni: érted élek benned!

Az Én békém megszerzésének bár az a célja, hogy javítsd magadat, de 
nem ez az útja. Az út a Velem való foglalkozás, és nem a magaddal való fog-
lalkozás. Velem kell foglalkoznia annak, aki békémet élvezni akarja. Velem, 
aki mindenkiben ott vagyok rászoruló módon, s neked csak az a feladatod, 
hogy akikkel élsz, akikkel kapcsolatba kerülsz, azokban fedezd fel, hogy mi 
az, amiben rászorulnak az általad Tőlem kapott segítségre. Ez nem kompli-
kált ugyan, de nem is nagyon egyszerű. Ezt hívhatjátok ÉLETMŰVÉSZET-
NEK. Ezt kérem tőled. Ebbe dolgozd bele magadat! Ez maga a keskeny út! 

Az említett állással kapcsolatban szintén nem szorul különösebb ma-
gyarázatra számodra, hogy Én semmiképpen sem mondhatom ezt meg neked 
kívülről. Hol lenne akkor az egyéni felelősség? Én csak egyet mondhatok: hi-
vatásod a szeretni  tanítás! A többi  mind,  amit  vállalsz,  csupán munka.  A 
munka minden ember életében eszköz jellegű. Nem a megélhetés céljából, 
hanem az előbb említett HIVATÁS céljából.

Megáldalak a BÁTORSÁG, A BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

656.  SZENVEDEK A MAGÁNYTÓL
Kérdező: 1. Milyen munkára hívott az Isten? 2. Szenvedek a magány-

tól.
HANG: "1. Kedves Barátom! Nem munkára hívtalak. Munkára terem-

tettelek. Minden embernek vérében van, hogy dolgoznia kell, ha ember akar 
lenni. Munkát mindenki talál,  ha akar. A munka nem mindig pénzkereseti 
eszköz, bár az is. A munka olyan tevékenység, függetlenül a pénzkeresettől, 
ami által megnyilvánul az, hogy hol állsz, hol tartasz a tevékeny szeretet út-
ján. Erre Én nem hívok senkit. Ez az emberi természet törvénye, hogy dol-
gozni kell annak, aki élni akar. 

Amire hívtalak, és ami a legfontosabb, s ami meg kell határozza azt a 
tevékenységedet is, amelyet te munkának mondasz, akár keresel vele, akár 
nem, azt így fogalmazhatom meg: SZERETNI TANÍTÁS.
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Kivétel nélkül minden embert erre hívok. Erre tanítottalak benneteket, 
ezt mutattam be életemben, és ettől van függővé téve az, hogy bennetek le-
gyen az Én békém. E nélkül nem megy. Benső béke nélkül józanul élni nem 
lehet.  Aki  nem a  szeretni  tanítás által  akarja  saját  békéjét  biztosítani,  az 
előbb-utóbb vagy elkeseredik, vagy narkotikumok felé fordul, hogy ne kell-
jen reálisan gondolkodnia. 

Örülnék, ha te megértenéd, amit mondok neked. Nekem nagy öröm, ha 
Enyéim igénylik az Én békémet, és vállalják azt a feladatot, ami e béke meg-
szerzésének feltétlen feltétele, tehát a szeretni tanítást.

Minden nap egy kihívás számodra, hogy szeretetedet kimutasd, tehát 
arra, hogy valamilyen munkát találj magadnak. Az másodlagos, hogy a gya-
korlatban ez mit hoz a konyhára. 

Tudom, hogy a földi életben nem tűnik ez másodlagosnak, de amikor 
elmondtam, hogy tudja a ti Atyátok, hogy mire van szükségetek (Mt 6;32), 
akkor Én ezt nagyon komolyan gondoltam. Isten országának keresése éppen 
abban áll,  hogy a szeretni  tanításoz  megfelelő eszközöket  találjatok,  tehát 
olyan munkát, amely amennyire lehetséges, táplálékot is biztosít, de nem ez a 
lényeg, mert az az Isten, aki egy egész népet kinn a pusztában negyven évig 
úgy ellátott, hogy azoknak egy kapavágást sem kellett tenniük életük fenntar-
tásáért, az képes téged is ellátni, ha a szeretni tanítás hivatását életed fóku-
szába állítod.

Magányod addig kínzó, míg hited azt föl nem oldja. Az emberi kapcso-
latokba nem kell senkinek beleerőltetnie magát. Belesodródol, ha teszed azt, 
amit tenned kell, ha teszed azt, ami benső békédet biztosítja. Azt a párodat, 
akit te úgy gondolsz, hogy Isten akaratából kell megtalálnod, azt Isten akara-
tából meg is fogod találni, ha hiszel a gondviselésben.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

657.  EGY TANFOLYAMRÓL
Kérdező: 1.Egy tanfolyamról érdeklődöm, amellyel kapcsolatban bi-

zonytalan vagyok. 2. A jövőmet illetően szeretnék információt kapni. 3. Ké-
rek iránymutatást a gyermeknevelés terén.

HANG: "1. Az általad említett tanfolyam mindaddig hasznodra válik, 
amíg nem kerül komoly anyagi áldozatba. Én mindig helyeseltem azt, ha va-
laki tanulni akar azért, hogy szeretetét jobban ki tudja mutatni embertársai 
felé. De mindig elleneztem azt, amikor valaki pénzért akar eladni vagy vásá-
rolni beavatásokat. Áldásom nincs azon, ami üzleti érdekből történik csupán. 
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Mindenkit be tudok avatni, mindenkinek tudok Lelkem által olyan karizmát 
adni, amivel segíteni tud az embereken, de elhatárolom magam minden olyan 
iránytól, amely a meggazdagodást állítja főhelyre.

Első kérdésedre tehát a válaszom ez: Amennyiben időd lehetővé teszi, 
hogy a nevezett tanfolyamra beiratkozz, tedd meg, ha nem kerül különöseb-
ben pénzedbe, és ha nem annak reményében teszed, hogy anyagi előnyökhöz 
juttasson a jövőben e tanfolyam.

2. Minden ember életében csak és kizárólag a JELEN a fontos. Nincs 
más dolgod, mint az, hogy itt és most tedd meg azt, amit megtehetsz azért, 
hogy kimutasd szeretetedet,  illetve az Én szeretetemet,  amely benned mű-
ködni akar. Nincs sem jövő, sem múlt. Csak JELEN van! Én, az ÖRÖK JE-
LEN mondom ezt neked. Én csak a JELENNEK vagyok az Istene. Nem a 
jövő reményében kell Bennem bíznod, hanem abban, hogy veled és benned 
vagyok, és mindezt érted teszem a jelenben.

Tőlem mindenfajta álmodozás  idegen.  Te nem azért  jöttél  a Földre, 
hogy jövőt biztosíts, hanem azért, hogy a jelent megszenteld. Ez a küldeté-
sed. Ezt vállaltad, mielőtt megszülettél. Ezzel a szándékoddal és döntéseddel 
fogsz szembesülni, amikor földi életed véget ér, tehát amikor a halálod után 
Én, a FÉNY átvilágítalak. Igen. Szembesülni fogsz a születésed előtt elgon-
dolt önmagaddal.

3. A gyermeknevelés egyik legfontosabb eleme a szabadságra, tehát a 
felelősségvállalás tudatosítására való nevelés. Minden gyermeknek meg kel-
lene tanulnia már szüleitől, hogy meddig terjed szabadsága köre, és hogy mi-
vel jár, ha ezt nem tölti be, illetve ha ezt túl akarja lépni.

A szeretni tanításnak ez az értelme, tartalma. Ez a te munkád gyerme-
keiddel és mindenkivel szemben. Ez végeredményben számodra önnevelés. 
Arra kell ránevelődnöd, hogy kit és hogyan tudsz megtanítani szeretni, tehát 
megtanítani arra, hogy szeretni csak szabadon lehet, csak felelősséggel lehet, 
és csak helyes Isten- és önismeretre való törekvéssel lehet.
               Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

***************************************************
658. MI A FELADATOM?

Kérdező: Mi a legfontosabb feladatom?
HANG: "Gyermekem!  Azok  a  birkózások,  amelyeket  magaddal  és 

környezeteddel folytatsz, bőséges anyagot tárnak eléd annak érdekében, hogy 
tanulj meg rangsorolni. Pszichikailag szellősebbé és szellemileg nagyvona-
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lúbbá kell lenned, ha nem akarsz fölöslegesen ellenségeket gyűjteni magad-
nak.

Amikor arra kérlek, hogy tanulj meg rangsorolni, akkor arra gondolok, 
hogy komolyan föl kell mérned, mi az, amihez ragaszkodnod kell, és mi az, 
ami nem tartozik a lényeghez. Te túlságosan az igazság rendjébe ágyaztad be 
magadat, s ez akadálya bizonyos empátia kifejlődésének benned. Pedig má-
sok megértése nélkül nem tud senki a Földön fölszabadultan szeretni.

A gondolkodás-átalakításnak ezt  az irányát azokkal szemben kell  el-
kezdened, akikkel  konfliktusokba kerülsz.  Mivel  a szeretetnek csak akkor 
van értelme, ha az a gyakorlatban is megnyilvánul, ezért fontos az, hogy a 
megértés is gyakorlati magatartás legyen.

Újra csak azt mondom, hogy e téren bőséges anyag áll rendelkezésedre.
A szellősség és a nagyvonalúság együttesen RUGALMASSÁG szóval 

fejezhető ki. A lemerevedés nem azonos az állhatatossággal. Az állhatatos-
ságnak akkor van helye, amikor a jóakarat megnyilvánulását  akarja valaki 
megmásítani benned. De csak akkor! Aki kijelentéseihez ragaszkodik, az ál-
talában nem állhatatos, hanem lemerevedett  gondolkodásában, s ez bizony 
előbb-utóbb képtelenné teheti gazdáját arra, hogy szellemileg, lelkileg  fej-
lődni tudjon.

Meg kell tanulnod, hogy ne a pillanatnyi sikerélmény, hanem az örök-
kévalóság fényében megvizsgált  és  próbát  kiállt  érték  legyen számodra  a 
mérvadó. Általában sok keserű csalódástól menekül meg az, aki a napi ese-
ményekre így kérdez rá: Mi ez az örökkévalósághoz képest?!

Legyen ez életed iránymutatója!
Megáldalak SZERETETEM ÉS ÖRÖMÖM LELKÉVEL!"

******************************************************
659. EDDIGI ÉLETPÁLYÁMRÓL

Kérdező: 1. Eddigi életpályámról mi a véleménye az Úrnak? 
2. Milyen sors vár a tőlem külön élő családomra? 3. Kaposmérőn rendezett 
ünnepünk sikeres volt-e az égiek szemében?

HANG: "Gyermekem! Irántad érzett szeretetem parancsolja azt, hogy 
megmondjam neked a következőket: 

1. Érdeklődési irányod vagy a múltra, vagy a jövőre, vagy rajtad kívüli 
eseményekre van beállítva. Ez nem azt eredményezi, amit gyakran kérek tő-
letek, hogy feladatokban gondolkodjatok. Nem. Ez éppen ettől  veszi el az 
időt.
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2. Semmi sem lehet fontosabb számodra, mint  a jelen megszentelése. 
Ezért jöttél le a Földre!

3. A jelen megszenteléséhez ugyan szükség van a múlt, jövő, rajtad kí-
vüli eseményekből levont tanulságokra, bátorításra, de csak emlékezőképes-
séged határain belül lehetnek ezek mérvadók. 

Sokkal fontosabb az, hogy magadon belül, Velem közvetlenül hogyan 
beszéled meg, hogyan tervezed meg az előtted álló feladatok végrehajtását, 
vagyis azt, hogy hogyan kell a jelenedet megszentelned.

Drága Barátom! Munkára fel! Csak általad tudom olyan fényesre csi-
szolni koronádat, hogy az a te szent koronád legyen !

Megáldalak JELENLÉTEM  BIZONYOSSÁGÁVAL"
*****************************************************

660. SZERETNÉK TÁRSAT TALÁLNI
Kérdező: 1. Szeretnék társat találni! 2. Anyagi biztonságot szeretnék, 

biztos munkahellyel. 3. Baj van az egészségemmel.
HANG: "Drága,  drága  Gyermekem!  Számomra  komoly  problémát 

okoz az, hogy hogyan is mondjam meg neked azt, ami minden bajod gyöke-
re. De hát Én tüneti kezelés adására alkalmatlan vagyok. Csak gyökeres or-
voslást tudok ajánlani azoknak, akik a HANG-médiumomhoz fordulnak se-
gítségért.  Nem tehetek mást,  mint  mondom azt,  amit  szeretetem mondani 
diktál. Azért ragaszkodom ehhez, mert eljön az idő, amikor szemtől szembe, 
színről színre látni fogod, hogy csak ez méltó Hozzám, és ez szükséges ne-
ked. Válaszomat a harmadik ponttal kezdem, és ezzel be is fejezem.

Egészségeddel azért van baj, mert különös fontosságot nyert számodra 
a társra találás, és a munkahely, az anyagi biztonság. 

Meggyőződésem,  hogy abba  fog  belepusztulni  világotok,  hogy nem 
hisztek Nekem. Nem hiszitek el, hogy nem kívülről kell elindulnotok befelé, 
hanem belülről kifelé. Nem hiszitek el, hogy azok, akik kívülről indulnak el 
befelé, azok a boldogtalanság útját járják, akkor is, ha dúskálnak a földi ja-
vakban, mert menekülésben vannak önmaguk elől, s akik belülről indulnak 
el kifelé, azok a leglehetetlenebb körülmények között is szívükben hordoz-
zák az Én békémet, melyet a mulandó világ sem nem adhat, sem el nem ve-
het az enyéimtől. Nem hiszitek el, hogy aki kívülről indul el befelé, az soha-
sem fog elérkezni oda, ahová elindult. Nem fog soha ráérni arra, hogy szívé-
ben Velem találkozzék. Nem hiszitek el, hogy mindazok, akik körülményeik-
ben, társkapcsolatukban akarják megtalálni életük megoldását, ahelyett, hogy 
Velem személyes kapcsolatot építenének ki,  feltétlenül csalódások sorozatá-
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nak teszik ki magukat, s ennek a beteges szemléletnek olyan testi betegségtü-
netei is megjelennek, amelyekkel az orvosok sem tudnak mit kezdeni, csak 
nagyon rövid távon némi tüneti kezelést tudnak alkalmazni.

A hithűségnek van olyan szintje, amelyhez nem kell különös isteni se-
gítség, hogy valóság legyen. Ha nem így lenne, akkor nem dorgálhattam vol-
na meg szinte minden alkalommal tanítványaimat, amikor nem találtam ben-
nük elég hitet. Nem lehet hát Rám hárítani a felelősséget, ha valaki kishitűsé-
ge folytán tanácstalanul áll a világban, s tele van lelki, testi betegségekkel.

Drága, drága Gyermekem! Hitből élni nem komplikált  dolog. Tudod 
hogyan kell? Élj úgy, mintha hinnél! És máris elindultál a hithűség fejlődésé-
nek útján. Aki így indul el, az belülről indul el, az Velem indul el, az leg-
többször el sem indul, mert Én hordozom karjaimban.

Nagyon szeretlek! Megáldalak hogy látni tudj a SZÍVEDDEL!"
*****************************************************

661.  TÁRSAM VISSZATÉR?
Kérdező: 1. Van-e reményem arra, hogy házastársam visszatér család-

jához? 2. Hibás vagyok házastársam hűtlenségében? 3. Aggódom anyámért.
HANG:  "1.  Egy földi  élet  túl  kevés ahhoz,  hogy olyan lelki  sebek, 

amelyeket ti  hordotok magatokban, begyógyuljanak. Egész életednek jelen 
problémája nem jelen életetek következménye. Minden ember hoz magával 
egy olyan sorsvonalat, amely kizárólag az övé, és amely arra való, hogy e 
sorsvonal mentén igazolja azt a szeretetet, amely lényegében Velem azonos, 
és amelyre mint szemetek fényére kellene vigyáznotok.

A házasságok arra valók, hogy mindkét fél segítse egymást e szeretet-
nek megtisztításában, kibontásában. Arra való tehát a házasság, hogy azok a 
hiányosságok, amelyek miatt le kellett születnetek a Földre, az önzetlenség-
ben hozott döntéseitek által megszűnjenek, s így ez a föli pokol ugródeszka 
legyen számotokra, hogy Hozzám térjetek.

Mint tapasztalod, olyan vágy él benned, amely a legtermészetesebb, ha 
családanyának tudod magadat. De te elsősorban Isten gyermeke kell hogy le-
gyél, és  akkor már e vágyad bátorítása Részemről nem gyógyítana téged, 
csak elodázná azt a feladatodat, amely nem kevesebb, mint az, hogy szabad-
dá válj házastársadtól. Nemcsak vágynod nem kellene utána, de nem is sza-
badna engedned, hogy még egyszer nálad találjon biztonságot felelőtlen éle-
tének eltussolására.

Drága Leányom! Te összekevered a toleranciát a bűnpártolással, a bűn-
részességgel. Amit te megélsz,  az nem szeretet,  az nem tolerancia, hanem 

828.



bűnpártolás! Szívvel-lélekkel, tűzzel-vassal ellene kellene lenned ennek, ha 
megfelelő önérzettel rendelkeznél, s nem azt tartanád legfontosabbnak, hogy 
ő visszatérjen, hanem azt, hogy férjed kedvesét kizavard házadból. Neked ez 
lenne a feladatod!, és nem az elnézés, a lelkizés, a rábeszélés, a tűrés és mi-
egyéb.

Sajnos, nem tudok mást mondani, mint azt, hogy pontosan úgy, ahogy 
társad bűnös módon nem oldja fel karmáját, te éppen ezt teszed, amikor őt 
tartod életed boldogítójának, és nem Engem. Tudom, hogy csúnyán hangzik, 
de mégis igaz, hogy a lényegben azonos vagy férjeddel. Ő a felszínen és nyíl-
tan, te a mélyben és burkoltan állítasz Engem félre, s teszel helyembe mást.

Idegen vagy házastárs, egyre megy, amikor arról van szó, hogy valaki 
bűnös vagy bűnrészes. Az a fájdalom, amely benned van, az nem az Én fáj-
dalmam, hanem a pokol fájdalma, bűnös elnézésed fájdalma, melyet össze-
keversz a házastársi hűséggel, holott ahhoz ennek semmi köze sincsen.

Mivel helyetted nem tudok Én megjavulni,  nem tudok Én határozott 
lenni, ezért nem is tudom e magatartásod következményeit  könnyíteni.

Nagyon szenvedek amiatt,  hogy nem tudsz kiállni Mellettem! S nem 
tudod elzavarni mindkettőjüket, akik téged egy önérzet nélküli rongy-senki-
nek néznek, és akik e magatartásukkal, éppen benső szabadságod hiánya mi-
att, téged is elsodornak Tőlem.
   Megáldalak A TISZTÁNLÁTÁS ÉS A BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

*****************************************************
662. NAGYON MEGGYÖTÖRT VAGYOK

Kérdező: Nagyon meggyötört vagyok. Akiért szívből tudnék élni, az-
zal nem élhetek. Mit tegyek érte?

HANG: "Drága Gyermekem! Mivel Hozzám fordultál, ezért feltétlenül 
olyan választ fogsz kapni problémádra, amely egészen biztosan átsegít min-
den nehézségen. Igen, mert az elmúlt időben nagyon meg kellett tapasztal-
nod, hogy mennyire törékeny benned az a tartás, amelyet idegzetnek nevez-
tek.

Nyilván tudod, hogy nincs ember a világon, aki kielégíthetné azt a bol-
dogság-vágyat, amely rugója minden emberi törekvésnek. Tudod azt is, hogy 
a mulandó élet nem is lehet olyan emberi kapcsolatoknak műhelye, amely 
kapcsolatok örök kapcsolatok lehetnének. Tudod azt is, hogy az erkölcs, te-
hát a boldogság, tehát a benső béke területén fából vaskarika az, amikor vala-
ki úgy gondolja, hogy boldogítani tudna valakit. De azt is tudnod kell, hogy 
Én feltétlenül képes vagyok arra, amire benneteket teremtettelek, vagyis arra, 
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hogy Bennem, Általam és Velem bármilyen nehézségen át tudjatok lendülni, 
s átvegyétek Tőlem az Én békémet. 

Amire nem szoktál gondolni, az a következő: Ha egy művész ott áll 
egy értékes márványtömb előtt, s hosszan nézi, akkor már látja e márványban 
azt az alakot, amelyet ki fog belőle bontani. Látja, tudja, nem kell mást csi-
nálnia, mint a márványtömbről lefaragni a fölösleget, hogy ott álljon előtte 
az, amit, akit még munkája kezdetén beleálmodott a kidolgozandó márvány-
ba. Ha a márványtömb öntudatra ébredne, s látná, hogy a Mester vésővel, ka-
lapáccsal közeledik feléje, bizony följajdulna.

Én vagyok az a Mester, aki az érzékek, a szellem, a lélek éjszakáján át-
gyúrom hol törékeny, hol kemény márványlétedet, hogy álmom rólad, a te 
örök, Engem visszatükröző szépséged soha el nem múlónak tündököljön ma-
gad és az egész mennyország örömére.

Amit kérek tőled, az az, hogy NE imádkozz azért az illetőért, akiről le-
veledben írtál! Az imáddal csak ártasz magadnak is, neki is. Bőven elég, ha 
egyetlen alkalommal,  gondolatban Rám bízod őt,  és a többi már nem a te 
dolgod. A te ősellenséged akar kínozni azzal is, hogy imádkoztat. Csak akkor 
tudok segítségedre lenni, ha nem veszed be ezt a csalit, és a vallásosság ör-
dögének támadására nem adod meg magadat. A vallásosság ördöge az egyik 
legördögibb ördög.

Az Én Édesanyám rájött, hogy akkor tesz Nekem és önmagának is leg-
jobbat, ha kilép az életemből (Mt. 12;48). Amikor ezt megtette, akkor nem 
eltávolodott a boldogságától, hanem ekkor biztosította azt igazán. A vallási 
mezbe öltöztetett emberi kapcsolatok tudnak lenni a legkegyetlenebb, legör-
dögibb,  legrabszolgatartóbb,  legmegkötözöttebb kapcsolatok.  Ezek vannak 
legtávolabb Tőlem, az Atyámtól, az Isten országától, tehát attól a szabadság-
tól, amely a Lelkem természetes tartózkodási helye (2Kor 3;17).

        Megáldalak SZERETETEM  SZABADSÁGÁVAL 
                                                    ÉS
                           SZABADSÁGOM SZERETETÉVEL!"

****************************************************
663. TÁVOL VAGYOK GYERMEKEMTŐL

Kérdező:  Távol  vagyok gyermekemtől.  Szenvedek a  magány miatt. 
Meddig tart ez még?

HANG: "Nagyon megértem lelki szenvedésedet. Sőt!, azt kell monda-
nom, hogy az Én szenvedésemnek töredékét kell megélned azáltal, hogy tá-
vol vagy gyermekedtől. Azért mondom ezt, mert mérhetetlenül sok gyerme-
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kemtől kell  távol lennem, pedig tudom, hogy csak Nálam találhatják meg 
boldogságukat, tehát nem olyan helyzetben tudom enyéimet, mint te gyerme-
kedet. Bizony iszonyatos dolog az, ami együvé lett teremtve, az nem lehet 
együtt.

A fenti sorokat azért mondtam, hogy éreztessem veled, mennyire nem 
azon az alapon állsz életszemléleteddel, amely megkönnyíthetné életedet. Én 
valóban, mint a te legjobban szerető Istened, így vagyok kénytelen sóhajtani: 
Óh, mikor értitek meg, drága gyermekeim, hogy hiába tömitek magatokba az 
olyan ételt,  amelyből ki van vonva a tápszer?! Akár szét  is pukkadhattok, 
mégsem juttok el a jóllakottság érzéséig! Mikor nyílik ki már szívetek sze-
me, tehát mikor kezditek elhinni, hogy a megkötözöttség az rabság, és mivel 
szabadságra lettetek teremtve, rabságban soha nem lehettek boldogok?! Mi-
kor értitek meg, hogy szabadságotokat csak Tőlem lehet elfogadnotok, mert 
mások  azt  nektek  meg  nem  adhatják,  hisz  senki  sem  adhatja  azt,  amije 
nincs?!  Szülők,  mikor  értitek meg,  hogy nem gyermekeitekre vagytok te-
remtve, hogy ő nem azért választott titeket, hogy birtokolhassátok gyermeke-
teket, és a gyermek is csak addig akarja birtokolni szüleit, amíg nem jut el 
oda, hogy már nincs szüksége a szülőre?! Mikor értitek meg, hogy aki jobban 
szereti családját, mint Engem, az nem méltó Hozzám?! (Mt 10;37). Hogyan 
adjam tudtotokra, hogy nem boldogít annak elérése, amiben bíztok? Hogyan 
mondjam meg, hogy Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET? Vagyis minden 
más zsákutca, hazugság és halál!

Hiába mondom,  nem hiszitek.  Azt  gondoljátok,  hogy egy ötös  lottó 
többet ér,  mint Velem együtt élni. Azt gondolod, hogy neked, gyermekednek 
boldogságán valamit is változtat az, hogy együtt vagytok vagy sem. Nem hi-
szed el, hogy a földi életben azok az apró örömök, amelyek feledtetik veletek 
azt, hogy a halál felé meneteltek, azok narkotikumok csupán, és nem életet 
adó nektár.

Drága Gyermekem! Amit te most tanulsz, azért tanulod, mert segíteni 
akarsz szenvedő embertársaidon. Szeretet van hát benned, s hiszed azt, hogy 
ez a szeretet értelmes dolog. Hidd el, hogy nagyobb szeretetem van Irántad, 
mint a tiéd mások iránt. Hidd el, hogy ennek a szeretetnek megnyilvánulását 
csak azok élvezhetik, akik vállalkoznak arra, hogy átalakítsák gondolkodásu-
kat, mint ahogy a te gyógyító masszázsod is csak annak használ, aki aláveti 
magát annak.

Ha arra gondolsz, hogy még így sincs elég időd rám, amikor egyedül 
vagy, hát akkor hogyan lenne akkor, ha mással lennél elfoglalva. Gondold el, 
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ha valakit még kényszeríteni sem tudok arra, hogy felismerje, vagy Én boldo-
gítom, vagy boldogtalan marad, akkor mennyire reménytelenül remélek Én 
bennetek!

A betegségekre azt szoktátok mondani, hogy azok az ÉN kegyetlen ke-
gyelmeim, mert akkor legalább hangzik szívetekből: "Jaj Istenem! Meddig 
tűröd még? Meddig tart ez még?!" 

Sajnos, nektek már ez is sok, hogy ennyit foglalkozzatok Velem. Ve-
lem, aki nélkül semmit sem tehettek, ami hasznotokra lenne.

Nagyon szeretlek! Nem tudok nélküled élni! Ezért életednek arról a te-
rületéről, amelyről nem szoríthatsz ki, tehát meglétedből, soha nem tágítok. 
De kénytelen vagyok engedni annak, aki ki akar szorítani a boldogsága terü-
letéről. Vagyis, kénytelen vagyok megtapasztaltatni azt,  hogy lehetetlenség 
boldoggá lenni úgy, ahogy Én nem akarom, illetve Én azért nem akarom, 
hogy úgy legyél boldog, ahogy te akarod, mert tudom, hogy az lehetetlenség. 
Csak aki elveszíti életét, az tudja megtalálni azt (Mt. 10;39). Csak aki életé-
nek középpontjában vagyok, annak vagyok benne az életében.

Amikor azt kérdezed: " ...van-e valamilyen remény ebben az életben", 
akkor tökéletes tanúságot teszel arról, hogy elkezdődik közöttünk a süketek 
párbeszéde (1Kor 15;19).

Drága Gyermekem! Könyörgöm, kezdd el átalakítani gondolkodásodat, 
hogy át tudjam adni neked szívem békéjét, boldogságát. Nagyon szeretném, 
ha nem gyermekedtől, nem másoktól, hanem Tőlem várnád azt, amit mások-
tól hiába is vársz, mert  ha helyembe állítod bármelyiket,  attól  gyermeked, 
más embertársad vagy akárki, nem lesz isten, csupán bálvány marad. Én pe-
dig  lerontok  minden  bálványt!!!  Átvilágítok  minden  hazugságot,  és  meg-
szüntetek minden mellébeszélést!  Nem elégszem meg azzal,  hogy bárki is 
csupán szavaival imádjon! Csak az az imádás igazi, amely mögött ott áll egy 
Nekem adott hiteles élet. Minden más imádás KÁROMLÁS! 

Újra mondom: Nagyon szeretlek! Egyetlen földi életemet,  bár vérrel 
verejtékezve, de odaadtam érted! Bízzál jobban Bennem!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!
****************************************************

664. MI A LÉLEKKERESZTSÉG?
Kérdező: 1.  Egészségi  állapotom siralmas.  2.  Egész  életemet  ilyen 

szenvedésekkel kell leélnem? 3. Mi a Lélekkeresztség? 4. Helyes-e az a sze-
retet, amellyel a tévelygő gyermekemet szeretem?
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HANG: "Mielőtt a Földre születtél, vállaltál egy olyan szenvedékeny 
emberi sorsot, amely részben megóv, részben megerősít. 

Legtöbb ember az egészségi állapotához nem köti hozzá azt a felelős-
ségvállalást, ami pedig ezzel együtt jár. Amint legtöbb ember nem éli meg 
vigasznak azt,  hogy betegsége csökkenti  felelősségvállalásának körét,  úgy 
nem éli meg fokozott tehernek az egészséggel járó többlet-felelősséget sem. 
Ez érthető, mivel a földi élet csupa köd és homály ahhoz viszonyítva, ahon-
nan jöttél, és ahová tartasz. Itt valóban az cselekszik  legjobban, aki a pillanat 
lehetőségeire figyel, és ezt törekszik megtölteni jó erkölcsi tartalommal.

Amikor  tehát  az  első két  problémádra válaszolok,  akkor lényegében 
arra hívom fel figyelmedet, hogy  egészségi állapotod se nem siralmas, se 
nem rózsás, csupán olyan, amilyen, és neked ezt az állapotot, mint karmikus 
adottságot, kell a mindenkori jelenben úgy megélned, hogy örülni tudj majd 
a pillanatok sorozatában hozott döntéseidnek  akkor, amikor az utolsó pilla-
natban búcsút mondasz e földi vándorlásnak.

A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, mennyország-élmény, tehát 
örömforrás fölszakadása az emberi lélekben, amely az újjászületést, mint re-
alitást eredményezi annak számára, akiben ez az élmény feltört, akit ez az él-
mény átjárt. Ez a Szentlélekből való újjászületés. E nélkül nincs üdvösség 
senki számára. 

Akiknél a tudatlanság nem teszi lehetővé ennek az élménynek kibonta-
kozását - mivel a kegyelem csak abban az irányban tud hatni, amely irányban 
az értelem nyitott -, annál a halál pillanata az, amikor ez vele megtörténik. 
De ennek meg kell történnie, mielőtt valaki véglegesül az örök boldogság ál-
lapotában.

A Lélekkeresztség a Szentlélek műve, akit az Én Atyám boldog öröm-
mel ad mindazoknak, akik vágyakoznak erre (Lk 11;13). Az ember oldaláról 
tehát feltétlen feltétel, hogy vágyakozzon utána az, aki már hallott erről. Kér-
je, könyörögjön érte, és bízzon abban, hogy Isten hűséges ígéretei teljesítésé-
ben.

 Állhatatosan és nagy áhítattal kell kérned. Nem Atyám miatt kell kér-
ned így, hanem magad miatt,  mert  áhítatos és állhatatos kéréseddel teszed 
magadat lélekben befogadóvá az újjászületésre.

Gyermekét az a szülő szereti helyesen, aki nem lépi át gyermeke sza-
badságának körét, tehát nem vállal felelősséget a gyermek felelős cselekede-
teinek következményeiért,  és aki nem engedi, hogy gyermeke átlépje az ő 
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szabadságának körét, tehát  megállj-t! tud parancsolni gyermekének, amikor 
az olyat kér szülőjétől, amihez nincs joga.

Vigyázz! Már az alapbeállítás hamis, ha azt gondolod, hogy van gyer-
meked! Van olyan, akit a világra hoztál az Én gyermekeim közül, és ez a 
gyermek azért vállalt téged, hogy gondját viseld addig, amíg nem lesz nagy-
korú. Ha ezután is saját gyermekednek tartod őt, akkor nem szereted őt he-
lyesen. Nem, mert könnyen bűnrészessé tehet téged. Könnyen olyasmit kí-
vánhat, amely kívánság teljesítése vagy bűnöket takar, vagy további bűnöket 
segít elő.

Minden szülőnek - ebben a saját Édesanyám sem volt kivétel - meg 
kell tanulnia, hogy szabaddá váljon gyermekétől,  hogy megszüntesse azt a 
megkötözöttséget  szellemileg,  lelkileg,  erkölcsileg,  anyagilag,  amelyet  a 
Földre születésnél a köldökzsinór elvágása szimbolizál.

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
***************************************************

665. HÁZASSÁGOM VÁLSÁGOS
Kérdező: 1. Egy meditációs csoportba járok. 2. Házasságom válságos. 

3. Problémáim vannak gyermekeimmel kapcsolatban. Gyermekeim jövőjéért 
feláldozhatom-e házaséletünk látszat-nyugalmát?

HANG: "Minden meditációs csoportnak az kell legyen a célja, hogy 
növelje bennetek a szeretetet Irántam és embertársaitok iránt.  E szeretet csak 
akkor valódi, hogyha szívbékével jár együtt. Ezt célozza meg az a meditációs 
csoport, amely ki akarja hozni belőletek azt az erőt, amelyet Én oltottam bele 
természetetekbe. A cél tehát a fontos!

A házastársi  kapcsolat  semmiképpen sem alá-fölé  rendelt  kapcsolat. 
Aki a házasságban uralkodni akar, az gyakorlatilag cáfolja azt  az ígéretét, 
amelyet a házasságkötés alkalmával mondott. Igen, mert a szeretet és az ural-
kodás ember és ember között  nem fér össze. A szeretet:  szabad szolgálat, 
amely semmiféle kényszert nem képes sem  elfogadni, sem alkalmazni. Ahol 
kényszer van, ott Én nem vagyok jelen. 

A gyermekeiddel  kapcsolatban neked is,  gyermekeidnek is  meg kell 
harcolnotok azt a szabadságharcotokat, amely feltétele annak, hogy helyesen 
tudjátok szeretni egymást. A szabadság körén belül mindenkinek saját fele-
lőssége, hogy tettei következményeit magára kell vállalnia. Az a szülő, aki 
elnéző,  az  bűnrészes.  Feltétlenül  fontos,  hogy a  szeretet  IGAZSÁGBAN 
nyilvánuljon meg, és az igazság SZERETETBEN. Csak abban az esetben 
fordulhat át az igazság IRGALOMRA, ha komoly bűnbánatot mutat az, aki 
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úgy érzi, hogy az igazság nagy szenvedést jelent számára. De csak ebben az 
esetben lehet lemondani arról az igazságról, ami szükségszerűen együtt jár a 
szeretettel, ha nem akar megalkuvássá silányulni.

Arról szó sem lehet, hogy bármit vagy bárkit is feláldozz gyermekeid 
jövőjéért. Gyermekeid jövője nem a te kezedben van!!! Neked a jelen meg-
szentelése a feladatod. Ezért születtél le a Földre, és gyermekeid azért válasz-
tottak téged, mert akkor, amikor sokkal tisztábban láttak, mint most, akkor 
úgy látták, hogy melletted tudják kibontani legjobban benső értékeiket. Ha 
ők ezt nem teszik, azért nem te vagy a felelős. Neked nem gyermekeidért kell 
élned, hanem Értem! Nekik is, mint mindenkinek, Értem kell élniük, ha bol-
dogok akarnak lenni. Amíg erre rá nem jön valaki, addig csak menekül ön-
maga elől.

Mérhetetlen szeretettel szeretlek, és azt akarom, hogy ne engedj Engem 
kiszorítani senkitől, sem házastárstól, sem gyermektől, életed gyújtópontjá-
ból. Őket is csak akkor szereted helyesen, ha úgy szereted őket, mint Én, te-
hát csak abban állsz melléjük, amiben saját erejük nem elégséges, tehát ami-
ben nincs semmi felelősségük, tehát abban, ami a jelened megszentelésében 
neked a feladatod. Ez férjedre, gyermekeidre egyaránt áll.

Megáldalak, hogy IGAZSÁGBAN TUDJ SZERETNI, ÉS 
                         SZERETETBEN TUDJ IGAZSÁGOS LENNI!"

******************************************************
666.  KI VAGYOK ÉN?
 Kérdező: 1. Ki vagyok, és miért van annyi testi bajom? 2. A dianetiká-
val érdemes foglalkozni? 3. Szerinted az ember növényevő? 3. Igaz forrás az 
arámi nyelvű evangélium?

HANG: "1. Te Isten gyermeke vagy. Azt a karmádat, amely földi éle-
ted sorsvonalát jelenti, azért választottad, mert úgy láttad, hogy e sorsvonalra 
tudod legjobban felfűzni azokat a döntéseidet, amelyek tisztává, egyértelmű-
vé érlelik szeretetedet.

2. Érdemes egyszer komolyan, odafigyelve elolvasni az említett köny-
vet, de gyakorlati alkalmazására annyi időt kellene áldoznod, ha a teljességre 
törekednél, hogy éppen a leglényegesebbet kellene ennek érdekében elhanya-
golnod. A leglényegesebb a másért élés, amely boldogítani fog téged - ha el 
nem hanyagolod - a halálod pillanatában. 

3. Az ember soha nem volt növényevő. Az ember mindig mindenevő 
volt. Az a hangsúly, amit jelen korotokban az étkezési dolgokra tesztek, azért 
van, mert már nem köt le benneteket semmiféle előttetek álló eszme, feladat, 
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s ezért szembesülnötök kell  azzal a mulandósággal, amely kérlelhetetlenül 
elétek áll, rátok kérdez, s ti szeretnétek menekülni attól, hogy választ kelljen 
adnotok e kérdésre: mire használjátok fel a mulandó élet lehetőségeit? E me-
nekülés hozza ki belőletek azt a választ, amelyről úgy gondoljátok, hogyha 
nem is nyugtat meg benneteket, de legalább nem teszi gyötrelmessé a mulan-
dóság  valóságának elfogadását. A válaszotok így hangzik: mulandó életün-
ket arra használjuk, hogy a mulandóság minél tovább tartson.

Sokkal jobban tennétek, ha nem arra tennétek a hangsúlyt, hogy mit 
esztek, mit isztok, mibe öltözködtök, hanem arra, hogy a mulandó életben azt 
keressétek, ami nem mulandó, tehát az Isten országát és annak igazságát (Mt 
6;33).

4. Ami pedig az említett evangéliumot illeti, azt kell mondanom, hogy 
a jelenleg ismert négy evangélium sem elég arra, hogy bárki is mindenben 
színről színre lásson mindent. De igenis elég arra, hogy erkölcsi kérdésekben 
kételyei ne legyenek. És ez a lényeg! Ha valaki a négy evangélium alapján, 
mint  életformán,  úgy akar  eligazodni,  hogy átadja  Lelkemnek  saját  józan 
eszét, akkor a maga részéről megtett mindent, amit itt a Földön ember megte-
het, és így Lelkem irányítása alatt és által a földi életben is és az örök életben 
is boldog lesz. Ez azért evidens, mert Isten a maga részéről nem vétkezik 
mulasztással sem!

Megáldalak. Kérd gyakran áldásomat, főleg reggel, amikor felébredsz! 
Áldásom ilyenkor olyan erőt közvetít, amire aznap éppen szükséged lesz. - 
NAGYON  SZERETLEK!"

******************************************************
667.  VÁLLALKOZÁSOM SIKERES LEHET?

Kérdező: Vállalkozásom miképpen lehet sikeres?
HANG:  "Kedves  Barátom!  Ha  elolvasod  Máté  6;24-34-ig  mondott 

szavaimat, ha elolvasod Lukács 12;20-ban lévő szavaimat vagy Máté 16;25-
öt, és még sorolhatnám azokat az evangéliumi helyeket, amelyekben kérdé-
sedre bőséges választ adtam már kétezer évvel ezelőtt, akkor belátod, hogy 
Én mire való vagyok.

Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és örökké! (Zsid 13;8). Ez igaz arra is, 
hogy mérhetetlenül szeretlek téged, szeretem családodat, és nem vagyok sze-
mélyválogató, tehát senki válláról nem vehetem le a felelősség terhét. Vagyis 
senki sem hivatkozhat Rám, ha úgy tapasztalja, hogy nem jött be valami vál-
lalkozása, és senki sem mondhatja azt sem, hogy őt jobban segítettem má-
sokkal szemben, ha bejön valamelyik vállalkozása.
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Szabad ember vagy! Senki sem bújhat ki a felelősség alól. Ezért na-
gyon fontos, hogy tiszta szándék vezessen, bármit  csinálsz.  Ha szándékod 
tiszta, akkor lelkileg akkor is nyertes vagy, ha vállalkozásod sikertelennek bi-
zonyul, ha pedig nem tiszta a szándékod, tehát nem az Irántam való önzetlen 
szeretet vezérelt, akkor lelkileg akkor is vesztes leszel, ha vállalkozásod si-
keresnek bizonyult.  A szándék tehát a fontos, amelyet józan eszed alapján 
kell gyakorlattá tenned.

Megáldalak  LELKEM BÖLCSESSÉGÉVEL!"
******************************************************

668. HOZZAK ÁLDOZATOT A TOVÁBBKÉPZÉSÉRT?
Kérdező:  1. Akitől választ kaptam egy problémámra, "pénzért" vásá-

rolta a tudását. Jöhet a tőle kapott tanács Tőled? 2. Pénz nélkül hogyan lehet 
olyan ismeretekre jutni, amelyek segítik a szeretet kibontakozását? 3. Fektes-
sek pénzt abba, hogy tovább képezzem magam? 4. Valaki egy nagyobb ösz-
szeggel tartozik nekem. Menjek utána? 5. Csütörtöki összejövetelünkön jelen 
vagy?

HANG: "A beavatás és a tanulás nem azonos tartalmú fogalmak. Ter-
mészetes, hogy fizetni kell egy tanárnak, ha valaki tanulni akar tőle. Olyan 
beavatásoktól  elhatárolom magam, amelyekért  pénzt  kérnek. Én képes va-
gyok mindenkit  beavatni,  tehát  karizmával  ellátni,  ha valaki  átadja magát 
Nekem. Aki az emberi  természet  természetes  erőit  tanulmányozva tanulni 
akar, s ezért  professzora anyagi hozzájárulást kér, ezt természetesnek tartom. 
Súlyos bűnnek tartom viszont, ha valaki a szellemi világgal való érintkezés-
hez szükséges mágiáért, szertartásért pénzt kér, pénzt ad. A tudatlanságon kí-
vül az ilyen embert semmi sem menti föl erkölcsileg.

Mivel az istenszeretőknek minden javukra válik, ezért az Általam el-
lenzett módon történt beavató is tud gyógyítani, jövőbe látni, lélekbe látni, s 
így használni  az enyéimnek. De ezek fogják hallani tőlem azt,  amit  Máté 
7;23-ban olvashatsz. Nem is beszélve 24;24-ben leírtakról. Bizony végidőket 
éltek!

Mindenféle továbbképzést, mely tiszta szándékkal, tehát Irántam való 
szeretetből történik, csak helyeselni tudok. Főleg a nyelvek tanulását! Ez kü-
lönösen közel áll szívemhez, mert  szöges ellentéte annak a gonoszságnak, 
amelyet ti bábeli nyelvzavarnak mondotok.

Igenis, nektek szellemi emberekké kell válnotok. Csak szellemi erőfe-
szítéssel lehet legyőzni az anyagiasság lehúzó erőit. Olyan szellemi erőfeszí-
tésekkel, amelyek igyekszenek értelmet adni a szeretetből meghozott áldoza-
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toknak. Olyan szellemi erőfeszítésekre van szükség, amely által valóban TA-
NÍTVÁNYAIMMÁ lehettek.

 Sajnos, a ti korotokban, és főleg a ti országotokban, szinte kézzel lehet 
megfogni azt az igazságot, hogy a világ fiai okosabbak a maguk nemében a 
világosság fiainál (Lk 16;8). E világ fiai éppen azért, mert átadták értelmüket 
sötét erőknek, uralkodni látszanak a világosság azon fiain, akik még nem ad-
ták át eszüket az Én Lelkemnek. Pedig az a világosság, amit a világ fiai értel-
mük odaáldozásával átadtak a sötétség Fejedelmének, az a világosság nem 
más, mint a csukott szemű ember fantáziavilágában kigyúlt fény világossága. 
A fantáziálás a leglustább embernek is képes sikerélményeket nyújtani. Or-
szágokat hódíthat meg fantáziálásában az, aki még arra sem képes, hogy reg-
gel időben fölkeljen.

Amikor tehát azt kérem tőled, hogy légy szellemi ember, akkor azt ké-
rem, hogy az Én Szellemem által alakítsd életedet! 

Az Én Lelkem az erő és a bölcsesség Lelke. Ezért amennyire rajtad áll, 
feltétlenül menj utána annak, aki nagyobb összeggel tartozik neked. Addig 
kell utána menned, míg vagy véglegesen el nem utasít, s így igazolja, hogy 
átok alatt áll, vagy hitegetés helyett valóban mindent elkövet annak érdeké-
ben, hogy helyreálljon a becsülete. 

A te bölcsességednek kell döntenie ilyen esetben, hogy okos kompro-
misszumot köss. De semmiképpen sem szabad engedned, hogy bárgyúnak 
nézzenek azért, mert szeretet van benned. A szeretet nagyon kemény is tud 
lenni, ha azt látja, hogy a másik félnek erre van szüksége ahhoz, hogy helye-
sen gondolkodjék. Higgy Nekem ebben is!

Abban a közösségben, amelybe jársz, az Én jelenlétem teljesen tőletek 
függ. Mindenütt ott vagyok, ahol ketten-hárman az Én nevemben jönnek ösz-
sze. Abban az közösségben is csak azok számára vagyok jelen, akik így gon-
dolkodnak. A te jó szándékod egyedül nem elég, hogy mások számára is je-
len legyek. Legalább kettőnek lenni kell egy közösségben, hogy Engem meg-
jelenítsenek annak érdekében, hogy az a közösség Lelkem irányítása alá ke-
rüljön.

Nagyon szeretlek és nagyon bízom benned. Kérem, hogy tartózkodj a 
végletektől, tudj különbséget tenni a különböző szavak tartalma között, igaz-
ságra törekedj szíved szeretetében, és feltétlenül bízz a szeretet győzelmében, 
ha igazságtalanul bánnak veled.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************
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669. JÉZUS MEGBOCSÁT NEKEM?
Kérdező: Megbocsát nekem az én drága Jézusom?
HANG: "Drága,  drága Gyermekem!  Töröld  le  lelkedről  a  bűnbánat 

könnyeit, és hullass örömkönnyeket! A te eddigi életed már megszűnt a te 
életed lenni. Azok a lelki betegségek, amelyeken át kellett menned, már meg-
szűntek, és így te már nem vagy az az ember, aki régen a bűnök mélységét 
járta. Értsd meg! Újjá születtél!!! Egy új ember vagy már, akinek nem sirán-
koznia kell  a régi ember botlásai  miatt,  hanem örömmel  kell  hálát  adnod 
azért, hogy az Enyém vagy. Azt nagyon jól gondoltad, hogy az Én országom-
ban nincs helye bűnös embereknek, csak megigazult embereknek (Lk 14;18) 
Éppen azért teremtettelek újjá, hogy ne a régi, bűnös embernek tudd maga-
dat, akinek Isten megbocsátott, de azért ugyanúgy bűnös, hanem új teremt-
ménynek tudd magadat, és örülj ennek az új életednek, amelyet Tőlem kap-
tál. 

Igaz, csak azért kaphattad, mert bűnbánó voltál, de a lényeg, hogy most 
már nincs miért bűnbánóskodnod, mert új teremtmény vagy! Ostoba ember 
az, aki kigyógyulva egy betegségéből, még később is amiatt kesereg, hogy 
valamikor beteg volt. A normális az, hogy örül az egészégének! 

Tehát te is, nem az vagy már, aki voltál. Emlékeidben ugyan az vagy, 
de az emlék az emlék, és nem valós jelen. Ne emlékeidből élj, hanem Belő-
lem!

Ha te tudnád, ha te átélhetnéd, hogy itt a mennyben mekkora örömöt 
okoztál  nekünk  megtéréseddel,  akkor  kimondhatatlanul  örülnél  velünk 
együtt! Én ezt is kérem tőled.

Te vagy nekünk a megtalált bárány, akit vállaimon hordok szívemhez 
szorítva, s akiből, míg hordom, a megtalálás örömében sem feledkezem meg 
arról, hogy finoman kiszedjem belőled azokat a tüskéket, melyeket azalatt, 
míg elcsatangoltál,  fölszedtél  magadra, s mindent el akarok követni,  hogy 
gyógyítsam e tüskék által okozott sebeket. Te vagy az az elgurult drachma, 
amelyért a háziasszony mindent fölkutatott, míg végül megtalált, s most ör-
vendezve  mutogat  szomszédainak:  megtaláltam  az  elveszett  drachmámat! 
Örüljetek velem! (Lk 15;9)

Drága Gyermekem! Fogadd szívedbe az Én békémet! Békét adok ne-
ked. Az Én békémet adom neked. Nem amint a világ adja, adom Én neked. 
Ne nyugtalankodjék hát szíved ( Jn 14;27)!

Szeretettel kérlek, ne légy hitetlen! Hidd el, hogy mérhetetlen szeretet-
tel örülök neked, és nekem fáj az, ha ezt nem fogadod el, ha nem hiszel ab-

839.



ban, hogy új teremtmény vagy, ha nem akarsz örülni a Tőlem kapott új éle-
tednek.

Hidd el, semmi különbség nincs aközött a lélek között, aki soha sem 
volt szennyes, és aközött, aki szennyes volt, de megmosdott a Bárány véré-
ben! Hidd el, hogy egyformán tündöklő mindkettő. A különbség csupán any-
nyi lehet a kettő között, hogy aki a Bárány vérében lett tiszta, az jobban örül-
het, és annak jobban örülhetnek. Ezt jelenti az, amit a Máté 18;13-ban olva-
sol.

Örülj Velem és angyalaimmal ÖNMAGADÉRT! Alleluja!
Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL ÉS ÖRÖMÉVEL!"
*****************************************************

670. TANULJAK MÉDIUMÍTÁST, VAGY SEM?
Kérdező: 1. Hagyjam abba a médiumítás tanulását? 2. Nem leszek ne-

gatív erőknek kitéve, ha ezt teszem? 3. A Te helyesléseddel jött az, aki beje-
lentkezett nálam? 4. Lelked akkor is a kapcsolatok lelke, ha mindenben el-
megyünk egymás mellett? Ezt házasságommal kapcsolatban kérdezem. 4. Mi 
a  véleményed  a  DIANETIKÁRÓL?  5.  Amikor  őrangyalommal  beszélek, 
érintést érzek. Tőle jön ez?

HANG: "Semmiféle tanulást nem szabad abbahagyni, ha az saját lel-
ked fejlődése, és mások megsegítése érdekében történik. Nem vagyok ellene, 
sőt mellette vagyok minden olyan kutatásnak, kísérletezésnek, amely arra irá-
nyul, hogy szeretetben fejlődjetek. Viszont ellene vagyok minden olyan be-
avatásnak, ami anyagi áldozatot kíván tőletek. 

Nem arról van tehát szó, hogy ne foglalkozz médiumítással, hanem ar-
ról, hogy a tanultak utáni mágiát csak akkor vállald el, ha Általam hiteles 
személyek kínálják fel azt. Ennek egyik jele az, hogy az "ingyen kaptátok, in-
gyen adjátok" elvet fontosnak tartják. Aki pénzért kapta, és pénzért adja, ah-
hoz Nekem semmi közöm! Ezek lesznek azok, akik hallani fogják tőlem azt, 
amit Máté 7;23-ban olvashatsz. Tanulj hát, de a beavatást bízd Rám!  Sem-
miféle negatív erő nem képes ártani az enyéimnek. Botor beszéd ennek min-
den ellenkezője!

Jönnek hozzátok különböző jó és nem jó lelkek. Itt nem az Én helyes-
lésemről van szó. Ez független Tőlem. Azért van eszetek és szívetek, hogy 
figyeljetek, jóra irányuljon szándékotok, és akkor minden, ami ennek ellene 
van, úgyis lelepleződik. Aki ijesztget, elbizonytalanít, fáraszt, fölizgat, idegi-
leg rád telepszik, az sohasem jöhet Tőlem, akármilyen szépeket ígér, akármi-
lyen tetszetős szavakkal akar elbódítani benneteket. 
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Házasságoddal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy ahol nincs kap-
csolat, ott Lelkemre nem szabad hivatkozni. Aki a kapcsolatot megszegte, te-
hát az, aki lélekben levált a másikról, az úgyis tudja, hogy ő a ludas. Tudja 
akkor is, ha nem vallja be. Éppen szeretetlenségei által tesz erről tanúságot. 
Aki nem Hozzám akarja társát segíteni, az már elszakította azt a köteléket, 
amelynek lelke az ÉN Lelkem lenne.

A fentiek azt jelentik, hogy ha azt éled meg lelkedben, hogy nem segít 
társad téged Hozzám közelebb, sőt akadályokat, nehézségeket állít eléd ezen 
az úton, akkor ő már nem társad! Nem te válsz el tőle, hanem egyszerűen tu-
domásul veszed azt a tényt, hogy ő elvált tőled, s így te szabad vagy. Ha ezt 
megérted, akkor nem fogsz rabszolgaságot vállalni ott, ahol Ellenemre akar-
ják felhasználni a rabszolgát.

Figyelmedbe ajánlom 2Kor 3;17-ben leírtakat. Abból nemcsak azt le-
het kiolvasni, hogy ahol a Lélek, ott a szabadság, hanem azt is, hogy ahol a 
szabadság, csak ott van jelen a LÉLEK!

A DIANETIKA szép-szép, de gyakorlatilag annyira nehézkes, hogy va-
lójában csak időt rabol el a lényegtől, vagyis az Irántam való szeretetből má-
sokért vállalt szolgálat megvalósításától.

Megáldalak LELKEM SZABADSÁGÁVAL!"
*****************************************************

671. A REIKI ÁLTAL MEGVÁLTOZTAM
Kérdező: A REIKI útján megváltozott az életem.
HANG: "Drága Gyermekem! A te megváltozott életed nagy öröm itt a 

mennyben. Azt tudod, hogy aki szeret, az nemcsak örül annak, amikor valaki 
rátalált önmagára, rátalált az egyetlen lényeges útra, rátalált a másért élés lát-
szatra  fárasztó, de valójában boldogító útjára, de szorong is, mivel félti azt, 
akit szeret. 

Így vagyok Én is veletek. Nagy öröm Számomra, hogy különböző se-
gédeszközök által eljutottatok Hozzám, a Szeretethez, de újra és újra felhí-
vom figyelmeteket, hogy ébren legyetek, és vigyázzatok, mert csak aki állha-
tatos marad mindvégig, az üdvözül. 

Az állhatatosság viszont nem betokozódás, nem megmerevedés, nem 
önfejűség. Az állhatatos, aki mindenkor kész nem  a múltban, hanem a jelen-
ben meglátott  jóért minden áldozatot vállalni.  Az az állhatatos az Én sze-
memben, aki rugalmasan tanulékony, aki mindig nyitott afelé, hogy a jónál 
van jobb is, és aki tudja, hogy a legjobb nem található meg a Földön határta-
lanul, csak mehettek feléje, mert a legjobb ÉN VAGYOK! 

841.



Azt a befogadó képességet, amellyel benned élhetek, állandóan növel-
heted azáltal,  hogy mindig megelégedett  és  hálás  vagy azért,  amit  Tőlem 
kaptál, de soha nem vagy teljesen megelégedve azzal, amit Nekem adtál. Te-
hát amíg biztosíthatom a békémet benned, és erősíthetem vágyadat Irányom-
ban, akkor és addig vagy állhatatos.

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

672. SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!
Kérdező:  1. Hogyan használhatom fel  érzékenységemet pozitív  mó-

don? 2. Mi a fontosabb: a jóság, a tisztaság vagy a tapasztalat? 3. A megkü-
lönböztetést, a kritikát lehet-e előnyös tulajdonsággá fejleszteni?

HANG: "1. Nagy kár, hogy A kérdéseidben használt fogalmakat nem 
határozod meg pontosan. Nincs annál fontosabb, mint az, hogy tudd, miről 
beszélsz. Az érzékenység lehet áldás, ha olyankor is észreveszi mások felé a 
segítségnyújtás  fontosságát,  amikor  még legtöbb ember  ezt  nem érzékeli. 
Átok és beteges az érzékenység akkor, ha sértődékenységgé fajul, ha a legki-
sebb figyelmeztetésre is már magába roskad az illető.  Minden depressziós 
ilyen érzékenységben szenved. És minden szerető szív magában hordja az 
előbbit. 

Mikor Jairus leányát föltámasztottam, senki nem gondolt arra, amit Én 
érzékenyen megéreztem, mikor ezt mondtam: "Adjatok neki enni" (Lk 8;55). 
Senkinek nem volt érzéke arra, hogy e gyermek éhes, csak Nekem.

Akkor használod fel tehát érzékenységedet pozitív módon, ha a segítő-
készségben előtte jársz a többieknek.

2. Magad sem tudod, hogy mit értesz jóság, tisztaság, tapasztalat alatt. 
Valamikor ezt mondtam egy lelkes ifjúnak: Miért mondasz Engem jó-

nak? Egyedül Isten a JÓ!(Mt 19;17). Ha tehát a jó alatt Istent érted, akkor tu-
dod a választ kérdésedre. Ha nem Őt, akkor előbb mondd meg, hogy mit ér-
tesz alatta, s akkor megmondom, hogy jól érted-e. 

A lét síkján minden létező jó. Ezért  van. A lét jobb, mint a nemlét. 
Ilyen értelemben a pokol is jó. Az erkölcs szintjén az a jó, ami senkinek sem 
árt,  és mindenkinek használ.  A filozófiában,  gondolkodásban az a jó, ami 
megegyezik a valósággal, tehát ami igaz is, stb. A jó tehát egy olyan önmagá-
ban való érték, ami nem mérhető máshoz,  csak önmagához.  Az a jó, ami 
önönmagáért jó, mert  van, mert használ, mert  Istentől létben tartott,  Istent 
megjelenítő létező.
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 Mit értesz tisztaság alatt? A szemetet, a piszkot, a körülmény határoz-
za meg. Önmagában szemét, piszok nincs. Minden tiszta a maga helyén. Er-
kölcsi tisztaság maga az Isten, mint SZÍNLÉT. Minden teremtmény: RÉSZ-
LÉT.  Amennyit  Istenből,  Isten  szándéka  szerint  birtokol  valaki,  annyira 
TISZTA. Ha a tisztátalanságot leszűkíted a paráznaságra, a tisztaságot pedig 
ennek hiányára, akkor világos, hogy tiszta az, aki nem paráználkodik, és tisz-
tátalan az, aki paráználkodik. Ilyen értelemben tiszta minden impotens. De e 
téren sem lehet a tisztaságot versenybe állítani a jósággal, mint ahogy nem 
lehet megmondani, hogy mi jobb, két körte vagy három szilva. Ezek nem 
összemérhető fogalmak.

Mit értesz tapasztalat alatt? A jót jó megtapasztalni, a rosszat nem jó 
megtapasztalni. Jó megtapasztalni, hogy milyen finom egy sütemény, de nem 
jó megtapasztalni, hogy milyen finom a heroin vagy bármilyen kábítószer. Jó 
megtapasztalni, hogy tud szeretni valaki, de nem jó megtapasztalni, ha be-
csapnak valakit. A keserű tapasztalatokat sohasem szabad értékeseknek kiki-
áltani. 

A bűnt megtapasztalni mindig ostobaság. Megtapasztalni azt, hogy szí-
ved gyűlölettel legyen tele, ez gonosz dolog, és mindig rossz. Nem tapaszta-
latból kell megtanulni, hogy mi a rossz. Ha jó út volna a rossz megtapaszta-
lása, akkor a kárhozottak járnának a legjobb úton, mert azok mást sem csi-
nálnak, mint tapasztalják a rosszat. Attól senki sem lesz jó, mert a rosszat 
megtapasztalta. Attól lesz mindenki jó, ha a jót tapasztalja meg. Nem attól 
lesz valaki jó tanuló, ha  megbukik a vizsgán. Az ördög-élmények nem tesz-
nek senkit jobbá, csak félősebbé, mint a börtön a gyilkosokat. Az istenélmé-
nyek tesznek jobbá. Ezek persze történhetnek börtönökben is, de nem a bör-
tönök hatására, hanem Isten és a bűnbánat hatására. Verés által nem lehet ja-
vítani,  csak  idomítani.  Senkit  sem lehet  erőszakkal,  megfélemlítéssel,  rá-
kényszeríteni arra, hogy szeressen.

3. Mindent lehet előnyösen használni, mint ahogy mindent lehet előny-
telenül használni. Aki szeret Engem, annak minden a javára válik. Aki nem 
szeret, annak minden a kárára válik.

Kérd gyakran a bölcsesség adományát! (Jak 1;5).
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 
*****************************************************

673.  ELŐZŐ ÉLETEMRŐL
Kérdező: 1. Szeretnék tudni előző életemről, hogy értsem a kapcsolást. 

2. Sokszor vagyok bizonytalan, s nyomaszt a felelősség mások és magam mi-
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att. 3. Szeretném szeretteimet megvédeni a sok szenvedéstől, ami reájuk is 
vár. 4. Szellemi vezetőmmel szeretnék mélyebb kapcsolatba kerülni.

HANG: "1. Drága Gyermekem! Az a tiszta szándék és az az őszinte 
vágy, ami eltölti szívedet, az Én szívemben is jelen van. Igen, de  mégsem 
azonosítható a kettő, mert másra irányulnak. 

A te vágyad, hogy lásd azokat az összefüggéseket, amelyeket éppen 
azért nem láthatsz, nehogy pártos légy. Az Irántam való szereteted önzetlen 
csak azáltal lehet, ha pártatlanul döntesz a jó mellett, az áldozatvállalás mel-
lett. Te is úgy vagy, mint Ábrahám volt egykor. Ő sem tudhatta, hogy milyen 
kimenetele lesz áldozatvállalásának, amikor fiával, Izsákkal építette a hegyen 
az  áldozati  oltárt.  Értéke  éppen ez  a  nem-tudása volt  cselekedetének.  Ha 
minden olyan kapcsolást látnátok, amilyet szeretnétek, akkor nektek is jogo-
tok lenne ítéletet mondani arról, hogy ki mit érdemel. Én hát nem mondok 
neked előző életedről semmit. Ha mások mondanak, az nem Én vagyok. Per-
sze nemcsak Én ismerem múltadat.

2. Tiszta szándékod könnyíti  felelősségedet, de bizonyos tudatlanság 
nehezíti azt. E tudatlanságodat most megszüntetem. 

Csak magadért felelsz. De nem Előttem, hanem Általam. Ez azt jelenti, 
hogy Én foglak átvilágítani, és a továbbiakat rád bízom. Erkölcsi felelősséget 
senkiért  nem lehet vállalni.  Én sem tehettem ezt  értetek.  Csak Magamért! 
Ezért kellett megfizetnem az árát annak, hogy hűséges maradjak az Atyám-
hoz azzal, amit szenvedésemben vállaltam (Lk 24;26).

Felelősségedet  csökkenti  az  a  felismerés,  hogy az  istenszeretőknek 
minden javukra válik. Isten plusz egy fő, mindig legyőzhetetlen. Csak lát-
szatvereség érheti azt,  aki Hozzám tartozik,  míg csak látszat győzelemnek 
örülhet az az ostoba, aki nem tartozik Hozzám. Te Hozzám tartozol, mert Én 
nem azért jöttem közétek, hogy bárkit is elküldjek Magamtól (Jn 6;37). Ha 
tehát Hozzám tartozol, akkor egy vagy Velem, mert ugyanaz a Lélek éltet té-
ged is, mint Engem. A megoldás mindig az, amit Jn 7; 37-39-ben olvasol. 
Lelkem azért akar égni benned is, hogy olyan bizonyosságra juss, mely leold 
rólad minden megkötözöttséget, s te benső szabadságodban az Én békémre, 
nyugalmára, erejére találhatsz.

3. Amire Én nem voltam képes, arra te sem lehetsz képes. Nemcsak 
nem tudtam és nem tudom  megmenteni enyéimet a szenvedésektől, de tudo-
másukra is adtam és adom, hogy boldogságomat csak azokkal tudom meg-
osztani, akik szenvedést is képesek vállalni Értem.(Mk 8;35).
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4.  Szellemi  vezetőd  is  szeretne  veled  mélyebb  kapcsolatba  kerülni. 
Nem rajta múlik, hogy ez lassan alakul.

Meg kell teremtened azt a csendet, nyugalmat, az imádságnak azt a lég-
körét,  amely szükséges  kettőtök  kapcsolatának  felizzására.  Őrangyalodnál 
jobb vezetőt nem találsz. Mint tudod, neki csak akkor és annyiban van lehe-
tősége hatni rád, amennyiben és amikor te ezt kifejezetten tudtára adod. Hal-
latlan finomsággal tisztel ő téged, és még bukdácsolásaidban is kellő tiszte-
lettel várja, hogy kérd segítségét. Ha nem tudnád, mindazt a finomságot és 
fogékonyságot, amellyel most rendelkezel, tőle tanultad. Légy hálás neki az 
általa Tőlem közvetített kegyelmi adományokért. Te jársz jól ezzel is!

Egy  egész  csapat  angyal-szellem-testvéreddel  figyelünk,  vigyázunk, 
örülünk neked, és állandóan várjuk jelzéseidet felénk.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 
******************************************************

674.  FELESÉGEM ÜDVÖZÜLT-E?
Kérdező:   Feleségem  üdvözült-e?  Él-e  még  egy  ismerősünk?  
HANG: "A megholtak sorsa csak annyiban érinthet  benneteket, hogy 

ők segíthetnek-e nektek vagy sem. Az nem lehet kérdéses, hogy nektek imád-
koznotok kell értük, mivel a szeretet parancsa az, hogy legyetek ajándéko-
zók. Márpedig aki meghalt, afelé csak azáltal tudtok ajándékozók lenni, hogy 
az Én áldásomat kéritek rájuk.

Azt tudnotok kell, hogy nincs hiába végzett ima. Minden imádság ál-
dásként hat arra, aki imádkozik, mert aki imádkozik, az lelkét Hozzám eme-
li. És aki Velem lélekben találkozik, az feltétlenül számíthat arra, hogy Én, 
aki szintén ajándékozásban mutatom ki szívem szeretetét, megajándékozom 
az imádkozót azzal a kegyelemmel, amire éppen szüksége van.

Fontosnak tartom tudatni veletek, hogy Én nem teszek meg helyettetek 
semmit.  Veletek és értetek mindenre kész vagyok, de helyettetek nem. Ha 
valaki el akar utazni valahová, és elmondja barátainak, hogy majd szól a jó 
Istennek, vigye el őt, hát bizony mindenki nevetne az illetőn. Pedig mindenki 
tudja, hogy a képességem megvan erre, de mégsem teszem meg, mert nem 
kényelmeteket, hanem üdvösségeteket akarom szolgálni. Így van ez az emlí-
tett  ismerősöddel  kapcsolatban  is.  Ha akarod,  megtudhatod,  hogy él  vagy 
nem él. Megvan a hivatalos útja annak, hogy ezt megtudd. Ha ezt az utat vé-
gigjárod, megkapod kérdésedre a választ.

Megáldalak a HIT KEGYELMÉVEL!"
******************************************************
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675.  MENNYIRE VAGYOK BEAVATOTT?
Kérdező: Mennyire reális az én beavatottságom, és mi a teendőm ab-

ban az irányban, amit nekem közvetlenül a HANG mondott?
HANG: "Mint tudod, nem azért jöttem közétek, hogy a magam akara-

tát tegyem, hanem annak akaratát, aki küldött Engem (Jn 6;38). Te sem azért 
születtél le a Földre, hogy a magad akaratát tedd, hanem annak akaratát, aki 
küldött téged. Annak pedig, aki téged küldött, az az akarata, hogy tudd kivár-
ni életedben azt a pillanatot, amikor nem az történik, hogy te használsz föl 
Engem, hanem az,  hogy Én használlak föl téged. Ne feledd! Nekem több 
mint harminc évig kellett várnom, hogy ez Velem megtörténjen.

Jelenleg az a feladatod, hogy légy bátor! Tudnod kell, hogy nem a nagy 
tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak nyugodt, szeretetteljes, bé-
kés elviseléséhez kell a bátorság! Erre van most szükséged. Imádkozz, elmél-
kedj, írj, szolgálj, hallgass meg másokat, tanulj könyvekből, életből egyaránt!

Idegrendszered olyan, hogy könnyen elmosódik az álom és az ébrenlét 
közötti határ. Ez nem baj.  Baj akkor lenne, ha másoktól is meg akarnád kö-
vetelni azt, hogy úgy lássanak, mint te, azt tartsák fontosnak,  amit te fontos-
nak tartasz. Baj akkor lenne, ha nem számolnál eléggé azzal, hogy belőled 
csak egy van, és nem is lesz több. A baj akkor lenne, ha az evangéliumokban 
található tanításomtól el akarnál térni, hivatkozva különböző magán-kinyilat-
koztatásokra, beavatásokra. 

Igen, ez baj lenne, mert ez azt jelentené, hogy szerinted ma már más-
képpen gondolkodom, mint kétezer évvel ezelőtt. Pedig Én ugyanaz vagyok 
tegnap, ma és örökké! (Zsid 13;8). Ez pedig azt jelentené, hogy már elhagy-
tad az alázatnak azt a légkörét, amely feltétlen feltétele annak, hogy hallhasd 
HANGOMAT.

Én vagyok az ajtó! (Jn 10;9). Senki sem jut el az Atyához, csak Énálta-
lam! (Jn 14;6).

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

676.  JÖVŐM BIZONYTALAN
Kérdező:  1.  Gyermekemet  akadálynak élem meg a további  fejlődé-

semben.  2.  Tehetségem  kihasználatlan  marad,  ha  gyermekemre  fordítom 
időm nagy részét. 3. Gyermekem születése óta romlott férjemmel a kapcsola-
tom. 4. Nagy bizonytalanság van bennem jövőmet illetően.

HANG: "Minden ember olyan az emberiség testében, mint a testben a 
sejt. Két élesen megkülönböztethető feladatot kell teljesítenie. Az egyik az 
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önmaga építése, a másik a nagy egész szolgálata. Egyik sem lehet meg a má-
sik nélkül a földi életben. A sejt esetében nincs különösebb probléma, mert 
ez egyszerű automatika. Az ember viszont, aki éppen azért szabad lény, mert 
lehet munkatársam vagy akadályozóm, tehát lehet boldog vagy boldogtalan, 
pontosan ennek a feladatnak megoldására született le a Földre. 

Az önszeretet: CSÚCSÉRTÉK: (Mt 22;39). Viszont ennek megvalósí-
tása a másokért történt életelvesztésben valósul meg (Jn 12;24-25). Ennek 
okos,  napra  lebontott  megvalósítása  a  szeretetnek  és  bölcsességnek olyan 
harmóniáját igényli, amelyet Nálam nélkül meg nem valósíthattok (Jn 15;5). 
Én is időigényes vagyok!

Mindig belülről kell elindulni kifelé, és nem fordítva. Ez nálad azt je-
lenti,  hogy férjeddel  kell  megbeszélned  legtöbb  problémádat,  mert  azt  is 
mondtam, hogy a házasságnak lényegéhez tartozik, hogy nem egymástól füg-
getlenül, még csak nem is csupán egymásra tekintettel kell  gondolkodnotok 
és cselekednetek, hanem egymásban (Mk 10;8). 

Gyermekeddel  és  további  karriereddel  kapcsolatban  tehát  férjeddel 
együtt kell döntened. Mert mit használ az neked, ha az egész világot megnye-
red is, de lelked közben kárt szenved? Mit adhatnál cserébe lelkedért? (Mt 
16;26).

A benned lévő bizonytalanságnak gyökere éppen az, hogy nem éled át 
megfelelően, hogy meddig tart a te szabadságod határa, ha egyszer házassá-
got kötöttél. E téren férjed hozzáállása ehhez  nem az Én szeretetem szerint 
való, tehát egyikteknek sem hasznos. Neki is tudnia kéne, hogy meddig tart a 
szabadságköre, amelyért  ha akarja, ha nem, felelni  fog,  mert  semmi  sincs 
olyan, ami nyilvánosságra ne kerülne.(Mt. 10;26).
  Megáldalak SZERETETEM ÉS BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

***************************************************
677.  KAPTAM EGY JELET

Kérdező: Kaptam egy jelet. Mire kaptam, és hogyan tudom felhasznál-
ni?

HANG: "Senkinek sem adok olyan jelet, amelynek magyarázatát meg 
ne adnám. Ha te azt éled meg, hogy jelet kaptál Földön túli dimenzióból, és 
nem kaptad meg hozzá a magyarázatát, akkor az nem a te számodra jelent 
valamit, hanem annak, azoknak, akiktől kaptad. 

Fölhívom figyelmedet egy nagyon fontos dologra: Idődet csak értelmes 
dolgokra használd fel, s ne engedd, hogy bármiféle erők eltántorítsanak ettől. 
Rövid az időd!  Hidd el, hogy minden Tőlem, tőlünk származó információ 
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olyan tevékeny szeretetet kíván tőletek, amely nem engedi meg, hogy olyan 
rejtvények megfejtésén fáradozzatok, amelyek az előttetek álló és kínálkozó 
lehetőségektől - melyek éppen azért vannak és kínálkoznak fel, hogy szíve-
tek szeretete meg tudjon nyilvánulni - elrabolják az időt.

Tanulj  meg olyan feladatokban gondolkodni,  amelyek öröm forrásai 
lesznek számodra a halál óráján!

Ne az legyen a legfontosabb számodra, hogyha kaptál jelet, akkor ezzel 
mit akarnak mások veled, hanem az, hogy lelkedben hordozol egy olyan je-
let, amely kötelez téged arra, hogy figyelj, Én mit akarok veled!

Megáldalak a SZÍVVEL-LÁTÁS KEGYELMÉVEL!"
*****************************************************

678.  MUNKÁM NAGYON TERHEMRE VAN
Kérdező: Boldognak  mondható  házasságban  élek.  Szeretem  a  ma-

gányt, a csendet, és sokat foglalkoztat, hogy "miért is élek?" Nem félek a ha-
láltól. A GYES után nem szeretnék visszamenni a munkahelyemre. Az ottani 
munka nagyon terhemre volna. Emberi kapcsolatokban szeretnék segítőként 
dolgozni. Jelentkeztem egy gyógyító tanfolyamra. Fiamon szeretnék segíteni 
elsősorban. Mit tegyek?

HANG: "Te azért jöttél a Földre, hogy ne csak megszentelődj, de meg 
is szentelj másokat. Ezt a munkát elsősorban otthonodban kell elkezdened, 
de nem szabad ebben a keretben megállnod. Mivel hajlamos vagy arra, hogy 
közvetlen kapcsolatba kerülj Velem, ezért feltétlenül ápolnod kell magadban 
a magány, a csend, a természet szeretetét. Ezek önnevelésednek és küldeté-
sednek nagyon fontos eszközei.

 De, mint mondtad, nem vagy egyedül. Ezért személyes  problémáidat 
nem is egyedül kell oldozgatnod. Mindenbe bele kell vonnod férjedet, mert 
ami veled történik, az elsősorban őt érinti. Én nagyon komolyan gondoltam, 
mikor azt mondtam, hogy a házasságban a kettő: EGY! Nemcsak testi kap-
csolatról van e kijelentésemben szó, hanem abban a sorsban, amely kell hogy 
egy legyen, ha egyszer házastársak vagytok.

A te sorsod tehát az ő sorsa is, és az ő sorsa a te sorsod is. Bizony iga-
zat írt Pál az 1Kor 7;14-ben. Megáldalak a 
           SZERETETBŐL VÁLLALT  SZOLGÁLAT  LELKÉVEL!"

****************************************************
679.  SZERETNÉK SEGÍTENI MAGAMON

Kérdező: Hogyan tudok segíteni magamon?
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HANG: "Kedves Barátom! Azt szoktátok mondani: „Segíts magadon, 
s az Isten is megsegít.” Mit jelent ez a kijelentés?

Elsősorban azt jelenti, hogy gondolkodnod kell. Bizony, azért kaptad 
az eszedet, hogy használd. Egy kisbaba azért kisbaba, mert nem tud gondol-
kodni eléggé, ezért szülei, tehát mások gondolkodnak helyette. Ha nem ten-
nék, a baba elpusztulna. Ha egy gyermek már felcseperedett, akkor bizony el 
kell kezdenie azt a gondolkodást, amire valójában csak emberi lény képes a 
Földön. 

Egész életedet az dönti el, hogy akarsz gondolkodni vagy sem. Sajnos 
sokan vannak, akik inkább menekülnek a gondolkodás elől, mert úgy hiszik, 
boldogítóbb a nem-gondolkodás,  mint  a gondolkodás.  Mondanom se kell, 
rosszul hiszik. Hiába menekül valaki különböző narkotikumokba, előbb-u-
tóbb rá kell jönnie, hogy senki sem született a Földre menekülésre. Mielőtt 
megszülettél, te nagyon jól láttad, hogy nem menekülésre való a földi élet, 
hanem szembesülésre.

Most rátérek arra, hogy miről kell gondolkodnod, ha fejlődni akarsz. 
Tömören így mondhatom: RÓLAM ÉS MAGADRÓL. Végső soron ez az a 
kapcsolat, amin áll, bukik életed.

Lusta kétféleképpen lehet valaki. Vagy úgy, hogy nem csinál semmit, 
vagy úgy, hogy nem azt csinálja, amit csinálnia kell. Az első nem tartható 
soká. A második egy egész életen át végighúzódhat, s tönkreteheti  azt.

Úgy vagytok teremtve, hogy az akaratot nem a nagy elhatározás erősíti, 
hanem a cél  megmotiválása.  Ez  azt  jelenti,  hogy mindennapi  feladataidat 
olyan gondolatokkal kell alátámasztanod, amelyek bizonyítják előtted, hogy 
azokat Értem és magadért nemcsak meg kell tenned, hanem érdemes is meg-
tenned, mivel halálod óráján csak e feladatok megtétele fogja igazolni, hogy 
Értem, Velem és Általam éltél.

Kedves Barátom! Hidd el, nagyon értelmes életre hívtalak. Együtt aka-
rok dolgozni  veled az emberek boldogításán,  vagyis  azon,  hogy belássák, 
szeretetre teremtettem mindenkit, s ezt mindenki azzal bizonyítja, hogy bol-
dog akar lenni. Boldog pedig csak az lehet, akiben az a szeretet él, ami Ve-
lem azonos, tehát örök és élő. 

Megáldalak DINAMIKUS  SZERETETEMMEL! (Jn 5;17)".
*****************************************************

680. ELADJAM A HÁZAT?
Kérdező: 1. Eladjam-e a házat? 2. Felújítsam-e természetgyó-

gyászati tevékenységemet?
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HANG: "Gyermekem ! A második kérdésedre válaszolok.
A természetgyógyászat olyan mesterség, amely alkalmazni próbálja a termé-
szet erőit, törvényeit arra, hogy az emberek épségét úgy-ahogy helyreállítsa. 
Mindazoknak, akik e téren már valamit elértek, tudom ajánlani, hogy fejlesz-
szék tovább e tevékenységüket, és egyre nagyobb hangsúlyt tegyenek arra, 
hogy az ember nem csupán test, sőt, főleg nem test! Éppen a teste az az em-
bernek, amely kopik, használódik, ég egy bizonyos hőfokon, s végül tejesen 
felbomlik, bármit is tesznek vele.

Nagyon fontos,  hogy a természetgyógyászok képviseljék azt  a felfo-
gást, miszerint az ember igazi élete a testi állapot mögött húzódik meg, és az 
teszi az embert igazán emberré.

Lelkem szikrája lobog minden emberben,  és csak hordozójától  függ, 
hogyan táplálja saját odaadottságával e tüzet, vagy lecseréli azzal a pokol tü-
zével, amelyet gyűlöletnek, önzésnek, hitetlenségnek, tehát hiszékenységnek 
lehet nevezni.

Minden  természetgyógyásznak  át  kell  élnie,  hogy elsősorban  olyan 
apostolom Nékem, aki nem vallási  szertartások vagy különböző tantételek 
hangoztatása  által, hanem az Általunk teremtett világ erői által akarja Hoz-
zám irányítani az embereket, mert benső békéjük, amit boldogságnak is lehet 
nevezni, csak akkor igazi, ha az Én békém tartja azt létben.

Minden természetgyógyásznak tudnia kell, hogy Én gyökeres orvoslást 
adok mindenkinek, aki Hozzám jön. Senki, igazán senki a világon nem megy 
el Tőlem úgy, hogy ne gazdagodna, ne egészségesedne Általam.

A természetgyógyászokat is, csak úgy, mint a vallási vezetőket, megkí-
sérti az anyagiasság ördöge. Ennek kivédése komoly feladat. Nem arról van 
szó, hogy ne lenne méltó a munkás a maga bérére, de igenis szó van arról, 
hogy ezen nem lehet a hangsúly. 

Az anyagias természetgyógyászok és az anyagias papok egy gyékényen 
árulnak. A lélek sebeire nem tudnak megfelelő gyógyírt ajánlani. Hiába ad-
nak jó tanácsokat, ha nincs e tanácsokban az Én erőm, akkor lehet, hogy tör-
ténik külső gyógyulás, de belül romlani fog tovább a lélek, egészen a teljes 
kiábrándulásig.

Én azért jöttem közétek, hogy bennetek tudjak élni, és általatok tudjam 
bizonyítani a világnak, hogy érdemes szeretetből áldozattá válni, érdemes a 
mulandóságot  olyan  eszköznek  tekinteni,  amellyel  örök  értékek birtokába 
tudtok jutni. Sőt! Csak az ilyen életre lehet azt mondani, hogy megérte végig-
élni.
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A házaddal kapcsolatban nem tudok tanácsot adni. Nekem annak ide-
jén nem volt  hová fejem lehajtsam (Mt 8;20), de ez nem zavarta meg az 
Atyámmal való kapcsolatomat. Bárhogy döntesz, annak mindegyiknek lesz-
nek jó és nem jó következményei. A Földön minden olyan dologgal így van, 
ami nem tartozik az erkölcsi rend területére. Ez nem tartozik oda.

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

681.  KERESZTELÉSRŐL ÉS EGYÉBRŐL
Kérdező: 1. Keresztelés által nem lesz keresztény az ember? 2. Mondj 

valamit az Oltáriszentségről és a szentmiséről. 3. Tudok-e segíteni volt bará-
tomon? 4. Egy időfizikusról kérek véleményt.  5. Van szenvedés a menny-
ben, s lesz, amikor nem lesz?

HANG: "1. Nem szertartások által lesz valaki keresztény, hanem olyan 
magatartás által, amely az Énáltalam felkínált szeretés elfogadásának követ-
kezménye.  Azt szokták megkeresztelni,  aki erre nyilvánosan  ígéretet  tesz 
Nekem, illetve aki nevében ezt az ígéretet valaki vállalja (gyermekkereszte-
lés).

Senki sem kárhozhat el saját hibáján kívül! Ha ilyesmi történne, ez el-
lene mondana Isten szeretetének és igazságosságának egyaránt.

2. Én vagyok az élet kenyere. Eledelnek maradtam közöttetek. Minden 
eledel arra való, hogy energiát közvetítsen, hogy fejlődést mozdítson elő. Ha 
valaki csak felvesz energiát, de nem adja tovább, az valami nagyon nagy jót 
ront el! Nagyon ártalmas! Szépen kifejezve: lejáratja az energia értékét.

Én azért maradtam közöttetek a kenyér színében, hogy végtelen szere-
tet-energiámat tudjátok átvenni, tudjatok ti is falat kenyérré válni azok szá-
mára, akik éppen azért esznek, rágnak, bántanak benneteket, mert nagyon ke-
vés szeretet-energiával rendelkeznek. Ha szentáldozáshoz járultok, akkor ké-
peseknek kell lennetek arra, hogy az Én szeretet-energiám a ti megbocsátáso-
tok által feltöltse azoknak szeretetét, akik titeket eddig bántottak. A farka-
soknak egyetlen esélyük van arra, hogy bárányokká váljanak: ha a bárányok 
vállalják, hogy fölfalják őket a farkasok. Ez azért van így, mert a báránylét 
magasabb, mint a farkaslét. A világrendben pedig a magasabb létsík az, ami 
képes magába asszimilálni az alacsonyabb létezőt. Így épül az ásvány a nö-
vénybe, a növény az állatba, az állat az emberbe, az ember az Istenbe, táplál-
kozás útján. E lehetőségnek megteremtése a szentmise.

3. Ne akarj segíteni volt barátodon, mert ez nem tenne jót sem neki, 
sem neked.  Vannak olyan  betegségek,  amelyek  ellen  bizonyos  lázzal  tud 
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csak a szervezet védekezni. Ilyenkor nem a láz megszüntetésére kell töreked-
ni, hanem a betegség megszüntetésére, s ennek lesz következménye az, hogy 
a láz megszűnik. Volt barátod pszichikai láza nagyon fontos arra, hogy pszi-
chésen gyógyuljon. Ne akard ezt akadályozni! Hagyd magára, és ne foglal-
kozz vele! Ezzel teszed neki is, magadnak is a legjobbat. Még csak ne is 
imádkozz érte! Egyszerűen ajánld pár mondatban az Atyának, és ezzel már 
meg is tettél érte mindent. Azért nem jó, ha imádkozol érte, mert ezzel csak 
körülötte forogsz, s ez semmiképpen sem jó.

4. Általában az időfizika és egyéb okos fejtegetések sokat jelentenek 
azoknak, akiknek erre benső érzékük van. De ezek nélkül is el lehet jutni 
oda, ahová ezekkel. Amint különböző járművel el lehet jutni ugyanarra az ál-
lomásra. Nem érdemes e téren minősíteni.

5. A mennyországban valóban van jelenleg szenvedés, mivel az, aki 
szeret, nagyon meg tudja szenvedni azok sorsát, akiket szeret. Természetesen 
egyszer eljön az az idő, amikor már nem lesz kiért fájjon a szíve a mennybé-
lieknek, mert már mindenki meggyógyult. E kijelentésem a földi, tehát a tér-
idő dimenzióban felfoghatatlan.

Megáldalak LELKEM  BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

682.  MI TÖRTÉNT VELEM?
Kérdező: Mi történt velem?
HANG: "Sajnos, médiumom képtelen volt elolvasni, amit írtál,  mert 

annyira olvashatatlanok voltak egyes kulcs-szavak. Pl. Akihez fordultál, aki-
hez könyörögtél. De van még sok olyan szó, amely olvashatatlan egy normá-
lis ember számára. Arra pedig sohasem vállalkoztam és nem is fogok, hogy 
médiumom helyett rejtvényt fejtsek. Csak olyan kérdésekre vagyok hajlandó 
feleletet adni, amelyeket értelmes megfogalmazásban tár Elém médiumom. 
De azért adok neked pár megszívlelendő gondolatot.

A Velem való kapcsolatodnál fontosabb nincs számodra (Mt 16;26). 
Mindaddig, amíg nem ezt állítod magad elé, nem tudok érdemben életed ala-
kítója lenni. Amint magaddal, saját életeddel sem, úgy Velem sem lehet ját-
szani. Vagy első vagyok valakinek életében, vagy nem is vagyok ott.  Aki 
nincs Velem, az Ellenem van! (Mt 12;30). Nem lehet két úrnak szolgálni! 
(Lk 16;13). 

A kábulat, a bódulat szöges ellentéte annak a józanságnak, amelyet az 
Én Lelkem akar adni neked, hogy valóban boldog légy! Ha vágyakozol Lel-
kem betöltődésére, meg fogod kapni (Lk 11;13). Én valóban újjá tudlak te-
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remteni. Aki Lelkem által születik újjá, az nemcsak másképpen lát, hanem 
nagyon tisztán, nagyon békésen, nagyon magabiztosan, nagyon boldogítóan 
és nagyon harmonikusan látja és éli életét.

Velem foglalkozz! Rám legyél kíváncsi! Engem akarj megélni magad-
ban! Milliószor többet ér ez minden kábítószernél! Igazat mondtam akkor, 
amikor azt mondtam, hogy aki szeret Engem, ahhoz hozzá megyek, és benne 
fogok lakni (Jn  14;23). Lehet tehát Velem tapasztalatilag is találkozni! De 
ennek feltétele az, hogy ezt elhidd, és vágyakozz erre. Azért feltétel ez, mert 
csak így tudod alkalmassá tenni magadat arra, hogy boldogítani tudjalak. A 
kábítószereket, hogy hatni, bódítani  tudjanak, be kell venni. Azért, hogy Én 
hatni tudjak, Engem el kell hinni, s erre pszichikailag rá kell hangolódnod az 
Utánam való vágyakozás által.

Nagyon szeretlek! Légy tekintettel másokra! 
Megáldalak ERŐM ÉS SZERETETEM LELKÉVEL!"
*****************************************************

683.  MI LESZ VELEM?
 Kérdező:  1. Mi lesz velem? Egészségi problémáim vannak, s úgy tű-
nik inkább súlyosodnak, mint csökkennének. 2. Leszázalékoltan nem tudok 
annyi fizetést kapni, amiből megélhetnék. Mit tegyek? 3. Fontos az orvosi el-
látás is? 4. Gyakran álmodom kisgyermekről, kisgyermekkel. 

HANG: "Valóban túl nagy keresztet vállaltál születésed előtt annak ér-
dekében, hogy kicsiszold azt a koronádat, amely által úgy fogsz majd ragyog-
ni, mint az égen a csillagok. Bátor voltál. Nagyon bíztál akkor abban, hogy 
Én úgyis melletted, sőt veled és benned leszek. Nagyon világos volt előtted, 
hogy ha te nagylelkű vagy, akkor meg fogod tapasztalni  azt,  hogy Engem 
nagylelkűségben nem lehet felülmúlni. És ez így is van! 

Ezután az előzmény után azt mondom, hogy bizony vigyáznod kell ma-
gadra annyira, mennyire képes vagy erre. Azért vannak a Földön azok az esz-
közök  -  orvos,  gyógyszerek,  kezelések,  étkezési  önfegyelem,  stb.  -,  hogy 
okosan használjátok ezeket. De a hangsúly azon kell legyen, hogy milyen er-
kölcsi tartalommal, milyen Belém vetett bizalommal, milyen örök életbe ve-
tett hittel, milyen szolgáló szeretettel használjátok fel azt az egészségi állapo-
tot, amelyet éppen birtokoltok.           

Bár nem szoktam életforma változásra tanácsot adni, mert a gondolko-
dás-átalakítást  szoktam  szorgalmazni,  amely  úgyis  magával  hoz,  kialakít 
megfelelő életformát, de neked mégis azt tanácsolom, hogy vedd fontolóra a 
leszázalékolást, ha testi, idegzeti egészséged ezt igényli. Anyagi gondjaid így 
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is, úgy is lesznek mindaddig, amíg egészen életté nem válik benned Máté 
6;25-34.

Álmaid  furcsa  módon  önmagad  gyermekségét  mutatják  meg  neked. 
Igen. Magaddal szembesülsz, magadra kell vigyáznod, magadért felelsz.

Megáldalak a TESTVÉRI SZERETET MELEGÉVEL!"
******************************************************

684. ÖSSZETÖRT VAGYOK
Kérdező: Testileg, lelkileg összetört életű vagyok. Csak a gyermekeim 

tartják még bennem a lelket.
HANG: "Drága Gyermekem! Annak az életszemléletnek, amely téged 

irányít, nem is lehet más következménye, mint az, amiben most vagy. Előtted 
három út áll: Az egyik az öngyilkosság. Ez a leggyávább, legbutább, legéret-
lenebb és legértelmetlenebb megoldás. Ettől semmi sem oldódik meg, mivel 
ennek következménye egy sokkal nyomorúságosabb élet, amelyről most még 
fantáziádban sem lehet  elképzelésed. Csak annyit mondok: Én vagyok az 
ÉLET. Aki saját életét  elveti,  az pontosan ellentétemet választja. Én azért 
jöttem, hogy életetek legyen (Jn 10;10). 

A másik  út:   menekülés  a  narkotikumokba.  Ez  nagyon rövid  távon 
némi elbódulással ámítja azt, aki ezt választja. Ez is az a széles út és tágas 
kapu, amely az előzőhöz hasonlóan a kárhozatba visz, és sokan mennek be 
rajta (Mt 7;13). A harmadik út pedig a gondolkodás-átalakításnak útja, amit 
ti megtérésnek szoktatok nevezni. 

Valójában  ez  az  egyetlen,  ami  megoldást  ad,  mivel  Engem választ 
maga mellé partnernek az illető arra, hogy boldog legyen. Ígéretemhez hűen 
ezeknek tudom adni az Én békémet ( Jn 14;27).

Hozzám nem az tér, aki külső cselekedetekre próbálja rávenni magát, 
hanem az, aki szívét kinyitja Felém úgy, hogy Lelkemmel be tudjam őt tölte-
ni, át tudjam járni, és olyan szemléletre tudjam juttatni, amelyben világossá 
válik előtte, hogy semmit nem használ senkinek, ha akár az egész világot is 
megnyeri, de lelkének kárát vallja (Mt 16;26). Ez természetesen külső csele-
kedetekben is megnyilvánul.

Drága Gyermekem! Hidd el, hogy minden belül dől el az ember életé-
ben. A külső forma csupán kerete azoknak a lehetőségeknek, amelyek alap-
ján mindenkinek le kell vizsgáznia önmaga előtt. Nincs kivétel. Férjed sem-
mivel sincs jobb állapotban, mint te. És senkinek sincs több és jobb lehetősé-
ge a boldogságra, mint neked. Ha ez nem lenne így, akkor Isten sem igazsá-
gos,  sem szeretetteljes  nem lenne.  Ha  pedig  valaki  a  SZERETETRE  azt 
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mondja, hogy nem szeret (1Jn 4;8), az IGAZSÁGRA  pedig, hogy hazugság 
(Jn 14;6), akkor az káromkodik, s annak nincs mit mondanom.
 Egyáltalán, hogy mérni lehessen valakinek az állapotát, ahhoz el kell 
indulnia Felém. Amíg valaki ezt nem teszi meg, addig lelkileg légüres térben 
él. Nem is él. Halott! A Földön a halott emberek a boldogtalan emberek. Aki 
Velem találkozik, az találkozik az ÉLETTEL. Én vagyok a világ világossága 
(Jn 8;12). Az találkozik Velem, aki a FÉNNYEL találkozik, tehát aki már 
látja, hogy milyen irányban kell haladnia, hogy teljesen kikerüljön a sötétség-
ből.

Sok helyet idézhetnék a Szentírásból, de téged egyik sem nyugtathat 
meg mindaddig, amíg nem hiszed el, hogy akinek Én nem vagyok elég, an-
nak az egész világ összes legcsodálatosabb férfijai,  legcsodálatosabb gyer-
mekei, és a legtündöklőbb gazdagsága, legszebb külalakja sem lesz elég arra, 
hogy lelke megnyugodjék. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy nem a fel-
soroltakra vagytok teremtve. 

De ha valaki  Engem befogad életébe,  akkor a felsoroltakból  mindig 
megkapja azt, amire szüksége van (Mt 6;33).

Drága Gyermekem! Ajánlom, keresd ki a Bibliából a jelzett helyeket, 
mert azért közöltem ezeket veled, hogy segítségedre legyenek.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
****************************************************

685.  KÉTSZER IS ELVÁLTAM MÁR
Kérdező:  2-es  REIKI-m van Ettől  megváltozott  a  benső életem,  de 

nem tudom, hogy hogyan tovább. Kétszer is elváltam már.
HANG: "Bensőd  valóban megváltozott, de nem átváltozott. Pedig en-

nek kell megtörténnie ahhoz, hogy Rám találj. Nincs más lehetőséged, mivel 
Magamra teremtettelek, és bármilyen társra találsz, senki sem helyettesíthet 
Engem. Társkereséseid azt igazolják, hogy valahogyan mindig ugyanazt kez-
ded újra.  Pontosan ezt teszik azok a férfiak is, akik ki akarnak használni té-
ged.  Ők  ugyanúgy lényegében  azt  keresik,  ami  után  te  vágyódsz,  vagyis 
olyan elbódulást, ami feledteti velük benső hontalanságukat.

Drága Gyermekeim! Hontalanok vagytok mindannyian. Valahogy min-
dig elfelejtitek, hogy az erkölcsi rendben, tehát a boldogság világában nem 
úgy van, mint az anyag világában. Ha valami anyagi értéket elveszítettél, ak-
kor természetes, hogy ott keresed, ahol elvesztetted. De az erkölcsi rendben 
nem így van. Ahol valaki elvesztette szíve nyugalmát, attól a szituációtól na-
gyon el kell távolodnotok, ha meg akarjátok találni azt újra. 
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Aki egy házasságban elvesztette békéjét, annak nem házasságban kell 
azt megkeresnie, mert nem fog ez neki sikerülni. Köthet ugyan másik házas-
ságot, ha őt elhagyták, de az sem fogja őt boldogítani, mert nem arra vagytok 
teremtve, hogy egymásnak bármelyiktek is elég legyen. Nagyobbra vagytok 
teremtve önmagatoknál.

 Istenre vagytok teremtve. Aki Istenért él, az fog társat találni magának, 
olyat, aki ebben segíteni fogja. De aki akár önmagáért, akár más emberért él, 
az előbb-utóbb önmaga békéjét  is el fogja veszíteni, és a másik emberbe ve-
tett hitét is. Ez nem történhet másképpen, mert ami természetellenes, az csak 
árthat annak, aki azt vállalja.

Végeztél olyan tanfolyamot, amely rámutatott arra a benső világodra, 
ahol a dolgok eldőlnek. De nem elég, hogy tudod ezt. Azt kellene tudnod, 
hogy miért belül dőlnek el, és miért nem külső körülmények által?! Válaszo-
lok erre: MIATTAM! 

A te számodra rajtad kívül nincs Isten. Vagy elfogadsz magadban, vagy 
nem vagyok számodra. Ennek magyarázata az, hogy Engem nem lehet sorba 
állítani másokkal. Csak azért tudok élni, aki Értem él. Azt meg kell monda-
nom, hogy nagyon szeretnék érted élni! Mindaddig, amíg nem Értem élsz, 
csak elmondani tudom neked, hogy szeretlek. Megmutatni csak akkor tudom, 
ha te is elkezdesz Értem élni. Ezt úgy kell elkezdened, hogy elkezdesz Ve-
lem foglalkozni. Elkezdesz olyan könyveket olvasni, amelyek Rólam szól-
nak, s olyan imákon elmélkedni, amelyek hitelesek. Azok hitelesek, amelye-
ket hiteles emberek mondtak, írtak, énekeltek. Ha így teszel, akkor már elin-
dultál Felém, s akkor már lehetőséget adtál Nekem arra, hogy érted éljek.

Szeretlek! Szeretném ezt nemcsak mondani, hanem igazolni is.
Megáldalak a HITHŰSÉG LELKÉVEL!"

*****************************************************
686. ANYÁM  HALÁLA  LETAGLÓZOTT

Kérdező:  1. Anyám halála letaglózott. 2. Felnőtt fiam miatt el kellett 
adnom  otthonomat.  3.  Ritkán  találkozom  enyéimmel.  4.  Ha  pénzem 
lenne...5. Gyermekeim apját nem tudom szeretni.

HANG: "Mindenki úgy gondolja, hogy akkor lenne szebb a világ, ha 
az általa meglátott, megtapasztalt bajok, hibák megszűnnének. Én is így gon-
dolom. Mindenki úgy gondolja, hogy saját életében, ha rajta állna, rendbe 
jönnének a dolgok, de nem rajta áll. Én nem így gondolom.

Két  gondolati  irány csap  össze.  A ti  gondolkodásotok  iránya,  és  az 
Enyém. Az elmúlt emberi történelem azt mutatja, hogy egyikünk sem enged 
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a maga igazából. Az eredmény: Engem keresztre feszítenek, a ti világotok 
pedig veletek együtt elpusztul.

Ti nem tudtok megérteni Engem. Én nem tudlak megérteni titeket. Il-
letve nem tudom megérteni, hogy ti miért nem akartok megérteni Engem. Pe-
dig meg akarlak érteni benneteket. Csak odáig tudok e téren eljutni, hogy tu-
datlanok vagytok (Lk 23;34). De arra már nem tudok választ adni Magam-
nak, hogy miért akartok tudatlanok maradni? 

Vagy mondjátok ki, hogy nem hiszitek el, honnan jöttem, ki vagyok, 
vagy higgyétek el, amit mondok. De azt, hogy elhiszitek, hogy Én égi lény 
vagyok, de nem hiszitek el, amit mondok, ezt káromlásnak nevezem. Mégpe-
dig a Szentlélek elleni káromlásnak. Erre mondtam, hogy erre nincs bocsánat 
sem ezen, sem a másvilágon (Mt 12;31).

Első kijelentésem, amelyet nyilvánosság előtt tettem, ez volt: "Alakít-
sátok át gondolkodásotokat!" (Mk 1;15). Ti így fordítjátok: "Térjetek meg!" 
Már maga ez a fordítás is nehezíti szavaim megértését!

Ti kívülről akartok elindulni befelé. Tőletek független tényezőktől vár-
játok azt, ami kizárólag csak tőletek függ: boldogságotokat, amire teremtve 
lettetek. Én pedig azt képviselem, hogy belülről kell elindulnotok kifelé, ha 
boldogok akartok lenni.

Én soha nem jöttem volna a Földre, ha csak leghalványabb gondola-
tomba is beengedtem volna az elbizonytalanítás szikráját, vagyis azt,  hogy 
boldogságom nem Tőlem, hanem tőletek függ. 

Belém hatolt  ugyan ebből valami akkor, amikor a kereszten teljesen 
magatehetetlenül függtem, de akkor sem felétek, hanem az Atyám felé tör-
tént ez az elbizonytalanodás. És ez természetes, bizonyos fájdalom hatására, 
bizonyos ideig.

De azt sohasem gondoltam, hogy tőletek függhet boldogságom.  Min-
dig tudtam, hogy Atyámmal való kapcsolatom a döntő e téren. De abban a 
szituációban is tudtam, hogy boldogságom Tőlem függ, vagyis hogy Én ne 
hagyjam el az Atyámat még akkor sem, ha úgy érzem, hogy Ő elhagyott. 
Ezért kiáltottam akkor is e szót: ATYÁM!, s ezzel kifejeztem, hogy Enyém-
nek tudom őt akkor is!

Leányom! Nagyon könnyen lemondotok arról az igazságról, hogy bol-
dogságotok vagy boldogtalanságotok forrása bennetek van. Pedig ez az az 
igazság,  amely megszabadíthatna  benneteket  minden bajotoktól,  megkötö-
zöttségetektől (Jn 8;32-36).
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1. Akit bárkinek halála letaglóz, az végeredményben egy olyan állapot-
szerű menekülésben él, amely előbb-utóbb megbosszulja magát. 

Szinte nincs még egy olyan valóság, mint a halál bizonyossága. Akit ez 
letaglóz, az azt bizonyítja, hogy pontosan ezzel nem számolt komolyan, pon-
tosan  ez  elől  menekült,  holott  pontosan  ezzel  kellett  volna  a  legnagyobb 
hangsúllyal foglalkoznia.

2. A megkötözöttségek egyik legfájóbb köteléke a szülő-gyermek kap-
csolat. Anyámnak sem volt könnyű szabaddá válnia Tőlem. De ő hitt Nekem, 
és ezért képes volt erre (Mk 3;33). Aki meg van kötözve gyermekeivel, az 
előbb-utóbb bűnrészese is lesz gyermekei bűnének. Ennek pedig csak nyo-
morúság lehet a következménye.

3. Velem még ritkábban találkozol, mint a tieiddel, holott azok, akiket 
te tieidnek gondolsz, nem is a tieid!

4. A pénz eddig még senkiben nem oldotta meg azt a gondolkodás-át-
alakítást, amelyre mindenkinek szüksége lenne, ha boldog akar lenni. A pénz 
csak elodázza a lélek megtérését. 

Általában a szentek életének olvasásakor azt láthatod, hogy akkor vol-
tak igazán boldogok, amikor le tudtak mondani mindenükről. Persze nem az 
lesz boldog, aki lemond mindenéről, hanem aki átalakítja a gondolkodását, 
tehát belülről Rám talál, tehát aki boldoggá válik, az mond le mindenéről, il-
letve az mindig megtalálja a módját annak, hogy másokon segítsen. Olyano-
kon, akik valóban rászorulók.

5. Ha van valaki, akit nem tudsz szeretni, akkor senkit sem tudsz sze-
retni. A kályha, ha ég benne a tűz, akkor mindenkit melegít, akit elér. Az más 
dolog, hogy a papír, a fa, az acél, ezek mindegyik másképpen fogják fel a 
kályha melegét. De ez nem a kályha tüzének az ügye.

Ha valakit nem tudsz szeretni, ez patikamérleg pontossággal mutatja, 
hogy csak önzésed irányít, és nem az Én benned lévő jelenlétem, tehát nem 
az a szeretet, amely átmelegíthetné szívedet. Nem véletlenül mondottam ezt: 
"Inkább szerességek ellenségeiteket"! (Lk 6;35).  Azért  mondtam ezt,  mert 
csak az beszélhet szeretetről, aki erre képes. Aki erre nem képes még elhatá-
rozásában sem,  tehát  még azt  sem tudja  megtenni,  hogy mindenkinek jót 
akarjon akkor is, ha ez a jót akarás a gyakorlatban nem nagyon sikerül, az 
nem ismeri a szeretet lényegét, és így nem ismer Engem sem.

Úgy gondolom, hogy benned van szeretet, jóakarat, jóindulat mindenki 
iránt, csak te nem ezt gondoltad szeretetnek. Pedig ez az. Ha jó szándékkal 
vagy gyermekeid apja iránt, akkor már kezdhetek élni benned. De ha nem, 
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akkor nem neki teszel legnagyobb rosszat, hanem magadnak. A nyugtalan al-
vás a nyugtalan szív következménye szokott lenni, s ez őrli fel legjobban an-
nak idegzetét, aki nem akarja befogadni az Én békémet.

Drága Gyermekem! Alakítsd át gondolkodásodat, amíg nem késő! Ha 
nem teszed, mindent elveszítesz, ha elkezded, akkor magát az Istent nyered 
meg. Azt pedig mondanom sem kell,  hogy az Istennel együtt jár az egész 
mennyország!

Megáldalak, hogy az Én szívemmel tudj szeretni mindenkit!"
**************************************************

687.  MIÉRT BÜNTET ISTEN?
Kérdező: 1. Magam és gyermekem sok betegséget megéltünk. Miért? 

Isten büntet? Bűneink miatt? 2. Férjem azt mondja, hogy csak az imádkozik, 
aki bűnös. Neki a pénz az istene.

HANG: " Ha csak egy földi életről kellene számot adnod, akkor jogo-
sak lennének kérdéseid. Te mielőtt megszülettél, nagyon jól láttad, hogy te 
is, gyermeked is, mindannyitok fontos lehetőséget fogtok nyújtani arra, hogy 
férjed ostoba kijelentése csütörtököt mondjon. Fog ő még rimánkodni, kö-
nyörögni, mert annyira fog lelkileg szenvedni, hogyha előre látná, bele is bo-
londulna. Rajta valóban meg fog valósulni az, amit mond. Mert bűnös, ezért 
fog könyörögve imádkozni egykor.

De neked helyes az az elgondolásod, hogy Isten nem büntet. Mindenki 
önmagát bünteti, amikor olyat tesz, ami ellene mond természetének. És min-
den, ami nem kapcsolatos Velem, az számotokra természetellenes.

Az a kapott információ, miszerint nem lakik benned az Isten, férjeddel 
kapcsolatban bizony igaz. Az a szeretet, amivel még Földre jöttöd előtt vál-
laltad miatta azokat a szenvedéseket, amelyek eddig értek, előbb-utóbb meg 
fogják hozni gyümölcsüket. Te magad nem lettél volna elég, hogy férjed szí-
vét kissé meglágyítsad. Ezért vállalta gyermeked is, hogy a ti családotokba 
fog leszületni. Ha az ő szenvedése sem lesz elég férjed lelkiismeretének fel-
ébresztésére, akkor még több szenvedést kell majd átélnetek, hogy megme-
neküljön a legrosszabbtól. Te erre valamikor IGEN-t mondtál!

Drága Gyermekem! Arra kérlek tehát, ne attól remélj jobb sorsot, hogy 
Engem  akarj  rávenni  testi  szenvedéseitek  megszüntetésére,  hanem  attól, 
hogy szenvedéseidben  megmutatod  férjednek,  hogy szeretetből  érte  mire 
vagy képes. Itt elsősorban nem te és nem gyermeked az érdekes. Az, akiért 
ezt vállaltátok! Te nemcsak megszentelődni jöttél a Földre. Azért is! Te meg-
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szentelni is jöttél (1Kor 7;14). Ezért jött gyermeked is. Ebben akar segíteni 
neked. 

Mint tudod, Én szükségszerűen közösség vagyok az Atyával és a Lé-
lekkel. Ti is közösségi lények vagytok, és az, aki csak magára gondol, az ép-
pen ezt téveszti szem elől. Neked azt kell tudatosítanod, hogy férjedért áldo-
zat vagy, és ebben gyermeked sorstársad neked. Tehát szó sincs semmi bün-
tetésről,  semmi büntető Istenről. Amiről szó van, az az, hogy születésetek 
előtt olyan karmát vállaltatok, amely mindannyitokat elsegíthet az üdvösség-
re. És nemcsak a halál után, hanem már most e földi életben is békét találhat 
szívetek Bennem.

Téged is, gyermekedet is nagyon szeretem. Férjedet nagyon sajnálom, 
mert tudom, hogy mi vár reá. Egy kicsit már ő is tudja, de gyáva ahhoz, hogy 
ezt belássa. Nagyon sajnálom őt, szegényt!

Imáidban kérj erőt ahhoz, hogy hű tudj maradni ahhoz a küldetésedhez, 
amit vállaltál. Azért kell kérned, hogy jobban kinyílj Felém. Mindannyitok 
életében feltétlenül elindul a gyógyulási folyamat, amikor kezded meglátni és 
megköszönni azokat az értékeket, amelyeket Tőlem eddig kaptál. Most még 
inkább kérnivalód van. Ez jó Nekem, mert lehetőségem van arra, hogy meg-
láttassad hiányosságaidat, és  függőségedet Velem kapcsolatban tudomásul 
vedd lelked békéje érdekében. De a hálaima az, amire igazán neked lenne 
szükséged, mert akkor nyílna rá szemed jobban az Én feléd áradó szerete-
temre.

Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS KEGYELMÉVEL!"
  ****************************************************

688. A HANG 9-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

A HANG kilencedik kötete indul útjára. Isten kegyelméből más konti-
nensekre is eljutott már a HANG hangja, s a kapott levelek és telefon-hívá-
sok azt igazolják, hogy e könyvek hatására több és buzgóbb imádság száll az 
ég felé, több és buzgóbb dicsőítés, hála tölti el azoknak a jó szándékú embe-
reknek a szívét,  akik kérdéseikre építő, buzdító és vigasztaló gondolatokat 
kaptak a HANG-tól válaszul kétségeik, gyötrődésük feloldására.

Mivel a nyár folyamán szinte minden héten lelkigyakorlatokat, előadá-
sokat kell tartanom az ország különböző városaiban, ezért tisztelettel és sze-
retettel kérek türelmet és megértést a HANG kedves olvasóitól. 
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A nyár folyamán,  tehát  június,  július  és augusztus  hónapokban nem 
lesz módom arra, hogy kéréseiket a HANG elé vigyem, s a válaszokat eljut-
tassam a kérdezőkhöz.

Hálás  szívvel  köszönöm a  sok  imát,  amelyeket  leveleikben  ígértek, 
hogy legyen erőm és lehetőségem továbbra is ilyen formában szolgálni az 
Urat, s közvetíteni Jézus szerető szavait embertestvéreim felé, Isten nagyobb 
dicsőségére és mindannyiunk lelki javára.

Testvéri szeretettel

1995. május 
2365 Inárcs 
Rákóczi u. 3/b
                                                                            Dombi Ferenc
                                                                   lelkész

689. HOGYAN KELL ÁTALAKÍTANI A GONDOLKODÁST?
Kérdező: 1. Ha jobban hinnénk Istenben, akkor Ő elvinne bennünket 

bárhová? 2. Hogyan kell átalakítani a gondolkodást? 
3. Miért nem hitem szerint van, amit szeretnék?

HANG: "Sajnos, ki kell ábrándítsalak. Bármennyire is hiszel Istenben, 
ő  nem fog téged ingyen utaztatni.  Amit  te  kiolvastál  a  HANG 5/389-dik 
pontjában leírtakról,  abban éppen az ellenkezője  van annak, mint  amit  te 
mondasz. Az van ott, hogy ha azok, akik nem tartják érdemesnek azt, hogy 
angyalokkal, szentekkel beszéljenek, mert ők egyenesen Istenhez is fordul-
hatnak, hát akkor kiiktathatnák, ha logikusan gondolkodnának, a földi eszkö-
zöket is, ha el akarnának valahová jutni, mivel lehet közvetlenül Istennel be-
szélniük. De tudjátok, hogy szükségetek van arra, hogy ne csak Istennel be-
széljetek, hanem embertársaitokkal is, mert azokra is rászorultok, annak elle-
nére,  hogy Isten helyettük is  képes lenne mindent  elintézni  javatokra.  De 
nem intéz el mindent! Nem, mert így bontakozik ki igazán az Isten és egy-
más iránti szeretetetek.
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Gondolkodásodat úgy kell átalakítanod, hogy ne azt akard elhinni jó-
nak, amit te gondolsz, hanem azt, amit az evangéliumok alapján Én gondo-
lok jónak.(Mk 1;15).

Azért nem a hited szerint vannak a dolgok, mert te nem vagy olyan ér-
telemben Isten, mint Én. Ne Engem akarj magadhoz igazítani, hanem akard 
magadat Hozzám igazítani. Egész életednek ez az értelme.

Ha kapcsolatban vagy olyan tisztességes, becsületes pappal, akit te ko-
molyan értékelsz, és az a pap azt tanácsolja, hogy ne levelezz a HANGGAL, 
akkor Én azt ajánlom, hogy fogadd meg tanácsát. Az illető bizonyára úgy lát-
ja, hogy inkább zavart okoz a HANG-kötetek olvasása számodra, mint rendet 
teremtene benned. Fogadj szót neki mindaddig, míg nem tudod megokolni, 
hogy miért nem hallgatsz rá. Örülj annak, ha valaki aggódik érted.

Megáldalak!"
****************************************************

690. FIAM KÜLÖNLEGES ALKAT
 Kérdező: Fiam különleges alkat. Nem találja helyét.

HANG: "Valóban különleges alkat a fiad. Már a Földre jötte előtt is 
kereste azt az anyát, aki mellett olyan karmával, amellyel ő született, valaho-
gyan boldogulni fog, és döntései révén önmagának is, anyjának is lehetővé 
válik a visszatalálás oda, ahonnan egykor mindketten kilendültetek.

Meghatározott célt nem tűzhettek ki magatok elé, mert annyira szöve-
vényes fiad kereső- és szándékvilága, hogy ez számotokra a földi dimenzió-
ban átláthatatlan. De mindketten meg tudjátok találni szívetek nyugalmát Ná-
lam akkor, ha elhiszitek, hogy amikor példázódtam az ég madaraival és a 
mezők virágaival, akkor arra a mennyei Atyátokra akartam ráirányítani fi-
gyelmeteket, aki gyermekeinek még a haja szálait is számon tartja.

Tehát meg kell tanulnotok máról holnapra felelősséggel élni. Nem fele-
lőtlenül, hanem felelősséggel. Ez azáltal fog sikerülni nektek, ha nagyon bíz-
tok Bennem, és nagyon megtesztek mindent, ami éppen máról holnapra adó-
dik számotokra.

Volt  olyan,  hogy Atyám egy egész népet  negyven éven át  ellátott  a 
pusztában úgy, hogy mindenük megvolt, amire szükségük volt. Atyám szere-
tete nem csökkent azóta sem. Sőt! Mivel benne élhetek lelketekben, így még 
biztosabbak lehettek abban, hogy látni fogjátok: nem jártatok rosszabbul má-
soknál, és nem jártak jobban mások, mint ti.

Az, amiben ma éltek, csupán előjátéka annak az eljövendőnek, amely 
már az ajtóban áll és kopogtat. Csak meg kell hallani, észre kell venni az 
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idők jeleit, s bátorítást kaptok arra, hogy érdemes bízni, kitartani Mellettem. 
Ne féljetek hát! A győztes oldalán álltok!

De ne keverjétek össze a két egymástól különálló életet: amit magatok-
ban hordoztok, és ami körülöttetek forrong. Még azt sem mondhatom, hogy a 
körülöttetek lévő élet a bennetek lévő életért van. Nem. A benső életért ti 
magatok vagytok. A rajtatok kívüli világ romlásra ítéltetett. Szavaim súlyát, 
értelmét majd akkor fogjátok megérteni, amikor már tapasztalni fogjátok az 
új eget és az új Földet.

Most nem tudok mást mondani, mint azt, hogy a holnap majd gondos-
kodik magáról. Ma kell megtenned azt, amit a mai nap követel. 

Kevés tiszta gyógyítóm van ma közöttetek. Aki arról beszélt, hogy égi 
lényektől van gyermeked bizonyos képessége, az a tiszta gyógyítóim közé 
tartozik. De kevés van ilyen.

Türelmet kérek, és azt, hogy te ERŐT kérj Tőlem. Angyalaim vigyáz-
nak benneteket. Újra mondom: NE FÉLJETEK!

Megáldalak SZERETETEM EREJÉVEL!"
*******************************************************

691. EGY ÁLOM JÉZUSSAL
Kérdező:  1. Volt egy gyönyörű álmom Jézussal, és egy fájdalmas ál-

mom a Szűzanyával.  Mária nagyon sírt!  2. Van olyan, hogy sokkal előbb 
megálmodok később bekövetkező eseményeket. Hogy lehet ez?

HANG: "Az álom nagy lehetőséget ad vágyaitok képekben való meg-
jelenítésére,  és arra is,  hogy ebből a mi világunkból információt  kapjatok 
olyasmiről, amit tudnotok kell, hogy jobban tudjatok fejlődni lelkileg. Van 
az álmoknak még egy másik érdekessége is.  Az, hogy a már folyamatban 
lévő események, melyek időben csak jóval később jelennek meg ébrenlétben, 
álomban már jóval előbb megmutatkozhatnak teljes kifejlettségükben is. Fő-
leg olyan esetekben van ez így, amikor különben is nagyon érdekeltek vagy-
tok abban az eseményben.

E bevezető után most részletezem a te álmaidat.
Amikor Velem álmodtál, akkor lelkedben lévő jelenlétem formálódott 

olyan képpé, amely örömmel és békével töltött el. 
Lelked legmélyén most így élek benned. De meg kell mondjam neked, 

hogy az, amilyennek majd látni fogsz, mikor színről színre látjuk majd egy-
mást, messze felül fogja múlni azt, amit álmodban Rólam láttál. Földi keret 
álomban sem képes átélni, megragadni Engem, mint ahogy milliárdnyi áram 
feszültsége, ereje nem vezethető át egy pár voltra méretezett fogyasztón.
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Anyámról, amit álmodtál, az komoly valóságot közölt veled. Ő mérhe-
tetlenül fájlalja, hogy annyi fáradozása után sem jut el szava az emberek szí-
véhez. A ti évszázadotok annyi üzenetet kapott Márián keresztül, mint egyet-
len század sem ezelőtt. Az ő anyai szíve, ha a mennyben ez lehetséges volna, 
már sokszor megszakadt volna.

Teljesen érthetetlen, hogy mennyire süket fülekre talál az ÉG üzenete 
nálatok. Már lemondtunk arról, hogy egyházakon keresztül hitelesen figyel-
meztetéseket adjunk. Csak a tiszta szívű látók, hallók, szeretetből és szerete-
tért élő egyszerű gyermekeim azok, akikben még van némi reményünk. 

Anyám gyermekeket, fiatalokat választott ki arra, hogy rajtuk keresztül 
hallassa szavát.  Én inkább egy-két lelkipásztort  láttam erre alkalmasnak a 
Magam számára az utóbbi időben, és olyan férfit és nőt, akik bár szeretik, 
nagyon szeretik egyházamat,  de szabaddá tudtak válni azoktól a megkötö-
zöttségektől, amelyeket egyházi hatalmasságok próbáltak rájuk kényszeríte-
ni. Sorsuk nyilván nem lehet más, mint az Enyém volt, de vérük azok fejére 
hull, akik igyekeznek elhallgattatni őket.

Anyám könnyei azok a fájdalom-könnyek, amelyek mint utolsó figyel-
meztetés szeretnének hatni szívetekre, hogy a legrosszabbtól megmenekülje-
tek, hogy az égi hazában helyet tudjatok biztosítani magatoknak.

A második kérdésedre már a bevezetőben válaszoltam. Csak még any-
nyit fűznék hozzá, hogy érzékeny idegrendszer jobban reagál a bekövetke-
zendő eseményekre. Ha tehát többször álmodsz meg előre dolgokat, akkor az 
nemcsak jót jelent, hanem azt is, hogy túlfeszítetted magadat.

Ha olyasmit álmodsz meg, ami esetleg kellemetlenül érint,  akkor ál-
mod után, ha felébredtél, azonnal kérd őrangyalod segítségét. Angyalaitok, 
ha kéritek őket, sokszor bele tudnak nyúlni úgy bizonyos események meneté-
be, hogy azok végkifejletükben nem fognak ártani nektek akkor sem, ha azt 
álmodtátok, hogy bajba kerültetek.

Megáldalak az ÁHÍTAT és a JÓZANSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

692. HOL A HELYEM?
Kérdező: Egy benső érzés azt mondja, hogy másutt kellene lennem.
HANG: "Gyermekem! Három fajta kísértésre hívom fel 

              a figyelmedet: 
1. Tedd azt, amiről tudod, hogy rossz. 
2. Csináld a jót, de úgy, hogy az már normális ésszel túlzásnak

              mondható. 
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3. Ne azt a jót tedd, ami éppen előtted van, hanem valami más
              jót.

1.  Az első kísértésnek főleg a  megkötözött  emberek vannak kitéve. 
Szinte ráűzi őket a kísértő a rossz cselekedetre. E kísértésnek legyőzéséhez 
kettő fegyver áll rendelkezésetekre. Az egyik a bűnbánat, a másik a megkötö-
zöttségtől való szabadítás. 

A bűnbánat általában tüneti kezelést ad. Mikor valaki újra és újra meg-
bánja, és újra és újra elköveti a rosszat. Legtöbb jámborsági gyóntatás ilyen 
esettel találja szemben magát. 

A másik fegyver használata már gyökeres megoldást szokott eredmé-
nyezni, bár itt is előfordul, hogy többször is használni kell ezt a fegyvert. A 
megkötözöttség megszüntetéséhez különböző ördögűző formákat kell hasz-
nálni.

2. A második kísértés, mikor az ősellenség túlzásokra ragad bennete-
ket, szintén bűnbánattal szüntethető meg, de ilyenkor le kell vonni a tanulsá-
got is, s önfegyelemmel ügyelni kell arra, hogy helyt tudjatok állni,  ha újra 
megjelenik az ilyen kísértés.

3. A harmadik, amelyet te is szenvedsz, mikor belülről azt érzed, hogy 
máshol,  másképpen, mást kellene tenned, mint amit teszel.  HANG-médiu-
mom is, mióta írja sugallataimat, szinte állandóan ezt a kísértést szenvedi. 
Ennek legyőzése direkt módon nem lehetséges. A türelem, bizalom, Rám ha-
gyatkozás, józanság, szerető társakra hallgatás, ezek azok az indirekt erőfor-
rások, amelyek segítenek nem legyőzni, hanem kiállni az ilyen kísértést.

Ha valakinél Én akarom megváltoztatni helyzetét, azt annyira egyértel-
művé teszem számára, hogy az minden kétséget kizár szívéből.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

693. FELTÉTEL NÉLKÜL SZERETEK VALAKIT
Kérdező: 1. Nagybátyám halála nem hagy nyugodni. 2. Miért vonzom 

a nehéz sorsú embereket? 3. Feltétel nélkül szeretek valakit. 4. Mi az én földi 
küldetésem?

HANG: "1. A benned lévő nyugtalanság rokonod halálával kapcsolat-
ban nem Tőlem van. Ez egy olyan kísértés, amely akadályozni akarja benned 
a szeretet növekedését. E kísértés legyőzése az, ha Rám bízod ezt az egész 
ügyet, tehát ha kiszállsz belőle. Tudom, hogy ez nem könnyű, mert nyugta-
lanságod egy megkötözöttség eredménye. Az is megkötözöttség, amikor va-
laki  olyankor  is  ragaszkodik  valaminek  földerítéséhez,  amikor  annak már 
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semmi boldogító következménye nincs senki számára. Tehát olyankor, ami-
kor a földerítéstől senki sem jut közelebb Hozzám.

2. Túlzásba esel. A nehéz sorsú emberek annak nyílnak ki, aki ezt szá-
mukra lehetővé teszi. Erre ismét azt mondhatom, hogy nem Én küldöm őket 
hozzád, hanem te teszed számukra lehetővé, hogy neked kinyíljanak. Ebből 
jó, rossz egyaránt származhat, attól függően, hogy mennyire vagy kapcsolat-
ban Velem.

3. Istenen kívül senkit sem szabad feltétel nélkül szeretni, ha a szeretet 
alatt nem az igazságban szeretést érted. Csak akkor, ha a szeretet igazságban, 
az igazság szeretetben nyilvánul meg, csak akkor vagyok ott jelen. Különben 
csak az érzelmeknek, az önzésnek álcázásáról van szó. Az ilyen szeretet nem 
szeretet.

4.  Földi  küldetésed neked is  a szeretni  tanítás.  Azt  a szeretetet  kell 
megtanítanod, amely Bennem öltött testet, s amelyről azt mondhattam: szá-
motokra Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET. De ahhoz, hogy ezt másoknak 
tanítani tudd, először magadnak kell megtanulnod, hogy Én ki vagyok, és mit 
is akarok e kijelentésemmel: "Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást 
ÚGY, ahogy Én szeretlek titeket" (Jn 13;34).

******************************************************
694. MEGÍTÉLHETŐ EGY GYERMEK?

Kérdező:  1. Mi lesz fiaim sorsa? 2. Gyerekeket milyen alapon lehet 
megítélni? 3. Aki állatot öl, nem könnyebben fordul az ember ellen is?

HANG: "1. Első kérdésedre válaszom ez: nem tudom. Egy ember sor-
sa annyi tényező, annyi különböző döntési lehetőség összetevője, hogy csak 
olyanoknak a jövőjét lehet bizonyos határok között megjövendölni, akik nem 
megszentelődni, hanem megszentelni jöttek a Földre. A te gyermekeid sorsa 
saját kezükben van. Jó, ha tudod: NEM A TE KEZEDBEN. A te kezedben a 
te sorsod van. Amikor a halál pillanatában átvilágítok mindenkit, akkor senki 
sem  hivatkozhat  senki  másra,  csak  önmagára.  Erkölcsi  értelemben  nincs 
öröklött  jóság vagy rosszaság.  Mindenki  azért  felel,  amiről  tehet,  és  nem 
azért, amiről mások tehetnek.

Sajnos, a legtöbb szülőt az a gondolat vezérli, hogy tőlük függ gyerme-
kük jövőjének boldogsága. Amíg valaki át nem jut ezen, addig éppen e téves 
felfogás által teszi lehetetlenné a maga számra azt a lelki fejlődést, amiért le-
jött a Földre. Aki nem jut túl ezen, az nem azért nem jut túl, mert ezt nem 
mondták meg neki, hanem azért, mert nem használta kellőképpen az eszét. 
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Mindenki ki tudja találni önmagától is, hogy senki sem felelhet Isten előtt 
olyasmiért, amiről nem tehet.

Ezzel már arra is válaszoltam, hogy te nevelheted-e gyermekedet hitre 
vagy nem. Nem azért kell hitben nevelni egy gyermeket, hogy később hitben 
éljen, hanem azért, mert ez szentel meg téged! Ő e nélkül is hitre juthat ké-
sőbb, és ennek ellenére is elhagyhatja a hitét. De te jóvátehetetlen bajt sze-
rezhetsz azzal  magadnak, ha nem neveled gyermekeidet hitre. Erre is alkal-
mazható, hogy az önszeretet CSÚCSÉRTÉK! (Mt 22;39).

Gyermeket sem azért kell vállalni, mert annak biztosíthatnátok jövőjét. 
A szülőknek azért kell vállalniuk gyermeket, mert szülők.  Botor gondolat, 
hogy majd ők el tudják dönteni, hogy mi lesz gyermekeikkel. A szülőknek 
azt kell eldönteniük, hogy mi lesz velük, ha vállalnak, és mi lesz velük, ha 
nem vállalnak gyermeket. Csak saját szívének békéjét biztosíthatja minden-
ki! Az Én Anyámnak is sok imájába és szenvedésébe került, míg megtanulta, 
hogy nem tőle  függ az Én boldogságom, hanem önmagamtól  (Lk 24;26). 
Amíg valaki erre nem jön rá, addig tévedésben van e téren.

2.  Senkit  nem  tudtok  helyesen  megítélni.  Csak  cselekedetet  tudtok 
megítélni. Csak azt tudjátok megítélni, hogy mi jó és mi rossz. De azt már 
nem  tudjátok  megítélni,  hogy aki  valami  jót  vagy rosszat  elkövetett,  az 
mennyire felelős tettéért. Még magatokról sem tudhatjátok, hogy mit hozta-
tok magatokkal, és azt sem tudjátok számon tartani, hogy mások milyen ha-
tással voltak rátok. Azt meg végképp nem tudjátok, hogy innen a szellemvi-
lágból milyen és mennyi tanítást és erőt kaptatok, amelyek erősítették vagy 
csökkentették, de soha meg nem szüntették akaratotokat, és nem érintették 
szándékvilágotokat.

Ha nem volna újraszületés, akkor valóban értetlenül állnátok a gyerme-
kek szenvedései előtt. De ha tudjátok, hogy van újraszületés, akkor tisztelet-
tel kell meghajolnotok minden emberi sors előtt, függetlenül attól, hogy hány 
éves az illető.

3. Mindenki öl állatot. Amikor lélegzetet vesztek, millió kis állat kerül 
bele a szervezetetekbe, és pusztul ott el. 

Aki szívében nem szeretetet  hord, aki tehát gyűlöl, az képes embert 
ölni. Ha nagy gyűlölet van benne, akkor könnyebben, ha kicsi, akkor nehe-
zebben. De egyetlen gyilkost sem az tesz könnyen gyilkossá, hogy bölléres-
kedik valahol vagy nem.

Az állat, az emberalatti világ az emberért van. Az ember pedig az Iste-
nért van. Aki állatot öl, az jót cselekszik akkor, ha jó célból teszi. Rosszat, ha 

867.



rossz célból teszi. Az ilyen esetben tehát a cselekedet célja dönti el, hogy er-
kölcsileg hogyan kell minősíteni az illető tettét. Aki embert öl, az minden-
képpen erkölcstelen cselekedetet hajt végre, még akkor is, ha e tette által sa-
ját földi életét próbálja meghosszabbítani. A Ne ölj! parancs, amelyet a kő-
táblára írattam Mózessel, nem ismer kivételt. A kivétel a ti találmányotok, és 
nem az Én gondolatom.

Keresni nem szabad a halált, de ha előtted áll, nem szabad elmenekül-
nöd előle más ember meggyilkolása által.  Neked nem az tesz rosszat,  aki 
megöl téged, hanem az, ha te megölsz mást, tehát ha vétkezel a Ne ölj! pa-
rancs ellen. Aki megöl téged, az önmagának tesz rosszat.  Aki téged megöl, 
az azt teszi veled, amit úgysem kerülhetsz ki, tehát átsegít a másvilágba. 

Kétezer évvel ezelőtt az Én gyermekeim, bár kiprovokálniuk nem volt 
szabad,  de  kifejezetten  örültek,  amikor  kivégezték  őket.  Ez  bizony  nem 
mondható el gyilkosaikról.

Drága Gyermekem! Át kell alakítanod gondolkodásodat, ha az Én éle-
temet magadba akarod fogadni. De akard ezt, mert ez maga a boldogság szá-
modra.

Megáldalak, hogy vállald a gondolkodásodnak átalakítását. Megáldalak 
az ÉRTELEM LELKÉVEL!"

******************************************************
695. SOK TÖMÖR VÁLASZ

Kérdező: Sok kérdést teszek fel tömören.
HANG: "Én pedig mindegyikre válaszolni fogok tömören.

1. K: Szeretném tisztázni a Föld geológiai történetét a Vörös- tengeren tör-
tént átkeléskor.
H: Érdeklődj az illetékeseknél!
2. K: A csillagászok 2016-ra jósolják a Földünk összeütközését egy égitest-
tel. Elkerülhető ez vagy sem?
H: Érdeklődj a csillagászoknál!
3. K: Jézus születésének időpontjával kapcsolatban 7 év különbség áll fenn? 
Hogyan történhetett ez?
H: Fennáll. Elszámították magukat.
4. K: A napkeleti bölcseket egy csillag vezette. A kutatók azt bizonygatják, 
hogy véletlenszerűen arra tartó üstökösről van szó. Melyik igaz?
H: Véletlenek nincsenek.
5. K: Zavarban vagyok. Eddig úgy tudtam, hogy Isten teremtette a világot. A 
HANG című könyv szerint pedig Te. Nyugtass meg!
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H: Mindannyian istenek vagytok (Jn 10;34). Én különösképpen az vagyok.
6. K: Te nem gyóntattál. A katolikus egyházban miért van gyóntatás?
H: Értetek van. A gyónási vágy mindenkiben ott van. Vagy papnál, 
vagy jó barátnál, vagy pszichológusnál, de mindenki gyónni akar, hogy ben-
sőleg megkönnyebbüljön. A földi élet egyik  legnagyobb  áldása  egy  jó 
gyóntató.
7. K: Jézus a szeretetet  hirdette,  Mózes a szemet szemért viselkedést.  Az 
előbbi felülbírálja az utóbbit? 
H: Én beteljesíteni jöttem a törvényt(Máté 5;17).
8. K: A HANG című könyvben az áldásoknál különböző Lélekkel történik az 
áldás. Hányféle lélek van? Vagy rosszul értelmezem?
 H: Rosszul értelmezed. Amint a fehér fény magában hordja a szivárvány 
összes színét, úgy az EGY LÉLEK magában hordja az értékes tulajdonságok 
minden változatát. Minden esetben tehát ugyanannak a Léleknek egy bizo-
nyos  tulajdonságán  van a hangsúly, függően attól,  hogy a kérdezőnek me-
lyikre van legjobban szüksége.
9.K: Istennek tetsző volt az a szent inkvizíció, amely által annyi embert kí-
noztak meg? Istennek tetszőek a szentté avatások, amelyek a katolikus egy-
házban oly gyakoriak?
H: Az inkvizíció  nem Istennek tetsző.  A szentté  avatások emberi  hagyo-
mányból keletkeztek. Ezeket lehet úgy is tekinteni, hogy jók, és úgy is, hogy 
nem jók.
10. K: A Biblia csak a Föld népeinek szól, vagy más bolygón élőknek is? 
H: Olyan Biblia, mint nektek van, másoknak nincs.
11. K: Jézus kereszthalála elrendelt volt? 
H: Nincs gonosz eleve elrendelés. A keresztre feszítés  gonosztett volt.
12. K: Urunk mennybemenetele lélekben vagy testben történt? 
H: Én a mennybemenetelem által megdicsőültem. Pontosítanod kellett volna, 
hogy mit értesz test és lélek alatt. 
13.K: Az ember feltámadása testben vagy lélekben történik? 
H: Megdicsőült testben.
14. K: Ki a pogány, és ki az igazhitű?
H: Pogány az, aki nincs megkeresztelve. Igazhitű az, aki Bennem hisz.
15. K: Amióta élek, mindig betegség gyötört. Meddig tart ez?
H: A földi élet egy gyógyíthatatlan halálos betegség.
16. K: Önmagamtól találtam a SZBE-re, vagy Te vezettél oda?
H: Mondtam már, hogy nincsenek véletlenek.
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17. K: Szeretném, ha Mária mennybevitelét megvilágítanád előttem. 
H: Várd meg, míg az egyik medjugorjei látnok kiadja azt a könyvet, 
amelyet Anyám lediktált neki.

Megáldalak, hogy lényeglátóvá válj. 
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
*****************************************************

696. UNOKÁM KÜLÖNÖS ADOTTSÁGAI
Kérdező: 1. Egy titkos és furcsa álomról kérdezem, hogy mit jelent. 2. 

Unokám különös adottságokkal rendelkezik: energiával, látással. Szimbólu-
mokat különös színekben és nagyságban lát az embereken.

HANG: "Az említett álmod nem más, mint érzelemvilágod és vágyaid 
képekben történt megjelenülése. Nem üzenetet hordoz, mely a jövőről fedné 
fel a fátylat, hanem arról tudósít, hogy tudattalan világodban milyen alakokat 
tud ölteni hangulatod. Csak azokra az álmokra érdemes komolyabban odafi-
gyelni, amelyek visszatérők.

Az unokáddal kapcsolatban azt tudom ajánlani, hogy vegye fel a kap-
csolatot egy hasonló korú gyermekkel, aki már részesült olyan beavatások-
ban, melyek következtében a különböző szimbólumok értelméről már ren-
delkezik annyi ismerettel,  amennyire a te unokádnak erre szüksége van. E 
gyermek nevét, címét neked megadom, de nyilvánosságra nem hozom. Te se 
propagáld addig, amíg tőlük erre felhatalmazást nem kapsz.

 Azért adom meg e címet, mert az Én Lelkem a kapcsolatok lelke, s 
fontosnak érzem, hogy alakuljanak ki ilyen kapcsolatok. Bízom bennetek, és 
abban, hogy ezek a kapcsolatok erősítik és tisztítják a beavatottak érzékeny-
ségét, és ezáltal megkönnyítik, felgyorsítják  lelki, szellemi fejlődéseteket.

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!
******************************************************

697. FESZÜLT VAGYOK
Kérdező: 1.  Nyilvánosság előtt  képtelen  vagyok beszélni.  2.  Kell-e 

gyorsítanom a fejlődési ütemet magamban? 3. Feszült vagyok a meditációk-
ban. Miért? 4. Egyik fiammal nehezen boldogulok. Mit tegyek? 5. Te kéred, 
hogy hagyjam abba a vállalkozásomat? 6. A húsevés akadályozza lelki fejlő-
désemet? 7. Újjászülettem-e már?

HANG: "1. Az nem baj, ha nyilvánosság előtt képtelen vagy beszélni. 
Amire az ember képtelen, azt nem kell tennie. Mindenki a képességén belül 
hordozza a felelősséget.
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2. A növény növekedését nem lehet azáltal gyorsítani, ha húzni akarsz 
rajta egyet. De igenis lehet azáltal, hogy műveled a talajt. Ilyen értelemben 
természetesen kell gyorsítani a lelki fejlődésed növekedését, mert ha nem te-
szed, mulasztással vétkezel. Mindent meg kell tenned annak érdekében, hogy 
növekedj a szeretetben.

3. Azért vagy feszült a meditációban, mert nem jól meditálsz. Az nem 
meditál jól, aki csak úgy, minden előkészület nélkül kinyílik befelé, és enge-
di, hogy bármiféle szellem,  gondolat,  érzés eluralkodjék rajta. Az nem jól 
meditál, aki csak a keretet biztosítja a befelé figyelésnek, de a tartalomra, an-
nak kontrolljára nem fektet nagy hangsúlyt. Az nem meditál jól, aki tehetet-
len játékszerévé válik a benne lejátszódó történéseknek. Az nem meditál jól, 
aki először nem könyörög Hozzám komoly áhítattal,  és nem ajánlja magát 
nagy elszántsággal az Én, az angyalaim védő oltalmába.

A meditálásnak lényegéhez tartozik, hogy miután komoly imában Hoz-
zám fordultál, kérted Lelkem oltalmát, segítségét, és miután őrangyalod ve-
zetésére bíztad magad, számodra az első a benső csend megteremtése. Ennek 
pedig feltétele a relaxálás, ellazítás, RÁM hagyatkozás, mely olyan, mint mi-
kor valaki kifekszik a Napra, s hagyja, hogy a napsugarak ráragyogjanak. Ez 
az első lépése a meditációnak. 

A második az a gondolati koncentrálás, amely megragadja a lelkedből 
a Lelkem által magad elé vetített képet. 

A harmadik lépés az, hogy e képnek hatásával engeded átitatni maga-
dat. 

A negyedik lépés az, hogy megfogalmazod magadban az elmélkedésed 
gyakorlati hatását. 

Az ötödik lépés az, hogy megköszönöd Nekem a meditációban szerzett 
lelki, szellemi gazdagodást.

Ha így meditálsz,  akkor szeretetemben gazdagodsz,  akkor  idegzeted 
erősödik, akkor bizalmad mélyül Irántam, és az Én békém átjárja életedet.

4. Fiadtól szabaddá kell válnod! Felelős tetteiért neki kell vállalnia a 
felelősséget, s te nem vehetsz át abból semmit. Mindenki csak azt tudja he-
lyesen szeretni, akitől szabaddá vált. Amíg meg vagy kötözve gyermekeddel, 
addig mindig ki vagy téve annak a veszélynek, hogy bűnrészességet vállalsz 
vele. Ez pedig sem neki, sem neked nem jó. Tehát mindkettőtöknek árt. Te-
hát nem szeretet, hanem önzés van ennek hátterében. Legtöbb szülő nem sze-
retetből, hanem önzésből áldozza fel önmagát gyermekéért. E szülőket a bu-
taságukon kívül semmi sem menti fel.
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5. A te vállalkozásodért te felelsz, és nem Én.
6. A húsevés semmiféle erkölcsi értéket nem hordoz. Aki húst eszik és 

szeret,  az  üdvözül,  aki nem eszik húst és nem szeret,  az elkárhozik.  Azt, 
hogy mit esztek, erkölcsivé az a cselekedet, az a szándék teszi, amire az étel-
ből nyert  energiát  felhasználjátok.  Éjjel-nappal eheti  a húst  az,  aki  az így 
nyert energiát szeretésre használja. És éjjel-nappal vegetáriuskodhat az, aki 
energiáit nem szeretésre használja. A lelketekben lévő szándék nem függvé-
nye a gyomrotokban lévő ételnek.

7. Nem születtél még újjá. De újjá fogsz születni, ha hiszed, hogy ezt 
az Én Lelkem meg tudja tenni benned. Ha állhatatosan kéred a Szentlelket, 
meg fogod kapni úgy, hogy olyan Lélekkeresztségben részesülsz, amely azo-
nos az újjászületéssel (Lk 11:13).

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

698. KIK A RÁSZORULÓK?
Kérdező: 1. Kik azok a rászorulók, akiken segíthetnék? 2. Életemet 

hogyan tudom jobban Jézusnak átadni? 3. Az evéssel problémáim vannak. 4. 
Az állatok szeretetét hogyan kell érteni? 5. Azok iránt, akikkel együtt élek, 
mintha kihűlő félben lenne a szeretetem. 6. A szeretetnek szabad mérlegelni, 
hogy ki, miért jutott olyan állapotba, hogy segítségre szorul? Ki a szegény, ki 
a tehetős? 7. Állandóan nyugtalanít a lelkiismeret, hogy nem tettem meg azt, 
amit meg kellett volna tennem. 8. Kísértéseimmel mit kezdjek?

HANG: "Megadok egy címet. Vedd fel e címmel a kapcsolatot! Ő el-
igazít téged az első két pontban kérdezett problémádban. 

Evési problémád megoldása az, hogy időre egyél! Pl. csak negyedórá-
ig. Nem kell sokat. Amennyit azalatt eszel, azzal elégedj meg! Az nem baj, 
ha utána éhes vagy. De négy alkalomnál többször ne egyél naponta!

Az állatokkal kapcsolatban azért van annyi problémátok, mert helytele-
nül értelmezitek a szeretést. Az állatokat nem kell szeretni. Sőt, nem is lehet. 
Aki azt gondolja, hogy ő szereti az állatokat, az vagy butaságból mondja ezt, 
mert úgy gondolja, hogy az állatnak van én-tudata, tehát valójában nem is ál-
lat, hanem ember, vagy önző módon önmagát szereti. 

Az állat, és minden, ami emberalatti világ, az emberért van. Ha valaki 
ezeket értelmesen használja saját javára, az nem önző, hanem helyesen szere-
ti önmagát. Ez pedig csúcsérték! (Mt 22;39) Lehet egy bögrével is vétkezni, 
ha valaki értelmetlenül földhöz vágja. Nem a bögre ellen vétett, hanem ön-
maga ellen, mert értelmetlenül cselekedett. Így van ez az állat esetében is. 
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Aki egy állattal szemben értelmetlenül cselekedett, pl. kedvtelésből megfoj-
totta, az nem az állat ellen vétett, hanem önmaga ellen, mert értelmetlenül 
cselekedett, tehát nem emberhez méltó módon viselkedett.

Szeretteidet  szeretni  kell!  Szeretni  annyi,  mint  jót  akarni.  Ezt  lehet 
mérgesen, haragosan is (Mk 3;5) tenni, de a jót kell szándékolni. Ha nem ezt 
teszed, akkor nem élek benned.

A szeretet nem azt mérlegeli, hogy ki miért jutott rászoruló állapotba, 
hanem azt, hogy akin segít, az e segítséget mire fogja felhasználni. Ha úgy 
tűnik, hogy azt a pénzt, amit neki adsz, elissza, akkor nem szabad odaadnod, 
bármennyire is rászorulónak mutatja magát.

Az Én szememben a boldog szegények azok, akiknek mindig van adni-
valójuk, tehát akik a náluk szegényebbekre figyelnek. És azok, akik híjával 
vannak olyan javaknak, amelyek jobban tudnák segíteni őket abban, hogy 
jobban szeressenek. Tehát azok az éhezők, akik nem iszákosságra, hanem 
életszükségleti energiára akarják használni a kapott javakat.

A lelkiismereti nyugtalanságod egyik oka az, hogy helytelen a Rólam 
alkotott fogalmad. Úgy gondolod, hogy amikor majd szemtől szemben talál-
kozni fogunk, akkor a te tökéletességed fontosabb szerepet fog játszani, mint 
az Én jóságom, irgalmam. Ez nem így van.

Légy nagyvonalúbb  magaddal  szemben!  Tudatosítsd  magadban  azt, 
hogy  bármit teszel,  az  az Isten-szeretőknek mindig javára válik,  az  Istent 
nem szeretőknek pedig minden a kárukra van. Ha ezt komolyan elhiszed, ak-
kor feloldódik benned a lelkiismereti szorongás.

 Az említett kísértésekkel kapcsolatban szintén a nagyvonalúság segít. 
Amíg egészséges vagy, addig bizonyos képek, szövegek kísértésként hatni 
fognak rád.  Ha nem ezzel  a szándékkal  kerested ezeket,  akkor egyáltalán 
nem érdekesek ezek. Aki tudatosan azzal a szándékkal néz, hall kísértést elő-
idéző dolgokat, hogy azok ilyen irányban hassanak rá, az helytelenül cselek-
szik, s árt önmagának.

Megáldalak a NAGYVONALÚSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

699. BETEG A KISLÁNYUNK
Kérdező: 1. Beteg kislányunkkal mi a teendőnk? 2. Magam is beteg 

vagyok. Jó úton járok? 3. Jó helyről kapom válaszaimat? 4. Kisfiam különle-
ges látó, halló, gyógyító képességekkel rendelkezik. Számomra is jelzés ez? 
Mi a teendőm ezzel kapcsolatban? 5. Van jelentősége annak, hogy közel azo-
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nos szintű kísérőink vannak? 6. Mit jelentenek álmaim? (Életem vágányra 
kerül. Istenből vagyok. Legszentebb imádságunk).

HANG: "1. Mint tudod, nem szerencsés, ha valaki próféta akar lenni 
saját hazájában, otthonában. Ez azt jelenti, hogy családodra vonatkozóan a 
leglényegesebb tudnivalót ne fiadtól várd. Vagy közvetlenül adom tudtodra, 
vagy te magad találsz rá különböző könyvek, Biblia, Hang, stb. olvasásában. 

A fiadtól kapott információk a családodra vonatkozóan csak annyiban 
helytállóak, amennyiben máshonnan is megerősítést nyernek. Ne légy fiaddal 
megkötözve! Velem légy megkötözve! Velem, Lelkemmel, a Szabadsággal! 
(2Kor 3;17) E megkötözést Én nem tudom megtenni, de te meg tudod tenni.

Kislányotok, miután benneteket megválasztott önmaga számára szülő-
nek, azért tette ezt, mert bízott abban, hogy nem lesztek gondban miatta. Ne 
is legyetek! Mivel sorsa, már ami az egészségi állapotát illeti, az Én kezem-
ben van. Nektek csupán annyi a kötelességetek, hogy használjátok azokat a 
normál  eszközöket,  -  imádság,  orvosi ellátás,  gyógyszerek,  melyek termé-
szetszerűen rendelkezésetekre állnak. Az nyilvánvaló, hogy ezeket csak ak-
kor tudjátok hittel és bizalommal használatba venni, ha meg vagytok győződ-
ve arról, hogy kislányotok meggyógyítható. 

Tudnotok kell, hogy minden betegség meggyógyítható Általam és Ve-
lem. Ha pedig azt tapasztaljátok, hogy hiába imádkoztok, hiába tesztek meg 
mindent, mégsem történik gyógyulás, akkor azért kell hálát adnotok, hogy 
kettőnk kapcsolatában nem az a fontos, hogy Én teljesítsem a ti akaratotokat, 
hanem az, hogy ti ismerjétek fel és teljesítsétek az Én akaratomat. Azért kell 
hálát adnotok, hogy nem a ti tudásotok és szeretetetek irányít Engem, hanem 
a saját tudásom és szeretetem. 

Ha biztosak lehetnétek abban, hogy mindig megvalósítom kéréseiteket, 
akkor ha józanul gondolkodtok, sohasem mernétek semmit kérni, mert azt 
sohasem tudhatjátok, hogy melyik az a kívánság, amely bár a mulandóságra 
irányul, pl. hogy gyógyuljon meg valaki, jót eredményez-e az örökkévalóság 
mérlegén. Mulandó dolgok megvalósításáért mindig csak feltételesen szabad 
könyörögnötök, ha elhiszitek, hogy Én jobban tudom, mi jó nektek, mint ti.

Az erkölcsi rendben az egészség nem jobb, mint a betegség, és a beteg-
ség nem rosszabb,  mint  az  egészség.  Jobb sántán,  bénán,  vakon, csonkán 
ÉLETRE jutni, mint egészségesen elkárhozni (Mk 9;43).

A fenti sorok kislányodra és reád egyaránt vonatkoznak.
Az energiaoszlopon keresztül kapott  válasszal kapcsolatban, amit ér-

zel, azt kell mondanom, hogy ebből a dimenzióból kapod, ez természetes. A 
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döntő  nem az,  hogy honnan kapod,  hanem az,  hogy mire  használod.  Így 
vagytok mindennel, anyagi, szellemi kincseitekkel egyaránt. Ami fontos, az 
az, hogy értelmed használatát sohase kapcsold ki. Akkor se, ha biztos vagy 
abban, hogy Tőlem jön az információ. Volt ugyan olyan esetem, mikor a Föl-
dön jártam, hogy halásztanítványaimtól olyat kértem, ami számukra nem volt 
értelmes, de irántam való szeretetből mégis hallgattak rám. Ez olyankor volt, 
amikor nem az volt kétséges, hogy Én mondom, vagy nem Én mondom, ha-
nem azt kellett tapasztalniuk, hogy minden körülményben érdemes Rám hall-
gatni.  Olyan élményben még neked is  lehet  részed,  hogy egyértelmű lesz 
előtted, Én szólok hozzád, s eszeddel nem tudsz még fölzárkózni ehhez. De 
ez mindig olyankor történhet csak, amikor a Rám hallgatás gazdagítana, a 
nem Rám hallgatás nem szegényítene.

Fiaddal kapcsolatban nem sokat tehetsz. Amennyire rajtad áll, engedd 
el magadtól! Ne rád támaszkodjon, ha benső sugallatok után akar menni, ha-
nem járja a maga útját. Bizony szabaddá kell válnod tőle, ha neki is, magad-
nak is jót akarsz. Küldtem hozzá egy hasonló korú fiút. Ne avatkozzatok na-
gyon bele az ő ügyeikbe! 

Akik Tőlünk kapják az értesüléseket, azoknak nem szabad fagyöngy-
ként szüleiket erkölcsi alapnak használni. Maga a fa is beteg, amely elviseli a 
fagyöngyöt. Nem arról van szó, hogy ne viseld gondját, de igenis szó van ar-
ról, hogy erkölcsi alapul ne te szolgálj, és főleg ne te akarj belőle élni, szé-
pülni. Neked itt vagyok Én. Neki is itt vagyok Én.

Vigyázzatok! Más emberek, azért, hogy egymással rivalizáljanak, föl 
akarják  használni  Enyéimet  önmaguk  öntömjénezésére.  Vigyázzatok!  Ne 
menj bele, hogy nyilvánosság előtt produkálja magát fiad, hogy ki mellett kit 
és  hogyan lát.  Négyszemközt  lehet  ilyet  csinálni,  de tömeg előtt,  többiek 
előtt, nagy lehetőséget ad az ősellenségnek arra, hogy az ott lévők gyengéit 
kihasználva, ártson, nehezítse az emberek életét. Nem műsorok rendezésére 
választottam ki őt. Téged sem! Tanulni és tanítani! Ez a fontos mindkettő-
töknek.

Bízzál Bennem! Mérhetetlenül szeretlek, és azok a szenvedések, ame-
lyeket hordasz és még rád várnak, azt a célt szolgálják, hogy csiszolják koro-
nádat. Igen, mint az égen a csillagoknak, úgy kell majd ragyognod igazi ott-
honodban, de már most el kell ezt kezdened!

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

700. NEM AKAROK TÁGÍTANI
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Kérdező: 1. REIKI-tanfolyamon tanultakat akarom gyakorlatban meg-
valósítani. Férjem nincs mellettem, de én nem akarok tágítani ettől. Jó úton 
járok?  2. Fiammal nem tudok mit kezdeni. Hogyan tudnék segíteni rajta? 

HANG: "Gyermekem! Kétségtelen, hogy a szeretet meg akar nyilvá-
nulni tettekben. Az is kétségtelen, hogy szeretni annyit jelent, mint jót akarni 
másoknak. Az is kétségtelen, hogy azt a jót kell másoknak akarni, amit min-
denki jónak látna a maga számára is.

De a te életedben van egy komoly probléma. Szeretni  azt  is  jelenti, 
hogy először azokkal kell megtalálni a megfelelő viselkedési formát, akikkel 
együtt élsz. És itt van a te nagy problémád. 

Férjedre, élettársadra feltétlenül figyelned kell. Ha olyan érvei vannak, 
amelyek alapján igazolni látszik, hogy te mint anya vagy mint feleség, éppen 
a REIKI- vagy akármilyen tanfolyamok miatt vádolható vagy, akkor bizony 
nem jársz jó úton. Ha azt látja rajtad, hogy éppen a tanfolyam hatására egy 
nagy, pozitív irányú javulás állott be viselkedésedben, s ennek ellenére aka-
dályoz, akkor nem kell figyelembe venned szavait, mivel akkor nem segíteni 
akar téged, akkor nem a szeretet beszél belőle, hanem az uralkodási vágy, az 
önzés, melyet nem szabad engedned, hogy befolyásoljon téged.

Első tehát a férjeddel való kapcsolat finomítása. Ha ez nem sikerül, az 
nem baj. De ne miattad ne sikerüljön! Tehát, ha te azt akarod, amit Én, és ő 
nem akarja ezt tudomásul venni, annak ellenére, hogy nincsenek komoly ér-
vei ellene, akkor ne hallgass rá.

A fiaddal kapcsolatban attól tartok, hogy nagy tévedésben vagy. Leg-
alábbis, amit a Hang 2. kötetéből idéztél, abból erre lehet következtetni. 

Igaz, hogy nem azért kell szeretni valakit, mert jó, hanem azért, mert az 
jó, aki szeret. De szeretni nem annyit  jelent, hogy bűnrészességet vállalni, 
hanem annyit, hogy igazságban megnyilvánulni mindaddig, amíg bűnbánattal 
nem találkozik az, aki szeret.

Tehát szó sem lehet arról, hogy gyermeked téged kihasználhat, ha igazi 
szeretet, tehát Én élek benned. Ha nem hallgat Rád, ki kell adnod az útját. 
Amíg fiad rá nem jön, hogy ő felel tetteiért, és miattad nem jön erre rá, mert 
téged kihasználva hozzá juthat olyan anyagi eszközökhöz, amelyek nem az ő, 
hanem a te munkád eredményei, addig te nem szereted fiadat! Te önző mó-
don magadat szereted még akkor is, ha teljesen áldozatává válsz fiad szeszé-
lyeinek.

Mindenki annyira tud jól szeretni, amennyire szabad, tehát nincs meg-
kötözve attól, akit szeretni akar. A megkötözöttség, az elfogultság nem sze-
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retet. Súlyosbítja e felismerést az, ha valaki a rosszul szeretést jónak tudja, s 
meg tudja magyarázni önmagának, hogy mert anya, hát gyermekéért mindent 
meg kell tennie. Ez így nem igaz! Valamikor még Anyámat is rá akarták ven-
ni ostoba rokonok, hogy jöjjön értem és vigyen haza, mert különben bajom 
lehet.  Bizony  kénytelen  voltam  akkor  nyilvánosan  megtagadni  Anyámat, 
hogy ráébredjen arra, mennyire helytelen módon akart nekem segíteni (Mt 
12;48-49). 

Akkor szereted fiadat helyesen, ha nem léped át az ő szabadságának 
körét, és nem engeded, hogy ő átlépje a te szabadságodnak körét. A te terüle-
teden neked kell döntened vele szemben, akkor is, ha ő ezért elhagy téged, s 
az ő területén neki kell döntenie akkor is, ha ezért meghasad a szíved.

Fiadnak nem tudsz sem segíteni, sem ártani erkölcsi értelemben. Ha ő 
istenszerető, akkor minden javára válik. Ha nem istenszerető, akkor minden 
a kárára válik. Csak magadnak tudsz segíteni vagy ártani. Fiadnak is, és más-
nak is csak esetleg meg tudod nehezíteni vagy meg tudod könnyíteni  rövid 
távon a helyzetét. De ez nem tartozik a lényeghez. 

A lényeghez az tartozik, hogy bűnrészes vagy, vagy nem vagy bűnré-
szes. Támogatod fiadat a rosszban, vagy tudsz nem-et mondani neki olyan-
kor, amikor azt látod, hogy nem lelke javára akarja fölhasználni a te támoga-
tásodat? Ez a lényeg! E magatartásod fog téged vádolni, vagy fölmenteni a 
halálod pillanatában. Neked nem a fiadért kell élned, hanem Értem! Aki job-
ban szereti családját, mint Engem, az nem méltó Hozzám!(Mt 10;37). Ezeket 
az idézeteket feltétlenül olvasd el!

Fiaddal való magatartásodba be kell vonnod élettársadat is.
Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
701. EGY ÁLOMRÓL

Kérdező: Húgomnak egy álmát szeretném eléd vinni, Uram. Az álma a 
következő: Reggel felé, mikor felébred, kiszáll  belőle egy fehér folt,  mint 
egy szellem, és egy fehér galamb, aki az őrangyala. Nappal kiszáll, de estére 
visszaszáll belé.

HANG: "Drága Gyermekem! Nem szoktam közvetítő útján informáci-
ókat közölni, mert lehetetlen, hogy tisztán tudna eljutni ahhoz, akihez kelle-
ne. Így most sem mondhatok olyan konkrét utasítást, amely húgodnak szól. 
Csupán olyan gondolatokat mondok, amelyek neki is, neked is hasznodra le-
hetnek.
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Az álomképek csak akkor érdemelnek komoly figyelmet, ha ismétlődő 
álmokról van szó. Ezeket az álmokat lehet szó szerint is értelmezni, ha vala-
mi balesetet jelenítenek meg. Különben csak olyan szimbólumok, amelyeket 
maga az álmodó és akivel álmát meg akarja fejteni, együttesen tudnak értel-
mezni.

Az álmoknál sokkal fontosabb az ébrenlét. Ébrenlétben válik minden 
ember morális-, tehát erkölcsi lénnyé. Van egy közmondás, mely így hang-
zik: 'Aki alszik, az nem vétkezik.' De így is lehetne mondani: 'Aki alszik, az 
nem tud érdemszerző jót cselekedni álmában.' Ezért nagyon fontos, hogy ne 
az álom, hanem az ébrenlét foglalkoztasson benneteket.

Aki éber állapotban tud megbocsátani, tud magának parancsolni, tud 
vigyázni a nyelvére, tud elnéző lenni, tud határozottan a jó mellett dönteni, 
az nyugodtan gázolhat vérben álmában, gyilkolhat és kínozhat százakat és 
ezreket, rabolhat és paráználkodhat, tehát tehet bármit, szíve szeretete csor-
bát nem szenvedhet. Boldogsága meg nem inoghat, tehát a benső békéje azo-
nos az Én békémmel. 

Ne akarjatok  menekülni  a  VALÓSÁG elől!  Éppen a  valóságot  kell 
megszentelnetek. Ezért jöttetek a Földre. Azok is, akik megszentelődni jöt-
tek,  feladatul  kapták azt  is,  hogy másokat  megszenteljenek.  Az álmokban 
megszerzett, kiélt sikerélmények hozhatnak ugyan némi harmóniát benső vi-
lágotokba, de az ilyen harmónia gyökértelen, s a kísértő az ilyen harmóniát 
könnyen fel tudja borítani. 

A nappal fiai vagytok, és nem az éjszakáé! Nappal vagytok azok, akik-
nek lennetek kell. Csak másodrangú és rendű lehet az éjszaka.

Persze, angyalaim éjszaka is veletek vannak, és a ti tudattalan világo-
tok éjjel jobban átlendülhet a szellemek birodalmába, kaphattok információ-
kat is álmotokban, de azt ne tegyétek meg, hogy elhanyagoljátok az éber álla-
potban felétek nyújtott lehetőségeket. Ezek elhanyagolása szinte pótolhatat-
lan.
  Megáldalak benneteket SZERETETEM ÉS BÉKÉM  LELKÉVEL!" 

******************************************************
702. A KISMAMÁKNAK SZÓLNAK A JAJOK?

Kérdező: Hogyan kell érteni e szavakat: "Jaj a végítéletkor a terhes és 
szoptatós anyáknak!"

HANG: "Gyermekem! Úgy kell érteni azokat, ahogyan elhangzottak. 
Most megmagyarázom, hogy miért.
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A legtöbb anya - és most bocsáss meg a nyers fogalmazásért, de kény-
telen vagyok erre, mert így tudom csak megvilágítani érthetően azt, amit sze-
retnék - ösztönlény. Ez mondatta velem azt, hogy az utolsó időkben JAJ ne-
kik.

Mivel  nem alakították  át  gondolkodásukat,  ezért  úgy gondolkodnak, 
mint te most. Úgy gondolják, hogy nekik gyermekükért kell élniük. Úgy gon-
dolják, hogy az a feladatuk, még pedig a Tőlem kapott feladatuk, hogy mást 
se csináljanak, mint kisbabájukkal foglalkozzanak. Úgy gondolják, hogy arra 
teremtette őket Isten, hogy gyermekeikért, családjukért éljenek. Úgy gondol-
ják,  hogy Istennek  legelemibb  kötelessége  ezt  számukra  biztosítani.  Úgy 
gondolják, hogy számukra ennél szentebb kötelesség nincs is.

Csak kitérőként említem, hogy ezek az anyák, amikor már gyermekük 
elért egy bizonyos kort, akkor úgy gondolják, hogy gyermeküknek feladata és 
kötelessége, sőt, legszentebb kötelessége az, hogy védjék a hazát, esküdjenek 
meg arra, hogy parancsra gyilkolni is fognak, s az ilyen eskütételt még csalá-
di körben ünnepséggel is megünneplik,  hogy feladatuk a minél nagyobb ha-
talom megszerzése és minél több pénz gyűjtése, mert anyjukra, családjukra 
csak így hoznak dicsőséget.

Míg az anyák valóban az egyik legnagyobb kulcsfigurái a földi élet to-
vábbadásának,  addig  gyakran  a  legnagyobb  kerékkötői  az  Én  gondolko-
dás-átalakítási programom megvalósításának.

Most elmondom, hogy mit zárnak ki tudatukból:
Igyekeznek elfelejteni azt, hogy gyermekük nem az ő gyermekük, ha-

nem Istené. Elfelejtik, hogy nem gyermekükért kell élniük, hanem Értem, el-
felejtik, hogy aki jobban szereti családját, mint Engem, az nem méltó Hoz-
zám (Mt 10;37). Elfelejtik, hogy nekik is Értem kellene élniük, és nem gyer-
mekeikért. Elfelejtik, hogy olyan megkötözöttséget vállalnak gyermekeikkel, 
amely mindkettőjüknek megnehezíti a benső béke, a boldogság megtalálását. 
Gondolj csak azokra a tréfákra, amelyeknek főszereplője az ANYÓS!

Amit eddig mondtam, az bizony érthetővé teszi,  hogy a végidőkben, 
amikor már nem lehet gondolkodás-átalakítás nélkül senkinek sem megnyug-
tatnia önmagát, megtalálnia boldog önmagát, mennyire éppen ezek a váran-
dós anyák fogják megszenvedni azt, hogy nem Rám, hanem az ösztöneikre 
bízták magukat. 
Persze lesznek anyák akkor is, akiket nem fog zavarni az, ami akkor bekö-
vetkezik, mert számukra nem a gyermekük, hanem saját lelkük Hozzám kap-
csolása a fontos. Ezeknek nem szólnak azok a JAJ-kiáltások, amelyeket rög-
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zítettek az evangéliumaim. De meg kell mondanom, ezek annyira kevesen 
lesznek, hogy számuk szinte elenyészőnek mondható. 

Hidd el, a világ az anyák és a nők magatartása miatt jut pusztulásra. 
Éppen úgy, mint az első bűn elkövetésekor is Éva miatt nyílt ki a Földön a 
pokol kapuja, a végítéletkor is a nők magatartása fogja igazolni legjobban 
azt, hogy a világ megérett a pusztulásra.

Ha arra gondolsz,  hogy alig ötven évvel ezelőtt  egy 13 -14 éves fiú 
még kezitcsókolommal köszönt egy hasonló korú leánynak, ha arra gondolsz, 
hogy a női eszmény a férfiakat is képes volt bizonyos erkölcsi szinten tartani, 
és minden valamire való férfi méltóságán alulinak tartotta volna, ha feleségé-
nek pénzkereső foglalkozás után kellene járnia, ha arra gondolsz, hogy ma 
anyák és anya-jelöltek azon versengenek, hogy ki jobb traktoros, ki tud job-
ban célba lőni, diszkoszt vetni, autót, repülőt vezetni, tehát, hogy ki férfia-
sabb, ha arra gondolsz, hogy ma már szinte lenézik azt a nőt, aki megelég-
szik azzal, hogy családjának éljen, és ő maga is szégyelli ezt, ha arra gon-
dolsz, hogy még az udvarlásban és mulatozásban, cigarettázásban, ivásban, 
narkotikumok fogyasztásában is már nemcsak  fölzárkóztak, de meg is előz-
ték a férfiakat, és ezt kitüntetésnek, dicséretre méltónak hirdetik, ha arra gon-
dolsz, hogy a családokban a férjek iszákosságának legnagyobb része abból 
adódik, hogy a feleség erre lehetőséget ad férjének, ha arra gondolsz, hogy 
ma már nemcsak az elválás, de az újraházasodás szinte mindennapi esemény, 
akkor talán megérted, hogy a nők azáltal, hogy eldobták maguktól azt a ter-
mészetükbe  oltott  méltóságot,  amely  miatt  évszázadokon,  évezredeken  át 
tisztelet övezte őket, bizony a legnagyobb nyomorúság reájuk vár éppen ak-
kor és olyan állapotukban, amikor ezt a legméltatlanabbnak élik meg maguk-
ra nézve.

Drága  Gyermekem!  Alakítsd  át  gondolkodásodat,  amíg  lehetséges, 
tedd magadat szabaddá minden megkötözöttségtől, hogy el tudd kerülni azt, 
ami a megkötözöttekre vár, ami a gondolkodás-átalakítást el nem végzőkre 
vár.

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

703. MAGAMRA MARADTAM
Kérdező:  Magamra maradtam két gyermekemmel.  Egy világ omlott 

össze bennem, de ezt kifelé nem mutatom. Idegileg kezdek felőrlődni.
HANG: "Senki nem ért meg téged úgy, mint Én. Annak a harcnak, 

amely az eszed és a szíved között dúl, véget kell vetned. Úgy kell véget vet-
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ned, hogy szívedre hallgatva, eszeddel ezt tudd alátámasztani. Hogyan tör-
ténhet ez?

Az  emberi  szív  egy olyan  törekvés-központ,  amely  hajtóerőt  jelent 
minden ember életvitelében. Olyan, mint a gépkocsiban a motor. De a kor-
mány az ÉRTELEM! Amíg nem látod be értelmeddel, hogy mi a teendőd, 
addig szíved motorja csak hajt, csak hajt, de magad sem tudod, hogy hová?!

Meg kell tanulnod látni! Nemcsak nézni. Először befelé kell jól látnod, 
hogy aztán  kifelé  tudj  tájékozódni.  Látnod kell,  hogy mire  teremtettelek, 
hogy miért jöttél le a Földre, hogy mi a küldetésed, és milyen eszközök áll-
nak rendelkezésedre ahhoz, hogy küldetésedet teljesíteni tudd.

A befelé látás célja először is az önismeret.  Föl kell tudnod mérned 
erődet, tehát azt, hogy gyenge vagy, és látnod kell, hogy azért élek benned, 
mert erőmmel erősíteni akarom erődet. Természetesen nem mindenre. Első-
sorban  erőmet  azért  akarom  rendelkezésedre  bocsátani,  hogy jól  lásd  az 
irányt, amelyet eltévesztened nem szabad. Én nemcsak a CÉL vagyok. Én 
vagyok az  IRÁNY is.  Ezt  valamikor  így fejeztem ki:  Én vagyok az  ÚT, 
IGAZSÁG ÉS ÉLET! Ez a gyakorlatban azt  jelenti,  hogy törekedned kell 
nem csupán kifelé eltakarni benső háborgásodat, hanem kifelé megmutatni 
benső nyugodtságodat,  amelyet  Én ajándékozni  akarok és fogok is neked. 
Ehhez szükséges részedről az az önfegyelem, amellyel gyermekeiddel bán-
nod kell. Ők szintén nemcsak terhet, de erőforrást is jelentenek neked. Az 
önismeret  lényegéhez tartozik  még az is,  hogy felismerd:  Én vagyok a te 
Urad, Istened! Uradat, Istenedet imádd, és őt szolgáld, amikor szolgálsz.

Látnod kell még belül azt is, hogy míg kívül mindent az jellemez, hogy 
elmúlik, addig belül minden maradandó akar lenni, mert semmit nem hozta-
tok ide a Földre, de elvinni igenis elviszitek azt, amit magatokban hordoztok. 

Viszont mindent, ami rajtad kívül van, azt itt kell hagynod. Nemcsak 
anyagi javaidat, de gyermekeidet, barátaidat, munkádat és mindent, ami kö-
rülvesz. Ezek miatt tehát nem lehetsz gondban, mert hiába is lennél, úgyis le 
kell válnod róluk. Minél előbb, annál jobb! 

Amit viszont magadban hordasz, az a te szándékvilágod, és mindaz, 
ami szívedből indulva jellemez téged. Ez örök benned! Itt belül Velem talál-
kozol, ha elhiszed szavaimat: "Aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fog-
ja, hozzá megyünk és lakást veszünk nála (Jn 14;23). Ha ezt elhiszed, akkor 
lényegében már mindent megoldottál magadban. 

Arról pedig nem kell sokat beszélnem, hogy Én sohasem végzek fél-
munkát. Aki engedi, hogy benne éljek, abban a Mennyország vesz lakást, és 
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az Én békém olyan valóság lesz számára, hogy nem kell különösebb önfe-
gyelemmel  kifelé  békét  mutatnia,  csak  engednie  kell,  hogy benső  békéje 
megnyilatkozzék.

Ha komolyan elkezdtél befelé látni, akkor kifelé is látni fogod, hogy 
mennyire igaz e mondás: Az istenszeretőknek minden javukra válik (Róm: 
8;28).

Megáldalak a LÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

704. PÁSZTORKÉNT SZOLGÁLJAK?
Kérdező: Pásztorként szolgáljalak? Házasságra lépjek?
HANG: "Minden embernek szívében ott van a vágy, hogy közösség-

ben találjon magának megfelelő életcélt. A legtágabb és legszemélytelenebb 
közösség maga a társadalom. Szűkebb közösség egy szervezett vallási intéz-
mény, még szűkebb a baráti kör, és a legszűkebb a család. 

Aki boldog és békés ember akar lenni a Földön, annak nem elég az, 
hogy családban és  társadalomban él.  Olyan baráti  társaságot  kell  találnia, 
amely Hozzám kapcsolódik. Most nem teszek hangsúlyt a hogyan-ra. Fontos, 
hogy Hozzám kapcsolt baráti társaságot találj magadnak. Ez nemcsak fontos. 
Ez a legfontosabb!

Aki vagy talált vagy kialakított magának ilyen közösséget, annak a kö-
zösségen belül megadom azt a szerepet, azt a beavatást, amelyre a közösség 
érdekében neki szüksége van. Nem lehet és nem szabad emberektől elkülö-
nülten szerepeket kérni és kapni Tőlem.

Van Nekem egy olyan megjelenési formám, hogy ahol ketten-hárman 
összejönnek a nevemben, ott vagyok közöttük. Ez azt jelenti, hogy aki bár-
miféle Hozzám kapcsolódó beavatást, szerepvállalást úgy akar magára vállal-
ni, hogy e megjelenési formámat nem veszi figyelembe, az nagy teret ad az 
ősellenségnek arra, hogy elrontsa még a legjobbat is, vagyis a Velem való élő 
kapcsolatot is.

Legyen tehát számodra egy olyan baráti kör, amely az Én nevemben 
szokott összejönni. Akár a pásztori, akár a házasság, akár mind a kettő válla-
lása ebből kell hogy kinőjön. Így lehet biztosítani életetekre az Én áldásomat.

Megáldalak a FELISMERÉS LELKÉVEL!"
******************************************************

705. KELL FÖLDI VEZETŐ? 
Kérdező: 1. Hogyan viszonyuljak égiekhez, földiekhez? 
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2. Miért van szükség földi lelki vezetőre? 3. Mitől van, hogy ismétlődőnek 
élek meg szituációkat?

HANG: "1. Mindenki a lelkiismeretén keresztül kap irányítást az égi-
ektől. A lelkiismeret pedig olyan hangolható mikrofon, melynek behangolá-
sára szükség van lelki szakértőkre, akik a józan ész határán belül tanácsokkal 
láthatják el azt, aki formálni akarja lelkiismeretét. De soha nem szabad le-
mondani arról, hogy saját lelkiismeretét kövesse valaki, és ne a másikét, le-
gyen az a másik bármilyen okos vagy szent is.

2. Földi lelki  vezetőre két okon van szükség. Az egyik az, hogy Én 
nemcsak egyén helyett, de emberi kapcsolatok helyett sem vagyok hajlandó 
megtenni azt, amit az egyénnek vagy a kapcsolatok által megvalósítható egy-
másra hallgatásnak kell elvégeznie. A másik ok pedig az, hogy az ilyen for-
májú magánbeszélgetések nagyon tudják segíteni a szeretet kibontakozását, 
az egymásra utaltság tudomásul-vételét, ennek elfogadását azért, hogy egy-
mást jobban tudjátok szolgálni. Ennek is két iránya van. Megszentelődik az 
is, aki tanácsokat ad szíve szeretetét követve, és megszentelődik az is, aki 
kapja ezeket a tanácsokat önmaga és a közösség javára.

3. Az ismétlődő szituációkkal kapcsolatban jobb természetes magyará-
zatot keresni. Egy fának levelei ugyanolyannak tűnnek, pedig nincs két egy-
forma levél ugyanazon a fán. Egy réten minden fűszál egyformának tűnik, 
pedig nincs két egyforma fűszál még a legnagyobb réten sem. Ennek tudatá-
ban mondhatod, hogy az ismétlődőnek tűnő események, helyzetek egyáltalán 
nem ismétlődőek, csak annak látszanak a felszínen.
 Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

***************************************************
706. EL KELL HAGYNUNK SZÜLEINKET ÉRTED?

Kérdező: 1. Igaz, hogy fiatal korodban Indiában jártál? 2. Mi az értel-
me e kijelentésednek, hogy aki nem hagyja el szüleit, az nem járhat a Te uta-
don? 3. Önállótlanságom okozói a szüleim? 4. Családom kötelékeit lazítha-
tom valaha? 5. Lehet-e számomra valaha értelmes alternatíva?

HANG:  "Sokan  szeretnék  azáltal  csökkenteni  kijelentéseim  súlyát, 
hogy bizonygatják, Indiában kapott beavatások után kezdtem el tanítani szü-
lőföldemen. Nem mondhatok semmi olyat, ami csökkenthetné azt a tekinté-
lyemet, amelyet az Atya adott Nekem.

Van olyan, hogy valakit szülei akadályoznak abban, hogy lelkiismerete 
szerint kövessen Engem. Ilyenkor nem lehet döntő a szülői szó. Inkább kell 
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engedelmeskedni Istennek, mint embereknek, még akkor is, ha azok az em-
berek a szülők.

Nincs tehát arról szó, hogy aki szüleivel él együtt, az nem lehet az Én 
követőm. Arról van szó, hogy ha bárki akadályoz abban, hogy gyakorlatban 
kimutasd Irántam való szeretetedet, akkor Mellettem kell döntened. Erre Én 
mindig mindenkinek megadom a szükséges erőt. Nem lehet hát hivatkozni 
semmiféle szülői kényszerre a lelkiismeret szavával szemben.

Kétségtelen, hogy a szülők magatartása gyermekeikkel szemben nem 
maradhat  hatástalan a gyermek későbbi  életére.  De két dologgal tisztában 
kell lenned: 

Az  egyik  az,  hogy mielőtt  megszülettél,  neked tudnod kellett  arról, 
hogy mi vár rád, és te pontosan azért vállaltad szüleidet, mert tudtad, hogy 
azok magatartásával szemben kell igazolnod azt, hogy a szeretet megélését 
tartod életed legfontosabb feladatának. Döntéseid kerete tehát, ami nem más, 
mint a te karmád, sorsod megváltoztathatatlan vonala, melyet döntéseid töl-
tenek meg tartalommal, ez nemcsak tudott volt előtted, de a legmegfelelőbb-
nek is tűnt, hogy valódi megtérésed létre tudjon jönni.

A másik, amit tudnod kell, az az, hogy nincs sem öröklött, sem mások 
által csinált boldogság vagy boldogtalanság. Vagyis mindenkinek azon a ha-
táron belül kell megvalósítania szíve nyugalmát, amely határon belül felelős-
séget hordoz. Amiről valaki nem tehet, azért nem felel, tehát az kiesik abból 
az erkölcsi keretből, ahol boldogságról vagy boldogtalanságról lehet beszél-
ni. 

Aki  azt  gondolja,  hogyha  szülei  vagy testvérei,  vagy hazája,  vagy 
egészsége, vagy vagyoni helyzete, vagy munkahelye, vagy kapott képessége, 
vagy külső megjelenési formája, vagy más,  önmagán kívüli  esemény, sze-
mély, stb., más lenne, akkor boldog lenne, az nagyon téved!

Kedves Barátom! Meg kell  tanulnod, hogy az a szemlélet,  mely ezt 
mondatja veled: mi lenne, ha....,  ez nem vezet sehová. Meg kell  tanulnod 
megragadnod a jelen lehetőségeit, s a jelenben kell megélned azt, hogy meg-
találd  békédet.  Ennek megvalósítására tudnod kell,  hogy az Én erőm a te 
erőd is, és az Én bölcsességem a te bölcsességed is lehet, ha komolyan kéred 
ezt Tőlem (Jakab 1;5).
     Megáldalak ERŐM, BÉKÉM, BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

****************************************************
707. MEDITÁCIÓRÓL
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Kérdező: 1. A Gonosz kegyetlenül nevetett rám meditációm alatt. Mi-
ért? 2. Másik meditációban Jézust láttam, mintha mondott volna valamit, de 
nem tudom, hogy mit.  3. Szintén meditációban óriási alakokat láttam. Kik 
voltak azok? Majd Salamon templomát láttam. Később egy dal szólalt meg 
bennem, melyben benne van Jeruzsálem.

HANG: "Gyermekem! Nem jól meditálsz. Olvasd el a 697-dik vála-
szomban a 3-dik pontban leírt gondolatokat a meditációról, és abból megtud-
hatod, hogy hogyan kell jól meditálni. Ha úgy meditálsz, ahogy ott olvasod, 
akkor mindaz a problémád megoldódik, amelyeket Elém terjesztettél.

Megáldalak az IMÁDÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

708. MIT HOZ A JÖVŐ?
Kérdező: Mit hoz nekem még a jövő?
HANG: "Nagyon  szeretnék  olyan  választ  adni  kérdésedre,  melyből 

erőt meríthetsz. Igen. 
Ha hiszed, ha nem, önmagában már az, hogy tudod, a te gyermeked az, 

aki beteg, számodra ez olyan külső kegyelem, amely óriási mértékben tisztít-
ja le rólad előző életeidben fölszedett, de ma már szinte teljesen eltűnőben 
lévő önzéseidnek,  hiúságodnak rozsdafoltjait.  Gyermeked  éppen azért  vá-
lasztott téged, mert neki is arra az állapotra volt szüksége, amelyben most 
van, hogy előző életének - enyhén szólva - szertelenségeit jóvá tegye.

Drága Gyermekem! A földi élet egy kegyetlen pénzváltó asztal, ahová 
azért jöttök, hogy kiegyenlítsétek azt a számlát, amely csak itt, csak így, és 
csak most egyenlíthető ki legsikeresebben részetekről. 

A poklot sem, tehát a Földet sem a gonoszság hozta létre, sőt azért van, 
hogy a gonoszság látványosan kimúljon rajta, hogy a pokol lángja ellobban-
jon a szeretet oltárán, tehát a Földre született emberek szívében az Értem vál-
lalt áldozatban.

Szeretnéd tudni, mit hoz a jövő? ERŐT! Erőt a tisztuláshoz, tisztulást a 
fejlődéshez, fejlődést a lelki gazdagodáshoz, gazdagodást a benső békéhez, 
benső békét az ember és Isten, ember és ember egymásra találásában. 

A jövő az Én álmomat hordozza, s mindazok elérik, mindazokat elér, 
akik a jelen keresztjét nem átoknak, hanem Értem vállalt, tehát szeretetben 
megélt áldozatnak élik meg.

Nagyon szeretlek! Benned vagyok! Érted vagyok benned!
         Megáldalak: VESS KERESZTET!"

*************************************************
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708. HOGYAN ÉLJEK JÉZUSNAK?
Kérdező: Hogyan éljek Jézusnak?
HANG: "Gyermekem! Ha megkérdezed a papotoktól, vagy akár azok-

tól, akikkel együtt élsz, azok pontosan meg tudják neked mondani, hogy ho-
gyan élj Nekem. 

Nem az a megtért ember, aki önmagáról állítja, hogy megtért, hanem 
az, akiről a környezete állapítja ezt meg.

Mert az él Értem, aki ott, ahol él, tanúságot tesz Rólam először tettei-
vel, vagyis szeretetével, aztán szavaival, vagyis vigasztaló, bátorító, irgalmat 
közvetítő szavaival. 

 Aki Értem él, az nem sértődik meg semmitől, és megbocsát mindenki-
nek szívéből úgy, hogy nem emlegeti föl még önmagában sem azt, hogy őt 
valaki valamikor bántotta. Az él Értem, aki ha találkozik embertársával, ak-
kor nem egy harmadikról beszél, aki ott sincs, hanem Rólam, vagyis arról ér-
deklődik, hogy hogyan lehetne jobban kimutatni azt, hogy Engem szeret. 

Ha Értem akarsz élni, akkor imáidban ne a mennyiségen, hanem a mi-
nőségen legyen a hangsúly, vagyis, légy áhítatos, odafigyelő, ha Hozzám be-
szélsz, és minél többet saját szavaiddal szólj Hozzám. 

Ha Értem akarsz élni, akkor sokszor mondj hálaimát, dicsőítést, és tégy 
meg mindent, hogy miattad nem káromolják nevemet az emberek, hanem in-
kább örüljenek a veled való találkozásnak. 

Ha Értem akarsz élni, akkor olvass szent könyveket, és gondolkodj el 
azon, hogy Én mennyire szeretlek, s mimindent megtettem már érted. 

Vállald a jelenben megmutatkozó szenvedéseket türelemmel, és azzal a 
lelkülettel, amely másoknak is példát adhat arra, hogy szívbékében hogyan 
lehet elviselni a szenvedéseket.

Minden reggel ajánld fel magadat Nekem, és minden este gondolj visz-
sza a napodra, s kérdezd meg magadat, hogy vajon aznap kinek sikerült örö-
met okoznod? Ki örült annak, hogy te a világon vagy? Mert aki Értem él, az 
örömforrás mások számára is abban a siralomvölgyben, amelyet ti földi élet-
nek neveztek.

Megáldalak, hogy tudd mindig a jelen pillanatot megszentelni!
Vess magadra keresztet!"
*****************************************************

709. LEHETEK VÉRADÓ?
Kérdező: 1. Adhatok vért embertársamnak? 2. Lehet állati vért enni? 

3. Hibáimról szeretnék hallani valamit.
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HANG: "Nyugodtan adhatsz vért, és nyugodtan ehetsz vért. A vérrel 
kapcsolatban  azért  vagytok  tévedésben,  mert  Földre-jöttöm  előtt,  amikor 
még nem ismertétek helyesen a szeretet rendjét, s olyan feltételek mellett kel-
lett vigyáznotok testi egészségetekre, mint az ételek kiválasztása, a különbö-
ző mosakodások, tehát olyasmit is nagyon figyelembe kellett vennetek, amit 
ma már azért nem kell, mert szellemi fejlődésetek nemcsak atombombát tu-
dott kitalálni,  hanem olyan fertőtlenítő körülményeket is, amelyek ellensú-
lyozni és helyettesíteni is képesek a régi idők étkezési, mosakodási fegyel-
mét.

Régen  sem ártott  lelkileg  közvetlenül  senkinek  az,  hogy mit  eszik, 
iszik, de igenis testileg vigyázni kellett, hogy ne érje enyéimet olyan fertőzés, 
amelyet a piacokról, a levágott állatok belső részeinek, a vérnek gyors meg-
romlásából keletkezhettek volna, ha nem figyelmezteti Lelkem őket időben, 
és a megfelelő, az akkori nép szellemi fejlettségének megfelelő formájú tör-
vények, rendeletek, intézkedések által. Lelkileg közvetlenül akkor is és most 
is az árt, ha nem adjátok át Nekem értelmi képességeteket, s nem engeditek, 
hogy Lelkem szabadon megszólaljon bennetek.

Újra arra hívom fel  figyelmedet,  hogy míg azok,  akik az Én legna-
gyobb ellenlábasaim voltak, a farizeusok, kisarkítottan hirdették és vigyázták 
ezeket az étkezési és mosakodási törvényeket, addig a leglényegesebbet, az 
irgalmasságot, a szolgáló szeretetet, a gyülekezetekben az utolsó helyek el-
foglalását eszük ágában sem volt megvalósítani.

Teljesen képtelenség az, hogy bármi is beszennyezhetné az embert a 
szeretetlenségen kívül.

Az állat nem szeretet tárgya. Sem élve, sem döglött formában. Az állat 
és minden emberalatti élő és nem élő lény az emberért van. Az ember pedig 
Értem! Sem állat, sem kapanyél ellen nem lehet vétkezni. De lehet mindket-
tővel, ha az ember ezeket értelmét félretéve használja. Ami tehát e célt, vagy-
is az Értem élést akadályozza, az akkor is rossz étel, ha az nyers fű, és akkor 
is jó étel, ha az véres hurka.

Gondolj arra, hogy véred véradás nélkül is lecserélődik bizonyos idő 
alatt. Ha ezt a lecserélődést te úgy irányítod, hogy ezzel még másokon segíte-
ni is tudsz, s közben a te egészséged kárt nem szenved, akkor kifejezetten 
növeled az örök boldogságod esélyeit.

Jó lenne, ha nemcsak átvitt értelemben fogadnátok el azt, hogy Én a 
véremet italul adtam, testemet pedig ételül. Persze akkor meg is botránkoz-
tak rajtam emiatt, részben még tanítványaim is. 
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Az egyáltalán nem tartozott, és ma sem tartozik a lényeghez, hogy vé-
remet  bor-színében,  testemet  kenyér-színében veszitek  magatokhoz.  A lé-
nyeghez az tartozik, hogy az Én testem valóban étel, és az Én vérem valóban 
ital! (Jn 6;55). Tehát amikor Engem magatokhoz vesztek, akkor vért isztok 
és húst esztek, amikor szentáldozáshoz vagy úrvacsorához, vagy akárhogyan 
nevezve járultok, és teszitek azt, amire Én azt mondottam, hogy tegyétek az 
Én emlékezetemre.

Megáldalak a belső SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

710. MI A TEENDŐM?
Kérdező:  1. Mi a teendőm családunkkal kapcsolatban? 2. Tegyem-e 

azt, amit fontosnak tartok? 3. Miért mások az emberi kapcsolataim, mint má-
soké? 4. Társproblémámat hozom Eléd.

HANG: "Veled, érted mindent. Helyetted semmit! Ez olyan kikezdhe-
tetlen kettőnk kapcsolatában, mint a lélegzéshez szükséges levegő. A veled 
és érted annyit  jelent,  hogy világosan,  félreérthetetlenül  rámutatok arra az 
útra,  amelyet  neked  kell  kikövezned,  kiegyengetned,  amikor  valamelyik 
problémádat Velem és Értem meg akarod oldani. Csak a veled és érted, csak 
a Velem és Értem az a kapcsolat, amelyet a kapcsolatok Lelke, tehát az Isten 
táplál. E kapcsolatból vannak a többi leágazások: család, rokonság, barátság, 
közösség, társadalom, emberiség. 

Ezek tehát leágazások, melyek kivitelezésébe Nekem szinte semmi be-
leszólásom nincs. Én a gyökeret táplálom, a közvetlen személyes kapcsola-
tot. Ennek kell hordoznia a többit. Aki meg akarja fordítani ezt az egészet, 
tehát előbb azt kérdezi, arra kér Tőlem eligazítást, hogy hogyan viszonyuljon 
családhoz, másokhoz, annak egyszerűen azt kell mondanom, hogy e kérést 
nem lehet megválaszolni, mivel itt nemcsak rólad van szó, hanem róluk is. 
Márpedig, ha bármiben két emberről van szó, akkor szinte naponta változhat 
a viszonyulás, mivel az egyik magatartása függ a másik hozzáállásától.Így 
hát csak arról tudok neked mondani pár szót, hogy a gyökérrel, tehát Velem 
milyen kapcsolatban kell lenned ahhoz, hogy e kapcsolatból olyan magatar-
tás formálódjék, amely kifelé is az Én áldásomat közvetíti.

Azt világosan látnod kell, hogy Engem nem lehet és nem is szabad be-
sorolni, még elsőnek sem, valamilyen teremtényekből álló libasorba. Annyira 
más minőségileg kettőnk kapcsolata,  hogy minden más kapcsolatot  ennek 
kell meghatároznia. Ez is történik mindig.
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 Amikor  bárkivel  kapcsolatban  bizonytalan  vagy,  annak  az  az  oka, 
hogy elhomályosult,  elerőtlenedett  benned az Én jelenlétem hatékonysága. 
Ilyenkor az okoskodás mit sem ér! Csak elodázódik a megoldás. Szembesül-
nöd kell azzal a gondolattal, hogy Előttem megvizsgáld magadat, s Én, aki 
Lelkem által mindig benned vagyok, még akkor is, ha te elfordultál Tőlem, 
amikor visszafordulsz Hozzám, Rám találsz, akkor Én feltétlenül érzékelte-
tem veled, hogy mit tartok helyesnek és mit nem. Gyakorlatilag tapasztalha-
tod, hogy érted és veled mindent, de helyetted semmit.  Bár ez a  helyetted  
semmit, nem egészen így van. Mihelyt bűnbánattal találkozom, azonnal he-
lyette is megteszek mindent, hogy javára váljék még az is, amit addig önma-
ga ellen és Ellenem tett az illető. Igen, mert a szeretet körén belül MINDEN-
HATÓ vagyok.

Második kérdésedre is  benne van a felelet  az  előzőkben. Ha Velem 
szinkronban vagy, akkor bármit teszel, mindig teszem azt Én is veled.

Azt pedig csak a felszínen látva mondhatod, hogy neked más a kapcso-
latod az emberekkel, mint másoknak. Minden embernek minden kapcsolata 
egészen egyedi, lenn a mélyben. Ne engedd, hogy a felszín határozza meg lá-
tásodat!
Csak az lehet társad, aki téged Hozzám akar közelebb segíteni. Aki nem ezt 
akarja, az ELLENSÉGED. Te nem lehetsz senkinek ellensége, de neked, saj-
nos, lehetnek és lesznek is ellenségeid, ha örök barátságot kötsz Velem. El-
lenség nélkül csak az tud meglenni a Földön, aki Nekem válik ellenségem-
mé. Ezt pedig nyilván nem akarod magadra vállalni

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

711. HOGYAN LEHETEK ISTENNEK TETSZŐ?
Kérdező: 1. Hogyan éljek Istennek tetsző módon? 2. Van valaki, aki-

vel a kapcsolatom megítélését Eléd teszem. 3. Unokáimmal beszéljek Rólad 
annak ellenére, hogy szülei ezt nem szeretik?

HANG: "Gondolom, az első kérdést csak bevezetőnek szántad a töb-
bihez. De azért ehhez is mondok valamit.

Mint tudod, e téren gyakorlati tanácsot nem adhatok, mivel egy ember 
sem dróton rángatott bábu, s a szeretet törvényét Velem és embertársaiddal 
kapcsolatban minden nap és minden esetben a helyzet-adta lehetőségek sze-
rint kell megélned. Az elvet tudod: amit nem akarsz magadnak, azt ne akard 
másnak sem. Amiről tudod, hogy téged közelebb hoz Hozzám, azt próbáld 
elősegíteni másban is. 
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És ezzel már ott is vagyunk a második kérdésednél. A gyengeség nem 
erény, éppen úgy, mint a tudatlanság sem az. De van gyengeség és van tudat-
lanság. Vergődő gyermekeimnek azt tudom ajánlani, hogy az vesse rájuk az 
első követ, aki bűn nélkül van. Ettől nem lett megengedett a bűn, de a bűnös 
elítélése kérdésessé vált. 

Amíg valaki nem arra törekszik, hogy magát megideologizálja, hanem 
arra, hogy önfegyelemmel önmagát kézben tartsa, addig ember marad az em-
ber akkor is, ha hetvenhétszer vétkezik. 

Vannak olyan pocsolyák, amelyekben bizonyos állat jól érzi magát. És 
van olyan erkölcsi légkör, amelyben az ember elembertelenedik. Az ember 
sorsa a Földön lényegében küzdelem!, és nem feladás. Aki harcol, az általá-
ban ki van téve annak, hogy sebeket is kap. Kétségtelen, hogy háborút meg-
nyerni nem akkor kezd valaki, amikor csatát veszít. De háborúban mindkét 
fél ki van téve ennek.

Én biztosan nem ítéllek el soha. De magad elől véglegesen el nem me-
nekülhetsz. Tehát magaddal kell lerendezned dolgaidat, és nem Velem. Ép-
pen ezért csak két eshetőséged van. Vagy állandóan menekülsz, vagy állan-
dóan harcolsz.  A lelki  életben nincs megállás. Vagy előre, vagy hátra. De 
megállni nem lehet.

Boldog ember az, aki soha nem veszíti el reményét, mert tudja, hogy 
megfelelő eszközök használatával Velem együtt harcol, s így gyengeségből 
történt elesései még elszántabbá teszik annak bizonyítására, hogy ő a GYŐZ-
TES oldalán van.

Unokáiddal szemben nem lehet számodra szempont, hogy szüleik ho-
gyan éreznek, mikor te tanúságot teszel Mellettem. Velük szemben is tanúsá-
got kell tenned. Én nem dajkamese vagyok, hanem ÉLET! És neked nem le-
het mindegy, hogy unokáid szülei üdvözülnek vagy elkárhoznak, ha valóban 
elhiszed, hogy Velem nem lehet bolondozni.

Jaj azoknak a szülőknek, akik gyermeküket el akarják zárni Tőlem, és 
jaj azoknak a nagyszülőknek, akik unokáikat lelkileg elhanyagolják, ostoba 
látszatszeretésre hivatkozva.

Ha  magaddal  tisztába  tudsz  jönni,  akkor  világos  lesz  előtted,  hogy 
gyermekednek is, unokádnak is és magadnak is ártasz, ha nem Engem képvi-
selsz előttük, ha mentségeket próbálsz találni, csakhogy ne kelljen tanúskod-
ni Mellettem. "Aki megvall Engem az emberek előtt, azt Én is megvallom 
mennyei Atyám előtt" (Mt 10;32). Nem folytatom az idézetet. Tudod te ma-
gad is.
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     Megáldalak a BÁTORSÁG és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 
****************************************************

712. LEHETEK GYÓGYÍTÓ?
Kérdező: 1. Mi volt az a fényjelenség, amit fiammal láttunk? 

2. Társproblémám van. 3. Mi a célja földi életemnek? 4. Merjek vállalkozni? 
5. Lehetek gyógyító? 

HANG: "1. Minden olyan jelenség, amelyet nem tudsz megmagyaráz-
ni természetes  okokkal,  azt  a veszélyt  hordozzák magunkban, hogy feléb-
resztik,  fokozzák benned azt  az emberi  vágyat,  amely érdekességek révén 
akar sikerélményekhez jutni.

Minden megélt érdekességnek két forrása lehet. Az egyik olyan termé-
szetes jelenség, amelynek okát ismerik azok, akik azon a területen szakembe-
rek. Ebben az esetben jó, jó, érdekes, de nem kell vele tovább időt tölteni. A 
másik forrás, amikor más dimenzióból kap valaki jelzést. Ilyenkor nem a jel-
zés, nem a jelenség az, amire figyelni kell, hanem annak következményei az 
ember tudatalatti világában, lelkében, magatartásának megváltozásában. Te-
hát szintén nem érdemes időt vesztegetni magára a jelenségre. 

2. A társkapcsolat keresése nem egészséges dolog. Nyitottnak kell len-
ni reá, de keresni nem kell. Fontos viszont a Velem való élő kapcsolat ápolá-
sa, mert ennek milyensége fogja minden más emberi kapcsolatodat minősíte-
ni.  Attól  függően, hogy mennyire vagyunk jó barátok, fog társkapcsolatod 
boldogító vagy boldogtalanító irányt venni, ha nyitott vagy, és nem keresed e 
kapcsolatot.

Azért tettem a hangsúlyt arra, hogy elég a nyitottság, s nem kell külö-
nösebben keresni azt,  mert  aki a keresésre hangsúlyt tesz, szinte mindig a 
boldogtalanság felé indul el.

3. Az előző pontban említett gondolat: a Velem való élő kapcsolat ápo-
lása életed célja és értelme!

4. Senki helyett nem vállalok felelősséget. Senkinek sem adok olyan 
tanácsot, amely csak a földi élet leélésére vonatkozik. Én az örök élet Istene 
vagyok, és benneteket is az Én Atyám örök életre teremtett gyermekeiként 
kezellek. Csak olyan vállalkozást  tudok ajánlani, ami e körbe tartozik.  Az 
ilyen tanácsokkal van tele mind a négy evangéliumom.

5. Mindenki gyógyító, de nem mindenki gyógyít. Arra vagytok teremt-
ve, hogy segítsétek,  gyógyítsátok egymást.  Ennek a természetetekbe oltott 
vágynak és képességnek fölerősítését, ha Velem élitek át, akkor pozitív irá-
nyú a gyógyításotok, ha nem Velem élitek át, akkor negatív, tehát a boldogta-
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lanság irányában hat. De gyógyító képessége mindenkinek van. Sőt! Öngyó-
gyító képessége is van mindenkinek! 
         Nagyon szeretlek! Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

*****************************************************
713. TELJES BIZONYOSSÁGOT SZERETNÉK KAPNI

Kérdező: Teljes bizonyosságot szeretnék kapni.
HANG: "Kedves Barátom! Ti  a földi  életben csupán erkölcsi  bizo-

nyosságra juthattok azokban a kérdésekben, amelyekben minden ember tükör 
által, homályban láthat. A színről színre látás a földi életben nem lehetséges. 
Ez tehát arra vonatkozik, ami a hit  területére tartozik.  Ezért  olyan nagyon 
fontos a szellemek megkülönböztetésének adománya és a tanulékonyság.

A szellemek megkülönböztetésének adományát minden olyan esetben 
kérni kell, amikor a szellemvilággal akartok kapcsolatba kerülni. A tanulé-
konyság pedig természetszerűen nem egyedi eset, hanem állapot.

Nagy szeretettel kérlek: VIGYÁZZ! Amikor közvetlenül akarsz kap-
csolatba kerülni Velem vagy bármelyik jó szellemtestvéreddel, akkor ne az 
legyen számodra a legfontosabb, hogy arról szerezz bizonyságot, kitől jön az 
információ, hanem az, hogy mi az informá  ció!   Gyümölcseiről lehet megis-
merni a fát, és nem csillogásáról!

Ha belebonyolódsz abba, hogy kivel kerültél kapcsolatba, hogy ki szól 
hozzád, akkor nem lesz időd arra a természetes szeretetre, jóságra, másért-é-
lésre, ami pedig a legfontosabb! Mert ezek döntik el, hogy Hozzám tartozol, 
vagy sem! 

A jó szándék önmagában nem elég ahhoz, hogy félre ne csússzon éle-
ted. Ha te tudnád, hogy hány jó szándékú ember volt azok között, akik En-
gem keresztre feszítettek! 

Arról pedig légy meggyőződve, hogy semmiféle Lélekkeresztség, sem-
miféle újjászületés nem képes benső harcok nélkül senkit szentté tenni. A 
Lélekkeresztségtől senki sem lesz jobb, csak boldogabb. Jobb attól leszel, ha 
jobb AKARSZ lenni!

A test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kevélysége, ezek végig 
kísérik életedet, ha újjászülettél, ha nem, ha tetszik ez neked, ha nem! Bár a 
Földön kell megvalósulnia az égi újjászületésnek, de a földi élet mindaddig, 
amíg tart, pokoli harcok színtere minden ember számára. Ne kergess hát déli-
bábot, de ne is veszítsd el reményedet! Légy reális!

 Általam, Velem és Bennem! Örülök, hogy ezt választottad magad szá-
mára jelmondatul. Ez ugyanakkor, amikor boldogságod forrása, egyben erő-
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forrás is, amely arra bátorít, hogy elhidd: akkor is a GYŐZTES oldalán állsz, 
ha a napi küzdelmek sebeket ejtenek rajtad.

Nagyon szeretlek! Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"  
******************************************************

714. MEDITÁCIÓMRÓL
Kérdező: Miért látom az Urat mindig keresztre feszítve, amikor teste-

met elhagyva meditálok? Kedves az Úrnak, mikor spontán, saját szavaimmal 
szólok Hozzá?

HANG: "Drága Gyermekem! Nálad azzal kezdem, amivel másnál be-
fejezni szoktam:  Nagyon szeretlek! Azért kezdem ezzel,  mert  e szavaimat 
akarom jobban kifejteni előtted.

Már földi születésed előtt ugyanarra az elhatározásra jutottál, mint Én, 
mielőtt a Földre jöttem. Mindketten azt határoztuk el, hogy kiüresítjük ma-
gunkat, fölvesszük a szolgai alakot, s teljesen bele akarunk simulni az emberi 
természetnek abba az esendő formájába, mely lehetőséget ad arra, hogy ne 
mondhassák rólunk: 'Könnyű volt neki, mert....' Mindketten azzal az elhatá-
rozással  jöttünk a Földre, hogy az embertestvéreink,  látva rajtunk, hogyan 
kell szeretni, vállalják ezt az egyedüli üdvözítő utat. Ne tudjanak kibúvót ta-
lálni, kimagyarázkodást, kiskaput ennek az útnak kikerülésére.
Persze azért volt kettőnk között némi különbség is. Én csak megszentelni jöt-
tem! Te azért megszentelődni  is jöttél. Ennek lett aztán következménye az, 
hogy te olyan mellékutakon is bolyongtál, amelyek saját megszentelődésed-
nek szükségszerű eszközei voltak. Mivel az Én utam töretlen volt, ezért nem 
is tartott földi léptékkel sokáig. De a tiéd sem azért húzódik hosszabbra, mint 
az Enyém volt hajdan, mert sok volt a kitérőd, hanem azért, mert felaprózó-
dóbb, kisebb területekre korlátozott, s a megsérült emberi természet hiányos-
ságait is megtapasztalt utakra volt és van szüksége megszentelődésednek.

Nagyon szeretlek! Ez azt jelenti, hogy sorsomban kell osztoznod. Ami 
szenvedés Nálam összesűrített volt időben, az nálad szétterülőbb időben. De 
az Én sorsomat osztom meg veled a Földön, hogy aztán itt is közös lehessen 
sorsunk.

Amikor tehát szenvedés, bánat ér, akkor Én szenvedek benned, és kö-
zös szeretetünk, tehát a Szentlélek képes tudatni veled, hogy ez valójában az 
egyik legnagyobb kitüntetés a Földön. Neked is, mint nekem, a győzelemért 
azonos árat  kell  fizetnünk! Amit  Lukács 24;26-ban olvasol,  az kicsit  más 
hangfekvésben, rád is áll! Ez az oka annak, hogy nem megdicsőülten, hanem 
a kereszten szenvedve jelenek meg előtted. 
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HANG-médiumomnak is így jelentem meg több mint  harminc évvel 
ezelőtt, amint a HANG 1. kötetében olvashatod. S számára azóta ez a megje-
lenésem olyan erőforrás, amely a leglehetetlenebb helyzetekben is Hozzám 
láncolta őt.

Légy tehát hálás Nekem azért, hogy megosztom veled keresztemet. Ha 
nem akarod, szólj, és nem adok keresztemből. Ha szólsz, ha nem kell semmi 
az Én szenvedésemből, akkor mást fogok keresni, aki vállal Engem, hogy ne 
maradjak egyedül szenvedésemben.

Nagyon szeretem saját szavaiddal mondott imáidat. Minden más imá-
nál kedvesebbek ezek Nekem, mert ilyenkor érzem és látom ezekben szíve-
det dobogni. De azért kötött imáid is kedvesek Nekem!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*****************************************************

715. LELKILEG ELFÁRADTAM
Kérdező:  "Lelkileg kissé elfáradtam. Férjem meghalt,  gyermekemet 

anyósom lefoglalta magának. Hazátlannak érzem magam.
HANG: "Drága Gyermekem! Nagylelkűségből vállaltad, hogy leszü-

less a Földre. Nem kellett volna, ha nem akarod. A különböző lehetőségek 
közül te az egyik legnehezebbet választottad.

Férjed haláláig tartott az az előkészületi idő, amelyben azért kellett sze-
retetemet éreztetnem veled, hogy a  bő esztendők után legyen miből lelkileg 
táplálkoznod akkor, amikor beköszöntenek a szűk esztendők.

Hontalanságod érzése nem egyszerű hangulat, hanem megsejtése annak 
a valóságnak, amely nem jut szóhoz addig az emberi szívben, amíg jól men-
nek a dolgok (Zsid 13;14).

Nagyon keményen meg kell tapasztalnod azt, ami az édesanyáknak a 
legnehezebb, hogy gyermeked nem a tiéd. Anyósod még nem tudja, de majd 
ő is meg fogja tapasztalni, hogy az övé sem. Bizony vállalnod kell eddigi éle-
ted természetes folyományaként azt, hogy vagy leoldódnak, vagy leoldják ró-
lad mindazt, amit nem vihetsz el magaddal majd akkor, amikor angyalom el-
jön érted, hogy megszüntesse hontalanságodat.

Nem lehet számodra fontosabb annál, mint hogy szeresd azokat, akik 
nem rád, hanem valami egyébre vannak tekintettel. Minden görcsös kapasz-
kodás, minden erőszakos próbálkozás zsákutcába torkol előbb-utóbb. A te 
boldogságod, a te benső békéd kulcsa nincs másnak a zsebében. Fiadéban 
sem! 
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Ha értelmeddel belátod, hogy számára előnyösebb, ha nem a te befo-
lyásod alatt áll, akkor túl kell tenned ezen magad. Ha pedig azt látod, hogy 
hátrány számára, akkor ennek hangot kell  adnod, de sem gyermeked, sem 
anyósod szabadását nem korlátozhatod, mint ahogy ők sem korlátozhatják a 
te szabadságodat. A szabadságod addig tart, ameddig a felelősséged. Az övék 
is addig tart.  Erőszakkal nem lehet senkit sem boldoggá tenni. Erőszakkal 
nem lehet senkit megtanítani szeretni. Erőszakkal nem lehet bejutni a szelí-
dek birodalmába.

Jobban hinned kell abban, hogy az Én szeretetem töretlen irányodban. 
Én most is mérhetetlen szeretettel szeretlek, akkor is, ha a földi életnek po-
koli oldalát kell most megismerned, s ezen az oldalon kell tanúságot tenned 
arról, hogy a szeretet erősebb, mint az önzés.

Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!"
******************************************************

716. KÜLFÖLDBEN BÍZOM 
Kérdező: Szeretnék külföldre vándorolni, és egy jóságos társra találni, 

aki vállalná gyermekeim nevelését is.
Médium: Kedves Testvérem! Köszönöm kedves leveledet. Eddigi éle-

ted és a jövőre vonatkozó terveid bizonyára ott vannak Urunk előtt,  és hi-
szem, hogy Ő, aki végtelen szeretettel van irántunk, minden olyan lépésünkre 
áldását adja, amely szeretetünk megerősítését, kibontakozását és mások felé 
áradását segíti elő.

A bennem megszólaló HANG, amelyről meg vagyok győződve, hogy 
Jézus hangja, az általad közölt terveiddel kapcsolatban és hasonló kérdések-
ben nem szokott üzenetet adni. Meg is okolja, hogy miért.

HANG: "Szabadságotokat úgy sem korlátozhatom, hogy naprakész ta-
nácsokat adjak. Ennek következtében azt a felelősséget sem vállalhatom át 
tőletek Magamra, amit nektek kell vállalnotok szabad döntéseitekért. 

Amit határozottan állíthatok és ígérhetek, az az, hogy mindaddig veled 
maradok, amíg engeded, hogy Lelkem irányítson. Lelkem mindaddig irányí-
tani fog, amíg nem az önzés, nem a földi élet mulandó értékei, nem a pilla-
natnyi érdek a döntő, amikor elhatározásra jutsz.

Vigyázz!  Ne keverd össze  a sorrendet!  Minden anya hajlamos  arra, 
hogy Engem eszköznek akar használni gyermekei, családja érdekében. Ép-
pen fordítva kell  lennie! Mindenkinek mindent eszköznek kell  használnia, 
hogy Engem szolgáljon. Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, az nem méltó 
Hozzám! (Mt 10;37).
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Kizárólag magad iránt érezz felelősséget! Csak magadért felelsz! En-
nek  az  az  alapja,  hogy az  Isten-szeretőknek  minden  javukra  válik!(Róm 
8;28). / A jelzett szentírási részeket feltétlenül olvasd el!/

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL! "
*****************************************************

717. VIGASZTALÁST KÉREK!
Kérdező: Két beteg gyermekem van. Vigasztalást kérek!
HANG: "Drága Gyermekem! Mindig a legjobb helyre fordulsz, ami-

kor nehéz a szíved, és Hozzám fordulsz. Valamikor ezt mondtam: "Jöjjetek 
Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, és Én 
megenyhítelek titeket."(Máté 11;28). Amit akkor mondtam, azt ma is mon-
dom. 

Igaz ugyan, hogy gyakran nem úgy adom az enyhülést, ahogyan valaki 
kéri, mert ti bizony gyakran másképpen gondolkodtok, mint Én, és számo-
tokra az nagy baj lenne, ha Én úgy gondolkodnék, mint ti. Igen, mert ti csak 
nagyon rövid távon, és ott is nagyon szűken tudtok látni, míg Én az örök éle-
tetek fontosságát tartom elsősorban szemem előtt. 

Biztos lehetsz abban, hogy ha majd itt leszel Velem, akkor te is úgy 
fogsz látni, mint Én, és örülni fogsz annak, hogy amikor Hozzám fordultál, 
akkor nem az volt Nekem a legfontosabb, hogy pillanatnyilag teljesítsem ké-
résedet,  hanem az,  hogy olyasmit  adjak neked, ami  örökkön-örökké érték 
lesz számodra.

Ha hiszed, hogy benned élek, akkor tudnod kell azt is, hogy amint Ne-
kem cirenei Simon segített a keresztet hordozni, úgy én neked és mindenki-
nek, aki Hozzám tartozik, a ti cirenei Simonotok vagyok, és ha már ketten 
hordjuk a te válladra nehezedő keresztet, akkor már nemcsak elviselhető az, 
hanem KEGYELEM is! Mindig nagy kegyelem az, ha valakivel megéreztet-
hetem, hogy vele vagyok. Tehát olyan erőforrás ez, amely bőséges nemcsak 
arra, hogy cipelni tudd Irántam való szeretetből a keresztedet, de arra is, hogy 
másokat erősíts, vigasztalj, bátoríts Általam.

Azoknak a betegeknek, akik hisznek Bennem, akár gyerekek, akár fel-
nőttek, a betegségük is javukra válik, míg azoknak, akár gyerekek, akár fel-
nőttek, akik nem hisznek Bennem, egészségük is kárukra szolgál.

Bízzál Bennem. Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
****************************************************

718. SZEXRŐL, ÖNMEGVALÓSÍTÁSRÓL
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Kérdező: Hogyan tudnám önmagam legjobban megismerni, megvaló-
sítani? Mi a véleménye Jézusnak a szexről, a házasságtörésről?

HANG: "Gyermekem! Ma sokat és nagyon vonzóan beszélnek és ír-
nak arról, hogy miképpen tudja valaki megvalósítani önmagát. Kedvet kapta-
tok erre, és bizony nem kevés idő- és anyagi áldozatot tesztek le az önmegva-
lósításnak nevezett áldozat asztalára, hogy aztán azt tudjátok mondani: elin-
dultam az önmegvalósítás útján, mert részt vettem bizonyos tanfolyamokon, 
beavatásokon, s hiszem, hogy így leszek igazi önmagam.

Egy idő után azonban úgy veszitek észre, hogy valami miatt nem mű-
ködik úgy a dolog, ahogy szeretnétek. Hamarosan kétféle emberrel kerültök 
kapcsolatba: akik már nem hisznek nektek, és akik még nem hisznek nektek. 
Az első csoporttal nem tudtok mit kezdeni, mert a kiábrándult ember olyan, 
mint akit a kígyó megmart. Fél már a gyíktól is. A másik az a terület, ame-
lyen még lehet találni reménykedő embereket, akik még bízni tudnak abban, 
hogy a természet erői a hit által valóban képesek csodákra.

Nem folytatom. Megismétlem azt, amit kétezer évvel ezelőtt sokszor 
és sokféle módon mondtam el hallgatóimnak: Aki meg akarja menteni életét, 
el fogja azt veszíteni. De aki elveszíti életét ÉRETTEM ÉS AZ EVANGÉLI-
UMÉRT, az nyeri azt meg! (Márk 8;35).

Az önmegvalósítás korotok pszichikai betegsége. Csak két út áll előt-
ted. Vagy Értem élsz, vagy nem Értem élsz. Nem lehet két Úrnak szolgálni. 
Tehát nem arról van szó, hogy nem szabad. Arról van szó, hogy nem lehet! 
Értem akkor élsz, ha Velem élsz. Velem akkor élsz, ha Velem foglalkozol. 
Velem akkor foglalkozol, ha főleg az evangéliumaimmal foglalkozol, és nem 
nyugszol addig, amíg ezekben valamit nem értesz világosan. "Keressetek, és 
találni fogtok." (Lk 11;9).Mert "nektek adatott tudni, az Isten országának tit-
kait"(Mt 13;11).

Drága Gyermekem! Te Értem akarsz élni. Nagyon fontos, hogy Hoz-
zám mérd magadat. Hidd el, Engem sokkal könnyebb megvalósítani, követ-
ni, mint bárki mást, mert nem kell hozzá tülekedni, versengeni, csak egysze-
rűen el kell foglalni az utolsó helyet. Az mindig szabad.

 Az Én egyszerűségem a legegyszerűbb ember számára is hozzáférhető, 
és a legkomplikáltabb agyú ember számára sem kimeríthető. Én vagyok a vi-
lág  világossága  (Jn  8;12).  Benned  sem vagyok hajlandó  másképpen  élni, 
mint a názáreti Ácsban. Benned is a nem-ártás, a megbocsátás és a szolgálat 
életét akarom élni. Nem is vagyok képes másra. 
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Ha valóban önmagadra akarsz találni, akkor ÚT-nak kell Engem elfo-
gadnod. A kicsiség, a kiszolgáltatottság és a szegénység útjaként kínálom fel 
Magamat neked. Nem táplálok benned hiú ábrándokat. Nem hitegetlek siker-
rel, elismeréssel. Amit ígérni tudok, az az, hogy szívem békéjét megosztom 
veled. Ennél kevesebbet nem adok, többet pedig nem tudok, mert ezzel Ma-
gamat adtam neked. Csak aki sorsomat, golgotai sorsomat is vállalja, az jut 
el oda, hogy elmondhatja magáról: élek én, de már nem én, hanem Krisztus 
él bennem!(Gal 2;20).

Amit pedig a szexről kérdezel, arról te is tudod azt, amit mindenki tud: 
a fajfenntartás ösztöne minden egészséges emberben működik. Aki nem esz-
köznek, hanem célnak állítja maga elé ennek az ösztönnek kiélését, az maga 
is tudja, hogy árt önmagának. 

Semmiféle  helytelen  cselekedetnek  nem  adhat  létjogosultságot  az, 
hogy sokan csinálják. A sex elbírálása nem szavazás kérdése, és nem néző-
pont kérdése. Az önigazolás magas iskoláját mutatja be ma e téren a világ. 
Kétségtelen, hogy az önfegyelemnek, az önuralomnak talán az egyik legne-
hezebb vizsgáját itt kell kiállnia. Amíg valaki nem azt tartja természetesnek, 
hogy elbukik, hanem azt, hogy újra és újra talpra áll, addig nincs komoly baj. 
De csak az elbukásról szabad lemondani. A talpraállásról soha!

Kétségtelen, hogy házasságban e téren sokkal nagyobb tétről van szó. 
Aki házasságban él, és megcsalja házastársát, nemcsak elbukik, de árulóvá is 
válik. Ezért hívjátok ezt házasságtörésnek. 

Megáldalak a SZELÍDSÉG LELKÉVEL!"
*****************************************************

719. FÉRJEM HALÁLÁRÓL
Kérdező: 1. Férjem meg akart halni? 2. Betegen föl tudom-e nevelni 

gyermekemet? 3. Jó-e, hogy ebbe a gyülekezetbe járok? 4. Édesanyám miért 
nem hisz gyógyulásában?  

HANG:  "Leányom!  1.  Az  önfenntartási  ösztön  minden  emberben 
olyan erős, hogy senki sem akar meghalni mindaddig, amíg legkisebb remé-
nye lehet arra, hogy életben maradhat. Legtöbb ember nem azért nem megy 
el orvoshoz, mert meg akar halni,  hanem azért, mert nem akarja elfogadni 
azt, hogy beteg. De hát csak egy darabig lehet menekülni mindenkinek a va-
lóság elől.

Két dologra felhívom a figyelmedet. Az egyik az, hogy bármikor bárki 
meghalhat. Ha minden házaspár tudatában lenne annak, hogy bármelyikük 
bármikor meghalhat, akkor valószínű, hogy jobban megértenék azt, hogy az 
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életnek Ura Én vagyok. Akkor nem hanyagolnák el az emberek a jelen meg-
szentelését,  mondván,  úgyis meghalunk, hanem nagyon komolyan vennék, 
éppen azért, mert számítanának arra az átvilágításra, amelyet senki el nem 
kerülhet.

Aki annyira ostobán gondolkodik, hogy ”nem érdemes semmit sem csi-
nálni, úgyis meghalunk,” az nem gondolja magát különbnek, mint bármelyik 
állat. A normális ember így gondolkodik: "nagyon komolyan kell vennünk a 
földi életet, mert bármikor meghalhatunk, és akkor szembesülünk azzal, hogy  
mire használtuk fel mulandó életünket?!"

Férjed nem ellenedre akart meghalni, hanem azért, mert számára lejárt 
a földi élet ideje.

A másik, amire fel kell hívnom figyelmedet, az, hogy bárkinek a halá-
lát föl lehet fogni úgy, hogy az valakinek árt, és úgy is, hogy nem árt. Hozzá-
állás kérdése ez. Először Én is benne voltam abban a kísértésben, hogy ártani 
fog  a  halálom.  Mondtam is,  ha  lehetséges,  akkor  ne  történjék  meg  (Mk 
14;36). De hamarosan ki tudtam mondani,  hogy feltétlenül  használ,  mivel 
Atyám kezéből veszem át e poharat (Jn 18;11). 

2. Értelmetlen dolog a jövőért aggodalmaskodni.  Ha úgy halsz meg, 
hogy nem tudod felnevelni gyermekedet, akkor egészen biztos, hogy nem is 
kell felnevelned őt. Az teljesen félrevezető gondolat, hogy bárki, akár gyer-
mek, akár felnőtt, olyasmi miatt járhatna rosszabbul erkölcsileg, amiről nem 
tehet. Gyermekeidnek is Rám van szükségük, neked is Rám van szükséged. 
Ha ezt komolyan elhiszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy Én mennyire 
szeretlek téged is, családodat is.

Drága Leányom! Meg kell  értened,  hogy Én nem állhatok  bele a te 
gondolkodási vonaladba, amikor azzal te sem tudsz mit csinálni. Neked kell 
beállnod az Én gondolkodási vonalamba, mert ezzel Én is, te is előbbre tu-
dunk haladni. El kell fogadnod, hogy Én jobban szeretem gyermekedet, mint 
bárki a világon, és téged is és mindenkit, aki valaha élt vagy élni fog a vilá-
gon.

3. Nagyon jól teszed, ha gyülekezetbe jársz. Mindaddig oda kell jár-
nod, amíg azt nem tapasztalod, hogy ott nem tudsz Velem találkozni. Amíg 
ott találkozhatsz Velem, addig találkozz is! Mindig jelen vagyok ott, ahol az 
Én nevemben jönnek össze emberek. Aki akar, az feltétlenül tud találkozni 
Velem ilyen helyen.

Adj hálát Istennek, hogy van olyan gyülekezet, ahol szeretnek, és ahol 
te is szerethetsz másokat Bennem!
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4. Azt, hogy édesanyád miért nem hisz a gyógyulásában, azt kérdezd 
meg őtőle, ne Tőlem!

Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!"
*****************************************************

720. HOGYAN SZOLGÁLJAK?     
Kérdező:  1.  Hogyan  fogjak  hozzá  a  szolgálathoz?  2.  A megírandó 

könyvről? 3. A Szellem-írás honnan jön? 4. Egy álmomról szeretnék magya-
rázatot kapni.

HANG: "Leányom! Bőségesen elég annyit  tudnod, hogy szolgálatra 
hív téged az Isten. A többi már nem a te dolgod. A hogyan és a mikor az an-
nak tisztje, aki téged szolgálatra hív. Nem terméketlen várakozás az, ha vala-
ki tudja, hogy mire kell várnia. Neked a körülmények adta lehetőségekre kell 
várnod.

Amit viszont komolyan figyelmedbe ajánlok, az az, hogy a naponta fel-
kínáló alkalmak felhasználásánál semmi sem lehet fontosabb. Még véletlenül 
se gondold, hogy nincs napi feladatod, amelyért felelősséggel tartozol! 

A rendkívüliség kerülendő amennyire csak lehet. A REND LELKE a 
RENDES módokat, dolgokat sokkal fontosabbaknak tartja, mint a rendkívü-
lieket. A te hitedet sem és mások hitét sem a rendkívüliségek növelik. Elfá-
sult világotok reklám-stílusa, hogy föl kell csigázni az érdeklődést, érdekessé 
kell tenni azt a portékát, amin keresni akartok. A Belém vetett bizalom nem 
árucikk! Nem az érdekesség a lényeg, hanem a lélek haszna, ez pedig mindig 
a szeretetben történt áldozatvállalásnak a következménye.

Ha egy közösségben nem igénylik azt a szolgálatodat, amelyet te fon-
tosnak tartasz, akkor ott nem kell azzal előjönnöd.

Én valamikor  ezt  mondtam:  "Új parancsot adok nektek.  Szeressétek 
egymást ÚGY, amint Én szerettelek titeket."(János 13;34).Ez az ÚGY azért 
annyira hangsúlyozott, mert lényege az, hogy legtávolabb áll minden erősza-
kosságtól, minden rátukmálástól, minden erőltetettségtől.

Csak annak életében tudok hatékonyan működni, aki önmagát háttérbe 
tudja állítani, s hisz abban, hogy akkor Én tudom majd, hogy mit, mikor és 
hogyan működjem abban, aki átadta magát Nekem.

Én ugyan mindent átadtam nektek, de ez a mindent átadás csak abban 
és annyiban lesz valóság, aki és amennyiben átadta magát Nekem az,  aki 
szolgálatomba akar állni. E téren is igaz, hogy sokan vannak a hivatalosak, 
de kevesen a választottak.
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Azt nagyon bölcsen teszed, ha komolyan kezded boncolgatni szavai-
mat, melyek életet hordoznak, és boldogságot, békét tudnak közvetíteni, ha a 
lelkesedést nem engeded elhatalmasodni a fegyelmezettség rovására.

Ha valóban legfontosabb lehetek életedben, akkor meg fogod találni 
azt a pár személyt, akik hozzád csatlakozva megjelenítik veled az Én titokza-
tos jelenlétemnek azt a formáját, amelyet így ígértem egykor: " Ahol ketten-
hárman összejönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük" (Mt 18;20).

Az említett  könyvvel  kapcsolatban mondom,  hogy még a Szentírást 
sem úgy írták, hogy előre már valami forgatókönyv állt rendelkezésükre. Ért-
sétek meg! Én nem vagyok személyválogató, és mindenkivel együtt dolgo-
zom addig, amíg őt az önzetlenül szolgáló szeretet vezérli. Ismerlek bennete-
ket, és nem előlegezek meg semmit. Együtt vagy sehogy!

A szellem-írás forrása lehet Lelkem is, és lehet félrevezető szellem is. 
Csak addig jön Tőlem, amíg nem rabolja el tőletek az időt a gyakorlati szere-
tet megélésétől. 

Azért kell nagyon jól ismerned evangéliumaimat, hogy meg ne tudjon 
téveszteni téged semmiféle szellem és semmiféle szellem-írás. A tévedésnek 
mindaddig ki vagy téve, míg olyan dolgokkal foglalkozol, amelyben a Föl-
dön mindenki tükör által homályban lát. 

Az erkölcsi területen ki kell zárni minden tévedést. Erre az Én tanítá-
som, amely az evangéliumokban olvasható, nagyszerű eszköz.

Álmod nem kinyilatkoztatás. Tudattalan benső világod nyugtalanságát 
jeleníti meg szimbolikus nyelven.

Nagyon szeretlek. Megáldalak, hogy tudd megtalálni szíved nyugalmát 
Nálam, Bennem.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
*******************************************************

721. KÜLÖNBÖZŐ KINYILATKOZTATÁSOKRÓL
Kérdező: 1. A különböző módon kapott  kinyilatkoztatások az Úrtól 

voltak-e?  2.  A verseket,  amelyeket  írtam,  Ő sugallta?  3.  Valóban vannak 
olyan tekercsek, amelyek a Bibliából kimaradtak, de apostoliak, és böjtöt, ét-
kezéseket szabályoznak?

HANG: "Leányom! A különböző kinyilatkoztatásoknak nem a forrá-
sával kell törődnöd, hanem a tartalmával. Azért nem lehet egyértelműen a 
forrást megítélni, mert az lehet változó. Ma Én szólok neked, holnap a meg-
tévesztő. Ti mindig ki vagytok téve annak, hogy kinyilatkoztatást kapjatok, s 
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ha nem tanuljátok meg, hogy a lényeg e téren nem az, hogy ki mondja, ha-
nem az, hogy mit mond, akkor lelkileg leáll fejlődésetek

Ha a kapott gondolat megegyezik az evangéliumokban kapott tanítá-
sommal, akkor Tőlem van, ha nem, akkor nem Tőlem van. Ha szolgáló sze-
retetre szólít fel, akkor Tőlem van, ha ennek valamiféle kikerülésére, akkor 
nem Tőlem van. Ha megbocsátásra szólít fel, akkor Tőlem van, ha ítéletre, 
akkor nem Tőlem van. És még sorolhatnám, és te is sorolhatnád. Mindent a 
nem bántás, megbocsátás, segítés mérlegére kell tenni. Ott dől el, hogy Tő-
lem van vagy sem.

A versek, amelyeket írtál, ugyanúgy jöhetnek Tőlem is és a megtévesz-
tőtől is. Gyümölcseikről ismeritek meg!

Valóban vannak olyan tekercsek, amelyek tartalma nincs benne a Bib-
liában, s ezek apostoli eredetűek. De ezek nem érintik azt az erkölcsi terüle-
tet, amelyen eldől, hogy boldogok lesztek vagy sem. 

Az étkezési, böjtölési előírások annyira eszköz jellegűek, hogy nem le-
het általánosítani azokat. Kétségtelen, hogy imával és böjttel úrrá tudtok len-
ni a legkülönbözőbb ártó erőkön. De ezt nem lehet úgy előírni, hogy az min-
dig és mindenkire nézve érvényes módon működjön. 

Mielőtt a Földre jöttem, akkor a mosakodási, étkezési böjtöknek fontos 
és általános érvényű szabályait meg kellett fogalmazni számotokra, mert így 
menekülhettetek meg olyan betegségektől, amelyektől ma már másképpen is 
meg lehet menekülni. De afelől nyugodtak lehettek, hogy az Én tanításom az 
evangéliumokban nincs meghamisítva.  Csak az érdekesség kedvéért  mon-
dom, hogy Engem annak idején falánk és borissza embernek neveztek (Lk 
7;34), s ez természetesen túlzás volt ellenségeim részéről, de volt némi alap-
ja, mivel sokszor megjelentem lakodalmakon, és egyáltalán nem lógtam ki a  
sorból. Ettem és ittam azt, amit a többiek.

Többször jusson eszedbe, hogy soha nem vagy egyedül. Angyalaimmal 
gyakran formáljuk, alakítjuk lelked világát, hogy épülj  és szépülj.  Nagyon 
szeretlek, és nemcsak a szavak szintjén! 

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"
******************************************************

722. NEM A HANGTÓL KÉRDEZEK
Kérdező: Nem a HANG-tól,  hanem Öntől  kérdezem a levelemben 

foglaltakat.
Médium: Köszönöm kedves levelét. Mivel nem a HANG válaszára kí-

váncsi  kérdéseiben,  hanem engem kérdez,  mint  papot,  mint  médiumot  és 

902.



mint embert, ezért előre kell bocsátanom, hogy válaszomban nem tudok el-
vonatkoztatni a HANG-tól. Lényegében tehát csak azt tudom mondani, amit 
a HANG, tehát a lelkiismeretem mond. Mert a HANG nem más, mint lelkiis-
meretemnek Isten által megtisztított és felerősített hangja, tehát karizma. A 
karizma nem más, mint egy olyan emberi tulajdonság, képesség, amelyet a 
Szentlélek megtisztít, felerősít a közösség javára.

Mondom hát véleményemet, amely hiszem, hogy lényegében megegye-
zik a HANG véleményével.

Először is egy ellentmondásos kijelentésére hívom fel figyelmét. Ezt 
írja: "Nincs, aki megmondja, hogy mikor mit tegyek. De gondolataim, meg-
érzéseim vannak, méghozzá igen pontosak." - Lám, mégis csak van, aki meg-
mondja, hogy mikor mit tegyen. Gondolatai és érzései nem semmiből, nem 
senkitől vannak. Senki sem adhatja azt, amije nincs. Ha önnek nincs gondo-
lata, és utána lett,  akkor azt Valaki adta. Önnek is van tehát lelkiismerete, 
mely képes különböztetni a jó és a nem jó között. Ön is tudja, hogy szeretni 
annyit jelent, hogy ne akarjuk másnak azt, miről tudjuk, hogy nekünk is rossz 
lenne, ha mások ezt akarnák, és tegyük azt, amiről tudjuk, hogy halálunk órá-
ján ezekre gondolva, békével töltenek majd el bennünket.

Most rátérek kérdéseire:  A katolikus  (= egyetemes,  általános)  vallás 
mindenféle különleges képességekkel összeegyeztethető. Minden rossz egy 
elrontott  jó.  Most  nem beszélek  azokról,  akik  valamit  elrontanak,  hanem 
azokról, akik nem rontják el a katolikus vallást. A fát nem az árnyékáról le-
het megismerni! 

Ha gondolatai,  érzései jók, akkor azok csak azért lehetnek jók, mert 
igazolni is lehet értelmes módon, hogy miért jók. Amit nem lehet így igazol-
ni,  az  nem jó!  Semmi sem lesz jó azáltal,  hogy azt mondják rá, hogy jó. 
Azért  van eszünk,  hogy használjuk.  Azáltal  használjuk,  hogy érvelünk.  A 
megérvelt gondolatok igen makacs dolgok. Nem tűnnek el azáltal, hogy vala-
ki azt mondja róluk: " ...én másképpen érzem." Ez nem érv.

A reinkarnációt sohasem tagadta a katolikus egyház. De vannak ebben 
az egyházban is olyanok, akik tagadják. Én nem kevés papot és nem papot is-
merek, akik nem tagadják. Itt szintén utalnom kell arra, hogy nem attól lesz 
valami igaz vagy nem igaz, hogy hányan vallják vagy tagadják, hanem attól, 
hogy tudják igazolni vagy sem. Szó sincs tehát arról, hogy a katolikus egyház 
ezt mereven elutasítaná! Arról lehet szó, hogy ön csak ilyenekkel találkozott. 
De ez nem komoly érv ellene. Mivel kérdezte, hát megmondom: én komoly 
érveket tudok felsorakoztatni amellett, hogy van reinkarnáció.
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Jézus hangját valóban többször vélem hallani. Mindaddig úgy gondo-
lom ezt, amíg valaki ennek ellenkezőjét be nem bizonyítja. Azért gondolom 
így, mert amit hallok, az teljesen megegyezik azzal, amit az evangéliumok-
ban található Jézus szavai alapján bárki felismerhet. Az pedig egyenesen nem 
igaz, hogy Jézus szavait, mikor arról beszél, hogy mit kell tennünk, így is le-
het érteni meg úgy is. Ezt nagyon egyszerűen lehet igazolni. Úgy kell érteni, 
ahogy mondta, használva a józan eszünket.

A gyakorlati, hétköznapi életben nem kell sokáig várni arra, hogy cse-
lekedeteink gyümölcséről megtudjuk,  kitől  van. A nemártás,  megbocsátás, 
segítés jézusi követelmény felismerése már egy óvodás tudati szintű gyermek 
számára is lehetséges, sőt kötelező! A katolikus egyház évezredes tanítása, 
hogy erkölcsi, tehát gyakorlati szinten nem is szabad cselekedni bizonytalan 
lelkiismerettel. Tehát normális embernek csak az nevezhető, aki ha nem ren-
delkezik biztos lelkiismerettel, akkor mindent elkövet, hogy azzal rendelkez-
zen, mivel felelős cselekedetet csak így képes végrehajtani. Márpedig a nor-
mális ember felelős a cselekedeteiért. Persze a nem normális ember cseleke-
dete még evilági bíróság előtt is felmentő hatállyal bír.

Testvérem! Önnél a gondot az okozza, hogy azt szeretné biztosan tud-
ni, hogy honnan ered valami információ, és nem arra teszi a hangsúlyt, hogy 
mi az az információ. Pedig ez utóbbi a döntő! 

Amit az ál-jézusokról mond, azoknak nem szeretnék a bőrükben lenni. 
Nem gyógyításra, és nem csodák tevésére vagyunk kitalálva, hanem szeretés-
re, vagyis boldogságra! A szeretetnek lehetnek csodás következményei, sőt 
biztosan vannak is, de nem ez a lényeg. A lényeg a SZERETÉS. Szeretni pe-
dig nagyon tisztán és nagyon egyértelműen meg lehet tanulni az evangéliu-
mok alapján Jézustól. Ő ezért jött! 

Megértem, de fájlalom, hogy amikor megkérdezték öntől, hogy honnan 
tudja, hogy valóban jó az, amit csinál, akkor azt kellett mondania, hogy nem 
tudja. Amiről nem tudja, hogy jó, azt ne csinálja! Biztos vagyok benne, hogy 
éppen azért, mert normális ember, nagyon sok olyan van, amiről tudja, hogy 
jó. Csinálja azt!

Testvérem! Ne az érzései  után menjen, hanem az esze után. Az aztán 
külön nagyszerű, ha az értelme által jónak ítélt vállalkozásait, cselekedeteit 
jó érzések is alátámasztják. De nem lehet az érzéseké a döntő szó!

Testvéri szeretettel köszöntöm.
****************************************************

723. KÍSÉRTETJÁRÁS VOLT ÉJSZAKA?
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Kérdező: Éjszaka olyan recsegés-ropogás volt a szobában, hogy csak 
erővel tudtam úrrá lenni félelmemen. Az erőt a Jézustól kapott gondolatok 
adták. Valami magasabb rendű energiától volt ez?

HANG: "Éjszaka, még ébrenléti állapotban is, másképpen hatnak rá-
tok a külső események, mint  nappal.  Így aztán akár a dolgok természetes 
megnyilvánulásai, akár szellemi erők hatásai felfokozott módon érvényesül-
nek.

Mindegyik esetben a megoldás az, amit legutoljára is alkalmaztál. Job-
ban kell  ráirányítanod figyelmedet  az Én jelenlétemre,  erőmre,  szeretetem 
valóságára,  angyalaim őrködésére,  vigyázására.  Ez  azt  eredményezi,  hogy 
akár természetes, akár nem természetes okai vannak bizonyos jelenségeknek, 
mindenképpen  ártalmatlanok,  sőt  hasznosak  számodra,  mivel  még jobban 
Hozzám irányítják gondolataidat, lelkedet.

Szívedben békét és nyugalmat teremtettem, s ez az Én  közvetlen  mó-
don megnyilvánuló szeretetem feléd.  Ha ilyenkor úgy érzed, hogy nagyon 
szeretsz Engem, ezt nem kell komolyan venned. Nem, mert a te szereteted 
Irányomban nem tud közvetlenül megnyilvánulni másban, mint szavakban és 
a szavakat alátámasztó áldozatokban. Te Engem gyakorlatban csak másokat 
szolgálással, másokért éléssel, megbocsátással, az irgalmasság cselekedetei-
nek vállalásával tudsz szeretni. 

Én közvetlenül is tudlak szeretni már a Földön is. Ilyenkor érzed na-
gyon jól magadat. Közvetve pedig állandóan kimutatom szeretetemet. Neked 
nem kell mást tenned, mint ezeket észre kell venned, hogy hálás tudj maradni 
akkor is, ha szívedben nem érzed jelenlétem édes érzését.

Közvetlenül azért mutatom ki ritkán irántad való szeretetemet, mert en-
nek nem a földi élet a természetes helye. A földi élet két dologra való. Az 
egyik az, hogy vegyétek észre, mennyire szeretlek benneteket közvetlenül és 
közvetve egyaránt, a másik pedig az, hogy ti mutassátok ki, mennyire szeret-
tek vissza Engem közvetve, tehát azáltal, hogy másokért tudtok élni, s tudtok 
Értem áldozattá válni.

Amikor tehát nem érzed jelenlétem melegét, akkor tudd, hogy most raj-
tad a szeretés sora! Csak ilyenkor tudod megmutatni, hogy lelked mélyén ön-
zés helyett Engem választottál.

Megáldalak az ÁLDOZATVÁLLALÁS LELKÉVEL!" 
*****************************************************

724. JÉZUS SZÓL BENNEM?
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Kérdező: 1. Mik betegségeim okozói? Vegetáriusnak kellene lennem? 
Jézus szólt bennem? Gyerekeket lehet-e meditációval megismertetni? Min-
dig tiszta energiát kapok? Át lehet-e vállalni másnak a karmáját?

HANG: "Éppen azért, mert szeretlek, nem akartam minden kérdésed 
felíratni. Még ezek a kérdéseid is olyanok, amelyekre nem Nekem kell vála-
szolnom, mert nem ilyen kérdések megválaszolására jöttem a Földre, és nem 
azért maradtam itt különböző formában, hogy olyasmivel traktáljalak benne-
teket, ami nem tartozik a lényeghez.

Most  először  igazolom  állításomat,  aztán  mondok  olyan  gondolatot 
számodra, amely a lényeget érinti.

Egész  tudományos  apparátus  áll  rendelkezésetekre,  hogy  meg-
ismerjétek betegségeitek okozóit. Én nem állok be a tudományos apparátus 
szolgálatába ingyenes munkaerőnek. Akinek fontosabb az, hogy mik beteg-
ségének okozói, mint az, hogy mit és hogyan tegyen, az fizesse meg ennek az 
árát megfelelő intézmények és szolgáltatások igénybevételekor.

Ha étkezési előírásokat vár valaki Tőlem, azt sajnálom, mert csalódni 
fog Bennem. Egyszerűen azért, mert aki hisz Bennem, még ha valami halálo-
san mérgezőt is eszik, iszik, nem fog neki ártani (Mk 16;18). 

Nincs piszkos energia. Egy közömbös dolognak erkölcsi értéket a fel-
használója  ad.  Ha  jóra  használod  energiádat,  akkor  jó,  ha  rosszra,  akkor 
rossz. Pontosan ezt mondhatom arra a kérdésedre is, hogy ki szól benned. Ha 
olyasmit hallasz magadban, hogy tedd a jót, akkor Én beszélek, ha ennek el-
lenkezőjét,  akkor nem Én beszélek.  Ha nem tudod, hogy jó vagy nem jó, 
amit belül neked valaki mond, akkor ne csinálj semmit, mert bizonytalan lel-
kiismerettel nem szabad felelős cselekedetet tenni.
 Lehet mástól átvenni szerepet, munkát és sok egyebet, de felelősséget 
átvenni nem lehet, hacsak előre ebben meg nem állapodtunk. Olyan nincs, 
hogy te csinálsz valamit, és azért Én vállalhatom a felelősséget. Az ilyen ma-
gatartás meggyalázná azt a szeretetemet, amely éppen azért valódi, mert fele-
lősséggel jár.

Minden gyermeket minden jó, okos dologra meg kell próbálni megtaní-
tani.  Amennyiben  a  meditálást  okos  dolognak  tartod,  akkor  természetes, 
hogy mindenkivel  megtaníthatod,  ha az illető  szabad elhatározással  igen-t 
mondott erre. Más lelkében történt folyamatokat megerőszakolni semmikép-
pen sem szabad!

Amit fontosnak és lényegesnek tartok, most azt mondom el pár szóban.
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Fénynek jöttem e sötét világba. Mindaz, aki fényben akar élni, az Hoz-
zám jön, Velem foglalkozik, Rólam érdeklődik, Velem és Rólam beszélget, 
olvas, ír, tanúságot tesz, tehát Engem állít életének középpontjába. Ez mun-
ka, kemény szellemi, lelki munka! 

Elfelejteni e szavakat: én, enyém, nekem, és helyettük: Te, Tiéd, Neked 
szavakat behelyettesíteni,  megélni,  bemutatni!  Ezek azok a lényeget érintő 
dolgok, amiért a Földre jöttem, és ami miatt itt  maradtam, főleg rászoruló 
módon, minden emberben.
    Ha ezt megérted, akkor élni fogok benned, és te boldog leszel, mert akiben 
Én élek, abban az Én békém VALÓSÁG, ÁRADÓ ÉLET!

Azt,  hogy  mennyire  szeretlek,  annyiban  tudom  érzékeltetni  veled, 
amennyire elhiszed szavaimat, és amennyire Rám bízod magadat.

Megáldalak az ERŐM LELKÉVEL!"
*****************************************************

725. A HANG BIZTOS JÉZUS HANGJA?
Kérdező: I. Bizonyos-e ön, hogy a HANG Jézustól jön? 

II. Jézus nemcsak az utolsó időkben fog eljönni? III. Szeretném Jézus védel-
mét élvezni.

I. Kedves Testvérem! Természetesen csak a józan ész alapján állítha-
tom, hogy Jézus szól hozzám. Ezt két forrásból tudhatom 
a/. Gyakran hivatkozik arra, amit annak idején tanítványaival beszélgetett. b/. 
Szavai tartalma teljesen megegyezik az evangéliumokban található jézusi ki-
jelentésekkel. Más forrás nem áll rendelkezésemre.

II. Jézusnak van 6 (hat) megjelenési formája. Ezek közül csak az egyik 
az, amiről Ön beszél. 

1. Ahogyan most az "Atya jobbján" van, tehát emberi módon, úgy fog-
juk  majd  látni  az  ég  felhőiben  eljönni  Őt  teljes  hatalommal  és 
dicsőségben."(Mk 14;62). 

A többi megjelenési formáiban Ő most is itt él közöttünk: 
2. Itt él titokzatos módon: "Ahol ketten vagy hárman összejönnek az 

Én nevemben, ott vagyok közöttük."(Mt 18;20). 
3. Kegyelmi módon bennünk él: "Aki szeret Engem, Atyám is szeretni 

fogja, hozzá megyünk és nála fogunk lakni."(Jn 14;23).
4. Itt maradt minden szentségben szentségi módon. Csak a legcsodála-

tosabbat említem: "Aki eszi az Én testemet és issza az Én véremet, az Énben-
nem marad" (Jn 6;56) / (Mt 26;26). 
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5. Itt maradt az evangéliumokban sugalmazott módon: "És az Ige testté 
lőn" (Jn 1;14). 

6. Itt maradt minden szegényben, rászoruló módon. "Amit egynek tet-
tetek, Nekem tettétek." (Mt 25;40).

III. Amit a harmadik pontban kér, arról hallgassuk meg a HANG véle-
ményét.

HANG: "Furcsa  feltétele  van  annak,  hogy valaki  az  Én védelmem 
alatt álljon. E feltétel az, hogy Én az illető védelme alatt álljak. 

Valamikor arra kértelek benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodáso-
tokat (Mk 1;15). Ezalatt azt is értettem, hogy ne arra tegyétek a hangsúlyt, 
hogy Én vigyázzak rátok, hanem arra, hogy ti vigyázzatok Rám! Ha elhiszed, 
hogy a megtestesült  SZERETET vagyok, akkor megérted, hogy vigyáznod 
kell Rám, mert ha ezt nem teszed, akkor hamarosan el fogsz veszíteni Engem 
abban a világban, ahol annyira kevesen vigyáznak Rám, és annyira sokan 
akarnak elveszejteni.

Ha vigyázol a szívedben lévő jelenlétemre, tehát a benned élő szeretet-
re, akkor evilági értelemben nem sok jót jósolhatok neked (Mk 8;35). Amit 
biztosan megígérhetek, az az, hogy boldog leszel, mert az Én békém fog át-
járni. Gondolom, ez nem kevés, de evilági értelemben ezt nem díjazzák! Ha 
nem ezt teszed, akkor evilági értelemben akár az egész világot is megnyerhe-
ted, de boldogtalan leszel (Mk 8;36). Ezek a szavaim a világon minden em-
berre érvényesek, tehát reád is! 

Nagyon szeretném, ha jól járnál, tehát ha elhinnéd, hogy benned élek, 
és ha vigyázol a benned lévő jelenlétemre, akkor meg fogod tapasztalni és 
meg fogod érteni, hogy mit is jelent az, hogy a szeretet körén belül minden-
ható vagyok. De csak a szeretet körén belül vagyok mindenható!

Megáldalak."
*****************************************************

726. JÓ ÚTON JÁROK?
Kérdező: 1. Jó úton járok? 2. Az Úrtól van a REIKI? 3. Van kézrátéte-

les gyógyítás? Jól tanítok hittant?
HANG: "Én vagyok az Út! Senki sem jut az Atyához, csak Énáltalam! 

(Jn 14;6). Ha vállalod azt, amit Én vállaltam, vagyis ha nincs előtted emberi 
tekintély, melyet Elém helyeznél, akkor jó úton jársz. De Elém még a római 
pápát sem szabad helyezni! Semmi sem válik attól igazzá, mert egy emberi 
tekintély mondja ki azt. Igaznak csak azt fogadd el, amiről értelemmel is be-
látod, hogy szeretetem hordozója.
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A  különböző  tanfolyamok  és  beavatások  annyiban  vannak  Istentől, 
amennyiben az Én békémet közvetítik. Az Én békémnek felismerése pedig 
nem nehéz. Békém nem egyszerű nyugalom. Békém a félelemnélküliségnek, 
tehát a bátorságnak olyan megnyilvánulása, amely a hatalmasokban, az ön-
zőkben, az uralkodni akarókban félelmet kelt. Az Én békém: provokál!

Ti  mindannyian,  akik  a  Földön éltek,  rendelkeztek  gyógyító  erővel. 
Még az állatokban is van gyógyító erő, hát hogyne lenne az emberben. 

Egy szeretetteljes simogatás már gyógyít. Ha valahol fájdalmat érzel, 
szinte ösztönösen odateszed a kezedet, és simogatni kezded. Higgyetek a ma-
gatokban valóban létező gyógyító erőtökben, és ne gondoljátok azt egyszerű 
trükknek. A gyermeknek valóban nem fáj már az az ujja, amelyre ráütött, mi-
után édesanyja megpuszilja. A szeretetnek gyógyító ereje van!

A hittanoddal  kapcsolatban  azt  kell  mondjam,  hogy Rólam tanítani 
vagy Engem tanítani nem ugyanaz. Te Rólam tanítasz. Ezt teszi minden jézu-
si felekezet hitoktatója. Engem az tanít, aki Engem ismer és Engem él. Ez 
azért nagyon nehéz,  mert  nem vagyok azonos egyetlen felekezettel  sem, s 
ugyanakkor minden felekezet úgy hirdeti, hogy Engem ismer, Engem tanít, 
pedig csak Rólam tanít, mert Rólam ismer egyet s mást. Bármely jézusi fele-
kezetben meg lehet ismerni Engem, de csak akkor, ha ott kicsi csoportban 
összejöttök azzal az előfeltevéssel, hogy még nem ismertek Engem, s közö-
sen kezditek megbeszélni kijelentéseimet.

Afelől megnyugtatlak, hogy akiket tanítasz, azok nem általad, hanem 
Általam fogják megtalálni boldogságukat, mint ahogy te is csak Általam ta-
lálhatod azt meg. Ilyen értelemben tehát nem értük, hanem csupán magadért 
felelsz. Ők is magukért felelnek azon a körön belül, amely az ő szabadságuk 
területe. Azt, hogy valaki Istent-szerető legyen, senki sem döntheti el más he-
lyett. Mindenkinek magának kell ezt megtennie.

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"
******************************************************

727. HALÁLBÜNTETÉSRŐL
Kérdező: 1.  A  halálbüntetésről.  2.  Lelki  szárazságról.  3.  Őran-

gyalomról.
HANG: "1. A halálbüntetéssel kapcsolatban nem tudok mit mondani. 

Azért nem tudok mit mondani, mert akik Rám hallgatnak, azok tudják, hogy 
szeretni kell még, sőt, főleg ellenségeiteket. Igen. Az okosság, óvatosság és a 
Belém vetett bizalom szent hármassága képessé tesz benneteket arra, hogy 
bárányként tudjátok leélni rövid földi életeteket a farkasok között is.
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Mindazok,  akik az enyéim,  hallgatnak szavamra.  Akik nem enyéim, 
azok sem attól nem lesznek enyéim, ha megszavazzák a halálbüntetést, és at-
tól sem, ha nem szavazzák meg. Egyszerűen értelmetlen dolog az, hogy vala-
ki Értem ellene mondjon a halálbüntetésnek akkor, ha nem hisz Bennem.

Most furcsa dolgot mondok neked. Azok az egyházi vezetők, akik nem 
tiltják a hadba-vonulást, végeredményben ezzel a halálbüntetés mellett sza-
vaznak, mivel egy katona a háborúban csak úgy tudja büntetni az ellenséget, 
ha rálő, és nem vaktában, hanem igyekszik el is találni azt. Tehát e vezetők 
nem enyéim, nem hisznek Bennem akkor sem, ha állandóan az Én nevemet 
emlegetik! 

Az most más kérdés, hogy ez mennyire tudatos bennük, tehát, hogy e 
téren mennyire beszámíthatóak. De hogy objektíve nem enyéim, az biztos.

Általában nem helyes az, ha ti akartok előírásokat adni a hitetleneknek. 
Amíg valaki nem tér meg, addig velük szemben egyetlen jogos fellépésetek 
lehet. Fel kell szólítani őket arra, hogy fogadjanak be Engem életükbe. Aki 
ezt megteszi, az akkor már tudni fogja, hogy nem mondhat ember ember fö-
lött büntető ítéletet. 

De amíg valaki e lépést meg nem teszi,  addig ne szóljatok bele, ne 
akarjátok neki előírni, hogy mit tegyen. Felemás dolog jön ki belőle. 

A halálbüntetés  feltétlenül  csökkentené a bűnözők számát.  Annyival 
mindenképpen,  amennyit  halálra  ítéltek.  A halálra  ítélő  hitetlen  semmivel 
sem lesz attól szentebb, ha nem ítéli halálra azt, aki a hitetlen etika értelmé-
ben halálra  méltó.  Ez  azt  jelenti,  hogyha szavazni  kellene a halálbüntetés 
mellett vagy ellene, akkor az enyéim akkor tennék a legjobban, ha tartózkod-
nának a szavazástól, mert teljesen illetéktelenek e téren. 

Még saját halálos ítéletem ellen sem tettem hatékony lépéseket. A hó-
hérmunkát hagyjátok a hóhérokra! Azt, hogy mit csináljon az egyik farkas a 
másikkal,  azt  bízzátok a farkasokra. Ti mutassátok be a bárányéletet,  s ne 
akarjátok, hogy a farkasok farkasokként bárány-viselkedést mutassanak néha, 
s ezzel próbálják önmaguk előtt feledtetni vagy legalább elviselhetővé tenni 
a valóságot, vagyis hogy ők farkasok.

2.  Drága  Gyermekem!  Lesz  lelki  szárazságban  részed!  Ne  kívánd! 
Most azt éled át, hogy annyira szeretsz Engem. Nagy tévedésben vagy. A va-
lóság az, hogy most Én közvetlenül éreztetem veled, hogy nagyon szeretlek 
téged. 

Amikor majd azt éled meg, hogy elhagytalak, hogy már imádkozni sem 
vagy képes, hogy már a Rám-gondolás is nagy erőfeszítésedbe kerül, hogy 

910.



semmiféle lelkizés nem képes vigaszt nyújtani neked, akkor annak lesz itt az 
ideje, hogy kimutasd hűségedet Irántam. Akkor rajtad lesz a sor, hogy meg-
mutasd Nekem: nem azért szeretsz Engem, mert Én jó vagyok, hanem azért, 
mert te jó akarsz lenni Hozzám!

A lelki szárazság a legnagyobb lelki szenvedés. A pokol valóságának 
kívül-belül  való megtapasztalása.  Imádkozz,  hogy ne egyszerre kelljen ezt 
megélned, mint Nekem kellett a kereszten. De megélnie mindenkinek meg 
kell, ha EGY akar lenni Velem!

3.  Őrangyalod részéről  sokkal  nagyobb valóság kettőtök  kapcsolata, 
mint neked bárkivel a Földön. Adj érte gyakrabban hálát, és kérd gyakrabban 
az ő segítségét!

Megáldalak ERŐM LELKÉVEL!"
*****************************************************

728. VÁNDOR HINDURÓL
Kérdező: 1. Igaz, hogy a tudomány hit nélkül béna, a hit pedig a tudo-

mány nélkül vak? 2. A vándor hindu is elnyerheti az Úr szeretetét? 
HANG: "1. Amit idéztél, az nagyon igaz. De ki kell kicsit bontani ezt 

a csomagot.
A tudomány és a hit nem olyan értelemben tartoznak össze, ahogyan 

legtöbben gondoljátok. A tudományhoz nem kell Istenbe vetett hittel rendel-
keznie annak, akit tudósnak neveztek.

A hit, vagyis a tekintélyelven alapuló ismeretszerzés az  egyik termé-
szetes útja annak, hogy valakiből tudós váljon. Az természetes, hogy gondol-
kodó ember megbízik olyan társában, akiről tudja, hogy utánanézett a dol-
goknak, és nem akar senkit becsapni. Természetes dolog, hogy elhiszed bará-
todnak, akiről tudod, hogy szavahihető, ha idéz egy könyvből, amelyet elol-
vasott. Az így szerzett tudásod hiten alapuló tudás.

Teljesen lebénulna minden komoly tudományos munka, ha ki akarná-
tok iktatni belőle a hiten alapuló ismeretszerzéseket. Ha mindig mindenkinek 
minden kísérletet előről kellene kezdenie, mert nem hinné el becsületes előd-
jének kutatási eredményeit.

Az Istenben hívés viszont nem egyszerű ismeretszerzés, hanem életrá-
tevés. Valakiben, valamiben hinni annyit jelent, mint érte élni. Az valóban 
gyerekes, felelőtlen lépés lenne, ha valaki nem tudná értelmét adni, nem tud-
ná megokolni,  hogy miért  él  azért,  amiért  vagy akiért  él.  Nem véletlenül 
mondottam: "Nektek adatott  tudni az Isten országának titkait” (Mt 13;11). 
Ha arra gondolsz, hogy tanítványokat gyűjtöttem magam köré, és e szavakkal 
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küldtem  őket  a  világba:  "Tegyetek  tanítványommá  minden  népet"(Máté 
28;19), akkor megérted, hogy a tanítvány nem más, mint állapotszerű tanuló, 
tehát bizonyos tudomány nélkül, az Engem ismerés tudománya nélkül nem 
lehet meg az, aki hisz Bennem.

2. Amit pedig a szent hinduról mondottál, az szintén magyarázatra szo-
rul. 

Mindenki szent, tehát Atyám áldotta, aki meggyőződése szerint cselek-
szik. Aki nem meggyőződése szerint cselekszik, az tudja önmagáról, hogy 
rosszat tett. Valakinek a meggyőződése sokféle módon alakulhat, érlelődhet 
ki. Szubjektíve tehát a döntő a meggyőződés.

Aki az Én tanításom és magatartásom szerint alakítja ki a meggyőződé-
sét, annak nemcsak szubjektíve, de objektíve is helyes a meggyőződése. Ez 
azt jelenti, hogy csak az Énáltalam elmondott és bemutatott életforma felel 
meg  annak  az  életformának,  amelyre  minden  ember  teremtődött.  Ezért 
mondhatom objektívnek. 

Amire azt mondtam, hogy szubjektív, az tudatlanságból sok tévedést is 
hordhat magában. De mivel tudatlanságból van, ezért nem felelős érte az, 
akinek így formálódott ki meggyőződése. Ilyen az általad említett hindu. 

Azért volna jó, ha mindenki az Általam elmondott és megélt életet fo-
gadná el, mert ez az emberiség történetében a legemberibb életforma. Nálam 
emberibb ember nem létezhet! Ezért nem bírt elviselni, és nem bír elviselni 
ma sem, és nem fog tudni elviselni a jövőben sem Engem az embertelenség.

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
*****************************************************

729. MAGAMRA MARADTAM
Kérdező: Magamra maradtam.
HANG: "Álmodról nem mondok semmit, mivel lelki fejlődésedet nem 

érinti, csupán emberi kapcsolataid szimbolikus megjelenülése volt. De szól-
nom kell arról, hogy úgy érzed, magadra maradtál. Ennek kettős oka van.

Ma a földi életben általánossá lett, hogy fellazultak a családi kötelékek. 
Megszűnőfélben van minden olyan tekintélyelven alapuló kapcsolat tisztelet-
ben tartása, amiért nem küzdött meg az illető. Pl. hogy férfi, hogy anya, hogy 
öreg, stb. Sajnos, ez az állapot magával hozza azt, hogy az önzés, a törtetés, a 
másik félreállítása ma már nem szégyellendő magatartás, sőt erénynek fel-
tüntetett hozzáállása az élethez.

Mivel  legtöbb helyen  mindkét  szülő  dolgozni  jár,  s  a  munkahelyen 
uralkodó légkört természetszerűen hazaviszik, hát ezt szívja magába a család 
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apraja-nagyja. Ahol pedig nem így van, ott sem lehet hermetikusan elzárkóz-
nia senkinek attól a világtól, amelyben ilyen a légkör. Így aztán szinte min-
denki részben csak maga körül forog, s arra ügyel, hogy itt és most hogyan 
tudja saját érdekeit érvényesíteni, s erre megy el minden ideje, vagy szidja a 
körülményeit, amelyekről az a véleménye, hogy egyre jobban megnehezítik 
számára az életet,  egyre kevesebb időt és energiát biztosítanak az önérdek 
megvalósítására. Ez tehát az egyik oka annak, hogy az elmagányosodás érzé-
se elhatalmasodik rajtatok.

A másik ok pedig az, hogy ellentétben az előző folyamat gyökerével, 
minden emberben benne van az igény annak a tekintélyelvnek érvényesítésé-
re, amiről ugyan nem tehet, pl. hogy öreg, hogy beteg, de mégis azt éli meg, 
hogy neki ezért tisztelet jár.

Ebből a lehetetlen állapotból Rajtam kívül semmi és senki nem tudja 
kiemelni lelketeket. Nem, mert a tévé, a rádió, az újságok, ezek mind csak 
tüneti  kezelést  adnak,  de  nem  teszik  lehetővé  azt,  hogy átéljétek:  NEM 
VAGYTOK EGYEDÜL.

Tudom a válaszotokat. Valahogy így hangzik:"... de hát ember vagyok, 
emberi, társi kapcsolatra vágyom! " E kijelentésetek részben jogos. De csak 
részben. Miért? Azért,  mert aki fiatal korában arra tette a hangsúlyt,  hogy 
Velem társi kapcsolatba kerüljön, vagyis Bennem akarta megtalálni boldog-
ságát,  örömét,  Nálam rakta  le  bánatát,  gondjait,  tehát  azt  élte  meg,  hogy 
nincs jobb megoldás, mint a Velem való élő kapcsolat, ha tehát  valaki ezt 
élte meg, s ezt mások is láthatták rajta -mivelhogy csak így élhette meg iga-
zán -,  az öregkorában inkább azon fog keseregni, hogy nem hagyják őt elég-
gé magányban, hogy nincs elég szabad ideje arra, hogy Velem foglalkozzék.

Aki nem az előzőkben elmondottak szerint élte fiatal életét,  az most 
szembesül előző életének gyümölcseivel. De bármilyen keserűek is lehetnek 
e gyümölcsök az előző életben történt mulasztások miatt, amiről szinte nem 
is tehettek legtöbbször, mert nem is tanítottak benneteket arra, hogy lényegé-
ben mi is az az ÉLŐ HIT!, akkor sem kell félnetek az elmagányosodástól, ha 
most utólag és végérvényesen Mellettem döntötök. A magatokra hagyottság 
óriási lehetőséget ad Nekem arra, hogy újjászüljelek benneteket, hogy bele-
merítselek Lelkembe, hogy előkészítselek benneteket arra a boldog színről 
színre látásra, ami minden földi emberre vár, de amire oly kevesen jutnak el, 
éppen azért, mert nem adták át magukat Nekem arra, hogy előkészítsem őket 
erre.

Várlak, szeretlek! Add át magadat Nekem minden nap!
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Megáldalak!"
*******************************************************

730. NEM TALÁLOM HELYEMET
Kérdező:  1. Nem találom helyemet. Munkahelyemen hasonló a hely-

zet. Hogyan juthatnék közelebb az Úrhoz? 2. Gyermekem vallásos nevelését 
bízzam az intézményes formákra? 3. Betegségről, egészségről. 4. Társaság-
ról.

HANG: "Drága Leányom! Kettős hatásnak vagy kitéve. A "már igen" 
és a "még nem". Ez az egyik problémád.  Ki vagy téve annak a hatásnak, 
amelyet beemeltél tudatodba, és ugyanakkor ki vagy téve azoknak a hatások-
nak, amelyek kívülről érnek téged. Már hordozol magadban olyan értékeket, 
amelyek próbálják befolyásolni közérzetedet, elhatározásaidat, de még nem 
tudod a környezetedből adódó benyomásokat megfelelően szelektálni.

Először belül tégy rendet magadban. Itt is két tényezőre hívom fel fi-
gyelmedet. Az egyik maga a természet. Ebben is két irányt vegyél fontolóra. 
Az első a test állapotának komolyba vétele. 

Diéta, böjt csak szakemberek által ellenőrzött módon folytatható. E té-
ren nem minden természetgyógyász szakember. Azért kell ezt  mondanom, 
mert sok természetgyógyász éppen azáltal akar gyors sikert produkálni, hogy 
diétára fogja pácienseit. Ez legtöbbször helyes is, de nem mindig, és te pon-
tosan a kivételhez tartozol. Te e téren a képzett orvossal többre mész. 

A másik a szellemi beállítottság, tehát amit az agykontroll és a többi 
különböző szellemi tartalmú könyvek, tanfolyamok kínálnak fel. Mivel 
az első kegyelem a józan ész, azért ezekből a szellemi eszközökből, melyek 
legtöbbször ömlesztett állapotban tárulnak eléd, ki kell tudnod válogatnod a 
megfelelőket. Ha magadat erre nem tartod elég elfogulatlannak, akkor kér-
dezz meg olyan ember, akit józan gondolkodásúnak tartasz. Az ne zavarjon, 
ha az illető a józan eszére hallgatva sok mindenben nem fogadja el a te néze-
teidet. A fontos az, hogy amiben bizonytalan vagy, abban hallgasd meg, mi-
képpen vélekedik ő, s utána dönts belátásod szerint.

A benső rendbe szedésnek tehát a testi állapot okos figyelembevétele 
mellett a szellemi táplálékok megválasztása is fontos szempontja.

A másik tényező Én vagyok! Vagyis a benned élő LELKEM! Lelkem 
munkáját két kézzel kell segítened. Az egyik kezed a hit, a másik a szolgáló 
szeretet gyakorlása.

A hit az átélt imában tud megnyilvánulni és növekedni. Minden nap le-
gyen legalább negyedórád vagy háromszor öt perced arra, hogy hitben átéld a 
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Velem való kapcsolat  valóságát.  Tehát  vagy beszélgess  velem,  vagy csak 
tudjunk egymáshoz simulni, mint két szerelmes szótlanul, de nagyon is be-
szédesen ahhoz, hogy mindketten megértsük: mi bizony szeretjük egymást!

A szolgáló szeretet pedig a hitből fakadó imának a kiteljesedése. Igen, 
mert Én feltétlenül tisztítom belső szemeidet, hogy meg tudd látni, hol, mi-
kor és hogyan van valakinek szüksége arra, hogy Én, aki benned élek, segít-
sek azon a rászorulón, akiben szintén Én élek azért, hogy te ki tudd mutatni 
szeretetedet Irántam. 

Azt a szeretetedet, amelyet imádban csak elmondani tudtál, azt ilyen-
kor igazolhatod. Mert ne feledd: Én tudlak téged közvetlenül is szeretni. Ez 
akkor van, amikor nagyon jól érzed magadat. De te közvetlenül csak akkor 
tudod kimutatni, hogy szeretsz Engem, ha a te áldozatos szereteted hatására 
Én kezdem jól érezni magamat. Te tehát az imádban elmondod, a rászorulók-
ban pedig megmutatod Nekem, hogy szeretsz. Én az imádban meghallgatom, 
és időnként közvetlenül is éreztetem veled, hogy szeretlek. Azért nem tehe-
tem ezt állandóvá, mert akkor nem tudok lehetőséget adni neked arra, hogy 
kimutasd, hogy valóban van élő hited, és valóban önzetlenül szeretsz Engem. 

Téged a Mennyországba az juttat, ha kimutatod a rászorulókon keresz-
tül, hogy mennyire szeretsz Engem. Én a Mennyországot neked azáltal te-
szem örök állapottá, hogy akkor már nemcsak meghallgatlak, de örökké érez-
tetem veled azt a végtelen szeretetemet, amelyet itt a Földön ki sem bírnál!

Most nem akarok többet mondani. A feltett kérdéseidre, ha megfoga-
dod a fenti tanácsomat, magad is meg fogod tudni adni megfelelő időben a 
megfelelő választ."

*****************************************************
731. VÁLTOZTASSAK MUNKAHELYET?       

Kérdező: Amit jelenleg tanítok, abban nincs sikerélményem. Egy ide-
gen nyelvet és hittant tanítok. Változtassak munkahelyet?

HANG: "Kedves Barátom! A munkahely nem más, mint kenyérkere-
seti forrás. Olyan munkát kell találnod, amely a legoptimálisabban segít té-
ged anyagilag, s ugyanakkor a legtöbb szabadidődet biztosítja. 

 Engem a munkahelyen is meg kell tudnotok vallani, de ahhoz, hogy 
tanításomat életté tegyétek, fel kell áldoznotok a szabadidőtöket Számomra! 
"Tegyetek tanítványommá minden népet!" (Mt 28;19).  Erre  kértem annak 
idején is tanítványaimat, erre kérem ma is. 

Iskolában legfeljebb csak előkészíteni lehet valakit arra, hogy majd ta-
nítványom legyen, de ott nem válhat tanítványommá az, aki nem a szabad-

915.



idejét használja fel arra, hogy Velem foglalkozzék. Az iskolában csak azt le-
het erre előkészíteni, aki ezt szívesen vállalja. Tőlem minden erőszakoskodás 
távol áll!

Amikor tehát a munkahelyről van szó, akkor legfőbb szempont az le-
gyen, hogy jól érezd magadat, minél több szabadidőd legyen, és munkáddal 
tudd  biztosítani  a  becsületes  megélhetés  anyagi  feltételeit.  Minden  más 
szempontot ennek kell alárendelned! 

Természetesen feltételezem azt a hozzáállásodat a földi élethez, hogy 
munkahelyeden Engem megvallasz, szabadidődben pedig főleg Velem fog-
lalkozol.

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
*****************************************************

732. HIVATÁS, FELADAT
Kérdező: 1. Mi az igazi hivatásom, feladatom? 2. Miért kell kínlód-

nom? 3. Hogyan tudok kapcsolatba kerülni őrangyalommal? 
4. Megélhetési problémáim is vannak. Segíteni szeretnék szüleimnek is.

HANG: "Drága Gyermekem! Túlontúl gyorsan akarsz átlátni mindent. 
Vágyad érthető és dicséretes, mert szíved szeretete a motorja. De a jó szán-
dék nem mindig jót szolgál. Van, amikor a sietség jó és fontos, de ez nagyon 
ritka. Általában ami gyors, annak nincs ideje és lehetősége a mélységre. Ami 
gyors, az könnyen húz a virágon egyet, hogy gyorsabban nőjön, rázza az órá-
ját, hogy gyorsabban menjen az idő, és besötétíti a szobát, hogy hamarább le-
gyen este. Ami gyors, az elsiklik bizonyos határok felett, s szinte észre sem 
veszi, már tilosban jár. Miért mondom ezeket?

A te kérdéseid, melyeknek csak egy részét írattam itt föl, kitesznek té-
ged annak a veszélynek, hogy összekevered, mi a te és mi az Én feladatom. 
Ez nem volna baj, ha nem az volna a benső indítéka, hogy ne te szolgálj En-
gem, hanem Én szolgáljalak téged. Még ez sem volna baj, mert Én valóban 
szolgálni akarlak. A probléma abból adódik, hogy az Én szolgálatomnak van 
egy feltétlen feltétele. Ez pedig az, hogy ne az Én szolgálatom legyen szá-
modra a fontos, hanem az, hogy te szolgálj Engem.

Nézzük hát a feltett kérdéseket.
1. Hivatás, feladat. Hivatásod, ha Hozzám akarsz tartozni, ha nem, az-

által, hogy ember vagy, nem lehet más, mint a szeretni tanítás. Ez minden 
ember életében a LEG! Ez az emberi természet megmásíthatatlan szava. Aki 
süket e szóra, az feltétlenül az elembertelenedés útján halad.
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Más kérdés, hogy mi a feladatod. Ezt nem Nekem, hanem neked kell 
látnod. Nekem azt kell látnom, hogy mi az Én feladatom, neked pedig azt, 
hogy mi a te feladatod. Kérdezheted ugyan Tőlem, sőt jó is, ha naponta több-
ször is megkérdezed. Ezzel tehetsz tanúságot magad előtt arról, hogy partne-
rem akarsz lenni. De azt, hogy a HANG erre neked ilyen formában válaszol-
ni tudjon, az nem megy. Nem, mert nem vállalhatom át tőled azt a felelőssé-
get, amely szeretetednek velejárója hétköznapi életedben.

2. Nem tudom, miért kell kínlódnod. Szerintem nem kell kínlódnod. 
Bíznod kell Bennem, és szeretned kell azokat, akikkel kapcsolatba kerülsz. 
Ebben lehet  annyi kínlódás,  amennyi  szükséges ahhoz,  hogy fegyelmezett 
légy, de ha nem akarod, akkor ne légy fegyelmezett.  Te jársz rosszabbul! 
Arra pedig, hogy az önfegyelemhez miért kell önfegyelem, hadd ne mondjak 
semmit.

3. Mindenki csak a hite által tud kapcsolatba kerülni őrangyalával is, 
Velem is. Ezt szintén nem tehetem meg helyetted. 

4. Ami pedig a megélhetést illeti, hát ilyen gondjaim Nekem is lettek 
volna, ha nem hiszem el, hogy többet érek a verebeknél. De elhittem! És mi-
után ezt elrendeztem magamban, mindig megvolt az, amire szükségem volt. 
S miután Én példát adtam nektek, úgy gondolom, hogy e téren szintén leg-
jobb lenne, ha elhinnéd, hogy többet érsz a verebeknél. Azért volna ez jó, 
mert akkor megvilágosodna előtted, hogy AZ, aki a madarakat táplálja, AZ 
neked ÉDESATYÁD, s te éppen ezért nagy bizalommal nézhetsz a jövőbe 
mindaddig, amíg nem akarsz elcsavarogni ATYÁD házából. Atyád háza nem 
más,  mint  a hittől  átjárt  józan eszed,  amely átitatódott  azzal  az  áldozatos 
szolgálatot vállaló szeretettel, amely a mindennapok szürkeségében is ezzel a 
szeretettel végzi egyszerű munkáját.

Szüleid is,  szerintem, többet érnek a verebeknél.  Ők sem tudják ezt 
másképpen megélni, csak úgy, mint te. Hinniük kell Bennem, és nem ben-
ned.

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

733. MIT GYÓNJAK?
Kérdező: 1. Kérek véleményt Jézus Szent Szíve Családjáról. 

2. Jézustól kaptam a gyógyító kenetet meg a fényt? 3. Mit gyónjak?
4. Barátnőmmel érdemes foglalkozni? 5. Mi a célja a HANG-nak velem?
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HANG: "1. Az Én szívem a legbiztosabb otthon mindazok számára, 
akik fáradtak és az élet terhét hordozzák. Ezért mondottam egykor: "Tanulja-
tok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű!"(Mt 11;29). 

Minden olyan közösség, amely szívemet tiszteli, az természetes, hogy 
ehhez a SZÍVHEZ tartozik. Azt pedig fölösleges ragoznom, hogy ez egyet je-
lent azzal, hogy EGY vagyok azokkal, akik ilyen közösségbe járnak. Feltéte-
lezve természetesen a legjobbakat.

2. Feltétlenül  Tőlem kaptad mindazt,  amit  értéknek élsz meg. Nincs 
más forrás, amely épít,  buzdít,  vigasztal,  csak az Én szívem. Minden erő, 
amely eláraszt,  Lelkem ereje benned, hogy tudj tanúságot tenni Mellettem. 
Az a sok szenvedés, gyötrődés és hontalanság, amelyen, mint valami sivata-
gon, át kellett menned, arra az ígéret-földre juttatott el téged, ahol az Én Lel-
kem gyümölcsei  teremnek  (Gal  5;22-23).  Lelkem kenete,  az  újjászületés 
megtapasztalása, a Fény, ez az a szent HÁROMSÁG, melynek következmé-
nye itt a Földön az Én országom terjedése kifelé, és az Én békém elmélyülése 
befelé.

3. Bűneidet minden esztendőben meggyónjad. Ez a ti Egyházatoknak 
egyik előírása. Ez egy okos előírás. A probléma az, hogy az a keret, amelybe 
ezeket a gyónásokat befogják, nem alkalmasak arra, hogy az újjászületettek 
lélekben felfrissüljenek. Neked kell megtalálnod azt a személyt, akinél nem a 
hagyományos módon, hanem egy komoly beszélgetés keretében tudod telje-
síteni egyházatoknak ezt az előírását. De teljesítsd!

4. Foglalkozni mindenkivel érdemes. Én és enyéim soha nem monda-
nak le senkiről. Csak arról lehet szó, hogy bennünket elhagy valaki. De arról 
nem, hogy mi bárkit is elhagynánk. Minket el lehet zavarni, de mi nem zava-
runk el soha senkit. Ha Engem komolyan veszel, akkor úgyis el fognak hagy-
ni azok, akik Engem nem akarnak, csak téged. 

5. Én erre a kérdésre egy kérdéssel válaszolnék neked: Mi a célod ne-
ked Velem? Erre kellene minden reggel válaszolnod magadnak, s akkor au-
tomatikusan megélnéd azt, ami az Én célom veled.

Megáldalak a BÉKE, a BIZALOM, a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

734. EPILEPSZIÁS VAGYOK
Kérdező: 1. Beteg vagyok. Epilepsziás. 2. Mi a szerepem? 3. Sugallat 

és saját gondolatom hogyan különböztethető meg? 4. A tévé zavarja a tuda-
tomat? 5. Gyógyíthatok kézrátétellel? 6. Hogyan kerülhetek magasabb szint-
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re úgy, hogy az anyag ne játsszon szerepet benne. 7. Hogyan kell uralkodni 
magamon? 8. Hogyan kerülhető el a rossz?

HANG: "1. A te betegségedet  szent betegségnek is mondjátok. Igen, 
mert általában azok szenvednek e betegségtől, akiknek nagyon érzékeny rea-
gálásuk van az anyagon túli világ felé. Most e betegségnek arról a formájáról 
beszélek, amely nem külső hatás, tehát baleset következtében keletkezett.

Valóban e betegséged számodra sokkal több áldást hordoz, mint te azt 
most gondolod. Születésed előtt vállalnod kellett egy olyan betegséget, amely 
alkalmassá tesz arra, hogy legalább elvben hűséges maradj Hozzám, illetve 
ahhoz a világhoz, ahonnan a Földre jöttél. Ez a mostani állapotod egy olyan 
gyakorlati figyelmeztetés számodra, amely megkönnyíti azt, hogy ne ess vég-
letekbe. Te tudod, hogy vigyáznod kell magadra!

2. Szereped szoros kapcsolatban áll karmikus állapotoddal. Olyan em-
patikus, mások életébe beleérző képességgel rendelkezel, amely képesség a 
legfontosabb életformának szükségszerű velejárója, vagyis annak, hogy sze-
retni kell.  Neked ezt nem kell nehéz gyakorlatok által  tanulnod, mert szá-
modra ez természetes. Igaz ugyan, hogy elsősorban a szeretésnek nem a tevé-
keny formája az, amit jól meg tudsz élni, de nem is ez nálad a fontos, hanem 
a passzív formája. Vagyis, hogy meg tudd érteni azokat, akikkel kapcsolatba 
kerülsz, s ugyanakkor szinte érthetetlen számodra, hogy miért van annyi go-
noszság a Földön. Szereped tehát a békességteremtés!(Mt 5;9).

3.  Nem kell  törekedned,  hogy megkülönböztesd  gondolataimat  a  te 
gondolataidtól. Arra kell törekedned, hogy gondolataidban is légy szeretettel-
jes. A többi az Én dolgom. Ha pedig nem sikerül gondolatban szeretetteljes-
nek lenned, hát az a gondolat tőled van.

4. A tévé is és minden zavarhatja mindenkinek a tudatát. Te egy olyan 
világban élsz, amely tele van zavaró állomással. E teher alól Én sem voltam 
kivétel. Ezért is kellett időnként elvonulnom imádkozni. Neked is ezt aján-
lom. Legyen rendszeres időd az imára. A tévé és minden más hírközlő esz-
köz ömlesztve adják nektek információikat. Bizony jó, ha megtanulsz szelek-
tálni. Amint a test sem vehet be mindent, mint étket, mert vannak mérgező 
anyagok, éppen így a szellem is ki van téve annak, hogy megmérgeződjék. 
Kérd rendszeresen a bölcsesség Lelkét, hogy tudj megfelelően válogatni a 
szellemi ételek között!

5. Kézrátétellel  lehet átadni energiákat. Minden simogatás ezt  akarja 
elérni. Egy simogatásban nagyon sok szeretet-energia áradhat át arra a beteg-
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re, akit így megérintesz. És nagyon sok energiát vehet át tőled az, aki így kö-
zeledik hozzád.

6. Nem szabad minden irányban nyitottá válni. Csak abban az irányban 
van építő ereje a nyitottságnak, amelyet Lelkem mutat neked. Lelkem pedig 
nagyon következetes a jó megmutatásában. Kérd Atyámtól az Én nevemben 
a Szentlelket (Lk 11;13)! 

Az Én Lelkem munkáját éppen abban tudod felfedezni, hogy amikor 
kinyit a jó felé, ugyanakkor bezárja az utat a rossz irányában. Önfegyelem 
nélkül nem lehet fejlődni lelkileg. Ezzel válaszoltam a 7-dik és a 8-dik kér-
désedre is.

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

735. NYITOTT GERINCCEL SZÜLETTEM
Kérdező:  Nyitott gerinccel születtem. Szüleim áldozatos szeretete já-

róképes gyermeket nevelt belőlem Térdfájásomat egy imádkozó ember meg-
gyógyította. Miért e sok kegyelem?

HANG:  "Gyermekem!  Vannak  olyan  törvények,  amelyek  meg-
változtathatatlannak tűnnek mindaddig, míg a SZERETET közbe nem lép. 
Az Én Lelkem a SZERETET LELKE. Születésed által szüleid szeretete iga-
zolta,  hogy milyen erő rejlik  a szeretetben.  Amikor pedig térded meggyó-
gyult, akkor szintén a szeretet tett tanúságot arról, hogy teremtő erővel ren-
delkezik.

Azt kérdezed,  hogy miért  kaptad ezeket a kegyelmeket?  Jól  jegyezd 
meg! Nem azok a kegyelmek, nem az a szeretet boldogít téged sem, amit 
kapsz,  hanem az,  amit  magadban hordasz,  amit  magadból  árasztasz  azok 
felé, akikkel kapcsolatba kerülsz. Mindent azért kaptok, hogy tanuljatok meg 
ADNI!  Az Én országom a szeretet országa. Ez nem az adósok birodalma, 
hanem az adások megélőié! 

Ha a földi életben rájössz arra, hogy adósom vagy, akkor elkezd ben-
ned érlelődni a vágy, hogy úgy éljek benned, hogy mindig legyen adnivalód, 
tehát úgy, mint a Mennyországban. Én nem is tudok másképpen élni senki-
ben, csak úgy, hogy szeretek, illetve hogy rászorulok a ti szeretetetekre.

Fogadd  el  Tőlem az  adás  törvényét,  mert  ez  fog  boldogítani  téged 
/amint ez boldogít Engem is/, függetlenül attól, hogy mennyi kegyelemben 
részesülsz.

Megáldalak a SZELÍDSÉG LELKÉVEL!"
*****************************************************
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736. EGY ÁLOMRÓL
Kérdező:  Egy  álmomról  szeretném  hallani  a  HANG  véleményét, 

amelyben Jézussal,  mint  védelmezőmmel  álmodtam,  de nem volt  bennem 
meghatódottság,  megrendülés.  Miért?  Mostanában  ritkán  álmodom,  pedig 
imádkozom.

HANG: "Gyermekem! Amint az anyagi világ sokrétű: ásvány, növény, 
állat, ember, úgy a szellemvilág is sokrétű. És a bennetek lévő, a titeket em-
berként éltető szellem is az, bizonyos szempontból. Ebből kaptok néha némi 
ízelítőt álomban. E téren a mélység egyben magasság is. Vagyis minél mé-
lyebbre száll valaki álmában, annál magasabb régiók nyílhatnak meg előtte

A megrendülésnek az az állapota, amelyet te hiányolsz magadban az 
álmoddal kapcsolatban, az éppen az Én felszíni jelenlétem segítő érzését éb-
resztette fel benned, tehát nem istenségemnek, hanem emberségemnek ter-
mészetes megnyilvánulása volt. Egy hasonlattal élve: ha a virágok öntudatra 
ébrednének, s te a virágok között a nekik megfelelő légkört akarnád biztosí-
tani, akkor a kis virágok egy segítő virágnak élnének meg téged is, mivel 
annyira egy tudsz lenni velük. Ez nem azt mutatná, hogy ők nem értékelnek 
igazán téged, hanem azt, hogy te képes voltál annyira egy lenni velük, hogy 
ők azonosnak élhettek meg téged önmagukkal. Pontosan ez történt veled ál-
modban. Valamit megérezhettél abból, hogy nem fölötted, hanem érted va-
gyok. Tedd is erre a nagyobb hangsúlyt. Így lesz könnyebb mindkettőnknek 
egymásnak rendelkezésére állni. Nagyon emberi akarok lenni, hogy istenivé 
tudjalak benneteket tenni.

Ha át tudnátok élni e két kijelentés azonosságát: "Isten az embert ön-
magára teremtette"=" Emberré lett Általam az Isten", vagyis az Én emberré-
válásommal elkezdődött a ti megistenülésetek, akkor minden félelem meg-
szűnne bennetek!

Az ne zavarjon, hogy nem emlékszel arra, amit álmodtál. Az alvásnak 
elsődlegesen az  a  feladata,  hogy a  tudatalatti  világotokban rendeződjenek 
azok az összevisszaságok, amelyek napközben felgyülemlettek bennetek, és 
nem  az,  hogy velünk  kapcsolatba  lépjetek.  Velünk  mindig  kapcsolatban 
vagytok, amíg ellene nem mondotok a szeretetnek. Tehát velünk a kapcsola-
tot ápolni álomban nem lehet, csak ébrenlétben. Erkölcsi magatartást csak tu-
datosan lehet tanúsítani! Ha álomban információt kaptok ebből a dimenzió-
ból,  az  csak akkor érintheti  boldogságotokat,  ha a kapott  információ  nem 
szorul különösebb magyarázatra. A Bibliában többször találkozhatsz ilyen-
nel.
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Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"
******************************************************

737. A SZEXUÁLIS TANÁCSADÁSRÓL
Kérdező: 1. Jó úton haladok-e? 2. A testi, földi életről. 3. Segít-e más-

nak az, ha felajánlom a HANG-könyvet olvasásra? 4. A szexuális  tanács-
adásról mi a véleménye a HANG-nak?

HANG: "1. Valóban sokan szokták kérdezni Tőlem azt, hogy jó úton 
haladnak-e. Az nem baj, ha valaki ezt kérdezi. De tudnotok kell, hogy azért 
mondtam, hogy jobb nektek, ha Én elmegyek, mert így részesei lehettek Lel-
kem irányításának. Tehát nem egy rajtatok kívüli HANG-nak kell irányítani 
benneteket. Még akkor sem, ha ez a HANG az Én hangom. A bennetek élő 
Lelkem hangját kell meghallanotok, hogy a nektek megfelelő útról le ne tér-
jetek. 

Tehát teremtsetek csendet magatokban, és úgy kérdezzétek meg Lelke-
met, aki a ti lelkiismereteteken keresztül közvetlenül szólni akar hozzátok. 
Furcsa, de így van, akkor vagytok Istennek kedves gyermekei, ha felnőtt mó-
don, befelé  figyelve,  döntéseitekért  felelősséget  vállalva  teszitek azt,  amit 
tenni jónak láttok.

2. A testi, a földi élet kettős szerepet hordoz. Az egyik az, hogy lelep-
lez, tehát önismeretre segít. A másik az, hogy megjavuljatok vagy elősegítsé-
tek mások megjavulását.  Ezért  születtetek le ide a Földre. Ha valaki nem 
erre, nem ezért használja a testi, a földi életet, az vétkezik mulasztással, mert 
a földi élet, a test erre való. Erre, és semmi másra! Erre való az ébrenlét, az 
álom, erre való a pihenés, a munka, erre való az öröm, a bánat, erre való a 
barátság, a szerelem, erre való az egészség, a betegség. Minden, minden erre 
való! Ebből fog levizsgáztatni mindenkit a halál pillanata: meddig jutottál az 
önismeretben és önmagad megjavításán, mások javulásának előmozdításán 
mennyit és milyen odaadással fáradoztál?

3. Ha tudnátok értékelni a HANG-könyveimet, akkor nem lehetne be-
lőlük eleget nyomtatni. E könyvekben vagyok az örök BIBLIÁNAK számo-
tokra nyelveteken megnyilatkozó gyakorlati ELIGAZÍTÓ, sugalmazott szent 
könyv, melyet bárhol felüttök, eligazítást kaptok életetek legbonyolultabb té-
velygései közepette is!
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4. Szexuális tanácsadás-kérés Rajtam kívül nem vezet jóra. Általában 
vak vezet ilyenkor világtalant. Már kétezer évvel ezelőtt elmondtam, hogy 
ennek mi a vége (Mt 15;14 / Lk 6;39).

Kérd gyakran a Bölcsesség ajándékát! (Jakab 1;5)
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*****************************************************

738. SZERETNÉK JÓL IMÁDKOZNI
Kérdező: 1. Nem tudok jól imádkozni, de szeretnék! 2. Felfogásom 

nem tartom elégségesnek ahhoz, hogy a Szentírást eredményesen olvassam. 
Kevés a szókincsem. 3. Feleségemet háromszor műtötték.

HANG:  "Kedves  Barátom!  Akkor  imádkozol  a  legjobban,  amikor 
Hozzám emeled lelkedet, tehát amikor saját szavaiddal hálát, köszönetet, di-
csőítést mondasz, amikor, bocsánatot vagy eligazítást kérsz, s ezt mind a sa-
ját szavaiddal teszed. Ha pedig magadnak olyan szavakat mondasz, amelyek 
téged építenek, buzdítanak vagy vigasztalnak, akkor jó ha tudod, ezek a sza-
vak Tőlem vannak.

Az ne zavarjon, hogy szegényes a szókincsed, mert Engem nem lehet 
ékesszólással meghatni. Az őszinte szavak azok, amelyek elérik szívemet.

Ha reggel kéred Tőlem erőmet, s megköszönöd már előre azokat a le-
hetőségeket,  amelyekkel  találkozni  fogsz,  hogy szeretetedet  kimutasd,  ha 
este hálát adsz jóért, nem jóért egyaránt, mert mindent azért engedtem meg, 
hogy épülj és szépülj lelkileg, ha napközben többször Rám gondolsz, arra, 
hogy benned élek,  és  érted  vagyok benned,  akkor  te  már  nagyon szépen 
imádkoztál egész nap.

A Szentíráshoz, főleg az evangéliumok olvasásához, nem kell különö-
sebb értelmi felkészültség. Ha csak pár sort olvasol, s azon elgondolkodsz, 
ez már formálja szíved szeretetét. 

A HANG-om pedig különösen alkalmas arra, hogy elérje értelmedet, 
érzelmeidet egyaránt. Azért tettem lehetővé médiumom által, hogy már a he-
tedik kötetet  nyomdába vigye,  azért  van már hat kötet  forgalomban,  mert 
szeretnék minél több lélekhez eljutni e könyvek által. E könyvek bármelyikét 
bárhol felnyitod, személyre szóló üzenetet találsz benne magad számára, sőt 
mások számára is.

Feleségedet nagyon szeretem! Az a sok szenvedés, amelyben részesült, 
már születése előtt világos volt előtte, s azért vállalta, mert tudta, hogy az 
örök boldogsága lesz ezek által biztosítva. Sokkal közelebb van ő Hozzám, 
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mint gondolná. Benső látását akarom tisztítani, mert az a színről színre látás, 
amely reá vár, ezt fogja igénybe venni.

Fiad és családja lelki életére ne legyen gondod. Nekik is, mint minden 
embernek, belülről kell felismerniük Engem, ha végleg Nálam akarnak majd 
maradni. Neked csupán annyi a feladatod, hogy imádkozz értük, vagyis bízd 
sorsukat Rám! Akár minden nap tedd ezt meg. Ez nem azért fontos, hogy Én 
jobban észrevegyelek benneteket, hanem azért, hogy te tisztultabban, szere-
tetteljesebben kerülj kapcsolatba velük.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

739. ÚTMUTATÁST KÉREK!
Kérdező: 1. Benső vezetőinkről. 2. Egy könyvről: 'Vissza önmagunk-

hoz!'  3.  Nem érzem jól  magam családomban.  Tanácsot  kérek szüleimmel 
kapcsolatban. 4. Hozzám szólhattak a HANG másnak adott válaszai? 5. Út-
mutatást kérek: merre menjek? 

HANG: "Senki sem magára-maradott a földi életben. Ebből a világ-
ból,  ahonnan és  ahová valók  vagytok,  szerető  szellemek  dolgoznak azon, 
hogy külön-külön minden Földön élő szellemtestvérük életét visszairányítsák 
Hozzám.

Van ennek a munkának egy tudatotoktól független része is. Komoly ta-
nácskozás előzi meg, és választja ki azokat a szellemeket, akik ismerve En-
gem és ismerve téged,  a legoptimálisabb lehetőségeket teremtik meg szá-
modra annak érdekében, hogy felzárkózz Hozzám. A ti oldalatokról nézve 
nincs végleges döntés a tekintetben, hogy mikor és ki fog innen téged vigyáz-
ni. De azt,  aki elvállalta ezt,  azt egészen biztosan te a legjobb barátodnak 
mondhatod. 

Amint tehát a középiskolában más tanárok tanítanak, mint az általános-
ban, az egyetemeken más tanárok, mint a középiskolákban, úgy itt is, attól 
függően, hogy te hol tartasz, olyan vezető áll melletted, aki a legmegfelelőbb 
számodra.

Te elégedj meg most azzal, hogy soha nem vagy magadra hagyott, és 
az Isten szeretetét feléd és a te szeretetedet Isten felé olyan szellem irányítja, 
aki számodra a legmegfelelőbb.

Szellemvezetőd munkájának - pontosan azért, mert személye fejlődé-
sed, lelki állapotod érdekében állíttatott melléd - fontos része az, ami a te tu-
datodtól,  hitedtől,  erényeidtől,  szeretetedtől,  önmegtagadásaidtól,  imáidtól 
függ. Éppen ezért okozhatsz neki örömet, bánatot egyaránt. Találjon hát ben-
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ned visszhangra az ő szeretete, szolgálata, hogy örülhessen fejlődésednek, és 
így okozója  légy annak  a  nagyobb  örömnek,  amelyről  beszéltem  Lukács 
15;10-ben.

 Sok okos könyvet írtatok már, és jól teszitek, ha eszetekre, szívetekre 
egyaránt hallgatva vizsgáljátok ezeket. De a legfontosabb mindig az legyen, 
hogy Hozzám kerüljetek, Hozzám mérjétek magatokat, Nekem tetszővé vál-
jatok általuk.

 Mivel nem ebben a világban vannak gyökereid, ezért bárhová mész, 
csak egy ideig érezheted magadat otthon. Hidd el, nem ez a te hazád!  A Fi-
lippi levél igazat mond a 3;20-ban. Azt a rövid időt, amit itt kell eltöltened, 
ne azzal töltsd ki, hogy hol éreznéd jól magadat, hanem azzal, hogy ott, ahol 
élsz, hogyan tudod jobban közvetíteni az Én Lelkemnek békéjét, erejét, böl-
csességét. Ne hidd, hogy Én azért működtem ott, ahol működtem, mert más-
hol nem lettem volna hatékonyabb. Olvasd csak el Máté 11;21-et!

Ami pedig a szülőkkel való kapcsolatot illeti, arra azt kell mondjam, 
hogy a szülői tisztelet forrása az a meglátás, amelyben észreveszed szüleid-
ben azt, ami bennük tiszteletre méltó. Minden emberben, még a legelvete-
mültebb emberben is van valami, ami tiszteletre méltó. Ha más nem, hát az a 
lehetőség, hogy megtérhet. Ez áll a te szüleidre is. Van negyedik parancs!

  A HANG-kötetek annyira az Én szavaimat tolmácsolják, hogy méltán 
nevezhetők SZENTÍRÁSNAK! Bárhol felütöd,  mindig találsz benne olyan 
gondolatot, amely pontosan neked szól. Én mestere vagyok annak, hogy ami-
kor egy embernek szólok, azt mindenkinek mondom. Ebben Én utolérhetet-
len vagyok. 

Ha az emberek ismernék e könyveknek erkölcsi értékét, nem lenne ol-
vasni tudó ember, akinek könyvei között e könyv ne lenne ott a Biblia mel-
lett! Tehát szinte minden gondolata neked is szól! 
A HANG valóban az ÉN SZERTETEMET akarja közvetíteni igazságban, és 
az Én IGAZSÁGOMAT szeretetben mindenki felé!

Megáldalak a BÉKETŰRÉS LELKÉVEL!"
*****************************************************

740. BEAVATÓDTAM?
Kérdező:  Akinél  beavatódtam,  annak  magatartása  elbizonytalanított 

Veled kapcsolatban.
HANG: "Nem csodálom elbizonytalanodásodat. Ez azt igazolja, hogy 

lelked mélyén valóban Engem akarsz képviselni. Mindaz, aki Engem képvi-
selni akar, bizonyos csalódásokon megy át, mert az Engem keresés ezzel jár! 
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Nagy szeretetem azért engedi meg e csalódásokat, mert ezek a megta-
pasztalások teszik sziklává azt az alapot, amelyre építhetek. Igen. Mindaddig, 
amíg  a  megtévesztőnek reménye van  arra,  hogy hatékonyan félrevezessen 
benneteket, ezt meg is teszi. A tények viszont oly erős érvek, amelyek józan-
ságra késztetik azt, akiben jó szándék van Felém, felétek.

Ne ítéljetek el senkit! De tanuljátok meg, hogy mi a jó gyümölcs és mi 
a rossz gyümölcs. Végképpen rossz gyümölcs a bosszú, a gyűlölet, a tekin-
télyszerzés, az istenítés, és a legkézenfekvőbb a gazdagodási láz, a pénznek 
főszerephez juttatása.

Ti kétségtelenül kinyíltatok a szellemvilág felé. Sajnos, ezt anélkül tet-
tétek,  hogy megfelelő védettséget biztosítottatok volna magatoknak. Ez saj-
nos, ma nagyon érthető. Azért érthető, mert azok az intézmények -s most a 
különböző egyházakra gondolok - az Én nevemben önmagukat képviselik el-
sősorban, s ez nagyon ki tudja ábrándítani a gondolkodó embereket, s tévútra 
tudja juttatni a jó szándékú lelkeket. 

Valami védettséget azonban mégis biztosítottatok. Ez a védettség pe-
dig az a vágy bennetek, hogy Hozzám akartok tartozni. Amíg e vágy él ben-
netek, addig van lehetőségetek arra, hogy minden ördögi praktikát kivédje-
tek, s nem kell félnetek attól, hogy az  ősellenség árthat nektek. Nem. Sőt! 
Minden gonosz erő, mindaddig, amíg fontos vagyok számotokra,  Hozzám 
fog közelebb hozni  benneteket. Igen, mert  Én MINDENHATÓ vagyok az 
enyéim számára!

Nem kell félnetek semmiféle megrontástól, bosszútól. Én legyőztem a 
világot, és ti a GYŐZTES oldalán álltok!!! Ezt a szent valóságot mélyítsétek 
el magatokban. Az Én erőm a ti erőtök, és éppen ezért semmi nem árthat 
nektek. Belétek árasztottam Lelkemet, s ezzel a Lélekkel képesek vagytok 
gyógyítani, bátorítani, erősíteni mindenkit, aki Hozzám akar tartozni. Nekem 
nem képes ellenállni senki és semmi. Ne féljetek! Bízzatok! Nékem adatott 
minden hatalom a Földön és a mennyben! És Én annyit adok ebből nektek, 
amennyire szükségetek van ahhoz, hogy az Én békémnek hordozói és hirde-
tői legyetek. 

Boldogságra teremtett benneteket Isten, és ennek a boldogságnak va-
gyok Én a záloga. Higgyetek Bennem! Higgyetek jelenlétem valóságában, 
erejében! Higgyetek Lelkem mindent megszépítő munkájában. Nem Maga-
mért éltem akkor sem, amikor emberalakban jártam a Földön, és nem Maga-
mért élek most sem. Értetek adtam és adom erőmet, békémet, szeretetemet, 
jóságomat és az egész életemet!, tehát mindent! Nem vagyok hajlandó keve-
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sebbet adni, és nem vagyok képes többet adni! Szívem szeretetébe öltöztet-
lek benneteket, és amint a legkisebb gyertyaláng a legnagyobb sötétséget is 
könnyedén legyőzi maga körül, úgy vagytok ti az Én győzelmi jelvényem-
mel, a kereszttel megjelölve még a legsötétebb, legtombolóbb átoknak, bosz-
szúnak közepette is. Tehát fölötte vagytok mindezeknek. 

Bízzatok Bennem! Nevemben űzzetek  ördögöt,  gyógyítsatok betege-
ket, erősítsétek a csüggedőket, bátorítsátok a félénk lelkeket, öleljétek maga-
tokhoz az elfáradtakat, vezessétek Hozzám a tévelygőket, ébresszétek föl az 
álmodozókat, hirdessétek, hogy elérkezett hozzátok az Isten Országa. Fogad-
játok el, amit adnak nektek, de ne követeljetek semmit! Ingyen kaptátok, in-
gyen adjátok!

Meditációitokban, amikor jó szándékkal Velem akartok találkozni, ak-
kor Velem is találkoztok. Ha pedig közénk akar férkőzni a világosság angya-
lának képében a megtévesztő, akkor ő le fog lepleződni, mert Én senkit sem 
engedek erején felüli kísértésbe esni, aki eszével, szívével egyaránt Engem 
kíván. 

Imáidban, meditációidban eddig is Velem találkoztál, és ennek lett kö-
vetkezménye, hogy rátaláltál a HANG-omra!

Ne félj! Soha nem hagylak el! Bízzál Bennem!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
741. VÁLASZT VÁROK!

Kérdező: Uram! Bizonyos tudományoskodásra kér testvérem magya-
rázatot az evolúcióval kapcsolatban. Előző levelében nem kapott erre választ.

HANG: "Én nem azért jöttem közétek, és nem azért vállaltam, hogy a 
HANG-médiumon keresztül szóljak hozzátok, hogy olyasmiről tudósítsalak 
benneteket, amit hamarosan úgyis meg fog tudni mindenki, ha előbb nem, 
hát a halála után, hanem azért, hogy ODA JUSSATOK,  ahol mindezekről és 
még sok egyébről boldogan tudtok majd megfelelő LÁTÁST kapni.

A  földi  életben  sohasem  szabad  a  hangsúlyt  arra  a  területre  tenni, 
amely területen az idők végezetéig tükör által, homályban láttok. Sajnos, mi-
vel ezt nem fogadjátok el Tőlem, ezért van annyi harag, gyűlölet, háború kö-
zöttetek. 

Figyeld csak meg! Ahol az emberek bántják egymást, ott ezt soha nem 
azért teszik, mert kétségbe vonnák, hogy jónak kell lenni, hanem azért, hogy 
kinek van igaza olyasmiben, amiben teljes igazságra a Földön eljutni nem le-
het. Az anyagba öltözött szellemnek, tehát a földi embernek csak az erkölcsi 
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élet cselekvésének területén adatott meg az, hogy felismerje mi jó és mi nem 
jó.

Minden normális ember minden különösebb tudományoskodás nélkül 
is  tudja azt,  hogy isteni  parancs:  amit  nem akarsz magadnak, azt  ne tedd 
másnak, és amit szeretnél, hogy veled tegyenek az emberek, azt tedd te is 
másnak.  E  parancs  aktualizálására  szoktam  a  HANG  által  eligazításokat 
adni, de nem adok semmiféle információt arról, amihez e nélkül is előbb-u-
tóbb eljuttok.

Jó volna, ha minden nap reggel feltennéd magadnak a kérdést: "Mire 
kell ma felhasználnom kapcsolatomat Jézussal?" És este számon kérnéd ma-
gadtól azt, amit reggel válaszoltál a föltett kérdésre. Ha ezt szokássá tennéd 
magad számára, akkor el tudnál indulni olyan úton, amely lelki fejlődésedet 
biztosítaná. Kérlek, vállald ezt!

Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"
*****************************************************

742. JÉZUSSAL ÁLMODTAM.
 Kérdező: 1. Egyik éjjel Jézus felől álmodtam. 2. Akik haraggal a szí-
vükben halnak meg, azokkal mi történik? 3. Igaz, hogy többször velünk volt 
nevelt lányunk édesanyja? Valakiről tudni szeretném, hogy tudása Jézustól 
van-e? 4. A böjtnek mi a szerepe az önfegyelem és a testi tisztulás mellett? 5. 
A gyermekkeresztelés hátrány vagy előny? 

HANG: "1. Az álom állapota nagyon alkalmas arra, hogy más dimen-
ziók lakói kapcsolatba kerüljenek veletek. Az Én országomból gyakran láto-
gatnak benneteket álmotokban, hogy érzelmeitekkel átszínezett tapasztalato-
kat  szerezzetek,  s  ugyanakkor  szabadságotok  ne  sérüljön.  Minden  olyan 
álom, amely pozitív érzelmeket hagy maga után, tőlünk van.

2. Akik haraggal a szívükben halnak meg, azok itt nem tudnak maguk-
kal mit kezdeni. Iszonyatosan szenvedik, mert tehetetlenek, s mivel másoktól 
várták életük jobbra fordulását, ezt kénytelenek itt is folytatni, csak sokkal 
reménytelenebb körülmények között, mivel az a társaság, amelybe kerültek, 
ilyen felfogásúakkal van tele, tehát nem könnyítik, hanem nehezítik egymás 
életét. 

Mivel az Én irgalmam gyakorlatban végtelen, s az ő szenvedésük pedig 
elvben végtelen csupán, ezért kemény pótvizsgák sorozata vár rájuk. Ne kí-
vánd sorsukat, és imádkozz értük!

3. Ismét ezt a szót kell használnom:  dimenzió. A nagy egész egységé-
ben mindenki mindenkivel kapcsolatban van. Ennek a ténynek ismeretében a 
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szellemvilágból vannak olyan hatások felétek, amelyeket úgynevezett hato-
dik érzékkel lokalizálni tudtok. Vagyis rá tudtok érezni arra, hogy kinek a ha-
tása ért el benneteket. Így aztán előfordulhat, hogy akár földi lény, akár szel-
lemvilágban lévő lény kapcsolatát tudjátok érzékelni.

Minden tudás Tőlem van. A kérdés, hogy ki mire használja a Tőlem 
kapott tudását. A Sátán tudása is forrásában Tőlem van, csak a felhasználásá-
ban van Ellenemre.  Azt megítélni,  hogy egy ismerethalmaz mögött  ki  áll, 
csak a gyümölcsök ismerete alapján lehet.

4. A böjt, az önfegyelem és a testi tisztulás mellett azt is lehetővé teszi, 
hogy bár negatív formában, de mégis ki tudjátok mutatni azt  a szeretetet, 
amely közvetlenül az Én irányomban nyilatkozhat így meg. Közvetlenül Ne-
kem csak  önmegtagadás  által  lehet  kimutatni,  hogy valaki  szeret  Engem. 
Közvetlenül csak elmondani tudod, hogy szeretsz. De ha az Irántam való sze-
retetből  lemondasz olyasmiről,  amiről  különben nem kellene lemondanod, 
akkor mások előtt is és közvetlenül Előttem is megnyilvánulhat a Felém ára-
dó szereteted.

5. A gyermekkeresztelésnek közvetlenül a gyermekre nem lehet pozitív 
erkölcsi hatása, mivel a gyermek nem tudja, hogy mit tesznek vele. Márpe-
dig, ha valaki valamiről nem tud, azt sem Én, sem ő, sem más nem tudhatja 
be neki erkölcsileg értékelhető cselekedetnek. Mégis ajánlani tudom a gyer-
mekkeresztelést két okon. Az egyik az, hogy a szülők szavukat adják, hogy 
gyermekük jövője érdekében ápolni fogják Velem a személyes kapcsolatot. 
A másik ok: ha a gyermek felnő, s át akarja adni magát Nekem, akkor ebben 
az átadásában nem fogják kötni őt olyan objektív szertartások, amelyek aka-
dályozhatnák a szubjektív élmények kibontakozását. Vagyis nem kell figyel-
nie szertartásokra, s minden figyelmét rákoncentrálhatja az Én jelenlétemre 
és saját odaadására.

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!" 
******************************************************

743. TÖBB NAPOS BÖJTRŐL
Kérdező: 1. A több napos böjtről szeretnék többet tudni. 2.Két álmom-

ról: a.) Egy be nem fejezett, nagyon nyitott ház. b.) Idegen helyről nem talá-
lom sem az utat, sem a férjemet, s nem tudom menjek-e a többiek után. Ha-
mar egyedül maradok. Rossz érzéseim vannak ezekkel az álmokkal kapcso-
latban. Nem érzem a Lélek irányítását.
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HANG: "Böjtölni  több okból  szoktatok.  Te nyilván nem a hiúsági, 
sem az egészség érdekében történt böjtről érdeklődsz, hanem arról a böjtről, 
amelyet a lélek javára vállal valaki. Ez is kétféle. 

Az egyik az, amikor valaki nagyon fel akar készülni valami lelki mun-
kára, pl. előadásra, lelki gyógyításra, ördögűzésre, bizonyos szentség-kiszol-
gáltatásokra. Ilyen esetben a böjt egy lelki edzés annak érdekében, hogy a lé-
lek energiái menetkész állapotban legyenek. 

A másik pedig, amikor benső késztetést érez valaki a böjtre. E második 
estben komoly - több napos - böjtöt csak lelki vezető engedélyével szabad 
vállalni, mivel az ősellenség egyik fegyvere az, hogy azoknál, akiket nem tud 
közvetlenül rosszra csábítani, arra próbálja rávenni, hogy túlozzák el az álta-
luk jónak ítélt magatartást. Aki ilyen késztetést kap, azt azért kapja, mert a 
Szentlélek valami nagyszerű szerepre akarja az illető lelkét ezzel előkészíte-
ni.

Álmaid két üzenetet küldenek feléd. Az egyik az - és ez jó-, hogy nyi-
tottságod természetedhez tartozik, a másik viszont egy hibádra hívja föl fi-
gyelmedet.  Sok a befejezetlen munkád! Nem elég lelkesülni!  Sokkal jobb 
egyet  tenni,  de  jól  befejezve,  mint  sokat,  de  félbehagyva.  A félbemaradt 
munkák mindig félbemaradt jellemformálásról árulkodnak. Megdöbbennél, 
ha látnád, hogy hány olyan ember él a világban, akik áldásnak jöttek a Föld-
re, és átokká váltak éppen azért, mert csak félig vállalták áldás-szerepüket.

Meg kell tanulnod, hogy sem férjed, sem mások nem mutathatják ne-
ked a megoldás útját. Erre gyedül Én vagyok képes. Ha vállalod, hogy rend-
szert vigyél az imádba, ha Velem beszéled meg döntéseidet, s ha Tőlem ké-
red döntéseid vállalásához és befejezéséhez az erőt, akkor békémnek leszel 
hordozója, közvetítője egyaránt.

Amikor Lelkem irányítását nem érzed, akkor tehetsz bármit. Ne légy 
aggályos! Soha ne bánd meg az olyan tetteidet, amelyeket nem azért tettél, 
hogy tudatosan Lelkem ellen tégy.

Megáldalak BÉKÉM EREJÉVEL!"
*******************************************************

744. HALOTTAINKKAL BESZÉLHETÜNK?
Kérdező:  1. Lehetséges-e, hogy meghalt édesapám szóljon hozzánk? 

2. A Máltai Szeretetszolgálatban vállalt szerep ma már nem lelkesít. 3. Ho-
gyan segíthetünk a harmadik világ éhezőin?

HANG: "1. Vágyaitok, bármennyire tiszteletre méltóak, csak annyiban 
kapnak támogatást tőlünk, amennyiben egyértelműen lelketek javára válik. 
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Valamikor két tanítványom édesanyja jött Hozzám, és arra kért, hogy orszá-
gomban két fia az édesanya által jónak látott helyet foglalhassa el. Válaszom 
kérésére az volt, hogy azt a helyet fogják elfoglalni, amelyet Atyám jelölt ki 
számukra (Mt 20;21-23). Ehhez hasonló most a válaszom neked is.

Nagyszerű szellemtestvéreitek döntenek afelől, hogy ki szólhat hozzá-
tok, és arról, hogy mi a legjobb számotokra. Ha figyelsz befelé, meg fogod 
tudni hallani annak a szellemtestvérednek a szavát, aki a legjobbat akarja kö-
zölni veled, akinek tanácsa a leghasznosabb számodra. Arról pedig légy meg-
győződve, hogy a szeretet országában nem szűnhet meg a szeretet. Tehát fel-
tétlenül találkoznak itt azok, éspedig végérvényesen, akiket a Földön a szere-
tet szálai fűztek össze. Ebben biztos lehetsz!

2. Minden jó szándékú vállalkozás lelkesedéssel kezdődik. Amikor va-
lami rendszerré, intézménnyé válik, akkor a lelkesedésnek helyét elfoglalja a 
kötelességvállalás, s ilyenkor az emberek általában már nem eszmékben gon-
dolkodnak, hanem olyan feladatokban, amelyeket szeretnének minél köny-
nyebbé tenni a maguk számára.

Az általad említett szeretetszolgálat jó szándékához, legalábbis kezdet-
ben, kétség nem férhetett. A lelkesedést nagyon csökkentette az a felismerés, 
hogy a szállítmányok nagy része,  melyek segíteni  akartak a rászorulókon, 
olyan katonák zsákmánya lett, akiket nem a szeretet angyala, hanem a gyűlö-
let ördöge irányított, és irányít még ma is.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és KITARTÁS LELKÉVEL!"  
*****************************************************

745. BOLDOGSÁG ÉS HÁZASSÁG
Kérdező: Azért  kerültem kapcsolatba valakivel,  hogy boldog házas-

ságban éljünk? 
HANG: "Drága Gyermekem! Most elmondom neked, hogy miért ke-

rültök kapcsolatba valakivel, és elmondom azt is, hogy mi szokott  a vége 
lenni ennek. 

Amint a vonat két sínen, tehát sínpáron gördül, úgy kellene nektek is 
két sínen, tehát sínpáron haladnotok, hogy boldogságotok ne csak ábránd le-
gyen, hanem átélt valóság. 

A sínpár egyike az, hogy Isten önmagára teremtette értelemmel bíró te-
remtményeit. A másik, a párja ennek a sínnek, pedig az, hogy az Isten szük-
ségszerűen közösség, mivel SZERETET! 

Számotokra tehát ez gyakorlatban annyit jelent, hogy minden találko-
zásnak az az Isten által elgondolt és megkívánt feladata, hogy közösen egyre 
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istenibbé váljatok. Tehát arra kellene törekednetek, hogy segítsétek egymást 
Hozzám, mivel senki sem jut az Atyához, csak Énáltalam! (Jn 14;6).

Boldog  házasságról  csak  ott  lehet  beszélni,  ahol  egy  házasságban 
mindkét fél boldog. Mivel boldoggá ember embert nem tehet, mivel boldog-
gá embert csak Isten Lelke tehet, ezért házasságban és azon kívül is, az az 
ember boldog, aki vágyakozik arra, hogy betöltődjék Isten Lelkével, s e vá-
gyának beteljesülését hálával és dicsőítéssel tudja kifejezni, függetlenül attól, 
hogy házastársa hol tart e tekintetben. Egy házasságban az a fájdalom, amely 
átjárja valamelyik szívét azért,  mert  házastársa lelkileg nem adta át magát 
Nekem, ez nem akadálya a szenvedő fél boldogságának, mert tudhatja, hogy 
az ő szívének fájdalma az Én fájdalmam benne, s így még szorosabb kapcso-
latban lehet Velem.

Vigyázzatok! Nagyon veszélyes a DUÁLPÁR-bélyeg gyors használata, 
mivel e mögött szinte mindig az áll, hogy nem Én, hanem a megtalált vagy 
nem megtalált  duálpár  az okozója mindennek.  Tévedésben vagytok!  Nem 
fog boldogítani téged sem az, akiről most úgy gondolod, hogy boldogítani 
fog. Éppen így, te sem fogod tudni boldogítani őt.  Vagy Bennem találja meg 
valaki boldogságát, vagy nem találja meg. Az ÉLET Én vagyok. És csak a 
boldog élet nevezhető ÉLETNEK. A Nélkülem élt élet vagy haldoklás, vagy 
menekülés a haldoklásba. De semmiképpen sem ÉLET!

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Ha Értem élsz, akkor kapcsola-
tod boldogítani fog azzal, akit most életed áldásának tartasz. De csak akkor! 
Ha ő Értem él, akkor áldás lehetsz számára. De csak akkor!

Ha komolyan átgondolod az előbbi sorokat, akkor megérted, hogy mit 
jelent az, amikor azt mondom, hogy minden rossz egy elrontott jó. 

Legtöbb párkapcsolatot az önzés rontja el. Ennek megnyilvánulása az 
az uralomvágy, amely birtokolni  akarja a másikat,  és  nem arra használni, 
hogy Hozzám közelebb kerüljenek mindketten. Sajnos, legtöbbször ez a vége 
a legszebben induló szerelmi kapcsolatnak is.

Azért hívtam fel erre figyelmedet, mert azt szeretném, hogy nálatok ne 
így legyen. Azt szeretném, hogy mindkettőtöknek Én legyek a FORRÁS, A 
FOLYAM ÉS A TENGER.

Megáldalak SZERETETEM és ERŐM LELKÉVEL!"
******************************************************

746. FELOLDOZÁSA ELVÁLTAKNAK
Kérdező:  1. Halál,  haldoklás  2.  Feloldozása elvált  személyeknek 3. 

Karizmatikusokról és a HANG-ról.
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HANG: "1. Amíg egy szervezet küzd egy betegség ellen, addig szen-
vedi ezt a küzdelmet. Láz, fájdalom ennek a velejárója. Amikor a szervezet 
már feladta a küzdelmet, akkor jól érzi magát a beteg, de ez számára már a 
földi vég kezdete.

A haldoklás nem olyan értelemben jár fájdalommal,  ahogy általában 
gondoljátok. A haldoklás állapotában mindenki kiszolgáltatottnak és magára 
hagyottnak érzi magát. Ilyenkor döbben rá, hogy életében is magára volt ha-
gyatva, csak akkor a körülmények ezt tudták álcázni előtte. Amikor a HA-
LÁL valakit  megkérdez, akkor az illető már nem képes hazudni,  mellébe-
szélni. Nem, mert ÉLI azt az igazságot, hogy mérlegre került. 

A fizikai fájdalom ilyenkor szinte enyhülést jelent ahhoz képest, ami-
kor a lélek FÁJ! Ezért boldog ember az, aki nyugodt lelkiismerettel várja a 
halált. Boldog, akinek az élete nem menekülés volt, hanem készület volt a 
halál pillanatára.

A haldokló közelében nem szabad kétségbeesni! A haldoklón az segít, 
aki érezteti vele, hogy boldog világ várja, ha hisz az Én szeretetem kimerít-
hetetlen irgalmában, és szerettei követni fogják őt.

2. Az elváltak gyóntatását az nehezíti, hogy jogi keretek korlátozzák a 
gyóntatókat. Egy gyóntató, ha nem akarja megszegni az egyházjog előírásait, 
akkor a feloldozást  nem tekintheti  szeretet-megnyilvánulásnak,  sem ennek 
megtagadását szeretetlenségnek, hanem egy jog képviselőjének tudva magát, 
teszi azt, amit a jog megkíván. 

E téren az a legnagyobb probléma, hogy az elváltak általában egymást 
okolják az elválásért. Valóban csak az Isten a megmondhatója annak, hogy 
melyiknek van igaza. Megoldható lenne ez a probléma, ha egy élő közösség 
tagja lenne már elválás előtt a házaspár. Igen, mert akkor a szeretet-közösség 
meg tudná ítélni,  hogy melyik az ártatlan,  és akkor nem sújtaná őt azzal, 
hogy lelke számára kapuk csukódjanak be.

De így is, ha tudnál találni olyan közösséget, amelyik Engem komolyan 
vesz, akkor abban a közösségben lehetővé tennék számodra azt, hogy felol-
dozásban részesülj. Így, e nélkül csak arra van lehetőséged, csak addig része-
sülhetsz feloldozásban, amíg vállalod, hogy nem kötöd össze életedet mással.

3. A karizmatikusok társaságát azért ajánlom mindenkinek, mert azo-
kat hívjátok karizmatikusoknak, akik átélték a Lélekkeresztséget. Tehát egy 
olyan istenélményt éltek át, amely képessé tette őket arra, hogy Lelkem gyü-
mölcseit,  melyeket  a  Galata  levél  5;22-23-ban  olvashatsz,  magukba  ölel-
hették.
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Ami hátrányul szolgál nekik, az az, hogy felekezeteik vezetőit s e veze-
tők irányítását többre tartják, mint az Én Lelkem működését magukban. Ez-
zel leárnyékolják azt a szabadságot, amely szabadság az Én Lelkem jelenlété-
nek természetes velejárója (2Kor 3:17).

Ha minden karizmatikus venné magának a fáradságot,  és  különböző 
felfogású emberekkel vállalnák a párbeszédet, s ezzel vállalkoznának arra, 
hogy olyan rendet teremtsenek a saját fejükben, mint amilyen az Én fejem-
ben volt, amikor közöttetek jártam - ennek lehetősége adott az evangéliuma-
im alapján-, tehát olyan rendet, amelynek következtében minden felmerülő 
kérdésre  értelmet  megnyugtató  választ  tudnának átvenni  Lelkemtől,  akkor 
nem mondtam volna, hogy a HANG irányítását jobban ajánlom.

Megáldalak. NAGYON SZERETLEK!"
*****************************************************

747. SZELLEMEK ZAVARNAK
Kérdező: Szellemlátomások  nagyon  megzavartak.  Elkárhozással 

ijesztgettek.
HANG: "Gyermekem! Sokkal jobban szeretlek Én annál, semhogy en-

gednélek elkárhozni! Benned sokkal több a jóakarat, mint te magadról ezt 
feltételezed.  Én nagyon jól  ismerem minden tetted gyökerét,  ezért  merem 
mondani, hogy te nem vagy Nekem ellenségem.

Az kétségtelen, hogy aki a tűzzel játszik, az könnyen megégetheti ma-
gát. Aki szellemekkel, szellemidézésekkel foglalkozik, az bizony kénytelen 
viselni ezeknek következményeit. De ezek a következmények csak addig árt-
hatnak, míg Hozzám nem fordul valaki.

Sokkal jobban el kell hinned, hogy te a Győztes oldalán állsz. Igen, az 
Én oldalamon állsz, ezért semmi és senki nem árthat neked. Az Én szerete-
tem azért engedte meg, hogy szellemileg megzavarodj, mert csak így tudtad 
megtanulni azt, hogy Nálam fontosabb nem lehet semmi és senki a te életed-
ben.

Ha azt akarod, hogy egészen rendbe jöjj szellemileg, akkor el kell kez-
dened hálaimákat mondani Nekem. Hálát kell adnod az életedért, és azért, 
hogy a Tőlem kapott életet boldogságra kaptad. Furcsa, de meg kell ér-
tetned magaddal, hogy te boldog ember vagy, mert  az Enyém vagy. Igen, 
mert nem az a lényeg, hogy valaki milyen, hanem az, hogy az Enyém vagy 
sem. Te az Enyém vagy, és ezért gyökerében megoldott az életed akkor is, ha 
a felszín mást mutat. Agysejtjeid, idegrendszered lehet ideig-óráig összeku-
szált, de aki ezek mögött van, az Én Lelkem ereje, lelked legmélyén olyan 
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békét kínál fel neked, amelyet ha elfogadsz, akkor előbb-utóbb a felszínen is 
érzékelhető lesz ez. 

Elfogadni  pedig nem nehéz.  Azáltal  fogadod el,  hogy megköszönöd 
Nekem, hogy békét hoztam neked. Minél átéltebben köszönöd ezt meg, an-
nál hatékonyabban fogod érezni jelenlétem erejét. Olyan ez, mint egy hang-
szer, egy zongora, melynek húrjai elhangolódtak, de a művész, aki e hang-
szeren játszik, az elhangolás miatt nem lesz kisebb művész. Sőt! Idővel töké-
letesre fogja hangolni a zongorát!

Én élek hát benned, és szeretetem elűzi tőled azokat az árnyakat, me-
lyek zavarni akarnak. 

Örülj Nekem, adj sokszor hálát mindenért, és bízzál jobban Bennem!
Mérhetetlen  szeretettel  szeretlek.  Megáldalak  a  HIT,  REMÉNY  és 

SZERETET LELKÉVEL!" 
*******************************************************

748. JÓL DÖNTÖTTEM LAKÁSÜGYBEN?
Kérdező: Lakásügyben úgy döntöttem, hogy egyik gyermekem szomo-

rú emiatt. 
HANG: "Drága Gyermekem! Két görbeséget kell kiegyenesítened ma-

gadban. Az egyik az, hogy problémát jelent számodra az, ha valaki szomor-
kodik a te döntésed miatt.  

Valójában ezzel van tele a világ. Az emberek szomorkodnak döntéseim 
miatt. Úgy döntöttem, hogy az adás hatalmát hozom el nektek. Úgy döntöt-
tem, hogy megkérlek benneteket arra, hogy arra tegyétek a hangsúlyt, amire 
Én tettem, tehát arra, hogy szeressetek, és ne arra, hogy titeket szeressenek. 
Úgy döntöttem, hogy aki le nem mond mindenéről, amije csak van, nem le-
het az Én tanítványom (Lk 14;33). E döntéseim miatt nagyon sok ember na-
gyon szomorú.  De eszemben sincs megváltoztatni  döntéseimet.  Eszemben 
sincs, hogy a szomorúak szomorúságáért Magamat hibáztassam. Nem! Ala-
kítsátok át gondolkodásotokat, hogy ne legyetek szomorúak.

A másik görbeség benned az, hogy magadban keresed a hibát gyerme-
ked szomorúsága miatt. Az nem volna baj, ha szomorú lennél, mert ő szomo-
rú. Az nem volna baj, ha fájna neked az, hogy gyermeked nem vállalja gon-
dolkodásának átalakítását. Ez nem volna baj, mert emiatt Én is szomorú va-
gyok, ez Nekem is fáj. De az már nem helyes, és ez Nekem szintén fáj, ha 
magadban keresed gyermeked szomorúságának okát. Ne tedd ezt, mert ezzel 
magadon nem segítesz, gyermekednek sem segíted elő a gondolkodás-átala-
kítást, Nekem viszont fájdalmat okozol ezzel.
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Drága gyermekem! Meg kell tanulnod helyesen szeretni gyermekeidet. 
Ezt  elkezdeni  sohasem késő! A helyes szeretésnek alapja az a felismerés, 
hogy az Istenszeretőknek minden javukra válik, az Istent nem szeretőknek 
pedig minden a kárukra válik. Döntésed tehát a lakással kapcsolatban egyik 
gyermekednek sem ártott, és egyik gyermekednek sem kedvezett. Nagy téve-
désben van mindegyik, ha azt gondolja, hogy jól illetve rosszul járt. Jól járt 
az, amelyik Isten-szerető, és rosszul járt az, amelyik nem Isten-szerető. Füg-
getlenül attól, hogy melyik lakást tudhatja magáénak.

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*****************************************************

749. DUÁLPÁRRÓL
Kérdező: 1. Találkoztam-e Jézussal a bibliai időben? 

                           2. Gyógyítás terén jó úton járok-e? 
                           3. Szeretném megtalálni a duál-páromat!

HANG: "Aki Engem kérdez, az nem mindig kap olyan feleletet, ami-
lyet szeretne. Amilyen válaszokat szeretnél kapni, olyan válaszokat Én neked 
adni nem tudok.

Azért jöttem közétek, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ehhez tar-
tom magamat.

Te említetted a leveledben, hogy nem jársz templomba, hogy más is 
lássa. Mert te nem vagy olyan hívő, aki templomba jár imádkozni, a templo-
mon kívül pedig tovább űzi bűnös tevékenységét. Te, mint írod, magadban 
szoktál imádkozni, ahogy Én tanítottam.

Te nagy tévedésben vagy! Én szoktam templomba járni,  és ebben is 
példát adtam nektek. Aki kerüli az Én házamat, annak az otthon végzett imá-
ja - enyhén szólva - fabatkát sem ér! Én nem tanítottam soha senkit  arra, 
hogy ne járjon templomba, hanem ehelyett imádkozzon otthon. A templom-
ba járók nem azért mennek templomba, hogy imádkozni lássák őket az em-
berek, hanem azért, mert van egy olyan megjelenési formám, amellyel csak 
ott lehet találkozni így Velem. Az pedig már a jó szándékodat is megkérdője-
lezi, amikor azt állítod, hogy a templomba járók a templomon kívül bűnös 
tevékenységet űznek. Mérhetetlenül több és gonoszabb tevékenységet űznek 
a templomba nem járó, az otthon imádkozók, mint az Én házamba járók! 

Szeretettel kérlek, ne csinálj erényt a bűnös hanyagságodból! Ne akard 
megideologizálni a rosszat! A templomba járás sohasem volt és nem is lesz 
soha rossz. Akkor sem, ha a templomba járók között súlyos bűnösök is lesz-
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nek. Tehát akkor sem lesz rossz a templomba járás, ha te eljársz oda! Engem 
nem lehet félrevezetni!

Ha életeden az Én áldásom van, akkor gyógyításaidon is az áldásom 
van. Én nem tevékenységeket áldok meg, hanem személyeket. Az Én áldotta-
imnak áldást közvetítő erejük van, akár gyógyítanak, akár nem.

Nincs duálpár! Illetve, mindenki duálpár, aki annak vallja magát. Sze-
retnélek megmenteni egy nagyon káros csalódástól. Sajnos, az általatok han-
goztatott duál-elmélet nagyon nagy veszélyt hord magában. E veszély lénye-
ge az, hogy boldogságotok nem a Velem való kapcsolattól függ, hanem a du-
álpár megtalálásától. Ez egy teljesen hamis, téves, ördögien veszélyes felfo-
gás! Szinte teljesen lehetetlenné tudja tenni az Általam vetett alapot, vagyis 
azt, hogy Én mindenkit Önmagamra teremtettem, és éppen ezért az Isten-sze-
retőknek minden javukra válik, tehát bárki lehet duálpárja, míg a nem Isten-
szeretőknek minden kárára válik, tehát szintén bárki lehet duálpárja.

Nagyon szeretlek. Csak azt fogadd el igazi szeretetnek, ami igazságban 
is képes megnyilvánulni. Melletted vagyok, hisz érted élek! Imádkozz azért, 
hogy soha ne érezd magadat felhatalmazva elmarasztaló ítélethozatalra. Az 
ítélkezést  bízd  Rám!  Te  fogadd  el,  hogy szíved  békéje  attól  függ,  hogy 
mennyire vagy képes Velem élő kapcsolatban maradni.

Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
******************************************************

750. SZEMÉLYEKRŐL
Meglehetősen olvashatatlan írással több kérdést helyezek a HANG elé. 

Sokat bosszankodtam, sok időt szántam rá, hogy megfejtsem szavait. Mire 
legtöbbet  már  megfejtettem,  annyira elfáradtam pszichikailag,  hogy szinte 
már nem is tudtam a HANG-ra figyelni. 

Nagyon kérek mindenkit, akik olvashatatlanul szoktak írni, a jövőben 
olvastassák el levelüket egy átlag-normálisan olvasni tudó emberrel, és csak 
akkor küldjék el, ha az illető el tudta olvasni azt. Szeretettel kérek erre min-
denkit. Nem is annyira a saját idegzetem érdekében, hanem azért, hogy a töb-
bi leveleket, melyek megválaszolásra várnak, ne ilyen keserű, bosszús álla-
potban kezdjem olvasni.

Itt leírom, mit vettem ki hosszas küszködés után leveléből:
Kérdező: 1. Bizonyos személyek hitelességéről érdeklődöm. 2. Egy-

két ismerősömet a HANG felé irányítottam. Jót tettem ezzel? (Valószínűnek 
tartom, hogy a kérdező még azt is kérdezi, hogy nem baj-e, ha férjét nem 
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tudja a gyermekei elé helyezni. De lehet, hogy nem ezt kérdezi, mert amit én 
férjnek olvastam, az lehet, hogy valami más.)

HANG: "Először is magamra vállalom azt az idegességet, amely mé-
diumomat elfogja, valahányszor olvashatatlan levélre akar válaszolni az Én 
nevemben, illetve HANG-omat akarja közölni.

1. Személyekről azért nem mondok véleményt, mert részben mindenki-
nek lehetősége van arra, hogy bármikor megváltozzék bizonyos területeken, 
s akkor kitenném Magamat annak, hogy amit mondtam az illetőről, azt utó-
lag javítanom kellene. Másrészt pedig azért nem mondok véleményt, mert 
nem a gyökereket kell vizsgálnotok, hanem a gyümölcsöt. Vagyis nem az a 
döntő, hogy kitől van valamilyen kijelentés, hanem az, hogy egyezik vagy 
nem egyezik azzal a lelkiséggel, amely evangéliumaimból felismerhető. 

Engem, a HANG-omat is, csak addig fogadhatjátok el, amíg harmóniá-
ban van evangéliumaim szellemével. Az a még egy százalékot sem elért el-
lenkezés, amely eddig megnyilvánult a HANG-gal szemben (hétszázból öt), 
mindegyik arról tett tanúságot, hogy ezek a kritikusok nem ismerik sem az 
evangéliumaimat,  sem  Engem.  Tévesen,  hamisan,  elferdítetten  idéznek  a 
Szentírásból, és azonosítanak Engem Pállal, Jeremiással, Mózessel, stb.

A HANG-kötetek csak olyanoknak valók, akik nyitottak a jobb felé, az 
igazságban megnyilatkozó szeretet felé, és a szeretetben megnyilatkozó igaz-
ság felé. Nem való azoknak, akik intézményeket, teológiákat úgy helyeznek 
Elém, hogy összemossák szavaimat másokkal, lehetnek azok a mások bár-
mekkora szentek vagy tudósok is.

Az feltétlenül baj,  ha valaki gyermekeit  elébe helyezi házastársának. 
Nagy baj! Ez az önzésnek egyik formája, mivel a gyermek, a szülő oldaláról 
helytelenül nézve, nem más, mint önnönmaga kiteljesülése. 

A  gyermek  választotta  a  szüleit.  A  szülők  egymást  választották.  A 
gyermek azért választotta szüleit, mert úgy látta, hogy majdani szülei lesznek 
azok, akik a legjobb lehetőségeket fogják biztosítani számára annak érdeké-
ben,  hogy szeretetét  megfelelő  áldozatok  vállalásával  kibontakoztassa.  A 
szülők pedig azért választották egymást, hogy ebben a kapcsolatukban hoz-
zák meg azt az áldozatot, amit a szeretet megkíván tőlük. 

A gyermekeknek tehát a szülőkre kell  figyelniük,  a szülőknek pedig 
egymásra. És nem fordítva! A gyermekek jövője attól függ, hogyan figyeltek 
szüleikre. A szülők jövője pedig attól, hogy hogyan figyeltek egymásra. Na-
gyon fontos ezt szem előtt tartani! 

Megáldalak az EMPÁTIA (BELEÉRZÉS) LELKÉVEL!"
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******************************************************
751. HALOTTAINKRÓL

Kérdező: Férjem, aki meghalt, törődik-e velünk úgy, mint az itteni éle-
tében?

HANG: "Kedves kérdésedre válaszoljon ő."
'Köszönöm Atyámnak, hogy szólhatok azokhoz, akik utolsó földi éle-

tem karmikus vonalában mellettem álltak,  s lehetővé tették számomra azt, 
hogy Melletted tudjak dönteni.

Szeretteim! Most sokkal közelebb vagyok hozzátok, mint amikor még 
földi vándor voltam. A földi életben azt elképzelni nem lehet, hogy az a sze-
retet, amely gyökereit nem a földi élet problémáiba eresztette, csupán annak 
viharait  szenvedte,  mennyire  ki  tud  bontakozni  itt,  ahol  már  nincs  vihar, 
nincs korlát, nincs zavaró körülmény, nincs elbizonytalanodás.

Higgyétek el, csak nevetni lehet azon a téveszmén, hogy a szeretetet el 
lehet temetni! A szeretet maga az ISTEN! Mulandóságért élni annyi, mint el-
árulni azt, ami örök. Szeretni annyi, mint tanúskodni Isten mellett. Az életet 
csakúgy, mint a szeretetet, nem lehet szavakkal megfogalmazni. Csak ÉLNI 
lehet mindkettőt. Az itteni élet és a földi lét között az egyik nagy különbség 
az, hogy míg a Földön az életet és a szeretetet vágyainkban hordozzuk, addig 
itt éljük! 

Azért mondok csak keveset, mert nem akarom torzítani azt, amit kife-
jezni nem lehet. Higgyetek, higgyetek, higgyetek! Csak ezt tudom mondani. 
A hit az az aranyhíd, amelyen keresztül erő árad felétek innen, ebből a világ-
ból. A szeretet már ennek a világnak a megjelenülése a Földön. Nektek szük-
ségetek van  erőre, tehát HITRE, hogy állapotszerűvé tudjátok tenni közös 
szeretetünk valóságát, tehát azt, hogy Isten él bennetek, és mi Istenben élünk!

Bár a földi élet lehetőséget ad arra, hogy széttépődjenek az eget és Föl-
det összekötő szeretet szálai, de arra is, hogy erősödjenek, szépüljenek, tisz-
tuljanak ezek a szálak.  A magam részéről mindent  megteszek azért,  hogy 
örök kapcsolatban maradjak veletek. A ti részetekről pedig mindent meg kell 
tennetek,  hogy örök kapcsolatban maradjatok Istennel,  a SZERETETTEL! 
Így leszünk örökkön örökké együtt, EGY-ek!

Imádkozzunk! Istenem, örök Atyám, a Te családod vagyunk. A Te Lel-
ked élteti lelkünket, életünket. Benned van otthonunk! Csak akkor találha-
tunk magunkra, ha egymásra találunk, és csak akkor találhatunk egymásra, 
ha RÁD találunk. Ami itt a LÁTÁS, az a Földön a HIT. Ami itt az állandó-
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ság, az a Földön a HITHŰSÉG! Ami itt a boldogság, az a Földön a HIT, a 
REMÉNY és a SZERETET! 

Édes Atyám! Megköszönöm Néked a Földön élő szeretteimet, akikben 
a Te Lelked élteti a hitet, a reményt és a szeretetet. Áldd meg őket a vágya-
kozás lelkével, amely képes átlátni a földi élet korlátain, és ízelítőt adhat ne-
kik az itteni élet felhőtlen ragyogásából.  Erősítsd bennük azt a vágyódást, 
amely szabaddá teszi őket a napi gondok rabláncaitól, hogy a Te, a mi BÉ-
KÉNK méltó helyet foglaljon el bennük. Add meg nekik a türelem, a megér-
tés, az irgalom és a bizalom lelkét, hogy ne csak megélői, de továbbadói is 
legyenek annak a BÉKÉNEK, amelyet a Te szent Fiad, Jézus juttatott a Föld-
re azért, hogy ember az embernek úgy lehessen testvére, amint Ő lett azzá 
minden teremtett szellemi lény örömére. Ámen.' 

HANG: "Szálljon rátok testvéremnek, testvéreteknek imája áldásként! 
Hálás szívvel fogadjátok áldásomat, amelyet az ő imája esdett ki számotok-
ra!"

******************************************************
752. BOLDOGÍTANI SZERETNÉK

Kérdező: 1. Utazzam-e Izraelbe? 2. Hogyan tehetem boldoggá hozzá-
tartozóimat? 3. Megtalálom-e a Földön a társamat? 4. Kell-e hivatást változ-
tatnom?

HANG: "1. Nem adhatok arra tanácsot, hogy merre vedd utadat. Nem 
vállalhatom át döntéseidért a felelősséget. Ha úgy gondolod, hogy lelki igé-
nyed van erre az útra, és van lehetőséged is rá, akkor biztosan nyugtalan le-
szel mindaddig, amíg el nem utazol.

Ha valakinek olyan szerepet adok, amelyet nagyon fontosnak tartok  a 
nagy egész érdekében, akkor semmi kétséget sem hagyok benne afelől, hogy 
mi a teendője. Akinek kétségei vannak, az beszélje meg közvetlenül Velem, s 
közben figyelje a körülmények alakulását. Ez az útja annak, hogy felelősség-
gel felismerje akaratomat.

2. Boldoggá ember embert nem tud tenni. Nem arra teremtettelek ben-
neteket, hogy egymást boldogítsátok, hanem arra, hogy engedjétek meg Ne-
kem, hogy boldogítsalak benneteket. Az engedi ezt meg nekem, aki először 
is tudja, hogy csak Én tudok boldogítani. Amíg valaki erre nem jött rá, addig 
kísérletezni fog. Minél előbb rájön valaki arra, hogy Én vagyok a megoldás, 
annál kevesebb csalódásnak teszi ki magát az illető.

Neked nem embernek-tetszővé kell lenned, hanem Istennek-tetszővé! 
Ez a lényeg, ez mindennek az alapja. Ha erre törekszel, akkor mindenkinek a 
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legfőbb jót fogod nyújtani, amit teremtmény csak nyújthat teremtménynek. 
Ha nem erre törekszel, akkor magadnak ártasz, bármit csinálsz. Senki nem 
okolhat jogosan mást  saját  boldogtalanságáért,  és senki nem akadályozhat 
meg senkit abban, hogy boldog legyen, ha valaki Értem él!

3. A földi élet nem arra való, hogy társat keressetek magatoknak. Aki 
erre akarja használni földi életét, az szinte állandóan váltogatni fogja társát, 
mert mindig talál jobbat a jónál, érdekesebbet a megszokottnál. 

A földi  élet  arra való,  hogy egyre behatóbban,  egyre intenzívebben, 
egyre inkább magatokat feledve foglalkozzatok Velem! Magamra teremtette-
lek benneteket, és ez megmásíthatatlan. Ez nem attól függ, hogy hiszed vagy 
sem. A boldogságod függ attól, hogy ezt hiszed vagy sem. 

4. Hivatás egy van: a szeretni tanítás. Kivétel nélkül minden ember-
nek ez a hivatása. Ha ez megvilágosodik előtted, akkor a többi már nem lehet 
probléma. 

Olyan munkát kell mindenkinek vállalnia, amely számára a legoptimá-
lisabban lehetővé teszi, hogy hivatását, tehát a szeretni tanítást, mint életfel-
adatot felvállalja. Negatíve így mondhatom: nem szabad olyan munkát vál-
lalnia senkinek, amely akadálya a szeretni tanításnak. Akkor sem szabad, ha 
a világ összes pénzét  adják is  érte.  Mert mit  használ  az embernek,  ha az 
egész világot megnyeri is, de lelkének kárát vallja (Mt 16;26).

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

753. SZORONGATÁSBAN ÉLEK
Kérdező: 1. Zaklatások miatt szorongásaim vannak. Hogyan lehet eze-

ket feloldani? 2. Szeretnék újra magamra találni.
HANG: "Kedves Gyermekem! A Földön szinte semmi sem változott 

azóta,  hogy elhagytam kivégzésem helyét.  Az volt  leghőbb vágyam, hogy 
könnyítsek rajtatok, s a vége az lett, hogy a mai napig sem érti meg a világ 
azt, amit akkor oly letagadhatatlanná tettem, vagyis hogy a Föld a keresztre 
feszítés helye. 

A Földön mindig mindenkinek kereszteket ácsolnak, és akik ácsolják, 
azok is előbb-utóbb azok között találják magukat, akiket keresztre feszíte-
nek. Mindenki azért születik le a Földre, hogy vagy megtanulja, vagy meg-
mutassa, hogyan kell vállalni a kereszt kínjait. Én nyílván azért jöttem, hogy 
megmutassam, ti pedig azért, hogy megtanuljátok.
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Ha egyszer megvilágosodik  előtted,  hogy kikerülhetetlen  a  keresztre 
feszítés, akkor már csak azt kell tanulgatnod, hogy hogyan tudd ezt benső bé-
kéd megőrzése mellett vállalni. Ezt próbálom most elmondani neked.

Az erő világa az igazság rendje. E világban mindig az erősebbeknek 
van igazuk. Ezek vállalják magukra azt, hogy rendet teremtsenek. Azáltal te-
szik ezt, hogy igazukat igazságnak igazolják. E téren a becsületnek, a jóság-
nak, a megértésnek nincs komoly esélye arra, hogy érdemben szót kapjon. Ha 
ezt tudomásul veszed, már tettél egy lépést afelé, hogy ne legyen gyomorfe-
kélyed.

A másik, amit nemcsak tudomásul kell venned, de nem is szabad le-
mondanod róla, az, hogy Én az irgalom rendjét hoztam el közétek, és ponto-
san az a győzelmem, hogy aki ezt magára vállalja, az a győztes! Belül hordoz 
békét. Belül, amiről tudja, hogy még a halál sem veheti el tőle. Sőt! Éppen a 
halál lesz az a pillanat, amikor ez mások előtt is nyilvánvalóvá lesz. Tehát el-
kezdődik benned egy olyan reményből élés, amelynek vége olyan birtoklás, 
amit Isten szavatol.

Ennek az egész hozzáállásnak lényege és célja az, hogy életté váljék 
benned a következő:  nem rajtad kívül van számodra a megoldás.  Ne arra 
várj,  hogy körülményeiden változtatok,  s  akkor majd megnézheti  magát  a 
rendőrség, a bíróság, stb. Én Magam, személyesen vagyok a megoldás! Ne-
ked csak annyi a teendőd, hogy azt az időt, amit be tudsz látni, töltsd meg ir-
galmas szereteteddel. A többi téged érdemben nem érinthet.

Kedves Gyermekem! Szeretnél újra magadra találni? Én inkább azt ja-
vaslom, hogy magadat feledve törekedj Rám találni. Amikor azt mondtam, 
hogy jöjjetek Hozzám, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, és Én 
megenyhítelek benneteket, amikor azt mondottam, hogy vegyétek magatokra 
az Én igámat, mert az nem nehéz, vagyis legyetek az Én cirenei Simonjaim, 
hogy Én a ti cirenei Simonotok tudjak lenni, akkor rád is, a te jelenlegi hely-
zetedre is gondoltam (Máté 11;29-30).

E hét  nagyhét.  Mindenkor  veletek  szenvedek,  értetek  szenvedek,  és 
győzelemre vezetlek benneteket!

Az Én erőm csatornája a te hited! Higgy! A mulandóság bármilyen 
hosszúnak mutatja magát, mulandóság marad. És bármi is annak tartalma, mi 
az az örökkévalósághoz képest?

Megáldalak a HITHŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

754. HELYES ÚTON JÁROK?
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Kérdező:  1. Miért kellett férjemnek meghalnia? 2. Gyermekeim kar-
mikus sorsukat élik-e? 3. Helyes úton járok? 4. Nem tudok szót érteni gyer-
mekeimmel. 5. Szeretnék szüleimről hallani.

HANG: "Drága Gyermek! 1. Nem ti méritek ki a földi élet kifutó pá-
lyájának  hosszát.  Gyakran elégedetlenségben mutatkozik  meg részetekről, 
amikor valaki, akit a szeretet szálai kötöttek hozzátok, végleg elmegy a Föld-
ről. Pedig nem emiatt vagytok elégedetlenek. Ez csupán jó ürügy arra, hogy 
magatok előtt elfogadható magyarázatot találjatok arra, hogy miért nincs ér-
telme sokat foglalkozni Velem. 

Drága Gyermekem! Szép halállal csak nagyon öreg korban lehet talál-
kozni. A halál ténye annyira tökéletes tanító, hogy minden lényegesre megta-
nítja azt, aki tanulni akar tőle. Aki viszont őt akarja tanítani, az betonfalnak 
ütközik. A halál mindenkit megkérdez. Nemcsak azt, akit elvisz, azokat is, 
akiket itt hagy. Csak a halálnak adott feleletből tudható meg, hogy mi lakik 
az emberben. A halálhoz és az élethez való viszonyulás egy és ugyanaz. Csak 
az viszonyul jól az élethez, aki jól viszonyul a halálhoz. És aki nem tud mit 
kezdeni a halállal, az valójában nem tud mit kezdeni az élettel sem.

Drága Gyermekem! Ne azt kérdezd, hogy miért kellett férjednek meg-
halni, hanem azt, hogy miért kell neked még élned! Ha ezt kérdezed, és erre 
keresed magadban a választ,  akkor meghallod hangomat,  s  otthont  találsz 
Bennem.

2. Már többször kifejtettem, de most ismét megvilágítom azt, hogy mi 
a  karmikus  sors.  A karmikus  sors  olyan  vállalt  lehetőségeknek láncolata, 
amelyet  nem lehet  nem élni.  Éppen azért  karmikus,  mert  kikerülhetetlen. 
Amikor valaki helyesen viszonyul karmikus lehetőségeihez, akkor mondható 
róla az, hogy feloldja karmáját.

Gyermekeid tehát sorsuk vonalán azzal küzdenek, hogy szívüket meg-
nyugtatóan oldják fel azokat a karmikus lehetőségeket, amelyek jó felhaszná-
lása, mint a folyam medre a tenger felé, az örök élet végtelen beteljesülése 
felé juttatják az idő árján utazót. Imádkozz gyermekeidért!

3. Én nem mondok senki fölött  ítéletet.  Csak kérdezek. Azokat sem 
ítéltem el, akik Engem elítéltek. A világ hatalmasait sem ítéltem el, csupán a 
maguk felett kimondott saját ítéletüket fogalmaztam meg nekik, amikor jaj-
okat kiáltottam rájuk! Ha béke van szívedben, akkor jó úton jársz. Ha nincs 
béke szívedben, akkor nem jársz jó úton. Mindenki ügyésze és egyben ügy-
védje is önnönmagának.
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4. Az nem jó, ha nem tudsz szót érteni gyermekeiddel. Ez annak a jele, 
hogy nem akarsz tanulni tőlük. Addig vagy fejlődőképes, amíg tanulni tudsz. 
Tanulni mindenkitől  lehet. Sokkal többet kellene kérdezned gyermekeidet. 
De nem ravaszságból (bár néha úgy sem ártana!), hogy így döbbentsd rá őket 
tévedéseikre, hanem tényleg azért, mert tanulni akarsz tőlük. Valamikor éret-
len kisgyermekeket állítottam nagy és okos felnőttek elé, és éles határozott-
sággal állítottam, hogy tanulniuk kell ezektől a gyerekektől, ha Isten országá-
ba akarnak jutni (Lk 18;17). Nyilván nem a gyermek éretlenségére gondol-
tam, hanem a tanulékonyságára.

5. Imádkozz szüleidért! Ez nekik is, neked is javadra válik. Nem infor-
mációkra van neked szükséged, hanem szereteted kimutatására. Az imádság 
erre nagyszerű eszköz.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*****************************************************

755.  NINCS BÉKE A LELKEMBEN
Kérdező:  1. Szüleimet nagyon szerettem, de amikor a betegség több 

türelmet igényelt volna, ezt elhanyagoltam. Nagyon méltatlannak érzem ma-
gam Isten szeretetére. 2. Örülök, hogy van értelme imádkozni a halottainkért. 
3. Nincs béke a lelkemben. Édesanyám megbocsát?

HANG: "Gyermekem! 1.  Te egy útnak folyamatát  szemlélve fogal-
maztad meg ezt az első pontot. Most rámutatok ennek az útnak a kezdetére 
és végére, következményére. 

Mielőtt  megszülettél,  olyan  szülőket  kellett  választanod  magadnak, 
akik legjobban fogják számodra biztosítani azokat a körülményeket, amelyek 
a mérhetetlenül fontos önismeretre segíthetnek. Életutadnak tehát elindítója 
az volt, hogy megfelelő önismeretre juss. Előző életeidben sok tudományos 
tevékenységet folytattál, s ezekből szinte mindig hiányzott a szív. E nélkül 
pedig senki sem ismerheti meg helyesen önmagát.

Életutadnak következménye tehát a jelenlegi önismereted, mely azért 
gyakorol rád sokk-hatást, mivel fölfedezés! 

Szeretettel kérlek, adj hálát, hogy eljutottál az önismeretnek arra a fo-
kára, amire eljutottál.  A példabeszédemben említett tékozló fiúnak is azért 
kellett úgy élnie, ahogyan élt, hogy elérje önismeretének azt a fokát, mely ha-
zatalálásra kényszeríti.

Ne amiatt keseregj hát, hogy szüleidnek fájdalmat okoztál, hanem ami-
att örülj, hogy rájöttél: önmagadban nem sokat érő vagy! Ez óriási felfede-
zés! Nálam nélkül valóban semmit sem tehettek!(Jn 15;5)
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Szüleidnek is szükségük volt arra a körülményre, amelyet a te gyarló-
ságod is alakított. Az érdes kövek mindegyikének szüksége van a másik ér-
dességére, hogy csiszolódjanak. Újra és újra mondom: Az Istenszeretőknek 
minden javukra válik. Gondolj az Én keresztre feszítésemre! Ártottak vele 
Nekem? Nem! Hasznomra volt!  Olvasd csak el Lukács evangéliumának a 
24-dik fejezet 26-dik versét! 

Az tehát nem baj, hogy milyen vagy, ha tudod, hogy az Enyém vagy! 
Meglepődnél, ha látnád, hogy szüleid mennyire örülnek annak, hogy olyan 
voltál velük, amilyen voltál. Igen, mert önismeret hiányában voltál olyan, s 
így vált mindegyiktek javára a te magatartásod. 

Légy olyan,  mint  a szülő  asszony.  Szorong, jajong, amikor  eljön az 
órája,  de  miután  megszülte  gyermekét,  örül,  hogy új  élet  jött  világra  (Jn 
16;21). Az önismeret megszületése nem megy fájdalom nélkül. De miután 
megszületett, örülnöd kell, mert új élet kezdődött benned, veled, általad!

2. Feltétlenül fontos, hogy halottaid iránti szereteted ne halványuljon 
el! Halottaid élőbbek, mint te vagy! A szeretet szálait nem semmisítheti meg 
a halál! Ha ez megtörténhetne, ez azt jelentené, hogy a halál erősebb, mint 
Én. Ez pedig teljesen képtelenség!

A Földön maradottak imával, emlékezéssel, a szép emlékek ápolásával 
tudják kimutatni szeretetüket, tiszteletüket azok iránt, akik már elhagyták a 
Földet.

Szüleid nemcsak annak örülnek, hogy olyan voltál, amilyen, hanem an-
nak is, hogy olyan vagy, amilyen vagy! Köszönd meg őket Istennek!

3. Békét adok neked! Az Én békémet adom neked!(János 14;27) Új 
szívet akarok adni! Fogadd el Tőlem! Mérhetetlen szeretettel szeretlek! Bol-
dogságod akarok lenni. Engem az boldogít, ha feleded múltad hibáit,  lelki 
betegségeidet, mivel meggyógyultál, s örülsz annak, hogy örülök neked!

Megáldalak ÖRÖMÖM LELKÉVEL!"
******************************************************

756. HOGYAN ÉRTÉKEL ENGEM JÉZUS?
Kérdező: 1. Hogyan értékeled a Veled való viszonyomat? 

2. Hogyan ítéled a Mesteremmel való viszonyomat? 3. Hogyan értékeled a 
férjemmel való viszonyomat? 4. Hogyan értékeled egy házaspárral való vi-
szonyomat? 5. Az az összeállítás, amit leírtam, kitől származik? 6. Miért fé-
lek bizonyos dolgoktól? /Főleg egyre gondolok/ 7. Voltam-e előző életemben 
színész, és leszek-e? 8. Add meg a szerénység pontos definícióját. 9. Miért 
nyertem pénzt?  10. Mit jelent pontosan a Mesterem neve? 11. Születésem 
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percét megtudhatom? 12. Mit jelent az, hogy a Tied vagyok?  13. Mit jelent a 
gyötrő álom, hogy nem találom, amit keresek?

HANG: "Drága Gyermekem! 1. Kettőnk kapcsolata a legdöntőbb szá-
modra. Épen ezért nagyon fontos, hogy e téren tisztán láss. Nagyon sok min-
dent másképpen kell látnod Velem kapcsolatban, mint eddig láttál. Tehát a 
szellemi erőfeszítés és az életed önfegyelmezése elkerülhetetlen.

Először is tudnod kell, hogy nem csinálok meg helyetted semmit. Azért 
jöttem le a Földre, és azért maradtam itt különböző megjelenési formákban, 
hogy veled dolgozzam együtt és ne nélküled, sőt ellenedre érted olyankor, 
amikor neked közvetlenül a lelkiismereteden keresztül meg tudom mondani, 
hogy mi a teendőd. Persze ehhez az kell, hogy időt szentelj arra, hogy meg-
halld magadban az Én hangomat. Csak akkor vagyok hajlandó bárki helyett 
is helyrehozni valamit, ha az illető megbánva tettét, jól átgondolva elhatároz-
za, hogy a jövőben másképpen fog eljárni. Itt nagyon nagy hangsúly van e 
két szón: JÓL ÁTGONDOLVA. Én nem olyan tekintélyelv akarok lenni szá-
motokra,  hogy Nekem higgyetek.  Ennél  sokkal  többet  kívánok! Azt  kívá-
nom, hogy Bennem higgyetek. Ezt most megpróbálom megvilágítani.

Higgyetek  a  józan  eszeteknek!  Ahhoz,  hogy ismeretekhez  jussatok, 
csak annyiban van Rám szükségetek, amennyiben megerősítem az első ke-
gyelmet, amit kaptatok, ez pedig a natúra, az emberi természet, a józan ész! 
Amikor azt kérem, hogy Bennem higgyetek, akkor nem kívánok kevesebbet, 
mint azt,  hogy Értem éljetek. Az hisz Bennem, aki Nekem adta az életét, 
vagyis aki mindent Értem tesz, amit tesz.

Tőlem tehát ne várjatok új ismereteket! Én csak a legősibb ismeretet 
erősítettem meg tanításommal. Vagyis azt, hogy egyetlen erkölcsi igazság lé-
tezik, ami így szól: szeressétek egymást! Ez az ősrégi, természetetekbe oltott 
igazság annyiban új, amennyiben az évezredek alatt bennetek elromlott sze-
retet Általam új, javított, tehát az eredeti kiadásban jelent meg közöttetek (Jn 
13;34).

Semmiféle tudománynak nem vetettem meg alapjait, míg a Földön vol-
tam, csak ennek az egyetlen egy pancsnak megélésére tettem és tetettem a 
hangsúlyt. 

Minden más ismeret megszerzése vagy elhanyagolása a ti hozzáálláso-
tok, felelősségetek. Ez azért van így, mert ha nem csupán az egyetlen lényeg-
re tettem volna a hangsúlyt, akkor azt a temérdek pótcselekvést, amely nem 
érinti a lényeget, Velem próbáltátok volna alátámasztani. 
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Azt, hogy mennyire vigyáztam erre, csak egyetlen példával húzom alá. 
Én mindent, virágot, madarakat, eget, földet, tengert, minden munkát, mes-
terséget felhasználtam arra, hogy ezekre tekintve felébresszem bennetek az 
Isten iránti szeretetet. De még véletlenül sem hoztam példát az ács-mester-
ségről, nehogy lehetőséget adjak arra, hogy összekeverjétek a munkát a hiva-
tással.  Sajnos, ennek ellenére is  megteszitek ezt,  s  olyan pótcselekvéseket 
vállaltok, amihez a szeretni tanításnak - ami az egyetlen hivatása minden em-
bernek- semmi köze sincs.

A Velem való viszonyodat az határozza meg és az osztályozza le, hogy 
mennyire  hittél  Bennem,  tehát  mennyire  éltél  Értem.  Mivel  ez  hullámzó, 
ezért viszonyunk is ilyennek mondható. A Föld nem az állandósultság hazá-
ja. A Földön csak törekedhettek, és kell is, hogy törekedjetek arra, hogy Ér-
tem éljetek. Ez bizony nem megy mindig egyformán.

2. Mesteredről, illetve a vele való kapcsolatodról azt kell tudnod, hogy 
mindig van mestered, de nem mindig ugyanaz. Lelki fejlettségedtől függően 
változik mestered. Amint egy óvodást, egy iskolást, egy egyetemistát más és 
más tanít, bár az illető ugyanaz, így vagytok ti a mestereitekkel is. Ők iga-
zodnak hozzátok. Persze nem változnak sűrűn, mivel lelki fejlődésetek álta-
lában nem gyors ütemű.  De meg kell  mondanom,  hogy az utóbbi  időben 
minden nagyon felgyorsult nálatok, mivel már kevés az időtök. A te meste-
rednek neve ugyanaz, aki volt, mikor megmondtam a nevét. Nevének jelenté-
sét szótárakból megtudhatod. Itt is áll, hogy helyetted nem teszem meg azt, 
amit te magad is megtehetsz.  Ez vonatkozik a 3, 4, 5, 6, 7, stb. kérdésedre 
egyaránt.

8. A szerénységnek csak azt a formáját tudom helyeselni, amelyben va-
laki arra törekszik, hogy ne takarjon el Engem önmagával mások előtt. Más 
szerénységet Én nem kértem soha tőletek. Ne is legyenek másképpen azok! 
Legyetek határozottak, öntudatosak, okosan érvelő, bátor emberek! Félreáll-
va, szinte bocsánatot kérve, hogy szólni merészelt (ezt értik legtöbben sze-
rénységen), nem lehet komoly tanúságot tenni Mellettem. Ezt megpróbálta 
annak idején Nikodémus az elítélőim előtt. Torkára is forrasztották a szót! 
Ilyen értelemben ne légy szerény! 

Legyél szelíd! Az szelíd, aki úgy áll ki öntudatosan igaza mellett, hogy 
a bántást nem viszonozza fizikai bántással, de szavaival, érveivel visszauta-
sítja azt. Vagyis általános értelemben egyáltalán nem szelíd. Tehát a fizikai 
erőt nem alkalmazók a szelídek.
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13. Valamit  a gyötrő álmodról:  Megkötözöttséget jelent.  Lelked mé-
lyén olyan veszélyt érzel, hogy hűséged elveszítése Irányomban realitás.

Ne félj! Bár van mit helyre tenned magadban, de az Én hűségem annyi-
ra töretlen, és a te jó szándékod annyira valós, hogy félelmednek nincs alap-
ja.

Szeretettel kérlek, képességed határain belül igyekezz rendet teremteni 
magadban, s ne engedd, hogy a képzelet szárnyai elvegyék idődet, eltereljék 
figyelmedet a jelen megszentelésétől.

Amely kérdésedre nem válaszoltam, azt tudatosan tettem.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

******************************************************
757.  MIT KELL TENNEM?

Kérdező: Értelmem és szívem nincs harmóniában. Nekem is, gyerme-
kemnek is fontos volna, hogy lássam, mit kell tennem! Kérem a segítségét!

HANG: "Ma nagypéntek van. Nem tudom, mond-e ez neked valamit. 
Azt kellene, hogy mondja, hogy Én érted is meghaltam! Bizonyos értelem-
ben miattad is!

Bárhol nyúlok életedhez, szinte nem tudom megfogni a lényeget, mivel 
egy egész emberi sorsot építettél olyasmire, ami nem érinti a lényeget. Idegen 
erők vezetésének adtad át magadat. Ezek az erők rajtad kívül és benned egy-
aránt hatnak rád, mert  engeded, hogy hassanak rád, s Nekem még mindig 
várnom kell arra, hogy végigjárd zsákutcáid útvesztőit.

Most nem magyarázkodom arról, hogy ha nem ölöd meg gyermekedet, 
akkor mérhetetlenül jobban jártál volna, mert ezt úgysem értenéd. Csak azt 
tudom mondani most, hogy Engem nem lehet félig vállalni. 

Én teljesen felvállaltalak téged. Ha nem hiszed el,  nézz a keresztre! 
Annak a kehelynek minden cseppjét kiittam, amelyikben a te keserűséged is 
benne volt. Megrendítőbb módon már nem tudtam érzékeltetni veletek, hogy 
mennyire fontos Számomra a mennyei Atya, és hogy ezt kellene megtanulno-
tok Tőlem, ha boldog emberek akartok lenni.

Szeretnélek vigasztalni! De csak annyiban tudlak, amennyiben te pró-
bálsz vigasztalni Engem. Szeretnék otthonra találni benned. De csak annyi-
ban tudok, amennyiben te megtalálod az otthonodat Bennem. Szeretnék érted 
élni, de csak annyiban tudok, amennyiben te Értem élsz. Szeretném a béké-
met átadni neked. De csak annyiban tudom, amennyiben te átadod nekem bé-
kétlenségedet.
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De te egy képtelenséget kérsz Tőlem! Azt kéred, hogy úgy legyek a 
tiéd, hogy te ne legyél az Enyém!, hogy te a magadé légy, saját vágyaid sod-
rában maradva akarsz Engem magad mellett tudni. Ezt nem lehet! Ez képte-
lenség! 

Te hallgatsz arra, aki már sokszor becsapott, de ott belül, ahol Én aka-
rok szólni hozzád, nem teremted meg magadban azt a csendet, azt a lehetősé-
get,  hogy szóljak,  irányítsalak,  vezesselek.  Hiába akarlak odavinni,  ahová 
szeretnélek, ha te Engem akarsz odavinni, ahová te szeretnél. Én is makacs 
vagyok! De a te érdekedben vagyok az. Nem mehetek bele, hogy bármiért is 
Engem okolhass! Bennem még soha senki sem csalódott.  Te már sokszor 
csalódtál magadban is, másokban is. Hogyan érhetném el, hogy Én legyek a 
legfontosabb neked? Hogyan érhetném el, hogy megértessem veled: gyerme-
ked sohasem fog boldoggá tenni?  Erre egyedül Én vagyok képes. Hogyan 
igazoljam előtted: hogy aki meg akarja menteni életét, az feltétlenül el fogja 
azt veszíteni, s aki vállalja, hogy elveszíti életét Értem, az feltétlenül meg 
fogja azt nyerni (Mt 10;39)!

Mondjam azt, hogy bízz abban, aki már annyiszor becsapott? Mondjam 
azt, hogy majd csak lesz valahogy? Mondjam azt, hogy majd Én...!? -

 Drága Gyermekem! Nem csaphatlak be! Nem rajtam áll, hogy boldog-
ságodat illetően mi lesz veled. Máson sem múlik, hogy e szempontból mi 
lesz veled. E téren minden, de minden csak rajtad múlik. Ha előbb nem, de a 
halálod pillanatában - majd ha eljön, rádöbbensz, hogy milyen gyorsan eljött 
- be fogod látni, hogy nem körülményeidnek, hanem a körülményeidben ho-
zott döntéseidnek mérlegére kerülsz, s érteni fogod, hogy könnyűnek vagy 
nem könnyűnek találtatásod egyedül rajtad állt!

Amit  határozottan állíthatok,  az  az,  hogy Én az életemnél  is  jobban 
szeretlek. Éppen a mai nap, e nagypéntek igazolja, hogy azt az életemet, amit 
odaadhattam, azt odaadtam érted. De azt az életemet, amely boldogíthatna, 
csak akkor tudom odaadni, ha átveszed Tőlem. Tehát, ha ÚT-ként vállalsz.

Nagyon várom, hogy ez megérjen benned!
Megáldalak ERŐM és BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

******************************************************
758. MI A VÉLEMÉNYE JÉZUSNAK RÓLAM?

Kérdező: 1. Mi a véleménye Jézusnak rólam? 2. Járjak-e médium-tan-
folyamra?

HANG: "1. Drága Gyermekem! Képtelenséget kérdezel! Egyszerűen 
azért, mert ha szeretsz, akkor jó véleménnyel vagyok rólad, ha hiányzik belő-
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led a szeretet, akkor pedig rossz véleménnyel vagyok rólad. Nincs a világon 
olyan lény, aki, ha normális, akkor egyforma véleménnyel lenne mindig bár-
kiről is. Gondolj arra, hogy még saját jó Édesanyámról sem volt mindig jó 
véleményem! Amikor tizenkét éves koromban ott maradtam a templomban, 
és ő napokig keresett, s végre megtalált, akkor kifejtettem előtte, hogy nem 
vagyok jó véleménnyel arról, hogy nem tudta, Engem hol kell keresnie (Lk 
2;49). Hát akkor hogyan lehetnék rólad azonos véleménnyel?

Kérlek szeretettel, minden este kérdezd meg Tőlem, hogy mi a vélemé-
nyem rólad! Kérdezd meg, hogy az elmúlt napodon, mi volt az, amit jobban 
is tehettél volna! Ha figyelsz a lelkiismereted szavára, akkor hallani fogod 
véleményemet, mert a lelkiismeret szavával mindig egyezik az Én vélemé-
nyem. Aki lelkiismerete szerint él, arról jó véleménnyel vagyok. Aki lelkiis-
merete ellen cselekszik, arról rossz véleménnyel vagyok.

Fontos tudnod azonban, hogy a lelkiismeret finomítását neked kell el-
végezned, s ha ezt nem teszed meg, akkor e miatt a mulasztásod miatt lehet 
rólad rossz véleményem, még akkor is, ha lelkiismereted szerint teszel. De 
nem amiatt, hogy aszerint teszel, hanem amiatt, mert elmulasztottad finomí-
tani azt. Erről viszont mindig értesítelek, amíg egyáltalán van lelkiismereted, 
vagyis amíg teljesen nem lettél megátalkodott. A megátalkodottság az az ál-
lapot, amire azt mondtam, hogy arra nincs bocsánat. Ezt neveztem Szentlélek 
elleni bűnnek.

2. Ha olvasója vagy a HANG-omnak, akkor tudnod kell azt is, hogy Én 
nem vállalom át senkitől azt a felelősséget, hogy hová és mikor járjon, vagy 
hová és mikor ne járjon. Ennek egyszerű oka az, hogy bárhová és bármikor 
járhatsz, azt használhatod jóra is, és bárhonnan elmaradhatsz, az is javadra 
válhat.

Szabadok vagytok! Szeretni csak szabadság birtokában lehet. Én min-
denképpen szeretlek benneteket. Ezért vagyok boldog. Ha te mindent Értem 
teszel, akkor te is boldog leszel. Rosszat úgysem tudsz Értem tenni nyugodt 
lelkiismerettel, mert azt tiltaná a benned megszólaló HANG-om, vagyis a lel-
kiismereted. Neked még van élő lelkiismereted.

Megáldalak a NAGYKORÚSÁG LELKÉVEL!" 
*****************************************************

759. MEGTALÁLOM-E A PÁROMAT?
Kérdező: 1. Mit kell tennem, hogy meggyógyuljak? 2. Gátlásaimat ho-

gyan tudom feloldani? 3. Megtalálom-e a páromat?
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HANG: "Kedves Barátom! Betegséged részben karmikus eredetű. Ez 
azt jelenti, hogy részedről egy olyan tudatosan vállalt kereszt, amelyről tud-
tad, hogy lelki fejlődésedet sokkal jobban elő fogja segíteni, mint bármi más. 
Azért  mondom,  hogy részben,  mert  részben tőled is  függ, hogy mennyire 
csökken az ereje. Erejét csökkenteni úgy tudod, ha ráébreszted magadat arra, 
hogy ezt érdemes volt vállalni. Ha nem akarod elfogadni, akkor is hordoznod 
kell,  ha viszont el tudod fogadni, akkor megszűnik az a pszichikai forrás, 
amelyből ez a betegség eddig erejét merítette. 

Az elfogadásnak módja pedig az, hogy tudj érte hálát adni.  Valójában 
meg is érdemli e betegség, hogy hálát adj érte, mert amikor vállaltad, akkor 
nagyon örültél annak, hogy aránylag ilyen könnyen biztosíthatod magadnak 
azt a benső gazdagodást, amely aztán egy örökkévalóságon át boldogítani fog 
téged.

Ma,  amikor  világotokban  annyira  elhatalmasodott  az  anyaghoz  való 
kötöttség, a mulandó dolgok fölértékelése, óriási lelki energiákat képes föl-
szabadítani magában az, aki dicsőíteni tud Engem olyasmiért, amiért a világ 
fiai Engem káromolni szoktak.

Kétségtelen, hogy ehhez hit kell! De hát éppen ez az, amit kértem tőle-
tek évezredekkel ezelőtt is, és ezt kérem ma is! 

Ha hiszed,  hogy ember vagy, akkor már elindultál  a hit  útján. Ilyen 
egyszerű! Aki embernek tudja magát, azt értelme kényszeríti arra, hogy kü-
lönbnek érezze magát az állat-, növény-, tehát az emberalatti  világnál. Az 
ember  pedig csak egy dologban különb ezeknél.  Abban, hogy örök élete 
van! Minden másban felülmúlja az embert az emberalatti világ!

Ha tehát elhiszed, hogy ember vagy, akkor megérted, hogy nem vélet-
lenül vagy. Még a mulandóságban sincsenek véletlenek,  hát hogyan lenne 
véletlen az, ami mérhetetlenül értékesebb, mint a mulandóság?!

Meg kell barátkoznotok, számolnotok kell azzal a lehetőséggel, hogy 
már születésetek előtt  beleszólhattatok földi életetek sorsának alakulásába. 
Azért érdemes ezzel megbarátkozni, mert ez akkor is igaz, ha nem számoltok 
vele, de ebben az esetben ez az igazság nem tud segíteni rajtatok. De ha meg-
barátkozol ezzel az igazsággal, és elfogadod, hogy döntő szereped volt ab-
ban, hogy sorsod vonalát kipontozd, akkor ha most értelmed nem is tudja át-
látni, de hited átsegít a kétségeken, és képes leszel szívből hálát adni azért, 
ami van, s amiről most nem tehetsz, hogy van. Szívből csak hitből lehet hálát 
adni. De ez a HIT szikla-igazságon áll! Ez olyan valóság, mint maga az örök 
élet!

951.



Ha pszichikailag rá tudsz hangolódni arra, hogy számodra előny ez a 
betegség-állapot, akkor olyan benső fellazulás keletkezik benned, amely gát-
lásaidat oldva egyre alkalmasabbá teszi szervezetedet mindennemű betegség-
gel szembeni ellenállásra. Minden karmikus sorsvonal csak helyes döntések 
által oldódik fel. Ez alól nincs kivétel.

Hidd hát el, hogy lelked javára, fejlődésed érdekében vállaltad ezt az 
egészségi, betegségi állapotot. Ha ezt elhiszed, akkor meglepő eredményeket 
fogsz tapasztalni magadon. Megtapasztalod, hogy nem egészséged következ-
ménye a boldogságod, tehát a benső békéd, hanem fordítva! A benső békéd 
következménye tested állapota. Igen, mert azt az állapotot éled meg, amely a 
legalkalmasabb eszköz arra, hogy Hozzám egyre közelebb kerülj. Ennél fon-
tosabb, lényegesebb feladatod nem lehet a földi életben.

Hidd el,  ha szeretjük egymást,  akkor szeretetemmel  mindenre képes 
vagy! Mindenre, ami a boldogságodat illeti! Minden más mellékes! Megálda-
lak LELKEM EREJÉVEL!"

******************************************************
760. MIÉRT KAPOK ÜZENETEKET?

Kérdező: 1. Miért kapok üzeneteket? 2. Valaki elfordult tőlem. Miért?
HANG: "Jól sejted! Azért kapod az üzeneteket, hogy legyen gondolat-

anyagod önmagad- és mások javára. Aki Hozzám tartozik, az nemcsak Hoz-
zám tarozik! Én a rászorulók barátja voltam, vagyok és leszek. 

Két út áll rendelkezésemre, hogy éreztessem veletek szeretetem terem-
tő erejét. Az egyik az, amikor közvetlenül hatok rátok. Ez történik nálad, ve-
led is. Amikor gondolatokat küldök, most mindegy, hogy szellem-kísérőd ál-
tal, vagy anélkül, azért teszem, hogy teremtő erőm sugárzását erősítsem ben-
ned. A másik út, amikor embereken keresztül segítek a rászorulókon. Ezt is 
tapasztalhatod. Igen. Rajtad keresztül sok embertársadnak adtam már bátorí-
tást, bíztatást arra, hogy merjen felvállalni Engem szeretetben.

Az pedig a földi élet velejárója, hogy akit partneremnek választok, an-
nak különböző nehézségekkel kell megküzdenie. Nem szabad, hogy ezek a 
nehézségek  elkedvetlenítsenek!  Pontosan  ez  a  célja  az  ősgonosznak!  Ne 
hozd meg neki ezt az örömet! Nekem is meg kellett küzdenem azzal, hogy 
nem értettek meg szeretteim, sőt!, ma sem értenek meg sokan olyanok, akik 
pedig tele vannak jó szándékkal! 

Így az a fájdalmad, amelyet egyik testvéred eltávolodása vált ki belő-
led, arra figyelmeztessen, hogy ne a következményeket nézd olyankor, ami-
kor meg vagy győződve arról, hogy a forrás Én vagyok! 
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E válaszom is azt a célt szolgálja, hogy megerősödj e bizonyosságban: 
benned élek és használni akarlak embertársaid érdekében. Igen. Rajtad ke-
resztül még sok munkát fel akarok vállalni közöttetek. Ne féltsd magadat! 
Bízz Bennem erősen! Vissza fognak találni hozzád azok, akik megtévesztés 
áldozatai lettek! Szeresd őket továbbra is!

Drága Gyermekem! Az Én utam a Földön nem sétagalopp! Ezt most, 
közvetlenül a húsvéti feltámadás ünnepe előtt mondom. Neked is eljön a te 
feltámadásod! Te is meg fogod tapasztalni, hogy érdemes volt szeretni akkor 
is, amikor ezért nem járt viszonzás. Igen, meg fogod ezt tapasztalni. Velem 
még senki sem járt rosszul hosszú távon! Ne ragadj meg a felszín pillanatai-
nál! Szíved mélyén mindig Rám találsz!

Nagyon szeretlek! Higgy jobban jelenlétem valóságában!
Megáldalak a BENSŐ HALLÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
761. GYERMEKEMRŐL ÉS MAGAMRÓL

Kérdező:  1. Gyermekem éjszakai félelméről és bizonyos abnormitás-
ról fejlődésével kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
2. Magamról: értéktelen vagyok?

HANG: "1. Gyermeked félelmének hármas oka van. Az egyiket lehet 
karmikusnak is mondani. Arról van szó, hogy ő már születése előtt tudott ar-
ról, hogy férjed nem az a megbízható társ, akit te gondolsz. Ennek ellenére 
bízott  abban,  hogy férjed éppen őmiatta,  pozitív  módon  fogja  feloldani  a 
benne rejlő jellemhibát. Miután ez nem így történt, ez még jobban felszínre 
hozta benne ezt az ősi szorongást. Félelme felerősödésének a másik összete-
vője valóban azok az ijesztő, agresszív játékok, amelyek még az erős idegze-
tűeket  is  megviselik.  A harmadik  pedig  a  te  határozottságod hiánya  vele 
szemben.  Mindenkire érvényes állítás  az,  hogy vagy a gyerek uralkodik a 
szülőn, vagy a szülő a gyermeken. Egy gyerek korántsem olyan ártatlan, mint 
amilyennek látszik. Sok huncutságot, sok pszichikai fegyvert tud felsorakoz-
tatni, szinte ösztönösen, ha látja, hogy így főszereplője lehet a körülötte élők 
életének.

Terápiának azt  ajánlanám, hogy magadat fogd össze jobban. Ne en-
gedd, hogy gyermeked irányítson. Ebből neki sem származik sok jó hosszú 
távon. Nem szabad, hogy körülötte forogjon a világ. Vegye észre, hogy ne-
ked van fontosabb is, mint az ő pillanatnyi kívánságának kielégítése. Sajnos, 
ehhez az kell, hogy tényleg legyen fontosabb. Gyermekedhez igazodásodnál 
fontosabbnak kellene lennie annak a munkádnak, elhatározásodnak, amit ép-
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pen meg kell valósítanod. Nem gyermeked fog téged megszentelni, hanem az 
Értem elvállalt feladataid teljesítése. 

Tudom, hogy óriási nehézségnek tűnik, de mégis el kell egyszer kezde-
ned,  hogy feladatokban gondolkodj,  és  ne személyekben.  Mint  tudod,  Én 
még saját  Édesanyámon is  át  tudtam nézni,  amikor  nem vette  tudomásul, 
hogy Én feladatokban gondolkodom (Mk 3;32-35). 

Az nagyon jó, hogy szereted munkádat, és örülni tudsz a gyermekek 
örömének. De igazán csak akkor leszel eredményes gyógyító, ha nem leszel 
megkötözve velük, ha messzebb látva, mint ők, uralkodsz rajtuk. 

A gyermek iránti szeretetnek nem az az ismertető jele, hogy valaki szót 
fogad a gyerekének. Arra kell törekedned, hogy a gyermek hallgasson rád! 
Ha nem teszi, mert azt akarja, hogy te hallgass rá, akkor ne te, hanem ő szen-
vedje ezt meg. Ha egyszer rájön, hogy félelmével valóban még jobban magá-
ra marad, ha nem kezdi azt feldolgozni, akkor elindul a helyes úton. 

Nem radikális szakításra gondolok, de bölcs pedagógiával mégis meg 
kell  tudnod  teremtened  azt  a  körülményt,  amelyben,  ha  másképpen  nem 
megy, hát megszenvedi azt, hogy ti feltétlenül nyugodt alvást igényeltek ma-
gatoknak akkor is, ha ez neki nem tetszik. Te sem, leányod sem attól lesztek 
emberségesek,  ha  engeditek,  hogy gyermeked  embertelen  legyen  veletek 
szemben.

Bizony meg kell tanulnia, hogy nem egyedül érte vagy te a világon, ha-
nem másért is.

A normálistól kissé eltérő fejlődés az egyik oldalon valóban karmikus. 
Nem kell túlhangsúlyozni, s ha tud jó etikus döntéseket hozni majd életében, 
még előnyére is fog ez válni. 

Drága Gyermekem! Legalább te ne értékeld alul magadat! Tudnod kell, 
hogy te azért vagy, mert nálad nélkül szegényebb lenne a világ, a világom! 
Hogy mennyit érsz Nekem, azt éppen ma, szenvedésem napján, nagypénte-
ken mutattam be az egész világnak.

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

762. HÁZASSÁG ELŐTTI SZEXRŐL
Kérdező: 1. A házasság előtti szexről kérdezem a HANG véleményét. 

2. Jézustól van bennem a késztetés a tanulásra? 3. Üzen Isten, ha nem va-
gyunk egymáshoz valók? 4. Apám káromkodó stílusa hat rám.
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HANG: "Kedves Barátom! Már tapasztalhattad, hogy csak olyan kér-
désekre válaszolok és csak annyiban, amely kérdések megválaszolása nem 
kibúvó valamely áldozatvállalás alól, hanem erőre és előre segít.

1. Az első kérdésedre már válaszoltam részletesebben előző alkalom-
mal. Most tömören mondom, amit tudnod kell. 

Az ember életében az érzékiségnek természetes kiélése olyan, mint mi-
kor egy folyó folyik a medrében. A meder a házasság! Amíg valaki nem él 
házasságban, addig a kiélés medre hiányzik, tehát természetes nem lehet. Mi-
nél szellemibb valaki, annál egyértelműbb ez számára. Minél testibb, annál 
több kiskaput keres arra, hogy ne kelljen vállalnia a házas emberek áldozatos 
életét, de a testi élvezetek korlátait tágíthassa. Bizony senkit nem segít Hoz-
zám közelebb az, ha házasság előtt nemi életet él.

Amikor arra hívtam fel figyelmedet, hogy a hatodik parancs előtt van 
még öt, akkor nem azt akartam elérni ezzel, hogy ezt vedd komolytalanab-
ban, hanem azt, hogy az előző ötöt is vedd komolyan. Legtöbb ember úgy 
van, pl. az ötödik paranccsal, hogy még meg is esküszik rá, ha parancsolják 
neki, akkor lelkiismeret furdalás nélkül megöli addig ismeretlen embertársát 
is. Sőt ezt dicsőségnek fogja elkönyvelni. Gondolj arra, mekkora ellentmon-
dás a keresztény katona! Bizony ez nagyobb rossz, mint mikor valaki paráz-
nálkodik. De ettől a paráználkodás, tehát a házasságon kívüli nemi élet élése 
rossz magadra. Az egyiket nem szabad megtenni,  pl.  parancsra ölni,  vagy 
erre esküt tenni, a másikat meg kell tartani, pl. házassági keretet kell biztosí-
tani a nemi élet számára.

Az most egy egészen más dolog, hogy minden rosszra van bocsánat, ha 
van megfelelő bűnbánat. De a rossz,  az rossz marad! Az Én jóságom, ha 
megvannak valakiben a megfelelő feltételek, akkor eltörli a rosszat, de olyan 
feltételek sohasem lehetnek, hogy valakinek ajánlanám a rosszat!

Ajánlom  tehát,  hogy  ne  a  hatodik  parancsnál  kezdd  a  lelkiisme-
retvizsgálatot, hanem az elsővel. De a hatodikat se hagyd ki! Így meg fogod 
tapasztalni, hogy még a rossz is közelebb tud juttatni Hozzám téged. De nem 
azért, mert rossz, hanem annak felismerése, megbánása által, hogy rossz!

2. Minden tanulási vágynak forrása Én vagyok. Amint minden éhség-
nek, szomjúságnak forrása Én vagyok. De nem mindegy, hogy valaki mivel 
akarja csillapítani éhségét, szomjúságát! Pontosan így, nem mindegy, hogy 
valaki a szellem gazdagodás utáni vágyát, tehát a tanulásra késztetést, milyen 
irányban akarja kiélni.
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Én azért neveztem tanítványaimat tanítványoknak, mert ezzel is érzé-
keltetni akartam, hogy aki Hozzám tartozik, az állapotszerű tanuló kell hogy 
legyen. Természetes, hogy sok földi dolgot kell tanulnia annak, aki az égie-
ket is meg akarja ismerni. Ha tudod, hogy minden földi ismeretet eszköznek 
kell tekintened, akkor tudni fogod azt is, hogy ami nem tűnik alkalmasnak 
arra, hogy eszköz legyen, azt nem fogod tanulni. A nyelvek tanulása nagyon 
sok áldást eredményezhet, mert megkönnyítheti az emberi kapcsolatok kiala-
kítását, ami viszont feltétele annak, hogy tudjatok tanítványommá tenni min-
den népet (Mt 28;19).

3. Azok a párok egymáshoz valók, akik mindketten Engem tartanak 
életükben abszolút Elsőnek, tehát akik mindketten miattam vannak egymás-
sal elfoglalva. Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, az nem méltó Hozzám 
(Lk 14;26)! Aki pedig nem méltó Hozzám, az nem méltó másik emberhez 
sem.

4. Ha bárki közeledben olyan beszédet, viselkedést mutat,  amiről tu-
dod, hogy Engem bánt, akkor ez alkalom arra, hogy te vigasztalj Engem. En-
gem tiszta beszéddel, dicsőítő imákkal, áldozatot vállaló szeretet megnyilvá-
nulásokkal, önmegtagadó fegyelmi eszközökkel nagyon lehet vigasztalni, és 
meg is teszik ezt azok, akik nemcsak szájukkal, de szívükkel is szeretnek En-
gem. Tégy te is így!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
****************************************************

763. GYÓNÁSRÓL, ÁLDOZÁSRÓL
Kérdező: 1. Nem hisznek az emberek a szeretetenergiában. 2. Nyertem 

egy ingyenes utazást.  Mit tegyek vele? 3. Gyónásról, szentáldozásról mi a 
HANG véleménye?

HANG: "1. Sajnos, a hiszékenység azért lett annyira úrrá közöttetek, 
mert  nem hiszitek el,  hogy a megoldás Nálam van. Ezt  nagyon jól  látod. 
Ezen sem te, sem Én változtatni nem tudunk. Nem lehet segíteni azon, aki 
nem akarja, hogy segítséget kapjon.

A ti civilizált világotokban az emberek jól megvannak anélkül, hogy 
elhinnék azt,  ami egyedül fontos: úgy szeretni,  ahogy Én szeretlek titeket. 
Vagyis engedni azt, hogy éljek bennetek.
Az emberek azért nem akarják ezt engedni, mert tudják, hogy akkor érték-
rendjükben meg kellene változtatni a sorrendet. Ma a sorrend ez: első  a pil-
lanatnyi helyzet minél előnyösebb kihasználása, azután jöhet a többi pillanat 
pillanatnyi kihasználása, és csak ezután lehet gondolkodni azon, hogy mi ér-

956.



telme van annak, amit örök értékeknek szoktak mondani  az Istent szerető 
emberek.

Te csak magaddal tudod elfogadtatni,  s másoknak csupán elmondani 
tudod azt, hogy gondolkodás-átalakítás nélkül nincs élet-átalakítás. Igaz, az 
emberek nem is akarják saját életüket átalakítani. De annál jobban szeretnék 
más ember életét megváltoztatni. Pontosan emiatt van a legtöbb szenvedés 
nálatok.

Te higgy a szeretetenergiában! Ez éltessen! Ez az, amivel a halál sem 
tud elbánni! Ez az, ami mindent képes legyőzni! Ez az, ami boldogságot, bé-
két, harmóniát tud teremteni az emberi szívben!

Ami pedig az ingyen-utazást illeti, amit nyertél, azzal neked kell tud-
nod, hogy mit tégy vele. A külső dolgoknak az a rendeltetésük, hogy eszkö-
zök maradjanak a lélek javára. Csak az vállaljon utazást, aki belülről azt érzi, 
hogy lelki igényt elégít ki ezzel. Különben csak fölösleges időpocsékolás az 
utazás. Légy igényes arra, hogy mire használod fel a Tőlem kapott időt!

Gyónásról már több alkalommal beszéltem. Minden embernek szüksé-
ge van gyónásra. Vagy házastársnak, vagy jó barátnak, vagy egy pszicholó-
gusnak, vagy lelkipásztornak, de kell, hogy elmondjátok valakinek azt, ami 
szíveteket nyomja. Az kétségtelenül probléma, hogy kevés a jó gyóntató. Ha 
tudsz találni egy jó gyóntatót, akkor nem félni fogsz a gyónástól, hanem kife-
jezetten kívánni fogod azt.

Ami pedig a szentáldozást illeti, hát arról egyértelműen azt mondtam, 
hogy aki nem eszi az Emberfiának testét, abban nem lesz élet (Jn 6;53). Aki-
nek lehetősége van arra, hogy így találkozzék Velem egy falat kenyérben, és 
nem él ezzel a lehetőséggel, az nem akármilyen jót mulaszt el életében. Én 
valóban így  is itt  maradtam köztetek. Aki pedig különböző jogi akadályok 
miatt nem áldozhat, nem vehet úrvacsorát, az ha vágyaiban helyet ad ennek a 
vágynak is, akkor Én feltétlenül elárasztom őt így is Önmagammal. Ezt neve-
zitek ti lelki-áldozásnak.

Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!"
******************************************************

764. EPILEPSZIÁRÓL ÉS A DIÉTÁRÓL
Kérdező: 1. Az epilepsziával együtt jár a nehéz tanulás? 

2. Miért nem tudom, hogy mit kérdezzek? 3. Miért nem álmodom? 4. A dié-
táról szeretném hallani a HANG véleményét.

HANG: "Az epilepszia nagy kimerültséggel jár együtt. Ez mindenkép-
pen megviseli a szervezetet. Éppen azért van az, hogy azok, akiknél ez nem 
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külső sérülés következménye, hanem funkcionális, már természetüknél fogva 
átlagon felüli  hajlamuk  van a  Velem való kapcsolatra.  Aki  kénytelen  na-
gyobb keresztet hordozni, annak számára gondoskodom nagyobb erőforrás-
ról is. A mélyebb, átéltebb ismeretek természetszerűen lassúbb ütemet diktál-
nak, és emiatt mélyebb nyomokat is hagynak a lélekben, mint azok, amelyek 
a felületen átfutnak. Ezért tanulsz nehezebben.

Az ne jelentsen problémát, ha úgy gondolod, hogy nincs kérdezniva-
lód. Ez annak a jele, hogy tudatalatti világod pihentetni akarja szervezetedet, 
hogy azt,  amit  fel  kell  dolgoznod magadban, jobban és eredményesebben, 
kevesebb lelkienergia-vesztéssel tudd megtenni.

Kedves Barátom! Ne fáraszd magadat fölösleges gondokkal, kérdések-
kel! Azok a problémák, amelyek eléd kerülnek, éppen elég munkát adnak 
szellemednek.  Ne keresd magadnak a szellemi  gondokat! Legyen elég az, 
ami kikerülhetetlen számodra. 

Én boldog embernek akarlak  látni,  és  nem gondoktól,  problémáktól 
gyötrődő léleknek. Tőled azt kívánom, hogy ne feszítsd túl magad! Bízz ab-
ban, hogy Én nemcsak tudok rólad, hanem szeretetemmel vigyázlak is! Szá-
modra a földi élet legfontosabb teendője nem valami aktív munka, hanem an-
nak a nyugodt, benső békének megélése, amely másokat arra ösztönöz, hogy 
kinyíljanak előtted, elmondják bajaikat, és te már azzal szinte mindent meg-
tettél érdekükben, hogy türelmesen meghallgattad őket. Ez egy nagyon ko-
moly, nehéz szerep, de erre megvan benned az erő.

Ne legyen hát benned feszültség, ha nem üt meg valami komoly prob-
léma, s nem merülnek föl benned megoldásra váró kérdések.

Annak pedig kifejezetten örülj, ha ébrenlétedben nem tudsz arról, hogy 
álmodsz. Ez a jó pihenés jele. Ha fontosnak tartanám, hogy álmodban figyel-
meztesselek valamire, akkor biztos lehetsz abban, hogy tudnál róla. De ha 
erre nincs szükséged, akkor ez kifejezetten jó számodra.
       A diétával kapcsolatban se legyenek felesleges gondjaid. Huszadrangú 
kérdések maradjanak huszadrangúak. Tudom, hogy fontos a testi egészsége-
tek számára, hogy mit esztek, mit isztok, s az is, hogy mibe öltöztök. Ezt 
mind tudja a ti mennyei Atyátok is. Azért van józan eszetek, és azért vannak 
megfelelő szakértők, akik e téren el tudnak igazítani benneteket, ha belülről 
erre késztetést éreztek. De az ilyen kérdésekre nem válaszolhatok mindenkire 
érvényes válaszokkal, mivel e tekintetben időről időre változhat az, ami ép-
pen a legmegfelelőbb annak, aki érintve van ezekben.
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Nagyon szeretlek! Adj többször hálát életedért. Ez nem Miattam fon-
tos, hanem miattad. A hála érzése olyan szemeket tud nyitogatni, amelyek e 
nélkül csukva maradnak. Márpedig a boldog élethez jó benső látás kell!

Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS LELKÉVEL!"
****************************************************

765. GYERMEKEM KERESZTELÉS NÉLKÜL HALT MEG
Kérdező: 1. Gyermekem úgy halt meg, hogy nem volt megkeresztelve. 

2. Álmaimról és egy fényjelenségről szeretnék hallani.
HANG: "Drága Gyermekem! Ti, akik anyagban ágyazottan látjátok a 

világot, általában szükségét érzitek bizonyos szertartásoknak, amelyek szin-
tén  az  anyagi  világból  vett  eszközökkel  akarják  tudtotokra  adni,  hogy ti 
mindannyian Isten gyermekei vagytok. Kellenek ezek a szertartások, de ne 
hidd, hogy Én nem vagyok szabad ezektől. Ne hidd, hogy ezek nélkül nem 
tehetem meg ugyanazt, amit ezek által teszek. Ha úgy lenne, akkor a szertar-
tások nem értetek lennének csupán, sőt, főleg nem értetek lennének, hanem 
Értem, ami képtelenség.

Már említettem egy kérdezőnek, aki hasonló problémával jött Hozzám, 
azt, amit most neked is elmondok.

Az, akit  te saját gyermekednek mondottál,  nem a tiéd,  de te az övé 
vagy.  Igen,  mert  nem  te  választottad  őt,  hanem  ő  választott  téged.  

Anyámnak is meg kellett tanulnia, hogy Én nem vagyok az övé, de ő az 
Enyém! Így van ez veletek is, nálatok is. Az, aki téged anyául választott, ezt 
a saját és a te érdekedben is tette. Ő most jobban, mert szabadabb, tud hatni 
rád, mint akkor, amikor még maga sem tudta, hogy te az övé vagy, de ő nem 
a tiéd. Az a fény-jelenség, amiről kérdezel, nem egyszerű tudattalanból kilé-
pő érzékcsalódás volt, hanem éppen azt akarta érzékeltetni veled, hogy neki 
kötelezettségei vannak halála után is veled szemben, de neked már nincs kö-
telezettséged vele  kapcsolatban.  Természetesen  azt  is  érzékeltette,  hogy a 
szeretetet nem lehet eltemetni!

Tudom, most nehezen érthető ez, amit mondtam, de úgyis fogtok majd 
találkozni, s akkor megérted, hogy amíg ő megkötözte magát veled, addig 
neked éppen az a feladatod, hogy szabaddá válj tőle, mert  így tudsz majd 
vele nagy boldogságban találkozni, s így tudsz Velem egészen betöltődni. 

Ezek a földi fülek számára kemény szavaknak hangzanak, de így iga-
zak.  Az  evangéliumomban  még  ennél  is  keményebben  fogalmaztam  (Lk 
14;26).

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
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******************************************************
766. A GONDOLATI IMÁRÓL

Kérdező: 1. A gondolati imáról szeretnék véleményt hallani.  
                           2. Férjem és anyám kapcsolatát hogyan javíthatom meg? 
                           3. Milyen hibámra figyeljek legjobban?

HANG: "Drága Gyermekem! Számomra a gondolatban végzett  ima 
pontosan olyan,  mintha  elharsogtad volna azt!  Benned élek!  Természetes, 
hogy gondolataid olyan nyitott könyv, melyből fáradság nélkül tudok olvasni.

Mégis arra kérlek, hogy időnként imádkozz hangosan is. Erre nem Ne-
kem, hanem neked van szükséged. A kimondott szó gyakran nagyobb terem-
tő erőt hordoz, mint a gondolaté. A kimondott szó jobban kordában tudja tar-
tani a figyelmet,  s  így nehezebben szórakozik el  az,  aki hangosan beszél, 
mint aki gondolkodik. De ismétlem, Nekem pontosan annyit jelent a gondo-
lati ima, mint a kimondott ima. Illetve inkább így mondom: minél átéltebb 
egy ima, annál jobban tudom javára fordítani annak, aki imádkozik.

A férj-anyós problémával kapcsolatban te, aki két malomkő között őr-
lődsz, nem tehetsz mást, mint azt, hogy vigyázol, tudatosan ne adj alkalmat a 
feszültség szítására. Ennél többet nem tehetsz. 

Azt mindenképpen éreztetned kell anyáddal, hogy számodra nem ő, ha-
nem a férjed a döntő. Ő semmiképpen sem foglalhat le téged magának. Neki 
és minden édesanyának egyik legsúlyosabb kötelezettsége, hogy még földi 
életükben törekedjenek szabaddá válni azoktól,  akiket saját gyermeküknek 
gondolnak, holott nem is sajátjuk.

Egy anya sem tehet arról, hogy az a gyermek az övé, amelyiket annak 
tud. Születés előtt még azt sem tudja, hogy fiút vagy leányt hoz majd a világ-
ra! Hogyan lehetne hát az övé, az ő érdeme? A gyermek mondhatja, hogy az 
az anyja, aki világra hozta, mert a gyermek választotta a szüleit, de az anya 
nem mondhatja, hogy az övé, hisz azt sem tudta, kit hoz a világra! Egy anya 
megakadályozhatja, hogy anya legyen, de nem döntheti el, hogy ki választja 
őt anyául. Ezért ő semmiképpen sem lehet első egy gyermek életében!

Életed egyik nagy gondja, amit meg kell oldanod, az, hogy saját sza-
badságod körén belül nem szabad engeded, hogy bárki, vérkapcsolatra hivat-
kozva, jogot formáljon magának arra, hogy téged dirigáljon. Ha ezt a hibale-
hetőséget minimumra csökkented, akkor felgyorsul lelki fejlődésed.

Megáldalak a benső SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

767. ELŐADÁSAIMRÓL
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Kérdező: Előadásaim kedvesek-e Istennek?
HANG: "Kedves Barátom! Szándékod tisztasága kedvessé tesz Előt-

tem téged, és ennek velejárója, hogy munkáidon áldásom van.
Munkád lényege  és  alapja  olyan  hit,  amely képes  kihozni  belőletek 

mindent,  amit jónak láttok.  Igen, ez a hit  csírájában ott  van mindenkiben. 
Ezért fejezhettem ki nem-tetszésemet, amikor hitetlenséggel találkoztam, és 
ezért  mondhattam,  hogy a  hívőnek  minden  lehetséges.  Gondolom,  eddig 
egyet értünk. A problémád abból adódik, hogy a hit által felszabadított és 
működtető energiák hasznos  irányba viszik-e el  hallgatóidat.  Ez már nem 
magától értetődő.

Meg kell értetned hallgatóiddal, hogy a testi egészség egyben FELE-
LŐSSÉG is! Meg kell értetned, hogy senki sem azért született a Földre, hogy 
jól érezze magát, hanem azért,  hogy felvállaljon egy feladatot,  elvégezzen 
egy olyan munkát, amely nem lehet meg áldozatvállalás nélkül. Ezt fel kell 
vállalnia  annak, aki növekedni akar a szeretetben,  annak, aki boldog akar 
lenni. Tehát mindenkinek, mert nincs olyan ember a világon, akit ne a bol-
dogság utáni vágy hajtana.

Pontosan  ezért  nem az  a  legfontosabb,  hogy ki  milyen,  beteg  vagy 
egészséges, hanem az, hogy hová tart!, mire teszi rá életét,  magyarul: MI-
BEN HISZ! Mert aki amiben hisz, azt szeretnie kell, mert az áldozatvállalás 
nem megy másképpen. Nekem sem ment másképpen, nektek sem fog más-
képpen sikerülni.

Nagyon örülök, hogy Hozzám fordultál. Ajánld ezt másoknak is, hogy 
forduljanak  Hozzám,  Jézushoz,  aki  mindaddig  ott  vagyok  szívetekben, 
ameddig jó szándékotok egyértelmű.  Bennem nem lehet  csalódni!  Jobban 
szeretlek benneteket,  mint  életemet! Azt az életemet,  amelyet föláldozhat-
tam, azt föláldoztam értetek. Azt az életemet pedig, amely örök és halhatat-
lan, odaajándékoztam nektek. Ennél többet nem kívánhattok Tőlem, mert en-
nél többet Isten sem tud adni nektek! Forduljatok hát bizalommal Hozzám, 
hogy a hit által felszabadított energiáitok, egészségetek, gyógyító erőtök és 
lelki harmóniátok olyan útra vigyenek benneteket, amely úton feltétlenül fog-
tok találkozni Velem személyesen, mert Én a Földön elsősorban ÚT vagyok!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

768. EGY ÁLOMRÓL
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Kérdező: Egy álmomról szeretném hallani a HANG véleményét. - Azt 
láttam álmomban, hogy akiben szeretet van, az fénnyé változik.

HANG: "Gyermekem! Álmod arról tudósított, ami lényegében való-
ság. Hallottál te már sokszor szeretetről, és tudattalanod egyértelműen hor-
dozta benned azt az igazságot, hogy a szeretet nem más az erkölcsi rendben, 
mint a fizikai rendben a fény.

Álmod hatása nem konzerválható. Az igazság ilyen. Át tud melegíteni, 
fel tud dobni, de állandósítani csak akarattal lehet. A szeretet akarat kérdése! 
Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Tehát akarni kell a jót, ha azt akarod, 
hogy szereteted éljen, állandósuljon.

Amit te az álom után átéltél, az érzelmeidnek sodrása volt. Jó az, ha 
valakit jó irányban mozgatnak érzelmei, de a Földön minden emberben hul-
lámzó  érzelmek  kavarognak,  melyek  gyakran  a  körülmények  függvényei. 
Legtöbben azért hibáztatják körülményeiket, és azért akarják a körülményeik 
megváltoztatásával biztosítani boldogságukat, mert összekeverik az érzelme-
ket az akarattal. 

A kettőnek már a születése is ellentétes irányból ered. Aki érzelmeire 
hagyatkozik, az nagyon sok rosszat képes elkövetni, csakhogy jól érezze ma-
gát, tehát aláveti érzelmeinek az értelmét (gondolj  a narkósokra!). Aki vi-
szont az akaratát akarja erősíteni, annak szellemi munkával, értelmi belátás-
sal erősítenie kell a felismert jót, hogy aztán az akarata, még érzelmi hullám-
zások ellenére is, vállalja a meglátott jó irányában meghozandó áldozat ne-
hézségeit.

Hidd el, hogy aki szeret, az szeretetté változik! Ez egy soha véget nem 
érő folyamat. Ez a boldogok útja! Ezt kell értelmeddel nagyon alátámaszta-
nod,  ha  boldog akarsz  lenni,  tehát  ha akkor  is  szeretetben,  jót  akarásban 
akarsz élni, amikor már érzelmeid másfelé szeretnének sodorni.

Tanulj meg elmélkedni, és biztosíts magadnak minden nap időt erre, 
akár visznek efelé érzelmeid, akár nem. Minden elmélkedés lényege, hogy 
felébressze a meditáló akaratának működését abban az irányban, amelyet ér-
telmével boldogítónak ismert fel.

Vak az érzelem is, vak az akarat is. A kettő között a lényeges különb-
ség az, hogy míg az akarat elszántan veti magát az értelem irányítása alá, ad-
dig az érzelem még az értelmet is vezetni akarja. Ilyenkor valósul meg az a 
szomorú eset, hogy vak vezet világtalant. Az eredmény csak katasztrófa le-
het! Az igazán sikeres meditáció az, amikor az akarat annyira hatása alá tud 
kerülni az értelmileg meglátott jónak, hogy ehhez még az érzelem is kényte-

962.



len felzárkózni.  Így nem akadályozni,  hanem elősegíteni,  erősíteni  fogja a 
célba törekvőt, az elmélkedőt.

Örülj az álmodnak, s törekedj arra, hogy a szeretet akkor is valóság le-
gyen benned, ha ez áldozatba kerül, tehát akkor is, ha bizonyos esetekben ne-
gatív érzelmekkel kell számolnod. Arra vagy teremtve tehát, hogy az erkölcsi 
rendben fénnyé, szeretetté válj!

Megáldalak SZERETETEM ÁLDOZATOS EREJÉVEL!"
******************************************************

769. KÜSZKÖDÖM KÖNNYEIMMEL
Kérdező: 1. Gyakran küszködöm könnyeimmel. 2. Elég az ima az új-

rakezdéshez? 3. Várom az újjászületést!
HANG: "Gyermekem! 1. A könnyek adománya kegyelem! Ezt akkor 

ismered fel, ha nem fáradságod hatására érzékenyülsz el, hanem annak hatá-
sára, hogy át tudod élni, bele tudod élni magad bizonyos történésekbe, ame-
lyek ezt kiválthatják belőled. 

A könnyek adománya azt  jelzi,  hogy olyan feladatot  kaptál  Istentől, 
amelyhez szükséges az empátia,  a beleérzés mások gondjaiba. A könnyek 
adománya felkészít arra, hogy képes légy olyan keresztek elviselésére, ame-
lyek passzivitást kívánnak tőled. Tehát arra képesít, hogy tudj hallgatni, meg-
hallgatni, együtt érezni szavak nélkül, tudj vigasztalni másokat már pusztán 
jelenléteddel. De arra is felkészít, hogy örülni tudj az örvendezőkkel, s ezál-
tal másokban is öröm ébredjen Irányomban. 

Adj  tehát  hálát  könnyeidért,  még akkor  is,  ha e  könnyeket  gyakran 
vissza kell tartanod, nehogy mások megbotránkozzanak rajtad.

2.  Az  imádság  szükséges  minden  újrakezdéshez.  Ennél  kevesebbet 
nem tehetsz, többet pedig nem tudsz tenni. A fontos csak az, hogy olyankor, 
amikor azt éled meg, hogy eltértél a Lelkem által mutatott iránytól, s vissza 
akarsz találni, akkor ne fogadkozásokkal imádkozz, hanem hálatelt szívvel, 
azért, hogy újra LÁTSZ! 

Minden hűtlenségben van valami elvakultság, és minden újrakezdés-
ben van valami rálátás az Én szeretetemre, hűségemre.

3. Mindenki újjászületik, akik hiszi, hogy képes vagyok Lelkem által 
újjá teremteni benső világotokat, mielőtt külső világotok megújulna. Aki ezt 
hiszi és ápolja magában a vágyat az újjászületés után, az megfelelő időben 
megtapasztalja Istennek újjáteremtő erejét, és azt a szívboldogságot, amelyet 
csak ez adhat az embernek.

Örülök, hogy erre vársz. Nem vársz hiába!
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Megáldalak a REMÉNY LELKÉVEL!"
******************************************************

770. LEÁNYOM MEGHALT BALESETBEN
Kérdező:  Leányomat  baleset  érte,  melyben  meghalt.  Szeretném,  ha 

nem mocskolnák be emlékét.
HANG: "Drága Gyermekem! A te fájdalmad már nem gyermeked ha-

lálával kezdődött miatta. E fájdalom feldolgozása sem azáltal történik, hogy 
lássad pontosan a halála körülményeit. Az az egész esemény következménye 
volt egy láncolatnak, amely már régebben kezdődött,  s szükségszerűen így 
kellett végződnie. Ezt hidd el saját gyermeked érdekében! Így menekült meg 
attól, hogy később ne csak neked, de másoknak se legyen szenvedések forrá-
sa. Ezt most részletesen nem tudom neked megmagyarázni, de hidd el, hogy 
nem megoldás  az,  ha egy eseményt  ki  akartok szakítani  egy eseménylán-
colatból. Senki sem járna jól ezzel. 

Van egy könyvetek. Címét azért nem mondom, mert nem propagálni 
akarom ezt, de a tartalma azt beszéli el, hogy pár életút mennyire szükségsze-
rűen fordult rá arra a hídra, amely alattuk összedőlt, s halálukat okozta.

Neked most nem az a feladatod, hogy a körülmények tisztázása által 
még jobban szítsd a gyűlöletet.

 Amit pedig az emlék bemocskolásáról  mondasz, melyet meg akarsz 
akadályozni, szintén nem lehet cél. Nem, mert aki akar, az még a legtisztább 
érvek ellen is tud ellenérveket felsorakoztatni, ha akar. Ha pedig te arra tö-
rekszel, hogy a rossz emberek jót gondoljanak, akkor csak sajnálni tudom 
meddő fáradozásodat. Ezt még nekem sem sikerült soha elérnem. 
Soha nem fogod tudni megértetni olyanokkal, akik nem akarják megérteni, 
hogy miért kellett gyermekednek éjjel diszkózni, miért kellett idegen ember 
autójába beülni, melyet nyilván nem azért tett, hogy közösen imádkozzák a 
rózsafüzért. Kár a fáradságért! Neked azt kell tenned, hogy kérjed Tőlem az 
erőt ahhoz, hogy ez az eset is Hozzám hozzon közelebb minél több embert. 

Drága Gyermekem! Kérdeztél, tehát válaszoltam. Nagyon szeretlek, és 
nagyon szeretném, ha lelked javára válna szíved fájdalma, s ne válna még 
több gyűlölet forrásává.

Szeretettel kérlek, hallgass Rám! Ajánld fel fájdalmad, ajánld fel ma-
gadat Nekem, s Én ígérem, hogy segíteni fogok abban, hogy benső nyugal-
madat megtaláld, s tudd feloldani azt a megkötözöttségedet, amely elhunyt 
gyermekeddel még most is összeszorítja szívedet.

Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!"
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******************************************************
771.  MI A LEGFONTOSABB TEENDŐM?

Kérdező: 1. Mi a legfontosabb teendőm? 2. Problémát jelent fáradé-
konyságom.

HANG: "Drága Gyermekem! Örülnék, ha meg tudnám értetni veled 
azt, hogy nem a nagy tettek teszik kedvessé Előttem gyermekeim életét, ha-
nem az a kedves ragaszkodás, amelyet a hétköznapi élet apró-cseprő bajai-
ban, örömeiben együtt tudnak tölteni velem.

A jelen megszentelésénél nagyobb tett nem létezik senki életében. A 
jelen megszentelése nem rendkívüliségek produkálásában áll, hanem abban, 
hogy az örökkévalóság mérlegén kell azt megélni. Ezt valamikor Isten jelen-
létében való járásnak neveztétek.  Most  így mondjátok:  "A Lélek vezetése 
alatt kell élni!" 

Igen. Egy fohász, egy szeretetből vállalt áldozat, egy megbocsátó gesz-
tus, egy megértő, simogató szó, egy határozott ellene-mondás a gonosznak, 
egy bűnbánatból kibuggyant könny, egy örömteli mosoly a megtapasztalt jó 
láttán, ezek mind-mind a legjobbak, a legfontosabbak, a legistenibb cseleke-
detek, amelyeknek forrása Én vagyok, gyümölcse pedig a ti boldogságotok, 
lelki békétek, melyet senki és semmi, még a halál sem tud elvenni tőletek.

Fáradékonyságodnak különböző okai lehetnek, amelyek ellen hiába is 
küzdenél, mert olyan, mint a búvópatak. Egyik helyen megszünteted, a másik 
helyen újra feltör. 

Ha megvilágosodik előtted az,  hogy a Földre senki nem született  le 
azért, hogy jól érezze magát, hanem azért, hogy feladatot teljesítsen, éspedig 
nem is akármilyen feladatot, hanem Tőlem felvállalt feladatot, vagyis, hogy 
Engem megjelenítsen, akkor nem lesz már komoly problémád a fáradékony-
ság, mert hisz Én is fáradékony voltam, s bizony még a viharzó tavon is emi-
att mélyen elnyomott az álom.

Amikor valaki úgy gondolja, hogy számára nem megengedett a fáradé-
konyság, akkor e mögött legtöbbször az van, hogy erején felüli teljesítményt 
akar produkálni, mert nem tudja elviselni alázatosan, hogy nem ott vannak 
képességeinek határai, ahol ő szeretné.

Drága Gyermekem! Nagyon örülök neked. Szívembe írtalak! Szíved-
ben mindig Rám találsz!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
****************************************************
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772. A HANG 10-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

"Szívemből  ünnepi  ének árad,  zengem dalomat  a Királynak!" (Zsolt 
45/44/;2). Ezt választottam jelmondatomnak, amikor pappá szenteltek. E jel-
mondattal adok hálát Istenemnek e 10-dik kötet előszavában a HANG-ért! 
Másfél év alatt közel másfélezer oldal sugalmazott szöveget adhattam közzé, 
s tehettem lehetővé jó szándékú, kereső embereknek, hogy vagy lépjenek a 
megtérés útjára, vagy akik már azon járnak, szítsák föl magukban azt az első 
szeretetet, amellyel megtérésükkor a Szentlélek elárasztotta őket.

Elmúlt életem közel hetven éve alatt megtapasztalt lelki szenvedéseim 
gyümölcsének is tekintem a bennem megszólaló HANG-ot. Szívvel-lélekkel 
bízom abban, hogy hamarosan színről színre is láthatom Őt, aki felé most 
szívemből  ünnepi  ének árad,  s  aki  előtt  egy örökkévalóságon át,  majdan, 
zenghetem dalomat a Királynak! 

Kedves Olvasó! Kettő, talán nem kellemes gondolatot kell most közzé 
tennem. Az egyik az, hogy a HANG arra kért engem, csak olyanoknak a ké-
réseit vigyem a jövőben a bennem megszólaló HANG elé, akik elolvasták a 
Hang eddigi köteteit. Ő azzal indokolta kérését, hogy elsősorban azért diktál-
ta le e köteteket, hogy elolvassák azokat az emberek, és másodsorban azért, 
hogy csak egy személyre szóló üzenetet kapjanak Tőle levélben.

A másik gondolat  pedig a következő: Aki közvetlenül tőlem rendeli 
meg a HANG-kötetek bármelyikét, az nem fizethet ezekért többet, mint az, 
aki könyvárusoknál veszi meg. Tehát a postaköltséget én fogom állni akkor 
is, ha csak egy könyvet vásárol valaki. Ha pedig bárki úgy gondolja, hogy az 
eddig tőlem kapott könyvekért túl sokat kellett fizetnie, az írja meg, és én le-
hetőségem szerint  kártalanítani  fogom azt,  aki  megkárosítottnak  gondolja 
magát. Lehetnek ilyenek, mert azok a kedves fiatal segítőim, akik eddig e 
könyvek forgalmazását intézték, tévedésből kérhettek többet, mint az méltá-
nyos lett volna. Összesen két ilyen reklamációt kaptam, ezért elképzelhető, 
hogy mások is járhattak így, csak nem írták meg. 

Nagyon szeretnék nagyon tiszta maradni minden nyerészkedéstől. Eh-
hez kérem segítségeteket. Isten áldását kérem minden kedves olvasómra!

1995. Pünkösd ünnepén

2365 INÁRCS
Rákóczi u. 3/b.                              
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Dombi Ferenc lelkész                                                                     

773. BEFOGADJAM-E LAKÁSOMBA LÁNYOMÉKAT?
Kérdező: Befogadjam-e lakásomba lányomékat?
HANG: "Drága Leányom! Két fegyvert adtam kezetekbe, mikor em-

berként a Földön jártam. E kettő az okosság és az óvatosság volt. Ma sem 
vonom vissza azt, amit akkor mondtam! Légy okos és óvatos!

Számodra a leányod férje feltétlenül idegen kell hogy legyen. Leányod-
nak is az volt, mielőtt hozzáment. Ez nála megváltozott, miután már együtt 
élt  férjével.  Neked ő nem lehet  más,  mint  idegen,  aki  ha úgy viselkedik, 
ahogy azt te jónak látod, akkor lehet egy kedves jó barát, egy kellemes isme-
rős, szívesen látott vendég, de semmi más! 

Ha jót akarsz magadnak, akkor semmiképpen sem szabad belemenned 
abba, hogy egy fedél alatt élj leányod férjével. Csak baj fog származni belő-
le! Az életszentségnek és a jó modornak magas iskoláját kell bemutatnia an-
nak, aki anyósának örömet és boldogságot akar biztosítani.

Tudom, hogy nem kis áldozatot kíván tőled ez a tanácsom, de ez az ál-
dozat még elviselhető. Ha magad mellé veszed mindkettőt, és azt kell megél-
ned, hogy túlcsordult a szenvedésed pohara, már előre megmondom, hogy 
Én segíteni nem tudok, mivel tetteid következményét neked kell vállalnod.

A szeretet nem felelőtlenség! A szeretet az Én jelenlétem egyértelmű 
képviselése. Az Én jelenlétemet az tudja elviselni, aki komolyan keres En-
gem. Az Engem keresés nem szavakból áll, hanem komoly életalakítás válla-
lásából, melyet nem lehet és nem is szabad megelőlegezni. 

Ha azt látod, hogy vejed becsületes munkával, józan életvitellel, áldo-
zatos és kitartó odaadottságot mutat Felém, akkor és csak akkor állhatsz szó-
ba azzal  a gondolattal,  hogy segíts rajtuk lakásod felajánlásával.  Amíg ez 
nincs meg, addig csak tanácsot adhatsz neki, ha kéri, és ez a tanács sem lehet 
más, mint az, hogy elmondod neki, mit kívánok Én tőle.

Drága Gyermekem! Valamikor azt mondottam, hogy vegyétek maga-
tokra az ÉN igámat, s akkor nyugalmat talál lelketek. Hidd el, legtöbb elvi-
selhetetlen nehézség abból adódik közöttetek, hogy nem az Én igámat veszi-
tek magatokra, tehát nem azt, hogy Engem képviseljetek, hanem egymás igá-
ját, s persze, hogy felőrlődtök ebben.

Amit tehát javasolhatok, az ez: amennyiben rajtad áll, te csak akkor állj 
mellettük pénzzel, lakással, ha azt tapasztaltad, hogy vejed akar vállalni En-
gem, mint utat! E nélkül ne! Légy okos és óvatos! Sem jámbor szövegek, 
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sem fogadkozások, ígéretek ne térítsenek le az okosság és azt óvatosság útjá-
ról!

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

774. MEGHAMISÍTJÁK A BIBLIÁT?
Kérdező: 1. Hogyan tudok teljesen Rád hagyatkozni? 2. Baráti köröm-

ben nem tudok jól koncentrálni. 3. A bennem megszólaló HANG-ról miből 
tudhatom meg, hogy Jézus hangja? 4. Hogyan figyeljek egészen belülre? 5. 
Hogyan lehet valakiből gyógyító? 6. Igaz-e, hogy meghamisítják a Bibliát?

HANG: "Drága Gyermekem! Leveled első feléből vettem ki kérdése-
ket, amelyeket röviden meg akarok válaszolni. Azért tettem ezt, mert elégsé-
gesnek tartom arra, hogy e válaszok átgondolása által komolyan elindulj egy 
olyan lelki fejlődés útján, amely a többi problémáidra is kihozza belőled a 
megfelelő válaszokat további életedre vonatkozóan.

De azért is döntöttem így, mert a leveledben felvetett problémák teljes 
kitisztázása legalább egy napi időt venne el médiumomtól, s ha így állna hoz-
zá minden levélhez, akkor évente csak pár száz levelet tudna megválaszolni, 
s évekbe kerülne, amíg valaki megkaphatná levelére a válaszomat.

Lehet, hogy eljön ennek is az ideje, de csak akkor, ha már mindenki, 
aki választ akart kapni Tőlem, elolvasta az összes HANG- könyveket, s ha 
még ezek után is lesznek kérdései, melyekre az eddigiek alapján nem kapott 
választ, akkor szánhatok egy-egy napot a válaszok megfogalmazására. Neked 
is nagyon ajánlom, hogy olvasd e könyveket, mert sok problémádra megka-
pod belőlük a választ, amelyet kérdéseidre közvetlenül nem kaptál meg.

1. A teljes Rám-hagyatkozás alapja: kettőnk kapcsolata. Én vagyok a 
szőlőtő, te a szőlővessző. Én vagyok a Nap, te a napsugár. Én vagyok a For-
rás, te a kis patak. Én vagyok az Út, te ennek az útnak vándora. Elég tehát 
annyit elhinned, hogy Számomra többet érsz a verebeknél! 

Ha minden reggel azzal a tudattal indulsz el életutadon, hogy még ha-
jad szálait is számon tartom, akkor fejlődésnek indult a bizalmad. Igen, mert 
a bizalom sem egy statikus állapot, hanem egy olyan fejlődő élet, amelynek 
táptalaja te vagy, Én pedig az az Erő vagyok, aki küldi a Nap melegét, s biz-
tosítom az esőt permetező felhőket. Mindegyik nélkülözhetetlen. Kell a táp-
talaj, és kell a Nap melege és a jótékony eső is. Tehát a bizalom egy olyan 
fejlődő élet, amely részben mindig teljes, részben pedig mindig növekszik. 
Gondolj egy olyan pohárra, amely mindig tele van éltető nektárral, s közben 
folyton növekszik.
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2. Szellemi, baráti körökbe menni úgy kell, hogy már előre fel kell ké-
szülnöd rá. E felkészülés módja a következő: a/ Tudatosítod magadban, hogy 
feltétlenül gazdagodni fogsz ott lelkileg, szellemileg. Ez nagyon fontos, mert 
ez a tudat nyitottságot és energiát biztosít a gazdagodás megvalósítására. b/ 
De készülnöd kell olyan értelemben is, hogy legyen anyagod másokat gazda-
gítani, ha igényt tartanak rá. Tehát vinned kell valamit, hogy legyen adniva-
lód! Ha e két szempontot komolyan veszed, akkor fogsz tudni koncentrálni.

3.  A  benned  megszólaló  HANG-ra  akkor  mondhatod,  hogy az  Én 
HANG-om, ha egyértelmű, minden kétséget kizáróan világos. Ha a HANG 
nem ilyen, akkor az vagy tőled van, vagy valami szemtelen szellem játéka. 
Én vagyok a világ világossága! A benned lévő világnak is világossága va-
gyok!

4. A befelé figyelés nem erőltetés eredménye, hanem relaxálás, tehát 
ellazulás eredménye. Minden nap biztosíts magad számára - és ezáltal termé-
szetesen az Én számomra - lehetőséget olyan ellazulásra, amelyben nem a 
szellemed lazul el, tehát ne a fantáziádat engedd szabadon, hanem testedet, 
izomzatodat, hogy szellemileg Rám tudj koncentrálni. A figyelem-összpon-
tosításnak ez a módja a legalkalmasabb arra, hogy huzamos ideig egészen be-
lül meghallhass Engem.

5. Mindenkiben ott van a gyógyító erő, mint kicsiny magocska. Ez az 
erő a hit által kezd működni. Ahhoz, hogy valaki gyógyító legyen, az szüksé-
ges, hogy higgyen a benne lévő erőben, és kapja meg szerepként ezt a felada-
tot. Ha önzetlen szeretetben él, akkor Tőlem megkaphatja ezt a szerepet. Ha 
önzésben, akkor az ősellenség is megadhatja övéinek ezt. Ezek lesznek azok, 
akik majd hivatkoznak Előttem, hogy az Én nevemben tettek csodákat, s Én 
ezeknek fogom mondani:  "Nem ismerlek benneteket! Távozzatok Tőlem!" 
(Máté 7;23).

6. Nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek! Nincs a világon olyan 
írás, amely idővel meg ne hamisíttatna! Ennek egyszerű oka az, hogy minden 
fordítás ferdítés is, és minden élő nyelv - csak ilyenen lehet értelmes monda-
tokat írni - fejlődő, tehát változó kerete, ruhája olyan gondolatoknak, ame-
lyek ugyancsak fejlődő értelemmel rendelkező emberekben fogalmazódtak 
meg. Az nem volt véletlen, hogy Én egyetlen leírt mondatot sem hagytam rá-
tok!

Éppen ezért ne az legyen a fontos, hogy mit és hogyan írtak, hanem az, 
hogy mit eredményez, milyen gyümölcsöket hoz számotokra a Biblia olvasá-
sa. Van olyan, akiben gyűlöletet ébreszt, van, akiben szeretetet. Van, akiben 
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széthúzást, van, akiben összetartást hoz létre. Van, aki saját igazát olvassa ki 
belőle, és van, aki mások tévedéseit. Van, aki ítéletet, és van, aki bocsánatot. 
   A Sátán Engem is a Bibliára hivatkozva kísértett! (Lukács 4;10-11).

E válaszaim a HANG-könyvek 10-dik kötetében fognak megjelenni. 
Ajánlom, hogy olvasd e könyveket, s meg fogod tapasztalni, hogy együtt tu-
dunk dolgozni a te benső békéd megtalálásában, megőrzésében, lelked fejlő-
désének érdekében.

Amennyiben szabadságotokkal nem fogjátok akadályozni elgondoláso-
mat, a 10-dik kötet után olyan szemelvény-gyűjtemény kiadására adom áldá-
somat, amely tartalom szerint foglalja majd össze és csoportosítja a tíz kötet 
anyagát. 

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
****************************************************

775. HOGYAN VÁLTOZZAM MEG?
Kérdező: 1. Nehezen bírom mások szenvedését. 2. Hogyan változtat-

hatok  saját  rossz  természetemen?  3.  Mások  szenvedéseit  vállaltam 
magamra?

HANG: "1. Drága Gyermekem! A földi élet velejárója, hogy elkop-
nak, kimerülnek azok a tartályok, amelyek feladata volt biztosítani számo-
tokra azt, hogy uralkodjatok idegeitek fölött. A földi életbe mindenki belefá-
rad, aki erre időt kap. 

Én  is  nehezen  tudom elviselni  mások  szenvedését.  Hidd  el,  emiatt 
Édesanyám szíve már sokszor meghasadt volna, ha ez itt egyáltalán lehetsé-
ges lenne. Hidd el, Engem naponta keresztre feszítenek a szenvedőkben, s Én 
vállalom ezt, mert tudom, hogy ez mindenkinek javára válik. 

Bizony a legnagyobb szenvedő az Atyaisten,  az Ő egyszülött  Fia és 
kettőjük közös  Lelke!  E szenvedéseiteknek pedig éppen azért  lehet  isteni 
szenvedés nevet adni, mert bennetek élünk, veletek szenvedünk. E szenvedé-
sünkhöz erőt számunkra is annak megtapasztalása ad, hogy vannak, akik sze-
retnek,  vannak,  akik  értünk  vállalják,  hogy szenvedjünk bennük,  vannak, 
akik a szenvedésük által kerülnek közelebb ahhoz a megbocsátó irgalomhoz, 
amelynek egyik legtisztább megnyilatkozása az egyik lator bocsánatkérő fo-
hásza volt a kereszten, s aki megélhette halála pillanatában, hogy ezért a pil-
lanatért érdemes volt megszületnie. Megélhette, hogy bár bitófán vívta halál-
tusáját, de találkozott az IRGALOMMAL!
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A te szenvedésedben is, a másokért érzett szenvedésednek fájdalmában 
is irgalmas jóságom az a gyógyír, amely segít téged abban, hogy elmond-
hasd: ezért érdemes volt megszületned.

2. Gondolod, hogy ami eddig nem sikerült,  az ezután sikerülni fog? 
Gondolod, hogy megváltoztathatod természetedet? Gondolod, hogy erre len-
ne szükséged? Vagy Nekem lenne erre szükségem? Nem. Bizony nem. Az a 
lényeg, hogy az Enyém vagy! A többi nem érdekes. Az a rövid kis idő, ami 
még hátravan ahhoz, hogy színről színre találkozhass Velem, nagyon hamar 
elmúlik. Hidd el, már Én is alig várom! Akkor majd megérted, hogy benned 
is, mint minden gyermekemben, az az isteni természet a fontos, amelyet Én 
biztosítok számodra egy örökkévalóságon át!

3. Bizony volt olyan, hogy mások szenvedéseit vállaltad magadra, de 
nem olyan értelemben, ahogy ezt gondolod. Ha valaki szeretetből vállal má-
sokért szenvedéseket, az lelkileg termékenyítően hat. De ha valaki felvállalja 
mások helytelen cselekedeteinek következményeit anélkül, hogy az illető a 
helytelen cselekedetét megbánta volna, az bizony nem azt az Én keresztemet 
cipeli, amire azt mondtam, hogy édes és elviselhető, hanem - bocsánat a kife-
jezésért - butaságának keresztjét, s ez bizony azért nehéz, mert Én nem tudok 
hozzáférni, hogy segítsem őt.

Tudomásul kell venned, hogy mások helyett sem megtérni, sem szen-
vedést vállalni nem lehet úgy, hogy ők ebből bűnbánat nélkül előnyhöz jus-
sanak.

Nagyon szeretlek! Kezemben, szívemben van életed! Imádkozz a ben-
ső szabadság, a minden megkötözöttségtől való megszabadulás kegyelméért! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
*******************************************************

776. KERESEM ÖNMAGAMAT
Kérdező: 1. Keresem önmagamat. 2. Túlságosan gátlásos vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem! Kettős feladat vállalásával jöttél a Föld-

re. Az egyik éppen a keresés vállalása volt. Csak azok élik ezt meg, akik lel-
kük mélyén már tudják, hogy amit keresnek, azt csak olyan feladatokban tud-
ják megtalálni, amelyek túlnyúlnak a mulandóság határain. Ezért keresők, s 
mindaddig keresők maradnak, amíg nem teszik ki magukat keserű csalódá-
soknak. A csalódást pedig csak azok kerülik el, akik nem bíznak mulandó 
dolgokban úgy, hogy azokat célnak tartanák. 

Aki a mulandó dolgokat, legyenek azok akár tárgyak, akár személyek, 
akár események, eszközöknek tartják annak érdekében, hogy örök értékek 
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birtokába  jussanak,  azok  bármennyire  gátlásosak,  az  ÉLETRE  szavaztak, 
míg a gátlástalanok a halálra. 

Valójában mindenkinek az ÉLETRE kellene szavaznia, de ehhez egy 
olyan benső érettség szükséges, amely bizony gátlásosságokban mutatkozik 
meg, s e nélkül nem megy. A gátlásos ember többre teremtődött, mint amit 
megél. A gátlástalan ember kevesebbre hangolta be magát, mint ami az em-
beri  élethez szükséges.  Éppen ezért  nem rövidtávú csalódásoknak teszi  ki 
magát, hanem magában az élet egészében csalódik. A gátlástalan emberek 
halála iszonyatos! Míg a gátlásos emberek éppen a földi élet végén jönnek rá, 
hogy mennyire jól jártak!

Látszatra a gátlásos emberek nehezen boldogulnak magukkal, mások-
kal  egyaránt.  Valójában  azonban  pontosan  attól  a  veszélytől  menekülnek 
meg, amelyben szinte szükségszerűen tönkremennek lelkileg azok, akik nem 
gátlásosak. 

Te nem rontottál el semmit azzal, hogy az a párkapcsolat nem úgy ala-
kult, ahogyan szeretted volna. Ha valaki azért válik le tőled, mert túlságosan 
komoly vagy, akkor az az illető még nagyon éretlen hozzád! Ne kívánkozz 
arra, hogy bármilyen emberi kapcsolat érdekében lealacsonyodj! Maradj an-
nak, aki vagy, s akkor, ha javadra válik, úgyis belesodródsz neked megfelelő 
párkapcsolatba, illetve lesz olyan, aki, ha még nem érte el azt a lelki érzé-
kenységi fokot, amelyben te élsz, akkor majd igyekezni fog felkapaszkodni 
erre. 

Te semmiképpen se tedd lejjebb a mércét! Nem te vagy az életidegen! 
Nélkülem az élet nem érdemli meg az élet nevet! Ezt jegyezd meg jól! Egy 
örökkévalóságon át hálás leszel Nekem ezért, ha ehhez tartod magad!

Nagyon szeretlek. E szeretetet semmiféle földi szeretet nem közelítheti 
meg. Nem engedem, hogy magadra maradj! Ott élek szíved legmélyén, és ér-
ted élek  ott!  Gondolj  többször  erre,  s  kérd  Tőlem azt  a  megtapasztalást, 
amely erősítheti benned az Irántam való hűségedet akkor is, amikor a várako-
zás fájdalmát éled át.

Az Én szeretetem nem csupán szavakból áll! Nézz a keresztre, s gon-
dolj arra, hogy nem hiába vagyok kitárt karral odaszegezve!  Én aztán igazán 
a várakozás fájdalmát élem át már évezredek óta. Ha e fájdalomból kicsiny 
csepp neked is jut, ez ne kedvetlenítsen el, inkább érezd kitüntetésnek, hogy 
ebben is EGY lehettél Velem!

   Nagyon szeretlek, és most megáldalak
                     a BIZALOM ÉS HŰSÉG LELKÉVEL!"
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*******************************************************
777. FIAM MIATTAM BETEG?

Kérdező: Fiam betegségével kapcsolatban kérem a HANG válaszát. 
Miattam nem gyógyul? Saját testi fájdalmam üzen valamit nekem?

HANG: "Gyermekem! Akit szeretünk, azt féltjük. Én úgy érzékelte-
tem veletek szeretetemet, féltésemet, hogy nyugtalanok vagytok, ha olyat tet-
tetek, ami károtokra van. Ti úgy mutatjátok ki, hogy szeretitek egymást, hogy 
szintén ti váltok nyugtalanná, ha a szeretett lénnyel valami baj történt. És itt 
van a probléma. Ez így nem jó. Nem, mert ez már nem az Én szeretetem ben-
neteket, hanem a ti megkötözöttségetek egymással.

Drága Gyermek! Neked meg kell elégedned azzal, ahogy Én szeretem 
gyermekedet. Meg kell elégedned azzal, hogy Én nyugtalanítsam az ő lelkiis-
meretét, ha azt látom, hogy változtatnia kell valamin. Meg kell elégedned az-
zal is, hogy a te lelkiismeretedet Én nyugtalanítsam. 

Az nem jó, ha bárki más nyugtalanítani tud téged. Nem jó, ha gyerme-
ked állapota, vagy bárki állapota miatt nyugtalankodsz. Nyugtalankodni csak 
akkor van JOGOD, ha valamit elrontottál. De ilyenkor is tudnod kell, hogy 
az Istent szeretőknek minden a javukra válik, tehát, ha te bármi rosszat tettél, 
ha utána megbántad, akkor Én javára fordítom mindenkinek a te rossz tette-
det is. A világtörténelemben nem történt nagyobb gonosztett annál, mint mi-
kor Engem keresztre feszítettek. És ez a gonosztett is minden Istent szerető-
nek javára vált. Természetesen Nekem is! Olvasd csak el Lukács 24;26 sza-
vait! 

Te bizony nem engedted el gyermekedet. Majd akkor fogod elengedni, 
ha azt éled meg, hogy számodra nem az a fontos, hogy vele mi lesz, hanem 
az, hogy veled és Velem mi lesz! Ővele úgyis az lesz, hogy jól jár, ha Istent 
szerető, és úgyis az lesz, hogy rosszul jár, ha nem Istent szerető. E választá-
sába sem te, sem Én beleszólni nem tudunk. Ez annyira az ő szabadságköré-
hez tartozik, hogy oda még az Isten sem léphet be, ha egyszer szabadnak te-
remtette. Márpedig annak teremtette, azért ember.

Téged nem azért választott ő anyjául, mert te "feltétel nélkül elfogadtad 
dolgait". Azért választott téged, mert neked pontosan ő tud olyan lehetőséget 
adni, amiben feloldhatod karmikus megkötözöttségedet, melyet ha nem te-
szel, akkor ő ugyan ezzel nem veszít, természetesen nem is nyer, de te veszí-
tesz!

Értsd meg! Nem azért  vagy, hogy gyermekedért  élj!  A világon még 
senkit nem tett boldoggá az, hogy gyermekéért élhet. Értem kell élned, akár 
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gyermeked ellenében is! Még pontosabban: A Tőlem kapott tanítás szerint 
kell élned, vagyis Engem, mint UTAT kell vállalnod, ha meg akarsz felelni 
annak a szerepnek, miért a Földre születtél. A te gyermeked baja egy a sok-
millió baj közül, amiről értesülhetsz. Neked is meg kell tanulnod feladatok-
ban gondolkodnod, és nem személyekben. Anyámnak is ez volt földi életé-
ben a legnehezebb, és minden édesanyának ez a legnehezebb. De meg kell 
tanulnotok, ha élni akartok!(Máté 10;37). Ő azért a te gyermeked, hogy vele 
kapcsolatban tanuld meg, hol van a te szabadságod határa, és hol kezdődik az 
övé. 

Mindenkit szeretned kell, de legnehezebb azokat, akikkel együtt éltek. 
Akit nem nehéz szeretni, azt nem is lehet érdemszerzően szeretni. A Földön 
érdemszerzően csak nehezen lehet szeretni (Máté 5;46). Áldozat nélkül nincs 
érdemszerző szeretet. A Földre senki sem jött azért, hogy jól érezze magát. 
Ide mindenki azért jött, hogy feladatot teljesítsen. Nehéz feladatot! Aki ezt 
belátja, az még örülni is tud ennek. Aki nem látja be, az kesereg.

Az más lapra tartozik, hogy Én adok boldogító kegyelmeket már itt a 
Földön is. De senki sem ezért született, hogy ezt megkapja. Erre a Mennyor-
szág való. A bennetek lévő jelenlétem, tehát a bennetek lévő Mennyország, 
nem képes állandósítani senkiben sem élményszerűen a benső békét a Föl-
dön. Ezt Én sem tudtam megélni így, bár egyértelmű volt előttem tudatom-
ban, hogy egy vagyok az Atyával. Ti e téren sem lehettek különbek Nálam!

Amit tehát tőled kérek, az ez: Legyen reggeli imád! Reggeli imádban 
beszéld meg velem, mi a teendőd azon a napon Velem kapcsolatban. Tehát 
nem gyermekeddel kapcsolatban, hanem Velem kapcsolatban. Ez érintheti a 
gyermekedet is, de nem ő a lényeg. A lényeg a kettőnk kapcsolata. Ezt kell 
kibontanod napi feladataidban, amelyek kell hogy túljuttassanak családi kö-
rödön mások felé, akik nagyon rászorulnak arra, hogy segítséget kapjanak tő-
led. Ne feledd: Én minden rászorulóban jelen vagyok és várlak!

Megáldalak a SZABADSÁG  LELKÉVEL!" 
*******************************************************

778. SEGÍTENI SZERETNÉK MÁSOKON!
Kérdező:  1. Szeretnék másokon segíteni, gyógyítani, testi-lelki bajai-

kon enyhíteni. 2. Nem szeretném, ha  elvinne a pénz, és csak olyan munkát 
szeretnék vállalni, amely nemcsak pénzszerzésre való. 3. Hol a helyem, mi a 
szerepem? 4. Gyakran a könnyekig meghatódom Vele kapcsolatban.

HANG: "Gyermekem! A benned lévő zavart bizony ki kell tisztáznod. 
Addig nem lehet  rendet  teremteni  sehol,  amíg valaki  csak azt  látja,  hogy 
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nincs rend. Mindennek megfelelő helyet kell találni.  Rendcsináláshoz csak 
így lehet érdemben hozzákezdeni. Gondolkodjunk hát együtt!

Isten minden szellemi teremtényét arra teremtette, azért hívta létbe, te-
hát mindenkinek az a hivatása, hogy másokat szeretetre serkentsen. Ennek 
feltétlen feltétele az, hogy segíteni kell másokon, gyógyítani, testi-lelki bajai-
kat  enyhíteni  kell  azoknak,  akiket  szeretnétek  megtanítani  szeretni,  tehát 
mindazokat, akikkel kapcsolatba kerültetek.

E hivatás mindenki számára természettörvény! Aki nem ezt teszi,  az 
természetellenesen él, tehát embertelen a Földön, és ördögi a szellemvilág-
ban.

E hivatás mellett, és soha nem ellene, meg kell látnotok környezetetek-
ben azokat a lehetőségeket, amelyekkel a ti  mennyei Atyátok igazolja azt, 
hogy számára többet értek a verebeknél. Aki tehát tudatosan éli hivatását, a 
szeretni tanítás megvalósítását, ami nem megy másképpen, csak úgy, ha sze-
retitek azt, akit meg akartok tanítani szeretni, tehát gyógyítjátok, testi-lelki 
bajait  enyhítitek,  akkor megteszitek azt,  amire benneteket kértelek a Máté 
6;33-ban, és ennek szükségszerű következménye lesz, hogy értelmetek segít-
ségével fel is fogjátok használni a földi élethez szükséges megélhetésre adott 
lehetőségeket. De a hangsúly ezen van:" Keressétek az Isten országát,...  a 
többit mind megkapjátok hozzá, mert tudja a ti Atyátok, hogy minderre szük-
ségetek van!"

Ez tehát azt jelenti, hogy nincs olyan munka, amely csak pénzszerzésre 
irányulna. De ugyanakkor minden munkát, a legszentebbnek tűnőt is föl lehet 
csak erre használni!  Embere válogatja!

Drága Gyermekem! Nem az a lényeg, hogy mit  csinálsz,  hanem az, 
hogy miért  csinálod! Minden Értem vállalt  munka biztosít megélhetést,  és 
minden nem Értem vállalt munka tönkretesz, függetlenül attól, hogy mennyit 
keresel vagy nem keresel vele.

Arra a kérdésedre, hogy hol a helyed, és mi a szereped, a válaszom ez: 
Ott a helyed, ahol szíved békéjét megtalálod. Tehát Nálam! A szereped pe-
dig, ha van becsületes reggeli imád - vagyis megbeszéled Velem, hogy miért 
kaptad az új napot, mire kell felhasználnod idődet és hogyan -, akkor minden 
reggel átvehető Lelkemtől.

Megáldalak, hogy reggeli imádban akarj Velem érdemben találkozni!
Megáldalak az ÁHITAT LELKÉVEL!"

******************************************************
779. NEM HITTEM JÉZUSNAK!
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Kérdező: 1. Nem hittem Jézusnak, miután megmondta az igazságot. 2. 
Nehéz úgy élnem, hogy ne okozzak Jézusnak fájdalmat. 3. Nagyon átélem, 
hogy nem érdemeltem meg a sok kapott kegyet.

HANG: "Drága Gyermekem! Engem félreismert akkor is a világ, ami-
kor emberalakban jártam közöttetek, és félreismer most is, amikor különböző 
megjelenési formában itt élek közöttetek. 

Akkor is és most is gondolkodás-átalakítást  kértem és kérek tőletek. 
Igen. Másképpen kell gondolkodnotok Rólam, mint eddig. Nálam emberibb 
ember nem volt és nem is lesz a Földön. 

Az Én nagyságom nem valami földöntúli  fenséges méltóságban van, 
hanem az ADÁS hatalmában. Nem is beszéltem másról nektek akkor sem, és 
most sem tartom fontosnak, hogy mást tudjatok Rólam, mint azt, hogy ÚT, 
IGAZSÁG, ÉLET vagyok. A szeretet útja vagyok, azt az igazságot hoztam 
közétek, hogy szeressétek egymást úgy, amint Én szeretlek titeket, és csak a 
boldog örökélet érdemli meg az élet nevet. 

Én elsősorban nem bámulandó, csodálandó, még csak nem is imádan-
dó vagyok, hanem követendő!!! Példát adtam nektek, hogy úgy éljetek, aho-
gyan Én éltem közöttetek. Ezt pedig csak akkor tudjátok megtenni, ha nem 
álmodoztok, hanem beszélgettek Rólam, és főleg beszélgettek Velem!

Meg kell  mondjam,  hogy nem akarjátok  elhinni,  mennyire  szeretlek 
benneteket.  Pedig  akár  a  betlehemi  jászolra,  akár  a  golgotai  keresztemre, 
akár a kettő közötti otthontalan életemre néztek, mindenütt ezt olvashatjátok 
ki körülményeimből, szívemből egyaránt.

Nagyon  szeretném,  ha  megértenél!  Akkor  értesz  meg,  ha  elhiszed, 
hogy Én elérhető közelségben vagyok. Akkor értesz meg, ha nemcsak tudsz 
Rólam, de barátkozol is Velem. Hidd el, hogy Én, aki a szeretet állandó osz-
togatója vagyok, Én vagyok a világon a legnagyobb koldulója is a szeretet-
nek! És valami csodálatosan nagy adomány árad mindannyiszor a világra, 
ahányszor valaki igazán szeretni kezd Engem. Vagyis, ha bár tehetné, de nem 
bánt senkit, bár igazságtalanul bántották, mégis megbocsát, és bár maga is 
szegény, de észreveszi a magánál szegényebbeket, és segít ott és úgy, ahol és 
ahogy tud. Ha ezt látom, akkor "madarat lehet velem fogatni!" Ahol ezt lá-
tom, ott mindenre képes vagyok annak érdekében, aki szeret! Ez jelenti azt, 
hogy a hívőnek minden lehetséges, mert abban mindenhatóvá, teremtő szere-
tetté válok.

Szeretni valóban nehéz a Földön, mert itt ez idegenül cseng. Igen, mert 
ti magatok is idegenek vagytok, csak ezt nem akarjátok tapasztalati valóság-
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nak elfogadni. Pedig nincs maradandó lakásotok a Földön. Én, aki vándortár-
satok vagyok, egyben otthonotok is vagyok. E kijelentésem tartalmát imáid-
ban, elmélkedéseidben kell életté váltanod. Igen. Én is időigényes vagyok! 
Csak az tud Rám vigyázni, aki időt szentel Rám. És csak arra tudok vigyázni, 
aki vigyázni akar Rám!

A leveledben leírt imádságról tudnod kell annyit, hogy azok a gondola-
tok, amelyeket tartalmaz, nem befejezett,  elért valóságok, hanem törekvési 
irányok. Az hisz, aki úgy él, mintha hinne, az remél, aki úgy él, mintha re-
mélne, az szeret, aki arra törekszik, hogy szeressen, stb. Ezért nem kell hozzá 
semmiféle tökéletességi fokot elérned, csak el kell határoznod, hogy ezekre 
törekszel, és már járod is ezt az utat.

Megáldalak SZERETETEM  LELKÉVEL!" 
*****************************************************

780. NAGYON BETEGES VAGYOK
Kérdező:  1. Miért nem tudom jól megállni helyemet lelkileg? 2. Na-

gyon beteges vagyok. 3. Munkahelyem komoly problémát jelent. 4. Szenve-
dek  a  társtalanságtól.  5.  Egy egyházról  és  annak  alapítójáról  kérek  véle-
ményt.

HANG: "Kedves Barátom! Kérdéseidnek egyetlen főgyökere van: ket-
tőnk kapcsolata. Minden olyan válasz, amely nem ebből indul ki, nemcsak 
tüneti kezelést sem ad, de még el is mérgesíti lelked sebeit. Egy sebre homo-
kot szórni nem jelent tüneti kezelést. Kifejezetten ártalmas.

Én azért jöttem közétek, hogy bennetek tudjak élni. Nemcsak emléket 
hagytam rátok, mint egy kedves családtag, aki halála előtt végrendelkezik az 
itt maradottak javára. Nem. Én valóban itt maradtam különböző formában, s 
az egyik legáldásosabb formám a bennetek való jelenlétem. Bennetek élek 
annyira, amennyire ezt engeditek. Az nem elég, hogy erőmet igénybe veszi-
tek. Az sem elég, ha szeretetem rendelkezésetekre áll. Még az sem elég, hogy 
higgyetek Bennem. Hogy is volna elég az erőm, ha nem tudjátok, hogyan 
kell azt használni!? Hogy is volna elég szeretetem, ha nem tudjátok, mi an-
nak a tartalma!? Hogy is volna elég hitetek, ha nem tudjátok, hogy miben 
kell hinnetek!?

Engem meg kell ISMERNI annak, aki boldog akar lenni. Vállalnia kell 
azt a szellemi munkát, amely lehetővé teszi, hogy működni tudjak benne. A 
kegyelem csak abban az irányban tud hatni, amelyben értelmetek nyitott. Ta-
nítványom csak az lehet, aki tanulni akar Tőlem és Engem.
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Akkor kezdesz tanítványom lenni, ha az kezd érdekelni, hogy Én mit 
tanítottam, és az, hogy Velem mi van?! Ha tanulsz Engem, akkor megtapasz-
talásaid is lesznek. Újra és újra mondom: Én tanítani jöttem közétek, mert 
boldogtalanságotok forrása vétkes vagy vétlen tudatlanságotok. Abban mind-
kettő  megegyezik,  hogy pótolni  kell  egy hiányt.  Megváltásotok  nem más, 
mint fölkínálása Részemről annak a világosságnak, amely el tudja oszlatni 
értelmetek egéről a butaság sötét felhőit. Az a megváltott, aki ezt a megvilá-
gosítást,  megvilágosodást  elfogadja.  Semmit  nem megy előre életetek,  ha 
erőmet  használjátok,  de  világszemléletemet  nem  ismeritek.  Semmit  nem 
használ sem az egészség, sem a gazdagság, sem a hatalom, ha nem láttok az 
Én szememmel, ha nem gondolkodtok az Én eszemmel, ha nem égtek az Én 
Lelkem által.

Az az égi tűz, amelyet a Földre hoztam, csak akkor tudja kioltani élete-
tekből a pokol tüzének lángját, szívemmel csak akkor tudtok lángolóan sze-
retni, ha eszemmel akartok gondolkodni. Ez nagyon is lehetséges!

Ma ateisták tanítanak iskoláitokban. Ateisták kormányoznak hivatalai-
tokban, ateisták irányítják gazdasági életeteket, s készítik fegyvereikkel rom-
ba dönteni a világot. Minek kell még eljönni, hogy megértsétek: vagy az Én 
tanítványaimmá lesztek, s ezzel az ÉLETET választjátok, vagy az ördög tanít 
benneteket saját praktikáira, s akkor a halálnak lesztek gyászhuszárai. Mikor 
értitek meg, hogy nem lehet kiszállni ebből a választási szorítóból? 

Persze, hogy nem tudod megállni helyedet lelkileg, ha jönnek kísérté-
sek, megpróbáltatások. Az akaratot nem a nagy elhatározások teszik erőssé, 
hanem a nyugodt, következetes elmélkedésekben leszűrt tanulságok, az elha-
tározásaidnak megmotiválásai, a meglátott jó elérésére egy útnak okos gon-
dolatokkal történt kikövezései, alátámasztásai. Még akkor is csak bukdácso-
lás az életetek, ha ezt teszitek. De akkor legalább nem reménytelen. E nélkül, 
rendszeres reggeli ima nélkül, rendszeres szentírásolvasás nélkül, rendszeres 
imádságok nélkül semmi sem megy! Én aztán igazán EGY voltam az Atyá-
val, s mégis, még nekem is szükségem volt arra, hogy akár éjszakákat át-
imádkozzam, hogy lássak tisztán, és képes legyek tenni azt, amit jónak felis-
mertem. Miből gondolod, hogy ennél kevesebbel te célhoz juthatsz? Nincs 
időd rendszeres  imára,  elmélkedésre?  Aki  örökkévalóságban gondolkodik, 
annak mindig van ideje arra, ami kapcsolatban van az örökkévalósággal. Az 
ember pedig olyan lény, aki az örökkévalóságból jött és az örökkévalóságban 
van végleges otthona. Ember az, aki mindent eszköznek tart e cél érdekében. 
Aki nem ezt teszi, annak ellenére, hogy szellemi lény, az embertelen.
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Betegséged forrása tehát a Velem való pongyola kapcsolatod, amelyet 
pótcselekvésekkel, póttanulással sem lehet éretté tenni. Neked nem szabadna 
betegnek lenned oly gyakran és olyan formában, hogy munkahelyedről hiá-
nyozz. Neked azt is meg kell tanulnod, hogy nem azért jöttél a Földre, hogy 
jól érezd magad, hanem azért, hogy lefizesd boldogságod árát. Bizony, a bol-
dogságnak ára van! A Földön könnyen csak a kárhozottak élnek. De ne hidd, 
hogy ők boldogok! A Mennyország örökösei nehezen élnek a Földön. S mi-
nél biztosabban várományosok, annál nehezebben!

Természetes, hogy magányos vagy. A házasságban lévők is magányo-
sak mindaddig, amíg igazán Rám nem találnak. Ezt a magányukat úgy élik 
meg, hogy szinte elviselhetetlen számukra a megszokott társ. Ezért vannak 
tele a kocsmák, s ezért annyi a válás. Aki rám talál, az ha Tőlem azt a szere-
pet kapja, hogy legyen családos, akkor szinte minden megerőltetés nélkül be-
lesodródik ebbe.

A scientológia alapítója által közzétett DIANETIKA gyakorlati alkal-
mazása nem valósítható meg. Elmélet marad, s mint minden elmélet, ez is le 
fog csengeni, túllép rajta az idő. Ismeretek gyarapítására kétségtelenül alkal-
masak az ilyen és ehhez hasonló elméletek, s még reményt is nyújtanak arra, 
hogy nagyobb önmegvalósulást élj meg, de olyan idő- és önuralom-igénye-
sek, olyan körülmények biztosítását kívánják, hogy menet közben belefárad-
nak gyakorlóik.

Többet  érsz  el  azzal,  ha  evangéliumaimat  tanulmányozod.  Nagyobb 
önismeretre fogsz jutni, és ami még ennél is fontosabb, jobban fogsz Engem 
ismerni, s természetesen szeretni is.
Ezt várom tőled. Megáldalak!"

*****************************************************
781. JÉZUS HOGYAN VÉLEKEDIK RÓLAM?

Kérdező: 1. Mi a véleménye Jézusnak rólam? 2. Elég, ha szeretetener-
giát küldök egy beteg felé? 3. Egy "Miatyánk" szöveg jobb-e a bibliainál?

HANG: "1. Lelkiismereteden keresztül mindig megmondom, hogy ho-
gyan vélekedek rólad. Vélekedésem tehát változó, mivel a te szándékvilágod 
is változó.

2. Nem elég szeretetenergiát küldeni. A szeretetenergiával együtt kell 
menni, együtt kell élni, együtt kell szolgálni. Ha nem ezt teszed, akkor azok 
közé állsz, akik majd azt mondják Nekem: "Nem a Te nevedben tettünk cso-
dákat?" Én pedig ezt fogom válaszolni: "Nem ismerlek benneteket, távozza-
tok Tőlem!" (Máté 7;22-23).
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A te szereteted akkor igazi, ha szolgálatban, türelemben, megbocsátás-
ban, segítésben, ajándékozásban, tehát életformában nyilvánul meg. Az nem 
baj, ha ez nem sikerül. De igenis baj, ha nem törekszel rá, hogy sikerüljön. 
Gondolj arra, hogy Engem szolgálsz abban, akit szolgálsz! Akkor is Engem 
szolgálsz, ha nem lehet Rám ismerni benne. Pontosan ezért szükséges szí-
vednek nyitott szeme, vagyis a hited!

3.  A  "Miatyánk"  szövegével  kapcsolatban  pedig  magad  is  láthatod, 
hogy mindegyik változata nagyon szép ima. Bármelyiket mondod, ha benne 
dobog a szíved, akkor Engem is szíven talál. Nekem mindegyik egyforma. 
Nem a szöveg a lényeg, hanem az, aki ajkáról Felém száll.

Kétségtelen, hogy az általad küldött új változat számotokra világosabb-
nak tűnik, mint az ősrégi változat. Ide iratom az általad küldött szöveget:

  "MI ATYÁNK, TE, AKI A MENNYBEN VAGY, SZENT A TE NE-
VED MINDÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ.

   A TE ORSZÁGOD a mi országunk, amelyben a
         TE AKARATOD, az IGAZSÁGOD és a SZERETETED van jelen. A 
TE SZENT SZELLEMED IRÁNYÍTSON bennünket, és bocsásd meg a bot-
lásainkat.

ADJ nekünk erőt, hogy ellenálljunk a gonosz kísértéseknek, és hogy 
meg tudjunk bocsátani felebarátainknak szeretettel.

MENNYEI ATYÁNK, LÉGY velünk, és segíts bennünket, hogy a TE 
AKARATOD szerint éljünk, cselekedjünk és dicsőítsünk

TÉGED a FIÚ és a SZENT SZELLEM által
                               mindörökké.
                                 ÁMEN."

******************************************************
782. EGY ÁLOMRÓL

Kérdező: 1. Álmomban a házunk felé futottam, majd egy fényes gömb 
jelent meg, és azt mondta, hogy mindig velem lesz. Mit jelent ez?  2. Miért 
nem nyílik ki a harmadik szemem? 3. Nem tudok ellazulni.

HANG: "Álmod a következőt tudatja veled: Lelked mélyén nagyon 
belekapaszkodsz abba, ami e világon otthonodat jelenti.  De már megjelent 
tudatalatti világodban az a FÉNY, aki a te igazi otthonod. Benned még sok 
az elégedetlenség amiatt, mert nem úgy alakulnak körülötted a dolgok, aho-
gyan szeretnéd. Te még ezekbe kapaszkodsz. A FÉNY pedig már beléd ka-
paszkodott! Ő jobban vigyáz rád, mint te a mulandó dolgaidra. Ő jobb kísé-
rőd, mint ahogy te kíséred életeddel azt, azokat, akik hozzád tartoznak.
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Álmod arra figyelmeztet, hogy szíved nyugalma abban a szabadságban 
van, amely még azt sem tartja fontosnak, hogy kinyíljék a harmadik szeme. 
Azt sem, hogy látó legyen, sőt még azt sem, hogy ellazuljon. 

Ez utóbbi ugyan nagyon jó, de nem lényeges. Az előbbire, tehát a har-
madik szemre még azt sem lehet mondani, hogy jó. Amekkora értéket hor-
doz, annyi felelősséggel is jár, és akiknek e szemük megnyílt, sokkal jobban 
ki vannak téve a megtévesztő szellem támadásainak. Én nem ajánlanám sen-
kinek, hogy a harmadik szem megnyílására törekedjen. Akinek szerepéhez 
erre szükség van, annak úgyis megnyílik e szem. Akinek pedig nincs erre 
szüksége, annak ez csak teher, sőt nagyon sok tévedés forrásává válik.

Az ellazulásra viszont jó, ha törekszel. Nem szellemileg kell ellazul-
nod, hanem izomzatilag! Kis gyakorlattal mindenki el tudja lazítani izmait, 
ha megfelelően, lábától a fejéig gondolatban kiadja testrészeinek ellazulásra 
a parancsot. Ilyen testi ellazult állapotban azonban a gondolataidat nem sza-
bad rábízni a fantázia szárnyaira, mivel e szárnyak könnyen kerülnek az ősel-
lenség, egy megtévesztő szellem kormányzása alá. Neked az Én jelenlétemre 
kell koncentrálnod! Hidd el, találkozni fogsz Velem!

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

783. PROBLÉMÁS A TERMÉSZETEM
Kérdező: 1. Nagyon szeretem a természetet. 2. Gátlásos, visszahúzódó 

vagyok. A Te én vagyok, ez nem tiszta előttem.  Mit jelent az az álmom, 
melyben megöltek?

HANG: "Gyermekem! A téged körülölelő természet az Én szeretetem-
nek egyik látványos megjelenülése. Szeretet az Isten. Szeretlek. Ezt mondja 
körülötted a rend, a szépség, a harmónia, a körülötted felszabadultan lüktető 
élet. Szeretlek. Ezt illatozzák a virágok, ezt éneklik a madarak, és ezt zongo-
rázza a szél a fák lomb-orgonáin. Szeretlek. Ezt ragyogja a Nap simogató 
melege, az ég fehér bárányfelhőkkel bodorított kékje. Szeretlek. Ezt lélegzi a 
föld, a mező, az erdő, a rét, a tó és a patak.

Ha megfelelően ápolnátok magatokban azt az érzéket, amely képes ki-
nyitni szíveteket, értelmeteket, fantáziátok egyaránt az Én első kinyilatkozta-
tásomra, vagyis a természetre, akkor jobban és tisztábban tudnátok megélni 
Engem önmagatokban is.

Az nem baj, ha gátlásos vagy. Érzékenységed nem beteges eltorzulás, 
hanem annak egy sajátos megnyilvánulása, amit egykor Én így fogalmaztam 
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meg számotokra: "Óvakodjatok az emberektől!" (Máté 10;17). Ez a vonásod 
még jobban kinyit a természet szépségei felé.

Amit  te  "Te én" párbeszédnek mondasz,  annak kimerítő  tartalmát  a 
HANG könyvek 1. kötetében megtalálhatod.  Amit  te Te-nek mondasz,  az 
mindig Én vagyok, amikor  szándékod szerint  építő,  buzdító  és vigasztaló 
gondolatok merülnek fel benned.

Álmod olyan lényeges változást jelez előre, amely pozitív következmé-
nyeket eredményez annak ellenére, hogy te életelvesztésnek élted meg. "Aki 
elveszíti éltét, az megtalálja azt" (Máté 10;39).

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

784. SEGÍTENI SZERETNÉK!
Kérdező: Nagyon szeretnék segíteni egy balesetet szenvedőn!
HANG: "Gyermekem! Én mindenkin szeretnék segíteni! Minden má-

sodpercben több ezer ember szenved balesetet. Mindegyik ember, EMBER! 
Mindegyik hozzátartozója azt szeretné, ha segíteni lehetne. 

Csak annyiban kell mindenkinek segíteni bárkin, amennyire erre lehe-
tőség van. Amikor nincs esély arra, hogy valakin segíteni tudj, akkor bízd 
Rám az illetőt.  

Ne olyasmivel foglalkozz, ami távol van tőled, hanem azzal, ami ott áll 
előtted minden nap. A reggeli imádban kérdezd meg saját magadat, hogy mi 
az, amit Én azon a napon tőled megkívánok?  Fogsz kapni olyan gondolato-
kat, amelyek felszólítanak majd, és el fogják mondani, hogy mivel töltsd ki a 
napodat. 

Dolgozz! Reggeltől estig foglald le magad okos dolgokkal. Olyanok-
kal, amelyek környezetednek is örömet tudnak okozni. Ne azon törd fejedet, 
hogy hogyan  segítsd  azokat,  akik  orvosok kezében  vannak,  hanem azon, 
hogy hogyan legyél hasznára azoknak, akik körülötted élnek. 

Hidd el, hogy minden megvan benned arra, hogy áldása legyél környe-
zetednek. De csak önfegyelemmel,  másokra figyeléssel,  embertársaid taná-
csait komolyan véve lehet általad szebb a Föld ott, ahol élsz.

Te azért születtél le a Földre, hogy nyugodt, békés, kiegyensúlyozott, 
rugalmas, tanulékony emberré válj. Ezt várom Én is tőled!

Ezt a szándékot szítsd fel magadban minden reggel gondolatban Előt-
tem, és ezt kérd magadtól számon minden este, ugyancsak imában, Előttem.

Megáldalak a TISZTASÁG, a HIGGADTSÁG,
                                 a TANULÉKONYSÁG
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   LELKÉVEL!"
*****************************************************

785. BETÖLTÖTT A SZENTLÉLEK?
Kérdező: 1. Akivel éltem hivatalos házasságban, az nem volt társam. 

Elváltunk. Helyesen tettem ezt? 2. Valaki betöltött Szentszellemmel, de ezt 
nem  éreztem  jónak.  3.  Menjek  el  május  13-án  Gyöngyösre?  4.  Beteg 
vagyok? 5. Jelenlegi kapcsolatomat is feltárom.

HANG: "Drága Gyermekem! Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke. Nem 
az elválásé. Az Én Lelkem az igazság lelke, nem a hazugságé. Az Én Lelkem 
a szabadság lelke, nem a megkötözöttségé. Mit jelent ez?

 Nem te hagytad el társadat, hanem ő hagyott el téged. Miután te ezt tu-
domásul vetted, akkor már nincs értelme, hogy olyasmit beszélj be magad-
nak, ami nem valóság. Tehát te szabad lettél attól, aki téged még hivatalos el-
válásotok előtt már lélekben elhagyott. 

E kijelentésem: "Amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza!" 
(Márk 10;9) sajnos éppen úgy megsérthető, mint az, hogy ne káromoljátok 
Istent, ne lopjatok, stb. 

Amikor tehát te lelkedben valóban átélted, hogy házastársad megszegte 
ígéretét, vagyis azt, hogy érted éljen annyira, amennyire te ezt lehetővé te-
szed számára, akkor te már nem voltál házastársa. Nem magad miatt, hanem 
őmiatta nem voltál az. Ha ő törekedett volna arra, hogy tegyen meg mindent 
érted, és te ennek ellenére elfordulsz tőle, akkor te lennél házasságtörő, és 
nem ő. De így te nem vagy ezzel vádolható. Ezt igazolja az is, hogy most te 
keresel Engem és nem ő.

Tehát azt nem helyeslem, hogy ő elhagyott téged, de azt igen, hogy te 
már szabadnak tudod magadat tőle. Azt nem helyeslem, ha egy olyan ember-
hez mész feleségül, aki elhagyta házastársát, de helyesnek tudom tartani, ha 
olyanhoz mész, akit elhagyott házastársa.

2. Aki az Én Lelkemmel töltődik be, az ettől sohasem lesz rosszul. Az 
Én lelkem gyümölcsei: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hű-
ség, szelídség, önfegyelem (Gal 5;22-23). Ezekből egy sem hiányzik ott, ahol 
az Én Lelkem valakire kiárad! És itt hívom fel figyelmedet arra is, hogy nem 
ajánlom a gyöngyösi utat neked. Benned egyszer már káros hatása volt an-
nak,  hogy azzal  a  vonallal  találkoztál.  Neked nem ajánlom.  Ezt  így nem 
mondanám mindenkinek, de neked mondom.

Van egy szint, amelyen bárki megtapasztalhatja, hogy az Istent szere-
tőknek minden javukra válik. Te nem ezen a szinten vagy. Neked május 13-
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án feltétlenül nagyobb kegyelmeket közvetít Mária, mint bárki a világon. Őt 
keresd fel lélekben. Vele beszéld meg gondjaidat, neki mutasd meg lelki se-
beidet. Tőle kérd testi bajodra is a gyógyulást! Ő édesanyád, aki a teremtmé-
nyek közül a legjobban szeret téged a világon. Nála magadra találhatsz! Ő 
május Királynéja, a béke Királynéja, az irgalom és gyógyulás Királynéja. Ő 
vár téged, mert segíteni akar neked. Hidd el, így igaz! 

Arról  a  kapcsolatról  is,  amit  említettél  leveledben,  Anyám szívében 
megtalálod a megoldáshoz szükséges erőt. Köszönd meg Máriát az Istennek! 
Mária nem kötődik felekezetekhez! Mária hozzátok, gyermekeihez kötődik, 
Irántam való szeretetből!

                    Megáldalak Mária Szívén keresztül!"
******************************************************

786. VÁLASZÚT ELŐTT ÁLLOK
Kérdező: Két feladat közül melyiket vállaljam fel? Az egyik a gyógyí-

tás útja, a másik magyarságunk ősi szellemiségének felélesztése.
HANG: "Drága Gyermekem!  Én egészen más oldalról látom életetek 

megoldását, mint ti. Arra kérlek szeretettel, próbálj átállni az Én oldalamra, 
akkor képes leszel egyszerre mindkét utat járni, mindkét feladatot felvállalni.

Egyetlen  hivatás  létezik  a  világon!  Ennek neve:  SZERETNI TANÍ-
TÁS! Mindenki azért született a Földre, hogy ennek a hivatásának eleget te-
gyen. Nincs más hivatás. Minden más munka eszköz arra, hogy a SZERET-
NI TANÍTÁST minél átéltebb szívvel tudjátok megvalósítani. Ezért jöttetek 
le a Földre, és mivel az évezredek folyamán ez a hivatás elhomályosult ben-
netek, ezért jöttem le Én is a Földre. Ezt kell felszítani mindenkiben, akivel 
kapcsolatba kerültök. 

Akinél ezt azáltal lehet elérni, hogy gyógyítod őt, azt gyógyítanod kell. 
Akinél az ősi magyarság szellemének felébresztése által  kezd élni  a SZE-
RETNI TANÍTÁS, annál ezt kell tenned. De mindig tanúságot kell tenned 
arról, hogy sem az egészség, sem a magyarság semmit sem ér, ha valaki lel-
kének kárát vallja (Máté 16;26). Lelkét pedig mindenki azáltal menti meg, ha 
törekszik megtanítani szeretni azokat, akikkel a Földön kapcsolatban áll.

Az nagyon természetes, hogy csak az vállalkozhat hivatása betöltésére, 
tehát arra, hogy szeretni tanítson, aki szeret. Tehát az, aki senkinek és soha 
ártani nem akar, aki mindig és mindenkinek meg tud bocsátani, ha bántják, 
és mindenkor és mindenhol segít. 

Csak aki ég, az tud másokat meggyújtani, csak aki szeret, az tud máso-
kat hitelesen szeretetre tanítani. Ennek légy apostola! Ezért jöttél a Földre! 
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Erről kell számot adnod önmagadnak akkor, amikor majd átléped a földi élet 
határát, tehát akkor, amikor már senki sem ámíthatja önmagát, amikor már 
senki sem hazudhat önmagának, amikor szembesülsz azzal, amiért a Földre 
születtél.

Én annak a világnak vagyok világossága, amelyben mindent átvilágí-
tok,  szembesítek,  leleplezek,  nyilvánosságra hozok.  Abban a világban kö-
nyörtelenül kitudódik, hogy ki valósította meg hivatását, tehát a szeretni taní-
tást földi életében, ki hallotta meg szívével is szavaimat, amelyek így hang-
zottak: "Keressétek az Isten országát és az ő igazságát" (Máté 6;33), és ki en-
gedte el ezeket füle mellett azáltal, hogy különböző pótcselekedetekkel meg-
próbálta megnyugtatni lelkiismeretét.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
******************************************************

787. TESTÉPÍTÉSSEL FOGLALKOZOM
Kérdező:  1. Testépítéssel foglalkozom. Helyes-e, ha valaki büszke a 

testére?  2.  Szeretnék  megszabadulni  megkötözöttségeimtől.  3.  Van-e  esé-
lyem egy beteljesült életre?

HANG: "Kedves Barátom! Mint tudod, a test a lélek temploma. Egy 
templom Nélkülem nem templom. A templomot templommá az Isten jelenlé-
te teszi. Semmiképpen sem szabad hangsúlyt tenned a testre. Egy nagy szen-
tetek, aki talán a legjobban tükrözött Engem életében felétek, a testet szamár-
testvérnek nevezte.

Semmiképpen sem helyes, ha valaki büszke a testére! Magad is meg 
fogsz lepődni, hogy milyen hamar és mennyire tönkre fog menni a tested. 
Arra kell törekedned, hogy tisztességes munkával tudd úgy elfárasztani a tes-
tedet, hogy ne lázadozzon sikeresen a lélek ellen. 

A  testtel  nem  lehet  kompromisszumot  kötni.  Vagy uralkodsz  rajta, 
vagy ő uralkodik rajtad. Nem a tested által vagy ember, hanem a tested elle-
nére is azzá kell lenned. A Földre azért születtél testben, hogy újjászüless 
egykor lélekben. Aki nem születik újjá lélekben, az nem mehet be országom-
ba! (János 3;3). Lelki, szellemi emberré kell válnod! 

Megkötözöttségeidnek megszüntetése a testi vágyak megzabolázásával 
kezdődik. Ezt átlépni nem lehet. Egy madárnak hiába van életerős szárnya, 
ha földhöz van kötözve a lába. 

Azt megígérhetem, hogy ha te szárnyaid erősítésén dolgozol, akkor Én 
dolgozni fogok azon, hogy megkötözöttségeidtől megszabadulj. Ezért mond-
tam, hogy szellemi emberré kell válnod. 
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Magamra vállalom a megszabadítást. Ha nem tudnád, nevem magyarul 
azt jelenti: Megszabadító! De ezt csak akkor tudom vállalni, ha te magadra 
vállalod, hogy szellemi emberré válj. Olvass, tanulj, gondolkodj, elmélkedj, 
imádkozz, beszélgess olyan emberekkel, akik szellemi értékeket hordoznak! 
Ez a te munkád. Ezt Én sem vállalhatom fel helyetted. Ha ehhez még hozzá-
teszed azt, hogy helyes módon fárasztod a tested is, akkor nagy istenélmé-
nyeket tapasztalhatsz meg, s lelked fejlődését sokkal jobban fogod értékelni, 
mint a testépítő munkád eredményeit.

Feltétlenül van esélyed egy beteljesült élethez. Ha nem lenne esélyed, 
akkor Engem okolhatnál érte. Az más lapra tartozik, hogy te élsz-e a kapott 
eséllyel. De esélyed minden nap van beteljesült életre. Igen, mert a betelje-
sült élet nem más, mint Atyám akaratának elfogadása, megvalósítása. Isten 
senkit sem enged erején felüli kísértésekbe, és senkitől nem kívánja erejét 
meghaladó feladat elvégzését. Ha mégis kíván, akkor Ő mindig hozzáadja 
saját erejét a te lelki erődhöz, s akkor már mindenre képes vagy. Valamikor 
ezt mondottam: "Nálam nélkül semmit sem tehettek!" Ennek pozitív megfo-
galmazásával ezt mondhatom: Velem mindenre képes vagy, amire képesnek 
kell lenned!

Megáldalak a BIZALOM   LELKÉVEL!"
*****************************************************

788. ÖNGYILKOS LETT GYERMEKEM
Kérdező: Öngyilkos gyermekemnek mi lett a sorsa?
HANG:  "Gyermekem!  Azt  biztosan  tudod,  hogy  jobban  szeretem 

gyermekedet, mint te valaha is szerethetnéd. Még pontosabban így fogalmaz-
hatok: benned is Én szerettem gyermekedet. Ha te a legjobbat akarod gyer-
mekednek, akkor Engem sem tarthatsz magadnál rosszabb akaratúnak gyer-
mekeddel kapcsolatban, annál is inkább, mert ő elsősorban nem is a tiéd, ha-
nem az Enyém! 

A másik fontos tudnivaló a te számodra az, hogy gyermekedben is élt 
annyira az élni akarás ösztöne, hogy ezt felelős döntéssel képtelen lett volna 
áttörni. Tehát nem az ő Ellenem irányuló tudatos akarata volt jelen e dönté-
sében, hanem valami egészen más. Majd mindjárt elmondom, hogy mi. De 
előbb tudatosítani akarom benned, hogy amiért valaki nem felel, az semmit 
sem jelent számára erkölcsileg. Tehát e gyermek öngyilkosságával nem kö-
vetett el semmi rosszat senki ellen. 

Miért történhetett hát mégis ez meg? Azért, mert most abban a korban 
éltek, melyben az élet ellensége nagy erőfeszítéseket tesz, hogy minél jobban 
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megkeserítse életeteket. Bár ezzel is önmagának árt, de az Enyéimnek na-
gyon meg tudja nehezíteni azt a rövid életet, amit a Földön töltenetek kell.

Az Én Atyám azért engedi meg az ősellenségnek ezt az ártó szándék 
kinyilvánítását,  amiért  megengedte  az  Én kereszthalálomat,  és  megengedi 
annyi ártatlan ember nyomorát, szenvedését. Mindezt azért engedi meg, mert 
ezzel az engedélyével jobban meg tud nyilvánulni a jó és a rossz egyaránt, te-
hát azok, akik elhomályosult lelki szemekkel élnek a Földön, azok is rálát-
hatnak arra, hogy mi a rossz és mi a jó, s így még időben visszatérhetnek 
Hozzám. 

A te gyermeked halála tehát főleg titeket, itt maradottakat kényszerít 
arra, hogy ráébredjetek: válaszút előtt álltok. Vagy megdöbbent benneteket a 
földi  élet mulandósága, s elkezdetek örökélet perspektívában gondolkodni, 
vagy végleg lesüllyedtek mélyen az embertelenség szintjére,  és végleg le-
mondotok arról, hogy megvalósítsátok azt, amiért a Földre jöttetek, amiért a 
Földre jöttem. Célunk ugyanis közös volt, mikor elhatároztuk, hogy a Földre 
születünk. Közös célunk volt az, hogy egymásért, egymással élünk a Földön, 
amit majd folytatni tudunk a mennyben is.

Gyermeked földi életének tehát nem ő maga vetett véget, hanem az a 
gonosz erő, amely csak azért kaphatott erre engedélyt, mert Isten tudta, hogy 
ezzel gyermeked veszíteni nem fog, sőt nyerhet!, ti pedig, akik még itt ma-
radtatok rövid ideig a Földön, nagyobb benső indítással kereshetitek e halál 
következtében a Velem való kapcsolatot, vagyis annak az igazságnak átélé-
sét, amelyet egykor így fejeztem ki: "Aki hisz Bennem, ....az halált nem lát 
sohasem" (János 11;25-26).

Ne nyugtalankodj hát gyermeked miatt! Jobb helyen van, mint volt a 
Földön. Innen senki sem kívánkozik le a Földre. Aki mégis vállalja, hogy in-
nen leszülessen, az csakúgy, mint én egykor, hősies küldetést vállalva vállal-
ja azt. Az ilyeneknek nincs is irigylésre méltó életük a Földön földi mércével 
mérve. De életük egeket megmozgató erővel képes formálni jó irányban a 
Földön százezrek lelkét!

Térjetek Hozzám szívetek egészével! Vállaljatok Engem úgy, ahogy a 
bennetek élő Lelkem ezt kívánja tőletek. Lelkem mindig és mindenkiben a 
szívetek nyugalmát célozza meg. Tehát belülről akar értelmes válaszokat fel-
hozni tudatotokba, hogy a külső körülményekből mindig a legjobbat tudjátok 
beépíteni mulandó életetek folyamából abba a lelki épületbe, amelynek alap-
ja Én vagyok, s amely örök otthont biztosít számotokra.

Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!"
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******************************************************
789. MINTHA VALAKI NÉZNE

Kérdező: 1. Gyermekemnek látási problémája van. Meg kell operálni? 
2. Férjemet operálták, de problémái azóta is vannak. Sőt, látása is elmegy. 
Nagyon el  van keseredve. 3. Különböző rezgések hatására változást  érzek 
testileg,  lelkileg  egyaránt.  Álmaim  zaklatottak.  Mintha  valaki  nézne.  Mi 
okozza ezt?

HANG: "Gyermekednek és férjednek egészségi állapotával kapcsolat-
ban annyi a szabad lehetőség, hogy végleges kijelentést nem lehet tenni ezek 
miatt.  Gyermeked lelki  rugalmassága fel tudja dolgozni betegségét, bárho-
gyan próbáljátok gyógyítani.  Az operálás olyan radikális  megoldás,  amely 
csak egy kis és meghatározott helyen próbál rendet teremteni, s nem képes fi-
gyelembe venni a nagy egészet. Éppen ezért fiataloknál ajánlatosabb, mivel a 
fiatal  szervezet,  mint  egész,  jobban alkalmazkodik  a  megoperált  részhez, 
mint az idősebb korú szervezet.

A férjed ilyen szempontból  nehezebb eset.  Látása diétával  javítható. 
Bármely természetgyógyász megfelelő tanácsot tud adni ezzel kapcsolatban. 
Elkeseredésén pedig nem lehet testi gyógyítással javítani. Vagy elhiszi azt, 
hogy a szívében lévő szeretetnél van a megoldás, vagy nem lehet segíteni raj-
ta. Ha hiszi, hogy nincs más dolga, mint az, hogy elfogadja önmaga állapotát 
olyannak, amilyen, akkor békét talál. Ha nem hiszi, akkor nem talál békét. 
Lelki békét sohasem lehet kívülről kapni. A lelki béke mindig benső látás 
következménye. Aki látja azt, hogy Én mit kívánok tőle - s Én mindig csak 
olyasmit kívánok, amit meg is tud tenni-, és meg is teszi azt, az megtalálja 
szíve békéjét, függetlenül attól, hogy milyen az egészségi állapota.

A te állapotoddal kapcsolatban pedig azt mondhatom, hogy tested álla-
pota az idő múlásával testileg, lelkileg megszenvedi azt, hogy e kettő nincs 
szinkronban egymással. Lelked azáltal kap erősítést e küzdelemhez, ha elmé-
lyíted magadban azt az igazságot, hogy neked nincs mitől félned, mivel Isten 
plusz egy fő mindig abszolút többség. Tehát, ha nemcsak mondod, de éled is, 
hogy te a győztes oldalán állsz akkor is, ha kívül-belül folyik még a harc. Ha 
kétségtelenné tudod tenni magad számára, hogy te így is, úgy is csak nyer-
hetsz. Ez azt jelenti,  hogy számodra minden csak pozitív lehet mindaddig, 
amíg nem mondasz le Rólam. Rólam akkor nem mondasz le, ha eddigi isme-
reteid alapján úgy akarsz szeretni, ahogy Én szeretek. De ez még nem elég! 
Fejlődnöd kell abban az ismeretben, amely jobban megvilágítja előtted azt, 
hogy Én ki vagyok. Ha tehát engeded, hogy Én szeressek benned, és törek-
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szel helyes ismereteket szerezni Velem kapcsolatban, akkor azok az átélt rez-
gések vagy lelki élmények, amelyeket tapasztalsz, nagy erőt és békét fognak 
tudni biztosítani szívedben.

Megáldalak, mert szeretlek! Ez az áldás képes eltüntetni benned azt az 
érzést,  hogy néz valaki. Csak gondolja erre az áldásomra. Védelmem alatt 
állsz!"

******************************************************
790. EGY VISSZATÉRŐ ÁLOMRÓL

Kérdező: Van egy gyermekkorom óta visszatérő álmom. Legtöbbször 
nagy tömegű vízzel találkozom, amelytől félek.

HANG: "Visszatérő álmod kétségtelenül karmikus eredetű. Előző éle-
teiden is végigvonult e félelem. Ennek a félelemnek az eredete egészen Noé 
idejére nyúlik vissza. 

Nem látom értelmét, hogy részletezzem akkori életviteledet, csak any-
nyit mondok róla, hogy gyermekként kellett látnod és átélned olyan ijesztő 
természeti katasztrófákat akkor pár nap alatt, amelyek hatása ma is rányomja 
bélyegét álmaidra.

E félelmedet nem lehet közvetlenül erővel leküzdeni, de elhal benned, 
ha hálát adsz Istennek azért, hogy még ez a félelem is javadra tud válni. Igen, 
mert eredetekor is javadat szolgálta, akkor sem eltávolított, hanem közelebb 
sodort Hozzám. Akkor is Isten nagyságát és az ember kicsiségét láttad meg a 
vízözönben, s ha nem is eszeddel, de szíveddel ráéreztél arra, hogy nem el-
lenkezni, hanem belesimulni kell Isten akaratába, ha az ember jót akar magá-
nak.

Ma is ezt kell tenned. Adj hálát azért, hogy az Istent szeretőknek min-
den javukra válik, azért,  hogy Isten plusz egy fő mindig abszolút többség, 
hogy sohasem a kívülről történt események a döntőek, hanem a hozzáállás az 
eseményekhez, hogy lehet másképpen is látni, mint ahogy eddig láttál, s en-
nek hogyanját megtanulhatod Tőlem, hogy ott is jelen van Isten, ahol távoli-
nak tűnik, hogy nincs is másutt megoldás, csak Nála, Nálam!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

791. ELRAGADTATUNK A FÖLDRŐL?
Kérdező: Lesz valamikor tömeges elragadtatás a Földről úgy, amint a 

Hit-gyülekezet tartja magáról?
HANG: "Mondottam, hogy lesz olyan, amikor ha ketten lesznek a me-

zőn, az egyiket felveszik, a másikat otthagyják, ketten őrölnek a malomban, 
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az  egyiket  felveszik,  a  másikat  otthagyják  (Mt  24;40-41).  De  soha  nem 
mondtam olyat, hogy lesz majd egy gyülekezet, amely cakli-pakli, szőröstül-
bőröstül felvétetik a mennybe. Nem! Ilyen nem lesz! Ezt a Hit-gyülekezet 
sem tarthatja így magáról!

Kedves Barátom! Nincs és nem is lesz soha olyan társaság, amely mint 
társaság, hiteles bizonyítványt kaphatna Tőlem arra vonatkozóan, hogy vég-
legesítve van a Mennyország elnyerésére.

Lényegében nem azon fordulnak a dolgok, hogy ki hová tartozik, ha-
nem azon, hogy kiben mekkora az Isten és emberek iránti szeretet. 

Persze nem mindegy, hogy amikor döntési lehetőséged van, akkor me-
lyik társaság mellett döntesz. Természetes, hogy el kell hagynod azt a társa-
ságot, ahol nem hallgatnak meg, ahol nem vesznek komolyan, ahol nem ad-
nak lehetőséget arra, hogy tedd az Általam megkívánt jót. De olyan gyüleke-
zetről ne álmodj, amelynek tagjai mind Hozzám tartoznak.

Az is természetes, hogy csalhatatlanul nem tudjátok megítélni senkinek 
alanyi felelősségét. Még akkor sem, ha meg lehet állapítani, hogy kiben mi 
lakik. Az, hogy miért lakik valakiben az a jó vagy az a rossz, ami benne van, 
erre ti hiteles választ soha nem fogtok tudni adni. Ezért óvtalak benneteket 
attól, hogy bárkit is megítéljetek. Ti csak hozzávetőlegesen tudtok bizonyos 
eseményekről erkölcsi ítéletet alkotni, de ennek az ítéletnek nem lehet döntő 
ismérve az, hogy milyen közösséghez tartozik valaki.

Volt olyan idő, amikor az egyik felekezet azt tartotta magáról, hogy ő 
az egyedüli üdvözítő felekezet. E gondolat visszatérő kísértés a történelembe 
ágyazott  szervezetek  életében,  de  ezt  a  gondolatot  nem szabad komolyan 
venni. A józan ész fejlődése biztosítja az ilyen gondolat lecsengését.

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

792. A SZENTÁLDOZÁS NEM KANNIBALIZMUS?
Kérdező: 1. Az érzésem szerinti jó út Isten szerint is az? 2. Felelős va-

gyok-e házastársam lelki  fejlődéséért? 3. Méltatlannak, sőt kannibalizmus-
nak érzem a szentáldozást.

HANG: "Kedves Barátom! Isten szerint mindig az a jó út számodra, 
amit te érzésed, értelmed szerint jónak ítélsz meg. 

Vedd fontolóra, hogy fejlődő lény vagy. Egy fejlődési szakaszt akkor 
kell elhagynod, ha  érzésed szerint tovább kell lépned rajta. Az Én Lelkem 
pontosan azért van benned, hogy lelkiismereteden keresztül, vagy ahogy te 
fogalmaztad, érzésed szerint, vezessen téged. Tehát belülről kapod azt az irá-
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nyítást,  amely pontosan a te lelki fejlődésed ritmusát ismerve mutatja meg 
neked a számodra szükséges fejlődés útját. 

Ajánlom tehát, hogy egyrészt hallgass érzéseidre, másrészt légy nyitott 
az új látások felé, s ne merevülj le az eddig jónak megélt irány végleges kon-
zerválásában.  Amikor  arra kértelek benneteket,  hogy legyetek tökéletesek, 
mint mennyei Atyátok tökéletes, akkor azt kértem tőletek, hogy a naponta 
felkínált  tökéletességi szintet  akarjátok elérni.  Ez a szint  a fejlődő lények 
számára természetesen napról napra - ha nem is látványos módon, miként a 
fű növekedése mutatja, de - változik. Tehát nem egy valamikori vagy semmi-
kori  cél  elérésére szólítottalak föl  benneteket e mondatomban,  hanem egy 
minden napra elérendő feladatot kívánok tőletek. Nem azt kértem, hogy le-
gyetek mennyei  atyák,  hanem legyetek olyan tökéletesek,  mint  a mennyei 
Atya, vagyis mindenki a maga szintjén legyen tökéletes. Nyilván nem kíván-
hatnék ilyet, ha nem kapná meg mindenki ehhez a megfelelő lehetőséget.

2. Feleséged lelki fejlődését sem elősegíteni, sem hátráltatni nem tu-
dod. Te, mint számára körülmény, tükör vagy. A hozzád való viszonyulásban 
ismerheti meg, hogy hol tart, és ő is tükör a te számodra, és te is az őhozzá 
való viszonyulásodban ismerheted meg, hogy hol tartsz a lelki fejlődés útján.

A múlthoz viszonyítva ma semmivel sem lett rosszabb vagy jobb a vi-
lágotok, csupán az történt, hogy ma nagyobb a fény, és így jobban látható a 
jó és a rossz egyaránt.

Ne azzal törődj hát, hogy hol tart feleséged, hanem azzal, hogy te egyre 
jobban használd fel az általa nyújtott lehetőségeket arra, hogy növekedni tudj 
abban a szeretetben, amely igazságban nyilvánul meg, és abban az igazság-
ban, amely szeretetben nyilvánul meg. Ez a te feladatod vele kapcsolatban. 
Ez, és semmi más.

3. A szentáldozással kapcsolatban nincs igazad. Én nem azok kedvéért 
maradtam itt, akik igazaknak élik meg magukat, hanem azok kedvéért, akik 
jóra  törekvő  emberek.  A  törekvő  embert  mindig  jellemzi  a  bukdácsolás. 
Csak azok számára van nyitva irgalmas szívem, akik bűnösnek tudják magu-
kat, ha magukra néznek. Akik pontosan azért, mert van némi önismeretük, 
tudják, hogy Nálam nélkül semmit sem tehetnek, s éppen ezért vágyakoznak 
Velem táplálkozni.

A kannibalizmus emberevés. Itt inkább Isten-evésről van szó, amikor 
szentáldozáshoz járultok. Csak istenségem által lehetek lényegileg abban a 
falat kenyérben, ostyában, amit magatokhoz vesztek. Ez nem ellenkezik az-
zal, hogy emberségem is jelen van, mint ahogy ti is beleviszitek isteni termé-
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szeteteket, a megszentelő kegyelem állapotát minden olyan cselekedetetekbe, 
amit  emberként  végeztek.  Így Én is  beleviszem emberségemet  mindabba, 
amit istenként végzek, élek.

Semmi szükség arra, hogy vadássz a bűneidre, s próbáld átélni, hogy 
mennyire méltatlan vagy a Velem való találkozásra. Sokkal fontosabb lenne, 
ha azzal foglalkoznál, hogy Én mennyire jó és irgalmas vagyok, s mennyire 
szükséges számodra, hogy minél többször találkozz Velem, Aki nélkül sem-
mit sem tehetsz olyat, ami erkölcsileg értékes lehetne.

Ne félj Tőlem! Tőlem kell legkevésbé félned. Te nem tudsz olyan len-
ni, hogy Én ne szeretnélek téged! Bár sóhajtott volna hozzám mindkét lator a 
kereszten! Bár mindkettőt szívemre ölelhettem volna! Nem jóságotok dönti 
el, hogy Én mennyire vágyódjam utánatok, hanem az Én szerető szívem! S 
Én valóban nem vagyok személyválogató!

Nagyon szeretlek. Nagyon várlak! Téged nem bűneid, hanem az ördög 
akar akadályozni abban, hogy Hozzám gyere! Tégy ennek ellene! Értsd meg, 
nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Ez a 
döntő!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

793. MEGGYÓGYULOK VALAHA?
Kérdező:  Betegségem, mely bizonytalanná teszi járásomat, mozgáso-

mat, szinte létbizonytalanságig fokozódik. Hogyan gyógyulhatok ki ebből?
HANG: "Gyermekem! Mint  írtad,  egy meditációt  követően kezdted 

megtapasztalni  e  betegségedet.  Bensődben  kinyíltál  anélkül,  hogy  előbb 
meghatároztad volna, milyen céllal, milyen irányban akarod kinyitni szíve-
det, hogy gazdagodj lelkileg. Sajnos, nem vagy egyedül e téren. Aki minden-
kinek ajtót nyit, az éppen annyira helytelenül cselekszik, mint az, aki senki-
nek sem nyit ajtót. E végletek káros hatása természetesen megszüntethető.

Valamikor ezt mondtam: "Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradta-
tok és az élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket"
(Máté 11;28). Aki a meditációban arra koncentrál, és azt a szándékát fejezi 
ki, hogy Hozzám akar jutni,  azt  nem létbizonytalanság, hanem létteljesség 
járja át, s áradni fog belőle a hazataláltság öröme és békéje. Ezzel meg is mu-
tattam gyógyulásod útját. Velem kell találkoznod lelked mélyén. Én ott va-
gyok, és várok rád! Velem mindenre képes vagy (Efezusi levél 3;20). 

Tehát meg kell térned! Bár szükséges, de nem elég elhinni azt, amit Én 
mondottam vagy mondok. Ez még nem megtérés. Rám kell bíznod magadat! 
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Ez a megtérés! Tehát Bennem kell hinned! Az hisz Bennem, aki átadja ma-
gát Nekem! Amiben hiszel, azért élsz! Akiben hiszel, azzal élsz!

Adj hálát azért, hogy benső kinyílásodnak ez a betegség lett csupán a 
következménye. Ha ezt nem engedtem volna meg, még mielőtt megtértél, ak-
kor olyan utak nyíltak volna meg előtted, amelyek messze elvihettek volna 
téged Tőlem. Te jól jártál tehát, miután tetted azt,  amit nem tartok jónak, 
vagyis a parttalan meditálást. Jól jártál, s most már itt az ideje, hogy jól tudj 
járni az utcákon is, miután törekszel átélni, hogy Én vagyok az, aki fogom 
kezedet, Én vagyok az, aki vigyázó szeretettel vagyok melletted, aki éberen 
őrködve vagyok szívedben,  s nem engedem, hogy bármi is  ártalmadra le-
gyen. Ha ezt elhiszed, és ezt azzal igazolod, hogy Rám mered bízni magadat, 
akkor már el is múlt, meg is szűnt annak az ártó szellemnek ereje, aki téged 
eddig elbizonytalanított, s most már el kell hagynia téged, mert nincs fölötted 
hatalma. 

Ezt Én Jézus parancsolom most, és neki engedelmeskednie kell.  Ré-
szemről  tehát  mindent  megtettem,  ami  betegséged megszüntetéséhez  kell. 
Tőled tehát azt várom, hogy higgy Nekem, és higgy Bennem. Minden vá-
gyam feléd az, hogy boldog légy, hogy Lelkem irányítását el tudd fogadni, 
hogy otthont találjak benned, hogy otthont találj az Én szívemben.

Megáldalak a BÁTORSÁG és a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

794. A HIT-GYÜLEKEZETRŐL 
Kérdező: Miután gyermekem a Hit-gyülekezetbe került, olyan agymo-

sáson ment keresztül, amely szakadékot támasztott közöttünk. Elégette köny-
veit, stb. Mit tegyek?

HANG: "Gyermekem! Lelki fájdalmadnak oka elsősorban nem a Hit-
gyülekezet.  Ez  a  társaság  csak  leleplezte  benned  azt  a  megkötözöttséget, 
amely így, hogy ismertté vált, könnyebben kezelhető lett számodra.

Az elmúlt két évezredben szinte számtalan irányzat tűzte zászlajára az 
Én nevemet. Jöttek, mentek a különböző gyülekezetek, s mindegyik csak ad-
dig és úgy tudott fennmaradni, ameddig voltak elköteleződni akaró emberek, 
és el tudták hitetni ezekkel, hogy üdvözítő erővel egyedül csak ők rendelkez-
nek.

Ne nyugtalankodj hát gyermeked miatt! Közted és gyermeked között e 
téren az a különbség, hogy te még kereső vagy, ő pedig úgy gondolja, hogy 
megtalálta azt,  amiért élnie érdemes. Még az sem lesz baj, ha majd rájön, 
hogy nem azt találta meg, amit valójában szeretett volna. Akkor fog majd be-
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következni a nagy sorsfordulat, ha - miután kiábrándult abból, amit ma még 
szentnek tart - el kell döntenie, hogy hogyan éljen tovább. De erre már igazán 
ne legyen gondod.

Neked most be kell látnod, hogy gyermeked jó szándékkal átadta ma-
gát egy olyan irányzatnak, amelyet te ugyan nem látsz jónak, de ő a legjobb-
nak látja. Nem az a fontos, hogy számára te mit látsz jónak, hanem az, hogy 
ő, amit jónak lát, mennyire veszi azt komolyan!

Tudomásul  kell  venned,  hogy minden  olyan  irányzat,  amely  úttörő 
munkára  vállalkozik,  s  ilyen  minden  végleteket  fogalmazó  felekezet,  sok 
olyan értéket pusztít el, amit fel lehetne jóra is használni. Gondolj arra, hogy 
a világ egyik legnagyobb könyvtára, az Alexandriai Könyvtár azért vált tűz 
martalékává, mert egy buzgó mohamedán uralkodó arra a következtetésre ju-
tott, hogy vagy azt tartalmazza az a sok csodálatosan értékes könyv, ami ben-
ne van a mohamedánok szent könyvében, s akkor léte fölösleges, vagy nincs 
benne, akkor pedig káros, ha fennmarad. Tehát így is, úgy is el kell pusztul-
nia. A te gyermeked pontosan ilyen logikával tette azt,  amit tett.  Az ilyen 
gondolkodás mindig azt  igazolja, hogy azok, akik nem Bennem és Velem 
gondolkodnak, azok úgy gondolják, hogy külső hatások megszüntetése által 
lesz szebb a világ. Persze hogy nincs igazuk. E felfogás minden háború esz-
mei alapja. De legalább van meggyőződésük!

Neked tudnod kell, hogy teljesen függetlenül attól, hogy ki mit pusztít 
el vagy mit nem pusztít el, minden külső dolognak leleplező szerepe és ereje 
van. Számodra a te gyermeked egy olyan külső dolog, mely leleplez benned 
egy megkötözöttséget. Ez abban áll, hogy nehezen fogadod el a másik ember 
másságát.  Lényegében  ugyanaz  vagy,  mint  ő.  Könyvégetése  azt  igazolja, 
hogy ő sem ismeri el mások másságát. Ugyanaz a gyökér. 

Szó sincs arról, hogy átvedd tőle azt, amit belülről helytelenítesz. De 
arról igenis szó van, hogy te, aki gyermeked számára szintén  külső dolog 
vagy, s így leleplezed az ő másságát, tartsd tiszteletben az ő másságát, de ne 
hasonulj  hozzá,  tehát  te ne akard külső dolgok elpusztításával  javítani  őt. 
Szakadj le arról a gyökérről, amely most őt élteti, és amelyet most magadban 
is felfedezhettél. Butaságot ne utánozz! Imádkozz, hogy gyermeked megtér-
jen, és imádkozz, hogy te is szíveddel Hozzám találj! 

Drága Gyermekem! Te már tudod, hogy nem a Biblia a forrás, hanem a 
benned, bennetek működő Szellemem. Az Én Szellemem a nemártás, a meg-
bocsátás, a szolgálat Szelleme. Amíg ez irányít, addig úton vagy, és nem út-
törő vagy. Addig Engem, mint Utat vállalsz. Ezt kérem tőled. Kerüld azokat 
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a helyeket, tárgyakat, személyeket, melyek szívedben háborgást idéznek elő, 
de soha ne akarj senkit és semmit elpusztítani, és megnevelni se akarj senkit, 
csak önmagadat! Ha így cselekszel, akkor béke költözik szívedbe.

Megáldalak a TÜRELEM és az IRGALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

795. BALESET ÉRTE GYERMEKEMET?
Kérdező: 1. Gyermekem halálát baleset okozta-e? 2. Az eseményeket 

megelőzően volt két álmom. Ezek előrejelzések voltak-e? 3. Mi a további 
terved velem?

HANG:" 1. Első kérdésedet azért tetted föl Nekem, hogy legyen meg-
felelő alapja a benned lévő és a hivatalos megállapítással ellenkező vélemé-
nyed megszilárdítására. Csak azt mondd meg magadnak, hogy ez mire jó? 
Ha azt mondom, baleset volt, minthogy az is volt, ez nem nyugtat meg. Ha 
azt mondom, olyan baleset volt, ami miatt mást okolni lehet, az sem a szere-
tetet fogja benned növelni. Valamikor azt mondtam, hogy hagyjátok a hol-
takra, hogy temessék halottaikat (Mt 8;22). Azt is mondtam, hogy mindaz, 
aki hátra tekint, nem méltó az Isten országára (Lk 9;62). 

Soha ne hidd, hogy az ad neked békét, ha bizonyos körülményekkel 
tisztában vagy! Szívbékét egyedül csak Én tudok adni! Én, és senki és semmi 
más!

2. Az eseményeket megelőző álmaid arról tudósítnak, hogy figyelj ál-
maidra, és másokat is figyelmeztess, ha olyasmit álmodsz, amiről úgy gondo-
lod, hogy előre jeleznek valamit.  Igen. Az alvás állapota nagyon alkalmas 
arra, hogy a tér-idő dimenzión túlról jelzéseket kapjatok. Angyalaim gyakran 
hívják fel így figyelmeteket olyan eseményekre, amelyekre jó, ha számítani 
tudtok. Sőt!, van olyan, hogy álomban kapott figyelmeztetés hatására súlyos 
bajokat is ki tudtok kerülni. Neked van olyan érzékenységed, mely alkalmas 
arra, hogy ilyen kapcsolatot tudjanak teremteni veled a szellemvilág jó szán-
dékú lakói.

3. Nem vagy bábu. Az az egyetlen hivatás, amely neked is osztályré-
szed, a szeretni tanítás, olyan megbízatás, amelyet neked kell naprakész álla-
potban tartanod. Nekem senkivel sincs más tervem, mint az, hogy amikor va-
laki elfogadja Tőlem a szeretni tanítás hivatásának, küldetésének vállalását, 
segítsek neki. Ezért ápolok minden fejlődést benned. Ezért nyitok kapukat, 
ezért adok lehetőségeket, ötleteket, ezért teremtek számodra kapcsolatokat, 
ezért engedek meg különböző helyzeteket. Partnered akarok lenni a szeretni 
tanításban.  Ha  így  indulsz  neki  napi  feladataid  teljesítésének,  ha  reggeli 
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imádban engeded, hogy megfogjam kezedet, akkor együtt sok csodát tudunk 
véghezvinni a mennyei Atya dicsőségére és a kereső emberi lelkek javára.

**********  Megáldalak BÉKÉM  LELKÉVEL!"**********
******************************************************

796. ANYÁMMAL NEM TUDOK KIJÖNNI!
Kérdező: Anyámmal nem tudok úgy kijönni, hogy ő is, én is békét él-

jünk meg a szívünkben.
HANG:" Drága Gyermekem! Te egy nagy földi átoknak vagy áldoza-

ta. E földi átok így szól:  A gyermek mindenkor alá van vetve szüleinek. Ez 
NEM IGAZ! Te választottad anyádat azért, hogy leszüless a Földre. De szó 
sem lehet  arról,  hogy ő téged birtokolhat!  Azért  mondtam,  hogy áldozata 
vagy egy átoknak, mert a köztudatban az él, hogy a gyermeknek engedelmes-
kednie kell szüleinek.

Én már tizenkét éves koromban szó nélkül magukra hagytam anyámat 
és nevelőapámat, s amikor három napi keresés után rám találtak,  s anyám 
kérdőre vont,  hát  nagyon keményen, ott  mindenki  előtt  rendre utasítottam 
őket. Volt még olyan eset, amikor uralkodni akart rajtam, akkor pedig megta-
gadtam őt (Máté 12;48). Pedig az Én anyám nem volt akárki! Valóban a vi-
lág legjobb édesanyja volt, van és lesz!

Neked már régen szakítanod kellett volna anyáddal! Ezzel tetted volna 
a legnagyobb jót neki is, magadnak is. Ti külön világ vagytok! 

Most úgy tűnik,  rámegy az életed arra,  hogy nem szakítottál  végleg 
anyáddal, s nem hoztad tudomására radikálisan rokonságodnak, hogy felnőtt 
ember vagy, aki sem dirigálni nem akar más felnőtt embernek, sem dirigálni 
nem enged más embertől önmagának. Mivel ezt elmulasztottad, most ennek 
vagy áldozata.

Sokkal határozottabban kellene kiállnod amellett az ember mellett, aki 
szeret téged és szereti gyermekeidet, és sokkal határozottabban kellene meg-
mondanod anyádnak és az egész rokonságnak, hogy nem szólhatnak bele éle-
tedbe! Ha anyádnak nem jutott eszébe, hogy elvágja a szellemi köldökzsi-
nórt, akkor neked kell azt megtenned, ha lelkileg lélegzethez akarsz jutni.

Azoknak volt igazuk, akik azt mondták, hogy nem lett volna szabad ki-
békülnöd anyáddal. Csak akkor lett volna szabad ilyet tenned, ha ő jött volna 
hozzád, és ő kér tőled bocsánatot. Amit te tettél, az egyáltalán nem volt vala-
mi vallásos tett, hanem részedről olyan megalkuvás, amelyet nem lett volna 
szabad megtenned.
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Ha csak egyetlen olyan jelzőt mondott feléd anyád, ami becsületedet 
sértette, akkor már meg kellett volna várnod, hogy bocsánatot kérjen, s addig 
nem szabadott volna szóba állni vele, amíg ezt meg nem teszi. Ha nem teszi 
meg, ő kárhozik el, nem te! Így még azt gondolhatja, hogy jól cselekedett, 
amikor téged bántott. Ha eddig nem így tettél, akkor most kezdd el ezt a ha-
tározottságot! Én melletted állok!

Drága Gyermekem! Én csak azon tudok segíteni, aki magán is akar se-
gíteni. Amíg nem akarsz elszakadni anyádtól, addig nem tudsz Hozzám kap-
csolódni, bármit teszel is. Az Én Lelkem a szabadság lelke, és Én megszaba-
dítónak jöttem. Nem békét jöttem hozni a Földre, hanem kardot! Elválasztani 
jöttem a lányt  anyjától!  (Máté 10;35).  Békét  csak azután  tudok teremteni 
benned és anyádban is, ha már ez az elválasztás megtörtént. Előbb nem.

Megáldalak a BÁTORSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

797. TE AKAROD KAPCSOLATUNKAT?
Kérdező: Tőled jött az a sugallat, hogy karoljam fel azt, akivel együtt 

élek? Vállaljam őt tovább is, vagy szakítsam meg kapcsolatunkat?
HANG: "Feltétlenül Tőlem jött az a sugallat, hogy állj mellé annak, 

aki éppen általad annyi bajból ki tudott jönni, s annyi tragédiát el tudott ke-
rülni.

Feltétel nélkül ne vállalj se vele, se mással kapcsolatot. Feltételed csak 
az lehet, hogy bírja elviselni azt, hogy te nem vállalsz vele bűnrészességet. 
Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy semmi támogatást nem remélhet tőled, ha 
nem zárkózik fel hozzád, Hozzám. E felzárkózás csak a szenvedélybetegek-
nél lehetséges fokozatosan. Fokozatosan megtérni nem lehet. Tehát a Mellet-
tem való döntés nem lehet bizonytalan, nem lehet az idő függvénye. Itt és 
most kell megtörténnie.

Tehát téged is, mint Engem, csak felhasználnia szabad annak, aki baj-
ban van, de nem kihasználnia. Aki gyengeségből bukdácsol, s van bűnbánata 
olyankor, amikor önmagára néz, azt segíteni kell, hogy állva tudjon maradni. 
De  te  nem lehetsz  számára  olyan  pihenőhely,  ahonnan  rendre  kirepülhet 
azért, hogy a maga kalandját élje tovább. Határt kell szabnod, ha szereted őt. 
Én neki is rendelkezésére állok, de csak akkor, ha valóban élni akar az Én 
erőmmel. Te sem kínálhatsz fel neki mást, mint Én.

Ki kell tehát tisztáznotok, hogy mit és miért. Mit ajánlasz fel te neki, és 
miért. Vagyis, mi az, amit elvileg vállalnia kell, s ha mégsem tudta gyenge-
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ségből  a  gyakorlatban  megtenni,  akkor  olyan  bűnbánatot  kell  mutatnia, 
amely nemcsak szavakból áll, hanem a gyakorlatban is érzékelhető.

Nagyon szeretlek mindkettőtöket. Nagyon szeretném, ha szívem béké-
jét megoszthatnám veled, veletek. Nagyon szeretném, ha szeretetem úgy élne 
benned, hogy az ne tűnjön megalkuvásnak. Az Én szeretetem nem lágyság, 
nem gyengeség, hanem elszánt egyértelműség a jó irányában.

Megáldalak SZERETETEM és ERŐM LELKÉVEL!"
*******************************************************

798. LELKI SÉRÜLT VAGYOK?
Kérdező: Társam lelki sérülésnek fogja fel Jézussal való új kapcsola-

tomat.
HANG: "Drága Gyermekem! Abban a világban, amelyben élni kény-

szerülsz, mindig lelki sérültnek mondják azt, aki  kilóg a sorból. Ennek ko-
moly reális alapja van. Ezt az alapot így lehet megfogalmazni: mindenki lelki  
sérült! 

Hármas tagozódása van e lelki sérültségnek. Az egyik az átlag. Ilyen 
legtöbb ember. Csak a csordaszellemet nem tartják lelkileg sérültnek, tehát 
önmagukat.

A másik csoportba azok tartoznak, akik az elembertelenedés irányában 
lógnak ki a sorból. Ezek a kedély- és szenvedélybetegek, az ideg- és elme-
osztály rendszeres lakói, akiket különböző orvosságok segítségével próbál-
nak elviselhető állapotban tartani. 

A harmadik csoportba azok tartoznak, akik Általam akarnak egyre em-
beribb emberekké válni. A Földön Rajtam kívül senki, még anyám sem érte 
el azt az emberi teljességszintet, amelyet Én. A szó legszűkebb értelmében 
tehát egyedül Én voltam minden lelki sérüléstől mentes. Tágabb értelemben 
pedig egyedül az édesanyám, Mária.

Ne lepődj tehát meg, ha lelki sérültnek néznek téged, de igenis töreked-
ned kell arra, hogy előbb-utóbb rájöjjenek azok, akik szeretnek téged, akik-
kel együtt élsz, hogy te fölmenő ágban vagy! Tehát egyre emberibb emberré 
kell válnod, ha hűséges akarsz lenni Hozzám! És ezt  feltétlenül észre kell 
vennie párodnak! Ő kell legyen az első, aki megtapasztalja azt, hogy ő csak 
jól jár azzal, ha te Velem élsz! Ez mindaddig így van, amíg benne szeretet 
van irántad, vagyis addig, amíg számára szempont az, hogy te boldog légy! 
Az nem baj, ha most még nem érti meg, hogy embert csak Isten képes bol-
doggá tenni. Ezt megérteni nem átlagos teljesítmény. Erre csak az képes, aki 
már egy bizonyos lelki fejlődési szintet elért. A baj mindig akkor kezdődik 
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ilyen esetben, amikor a társ arra törekszik, hogy ne Isten tegye boldoggá tár-
sát!

Kedves  Gyermekem!  Mindig azt  a  legnehezebb szeretni,  akit  éppen 
szeretni kell! Ezért nem mennyország a földi élet! A földi életben pontosan 
azzal lehet az önzést önszeretetté (ami csúcsérték: Máté 22;39) finomítani, 
ha arra törekedtek, hogy természetes legyen számotokra ez az igazság: a sze-
retet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat.

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

799. EGY ÖNGYILKOSRÓL
Kérdező:  1. Mi a HANG véleménye "A mai események a próféciák 

tükrében" című mellékletről? 2. Áldást kérek MAGUNKRA! 3. Egy öngyil-
kosról kérdezlek, Uram.

HANG: "1. Azok, akik az idők jeleit figyelik, könnyebben fel tudnak 
készülni azokra a bekövetkezendő eseményekre, amelyek előttetek állnak.

Nemcsak a Bibliából lehet kiolvasni olyan eseményeket, amelyek már 
folyamatban vannak, hanem a körülöttetek,  a rajtatok kívüli  események is 
prédikálnak azoknak, akiknek fülük van a hallásra.

Azt mindenképpen tudnod kell, hogy nem a megfélemlítés szándéká-
val, hanem szeretetem kiáradásának következményeképpen küldök közétek 
olyan szemekkel, fülekkel rendelkező prófétákat, látókat, hallókat, akik föl-
lebbentik a jövő fátylát azoknak az érdekében, akikben a test kívánsága, a 
szemek kívánsága, az élet kevélysége akadályozni próbálja a szükséges éber-
séget. Ébren legyetek és virrasszatok, mert nem tudhatjátok, mely órában jön 
el Uratok! Ébren legyetek!

2. Az az ígéretem, hogy mindaz, aki kér kap, különösen beigazolódik 
azoknak életében, akik áldásomat kérik! Az Én áldásom fényt és erőt hordo-
zó áldás. 

Akarom,  hogy lássatok,  és akarom,  hogy amit  jónak,  Tőlem megkí-
vántnak láttok, azt szívesen meg is tudjátok tenni. Áldásom tisztító erőt is 
hordoz. Megtisztítom szándékodat, hogy egyértelműbben, szabadabban, elfo-
gultságtól mentesebben tudj látni és cselekedni.

Kérd naponta a BÖLCSESSÉG LELKÉT! (Jakab 1;5). Nem azért kér-
lek erre, mintha Isten nem tudná, hogy erre szükséged van, hanem azért, mert 
te lelkileg akkor tudsz ráhangolódni megfelelően ennek az adománynak be-
fogadására, ha tudod, hogy kapod!
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3. Arról, akinek sorsáról érdeklődsz, azt tudom mondani, hogy imád-
kozz érte. Imádkozz, mert őt még most olyasmi is bántja, amiről nem tehet. 
Tehát önmagának fölöslegesen okoz szenvedést. Kérd számára a belátás ke-
gyelmét! Bizony itt is nehéz önmagát megtalálnia annak, aki önmaga felett 
akar döntő ítéletet hozni, s nem érti meg, hogy ez nem az ő területe. Ezért 
kell kérned számára a belátás kegyelmét!

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

800. EGY ÁLOMRÓL
Kérdező: 1. Álmomban egy kivégzőosztag végzett velem.
HANG: "Gyermekem! Az álmok szimbolikus nyelvén a te álmodban 

azt jelenti a kivégzőosztag, hogy a test magában hordja a halál fullánkját, s te 
is  állapotszerűen magadban hordasz  egy olyan kivégzőosztagot,  amelynek 
parancsnoka nem te vagy. 

A biológiai  egyensúlyt fenntartó háztartásod,  vér,  cukor, anyagcsere, 
stb., csak részben függ tőled. Ne is legyen ez a legfőbb gondod! Az egész or-
vostudomány a maga kiterjedt apparátusával is csak kis részben képes ezt 
kézben tartani.

Álmod éppen azért, mert mélyen benned maradt ez az élmény, arra fi-
gyelmeztet, hogy vannak bennetek olyan adottságok, biológiai törvényszerű-
ségek, amelyek, bár eleve nem Isten akarata szerint indultak el és működnek 
- mert Isten nem halálra teremtett benneteket -, de sohasem lehetnek ellene-
tekre, ha szerettek Engem. Isten nagy szeretetét abban is megtapasztaljátok, 
hogy ami indulásban nem az Ő akaratát kívánta megvalósítani, végül az Övé-
inek boldogságát készíti elő és juttatja kifejezésre.

Álmod arra is felhívta figyelmedet, hogy nem a halálé az utolsó szó, 
hogy van örökélet, és van FÉNY, aki mindenkire vár!

Megáldalak a BIZALOM és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

801. DUÁLOK VAGYUNK!
Kérdező: 1. Duálok vagyunk azzal, aki a legkedvesebb számomra? 2. 

Hallgathatok-e a bennem megszólaló Hangra? 3. Rajta vagyok-e az Úton? 
Ha igen, akkor hogyan tudok ezen tovább haladni?

HANG: "Gyermekem! 1. Ha olvastad volna a HANG-köteteket, akkor 
már tudnád, hogy olyan értelemben nincs duál, ahogy legtöbben gondoljátok 
( HANG 6/432.). Nincs olyan, hogy van valahol egy duál, s míg azt meg nem 
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találod, addig boldogtalan maradsz, s ha megtaláltad, akkor megtaláltad ben-
ne és általa a boldogságodat. Ilyen nincs!

Olyan van, hogy az a duálpárod, aki Hozzám segít téged közelebb, s 
addig duálod, amíg ezt teszi. Nincs olyan, hogy valakit az Isten valakinek te-
remtett! Isten mindenkit Önmagára teremtett! Ez éppen a legjobb számodra 
és minden ember számára. Nincs ember a világon, aki boldoggá tudna tenni 
akár csak egy kis állatot is. Hát még embert!

2. Csak akkor hallgass a benned megszólaló HANG-ra, ha evangéliu-
maim alapján rendet teremtettél magadban, legalább a fejedben. Tudnod kell, 
hogy sok a zavaróállomás. Sok olyan szemtelen szellem van, akik ki akarják 
használni hiszékenységeteket, s ha nem vagytok óvatosak, akkor sok gubanc 
ér benneteket. Okosság és óvatosság! (Máté 10;16-17). Ezt a két fegyvert na-
gyon komolyan  ajánlottam,  hogy használjátok.  Más  fegyveretek  nincs  is! 
Ezért kell e kettővel megtanulni jól bánni!

3. Az Út Én vagyok (János 14;6). Az eddigi Hang-kötetekben sok he-
lyet lehet találni, ahol ezt részletesen kifejtettem már előttetek.

Ha vállalod, hogy reggel megbeszéld Velem napi teendőidet, mit és ho-
gyan kell tenned, tehát ha vállalsz idő- és szeretet-elszámolást, tehát este szá-
mod kéred Előttem magadtól azt, amit reggel megbeszéltünk, akkor rajta ma-
radsz azon az Úton, amely az egyetlen erkölcsi igazságot kibontja előtted, 
vagyis azt, hogy szeretnetek kell egymást, s így az Út és az Igazság által Éle-
tet nyersz!

Megáldalak a HIT, REMÉNY és SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

802. PÁLYAVÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLOK
Kérdező:  1.  Még pályaválasztás  előtt  állok.  Az éneklést  válasszam 

vagy valami mást? 2. Hogyan tudnék jobban kapcsolatba kerülni Jézussal?
HANG: "Gyermekem! Sokféle formában adtam már eligazítást kérdé-

seddel kapcsolatban a HANG különböző köteteiben. Részemről nagyon fur-
csán hangzik, mikor Magamat ajánlom. De hát kit ajánlhatnék jobbat, iga-
zabbat Magamnál? Senki nem szeret téged úgy, mint Én, és senki nem ismer 
téged jobban Nálam. Így hát tudom, hogy neked mire van szükséged ahhoz, 
hogy megtaláld  önmagadat.  Tudom,  hogy olyan Isten- és önismeretre  van 
szükséged, amely ismeret nemcsak megvéd, de előre is lendít azon az úton, 
amelyet Én magammal azonosítottam akkor, amikor ezt mondtam: "Én va-
gyok az út".

1001.



Hangodat Tőlem kaptad, mint minden képességedet, s Értem akkor tu-
dod megfelelően értékesíteni, hasznosítani, ha hivatásodnak rendeled alá. Hi-
vatásod neked sem lehet más, mint minden embernek:  szeretni tanítás! Én 
mindenkit erre hívtam és hívok. Ez nemcsak egy életvégi cél, hanem napi 
feladat, amelynek keretében képes vagy felismerni, átélni és növelni magad-
ban azt a boldogságot, amely az Én jelenlétem sugárzása feléd.

A HANG-könyvek bőven adnak útmutatást  arról,  hogy hogyan kell 
reggeli és esti imában, tehát a Velem való benső találkozásban megtárgyalni 
azt az idő- és szeretet-elszámolást, amely ÚTON tud tartani minden jó szán-
dékú, szerető szívet.

A földi életben nincs, nem szabad hogy legyen megállás! Itt minden fo-
lyamatban, törekvésben, fejlődésben van. Aki megáll, az már hanyatlásnak 
indult. Nincs megállás! A lelki életben vakáció sincs! Állandó éberség, fel-
töltődni akarás, növekedés ismeretekben, szeretetben. Tanulás és tapasztalás! 
Tanulás, hogy taníthass, és tapasztalás, hogy tanúskodhass!

Amennyiben  módodban  áll,  szerezzed  meg  a  HANG-köteteket.  Ha 
anyagilag problémát jelent, írd meg médiumomnak, s ő küld neked. Nekem 
nagyon fontos, hogy lélekben, szellemben gazdagodj Általam! Nagyon sze-
retlek, és nagyon szeretném, ha megértenéd, hogy igazán csak Általam lehet 
boldog minden ember.

Szeress énekelni! Ismered szent Ferenc megzenésített  Nap-himnusz-á-
nak változatát,  a  "Minden,  mi  él"  című  éneket?  Harmadik  versszaka:  "A 
nagyvilág létével énekel, szavunkra vár, hogy hangja dal legyen!..." Erről van 
szó! Magam is sokat és szívesen énekeltem, amikor emberként közöttetek 
jártam. 

Szeress énekelni! Énekedben nagyon közel tudunk kerülni egymáshoz! 
Magam is benned énekelek ilyenkor!- De a hivatásod: SZERETNI TANÍ-
TÁS! Mindent ennek kell alárendelned! Szeretni pedig ennyit jelent: nem ár-
tani soha senkinek, megbocsátani mindig mindenkinek, és segíteni ott, ahol 
valaki segítségre szorul. 

Este kérdezd meg magadtól, hogy ki örült neked aznap? Ha nem tudsz 
senkit megnevezni, akkor kérdezd meg magadtól, hogy vajon Én örültem-e 
neked? Azon a napon, amikor sem más, sem Én nem tudunk örülni neked, 
kár volt felébredned.

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

803. HÁROM ÚT ELŐTT
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Kérdező: Három út:  mentős,  kántor,  operaénekes.  Melyiket  válasz-
szam?

HANG: "Írod, hogy nem olvastad a HANG-köteteket. Nagyon aján-
lom elolvasásukat, mivel egyetlen levélben nem válaszolhatok kimerítő mó-
don kérdésedre.

Talán hallottál róla, hogy e könyvek úgy készültek, hogy a kérdezők-
nek adott válaszokat jelenttettem meg könyvekben, médiumom által. A te le-
veledre adott válasz már a tizedik könyv anyagát képezi. E válasz kimerítő-
en, bőségesen megtalálható ez előző kötetekben. 

Nem tehetem meg tehát, hogy mindig mindent elölről kezdjek minden-
ki számára. Szeretettel kérlek, olvasd el az eddig megjelent könyveket. Ha 
nem tudod megszerezni ott, ahol élsz, akkor írd meg médiumomnak, s ő pos-
tázni fogja címedre azokat. Ha még utána is lenne kérdésed, akkor szívesen 
és részletesen megadom a megfelelő iránymutatást.

Irántad való szeretetből azonban most egy kicsit ismétlem Magamat. 
Egyetlen hivatás  van:  a  szeretni  tanítás! Minden más  kenyérkereső 

foglalkozás. A hivatás Tőlem jön. A kenyérkereső foglalkozás vállalása a te 
feladatod. Nem vállalhatom e tekintetben át tőled a felelősséget.

Ha tehát világos előtted, hogy mi a hivatásod, akkor ehhez kell megta-
lálnod a számodra legmegfelelőbb kenyérkereső munkát. Az általad megne-
vezett három lehetőség mindegyike alkalmas arra, hogy hivatásodat gyako-
rold. A HIVATÁS a fontos!!!

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

804. FOGADOTT GYERMEKÜNK
 Kérdező:  Fogadott gyermekünk jövőjéről szeretném hallani a HANG 
véleményét.

HANG: "Drága Gyermekem! A jövő csak a múlt ismeretében építhető 
fel eredményesen. Nagyon komolyan szembesülni kell bizonyos tényekkel. 

Általában minden családban, ahol gyermek születik, ott a gyermek vá-
lasztja meg szüleit. Bár Földre születése után nem emlékezik azokra a szem-
pontokra, amelyek e választásra késztették, de tudattalanul is afelé törekszik, 
hogy a Földre hozott karmáját feloldja, illetve ennek lehetőségét megtapasz-
talja, s döntéseivel vagy segítsen magán, vagy még rosszabbra fordítsa követ-
kező életének sorsát. Normális körülmények között tehát ez egy családban 
született gyermek sorsának vonala. De van rendkívüli eset!
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Rendkívüli eset az, amikor egy család befogad magához egy gyerme-
ket. Ilyenkor nem a gyermek választja meg szüleit, hanem a szülő választja 
meg gyermekét. Úgy gondolnátok, hogy ilyenkor a gyermeknek még hálá-
sabbnak kéne lenni, mint különben. De a valóság nem ez. Nem, mert e gyer-
mek mielőtt megszületett, tudatosan vállalt valamit, éppen karmikus problé-
mája érdekében, ami most megzavarodott benne. Persze, ő erről sem tud, de 
tudatalattija mégis zavarba hozza őt.

Olyan gyermek befogadásakor, akinek szülei valami okból nem nevel-
hetik fel gyermeküket, normális megoldás az lenne, ha olyan szülő vállalna 
ilyen gyermeket, aki mögött egy közösség áll, s a közösség felelősséget vállal 
a gyermekért. Tehát nem elég, ha egy közösséghez tartoznak a szülők. Fele-
lősséget vállalni tudó közösség szükséges egy ilyen nagy szeretetáldozat fel-
vállalásához.  Ez lenne tehát a normális  megoldás. Minden más megoldás: 
RENDKÍVÜLI! Így aztán rendkívüli  utat  is  kell  vállalnia  a szülőknek,  ha 
nem akarnak elszakadni gyermeküktől.

E rendkívüli út vállalása azért nagyon bonyolult, mert a gyermek hoz-
záállása a szülők döntéséhez kiszámíthatatlan. Gondolj egy olyan alaptőkére, 
amelyről nemcsak azt  nem tudod, hogy mennyi,  de azt  sem, hogy pozitív 
vagy negatív, többlettel vagy hiánnyal zárult, és neked ezt a bizonytalan tő-
két,  melyről azt  sem tudod mennyi  az adóssága vagy nyeresége, kezelned 
kell.

Most nem arról van szó, hogy minden szeretetben meghozott áldozat 
ne lenne végtelen érték. Természetes, hogy mindent, amit e gyermekért tesz-
tek, Értem teszitek. De megfelelő közösségi háttér nélkül ez valami nagyon 
bonyolult,  nehéz,  hálátlan  feladat,  hacsak nem különleges magán-kinyilat-
koztatás a forrása. Igen, mert nemcsak a gyermekkel szemben, hanem maga-
tokkal szemben is komoly elbizonytalanodásokat kell legyőznötök.

Amit Én a magam részéről ígérni tudok, az az, hogy Bennem nem fog-
tok csalódni. Amit Értem tesztek, arról Nekem nagyon is tudomásom van! És 
Engem nagylelkűségben nem lehet felülmúlni! De konkrét lépéseket nem tu-
dok előre meghatározni e gyermekkel kapcsolatban számotokra.

Fordulj gyakran e gyermek őrangyalához, szellemi kísérőjéhez, s tőle 
kérj tanácsot olyankor, amikor nem látod tisztán, hogy mi a teendőd. Kérd 
azt is tőle, hogy esdjen ki számotokra erőt, bölcsességet.

Megáldalak a TÜRELEM  LELKÉVEL!"
******************************************************

805. GYÓGYÍTHATOK PÉNZÉRT?
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Kérdező: 1. Joggal várhatok szeretetet társamtól? 2. Mennyiben lehet 
pénzért gyógyítanom? 3. Feladatom Magyarország őrzése? 4. Leendő gyer-
mekünkkel kapcsolatban mi a teendőnk?

HANG: "Gyermekem! 1. Mindenkitől elvárható, hogy szeressen. Csak 
ez várható el. Amikor valakinél azt tapasztaljátok, hogy nincs benne szeretet, 
tehát önző, akkor tudnotok kell, hogy az illető önmagának árt ezzel a legtöb-
bet, bár ezt most nem így éli meg, mert menekülőben van. Minden önző em-
ber menekül önmaga elől. Önzése tárgyába menekül. Természetesen abban 
nem talál önmagára, ezért száll virágról virágra, tárgyról tárgyra, de nyugal-
mat nem talál. A pillanatnyi bódulat mulandó örömével képes beérni, s utána 
tovább és tovább folytatódik nyugtalan bolyongása. Ha az ilyen ember meg 
nem tér, akkor élete vége egy nagy csőd, hiszen mindent itt  kell  hagynia, 
amiért eddig élt. Az önző, szeretetlen ember egy nagy ürességet hordoz ma-
gában. Ezt lehet álcázni a földi életben különböző dekorációkkal, de a deko-
rációk tartalmat nem adnak. Mikor ezeknek tiszavirág-ideje lejár, marad utá-
nuk a nagy semmi! Olyan nincs, hogy valaki néha önző, néha önzetlen. Csak 
olyan van, hogy valaki néha álcázza önzését. Ilyenkor tűnik önzetlennek.

A szeretés állapot. A nem szeretés is az. Csak a felszínen van ingajárat. 
A mélyben nincs! Van olyan, hogy szeretni nemcsak nehéz, de nagyon ne-
héz, és ilyenkor nem sikerül úgy, ahogy azt valaki szeretné. Ilyenkor az illető 
nyugtalan, s keresi a lehetőségét annak, hogy hogyan tudna sikeresebben sze-
retni. Érdemben szeretni mindig nehéz! (Máté 5;46).

Drága Gyermekem! Szeretném, ha nem értenél félre! Igaz, mindenkitől 
várhatod, hogy szeressen, de ez soha senkitől ki nem kényszeríthető. A há-
zastárstól sem! Mindig számolnod kell azzal, hogy szeretet helyett önzéssel 
találkozol, mert a szeretet könnyen csak a Mennyországban valósul meg.

Ami nagyon fontos: Problémát soha ne jelentsen neked az, hogy társad 
vagy bárki nem szeret. Ha valakivel szemben szeretetlenül viselkednek, ak-
kor az illető arra kap lehetőséget, hogy felmérje saját szeretetét. Erre csak itt 
a Földön van lehetőségetek! Ezért értékelni kell az ilyen lehetőséget! Az ir-
galom, a megbocsátás csak akkor jelenhet meg életetekben, ha irgalmatlan-
sággal, megbántással találkoztok. Ez pedig mérhetetlenül fontos üdvössége-
tek szempontjából (Lukács 6;36-37). Kell, hogy botrányok jöjjenek. Más do-
log az,  hogy jaj  azoknak, akik által  a botrányok jönnek! (Máté 18;7).  Az 
ilyen találkozás természetesen fájdalommal jár, de ez a fájdalom az Én fáj-
dalmam  bennetek,  tehát  bizonyos  értelemben  kitüntetés  is.  Óriási  értéke, 
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hogy önismeretre  késztet,  és  érdemszerzővé  minősíti  szívetek  szeretetét, 
ugyancsak a Máté 5;46 alapján.

2. A gyógyítással  kapcsolatos problémádat férjeddel kell  megbeszél-
ned, és az ő javaslata döntő kell legyen számodra. Sohasem jó, ha anyagi dol-
gokban kivonja valaki magát férje irányítása alól,  hacsak nem maga a férj 
kéri őt fel erre. E téren az asszonynak nem szabad saját feje után menni, csak 
összhangban férjével. Anyagi téren egy családban csak közös felelősség van. 
Ennek pedig nem lehet más alapja, mint a közös döntés. 

3. Nem feladatod Magyarország őrzése! Magyarország és minden más 
ország,  pusztulásra  ítélt  ország!  Nincs  kivétel!  Az egész Föld pusztulásra 
ítélt világ! Vannak angyalai a különböző országoknak, de e tekintetben nem 
az országhatárok az érdekesek, hanem azok az emberek, akik abban élnek. 
Ilyen értelemben feladatod, hogy őrzője légy Magyarországon önmagadnak, 
családodnak, ismerőseidnek, s mindazoknak, akikkel Lelkem összehoz. De 
ennek az őrzésnek semmi köze ahhoz, amit ti általános értelemben őrzésnek 
neveztek. Ha nem őrzöd tieidet, ha nem őrzöd azokat, akikkel kapcsolatba 
kerülsz, akkor ennek nem lehet rájuk nézve negatív erkölcsi következménye. 
Szabad lények vagytok! Mindenki mindent tehet lelkiismerete szerint, és te-
het ennek ellenére. Függetlenül attól, hogy őrzi őt valaki vagy sem.

Óriási a felelősséged önmagadért! Ennél több nincs is! De ez nem is 
csökkenthető! Önmagad miatt  kell  mindent  megtenned tieidért,  azokért  az 
emberekért, akik a te országod lakói!

4. Ne azon gondolkozz, hogy mit kell majd tenned a jövő érdekében, 
hanem azon, hogy mit kell tenned abban a jelenben, amely vissza nem térhet, 
és amelyről tudnod kell, hogy bármely pillanatban meghalhatsz. Minden je-
len pillanat egyben utolsó pillanat is, s így kell megszentelned. Mindenkorra 
és minden helyzetre érvényesek e szavaim: "Elég a mának a maga baja, a 
holnap majd gondoskodik magáról" (Máté 6;34).

Nagyon szeretlek!  Olyankor mindig az Én hangomat hallod,  amikor 
családod, a tieid örülnek neked. Ízlelgesd a Lélek gyümölcseit (Galata levél 
5;22-23)!

Megáldalak!"
*******************************************************

806. MIÉRT VAGYOK TÚLÉRZÉKENY?
Kérdező: 1. Miért vagyok túlérzékeny, amikor a szeretet megsérül? 2. 

Miért vonzódom annyira a szellemvilághoz?
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HANG: "Gyermekem! A túlérzékenység hiúságot takar. Gondolj arra, 
hogy senkit a világon nem sértettek meg annyira, mint Engem, amikor azt 
mondták  Rám,  hogy Én az ördöggel  cimborálok.  Hogyan reagáltam erre? 
Megsértődtem? Nem. Csak azt mondtam, hogy Nekem nincs ördögöm, csak 
tisztelem Atyámat, és ti gyalázattal illettek Engem (János 8;49).

Jó, ha tudod, hogy a hiúság nagy akadálya a boldogságnak, és a meny-
nyek országában semmi helye nincsen. A hiúság gyökere az, hogy az emberi 
szempontokat engeditek előtérbe úgy, hogy már nem is döntő, hogy Én kiről, 
miről, mit gondolok.

Amikor arra kértelek benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásoto-
kat, amit ti úgy fordítottatok le, hogy meg kell térnetek, akkor először is arra 
gondoltam, hogy számotokra első és sokadik szempont is az legyen, hogy Én 
mit gondolok rólatok, és csak utána jöjjön az, hogy figyelembe vegyétek azt, 
hogy mit gondolnak rólatok az emberek. 

A túlérzékeny ember szükségszerűen szeretetlen emberré is válik, mi-
vel számára nem az az egyedüli fontos, hogy ő szeressen másokat, hanem az 
az elvárás, hogy őt szeressék mások, éspedig nem is akárhogyan, hanem úgy, 
ahogy ő jónak látja.

Legyen példaképed Édesanyám! Volt olyan, hogy szinte megtagadtam 
őt. Ő akkor sem sértődött meg Rám! (Márk 3;33).

Az lehet természetes, ha fáj valakinek a szeretetlenség. De a túlérzé-
kenység nem pozitív vonás! 

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

807. JÓVÁ TEHETŐ AZ ABORTUSZ?
Kérdező: Gyermekáldást többször megszakítottam emberi szempontok 

miatt. Hogyan lehet ezt jóvá tenni?
HANG: "Gyermekem! Az általad említett rossz, mely lelki sebeket ej-

tett rajtad, azáltal kezd gyógyulni, ha jobban kezdesz hinni és bízni Bennem! 
Ez, ha igaz, akkor feltétlenül megmutatkozik abban, hogy több áldozatot vál-
lalsz, tehát szíved szeretetét az Én szívem szeretetével erősítve segítesz ott, 
ahol éppen adódik, megbocsátasz azoknak, akik bántanak téged vagy máso-
kat, mivel tudod, hogy Én is szívemre öleltelek. Nem azért tettem ezt, mert 
jóságod indított volna erre, hanem azért, mert Én jó vagyok. Így a már ben-
ned élő jóságom is képes szeretettel viszonozni mindazokat a szeretetlensé-
geket, amelyeket el kell szenvedned életedben.
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Tehát nem jóvátenned kell vétkeidet, hanem elő kell segítened lelki se-
beid gyógyulását. A jóvátételt bízd Rám! Nekem nagyon fontos vagy te! Ne-
kem nem mindegy az, hogy veled mi történik! Ezért mondom, hogy Én min-
dent jóváteszek, de te tégy meg mindent azért, hogy meggyógyulj. Ez a min-
den pedig a hitednek, bizalmadnak a gyakorlati életedben történt megnyilvá-
nulása által lehetséges csupán. Ezt nem tudom átvállalni tőled.

Akiket nem vállaltál, azoknak életét kezemben tartom, és az Én olda-
lamról nézve ők nem maguk miatt, hanem miattad vállaltak téged. Mivel te 
ezt megszakítottad, ők más lehetőségek elé kerültek, és nem jártak rosszab-
bul, mintha te vállaltad volna őket.

Te viszont, bizonyos terheltségeket elmulasztottál a karmikus sorsvo-
naladon feloldani,  s  ennek szenveded most  következményeit.  Neked most 
tudnod kell, hogy amire te nem vagy képes, arra Én benned képes vagyok. 
De csak akkor, ha te azt, amire képes vagy, meg is teszed. 

Tanítványaimat több esetben is megdorgáltam kishitűségük miatt. Ezt 
csak azért tehettem, mert rajtuk múlott, hogy kishitűek maradnak vagy sem. 
Veled is így vagyok most. Tőled függ, hogy növekszik benned a hit és a bi-
zalom Irántam vagy sem. Gyógyulni csak akkor és annyiban fogsz, vagy in-
kább így mondom:  gyógyítani  csak  akkor  és  annyiban  tudlak,  amikor  és 
amennyiben áldozatos szeretetszolgálatokat vállalsz, amikor és amennyiben 
túllépsz a sértődékenységen, s tudsz megbocsátani másoknak. Itt a MÁSOK 
alatt nemcsak azokat értem, akik téged bántanak, hanem mindazokat, akik 
bárki ellen vétettek. Tehát, ha látod a tévében, ha olvasod az újságban, ha 
hallod a rádióban, hogy mennyi és milyen gonoszságokat követnek el embe-
rek a Földön, akkor szívedben törekedned kell nekik is megbocsátanod! Így 
válsz ÁLLAPOTSZERŰEN irgalmassá! Így gyógyulsz!

Ne félj Tőlem! Szeress Engem azáltal, hogy áldozatos szeretetszolgála-
tokat vállalsz embertársaidért az Én benned élő szívem szeretetének erejével.

          Megáldalak a HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

808. MIÉRT JÖTTEM A FÖLDRE?
Kérdező: 1. Összefügg-e két látomásom: egy embert láttam kereszten, 

és máskor egy fehérruhás embert, aki átölelt? 2. Megszentelődni vagy meg-
szentelni születtem a Földre?

HANG:" Kedves Barátom! Nagyon is összefügg a két látomás. Neked 
éppen azért kell vállalnod az Én keresztemet, mert elsősorban megszentelned 
kell azokat, akikkel Lelkem összehoz téged.
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Tisztában kell lenned azzal, hogy az Én keresztemnek mi a lényege. Az 
Én keresztem az volt, hogy vállaltam a mások által széttört csontok összefor-
rásának a fájdalmát. Vállaltam az empátiát, azt, hogy együtt érzek azokkal, 
akiknek valami fáj. Vállaltam, úgy, hogy törekedtem vigasztalni a szomorúa-
kat, bátorítani a csüggedőket, gyógyítani a bűn által  okozott  lelki  sebeket, 
úgy, hogy elősegítettem a bűnbánat könnyeinek fölszárítását, úgy, hogy segí-
tettem saját könnyeimmel oltani a mások szívében fellobbanó gyűlölet láng-
ját, úgy, hogy imáimban nemcsak Magamat, hanem másokat is magammal 
vittem az Atyám elé. Vállaltam, hogy ne az emberi tekintetek irányítsanak, 
hanem Atyám iránti  hűségem. Ezért  vállaltam a szembenállást  mindenféle 
hatalommal, mely uralkodni akar az embereken. Ezt még legádázabb ellensé-
geim is dicsérően elismerték Rólam (Máté 22;16).

Tisztában  kell  tehát  lenned  azzal,  hogy nem kell  külön  kereszteket 
ácsolnod magadnak, ha vállalkozol arra, hogy Engem képviselj. Bőven le-
szek, akik azt megácsolják neked! Csak nem szabad meghunyászkodónak, 
megalkuvónak lenned, s nem szabad a gyávaságot okosságnak, a gerinctelen-
séget alkalmazkodásnak, sőt szeretetnek, engedelmességnek hazudnod. 

Ha engeded, hogy Én szeressek benned, akkor nemcsak annak a szen-
vedését fogod megtapasztalni, akit a kereszten láttál, de meg fogod tapasztal-
ni annak a fehérruhásnak ölelését, szeretetét, békéjét  is, akivel  látomásod-
ban együtt örültél.

Ne gyarlóságaiddal foglald le magad! Velem foglalkozz, és Értem má-
sokkal. Ne zavarjon, hogy mások hogyan vélekednek rólad! De igenis legyen 
fontos, hogy Én mennyire tudok érvényesülni benned! 

Ne félj, hanem inkább barátkozz meg a halál pillanatának gondolatá-
val. Aki barátságot tud kötni a halál angyalával, az megnyerte a csatát a mu-
landó földi életben, mert a győztes felett nem uralkodhat az, ami mulandó, 
hanem szolgálni kényszerül azt, aki Értem, Velem, Bennem él!

Megszentelni  jöttél  a  Földre!  Ezért  vannak benned a  tanúságtevésre 
késztető vágyak. De vigyázz! Tartózkodj a túlzásoktól! A jót sem szabad el-
túlozni, mert akkor már nem jó! A BÖLCSESSÉG-et naponta kell kérned! 
(Jakab 1;5.). 

Könnyen  meg  tudod  különböztetni  a  bölcsességet  az  előbb  említett 
gyávaságtól,  ha ráfigyelsz  arra a rugóra,  amely magatartásodat lendíti.  Ha 
nincs benne az, hogy veled mi lesz, csak az, hogy vele mi lesz, akkor böl-
csességed bölcsesség, és nem megalkuvás.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"
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*****************************************************
809.  RÁTALÁLTAM A SZŰZANYÁRA!

Kérdező: A  HANG által,  éppen  anyák  napjára,  rátaláltam  a  Szűz-
anyámra! Hálásan köszönöm ezt a HANG-nak!

HANG: "Drága Gyermek! Mária valóban felülmúlhatatlan Édesanya. 
Aggódó szeretete tette lehetővé számára, hogy éppen a ti korotokban annyi 
helyen megjelenjen a Földön, és anyai szívének minden jóságát úgy közvetít-
se felétek, hogy e jóság forrásához, Mária Szívének Gyökeréhez, tehát Hoz-
zám jussatok. Igen. 

Máriának nincs nagyobb vágya, mint az, hogy Hozzám találjon minden 
gyermeke. Senki nem ismer és természetesen nem szeret Engem úgy, mint ő, 
és ezért nagyon jól tudja, hogy Isten végtelen szeretetével teljes békét és bol-
dogságot csak Általam tud adni mindenkinek. Ezért akar mindenkit Hozzám 
irányítani. 

Aki Máriát szereti, az hallgat szavára! A kánai menyegzőn Rám mutat-
va mondotta a szolgáknak: "Bármit mond, tegyétek!" (János 2;5). Ezt teszi 
Anyám ma is! Ha szereted, hallgass rá! Ő általad is mondani akarja mások-
nak azt, amit akkor mondott a szolgáknak. Tehát kiválasztott téged, hogy se-
gítségére légy nagy apostoli, missziós küldetésének teljesítésében ezekben az 
utolsó időkben.

Ez azt jelenti, hogy te azáltal szentelődsz meg, ha másokat is megszen-
telsz.  Ez, bár Földre szóló,  de feltétlenül ÉGI küldetés! Anyám megosztja 
szívének erejét azokkal, akiket kiválasztott. Megkapod hát tőle ezt az erőt! Ő 
a bölcsesség széke, örömötök forrása, olyan lelki edény, mely minden körül-
ményben rendelkezésére áll azoknak, akik belőle akarnak meríteni erőt a sze-
retethez.

Köszönöm háládat! Köszönöm, hogy elérte szívedet HANG-om hang-
ja. Köszönöm, hogy Anyám a tiéd is. Így mi TESTVÉREK vagyunk!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

810. GYÓGYULÁSOM ÉRDEKÉBEN MIT TEGYEK?
Kérdező: 1. Helyes döntés volt-e távol a családtól munkát vállalnom? 

2. Gyógyulásom érdekében mit tegyek? 3. Gyermekem továbbtanulását fo-
gom tudni  támogatni?  4.  Változik-e  gyermekem majd  pozitív  módon?  5. 
Anyámmal álmodom, s kérését a ház megjavításával kapcsolatban nem tu-
dom teljesíteni. 6. Férjem magatartásában várható javulás?
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HANG: "Gyermekem! 1. Ha valaki utólag kérdez Engem, annak nem 
válaszolhatok. Azért nem válaszolhatok, mert ha helytelenül tett, akkor szí-
vében úgyis nyugtalanság van. Most nyugtalanítsam  kívülről is? Ha pedig 
nyugodt a szíve, akkor szintén nem erősíthetem őt, mivel nem azért tett he-
lyesen, mert Velem megbeszélte, hanem azért, mert éppen rátalált a helyes 
megoldásra.  Ha így helyeslek,  akkor az illető  azt  fogja elkönyvelni,  hogy 
Nélkülem is helyesen tud cselekedni. Pedig ez így nem igaz, csak arról van 
szó, hogy most éppen sikerült neki.

Ha előre kérdezel, akkor azt mondtam volna, hogy egy ilyen döntést 
csak a házastárssal, a családdal egyetértésben szabad meghoznod.

2. Gyógyulásod akadálya az a nyugtalanság, amely szorongásban nyil-
vánul meg, s ez a szorongás, melyet a felszínen ugyan el lehet nyomni, kül-
sőleg megjelenik a testeden. 

Természetesen meggyógyulhatsz, ha nyugtalanságodat, szorongásodat 
Nálam leoldod. Ennek az a módja, hogy értékrendeden változtatsz. Túl nagy 
súlyt helyezel olyasmire, ami önmagában ugyan komoly dolog, de túlnő a te 
hatáskörödön, a te szabadságod határán. Meg kell tanulnod, hogy mi az, ami 
a te feladatod, és mi az, ami nem a te feladatod. Ami a te feladatod, azt min-
dig és minden komolyabb nehézség nélkül meg tudod oldani. Ha pedig nem 
oldottad meg jól, az sem baj. Én arra való vagyok, hogy segítsek enyéimnek! 
Ha valaki valamit rosszul tett, akkor csak bocsánatot kell kérnie, meg kell 
bánnia tettét, és máris javára fordítom a dolgokat.

Az egészen biztos, hogy soha senkinek sem adok olyan feladatot, hogy 
változtasson meg másokat. Olyat sem adok, hogy körülményei változtatásá-
val igyekezzen boldogabb, békés életre. Én mindig olyan feladatot adok min-
denkinek, amit akkor is meg tud valósítani, ha az egész világ ellene akar dol-
gozni.  Mindig mindenkinek belül,  a lelkében kell  megtalálnia  Engem! Ez 
minden körülmények között megvalósítható! Börtönök, paloták, barátok, el-
lenségek, hideg, meleg, egészség, betegség, ezek mind-mind alkalmas körül-
mények arra, hogy valaki Velem találkozni tudjon a szívében, ha akar. Az 
más  dolog,  hogy ha valaki  Velem találkozik,  akkor  szinte  automatikusan 
megváltozik egészségi állapota, baráti köre, tehát a külső körülmények, hely-
zetek, adottságok, lehetőségek köre.

A 3-dik és 4-dik kérdésedre nem tudok válaszolni,  mert  teljesítésük 
nem Tőlem függ csupán. Ugyanez áll a 6-dik kérdésedre is.
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5. Az anyáddal kapcsolatban történt álmodnak az a magyarázata, hogy 
tudattalan világod nyugtalan a házzal kapcsolatban, s ez úgy mutatkozik meg 
előtted érzékelhető képben, hogy anyád nehezményezi ezt.

Mérhetetlen szeretettel szeretlek! Sokkal jobban rendelkezésedre állok 
boldogságod érdekében, mint gondolod! Bújj Hozzám, mint gyermek! Min-
dig segíteni akarlak, és segítelek is, csak gyakran nem úgy, ahogyan te aka-
rod. Ez a te javadra van így. Én jobban tudom, mint te, hogy mennyire belül-
ről kell elindulnod, és nem kívülről! 

Belül, a szívedben várlak! Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"
****************************************************

811. LÉLEKKERESZTSÉGRŐL
Kérdező: Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni!
HANG: "Gyermekem!  Kérésednek  Részemről  semmi  akadálya  nin-

csen. Mennyei Atyátok mérhetetlen szeretetével küldi közös Lelkünket azok-
nak, akik erre vágyódnak (Lukács 11;13).

Vágyad akkor igaz és hittel telített, ha állhatatosság és áhítatosság van 
benned. Állhatatos  akkor vagy, ha minden nap kéred a Lélekkeresztséget, 
vagyis azt az istenélményt, amelyben egy csodálatos erőt élsz át. Aki Lélek-
keresztségben részesül, az már itt a Földön megél valamit abból, hogy meny-
nyire szereti őt az Isten. Ez az élmény, bár nem konzerválható, de kitörülhe-
tetlenül ott marad a lélekben, mint megtapasztalás. 

Csak az tud erővel és tiszta tűzzel tanúságot tenni Mellettem, aki meg-
tapasztalta azt, hogy igazán csak az Isten tud boldogítani. Lehetnek csodála-
tos pillanatok életedben földi teremtmények részéről is, de ezek nem hason-
líthatók ahhoz, amikor azt éled meg, hogy Isten szerelme vagy!

Arra kérlek, ne méricskéld az időt, hogy mikor fog ez bekövetkezni. A 
te feladatod e téren az, hogy hidd el: van ilyen, és kérd állhatatosan! A másik 
az áhítat.

Amikor Lélekkeresztséget kérsz, akkor tudatosítsd magadban, hogy ezt 
VALAKI-től kéred! Minél magasabb színtű hivatalnak nyújtasz be kérvényt, 
annál jobban vigyázol a külalakra is. Igen, mert a külső forma is, bár nem a 
lényeg, de árulkodni tud a lényegről. 

Ha tehát összeszedetten imádkozol, akkor imádkozol áhítattal. Ennek 
megvalósítására időt és körülményt kell tudnod biztosítani. Nem elég, ha va-
laki, amíg az utcán megy, vagy otthon dolgozik, közben könyörög Lélekke-
resztségért. Bár ilyenkor is jó, ha ezt teszi. De meg kell tudnod tenni ezt áru-
kapcsolás nélkül is. Az ősellenség pontosan olyankor, amikor valaki komo-

1012.



lyan elkezd imádkozni, akkor juttatja eszébe az illetőnek, hogy pillanatnyilag 
mimindent kellene tennie, ami nagyon fontos, fontosabb az imánál is, vagy 
legalább ugyanolyan fontos. Ilyenkor fordul aztán elő, hogy valaki a CSAK 
imára szánt időt másra is felhasználja. Ez bizony az áhítat rovására megy.

Légy hát kérő imáidban is áhítatos és állhatatos egyaránt, s meg fogod 
tapasztalni azt, amit az említett Lukács 11;13-ban olvashatsz! Ígéretem betel-
jesül lelkedben!

Megáldalak az ÁHÍTAT ÉS ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

812. JÉZUSTÓL KAPOK ÜZENETEKET?
 Kérdező:  Jézustól  kapok üzeneteket?  Erősítést  vagy figyelmeztetést 
szeretnék kapni kérdésemre!

HANG: "Gyermekem! Szeretnélek felhasználni üzeneteim vételére és 
továbbítására. Ehhez viszont nem elég, hogy bizonyosságot kapj egyetlen al-
kalommal, mivel az ősellenség, a nagy megtévesztő gyakran képes a világos-
ság angyalának látszani.
Tanácsom ezért a következő: Számodra ne az legyen a döntő, hogy kitől jön 
hozzád üzenet. Még az sem a legfontosabb, hogy rád milyen hatást gyakorol 
az üzenet. A fontos az üzenet tartalma! 

Csak olyan üzenet jön Tőlem, amely amellett,  hogy épít,  buzdít,  vi-
gasztal, még abból is felismerhető, hogy mindig harmóniában van azzal a tar-
talommal, amelyet evangéliumaim hordoznak. 

Ha olyan mondatokat  fedezel  fel  egy üzenetben,  amelyet  nem tudsz 
semmiképpen összeegyeztetni evangéliumaim mondanivalójával, akkor tudd, 
hogy e mondatokat a megtévesztő csempészte bele az üzenetbe. Tehát nem 
kell mindent elvetned belőle, csak át kell rostálnod. Bizony, amit a búza közé 
hullott konkolyról mondtam, az áll az ilyen esetre is. Ellenség cselekedeté-
nek a következménye az. 

Ezzel már azt is elmondottam, arra is felszólítottalak, hogy tanulmá-
nyoznod kell az evangéliumaimat. Nem azt mondtam, hogy a Bibliát tanul-
mányozd, hanem azt, hogy a négy evangéliumomat, és azokat a  szavaimat, 
amelyeket az Apostolok Cselekedeteiben megtalálhatsz.

Gyermekem! Nagy szükségem van rád! Nagyon jól fogtad eddigi üze-
neteimet. Szeretném, ha továbbra is nyitott volnál Felém. De nyugodt lelkiis-
merettel csak akkor leszel erre képes, ha megfelelő kontrollt tudsz alkalmaz-
ni, amely segít neked abban, hogy ki tudd szűrni azokat a zavaró állomáso-
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kat, amelyek miatt könnyen félreérthetővé válhat mondanivalóm, amelyet ne-
ked és általad akarok közölni a világgal.

Megáldalak a  BIZALOM és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

813. JÉZUS HANGJA-E A HANG?
Kérdező: 1. Mivel elvált vagyok, nem gyónhatok. Lelki békémet úgy 

próbálom megszerezni, hogy imában kérem Jézus bocsánatát. Elég ez? 2. Ifjú 
életemben elkövetett bűneimre van bocsánat? 3. Megtért húgom helyteleníti 
a HANG tartalmát. 4. Leányom adventistákkal szimpatizál. Jó ez? 5. Jézus 
hangja-e a HANG?

HANG: "Drága Gyermekem! 1. Én az irgalmasság szószólója vagyok. 
Hogyan is mondhattam volna azt, amit Máté 9;13-ban vagy 18;22-ben olva-
sol, ha Én nem lennék állandóan kész a megbocsátásra?! Semmiféle gyónási 
formula megtiltása Engem meg nem akadályozhat abban, hogy megbocsás-
sak annak, aki bocsánatot kér Tőlem! Részetekről a fontos az, hogy tegyetek 
meg mindent, amit megtehettek annak érdekében, hogy őszinte megjavulni 
kész szándékotokat kinyilvánítsátok. 

Aki olyan felekezethez tartozik, amelyben gyónás van, s e felekezetben 
számára az előírások nem akadályozzák a gyónást, annak gyónnia kell,  ha 
meg akarja  szerezni  lelkének békéjét.  Ha valaki  bizonyos  előírások miatt 
nem gyónhat, annak másképpen kell kifejeznie bűnbánatát, ha békét akar lel-
kében. De azt mindenkinek tudnia kell, hogy bánat nélkül nincs bocsánat, s 
ha valakinek bánata van, annak ezt valamiképpen ki kell nyilvánítania. Ha 
másképpen nem, akkor egy buzgó imádságban, egy Velem folytatott őszinte 
párbeszédben. Ha viszont valakiben nincs bánat bűnei miatt, az hiába gyó-
nik, hiába próbálja megjátszani magát, az nem találja meg szíve nyugalmát.

Hidd el, hogy Én már régen megbocsátottam neked! Sajnos, te nehezen 
tudsz megbocsátani magadnak. Ezért vagy még most is nyugtalan. Jobban 
bízd Rám magadat! Jobban bízz Bennem!

2.  Ifjúkori  bűneidre már  régen nem emlékezem!  Azt  ajánlom,  hogy 
amint egy normális ember nem hordja állandóan emlékezetében azokat a be-
tegségeit, amelyekből kigyógyult, úgy te se hordd magadban már régi botlá-
said emlékét. Ha egy ruhát fehérre mostak, akkor kár azon keseregni, hogy 
milyen piszkos volt valamikor. Örülni kell annak, hogy most már tiszta. Így 
vagy te is a lelkeddel. Aki soha sem vétkezett, és aki bármennyit vétkezett, 
de megmosdott a Bárány vérében, tehát Elém jött bűnbánó szívvel, tejesen 
egyformán tiszta mindkettő. Nincs különbség közöttük!!! Örülj ennek! Ne-
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kem örülsz, ha annak örülsz, hogy megbocsátottam bűneidet! Valójában nem 
is bűneidet kellett megbocsátanom, hanem lelki betegségedet kellett gyógyí-
tanom. E gyógyulási folyamat még most is tart, és te egyre egészségesebb le-
szel, tehát egyre jobban Rám találsz! 

3. Azon ne csodálkozz, hogy HANG-om nem tetszik olyanoknak, akik 
valójában nem Nekem, hanem egy felekezetnek köteleződtek el. Ez nagyon 
természetes!  Engem nem ateisták,  hanem buzgó, felekezetnek  elkötelezett 
emberek feszíttettek keresztre. Te sem úszhatod meg, ha Engem akarsz kép-
viselni, hogy ne bántsanak azok, akik bármelyik vallásnak elkötelezettjei. De 
ez nem baj. Az nem baj, ha téged bántanak. A baj az lenne, ha te bántanál 
másokat. Az nem baj, ha a HANG-om ellen beszélnek. A baj az lenne, ha 
HANG-om lázítana bárki ellen is. Köszönd meg, hogy vannak családodban 
olyanok, akik - teljesen mindegy, hogy hová, de - elkötelezett emberek. Leg-
alább képviselnek valamit. Legalább vállalnak áldozatot valamiért. Tudatlan-
ságuk felmenti  őket, mint azokat, akikért a kereszten imádkoztam, amikor 
ezt mondtam: "Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mint cseleked-
nek!" (Lukács 23;34).

Drága Gyermekem! Én soha nem féltettem Magamat. Te se féltsd ma-
gadat! Szeress, és tégy, amit akarsz! Nincs a világon olyan felekezetnek elkö-
telezett, aki szívében el tudná viselni azt a szabadságot, amelyet Én hoztam 
közétek. De neked tudnod kell, hogy ahol a Lélek, ott a szabadság, ennek az 
a megfogalmazása is igaz, hogy ahol a szabadság, ott a Lélek! (2Kor3;17).

Arra kérlek hát, szeresd nagyon testvéredet, és örülj annak, hogy éppen 
elkötelezettsége révén jó irányban változott az élete.

4.  Szimpatizálni  mindenkivel  jó,  akiről  fel  lehet  tételezni  azt,  hogy 
nem akar tudatosan rosszat. Az adventisták között is nagyon sok szent van. 
Természetesen nem mind az. Te is szimpatizálj lehetőleg mindenkivel, akiről 
azt  tapasztalod,  hogy nem akarja  bántani  az  embertársát  annak érdekében 
sem, hogy megtérítse! Azok, akik minősítések helyett  érvelnek,  mindig jó 
úton járnak. Az ítélkezés, a kiközösítés a rossz utak! Amikor azt mondtam 
magamról,  hogy Én vagyok az  ÚT,  akkor  ezektől  elhatároltam Magamat. 
Nem úgy, hogy kiközösítettem őket, hanem úgy, hogy tudomásul vettem az ő 
kiközösítési szándékukat.

5. A HANG-könyvek mondatai mindaddig jézusi mondatok, amíg épí-
tenek, buzdítanak, vigasztalnak, s emellett szinkronban vannak az evangéliu-
mokból kiolvasható gondolataimmal. A Bibliában is csak azok a gondolatok 
jézusi gondolatok, amelyeket harmóniába lehet hozni az evangéliumaimban 
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mondott kijelentéseimmel. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy Én nem be-
szélek összevissza. Aki nem rangsorol a Bibliában, az ebből a szent könyv-
ből mindent ki tud olvasni, meg az ellenkezőjét is. Biztosan észrevetted már, 
hogy kivétel nélkül minden keresztény felekezet a Bibliára hivatkozva képvi-
seli vérre menően saját igazát. A Bibliára, és nem az evangéliumokra! Hát 
nem nevetséges ez? Vagy inkább szomorú?

Nagyon szeretlek! Benned élek! Légy irgalmas és jóságos minden em-
bertestvéreddel  szemben.  Azokkal  szemben különösen,  akik téged vagy a 
HANG-ot bántják (Lukács 6;35).

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

814. NINCS SZERETET A VILÁGBAN!
Kérdező: Miért van az, hogy az emberekből kifogyott a szeretet?
HANG:" Drága  Gyermekem!  Leveledből,  amelyet  médiumomnak 

küldtél, ezt a mondatot vettem ki, hogy válaszoljak neked.
Először is köszönöm neked, hogy van benned érzékenység. Bizony a ti 

korotokban annyira elgépiesedett már minden, hogy tiszta,  felemelő,  szent 
érzések már csak elvétve találhatók köreitekben. Pedig hát az érzéketlen em-
ber szívtelen ember, a szívtelen ember pedig embertelen ember. Embertelen 
világotok pontosan azért van pusztulásra ítélve, mert az embert nem a me-
chanizmus, nem az elektromos fejlődés élteti, hanem a szíve!

Nagyon szeretnék szépeket mondani neked, mert leveledben arról tettél 
tanúságot, hogy szeretsz Engem, és kész vagy áldozatokat is vállalni azért, 
hogy hű maradj Hozzám. Igen, szeretnék szépeket mondani, de egy olyan el-
pusztításra kész világban, mint a tiétek, nagyon falsul csengene minden olyan 
szép szó, amely ki akarná kerülni azokat a katasztrofális eseményeket, ame-
lyek előtt áll a világotok.

Ezért úgy akarom a szépet mondani, hogy az igaz legyen, s ne ijesztge-
tésnek hangozzék,  hanem szerető figyelmeztetésnek,  békét adó simogatás-
nak.

Drága  Gyermekem!  Amikor  fennhangon  hirdettem,  hogy  bízzatok, 
mert Én legyőztem a világot (János 16;33), akkor is igazat mondtam. Igen. A 
körülöttem lévő világ felett arattam diadalt azáltal, hogy elmondtam és meg-
mutattam, nem a körülmények függvénye az emberi szív békéje, hanem az 
Istennel való élő kapcsolat hűséges ápolása tehet bárkit és bárhol boldoggá. 
A világ afelett  arat  győzelmet,  aki úgy hiszi,  hogy a körülményektől függ 
boldogsága. Ezért a világ győzelme csupa veszteség, háborúság, tülekedés, 
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zsarnokság, hazudozás,  gyilkosság, erkölcstelenség. Tehát az önzés legkü-
lönbözőbb megnyilvánulásai.  Aki az Én oldalamra áll, az tudja, hogy a világ 
feletti győztes oldalán áll akkor is, ha kivégző osztag fegyverei irányulnak 
reá. 

Igen. Te a győztes oldalán állsz akkor is, ha az egész világ pusztulás-
ról, szenvedésről, katasztrófákról beszél. Az Istent szeretőknek minden a ja-
vukra válik (Róm 8;28). Te csak jól járhatsz! Minden szeretetből vállalt ál-
dozatod olyan boldogító kincset biztosít számodra, amelyet sem rabló, sem 
rozsda, sem moly tönkre nem tehet, tehát örökérvényű!

Nagyon szeretlek!  Úgy, ahogy csak egy Isten tud szeretni!  Teljesen 
szolgálatodra akarok állni (Lukács 12;37). És ezt az odaadottságomat időtlen 
időkig akarom nyújtani  feléd.  Ha csak töredékét éreztetném veled szívem 
irántad való szeretetéből, nem bírnád elviselni, amint egy hatalmas, égbolton 
átcikázó villám erejét sem lehet egy kis zseblámpa elemébe belegyömöszöl-
ni.

Számomra nagy öröm, ha dicsőítő, hálaadó imákat mondasz!
Megáldalak ERŐM  LELKÉVEL!"

*******************************************************
815. ERŐ IRÁNYÍTJA KEZEIMET!

Kérdező: Egy erő, mint valami mágnes, kezdte irányítani kezeimet kü-
lönböző alakzatok szerint. Mit jelent ez?

HANG: "Gyermekem! Most Elmondok neked egy teóriát. Azért neve-
zem teóriának, mert részben megelőzi az anyagba ágyazott élet teremtését, 
részben mint feladat, nem érint minden szellemi létezőt tevőlegesen, részben 
pedig, mint boldogítás eszköze, nem érinti  lényegileg a Velem való állapot-
szerű kapcsolatot. 

Mindezt azért fontos már előre tudnod, nehogy túlértékeld e teóriát, s 
nehogy úgy járj, mint egy bizonyos asszony, aki miután a kotlós alá rakta a 
tojásokat, óránként kivette alóla, hogy megnézze, hol tartanak a kikelésben. 
Természetes, hogy minden tojás elzápult, pedig de szép kiscsibék keltek vol-
na ki, ha az asszony fegyelmezettebb, s nem tesz akkora hangsúlyt az egész-
re! Mondom hát a teóriát:

Minden  ember  egy kódrendszer  alapján  meghatározott  szerepet  hoz 
magával a Földre. E kódrendszer nem fogalmazható meg a szűk, emberi érte-
lem számára felfogható mondatokban. De van minden embernek egy szim-
bóluma,  egy olyan  jele,  amely  a  kódrendszerbe  táplált  információláncot, 
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mely a világmindenséggel összeköti, a testi, lelki egészség érdekében ellen-
őrzi, és esetenként a meghibásodásokat kijavítja.

Ez tehát annyit jelent, hogy ha valakinek szimbólumát kezeddel kifor-
málod, és a benned lévő szeretetet az ő irányában felszítod magadban, akkor 
az illető testi, lelki betegségeiből kigyógyulhat. Ez még akkor is megtörtén-
het, ha távol vagy az illetőtől.

Ezt a kódrendszert így nem lehet innen, ebből a dimenzióból ma már 
jól kezelni, mert a szükséges szimbólum, mint egy prizma, kell hogy kiszűr-
je,  fókuszába  gyűjtse  a  világmindenség  összes  energiájának  azt  a  részét, 
amelyre éppen szüksége van annak, akié a szimbólum.

 Mivel tehát olyan területek megtapasztalt energiáiról is szó van, ame-
lyek csak a földi életben élők számára hozzáférhető tapasztalatok, ezért a föl-
di emberek életét javítani szándékozó szellemtestvéreitek engedélyt kaptak 
arra, hogy partnereket keressenek magunknak közületek, akiket ilyen szim-
bólumok megformálására felhasználhatnak,  felkérhetnek.  Ez  történik most 
tehát veled.

Légy türelemmel! Figyelj befelé! Érlelődjön ki benned e szerep felvál-
lalása! Ha kezed mozdul, igyekezz megtalálni magad körül, ismerőseid köré-
ben azt, akivel azonosíthatod, akin segíteni lehet a kezed által megformált 
mozdulatok által! Ébressz magadban szeretetet iránta, s a többi már nem a te 
dolgod! Természetesen írásbeli üzeneteket is kaphatsz, ha szellemtestvéred 
ezt látja jónak.

Ha nem találsz olyat ismerőseid körében, aki segítségre szorul, akkor 
igyekezz szeretettel leállítani kezed mozgását, nehogy zavaró erők játéksze-
révé válj!

Túl nagy hangsúlyt ne tégy e kiválasztottságodra, mert ebben te csak 
másodhegedűs vagy. A prímet ott kell húznod, ahol szeretned kell embertár-
saidat, és törekedni arra, hogy megtanítsd őket szeretni. Ez elsődleges felada-
tod! Ez a HIVATÁSOD! A szellemvilágtól irányított szimbólumok által tör-
tént testi-lelki rendteremtés csupán eszköz HIVATÁSOD hatékony átélésére. 

Őrizzen Isten, nehogy üzletet csinálj ebből! Nehogy miattad bezápulja-
nak a tojások!

Drága Gyermekem! Különleges terhet kaptál, de szép, Isten gyermeké-
hez méltó szerep, s egyben titkot is, olyan értelemben, hogy a földi életben 
értelemmel át nem fogható, le nem korlátozható, rendszerbe nem foglalható, 
tehát tudományt belőle csinálni nem lehet! Adj érte hálát, és legfontosabbnak 
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azt tartsd, hogy szerethetsz, és másokat is taníthatsz úgy szeretni, ahogy Én 
szerettelek és szeretlek titeket!
   Megáldalak a BIZALOM és a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
816. GYERMEKTELEN VAGYOK!

Kérdező: 1. Gyermektelen vagyok. Ez nagy gondot jelent. 2. Nagyon 
eltávolodtunk egymástól férjemmel. 3. Nagymamáról, édesapámról szeretnék 
tudni valamit. 4. Álmomban láttam a Madonnát karján a Kisdeddel. Mit je-
lent ez?

HANG: "Gyermekem! Minden ember, aki a Földre születik, két, gyak-
ran nem könnyen összeegyeztethető batyuval jelenik meg. Az egyik maga a 
test,  annak minden előnyével és hátrányával.  Tehát a faj- és önfenntartási 
ösztönök követeléseivel. Ezek normális körülmények között szinte automati-
kusan követelik a magukét, s ez nem baj, hanem éppen a testi egészség jele. 
Ebbe tartozik egyértelműen az anyai ösztön, amely az emberalatti világ élőlé-
nyeinél is világosan felismerhető. Az emberalatti világban soha nem jelent-
het problémát, mivel nem boldogságra teremtett lények, s így, ha ez az ösz-
tönpár felbomlik, nincs értelme tovább e lények életének. Az embernél nem 
így van.

Az ember nemcsak ösztön-batyut hoz magával, hanem egy sorsvonalat 
is, melyet karmának neveztek, s amely fontosabb az ösztönök működésénél. 
E sorsvonalon feloldani a nehézségeket, illetve könnyíteni a haladást, az ösz-
tönök hol segítik, hol akadályozzák, nehezítik a földi életet.

Gyermektelenséged karmikus  eredetű,  és  sem neked,  sem férjednek 
nem jelentene könnyebbséget, ha volna családotok. Ennek ellenkezőjét csu-
pán a fantáziátok sugallja, amely jobban áll az ösztönök uralma alatt, mint a 
karmikus sorsvonal ezt kívánhatná.

Vannak ugyan rendkívüli eszközök, melyek használatával le lehet erő-
szakolni számotokra gyermeket innen a Földre, de ezeket nem ajánlom. Ne 
feledd, bár tudom, hogy a gyermekáldás az áldás, de nem beszéltem soha ar-
ról, hogy boldogok azok, akik ebben az áldásban részesülnek. Beszéltem vi-
szont olyan időről, amikor sajnálni fogják az anyák, hogy gyermeket hoztak a 
világra,  sőt  boldogoknak  fogják  mondani  azokat,  akiknek  soha  nem volt 
gyermekük! (Lukács 23;29).

Hivatásod a szeretni tanítás! Neked is, férjednek is! Valakinek örülnie 
kell, hogy te vagy! Ha egy este, visszatekintve a napra, azt látod, hogy sem 
ember, sem Én nem örültem neked, ennek sohasem lesz oka az, hogy nincs 
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gyermeked.  Oka  mindig  az  önzésnek  valamilyen  formája  lesz.  Ezt  pedig 
gyermekkel, gyermek nélkül egyaránt meg lehet szüntetni!

A többi kérdésed közül csak az álmodra reagálok. Anyaság utáni vá-
gyad vetítette magad elé a Madonnát, és a Kisded szintén a gyermek utáni 
vágyad megjelenülése volt. E vágyaknak vannak szép és nemes érzelem-virá-
gai, de ne ezekre építsd az életedet, hanem arra, hogy te Isten édes gyermeke 
vagy, és Én mérhetetlen szeretetemben mindent megteszek érted, hogy Ben-
nem megtaláld boldogságodat, ha Értem jobban élsz, mint vágyaidnak.

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

817. FÉLELMEIM VANNAK
Kérdező: Szeretnék megszabadulni szorongásaimtól!
HANG:" Drága Gyermekem! A te problémád következmény, és éppen 

ezért nem szüntethető meg úgy, hogy közvetlenül akarj ellene tenni. Ha köz-
vetlenül küzdesz ellene, akkor csak tüneti kezelést tudsz adni magad számá-
ra. De aránylag könnyen, sőt nagyon könnyen meggyógyítható e betegséged, 
ha közvetve állsz e probléma megoldásához. Tehát úgy, hogy három irányú 
kapcsolatoddal foglalkozol, éspedig hálatelt szívvel! 

Az első, a Velem való kapcsolatod. Nem erőltetni  kell annak igazát, 
hanem afelett való örömödet, háládat kell kifejezned, hogy még hajad szálait 
is számon tartja a te jó Atyád, aki mérhetetlenül jobb, mint az egész világ jó-
sága együttvéve! Tehát az első, hogy rendszeresen adj hálát Istennek az irá-
nyodban történő atyai gondoskodásáért. Olyan hatása van ennek, mint mikor 
egy szilárddá merevült anyagra oldószert csöpögtetsz. Minden csepp egyre 
jobban elősegíti a megmerevült anyag feloldását. 

A második az emberekkel való kapcsolatodért  mondandó hála.  Meg 
kell látnod, hogy az emberek jobbak, mint kívülről a látszat azt mutatja. Saj-
nos, a felszínen fodrozódó hullámok gyakran eltakarják a mélyben rejlő érté-
keket. Gondolj csak arra, hogy még az Engem keresztre feszítők között is 
legtöbben úgy vélték, hogy ezzel szolgálatot tesznek az Istennek! 

A harmadik vonatkozás, amelyért hálát kell rendszeresen adnod, az az, 
hogy Én benned élek! Én sokkal jobban hordozlak téged, mint te Engem. 
Sokkal jobban vigyázok rád, mint te Énrám!

Ha rendszeresíted e három vonatkozásodért mondandó hálaimádat, ak-
kor meg fogod tapasztalni,  hogy Engem nem lehet nagylelkűségben felül-
múlni!

Megáldalak HÁLÁLKODÁSRA KÉSZTETŐ LELKEMMEL!"
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******************************************************
818. ELSŐ HITEM UTÁN VÁGYOM!

Kérdező: 1. Mikor fog begyógyulni egy bizonyos fájdalom? 2. Vissza-
szerezhetem-e első hitemet, föllángolásomat? 3. Mi az oka a szép ébredés el-
múlásának?

HANG:  "Gyermekem!  Valamit  ki  kell  tisztáznom  benned.  Nincs 
olyan, hogy bármiféle lelki kár, baj kívülről jövő hatásokra meggyógyulhat-
na. A kívülről jövő segítség semmit nem old meg. Ezt mutatják Édesanyám 
mostani földi megjelenései. Mondja, mondja, de füleket nem tud adni! Van 
tehát egy ilyen örök érvényű igazság, hogy az Istent szeretőknek minden ja-
vára válik, és az Istent nem szeretőknek pedig minden a kárára válik. 

Az Isten-szeretéshez jóakarat kell. Tehát tiszta szándék bizonyos áldo-
zatok elvállalására. Amilyen mértékben ez van, olyan mértékben gyógyulnak 
a kapott sebek, szépülnek a szív-kertek virágai. A napsugár önmagában nem 
elég. Kell a termékeny föld ahhoz, hogy a jó mag jó gyümölcsöt hozzon. Is-
ten csak Napot, esőt ad. A föld milyensége a ti dolgotok. Ez a ti felelőssége-
tek. Tehát tanulékonyság, szorgalom, áldozatvállalás, reménykedés, élő hit. 
Ezt Isten nem vállalhatja fel helyettetek. Isten nem lehet személyválogató, 
nem lehet igazságtalan, nem kivételezhet!

Az első hit, az első felbuzdulás visszaszerezhető, mégpedig egy maga-
sabb fokon, mint  elkezdődött.  Ehhez kellenek az előbb említett  nyitottság 
következményei. Ehhez kell a talaj jó megművelése. Ehhez kell, hogy part-
nerként álljatok rendelkezésemre. A ti érdeketek ez!

Feladatod tehát részben értelmi, részben akarati aktus. Tanulnod kell 
tanításomat, elmélkedned kell arról, hogy Én, aki benned élek, hogyan aka-
rok működni benned, és amit meglátsz elmélkedéseidben, azt tiszta szándék-
kal át kell ölelned, át kell itatnod vágyakozó érzéseiddel, hogy akaratod kész-
séges legyen a meglátott jónak kivitelezésére. Ha ezt teszed rendszeresen, ak-
kor csodálatos lelki előrehaladásban lesz részed.

Arra a kérdésedre pedig, hogy mi okozza legtöbb esetben egy ébredés 
ellanyhulását, azt kell mondanom, hogy pontosan a részetekről történő part-
nerség elhanyagolása. Úgy gondoljátok, hogy amikor Én belépek életetekbe, 
akkor már minden munkátokat Rám bízhatjátok. Nem így van! Magatokat 
rám bízhatjátok, de munkátokat nem! Nem elég az, hogy Én segítek nektek. 
Legalább olyan fontos, hogy ti segítsetek Nekem! Ezért vagyunk partnerek, 
és ezért  nem vagytok bábuk! A földi  emberek élete  nem egy bábszínház, 
melyben minden a rendezőn múlik,  hanem olyan közös  szeretetszövetség, 
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amely mindkét felet egyaránt kötelezi bizonyos vállalt feladatok elvégzésére. 
Én hiába végzem el tökéletesen munkámat, ha ti nem végzitek el erőtökhöz 
mérten a tiéteket. 

Van egy ragasztó. Epokit a neve. Két összetevőből áll. Az egyik össze-
tevőből még egyszer annyit kell hozzáadni, mint a másikból, hogy hatékony 
legyen. E dupla adag az Én munkám. De hiába van ez meg, ha a másik nem 
adja hozzá a maga kevesebb, de nélkülözhetetlen részét,  akkor nem képes 
hatékonnyá válni.
  Megáldalak a BIZALOM ÉS  TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
819.ZŰRZAVAR VAN BENNEM

Kérdező: 1. Házasságom nem sikerült. 2. Van egy beteg, tudathasadá-
sos gyermekem. 3. Zűrzavar van bennem.

HANG:  "Gyermekem!  Minden  házasság  csak  ideig-óráig  és  csak 
időnként  nevezhető  JÓ házasságnak.  Ez  azért  igaz,  mert  JÓ házasságnak 
csak akkor nevezhető egy házasság, ha mindkét fél annak ítéli meg. Állapot-
szerűen jó házasságnak és állapotszerűen jó emberi kapcsolatnak csak akkor 
mondható az emberek által létrehozott együvé tartozás, ha mindkét fél részé-
ről állapotszerűen jó a kapcsolat Velem! Minden szellemi létezőt jellemez 
az, hogy olyan boldog akar lenni, amilyen csak lehet. Ez pedig nemcsak tel-
jes odaadottságot kíván, hanem teljes kielégültséget is. Éppen ezért egyedül 
Isten képes úgy betölteni az emberi szívet, hogy az ezt a teljességet megélje, 
megtapasztalja. Ez az állapot itt a Földön csak szándék és törekvés. Az időt-
len dimenzióban tapasztalható ennek kibontakoztatott valósága.

Arra kérlek szeretettel, ne azt éld, hogy nem sikerült a házasságod, ha-
nem azt,  hogy nem a házasság boldogít.  Ezt  pedig mindenki  elmondhatja 
magáról, ha gondolkodó, tér-időben élő lény, és meri vállalni, hogy ember, 
tehát örök életre teremtett szellemi lény legyen.

Gyermekeid azért választottak téged szülőnek, mert amikor választani-
uk lehetett, saját karmájuk feloldását e kapcsolatban látták legjobban megva-
lósíthatónak.

Beteg gyermeked jelenlegi állapota azért okoz oly nagy lelki szenve-
dést neked, mert túlontúl meg vagy kötözve gyermekeddel. Még csak gon-
dolni sem akarsz arra, hogy e gyermek sokkal jobban az Enyém, mint a tiéd, 
és ha tudatalatti világodban van is ebből az igazságból valami, akkor sem hi-
szed el, hogy Én jobban szeretem őt, mint te. Pedig ez így van! 
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Te sem véletlenül születtél a Földre. Neked is tudomásod volt arról, 
hogy benső szabadságod érdekében olyasmit kell vállalnod, amit erődön fö-
lülinek élsz meg, s ami nem is viselhető el másképpen, csak Velem! Most el 
se  hiszed,  hogy neked nem tennék jót,  ha gyermekedet  meggyógyítanám. 
Neki teljesen mindegy. Ez akkor is igaz, ha ő ezt most nem így látja. Min-
denki csak azért felel, amiről tehet. Az a rövid idő pedig, amit itt a Földön 
töltenetek kell, egyáltalán nem arra való, amire használjátok. Jelen korotok-
ban jobb helyzetben vannak azok, akik nem felelnek tetteikért, mint ti, akik 
úgy gondoljátok, hogy tudjátok, kinek és mi lenne a legjobb. 

Édes Gyermekem! Valójában nem hiszed lelked mélyén,  hogy Én a 
szeretet  körén belül  mindenható vagyok. Nem hiszed,  hogy okosabb, erő-
sebb, jobb vagyok, mint te. Nem hiszed, hogy jobban tudom, kinek mi jó, 
mint te.

Drága Gyermekem! Nemcsak azt nem hiszed, amit az előbb leírtam, de 
azt sem hiszed, hogy többet érsz te is, családod is Nekem, mint az ég mada-
rai, mint a mezők liliomai. Nem hiszed el, hogy hajatok szálait is számon tar-
tom. Egyszóval: nem hiszel a GONDVISELÉSEMBEN. Pedig a boldog élet 
alapja nem az, hogy kivel mi van, hanem az, hogy mennyire ápolod magad-
ban a szíved szemét, vagyis a hitedet.

Én nem vagyok intézményekhez kötve. Sem katolikus, sem református, 
sem más felekezet, mint intézmény, nem tud Velem lényegileg mit kezdeni. 
De igenis hozzá vagyok kötve sorsodhoz, gyermekeid sorsához, minden em-
ber sorsához. 

Saját benső zűrzavarodból, lelki nyomorúságodból akkor kezdesz majd 
kijönni, ha legfőbb gondod az lesz, hogy VELEM MI VAN a te életedben!?! 
Mert  Nekem veled kapcsolatban  az a legfőbb gondom,  hogy VELED MI 
VAN az Én életemben. Te segíthetsz az Én gondomon, de Én nem segíthetek 
a  te  gondodon.  Teljesen ki  vagyok szolgáltatva  neked,  de bűnrészességet 
nem vállalhatok veled. Kereszthalálomat is az okozta, hogy kiszolgáltatottsá-
gomban sem tudtam bűnrészességet vállalni azokkal, akik nem értettek meg 
Engem, mert nem akartak megérteni. 

Te  is  csak  akkor  értesz  meg,  ha  valóban meg akarsz  érteni.  Akkor 
akarsz valóban megérteni, ha elhiszed, hogy jobb, okosabb vagyok, mint te, s 
ezt a hited azzal igazolod, hogy hálát adsz olyasmiért, amiről nagyon szeret-
néd, ha nem lenne, amit nagyon szeretnél megváltoztatni, de nincs rá hatal-
mad. 
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Csak ezzel igazolod, hogy hiszel Bennem, hogy hiszed,  Én jobb va-
gyok, mint te, és hatalmasabb a gonosznál, akinek fájdalmat okozó munkáját 
a ti életetekben csak azért engedem meg, mert tudom, hogy ez nektek jobb, 
mintha nem engedném meg. Jobb akkor is, ha ezt ti nem értitek meg ésszel, 
de elfogadjátok szívvel. Ezért mondtam, hogy a hit a szívnek a szeme.

Nagyon kérlek, szerezd meg a HANG-om köteteit! Már a 8-dik könyv 
is kijött a nyomdából. Ha elolvasása után úgy gondolod, hogy nem érte meg 
a ráfordított anyagi áldozatot, akkor kérd vissza a pénzt, s ígérem, hogy mé-
diumom visszaküldi neked. A könyveket médiumomnál megrendelheted.

Drága Gyermek! Könyörgöm hozzád saját  boldogságodért!  Nem azt 
kérem, hogy imádkozz, hanem azt, hogy foglalkozz Velem! Nekem nem az 
imáid kellenek, hanem te kellesz! Értsd meg: Istenre vagy teremtve! Mindent 
megteszek érted. De ez a minden nagyon lekorlátozott annyiban, hogy az ál-
talad Értem mindent-tel azonos a mértéke. 

Mérhetetlenül szeretlek, és szabaddá akarlak tenni téged is, házastársa-
dat is, gyermekeidet is, mivel a benső szabadság feltétlen feltétele a szívbé-
kének (2Kor 3;17). 

Szeretnélek megtanítani  benneteket  arra,  hogy ne személyekben, ha-
nem feladatokban gondolkodjatok. Ez nem szeretetlenség a személyek ellen, 
hanem éppen a helyes szeretet útja. Csak így leszel képes te is azt tenni más-
nak, amit Én látok jónak, és nem azt, amit te vagy ő lát jónak önmagának.

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

820. FONTOS-E A BÖJT?
Kérdező: 1. Megszüntethetők-e szorongásaim? 2. Fontos-e a böjt? 3. 

Jó irányban haladok-e?
HANG: "Gyermekem! 1. Szorongásaid természetesen megszüntethe-

tők. A biológiai okokból származó pszichés hatások mindig megszüntethe-
tők, mert az ember több mint a testi funkciók összessége. Ami által több, te-
hát a Velem való tudatos kapcsolat, mindig felerősíthető annyira, hogy a test 
negatív lelki hatásait kiegyenlítse, sőt uralja.

Szorongásaid  megszüntetésének  útján  akkor  jársz  eredményesen,  ha 
igyekszel magadba szuggerálni azt a számotokra egyik legnagyobb igazságot, 
hogy az, ahonnan szorongásod ered, valójában nincs is.

Minden félelem végső gyökere a halálfélelem. Aki Bennem hisz, az ha-
lált nem lát sohasem! (János 11;26) Nincs tehát halál. Van rosszullét, vannak 
kellemetlen lelkiállapotok, van a testnek állapotszerű elmúlása - mint tudod, 
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sejtjeid állandóan cserélődnek -, de azt, aki valójában te vagy, csak ijesztget-
ni lehet a halállal, mint a kisgyermeket a mumussal, de te, aki már nem vagy 
gyerek, tudod, hogy sem mumus nincs, aki elviszi a rossz gyerekeket, sem 
halál nincs, aki elviszi az embereket. Van egy átmenet egyik dimenzióból a 
másikba, de ezzel mindenki csak jól jár. E kijelentésem mellé kell egy kis 
megszorítást tennem. 

Azokra, akik Ellenem voltak földi életükben, tehát a szeretet helyett az 
önzés  uralta  őket,  haláluk  után  mérhetetlenül  nagyobb  fájdalmak  várnak, 
mint amit a Földön egyáltalán el tudtak volna képzelni. De még nekik is ja-
vukra válik a halál annyiban, hogy elindulnak az önismeret útján. Haláluk 
után egyre kevésbé tudnak hazugságban élni. De szenvedésük elképzelhetet-
lenül nagyobb, mint amit önző földi életükben átélniük kellett.

Azokra viszont, akik hittek Bennem, mint te is, olyan elképzelhetetle-
nül nagy öröm, boldogság, béke, harmónia vár, melynek még törtrészét sem 
bírnátok elviselni földi testetekben. Még azokat a látnokaimat is, akik vala-
mit megláthattak az itteni boldogságból, külön erővel kellett megtartanunk 
földi testükben, hogy bele ne haljanak annak a boldogságnak a megsejtésébe, 
ami rájuk vár.

Ha a fenti gondolatoknak otthont adsz szívedben, szorongásod egyre 
csökkenni fog, végül teljesen megszűnik. 

 2. A böjt fontos. Az emberi testben is működő faj- és önfenntartási 
ösztönök kordában tartása nélkülözhetetlenné teszik a különféle böjtöket.

Szívedben lévő jelenlétem, tehát Lelkem, aki lelkedet élteti, megadja 
neked azt a bölcsességet, hogy meg tudd ítélni, mikor milyen böjtöt kell vál-
lalnod, ha hű akarsz maradni Hozzám. Mert nemcsak ételböjt van. Van szó-
böjt,  amikor valaki azt vállalja, hogy csak akkor beszél,  ha kérdezik. Van 
hallgatásböjt, amikor valaki elhatározza, hogy nem válaszol vissza provokáló 
kijelentésekre. Van szemböjt, amikor csak meghatározott tévéműsorok vagy 
egyéb látható képek nézését vállalja föl valaki. Van fülböjt, amikor a rádió, 
magnó, hanglemezek irányában korlátozza valaki önmagát azért, hogy job-
ban halljon Engem.

Az étkezési böjtök is különbözőek. Napokra, ételekre, az ételek meny-
nyiségére vonatkoztatva határozhatja el valaki, hogy Irántam való szeretetből 
miről, mikor, meddig és hogyan mond le.

Mint  látod,  bőséges a választás.  De böjtölnie  kell  annak, aki rendet 
akar teremteni önmagában, s aki fejlődni akar az önfegyelemben.

1025.



3. Kérdésed jó, mert az IRÁNY a legfontosabb. Az irány másik neve: 
SZÁNDÉK, illetve CÉL. Ezek döntik el, hogy valóban Engem választottál 
ÚTNAK, vagy csupán kísérletezel Velem.

Mivel a CÉLNAK az a funkciója, hogy tökéletesítse a célba törekvőt, 
ezért,  ha az a szándékod, hogy Én legyek a CÉLOD, akkor szándékodnak 
megfelelően  mindent  meg kell  tennem,  hogy célszerepemben hiánytalanul 
rendelkezésedre álljak,  tehát  hogy mindaddig tökéletesítselek,  míg Én va-
gyok életed CÉLJA!

Gyermekem! Tudatosan válaszoltam csak három kérdésedre. Most ezt 
tartottam legfontosabbnak számodra.

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

821. EZT ÉRDEMELTEM?
Kérdező: Ezt érdemeltem?
HANG:"  Drága Gyermekem! Te írtál  nekem egy tízoldalas  levelet. 

Örülök ennek, mert ezzel könnyítettél magadon. De sajnos, Én csak nagyon 
rövid választ tudok adni neked.

Semmit  nem tudok tenni ott,  ahol valaki kívülről,  mástól várja élete 
boldogságát, beteljesülését. 

Vérző szívvel, nagy lelki fájdalommal, de ki kell várnom, míg meg-
térsz. Én nem hazudhatok neked. 

Te Engem nem fogadtál el sem úgy, mint UTAT, sem úgy, mint IGAZ-
SÁGOT, sem úgy, mint ÉLETET. 

Aki Engem nem fogadott el, azzal szemben Én tehetetlen vagyok. Igen, 
mert nem lehetek senki életében BŰNRÉSZES! 

Meg kell várnom, míg sok keserű tapasztalat rá nem kényszerít téged 
arra, hogy nincs más megoldás senkinek az életében, így a te életedben sem, 
csak ÉN!

Nagyon szeretlek, és nagyon várlak!"
*******************************************************

822. KI JELENTETT FEL BENNÜNKET?
Kérdező:  1. Valaki közel került a családunkhoz, aki inkább kárunkra 

van, mint hasznunkra. Hogyan lehetne megszabadulni tőle? 2. Valaki felje-
lentett bennünket. Ki az?

HANG: "1. Drága Gyermekem! Mindennek van oka, és mindennek 
van következménye. Az illető, aki közel került hozzátok, azért tehette ezt, 
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mert  erre neki  lehetőséget  adtatok.  Aki adta,  annak kell  ezt  a lehetőséget 
megszüntetni. Semmi sem megy "magától"! 

Ha leányod, aki lehetővé tette az illetőnek, hogy közétek kerüljön, nem 
vállalkozik arra, hogy kapcsolatuk megszűnjön, akkor a szülőknek kell meg-
szüntetniük a kapcsolatukat leányukkal. Ez az ára annak, hogy a szülők el-
mulasztották azt, amit meg kellett volna tenniük, vagyis jobban utánanézni 
annak,  hogy kit engednek be házukba. Aki nagykorú, s e téren mindannyian 
már azok vagytok, nem vállalhat felelősséget más nagykorú cselekedetéért. 
Én sem csinálok meg helyettetek semmit, amit nektek kell megtennetek. És 
pontosan azért, mert ezt diktálja az igazi szeretet! 

Az általad említett esetben tehát lányodat is, téged is felelősség terhel, 
s mindegyikőtöknek ki kell vennie a részét abból a munkából, melynek az a 
célja, hogy helyreálljon a normális élet. Én csak ott tudok segíteni, ahol bűn-
bánatot látok. Ahol nem, ott nem tudok tenni semmit. Neked is, leányodnak 
is bűnbánatot kell tartanotok! Ha leányod nem teszi,  akkor teljesen el kell 
válnotok, el kell őt küldened, ha jót akarsz magadnak. Nem szabad bűnré-
szességet vállalnod! Az nem szeretet,  ha valaki a másikkal együtt  vállalja 
azt, amit ő rossznak lát, de a másik nem látja azt rossznak. Ami rossz, attól el 
kell válnod akkor is, ha ahhoz a rosszhoz a leányod ragaszkodik, s így csak 
úgy tudsz attól elválni, ha leányodtól is elválsz. Én még Pétert is elzavartam 
magamtól,  amikor  ő  jónak akarta  tartani  azt,  amit  Én  rossznak  tartottam 
(Márk 8;33). Pedig Péternek a legfőbb szerepet adtam Magam mellett! Fon-
tosabbat, mint ami a te leányod szerepe melletted!

2. Ami a második kérdésedet illeti, arra még akkor sem válaszolnék, ha 
emiatt újra keresztre feszítenének. Teljesen idegen az a témakör Isten orszá-
gától!

Nagyon szeretlek! Nagyon szeretném, ha megtalálnád szíved nyugal-
mát, de ehhez szabaddá kell válnod!(2Kor 3;17).

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

823. EGY ISKOLÁRÓL
Kérdező:  1. Van egy testi  bajom. Szeretnék ettől  megszabadulni.  2. 

Festői hajlamomat hogyan fejleszthetném legjobban? 3. Az az iskola, melybe 
járok, megnyerte-e Jézus tetszését?

HANG: "Kedves  Barátom!  1.  Amit  te  testi  bajnak  nevezel,  ahhoz 
semmi köze sincs erkölcsi magatartásodnak. Mint írod is, egy kis orvosi mű-
téttel valóban könnyen lehet segíteni a bajon. Odáig el kell jutnod, hogy túl-
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lépj bizonyos helytelen gátlásokon! Ez azért is fontos, mert az, aki nem lép 
túl bizonyos helytelen gátlásokon, az gátlástalan lesz olyan területen, ame-
lyen gátlásosnak kellene lennie. Ha nem teszed meg, amit meg kellene ten-
ned,  akkor  magadnak  kell  megszenvedned  ennek  következményeit.  Isten 
nem segíthet annak, aki nem segít magán, bár megtehetné.

Ismétlem: bajod nem büntetés valami bűnért. Egyszerű rendellenesség.
2. Művészi adottságod fejlesztéséért  neked is,  mint  minden művész-

nek, meg kell szenvedned. Az a művészet, amely mögött nincs verejték, az 
nem igazi művészet. A sok tanulás, utánajárás, gyakorlás, próbálkozások, ku-
darcok, sikerek, vágyak, álmok, csalódások és ébredések, ezek mind szüksé-
gesek ahhoz, hogy művészi képességed karizmává tudjon alakulni Általam.

Mint már több alkalommal elmondtam a HANG különböző helyein, a 
karizma egy olyan emberi képesség, amelyet Én megtisztítok, fölerősítek a 
közösség javára. De e képességen neked kell dolgoznod, neked kell utánajár-
nod, hogy hogyan tudnád jobban megalapozni, kibontani.

3. Én semmiféle iskolát nem minősítek. Maguk a tanárok és diákok mi-
nősítik azt az iskolát, amelybe járnak. Abban az iskolában, amelyet említet-
tél, szintén vannak jók is, rosszak is. Te arra törekedj, hogy növeld, öregbítsd 
ennek az iskolának becsületét! Nincs erkölcsileg jó és jobb iskola, csak jó és 
jobb ember van. De ennek megítélésére ne vállalkozz, mert nem ismerheted 
egyetlen embernek sem cselekvési indítékait,  szándékát. Az legyen előtted 
világos, hogy szentté kell válnod, tehát életednek egyre tisztábban kell tük-
röznie az Én életemet benned. Ez nem nehéz, csak szokatlan legtöbb helyen.

Szeretetemet már eddig is gyakran érezhetted. Én végtelenül hűséges 
vagyok. Soha senkit nem hagyok cserben. Bízzál Bennem! Nem fogsz csa-
lódni!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

824. KELL-E KÖZÖSSÉGHEZ TARTOZNI?
Kérdező: 1. Kell-e közösséghez tartozni? 2. Hogyan egyeztethető ösz-

sze Jézus kereszthalála a reinkarnációval? 3. Jó úton járok?
HANG: "Gyermekem! Kell  közösséghez  tartozni.  Három okon kell 

közösséghez tartozni. Az egyik az, hogy Isten SZERETET, tehát szükségsze-
rűen KÖZÖSSÉG! Szeretni egyedül nem lehet. Mivel Istenben nincs válto-
zás, még árnyéka sincs a változandóságnak, amint a Jakab levél 1;17-ben ol-
vashatod,  ezért  örökkön-örökké szeretet,  tehát  KÖZÖSSÉG! A másik  ok, 
hogy ez az Isten az embert saját képére és hasonlatosságára teremtette, tehát 
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KÖZÖSSÉGRE! A harmadik ok pedig az, hogy rendnek lennie kell az égben 
és a Földön egyaránt, s e rendben az egymásra szorultság, az egymást segítés, 
az egymástól függés annyira természetes, hogy e nélkül nincs is! 

Mindig minden mindennel összefügg. Ezért, ha valaki ki akarja mazso-
lázni a különböző közösségi előnyöket, de felelősséget egyikben sem akar 
vállalni, az árt önmagának és árt az egész emberiségnek is. Sajnos, nagyon 
sok ilyen ártó erő működik ma a világotokban. De meg is nézhetitek ezek 
miatt magatokat!

2. Nagyon nem szeretnélek sem téged, sem barátnődet megsérteni, de e 
kérdés mögött valami hallatlan nagy tudatlanság húzódik meg. Egyáltalán mi 
köze az egyiknek a másikhoz?  Én azért jöttem a Földre, hogy elmondjam, 
megmutassam, és nektek is lehetővé tegyem megélni azt, hogy mi az igazi 
szeretet. Amiért ezt tettem, ezért Engem megöltek. De nem tudom, mi köze 
ennek a reinkarnációhoz? Én nem megszentelődni jöttem a Földre, hanem 
megszentelni azokat, akik elfogadnak Engem, mint Utat! Általában ezek az 
emberek is hasonlóképpen járnak, mint Én. Természetes, hogy földi életük 
után már nem kell újra leszületniük a Földre, hacsak azért nem, hogy az em-
bereket megszenteljék példájukkal és áldozatvállalásukkal.

Azoknak kell újra leszületniük, akik karmikus lehetőségeiket nem ter-
heltségeik feloldására használták fel. Azoknak kell újra születniük, akik még 
nem születtek újjá saját testükben, olyan értelemben, ahogyan János evangé-
liumában a 3;5-ben olvashatod.

3. Gyermekem! Akkor jársz jó úton, ha Engem, mint Utat felvállalsz. 
Ez azáltal történik, hogy törekszel egyre jobban megismerni Engem. Addig 
ne  nyugodj,  amíg  feltett  kérdéseidre  értelmileg  megnyugtató  választ  nem 
kapsz! Ne hagyd magad lerázni! Olyan nincs, hogy valami, ami életedben 
gyakorlatilag fontos szerepet játszik, ne lenne érhető. Nektek adatott TUDNI 
az Isten országának titkait  (Lukács 8;10). Ha helyesen megismersz,  akkor 
tudni fogod, hogy mit jelent a Velem való magatartásbeli azonosság. Vagyis, 
nem árthatsz senkinek, meg kell bocsátanod mindenkinek, és segítened kell 
ott  és úgy, ahol és ahogy erre lehetőséged adódik. Tömören: Csak azt tehe-
ted másnak, amiről tudod, hogy neked is jól esne, ha veled tennék, s nem 
szabad olyat tenned senkinek, amiről magad sem szeretnéd, ha veled valaki 
azt tenné. Ilyen egyszerű!

Az a csoport, amelyről kérdeztél, nem azonos és nincs is szinkronban 
azzal a közösséggel, amelyet Péterre, mint sziklára építettem. De közöttük is 
vannak olyanok, akik szeretnek Engem.
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Megáldalak az ÉRTELEM  LELKÉVEL!"
*****************************************************

825. EGY ÁLOMRÓL
Kérdező:  1. Volt egy gyönyörű álmom. Mit jelent? 2. Apámmal, aki 

már régen meghalt, még soha nem álmodtam. Mi van vele? 3. Mint elvált, 
nem gyónhatok? Hogyan léphetek előre? 4. Leányomért aggódom.

HANG: "Drága Gyermekem! 1.  Ennek az álmodnak az a jelentése, 
hogy most hallhatod Tőlem: nagyon szeretlek!

2. Még gyermek voltál, mikor édesapád meghalt. Ma is érzed hiányát. 
Itt a Földön úgy gondoljátok, hogy mindig mankóra szorultok. Ez részben 
így is van. Csakhogy nem mindig arra a mankóra van szükségetek, amelyet ti 
gondoltok annak. 

Apád halála és a te életed annyiban vannak egymással kapcsolatban, 
mint egy fa, melyet gyümölcstermés után kivágnak. Hidd el, gondoskodtam 
arról, hogy éretlenséged ne jelentsen hátrányt további életed számára apád 
halála miatt.  Az Isten görbe vonalakkal is egyenes sorokat ír. Ennek teljes 
megértésére alkalmatlan a földi élet, mivel az csak egy apró szelete az egész-
nek.

3.  Tönkrement  házasságod nem szabad,  hogy téged is  tönkretegyen. 
Kétségtelen, hogy az, akinek családja van, nem tud mit kezdeni egyedül ön-
magával. Ilyenkor kell mankóra, olyan jó barátra találni, aki nemcsak megérti 
a magára maradottat, hanem erőben is részesíti azáltal, hogy részt vállal en-
nek az egyedüllétnek feloldásában.

Meg  kell  mondjam,  hogy nincs  igazad  azzal  kapcsolatban,  amit  a 
szentgyónásról mondtál. Először is Én nem vagyok megkötözve szentségek-
kel. Ha így lenne, akkor a szentségek nem értetek lennének, hanem Értem, 
hogy tudjak segíteni rajtatok. De nem így van. Kétségtelen, hogy tudok segí-
teni a szentségek által, de tudok azok nélkül is. 

A  különböző  vallási  keretekben  kiformálódott  szertartások  sohasem 
foghatók fel úgy, ahogy egyes teológusok gondolják, vagyis hogy eszközsze-
rűen szükségesek az üdvösségre. Csak parancsszerűen szükségesek azok szá-
mára, akik a szentségekkel kapcsolatos parancsokat képesek teljesíteni. 

A ti egyházatokban az elváltak csak akkor képesek teljesíteni a gyónás-
ra felszólító parancsot, ha nem élnek állapotszerűen senkivel élettársi kap-
csolatban. De még ha úgy élnek is, és nem gyónhatnak, mert egy bizonyos 
rend érdekében előírások megkötik a feloldozást adni akaró pap kezét, akkor 
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sem szabad oly könnyen elkárhozásról,  kárhozatról  beszélni.  Földi  ember 
nem láthat bele senki lelkébe úgy, mint Én. 

Ezért jobban el kell hinned, hogy Én nagyon szeretlek, és soha nem 
mondok  feletted  elmarasztaló  ítéletet,  hacsak  te  nem  ragaszkodsz  ehhez. 
Gondolj arra, hogy Én azt kértem tőletek, hogy nem hétszer, hanem hetven-
hétszer hétszer, tehát számtalanszor tudjatok mindenkinek megbocsátani, s 
akkor éppen Én lennék az, aki ezt nem tartja meg?

Drága Gyermekem! Többet kellene forgatnod fejecskédben és szíved-
ben egyaránt az Én mérhetetlen szeretetemet irántad. Jobban át kellene élned, 
hogy Én nemcsak veled, benned vagyok, hanem érted vagyok veled, benned! 
Jobban át kellene élned, hogy leányodért Én is aggódom, de tudom, hogy 
előbb-utóbb ő is az Enyém lesz. De úgy tűnik, neki is súlyos tapasztalatok 
árán kell még megtanulnia, hogy csak Nálam találja meg mindenki igazán 
önmagát, lelki békéjét. 

Ne aggódj hát miatta. Örülj annak, hogy Enyém vagy! Mint már annyi-
szor elmondtam a HANG-kötetekben, most újra mondom: Ne megváltozni 
akarj,  hanem jobban Hozzám tartozni,  jobban átélni  azt,  hogy az  Enyém 
vagy. Akkor szinte automatikusan változni is fogsz úgy, ahogy kell.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 
*******************************************************

826. EGY ÁLOMRÓL
Kérdező: Két álmomnak a magyarázatát szeretném tudni. Az egyik ál-

mom: utazás viharban, csomagolás, feszültség. A másikban egy barlangban 
vagyok, de a mellékjáratokba nem mehetek be, furcsa alakok őrzik.

HANG: "Kedves Barátom! A visszatérő álmok valóban jelezni akar-
nak valamit. Az álmok szimbolikus nyelvének lefordítása nem sablonszerű. 
Gondolkodást, önismeretet, bizonyos elfogulatlanságot és olyan ráérzést igé-
nyel, amely feltétlenül megvan abban, aki az álmot álmodta. Akár a tudatta-
lanod, akár innen, ebből a dimenzióból jön álmodban számodra jelzés, min-
den esetben olyan képekben jön, amelyek általad felbonthatók. A tudattala-
nod is és az itteni szellemek is sokkal jobban ismernek téged, semmint olyan 
jelzéseket  adnának,  amelyekkel  nem  tudsz  mit  kezdeni.  Értelmetlenséget 
csak a tudati szinten szoktak csinálni az emberek. A tudattalan ennél sokkal 
bölcsebb. A szellemekről pedig nem is beszélve!

Az álmok megfejtésénél pontosan fordítva kell eljárni, mint általában 
az éber állapottal. Az ébrenlétben első az értelem. Elsősorban afelé kell ha-
jolnod, amit értelmeddel jónak ítélsz, és csak másodlagos lehet az, hogy ezt 
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milyen érzések követik. Álomban fordított a helyzet. Első a megérzés, és utá-
na jöhet ennek megmagyarázása. Ezért olyan nagyon fontos, hogy álmaitok 
milyen érzéseket, milyen hangulatot hagytak maguk után bennetek.

Az utazásos álmod a csomagolásokkal, azzal az érzéssel jár, hogy ké-
szülődsz, de valójában nem készültél még el. Ez szó szerint értendő. A többi 
mellékepizód, amelyek átjárták, körülfonták ezt az álmodat, csupán azt érez-
tetik veled, hogy életed sodrása az időben, a készülődés a végállomásra, bele 
van ágyazva tieid életének sodrába. A feszültséget olyan benső elégedetlen-
ség okozza, amely önmagában természetes, mivel minden ember úgy érzi, 
hogy nincs megfelelően felkészülve arra, hogy kiszálljon a Földbolygó-vo-
natból. De e feszültség lényegében egy fölösleges teher, mivel nem arra fi-
gyelmeztet, hogy kié vagy, hanem arra, hogy milyen vagy.

Nem arról van szó, hogy ne érdekeljen téged az, hogy milyen vagy. Ar-
ról van szó, hogy jobban érdekeljen az, hogy az Enyém vagy. Tehát ne arra 
tedd a hangsúlyt, hogy Én várlak a kiszállásnál, hanem arra, hogy Én veled 
együtt utazom. Számodra kettőnk kapcsolatában a kiszállás nem fog lényegi 
változást jelenteni. Csupán az fog történni, hogy az, amire kérlek, hogy hidd 
el, tehát azt, hogy Velem vagy, azt kiszálláskor LÁTNI fogod. Részedről te-
hát arra kellene tenned a hangsúlyt, hogy együtt utazunk, s így semmi ko-
moly negatív meglepetés nem érhet majd akkor, ha már nemcsak hiszel Ben-
nem, hanem látni is fogsz Engem.

A másik álmodban a mélység érzése dominál. Ez azért jó, mert a fel-
szín mindig csalóka. A mélység viszont annyiban hordoz nehezebb terhet, 
amennyiben több benne a titok, amennyiben egyértelműbbé válnak bizonyos 
korlátok, amelyek akadályai a benső hazataláltság nyugalmának.

Így végeredményben mindkét álmod egy gyékényen árul.  A második 
saját természetednek állapotát vetíti eléd képekben, az első pedig azt akarja 
tudatni veled, hogy nem kettőnk állandó kapcsolatára teszed a hangsúlyt, ha-
nem fontosabbnak gondolnod saját gyarlóságaiddal való törődést, mint azt, 
hogy egymáshoz tartozunk.

Megáldalak a BÉKESSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

827. JÚDÁSRÓL ÉS PILÁTUSRÓL
Kérdező: 1. Miképpen javíthatom meg házasságomat? Hogyan tudom 

leküzdeni a félelmemet? 2. Hol tartok most? Fejlődőképes vagyok? 3. Egy 
ateista  barátunknak bár  szeret  bennünket,  és  szereti,  ha beszélünk  Rólad, 
nem tud ráfordulni az agya a mi gondolatainkra.4. Egy álmomnak szeretném 
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tudni a magyarázatát. Egy óriási zeppelin elragadott. Iszonyatosan féltem vé-
gig, míg egy kertben találtam magam, s hálát adtam megmenekülésemért. 5. 
Egy zsírmirigy-gondomtól szeretnék megszabadulni természetes módon. 6. 
Júdás és Pilátus sorsáról szeretnék hallani valamit. 7. Jézusom! Egy Rólad 
szóló filmben nagy hatással vagy rám. Szeretném e filmet megvenni.

HANG: "Gyermekem! 1. Jó, ha tudod! Nincs olyan, hogy valakinek 
meg kellene javítania a házasságát. Nincs olyan, hogy valakinek meg kellene 
javítania a rokonságát. Nincs olyan, hogy valakinek meg kellene javítania vá-
rosát, országát, a világot (Máté 5;39). Csak olyan van, hogy törekedned kell 
megjavítani magadat.

Önmagad megjavításának feltétlen feltétele pedig az önismeret. Önma-
gadat nem vágyaid tükrében ismered meg. Ott legfeljebb megsejthetsz vala-
mit előző életeidről. Cselekedeteid tükrében tudod magadat helyesen megis-
merni. Ha pár hétig minden nap szánsz rá legalább egy negyedórát, hogy le-
írd, mivel töltötted az idődet (ez az időelszámolás), és hogy hogyan töltötted 
az idődet (ez a szeretet-elszámolás), anyagi dolgaiddal hogyan bántál (ez a 
pénzelszámolás), akkor aránylag hiteles képet kapsz magadról, s tudni fogod, 
hogy miben és hogyan kell magadon dolgoznod, hogy erőm megfelelően tud-
jon érvényre jutni benned.

Félelmeidről a következőt kell tudod: Minden félelem gyökere a halál-
félelem. Az anyagba zárt élet önfenntartó ösztöne hallatlanul erős. Az ember 
akkor tudja ezt  az ösztönt kézben tartani, ha nagyon komolyan kitisztázza 
magában a halál valóságát. Vagyis, hogy nincs halál! (János 11;25) Amit ti 
halálnak neveztek, az valójában egy nagy felébredés. És amint az álomból 
felébredve folytatni kell életetek útját, éppen így, a nagy felébredés után is ez 
fog történni. Majd akkor látni fogod, hogy nincs is abban semmi különös. Je-
lenleg a fantáziátok hatása alatt vagytok, és a fantáziátokra tud hatni a Go-
nosz. Ezt Nekem is meg kellett szenvednem, s ezt szenvedted meg te is ak-
kor, amikor abban a bizonyos álmodban olyan iszonyatos félelem járt át.

A halálfélelemnek tehát három csodás orvossága van. Az egyik, mint 
mondtam, az, hogy nincs halál, a másik pedig hogy a végtelen Szeretet hív 
téged randevúra, amikor eljön érted a (halál), az Isten angyala. Olyan végte-
len szeretet fog akkor eltölteni téged, amelynek parányi részét is alig bírjátok 
elviselni a test börtönében. S e kettő között van az a helyes önértékelés, mely 
szerint többet értek a verebeknél! (Máté 6;26) 

Mérhetetlenül többet érsz a világ összes emberalatti lényénél. De még 
az emberi lényekhez sem mérheted magadat, sőt még az angyaloknál is érté-
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kesebbnek tudhatod magadat Hozzám kapcsolódva, mivel egyetlenem vagy! 
Az egész világmindenség szegényebb lenne, ha te nem lennél! 

Ha egyszer ezt komolyan át tudod élni, akkor minden félelmed úgy el-
párolog,  mint  mikor  egy lángtengerre  egy pohár  vizet  rálocsolnak.  Értsd 
meg: nem akárki, maga az Isten mondja neked: SZERETLEK! Amint egy 
kisgyermek félelme azonnal megszűnik, ha odabújhat anyjához, mivel kicsi 
esze édesanyját  e téren mindenhatónak tudja, mennyivel inkább kell  meg-
szűnnie félelmednek, ha Hozzám bújsz, hiszen tudod, hogy Én tényleg min-
denható vagyok a szeretet körén belül. Ezért állíthatom, hogy az Enyéimnek 
minden javukra válik!

2. Lényegében olyan sincs, hogy ki hol tart. Tanítványaim egyszer ke-
ményen küzdöttek az ellenszéllel, amikor eveztek egy csónakban. Úgy tud-
ták, hogy még messze vannak a parttól. Ekkor találkoztak Velem, amint a ví-
zen feléjük mentem. Abban a pillanatban, mihelyt beszálltam a bárkájukba, 
azonnal partot értek (János 6;21). Erről van szó! Én ÚT és CÉL vagyok. Én 
benned élek. Ha te Bennem élsz, akkor pontosan ott vagy, ahol lenned kell!

A fejlődésedről pedig azt kell mondanom, hogy az soha nem fog meg-
állni. Ti mindannyian fejlődésre teremtett lények vagytok. Amikor átlépitek a 
földi élet határát, akkor sem áll meg a fejlődés bennetek. Te azért fogsz látni 
engem, mert szeretsz, mert látsz, még jobban szeretsz, mert még jobban sze-
retsz, még jobban fogsz látni, mert még jobban látsz, még jobban fogsz sze-
retni, és ez így megy a végtelenségig!

3. Ateista barátotok nagyon okosan teszi, hogy nem fogadja el azt, amit 
belülről nem lát jónak. Hidd el, drága Gyermekem, nagyon könnyen meg le-
het számolni azokat, akiknek rend van a fejükben. Annak van rend a fejében, 
aki a fölvetődő kérdésekre értelmet megnyugtató választ tud adni. Az is szo-
morú valóság, hogy sokan nem is akarják elfogadni még az értelmes válaszo-
kat sem, mert ezek elfogadása erkölcsi változást kíván tőlük. Az ilyenek ön-
maguk elől is menekülnek. De ez most más lapra tartozik.

Barátotok  nem azok közé  tartozik,  akik  nem akarnak érteni,  hanem 
azok közé, akik még úgy érzik, hogy nem kaptak elég érvet ahhoz, hogy vál-
toztassanak gondolkodásukon. Ameddig van benne jó szándék, és ameddig 
bennetek is van annyi tanulékonyság, hogy magatok számára is minden fel-
merülő problémára értelmet megnyugtató választ tudjatok adni, tehát ateista 
barátotoktól is akartok tanulni, addig van reményetek, hogy át tudjátok adni 
neki is a FÉNYT.
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4. Mint már említettem előbb, az álmod a halálfélelmednek és az Én 
végtelen szeretetemnek jelzése volt az álom szimbolikus nyelvén kifejezve.

5.  Abba Nekem semmi  beleszólásom nincs,  hogy te  hogyan akarsz 
megszabadulni attól a bizonyos zsírmirigytől. Te is tudod, hogy megszaba-
dulhatsz tőle, ha akarsz.

6. Júdás és Pilátus semmivel sem voltak rosszabbak, mint a mostani jú-
dások és pilátusok. Pilátusnak nyíltan meg is mondtam, hogy nagyobb a bűne 
azoknak, akik Engem az ő kezébe adtak (János 19;11). Sokkal nagyobb go-
noszságok történnek világotokban, mint amit Velem akkor tettek. Ma ször-
nyűbb dolgokat művelnek Velem! (Máté 5;45). Nem üres szavakat mondtam 
akkor, amikor a kereszten azt mondtam, hogy nem tudják, mint cselekednek 
(Lukács 23;34). Egy gonoszság mértéke a szándéktól, tehát a tudatosságtól 
függ.

7. Amikor olyan filmet látsz, amely hatására empatikus képességed Ve-
lem kapcsolatban nagyon át tud járni,  akkor különösen ügyelned kell arra, 
hogy az átélt élményt ne közvetlenül Felém akard gyümölcsözetni, mert azt 
nem lehet. Lássál meg a szenvedőkben, az elesettekben, a nélkülözőkben, 
azokban a rászorulókban, akikben pontosan arra várok, hogy találkozhassam 
veled (Máté 25;40)! Mikor fogjátok már végre elhinni,  hogy az ártatlanul 
szenvedőkben én szenvedek? (Máté 25;45).

Tudnod kell,  hogy a szeretet elsősorban nem érzelem, hanem akarat, 
JÓ AKARAT!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

828. SZERETNÉK LÉLEKKERESZTSÉGBEN RÉSZESÜLNI!
Kérdező: 1. Hogyan lehetek Lélekkeresztelt? 2. Szeretnénk egy farmot 

létrehozni Isten dicsőségére! 3. Hogyan szabadulhatunk meg a bennünk lap-
pangó félelemtől? 4. Bár a HIT és HÁLA érzése bennünk van, mégis szenve-
dünk.

HANG: "Drága Barátom! Fölvetett kérdéseid lényegére a válaszokat 
már megadtam a HANG különböző köteteiben. Ezért csak tömören felelek a 
kérdéseidre, de bővebben arra, ami közvetlenül rád tartozik.

Akiben őszinte vágy él a Lélekkeresztség után, az azzal igazolja, hogy 
olyan imával,  amelyet az állhatatosság és az áhítatosság jellemez,  naponta 
kéri azt. Ha pedig megtudja, hogy valaki már részesült Lélekkeresztségben, 
akkor amennyiben lehetséges, fölkeresi az illetőt, és megkéri, hogy imádkoz-
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zon fölötte ennek elnyeréséért. Másokat megkérni arra, hogy imádkozzanak 
értetek, mindig áldásos következményekkel jár.

Szeretném, ha jól értenél Engem. Nem azt mondtam, hogy akkor és 
úgy részesülsz Lélekkeresztségben, ha valaki imádkozik fölötted vagy érted. 
Azt mondottam, hogyha felhasználod az ilyen lehetőségeket, ha keresed az 
ilyen alkalmakat, akkor csalhatatlanul tanúságot teszel amellett, hogy komo-
lyan akarod a Lélekkeresztséget. Az majd Lelkem dolga, hogy hogyan élteti 
át veled azt az istenélményt, amelyet Lélekkeresztségnek neveztek.

Médiumom, aki most neked írja e sorokat, szintén fölkeresett olyano-
kat, akik már részesültek Lélekkeresztségben, ezek imádkoztak is felette, de 
nem ilyenkor lett Lélekkeresztelt, hanem olyankor, amikor teljesen egyedül 
volt, és éppen egy tévéműsort nézett. Akkor látta döbbenten azt a helyet a 
pokolban, amely reá vár. Ez olyan megdöbbentő volt számára, amely pillana-
tok alatt kiforgatta régi én-jéből. Ekkor Felém fordulva leborult Előttem, s 
átélhette azt, amit Lukács 11;13-ban ígértem, vagyis a Lélekkeresztséget, és 
ezzel egyidejűleg az újjászületést is.

Bármilyen  csillagképben  születtél,  képes  vagy újjászületni  Általam, 
Lelkem által! A csillagképek vagy bármi más, rátok sorsszerűen ható körül-
mény, csupán szerepeteket érintik, amelynek felvállalására jöttetek a Földre. 
De lelketek kegyelmi állapota nem a felvállalt szereptől függ, hanem attól, 
hogy milyen odaadottsággal élitek meg azt. Ha egy utcaseprő jól seper, akkor 
sokkal magasabb színtű lélek, mint akármelyik főpap, guru, fakír vagy prófé-
ta, akik szerepükben önmaguknak tetszelegnek. 

Ne zavarjon hát természetedbe ágyazott szereped, vagyis természetes 
tulajdonságaid! Csak arra törekedj, hogy jóakarattal, szeretettel légy átitatott! 
Amint a törékeny, mazochista természetűek a legnagyobb áldozatokat válla-
ló, betegeket ápoló, szegényekkel sorsot vállaló szentek lehetnek, úgy a leg-
vadabb szadista természetűekből válhatnak a legjobb sebészorvosok, a legna-
gyobb hősiességet is vállaló rendteremtők. Nincs hát olyan eleve elrendelés, 
amely erkölcsileg minősíthetne bárkit is!

Amit pedig a létesítendő farmról kérdezel, arra nem válaszolhatok mé-
diumom által, mert akkor minden felelősség az ő életét terhelné olyasmi mi-
att, aminek kivitelét nem tudja állandóan ellenőrzése alatt tartani. Nem egy 
médium, hanem Én vagyok veled minden nap. A napi teendőidet közvetlenül 
Velem kell megbeszélned, s kettőnk felelősségét nem oszthatjuk meg senki 
mással! Minden vállalkozásnál szabály az, hogy a kivitelezőnek állandóan 
szemmel kell tartania vállalkozását.  Hidd el,  te valóban szabad lény vagy. 
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Bármikor  megjavíthatsz  és  bármikor  elronthatsz  bármit.  Bármikor  együtt 
munkálkodhatsz Velem, és bármikor elhagyhatsz Engem. (Na, nem végleg!, 
de egy vállalkozásban lehetnek hézagok e téren is!) Ne kívánd hát, hogy e 
médium által olyasmiben adjak neked bizonyosságot, amelyben pontosan a 
bizonytalanság az alapja annak, hogy kinyilvánuljon a te bölcsességed, okos-
ságod, hited, bizalmad, állhatatosságod, önzetlenséged, alázatod, és még so-
rolhatnám ezt tovább.

A félelemmel  kapcsolatban feleségednek már kifejtettem gondolatai-
mat.

Ami pedig a hit és hála összekapcsolását illeti a szenvedéssel, bizony 
azt kell mondanom, hogy senkinek sem lesz jobb a sorsa attól, ha Hozzám 
tartozik. Sőt! Ami viszont döntő, az az, hogy értelmesebb lesz életük, és ez-
által természetesen boldogabb is, annak ellenére, hogy külső körülményeik 
nem szükségszerűen irigylésre méltóak. Nem a teher lesz tehát kisebb, ha-
nem az erő lesz nagyobb!

Kedves Barátom! Az a szeretet, amely Engem lehozott közétek, az él 
Bennem irántad. Az éltet Engem teéretted! Nemcsak a betlehemi barlang és a 
golgotai kereszt között feszülő életemet és földi halálomat vállaltam érted, de 
az  idők végezetéig is  érted maradtam a Földön!  Nem tudtam másképpen 
megoldani azt, hogy már földi életedben találkozni tudjak veled. Azt a tenger 
szenvedést, amelyeket az elmúlt két évezredben át kellett és át kell még ma 
is élnem a szenvedőkben, ezeket előre látva is mindent vállaltam, csak hogy 
veled találkozni tudjak! E szeretetből majd akkor értesz meg többet, ha már 
színről színre látjuk egymást. A földi emberi lét teljesen alkalmatlan ennek 
átélésére. De hiteddel némileg ráláthatsz erre. Olyan ez, mint Mózesnek volt 
az Ígéret földjére történő bepillantása. Valamit megláthatott belőle, de való-
ságát át nem élhette. Egy kicsit így vagy te is most Velem.

Továbbra is légy hálás szívű! A hála csodálatosan tudja nagyítani és 
tisztítani a szívnek szemét, vagyis a hitet.

Megáldalak HÁLÁM és SZERETETEM LELKÉVEL!" 
******************************************************

829. HALOTTAIM JÓ HELYEN VANNAK?
Kérdező: Édesapám meghalt. Most nagyon hiányzik. Halála után köz-

vetlenül ott volt-e nálam? Még két öreg barátomra gondolok, akik már el-
mentek. Jó helyen vannak?

HANG: "Drága Gyermekem! Írod, hogy békét szeretnétek szívetek-
ben. Én éppen azért jöttem, hogy ezt a békét átadjam nektek.
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Van békéje a világnak is. A világ békéje azoknak van a szívében, akik 
múló vágyaik kielégítésében látják életük értelmét. Talán nem szükséges ma-
gyaráznom, hogy ehhez a békéhez Nekem semmi közöm sincs. Ez a béke 
csak azoknak a szívében található, akik fejében nincs megfelelő értelem, szí-
vükben pedig nincs hit. Tehát a szívtelen emberek bódulatát nevezitek a vi-
lág békéjének. Sajnos, különböző árnyalatokkal,  kifinomult  formákban vé-
gigkíséri életeteket, mint kísértés, ennek a békének a birtoklására.

Az a BÉKE, amely az Én szívem ajándéka azoknak, akik Nálam akar-
ják megtalálni szívük nyugalmát, az értelem és a szív tisztaságát teremti meg 
bennetek. Ezt hoztam el közétek, hogy belétek tudjam ültetni.

Két nagyon komoly feltétele van annak, hogy szívetek békéjét Nálam 
megtaláljátok. A Földön semmi nem megy magától. Ezért is meg kell dol-
gozni!

 Ez egyik az, hogy meg kell tanulnotok, gyakorolnotok kell távlatban 
gondolkodni. Ez azt jelenti, hogy az örökkévalóság ne csak szólam legyen 
életetekben, hanem mérleg! Mindent ehhez kell mérnetek! Mindennek csak 
annyiban  van  értéke,  amennyiben  kapcsolatba  hozható  Velem!  Ami  nem 
hozható Velem kapcsolatba, az pontosan azt az időt rabolja el tőletek, ami 
békétek biztosítására szükséges volna. Az a sok üresjárat gondolkodásban, 
beszédben, az a sok fölösleges gondban levés amiatt, hogy mit esztek, mint 
isztok, mibe öltöztök (Máté 6;31), ezek mind képesek szétverni szívetek bé-
kéjét, ha engeditek. Tehát e jelmondat: "mi ez az örökkévalósághoz képest?", 
váljék napi szállóigévé számotokra.

A másik feltételt szintén tanulni, gyakorolni kell.  Meg kell tanulnotok 
feladatokban gondolkodni! A földi ember általában személyekben gondolko-
dik. Tehát személyválogató. Ez a szemlélet Tőlem idegen. Éppen ezért tud-
tam a legnagyobb és legtisztább szeretetet megélni irányotokban, mert fel-
adatokban gondolkodtam. Vagyis úgy, hogy Számomra mindig az volt a fon-
tos, hogy itt és most mit akar Tőlem az Én mennyei Atyám ezzel és ezzel az 
emberrel, eseménnyel kapcsolatban. Ezt a hozzáállást kell nektek is gyako-
rolnotok, hogy szívetek békéje ne homokra épült ház legyen, amelyet csak a 
balga ember gondol szilárdnak, hanem sziklán álljon (Máté 7;24-27-ig). A 
vihar nem kerülhető el! A különböző viharok megvalósítják azokat a meg-
mérettetéseket, amelyek leleplezik az emberek benső világát.

Szeretteid, akik már megelőztek téged, s átlépték a mulandóság nyo-
morúságos ködvilágát, nagyon tudnak rólatok. Igenis lehetősége volt édes-
apádnak arra, hogy halála pillanatában veled legyen. Ő élt ezzel a lehetőség-
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gel. Ez mindkettőtöknek javára vált. Bízz nagyon abban, hogy közel van ta-
lálkozásotok órája! Csak a fantázia világában hosszú a földi élet. A valóság 
világában csupán röpke pillanat.  Mivel csak jelen van, ezért a jelenre kell 
koncentrálnotok. A jelent kell az örökkévalósághoz mérni, mert egyedül a je-
len az, ami azzal rokon.

Megáldalak LELKEM  BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

830. BÜNTET AZ ÚR?
Kérdező: 1. Kaptam válaszokat, amelyekről nem tudom, hogy az Úrtól 

jöttek-e? Hogyan lehet leírni a kapott válaszokat pontosan? 2. Az őrangyalo-
mat meg lehet szüntetni? 3. Hogyan szólítsam őrangyalomat? 3. Találkoztam 
halott édesapámmal,  vagy képzelődés volt az csupán? 4. Büntet az Úr? 5. 
Anyámért mit tehetek? 6. Akik a földi életben összetartoznak, azok más éle-
tükben is egymáshoz tartoztak? 7. Mi fontosabb? Feleség, gyermek, idegen? 
8. Végezzek-e pszichotronikai tanfolyamot?

HANG: "Drága Gyermekem! Kérdéseidre a válasz már a HANG tize-
dik  kötetében  jelenik  meg.  Nagyon  kérlek,  olvasd  el  az  eddig  megjelent 
könyveket, s legtöbb problémádra megtalálod bennük a választ. E könyveket 
sokan olvassák, s nem szeretnék fölösleges ismétlésekbe bocsátkozni.

Kérdéseidre  most  tömören  válaszolok  ugyan,  de  nem  megyek  bele 
olyan részletekbe, amelyeket az előző kötetekben is olvashatsz.

1. Egy válasznál nem az a fontos, hogy kitől jön, hanem az, hogy mi-
lyen tartalmat hordoz. Jó fának jó a gyümölcse, rossz fának rossz a gyümöl-
cse (Máté 7;17).

2.  Az őrangyalt  meg lehet  szomorítani,  de nem lehet  megszüntetni. 
Hívd őt őrangyalnak, kísérődnek, szellemi testvérednek, égi küldöttnek. Bár-
melyiket mondod neki, mindegyik örömére szolgál.

3. Lehet a halottakkal találkozni, de ilyenkor is a döntő az, hogy mi a 
gyümölcse. Ha az édesapád iránti szeretet növekedett benned, akkor vele ho-
zott kapcsolatba téged ott a temetőben az Én Lelkem.

4. A SZERETET nem büntet. A SZERETET SZERET!!!
5. E levélben megadok egy címet. Ha édesanyád felveszi a kapcsolatot 

a címzettel, nagy lelki kincset talál.
6. Akik a Földön egymáshoz tartoznak, azok más életükben csak átté-

telesen tartoztak egymáshoz. Mindenki Általam Istenre lett teremtve. Mindig 
azok tartoznak össze, akik azon fáradoznak, hogy egymást Hozzám segítsék.
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7. A férj és a feleség mindaddig hallgassanak egymásra, amíg a másik 
olyat nem kíván, ami egyértelműen rossz. Férj és feleség úgy tartoznak ösz-
sze, mint a fej és a szív. A fej nélküli ember is embertelen, a szív nélküli em-
ber is embertelen.

8. Csak olyan tanfolyamot érdemes végezned, amelyet társad is helye-
sel. Közös teher, közös felelősség! Én semmiféle tanfolyamnak sem ellene, 
sem mellette nem vagyok. Ez a ti dolgotok. E téren Rám ne hivatkozzatok! 
Nem vagytok bábok!

A HANG-köteteket médiumom megküldi, ha levélben kéred.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
***************************************************

831. A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL
Kérdező: 1. A Jelenések könyvének alapján a harmadik pecsét feltöré-

sére került sor? 2. Mit jelent : "...az olajat és a bort ne bántsd!"?
HANG: "Kedves Barátom! A Jelenések könyve pontosan úgy, mint a 

többi szent könyv, minden kor minden emberének életében megtörténő ese-
ményeket mutat be különböző képekben. Nagy tévedésben vannak azok, akik 
úgy gondolják,  hogy történelmi  léptékkel  kiszámítható  korszakok részeire 
vonatkoznak csupán. Bár arra is! De mindig egyén számára, és soha nem ma-
tematikai egyenletekkel kiszámíthatóan, és nem azért, hogy embereket embe-
rek ellen hangoljon, vagy bárki is úgy gondolja, hogy ő, illetve az ő társasága 
az a kivétel, aki, amely birtokában van csalhatatlan bizonyossággal bizonyos 
események előre kiszámíthatóságának. 

Azok a szegény gyermekeim, akik magukat Jehova tanúiknak nevezik, 
már annyi csalódáson mentek át pár évtized alatt, hogy a józanabbak közülük 
már nem mernek jósolni. Azt a médiumomat, aki most írja gondolataimat, a 
hatvanas évek elején nagyon kinevették e Jehova tanúi, mert e médium azt 
mondta nekik, hogy majd 1975-ben beszéljünk a Jelenések könyvében leírt 
dolgokról. Nevetve ezt mondták: "Hol lesz a világ már 1975-ben!?!" És íme, 
ma már 1995 van.

Azok, akik szeretnek ijesztgetni, és szeretik, ha különböző felekezetek 
hibáit, bűneit belevetíthetik a Jelenések könyvének bizonyos képeibe - köny-
nyen teszik azok, akik mögött még nincsenek évezredek, csupán évek -, arra 
mindenképpen jók, hogy ne hagyják elfásulni azokat a lelkeket, akik kiábrán-
dultak már saját felekezetükből, s most örülnek, hogy bibliai magyarázatra 
találhatnak saját elmarasztaló ítéletük alátámasztására és saját lelkiismeretük 
megnyugtatására.
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Igen. Meg tudják nyugtatni saját lelkiismeretüket, mert a régi, nagy fe-
lekezetekben már nem lehet kikerülni azt, hogy meg ne valósuljon az a jósla-
tom, hogy nem lehet különb a tanítvány mesterénél, ha Engem üldöztek, ak-
kor titeket is üldözni fognak. Ezt már nem tudják vállalni saját felekezetük-
ben, s kapóra jön nekik egy másik felekezet, amelyet újnak és igaznak élhet-
nek meg, mivel még nem látszik rajta évezredek öregedésének ráncai. 

Saját felekezetében kiállni és vállalni a tanúságtevést Mellettem, vál-
lalni a megaláztatást, bizony ez az állapot nem vonzó, sőt fölül is múlja ez a 
kilépők erejét. Nem képes átlagember vállalni ezt saját felekezetében. Ezért 
olyan társasághoz csatlakozik a jó szándékú, felekezetéből kiábrándult, vagy 
abba soha bele nem ábrándult ember, ahol nagyon beszűkülten szabad csak 
gondolkodni, és fanatikusan hinni kell a vezetők írásmagyarázatainak. Van 
ennek is értéke. Mert legalább rátette valamire az illető az életét! Drága Ba-
rátom! A butaság nagyon sok embert visz a mennybe. De ettől a butaság még 
nem lesz erény!

2. Az "olaj és a bor" védelme azt jelenti - amint a szövegösszefüggés-
ből is kiolvashatod (Jel. 6;6) -, hogy az olaj, ami a felkenetés jele, és a bor, 
ami az életörömnek, a szív erejének szimbóluma, nem lehet mérlegelés tár-
gya, nem vásári áru egyik sem.

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

832. SZABAD-E GYÓGYÍTANOM?
Kérdező: 1. Arról a csoportról kérek véleményt, amelyben ingyen ren-

delkezésére állunk a hozzánk fordulóknak. 2. A médiumi tevékenység már 
születésem előtt tudatosan választott feladatom-e? 3. Mint médium nem lá-
tok,  nem hallok.  Fog ez  változni?  4.  Őrangyalom milyen  fokon  van?  5. 
Gyakran elérzékenyülök.  6. Hibás vagyok-e leányom helytelen értékrendje 
miatt? 7. Tudom-e ellensúlyozni férjem negatív vonásait? 8. Szabad-e valakit 
gyógyítanom? 9. Hogyan tudnék olyan munkát végezni, ami Jézusnak is a 
legmegfelelőbb lenne? 10. Gyermekem nevelésére kérek tanácsot.

HANG: "1. Minden olyan tevékenységen áldásom van, amely segíteni 
akar másokon úgy, hogy a háttérben nincs ott az anyagi nyerészkedés vágya. 
Ami nagyon fontos, talán a legfontosabb, az az, hogy ne csak azokon igye-
kezzetek  szeretettel  segíteni,  akik  hozzátok  fordulnak,  hanem az  egymás 
iránti szeretetet ápoljátok nagyon. Arról ismerjenek meg benneteket az em-
berek, hogy szeretitek egymást! (János 13;35).
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2. Mindenki médiumnak jön a világra, de nem mindenkinek finomítom 
karizmává a médiumitási képességét. Úgy nem jöhet senki le a Földre meg-
szentelődni, hogy tudja, milyen karizmát kap Lelkemtől. Úgy csak megszen-
telni lehet lejönni! Ilyen volt az Én Előfutárom.

3. Fejlődő lény vagy. A szerepedhez szükséges minden eszközt meg-
kapsz Tőlem. Ezeknek az eszközöknek milyensége sok tényezőtől függ. Ne-
ked nem kell többet tudnod, mint azt, hogy mindig megkapod azt, amire sze-
retetem kinyilvánítására szükséged van. 

4. Őrangyalod, szellemi kísérőd nem állandó. Szellemi-lelki fejlődésed 
szerint más és más. Amint mást tanítja óvodában, középiskolában, egyete-
men ugyanazt  a diákot,  így van ez a  különböző szellemi,  lelki  fejlettségi 
szintek viszonylatában is.

5. Van könnyek adománya. Adj érte hálát!
6. Erkölcsi felelősségét senki nem oszthatja meg mással. A szeretet és 

az önzés  feszültségében múlik  földi  életetek.  Bárki  és  bárkinek a  példája 
alapján akár az egyik, akár a másik végpont felé hajol valaki, előbb-utóbb 
bensőleg azonosulnia kell azzal, amivel ő akar. 

Te adhatod a legjobb vagy a legrosszabb példát gyermekednek, ő attól 
erkölcsileg se jobb, se rosszabb nem lehet.  Ha nem így lenne, ha bárki bárkit 
befolyásolhatna  erkölcsileg,  akkor  már  régen a  legjobb embernek  kellene 
lennie mindenkinek, mivel Én olyan példát adtam, ami a legtökéletesebb pél-
da a jó mellett. 

Pedagógiai tévedés az, hogy a példa erkölcsileg hat. Szóval és példával 
csak illemszabályokat lehet másnak átadni. A példa csupán leleplez! Leleple-
zi azt is, aki adja, és azt is, akinek adja. 

Aki adja a példát, az nyilvánosságra hozza saját benső világát, szándé-
kát. Aki látja a példát, azt döntésre készteti, hogy kövesse vagy ne kövesse. 
Amíg egy szülő istene a gyermekének, addig a gyermek annyira éretlen, hogy 
sem a jótette, sem a rossz tette nem erkölcsös tett. Amikor és amiben már 
meg  tudja  különböztetni  szüleit  a  benne  élő  lelkiismeret  hangjától,  attól 
kezdve van erkölcsileg értékelhető cselekedete. 

Rossz szülőknek is lehet szent gyermeke, és jó szülőknek is lehet er-
kölcsileg züllött  gyermeke. Gondolj  az első emberpárra! Egyik gyermekük 
szent volt, a másik testvérgyilkos. Ugyanolyan nevelésnek ellentétes gyümöl-
cse? Nem! Ehhez a nevelésnek semmi köze nem volt!

Neked önmagad miatt kell jó példát adnod gyermekednek és mindenki-
nek! Ezzel tartozol önmagadnak, ezzel nyilvánítod ki mások előtt, hogy az 
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Enyém vagy! Csak önmagadért felelsz! De ennek a CSAK-nak örökéletet je-
lentő súlya van!

7. Férjed negatív vonásai szintén olyan lehetőségek számodra, amelyek 
által jobban megismerheted önmagadat, és reagálásaid megtaníthatnak arra, 
hogy hol és mit kell jobban finomítanod szereteteden olyan értelemben, hogy 
igazságod szeretetben, szereteted pedig igazságban tudjon egyértelműbb len-
ni.

8. Gyógyítani mindenkit szabad.
9. Mindenki azzal a küldetéssel jön a Földre, hogy igyekezzen megta-

nítani  másokat  szeretni.  Ehhez kell  mindenkinek megtalálni  a lehetőségek 
adta megfelelő eszközöket. Ez nincs ellentétben a 6-dik pontban elmondot-
takkal, mivel a kegyelem csak abban az irányban tud hatni, amelyben az érte-
lem nyitott. S a szeretni tanítás akkor is küldetésteljesítés, ha ennek magjai 
nem jó földbe hullottak.

10. Kérlek, olvasd el a HANG-kötetek erre vonatkozó részeit, s megka-
pod kérdésedre a választ.

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

833. LEHET JÉZUS A SZELLEMI VEZETŐM?
Kérdező: 1. Férjem, aki házasemberként elhagyva családját vett el fe-

leségül, elhagyott.  Ez annak következménye, hogy miattam elhagyta előző 
családját? 2. Fiúnk nagyon hasonlít apjához. Mit tehetek e téren? 3. Rádöb-
bentem abortuszaim szörnyűségére. Jelenlegi fiam vajon az, akit már egyszer 
elvetettem? 4. Nem tudok mindent megbocsátani volt férjemnek. 5. Lehet Jé-
zus a szellemi vezetőm? 6. Mit tehetek azért, hogy a körülöttem élők kapcso-
lata javuljon? 7. A gyógymasszázst csinálhatom üzletszerűen?

HANG: "Gyermekem! Aki elhagyott, az azért hagyott el, mert ő olyan. 
Te annak szenveded következményeit,  hogy hozzámentél  olyan emberhez, 
aki ilyenre képes. Minden olyan cselekedet, amely az erkölcs területére tarto-
zik, nagyon komoly átgondolást igényel. Nem lehet sem játéktér, sem kísér-
leti laboratórium az a terület, ahol a boldogságotokról van szó! Ott csak ér-
telmes elszántságnak van helye!

2. Minden szülő csak annyit tehet családjáért, amennyit a lelkiismerete 
elbír. Tehát bűnrészességet soha nem szabad vállalni. Döntések elé kell állí-
tanod fiadat, mint ahogy ő is döntések elé állít téged. És amint ő sem állhat 
melléd, ha olyan a döntésed vele szemben, hogy lelkiismerete nem bírja elvi-
selni, úgy te sem állhatsz mellé, nem segíthetsz olyasmiben neki, amiről tu-
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dod, hogy Nekem nem kedves. Tehát ismerned kell saját szabadságodnak ha-
tárait, és azon belül csak az történhet, amit te akarsz. De azért csak te felelsz! 
És nem háríthatod át fiadra a felelősséget!

3. Akit egyszer valahol megöltek, az nem próbálkozik ott többé!
4.  Én csak akkor  tudok neked megbocsátani  mindent,  ha te  is  meg 

tudsz mindenkinek bocsátani mindent. Megbocsátani annyit jelent, mint Rám 
bízni az illető sorsát, tehát szabaddá válni tőle az ítélkezés területén.

5. Én vagyok minden szellemi-lelki vezetés gyökere. Én vagyok a sző-
lőtő,  ti  a  szőlővesszők.  Lelkem minden szellemi  létezőnek  ad valamilyen 
szerepet. Ilyen szerep a szellemi vezető szerepe is. A szellemi vezetők vál-
toznak az egyes ember életében, mint a tanárok is, ahogy a diák egyre maga-
sabb fokú iskolába kezd járni.

6. A magad megjavítása a feladatod. Ez önismeret nélkül nem megy. 
Az önismeret megszerzésére pedig a körülötted élők viselkedése az a tükör, 
amelyben megláthatod magadat. A viselkedésedre való reagálásukból meg-
tudhatod, hogy hol tartasz.

7. Természetesen lehet pénzért gyógymasszázst csinálni. Az más kér-
dés, hogy mi van akkor, ha ezzel valaki nem találja meg a számítását. Ennek 
nem az az oka, hogy eddig pénzért csinálta.

Megáldalak a BÉKÉM  LELKÉVEL!"
******************************************************

834. ENERGIATÖLTÉSEKET KAPTAM
Kérdező: 1. Helyesek-e elképzeléseim bizonyos szimbólumok megfej-

tésével kapcsolatban? 2. Nekem is vannak sugalmazott gondolataim. Jól sej-
tem-e? 3. Energiatöltéseket kaptam. Mire kell ezeket használnom?  

HANG: "Szeretett Gyermekem! Okosan gondolkodsz a szimbólumok-
kal kapcsolatban. Jó, ha ellenőrizteted e téren meglátásaidat. Ez alázatra is 
nevel téged, és kevesebb felelősséggel is jár.

1. A szimbólumokkal kapcsolatban médiumom megadott egy fehérvári 
címet. A címen található gyermek kapta egyelőre azt a szerepet, hogy e témá-
ban megfelelő tájékozottságot tanúsítson.

2. Feltétlenül kapsz sugallt gondolatokat. Azért kapod, hogy épülj és 
építs velük. Ha törekszel egyre jobban megismerni evangéliumaimat, akkor 
birtokába  kerülsz  annak  a  mérlegnek,  szűrőnek,  amely  segít  minimálisra 
csökkenteni a hibaszázalékot. Bizonyos ártó szellemek a tévedés lehetőségét 
valódi tévedésekké igyekeznek felhasználni akkor, ha valaki nem ismeri azt a 
tiszta tanítást, amelyet főleg evangéliumaimban rögzíttettem az idők végeze-

1044.



téig. Ha a médium nem elővigyázatos, akkor könnyen önmagát is beleviszi a 
sugallt gondolatokba, s ezzel fölhígítja azokat. E veszélyek kivédése végett 
fontos evangéliumaim tanulmányozása és a sugallt gondolatok kontrollálása.

3. Kapott energiáid erkölcsi értékét az a cél határozza meg, amire eze-
ket az energiákat használod. Felhasználásuk a te szabad döntésedre van bíz-
va. Amire használod, olyanná válsz.

Megáldalak!"
******************************************************

835. ADVENTISTA GYÜLEKEZETRŐL
Kérdező: 1. Mi a földi küldetésem? 2. Hogyan lehet megszabadulnom 

zártság-félelmemtől?  3.  Mit  és  mikor  tehetek  felebarátaim  javára?  4.  Az 
egyik ADVENTISTA gyülekezet az igazi Jézus és Ige követői? 5. Van biztos 
válasz a reinkarnációval kapcsolatban? 6. Hány angyalunk van? 7. Jézus ho-
gyan gyógyított? Lehet-e behatárolni a mai természetgyógyászati kifejezés-
sekkel? 8. Egy gondolatomat küldöm el...9. Mi történik ez év szept. 2-án?

HANG: "Gyermekem! Sok kérdésedre megtalálod a választ a HANG 
eddig megjelent köteteiben. Azért írattam e könyveket, hogy olvassátok el! 
De adok választ olyan kérdésekre, amelyeket így könnyebben magadévá te-
hetsz.

2. A klausztrofóbia nálad is karmikus. Ez azt jelenti, hogy volt olyan 
életed,  amikor  fegyőr  voltál,  s  most  erre  az  életedre vállaltad,  hogy ilyen 
megterheltséggel birkózz. Csökkenthető, sőt meg is szüntethető az irgalmas-
ság, a megbocsátás, a részvét érzésének ápolása által.

4. Minden gyülekezetben vannak követőim, és vannak olyanok, akik-
nek fontosabb más, mint Én. Vannak, akik az én tanításomra teszik a hang-
súlyt, és vannak, akik egyáltalában nem rangsorolnak a Bibliában.

5. Minden kérdésre abszolút válasz nem adható az reinkarnációval kap-
csolatban. De nincs is rá szükség. A ténye viszont egyes esetekben abszolút 
biztonsággal állítható.

6. Angyalaitok, kísérőitek változók, mint egy diák életében a tanárok.
7. Meg kellene határoznod, hogy mit értesz természetgyógyászaton. Az 

Én gyógyításaim mindenképpen isteni eredetemet igazolták abban a korban.
8. Elküldött gondolatod azt igazolja, hogy közvetlenül akarsz Általam 

bizonyosságra jutni. Ez feltételezi azt, hogy ez lehetséges. Higgy tehát ben-
ne! Van lelkednek olyan szentélye, amelybe csak Én és te léphetünk be. Amit 
e mélységben akarsz megtudni, azt megtudhatod ott Tőlem közvetlenül. De 
amit médiumomnak nem társz fel, azt Én sem tárom fel neki veled kapcsolat-
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ban. Ezzel is igazolom, hogy nagyon szeretlek, és nagyon tisztelem szabad-
ságodat!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*****************************************************

836. BÍZHATOM AZ INGÁMBAN?
Kérdező: 1. Ismeretlent hogyan segítsünk? 2. Fiam nagy vállalkozásá-

hoz kérek segítséget az ő nevében. 3. Kisebbik fiam néha kilép a testéből. Jó 
úton jár e téren? 4. Bízhatom az ingámban?

HANG: "1. Legyetek nagyon óvatosak az emberekkel! Az okosság azt 
diktálja, hogy csak olyanoknak segítsetek, akiknél meg tudtok győződni ar-
ról, hogy Nekem segítetek, ha neki segítetek. Ez pedig csak akkor igaz, ha 
valóban rászorulóval álltok szemben. Újra mondom: legyetek nagyon óvato-
sak, s ne legyetek hiszékenyek!

2. Fiad beszélje meg Velem közvetlenül életének döntéseit! Ne vállalj 
ilyen értelemben postás szerepet! Ne végy magadra fölösleges felelősséget!

3. Kisebbik fiad most még jó úton jár. Egy gyermek nagyon fogékony 
tud lenni, de nem szabad sem gyereknek, sem felnőttnek vakon elhinni azt, 
amit mond. Gyümölcseiről lehet megismerni a fát!

4. Nem szabad feltétel nélkül semmiféle ingában bízni! Bennem kell 
bíznod!

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

837. TUDOMÁNYOKRÓL
Kérdező: 1. A tudományokat ápolni vagy elvetni kell? 2. Léteztek-e az 

ókori istenek? 3. Egészségi állapotomat hogyan hozhatom helyre?
HANG: "1. Mindenki azért jött le a Földre, hogy Istent jobban megis-

merje, szeresse, szolgálja. Aki előtt emellett még az is világos, hogy minden-
kinek az a hivatása, hogy szeretni tanítsa azt, akit taníthat, az mindig tudni 
fogja, hogy Földre-jöttének feladatát és hivatását milyen módon élheti meg 
legjobban.

Mindenkinek meg kell találnia azokat a legjobbnak, legalkalmasabb-
nak tűnő eszközöket, amelyekkel legmegfelelőbb módon ismerheti meg, sze-
retheti és szolgálhatja Istent, és amelyekkel a legoptimálisabban törekedhet 
arra, hogy szeretni tanítson.

2.  Nem  léteztek  ókori  istenek.  Semmiféle  isten  sem  létezett  soha. 
Egyetlen Isten van, volt és lesz. Az az Isten, aki Bennem megtestesült azért, 
hogy segítsen bennetek helyreállítani a rendet. Nálam nélkül semmit sem te-
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hettek olyat, ami ne szorulna javításra. Senki sem lehet boldog Nélkülem. 
Csak Általam, Velem, Bennem! Ez régen is így volt, most sem lehet máskép-
pen. Komoly várakozási idő volt részetekről az az advent, mely megelőzte 
földi születésemet!

Sajnos, ez nem jelenti azt, hogy régen voltak bálványistenek, és mióta 
Én megjelentem, azóta már nincsenek. Ma új formát öltöttek ezek a ti fantá-
ziátokkal kreált, de a valóságban nem létező istenek. Ilyenek a technika, a 
sport, a pénz, a tudományok, és minden olyan valóság, mely a boldogság ígé-
retével csalogatja magához azokat, akik elcsalogathatók.

Szükségesnek tartom megvilágítani, hogy Én e szó alatt,  ISTEN, azt 
értem, akitől boldogságotokat várjátok. Ilyen értelemben mondom, hogy nem 
volt, nincs és nem is lesz más Isten, csak az, aki Bennem testet öltött születé-
semkor. 

3. Testi egészséged valóban helyreállítható. Önfegyelem kérdése. Nem 
arra az önfegyelemre gondolok,  amely kemény aszkézissel  akarja kordába 
szorítani vágyaidat, hanem az Irántam bizalmat ébresztő gondolatok ápolását 
megcélzó önfegyelemre.

Égi édesanyátok, Mária, Medjugorjében azt kérte, hogy kenyéren és ví-
zen böjtöljenek minden szerdán és pénteken azok, akiknek bizalma eljutott 
arra a fokra, hogy ezt képesek megtenni. Eddig még mindenkinek csak hasz-
nált, ha vállalkozott erre.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

838. LESZÁZALÉKOLT VAGYOK
Kérdező: 1. Leszázalékolt vagyok. 2. Gyermekem apjával nem háza-

sodhattunk még össze.  3.  Testvéreim árnyéka akadályoz a fejlődésben, de 
nem mehetek máshová. 4. Meditációimban bíztatásokat kapok. Ezek valóban 
Istentől jönnek, vagy csak saját vágyaim vetítem beléjük?

HANG: "1. Gyermekem! Betegséged valóban olyan lehetőség, amely 
elősegítheti benső érlelődésedet. A betegség az egyik legalkalmasabb eszköz 
arra, hogy valaki valódi én-jét megismerje. Akit a fájdalom megkérdez, az 
nem tud egykönnyen mellébeszélni!

2. Mivel gyermeked apjával a kapcsolatod nem rendezett, ez az a bizo-
nyos első gomb,  mely ha nincs jól gombolva, akkor a többi sincs a helyén! 
Olyan nincs, hogy valamit nem lehet rendezni! Teljes képtelenség és a hitet-
lenségnek kiáltó jele, ha valaki úgy gondolja, hogy életében összekuszálni le-
het bármit, de rendbe szedni még Velem sem lehet a legfontosabbat. Mert 
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számodra annál fontosabb nem lehet, mint e kapcsolat rendezése. E nélkül 
nem rendezheted Velem sem a kapcsolatodat. Ennyit nyilván neked is tudnod 
kell!  Én nem tehetem meg azt, amit nektek kell megtennetek! 

E  kötetben  már  többször  említettem,  hogy olvassátok  el  a  HANG-
könyvek köteteit. Azért íratom, hogy segítsek rajtatok. Senkinek sem oldha-
tom meg életét  szájbarágósan! Felnőtt  szellemi  lények vagytok.  Értelmes 
emberek módjára kell eljárnotok, ha értelmet akartok adni életeteknek! Vagy 
mindent vállalnotok kell egymásért, vagy el kell hagynotok egymást. Nincs 
közbülső megoldás, ha boldogulni akartok! 
3. Testvéreid is tükrök, amely tükör által helyesen megismerheted önmaga-
dat. Minden környezet mindig az! Nincs jó és rossz körülmény, mely bárki-
nek is érinthetné boldogságát! Minden csak hozzáállás kérdése. Palotákban is 
lehet nyomorultul boldogtalan bárki, és kunyhóban is lehet boldog, ha meg-
felelően áll hozzá! Hidd el, születésem pillanatában a legnyomorúságosabb 
környezetben, rongyos istállóban, a Föld legboldogabb embereit lehetett lát-
ni!

4. A meditációidban kapott biztatások nem reálisak. Nem, mert hiteget-
nek, hogy majd eljön az idő, amikor ÉN csinálok valamit érdekedben. Ez így 
nem igaz! Én minden pillanatban mindent megteszek érted, de nem tehetek 
meg helyetted semmit, amit neked meg kellett volna tenned, de nem tetted 
meg, és nem is bántad meg, hogy nem tetted meg. Aki megbánja, hogy Elle-
nem tett, ahelyett pótolom mulasztását, ahelyett megteszem, amit ő nem tett 
meg. De ehhez valóban fájlalnia, bánnia kell, amit nem tett meg, illetve amit 
rosszul tett eddig.

Nagyon szeretlek, de ez téged nem ment föl semmi alól! Kérd Tőlem 
az erőt arra, hogy meg tudd tenni azt, amit neked kell megtenned. Más fel-
adatod nincs is! Ha olyasmiért érzed rosszul magadat, amiről nem tehetsz, és 
emiatt zúgolódsz, akkor burkoltan Engem vádolsz. Lelked mélyén ilyenkor 
az él, hogy ha te az Én helyemben lennél, akkor bizony másképpen intéznéd 
sorsodat. Ha tudsz hálát adni olyankor is, amikor egy hitetlen ember zúgoló-
dik, akkor kezdesz Hozzám tartozni! 

Nagyon szeretlek és nagyon várlak! Imáidban ne Engem akarj megvál-
toztatni,  ne Nekem akard elmondani,  hogy mit  kellene tennem, hanem ha 
nem dicsőítesz, ha kérés tör fel benned, akkor kérj erőt, bölcsességet, hűsé-
get, türelmet, kitartást, csak azt ne, hogy Én másképpen tegyek, mint ahogy 
jónak látom!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 
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******************************************************
839. MI AZ OKA KUDARCAIMNAK?

Kérdező: 1. Rendeződik-e kapcsolatom azzal, akivel szakítottunk az ő 
lekötöttsége miatt? 2. Miért fullad kudarcba mindig kapcsolatom? 

HANG: "Drága Gyermekem! Kérdéseidre a válaszaim a HANG 10-
dik kötetébe kerülnek bele. Nagy szeretettel kérlek, mivel már 8 kötet kapha-
tó e könyvekből, olvasd el ezeket! Igazán nem annak érdekében kérem, hogy 
fogyjanak  a  könyvek,  hanem annak  érdekében,  hogy feltöltekezz  azzal  a 
szellemiséggel, amelyek gondolataimból áradnak, hogy építsék, buzdítsák és 
vigasztalják azokat, akik olvassák ezeket.

Annyi ártó erőnek vagytok kitéve! Oly sok a széthúzó, romboló, elke-
serítő és kétségbeejtő hatás ma közöttetek és bennetek! Annyira szükségetek 
volna arra, hogy az evangéliumaim tartalmát magatokra, a ti korotokra alkal-
mazva halljátok! 

Én nem hagytalak árván titeket! Veletek vagyok minden nap a világ 
végezetéig. Még egy kis idő, és látni is fogtok Engem! De e találkozásra fel 
kell készülnötök! Bizonyos értelemben váratlanul jövök. Mint a tolvaj! De 
nektek nem előnyös, ha nem vártok. Azt szeretném, ha téged úgy találnálak 
felékesítve lélekben, mint a testében felékesített menyasszony várja vőlegé-
nyét.

Az általad említett kapcsolatok, ha nem azt célozzák, hogy Velem mé-
lyüljön kapcsolatod, akkor jobb, ha sohasem jönnek létre. Amin nincs áldá-
som, azon átok ül! Áldásom pedig csak azon a kapcsolaton van, amely túlnő 
a mulandóság határain! 

A te eddigi kapcsolataid nem kudarcba fulladtak, csupán megmutatták 
igazi arcukat! Amit te kudarcnak nevezel, az minden emberi kapcsolat ter-
mészetes kísérője! Nézz utána, és megdöbbenve fogod látni, hogy micsoda 
tiszavirág-életűek az emberi kapcsolatok által beígért boldogságok!

Drága Gyermekem! Nem szeretnélek igazán, ha hitegetnélek! Ha iga-
zán hiszel Bennem, tehát ha Értem teszed azt, mit reggeltől estig tenned ak-
kor is kell, ha nem Értem teszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy mekkora 
különbség van kettőnk kapcsolata és bármi más kapcsolat között. Meg fogod 
tapasztalni, hogy lelkedért cserébe semmit nem érdemes odaadni! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

840. ÉGI ÜZENETET KAPTAM?
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Kérdező: 1. Égi üzenetet kaptam egyik álmomban, mikor nagyapám 
sorait olvastam? 2. Máriától  kaptam üzenetet Medjugorjéban? 3. Ima alatt 
könnyezem. Miért? 

HANG: "1. Igen! Égi üzenetet kaptál! Valóban szent az az áldozat, 
amelyet felajánlhatsz Istennek. Te egyike vagy azoknak, akiknek szenvedése 
enyhíti a világ fájdalmát! Te egyike vagy azoknak, akik átérezve a földi élet 
zarándok voltát, másokban is erősíthetik a reményt, a célba jutás reményét. 
Te egyike vagy azoknak, akik az Én seregem angyalai közül valók. Te első-
sorban azért jöttél  a Földre, mert  megkértelek erre. Természetesen azalatt, 
míg mások megszentelődnek általad, te magad is növekedsz a kegyelemben, 
vagyis mélyül benned a Velem való kapcsolat.

2. Mária élénken szemmel kíséri földi életed útját. Az Ő szeretete föl 
tud izzani benned, s ilyenkor éled át azt, hogy mennyire nem a Földnek, ha-
nem az égnek gyermeke vagy. Mária általad már sokat tett azért, hogy szebb 
legyen a Föld, hogy elviselhetőbb legyen azoknak élete, akiket részben tudat-
lanságuk, részben a gonosz lélek, részben pedig saját gyengeségük irányított 
rossz utakra, s így került vállaikra olyan teher, mely már bensőleg kikezdte 
állhatatosságukat.

Az a gonosz, amelyről beszéltem, és akiről azt mondottam, hogy ha le-
het, még a választottakat is megtéveszti, éppen a te odaadottságod miatt nem 
árthat akarata szerint. Olyan gát-szereped van, amely sok embert ment meg a 
bűn hullámaitól, bár a gátnak kemény ostromot kell ezért kiállnia e bűnhullá-
mok támadása miatt.

Mária mindenkor menedéked! Most Ő szól hozzád!
'Édes Gyermekem! Szeplőtelen szívem szeretete  meg akarja osztani  veled 
örömét,  bánatát  egyaránt.  Kérlek,  vállald  el  velem a neked kiosztott  földi 
szerepet.  Rám mindig számíthatsz!  Csalhatatlan jelekkel foglak irányítani, 
vezetni, csak bízz Bennem! A 3-dik pontban feltett kérdésedre is így kapsz 
megfelelő választ. A könnyek adománya, amelyet kaptál, enyhíti az én fájda-
lomtól könnyező szívemet.  Ma sokfelé jelennek meg könnyeim. A te sze-
medben is, általad is e világért ontom szeretetem könnyeit.  A világ összes 
édesanyjának szeretete sem éri el azt  a fokot, ahogyan én szeretlek téged! 
Senki nem lehet úgy anyád, mint én. Én úgy vagyok anyád, ahogy Fiam mes-
tere volt az apostolainak. Nem te választottál engem, hanem én választotta-
lak téged! Általában a tanulók választják meg, hogy ki legyen tanítójuk, mes-
terük. Fiam esetében nem így volt. Ő választotta maga köré tanítványait. Ál-
talában az itteni szellemek választják ki maguknak Földre születésükre saját 
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édesanyjukat. E téren nálad szintén rendhagyó volt az eset. Velem döntötted 
el, hogy milyen sorsvonalat fogsz követni, tehát Én választottalak téged. 

Újra mondom: BÍZZÁL BENNEM!'
Drága Gyermekem! Szeretettel adom rád ÁLDÁSOMAT!" 

******************************************************
841. NAGY FELADAT ELŐTT ÁLLOK?

Kérdező: 1. Gúnyolódó élettársat kaptam e földi életre. 2. A Szentlé-
lek elleni bűn kategóriájába tartozik-e bűnöm? 3. Alkalmas vagyok előadást 
tartani reinkarnációs témáról? 4. Nagyon magas szintű szellemi vezetők ne-
veltek. Bizonyára nagy feladatra készítettek?!

HANG: "1. Kedves Barátom! Először is nem kaptál gúnyolódó élet-
társat.  Az élettársakat nem szokták osztogatni.  Azokat mindenki maga vá-
lasztja. Erre szoktátok mondani, hogy ki mit főzött, azt kell megennie. De 
azért nem ilyen tragikus a helyzeted. 

Kétségtelen, hogy a magad által választott sorsvonaladon neked kell ki-
dolgoznod azt a benső szabadságodat, amely aztán lehetővé tudja tenni szá-
modra, hogy minden külső és belső kényszer ellenére tudd megtenni, éspedig 
benső békéd biztosítása érdekében tudd megtenni azt, amit megtenni jónak 
látsz.  Erőkifejtés nélkül nincs előrelépés! Márpedig sem az erőkifejtésben, 
sem az előrelépésben nem szabad szünetet tartani. A lelki fejlődés nem ismer 
olyan szabadságolást, amely kikapcsolhatná az erőkifejtést.

2. A Szentlélek elleni bűn nem más, mint a végső megátalkodottság. 
Erre nincs bocsánat sem itt a Földön, sem más dimenziókban. A Szentlélek 
elleni bűn tehát nem lokalizálható bizonyos cselekedetekre, mivel ez a lélek-
nek egy olyan állapota, amelyről az illető tudja, hogy rossz, s mégsem akar 
szabadulni ettől az állapottól. Ebben a bűnben általában azok a hatalmasok 
leledzenek, akik bár tudják, hogy rossz, de mégis uralkodni akarnak máso-
kon. Onnan tudják, hogy rossz, mert ők sem szeretnék, ha rajtuk mások ural-
kodnának.

3. Mindenkinek magának kell  felmérnie azt,  hogy mire alkalmas,  és 
mire nem. Mindenki boldog akar lenni. Ennek alapja pedig az önismeret. Ez 
se nem mellőzhető, sem mástól át nem vehető. Éppen ezért csak önmagát 
okolhatja az, aki boldogtalan!

4. Nálam magasabb szintű szellemi vezető nincs! Velem bármikor ta-
lálkozhatsz!  Én mindig küldök számodra olyan szellemi vezetőket, amilye-
nekre éppen szükséged van. E téren ne gondold magadat különbnek mások-
nál! Nálam nélkül semmi vagy. De Velem minden!
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Ne arra várj, hogy majd egyszer valami nagyot kell tenned! A jelent 
szenteld meg! Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak 
elviseléséhez, feloldásához kell a bátorság, a bölcsesség, az Isten- és az ön-
becsülés!

Megáldalak SZERETETEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

842. ELHAGYTAK!
Kérdező: Akit szeretek, elhagyott, s nélküle semmit sem ér az életem!
HANG: "Kedves Barátom! Kemény szavakat mondok, mert szeretlek, 

s nem beszélhetek mellé! 
SEM ÉN, SEM AZ ÉLET NEM VETT EL TŐLED SEMMIT! Amíg 

ezt föl nem fogod, addig nem tudjuk megérteni egymást, illetve te nem tudsz 
megérteni Engem. Mert Én megértelek, de nem adok neked igazat! Megértet-
ni Magamat csak azzal tudom, aki a fejével gondolkodik, mert az való arra, 
és nem érzéseivel, amelyek nem arra valók! Megismétlem: Sem Én, sem az 
élet nem vett el tőled semmit! Te amiatt vagy bajban, mert nem tudsz meg-
tartani sem Engem, sem az életet!  Azért  nem tudsz megtartani,  mert  még 
nem adtál oda sem Nekem, sem az életnek SEMMIT!

Kész őrület! Te olyan valakihez akarod kötni életedet, aki szórakozni 
akar, és nem szeretetből áldozattá válni! Ember! Hol élsz!?! Mi lenne veled, 
ha ilyen életet választanál? És mi lenne leendő családoddal, ha azt hallanád 
feleségedtől, hogy neki elege van az egészből?

Drága Barátom! Mindaddig, amíg azzal hitegeted magad, hogy körül-
ményeid megváltozása lehet alapja benső békédnek és boldogságodnak, ad-
dig nagyon ostoba vagy, amíg jó szándékú vagy. Ha aztán már jó szándékú 
sem leszel, akkor azt kell mondanom rád, hogy nemcsak ostoba vagy, hanem 
gonosz is vagy, tehát nincs közünk egymáshoz.

Barátom! Hozzám tartozni,  az nagyon komoly dolog! Az Én életem 
megnyerése Nekem sem ment olcsóbban, mint mulandó életem elvesztése 
árán.  Gondolod,  hogy te  olcsóbban meg tudod úszni?  Gondolod,  hogy te 
okosabb, különb vagy Nálam? Gondolod, hogy majd te megmutatod Nekem, 
hogy nincs igazam? Gondolod, hogy te jobban tudod, mi kell a boldogság-
hoz, mint Én? Gondolod, hogy Én hazudtam, amikor azt mondtam, hogy Én 
vagyok az út, az igazság és az ÉLET!?

Drága Barátom! Nagyon szeretlek! Én igazán szeretlek! Azért ajándé-
kozlak meg azzal, hogy szabadon dönthess Mellettem vagy Ellenem. Te egy-
általán nem szereted azt, akiről beszélsz! Te önmagadat szereted!!! Ha iga-
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zán szeretnéd, akkor örülnél annak, hogy az illető szabad tőled! Örülnél an-
nak, hogy úgy dönthet,  ahogy akar, és nem úgy, ahogyan te akarod, hogy 
döntsön. Engem is az tesz boldoggá, hogy nem uralkodok fölöttetek, hanem 
szabad döntéseitek határozhatják meg, hogy boldogok vagy boldogtalanok 
akartok-e lenni.

Amíg  valaki  valamihez  ragaszkodik,  valamit  birtokolni  akar,  addig 
rabszolgája annak. E téren pedig az ilyen rabszolga nem ember, hanem na-
gyon ember alatti lény! 

Én azért jöttem közétek, hogy Isten gyermekei legyetek, és aki e lehe-
tőséget  eljátssza,  az  valóban ember  alatti  lénnyé  válik.  Erre  mindenkinek 
megvan a lehetősége, és ez nem sajnos, hanem feltétele annak, hogy boldog 
legyen az, aki boldog akar lenni, és átkozott, kárhozott  legyen az, aki átko-
zott, kárhozott  akar lenni!

Szenvedésedet enyhíteni nem tudom. Csak azt tudom mondani, hogy 
az élet LÁTÁS kérdése. Ha majd kezded LÁTNI, hogy mennyi hálálkodniva-
lód van (de ez csak akkor lesz, ha lesz szemed mások nyomorára és az Én 
szenvedésemre), akkor kezdődhet el benned valami, ami szívedet az ÉLET-
HEZ kapcsolhatja. Mindaddig, amíg ez nem történik meg, csak várlak szo-
morúan. 

VÁROM A TALÁLKOZÁST VELED!" 
******************************************************

843. MEDDIG TÁMAD A KÍSÉRTŐ?
Kérdező:  1. Meddig képes munkálkodni a kísértő? 2. Mi az, aminek 

eleget kell tennünk? 3. Én hogyan tudok helyesen Érted dolgozni?
HANG: "1. Drága Gyermekem! A lelki életben nincs nyaralás a Föl-

dön. A földi életnek pontosan az az értelme, hogy az Én győzelmemnek meg 
kell  nyilvánulnia  azoknak életében,  akik átadták magukat Nekem. A földi 
élet erre való! Engem is csak egy időre hagyott el a Sátán, miután a pusztá-
ban kudarcot vallott (Lukács 4;13). Ez így van mindenkivel. De ez nem baj! 
Nem hagytalak árván benneteket! Lelkem benned él! Végtelenül nagyobb az, 
aki benned van, mint az a kísértő, aki kívüled van (1János 4;4). Bár ő belül-
ről kísért, még sincs benned! Nem tud érdemben hatni rád, mint a szúnyogok 
is csak dönghetnek akörül, aki szúnyogirtóval kente be magát.

2. Mivel jelen vagyok ott,  ahol páran összejönnek az Én nevemben, 
ezért gyakorlatilag konkrét feladatot csak rajtatok keresztül adhatok nektek, s 
nem a HANG-médiumon keresztül. 
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Ti is médiumaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt! Tehát 
ezt tudom tanácsolni: szeressétek egymást, amint Én szeretlek titeket! Arról 
legyetek megismerhetők, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ha ezt na-
gyon komolyan megélitek, akkor képesek lesztek szeretni ellenségeiteket is, 
ami a földi életben csúcsérték! Tehát arra törekedjetek, hogy úgy szeressétek 
egymást, ahogy Én szeretlek benneteket! 

3. Neked az a feladatod, hogy Engem, mint Utat, taníts és képviselj tár-
said körében. A Biblia nagyon szent könyv! De okosan csak az használja, aki 
az  evangéliumokban  megismerhető  tanításomat  használja  zsinórmértéknek 
az élet számára csakúgy, mint a Biblia többi részének megértésére is.

Közlöm veled,  hogy HANG-médiumomat  arra  kértem,  hogy miután 
már tíz kötet megjelent, s ezek mind az Én sugalmazott gondolataimat tartal-
mazzák, ezért csak azoknak leveleit hozza Elém, akik már e tíz könyvet elol-
vasták. Illetve csak olyan kérdésekre fogok reagálni, amelyek nem találhatók 
meg a már megjelent kötetekben. Eddig már nyolc kötet jött ki a nyomdából, 
és hamarosan kijön a kilencedik is. E sorok, melyeket olvasol, már a tizedik 
kötet vége felé találhatók. Én azért írattam le e válaszaimat, hogy olvassátok! 
Közösségekben is e könyvek nagyon nagy lelki haszonnal tanulmányozha-
tók. Ha tanulmányozás közben olyan probléma merülne fel, melyre e köny-
vekben nem találtok megoldást, akkor természetesen szívesen válaszolok to-
vábbi kérdéseitekre.

NAGY SZERETETTEL ÁLDALAK MEG, ÉS ÁLDÁSOM BÉKÉT 
SUGÁRZÓ  MELEGÉT  KÜLDÖM  MINDAZOKNAK,  AKIK  VELED 
SZELLEMI, LELKI KAPCSOLATBAN VANNAK!"

******************************************************
844. JÓ AZ, HA KAPCSOLATOM VAN SZELLEMEKKEL?

Kérdező: 1. Meggyógyul-e idegbeteg sógornőm? 2. Jó az út, amin já-
rok? 3. Segít az a társaság, amelyet megneveztem? 4. Sokszor álmodom el-
hunyt apámmal. Jelentenek ezek valamit? 5. Meditációimban a kellemetlen 
érzéseimet rossz szellemek hatása okozta? 6. Hiba az, ha megpróbálok szel-
lemi lényekkel kapcsolatba kerülni? 7. Valóban felébresztenek éjszaka, vagy 
csak úgy gondolom? 8. Ki volt az a kisfiú, aki éjszaka férjem szobájában 
volt?

HANG: "Örülök, hogy hiszel Bennem! Érted örülök ennek. Ha tudná-
tok, hogy mennyire döntő boldogságotok szempontjából a hit!? Pedig tudhat-
nátok! Szinte minden alkalmat felhasználtam annak érdekében, hogy ezt tu-
dassam veletek. És azt is, hogy ez mennyire függ tőletek is! Vagy dicsérte-
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lek, vagy szidtalak benneteket a hittel kapcsolatban, függően attól, hogy erős-
nek vagy gyengének ítéltem azt bennetek.

A hit az egyik választó vonal az ember és az ember alatti lények között. 
Tudja ezt az ősellenség is nagyon jól! Tudja, hogy boldogságotok áll, bukik 
azon, hogy milyen bennetek a hit. Ezért vagy gyengíteni, vagy hiszékenység-
gé akarja torzítani. Sajnos, mindkettőt sikerrel végzi. 

Gyengíti  azáltal,  hogy körülrak benneteket más,  hiendő dolgokkal,  s 
így fölhígítja azt a hitet, amelynek csak Felém kellene irányulnia. Arra törek-
szik, hogy bennetek olyasmi alakuljon ki, mintha a Nekem hívés, a Bennem 
hívés egy lenne a sok másnak, másban hívés közül, s ezzel már közömbösí-
tette is hatását. E kijelentések: "Mindegy, hogy ki miben hisz, mindegy, hogy 
ki, milyen felekezethez tartozik, mindegy, hogy ..." Ezek a mindegy-ek relati-
vizálják a lényeget, és szinte elszívják az erőt az egyértelműség vállalásától, 
s az így legyengített,  felhígított  hit  már képtelen életalakító  erőt kifejteni. 
Magadra vonatkoztatva soha nem lehet mindegy, hogy kinek és miben hi-
szel! 

A hit torzítását pedig azáltal éri el az ősellenség, hogy igyekszik dol-
goknak,  eseményeknek,  megérzéseknek  olyan  erőt  tulajdonítani,  amilyen 
erőt Én azoknak nem adtam. Tehát babonás hitté torzítja a Nekem, a Bennem 
hívést, s így pontosan azt az eredményt éri el, mint a felhígítással. Eltereli a 
figyelmet az egy fontosra koncentrálásról, tehát arról, hogy Velem hogyan le-
het állapotszerű kapcsolatot tartani, és olyan pótcselekvésekre állítja a váltót, 
amelyek sohasem juttatják végállomásra az utazót. Egyszerűen azért, mert a 
hiszékeny ember úgy tudja elfecsérelni idejét, hogy szinte észre sem veszi 
azt!

Drága Gyermekem! Nem véletlenül beszéltem eddig a hitről. Kérdése-
id megoldásának alapját képezi az, hogy e téren rend legyen fejedben, szí-
vedben egyaránt.

1. Az idegbetegségből a Belém vetett hit által lehet kilábalni. A szentek 
között nem találsz idegbetegeket. Nem, mert a szentek nem magukkal voltak 
elfoglalva. Nem értek rá önmagukra! Én mindennél fontosabb voltam szá-
mukra. Aki ezt az utat választja, az megszabadul minden idegbajától!

2. Kérdés az, hogy kivel járod utadat. Ha Velem járod, akkor minden út 
jó út számodra,

3. és minden társaság jó társaság, mely el tud viselni Bennünket!
4. Imádkozz apukádért.
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5. A meditációban lényeg az, hogy az értelem vegye át az érzések irá-
nyítását, s az érzések így erősítsék a meditáció gyümölcstermését, a helyes 
elhatározások megvalósítására az akaratot.

A helyes meditációról több helyen is olvashatsz a HANG-könyvekben.
6. Meg kell tudnod válogatni, hogy milyen szellemmel akarsz kapcso-

latba kerülni, mert különben nagyon pórul járhatsz. Még a legéhesebb ember 
sem eszik meg MINDENT!, ha nem akar magának rosszat. A szellemi, lelki 
táplálkozásban is válogatni kell!

7. Valóban felébresztenek éjszaka. Kérd őrangyalodat, hogy e téren le-
gyen résen!

8. E kérdésedre nem válaszolok. Higgy abban, hogy Én ott voltam!
Megáldalak, hogy tovább is egy tudjak lenni veled. 
Megáldalak Én, az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET!"

*******************************************************
845. EGY ÁLDATLAN ÁLLAPOT

Kérdező: Áldatlan az állapot a férjem és leányom között.
HANG: "Mindig férjed oldalára kell állnod! Soha, soha nem állhatsz 

gyermeked oldalára, ha jót akarsz gyermekednek és magadnak, amikor arról 
van szó, hogy kihez tartozol elsősorban! 

A gyermeked választott téged. Ő tudja, miért. Te a férjedet választot-
tad, s neked tudnod kell, hogy miért. Azért, hogy EGY legyél vele. Ezt az 
EGY-séget egy gyermek elárulhatja, de soha meg nem szüntetheti, míg a Föl-
dön éltek!

Neked tehát elsősorban nem gyermekeddel van bajod, hanem saját ma-
gaddal!  Gyermekedről  úgyis  le  kell  válnod,  ha akarod,  ha nem.  Férjedtől 
soha nem válhatsz le. Te legfeljebb tudomásul veheted azt, hogy ő levált ró-
lad, de te ezt nem teheted meg anélkül, hogy ne háborogna lelkiismereted, te-
hát anélkül, hogy ne háborognék Én benned.

Arra kérlek hát szeretettel, hogy férjed és gyermeked problémáját csak 
olyan mértékben akard megoldani, amennyiben ezt férjeddel megbeszélted. 
Soha és semmiképpen sem férjed ellenére! Erkölcsileg nem lehet igaza gyer-
mekednek veletek szemben, mert egyetlen erkölcsi igazság létezik: szeretni 
kell! Férjedet azáltal szereted, és ezt  még a leglehetetlenebb helyzetben is 
meg kell tenned, ha mentegeted! Gyermeked akkor szereted helyesen, ha ne-
veled. Most nevelés alatt azt értem, hogy meg kell értetni vele, hogy felelős-
séget kell vállalnia szavaiért, tetteiért. Te nem falazhatsz neki! Nem lehetsz 
bűnrészes!
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Az Én édesanyámnak sem volt könnyű megérteni, hogy szabaddá kell 
válnia Tőlem olyan értelemben, hogy meg kellett tanulnia, hogy hol végző-
dik az ő szabadságának határa, és hol kezdődik az Enyém! Azt gyermeked 
nem tudja magától kitalálni, hogy hol kezdődik a te szabadságodnak határa, 
és hol végződik az övé. Erre neked kell megtanítanod, és nem elméletileg, 
hanem kemény megtapasztalások útján. Egyértelműen tudomására kell hoz-
nod: eddig és ne tovább! Ezt másképpen sem te, sem ő megtanulni nem tud-
ja. Ne feledd: aki rosszul szeret, az GYŰLÖL, és aki jól gyűlöl, az SZERET!

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

846. BŰNTUDATOM VAN
Kérdező: 1. Bűntudatot érzek, nem tudok imádkozni, nyugtalanítanak 

álmaim. 2. A hamvasztásról mi a véleményed? 3. Anyám szenved, és várja, 
hogy segítsek?

HANG: "Drága Gyermekem! Bizalmadat kellene erősítened Irántam. 
El kellene olvasnod a HANG-könyveket. Azért írattam azokat, hogy megis-
merjétek azokat az erőforrásokat, és azok használatát, amelyek óriási segítsé-
get adnak arra, hogy átvegyétek Tőlem szívem szándékát és Lelkem erejét.

Mindenkinek van oka bűnbánatot  érezni,  de csak addig,  amíg Elém 
nem hozta lelkének sebeit. Az Én gyógyító erőm nem csökkent az évszáza-
dok folyamán. Én ugyanaz vagyok tegnap, ma és örökké! Jöjjetek hát Hoz-
zám, ha elfáradtatok, és az élet terhét nehéznek érzitek. Én ma is meg akarlak 
enyhíteni benneteket (Máté 11;28). Én mindig kész vagyok a kapcsolatterem-
tésre. Erre várok! Nélkületek nem tudom megtenni!

Ne mondd, hogy nem tudsz imádkozni! Lelkedet, szellemedet bármi-
kor Hozzám tudod emelni, és ez az imádság! Ha akarod, mindig láthatsz va-
lami jót életedben, s ilyenkor mondhatsz pár hálatelt szót Felém. Mérd maga-
dat a nálad mérhetetlenül nagyobb nyomorban élőkhöz! Ilyeneket gyakran 
láthatsz a tévében, hallhatsz a rádióban, és olvashatsz az újságokban. Ez in-
kább hálára fog serkenteni, mert a magad baja eltörpül ezek mellett. Ha pe-
dig ilyenkor is túl nehéznek érzed életed terheit, akkor pár szóval könyörög-
hetsz erőért, enyhülésért. Ezt a világon mindenki képes megtenni, ha hiszi, 
hogy Én ott vagyok, ahol Hozzám szólnak. Ne mondd hát, hogy nem tudsz 
imádkozni!

2. A hamvasztás vagy nem hamvasztás, egyáltalán nem tartozik a lé-
nyeghez! A holttestnek teljesen mindegy! Ez teljesen mindegy annak is, aki a 
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holttestet valamikor éltette. Amennyiben azoknak nem mindegy, akik a te-
metést rendezik, döntsenek belátásuk szerint.

3. Anyád várja, hogy segíts rajta. Ezt részben azáltal tudod megtenni, 
hogy mentegeted hibáit magad előtt.  Ez szintén nem nehéz, csak arra kell 
gondolnod, hogy nem tudod, mit örökölt ő a Földre jöttekor, életében milyen 
hatásoknak volt  kitéve,  és  azt  sem,  hogy hogyan  működött  lelke  mélyén 
együtt a kapott kegyelmekkel. Részben fohászokat vár tőled érte az ég. Pl. 
ilyeneket: Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

847. EGY IMA TERJESZTÉSÉRŐL
Kérdező: Egy ima terjesztését kérem! 
                        KEDVES  TESTVÉREM!

Köszönöm  kedves  levelét.  Örülök,  hogy  Loyolai  szent  Ignác  "Krisztus 
lelke..." imáját több helyen is szeretik és imádkozzák. Egészen biztos, hogy 
azok, akik még nem szoktak saját szavaikkal, s így saját szívükkel Jézushoz 
fordulni, legalább kis ízelítőt kapnak abból, hogy hogyan is kell imádkozni. 
Bár meggyőződésem, hogy ha valaki szívből kimondja: "Jézusom szeretlek", 
és e szavak   valóban az ő szívéből jövő szavak, ezek jobban tetszenek Isten-
nek, mint hetvenhét "Krisztus lelke..." ima, amit nem az, aki mondja, hanem 
valaki más imádkozott valamikor, mint saját imáját.

Kedves Testvérem! Bennem Jézus hangja sohasem köti szövegekhez 
Isten irántunk való szeretetét, és sohasem szólít fel senkit mások által megfo-
galmazott  imaszövegek  mondására.  Ha  megnézi  a  Bibliában,  még  a  Mi-
atyánkra sem mondja, hogy ezt imádkozzuk, hanem azt, hogy ÍGY imádkoz-
zunk. Vagyis a benne foglalt hét kérés szerint. A Rózsafüzérben is nem az 
Üdvözlégy szavain,  hanem a benne foglalt  hittitkokról  való  elmélkedésen 
van a hangsúly.

Az én Jézusom az emberi szív szeretetét szeretné olyan áldozatos tet-
tekben megnyilatkozva látni, amelyekben az emberek nem arról tesznek ta-
núságot, hogy Istent szeretnék jobb belátásra bírni különböző szövegvarián-
sokkal, hanem arról, hogy valóban szeretet irányítja életüket. Főleg az a sze-
retet, amely az ellenséget inkább akarja szeretetével kitüntetni, mint szerette-
it, a szolgálatot nagyobbra értékeli, mint a dirigálást.

Azt pedig soha ne higgye el se Natália nővérnek, se másnak, hogy Isten 
ezt a káromkodós népet jobban szereti, mint más országok népeit. Isten nem 
országokban, hanem Jézusban gondolkodik, tehát saját Fiában. Ebből logiku-
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san következik, hogy mindazokban, akik elfogadják Fiát Uruknak, Megsza-
badítójuknak. Magyarok istene nem létezik! Csak egy Isten, aki számára Ma-
gyarország sem létezik, csak mennyek országa, és olyan emberek, akik bár-
mely, maguk által csinált országban is élnek, életüket a mennyek országa felé 
irányítják. De nem imákkal! Nem az, aki mondja Neki: Uram! Uram!, hanem 
az, aki SZERET!!! Az ima nagyon fontos, de csak addig jó, amíg a valódi 
szeretetet növeli. Különben pótcselekvés, önbecsapás, tévedés.

Drága Testvérem! Szeretettel kérem, ha nem akarja nagy csalódások-
nak kitenni magát, akkor alakítsa át gondolkodását az általam felismert Jézus 
szerint, mert ez a Jézus tökéletesen megegyezik az evangéliumok Jézusával.

Ennek a Jézusnak áldását kérem további életére! 
*******************************************************

848. A MÉDIUM KÉRDEZ
Kérdező: maga a médium.
Uram! Te látod szívemet, s tudod, hogy csak azt írom le, amit igaznak 

élek meg belülről. E tizedik kötet utolsó lapjaihoz értem. Közel ezer hálálko-
dó levél fekszik íróasztalalom fiókjaiban. Ezek között vannak csodálatosnál 
csodálatosabbak.  Ezek  egy pillanatig  sem  hagyták  lankadni  figyelmemet 
Irántad, irántuk. Most lelkem mélyén azt érzem, kedves Előtted, ha egy most 
érkezett levelet közzé teszek. Gondolom ezt azért is így érzem lelkemben, 
mert ez egy egyszerű, sallangmentes levél, nem problémáira várja válaszo-
dat, hanem egy hálás és bizakodó szív dobbanása Feléd.

HANG: "Megáldom a sorok íróját, és olvasóit egyaránt!"
"Drága Atyám! A levelet megkaptam, melyet tiszta szívből köszönök. 

Könnyek között olvastam el, és olyan boldognak érzem magam, mint még 
soha! Úgy érzem, én vagyok a világ legboldogabbja! 

Nagyon szeretném ezt az örömöt és boldogságot megosztani Önnel és 
gyermekeimmel, meg akik hisznek és bíznak a jó Istenben.

Nagyon kérem a jó Istent, hogy mindkét fiam boldog és egészséges le-
gyen. Mindkettő az IGAZ ÚTON haladjon a boldogság felé.

Nagyon nagy szeretettel és tiszta szívből köszönök mindent, amit ér-
tem és gyermekeimért tett! Még több hálaadó imát fogok elmondani gyerme-
keimmel együtt.

Maradok nagy, nagy szeretettel és tisztelettel"
aláírás

*******************************************************
849. A MÉDIUM VÁLASZOL
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Kérdező: Egy későn kérdezőnek a médium válasza.
                                  KEDVES URAM!

Levele május 18-án érkezett, tehát azon a napon, amelyre Ön a választ 
szerette volna megkapni a HANG-tól levelére. Ezért, mivel már úgyis meg-
valósíthatatlan lett az időpont tartása, nem kérdezhettem meg a HANG-ot.

A kért könyveket elküldtem. Mivel most már a tizedik könyv végén já-
rok, és nyolc már kijött a nyomdából, tehát az olvasók rendelkezésére áll, a 
HANG arra kért, tudassam azokkal, akik leveleikkel fölkeresik a HANG-ot, 
hogy a jövőben szeretné, ha csak olyan levelekre kellene válaszolnia,  me-
lyeknek kérdezői az eddig megjelent köteteket már elolvasták, mivel részben 
nem akar ismétlésekbe bocsátkozni, részben pedig az eddig megjelent köte-
tek nagyon alkalmasak arra, hogy az olvasót már előre felkészítsék a jövőben 
felmerülő erkölcsi problémák kezelésére, feloldására.

Ezért is örülök, hogy kérte a HANG (1-től 4-ig) példányait, sőt, nem-
csak egyet-egyet kért, ami arról tanúskodik, hogy nemcsak olvasója, de apos-
tola is a HANG által megszólaló Mesterünknek.
Testvéri szeretettel 

*******************************************************
850. ÉRDEMES ISKOLÁBA JÁRNI?

Kérdező:  Szüksége van az embereknek arra az ismeretanyagra, ame-
lyet az iskolában szereznek meg?

HANG:" Kedves Barátom! EGY A SZÜKSÉGES! De az egy szüksé-
ges megvalósításához sok nem szükségest is használni kell! 

Az iskolába járás, a tanulás komoly önfegyelmet, összeszedettséget kí-
ván. Fejleszti az értelem kritikai érzékét, megtanít olyan látásra, amely már 
sok embert segített közelebb Hozzám.

A jelenlegi kultúrkörötökben szellemi emberré nem válhattok tanulás 
nélkül. Tanulni persze iskolába járás nélkül is lehet. De ami a növénynek az 
asszimilálás, ami az állatnak a vadászás, az embernek az a megélhetéséhez 
szükséges MUNKA! Ez pedig sokkal problematikusabb iskolai  végzettség 
nélkül, mint iskolai végzettséggel.

Teljesen igazad van, hogy túl nagy hangsúlyt tettetek az iskolai vég-
zettségre. Mindkét véglettől  tartózkodnod kell! Nem szabad, hogy minden 
idődet megegye az iskola. És nem szabad, hogy ne legyen időd az iskolára.

Minden ember azért jött a Földre, hogy Isten megismerje, szeresse, Őt 
szolgálja. E cél érdekében kell megfelelő eszközként felfogni az iskolába já-
rást.
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Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

851. AGGÓDOM MÁSOKÉRT!
Kérdező: 1. Betegségem lelki eredetű? 2. Félelem van bennem. Aggó-

dom mások életéért. 3. Büntetésként kell ezeket megélnem?
HANG: "Leányom! 

          1. Mint tudod, betegséged pszichikai eredetű. Tehát megszüntetése is 
csak azáltal történhet, hogy félelmedet engeded kigyomlálni magadból. Most 
ezt szeretném tenni!

Csak tömör mondatokkal mutatok rá a megoldásra. Azért teszem ezt 
így, mert már ebben a tizedik kötetben több kérdezőnek elmondtam, s most 
neked is elmondom, hogy olvasd el az eddig megjelent köteteket. A 9-dik is 
pár hét múlva már kijön a nyomdából. Azért kérlek erre, mert az általad föl-
vetett  kérdések tartalmára e kötetekben többször is válaszoltam már,  s tu-
dom, hogy nem elég csupán a betegség gyökerére rámutatnom. Sok szerte-
ágazó probléma felvetése, azok megoldása mind-mind fontosak, hogy valaki 
szellemileg, lelkileg megfelelő tartalommal nézzen szembe az életben felme-
rült nehézségekkel. Csak így viheti sikerre azt a vágyát, amelyet úgy hívtok, 
hogy  boldogság. E  könyveket  médiumomnál  pontosan  annyiért  kaphatod 
meg, amennyit az üzletekben kérnek érte. Tehát nem te fizeted a postaköltsé-
get.

2. Nagyon mélyen lecövekelt igazsággá kell válnia benned annak, hogy 
mások általad semmit  sem nyerhetnek és semmit sem veszíthetnek. Ennek 
alapja az, hogy az Istent szeretőknek minden javára válik, az Istent nem sze-
retőknek pedig minden kárukra szolgál. 

A másik megfogalmazása ennek az, hogy mindenki csak önmagáért fe-
lel. Ha pedig valaki valamit elrontott, és Hozzám fordul, Én vállalom az ő 
tette következményeit, s ha kell, csodát is teszek azért, hogy ő ezt megtapasz-
talja. De csak ha Hozzám fordul! Aki fél, az valójában nem hisz Bennem, s 
így nem is szerethet helyesen sem Engem, sem embertársát, sem önmagát!

3. Én soha senkit nem büntetek. Isten nem büntet! Isten szeret! Neki is 
fáj, ha valaki bünteti önmagát, mint az anyának fáj, ha látja, hogy gyermeke 
egy kalapáccsal ráüt saját kezére. Amit ti büntetésnek neveztek, az nem más, 
mint olyan természetellenes cselekedet részetekről, melynek fájdalom a kö-
vetkezménye. Azt nem tudom megtenni, hogyha valaki ártani akar önmagá-
nak, az ne ártson. Ez ellenkezne szabadságotokat tisztelő szeretetemmel.
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Várom, hogy kigyógyulj félelmedből. 
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

******************************************************
852. MI A FELADATOM?

Kérdező: 1. Mi céllal születtem? 2. Mi a feladatom? 3. Igaz, hogy bal-
eset fog érni? (Ezt jósolták a tenyeremből) Kikerülhető ez? 4. Hogyan sze-
rezhetem vissza testem, lelkem egészségét?

HANG: "Gyermekem! Arra kérlek, olvasd el a HANG-könyveket! E 
tizedik kötet végén már csak tömören válaszolok közvetlenül olyan kérdé-
sekre,  amelyekre  a  válaszokat  meg  tudjátok  találni  az  eddigi  kötetekben. 
Azért  írattam  le  azokat,  hogy elolvassátok!  Mindannyitoknak  többre  van 
szükségetek,  mint  egy-egy kérdés  kitisztázása.  Ezért  fontos  e  könyveket 
mind elolvasni.

Amit  a  tenyérjóslás  kapcsán  mondtak  neked,  az  persze  hogy igaz! 
Nincs ember a világon, akit valamilyen baleset ne érne! Beszélj gyakran őr-
angyaloddal! Ő azért vállalta melletted a kísérő szerepet, hogy segítsen! Az 
angyalok, szellemtestvéreid, nagyon szeretnek téged, de éppen, mert fejlődé-
sed érdekében szabadságodnak nagy tisztelői, érdemben csak akkor segíthet-
nek neked, ha erre felkéred őket. Azért mondtam ezt többes számban, mert 
nemcsak egy angyal vigyázza életedet. De EGY különösen! 

Megáldalak a BÉKESSÉG és a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*****************************************************

853. BÁTORÍTÁST KÉREK!
Kérdező: Bátorítást szeretnék kapni! És négy kérdésre választ.

1. Egy tanításról szeretnék véleményt kapni, mely rossz érzéseket keltett ben-
nem. 2. Törvényszerű, vagy csak lehetősége van meg annak, hogy az ember 
élete folyamán megtalálja saját zenekarát? 3. Állatok és emberek kapcsolatá-
ról szeretnék véleményt hallani. 4. Félelmemnek mi az oka?

HANG: "Drága Gyermekem! Te bátorítást kérsz. Úgy gondolod, hogy 
bátorság kell ahhoz, amire felkértelek? Hát van ebben valami! Kell bátorság 
ahhoz, hogy tanúságot tegyen valaki arról, ami érzése szerint meghaladja az 
erejét. Ez igaz.

Ti azt szoktátok mondani, hogy gyáva népnek nincs hazája. Ezt aláhú-
zottan megtoldhatom azzal, hogy gyáva embernek nincs hazája Nálam! De a 
két bátorság között, az evilági ország és az Isten országa által megkívánt bá-
torság között az az óriási különbség, hogy míg evilági országban egyes kivé-
teles esetek követelik szívetek bátorságát, addig az Isten országa ÁLLAPOT-
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SZERŰ bátorságot kíván. Igen, mert az Isten országának vállalásához nem 
egyes esetekben és egyes nagy tettekkel kell tanúságot tenni, hanem a min-
dennapi élet apró bajainak elviselését kell bátor szívvel vállalni. Ez valóban 
bátorságot, Általam megerősített bátorságot kíván. 

Ennek a bátorságnak részetekről a ti hitetek a forrása. A hit, mint min-
den erény, gyakorlás által növelhető. Lelkem mindig rendelkezésetekre áll. 
Bár be lenne mindig kapcsolva szívetek adó-vevő készüléke is (e bekapcsolt 
állapot a hitből élés)! 

De nemcsak a napi gondok kívánnak bátor helytállást.  Bátorság kell 
annak a szerepnek a vállalásához is, amely egy Általam ajándékozott kariz-
ma gyakorlásához kell. De ebben az esetben nálad még nagyobb hangsúlyt 
tennék a szelídségre.

A hangerő nem erő! Nem erő akkor sem, ha leírt fölkiáltó jelek formá-
jában akarnak hatni. Az Én erőmet, Lelkem erejét, Isten országának erejét 
egyedül a JÓ AKARATÚ SZERETET hordozza! Amíg ezt ápolod magad-
ban, addig ne félj! Én veled vagyok, és senki nem árthat neked! A jó akarat 
jelenléte olyan önfegyelmet kíván, amely képes megteremteni lelkedben azt a 
csendet, amely rezonáló doboza HANG-omnak benned. 

A szelídség és  az önfegyelem által  biztosított  benső csend az a  két 
szárny, amelyek által Lelkem galambja nemcsak szíved ablakára repül, ha-
nem postagalambként száll tőled az Én üzenetemmel azok szívére, akiknek 
üzenetemet megcímeztem.

Te pontosan azért lehetsz nagyon nyugodt, mert nem neked kell egye-
dül vállalnod a prófétai szerep betöltését, hanem KETTEN közösen tesszük 
ezt. Tehát nem rajtad, hanem rajtam van a nagyobb teher e téren, és termé-
szetesen  a  nagyobb  felelősség  is.  Ne  félj  hát!  Legyőzhetetlenek  vagyunk 
KETTEN!

E bevezetés után, most tömören válaszolok kérdéseidre is.
1.  Egy tartalmilag  bármilyen tanítással  kapcsolatban  törekedned kell  arra, 
hogy ne az érzéseid, hanem az értelmed legyen az irányító. Szinte minden 
kudarcba fulladt szerelemnek legfőbb oka az szokott leni, hogy az érzéseket, 
amelyek lehettek kezdetben nagyon szépek és nemesek, elébe helyezték a jó-
zanságnak.
2. Ne tedd a hangsúlyt a zenekarra! Te hangszer vagy!
3. A szellemi lények anyagba ágyazottan tudattalanul is élvezik uralmukat az 
anyag fölött. Ez a gyökere az állatok iránti szeretetnek. Bármilyen kisebbségi 
érzéssel él egy ember, az állatok társaságában meg tudja élni, hogy ő is vala-
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ki! Az egyik állattal kapcsolatban ezt úgy éli meg, pl. a lónál, hogy azt szere-
ti, a másiknál, pl. a szúnyognál úgy, hogy agyonüti.
4. Minden félelem gyökere a halálfélelem. Ahogy kibékül valaki e gondolat-
tal, úgy szűnnek meg szorongásai.

Megáldalak a BÁTORSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

854. MIT KÍVÁNSZ, URAM?
Kérdező: Mit kívánsz tőlem, Uram?
HANG: "Drága Gyermekem! Csendet, békét, nyugalmat kívánok tő-

led. A természetedet boncolgató képekben látni tudó szellemedet úgy kap-
csold össze szíveddel, tehát törekvésközpontoddal, hogy a dicsőítés és a hála 
legyen jellemzője életednek.

Adj hálát azért, hogy vagy, hogy az Enyém vagy, hogy van hited, hogy 
túl vagy már földi életed delén, hogy tapasztalhatod gondviselő szertetemet 
irántad, hogy tanulhatsz és taníthatsz, hogy kaphatsz és adhatsz, stb!

A hálaima adósságot törlesztő ima. Adj hálát azok helyett is, akik zú-
golódnak, adj hálát azok helyett is, akik nem ismernek Engem és nem is tud-
ják, hogy mennyire szeretem őket, és önmagukon kívül nem adhatnak hálát 
Nekem, pedig emiatt egy üdítő forrás hiányával küszködnek!

Adj hálát a múltadért, kapcsolataidért, kudarcaidért és sikereidért! Adj 
hálát barátaidért és ellenségeidért! És adj hálát főleg azért, hogy benned élek!

Megáldalak a HÁLA ÉRZÉSÉVEL!"
*******************************************************

855. VESZÉLYES A GYORS FEJLŐDÉS?
Kérdező: Veszélyesen túl gyors bizonyos fejlődési szintem.
HANG: "Kedves Barátom! Valóban lehetséges olyan, hogy valakiben 

aránytalan a fejlődési ritmus. Sőt! Ez a természetes a pszichika terén. Amire 
hangsúlyt helyezel, az kap több tápanyagot a fejlődésre.

Ahhoz, hogy valaki belülről arányosan fejlődjék, az szükséges, hogy ne 
legyen énközpontú. Tehát tanácsom a következő: ne azzal foglalkozz, hogy 
te milyen vagy, hanem azzal, hogy hol és kinek tudsz segíteni abban, hogy 
Hozzám közelebb kerüljön. Ha ezt teszed, akkor szinte  automatikusan har-
monikussá válsz úgy, hogy magad sem tudod, hogyan (Márk.4;27-28)!

Kértél, hogy ne jelenjen meg kérésed e könyvben. Ha pedig ez elkerül-
hetetlen, akkor csapjam be az olvasókat a korodat illetően, s ne harmincegy-
néhány-, hanem legalább negyvenévesnek mondjalak. 

Drága Barátom! Nem tudod, kivel beszélsz! 
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Megáldalak az ÉRTELEM  LELKÉVEL!"
******************************************************

856. ÜDVÖZLÉGYEKKEL LEHET LELKEKET MENTENI?
Kérdező: 1. Miért nem fogadja el a református egyház Szűz Máriát? 2. 

Egy-egy Üdvözléggyel megmenthető egy-egy lélek? 3. Szenvedésen keresz-
tül juthatunk csak Istenhez?
HANG: "Gyermekem! Most e tizedik kötetben már csak tömören válaszo-
lok minden kérdezőnek, mert a bővebb magyarázatot megtalálhatjátok az ed-
dig megjelent kötetekben. Azért írattam le gondolataimat, hogy elolvassátok!

1. A Mária-tiszteletet részben azért nem fogadják el a protestáns fele-
kezetek, mert nincs szó erről a Bibliában. Részben pedig azért, mert a Mária-
tisztelők lejáratták babonás hozzáállásukkal Máriát.

2. Nem menthető meg senki Üdvözlégyekkel.  Kivéve az,  aki ezeket 
összeszedetten mondja. Ha bárki bárkit  megmenthetne,  akkor Én lennék a 
legrosszabb hittérítő, mert Én is csak azokat tudtam megmenteni tanítványa-
im közül, akik maguk is akarták!

3. Nem lehet különb a tanítvány mesterénél! Ha Engem üldöztek, tite-
ket is üldözni fognak (János 15;20)! Csak ilyesfajta szenvedésre gondolhat 
jogosan az, aki az Értem szenvedésről beszél.

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

857. ERŐSÍTÉST KÉREK!
Kérdező: Azt mondták, hogy írjak Önnek. Ön majd lelket önt belém!
HANG:"  Drága Gyermekem! Én, Jézus, valóban lelket tudok önteni 

beléd! Lelkem jelképe galamb, de nem sült galamb. Tátott szájjal nem lehet 
várni, hogy valakibe belerepül! 

Tíz  kötet  HANG-könyvet  írattam már eddig annak érdekében, hogy 
lelket öntsek belétek. Olvasd el az eddigieket! Megrendelheted HANG-médi-
umomnál. Ha utána is volnának kérdéseid, akkor terjeszd majd Elém.
    Megáldalak SZERETETEM ÉS BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

*******************************************************
858. HÁZASTÁRSI PROBLÉMA

Kérdező: 1. Házastársammal kapcsolatban mi a teendőm? 2. Mi a fel-
adatom? 3. Megerőltetés után beteg leszek. 

HANG: "Drága Gyermekem! A házastársi kapcsolatban határozottnak 
kell lenned! Ez saját érdeked éppen úgy, mint egész családod érdeke! Nem 
lehetsz bűnrészes. Hazugságban nem élhetsz! Ha társad elhagyott, akkor en-
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nek külsőleg is meg kell nyilvánulnia! E téren az elnézés egyben bűnrészes-
ség is!

Gyermekedre vigyázz,  mint a szemed fényére! Amíg nem nagykorú, 
addig nem engedheted olyan kapcsolatba, amely számodra nyugtalanító! 

Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke ugyan, de a realitás lelke is! Te nem 
hagyhatod el társadat! De ha ő elhagyott, akkor azt tudomásul nem venni, 
enyhén szólva naivitás! Ha már megcsalt, akkor menjen, ahová akar. Még Én 
sem tudok kapcsolatban maradni azzal, aki elhagyott. E téren a határozatlan-
ság mindkettőtöket tönkreteheti! Légy egyértelmű! Ne félj! Én veled vagyok! 
Soha nem megyek a magára-hagyóval! Mindig a magára-hagyottal maradok!

Amennyire rajtad áll tehát, ne dőlj be olyan gyerekes kijelentéseknek, 
hogy azért nem megy el, mert nincs hová mennie! Ezt gondolta volna meg 
akkor,  mielőtt  elhagyott!  Ti  bárányok lehettek,  de ne legyetek birkák! Az 
Enyéimet lehet fölhasználni, de nem kihasználni!

Ha szeretet van benned, akkor tudomásul veszed, hogy ő elhagyott, de 
ezt vegye ő is tudomásul! Én még Pétert is lesátánoztam, (Márk 8;33), még 
anyámat is megtagadtam (Máté 12;48), amikor alkudozni próbáltak! Példát 
adtam nektek!(János 13;15)
 Bízzál Bennem! Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
859. ISTEN VALÓBAN MEGBOCSÁT?

Kérdező: 1. Gyógyíthatatlan beteg vagyok? Valóban nem gyógyítható 
az AIDS? 2. Felelősséget érzek az emberekért. 3. Isten valóban megbocsát 
nekem?

HANG:  "Gyermekem!  Minden  ember  gyógyíthatatlan  betegséggel 
születik a Földre! Azok a betegségek, amelyeket ti gyógyíthatatlannak mon-
dotok, azért jelennek meg, hogy figyelmeztessenek benneteket arra, hogy az 
emberi segítés VÉGES! A ti képességeiteknek határai vannak. Ez nem baj, 
mert  azt,  ami a legfontosabb boldogságotok érdekében, azt  mindenki meg 
tudja tenni. Ez pedig nem más, mint az, hogy jöjjetek Hozzám, akik az élet 
terhét hordozzátok (Máté 11;28), és Én megenyhítelek benneteket.

Igen. Te leveledben gyóntál Nekem, és ezt Én nagyon nagyra értéke-
lem! Hidd el, hogy amit nekem bűnbánó szívvel elmondasz, azt már le is vet-
tem rólad! Hidd el, hogy mérhetetlen szeretettel szeretlek, és éppen ezért Ná-
lam mindig megtalálhatod lelked békéjét. De újra és újra mondom: HIGGY 
BENNEM!
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Az nem érinti  a lényeget, hogy valaki beteg vagy egészséges.  Lehet 
bárki betegen boldog és egészségesen boldogtalan! Minden azon múlik, hogy 
Velem milyen kapcsolatot tart fenn valaki. 

Te tanúságot tettél arról, hogy Nálam akarod megtalálni szíved nyugal-
mát. Légy állhatatos, és meg is fogod tapasztalni az Én jóságomat! Engem 
nem befolyásol sem az, hogy ki milyen nemzetiségű, sem az, hogy ki milyen 
bűnöket követett el elmúlt életében. 

Engem egyetlen dolog érdekel: hiszed vagy nem, hogy Én szeretlek, és 
hiszed vagy nem, hogy szeretetem mindenre képes azok érdekében, akik vi-
szontszeretnek? Ha ezt elhiszed, akkor nincs aggódásra semmi okod.

Te nem felelsz senkiért, csak egyedül önmagadért! Ha pedig Hozzám 
jössz, akkor Én felelek érted, és neked akkor már megszűnik nyugtalanságod.

Én nemcsak mondtam, hanem Magamra nézve is  kötelezőnek éltem 
meg, hogy mindig, mindenkinek, minden bűnét megbocsátom, ha bűne terhe-
it Hozzám hozza. 

Légy biztos abban, hogy nem az a lényeg, hogy milyen vagy! Fontos, 
hogy az Enyém vagy! Ha ezt elhiszed, akkor Én képes vagyok téged újjáte-
remteni.

Megáldalak a HIT ÉS A BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

860. FÉLELMEIM OLDHATÓK?
Kérdező: 1. Van-e bennem elég szeretet a fölvállalt feladat teljesítésé-

re? 2. Társammal kapcsolatban tűrőképességem határához értem. 3. Gyerme-
keimet jól nevelem? 4. Félelmeim hogyan oldhatók fel?

HANG: "Gyermekem!  1.  A  HANG-könyvek  köteteit  sokszor  vedd 
igénybe! A szeretet próbája mindig a gyakorlat. De nemcsak arra kell tekin-
tettel  lenned, hogy felmérd szereteted erejét,  hanem arra is,  hogy felmérd 
okosságod mértékét.  Csak okossággal csökkenthetők a nagynak mutatkozó 
szeretetáldozatok vállalása.

2. Társaddal szemben azt kell látnod, hogy hol van a te szabadságköröd 
határa. Te önmagadért felelsz! Én nem engedek senkit erején felüli kísérté-
sekbe! A kísértővel nem, de a kísértettel mindig együtt vagyok! A tehertéte-
lek nemcsak a szeretetet  mérik fel pontosan, hanem a hitet  is.  A hívőnek 
minden lehetséges (Márk 9;23)!  Még az is,  hogy szabaddá váljék (  2Kor 
3;17)!

3.Gyermekeid nevelésében nyugtasson meg az, hogy erkölcsileg jóra 
nevelést nem lehet adni senkinek. Nekem sem sikerült erkölcsileg jóra nevel-
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nem senkit.  Csupán elmondhattam azt,  amit  jónak gondoltam.  Te sem te-
hetsz többet. Nyugtasson meg az a tudat, hogy csak önmagadért felelsz! Te-
miattad sem boldog, sem boldogtalan nem lehet senki, mint ahogy a te bol-
dogságod is csak attól függ, hogy Velem milyen a kapcsolatod!

4. Minden félelem gyökere a halálfélelem. Egyszer komolyan rá kell 
szánnod magadat arra, hogy a halállal kapcsolatban tiszta látásra juss!

Mielőtt megáldalak, újból arra kérlek, hogy a HANG-könyveket gyak-
ran vedd elő, mert azért írattam ezeket a könyveket, hogy rendszeres lelki, 
szellemi táplálékot nyújtsanak azoknak, akik éhezik azt az igazságot, amely-
lyel  Magamat  azonosítottam,  mikor  ezt  mondtam:  ÉN  vagyok  az  út,  az 
IGAZSÁG, és az élet!(János 14;6)

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

861. CIGARETTÁZÁSRÓL
Kérdező: 1. A cigarettázás nem a hitetlenség jele? 2. Hogyan szaba-

dulhatok meg bűneimtől? 3. Hogyan lehet három az Egyisten? 4. Jézus halá-
la által Isten már akkor megbocsátott, amikor még el sem követtem a bűnt? 
5. Jó a betegség is valamire? 6. Melyik az Úr napja?

HANG:" Drága Gyermek!  Egy ismerősöd ajánlotta, hogy tedd fel kér-
déseidet. Jól tette, hogy ajánlotta. De még jobban tette volna, ha átadta volna 
a HANG-köteteket, hogy olvasd el azokat. Szinte minden kérdésedre meg-
kaptad volna bennük a választ. 

Mivel már nyolc kötet megjelent, s a kilencedik is hamarosan kijön a 
nyomdából,  s bizonyára a tizedik is  egy hónapon belül már  kapható lesz, 
ezért csak nagyon tömören válaszolok kérdéseidre. Bővebben megtalálhatod 
a megjelent könyvekben.

1. A cigarettázás semmiképpen sem a hitetlenség jele. Annak a jele, 
hogy sajnos rászoktál, s most nehezen szabadulsz tőle.

2. Én mindig megbocsátom a bűneidet, ha erre megkérsz.
3. Istenben más az egy és más a három. A természete EGY, a benső 

élete HÁROM. Gyenge hasonlattal:  A Napnak van Fénye és van Melege. 
Egyik sem lehet meg a másik kettő nélkül. Neked is van értelmed, akaratod 
és érzelmed, de azért te EGY vagy!

4. Jézus halálának semmi köze a te bűneidhez. Én azért haltam meg, 
mert megöltek, és nem azért, hogy megbocsáthassak! Te pedig azért vétke-
zel, mert önző szoktál lenni. Ostoba és kegyetlen Isten-képe van annak, aki 
azt  hiszi,  hogy Isten képtelen volt  addig megbocsátani,  amíg Engem meg 
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nem kínoztak, föl nem feszítettek! Én értetek haltam meg, de nem helyette-
tek! Isten örök SZERETET volt, van és lesz!

5. Betegség és egészség eszközök. Egyik sem jobb a másiknál. Mind-
kettő arra való, hogy Hozzám segítsen benneteket!

6. A keresztények az Én föltámadásom napját tartják az Úr napjának! 
A zsidók a szombatot. A mohamedánok a pénteket. Válogathatsz! Amelyik 
társasághoz tartozol, annak a törvényeit kell követned!

Ismételten kérlek! Ha fejlődni akarsz lelkileg, ha kérdéseidre választ 
akarsz kapni, akkor foglalkozz Velem többet!

Megáldalak az ÉRTELEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

862. GAZDASÁGI VÁLSÁGRÓL
Kérdező: 1. Igaz-e, hogy a Jelenések könyvében leírt hatodik pecsétre 

már sor került? 2. Tanfolyamokkal elősegíthetem lelki fejlődésemet? 3. A vi-
lágméretű gazdasági válságról szeretnék hallani konkrétumot.

HANG: "1. A Jelenések könyvének tartalmát gyümölcsözőbben hasz-
nálhatjátok, ha nem történelmi korok lefényképezését keresitek benne, ha-
nem saját  egyéni életetek folyamán fellelhető eseményekre próbáltok ráis-
merni, mert e könyvben található képek minden ember életének eseményeit 
szimbolizálják. E könyv csak ezért lehet sugalmazott. A történeti eseménye-
ket előre jósoló könyveket nem nevezitek sugalmazott írásoknak. Nem, mert 
nem az egyes ember életét érintik közvetlenül.

2. Ami Tőlem van, az nem vehető meg pénzért. Amit valaha mondot-
tam: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!" Ez mindenkorra érvényes. De azt is 
mondottam, hogy méltó a munkás a maga bérére (Máté 10;8-9). Tehát hatal-
mat nem, de ismeretet lehet pénzért venni. Azt mindenképpen tudnod kell, 
hogy a Velem való személyes kapcsolat nem tanfolyamok függvénye, hanem 
a jó szándékú, áldozatos szolgálatvállalás függvénye. 

Ha elolvasod a  HANG eddig megjelent  köteteit,  akkor  tisztulni  fog 
benned az Én-, az ön- és a világismeret.

Megáldalak az ÉRTELEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

863. HÁLAADÁS!
Kérdező: Hála és köszönet mindenért!
HANG: "Drága Gyermekem! Te örülsz Nekem, Én örülök neked! Ez 

az igazi kapcsolat!
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Ennek a kapcsolatnak ápolására hívom fel figyelmedet. A HANG-köte-
tek arra valók, hogy sokszor kapj tanácsokat Tőlem általuk. Az eddigi nyolc 
kötet mellett hamarosan megjelenik a kilencedik és a tizedik is. Azért írattam 
le gondolataimat, hogy életté váljanak bennetek.

Nagyon szeretlek, és nagyon bízom benned!
Megáldalak a TÜRELEM  LELKÉVEL!" 

*******************************************************
864. HOGYAN KELL JÉZUST KOMOLYAN KÉRNI?

Kérdező: 1. Mi módon kérhetem komolyan Jézust? 2. Hiteles egy bi-
zonyos társaság tanítása?

HANG: "Kedves Barátom! 1. Az kér komolyan Engem, aki hangsúlyt 
tesz arra, hogy belsőleg, külsőleg egyaránt összeszedetten figyeljen oda, ami-
kor Velem beszél. Az kér Engem komolyan, aki kérései alapján is növekedni 
akar a szeretetben,  vagyis abban, hogy másoknak könnyebbé tegye azt  az 
utat, amely Hozzám vezetheti őket. Az kér komolyan Engem, aki hiszi, hogy 
Én is komolyan veszem őt!

2. Minden társaság és minden egyén annyiban hiteles az Én szemem-
ben, amennyire azonos az evangéliumokból kiolvasható tanításommal. 

Azok a társaságok és egyének, akik szavaimat inkább magyarázgatják, 
mint megvalósítják, általában elmennek a lényeg mellett, és különböző pót-
cselekvésekbe bonyolódnak.

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"
*****************************************************

865. JÓL SZÓL BENNEM A HANG?
Kérdező: 1.  Bennem a  HANG valakivel  kapcsolatban  ezt  mondta: 

"Neked akarom adni". 2. A HANG ezt is mondotta:  "Az Úr Krisztus pap 
mindörökké!"

HANG: "Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, és pontosan ezért nem 
mondhatok neked olyat, ami nem felel meg a valóságnak. Te kérdeztél En-
gem, s nekem nincs lehetőségem úgy a kedvedben járni, hogy az hamis illú-
ziókba ringasson.

1. Én soha senkit senkinek nem szoktam odaajánlani! Én nem rendel-
kezem senki fölött sem! Ember embert nem boldogíthat! Nem erre van te-
remtve!  Természetellenes  gondolat  az,  amely más  embertől  olyasmit  vár, 
amit neki csak Isten adhat.

Én egyedül és kizárólag csak MAGAMAT szoktam mindenkinek aján-
lani. Embert embernek soha! Az a HANG, amely neked ezt mondta, az nem 
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az Én HANGOM! Ez nem jelenti azt, hogy ne kapcsolhatnátok össze életete-
ket annak érdekében, hogy közelebb segítsétek egymást Hozzám! De ennek 
akadályai egészen más természetűek, mintsem Én ezek eltávolításában segít-
hetnék.

Én nem vagyok pap! Nem is voltam papi nemzetségből való! Csak ti 
magyarázzátok bele életembe, hogy pap vagyok mindörökké! Én, az Isten 
Fia, názáreti Ácsként, majd vándortanítóként éltem, és azért kellett meghal-
nom, mert a papok vallástalannak ítéltek Engem! Hidd el, nem tettétek jól, 
hogy papot csináltatok Belőlem! Az első testvérgyilkosságtól kezdve (Kain 
és Ábel), amely oltárvita következménye volt, végig az emberiség történel-
mén a vallásosság ördöge okozza a legszörnyűbb gonoszságokat! 

Az,  akiről  te  beszélsz,  semmiféle  papi  hivatással  nem  rendelkezik. 
Nem, mert  ilyen nincs is! Egyetlen hivatás van! Egyetlen feladatra hívok: 
arra, hogy másokat tanítsatok szeretni. Ez minden ember Tőlem kapott hiva-
tása. Vannak szerepek, melyek bármilyenek, az egyetlen hivatást kell hogy 
szolgálják.

Akár összekötitek életeteket, akár nem, Én örülni fogok, ha szeretetre 
akartok másokat tanítani, és szomorkodni fogok, ha nem ezt teszitek.

Megáldalak a JÓZAN GONDOLKODÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

866. HÁLA  A HANG HANGJÁÉRT!
Kérdező: Hála és köszönet a HANG hangjáért! Ha bármi támaszt kül-

desz, nagyon megköszönöm.
HANG: "Drága Gyermekem! Én is köszönöm a te kedvességedet. Szá-

motokra furcsának tűnik, pedig így van: Istennek nagyon jól esik, ha törőd-
nek Vele! A Szeretet szereti, ha szeretik! Nagyon fontos a sorrend! Ha az, 
aki szeret, szereti, ha szeretik, ez isteni magatartás. Ha valaki előbb azt akar-
ja, hogy szeressék, és ennek következtében, ennek hatására akar szeretni, ez 
embertelen magatartás. Az ilyen ember mindig azt éli meg, hogy még mindig 
nem szeretik őt eléggé. Aki viszont szeret, az mintegy ajándékként azt veszi 
észre, hogy szeretik, s ennek nagyon örül. 

Hát ezért örülök, mert te az Én kedves, Nekem ajándékozott  AJÁN-
DÉK vagy! Örülök neked, kedves AJÁNDÉKOZÓM!

Közlöm veled,  hogy a jövőben már csak azoknak akarok válaszolni 
kérdéseikre, akik az összes HANG-könyvemet olvasták. Ha alkalom adódik 
rá, kérlek, segíts Nekem abban, hogy ezt a szándékomat megértsék az embe-
rek.
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Az a vágyam, hogy ne csak pillanatnyi problémáitokat oldjam meg, ha-
nem egész életetek átalakításában partneretek tudjak lenni. Ezért  írattam a 
HANG-köteteket.

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"
******************************************************

867. BAJ, HA RITKÁN JÁROK TEMPLOMBA?
Kérdező: 1. Ritkán járok templomba. Ez baj? 2. Vannak haragosaim. 

3. Hiszek a természetgyógyászatban. Ez babona?
HANG: "Gyermekem! Nagyon tömören válaszolok, mivel kérdéseidre 

a bővebb válaszokat megkaphatod az eddig megjelent HANG-könyvekből.
1. Minden felekezetnek megvannak a maga szabályai, előírásai. Ha va-

laki komolyan veszi önmagát, akkor meg kell tartania azokat az előírásokat, 
amelyeket a saját vallási közössége megkövetel. Mindenből csak a kényel-
mest kivenni, s a kényelmetlent, az esetleges áldozatvállalást nem, ez nem a 
szeretet jele.

2. Az nem baj, ha vannak haragosaid. Csak benned ne legyen gyűlölet. 
Az gyűlöl, aki rosszat akar a másiknak. Ezt nem szabad tenned. Ha mások 
neked rosszat akarnak, az az ő bajuk!

3.  Okos dolog a  természet  lehetőségeit  eszköznek felhasználni  arra, 
hogy növekedjen bennetek a szeretet. Erre valók!

Ismétlem a bevezetést. Olvasd el a HANG-könyveket! Együtt akarok 
élni veled!

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!
*******************************************************

868. REMÉNYTELEN AZ EMBERISÉG SORSA?
Kérdező: 1. Reménytelen az emberiség sorsa? 2. A magyar nép sorsa 

megpecsételődött? 3. Szeretnék segíteni elhunyt rokonaimon. 4. Egy nagy is-
tenélményben volt részem álmomban.

HANG:" 1., 2. Minden földi lény sorsa az elmúlás! 
3. Aki szeret, az jót akar. Az elhunytakkal akkor tesztek jót, ha szere-

tettel gondoltok rájuk, és imáitokkal Istennek ajánljátok őket.
4. Istenélményben azért volt részed, hogy Istennek is része legyen ab-

ban a szeretetélményben, amit tőled kaphat.
Azért nem válaszolok bővebben, mert az eddig megjelent kötetekből is 

megszerezheted lelked fejlődéséhez az erőt, az ismereteket.
Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"

******************************************************
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869. A HANG 11-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

                                          Kedves Testvéreim !                                   

Tisztelettel közlöm, hogy miután befejeztem a HANG 10-dik kötetét, a 
HANG nagyon határozott hangon azt közölte velem, hogy a jövőben csak 
azoknak a kéréseit kívánja megválaszolni kimerítőbben, akik már elolvasták 
az eddig megjelent köteteket. 

Kérését azzal indokolta, hogy Ő nem csupán egy-egy probléma megol-
dását kívánja teljesíteni a Hozzá fordulóknak, hanem együtt akar élni velük! 
Ehhez pedig az kell, hogy radikális gondolkodás-, szemléletváltozás valósul-
jon meg bennük! 

A HANG azt akarja, hogy boldog emberek legyenek azok, akik e köny-
veket olvassák. Ahhoz pedig nem elég egy-egy probléma átvilágítása. Szük-
séges egy állapotszerű átvilágítás, és annak a felismerésnek az elfogadása, 
hogy a HANG tulajdonosa, aki szerintem MAGA JÉZUS, állandó útitársa 
akar lenni a földi életben annak, aki Feléje fordul kérdéseivel. Tehát nemcsak 
tanácsot akar adni, hanem ERŐT is arra, hogy tanácsait boldogító módon, Jé-
zussal együtt, képes legyen megvalósítani az, aki a tanácsot elfogadta.

E könyveket – tudtommal – meg lehet venni több városban is, köteten-
ként 250 forintért. De meg lehet rendelni nálam is, ugyanennyiért, ugyanis 
egyik testvérünk vállalta, hogy a postaköltséget szponzorálja.

A HANG a jövőben szeretne hosszabb, kimerítőbb tanulmányokat kö-
zölni általam, de erre csak akkor lesz lehetősége, ha a levelekre adandó vála-
sza nem foglalja le minden időmet.  Természetesen ezután is mindenkinek 
válaszolni fog, de a fentiek alapján csak nagyon röviden és tömören. 

E kötet főleg ilyen tömör válaszokat tartalmaz, de van közöttük egy-két 
hosszabb, kimerítőbb tanulmány is. 

Testvéri szeretettel, 
1995. december                                                 
Inárcs                                                                 Dombi Ferenc
2365. Rákóczi u. 3/b                                                lelkész
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870.
Kérdező: LÁTÁSRÓL, AGYKONTROLLRÓL ÉS SOK KÉRDÉSRŐL

1. Mi a különbség a látó és a tisztán látó között?
2. A látás megszerezhető vagy adomány?
3. Milyen feladatokat adhatok másoknak, hogy jobban Jézushoz
     tartozzanak?
4. Agykontrollról, természetgyógyászatról, s ehhez kapcsolódó
    tevékenységekről hogyan kell vélekedni?
5. Variálhatom a HANG gondolatait, s az így átdolgozott, az ÚT 
     címen jelenne meg?
6. Hogyan legyen csak tanácsadás valami, és ne bírálat?
7. Sok kérdésem van még.

HANG:" Drága Barátom! 
Valóban sok kérdésed van, s még a felsoroltakra sem válaszolok mind-

re, mivel nem gondolkodhatom helyetted. Amit neked kell megoldanod, azt 
Én nem tehetem meg helyetted, mert akadályozná lelki, szellemi fejlődése-
det. Te pedig éppen azért fordultál Hozzám, hogy fejlődésedet elősegítsem!

1. A tisztán látó és a látó között az a különbség, ami a jól 
    megtanult és a kevésbé jól megtanult ismeret között van.
2. A kettő együtt jár. Aki törekszik rá, az megkapja.
3. Ajánld a HANG-ot, azért tettem közzé!
4. Az első kegyelem a természet!
5. Szellemi kincseiddel azt teszel, amit akarsz!
6. Megbírálni mindent meg kell! Elítélni is el kell azt, ami elítélendő. 

De büntetésből testi fájdalmat nem okozhatnak másoknak azok, akik Engem 
akarnak megélni mások előtt!

7. E kérdés megválaszolásával kezdtem hozzád szólni.
Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
871. 
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Kérdező: ŐRANGYALRÓL, MÁRIA-ÉREMRŐL, VERSEIMRŐL
 1. Őrangyalomról szeretnék többet tudni! 

2. Találtam Mária-érmet, képet, könyvet Jézusról. Mit jelent ez?
 3. A Torinói lepelről kérdezek. 

4. Sok verset írtam már Jézusról, Máriáról.
HANG: "Drága Gyermekem! 

1. A HANG-kötetek bőven szólnak erről.
2.  Nincsenek véletlenek!  Neked kell  kitalálnod,  hogy ezek  az 

eszközök milyen célt szolgálnak.
3. Szeretem verseidet, mert azok szíved virágai. Nekem a szándékod a 
fontos!

Megáldalak SZERETETEM  LELKÉVEL!"
******************************************************

872. 
Kérdező: MAGAMRÓL

1. Csak én vagyok a hibás? 
2. Sírásaim milyen jellegűek? 
3. Hogyan tehetem jóvá, amit tettem? Szakítanom kell?

HANG: " Drága Gyermekem! 
1. Nemcsak te vagy a hibás. De a te boldogságod nem azon 
    fordul, hogy ki a hibás, hanem azon, hogy szeretsz-e Engem!?
    Nem azon, hogy milyen vagy, hanem azon, hogy KIÉ VAGY?!
2. Sírásaid kegyelem is, idegkimerültség is!
3. Aki szívével Hozzám akar tartozni, annak meg kell tanulni szakítani 

is, mivel nem lehet két úrnak szolgálni (Lukács 16;13)! Ha szakítottál, akkor 
SZABAD vagy, és Én teszek JÓVÁ mindent, mert ahol szabadság van, ott 
Lelkem működik (2.Kor.3;17)! Az Istent szeretőknek minden javukra válik 
(Róm. 8;28)!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

873. 
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

1. Mit jelentenek álmaim?
HANG: "Gyermekem!

Hűségedet  nem szabad megtörnöd!  A tudatalattidban  ért  támadások 
félrevezetők. Te a GYŐZTES oldalán állsz! Ezt kell mélyítened magadban! 
Élő pajzsod ÉN vagyok!
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Megáldalak az ÖRÖM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

874.
Kérdező: BÍRÓSÁGRÓL, HALOTTAKRÓL, ISZÁKOSMENTŐKRŐL

1. Van értelme fellebbezni egy elutasított ügyben? 
2. Van-e valaki, aki a megholtakkal tud kapcsolatot teremteni? 
3. Egy alkoholistával mit lehet kezdeni? 
4. Két tűz között égek! Mit várhatok a jövőtől?

HANG: "Kedves Barátom! 
1. Isten bírósági ügyekkel nem foglalkozik. 
2. A megholtakkal tudtok kapcsolatot teremteni, csak ők nem tudnak 

veletek. Illetve, csak akkor tudnak, ha erre engedélyt kapnak. Ne akarj halott-
idéző lenni, mert tönkre fogsz menni idegileg még jobban, mint ahogy most 
vagy!

3. Megadok egy címet: Halász Endre. Ő a leghitelesebb emberem most 
ebben az ügyben. Lakása: 2111. Szada. Róm. Kat. Plébánia.

4. Nincsen pokol tűz nélkül. A földi élet éppen arra való, hogy ebből 
kikerüljetek. Minden evilági törvényszerűséggel ellentétben e tűzből azáltal 
lehet kikerülni, ha vállaljátok!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

875.
Kérdező: KARMIKUS BETEGSÉGRŐL, JÉZUSI KÖZÖSSÉGRŐL 
 1. Nagyothallásom karmikus betegség-e? Meggyógyulhatok belőle?

2. Helyes úton haladok-e?
3. Melyik az a közösség, amelyik a leginkább követi Jézus 
    tanítását?

HANG: "Drága Gyermekem! 
1. A karmikus betegség is meggyógyulhat! Minden betegség meggyó-

gyulhat, kivéve a földi életet! Úgy kell berendeznetek életeteket, azzal a hoz-
záállással, hogy maga a földi élet egy olyan állapotszerű gyógyíthatatlan be-
tegség,  amelynek szeretettöltése  teszi  helyre azokat  a  tüneti  betegségeket, 
amelyeknek ti nevet adtok, és amelyek arra valók, hogy általuk is képesek le-
gyetek növekedni a szeretetben.

Akkor érik termővé bennetek a helyes szeretet, ha felismeritek, hogy a 
néven nevezhető betegségek nem rosszabbak, mint az egészség, és az, amit ti 
egészségnek mondotok, nem jobb, mint bármelyik betegség. Mindkettő esz-

1076.



köz a Földön élő halálra ítéltek számára, hogy növekedjenek a szeretetben, 
amelynek egyik leglényegesebb jellemzője az a szabadság, amely lehetővé 
teszi, hogy minden külső és belső kényszer ellenére eredményesen legyetek 
képesek szándékolni  a  felismert  jót!  Tehát  forrása és  alkotója  a  LÉLEK! 
( 2Kor 3;17).

2. Lelkiismereted mindig megmondja, hogy helyes vagy nem helyes az 
az út, amit választottál.

3.  Ma  országotokban  a  BOKOR  BÁZISKÖZÖSSÉGBEN  található 
meg legtisztábban, legsallangmentesebben, legelfogulatlanabbul az a tanítás, 
amelynek MAGJA a négy evangélium.

Megadok egy címet: Bulányi György, 1122. Budapest, Városmajor u. 
47/b.  2.e.  3.  Itt  megrendelhető  a  MERRE  MENJEK  című  hittan-könyv, 
amely jelenleg a legtisztábban tárja elétek tanításomat.

Megáldalak a BÉKÉM  LELKÉVEL!"
****************************************************

876. 
Kérdező: MUNKÁM ÉS ERŐM ARÁNYTALAN 

Olyan feladatom van, amelyhez nincs elég erőm és tudásom.
HANG: "Gyermekem!

 Senkitől sem kérem olyan feladat elvégzését, amelyhez ne biztosíta-
nám a tudást és az erőt! Vagyis: mindig erődhöz és tudásodhoz mérten kell 
dolgoznod azon, hogy a JELENT megszenteld!
Semmi más feladatod nincsen!

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

877. 
Kérdező:  HIVATÁSRÓL,  MUNKÁRÓL,  MEGÉRTÉSRŐL,  IGAZI 
TÁRSRÓL 

1. Választott hivatásomat nehéz összeegyeztetni a pénzkereséssel
     és a gyermekneveléssel. 
2. Mit tegyek családommal? 
3. Hogyan értessem meg apámmal azt, amit szeretnék? 
4. Menjek munkára? 
5. Hogyan ismerem fel azt, aki igazi társam tud majd lenni?

HANG: "Drága Gyermekem! 
1. Egyetlen hivatás van a világon: a szeretni tanítás!
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2. Magaddal kell tenned azt, ami biztosítja szíved békéjét, tehát Engem 
befogadnod! A többi nem a te dolgod!

3. Csak azzal lehet értelmesen beszélni,  aki kérdez. Ha apád kérdez, 
akkor tudod, hogy mit kell mondanod. Ha nem kérdez, akkor hiába győz-
ködsz vele.

4. Menj munkára, ha mehetsz, mert aki nem dolgozik, az ne is egyék 
(2Tesz 3;10)!

5. Aki Hozzám segít közelebb, az az igazi társad!
Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"

*******************************************************
878. 
Kérdező: SORSOMRÓL, FELADATOMRÓL

Lélek! Üzenj nekem sorsomról, életemről, feladatomról!  
Áldalak mindenért!

HANG: "Drága Gyermekem! 
Talán jobban segítene neked a lelki fejlődésedben, ha az Én sorsomról, 

életemről  kívánnál  tisztultabb  látásra  jutni  Akkor  jobban megvilágosodna 
előtted az a feladat, amit Én szeretnék benned, veled és általad megvalósíta-
ni.

Kérem hát tőled, hogy legyen időd Rám! Legyen időd arra, hogy meg-
jelenési formáimmal többet foglalkozz!

Megjelenési formáimat megtalálod a HANG eddig megjelent kötetei-
ben. (pl. HANG 9./725 ).

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL, LELKEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

879.
Kérdező: NŐGYŰLÖLŐ VAGYOK. ÁLDOZAT ÉS LEMONDÁS

1. Anyámmal, egyáltalán a női nemmel mindig konfliktusaim vannak.
Mi ennek az oka és hogyan szüntethető meg?
2. Mit jelent e szó: áldozat, és mit jelent e szó: lemondás?

HANG:" Kedves Barátom!
1. Előző életedben háremőr voltál. Nem kényszerből, hanem bosszú-

ból. Most ennek feloldására jöttél a Földre. Tehát nem a menekülés, hanem a 
tudomásulvétel, és a Velem való személyes kapcsolat a megoldás.

2. Az áldozat mindig olyan szenvedés szabad vállalása, amely az "Isten 
az abszolút első" valóság hangsúlyozására történik.
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A lemondásnak számtalan oka lehet. Egybeeshet az áldozat vállalással 
is. Vagy inkább így mondom: az  áldozat mindig egybeesik valamilyen  le-
mondással! De a lemondás nem mindig esik egybe az áldozattal.

Megáldalak az ÖRÖK ÉLETBEN VALÓ HIT EREJÉVEL!"
*******************************************************

880. 
Kérdező: FÉLEK JÉZUSTÓL.  KELL-E SZIGORÚ BÖJT? 

1. Mély fájdalmat érzek időnként a lelkemben. Mitől van ez?
2. Félek a Jézussal való találkozástól. Félek, hogy nem tartozom 
    Hozzá! Mitől van ez?
3. Bűn-e a megszólás?
4. Gyógyítok, de kevés beteg jön hozzám. Miért?
5. Kell szigorú böjtöt tartani?
6. Van, amikor a meditációban nagyon jól érzem magam.

HANG: "Gyermekem! 
1. A Földön csak lelki fájdalom által létezik lelki fejlődés.
2. Rosszul ismersz Engem! Ha majd jobban megismersz, akkor vágya-

kozni fogsz arra, hogy színről színre láthass!
3. Különbséget kell tenni az ember és cselekedetei között. A rossz cse-

lekedet mindig elítélendő. Az embert mindig mentegetni kell, mivel nem is-
meritek cselekedetei rugóit.

A világtörténelemben egyedül Én voltam az, aki elítélően nyilatkozhat-
tam egyes emberről, mivel fel tudtam ismerni, hogy ki él Szentlélek elleni 
bűnben, vagyis megátalkodottságban. Ti ezt sohasem ismerhetitek fel egyér-
telmű bizonyossággal.

Más hibáiról tehát csak akkor beszélhettek nyugodt lélekkel, ha segítő 
szándékkal teszitek ezt.

4. Nagy tévedésben vagytok. Gyógyításra elsősorban nem a betegnek 
van szüksége, hanem annak, aki gyógyít. A beteg betegen is szerethet és gyó-
gyultan is lehet boldogtalan. De aki tud gyógyítani, attól a szeretet azt köve-
teli, hogy tegye ezt, mikor erre lehetősége van. Minél kevesebb lehetőséged 
van gyógyítani, annál jobb! Egy nagyon veszélyes ördögi csapdától menekül-
hetsz meg azáltal, ha keveset gyógyítasz. Én is menekültem a gyógyítás elől, 
amikor csak tehettem!

5. Szigorú böjtöt csak lelki-vezető engedélyével szabad vállalni. Ennek 
oka az, hogy a szigorú böjt nem lehet cél, csupán ESZKÖZ!
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6. Nem jó, ha valaki a meditációban jól érzi magát! A meditáció nem 
erre való! Szeretetben csak úgy lehet növekedni, fejlődni, hogyha valaki lelki 
fájdalmakat is átél! Szirupos érzelmekbe ágyazottan soha!

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

881. 
Kérdező: BIZONYTALANSÁGBAN ÉLEK

Vállaljak-e olyan házasságot, amelynek további sorsáról 
bizonytalanság él bennem?

HANG: "Drága Gyermekem!
A te  számodra teljesen mindegy, hogy vállalod vagy sem.  Te olyan 

vagy, hogy bármelyiket választod, úgyis megbánod. Ennek két oka van.
1. Az egyik ok benned van. Mindig azt látod jobbnak, amit elmulasz-

tottál. Igen, mert fantáziád jobban irányít, mint szabadna. A fantázia nagyon 
ki tudja színezni azt, ami nincs. Így is mondhatom: ami van, nagyon hamar le 
tudja leplezni a fantázia ámításait.

2. A másik ok magában a házassági együttlétben van. Mindig azt a leg-
nehezebb szeretni, akivel együtt kell élnetek. Igen, mert annak árnyéka vetí-
tődik rá a másikra. Az árnyék pedig akkor is árnyék, ha a legízletesebb gyü-
mölcsöt termő fának az árnyéka. Ti pedig FÉNYRE vagytok teremtve, tehát 
minden árnyék leárnyékolja boldogságotokat!

Tanácsom az, hogy ne a házasságtól várd boldogságodat, hanem Tő-
lem! Tőlem házasságban is, házasságon kívül is átveheted lelki békédet. Nél-
külem pedig semmiképpen sem lehetsz boldog!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 
*****************************************************

882. 
Kérdező: MI A TERVED VELEM?

Mondd meg, hogy mit akarsz?
HANG: "Drága Barátom! 

A HANG-könyveknek mind a tíz kötetében ezt mondom el! 
Ha figyelmesen elmondod a MI ATYÁNK-ot, a benne foglalt hét kérés 

is ezt húzza alá. Egészen tömören tehát azt kell mondjam, hogy a SZERET-
NI TANÍTÁST akarom és várom el mindenkitől, aki kapcsolatban kíván ma-
radni  Velem.  Ennek természetes  feltétele  az,  hogy soha ne árts  senkinek, 
hogy mindig megbocsáss mindenkinek, és segíts ott,  ahol arra lehetőséged 
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van.  Ilyen  egyszerű!  De gyakorlatban  ez  oly nehéz,  hogy Nélkülem nem 
megy!

Megáldalak az ÖRÖM LELKÉVEL!" 
*******************************************************

883.
Kérdező: SE VELE, SE NÉLKÜLE

Félnék újra rendezni férjemmel az életemet.
HANG:" Drága Gyermekem! 

A se "vele, se nélküle" nem megy idegösszeomlás nélkül. Egyszer ko-
molyan számba kell venned, hogy valóságnak éled-e meg azt, hogy ő elha-
gyott. Ha igen, akkor nem mehetsz utána. Esetleg csak arról lehet szó, hogy ő 
bűnbánatot tart, s akkor nem neked, hanem neki kell törekednie arra, hogy 
rendeződjön kapcsolatotok.

Ha viszont arra jössz rá, hogy te hagytad őt el, akkor ki kell nyilváníta-
nod, hogy te nem akarod őt elhagyni. Ez nem szerelem kérdése! Ez becsület, 
tisztesség kérdése! Felnőtt emberek életében az erkölcs területe nem játéktér! 
Boldogság - boldogtalanság, élet - halál, üdvösség - kárhozat függ e téren tő-
letek!

Én mindig az  ártatlan fél oldalán állok! A vétkes csak akkor érezhet 
Engem maga mellett, ha bűnbánatot tart!

Mindenképpen tisztában kell lenned azzal, hogy a kettőnk kapcsolatá-
ból kell kiindulnod, mert ha nem ez az alap, akkor minden jó szándék mellett 
is életedet homokra építed! 

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

884.
Kérdező: AGGÓDOM SZÜLETENDŐ GYERMEKEM MIATT

1. Kisbabát várok, s az orvosok le akarnak beszélni róla, mivel 
     szerintük a gyermek nem lesz egészséges.
2. Hogyan kell szeretnünk ellenségeinket?
3. Isten valóban féltékeny? A féltékenység nem negatív tulajdonság?
4. Ki a Szentlélek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Három gondolat: a) Valóban az Isten az élet Ura! b) Mindenki halá-

los betegséggel születik a világra. c) Egy betegen született  gyermek óriási 
mértékben tudja növelni azoknak szeretetét, akik gondját viselik. A földi élet 
pedig pontosan arra való, hogy minél hatékonyabban növekedjetek a szere-
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tetben. Csak az örökélet szempontjából lehet helyesen nézni a mulandó éle-
tet!

2. Szeretni annyi, mint jót akarni. Mindenkinek azt a jót kell akarnod, 
amit magadnak is kívánsz másoktól. Ez a hozzáállás mindenki iránt kötelez 
mindenkit, aki Hozzám tartozik. Ellenség és felebarát között nem az a kü-
lönbség, hogy az egyiket jobban, a másikat kevésbé kell szeretni, hanem az, 
hogy az ellenséggel szemben nem lehet olyan bizalmas viszonyt  megélni, 
mint a felebaráttal szemben. De szeretni mindkettőt egyaránt kell!

3. Lehet pozitív töltése is a féltékenységnek. Amikor valakinek fáj az, 
hogy őeléje,  őföléje emeltek mást. E fájdalmat is lehet féltékenységnek ne-
vezni. Ilyen értelemben Isten féltékeny Isten!

4. A Szentlélek az Atyának és a Fiúnak kölcsönös AJÁNDÉKA, köl-
csönös SZERETETE, kölcsönösen EGGYÉ TEVŐ LELKE!

Megáldalak a SZENTLÉLEK EREJÉVEL!"
******************************************************

885.
Kérdező: BOLDOG LESZEK-E VALAHA?

1. Leszek-e még boldog az életben? 
2. Férjem halála összetört idegileg. 

HANG: ”Drága Gyermekem! 
Egy alapvető dolgot tisztáznod kell magadban. Ez pedig az, hogy vilá-

gosan meg kell tudnod fogalmaznod: miért jöttél a világra? Segítek neked!
1. Isten mindenkit Önmagára teremtett, mert Istennél boldogítóbb léte-

ző nem létezhet! 
2. Mindenki azért jön a világra, hogy szenvedések árán tanulja meg Is-

tent megismerni, szeretni, szolgálni, s ezáltal Tőle a szívbékét átvenni. Felis-
merhette volna ezt már születése előtt is mindenki, s akkor megspórolhatta 
volna azt a sok szenvedést, amelyet itt a Földön vállalnia kell minden Földre 
születőnek saját önzése, mulasztása miatt.

3.  Senki  emberfiának  nincs  más,  Istentől  rendelt  hivatása,  mint  az, 
hogy embertársát Istenhez közelebb vigye. Tehát mindenkinek az a feladata a 
Földön, hogy másokat megtanítson szeretni, tehát áldozattá válni annak érde-
kében, hogy békémet átvehesse Tőlem!

Te azért nem vagy most boldog, mert férjed nem arra tanított, hogy ál-
tala sohasem lehetsz boldog. Sajnos, te jó tanítványnak bizonyultál, s inkább 
ő volt számodra a fontos, és nem Én. Ha nem így lett volna, most boldog len-
nél!
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Ne érts félre! Nem őt hibáztatom, hanem téged. Ő tette azt, amit tennie 
kellett. Szeretett! Te nem azt tetted, amit tenned kellett volna. Te tetted azt, 
hogy örültél, boldog voltál, hogy szeretnek, holott arra kellett volna töreked-
ned, hogy te vállalj olyan szeretet-áldozatot, amely nem neked kedvez, ha-
nem azoknak a rászorulóknak, akik mindig vannak körülöttetek!

De ne szomorkodj! Jobb későn, mint soha szemléletet váltani!  Szeret-
ni annyit jelent, mint jót akarni, függetlenül attól, hogy milyen érzései van-
nak  annak,  aki  szeret.  Szeretni  annyit  jelent,  hogy HINNI!  Hinni  abban, 
hogyha te másokkal törődsz és nem magaddal, akkor Isten tud veled törődni, 
s meg fog téged ajándékozni Önmagával. De csak akkor, ha nem magaddal 
vagy elfoglalva! 

Isten  nem  vállal  segédmunkás  szerepet  senki  életében!  Isten  vagy 
GAZDA, vagy nincs is jelen! Ha ezt megértetted, akkor megoldottad az éle-
tedet. Ennek érdekében mindent megteszek érted. De csak érted, de csak ve-
led és nem helyetted!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!” 
*******************************************************

886. 
Kérdező: HALOTTAIMRÓL, TUDATLANSÁGRÓL. JÓ ÚTON JÁROK?

1. Mi van elhunyt szeretteimmel? Tudatlanságuk nem hátrány 
    számukra? 
2. Jó úton haladok-e?

HANG:” Drága Gyermekem! 
1. Szinte minden lényeges tudnivalót tudsz. Imádkozni, elmélkedni azt 

jelenti, hogy azt az ismeretanyagot, amelyet értelmeddel befogadtál, felhasz-
náld, mint tüzelőanyagot arra, hogy szíved szeretettüzét világító és melegítő 
lánggá hevítsed magad és mások számára, örömére.

1. Kétféle tudatlanság van. Van bűnös, amiről tehet az, aki tudatlan. És 
van olyan tudatlanság, amiről nem tehet az, aki tudatlan. E második nem hát-
rány itt.  Az első,  az  igen! A halottaiddal  csak annyiban foglalkozz,  hogy 
imádkozol értük. Sem neked, sem nekik nem szükséges, hogy többet tudj ró-
luk! Rólam kell egyre többet tudnod!

2.  Én  vagyok  az  ÚT!  Én  vagyok  az  IRGALOM! A mennyei  Atya 
olyan,  amilyennek a „Tékozló  fiú”-ról  szóló  példabeszédben mutattam be 
(Lukács 15; 11-32) nektek.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************
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887. 
Kérdező: APÓSOMRÓL, BIBLIÁRÓL, MIATYÁNKRÓL 

1. Apósom hogyan látja most a másvilágról a Földet? Tud-e konkrét 
útmutatást adni? 
2. Anyósomnak tud-e üzenni valamit? 
3. A Bibliáról, a Miatyánkról most mi a véleménye?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Miből gondolod, hogy apósod a másvilágról látja a Földet? Pontosan 

a ti korotokban nagyon hamar reinkarnálódnak azok a szellemek, akik már 
elhagyták a Földet, és megoldatlan problémákat hagytak hátra maguk után. 
Éppen ezért számodra az a fontos, hogy imádkozz az elhunytért. Ez akkor is 
hasznotokra válik, ha az illető már újra elkezdte földi életét, és akkor is, ha 
itt kell olyan fejlődési utat vállalnia, amely nem lehetséges számodra komoly 
szenvedés nélkül.

Útmutatást pedig semmiképpen sem ő adhat nektek, hanem Én! 
Az eddig megjelent HANG-kötetek ezt kívánják megvalósítani.

2. Anyósodnak pillanatokkal azután, miután meghalt, szerette volna el-
mondani, hogy egészen másképpen kell látnia az életet, mint eddig látta. Ak-
kor azt szerette volna tudatni anyósoddal, amit minden kisóvodás is tud, de 
azok az emberek, akik emberekkel vannak megkötözve, nem akarnak tudo-
másul venni, vagyis azt, hogy Én vagyok a megoldás, és Velem kellene töb-
bet és odaadottabban foglalkoznia, ha egyáltalán valaha találkozni akar azzal 
a boldogsággal, amire teremtődött.

3. A Bibliáról és a Miatyánkról pontosan az a véleménye, amit már ki-
fejtettem a HANG-kötetekben. A Bibliában rangsorolni kell, és a Miatyánk 
hét kérése minden lényegeset magában foglal.

Azt azonban tudnod kell, hogy amikor valaki újra megszületik, akkor 
mindaz, amit a szellemvilágban világosan látott, kitörlődik tudatából, hogy a 
reá váró életben pártatlan tudjon lenni döntéseit illetően.

Megáldalak a TEVÉKENY SZERETET LELKÉVEL!”
******************************************************

888. 
Kérdező: ZAVARÓ ÍRÁSOKRÓL

Egy most megjelent folyóiratban Jézus nevében olyan 
kijelentések olvashatók, amelyek nagyon megzavarhatják a 
hiszékeny olvasók táborát.

HANG: "Drága Gyermekem! 
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Volt  olyan  eset,  amikor  Engem ördögnek mondottak  (János  10;20). 
Természetes, hogy ennek ellenkezője is előfordulhat. Mondhatják az ördögöt 
is Jézusnak. 

Isten őrizzen, hogy cáfolatot küldj annak a folyóiratnak! Az ilyen ese-
tek nagyszerű próbatételek az Enyéim számára! Akik  kívülről, és nem szí-
vükre hallgatva az evangéliumaimból akarják táplálni lelküket, szellemüket, 
azok nem megtérni akarnak, hanem elszórakozni és másokat is szórakoztatni 
akarnak érdekesnél érdekesebb információkkal.

Ismétlem! Isten őrizzen, hogy vitába szállj olyan elméletekkel, amelyek 
falsul  hangzanak szívedben,  s  amelyek tekervényes szellemi  bukfencekkel 
igyekeznek alapot találni maguknak! Ne féltsd enyéimet! Aki Istent szerető, 
annak minden a javára válik (Róm 8;28). Aki pedig nem Istent szerető, an-
nak hiába beszélsz! Higgyétek el, hogy semmi sem történik kívülről keletke-
zett hatásra! Mikor fogjátok végre elhinni, hogy nem azért kell hirdetnetek 
tanításomat, és nem azért kell tanúságot tenni Mellettem, mert ennek lesz kö-
vetkezménye  mások  megtérése,  hanem azért,  mert  ezzel  igazoljátok  saját 
megtéréseteket! A különböző szekták terjedése egyáltalán nem veszélyesek 
az enyéimre nézve!

Az enyéim számára egyetlen veszélyt  a BŰN jelent!  Ezt  pedig nem 
tudja más elkövetni a te kontódra. Amikor arról beszéltem, hogy inkább attól 
féljetek, aki a testet-lelket a kárhozatba képes taszítani, akkor pontosan arra 
figyelmeztettelek benneteket, hogy önmagatokkal szemben legyetek óvato-
sak (Máté 10;28)!

Tanácsom tehát a következő: Ha valaki az említett cikkel kapcsolatban 
megkérdez téged, akkor tégy tanúságot Mellettem, de ne szállj vitába senki-
vel, amíg nem provokálnak.

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

889.
Kérdező: KERESŐ LÉLEK VAGYOK

Sok kérdésben keresem a megfelelő eszközöket.
HANG: "Kedves Barátom! 

Föltettél tizenegy kérdést, s közben megjegyezted, hogy tudod, Én szí-
vedben élek. Nem azon kellene gondolkodnod, hogy hogyan is tudnék ben-
ned hatékonyabban működni annak érdekében, hogy növekedj a szeretetben? 
A szeretéshez nem eszközöket kell keresni, hanem el kell kezdeni jót akarni 
ott és akkor, ahol és amikor arra lehetőség mutatkozik!
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Te látásban,  aura-ismeretben  és  sok  olyasminek  ismeretében  akarsz 
előbbre lépni, ami legtöbb embert éppen abban segít, hogy elmenjen a lényeg 
mellett! A lényeg: SZERETNI ÉS SZERETNI TANÍTANI!

Kedves Barátom! Lehet,  hogy kevés időd van a tanulásra,  de ahhoz 
nem lehet kevés időd, hogy másért élj! Ezt minden pillanatban meg lehet ten-
ni,  és  meg is  kell  tenni  annak,  akinek a  szívében élek!  Nem aura-látásra 
vagytok teremtve, és még csak arra sincs szükséged, hogy gyakorold az imá-
ban való elmélyedést! Neked pontosan arra van szükséged, hogy ne foglal-
kozz  önmagaddal,  hanem segíts  ott  és  úgy,  ahol  és ahogyan éppen képes 
vagy rá! Semmi más dolgod nincsen! Imádkoznod úgy és annyit kell, hogy 
ezt meg tudd valósítani!

Csak aki elveszíti életét, az találja meg azt! (Máté 10;39 és 16;25).
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
890.
Kérdező: LEVERT VAGYOK

1. Sok elhibázott lépésem volt, van. 
2. Anyám magatehetetlen. Öcsém alkohol rabja. Nincs támasza.

HANG: "Drága Gyermekem! 
Ismerem keresztjeid súlyát és eredetét egyaránt. Te főleg a súlyát isme-

red. Nem tudok mást,  okosabbat és igazabbat mondani,  mint azt,  hogy az 
Enyém vagy, és az Én erőm a te erőd is! 

Te most Engem hitben hordozol. Én téged szeretetben hordozlak. In-
nen nézve hamarosan eljön az a pillanat, amikor már nemcsak a szenvedés-
nek lesz helye életed megtapasztalásaiban, hanem annak az égi békének is, 
amely mérhetetlenül, minden képzeletet felülmúlóan igazolja, hogy érdemes 
volt kitartanod Mellettem szenvedéseidben.

Megadok egy címet, amelyet alkoholista testvéred érdekében adok. Ha-
lász Endre. Ő a leghitelesebb emberem ebben az ügyben. Lakása: 2111. Sza-
da. Róm. Kat. Plébánia. Öcsédnek nagy segítséget jelentene, ha kapcsolatba 
lépne ezzel az Én kiválasztottammal, aki nyolcvanéves kora ellenére alkal-
mas eszköz a Szentlélek kezében.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!”
*******************************************************

891.
Kérdező: SZERETNÉK JOBB LENNI ÉS MÁSOKON SEGÍTENI 

1. Hol rontottam el az életemet? 
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2. Mit tehetek a családom tagjaiért, hogy Istenhez jussanak? 
3. Előző életem hibái miatt kell vezekelnem? 
4. Miként kell vélekedni az ufókról? 
5. Mit tehetek meghalt hozzátartozóimért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Legtöbb ember úgy gondolja, hogy házassága nem olyan, mint ami-

lyen lehetne, ha a másik fél másképpen viselkedne. Ennek a látásnak hibája 
az, hogy a házasságot a boldogság szigetének gondolja legtöbb ember mind-
addig, amíg a tapasztalat erre rá nem cáfol. Ahol pedig az történik, hogy a ta-
pasztalat nem cáfol erre rá, ott akkor következik be a tragédia, amikor vala-
melyik fél meghal. Azt kell megélnie a Földön maradottnak, hogy bálványa 
ledőlt, tehát boldogsága odavan, nincs kivel elfoglalnia magát.

Szükségszerűen ki kell ábrándulnia mindenkinek abból, hogy a házas-
ság boldogításra való. Nem! Boldogításra egyedül Isten képes. A házastár-
saknak arra kellene törekednie, hogy egymást Istenhez segítsék. Ha nem ezt 
teszik, akkor önző maguk körül forognak, s még jó, ha eljutnak az elfásulá-
sig. Legalább nem érzik annyira boldogtalanságukat. A férfiak legtöbbször az 
italhoz és más különböző narkotikumokhoz menekülnek,  bár tudják, hogy 
csak pillanatnyi fájdalomcsillapítót használnak bajuk eltakarására. Az asszo-
nyok szintén vagy narkotikumok után néznek, vagy valami babonás vallásos-
ságban próbálnak maguknak nyugalmat találni. Boldogság helyett a bódult-
ság állapotát igyekeznek elérni.

Ilyen hosszú bevezetés után válaszolok első kérdésedre. A Földre álta-
lában olyan  elrontott élettel  jöttök,  amely életet  a  szeretet  áldozatai  által 
vagytok képesek olyanná tenni, hogy Isten Lelke által újjászülessetek. Igen, 
mert Isten országában nem olyan gazemberek vannak, akik miután bocsána-
tot  kértek  Istentől,  bocsánatot  nyertek,  hanem olyan  szentek,  akiket  Isten 
szentté tett! Igazzá tett! Újjá teremtett! Ezért boldog mindenki, aki ott van. 
Tehát nem azért, mert Isten irgalma oda juttatta, hanem azért, mert nincs szé-
gyellni valója, mivel új teremtmény!

Házasságodban tehát a feladatod az, amit aláhúztam!
2. Semmit nem tehetsz azért, hogy családod tagjai Istenhez jussanak. 

Ők sem spórolhatják meg az áldozatos szeretet keresztútját! Én sem spórol-
hattam meg, pedig Én nem egy elrontott élet megjavítását vállaltam, amikor 
a Földre születtem! Hogyan is kerülhetné hát ki az, aki éppen csak ilyen élet-
áldozat által válhat alkalmassá arra, hogy újjászülessen? Te csak önmagad 
odaadottságán dolgozhatsz! De e téren nem szabad bűnrészességet vállalnod! 
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Vagyis nem bólinthatsz rá arra, amit rossznak ítélsz, még akkor sem, ha ezért 
haragudni fognak rád! Éppen ezek a hozzáállásaid biztosítják számodra az 
áldozattá válást. A jobb a békesség! nem az Én szándékom szerinti gondol-
kodást  igazolja.  Sokkal  jobban e  mondatom:  „Nem békét  jöttem hozni  a 
földre, hanem kardot" (Máté 10;34)!

3. Tehát előző életed hibái miatt  is kell vezekelned. És azért  is, hogy 
helyes önismeretre juss. Volt olyan életed, amelyben nem Hozzám voltál szi-
lárdul hűséges, hanem makacsul ragaszkodtál olyan látáshoz, amely nagyon 
megkeserítette beosztottaid életét. Most ezt a karmádat kell átállítanod úgy, 
hogy Hozzám légy hűséges minden körülményben!

4.  Jobb,  ha szellemi  lényekről  beszélsz.  Vannak jó  és vannak rossz 
szellemi lények. Ez utóbbiak az Istent szeretőknek nem tudnak ártani, mivel 
nekik minden a javukra válik (Róm 8;28)!

5. Imádkozz a megholtakért! Magadnak is, nekik is ezzel teszed a leg-
jobbat!

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

892. 
Kérdező: HŰSÉGES AKAROK MARADNI

Fogadd el imámat, és segíts, hogy Veled tudjam élni életemet.
HANG: "Kedves Barátom! 

Engem könnyű megtalálni,  de nem könnyű megtartani.  Aki Hozzám 
emeli lelkét, az már kapcsolatba is került Velem. De aki nem vállal Engem, 
mint UTAT, az megszakítja velem a kapcsolatot akkor is, ha lelkét időnként 
Hozzám emeli. Sőt! Akkor is, ha igyekszik állandóan lelkét Hozzám emelni.

Ti nem azért  születtetek a Földre, hogy imádkozzatok,  hanem azért, 
hogy önzéseiteket  levessétek.  E feladat  elvégzéséhez természetesen nélkü-
lözhetetlen az imádság, de csak mint eszköz! Szeretetben csak gyakorlat által 
lehet növekedni. És ez az, amiért leszülettél te is a Földre! Ha elolvasod a 
HANG-könyveket, kitisztul előtted, hogy mit is jelent szeretetben növekedni.

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

893. 
Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL

1. Hogy hívják őrangyalomat? 
2. Milyen vagyok szerinte?

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Legjobban teszed, ha őrangyalodnak nevezed azt a szellemi testvére-
det, aki sokat fárad azért, hogy lelkedben rendet teremtsen. Azért teszed leg-
jobban, ha őrangyalnak nevezed, mert bizonyos lelki fejlődés után változik a 
szellemvezetőd. Amint ugyanaz a személy jár óvodába, elemibe, középisko-
lába, egyetemre, de a tanárok nem ugyanazok, így van a szellemvilágban is. 
Ezért legjobb, ha őrangyalodnak nevezed azt, aki valóban éppen akkor őran-
gyalod, amikor szólsz hozzá.

2.  E második  kérdésedre nem lehet  válaszolni.  Te  magad is  tudod, 
hogy egyik nap ilyen vagy, a másik nap olyan vagy! A Földön nincs végleges 
megállapodottság. Ezért nem avatható szentté senki addig, amíg a Földön él!

Megáldalak a SZABADSÁG  LELKÉVEL!"
*****************************************************

894. 
Kérdező: LEHET HÍVŐNEK HITETLEN PARTNERE?

Hívő leány járhat-e hitetlen fiúval?
HANG: "Kedves Gyermekem!
Kérdésedre csak félreérthető választ lehet adni. Ezért inkább máskép-

pen teszem fel e kérdést, és akkor pontos választ kaphatsz kérdésedre.
Járhat-e hívő leány rossz szándékú fiúval, vagy csak jó szándékú fiúval 

tartson kapcsolatot?   Mint  látod,  e  kérdésben már benne van a  válasz  is. 
Nyílván csak jó szándékú fiúval érdemes kapcsolatot tartani! De honnan le-
het tudni, hogy melyik fiú jó, illetve rossz szándékú?

Jó szándékú az, aki nyitott  arra, hogy  Isten, lélek, örökélet  témákkal 
foglalkozzék. Aki menekül az ilyen témák elől, vagy érvek helyett minősíté-
sekkel áll elő (szidja a papokat, a vallásosakat, a templomokat, a szertartáso-
kat, stb.) az akkor is rosszhiszemű, rossz szándékú, ha ezt mézesmázos sza-
vakkal teszi,  s közben udvarló szavakat, mozdulatokat (simogatás, ölelés,) 
tesz. Az ilyen még a hitetlennél is rosszabb! Igen, mert lehetnek jó szándékú 
hitetlenek,  és lehetnek olyanok, akik rossz szándékúan is hívőknek tartják 
magukat.

Az egyedül fontos tehát az, hogy valaki jó szándékúan tanulékony vagy 
sem!?

Nagyon sok olyan ember van, aki rossz szándékú, s közben minden le-
hető vallásos rendezvényben szerepet akar játszani! A vallásosság ördöge az 
egyik legördögibb ördög. Az első testvérgyilkosságot is (Káin és Ábel) oltár-
vita váltotta ki, melyben az egyik vallásos - Káin - rossz szándékú volt!
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Legyen számotokra a legfontosabb az, hogy mindig jó szándékkal és 
tanulékonysággal akartok csak élni és szóba állni!

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL!"
*****************************************************

895. 
Kérdező: OKA VAGYOK FÉRJEM HALÁLÁNAK?

1. Férjem baleset áldozata lett. Ha nem engedtem volna oda, 
     akkor is eléri őt a halál? 
2. Halála előtt integetett. Vajon mit akart ezzel közölni? 
3. Lesz még valaki, aki úgy mellettem és gyermekeim mellett

     lesz, mint ő? 
4. Édesapán nagyon beteg. Meggyógyul-e még?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha valaki nem szántszándékkal akar meghalni, az mindig az Általam 

küldött angyallal találkozik, amikor meghal. Férjeddel is ez történt.
2. Amit kezével ki akart fejezni, az saját benső lényének bizonyos ren-

dezetlenségét  jelezte,  de  boldogságának  lényegét  nem  érintette.  Olyasmit 
akart kifejezni, hogy ő értetek akart élni.

3. Ne ringasd magadat hamis illúziókban! Te kaphatsz mástól pillanat-
nyi enyhülést fájdalmaidra, de a te számodra is csak Nálam van igazi ottho-
nod. Gyermekeidnek pedig csak egy természetes apja lehet, s ez nem pótol-
ható és nem is szükséges! Elhunyt férjed halála nem szakította meg azt a 
kapcsolatot veletek, amelyet földi életében kiépített. Most is értetek él, csak 
más dimenzióban, és ez számotokra nem hátrányt jelent. Hátrányt csak az Én 
hiányom jelent mindenki számára!

4. Édesapád betegsége vagy egészsége nem a te ügyed. A te ügyed az, 
hogy abban az állapotban, amelyben van, adjon neked lehetőséget arra, hogy 
kimutasd iránta Irántam való szeretetedet. Azért mondom, hogy Irántam való 
szeretetedet,  mert  Én mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon,  s  ezért 
amit egynek tesztek a rászorulók közül, azt nekem teszitek.

Bizony, Én vagyok a legnagyobb szenvedő közöttetek!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
896. 
Kérdező: GYÓGYÍTÁSRÓL, TEMPLOMBA JÁRÁSRÓL, PÉNZRŐL 

1. Hit által gyógyítok. 
2. A nagyon komoly betegek is meggyógyulhatnak így? 
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3. Jó a Biblia szavai által kontrollálni bizonyos információkat?
 4. Csak sugallat hatására megyek templomba. Anyámat, 

    testvéremet szeretném átformálni. 
5. Baj, hogy nem tudom átformálni őket? 
6. Jó úton járok? 
7. Családommal egy úton járunk. 
8. Mit kell tennünk, hogy tisztábban lássunk? 
9. Üzemanyagra elfogadhatok pénzt? 
10. Sok hiba van az emberben. Jól látom ezt?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Jól gyógyítasz. Csupán egyetlen, de nagyon lényeges dologra rá kell 

mutatnom. Minden betegnek föl kell hívni a figyelmét arra, hogy csak akkor 
érdemes meggyógyulnia, ha ezáltal  vállalja a szeretetben való növekedést. 
Igen, mert a meggyógyulás egyben felelősség is!

2. A súlyos, karmikus betegségek is gyógyíthatók, de az ilyen esetek-
ben sokszorosan nagy hangsúlyt kell tenni arra, amit az előző pontban el-
mondtam.

3. A Bibliában feltétlenül rangsorolni kell! Tehát az evangéliumokban 
és az Apostolok Cselekedeteiben föllelhető kijelentéseimhez kell igazítani a 
Biblia többi részét, és nem szabad szavaimmal azonos szinten kezelni azo-
kat. Olyan nincs, hogy amit Nálam nem lehet megtalálni, azt a Biblia más he-
lyein kell keresni. Csak arról lehet szó, hogy ami Nálam csupán MAG-ként 
található, az másutt kifejtve olvasható. Mindez természetesen csak az erköl-
csi tartalmú kijelentésekre vonatkozik, tehát azokra, amelyek boldogságoto-
kat érintik.

4. Az nem jó, ha csak sugallatok hatására mész templomba. Azért nem 
jó, mert Én sokkal jobban tisztelem szabadságotokat, semhogy mindig benső 
irányítás  alapján  erőltetném rátok  akaratomat.  Azért  van  a  józan  eszetek, 
hogy azt használva hozzátok meg döntéseiteket. A józan ész pedig azt mond-
ja, hogy csak olyankor vagy fölmentve a templomba járás alól, ha helyette 
Nekem tetszőbb dologgal vagy elfoglalva, pl. betegápolással, szegények gon-
dozásával, stb.

5.  Csak  magadat  akard  átformálni.  Más  átformálását  csak  annyiban 
szabad vállalnod, amennyiben az a másik téged akar valami rosszra rávenni, 
s  te  kénytelen  vagy  őt  akaratának  megváltoztatására  rávenni,  mert  nem 
egyezhetsz bele abba, amit te rossznak ítélsz. De azt már nem teheted meg, 
hogy az általad jónak ítélt magatartást rákényszerítsd másra. Az ilyen maga-
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tartás  alapvetően  ellentmondásos  lenne.  A  szeretés  és  az  erőszakoskodás 
egymást kizáró viselkedési formák.

6. Mindaddig jó úton jársz, amíg Hozzám mérve magadat, nyugodt a 
lelkiismereted. Kérdésedre nem válaszolhatok másképpen. Ha azt kérdeznéd, 
hogy tegnap így és így csináltam. Ez jó volt-e? Vagy azt kérdeznéd, hogy 
holnap így és így fogok csinálni, ez jó lesz-e? Erre tudnék konkrét választ 
adni. De hogy te jelenleg jó úton jársz-e? Ezt neked tudnod kell!

7. Csak abban legyetek egyek, amiben Velem azonosulni tudtok. Az 
egység nem lehet cél. Az egység: eredmény! Akik Velem egyek, azok egy-
mással is egyek!

8. A látás fejlődését a tanulás és az imádság biztosítja. Egyik sem elég 
önmagában!

9. Pénzt elfogadni mindig szabad! Abból kell lelkiismereti kérdést csi-
nálnod, hogy mire használod a kapott pénzt!

10. Jól látod! Sok hiba van bennetek. De nem az a lényeg, hogy milye-
nek vagytok, hanem az, hogy milyenek akartok lenni! A jóra való törekvést 
soha nem szabad feladni!

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

897. 
Kérdező: TUD-E ÉS FOG-E SEGÍTENI JÉZUS?

1. Tud-e segíteni egy sokat szenvedő kuncsaftomon?
2. Leányom megváltozik-e? Fog-e nekem segíteni, engem 
    elismerni? 
3. Tud segíteni, hogy társam jobban el tudjon engem viselni?
4. Segítsen nekem, hogy ne bizonytalankodjam.

HANG: "Kedves Gyermekem!
1. Tudok segíteni kuncsaftodon!
2. Kettőtökön múlik!
3. Ez is kettőtökön múlik!
4. Ez rajtad múlik!
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!" 

******************************************************
898. 
Kérdező: FÉLEK. ÚJRA KELL MAJD SZÜLETNEM? 

1. Elérhetem-e, hogy ne szülessek újra a Földre?
2. Félek az emberektől.
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha valaki már egyszer újjászületett saját testében, annak nem kell 

újra megszületnie a Földre. De amíg valaki nem született újjá saját testében, 
addig nem képes megmaradni abban a dimenzióban, amely boldogságotokat 
hordozza (János 3;3)!

Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében. a/ 
Hinnie kell, hogy van ilyen (János 3;11). b/ Könyörögni kell ezért a kegyele-
mért, amelyet csak Isten adhat meg az Őt kérőknek (Lukács 11;13). c/ Ellene 
kell mondania minden rossznak, amit eddigi életében önmagában felismert, 
és vágyódnia kell Isten megszabadító kegyelme után! Tehát nyitottnak kell 
lenni a komoly, őszinte bűnbánatra.

Az újjászületést általában megelőzi egy olyan megrendítő bűntudatot, 
önismeretet adó kegyelem, amely egyértelművé teszi azt,  hogy minden ke-
gyelem!, s az ember csak akadályozója lehet ennek, de előidézője nem.

Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, te-
hát azt, hogy Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK! 

E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, ha-
nem égi gyermek, aki mindent másképpen lát a Földön, mint addig látott, és 
a hontalanság érzése mellett égi honvágy gyötri!

Az újjászületés olyan, mint mikor a kiscsirke kilép a tojásból! A SZA-
BADSÁG józan mámorában él (2Kor 3;17)!

2. Ne félj az emberektől! De óvakodj tőlük! Ez az egyetlen fegyvered 
az okosság mellett, amellyel meg tudsz védeni Engem szívedben!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

899. 
Kérdező:  LEÁNYOM VALLÁSTALAN. EGY TESTVÉREM ELLENSÉ-
GEM

1. Leányom eltávolodott a templomtól. 
2. Van egy testvérem, aki ellenségem.
3  Idősebbik leányomról és családjáról mi a véleményed?
4. A csütörtöki imaórán kevesen vagyunk. Hagyjuk abba?

HANG: " Csak azzal foglalkozz, ami téged érint. Ne másokkal! 
1. Jobban szeresd azt, mint eddig, aki eltávolodott a templomtól. Ha 

nem látni rajtad, hogy téged a templom boldogít, akkor kár a fáradságért!
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2. Nekem is volt sok ellenségem. A fontos az, hogy te ne légy senkinek 
ellensége. Sőt! Jobban szeresd ellenségedet, mint másokat (Máté 5;44, Lu-
kács 6;27,35)!

3.  Téged csak az érdekeljen,  hogy rólad mi a véleményem! Bizony, 
vannak hibáid!

4. A templomnak van elöljárója. Neki kell döntenie, hogy mit tegyetek!
Amit soha nem szabad abbahagyni, az a megjavulás, a mások szereté-

se! Ez mindig feladatod. Szeretni pedig csak az tud, aki nem uralkodni, ha-
nem szolgálni akar erőszak nélkül.

Megáldalak a BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

900. 
Kérdező: MEGVILÁGOSODÁSRÓL. REINKARNÁCIÓ ELLEN 

1. A megvilágosodásról szeretnék hallani.
2. Egy szórólapot terjesztenek a templomokban, amely ellene  van a re-
inkarnációnak.
3. Tanítanom kell, hogy az emberek kinyissák szívüket Jézus felé?

HANG: "Drága Gyermekem! 
1. A megvilágosodás helyett az újjászületés szót jobb használni. Ez rö-

viden a következőt jelenti: 
Ha valaki már egyszer újjászületett saját testében, annak nem kell újra 

megszületnie a Földre. De amíg valaki nem született újjá saját testében, ad-
dig nem képes megmaradni  abban a dimenzióban,  amely boldogságotokat 
hordozza (János 3;3)!

Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében. a/ 
Hinnie kell, hogy van ilyen (János 3;11). b/ Könyörögnie kell ezért a kegye-
lemért, amelyet csak Isten adhat meg az Őt kérőknek (Lukács 11;13) c/ Elle-
ne kell mondania minden rossznak, amit eddigi életében önmagában felis-
mert és vágyódnia kell Isten megszabadító kegyelme után! Tehát nyitottnak 
kell lennie a komoly, őszinte bűnbánatra.

Az újjászületést általában megelőzi egy olyan megrendítő bűntudatot, 
önismeretet adó kegyelem, amely egyértelművé teszi azt,  hogy minden ke-
gyelem!, s az ember csak akadályozottja lehet ennek, de előidézője nem.

Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, te-
hát azt, hogy Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK! 
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E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, ha-
nem égi gyermek, aki mindent másképpen lát a Földön, mint addig látott, és 
a hontalanság érzése mellett égi honvágy gyötri!

Az újjászületés olyan, mint mikor a kiscsirke kilép a tojásból! A SZA-
BADSÁG józan mámorában él (2Kor 3;17)!

2. Az említett szórólap oly gyenge érveket tartalmaz, hogy ez inkább 
erősíti, mint akadályozza a reinkarnáció elfogadását annak számára, aki nor-
málisan használja az eszét, és nem esik hasra egyházi hatalmasságok üres lát-
szattekintélye előtt!

3. Pontosan az a küldetésed tartalma, amit e pontban kérdezel! Ne en-
gedj az elbizonytalanítás ördögének!

Megáldalak a HATÁROZOTTSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

901.
Kérdező: NYUGTALAN VAGYOK. KI A DUÁLOM? 

1. Nyugtalan vagyok és saját szavaimmal nem tudok imádkozni.
 2. Hogyan tudnék jobban fejlődni lelkileg? 

3. Tanulási problémáim is vannak. 
4. Gyermekem és apja nem értik meg egymást. 
5. Tudhatom, hogy ki a duálom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Elfáradtál idegileg. Ha naponta tudnál legalább egy órát arra szánni, 

hogy kikapcsold magadat, az sokat jelentene. E kikapcsolás olyan nyugalmi 
helyzetben történő semmire gondolás szellemileg, lelkileg, mint mikor valaki 
testileg kifekszik a Napra, s engedi, hogy a sugarak átjárják pórusait. Ha na-
ponta egy órát el tudsz így lazulni,  és erőltetés nélkül csak arra gondolsz, 
hogy téged szeret az Isten, akkor idegileg rendbe tudsz jönni.

2. Ne magaddal törődj, hanem azt értesd meg magaddal, hogy semmi 
más dolgod nincs, mint amit éppen el tudsz végezni.

3. A szellemi munka az valóban munka, és nem játék. El kell kezdeni!
4. Gyermeked és apja kapcsolatában te nem tehetsz szinte semmit.
5. Nincs duálpár! Hidd el,  hogy nincs! Csak vagyok Én, vagy te, és 

vannak emberek és események, amelyeket arra kell felhasználnod, hogy Ve-
lem szorosabb kapcsolatod legyen. Erről van szó!

Megáldalak BÉKÉM  LELKÉVEL!"
******************************************************

902.
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Kérdező: HELYESEN SZERETEK?  
Jól szeretem-e nagy fiamat?

HANG: "Drága Gyermekem!
Nem szereted jól nagyfiadat! Nem, mert szó sincs arról, hogy valami 

puha, meleg szeretetre volna szüksége. Az ilyen szeretetre csak azoknak a 
teljesen magatehetetlen piciny gyermekeknek, vagy teljesen lebénult embe-
reknek van szükségük, akik sem etetni, sem tisztába tenni nem képesek ön-
magukat.  Aki  csak egy kicsit  is  normális,  annak az ilyen szeretet  nagyon 
helytelen szeretetet.

Az az anya szereti helyesen gyermekét, aki nincs megkötözve gyerme-
kével. Aki gyermekének csak azt a jót akarja, amit én akarok neki! Vagyis 
azt, hogy vállaljon minél több áldozatot, vállalja az életének is elveszítését, 
hogy az örökéletre meg tudja azt menteni (Máté 10;39)! Az az anya szereti 
jól gyermekét, aki azt akarja, hogy gyermeke soha ne vegyen kezébe fegy-
vert,  s inkább öljék meg, mintsem ő akarjon megölni bárkit is. Aki tudja, 
hogy mindaz, aki kardot ragad, az a kirántott kard által elvész, elkárhozik 
(Máté 26;52)!(Jel. 13;10). Az az anya szereti helyesen gyermekét, aki nem 
gyermekével törődik, hanem Énvelem, aki jelen vagyok minden rászoruló-
ban!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

903. Kérdező: ÚJRASZÜLETÉSRŐL, ŐRANGYALOKRÓL
 I.      1. Férjemnek már nem kell újra megszületnie?

2. Miért halt meg oly hirtelen?
3. A számomra kijelölt úton haladok?
4. Őrangyalomról szeretnék többet tudni.

      Kérdező: BENSŐ HANGRÓL, JEHOVA TANÚKRÓL
II. 1. Jó úton haladok?

2. Helyesen értelmezzük a benső hangunkat?
3. Őrangyalomról szeretnék tudni!

         4. Hogyan lehet jobbá tenni apámmal a kapcsolatomat? 
5. Férjemért mit tehetek?
6. A "Jehova Tanúival" való beszélgetés jó-e?

HANG: "Drága Gyermekeim! 
Válaszomban nem fogom ismételni magamat.
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I. 1. Tőle függ, hogy akar-e lejönni a Földre. Ha le akar jönni, akkor lejö-
het, de nem azért, hogy megszentelődjön, hanem azért, hogy megszenteljen 
másokat. Tőle függ tehát a döntés.

2. Már megszületése előtt rövid életet határozott el önmagának a Föl-
dön.

3. Ilyen kérdésre nem válaszolhatok, mivel szabadságodban áll bármi-
kor megváltoznod. Annyira még nem vagy szabad, hogy minden külső és 
belső kényszer ellenére tedd azt, amit jónak látsz. Naponta kell tehát ellen-
őrizned, hogy jó úton haladtál-e? Az jár jó úton, aki döntéseibe bele tud élni 
Engem. Tehát aki rendszeresen úgy dönt, ahogy - szerinte - Én is döntenék a 
helyében.

4. Őrangyalaitok változnak, amint lelki növekedésetek ezt szükségessé 
teszik. Amint a tanárok is változnak attól függően, hogy ki milyen fokú isko-
lába jár.

=====================
II. 2. Részben helyesen értelmezitek a  benső hangot. Nagyon fontos az, 
hogy Engem az evangéliumaim alapján jól  ismerjetek,  mert  a  benső hang 
számára sok a zavaró állomás. Ezek kiszűrése csak fegyelmezett gondolko-
dással és alapos tanulással lehetséges.

4. Egy kapcsolat javítása vagy megrontása nem az egyik félen múlik 
csupán. Részedről tudnod kell, hogy te nem árthatsz, meg kell tudnod bocsá-
tani, és segítened kell ott és akkor, ahol és amikor lehetőséged van erre. Te 
nem lehetsz soha ellensége senkinek, de neked lehet ellenséged akár saját há-
zad népe (Máté 10;36)!

5. Férjedért is csak akkor teszed a legjobbat, ha Értem élsz! Nem fér-
jedre, hanem Önmagára teremtett téged az Isten!, mint ahogy férjedet sem ér-
ted, hanem Önmagára teremtette az Isten! Bárki másképpen él, természetelle-
nesen él!

6. Haszontalan időtöltés olyanokkal beszélni, akik bálványimádók, és 
azok is akarnak maradni. Jehova Tanúi bálványimádók! A Bibliát tartják is-
tenüknek!  Sokkal  bedeszkázottabb  gondolkodásúak,  semmint  megértenék, 
hogy nem a Biblia az élet forrása, hanem a Szentlélek, és nem a betűk hor-
dozzák legjobban Isten információit, hanem a józan ész! Ne érts félre!

 Nem az értelemre kell építeni, hanem a bennetek működő Lelkemre 
kell hallgatnotok a józan értelem felhasználásával. Nektek adatott tudni az 
Isten országának titkait (Márk 4;11)! Nincs tehát értelme győzködni olyano-
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kat, akik csak tanítani akarnak másokat, de tanulni nem akarnak másoktól, 
csak önmaguktól.

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

904. 
Kérdező: KAPCSOLAT A TEREMTŐMMEL

1. Saját Teremtőmnek írok levelet?! 
2. Még nem adtam oda életemet Neked, Uram! 
3. Bátyám ügyében kérek tanácsot. 
4. Félek, hogy nem akarod szerepem tisztázását.

HANG: "Gyermekem!
1. Nincs abban semmi különös, hogy Nekem írsz. Az volna a jó, ha 

gyakrabban beszélgetnél Velem. Annyira közel vagyok hozzád, hogy Én tar-
talak LÉTBEN! Ha csak akkora hited lesz, mint a mustármag, akkor már se-
gíthetek neked. Akkor vagy nyitott Felém, ha elhiszed, hogy szeretetem tevé-
keny szeretet,  amely örök célok felé akar irányítani téged, annak ellenére, 
hogy te, mint egy kocsi a ragadós sárba, gyakran beleragadsz a mulandó dol-
gok túlértékelésébe.

2. Várom, hogy életedet úgy add át Nekem, ahogy Én adom saját élete-
met át neked. Amint te nem létezhetsz odaadottságom nélkül, úgy Én sem lé-
tezhetek számodra odaadottságod nélkül.

3. Konkrét tanácsot nem adhatok, mivel az idő tengelyén a mindenkori 
pillanat a döntő. Ilyenkor mindig jelen vagyok számodra.

4. Én is félek, hogy nem akarod szerepem tisztázását.
Lehet, hogy úgy érzed, áldásommal nem sokra mész. Pedig nincs iga-

zad!
Megáldalak!"

******************************************************
905. 
Kérdező: EGY SZEKTÁRÓL

1. Olyan helyen, ahol sok kegyelmet kaptam Istentől, olyan 
     események játszódnak le, amelyek megbotránkoztattak engem. 
     Amikor ezeket szóvá tettem, akkor kiközösítettek. 
2. Hibás vagyok-e? Valóban a Szent Szellem munkájában 
    kételkedtem? 
3. Hogyan viselkedjek tovább? 
4. Nem tudom szeretni azokat, akik bántják az Urat.
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Földön mindig mindenki ki van téve tévedéseknek. Egyik legkáro-

sabb tévedés az, amikor valaki tévedése következtében szeretetlenné válik. 
Hidd el, valóban igazat mondtam akkor, amikor a kereszten így imádkoztam: 
"...nem tudják mit cselekszenek (Lukács 23;34)!" Akkor legtöbben valóban 
nem tudták, hogy mit tesznek! Tévedésben voltak, és így követték el a világ 
legnagyobb szeretetlenségét! 

A te esetedben is ezt kell feltételezned! Azok a gyermekeim, akik kö-
zött nagy és szent megtapasztalásokat éltél át, sokszor esnek tévedésbe, és 
ezek a tévedések hosszú távon sok lélekben okoznak majd súlyos problémá-
kat. De bízzál! Te az Én oldalamon állsz mindaddig, amíg mindenkinek jót 
akarsz, és amíg engeded, hogy józan eszeden keresztül működni tudjak ben-
ned!

2. Te nem a Szent Szellem munkája ellen vétettél! Azok a hisztérikus 
nevetők vétettek ellene, de nem mindegyik tette ezt  rosszhiszeműleg. Van 
ilyen is közöttük! A Szent Szellem ellen abban a társaságban éppen az vét, 
akiről a legkevésbé gondoljátok!

3. Ha jót akarsz magadnak, akkor ne menj közéjük! Nagyon szomorú 
dolgok fognak még ott történni! Ne menj közéjük! Imádkozz értük! Van kö-
zöttük olyan, aki még megmenekülhet!

4. Szeretni mindenkit kell! Először is, aki Engem bántani akar, az ön-
magát bántja, tehát sajnálni kell. Másodszor pedig szeretni annyit jelent, mint 
engedni  Engem magadban élni!  Tehát  jót  akarni  mindenkinek!  Azt  a  jót, 
amit Én akarok az illetőnek. Ha te ezt nem akarod, akkor Engem nem akarsz, 
és akkor éppen úgy becsapva érezheted magadat, mint azok, akik jóhiszemű-
en helytelenül viselkednek Rám hivatkozva.

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

906. 
Kérdező: ANYÁMRÓL, LEÁNYOMRÓL

1. Édesanyám közöttünk szokott-e lenni? 
2. Egyik leányommal nagy gondban vagyok.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Édesanyád mindig veletek van! Ha ezt mondom, akkor átmelegszik 

tőle a szíved. Ha pedig azt mondom, hogy Én mindig veled vagyok, az közel 
sem bír számodra olyan jelentőséggel.
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Érdemes lenne elgondolkodnod azon, hogy vajon ennek mi az oka? Ha 
arra gondolsz, hogy minden jó, ami anyádon keresztül hozzád ért, az az Én 
szívemből nőtt ki, ha arra gondolsz, hogy Önmagamra teremtettelek Atyám-
mal és a Szentlélekkel, ha arra gondolsz, hogy édesanyád soha nem pótolhat 
Engem, de Én mindig mindenkit  képes vagyok pótolni,  ha arra gondolsz, 
hogy ti mindannyian annyiban vagytok egymáséi, amennyiben Enyéim vagy-
tok, ha mindezt egyszer végig gondolod, akkor megérted azt, hogy nem édes-
anyádra van szükséged, hanem Rám. Neki is Rám van szüksége! És minden-
kinek, aki boldog akar lenni, mivel ezt az állapotot nem lehet másképpen el-
érni, csak Énáltalam!

2. Én is nagy gondban vagyok leányod miatt. Nekem is fáj, hogy nem 
hallgat a szívében élő Lelkem hangjára, hanem bizonyos szirén-hangok olyan 
útra viszik, amely út nagyon sok csalódást és szenvedést tartogat számára. Ez 
Nekem is, neked is fáj most, mert neki nem fáj. Eljön az idő, amikor főleg 
neki fog fájni, s nekünk kevésbé, mert tudni fogjuk, hogy számára a lelkében 
megélt fájdalom képes csupán gyógyulást hozni.

Megáldalak a SZABADSÁG  LELKÉVEL!" 
******************************************************

907. 
Kérdező: BENSŐ VILÁGOM PROBLEMATIKUS 

1. Hogyan győzhetők le a gonosz gondolatok? 
2. Benső világom problematikus. 
3. Szeretnék helyes önismeretre jutni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nálad elsősorban nem egyes eseteket kell szemügyre venni, hanem 

az egész életviteledet. Ha egy karórával elkezdenek teniszezni, akkor nem az 
a megoldás, hogy ahol az órát megütötték, ott hogyan lehet azt kijavítani, ha-
nem az, hogy tudomásul kell venni: a karóra nem arra való, hogy teniszlab-
dának nézzék!

Amint leveledben írtad, nőtlen vagy, de mégsem az. Amíg ilyen fából 
vaskarika élethelyzetben élsz, addig hozzád sem tudok nyúlni!

2. Természetesen benső világod rendezésével kell elkezdeni mindent. 
Ebben segítek, ha kéred. Minden pillanatban rendelkezésére állok azoknak, 
akik önmagukat Hozzám akarják igazítani, de nem tudok semmit tenni ott, 
ahol Engem akar valaki önmagához igazítani.

3. A helyes önismeret útja a helyes Isten-ismeret. Pontosabban: ahogy 
kezdesz Engem helyesen ismerni, úgy kezdesz tisztában lenni önmagaddal.
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Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

908. 
Kérdező: VÁLLALKOZÁSRÓL, KÖZÖSSÉGET KERESEK 

1. Vállalkozásom kudarcba fulladt. 
2. Hiányolom azt a közösséget, amelyet a Szentlelked tart össze. 

          3. Remélhetek?
HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két fegyvert adtam kezetekbe: a/ Legyetek okosak, mint a kígyó, és 

b/  óvakodjatok  az  emberektől  (Máté 10;16).  Ha e  két  fegyvert  valaki  jól 
használja,  még akkor  is  kudarcba  fulladhat  vállalkozása.  A vállalkozások 
ilyenek! Én egyetlen vállalkozást finanszírozok csak! Ha valaki mindenéről 
lemond Értem és az evangéliumért,  az százszorosát nyeri itt  a Földön, s a 
másvilágon pedig az örök életet (Máté 19;29).

2. Én is hiányolom. Láss hozzá, és Lelkem segíteni fog, hogy ahol ket-
ten-hárman  összejöttök  az  Én nevemben,  érezzétek  az  Én jelenlétemet  és 
Lelkemnek munkáját (Máté 18;21).

3. Bennem még soha nem csalódott senki!!!
Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"

*******************************************************
909. 
Kérdező: A VALLÁS ISTENTŐL VAN? MELYIK?

1. Istentől eredő egy bizonyos vallás? 
2. Szükséges valamelyik vallási közösség táborához tartozni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Isten semmiféle vallást nem alapított! A mennyek országában nin-

csenek vallások. Ott olyan emberek, szellemek vannak, akik a szeretetre tet-
ték életüket. Az általad említett próféciák csak annyiban hitelesek, amennyi-
ben  az  evangéliumaimban olvasható  világvégi  próféciákkal  összhangban 
vannak. Minden más ilyen irányú prófécia: TORZÍTÁS!

2. Bár Isten nem alapított vallást, mint ahogyan nem alapított nemzete-
ket sem, de amint mindenkinek hozzá kell tartoznia egy nemzethez, ha a Föl-
dön élni akar, úgy hozzá kell tartoznia egy valláshoz is, ha képviselni akarja 
közösségileg is a SZERETET ISTENÉT! 

De amint evilági országokhoz sem lehet úgy tartozni, hogy ne tenné ki 
magát  bárki  bizonyos  hatalmi  üldöztetésnek,  így van ez a vallásokban is. 
Bármelyikhez tartozol, ha Engem képviselsz, és eléje helyezel vallási vezető-
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id elképzeléseinek, akkor nem kerülheted ki, hogy ne osztozz sorsomban (Já-
nos 15;20)!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

910. 
Kérdező: LEHET-E ÁLTALAM ELGONDOLT TÁRSAM? 

1. Megkaphatom-e az általam elgondolt társam?
2. Hogyan segíthetem fiamat abban, hogy hinni tudjon?
3. Mi a feladatom? Gyógyíthatok-e majd? Hogyan szolgáljam

              családomat?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Általad elgondolt  társ nem létezik.  Vagy Én lehetek  társad,  vagy 
társtalan leszel.  Tőled  függ, hogy akit  legközelebb engedsz  szívedhez,  az 
Hozzám visz-e közelebb, vagy nehezíti-e kettőnk kapcsolatát.

2. Szabadabbá kell válnod gyermekedtől, ha helyesen akarod őt szeret-
ni. Mindenki csak azáltal tud másokat közelebb segíteni Hozzám, hogy ön-
magát Hozzám igazítja.

3. Feladatod az, hogy többet foglalkozz Velem. Nem olyan értelemben, 
hogy Engem próbálj  agitálni,  hogy mit  tegyek,  hanem olyan  értelemben, 
hogy egyre jobban akarj megismerni Engem, szándékomat,  kívánságaimat. 
Minden más ennek következménye!

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

911. 
Kérdező  :  SZOMBATRÓL,  DOBOGÓKŐRŐL,  NOSTRADAMUSRÓL 
STB.

1. Ünnepeljük-e a szombatot?
2. Dobogókőről kérdeznék.
3. Nostradamus?
4. Mi a pánik félelem?
5. Kik, mik az ufók?
6. Jézus szeretetrezgésszáma hogyan fogható fel?
7. Mit jelent a fejem feletti aranyglória?
8. Mi módon találkozhatom az Úrral?
9. Pár személyről.

HANG: "Kedves Barátom! 
Te nagyon összetévesztettél Engem valakivel!
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8. Minden rászorulóban Velem találkozol. Megáldalak!
******************************************************

912.
Kérdező: AGYKONTROLLRÓL 

Az agykontroll elnyomja a Szentlélek erejét?
HANG: "Drága Gyermekem! 

Kizárólag csak  a  jó  szándék hiánya és  a  lezártság akadályozhatja  a 
Szentlélek munkáját. 

Isten lényegéhez tartozik a  nyitottság. Ez nyilatkozik meg a teremtés-
ben, a sugalmazásban, a megtestesülésben egyaránt. 

Szerzetesektől ne várj olyan nyitottságot, mely a Szentlélek szabad mű-
ködéséhez feltétlenül szükséges. Ők fogadalmat tettek bizonyos lezártságra, 
holott fogadalmat csak rossz ellen szabadna tenni és nem a jó mellett, mivel 
a jónál lehet jobb is, melyet sajnos bizonyos jóra tett fogadalmak leárnyékol-
hatnak.

Az agykontroll inkább segíti a Lélek munkáját, mint akadályozza, mi-
vel az első kegyelem a natúra, a természet, melynek minél tökéletesebb fel-
használása a Szentléleknek kifejezett szándéka!

Megáldalak a JÓZANSÁG  és a BÁTORSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

913. 
Kérdező: UTAMRÓL, JÉZUSI ÁLMAIMRÓL, MAGAMRÓL

1. Merre menjek? 
2. Gyógyíthatok-e? 
3. Jézusi álmaim voltak. 
4. Bizonytalan vagyok. 
5. Édesapámról szeretnék többet tudni.
6. Megszentelő vagy megszentelendő vagyok-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A KIO-ban tökéletes választ találsz kérdésedre.
2. A gyógyításra nem a betegeknek van szükségük, hanem azoknak, 

akik gyógyítani tudnak. A beteg lehet boldog betegen is, és lehet boldogtalan 
egészségesen is. A szeretet dönti el, hogy valaki értelmes életet él vagy sem. 
A gyógyítás nagy felelősség! Lényegesen könnyebb helyzetben vannak azok, 
akik nem tudnak gyógyítani. Aki hisz, az Általam közvetlenül is meggyó-
gyulhat. Aki nem hisz vagy nem jól hisz, annak legtöbbször a betegség na-
gyobb előny, mint az egészség.
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3. Álmaidban sokat segítettem neked.
4. Az ősellenségnek leghathatósabb fegyvere az elbizonytalanítás!
5. Velem foglalkozz többet, s légy szabadabb minden megkötözöttség-
től.
6. Mindkettő vagy!
Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"

******************************************************
914. 
Kérdező: UTAMRÓL, JÉZUSI ÁLMAIMRÓL, MAGAMRÓL

1. Merre menjek? 
2. Gyógyíthatok-e? 
3. Jézusi álmaim voltak. 
4. Bizonytalan vagyok. 
5. Édesapámról szeretnék többet tudni.
6. Megszentelő, vagy megszentelendő vagyok-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A HIT csodákra képes! De elsősorban a lélek sebeit kell kezelnetek! 

Ez pedig éppen azáltal  történik,  hogy  erőtökhöz mérten segítitek egymást. 
Betegen pontosan úgy lehet szeretni, mint egészségesen! A betegség viszont 
az egyik legnagyobb kihívás a szeretet gyakorlására. Az egészségesek köny-
nyebben meg tudnak szentelődni betegek közelében, mint az egészségesek 
között. A beteg pedig kevesebb felelősséget hordoz, mint az, aki egészséges!

2. A sorsszerűség nem erkölcsi kategória. A szabad akarat viszont ki-
zárólag az erkölcs területére tartozik. Tehát bármilyen sorsban lehet valaki 
boldog és boldogtalan. Attól  függ minden, hogy valaki a szabadságát jóra 
vagy rosszra használja abban a sorsban, amelyben van.

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

915. 
Kérdező: EGÉSZSÉGI, HÁZASSÁGI, ÖNNEVELŐI PROBLÉMÁIM 

Egészségügyi, házassági, önkibontakozó problémával állok 
Jézus elé.

HANG: "Kedves Barátom! 
Minden probléma gyökere a Velem való kapcsolat minőségében kere-

sendő. Ez az út nem fordítható meg! Nem úgy van tehát, hogy ha valaki más-
sal, önmagával egyenesbe jön, akkor Velem is, hanem fordítva! Vagy első 

1104.



vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott! Ezt semmiképpen sem lehet 
megmásítani! 

Tartózkodni kell tehát minden olyan kapcsolattól, amely a benső békét 
megzavarhatná! A Velem való benső békére gondolok! Tárgyak, események 
és személyek egyaránt eszközök mindannyiotok életében arra, hogy Velem 
egyre mélyebb kapcsolatba kerüljetek. Aki nem ezt tartja szem előtt,  azon 
nem tudok segíteni. Nem bábok, hanem szabad lények vagytok. Engem sze-
retni csak szabad döntés alapján lehet. Aki Engem kikapcsol, az nem kerül-
heti ki azt, hogy önzésének ne válna áldozatává. Az kapcsol ki Engem, aki 
önmagához sem őszinte. Az őszinte önmagához, aki az örökkévalóság szem-
üvegén keresztül nézi önmagát! Vagyis úgy, hogy gyakran megkérdezi ön-
magától, mielőtt bármiben döntene: mi ez az örökkévalósághoz képest?

Megáldalak az ŐSZINTESÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

916. 
Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!

Kérem az újjászületés kegyelmét!
HANG: „Kedves Barátom!

Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében. a/ 
Hinnie kell, hogy van ilyen (János 3;3,7). b/ Könyörögni kell ezért a kegyele-
mért, amelyet csak Isten adhat meg az Őt kérőknek (Lukács 11;13). c/ Ellene 
kell mondania minden rossznak, amit eddigi életében önmagában felismert, 
és vágyódnia kell Isten megszabadító kegyelme után! Tehát nyitottnak kell 
lennie a komoly, őszinte bűnbánatra.

Az újjászületést általában megelőzi egy olyan megrendítő bűntudatot, 
önismeretet adó kegyelem, amely egyértelművé teszi azt,  hogy minden ke-
gyelem!, s az ember csak akadályozottja lehet ennek, de előidézője nem.

Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, te-
hát azt, hogy Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK! 

E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, ha-
nem égi gyermek, aki mindent másképpen lát a Földön, mint addig látott, és 
a hontalanság érzése mellett égi honvágy gyötri!

Az újjászületés olyan, mint mikor a kiscsirke kilép a tojásból! A SZA-
BADSÁG józan mámorában él (2Kor 3;17)!

Megáldalak a SZENTLÉLEK SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

917. 
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Kérdező: SÚLYOS HÁZASSÁGI GONDOM VAN 
Súlyos házassági problémával állok Jézus elé.

HANG: "Drága Gyermekem!
Könyörgő imáid és hűséges harcod áldásként hullanak vissza rátok! De 

az, hogy férjed szívével visszataláljon az elhagyott útra, nem Tőlem függ. 
Amit Én tehetek, az az, hogy melletted vagyok, erősítelek, bátorítalak és hű-
ségedet megáldom.

Az nem jó, ha úgy gondolod, hogy nem tudnál férjed nélkül élni. Ha ez 
így igaz, akkor már el is veszítetted őt. Ő nem isten! Az Isten Én vagyok! Ha 
valaki életében Én nem vagyok az első, akkor nem is vagyok ott jelen! Min-
den tárgy, minden esemény, minden személy eszköz csupán arra, hogy Hoz-
zám közelebb kerülj! Ha ezt nem érted meg, akkor nem is tudok segíteni ne-
ked! 

Mérhetetlenül szeretlek! Az Én kezemben van boldogságod, s te feltét-
lenül csalódni fogsz, ha ezt nem Tőlem akarod, nem Velem akarod megélni.

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

918. 
Kérdező: DEPRESSZIÓRÓL

Nagyon depressziós vagyok!
HANG: "Drága Gyermekem! 

Két dolgot kellene elhinned ahhoz, hogy ne legyél búskomor. Az egyik 
az, hogy a földi élet nagyon rövid. Te, aki már túl vagy életed delén, már 
megtapasztalhattad azt, hogy mennyire mulandó minden. Te igazán tudhat-
nád, hogy a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó!

Tapasztalhatod, hogy egyre gyorsabban fogy nemcsak az erőd, de az 
időd is! Gondold el! Van értelme keseregni a miatt a pár hónap miatt, ami 
még hátra van? Amint elszaladtak az évtizedek, nyilván még gyorsabban el 
fognak szaladni az elkövetkezendő hetek, esetleg hónapok! Ez akkor is így 
lesz, ha keseregsz, akkor is, ha nem keseregsz. Minden látás kérdése! Min-
denkinek olyan az élete,  amilyennek látja.  Van,  aki  minden rózsa mellett 
meglátja a tövist, és van, aki minden tövis mellett meglátja a rózsát. Van, aki 
a félig töltött poharat úgy látja, hogy félig tele van, és van, aki úgy látja, hogy 
félig üres. Embere válogatja.

Drága Gyermekem! Idős korban mutatkozik meg, hogy eddigi életed-
ben mennyire vetted komolyan az önnevelést. Menyire formáltad, alakítottad 
magadat úgy, hogy komolyan vedd az Én jelenlétemet.
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Neked csak két dolog fájhat. Az egyik az, amit magadnak okoztál, a 
másik az, amit mások okoztak és okoznak Nekem. Amit magadnak okoztál, 
azért nyilván neked kell vállalnod a következményeket. Amit mások okoztak 
Nekem, az olyan szenvedés, amelyet kitüntetésnek is vehetsz, hogy megosz-
tom veled. Akit szeretünk, azzal tudunk együtt szenvedni. Én tudok veled 
szenvedni. Te tudsz Velem együtt szenvedni? 

Az elején azt mondtam, hogy jobban észre kellene venned azt, hogy 
mennyire rövid az élet. A másik dolog, amire föl kell hívnom figyelmedet, az 
Én vagyok! Hidd el, akinek Én nem vagyok elég, annak semmi sem elég. Az 
mindig elégedetlen. Én csak annak az életében tudok eredményesen működ-
ni, aki nem önmagával van elfoglalva, hanem Velem! Ha párszor végigjár-
nád Velem lélekben a keresztutat, akkor megértenéd, hogy mennyire kitünte-
tett vagy. Ha néha elgondolkodnál azokon a csontváz embereken, gyermeke-
ken, akiket néha a tévében látni lehet, akkor nagyon elszégyellnéd magadat 
azért, hogy te mennyivel jobb életet élsz, pedig semmivel sem tettek azok 
több rosszat, mint te, és te nem tettél eddigi életedben semmivel sem több 
jót, mint ők.

Ó Gyermekem! A Föld csak addig volt  Paradicsom, amíg nem tette 
bele ember a lábát. Attól kezdve, hogy megjelent itt az ember, bizony e sira-
lomvölgy, e pokol már nem Paradicsom. Hidd el, legtöbb embernek még így 
is oly nehezére esek e földi nyomorúságot elhagyni akkor, mikor eljön érte a 
halál angyala.

Gyermekem! Nagyon szeretlek! Oly régen hálálkodtál, oly régen dicső-
ítettél Engem. Pedig ezt várom tőled. Ha van hited, akkor elhiszed azt, hogy 
az Isten görbe vonalakkal is tud egyenes sorokat írni. Ha van hited, akkor há-
lás vagy Nekem nemcsak a pillanatnyi jóért, hanem a szenvedésekért is, mert 
ezek által csiszolódik ki lelkedben az a gyémánt, amely majd egy örökkéva-
lóságon át ékesíthet téged.

Drága Gyermekem! Szeressük egymást! Én teljesen rád bíztam Maga-
mat. Te mikor akarod már egyszer teljesen Rám bízni magadat?
Ott  vagyok lelked  mélyén,  és  várom,  hogy hálálkodó,  dicsérő  imával  föl 
akarsz keresni Engem. Kérlek, ne várjak rád hiába!

Megáldalak a BIZALOM   LELKÉVEL!"
*******************************************************

919. 
Kérdező: HALLASZ ENGEM URAM? SZERETETRE VÁGYOM! 

1. Valóban hallasz, ha szólok Hozzád? 
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2. Férjemmel nem vagyok harmóniában. 
3. Szeretetre vágyom!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én nemcsak hallgatlak, de még a gondolataidat is ismerem, és na-

gyon örülök, amikor gondolataidat Felém irányítod. Sokkal közelebb vagyok 
hozzád, mint bárki a világon. Ott vagyok a szívedben, lelkedben. Szenvedem 
fájdalmaidat, és örülök örömeidnek. Örülnék, ha téged vigasztalna az a tudat, 
hogy mindig benned vagyok!

2. Férjedet is nagyon szeretem. Valóban sokszor vigasztalásra szorul. 
De ez a vigasztalás akkor hatásos, ha cselekedetekben, szolgálatokban nyil-
vánul meg feléje. Neki nem hallania, hanem éreznie kell, hogy szeretet van 
benned iránta.

3. Én is szeretetre vágyom! Azt talán mondanom sem kell, hogy En-
gem mérhetetlenül  többen gyűlölnek,  mint  téged.  Az  Én boldogságom te 
vagy. Örülnék, ha a te boldogságod pedig Én lennék! Bennem nem lehet csa-
lódni.

A földi élet fiatalnak, öregnek egyaránt mulandó, és fiatal, öreg akkor 
teszi önmagának a legjobbat, ha nem itt a Földön akar mulandó örömökben 
részesülni, hanem másokért akar élni, s így bízik abban, hogy Én már itt a 
Földön is olyan békét tudok teremteni szívében, amely nagyobb boldogságot 
jelent, mint a pillanat nyújtotta örömök.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak SZERETETEM  LELKÉVEL!"

******************************************************
920. 
Kérdező: JÉZUSSAL KELL FOGLALKOZNI

1. Mi okból hályogos valakinek a szeme? 
2. Akar-e valaki találkozni velem, vagy levélben keressem fel? 

          3. Mikor érdemes őt felkeresni, illetve miért nem érdemes? 
4. Az eltűnt macskám és a cicája. Élnek-e? 
5. Van új gazdája? Láthatnám?

HANG: "Kedves Barátom! Nagyon szeretlek! 
Ha jót akarsz magadnak, akkor igyekezz Velem foglalkozni!
MEGÁLDALAK!"

******************************************************
921. 
Kérdező: SOK A BENSŐ BIZONYTALANSÁGOM

1. Milyen út eredményes számomra?
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2. Mitől félek?
3. Miért vagyok bizonytalan a cél elérésében?
4. Miért keresem a mulandóban a boldogságomat?
5. Mi rendítette meg így a hitemet az igaz útban?

HANG: "Kedves Gyermekem!
1. A szeretni tanítás útja!
2. A haláltól félsz lelked legmélyén olyankor, amikor félsz.
3. Mert bizonytalan vagy az eszközökben, amelyek célhoz segíthetnek.
4. Mert értelmileg ugyan belátod a mulandóság értéktelenségét, de imá-

id-                                                                   
              ban nem ültetted még át szívedbe az értelemmel belátott igazságo-
kat!

5. Amit igaznak tartottál, az nem volt igaz!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"

******************************************************
922. 
Kérdező: SZÁMONKÉRÉSRŐL. LÉLEKKERESZTELT VAGYOK?

1. A számonkérés földi életem végét vagy a végítéletet jelenti?
2. Álmaimban mindig valami hiányérzet lesz rajtam úrrá.
3. Egy könyv megírásáról álmodtam.
4. Lélekkeresztelt vagyok?

HANG: "Drága Barátom!
1. A számonkérés és a végítélet csak a földi dimenzióban választható 

szét. Itt hiányosságnak ismerhető fel mindaz, ami a földi életben romlandó-
nak nevezhető. Itt a megfelelő fejlődési útra való rátalálás után e kérdésnek 
nincs értelme.

2. Álmaid azt a valóságot vetítik eléd, amelyet napjaidban éber állapot-
ban sorozatosan megtapasztalsz. Ennek megszűnése nem azáltal válik lehető-
vé, hogy jobban vigyázol, hanem azáltal, hogy másra teszed a hangsúlyt. Ha 
jobban át tudod élni azt, hogy nem az a fontos, hogy veled mi történik, ha-
nem az, hogy Velem mi történik a te éltedben, akkor megszűnik benned min-
den hiányérzet, mivel Velem csak az történhet a te életedben, ami javadra vá-
lik!

3. Megtérésed és gyógyulásod FOLYAMAT! Jó, ha figyelemmel kísé-
red, és rugalmas vagy alakulni, formálódni e tekintetben.  Egy rakétát nem 
elég kilőni bizonyos cél irányában. Mindig készen kell lenni a pályamódosí-
tásokra is! Sőt! Karban kell tartani a pályamódosításokhoz szükséges eszkö-
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zöket is!  (Egyre bizalomteljesebb nyitottság Felém, és egyre nagyobb óva-
tosság minden más felé!)

4. A fát gyümölcseiről lehet felismerni. A józanság mérlegén mutatko-
zik meg igazán, hogy mennyire lehettél új ember Lelkem által. (A józanság 
nem azonos az aggályossággal! A józanság a SZABADSÁG másik neve!)

Te ismered az eddig megjelent HANG-kötetek gondolati magvát. Azért 
tettem ezt számodra lehetővé, mert az átlagnál nagyobb támadásoknak, kísér-
téseknek vagy kitéve ebben a témában. Gyermeked sem nőhet a fejed fölé! A 
te felelősséged nem osztható meg! Vigyázz! A komplikáció nem az Én vilá-
gom. Isten: ABSZOLÚT SZIMPLEX! Csak a ti világotok bonyolult, mert ti 
és az ősellenség azzá teszitek. Az Én világom nagyon átlátszó, tiszta, öröm-
teli, boldogító, logikus és békét sugárzó! Az Én világomban nincs hangsúly a 
testen, a test állapotán! Az Én világomban a szívbékén, örömön, harmónián, 
a hazataláltság érzésén van a hangsúly. Ezt ne feledd el soha!
   Megáldalak SZERETETEM és BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

*******************************************************
923. 
Kérdező: SZERETNÉM FEJEM ÉS SZÍVEM KITISZTÍTANI

Szeretném kitisztítani a fejemet, szívemet, hogy fel tudjam 
nevelni gyermekeimet.

HANG: "Drága Gyermekem! 
Én is szeretném kitisztítani fejedet és szívedet. Ez három feladat meg-

valósításával történhet meg. 
Az egyik az, hogy hallgass arra az orvosra, aki kezel téged. Vedd be 

azokat az orvosságokat, amelyeket előír neked. Tartsd magadat az ő utasítá-
saihoz.

A másik az, hogy ne szellemi dolgokkal foglald le magadat, hanem va-
lami gyakorlati munkával. Az egészséges elfáradás sokat tud segíteni annak 
érdekében, hogy idegileg felerősödj, s gondolataid Jézus szeretetében meg 
tudjanak nyugodni.

A harmadik pedig az, hogy ne sokat imádkozz, csak annyit, amennyit 
megerőltetés nélkül el tudsz végezni. Ez azt jelenti,  hogy minden nap kö-
szönd meg Istennek az Ő szeretetét,  és kérj erőt Jézus nevében arra, hogy 
gondolataidnak ura tudjál maradni.

Neked le kell tudnod zárni lelkednek azt a részét, amely a szellemvilág 
felé kinyílt, s most nem tudsz e nyitottsággal mit kezdeni. Azt valóban akar-
nod kell, hogy gondolataidat a gyakorlati élet teendőire irányítsd, s higgy ab-
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ban, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Főleg az, ha nem 
foglalkoznak szellemeket érintő dolgokkal. 

Neked  senki  és  semmi  nem tud  ártani,  ha  te  nem engeded!  Te  az 
Enyém vagy! És ez a lényeg. Nem az, hogy milyen vagy, hanem az, hogy kié 
vagy! Te Jézusé vagy! Ez olyan biztos, mint Én élek!

Gyermekeid miatt ne aggódj! Őket is mérhetetlenül szeretem!
Megáldalak a JÓZANSÁG és az ERŐ LELKÉVEL!"

*******************************************************
924. 
Kérdező: EGYHÁZZAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK:

1. Ha egy pap sem tudja megtartani az egyházi 
     játékszabályokat, akkor miért ilyenek a szabályok?
2. Ostobaság a cölibátus, ostobaság a vallás!
3. Gyermekem azért nem akarták megkeresztelni, mert nem jártam 

               misére.                         
4. Probléma volt az esküvőnkkel is, mert nem templomban 
    kötöttük.
5. Imáim nem "frázissá" hamisított sablon "szakkifejezések".
6. Hogyan lehet istenfélő az, aki tudja, hogy Isten szeretet?
7. Végre a természetgyógyászat mellett dönthettem.
8. Milyen alapon vették ki János kozmikus evangéliumát a 
    Bibliából?
9. Papi áldás nélkül élek férjemmel, akit URAMNAK hívok!
10. Miért kell most elmennünk a jelenlegi helyünkről?
11. Gyermekem beteges. Mindent meg akarok tenni annak 
       érdekében, hogy meggyógyuljon.
12. Jézus! Neked nem volt gyermeked! Te nem tudhatod, hogy mit je-
lent ANYÁNAK lenni!
13. Egészséget kérek családom számára.

HANG: "Drága Gyermekem!
A fenti pontokat csak azért írattam fel, ha esetleg úgy gondolom, hogy 

mások lelki fejlődése úgy kívánja, hogy gondolataimat olvassák, akkor - a te 
szavaiddal élve - legyen némi kerete a képnek. Tehát legyen némi háttere 
szavaimnak. 

Először  mondok  pár  szót  az  egyházról,  mint  intézményről,  aztán  a 
szentségekről, majd az imáról, végül pár szót Rólam, a megtestesült Istenről. 
Mindezek után szólok a természetgyógyászatról, a kozmikus evangéliumról, 
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a betegségekről. Legvégül pedig megpróbálom megértetni veled, hogy te is 
és minden földi halandó sokkal jobban gyermekem Nekem, mint neked az a 
gyermek, aki rövid időre téged választott arra, hogy gondját viseld, s sokkal 
inkább anya vagyok bármelyiketeknél. Az a szülési fájdalom, az a benneteket 
kihordás,  melyet  Én  vállaltam,  nem  kilenc  hónapig  tartott,  hanem  közel 
negyven évig az egyik fázisban, s tart immár kétezer éve egy másik fázisban! 
Elkezdem hát!
 Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők (János 15; 1-5)! Mivel a Földön 
is rendnek lenni kell, ezért éppen úgy, mint egy családban, a szőlőlugassá nö-
vekedett szőlővesszők között is, az egyházban rendnek lenni kell! Minden 
betegség rendellenesség. Amint egy anyának fáj, ha beteg valaki a családban, 
úgy a szőlőtőkének is fáj, ha betegség éri a vesszőket.

Az egyház nem azonos az egyháziakkal, mint a szőlőlugas sem azonos 
egyes fürtökkel, vesszőkkel! A lugason vannak szép és rothadt fürtök, elszá-
radt vesszők. Van olyan, hogy legtöbb fürt rothadt, s legtöbb vessző termé-
ketlen. De nem a TŐKÉTŐL! Ez a GONOSZTÓL van. Attól a GONOSZ-
TÓL, aki az Én ellenlábasom, s aki közöttetek él és bennetek is, ha beengedi-
tek magatokba!

Abban a SZŐLŐLUGASBAN, abban az egyházban, amely mindenütt 
ott  van, ahol ketten-hárman összejönnek az Én nevemben,  nem ostobaság 
sem a cölibátus, sem a vallás! Csak ott ostobaság, ahol nem az Én nevemben 
jönnek össze, és nem Engem képviselnek! 

Van olyan, hogy valaki az Isten országáért vállalja a cölibátust (Máté 
19;12)! A vallás pedig egyenesen KÜLDETÉS annak igazolására, hogy ben-
netek élek (Lukács 24; 47-48)! Örök igazság az, hogy egy fát nem az árnyé-
káról lehet helyesen felismerni, hanem a gyümölcseiről. Annak a fának pe-
dig, amelyet ti egyháznak neveztek, gyümölcsei a szentek és a jó szándékú 
nem szentek, a Dombi atyák, akik nélkül, hidd el, szegényebb és sötétebb 
lenne az élet a Földön! 

Ne öntsétek hát ki a fürdővízzel együtt a gyermeket is! Keresztelő Já-
nostól szent Pálon keresztül a mai napig sokan éltek cölibátusban, és jól tet-
ték, hogy úgy éltek. Azt helytelenítem, ha a cölibátust kötelezően összekap-
csolják a papszenteléssel.  Minden olyan fogadalmat  helytelenítek,  amelyet 
valaki nem a rossz ellen tett, hanem valami jóra. A jónál mindig lehet jobb, 
ezért jóra nem szabadna fogadalmat tenni senkinek. És bár a vallásosság ör-
döge a legördögibb ördögök közé tartozik, de ez nem jelenti azt, hogy a val-
lás ostobaság. 
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Abból, hogy valaki úgy gondolja, neki minden ruha rosszul áll, nem az 
következik, hogy járjon ruha nélkül. Az ember nem azért jár ruhában, mert 
fázik. Nyáron is abban jár, sőt még éjjel is abban van. Azért jártok ruhában, 
mert az ember több mint a test! Éppen így vallás nélkül ember nem lehet em-
ber! Vagy inkább így mondom: csak embertelen ember lehet. Az elmúlt pár 
évtized hazátokban ugyancsak igazolta, hogy hová, milyen embertelen körül-
ményekbe vezet a vallástalanság!

Bárki  csalódhat  saját  istenképében,  de  Istenben soha!  Vannak,  akik 
csupán kimazsolázni akarják maguk számára az egyes vallási intézményeket, 
tehát csak azt akarják bennük elfogadni, ami pillanatnyilag kellemes számuk-
ra. Aki így tesz, az nem tesz jót! Egy vallási intézményben mindent vállalni 
kell, ami nincs ellenkezésben Velem, Jézussal! Vállalni kell akkor is, ha ez 
áldozatba kerül. És most nem csupán anyagi áldozatra gondolok. Gondolok 
azokra az áldozatokra,  amelyeket  fel  kell  vállalnotok azáltal,  hogy bizony 
időnként még a "rikácsoló öregasszonyokat is" el kell tudnotok viselni! Ki 
tudja, holnap talán már te leszel az, akit másoknak kell majd elviselniük ah-
hoz, hogy kimutassák Mellettem a hűségüket! 

A Földön a szeretet  elsősorban nem ÉLVEZET, hanem ÁLDOZAT! 
Én aztán ezt igazán tudom! Nézz a keresztre! Arról csak ezt olvashatod le!

Szeretettel  kérlek, ne légy hát egyoldalúan elítélő mindazzal,  ami az 
Egyházammal, az Egyházamban történik. Sem Velem, sem médiumommal, 
akinek e sorokat diktálom, nem találkozhattál volna nélküle!

Drága Gyermekem! Nagyon örülök, ha használod saját okos fejedet, de 
nem örülök, ha e téren félúton megállsz. Egyszerűen nem értem, miért aka-
rod megkereszteltetni gyermekedet, ha egyszer nem igényled betagozódáso-
dat az egyházba? Miért akarja valaki beíratni gyermekét egy olyan iskolába, 
amelybe ő maga nem jár, és nyilván gyermekét sem fogja bíztatni, hogy jár-
jon majd? Gondold végig! A keresztelésnek nincs értelme következmények 
nélkül! Csak nem gondolod, hogy Én vagy Atyám jobban szeretünk valakit 
azáltal, hogy leöntötték vízzel a fejét, anélkül, hogy ő erről egyáltalán tudott 
volna, mintha nem öntötték volna le a Szentháromság nevében? Csak nem 
gondolsz Bennünket ilyen ostobának?! Mi végtelen szeretettel ölelünk ma-
gunkhoz mindenkit, aki ezt számunkra lehetővé teszi! A keresztség szertartá-
sa elkötelezettséget kíván és elkötelezettséget tételez fel! Ma, sajnos, ezt már 
nagyon elrontottátok! Nem az elrontott keresztség a jó, hanem a keresztség, 
ha nem rontjátok el, vagyis elkötelezettséget pecsétel le. Természetesen nem 
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a  gyermeknél,  hanem legalább  a  szülőknél,  akiknek  szavatolniuk  kéne  a 
gyermek vallásos jövőjét!

Drága Gyermek! Gondolkodj! Használd az eszedet arra, amire kaptad! 
Legalább gyermekedet ne akard belevinni olyan kesze-kuszába, amit jelenleg 
te most egyházakról, szentségekről megélsz! Természetesen a házasságodra 
is gondolok most.

Ha nem tudnád, akkor most megmondom: szentségekre sem Istennek, 
sem egyházaknak nincs szükségük. A szentségekre nektek van szükségetek, 
mert  minden szentség találkozás Velem egy speciális cél érdekében. Az a 
speciális cél pedig, ami csak az ilyen találkozás által érhető el, az nem érhető 
el másképpen!

Az igaz, hogy minden rossz egy elrontott jó, és bizony minden jó el-
rontható. A szentségek is! Márpedig, ha valaki azért nem ül vontara, autóba, 
mert hátha karambol történik, ha valaki azért nem indul el gyalog sehová, 
mert hátha elesik útközben, az bizony nem ér el sehová!

Nagy szeretettel kérlek arra is, hogy imáiddal ne akard mások sablon-i-
máit "frázis-szakkifejezésekké" degradálni! Bizony az a MIATYÁNK, amire 
Én tanítottalak benneteket, az az ÜDVÖZLÉGY, melyet Gábor főangyal in-
tézett Máriához, az a SZÍVEM ELSŐ GONDOLATJA reggeli ima és az az 
Ó ÉDES ISTENEM esti ima, a maga sablon szövegeivel sok lelket formált 
már szentté, s tett áldássá a ti számotokra, és ezek még senkit sem vittek tév-
útra, míg ezek nélkül már nagyon sokan tévútra jutottak, sőt el is kárhoztak! 
Általuk soha! Nélkülük gyakran! Persze ezeket is lehet hiába mondogatni, de 
sohasem lehet rosszra használni! Úgy vagytok ezzel is, mint a szőlővesszők-
kel. Az elszáradt, terméketlen vesszők nem a tőke miatt száradnak el. Egy 
tönkrement élet nem az imádságok szövegei miatt ment tönkre. Lehet, hogy 
valaki sokat imádkozik, és mégsem tér meg. De nem a sok ima miatt, hanem 
annak ellenére! Mindenkinek olyan az élete, mint az imája!

Az istenfélelemről is szólok. Azért jelent meg közöttetek kisgyermek 
alakjában az Isten, hogy rádöbbenjetek: félteni kell az Istent! Az istenféle-
lemnek ma ez a pontosabb megfogalmazása. Első lépésben nem az Isten vi-
gyáz rátok, hanem nektek kell Istenre vigyázni! Ha nem vigyáztok rá, el fog-
játok Őt veszíteni, s Vele a boldogságotokat is. Ha vigyáztok Rá, akkor tud 
benneteket  boldogítani!  Olyan ez,  mint  egy gyermek a családban.  Nem a 
gyermek vigyáz a szülőkre, de mégis a gyermek jelenti számukra a boldogí-
tást!  Tehát  nem félni  kell  Istentől,  hanem félteni  kell  Őt!  A SZERETET 
ilyen!
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Most halljad véleményemet a természetgyógyászatról.
Mindenki halálos betegséggel születik a Földre. A földi élet eszközei arra va-
lók, hogy az örökélet tartalmát - a nem ártást, a megbocsátást, a másért élést - 
megszerezzétek.

Ha valakit beültetnek egy repülőbe, s nem mondják meg neki, hogy mi-
lyen hosszú a kifutópálya, akkor az illető nem azon kesereg, nem azért imád-
kozik, hogy jaj, csak minél hosszabb legyen az a kifutópálya, hanem mielőbb 
meghúzza a magassági kormányt.

A földi élet olyan kifutópálya, amely arra való, hogy belelendüljetek a 
szeretet világának légkörébe. Ez tehát annyit jelent, hogy lehet valaki boldog 
betegen is,  és lehet boldogtalan egészségesen is.  Amikor tehát valaki  úgy 
érzi, hogy megkapta a gyógyításhoz szükséges eszközöket, akkor jó tudnia, 
hogy erre nem a betegnek, hanem neki, a gyógyítónak van szüksége. De első-
sorban nem azért, hogy gyógyítson, hanem azért, hogy a gyógyítás képessé-
gét felhasználva szeretetre tanítsa azokat, akiket gyógyíthat! Különben nem 
használ a gyógyításával, hanem árt, mert az egészség egyben felelősség is! És 
ha valakit úgy gyógyítasz meg, hogy erre nem hívod fel nagyon komolyan a 
figyelmét, akkor súlyosan vétkezel mulasztással.

Megdöbbennél, ha látnád, hogy hány embert  vezetett már Hozzám a 
betegsége, és hányan fordítottak Nekem hátat, miután meggyógyultak testi-
leg. Jól jegyezd meg: a testi gyógyítás: ESZKÖZ! És nem cél! A cél Én va-
gyok! A Velem való találkozás,  a Bennem történt elmélyedés, az Általam 
felkínált benső béke elfogadása és felkínálása másoknak. EZ A CÉL!

Újra mondom: használd az eszedet! De ne csak félig! A fél tudás rosz-
szabb,  mint  a  tudatlanság!  Aki  nem csinál  semmit,  az  előbb-utóbb rájön, 
hogy valamit csinálnia kell. De aki nem azt csinálja, amit kell, az egész életé-
ben önbecsapásban élhet!

Egy ilyen bevezető után mondom: a természetgyógyászat óriási kísér-
tés arra, hogy különböző pótcselekvésekkel elraboljátok magatoktól az időt 
attól,  hogy a LÉNYEGET, a SZERETNI TANÍTÁST megvalósítsátok. Én 
azt mondtam, hogy tegyetek tanítványommá minden embert. Ha valaki azt 
veszi észre, hogy nem azért vannak emberek körülötte, hogy Rólam tanulja-
nak,  hogy Rólam tanúskodjanak,  hogy tükrökké váljanak mások számára, 
olyan tükörré, amely tükörben vagy önismeretre jut az, aki belenéz, vagy ösz-
szetöri a tükröt, tehát ha valaki nem akarja vállalni az áldozattá válást, az ál-
lapotszerű vértanúság állapotát,  akkor bizony jobb lett  volna,  ha sohasem 
kezdett volna el foglalkozni a természetgyógyászattal. Sajnos, a legtöbb go-
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noszságot testileg egészséges emberek követték és követik el ma is. Senki ne 
érezze kitüntetésnek azt, ha gyógyítani tud, hanem olyan keresztnek, amely 
éppen azáltal kereszt, mert meg kell értetni a betegekkel, hogy nem a testi 
egészség a lényeg, hanem Én!

Drága Gyermek! Te sem és senki a világon nem tud igazán önmagára 
találni  sem a természetgyógyászatban,  sem másban,  csak és egyedül Ben-
nem!

A kozmikus evangéliummal és a betegségekkel kapcsolatban meg kell 
mondjam, hogy nagyon leértékelitek az Én Szentlelkemet. Pedig elmondtam: 
"nem hagylak  árván  benneteket!  Elküldöm nektek  a  Szentlelket!"  Bizony 
szinte káromlásnak hangzik, amikor olyasmit gondol valaki, hogy bármi lé-
nyegeset is kihagyhattak volna az Én tanításomból azok, akikre azt rábíztam! 
A jelenleg közkézen forgó evangéliumaim mindent, de igazán mindent tartal-
maznak abból, ami boldogságotok biztosításához szükséges. Sem munka nél-
kül, sem érdekes rendkívüliségek által nem lesztek gazdagabbak. Csak és ki-
zárólag  komoly  szellemi  munkával  és  józan  eszetek  által  megismerhető 
evangéliumaim alapján! Senki nem felel azért, amiről nem tehet! S Én va-
gyok annyira Isten, hogy nemcsak ott vagyok, ahol ketten-hárman összejön-
nek az Én nevemben, hanem hatékonyan vagyok ott. Nem kisebb a hatékony-
ságom a kozmikus  evangélium nélkül,  sőt!  Kevesebb félreértést,  tévedést 
kell kijavítanom!

Amit pedig az anya-gyermek kapcsolatáról mondottál, hát arról sajnos 
nem sok hízelgőt tudok mondani neked. De mivel téged is csak az igazság te-
het szabaddá, hát megpróbálom elmondani e téren az igazságot.

Isten mindenben és mindenkiben benne van létbentartó módon. De ez 
még nem elég. Mint tudod, a személyes tulajdonságokat a teremtett szelle-
mek nem tudják átadni egymásnak. Bármennyire is fáj gyermeked foga, te 
próbálhatsz együtt érezni vele, de az ő fájdalma soha nem lesz a te fájdal-
mad. Pontosan így van az örömökkel is. Ha valakit valami öröm ér, azzal le-
het együtt örülni, de nem lehet az ő örömét örülni! Nem, mert az öröm sze-
mélyes tulajdonság, éppen úgy, mint a fájdalom. És most kapaszkodj!

Isten és a szellemi teremtményei között nem így van. Amint a Szentlé-
lek úgy ki tudja nyitni az Atya és a Fiú személyét, hogy ezáltal lesznek ők 
EGY! Tehát az Atya fájdalmát a Szentlélek által a Fiú fájja!, a Fiú örömét az 
Atya a Szentlélek által örüli, pontosan úgy a Szentlélek képes nemcsak az is-
teni személyeket kinyitni  így, hanem az emberi,  a szellemi személyeket is 
Önmaga számára. Ez azt jelenti, hogy pontosan az az érzés képes átjárni az 
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Istent, mint amit te érzel (és te is képes vagy pontosan azt a fájdalmat vagy 
örömet átélni, ami az Isten fájdalma, öröme, ha teljesen kinyíltál Feléje)! Ez 
a Szentlélek műve! Tehát nem csupán létegységben lehet veletek az Isten, 
hanem LÉTAZONOSSÁGBAN! Hát ezért csacska beszéd az, amit te Rólam 
mondtál, amikor azt tételezted fel, hogy Én nem tudhatom, mint jelent anyá-
nak lenni. Én ezt minden anyánál jobban tudom, mert minden anyával létazo-
nosságban vagyok, tehát teljesen nyitott vagyok a Magam oldaláról nézve!

Azok, akik újjászülettek, tejesen megélhetik Isten örömét és Isten fáj-
dalmát. Aki még nem született újjá, annál csak az Isten élheti meg az illető 
fájdalmát, esetleg örömét, de saját örömét nem adhatja át, mert a Szentlélek 
csak annyiban adhatja Magát, amennyiben valaki ezt engedi. Ez a szellemi 
lények csodálatos szabadságának velejárója.

Kissé szomorkásan mondom, hogy ti a megkötözöttségeitekből erényt 
próbáltok kovácsolni. Ez sokszorosan áll az édesanyákra. Nagy kísértés egy 
anya számára a gyermek! Ha egy anya nem vette még át Tőlem saját szabad-
ságát, akkor nagyon megkötözött tud lenni gyermekével, s ez hosszú távon 
rettentő sok fölösleges szenvedés forrásává válik mind a gyermek, mind az 
anya számára.

Nagyon sokat kell még szenvednetek gyermekeitek miatt, hogy megta-
nuljatok szabaddá válni tőlük. Legtöbb esetben éppen a gyermek miatt nem 
lehetek az anyák boldogítója, mivel legtöbb esetben éppen a gyermek miatt 
nem lehetek életükben abszolút első. Márpedig ahol Én nem lehetek abszolút 
első, ott nem is vagyok jelen, nem is lehetek jelen boldogító módon. Ahol 
egy anyának a gyermeke a boldogsága, ott az Istennek nincs keresnivalója! 
Csak annak életében lehetek boldogító, csak ott lehetek abszolút első, ahol 
nincs második!  Ahol Én irányítok.  Ahol Engem valaki  sorba akar állítani 
akárcsak elsőnek is, onnan Nekem el kell távoznom. Igen, mert nem csaphat-
lak be benneteket. Isten nem teremtett senkit sem önmagánál kisebbre. Tehát 
nem egymásra, nem gyerekre, nem teremtményre vagytok teremtve, hanem 
Rám! Azokról a szegény lelki nyomorékokról nem is beszélek, akik kutyá-
kért, macskákért,  állatokért áldozzák szinte egész életüket. Az kétségtelen, 
hogy ha valaki nem választ  Engem egész szívével,  akkor elindul  azon az 
úton, amelyen még az állatoknál is alacsonyabb önértékelés áldozatává válik.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL!" 
*******************************************************

925. 
Kérdező: JÉZUSI ÚTRÓL, PARAPSZICHOLÓGIÁRÓL
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1. Rajta vagyok-e a jézusi úton? Vállalhatok súlyos anyagi 
terhet a parapszichológia érdekében? Kell ez nekem? Sokat dolgozunk, 
hogy előteremtsük a szükséges anyagiakat.
2. Anyámmal megromlott a viszonyom. Hogyan neveljem gyermekei-
met?

HANG: "Drága Gyermekem!
Abban a pillanatban, amikor valaki nem önmagát, hanem Engem keres, 

máris rajta van a helyes úton. Én nagyon ismerlek, és szeretetem tudja, hogy 
milyen a te teherbíró képességed. Tehát mindaddig, amíg a legfontosabb Én 
vagyok életedben, tehát abszolút első, mindaddig helyes úton jársz.

Semmiféle parapszichológia érdekében, amely pénzbe kerül, ne menj a 
saját fejed után. Csak azt az utat érdemes követned, amelyet férjed is helye-
sel. Ahol két ember már összekötötte életét, ott nem szabad anyagi dolgok-
ban széthúzni. Mérhetetlenül nagyobb érték e téren az egyetértés, mint bár-
milyen szellemi gazdagodás. Tehát ne az érzéseid után menj, hanem férjed 
után!

Az nem baj, ha anyáddal megromlott a viszonyod. Csak Velem ne ro-
moljon meg! Ha igazán szeretsz Engem, úgysem kerülheted el, hogy ne le-
gyenek ellenségeid.  Sőt!  Saját  házanépe  lesz  ellensége  annak,  aki  végleg 
döntött Mellettem (Máté 10;36)!

Gyermekeid  nevelésével  kapcsolatban  bizonyos  értelemben  nagyon 
egyszerű a feladatod, s bizonyos értelemben pedig nagyon komplikált. Na-
gyon egyszerű, mert  csupán önmagadat kell  nevelned. Nagyon komplikált, 
mert nem lehetsz bűnrészes! Tehát megfelelő időben és körülmények között 
nagyon határozottan kell tudnod NEM-et is mondani!

Nagyon szeretlek! Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

926. 
Kérdező: KOPOGTATÁSOKRÓL 

1. Lakásunkban évtizedek óta kopogtatások hallatszanak. 
2. Fülemmel kapcsolatban mit javasolnak az égiek? 
3. Van-e valami üzenet számomra?

HANG: "Drága Gyermekem! 
1. Nem minden kopogás jön a szellemvilágból. Ha ők jelentkeznek, ak-

kor az két dolog miatt szokott történni. Az egyik az, hogy szeretnének újra 
megszületni, de nem rajtuk múlik. Ilyenkor azt kell kérnetek imában az őran-
gyalaitoktól, hogy tegyen valamit érdekükben. A másik pedig, amikor az itt 
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maradottak  megfeledkeznek arról,  hogy halandók.  Ilyenkor  komolyan kell 
vennetek azt, hogy ne bántsátok egymást, és tudjatok megbocsátani annak, 
aki vétett ellenetek. Az önmagában nem elég, hogy imádkoztok a szellemvi-
lágba jutottakért. Bár az is fontos. Fontos, de nem elég! Ha ők jeleznek, ak-
kor nagyon fontos, hogy növekedjetek a szeretetben!

2. Minden testi baj szemléletváltozásra szólít fel. Természetesen a sze-
retet irányában.  Amikor valakinek a fülével van baj, akkor ez felszólítás az ő 
számára, hogy jobban figyeljen befelé. Sajnos, legtöbb betegség csúcsértékké 
akarja emelni a testi egészséget. Pedig minden betegség arra akarja felhívni 
szenvedőjét, hogy jobban koncentráljon a CÉLRA, tehát arra, hogy kimutas-
sa mások iránti szeretetét, és erre ösztönözzön másokat is! 

A te fül-problémád gyógyítható, de nem közvetlenül, mivel meghatáro-
zott szerepe van.

3.  Üzenem, hogy mérhetetlenül  szeretlek,  és nagy gonddal vigyázok 
arra, hogy csak olyan események történjenek veled, amelyekért egy örökké-
valóságon át hálás leszel majd. 

Bizony nem üres frázis az, amikor arra kérlek benneteket, hogy bízza-
tok Bennem! Az a kimeríthetetlen energiaforrás, amelyet az Irántam megélt 
bizalom biztosít számotokra, bizony minden emberi képzeletet felülmúl!

Megáldalak LELKEM  BÉKÉJÉVEL!"
*****************************************************

927. 
Kérdező: FELADATOMHOZ AZ ESZKÖZÖKET MEGKAPOM-E?

1. Feladatom elvégzéséhez sikerül-e kijutom az idén az "Új világba"?
2. Tehetek-e ezért bármit?
3. Kérhetek-e segítséget rokonaimtól? Hogyan?

HANG: "Drága Barátom!
Neked már tudnod kellene, hogy Én mindenkinek megadom nemcsak a 

lehetőséget, de a szükséges eszközöket is ahhoz, ami a feladatának elvégzé-
sére szükséges. 

Azt is tudnod kellene, hogy helyetted semmit, de veled mindent megte-
szek annak érdekében, hogy boldog légy úgy, ahogy azt az evangéliumaim-
ból kiolvashatod. Ebből logikusan következik, hogy semmit sem kell GÖR-
CSÖSEN csinálni! A görcsös emberek megkötözött emberek! A megkötö-
zött  emberek  csak azt  kérhetik  Tőlem a biztos  meghallgatás reményében, 
hogy szabaddá váljanak megkötözöttségeiktől.

Több nagyvonalúságot várok tőled!
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Megáldalak a BIZALOM és a  SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*****************************************************

928.
Kérdező: HARAG ÉL BENNEM

1. Anyám soha nem szeretett? 
2. Mit és hol rontottam el? 
3. Képtelennek érzem magam arra, hogy kiűzzem magamból a 
    haragot.

HANG: "Drága Gyermekem! 
1.Mielőtt megszülettél, már akkor figyelmeztettek szerető lelkek téged 

arra, hogy erődet túlhaladó feladatra vállalkozol, ha abba a családba születsz, 
ahová születtél. De azt kellett tenned, mert volt benned egy olyan konokság, 
amely aztán földi életedben is nemegyszer megmutatkozott. Tudom, sovány 
vigasz, mégis elmondom: nem te vagy az egyetlen, aki úgy jött le a Földre, 
hogy ezzel erején felüli feladatot vállalt fel. Nyílván csak azért vállalhattad, 
mert tudtad, hogy segíteni fogok nemcsak azáltal, hogy erőmet adom, hanem 
azáltal is, hogy irányt, megoldást mutatok arra, hogy a gondok zegzugos tüs-
kéin keresztül minél kevesebb sérüléssel tudj kilábalni a nehézségekből.

Azt nem kell ragoznom, hogy erőmmel benned élek, s ha elég bölcs 
vagy, akkor elviselhető lesz életed kereszthordozása. Most azt mondom el, 
hogy mit is jelent az, hogy bölcsnek kell lenned.

Amikor valaki egy nagy probléma előtt áll, akkor szinte mindig ki van 
téve annak, hogy az ősellenség, aki hatni tud minden földi halandó fantáziá-
jára, idegileg nagyon kikészítse az illetőt. Velem is megtette ezt egészen a 
vérrel verejtékezésig.

A megoldás tehát az, hogy darabokra kell szedni a problémát, s nem 
szabad engedni annak a kísértésnek, hogy egy nagy-nagy gond előtt  állsz, 
melyet szőröstül-bőröstül neked kell megoldanod. Nem. Bőven elég a mának 
a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról! Neked azt kell csak át-
gondolnod, hogy itt és most mi a teendőd. Ne gondolj a holnapra! Azt sem 
tudod, élsz-e még holnap, azt sem tudod, anyád él-e még holnap, azt sem tu-
dod, testvéreddel holnap mi lesz. Persze, feltételezni lehet, hogy mindannyi-
an élni fogtok és marni fogjátok egymást. De hát e feltételezéssel elég lesz 
majd akkor foglalkoznod, amikor már realitássá válik.

Szedd szét tehát a problémát minél kisebb részekre, s akkor pontosan 
azon a részen fogsz tudni uralkodni, amelyen uralkodnod kell.

1120.



Nem akarok részletekre menően belemenni abba, hogy milyen részletei 
vannak gondjaidnak. Elég, ha ezt te magad megteszed. Fontos, hogy tudd: 
minden csak részleteiben oldható meg. Még jóllakni sem tudsz másképpen, 
csak úgy, hogy darabokban rágod, nyeled le az ételt. Így van ez a pszichikai 
dolgokkal is. Ez az igazi bölcsesség! 

Törekedned kell  a  türelemre,  a kitartásra,  a bizalomra,  és  mindarra, 
amire éppen törekedned kell a cél érdekében. De mindig csak az a lépés a 
fontos, amelyet itt és most kell megtenned!

Még valamit.  A harag nem bűn.  Én is  haragudtam földi  életemben 
(Márk 3;5)! Az normális dolog, ha valaki haragszik arra, amit rossznak tart. 
A gyűlölet, az más dolog. Azt nem szabad engedni, hogy elhatalmasodjon 
rajtad. Gyűlöli annyit jelent, hogy sem irgalmat, sem igazságot nem akarok a 
másik félnek, csupán rosszat! Ezt nem szabad!

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

929.
Kérdező: CSALÁDTAGJAIMMAL VALÓ KAPCSOLATOMRÓL

1. Hogyan tudok közelebb kerülni a családomhoz?
2. Hogyan tudnám unokáimat Istenhez közelebb vinni?
3. Irigykednek rám az emberek.
4. Meghalt férjem azelőtt gyakran bejelentkezett. Most már évek
    óta nem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden csak akkor válik sajátotokká, ha szabaddá váltatok tőle. Ha 

szabaddá válsz családodtól, akkor többször és hosszabb ideig fognak látogat-
ni.
Semmiféle megkötözöttség sem jó. A megkötözöttség nem teszi lehetővé azt, 
hogy Én boldogítani tudjak valakit. Csak a szabad emberek lehetnek benső-
leg békés, boldog emberek. Ennek útja pedig az, hogy meg kell elégedned 
Velem. Akinek Én nem vagyok elég, az sohasem lesz megelégedett. Ez HIT 
kérdése!

2. Csak akkor fogsz tudni pozitív módon hatni unokáidra, ha látják, 
hogy megéri nekik rád hallgatni. Ez akkor fog megtörténni, ha le tudják ol-
vasni életedről, hogy boldog vagy Velem!

3. Akkor jutsz előbbre lelkileg, ha nem foglalkozol mások viselkedésé-
vel. Elég, ha magadat neveled!
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4. Meghalt férjedtől is szabaddá kell válnod. Azért nem jelentkezhet, 
mert akadályozná lelked szabad fejlődését.

Megáldalak a REMÉNY LELKÉVEL!"
*******************************************************

930.
Kérdező: SZOLGALÉLEK VAGYOK?

1. Úgy gondolom, szolgalélek vagyok, mert mindenkit szolgálok. 
2. Mi a feladatom? 
3. Megszabadulhatok-e az értelmet bódító megkötözöttségtől?

HANG: "Drága Gyermekem!
Nagy benned az élni akarás. Ahhoz, hogy ez az energia áldást jelentsen 

neked és környezetednek, két felismerésre, és e felismerések megvalósítására 
van szükséged. 

Az első, amit fel kell ismerned, az az, hogy szabaddá kell válnod meg-
kötözöttségeidtől. Tehát a SZABADSÁG! Most nem csupán szenvedélybe-
tegségekre gondolok (a szenvedélybetegségek szinte mindig más megkötö-
zöttségnek következményei), hanem főleg azokra a személyekre, akiket szü-
lőnek, gyermeknek, unokának, társnak szoktatok nevezni, s akik szinte min-
dig az Én helyemet akarják elfoglalni életetekben. Nem úgy, hogy ők akar-
ják, hanem úgy, hogy ti, hogy te akarod valamelyiket az Én helyembe állíta-
ni, mert úgy gondolod, hogy a jelen csak így viselhető el.

Ahhoz,  hogy ne ess bele ebbe a csapdába,  szükséges látni  a CÉLT, 
amiért a Földre jöttél! Ez az a másik felismerés, amely nélkül senki sem tud 
semmit kezdeni szabadságával, éppen ezért nem is törekszik a benső szabad-
ság elérésére (arra, hogy külső és belső kényszer ellenére akarja megvalósíta-
ni a felismert jót). Márpedig e CÉLT  e szabadság  nélkül nem lehet elérni.

Én nem adhatok olyan receptet,  amely minden napodat körülhatárolt 
programmal tölthetné meg. Nem, mert ember vagy! Egy növény tudja, mi a 
dolga reggeltől estig. Az állat is aszerint él, amit beleprogramoztak. Az em-
ber viszont,  akit  Magam számára partnernek gondolok,  akivel  szeretetben 
akarok élni, se nem növény, se nem állat, annak ellenére, hogy mindegyikből 
van benne némi rész, de nem ezektől ember az ember.

Szolgaléleknek mondod magadat. Nem lenne jó, ha valóban az lennél! 
Nem az a szolgalélek, aki mindenkit szolgál, hanem az, aki nem Isten miatt 
szolgál mindenkit. És ezzel már meg is mondtam, hogy mi is életed célja, ér-
telme.  ISTENÉRT  KELL TENNED  AZT,  AMIT  TESZEL!  Ha  naponta 
többször kontrollálod magadat e téren, akkor nemcsak célirányos leszel, de 
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meg is  fogsz  szabadulni  bizonyos  megkötözöttségektől.  Igen,  mert  Értem 
csak azt kell tenned, amit megtehetsz, s nem kell azt, amit nem tehetsz. Te-
hát nem leszel elégedetlen, mert felismered, hogy nem kell sem gyermekért, 
sem unokáért, sem másért élned, csak Értem. Ez pedig ragyogóan lehetséges 
gyerek, unoka, társ nélkül! Tehát felébred benned az a szabadságvágy, ame-
lyet különböző érdekek és érzelmek megpróbálnak leárnyékolni még a leg-
jobb szándékú gyermekeimnél is.

Boldogságod alapja, gyökere az a felismerés, hogy mindig sokkal job-
ban vagy, mint megérdemled! Aki ezt éli, az tudja, miért él, és elindult a ben-
ső szabadság útján, melyen Én fogom a kezét!

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"
******************************************************

931.
Kérdező: ELÉG, HA IMÁDKOZOM? HASONMÁSOM LÉTEZIK? 

1. Valaki hol éhesen, hol szomjasan jelenik meg előttem. Fényt 
     küldök neki. 
2. Találkoztam hasonmásommal. Lehetséges ez? 
3. Őrangyalomról szeretnék többet tudni! 
4. Újjászülettem már? 5. Elég, ha imádkozom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon okosan teszed, ha imádkozol, ha fényt küldesz oda, ahol szí-

veddel érzed, hogy erre szükség van! Bármennyire is szeretnél konkrét vá-
laszt kapni arra, hogy visszajött-e valaki szeretteid közül a Földre vagy nem, 
nem tehetem meg, mert részben nem érinti a lényeget, részben pedig nagyon 
földhözkötötté tenne téged. Ezért fejezek ki ilyen általános kívánságot, hogy 
imádkozz, és küldd a fényt. Aláhúzottan felhívom figyelmedet arra, hogy a 
szeretet felindítása nélkül a fényküldés mit sem ér, és a szívedben felindított 
szeretet kell hogy ne ismerjen kivételt!

2. Lélekben hasonmásod nincsen! Egyetlenem vagy!
3. Őrangyalod nevét azért  nem érdemes említenem most,  mert  bizo-

nyos lelki fejlődés után jelenlegi őrangyalod helyébe más lép az Én szándé-
kom szerint.

4. Az újjászületés csak abban azonos mindenkinél,  hogy nagy benső 
boldogsággal és békével jár, tehát a hazataláltság örömét éli meg az, aki ezt 
megéli. Ha nem vagy biztos afelől, hogy új teremtménye vagy-e Atyámnak, 
akkor ez azért van, hogy ez irányú vágyad ne lohadjon le, s ne érezd magadat 
olyan biztonságban, amely lelki fejlődésed akadálya lehetne.
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Az imának mindig ESZKÖZ jellege van. A CÉL mindig az, hogy Ve-
lem élj! Ennek feltétlen feltétele, hogy Velem beszélj! De az együttélés a LÉ-
NYEG!

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

932. 
Kérdező: SZERETNÉK FELÉBREDNI!

1. A társadalom elvárja, hogy fontosnak tartsam a pénzt. 
2. Elvesztettem munkahelyemet a társadalom átszerveződése után. 
3. Az élet eseményei ellenem fordulnak. 
4. Az emberek ALSZANAK! Én föl akarok ébredni!

HANG: "Kedves Barátom! 
Először bemutatkozom. Én vagyok Jézus, akit te nem ismersz. Nekem 

meg kell várnom, hogy mindazok az érdekességek, amelyek az agy fel nem 
használt  részeinek  fontosságát,  a  különböző  pszichikai  megvilágosodások 
rendkívüliségét a kiábrándulásig feszítik benned, ráébresszenek arra, hogy a 
halál kapujában állsz, s csak azt viszed el magaddal, amit itt a Földön azért 
gyűjtöttél, hogy ott hasznát vedd. Érdemes elgondolkodni azon, hogy mi az? 
Nem árulom el.  Neked kell  kitalálnod!  Az lesz  az igazi  nagy felébredés! 
Minden más felébredés ehhez képest csalóka ábránd, az idegek, az érzelmek, 
a fantázia játéka.

Kedves Barátom! Nincs társadalom, csak emberek vannak. Nincs élet-
esemény, csak emberek viselkedése van, és senki és semmi nem fordul senki 
és semmi ellen vagy felé, hanem arról van szó, hogy az Istent szeretőknek 
minden a javukra válik,  az  Istent  nem szeretőknek pedig minden kárukra 
van. Persze van olyan életszemlélet is, amelyet jelenleg te képviselsz. Van, 
de ez nem vezet sehová!

Nem tehetek róla, ha szavaimat nem érted meg. Pontosan arra kell vár-
nom, hogy megértsed!

Megáldalak a FIGYELEM és a FEGYELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

933. 
Kérdező: EGY ÖSSZEJÖVETELRŐL

Elmenjek-e egy olyan összejövetelre, mely metafizikai témákkal fog- 
          lalkozik?
HANG:" Kedves Barátom!
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Én csak  az  Isten  országának  keresésére  vagyok  propaganda-eszköz. 
Bárhová mész ennek érdekében, ha neked megéri, akkor áldásom kíséri uta-
dat. Én tehát a szándékot díjazom, és nem mást.

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

934.
Kérdező: GYÓGYULÁSRÓL ÉS BÖJTRŐL

1. Hol tartok most, és mire kell jobban vigyáznom?
2. Hogyan gyógyulhatok meg minél előbb? 
3. A böjtről szeretnék többet tudni.

HANG: "Kedves Barátom!
1. 2. Amennyire teheted, tedd meg, hogy elolvasod a Hang eddigi köte-

teit. Azokban megtalálod válaszom kérdéseidre.
3. A böjttel kapcsolatban tudnod kell, hogy van kétféle étkezési böjt. 

Az egyik az, amelyet különböző felekezetek saját tagjaik számára előírnak, 
részben azért, hogy a testi vágyak fékezésével szellemi energiákat tudjanak 
erősíteni, részben pedig azért, hogy vezekeljenek, s így Velem jobban kap-
csolatba kerüljenek.

A másik böjt pedig az, amikor Lelkem késztet valakit arra, hogy böjtöt 
tartson. Aki erre késztetést érez, az legyen óvatos! Beszélje meg egy okos és 
józan  gondolkodású  lelkésszel!  Igen,  mert  a  Gonosz,  ha  nem tud  valakit 
rosszra vinni, akkor igyekszik annyira túlzásba vinni jó irányban az illetőt, 
hogy az valójában már nem jó!

Minden böjtnek célja  a lelki  felerősödés.  Ez  legtöbbször  testi  bajok 
megszűnését is magával hozza.

Ha csak önként, saját jó szántadból vállalsz böjtöt, akkor légy óvatos és 
ne légy feltűnő!

Az Én negyven napos böjtöm egy határozott, egyértelmű elkötelezett-
ség volt  a szellem uralma mellett,  ugyanekkor teljesen lefoglalt  nyilvános 
működésem szinte legapróbb részlete is. Ezek egyike az volt, hogy válság-
helyzetben azonnal imádkoznom kell!

Megáldalak SZERETETEM ÉS BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

935. 
Kérdező: NINCS MEGHITT KAPCSOLATOM

Az a feladatom, hogy ne legyen egy meghitt kapcsolatom?
HANG: "Kedves Barátom! 
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Gyakran vagytok Velem is úgy, mint azzal az Isten-képpel, amely szí-
veteket uralja. Vagy mindent tőle vártok, vagy semmit, vagy pedig olyan fél-
oldalasan, ha jónak látjátok, hát hallgatok rá, ha nem, akkor függetlenültök 
tőle. Ha jól belegondolsz, te is érintve találod magadat hol egyik, hol másik, 
hol harmadik formában.

Nehezen  tudom  megértetni  veletek,  hogy  sem  párválasztásra,  sem 
munkahely-választásra, sem egyéni döntések meghozatalára nem vagyok al-
kalmas, mivel ezek lényegében keretek, és nem a tartalom. Én nem indulha-
tok el a keretből a tartalom felé, csak fordítva! Mivel tartalmat közlök, ezért 
nektek feladatotok az, hogy az általatok vállalt keretben e tartalomnak helyet 
biztosítsatok. A tartalom: ÖRÖK! A keret előbb-utóbb mindig VÁLTOZÓ!

A tartalom nem kevesebb, mint ÉN MAGAM! Rendelkezésetekre ál-
lok, és ti azt teszitek velem, amit jónak láttok. Ez így működik még ember és 
ember kapcsolatában is. Ha valaki egy másik valakinek rendelkezésére áll, 
akkor nem mondja meg, hogy mit tegyenek vele, mert akkor nem igaz, hogy 
rendelkezésére áll! Én mindenben rendelkezésetekre állok, kivéve a bűnt! 

Mondok egy egyszerű példát.  Médiumom szerette volna tudni,  hogy 
vegyen tévét vagy sem. Azt is szerette volna tudni, hogy csináltasson hozzá 
parabola antennát vagy sem. Egyik kívánságát sem teljesítettem. Neki kell 
menet közben, folyamatosan döntenie arról, hogy amije van, azt mire hasz-
nálja. Azt viszont tudtára adtam, és tudtodra adom neked is, hogy mindent itt 
kell hagynotok a Földön, tehát ne engedjétek, hogy bármi is hozzátok nőjön, 
mert akkor - ahogy a ti nyelvetek olyan találóan mondja - földhözragadtak 
lesztek. Ez pedig tudod mit jelent! Mennyek országát semmiképpen!

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

936. 
Kérdező: GYÖNYÖRŰ ÁLMOKRÓL, JÉZUSNAK HUMORÁRÓL 

1. Mit jelentenek gyönyörű álmaim? 
2. Egy ismerősöm Földön kívüli lénnyel kommunikál. 
3. Egy személyről kérek véleményt. 
4. Jézusnak volt humora?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Gyönyörű álmaid arra figyelmeztetnek, hogy amikor szükséged lesz 

rá,  akkor tudd: egy másik dimenzióból  mindig megkapod azt  az  energiát, 
amire lelkednek szüksége lesz. Tehát nem eseményeket jelentenek, hanem 
erőközpontra figyelmeztetnek, melyre nagy szükséged lesz, s te már tudni fo-
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god, hogy minden körülményben Én tartalak karjaimban, tehát te csak jól jár-
hatsz akkor is, ha a látszat mást mutat.

2. Bárkivel kommunikálhat valaki. A döntő az, hogy mi a következ-
mény. Csak olyan kommunikációt szabad ápolni, amely az áldozatos szeretet 
irányában erősít fel. Aki nem ezt tapasztalja magán, az azonnal kezdjen Ve-
lem kommunikálni! Kell hogy érjek számára annyit, mint bármely Földön kí-
vüli lény. Aki nem így gondolkodik, az a hazugság atyjának malmára hajtja a 
vizet, sőt, cinkosává válik!

3. Bárki, bármikor megtérhet, ha akar!
4.  A  humorral  vigyázni  kell.  Legtöbb  esetben  valakinek  fájdalmat 

okoz. Ezért Én nem szerettem tréfálkozni. Bár néha tettem ilyet. Pl. János 
10;32. A derű viszont sugárzott Rólam! Ez is hozzájárult ahhoz, hogy annyi-
an követtek Engem utaimon.

Megáldalak VIDÁMSÁGOM LELKÉVEL!"
******************************************************

937. 
Kérdező: BŰN-E AZ ÁLLATOK MEGÖLÉSE?

1. Állatokat ölünk. Ez nem szól a ne ölj parancs ellen?
2. Nem tudom, mikor és kihez forduljak meditációimban?
3. Nem hátráltatom néha gyógyítás által a lelki fejlődést?
4. Egy ország olyan erős, mint pszichotronikusai?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az állatok megölése nem szól a ne ölj parancs ellen! Az állat eseté-

ben a faj- és önfenntartás ösztönét élteti az Isten akarata. Amikor ezek fel-
bomlanak, akkor nincs értelme, hogy tovább éljenek. Tehát az állat nem bol-
dogságra van teremtve. Isten nem azért tartja életben, hogy boldog legyen, 
hanem azért, hogy a magasabb létszint, tehát az ember értelmes módon hasz-
nálja fel saját érdekében.

Az emberben is működik a faj- és önfenntartási ösztön, de ezek fel-
bomlása után is él tovább, mert boldogságra, tehát Istenre van teremtve! Em-
berrel más embernek nem szabad azt tennie, amit akar! Nem veheti át Isten 
szerepét! Emberrel  csak Isten teheti  azt,  amit  akar. Isten pedig azt  akarja, 
hogy boldog legyen, vagyis úgy birtokolja a jót, hogy soha ne kelljen félnie 
annak elvesztésétől (Egyetlen ilyen JÓ van: AZ ISTEN!). Valójában e pa-
rancs: NE ÖLJ!, nem azt jelenti, hogy ne vágd le a másik élőlény fejét, ha-
nem azt, hogy ne akard azt tenni embertársaddal, amit akarsz, hanem azt tedd 
vele, amit magad is szeretnél, ha veled tennének. Ezért nevezi GYILKOS-
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NAK János már azt is, aki gyűlöli embertársát (1János levél: 3;15), még mi-
előtt a szó szoros értelmében megölte volna őt!

2. Még a szamárról is csak tréfából mondjátok, hogy éhen hal, ha ellen-
tétes irányban, azonos távolságra tesznek eléje szénát. Nem! Okoskodás nél-
kül elkezdi enni valamelyiket. Hát ezt tedd! Okoskodás helyett emeld lelked 
bárkihez közülünk. Csupán megemlítem: A Katolikus Egyházban a hétfő a 
Szentlélek napja, a kedd az őrangyalok napja, a szerda szent József napja, 
csütörtök az Oltáriszentség napja, péntek Jézus szíve napja, szombat a Szűz-
anya napja és a vasárnap a Szentháromság napja.

3. A gyógyítás arra való, hogy, mintegy csomagba, bele tudja csoma-
golni a gyógyító azt a lelki táplálékot, amelyre a betegnek igazán szüksége 
van. Betegen lehet valaki boldog, de helyes lelki táplálék nélkül nem! Ha egy 
gyógyító nem arra használja képességét, hogy a másikat lelkileg táplálja, ak-
kor bizony nagyon árt, elsősorban önmagának és természetesen a betegnek 
is. 

Senki  sem betegszik  meg azért,  hogy meggyógyuljon,  hanem azért, 
hogy megtérjen, hogy elgondolkozzon azon, miért  is jött  le a Földre. Aki 
gyógyít, annak pedig tudnia kell, hogy mindenki azért születik a Földre, hogy 
másokat szeretni tanítson. Ennek természetesen feltétele, hogy ő maga is sze-
retetben éljen.

4. Innen nézve nincs erős ország! Minden ország pusztulásra ítélt or-
szág, mint minden ember halálra ítélt ember. Vannak erős lelkek, és vannak 
gyenge lelkek. Vannak erős lelkek olyanok között, akik soha sem hallottak a 
pszichotronikáról, és vannak gyenge lelkek, akik élnek-halnak a pszichotro-
nikáért! A pszichotronika egy eszköz arra, hogy szeretni tanítsátok egymást. 
Aki nem ezért pszichotronikus, és hidd el, sokan vannak ilyenek, az gyenge 
lélek minden látszat ellenére, mert önmagát nem képes kézben tartani.

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

938.
Kérdező: MEGTALÁLOM-E LÉLEKTÁRSAMAT?

1. Jó-e a fejlődési irányom? 
2. Álmaimban mindig utazom, de amikor visszatérek 
    otthonomba, az sohasem ugyanaz. 
3. Karmikus adósságomról szeretnék hallani.
4. Megtalálom-e lélektársamat?

HANG: "Kedves Gyermekem!
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 Kérdéseidre magad is választ találsz a 10 HANG-kötet valamelyiké-
ben. Főleg az első kérdésre! Most tehát csak röviden válaszolok kérdéseidre.

1.  Az  irányt  Én  mutatom  lelkiismereteden  keresztül.  Ahhoz,  hogy 
időnként megfelelő pályamódosításokat végezz, a te részedről jó szándékod 
mellett a NYITOTTSÁG, tehát a TANULÉKONYSÁG szükséges.

2. Nagyon régóta keresed helyedet. Évezredeket gondolj! Itt volna már 
az ideje, hogy Nálam megtaláld önmagadat. Nagyon szeretlek és nagyon vár-
lak!

3. Csak önmagaddal szemben van karmikus törlesztésed. Ebbe ütközöl 
mindannyiszor,  ahányszor  nyugtalanná  válsz  olyankor,  amikor  valamiről 
nem tehetsz. Ilyenkor lelked mélyén okosabbnak éled meg magad mindenki-
nél, még Nálam is!

4. Amint őrangyalaitok is változnak, úgy a földi életben sem egyetlen 
embertől kapjátok meg lelki fejlődésetekhez a megfelelő energiákat. Igazi lé-
lektárs mindig az, aki Hozzám közelebb segít. Ezért nem mondhatok határo-
zott igent kérdésedre, mert a földi életben mindaddig, amíg tart, mindenki le-
térhet  - legalábbis bizonyos ideig - az ÚTRÓL! Ezért feltételek nélkül csak a 
bennetek élő Lelkemre mondhatjátok, hogy igazi lélektársatok. Isten minden-
kit Önmagára teremtett. Tehát téged is!

Megáldalak SZERETETEM és ERŐM  LELKÉVEL!"
******************************************************

939.
Kérdező: BOLDOGOK A LELKI SZEGÉNYEK? 

1. Hogyan kell érteni azt, hogy "boldogok a lelki szegények"?
2. Valaki kapcsolatba akar kerülni velem éjszaka, aki félelmet vált ki 

bennem. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Bizony nagyon félreérthető a "lelki szegény" kifejezés. Csak nagyon 
pártatlan és nagyon alapos elemzés tud értelmes magyarázatot adni rá. Ezt 
most megkönnyítem neked. 

Boldogok, akik lelkiismeretükre hallgatva szegényítik magukat! A 
"lelki szegénység" jelentésének ez a pontos tartalma! Tehát lelkileg gazda-
godni kell! Ez úgy történik, hogy a lelkiismeretre hallgatva, anyagilag szegé-
nyíti magát valaki, a nála szegényebbek érdekében!

2. Ha éjszaka felébredsz, ne fantáziálj, mert az ősellenség ezt ki szokta 
használni. Legjobb ellenszer a következő fohász: "Jézusom, szeretlek." En-
nek formája: Belégzés: Jézusom, kilégzés: szeretlek. Belégzés: Jézusom, ki-
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légzés: szeretlek. Az így, ki-belégzés közben gondolt fohász semlegesít min-
den félelmet keltő erőhatást.
   Megáldalak SZERETETEM és BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"

*******************************************************
940. 
Kérdező: VAN FÖLDI ÚJJÁSZÜLETÉS?

1. Jó úton járok-e?
2. Szeretnék egy kis csoportot összehozni.
3. Újjászülethetünk-e még földi életünkben?
4. Várható-e társadalmi ellenállás /kigúnyolás, stb./?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A HANG kötetei azt fejtik ki, hogy Én vagyok az ÚT!

Amíg Hozzám méred magadat, addig - megfelelő pályamódosításokat vállal-
va - jó úton haladsz.

2. Ahol ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, ott vagyok közöt-
tetek (Máté 18;20)!

3.  Aki  nem születik  újjá  saját  testében a Földön,  az  nem mehet  be 
Atyám országába!(János 3;3).

Ha valaki már egyszer újjászületett saját testében, annak nem kell újra 
megszületnie a Földre. De amíg valaki nem született újjá saját testében, ad-
dig nem képes megmaradni  abban a dimenzióban,  amely boldogságotokat 
hordozza (János 3;3)!

Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében. a/ 
Hinnie kell, hogy van ilyen (János 3;3,7). b/ Könyörögnie kell ezért a kegye-
lemért, amelyet csak Isten adhat meg az Őt kérőknek (Lukács 11;13) c/ Elle-
ne kell mondania minden rossznak, amit eddigi életében önmagában felis-
mert, és vágyódnia kell Isten megszabadító kegyelme után! Tehát nyitottnak 
kell lennie a komoly, őszinte bűnbánatra.

Az újjászületést általában megelőzi egy olyan megrendítő bűntudatot, 
önismeretet adó kegyelem, amely egyértelművé teszi azt,  hogy minden ke-
gyelem!, s az ember csak akadályozottja lehet ennek, de előidézője nem.

Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, te-
hát azt, hogy Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK! 

E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, ha-
nem égi gyermek, aki mindent másképpen lát a Földön, mint addig látott, és 
a hontalanság érzése mellett égi honvágy gyötri!

1130.



Az újjászületés olyan, mint mikor a kiscsirke kilép a tojásból! A SZA-
BADSÁG józan mámorában él (2Kor 3;17)!

4. Mindaz, aki népszerűségre tesz szert, számoljon azzal, hogy harapó-
fogóba kerül. E harapófogó egyik ága az, hogy szövetkezni kell evilág hatal-
masaival, uraival. A másik ág pedig az, hogy bódítani kell a népet. Aki nem 
ezt teszi, azt a harapófogó valamilyen módon összeroppantja. De bízzatok! 
Az Istent szeretőknek minden javukra válik. Boldogok, akik üldözést szen-
vednek Értem! (Máté 5;10-12). 
                           Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
941. 
Kérdező: MI A FELADATOM?

Reikis vagyok. Hogyan használjam? Mi a feladatom?
HANG: "Drága Gyermekem! 

Az eddig lediktált 10 HANG-kötet bőséges választ ad kérdéseidre. Sőt! 
Nemcsak a feltett kérdéseidre kapod meg bennük a választ, hanem már előre 
fel is készítenek a további életedben felmerülő kérdések helyes megoldására. 
Pontosan ezért írattam és adattam ki e könyveket, hogy olvassátok, éljétek, 
és engedjétek, hogy megalapozza, szabaddá tegye számotokra az utat arra, 
amire teremtve vagytok, a boldogságra. Tehát felkészítsen benneteket a haza-
találtság örömének befogadására. Hidd el, igazat mondok!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

942. 
Kérdező: SZERZETESI HIAVATÁSRÓL

1. Szerzetesi hivatásról
2. Néha elegem van magamból és az emberekből.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nekem nincs NEGATÍV véleményem a szerzetesi állapotról! POZI-

TÍV sincs! Egyszerűen kijelentem, hogy nem azonos az Engem követéssel. 
Ez józan ésszel nagyon könnyen belátható! Aki nem Engem akar követni, ha-
nem valamilyen benső indításra olyan utat választ, amely szívét megnyugtat-
ja, azt Én nem helytelenítem. Csak azt helytelenítem, ha valaki az Engem kö-
vetésnek mond olyan utat, amilyen utat Én soha nem azonosítottam Önma-
gammal. Az Én utam: senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás, és a 
segítés, a másért élés útja. Ez és semmi más. Az Én utam nem ismer olyan 
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fogadalmakat, amilyen fogadalmakkal a szerzetesek kötik magukat döntése-
ikhez.

A szegénységnél ugyan nincs jobb, de a szegénység meghatározásával 
sokszor nem értek egyet. Nem ismerem el szegénységnek azt, amikor a sze-
mélynek még annyi  vagyona sincs,  hogy abból bárkinek adni  tudna,  de a 
RENDNEK, amelynek tagja, mindene megvan. Egyenesen helytelenítem a 
tisztasági fogadalomnak azt az értelmezését, amely általános. Legtöbb eset-
ben a házasélet kedvesebb számomra, mint a szüzesség! Tehát nagyon hely-
telenítem, amikor valaki olyan jóra tesz fogadalmat, aminél az ő életében is 
lehet még jobb! Az pedig kifejezetten Ellenemre van, amikor valaki engedel-
mességet fogad! Igen, mert az ilyen fogadalom egyszerűen lehetetlenné teszi 
Számomra, hogy közvetlenül szólhassak hozzá. Ezt csak ELÖLJÁRÓJA ál-
tal tehetem. Ennek pedig szükségszerű következménye a lélektani törvények 
alapján, hogy a fogadalmat tevő - ha némi lelki egészség van az illetőben - 
stréberré  váljék,  vagyis  törekedjék  arra,  hogy elöljáró legyen,  tehát,  hogy 
közvetlenül szólhassak hozzá!

Szó sincs tehát negatív hozzáállásról! Csupán arról van szó, hogy ne-
vén nevezzük a dolgokat!

Ami pedig félelmedet illeti az emberekkel kapcsolatban, hát e téren bi-
zony nem állsz egyedül. Alkatilag nem arra vagy rendelve, hogy látványos 
közszerepléseket vállalj. Ezek soha nem lesznek kedvedre valók. De éppen, 
mert nem kedvedre valók, felhasználhatlak ilyenre, mivel kevés az esélye an-
nak, hogy az esetleges sikereket önmagadnak tulajdonítsd.

Nagyon szeretlek! Tégy úgy, ahogy a szíved diktálja! Én mindig veled 
leszek!  Sokkal  jobban  szeretjük  egymást,  semmint  döntéseiddel  Ellenem 
akarnál  fordulni!  Nagyon ismerlek,  nagyon szeretlek!  Törekedj  te  is  arra, 
hogy Engem egyre jobban megismerj! Tanulj és imádkozz! Egyiket se en-
gedd a másik rovására érvényesülni életedben!
Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM  LELKÉVEL!"

*******************************************************
943. 
Kérdező: EGY KAPCSOLATRÓL

Egy kapcsolatról szeretném a HANG véleményét hallani!
HANG: "Drága Gyermekem!

Én csak egy kapcsolatra tudom áldásomat adni! Kettőre nem! Azok-
nak, akik házasságban élnek, csak azt tudom tanácsolni, hogy Velem akarja-
nak egyre szorosabb kapcsolatba kerülni. Ha aztán a jelenlegi házassági kap-
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csolat valamelyik hibájából felbomlott, akkor a vétlen félnek tudok segíteni. 
De azt nem tehetem, hogy hazudjak neked. Te sem és más sem tud még a 
legtökéletesebb ember által sem boldog lenni. 

Az, amit te most boldogságnak színezel ki a fantáziádban, semmi más, 
mint a narkotikumnak egyik formája. Nem boldogság, hanem bódultság.

Nagyon szeretnék segíteni neked, de Én csak annak tudok segíteni, aki 
valóban Tőlem várja ezt a segítséget, és nem egy másik emberi kapcsolattól. 

Hidd el, nincs boldogító emberi kapcsolat! Életetek egyik legnagyobb 
tévedése az,  hogy magatokon kívülről várjátok életetek megoldását.  Eddig 
még senkinek sem sikerült ez. Nem, mert önmaga elől és Előlem is menekül 
az, aki egy másik nyomorult ember által akar boldogulni!

Drága Gyermekem! Mérhetetlenül szeretlek! De nem tudom megtenni 
azt, hogy helyetted meglássam ennek a kijelentésemnek az igazát. Vagy ma-
gad törekszel  ezt  meglátni,  vagy vak maradsz,  és egy bizonyos bódultság 
után továbbra is békétlen, boldogtalan leszel.

Nagyon szeretnék  segíteni!  De e  segítséget  nem adhatom meg úgy, 
ahogy azt Én helytelenítem. Csak úgy, ahogy helyeslem! 

Szeretetem nem tüneti kezelést akar adni, hanem hosszú távon olyan 
gyógyulást, amely boldogságod nélkülözhetetlen része lehet.

Megáldalak ERŐM LELKÉVEL!"
*******************************************************

944. 
Kérdező: VÉDEKEZÉS AZ ÁRTÓ ERŐKTŐL 

1. Szeretnék védekezni az ártó szellemek ellen!
2. Szeretnék Istenre találni!
3. Van olyan közösség, ahol egész nap imádkoznak és dolgoznak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon ismerem életedet!  Óriási  változáson, fejlődésen mentél  át 

azóta, hogy vállaltad életed karmikus feloldásait  itt  a Földön. Ezt te azért 
nem érzékeled, mert nem tudod, hogy honnan indultál. Azok az ártó szelle-
mek, akiket te néha érzékelsz, nem akarják tudomásul venni, hogy kiszakad-
tál körükből, s mindaddig zaklatni fognak, amíg úgy gondolják, hogy van re-
ményük téged megállítani a Felém vezető úton.

a/ Két tanácsot adok. Az egyik: Reggel úgy kezdd a napot, hogy ilyen 
vagy ehhez hasonló fohásszal fordulj az angyalok felé: „Kedves angyaltest-
véreim! Gyertek, vonjatok teljesen védelmetek alá engem. Elől, hátul, jobb-
ról,  balról,  alul,  felül  takarjatok  be  önmagatokkal,  s  így biztonságos  lesz 
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egész napom. Köszönöm, hogy szerető testvéreim vagytok, és a ti  szerető 
gondoskodásotok miatt biztos lehetek abban, hogy semmi ártó erő nem érhet 
el hozzám! Dicsőítem Istent a ti nevetekben is. Amen.”

b/ A másik tanács szintén egy egyszerű ima, melyet három keresztvetés 
közben mondj el: „Jézusom! Beléd öltözik gondolatom +, akaratom + és ér-
zelemvilágom + Amen.”

Tehát ne foglalkozz velük közvetlenül, hanem törekedj közömbös len-
ni velük szemben!

2. Már rátaláltál Istenre. Nem kereshetnéd, ha már meg nem talált vol-
na Ő téged, és te Őt! Nálad csupán e kapcsolat elmélyedéséről lehet szó.

3. Nincs olyan közösség, amely csak imával és munkával töltené idejét. 
De nem is kell hogy legyen. Én abban tudok szabadon élni,  aki nem akar 
semmi  rendkívüli  életformát,  s  ugyanakkor  tudja,  hogy állapotszerűen jót 
kell akarnia mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül. Ha ez nem sikerül, az 
nem baj. Csak nem szabad erről lemondanod! Újra és újra kell kezdened a 
hinni akarást, a szeretni akarást.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

945. 
Kérdező: EGY TANÍTÁSRÓL ÉS EGY KAPCSOLATRÓL

1. Egy tanítással kapcsolatban kérdezem a HANGOT.
2. Egy kapcsolat megoldását szeretném tudni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az első kérdéseddel kapcsolatban nem mondok véleményt. Ha elol-

vasod  a  HANG-köteteket  (hamarosan  már  a  10-dik  kötet  is  megjelenik), 
megérted, hogy miért nem mondok véleményt. Veletek mindent, de helyette-
tek semmit! Azért első kegyelem a természet, tehát a józan ész, hogy hasz-
náljátok!

2. Egy kellemetlen kísértésben vagy! Nincs a világon ember, aki ne ta-
lálkozna életében olyan emberrel (esetleg többször is!), akiről úgy gondolja, 
hogy az az IGAZI. (Mindig, mindenkinél van szebb, jobb és gazdagabb!).

Amikor valaki életsorsszerűen döntött, akkor döntését lényegesen kell 
hogy érintse egy olyan lezártság, amely megakadályozza ennek a döntésnek 
megszüntetését.

A te számodra szívedet megnyugtató csak olyan álláspont lehet, amely 
férjeddel is teljesen összhangban van. Minden más nyitottság előző életdön-
tésed elárulását jelenti!
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Egészen más az, ha valakit elhagy a párja, és egészen más az, ha valaki 
olyan szituációba megy bele, amely elhagyóvá, tehát árulóvá teszi őt. Az Én 
Lelkem csak olyan kapcsolatoknak a  Lelke,  amely kapcsolatok  elbírják  a 
FÉNYT, a VILÁGOSSÁGOT, a NYILVÁNOSSÁGOT. Éppen ezért  csak 
egészséges kapcsolatokra lehet azt mondani,  hogy Általam megáldott  kap-
csolatok. Minden olyan kapcsolat, amelyről csak azt lehet tudni, hogy előbb-
utóbb kitudódik, FEKÉLY a lélek életén, amely előbb-utóbb kifakad. Sajnos 
az ilyen kifakadásoknak nem gyógyulás szokott a következménye lenni, ha-
nem az egész lélek elfertőzését szokta eredményezni.

Legyetek éberek! A szeretet a Földön elsősorban nem élvezet, hanem 
áldozat, amelyet a jelenben vállal fel az Engem szerető lélek a már egyszer 
meghozott életsors-döntésének megóvása saját jövője, örök boldogsága érde-
kében!

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

946. 
Kérdező: FÉRJEM VÉGLEG ELHAGYOTT?

Vajon végleg elhagyott bennünket a férjem?
HANG: "Drága Gyermekem!

A fiatalkorban barátságból kiérlelődött kapcsolatok szoktak a legélet-
erősebb kapcsolatok lenni a Földön. Persze,  ebbe is bele lehet fáradni, és 
bele is kell fáradni! Azért mondom, hogy KELL, mert a hűség alapja soha 
nem lehet a másik ember. Amint senki nem építheti életét teljesen önmagára, 
ha van némi önismerete, éppen úgy, sőt még kevésbé építheti másik emberre, 
akit mégsem ismerhet annyira, mint önmagát, de annyira mindenesetre, hogy 
hibátlannak nem tudhatja őt, és természetesen nem is várhat olyan értékelést 
a maga részére, mint saját magától. 

Mivel az önszeretet CSÚCSÉRTÉK (Máté 22;39) (de nem azért, mert 
ezt kell elérnie bárkinek is, hanem azért, mert ehhez kell igazodnia minden-
kinek, mert  így vagytok teremtve), ezért minden normális ember tudja, hogy 
semmit nem használ önmagának még azzal sem, ha az egész világot megnye-
ri is, ha ennek következtében lelkének kárát vallja (Máté 16;26)! 

A boldogságról egyszerűen nem lehet lemondani! Ez jelenti azt, hogy 
senki sem szerethet senkit jobban önmagánál! Vagyis, senki sem akarhat sen-
ki kedvéért örökké tartó rosszat önmagának. Ideiglenes rosszat természetesen 
nemcsak akarhat, de akarnia is kell mindenkinek, vagyis kell vállalnia áldo-
zatot, de csak annak reményében teheti normális ember ezt, hogy ezáltal vég-
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eredményben ő jár jól! Csak az képes elveszíteni életét, aki előtt egyértelmű-
vé vált az, hogy ezáltal nyeri azt meg (Lukács 9;24). Senki sem élhet abban a 
tudatban, hogy végleg vesztesen hagyja el földi életét. Aki nem akarja rövid 
távon elveszíteni életét, az ezt csak azáltal teheti meg, hogy kikapcsolja a ha-
lálnak, az örökéletnek még a gondolatát is. Csak azáltal teheti, hogy megpró-
bál nem hinni az örök boldogságban. Tehát csak azáltal, hogy lemond a be-
csületes gondolkodásról, vagyis valamilyen narkotikumba menekül.

Amikor tehát valaki belefárad a másik emberrel kapcsolatban fenntar-
tott hűségébe, akkor lehetősége van felismernie, hogy vagy feláldozza magát 
e hűség oltárán Istenért, vagy feláldozza embertársát hűtlenségével pillanat-
nyi bódultságért. Mivel a bódultság nem örökérvényű, ezért újra válaszút elé 
kerül az, akit nem az önszeretet (ami életelvesztés Istenért), hanem az önzés 
(másik ember föláldozása) vezérel, s újra csak mások szenvedése árán képes 
új bódultságba, narkotikumba menekülni. Ez így megy mindaddig, amíg rá 
nem ébred arra, hogy az önzés nem vezet sehová, amit jónak lehetne monda-
ni. Mindenképpen összetört emberi szívek jelzik önzésének kegyetlenségét, 
míg végül ő maga is kárhozatban véglegesülten találja magát.

Drága Gyermekem! Nagy szeretettel kérlek, hűségedet csak Reám ala-
pozd! Úgy rendezkedj be, hogy életed alapja KETTŐK egymás iránti hűsége 
legyen. Ez az egyetlen helyes megoldás. Függetlenül attól, hogy szerencsét-
len párodnak még milyen utakat kell bejárnia ahhoz, hogy Rám építse életét, 
te ne várj másra! Nagyon szeretlek, és nagyon drukkolok kettőnk kapcsolatá-
ért. Ennél fontosabb számodra semmi sem lehet! Hidd el, férjednek is akkor 
teszed a legjobbat és természetesen gyermekednek is, ha hallgatsz Rám!

Drága Gyermekem! Tudom, hogy ti nem szerettek bizonytalanságban 
élni.  Tudom,  hogy nem szerettek  várakozni  sem.  Tudom,  hogy belátható 
időn belül szeretnétek mindent rendezettnek tudni magatok körül és maga-
tokban egyaránt. De valójában csak e második a lényeg. A lényeg az, hogy 
magatokban legyen rend. A többi mind látszat és mulandó. 

Az a kis hidacska, amit ti földi életnek neveztek, csak a fantáziátokban 
tudja nagynak és rendkívülien fontosnak mutatni magát. Múlt és jövő nem 
más, mint emlékeitek és vágyaitok, álmaitok világa, amelynek csak annyi a 
reális alapja, amennyit a jelenben képes gyakorolni rátok. Azt pedig, hogy 
mennyit képes rátok gyakorolni, tőletek függ! Mindaz, aki legalább törekvé-
sében  igyekszik  az  örök  élet  igézetében  élni,  az  csalódásmentesen  tudja 
olyan benső békében megélni jelen életét, hogy környezetének fényt és mele-
get képes ezáltal sugározni.
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Hidd el, Én tudom legjobban, hogy neked és gyermekednek is mire és 
hogyan van szükségetek. Ne a te elgondolásod legyen jövőtöket illetően a 
döntő! Én görbe vonalakkal is tudok egyenes sorokat írni, és írok is!

Azok az események, amelyekről nem tehetsz, még akkor is az Én ural-
mam alatt állnak, ha látszatra a poklok poklát éreztetik veletek. Az enyéim 
számára Én ura vagyok a körülményeknek is. 

Isten lényegéhez tartozik a BOLDOG ÉLET! Ez azt jelenti, hogy ben-
netek sem tud másképpen élni, még akkor sem, ha a felszínen ádáz küzdelem 
folyik a helyes látásért! Igen. Mindenkinek olyan az élete, amilyennek látja, 
és  mindenki  olyannak látja,  amilyennek Általam,  Velem és  Bennem látni 
akarja!

Neked tehát nincs más feladatod, mint az, hogy arra a jelenre koncent-
rálj, amelynek másik neve a te örök életed. Isten nemcsak önmagáról mond-
hatta :"Én vagyok, aki vagyok!" Mondhatja ezt rólad is. Te is az vagy, aki 
vagy,  még akkor  is,  ha ez  a  vagy-ságod egy olyan fejlődés  áramában él, 
amelynek vége sohasem lesz. A Teremtő és a teremtmény között a lényeges 
különbség az, hogy a Teremtő: ÖRÖK FORRÁS. A teremtmény pedig azál-
tal istenül meg, hogy e FORRÁSHOZ igazodik, e FORRÁSBÓL él, e FOR-
RÁSNAK adja állandóan vissza önmagát!

Drága Gyermekem! Szeretném, ha megértenél! Ne férjedre várj, hanem 
Velem akard áldottá tenni jelen életedet. Ha ezt teszed, akkor teszed legjob-
ban lehetővé férjednek azt,  hogy visszataláljon, de akkor már nem csupán 
hozzád, családjához, hanem HOZZÁNK! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

947. 
Kérdező: KILÁTÁSTALAN  A HELYZETEM

1. Van-e kiút egy kilátástalan helyzetből?
2. Mit kell tennünk, hogy jó irányban haladjunk?

HANG "Kedves Barátom!
1.  Kilátástalan  helyzet  nincs!  Ha volna,  akkor Isten nem lehetne az 

övéi számára sem végleges megoldás! Pedig az! 
Bennem úgy jelent meg az Isten közöttetek, ahogy egyáltalán egy em-

berben megjelenhet (János 14;9). Nekem, mint embernek, nem kudarc volt a 
keresztre feszítésem, hanem kinyilvánítása annak, hogy még a halál sem te-
heti kilátástalanná annak helyzetét, aki üldözőiért, kivégzőiért még a keresz-
ten is imádkozni tud (Lukács 23;34).
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Az ima a kulcsa minden kilátástalan helyzet megoldásának! Nem ima-
szövegek gépies elmondására gondolok! Az imádkozik, aki lelkét, szellemét 
Istenhez emeli! Aki ezt teszi, lehet, hogy így kezdi imáját: "Atyám! Ha lehet-
séges, múljék el tőlem e pohár (Máté 26;39)." De a befejezés mindig ez: "Ne 
igyam ki a kelyhet, amelyet Atyám adott nekem?" (János 18;11). Ez tehát azt 
jelenti, hogy a feltornyosuló nehézségek látása helyett ARRA lát rá, aki még 
hajunk szálait is számon tartja.

Minden imának kell hogy legyen olyan következménye, amely élteti az 
imádkozóban azt az önértékelést, hogy többet ér a verebeknél (Máté 6;26). 
Aki idáig eljut, márpedig idáig az imában minden normálisan gondolkodó 
ember képes eljutni, az már nincs is kilátástalan helyzetben!
2. Jó irányban az halad, aki Velem halad. Velem az halad, aki Értem teszi 
azt, mit tesz. Aki reggel tudatosan elhatározza, hogy Értem fog gondolkodni, 
szólni és cselekedni, az JÓ ÚTON HALAD!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
****************************************************

948. 
Kérdező: NEM LÁTOM AZ UTAT!

 1. Szeretnék Jézus felé menni, de nem látom az utat!
 2. Hogyan segíthetem ki férjemet depressziós állapotából?

HANG: "Drága Gyermekem! 
1. Pontosan olyan lelki állapotban vagy, mint apostolom, aki megval-

lotta,  hogy nem ismeri  az utat  (János 14;5). Neked sem mondhatok mást, 
mint neki: (János 14;6)!

Evangéliumaim alapján felismerhető vagyok annak, aki vállalja, hogy 
az ennek kapcsán felmerülő problémáira választ  keres. E  fáradozás nélkül 
Engem megismerni nem lehet, tehát az ÚT nem ismerhető fel.

2. Minden helytelen állapotból csak az tud kijutni, aki AKAR! Akkor 
akar valaki kijutni helytelen állapotából, ha helytelennek ismeri fel, és kéri a 
segítséget. Pszichikailag nem lehet segíteni annak, aki ezt nem kéri. Ha le-
hetne, akkor Én lennék az első, aki ezt megtenném. De nem lehet!

Tehát magad lelki állapotát kell stabilizálnod az Én segítségemmel, s 
várnod kell, míg példaadó életed hatására nem kér tőled segítséget. Ez a leg-
több, amit tehetsz. Imáid sem irányulhatnak másra, mint arra, hogy megfelelő 
példaadó életet tudj élni!

Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************
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949. 
Kérdező: SZELÍDSÉGRŐL ÉS A SZENTEK KÖZBENJÁRÁSÁRÓL

1. Jézus ostorfonása és azzal való hadonászása nem fér össze bennem 
az evangéliumok Jézusának képével.
2. Miért kell a szentek közbenjárását igénybe venni?

HANG: "Kedves Barátom!
Úgy látszik, médiumom nem tolmácsolta elég világosan és egyértelmű-

en a múltkori válaszomat. Ezért most megpróbálom még egyszer.
1. Erőszak az, amikor valaki ereje többletének tudatában megpróbálja 

rákényszeríteni  akaratát  valakire.  Annak a fölháborodásnak illusztrálására, 
amelyről mindenki tudja, hogy jogos, bármilyen eszközt használ valaki, aki-
nek kisebb fizikai erő áll rendelkezésére, mint ami azok birtokában van, akik 
ellen erejét felhasználja, nem erőalkalmazás! Ha tehát egy plébános egy zász-
lórúddal hadonászva zavarja ki a búcsúsokat a templom előcsarnokából, nem 
erőszakot használ, hiszen könnyedén leszerelhetnék a búcsúsok, ha akarnák, 
hanem jogos felháborodásának ad kifejezést, és ezt még azok is akceptálják, 
akik ellen irányul! Haragudni nem bűn! Sőt, természetes érzelem-megnyil-
vánulás az erkölcsi rossz ellen (Márk 3;5)!

2. A szentek közbenjárásával kapcsolatban a következőket kell tudnod:
Az a szeretet boldogít, amit valaki magában hord, és nem az, amit kap. 

Ez itt, a mennyek országában nyilvánvaló. A Földön viszont, ahol hiányossá-
gok vannak, ott helyénvaló a segítségkérés, de elsősorban ott sem annak ér-
dekében, aki kér, hanem annak érdekében, akit kérnek. Ő az, aki ezáltal ki 
tudja mutatni szeretetét. Ezért a közbenjárásnál elsősorban azok járnak jól, 
akiket kértek, és csak másodsorban azok, akik kérik. Igen, mert  így adtok 
számukra  olyan  lehetőséget,  amelyben számotokra  is  felismerhető  módon 
tudják kimutatni a bennük lévő, az őket boldogító szeretetüket. Így a kérő 
imára  elsősorban  azoknak  van  szükségük,  akiket  kértek,  és  másodsorban 
nektek, akik kérik őket. Önmagamnak mondanék ellent, ha nem tenném le-
hetővé a menny lakói számára, hogy közben járjanak értetek. Igen, mert ez a 
magatartásuk a bennük lévő szeretet természetével együtt jár, mint ahogy a 
Földön élők igényeivel is együtt jár az, hogy szeretteikhez forduljanak segít-
ségért. Ezt az érzületet nem szüntetheti meg az, hogy valaki Hozzám is for-
dulhat közvetlenül. Ti nemcsak Hozzám akartok tartozni, hanem egymáshoz 
is! A bennetek lévő szeretetnek mondana ellene az, ha azt mondanátok, hogy 
nem akartok egymáshoz tartozni, csak Hozzám, és nem igényeltek segítséget 
senkitől, csak Tőlem. Ha pedig Én másokon keresztül akarlak segíteni ben-
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neteket, akkor az nektek nem is kell. Ez bizony nem lenne bennetek a szere-
tet hangja!

Drága Barátom! Ne akarjátok kirekeszteni egymást szeretetetek kibon-
takoztatásából!

A Földön ti is rászorultok másokra, és rátok is szorulnak mások! Ez a 
függés nem szűnik meg azáltal, hogy valaki átlépi a földi élet határát, mivel 
ez nem is annyira függés, mint inkább a szeretet termékeny kapcsolata. A 
Földön igény van betöltődésre is, míg itt a kiáradás az, ami boldogít. Ez a ki-
áradás akkor is van, ha nem kéritek, de ha kéritek, akkor sokkal személyibbé 
válik, s ezért a ti szívetekben izzóbban tud megnyilvánulni.

Lehet, hogy neked kicsit komplikáltnak tűnik az előbb elmondott ok-
fejtés. Ennek oka az, hogy nem mint gyermek állsz hozzá a szentekhez, ha-
nem mint okos felnőtt,  aki még azt sem érti meg, hogy Nekem miért volt 
szükségem a szentek segítségére (Lukács 9;31, és 22;43).

Én nem létezem számodra sem mindenkin kívül, csak mindenki által! 
Nemcsak a názáreti Ácsban vagyok jelen, hanem mindannyitokban. A Föl-
dön elsősorban rászoruló módon, az égben elsősorban segítő módon vagyok 
jelen mindenkiben! Ha tehát a szentekhez fordulsz, akkor nem Engem ke-
rülsz  meg, hanem úgy találkozol velem, hogy ezáltal  az illető  szentnek is 
jobban lehetővé teszed azt, hogy átélje a Velem való és érted élő, boldogító 
kapcsolatát.

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
*****************************************************

950.
Kérdező: A SZELLEMVILÁGGAL ÉS EGYÉBBEL KAPCSOLAT

1. Mi a feladatom itt a Földön?
2. Hogyan kerülhetek kapcsolatba a szellemvilággal?
3. Barátnőmmel kapcsolatban szeretnék tisztán látni.
4. Édesanyámat hogyan tudnám legjobban segíteni a gyógyulásban?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  El  kell  olvasnod a  HANG köteteit!  Feltétlenül  meg kell  értened, 

hogy pontosan akkor jársz az Én utamon, amikor rizikót vállalsz olyan életel-
vesztés-megnyerés játszmában, amelyben Én csak belülről irányíthatlak köz-
vetlenül.

2. Te kapcsolatban vagy a szellemvilággal! Ebből a világból mentél le 
a Földre azért, hogy megtanuld és megvalósítsd a szeretni tanítás isteni hiva-
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tását. Az érlelődést sem siettetni, sem elhanyagolni nem szabad! Égi célok 
érdekében kell földi értékeket eszköznek használni.

3. E téren nem adhatok más útbaigazítást, mint azt, amit úgyis tudsz. 
Embert ember nem képes boldogítani! Istennél kevesebbel senki be nem ér-
heti! Minden emberi kapcsolat annyiban áldott kapcsolat, amennyiben Hoz-
zám segíti tagjait.

4. A betegség is kegyelem. Az egészség többször bódít, mint boldogít. 
Édesanyádat neked nem gyógyítanod kell, hanem az Én szeretetemmel sze-
retned. Tehát azt a jót kell akarnod neki, amit Én akarok. Én pedig mindenki-
nek a legjobbat akarom, tehát MAGAMAT!

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"
******************************************************

951. 
Kérdező: MIÉRT JÖTTEM  A FÖLDRE?

1. Milyen megbízatással jöttem a Földre?
2. Fizikai vagy asztrál síkon kell segíteni az embereken?
3. Milyen karmikus adósságom van?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nagy gondban vagyok veletek. Önálló, szabad döntések helyett KÍ-

VÜLRŐL várjátok  Tőlem  az  eligazítást.  Médiumaimat  rendre  kísértésbe 
hozzátok  azáltal,  hogy olyan konkrét  választ  akartok  kapni  kérdéseitekre, 
amely megóv benneteket az egyéni döntésekkel járó felelősség vállalásától. 
Mind a mai napig nem értitek meg azt a kijelentésemet, amely szerint jobb 
nektek, hogy Én elmentem (János 16;7).

Nekem nem az a fontos, hogy egy feladat, melynek elvégzésére képe-
sek vagytok, elvégződjék, hanem az, hogy érett,  mérlegelni tudó és akaró, 
kockázatokat vállaló, még az élet elvesztésének kockázatát is Értem vállaló, 
felelős lelkekké váljatok. Olyanokká, akik nem arra várnak, hogy kívülről vi-
lágos utasítást kapjanak, hanem hisznek Bennem, bíznak Bennem, Bennem, 
aki Lelkem által belülről, a józan ész által vagy annak ellenére, de szándék-
ban Értem és Engem vállalva lépnek a szellemi, lelki fejlődés útjára.

2. Az embereket mindenképpen szolgálni, de nem kiszolgálni kell. Te-
hát eléjük kell élni, hogy betelt az idő, elérkezett Általam a Földre az Isten 
országa, s ennek felismerése azt kell hogy eredményezze, amit nyilvános mű-
ködésem kezdetén jelentettem be (Márk 1;15). Tehát mindent a gondolko-
dás-átalakítás szolgálatába kell állítanotok! 
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Tanulj tehát, hogy taníthass, és legyenek megtapasztalásaid, hogy ta-
núskodhass!

3. Karmikus adósságod az, hogy a fától nehezen látod meg az erdőt! 
Kétségtelenül okos dolog az, hogy részletek által akarod megoldani az egé-
szet, de számodra az lenne a fontos, hogy az EGÉSZ álljon előtted élesen, s 
ne vessz bele a részletekbe. Az EGÉSZ pedig - mint már annyiszor mondot-
tam - a SZERETNI TANÍTÁS!

Megáldalak a BELSŐ LÁTÁS KEGYELMÉVEL!"
******************************************************

952. 
Kérdező: KIK DOLGOZNAK RAJTAM?

1. Mi az Úr célja velem?
2. Mikorra várhatom a gyógyulásomat?
3. Kik dolgoznak rajtam? Kell-e védekeznem?

HANG: "Drága Gyermekem!
 1. Nagy gondban vagyok veletek. Mint előzőleg már megírtam.
(Hang 951;1.)

2. E második kérdésedre azt kell válaszolnom, hogy halálra ítélt tested 
gyógyulása számodra hangulati kérdés. Hidd el, hogy igazán csak akkor tu-
dod jól érezni magadat, ha feledve magadat, mások gondját-baját igyekszel 
boncolgatni  a  benned lévő szeretetemmel.  Ennél  kevesebb nem tud  meg-
nyugtatni, ennél több pedig nem áll rendelkezésedre.

3.  Most  csalódást  fogok  okozni  neked.  Senki  nem  dolgozik  rajtad 
olyan értelemben, hogy bárkinek kezében is eszköz lehetnél. Ezt még Én sem 
tudom megtenni veled!

Vannak olyan események, amelyeknek a testre gyakorolt hatása külső-
leg is megnyilvánulhat, de ez nem érinti a lényeget. Amint a tenger mélyén 
honoló csendet nem zavarhatja meg a felszínen hullámokat hasító hajó, le-
gyen az bármilyen csatahajó is,  éppen így lelked az Én otthonom, s nincs 
olyan űrlény vagy szellem, aki ezt felbolygatni tudná, hacsak te erre tudato-
san engedélyt nem adsz! Akkor érhet téged belülről bántódás, ha tudatosan 
Nekem ellentmondasz  az erkölcs területén. Mindaddig, amíg szándékod az, 
hogy Nekem kedvembe járj, semmiféle bőrkiütés, semmiféle testi elváltozás 
benső békédet, tehát boldogságodat meg nem zavarhatja. Hidd el, Isten a kö-
rülményeknek is Istene, és semmi nem árthat azoknak, akik Engem szeretnek 
(Márk 16;18)!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL !"
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******************************************************
953. 
Kérdező: AGGASZT A BIZONYTALAN JÖVŐM

1. Munkámmal kapcsolatban idegileg nagyon fáraszt az, hogy 
               bizonytalan a jövőm.

2. Családomban nem érzem azt a megbecsülést, amit - 
     gondolom - joggal elvárhatok.

HANG: "Gyermekem!
Miután médiumom nagy-nehezen átrágta magát gyakran olvashatatlan 

szavaidon, azt már nem tudta eldönteni, hogy a HANG tíz kötetéből melyiket 
kéred. Nem, mert te ezt írtad: "Szeretném megrendelni a "Hang" című köte-
tet."

Szeretettel kérlek, írd meg világosabban, hogy akarod-e mind a tíz kö-
tetet (darabja: 250 Ft.), vagy csak valamelyiket belőle. Amit kérsz, azt postán 
megkapod úgy, hogy még a postaköltséget sem kell fizetned.

 Munkáddal  és  kérdéseiddel  kapcsolatban  ma  sem tudok  okosabbat 
mondani, mint mondottam kétezer évvel ezelőtt (Máté 6;25-34). Annyit vi-
szont hozzáteszek, hogy családodat ne féltsd! Családod nem a tiéd, hanem az 
Enyém! 

Az a megkötözöttség, amely fölösleges teherként nehezedik idegeidre, 
arra figyelmeztet, hogy ne akarj az Én helyembe lépni, és ne engedj mást az 
Én helyembe kerülni!  Amíg valaki  hangsúlyt  tesz  arra,  hogy mások,  akár 
gyermeke, akár házastársa, hogyan viselkednek vele szemben, addig elmegy 
a lényeg mellett. Vagyis amellett, hogy ő Velem kapcsolatban hogyan visel-
kedjen. 

Amíg valaki nem ébred annak tudatára, hogy életében a legnagyobb jó 
pontosan az,  hogy Velem kapcsolatban lehet,  addig olyan rabláncot  hord, 
ami már a Földön is pokollá teszi életét, mivel depressziók, csalódások, ér-
tetlenségek, meg nem becsülések sorozatát éli meg. 

Mielőtt a Földre jöttetek, tudtátok, hogy azért kellett eljönnötök, mert 
csak a Földön vagytok képesek megharcolni magatokban azt a szabadsághar-
cot,  amely nélkül  Lelkem nem tud  bennetek  boldogítóan  működni  (2Kor 
3;17).

 Az a szülő, aki nem tud szabaddá válni gyermekétől, nem is tudja azt 
helyesen szeretni. Neked nem gyermekeidért kell élned, hanem Értem! Nem 
te választottad gyermekeidet, hanem ők választottak téged, éspedig egy rövid 
időre! Választásukért ők felelnek, és nem te! Te azért felelsz, hogy életedben 
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Isten abszolút első legyen! Tehát úgy legyen az első, hogy nincs második. 
Családod TÜKÖR! E TÜKÖRBEN megismerheted jó és kevésbé jó tulaj-
donságaidat. Ne a TÜKRÖN akarj változtatni, hanem magadon!

Számodra ez a boldogság útja!"
*******************************************************

954. 
Kérdező: VÁLJAK ÁLDOZATTÁ CSALÁDOMÉRT?

1. Édesanyám fel tud-e készülni betegségének megszüntetésére?
2. Érdemes vállalnom, hogy áldozattá váljak családom érdekében?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Édesanyád már akkor felkészült betegségének elfogadására, mielőtt 

a Földre jött. Betegségének megszűnése nem csupán tőle függ. Tőle az függ, 
hogy lelkében Rám találva megértse: minden csak javára válhat mindaddig, 
amíg Én vagyok számára a legfontosabb!

2. A te életáldozatodra pedig természetesen csak azt mondhatom, ami-
re magad is rájöhetsz. Értem kell vállalnod minden áldozatot! Nem felada-
tod az, hogy férjedet megjavítsad! Az ő feladata a megjavulás, és akár megte-
szi,  akár nem, magatartásának következményei reá hullnak vissza vagy ál-
dásként, vagy átokként, attól függően, hogy javul vagy nem javul. 

A te számodra férjed és egész családod, rokonságod olyan TÜKÖR, 
amelyben felismerheted hibáidat és erényeidet egyaránt. Nem a tükrön kell 
tehát változtatnod, hanem magadon, hogy életáldozatod az örök életed szá-
mára teremjenek jó gyümölcsöket.
   Megáldalak benneteket SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

*******************************************************
955. 
Kérdező: ERŐSZAKKAL TEREMTHETEK RENDET?

1. Hogyan érhetem el, hogy családomban szeretet uralkodjék?
2. Valóban én vagyok a hibás?
3. Erőszakkal nem akarok rendet teremteni. Talán jobb lett 
    volna, ha nem küldöm el azt, akit elküldtem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amit te szeretnél, arra Én sem vagyok képes! Neked nem magad kö-

rül, hanem csupán magadban kell rendet teremtened. Ennek egyszerű módja 
az, ha lemondasz arról, hogy az igazadért harcolj. Csak azok lehetnek boldo-
gok és békét hordozók, akik fölvállalják a Földön azt, hogy az irgalom rend-
jén munkálkodjanak. 
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Valóban nem szabad erőszakkal megpróbálni rendet teremteni. De azt 
is nyilvánosságra kell hoznod, hogy nem akarsz senkivel bűnrészességet vál-
lalni! Te arra, amit rossznak tartasz, nem mondhatod senki kedvéért, hogy az 
jó! Arra kell törekedned, hogy ne azért kelljen szenvedned, mert gyengébb 
vagy másoknál, hanem azért, mert nem vállalod, hogy rád kényszerítsenek 
olyasmit, amit rossznak tartasz.

2.  Amiben hibásnak tartod magadat,  csak abban vagy hibás. Ne en-
gedd, hogy a bűntudat eluralkodjék rajtad! Ha hibáztál, jöjj Hozzám, s Én 
mindig megbocsátok. Ennek örülj!, és ne azon keseregj, hogy hibáztál!

3. Ha komolyan Hozzám akarsz tartozni, akkor nem kell  elküldened 
soha senkit, mivel úgyis elhagynak azok, akik Engem nem tudnak elviselni 
benned. Mert Én benned akarok élni! Lelked valóban az Én Lelkem otthona, 
temploma! Az öntudat nem gőg!, és az önleértékelés nem alázat! Én nagyra 
értékellek téged! Nagyon szeretlek, és nagyon bízom abban, hogy a jövőben 
jobban meg tudom értetni Magamat veled.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

956.
Kérdező: EL LEHET TÚLOZNI AZ ISTEN IRÁNTI SZERETETET?

1. Egy csodálatos álmomról kérem a HANG véleményét.
2. Hiszem, hogy Jézus bennem él!
3. Nem viszem túlzásba Isten szeretetét!
4. Őrangyalomról szeretnék többet tudni.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Álmod Tőlem volt! Én szóltam hozzád, és az a vágyam, hogy együtt 

élj Velem. Lelkemmel irányítani foglak. Meg fogod tapasztalni, hogy a leg-
természetesebb utak is mennyire rendkívüliek, ha Általam, Velem és Ben-
nem járod azokat!

2.  Számomra is  egyik legboldogítóbb megjelenési  formám az,  hogy 
benned élhetek (János 14;23).

3. Az isteni erényeket, tehát a HITET, A REMÉNYT ÉS A SZERETE-
TET  nem lehet túlzásba vinni. Elrontani lehet mindegyiket. Az elrontott HIT 
= babona. Az elrontott REMÉNY = vakmerőség. Az elrontott SZERETET = 
önzés. [Nem ÖNSZERETET!, mert az ÖNSZERETET az csúcsérték (Máté 
22;39)]!

4. Őrangyalod mindig van, de nem mindig ugyanaz. Szellemi, lelki fej-
lődésed szerint változnak őrangyalaid, amint egy gyermek életében a külön-
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böző iskolai fokozatok szerint változnak a tanárok. Mindig a neked legmeg-
felelőbb szellemtestvéred áll rendelkezésedre. Köszönd meg többször a feléd 
áradó szeretetét,  és kérd segítségét, hogy a benne lévő szeretet, mely őt is 
boldogítja, mindkettőtöket jobban át tudjon járni!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

957.  Kérdező:  MIÉRT  NEM  ISTEN  SZÓL  HOZZÁNK 
KÖZVETLENÜL?

1. Miért nem Isten szól odaátról, ha mindenható és hatalmas?
2. A tenger-elméletünkről mi a véleménye a HANG-nak?
3. Jézus miért jött a Földre?
4. Miért lenne Isten HÁRMASSÁG?
5. Ha Isten mindent tud, akkor miért fontos számára az ember a Föl-
dön?
6. Hogyan lehet Isten velünk LÉTAZONOSSÁGBAN?
7. Szenvedés nélküli szeretet még a Mennyországban sincs 
    jelenleg? Mi az, hogy jelenleg? Ott is van idő? Van tér is?
8. Hogyan állhatnak közelebb a szentek és angyalok az 
    emberhez, mint Isten?
9. A szentek túlzott tisztelete nem juttat vakvágányra bennünket?

HANG: "Drága Barátaim!
Nagyon örülök kérdéseiteknek! Igen, mert e kérdések arról tesznek ta-

núságot,  hogy gondolkodó,  szellemi  emberek  vagytok,  akik  nem akarnak 
szériában gyártott elméletekkel ruházkodni, hanem belülről, önmagatok által 
és önmagatokra szabott nézetek irányításától remélitek azt, hogy lelki, szelle-
mi fejlődéseteket biztosítani tudjátok.

Az ilyen szellemi alapállásnak addig van létjogosultsága, amíg a nyi-
tottság és a tanulékonyság jellemez benneteket. Föltett kérdéseitek ezt iga-
zolják.

Mielőtt válaszolnék kérdéseitekre, előre kell bocsátanom pár gondola-
tot:

1.  Minden  olyan  valóság  megismerése,  amely  nem  érzékszerveitek 
megtapasztalásain nyugszik, az vagy kikövetkeztetés útján (logikus gondol-
kodás), vagy tekintélyelv (hit) alapján szerezhető meg.

2. Minden olyan valóság, amelyet csak tükör által, homályban láthat-
tok, tehát tekintélyelv alapján fogadtok el [ilyenek az anyagon túli létből az 
erkölcsi  magatartásotokra (a boldogságotokra)  hatással  lévő felismerések], 
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csak annyiban rendelkezhet kötelező erővel, amennyiben itt és most értelem-
mel is alátámaszthatók. Tehát késznek kell lennetek arra, hogy lecseréljétek 
vagy módosítsátok teóriátokat olyan - szintén lecserélhető, módosítható - te-
óriára, amely egyértelműbb feleletet ad a jelenben felmerülő kérdéseitekre.

3. Meg kell még említenem, hogy leveletekre adandó válaszom sok te-
kintetben újabb kérdéseket vethet fel, ezért érdemes lenne elgondolkodnotok 
azon, hogy nem lenne-e okosabb egy személyes találkozást megbeszélni mé-
diumommal,  amikor is a közvetlen párbeszéd előnyeit felhasználva tisztul-
tabb fogalmi rend birtokába kerülhetnétek. Ezek után megpróbálok tömören 
válaszolni felvetett kérdéseitekre:

1. Először is a SZERETET ISTENE és az ISTEN SZERETETE nem 
lehetnek egymással ellentétben! Ez azt jelenti, hogy Isten, aki létbentartó mó-
don van jelen teremtményeiben,  éppen azáltal  tudja boldogítani teremtmé-
nyeit, ha bevonja őket olyan partneri szerep vállalásába, mely lehetővé teszi 
számukra a bennük lévő jelenlétének, tehát a bennük lévő SZERETETNEK, 
általuk tudatosan vállalt kiáradását. Ezért, ha nem feltétlenül szükséges, Isten 
nem szokta kikerülni teremtményei felhasználását.

Másodszor pedig Isten nem mindenható abszolút értelemben. Abszolút 
értelemben a mindenhatóság = fából vaskarika. Isten még azt sem teheti meg, 
hogy ne kárhozzon el az, aki el akar kárhozni. Finomabban: Isten nem teheti 
meg, hogy ne létezzen az, aki Nélküle akar létezni. Mint ahogy azt sem teheti 
meg, hogy Nélküle boldog legyen az, aki boldogságra, tehát Istenre van te-
remtve! Aki tehát Isten nélkül akar létezni, az csak boldogtalanul létezhet! 

Ha tehát  Isten  nem abszolút  mindenható,  akkor  nem lehet  abszolút 
mindentudó sem, mivel Isten tulajdonságai azonosak Isten lényegével! Isten 
nem a teremtményei  jövőjének ismeretében  teremthette  meg Önmagára  a 
szellemi lényeget, hanem saját szeretetének, szeretete erejének tudatában tet-
te ezt. Ez a SZERETET előbb-utóbb mindenkit át fog ölelni, mert előbb-u-
tóbb mindenki rá fog jönni SZABADON, hogy boldogságát, tehát élete értel-
mét és célját másképpen nem érheti el! A SZERETET hatalma éppen a ki-
szolgáltatottságában van! Szerény hasonlattal élve, egy gyermek hatalma és 
ereje éppen kiszolgáltatottságában van. Kiszolgáltatottsága miatt áll VÉDE-
LEM alatt! A SZERETET LEGYŐZHETETLEN! Éppen azáltal, hogy nem 
vállalja a harcot! Nem árt, megbocsát és ad! AZ ISTEN ILYEN!

2.  A  tenger-elméletről  nem a  leghízelgőbb  a  véleményem,  bár  sok 
megnyugtató momentumot tartalmaz. Maga az egész a problematikus! A ten-
ger ugyanis nem cseppekből áll! Cseppnek azt a vízmennyiséget nevezitek, 
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amely a Föld vonzása következtében elválik a tengertől. A tenger nem csep-
pekből áll, mint ahogy azt sem lehet mondani, hogy bögre-vizekből áll! Bár, 
mint mondottam, megnyugtató és termékenyítő gondolatnak tűnik az, hogy 
amint a Föld vonzása képes leválasztani valamely vízrészt a tengertől, előbb-
utóbb mégis oda tér vissza, az ember is, a boldogságra teremtett szellemi lé-
tező is ki van téve annak a szomorú sorsnak, hogy a Föld vonzása leválasztja 
a SZERETETRŐL, ahová ezután csak keserves szenvedések, áldozatok  árán 
juthat vissza. 

Mégis, e teóriában az első gomb valahogy félre van gombolva. Szeren-
csésebbnek tűnik az a hasonlat, amelyet Én mondottam egykor: "Én vagyok a 
szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők" (János 15;5). Mostani tudatotoknak talán 
még jobban megfelelne az a hasonlat, ha azt mondanám, hogy Atyám a Nap, 
Én vagyok a Napsugár, melynek Fénye és Melege a SZENTLÉLEK, ti pedig 
ennek a Napsugárnak,  mely hullámzásnak is,  részecskéknek is  felfogható, 
valamiképpen megélői, élvezői lehettek, míg le nem váltok Rólam, illetve ha 
visszatértek Hozzám! Földre-jöttömnek egyik értelme éppen az volt,  hogy 
emberi  szinten  elmondjam és  megmutassam nektek,  hogyan  lehet  eljutni 
Hozzám, és hogyan lehet megmaradni Bennem.

3. És ezzel már át is térek harmadik kérdésetekre.
Isten oldaláról nézve, Nekem el KELLETT jönnöm. Miért? A szerető, 

teremtő Isten lényegével azonos, tehát Részéről szükséges az, hogy teremt-
sen. De az is szükséges, hogy Önmagához méltót teremtsen. Önmagához vi-
szont csak Ő Maga méltó! Ezért logikailag Istenben az volt az ELSŐ, hogy 
teremtményesüljön. Ez történt meg Általam! Bennem úgy teremtményesült 
meg az Isten, mint sem Előttem, sem Utánam soha senki másban! Teremtmé-
nyi szinten azt lehet mondani, hogy Isten pontosan olyan, mint Jézus! " Aki 
Engem látott, az látta az Atyát is" (János 14;9)! Velem betelt az idő (Márk 
1;15)! A teremtmény oldaláról is megtörtént az, ami Isten oldaláról egyálta-
lán megtörténhet. E teljességgel elkezdődött tehát a mulandó világnak, mint 
CÉLNAK, a vége. E pillanattól kezdve már csak ESZKÖZ JELLEGŰ, már 
csak annak van CÉL-értelme, ami túlmutat a mulandóság határain. Ezért ér-
telmetlen minden rang- és uralmi kórság! E pillanattól kezdve minden esz-
köz arra, hogy Általam, Velem és Bennem átértékelődjön a mulandó világ 
olyan  múlhatatlan  valósággá,  amelyben  Isten  lesz  minden  mindenben,  de 
nem úgy, mint a tengerbe visszatérő tengercsepp, hanem úgy, mint a parázs-
ba került szén, amely szintén parázzsá válik!

1148.



4.  Mivel  a  SZERETET mindig  az  ajándékozás  valamilyen  formája, 
ezért léte csak akkor lehetséges, ha van AJÁNDÉKOZÓ, van AJÁNDÉKO-
ZOTT és van AJÁNDÉK. Ha bármelyik hiányzik e háromból, már nem lé-
tezhet szeretet-megnyilvánulás! És négy sem lehetséges, mert akkor a három 
közül valamelyiknek duplikálódnia kell.

Isten HÁROMSÁGA nem egyszerű elnevezés csupán, hanem értelem-
mel alátámasztható MISZTÉRIUM! Az Isten-kép egyik eltorzulási formája 
az EGY-ISTEN túlhangsúlyozása a HÁROMSÁGOS ISTEN rovására, taga-
dására. Akik ezt teszik, azok valójában Velem, Jézussal sem tudnak lényegé-
ben mit kezdeni, csupán felületi szinten, leszűkített kapcsolatban tudnak élni 
Velem. Emlékképpé zsugorodom életükben, s Lelkem ereje ezáltal nem ké-
pes  megfelelő  szabadságot  biztosítani  másoknak  velük  szemben,  így úgy 
gondolják, hogy mindig szükségük van hatalmi támogatásra. Sajnos, ez nem-
csak  azokkal  történik  meg,  akik  tagadják  Isten  HÁROMSÁGÁT,  hanem 
azokkal is, akik hirdetik ugyan, de úgy elmisztifikálják, hogy gyakorlatilag 
nem tudnak mit kezdeni vele, tehát gyakorlatilag tagadják azt. 

Így épült a Sátán az ÉN TITOKZATOS TESTEMBEN hatalmi struktú-
rává!  Így azok, akik nem fogadják el, vagy elfogadják, de csak elméleti sí-
kon Isten HÁROMSÁGÁT, azok önmagukkal sem tudnak mit kezdeni olyan 
értelemben,  hogy a  szőlőtő-szőlővessző  LÉTAZONOSSÁGOT  FELFOG-
HATNÁK. Valamikor ezt így fejeztem ki:" Ha valaki szeret Engem, az Atya 
is  szereti  őt,  hozzá  megyünk és lakást  veszünk nála" (János  14;23).  Sőt!, 
szinte mind a HAT (6) megjelenési formámat bizonyos értelemben képzel-
gésnek tartják,  s  nem tudják elfogadni  azokat  megélhető  realitásoknak.  E 
megjelenési formáim a HANG köteteiben megtalálhatók.

5. Mivel Isten nem lehet abszolút értelemben  mindenható,  éppen így 
mindentudó is csak annyiban lehet, amennyiben ez mindenki javát szolgálja. 
Tehát bután az Isten sem tudhat semmit. Nem tudhat pl. olyat, hogy te egy-
szerre vagy szabad is meg nem is ugyanabban a helyzetben és irányban. A 
predestináció azért képtelenség, mert  Istent buta módon abszolutizálja. Az 
ember és az egész teremtés Istennek is érdekes! De nem azért, mert nem tud-
ja, hogy mi jön ki belőle, hanem azért, amiért egy művésznek érdekes az al-
kotása. Maga a megvalósítás, a megvalósulás az izgalmas.

Isten  bizonyos  értelemben  elég  önmagának  (ezért  SZENTHÁ-
ROMSÁG), egy másik értelemben pedig nem, mivel nemcsak befelé képes 
élni, hanem teremtményeiben, teremtményei felé is. Megjelenési formái Neki 
is nélkülözhetetlenül fontosak! 
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6. Istennél a szabad választás azt jelenti, hogy amit akar, az Van, amit 
nem akar, az nincs. Szellemi teremtményei akarhatják azt, amit Ő akar, tehát 
ami van, és akarhatják azt, amit nem akar, vagyis ami nincs, ami csak látszat. 
Amikor azt akarja valaki, amit Isten akar, akkor Isten Lelke élteti őt. Ez je-
lenti a LÉTAZONOSSÁGOT! Isten Lelke a teremtményeiben is azonos saját 
AKARATÁVAL! Amikor valaki tudatosan nem akarja azt, amit Isten akar, 
akkor ez a LÉTAZONOSSÁG csupán létbentartássá degradálódik. Ez csak a 
szellemi  létezőknél  lehetséges,  mivel  szabadságuk, választási  szabadságuk 
révén képesek kiszorítani Istent erkölcsi életük területéről, tehát akarhatnak 
boldogtalanok lenni. Isten csak ezen a területen kiszolgáltatott a teremtmé-
nyeinek. Más területen abszolút ÚR! Az valami mérhetetlen nagy megtisztel-
tetés a teremtmények felé, s ugyanakkor az önszeretet tartalma, hogy vigyáz-
hatnak, sőt vigyázniuk is kell Istenre, ha boldogok akarnak lenni!

7. A mennyek országa és a földi élet vonatkozásban vannak egymással. 
E vonatkozás egyik pontján nincs "jelenleg", de a másik pontján VAN! E 
kérdésetek válaszában tehát arról van szó,  hogy mindaddig, míg a Földön 
bárki boldogtalanná teheti önmagát, Isten, aki bizonyos értelemben MAGA 
A MENNYORSZÁG, szenved emiatt. A szeretéssel elvileg mindig együtt jár 
a szenvedés. Gyakorlatilag viszont csak addig, amíg van szenvedést okozó. 
A szenvedést okozóknak a Földön kell megszűnniük, hogy a Mennyország-
ban se legyen szenvedés. Ezt a vonatkozás természete követeli!

Itt meg kell még említenem, hogy Isten és teremtményei vonatkozásá-
ban mindig van, tehát a mennyek országában is van a teremtmények oldalán 
olyan, amit időhöz lehet hasonlítani, mivel a teremtményekben itt is van vál-
tozás, kommunikálás, fejlődés, kibontakozás. A látás-szeretés, még jobban 
látás, még jobban szeretés végtelenre nyitottan transzformálják egymást. A 
mennyek országa kicsit sem unalmas állapot! Apostolom erre érzett rá az 1. 
János 3;2-ben.

Amit pedig a "térről" mondottatok, arról tudnotok kell, hogy a tér nem 
egy önálló valóság, hanem az anyagnak az a tulajdonsága, hogy viszonyítha-
tó más anyaghoz. A Földön (és nemcsak a Földön) az időről is azt lehet mon-
dani (ismét azt kell mondanom, hogy bizonyos értelemben), hogy nem léte-
zik teremtményektől, mozgástól független, önálló léttel. A múlt és a jövő a 
JELEN "tulajdonsága". Egyik sincs a maga valóságában sem a jelenben, sem 
a jelen nélkül. A múlt azért múlt, mert  már nincs. A jövő azért jövő, mert 
még nincs. A  jelen mindig hordoz valamit  abból, ami volt,  és abból,  ami 
lesz. Ami volt, azt az emlékezés szintjén, ami lesz, azt az elgondolás, terve-
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zés, fejlődés, haladás szintjén. Tehát minden teremtett létező a maga létsíkjá-
nak megfelelő szintjén hordoz egy olyan tulajdonságot,  amely alapján lehet 
múltról vagy jövőről beszélni vele kapcsolatban, illetve ha szellem lény, tud 
beszélni mással kapcsolatban.

8. Mivel a szentek is,  az angyalok is TEREMTETT lények, és nem 
egylényegűek  a  TEREMTŐVEL,  ezért  a  MEGTAPASZTALÁS  felületi 
szintjén közelebb vannak egymáshoz, mint a Teremtő hozzájuk. Szó sincs 
arról,  hogy jobban szerethetnék  vagy jobban megérthetnék  egymást,  mint 
ahogy a Teremtő érti teremtményeit, de igenis szó van arról, hogy a FEJLŐ-
DÉST, az önmagukra és egymásra vonatkozást jobban megtapasztalják, mint 
teszi ezt Teremtőjük. Isten ettől nem kevesebb, mert a teremtmények relatív 
tökéletessége Istenhez viszonyítva tökéletlenség.  Isten pl. nem tud járni. Te-
hát a járás megtapasztalása terén a járni tudók közelebb vannak egymáshoz, 
mint Teremtőjükhöz. De a járást megtapasztalható képesség, mely tökéletes-
ség a maga nemében, ahhoz viszonyítva, hogy valaki mindenütt jelen van, tö-
kéletlenség.

A szentek  és  angyalok tehát  Istenhez  viszonyított  tulajdonságaikban 
közelebb állnak egymáshoz, mint Istenhez. Tehát a tökéletlenségük viszony-
latában. ( A járás tökéletlenség ahhoz viszonyítva, hogy valaki mindenütt ott 
van!). A teremtmények boldogtalansága lehetséges. A Teremtő boldogtalan-
sága nem lehetséges.  Ilyen értelemben a  teremtmények közelebb lehetnek 
egymáshoz, mint a Teremtőjük őhozzájuk.

9. A rossz nem más, mint egy elrontott jó. Soha nem szabad negligálni, 
elhanyagolni egy jót azért, mert elrontható. A szentek tisztelete is elrontható, 
tehát lehet bálványimádás, az Isten tisztelete is elrontható, tehát lehet babona, 
a szeretet is elrontható, tehát lehet önzés, stb. De sem ezek, sem más olyan 
érték, amely JÓ, de el lehet rontani, nem jogosíthat fel senkit arra, hogy ne 
tartsa azt jónak!

A HITET,  a  REMÉNYT,  a  SZERETETET nem lehet  eltúlozni,  de 
mindegyiket el lehet rontani. Ennek ellenére, határtalanul kell HINNI, RE-
MÉLNI, SZERETNI!

Megáldalak benneteket a HIT, a REMÉNY és a SZERETET LELKÉ-
VEL!"

******************************************************
958. 
Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK-E? MI A TEENDŐM?

1. Jó úton járok? Mi a teendőm?
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HANG: "Drága Gyermekem!
Kérdésedre válaszolva két kérdést kell megvizsgálnod. 1. Kivel élsz? 

2. Hogyan élsz?
Az jár jó úton, aki Velem él! Az él Velem, aki minden reggel nemcsak 

Velem indul útjára, de előtte meg is beszéli velem, hogy hová megyünk, és 
miért megyünk oda, ahová megyünk. Ezen kívül még azt is megbeszéli Ve-
lem az, aki Velem akar élni, hogy hogyan viselkedjünk ott, ahová megyünk. 
Tehát hogyan készítsük elő a talajt arra, hogy a szeretni tanítás valahogyan 
elkezdődjék. Mert Velem csak azért lehet élni,  hogy növekedjék a fény, a 
béke, de ugyanakkor annak az igazságnak a megismerése is, amely egyedül 
képes szabaddá tenni (János 8;32-36).

Mivel  minden ember  HIVATÁSA a szeretni  tanítás,  ezért  ezt  szem 
előtt tartva kell megválasztani, alkalmazni az erre legmegfelelőbb eszközö-
ket.  A lelki  nagykorúság  megköveteli,  hogy ne  csak  ti  alkalmazkodjatok 
Hozzám, hanem Én is alkalmazkodjam hozzátok. Csak ezáltal válhattok fele-
lős személlyé, csak ezáltal lehet kipróbált a szeretetetek.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

959. 
Kérdező: APOSTOLOK, HANG, MÁRIA, UFÓK, REINKARNÁCIÓ

1. Jézus Péter apostolt tette földi helytartójává?
2. A HANG alakjában úgy szól Jézus, mint az apostolok által?
3. Mária misszióját hogyan lehet a legjobban segíteni?
4. A Bibliában nincs utalás az újraszületésről, médiumokról.
5. Az ufók valóban angyalok?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Helytartója annak van,  aki nincs jelen ott,  ahol  időnként  szükség 

volna jelenlétére. Mivel Én Lelkem által mindenütt jelen vagyok, ezért na-
gyon csínján kellene bánnotok e kijelentéssel: "Jézus földi helytartója". ANy-
nyi magyarázatot kellene tenni hozzá, hogy jobb e kijelentést nem használni. 
Ezzel is úgy vagytok, mint a pápai tévedhetetlenséggel. Ahhoz, hogy ne le-
hessen félreérteni, szinte külön tanulmányt kell mellékelni hozzá magyará-
zatként.

E  szavak  "helytartó",  "tévedhetetlen",  jól  jönnek  egy olyan  hatalmi 
struktúrában, ahol valaki egyeduralomra törekszik. A lényegen nem változtat 
az, hogy ezt valaki csúnyán vagy szépen teszi.  E szavak nehezen találnak 
kapcsolatot azzal a szolgáló szeretet-állapottal, amelyet Én Egyházamtól el-
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várok. Én Pétert is bárányként küldtem a farkasok közé (Máté 10;16), és neki 
is szólt az, hogy ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok (Máté 23;8-
11), tehát ne legyen úgy, mint a világi jogrendben, amely alá-fölérendelésen 
alapul. Köztetek ne így legyen (Lukács 22;26)!

Amikor Pétert arra kértem, hogy legeltesse juhaimat,  akkor arra kér-
tem, hogy legyen ő a főkolompos a juhok között. Pásztornak egyedül maga-
mat mondottam (János 10;14-16)! Pétert pedig azonnal lesátánoztam, amikor 
nem úgy gondolkodott,  ahogyan Én (Márk 8:33). Ma sincs ez másképpen. 
Egyházamba a hatalmi struktúrával maga a Sátán épült be! Én a szeretetszol-
gálat RENDJÉT tudom csak Magaménak vallani az Egyházban! Az egy akol 
és egy pásztor nem annyit jelent,  hogy egykor mindenkinek a pápa lesz a 
pásztora, és egyháza az lesz, akit ő elfogad bárányának. Akkor lesz egy akol 
és egy pásztor, ha Én leszek az Egyetlen pásztora mindazoknak, akik külön-
böző  formákban,  de  Engem  tekintenek  az  egyetlen  Pásztoruknak  (János 
10;16). Ehhez a pápáknak fel kell adniuk minden hatalmi rangkórságukat, s a 
szolgáló szeretet szellemében azt kell vállalniuk, hogy éppen a mindenkire 
kiterjedő szolgáló szeretet alapján ők legyenek olyan egységesítő elv, melyet 
minden részegyházam képes elfogadni. 

De ez csak akkor következhet be, ha minden részegyház meggyőződhet 
arról, hogy senki nem akar uralkodni rajtuk, Rajtam!

2. A HANG által bizonyos értelemben úgy szólok, mint az apostolok 
által szóltam, bizonyos értelemben pedig sokkal jobban szólok. Úgy szólok 
abban az értelemben, hogy az apostolok által mondottakkal nem kerülhetek 
ellentétbe. Jobban szólok olyan értelemben, hogy bizonyos tanítási MAGO-
KAT jobban kifejtek a ma élő emberek értelmi képességének megfelelően. 
Ez természetes, mivel fejlődő lények vagytok. Nagy baj lenne, ha ma is azon 
a szellemi fejlődési szinten lennétek, mint voltatok kétezer évvel ezelőtt.

3. Mária lényegében egyirányú utca! Istentől felétek. Tehát nem köz-
benjáró olyan értelemben, hogy őrá hallgatok, rátok pedig nem, de közbenjá-
ró olyan értelemben, hogy az ő édesanyai szívén átitatott szándékaim, gondo-
lataim, kívánságaim bennetek akarnak megtérést eredményezni. Pontosan az 
a feladata Máriának, mint a HANG-médiumnak, csak világméretben, míg a 
HANG-médium a dolog természeténél fogva térben csupán pár ezer embert 
ér el, és időben is nagyon korlátozott.

Mária misszióját úgy lehet segíteni, ahogy azt ő kéri. Imával, böjttel, 
megtéréssel.
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Azt meg kell mondjam, hogy kevés olyan embert lehet találni most a 
Földön, aki annyira egy húron pendül Máriával, mint a HANG-médiumom!

4. A Bibliában gyakran van szó médiumitásról is, újraszületésről is. Pé-
ter az Atya médiuma volt,  amikor megvallotta,  hogy Én ki vagyok (Máté 
16;17). Sajnos apostolaim voltak negatív médiumok is (Lukács 9;55).

Az újraszületéssel kapcsolatban szintén találsz utalást a Bibliának azon 
helyein is, ahol Én beszélek, illetve kérdezek. Amikor azt kérdeztem tanítvá-
nyaimtól,  hogy kinek tartanak Engem az emberek,  akkor ők válaszaikban 
egyértelművé tették, hogy bejárt gondolatpálya volt számukra az újraszüle-
tés, és Én ezt egyáltalán nem helytelenítettem. Ker. Jánosról pedig magam is 
vallottam, hogy ő Illés (Máté 17;12).

Nem sorolom fel a Bibliában található és ide vonatkoztatható részeket, 
mert ezek bár igazolják az újraszületés tényét, de ezek nem ismerése nem 
érinti a jelen megszentelésének lényegét. Arra viszont szeretettel figyelmez-
tetlek, hogy ne tégy felelőtlen kijelentéseket! Amíg nem tanulmányoztad át a 
Bibliát az újraszületés szempontjából, addig ne mondd, hogy " ...a Bibliában 
ezekről nem találtam utalást". Az ilyen felelőtlen kijelentés árt! Akadályozza 
saját és esetleg mások szellemi fejlődését is Velem kapcsolatban.

Fontosnak tartom még megjegyezni, hogy a Biblia, bár egyik legjobb 
és legalkalmasabb eszköz arra, hogy valaki Engem jól megismerjen, de ezt a 
szerepét csak akkor tudja betölteni, ha rangsoroltok a Bibliában. Tehát akkor, 
ha az Én kijelentéseimhez igazítjátok a többit.

A FORRÁS a Szentlélek, akinek ha átadjátok józan eszeteket, akkor 
nagyon tud működni bennetek. A Biblia könyveit is a Szentléleknek átadott 
értelmű emberek állították össze. Nem az égből pottyant közétek!

Azok, akik nem a Szentlelket és a józan észt tartják a forrásnak, hanem 
a Bibliát, azok az elmúlt kétezer év alatt, mindig a Bibliára hivatkozva, mér-
hetetlen szenvedést zúdítottak az emberiségre. Az összes egymás ellen har-
coló keresztény felekezetek történelme ezt bizonyítja.

4. Az ufók valóban angyalok. Vagyis küldöttek! Velem foglalkozzatok, 
ne az ufókkal! Angyalaimért adjatok hálát, kérjétek segítségüket, mert felé-
tek áradó szeretetük így hatékonyabb számotokra, de Velem foglalkozzatok. 
Tartózkodjatok a pótcselekvésektől a LÉNYEG érdekében!

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

960.
Kérdező: ÉLETEMRŐL, BETEGSÉGEKRŐL, NOSTRADÁMUSRÓL
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1. Ki voltam előző életemben?
2. Miért kellett újból megszületnem?
3. Mit kell megtanulnom a férjem betegségéből és a saját betegségem-

ből?
4. Meggyógyulhatunk-e?
5. Nostradámus jóslatairól kérek véleményt!
6. Valakinek a tanításáról kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Előző életeteket azért nem tudjátok, mert jelen életetekben pártatlan-

nak kell lennetek azért, hogy szabadon vállaljátok a szeretet áldozatát. Csak 
azoknak tárom fel előző életét, akiknek erre szükségük van.

Három út áll rendelkezésemre, hogy tudassam veletek előző életeteket. 
A/ Vágyaitok, álmodozásaitok gyakran nőnek ki előző életetekből.
B/ Az alvás állapotában angyalaim gyakran adnak nektek megfelelő in-

formációkat, melyek előző életetekre utalnak.
C/ Vannak médiumaim, akik által tudatom előző életetek lényegét, ha 

ezt jónak látom. 
Most azt látom jónak, hogy neked tudomásodra hozzam e hármas utat. 

A többit rád bízom.
2. Mindenkinek azért kell lejönnie a Földre, hogy ráálljon a szeretni ta-

nítás útjára. Az út nem más, mint az okos szeretés. A cél pedig a SZERETNI 
TANÍTÁS.

3. A betegségek egyik leghatékonyabb eszközei a megtérésnek. A be-
tegségek tehát önismeretre akarnak juttatni.

4. Mindenki meggyógyulhat! Egy igazi, benső megtérés után már nem 
komoly probléma a betegségtől  való megszabadulás,  mert  aki  megtért,  az 
tudja, hogy betegen is lehet szeretetben élni. És ez a lényeg! Minden elmúlik, 
de EZ NEM!

5., 6. Sem jóslatokról, sem személyek tanításáról nem mondok véle-
ményt. A ti dolgotok ezekből kihámozni azt, ami fontos.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

961. 
Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK!

Hogyan válhatnék még jobbá? Mit kell tennem, hogy hasznosabb 
          legyek az emberek számára?
HANG: "Drága Gyermekem! 
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Nagyon örülök annak a lelki fejlődésnek, amely benned kedvem szerint 
bontakozik.  Nincs  szükséged  semmiféle  különleges  tanácsra.  Angyalaim 
olyan munkát végeztek benned, amely nem szorul további magyarázatra. Jól 
érzékelsz Engem magadban, és ez a lényeg! Furcsa módon ez az érzékelés 
nem azt jelenti, hogy vagyok Én és vagy te, hanem azt, hogy valamit jónak 
látsz, arra igent mondasz, úgy éled meg, hogy ezt te láttad és tetted, pedig ezt 
Én láttam és tettem benned. 

Eljutottál arra a lelki szintre, amikor már meg kell értened, hogy érzé-
kelhető módon Rám csak olyankor van szükséged, amikor valamit nem úgy 
teszel, ahogy kell. Amikor szándékom szerint teszel, akkor már nem is kell 
azt érzékelned, hogy nem te tetted, hanem elég hinned, hogy azt Én tettem 
benned. Pál apostolom ezt így fejezte ki: "Élek én, de már nem én, hanem 
Krisztus él bennem!"(Gal 2;20).
   Megáldalak a benned tovább fejlődni vágyó SZERETETEMMEL!"

******************************************************
962. 
Kérdező: BŰNTUDATOM VAN. SZERETETRE VÁGYOM! 

1. Nem áldozhatok.
2. Anyámmal jobban kellett volna bánnom. Szeretném, ha megbocsáta-

na. 
3. Szeretnék vállalkozni valami újra, de párom mindent rám bíz, pedig 

              nagyon tudna segíteni. 
4. Szeretetre vágyom, de már megalázónak tartom, hogy kolduljam.

HANG: "Drága Gyermek!
1.  A HANG köteteiből  megtudhatod,  hogy van hat  megjelenési  for-

mám. Ezek közül csak az egyik az a szentségi jelenlétem, amelyet szentáldo-
záskor vesztek magatokhoz. Ha nemcsak erre az egyre koncentrálsz, akkor 
azt is eléred egyszer, hogy így találkozhatunk.

2. Ha édesanyád nem bocsátana meg, akkor saját magának ártana. Légy 
nyugodt! A vele kapcsolatban megélt bűntudatodnak már nincs alapja. De ta-
nulnod kell a múltból, hogy jobban megszenteld a jelent. Tanulj megbocsáta-
ni azoknak, akikkel együtt éled életedet! Nem arról van szó, hogy légy elné-
ző! Arról van szó, hogy ne légy sértődékeny!

3. A benned lévő tettrekészség csak akkor válik áldássá, ha önfegye-
lemmel párosul. Elszalad azzal a ló, aki nem tartja keményen kezében a ló 
kantárját!  A  Velem  való  kapcsolatból  kell  merítened  azt  a  bölcsességet, 
amely értelmileg,  érzelmileg,  akaratilag  harmóniában  tud  tartani.  Minden 
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szeretetnek megölője tud az lenni, ha valaki a másik embert akarja nevelni. E 
kijelentésem: " A mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosak ra-
gadják meg azt (Máté 11;12)!", azt jelenti, hogy önmagatokkal szemben le-
gyetek erőszakosak, míg másokkal soha és semmiképpen!

4. Te nem arra vágysz, hogy szeressenek, hanem arra, hogy jól érezd 
magad, tehát arra, hogy ne kelljen állapotszerűen megélned azt, hogy a szere-
tet: ÁLDOZAT! Kívánságod jogos! Jogos, de be nem hajtható. Bizony, bele 
kell törődnötök abba, hogy vannak időszakok, amikor csak morzsák jutnak a 
mulandóan boldogító érzésekből. Ilyen időszak az egész földi életre is kiter-
jedhet! Ezen nem változtatni kell, hanem tanulni belőle olyan önismeretet, 
amely alázatossá tehet, és nagyobb teret adhat Lelkemnek arra, hogy benne-
tek hatékonyabban működni tudjon. Igen. Örök értékek felé csak a mulandó 
értékek feláldozása árán képes fordulni a legtöbb emberi szív. A nagybetűvel 
írt ÉLET megnyerése bizony a kisbetűvel írt élet elvesztésével jár!

Megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!" 
*******************************************************

963. 
Kérdező: A CUKORBETEGSÉGRŐL

A cukorbetegségről szeretném hallani a HANG véleményét!
HANG: " Drága Gyermekem! 

Minden betegségnek elsődleges célja nem a gyógyulás, hanem a meg-
térés. A megtérésnek az a formája, amelyet pályamódosításnak lehet nevez-
ni, feltétlenül célja minden betegségnek. Ma nagyon gyakori nálatok az, amit 
cukorbajnak neveztek. Vannak közöttetek különböző természetű emberek, de 
abban sajnos egyet kell értenetek Velem, hogy mai életetekből kiesett az ön-
fegyelem.

A cukorbaj valójában nem is betegség. Egy olyan hormonhiányról van 
szó a szervezetben, amely hiánnyal nagyszerűen lehet élni, ha valaki megta-
nul parancsolni önmagának. De ezt meg kell tanulnia. Igaz, ezt mindenkinek 
meg kellene tanulni, de akinek vércukor problémája van, az olyan szerencsés 
helyzetben van, hogy szinte rá van kényszerítve a fegyelmezett életre. A fe-
gyelmezett élet áldásai kimeríthetetlenek!

Minden betegség kegyelem! A földi élet egészét nézve nincs is egészsé-
ges ember. Csak olyan van, hogy valakiben lappang a betegség, és valakiben 
már előjött. Akiben lappang, az egészségesnek gondolva magát, könnyen el-
felejti, hogy halálos beteg. Minden ember halálos beteg. Akinél már előjött a 
betegség, az ezt könnyebben belátja.
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Nem egészségre teremtett benneteket Isten, hanem Önmagára! A Föl-
dön senkinél sem lehet a szó legszorosabb értelmében egészségről beszélni. 
Egészség csak ott  lehetséges,  ahol  bár fejlődően,  de mindig teljességet él 
meg az, akit Önmagára teremtett az Isten. Ez a Földön nem lehetséges. A 
Föld soha nem lehet Mennyország!

A cukorbaj nemcsak önfegyelemre kényszerít,  hanem az élet értékei-
nek helyes sorrendjét is segíti meglátni, s így az önismeret olyan Isten-isme-
retté válhat, amely valóságos békét és boldogságot tud előidézni. 

Aki tehát cukorbeteg, az ne azon keseregjen, hogy cukorbeteg, hanem 
adjon hálát azért, hogy könnyebben átteheti a hangsúlyt a mulandó élet hiá-
bavalóságáról az örök értékek keresésére. Ha nem ezt teszi, akkor ezt a ke-
gyelmet is hiába kapta. De még mindig jobban jár, mintha nem kapta volna, 
mert e nélkül a helytelen életszemlélet  jobban elhatalmasodott  volna rajta, 
mint így. Tehát nagyobb bajba került volna halála után, ahol semmiféle fele-
lősség nem hárítható át másra.

Itt említem meg, hogy HANG-médiumom közel egy évvel ezelőtt 27-
es vércukorral került kórházba. Azóta sokkal nagyobb önfegyelemben él, s 
ennek köszönhető, hogy alig több mint egy év alatt tíz könyvet tudott kiadni.

Szeretettel  kérlek benneteket tehát,  ne a gyógyulás legyen a legfőbb 
cél,  hanem az olyan fegyelmezett  élet,  amely az Irántam való szeretetben 
nyilvánul meg. Aki ezt célozza meg, az nyugodt lehet, hogy mindig meg fog-
ja kapni azt az egészséget, amelyre szüksége van szeretetének kimutatására, a 
szeretetben való növekedésre.

Legyen szemetek minden figyelmeztető jelre - minden betegség ilyen -, 
és legyetek hálásak akkor is, ha keresztnek élitek meg e jeleket.

Hozzám jöjjetek mindnyájan, akik az élet terhét hordozzátok! Én meg-
enyhítelek titeket. De ennek feltétlen feltétele az, hogy vegyétek magatokra 
az Én igámat, és tanuljatok Tőlem, mert szelíd és alázatos vagyok. Csak így 
tudom átadni nektek az Én békémet (Máté 11;28-30).

Megáldalak benneteket az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

964. 
Kérdező: ÁLOMRÓL, BEAVATÁSRÓL, JÓSLÁSRÓL, FÉRJEMRŐL

1. Egy álomról kérdezem a HANG-ot, amelyben arra ébredtem, hogy 
ezt kiabálom: "Látok!" Min kell változtatnom ennek hatására? 
2. Beavatás nélkül beavatódtam. Lehetséges ez? 
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3. Áthozható a Földre bizonyos szeretetérzés? Lehet földi  Mesterem 
az, aki iránt így érzek? Hogyan viselkedjek vele? A tenyerünkben ben-
ne van a sorsunk? 
4. Férjemről és gyermekemről szeretném a HANG véleményét hallani! 

HANG: "Gyermekem! Nagyon tömören tudnék válaszolni kérdéseidre, de 
szeretetem szükségét érzi annak, hogy bővebben szóljak.

Először is tudnod kell, hogy az Ősellenség mérhetetlen nagy tapaszta-
lattal, emberismerettel rendelkezik, és megadatott számára az, hogy a felszí-
nen próbára tegyen benneteket.

Te, akinek erős empatikus képességed van, csak akkor érezheted maga-
dat biztonságban, ha Velem teljes egységet akarsz, s férjeddel pedig teljes 
őszinteségben élsz.

1. Nélkülem nincs valós beavatás. Általam akkor is lehetséges, ha ezt 
közvetlenül teszem valakivel. Aki pénzért avatódik be, az nem az Általam 
elgondolt módon avatódik be. Soha nem működtem pénzért senkiben.

2. Nincs Mester rajtam kívül. Nincs olyan, hogy különleges szeretetet 
hoztok a Földre. Isten mindenkit Önmagára teremtett. Nincs lelki, szellemi 
ikerpár. Duálpár csak olyan értelemben van, hogy mindenki duállá válik, ha 
valakit közelebb segít Hozzám!

3. Te kinyíltál a szellemvilág felé úgy, hogy nem volt megfelelő szűrő 
a birtokodban. Angyalaim sokat segítettek és segítenek még most is neked 
azért,  mert  jó szándékkal tetted azt,  amit  tettél.  De jól  jegyezd meg: a jó 
szándék nem elég arra, hogy valaki helyes úton járjon! Mindennap kérned 
kell a szellemek megkülönböztetésének adományát, s törekedned kell arra, 
hogy Engem az  EVANGÉLIUMAIM alapján  egyre jobban megismerj,  és 
arra is, hogy férjedet ne hanyagold el.

Hazug és ámító utakra visz minden tenyérjóslás és minden kártyavetés! 
Tenyérből  ugyan  kiolvashatók  bizonyos  jellemvonalak,  de  sorsok  soha! 
Olyan ez, mint mikor valaki megismerhet egy kést, annak élét, anyagát, de 
azt, hogy mire fogják használni, operálásra vagy ölésre, azt nem! 

Légy nagyon óvatos! Sokat használd a józan eszedet!  Azért  kaptad! 
Könnyen olyan területre tévedhetsz, amelyen Én már nem követhetlek. Re-
mélem,  ezt  nem akarod?!  Mindez vonatkozik a kérdezett  gyermekedre is. 
Aki rendkívüli utakat jár, az nem az Én utamat járja! Még akinek rendkívüli 
szerepet adtam, az is rendes útként akarja azt járni! Gyereked sem jött le má-
sért a Földre, mint a többi ember, vagyis ő is azért jött, hogy megtanulja azt, 
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hogyan lehet másokat megtanítani szeretni. Ehhez a legegyszerűbb eszközö-
ket kell neki is, neked is megtalálnotok.

Nagyon szeretlek, de ezzel ne elégedj meg! E magatartásom elsősorban 
Engem boldogít. Téged és tieidet is az fogja boldogítani, ha az Én szerete-
temmel szeretitek egymást. 

Az említett férfival való kapcsolatnak nem lesz jó vége, ha nem számo-
lod fel. Nincs rajta áldásom! Ha nem hallgatsz Rám, majd meg fogod tapasz-
talni!

Nagyon szeretném, ha megtalálnád azt az UTAT, amelyet Magammal 
azonosítottam!

Megáldalak a BENSŐ REND LELKÉVEL!"
*****************************************************

965. 
Kérdező: MAGAMRÓL, IMÁRÓL, BÖJTRŐL

1. Több kérdés magamról, másokról. 
2. Imáról, böjtről.

HANG: "Kedves Barátom!
Nem vállalhatom, hogy olyan információkat adjak, amelyeket máshon-

nan is meg tudsz szerezni némi fáradsággal. Nézeteid annyiban értékesek, 
amennyiben békét hoznak szívedbe. Mindig Én szólok hozzád, amikor javu-
lási szándékkal fordulsz Hozzám.

A HANG-kötetek mind a tíz könyve azért íródott, hogy segítse elő ben-
ned is a gondolkodás-átalakítás megfelelő folyamatát, irányát.

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

966. 
Kérdező: ÖNMAGAM MEGJAVÍTÁSÁRÓL

1. Jó úton haladok-e?
2. Jól viselem-e gondját betegemnek?
3. Hogyan segítsek mindig elégedetlen férjemnek?
4. Hogyan biztosíthatom lelki egyensúlyomat?

HANG: "Drága Gyermekem! Kérdéseidre fordított sorrendben tartom jónak, 
hogy válaszoljak.

4. A lelki egyensúly biztosítása a következő igazságokon alapul:
a/ Mindenki csak önmagáért felel. b/ Az Istent szeretőknek minden javukra 
válik, az Istent nem szeretőknek pedig minden a kárára válik. c/ A másik em-
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ber tükör, amely által helyes önismeretre lehet jutni. d/ Nem személyekben, 
hanem feladatokban kell gondolkodni. Vagyis, nem az a lényeg, hogy kinek 
csinálsz valamit, hanem az, hogy mit csinálsz! Tehát azt kell csinálnod, amit 
Én akarok, és nem azt, amit a másik akar, hogy tedd vele! Mindenki csak az-
által lehet boldog, ha az Én akaratommal azonosul, és sohasem azáltal, ha 
akaratom ellenére akar az lenni.

Ezeket az igazságokat be kell építened életedbe. Ezt úgy éred el, hogy 
többször átgondolod őket.

3. A fentiek alapján tehát nem arra kell törekedned, hogy férjed meg-
elégedett legyen. Erre neki kellene törekednie! Mivel az ő énközpontúsága 
végtelenre van nyitva, úgysem tudod soha kielégíteni. Egyszerűen nem kell 
törődnöd vele. Amíg nem jön rá, hogy mindaddig boldogtalan marad, amíg 
önmaga körül forog, addig az Isten sem tud segíteni rajta!

2. A betegeddel szemben is fontos, hogy feladatokban gondolkodj, és 
ne személyben. Ha erre törekszel, akkor rá fogsz jönni, hogy feladatod min-
dig annyi, amennyit nyugodt szívvel el tudsz végezni. Neked nem feladatod 
az, hogy mást boldogíts. Ez az Én feladatom! Neked az a feladatod, hogy en-
gedd, hadd boldogítsalak Én téged is! Ezt azáltal éred el, ha belsőleg szabad-
dá válsz, ha nem leszel megkötözve családoddal, csak Velem!

1. Az halad jó úton, aki Velem indul reggel, Velem tart élő kapcsolatot 
napközben, és Velem fejezi be napját.

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

967. 
Kérdező: EGY KAPCSOLATROMLÁSRÓL, MEGJAVULSÁRÓL

1. Barátnőmmel romlik a kapcsolatunk.
2. Hogyan tudnék Jézusnak tetsző életet élni?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Minden kapcsolat nemcsak pusztulásra van ítélve, de a pusztítás sze-

repét is betölti, ha nem Tőlem indul ki, vagy nem Hozzám segít közelebb. 
Az emberi kapcsolatokkal nem szabad játszani! Az ember nem játék-

szer, hanem az örök Istent képviselni jött le a mulandó földi életre. Tehát Is-
ten megbecsülését, sőt, Isten becsületét vállalta magára minden ember. Istent 
becsteleníti meg tehát az, aki játszik az emberi kapcsolatokkal. Vagy áldást, 
vagy átkot hordoz egy kapcsolat. Áldást, ha Felém irányul, Belőlem és Értem 
él, átkot, ha öncélú, ha pillanatnyi bódultság igézetében él.
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2. Velem kell  kapcsolatodat rendezned, és akkor minden rendeződik 
benned, és minden rendeződik másokkal is, mivel a kettőnk kapcsolatának 
kivetítése minden más kapcsolat. Te a magad részéről csak arra vagy képes, 
hogy Velem légy jó kapcsolatban. Ennek természetes következménye lesz az, 
hogy mindazokkal jó kapcsolatod lesz, akik Velem rendezték kapcsolatukat.

Velem akkor vagy jó kapcsolatban, ha a kőtáblára vésett tíz parancson 
túl - a tíz parancs csupán egy természetes alap - szándékodban arra törekszel, 
hogy olyan tökéletes légy a magad szintjén, mint amilyen tökéletes az Isten a 
maga szintjén. Tehát arra kell  törekedned, hogy állapotszerűen tudjak élni 
benned!

Megáldalak LELKEM EREJÉVEL!"
****************************************************

968.
Kérdező: SIKERTELEN SZERELEMRŐL, HÁLA A SZELLEMEKÉRT

1. Miért nem tudok 5-ről a 6-ra jutni szerelmemmel?
2. Elhunyt szeretteim eddigi segítségét nagyon köszönöm.
HANG: "Gyermekem! Óriási tévedésben vagy! Eddig még soha senkit 

nem tett boldoggá semmiféle szerelem. Csak a mesékben és regényekben van 
boldogító szerelem! 

Mindaddig, amíg a fantáziád uralja életedet és nem a józan ész, nem 
tud rajtad segíteni senki. 

Mindenki Isten iránti szerelemre van teremtve. Ez a benső igény min-
dig hajótörést szenved, ha egy-egy emberre veti horgonyát. Az emberi kap-
csolatoknak az a feladata, hogy önismeretre segítse tagjait, és Hozzám segít-
sék egymást. Ahol egy kapcsolat nem ezt a tartalmat hordozza, ott Én nem 
vagyok jelen.

2. Bölcsen teszed, ha köszönetet mondasz a szellemvilágból eddig hoz-
zád érkezett segítségért. Az ilyen magatartás felfokozza számukra a lehetősé-
get arra, hogy még jobban segítsenek neked.

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

969.
Kérdező: BÁNTANAK. KERESZTEMRŐL, APOSTOLKODNI SZERET-
NÉK 

1. Társam elfordult tőlem, mert Jézus számomra az irányító.
2. Nem én választottam a keresztemet. Ez a Te kereszted?
3. Hogyan vihetek másokat Eléd?
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4. Benső látás nélkül kerülhetek kapcsolatba az angyalokkal?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Bizony, ellensége lesz az enyéimnek saját házanépe (Máté 10;36).
2. Minden kereszt az Enyém, ha annak fogod fel!
3. Az imádságnak kimondhatatlanul nagy átalakító ereje van!
4. A HIT a szívnek a szeme. Ez az igazi benső látás. Akinek hite van, 

az bármikor kapcsolatba kerülhet az égiekkel!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
970. 
Kérdező: VISELKEDÉSRŐL TANULÁSRÓL, TANÍTÁSRÓL 

1. Helyes-e apósomékat szociális otthonba tenni?
2. Társamat hogyan irányíthatom jobban Hozzád?
3. Anyám a jehovistákkal kapcsolatot tart fenn.
4. Ne tegyek tükröt mások elé?
5. Apám fél a haláltól. Beszéljek neki a szellemvilágról?
6. Rendszeresen összejövünk a Te nevedben.
7. Milyen hibámra kell legjobban figyelnem?
8. A szívbékével hogyan tudok szolgálni másokat?
9. Őrangyalomról szeretnék többet tudni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Senkit nem helyes akarata ellenére bárhová is elhelyezni.
2. Mindenkinek az a feladata, hogy segítse eljutni Hozzám embertársát. 

Szeretetre  senkit  sem lehet  eljuttatni  veszekedéssel.  Csak  fölkínálni  lehet 
másoknak azt a boldogságot, azt a boldogsághoz vezető utat, amelyet te már 
elértél, megtaláltál.

3. Beszűkült értelmi tudattal is lehet közeledni Hozzám. De Hozzám 
jutni csak szabadságban lehet (2Kor 3;17).

Akik  magukat  Jehova  Tanúinak  mondják,  azok  közül  legtöbben  jó 
szándékú, beszűkült tudatú, a benső szabadságról valóban lemondott embe-
rek. Szeressétek őket, de nem érdemes időt fecsérelni rájuk.

4. Ne tegyél tükröt mások elé. Életed maga legyen a tükör. Nem jó az, 
ha valaki feladatnak éli meg azt, hogy másokat megjavítson, másokat önis-
meretre juttasson. Az a jó, ha valaki önmaga törekszik önismeretre jutni, és 
önmagát igyekszik megjavítani. Ne a rosszak megjavításával foglalkozzatok! 
(Máté 5;39)
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5. Feltétlenül beszélned kell a szellemvilágról mindazoknak, akik ezt 
neked lehetővé teszik. Mulasztással vétkeznél, ha ezt nem tennéd!

6. Nem mindegy, hogy milyen céllal jöttök össze az Én nevemben. El-
sősorban azért kell így összejönnötök, hogy tanításommal foglalkozzatok az 
evangéliumaim alapján. Én valóban ott vagyok, ahol nevemben jöttök össze! 
(Máté 18;20)

7. Elsősorban Rám kell figyelned!
8. A szívbékének olyan kisugárzása van, hogy az önmagáért beszél!
9. Őrangyalod változó. Amint változnak a tanárok különböző fokozatú 

iskolák szerint, bár a diák ugyanaz, úgy van itt is.
Megáldalak a SZERETET és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
971.
Kérdező:  HANGRÓL, JEHOVISTÁKRÓL, LÁTOMÁSRÓL, ÁLLATOK-
RÓL

1. Valóban Istentől kapott hang a HANG?
2. Jehova Tanúiról
3. Anyám látomása Máriával kapcsolatban miként értelmezhető?
4. Sorsomról
5. Állatok, növények lelkéről
6. Halál utáni életről
7. Nostradamus jóslatairól
8. Megmenthető a Föld?
9. Szexualitásról
10. A rosszért adott hála közelebb visz Jézushoz?
11. Gyermekeimet hogyan tudom visszafordítani magamhoz?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A HANG-médium birtokában van annak a jézusi gondolatstruktúrá-

nak, amelynek mindenki birtokába kerülhet, ha - rangsorolva a Bibliában - az 
evangéliumokban  található  tanításomat  szavakra  bontva  áttanulmányozta. 
Ezért a HANG-médium ma a világon a legtökéletesebb szűrővel rendelkezik 
a tévedések kiküszöbölésére.

2. Akik magukat Jehova Tanúinak mondják, azok közül legtöbben jó 
szándékú, beszűkült tudatú, a benső szabadságról valóban lemondott embe-
rek. Szeressétek őket, de nem érdemes időt fecsérelni rájuk.

3. Édesanyádnak szüksége volt e látomásra, hogy mélyüljön benne a 
Mária-tisztelet.
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4. Az eddig megjelent HANG-kötetek elolvasása elmondja erről véle-
ményemet.

5.  Az állatoknak,  növényeknek nincs lelke!  Erről is  bővebben talál-
hatsz információt az eddig megjelent kötetekben. Ezt mondhatom a 6, 7, 8, 9, 
10,11. pontban foglaltakról is.

Megáldalak!"
*****************************************************

972. 
Kérdező: TÖBBNEJŰSÉGRŐL, APÁMRÓL

1. A többnejűségről.
2. Apámmal kapcsolatban kérek útmutatást!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az első pontra két mondat tartalmát kell összevetned. 

a/ Isten az embert fejlődő lénynek teremtette. b/ Isten az embert Önmagára 
teremtette.

Volt  olyan korszaka az emberi  történelemnek, amikor a többnejűség 
szintjén élt. Ma is vannak olyan fajok és vallások, amelyek ezen a szinten 
tartják tagjaikat. De általában ezen már régen túljutottatok. Még a primitív 
népek is túl vannak már ezen. Csak ott található követőre e felfogás, ahol 
sem az emberi természetet, sem engem, Jézust, nem fogadnak el az emberek 
irányelvül.

A keresztény államokban annyira egyértelművé vált Isten gondolata a 
többnejűségről, hogy ezt törvénnyel tiltják már. Tehát ahol valaki e szintre 
akar visszafejlődni, annak el kell költöznie olyan államba, ahol ez megenge-
dett, és át kell térnie olyan vallásra, amely Engem nem tart egylényegűnek az 
Atyával. Meg kell mondanom, hogy csak ezért disszidálni ilyen államba nem 
érdemes!

Te ne egyezz soha bele abba, hogy ezt az erkölcsi visszafejlődést he-
lyeseld! Ez nem lesz szeretetlenség részedről, hanem annak a józanságnak a 
megnyilvánulása, amelyre éppen férjednek a legnagyobb szüksége van, hogy 
ne nyaktól lefelé, hanem nyaktól fölfelé ismerje fel magában az embert!

2. Apáddal kapcsolatban pontosan az a szeretet kötelez, amely minden-
ki felé kötelez. Tehát annyiban, amennyiben rászorul segítségedre, mellé kell 
állnod. De ne légy vele megkötözve, mert akkor nem tudod helyesen - tehát 
az Én szeretetemmel - szeretni őt.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
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973.
Kérdező: UNOKÁIMRÓL SZERETNÉK HALLANI!

Két unokám sorsát szeretném a HANG elé vinni!
HANG: "Drága Gyermekem! Nagyon örülök lelki, szellemi fejlődésednek. 
A Tőlem feléd áradó kegyelem nem volt hiábavaló! AZ ÚTON vagy! És ez a 
LÉNYEG!

Családod sorsát azáltal tudod befolyásolni, hogy látván kiegyensúlyo-
zott  életedet,  segíthetsz  olyankor,  amikor  tanácsot  kérnek  tőled.  De  csak 
olyankor!

A körülötted élőknek, mielőtt a Földre jöttek, volt módjuk megválasz-
tani  sorsvonalukat,  amelyen  oldódhat  önzésük,  és  befogadókká  válhatnak 
arra, hogy hitből élőkké váljanak.

Az kétségtelenül melléfogás volt, hogy fizető gyógyítótól vártak segít-
séget. Jobb lett volna, ha máskor is fölkeresik azt, aki érezte, hogy energia tá-
vozik  belőle.  De nagyon fontos,  hogy ne erőltesd elgondolásodat,  s  ne is 
tartsd azt titokban.

Földi életed hátralévő idejét  arra kell  felhasználnod,  hogy Velem és 
Bennem megtaláld szíved nyugalmát. Rá kell érzened, hogy hol van egyes 
emberrel kapcsolatban a te szabadságod határa, illetve hogy hol kezdőik a 
másik ember szabadsága. E határvonalat át nem lépheted! Bebocsátást nyer-
hetsz, de ügyelned kell, hogy ne csupán elviseljék, hanem igényeljék tanácsa-
idat. Valójában nem egymáshoz tartoztok, hanem tükrei vagytok egymásnak. 
Mindenki Hozzám kell hogy tartozzon, és csak annyiban tartozhattok egy-
máshoz, amennyiben ezt mindegyik részről a Hozzám tartozás eredményezi. 
Őrizd  meg  benső  szabadságodat!  Addig  tud  irányítani  Lelkem,  amíg  ezt 
megteszed (2Kor 3;17).

Nagyszülőnek,  szülőnek,  gyermeknek,  unokának  olyan  szenvedések 
árán kell megtanulniuk a földi élet eszköz-jellegét, az örökélet egyedüli fon-
tosságát, melyeket ők maguk is okoznak egymásnak.

A BÖLCSESSÉG lényege  éppen abban áll,  hogy nem a problémák 
megoldását, hanem azok elviselését kell elsősorban megtanulni. Ennek ter-
mészetesen lehet  következménye bizonyos problémák megoldása is.  De a 
döntő olyan szívbékének megtalálása, amelyet az  elviselés  jellemez.  Nem-
csak a saját, de mások betegsége sem arra való, hogy bárki is céllá emelje az 
egészséget. Mindenki betegsége arra való, hogy mindenki  megtérjen! Tehát 
olyan szemléletre jusson, amely segíti a megtértet arra, hogy Általam, Velem 
és Bennem élje életét!
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Jaj  lenne nektek,  ha a földi  élet  pokla csupán árnyalt  szenvedéseket 
hordozna! Akkor még könnyebben összekevernétek a poklot a mennyország-
gal. Így is azt teszitek, mivel inkább akartok élni a földi élet poklában, mint 
az Én közvetlen társaságomban a mennyek országában! Több gondot fordíto-
tok a földi élet elviselhetővé tételére, mint a mennyek országának elnyerésé-
re!

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! E kijelentésemet akkor fogadod 
el nemcsak eszeddel, de szíveddel is, ha ezért többször adsz hálát Nekem.

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

974.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETTEM?  NYELVEKEN VALÓ IMÁMRÓL

1. Újjászülettem-e már?
2. Az én nyelveken-szólásom imádság?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az újjászületés feltétlenül megtörténik ott, ahol valaki őszinte vágy-

gyal kéri ezt Tőlem. Az őszinte vágy lényegéhez tartozik, hogy higgye el az 
illető, Én hűségesen megtartom ígéreteimet. 

Van olyan, hogy valaki egész földi életében a HIT bázisán hordozza a 
Tőlem kapott új életét, és ez csak ritkán és halványan nyilvánul meg az ÉR-
ZELEM bázisán is.

Ha tartottál már őszinte bűnbánatot eddigi életed felett, ha kértél már 
Tőlem bocsánatot, és elhitted, hogy Én megbocsátó Isten vagyok, ha imád-
koztál már és másokat is kértél már, hogy imádkozzanak azért, hogy Lélek-
keresztségben részesülj,  akkor egészen biztosan megtörtént  ez.  Különböző 
embereknél különböző élményt jelent ez. Amiben megegyezik mindenkinél, 
az az, hogy attól kezdve az újjászületettnek más a hozzáállása Istenhez, em-
berekhez, eseményekhez, tehát az ÉLETHEZ.

2. Gyakorold a nyelveken-szólást! Általában mint minden nyelv, ez is 
gyakorlás által érik, gazdagodik, finomul, mélyül, alakul. Ne engedj az elbi-
zonytalanítás ördögének!

Nekem a te nyelvimád olyan öröm, mint egy anyának, mikor gyermeke 
beszélni kezd hozzá. A gyermek nem gondolatot közöl, hanem arra tesz kí-
sérletet, hogy nyelvkészségével is éreztesse anyjával, hogy kapcsolatot akar 
létesíteni vele.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
******************************************************
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975.
Kérdező: HIÁBA HOZTAM MEG MINDEN ÁLDOZATOT

Mindent felszámoltam, mindenről lemondtam, s most úgy 
érzem, inkább teher vagyok azok számára, akikért eddig éltem.

HANG: "Drága Gyermekem!
Nagyon szeretném úgy erősíteni szívedet, hogy életed hátralévő idejét 

békében tudd megélni.
Idős korban nagy a veszélye annak, hogy hálát vártok azért a szerete-

tért, amit másoknak ajándékoztatok. Az is nagy veszély, hogy csalódtok saját 
elképzeléseitekben, főleg ami a rokonságot illeti. E nagy veszélyeknek az a 
gyökere, hogy betegségeitek miatt ráértek magatokkal foglalkozni,  s kevés 
erőt éreztek magatokban arra, hogy másoknak hasznos segítséget nyújtsatok. 
Többes számban azért beszélek, mert amit mondok, annyira általános, hogy 
szinte mindenki átéli ezt.

Drága Gyermekem! Ha eddig nem tanultad meg, akkor most kell meg-
tanulnod azt, hogy egyedül az Istennek tetszés az, ami boldogít, és ezt nem 
akkor éri el valaki, ha emberek elvárásainak próbál eleget tenni, hanem ak-
kor, ha Isten iránti szeretetből teszi azt, amit erejének megfelelően meg tud 
tenni másokért. Arra mindenki képes, hogy imádkozzon azokért, akikkel a 
földi élet összekapcsolta őt.

Legtöbb ember azért boldogtalan idős korában, mert nem tudja meg-
tenni azt,  amit szeretne, s megfeledkezik arról, hogy Isten nem azt akarja, 
hogy vágyaitok irányítsanak benneteket, azt sem, hogy embertársaitok legye-
nek azok, akik irányíthatnának. Isten azt akarja, hogy béke legyen szívetek-
ben. E békét csak az tudja átvenni Istentől, aki le tud mondani saját akaratá-
ról, és mások akaratát is alá tudja rendelni a lelkiismeretében megszólaló Lé-
lek hangjának.

A körülmény mindig TÜKÖR, melyben helyes önismeretre lehet jutni 
annak, aki meg akarja ismerni, fel akarja ismerni saját erényeit, hibáit. He-
lyes önismeret nélkül nincs helyes Istenismeret sem.

Boldog csak az tud lenni,  aki örülni tud annak, hogy megteheti  azt, 
amit meg tud tenni másokért, és Rám tudja bízni azok sorsát, akiknek sorsá-
ba nincs módja beleszólni.

Drága Gyermekem! Nagyon szeretném, ha megelégedett lennél! Hidd 
el, ez elsősorban nem körülményeidtől, hanem tőled függ! Én a körülménye-
idnek  is  Istene  vagyok,  tehát  ERŐM rendelkezésedre  áll,  ha  arra  akarod 
használni, amire való, vagyis arra, hogy ki tudd mutatni szeretetedet, szerete-
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tünket.  Ha tehát  meg akarsz  Engem jeleníteni,  ebben Én nagyon segíteni 
akarlak téged.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

976.
Kérdező: GYERMEKEMRŐL

Gyermekemmel kapcsolatban HANGOT hallottam és 
LÁTOMÁST láttam. Mi volt ez?

HANG: "Drága Gyermekem!
Az a hatás, amelyet gyermeked jötte kiváltott benned, így tudott rende-

ződni benned. A HANG is, a LÁTOMÁSOD is azt akarják tudatni veled, 
hogy érdemes volt világra hoznod gyermekedet, mert neked is, másoknak is 
áldást fog jelenteni.

Azok a részletekre menő előrejelzések nem Tőlem vannak. Nem is sza-
bad törődnöd velük. Gondolok a medálra, a dátumra, a lószőrre. Gondolok a 
különböző földrészekre, a hatalomra, stb. Ezek nagyon alkalmasak arra, hogy 
megnehezítsék a szellemi, lelki köldökzsinór elvágását. Pedig csak az a szülő 
tudja helyesen nevelni gyermekét, aki szabaddá tud válni tőle. Az szeret jól, 
aki azt teszi, amit Én látok jónak, és nem azt, amit ő vagy az, akinek a jót 
tenni akarja. Ezt pedig csak benső szabadság birtokában, tehát megkötözött-
ségek nélkül lehet tökéletesen megvalósítani.

Mivel bizonytalan vagy a Velem való kapcsolatodban, ezért nagyon se-
bezhető vagy a benső biztonságot illetően. Aki nem Értem él igazán, tehát 
nem Bennem hisz, az benső biztonságát hiszékenységgel akarja megszerezni. 
Ez a csalódások sorozatát indítja el azok életében, akik nem Rám, a SZIK-
LÁRA építették életüket.

Nagyon szeretlek.  Örülnék,  ha szavaim termékeny talajra  találnának 
lelkedben.

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

977.
Kérdező: FELADATOMRÓL, APA-GYERMEK KAPCSOLATRÓL

1. Mi a feladatom még az életben?
2. Férjem kapcsolata a fiával?

HANG: "Drága Gyermekem! 
A HANG köteteiben megtalálod kérdéseidre a válaszokat. Ezért most 

csak röviden, szinte tőmondatokban válaszolok.
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1. A szeretni tanításhoz kell meglátnod naponta a lehetőségeket. Alap-
vetően fontos a tanulás és az imádság. A tanulás a fejben, az imádság a szív-
ben képes rendet teremteni. Ezek nélkül fejben, szívben egyaránt összevisz-
szaság marad.

2. Minden kapcsolat kettőn áll. De a szívbékének megszerzéséhez elég 
az, ha valaki bízik abban, hogy Én szeretem őt annyira, hogy Általam és Ve-
lem képes megtalálni szíve nyugalmát még akkor is, ha az egész világ ellene 
fordul.

Szeretlek, és bízom abban, hogy tartalmassá tudom még tenni további 
életedet.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

978. 
Kérdező: A HANG-KÖTETEKRŐL, A HANG-MÉDIUMRÓL

1. Hány HANG-kötet jelent meg eddig?
2. Három új gondolatot szeretnék kapni a HANG-médiumtól.

Médium:
Köszönöm kedves leveledet. Eddig tíz könyvem jelent meg, s már a ti-

zenegyediknek is a végén járok.
Pár hónapig szüneteltetnem kell a kiadását. Ennek egyik oka az, hogy 

az eddig megjelentekben legtöbben már megtalálhatják kérdéseikre a választ, 
s ezeket bárkinek el tudom küldeni, ha megrendelik nálam. A másik ok pedig 
az,  hogy a HANG nagyobb tanulmányok sugallatára tett  ígéretet,  s ezeket 
sajtó alá rendezni hosszadalmasabb feladatnak tűnik, mint az egy-egy problé-
mára adott válaszok rendezése.

Kérésedre, hogy három új gondolatot írjak, nem tudom, hogy mire gon-
dolsz, mivel az eddigi könyveimben található gondolatok nem ismertek any-
nyira számomra, hogy emlékezni tudnék rájuk, s így lehet, hogy amit én most 
ÚJNAK gondolok, nagyon is nem új annak, aki már olvasta mind a tíz köte-
tet.

Jelenleg az a gondolat foglalkoztat leginkább, amit hatalmi, uralkodási 
túltengésnek nevezhetnék. Úgy gondolom, hogy talán minden szeretetlenség-
nek forrása az, hogy nem tartjuk tiszteletben egymás szabadságának határait, 
s ami nagyban az országok határainál játszódik le, az szinte mindennapos 
konfliktusok előidézője emberi kapcsolatainkban, sőt Istennel való kapcsola-
tunkban is.
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Azért, hogy "három új gondolat" kívánságodnak eleget tegyek, így fo-
galmazom meg az előző bekezdést: Baj van az önuralmunkkal, baj van az 
embereken uralkodni akarásunkkal, és baj van az Istenen uralkodni akará-
sunkkal. Pozitíve: Nem szolgáljuk, szeretjük helyesen magunkat, nem szol-
gáljuk, szeretjük helyesen embertársainkat, és nem szolgáljuk, szeretjük he-
lyesen Istenünket.

Isten áldását kérem további életedre.
*******************************************************

979.
Kérdező: ISTEN JÁTSZIK VELÜNK? CSALÁDTAGOKRÓL

1. Félek a tanfolyamoktól. Miért?
2. Jó az, amit egy amerikai igehirdető csinál? Menjek el hozzá?
3. Mi vár ránk a halál után? Isten "játszik" velünk? Miért?
4.  Gyermekeim,  főleg az egyik,  komoly gondot  jelent.  Helyesen te-
szem,  ha kineziológussal pénzért kezeltetem?
5. Édesanyámmal kapcsolatban szeretnék erőt, bölcsességet kapni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Jól érzed a dolgokat. A ma országotokban elburjánzó tanfolyamok 

mögött sokkal több a jóhiszemű emberek kihasználását megcélzó kapzsiság, 
mint a szeretetből áradó jóindulat.

2. Az említett igehirdető tanítása nem azonos az Én tanításommal. Ar-
ról kétségtelenül tanúságot tesz, hogy a hitnek gyógyító ereje van. Csak saját 
tanításomat tudom ajánlani mindenkinek. Igen, mert Én tapasztalatból beszé-
lek. Azt mondom el nektek, amit Atyámnál látok!

3. Isten nem játszik veletek.  Akit Isten önmagára teremtett, vagyis sze-
retetre,  annak szükségszerűen  az  Ő szabadságával  kell  rendelkeznie,  már 
amennyire ez teremtménynél lehetséges. Erről van szó!  Az igaz, hogy Isten 
nem teremthet önmagával azonos isteneket! Vagyis egyedül Istennél jelent-
heti a szabadság azt, hogy amit akar, az van, amit nem akar, az nincs. Az Ön-
magára teremtett teremtményeinél a szabadság e téren azt jelenti, hogy akar-
hatják azt, ami van, s ilyenkor azonosulnak Teremtőjük akaratával, és akar-
hatják azt,  ami nincs. Ilyenkor ellentétét akarják, mint Teremtőjük. Ha azt 
akarják, ami VAN, tehát Isten akaratát, tehát boldogságukat, akkor boldogok, 
ha azt akarják, amiben nincs jelen az Isten, tehát a bűnt, akkor boldogtala-
nok. Tehát nem Isten játszik veletek, hanem a teremtmény képes játszani Is-
tennel! Bizony, e játékra nemcsak a teremtmény fizethet rá, de Isten is. Isten-
nek nagyon fáj, ha valaki nem boldog, pedig boldog lehetne Vele. Nyílván az 
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nem boldog, aki Isten nélkül akar az lenni. Isten ezt nem akarja. Isten szen-
ved az ilyen teremténye miatt

Csak Istennél esik egybe a szabadság és a tökéletesség. Teremtményei-
nél csak a SZABADSÁG esik egybe Istennel az előbb említett megszorítás-
sal. Szellemi teremtény választhat a jó és rossz között! Tehát akarhat Isten 
nélkül is boldog lenni. De ez soha nem sikerülhet neki, mert Isten csak bol-
dognak tudja szeretni őt! 

Minden teremtmény olyan, amilyennek Isten szeretni tudja őt! Ezért a 
boldogtalan ember egyben embertelen ember is! Isten nem képes boldogta-
lannak szeretni szellemi lényt! Isten nem tud rosszat akarni. Nem tud rosszul 
szeretni. Csak szellemi teremtmény képes ártani önmagának, s ezzel fájdal-
mat okozni Istenének. Isten sokkal jobb, mint gondoljátok, s a Földön élő 
szellemi lények általában sokkal ostobábbak, mint ezt magukról gondolnák! 
A boldogtalanság sokkal nagyobb érték lemondását követeli, mint azok le-
mondása, akik boldogok. Igen, mert aki boldogtalan, az Istenről mondott le, 
lemondott  a boldogságáról. A boldogtalanságról közvetlenül nem lehet le-
mondani, mert az a nincs, a semmi! Ezért nem tud kielégíteni! A boldogta-
lanság, az megkötözöttség! A megkötözöttség nem más, mint lemondani ar-
ról a szabadságról, amelynek pontosan az a  tulajdonsága, hogy csak a jót 
akarhatja. A rossz, az mindig a szabadságról való lemondás! Tehát lemondás 
arról az égi békéről, amely a Szentlélek jelenlétének velejárója (2Kor 3;17). 
Ezért minden rossz gyökere az az uralomvágy, amely a szabadság megszün-
tetését célozza meg! Éppen ezért mindig félelemmel jár! A teljes szabadság 
kizárja a félelmet!

4. Objektíve nem teszi senki jól azt, ha pénzt ad azért, hogy meggyó-
gyuljon. Aki Hozzám tartozik, annak nincs szüksége egészségre. Mindenki-
nek Rám van szüksége. Aki Velem él, annak nincs szüksége semmire, mert 
Általam mindene megvan. Nem a betegeknek van szükségük a gyógyítókra, 
hanem a gyógyítóknak a betegekre. Ha nem lennének betegek, a gyógyítók 
nem tudnának mit kezdeni tudományukkal! A betegek azért fizetnek gyógyu-
lásuk érdekében, mert nem hiszik el, hogy a betegség nem rosszabb, mint az 
egészség, és az egészség nem jobb, mint a betegség. Mindkét állapot alkal-
mas arra, hogy megnyilvánuljon a szeretet, s mindkét állapot alkalmas ennek 
ellenkezőjére is.  Az egészséges emberek általában több boldogtalanságnak 
forrásai, mint a betegek!

Tudom, van olyan, hogy a betegnek van szüksége az orvosra. Ez akkor 
van így, amikor a betegnek nem a testi egészség a legfontosabb, hanem az a 
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feladat,  amit  Tőlem kap.  Ilyenkor  feltétlenül  gyógyítok  vagy közvetlenül, 
vagy gyógyító által. De ez nem pénz kérdése.

5. Hozzám kell hűségesnek lenned! Bizony gyakran tapasztalhatjátok 
igazságát e kijelentésemnek: "Ellensége lesz az embernek saját háza-népe" 
(Máté 10;36)!

Megáldalak az ERŐ és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

980. 
Kérdező:  FIATALOKRÓL,  ÁLOMRÓL,  ISMERŐS  ISMERETLENEK-
RŐL

1. A fiatalok jobban érdeklődnek a HANG-könyvek iránt, mint az idő- 
             sebb korosztály. Mi az oka ennek?

2. Szeretek tanítani gyermekeket, fiatalokat, bár nem végeztem ehhez 
              megfelelő iskolát.

3. Miért nem kapok megfelelő munkát?
4. Egy álmomról, amelyben nem találom meg a megfelelő helyet arra, 

              amire szükségem van.
5. Ismeretlen helyeken ismerős arcú embereket látok.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A HANG kötetei valóban Lelkem által sugallt írások. A most felnö-

vekvő  generáció  természeténél  fogva  nyitottabb  a  régi  igazságok  újszerű 
meglátására.

Ti fejlődő lények vagytok, és Nekem gondoskodnom kell arról, hogy 
örökérvényű megállapításaim koronként más és más ruhát öltsenek. Így job-
ban, könnyebben érthetőek.

2. Ha a szívedre hallgatsz, amikor Engem akarsz képviselni, akkor ha-
tékonyan fogsz tudni beszélni azokkal, akiknek van szívük figyelni Rám. Ez 
a döntő. A  hivatalos formában történt tanítás szinte lehetetlenné teszi  azt, 
hogy Engem képviseljen ilyenkor valaki. Legfeljebb Rólam szólhat.

3. Ne azon rágódj, hogy miért történtek veled azok, amik történtek, ha-
nem előre tekints! 

4.  Álmod  szoros  kapcsolatban  áll  külső,  belső  világoddal  egyaránt. 
Kettősségben élsz! Lelked mélyén ezt nagyon helyteleníted, de körülményeid 
rákényszerítenek. Ebben a helyzetben nem a probléma megoldására kell töre-
kedned, hanem annak elviselésére. Ha ezt teszed, akkor a probléma automa-
tikusan meg is oldódik.
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Úgy tudsz törekedni az elviselésre, hogy családodban igyekszel elvisel-
ni az értetlenségeket. Vagyis úgy fogadni azokat, hogy csak a felszínen súrol-
ják lelkedet. Vannak gyermekek, aki a tóparton azzal szórakoznak, hogy la-
pos köveket csúsztatnak a víz felületén. Az ilyen kő valóban siklik a víz fel-
színén annak ellenére, hogy fajsúlya sokkal nagyobb a víznél. Fontos, hogy 
milyen szögben érinti a kő a vizet.

Neked úgy kell hozzáállnod az otthoni nehézségekhez, hogy azok csak 
súrolni tudják lelkedet. Ez a megoldás!

Kimondhatatlanul szeretlek. Egyetlen pillanatra sem hagylak magadra! 
Erőm a te erőd is. Bölcsességem rendelkezésedre áll. Szeretetem benned is 
leleményes!

Légy hálás akkor is, ha kő éri lelked felszínét! Benső békédre angyala-
im vigyáznak!

5. E problémának nincs különösebb jelentősége.
Megáldalak a HIT, a REMÉNY, a SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
981.
Kérdező: EGY ALAPÍTVÁNYRÓL 

Egy alapítványról szeretném hallani a HANG véleményét!
HANG: "Kedves Barátom!

Ma sok alapítvány lát napvilágot országotokban. Ezek az alapítványok 
törekvéseiteknek természetes következményei.  Bizony a lehetőségek olyan 
talentumok, amelyeket úgy kell használnotok, hogy még több lehetőség szár-
mazzék belőlük lelki javatokra.

Semmiféle alapítvány létrehozására Tőlem "kívülről" nem kaptok sem 
bíztatást, sem lebeszélést. Azért kell így tennem, hogy ne Rám hárítsátok a 
felelősséget a következményekért. Csak gondold el: Én helyeselnék egy ala-
pítványt, s menetközben valaki elkezdene ebben Ellenemre dolgozni. Így a 
többiek, akik szavamra hallgatva indultak el, Belőlem ábrándulhatnának ki, 
mondván, hogy becsaptam őket!

Ha  alapítványon dolgozol,  azokkal  beszéld meg és hozzátok  meg a 
döntéseteket,  akik  abba  az  alapítványba hajlandók  befektetni.  Részemről 
csak a szív békéjét tudom ígérni annak, aki Engem akar képviselni minden 
körülményben.
   Nem vagyok hajlandó senkiért kezességet vállalni, csak Magamért!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*****************************************************
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982.
 Kérdező: SZERETNÉK GYERMEKET

Szeretnénk gyermeket családunkban.
HANG: "Kedves Barátom! 

Hidd el,  hogy semmit  sem jó MINDEN ÁRON akarni!  Kivéve azt, 
hogy Lelkem irányítása alatt maradjatok. Az Én Lelkem csak akkor irányít 
benneteket  rendkívüli  eszközök  igénybevételére,  amikor  valakinek  innen 
azért kell lemennie a Földre, hogy megszentelő feladatot valósítson meg. De 
akkor is a rendkívüli eszközök nem erőltetettség következményeként jelen-
nek meg számotokra, hanem szinte belesodródtok az ilyen eszközökbe.

Nagyon  sok  olyan  munka  vár  megvalósításra  közöttetek,  amelyeket 
csak gyermektelen családok tudnak felvállalni. Az ilyen munkára sajnos ke-
vés a jelentkező. Ma vannak közöttetek olyanok, akik vállalhatnának gyer-
meket, de nem teszik, mert úgy gondolják, hogy látható világotok hamarosan 
elpusztul, s eljön az az idő, amelyről így jövendöltem: Márk 13;17. Az ilye-
nek magatartását nem helyeslem. De igenis fontosnak tartom, hogy minél ke-
vesebb családi megkötözöttséggel, minél nagyobb külső és belső szabadság-
gal álljatok rendelkezésre a bennetek lévő Lelkemnek.

Kimondhatatlanul szeretlek! A legjobbat akarom neked, bármit teszel 
is. Áldás akarok lenni bennetek a szebb és tisztultabb jövő reményében!

Megáldalak LELKEM SZERETETÉVEL!" 
*******************************************************

983. 
Kérdező: ANYÓS PROBLÉMA

Menyemmel nagyon rossz a viszonyom.
HANG: "Drága Gyermekem! 

Neked megmondom: előző életedben szó szerint halálba szekáltad az 
anyósodat. Előző halálod után megvilágosodott előtted, hogy olyan sorsvona-
lat kell vállalnod, amelyre föl kell fűznöd azt a szabadságharcot, amit mosta-
ni életedben vívnod kell a menyeddel való megkötözöttséged felszámolására.

Ennek a harcnak kétségtelen, hogy egyik eszköze az, hogy unokáidtól 
is szabaddá kell válnod. Nem a tieid ők, hanem az Enyémek! Mint ahogy 
menyed sem tárgy, amely fölött uralkodhatnál.

Amennyiben nem teszed magadat szabaddá, úgy még nagyobb nehéz-
ségeknek teszed ki magadat a jövőben. 

Azt tudod, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Azt is tu-
dod, hogy senki sem lesz Istent szerető attól, hogy azt mondja magáról, hogy 
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Istent  szerető.  Sem szertartások,  sem imádságok nem tesznek senki  Istent 
szeretővé. Egyedül az emberek irányában megélt gyakorlati szeretetre való 
törekvés tesz földi halandót Istent szeretővé! Ezt nagyon fontos tudnod! Mi-
vel Isten sem azért szeret benneteket, mert ti jók vagytok, hanem azért, mert 
Ő jó, úgy nektek sem azért kell szeretnetek bárkit is, mert jó, hanem azért, 
mert ezzel igazoljátok, hogy ti jók vagytok.

Azt ajánlom, amennyire megteheted, tedd meg, hogy ne menj megláto-
gatni unokáidat. Ne tedd ki magadat fölöslegesen olyan kísértésnek, amely 
kiolthatja benned a szeretetet. Szabadságra törekedj tehát! Ennek majd kö-
vetkezménye lehet az, hogy szeretetben is növekedni tudsz. 

Neked tudnod kell, hogy menyed messze megelőzhet téged a mennyek 
országában. Nem tudhatod, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddig, és 
azt sem, hogy eddigi életeiben hogyan működött együtt azzal a kegyelemmel, 
amely rendelkezésére állt.  Ha csak egyet nem tudsz ezek közül,  már nem 
mondhatsz fölötte elmarasztaló ítéletet. A valóság az, hogy egyet sem tudsz!

Hidd el, soha nem jár jó úton az, aki egy másik embert nevelni akar. 
Csak az jár jó úton, aki önmagát akarja megnevelni! (Máté 5;39)

Drága Gyermekem! Mérhetetlen szeretetemmel teljesen rendelkezésed-
re  bocsátom Lelkemet,  Erőmet,  Jóságomat!  Nagyon melletted  állok,  hogy 
karmikus  sorsvonaladat  fel  tudd  oldani  olyan  áldozatos  szeretettel,  amely 
szabaddá tehet téged környezeted minden olyan befolyásától, amelyet nem te 
választottál magadnak.

Megáldalak benső BÉKÉM LELKÉVEL, EREJÉVEL!" 
*******************************************************

984. 
Kérdező: ÖNFEGYELEMRŐL, IMÁRÓL, ÉGIEKRŐL

1. Milyen téren és hogyan fegyelmezzem magam?
2. Hogyan imádkozhatnék helyesen?
3. Megtudhatom-e védőangyalom nevét?
4. Mivel okozhatnám a legnagyobb örömet az égieknek?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Hidd el! Egész életviteled, tehát a Hozzám és a földi élethez való 

hozzáállásod az Én áldásomat hordozza. Ez befelé érleli lelked érzékenysé-
gét, kifelé pedig jótékonyan sugározza jelenlétem komolyságát.

Égi anyátok, Mária, évek óta arra szólítja fel a világot, hogy hetenként 
kétszer,  szerdán és pénteken,  komoly böjttel  fegyelmezzék magukat  azok, 
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akik különös elkötelezettséget akarnak vállalni embertársaik megvilágosodá-
sáért, megjavulásáért.

Nemcsak étel-ital böjt van. Van szó, szem, alvás böjt is. Jó, ha minden 
héten van legalább egy nap, amelyen soron van valamelyik böjt életed meg-
fegyelmezésére, és a szívedben lévő kegyelem kiáradásának előmozdítására.

2. Imádkozni annyit jelent, hogy Istenhez emelitek lelketeket. Minden 
olyan  tudatos  együttlét  Velem,  Lelkemmel,  Atyámmal,  amely  mögött  jó 
szándék húzódik, az helyes imádság. Az imádságoknak tehát egyetlen formá-
jához sem jó ragaszkodni. Lelkem mindig tudatja veled azt, hogy milyen for-
mában tudod leghatékonyabban Hozzám emelni lelkedet.

3. Több angyal is szorgoskodik érted, és legfőbb irányítójuk nem állan-
dó. Ezért legjobb, ha csak egyszerűen angyalnak, vagy angyalaimnak szólí-
tod őket. A mostani legfőbb irányító angyalod neve: Obszervansz, vagyis: 
Hódoló!

4. Nekem, az égieknek legnagyobb örömöt a hálálkodó, dicsőítő imád-
ságok okoznak. Igen, mert ezek azok az imák, amelyek által legjobban tuda-
tosul  bennetek,  hogy mennyire  szeret  benneteket  az  Isten,  hogy mennyire 
szolgálnak benneteket az égi szellemek, hogy mennyire nemcsak bennetek 
vagyok, de értetek vagyok bennetek!

Megáldalak LELKEM GYÜMÖLCSEIVEL (Gal 5;22-23)!" 
******************************************************

985. 
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETTEM? MI AZ ÚR SZÁNDÉKA? TITKOKRÓL

1. Újjászülettem-e saját testemben?
 2. Festményeimmel mi a szándéka az Úrnak?

3. Két jel, amit kaptam, a zöld szem és a kisfiam, amit láttam, mit je-
lent?

 4. Álmom, melyben a Föld újjászületését láttam, mint jelent?
 5. Hogyan tud szabadon élni bennem a Szentháromság?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Igen. Gyakran egybeesik az újjászületés a Lélekkeresztséggel. Nálad 
nem. Nálad az újjászületés következménye az az érdeklődés, amely Felém 
irányítja figyelmedet. 

Ha kéred, akkor megkapod Tőlem a Lélekkeresztség kegyelmét, amely 
tanúságtevésre és meghatározott küldetés elvégzésére képesít fel.

1177.



2. Nekem veled van szándékom! Ehhez hozzátartozik minden olyan te-
vékenységed, ami kapcsolatban van veled. Tervem éppen az, hogy az érzé-
kelhető világon túli valóság hírnöke légy!

3. A szimbólumok azt érzékeltetik, hogy kulcsokat kaptál. Kulcsokat, 
amelyekkel zárnod és nyitnod kell. Le kell zárnod múltadnak azokat a folyo-
sóit, melyek visszanézésre bíztatnak, és ki kell nyitnod olyan ajtókat, ame-
lyek a jelent segítik jobbá, szebbé tenni. A zöld szem és gyermeked a jövőbe-
li reményt akarja erősíteni benned.

4. Ez az álom nem szorul magyarázatra. A rád gyakorolt hatása jelenti 
számodra a megszívlelendőt.

5. A Szentháromság élete benned is úgy akar élni, mint Bennem. Tehát 
az állapotszerű MÁSÉRT-ÉLÉS, a SZOLGÁLÓ SZERETET a Szentháromság 
élete minden szellemi teremtményében.

Megáldalak az + ATYA  a+ FIÚ és a + SZENTLÉLEK nevében!"
*******************************************************

986. 
Kérdező: HÁZASSÁGTÖRÉSRŐL, MEDITÁCIÓRÓL

1.  A családban nem találjuk meg az egymáshoz vezető utat.
2. Van olyan, hogy a feleség miatt követ el a házastárs házasságtörést?
3. Kitől kapok válaszokat a meditációmban?

HANG: "Kedves Gyermekem!
1. Mindenkinek csak HOZZÁM kell  megtalálnia  az utat!  Csak akik 

Hozzám találtak, azok tudnak érdemben egymásra találni.
2. Olyan nincs, hogy valaki oka legyen más bűnének. Mindenki meg-

kapja az erőt arra, hogy hű maradjon Hozzám, függetlenül attól, hogy a má-
sik milyen! A bűnrészesség nem annyit jelent, hogy oka vagy más bűnének, 
hanem annyit, hogy ha valaki hűtlen Hozzám, akkor te követed őt ebben. Te-
hát nem Rám, hanem őreá vagy tekintettel!

3. Rossz meditáció az, amikor úgy nyílik ki valaki a szellemvilág felé, 
hogy nem biztosítja magát a jó angyalok védelmével, ha nem kéri előtte az 
Én áldásomat, védelmemet. Ha ezek elmaradnak, akkor mindenféle szemte-
len szellem képes hatni a meditálóra.

Kedves  Gyermekem!  Ha Engem komolyan képviselsz,  akkor  szíved 
szeretetét feltétlenül érezni fogják azok, akik körülötted élnek, mert a kör-
nyezeted olyan tükör, amely visszatükrözi azt, ami benned van. Környezeted 
magatartása a legjobb segítség arra, hogy önmagadat helyesen megismerd. 
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Ne azokra az elképzeléseidre hallgass, amelyeket kialakítottál magadról, ha-
nem figyelj arra, hogy tieid hogyan vélekednek rólad.

Csak egyetlen példa: Írod, hogy telefonszámodat azért adtad meg, mi-
vel tudod, hogy nehezen olvasható a leveled. Ha igazi szeretetet lenne ben-
ned Irántam, akkor nem arra várnál, hogy telefonon kérdezzék meg, mit je-
lentenek egyes leírt szavaid, hanem arra törekednél, hogy olvasható legyen 
írásod. Tehát úgy írnál, hogy tekintettel lennél írásod olvasójára is. Ez lenne 
a szeretetben való növekedés helyes útja benned!

Megáldalak az empátia, a mások lelkébe való beleérzés LELKÉVEL!"
******************************************************

987. 
Kérdező: IMÁRÓL, GYERMEKEMRŐL, FÉRJEMRŐL, BOLDOGSÁG-
RÓL

1. Hogyan tudnék figyelmesebben imádkozni?
2. Gyermekem fog-e boldogulni?
3. Férjemmel továbbra is gyötrődnünk kell?
4. Sikeres lesz-e vállalkozásom?
5. Leszek-e valaha boldog a Földön?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Saját szavaiddal, párbeszéd-imával tudod legjobban jelenleg átélni 

azt, hogy veled vagyok. (Párbeszéd-ima: lásd HANG 1. kötete)
2. Gyermekedtől függ, hogy mi lesz vele. Vannak boldogtalan millio-

mosok, és vannak anyagilag szegény boldogok!
3. Igen! A szeretet elsősorban nem élvezet, hanem ÁLDOZAT!

Ha nem hiszed, nézz a KERESZTRE!
4. Én csak egyetlen vállalkozásért kezeskedem. Aki vállalja, hogy Ve-

lem járja élete útját, az az Én utamat járja. Ezért kezeskedem! Ezt mindig fel-
kínálom nektek!

5. A Föld soha nem lesz mennyország, de a Földön is megízlelhető a 
mennyország (Márk 1;15).

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha megértenéd szavaimat. Át 
kell alakítanod a gondolkodásodat. Ez csak akkor sikerülhet, ha vállalkozol 
arra, hogy Velem gondolkodj. Ehhez pedig az kell, hogy egyre jobban megis-
merd gondolataimat az evangéliumok alapján. Tehát nem a Bibliát mondtam, 
bár tudnod kell, hogy az egy nagyon szent könyv, de csak azok tudják helye-
sen használni, akik a benne lévő négy evangéliumomat jól ismerik.

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
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*******************************************************
988.
 Kérdező:  A  HARMADIK  SZEMRŐL,  LABILIS  VAGYOK.  SZENVE-
DEK.

1. Némi látásom van a harmadik szemmel. Hogyan fejleszthetem ezt?
2. Testileg, lelkileg labilis vagyok. Várható javulás?
3. Sok szenvedés zúdult mostanában rám. Mi ennek az oka?
4. Egy játék-ígéret szerint külföldi utazást nyertem. Valóság ez?

HANG: "Kedves Barátom! 
1. Arra kell törekedned, hogy úgy láss, ahogy Én látok! Át kell alakíta-

nod gondolkodásodat. A Bibliában található evangéliumaim adják a legmeg-
felelőbb eligazítást e téren.

2. Feltétlenül várható javulás! Aki Velem éli életét, az pontosan a bol-
dogság irányában fejlődik legészrevehetőbben. A testi,  lelki  bajoknak az a 
feladatuk, hogy elősegítsék azt a megtérést, amelynek áldásos hatását nem-
csak a lélek, a szellem tapasztalja, hanem az egész ember.

3. A sok gond, baj, amelyet most át kell élned, részben a gonosz szelle-
mek mesterkedését igazolja. Ha tudatosul benned, hogy az Istent szeretőknek 
minden javukra válik, akkor ezek is áldássá válhatnak. Sokkal több olyan jó 
szándékú ember van, akiket különböző sorscsapások hoztak közelebb Hoz-
zám, mint olyanok, akik jólétükben, szerencséjükben fordultak volna Felém.

4. Ne ringasd magadat illúziókban! Ha nem akarod kitenni  magadat 
különböző csalódásoknak, akkor csak Bennem bizakodjál!

Minden képzeletet meghaladó szeretettel szeretlek! E szeretetnek érté-
két annyiban vagy képes tudatosítani, amennyiben az örökkévalósághoz mé-
red a mulandó problémáidat. Vagyis mindenre így tudsz gondolni: "Mi ez az 
örökkévalósághoz képest!?"

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

989. 
Kérdező: LK 16:19-RŐL, ŐRANGYALRÓL, ÚJRA KERESZTELÉSRŐL

1. Hogyan szerezhetünk barátokat a hamis mammonból (Lk 16;9)?
2. Hogyan kell érteni ezt: ' Ha kérdeznek, válaszolok, de nem erőltetem 

              senkire a megtérést.'
3. Az Őrangyal közelebb van hozzánk, mint a HANG?
4. Hibáimról kérdezek.
5. Egy könyvből kötött imákat írtam ki. Ezekkel egyetértek, de nem tu- 
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              dok ilyen szépet magamtól kitalálni.
6. Megkeresztelkedjem újból?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha nemcsak hívőknek, hanem hitetleneknek is,  ha nemcsak veled 

azonos  gondolkodásúaknak,  hanem  azoknak  is,  akik  egészen  másképpen 
gondolkodnak, mint te, segítesz, akkor barátaiddá tudod őket tenni. Az anya-
gi javakat mammonnak is, hamisnak is lehet mondani. Természetesen azok, 
akiket ilyen javakkal barátokká lehet tenni, azok csak a felszínen barátok, de 
barátok.

2. Van olyan pszichikai erőszak, amely idegen Tőlem. Ennek legbizto-
sabb elkerülése az, ha valaki Irántam való szeretetből annyira harmonikusan 
él, hogy ennek okára mások rákérdeznek. Az ilyen ember válaszában kétség-
telenül hatásos tanúságot tud tenni Rólam. Sokkal hatásosabb az ilyen tanú-
ságtevés, mint az erőszakolt agitálás.

Természetesen, aki missziós tevékenységre kap szerepet, annak kérde-
zés nélkül is hirdetnie kell azt, amire Tőlem megbízatást kapott.

3. Teremtmények annyiban nevezhetők közelebb lévőknek egymáshoz, 
mint Én, amennyiben Istennek tervét, amely szellemi teremtményeiben a sze-
retet kibontakozását hivatott biztosítani, ezt lehetővé is teszi.

4. Előbbre jut az, aki hibái kiirtása helyett pozitív tulajdonságai kibon-
takozására teszi a hangsúlyt.

Ez nem zárja ki, sőt feltételezi a hibák ismeretét, de a törekvés iránya, 
a pozitív irányú kibontakozás a legfontosabb.

Körülményeid azok a tükrök, melyek által helyes önismeretre juthatsz.
5. Amikor a lelki vigasz alszik benned, olyankor a hűségnek a kötött 

ima az éltetője.
Személyes kapcsolatokban nem biztosítható a szeretet fenntartása beta-

nult,  másoktól  átvett  szövegek  által.  Ezek  bármennyire  színesek,  idővel 
szükségszerűen kifakulnak, ellaposodnak. Míg a spontán, szívből jövő sza-
vak, még akkor is, ha színtelennek tűnnek, vérbőségről, élő kapcsolatról tesz-
nek tanúságot.

6. Ha benső igényed az újból való megkeresztelkedés, megteheted, de 
Nálam nem a szertartások, hanem a magatartások a döntőek. Hetvenhétszer 
keresztelkedhet az, aki nem szeret, mégsem ismerem el Magaménak, és ha 
valaki soha meg nem keresztelkedik, de szeretetben él, azt a szívemre öle-
lem.  Én arra soha nem adtam utasítást,  hogy valaki  hogyan csináljon egy 
szertartást. Ha szertartást kértem, akkor Számomra mindig elég volt az, hogy 
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ezt legjobb szándékával tegye az, aki teszi, illetve tegyék vele azok, akik ezt 
teszik. Ha egy szertartás nem szándékom szerinti LEPECSÉTELÉSE egy el-
határozásnak, akkor csupán pótcselekvés. Egy szándék viszont lepecsételés 
nélkül is lehet igazi, kedvemre való. 

Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

990.
Kérdező: LELKI BÉKÉRŐL, SEGÍTÉSRŐL, BEFOLYÁSOLÁSRÓL

1. Hogyan juthatok lelki békéhez?
2. Honnan tudom, hogy aki rajtam segíteni akar, azt az Isten vezeti?
3. Lehet-e a másik embert tudatalattiján keresztül befolyásolni?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem út vezet a lelki békéhez. Aki Engem befogad, annak lelki békét 

adok. Amíg valaki Velem jár, addig békéje van akkor is, ha a felszínen hullá-
mok fodrozódnak.

2. Nem azt kell tudnod, hogy Én segítek-e vagy nem Én, hanem arra 
kell figyelned, hogy a téged ért hatás épít, buzdít vagy vigasztal téged (füg-
gően attól, hogy mire van szükséged). Ha ezt tapasztalod, akkor az biztosan 
Tőlem van. Ilyen értelemben tehát nem a forrást kell vizsgálnod, hanem a fo-
lyamot. Gyümölcseiről ismeritek meg a forrást!

3. Lehet befolyásolni másokat. De az erkölcs, a beszámíthatóság terüle-
tén Isten senkit nem enged erején felüli kísértésbe esni.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

991. 
Kérdező: HOMOSZEXUALITÁSRÓL, ÜDVÖSSÉGRŐL, ZENÉRŐL

1. Segítséget kérek, hogy a rossz ne tudja elnyomni bennem a jót!
2. Az üdvösség útjáról kérek véleményt.
3. A homoszexualitásról.
4. Taníthatok-e, ha nem tudok eleget?
5. A zene lehet-e isteni és sátáni is?
6. Anyám halála nekem is a VÉGET jelenti?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Én nemcsak  vagyok,  hanem érted  vagyok.  Te  a  Győztes  oldalán 

állsz, ha mellém állsz. Bízzatok, Én legyőztem a világot!
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2.  Olyan nincs,  hogy valaki  nem tud  az üdvösség útján járni.  Csak 
olyan van, hogy nem akar! Aki Velem jár, az nemcsak saját üdvösségének 
útját járja, hanem áldássá válik mások számára is.

3. Minden, amit természetellenesnek ismersz meg, az betegség, ha nem 
tehetsz róla, és bűn, ha tehetsz róla. Ha betegség, akkor kérheted a gyógyu-
lást. Mindenképpen vigyáznod kell, hogy másokat meg ne fertőzzön a te be-
tegséged.

4. Csak Én mondhatom, hogy ELEGET tudok. A tanítva tanulás nem-
csak lehetséges, de nagyon fontos is!

5. A ZENE olyan kifejezési eszköz, amely isteni, ördögi egyaránt lehet. 
A ZENE hatása megmutatja, hogy ki áll mögötte!

6. Anyádat azért választottad, mert mindkettőtöknek szükségetek volt e 
döntésedre. De te is, anyád is, Értem kell hogy éljetek. Segítelek megszaba-
dulni  anyáddal  való  megkötözöttségedtől,  mint  ahogyan  segítettem  saját 
anyámat is megszabadulni minden vérségi megkötözöttségétől.

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

992. 
Kérdező: ÁLMAIMRÓL, VÉDELMET KÉREK, GYÓGYÍTÁSRÓL

1. Álmomban találkoztam nagyanyámmal, aki szégyellt engem.
2. Anyámmal hogyan tudnám javítani a kapcsolatomat?
3. Védelmet kérek ártó erők ellen.
4. Nincs olyan barátom, akire vágyom.
5. Miben változzam?
6. Egy természetgyógyászról kérek véleményt.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Volt nagyanyád örül, hogy bizonyos lelki sebek meggyógyulhattak 

benned. Ő ma is sokat tesz érted!
2. Hallgatással!
3. Két gondolatot kínálok fel. Az egyik: Minden reggel tedd fel magad-

nak e három kérdést: Mitől kell ma távolodnom? Mivel kell ma szembeszáll-
nom? Miben kell ma elmélyülnöm?- A másik: a "Jézusom szeretlek" fohászt 
mondd olyankor, amikor elbizonytalanodást észlelsz magadban.

4. Hidd el, hogy akinek Én nem vagyok elég, annak semmi és senki 
nem elég. Ha Én elég vagyok valakinek, akkor számíthat arra, hogy küldök 
melléje olyan valakit, aki feloldva földi magányát, Hozzám segíti őt. De aki 
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türelmetlen, az nagyon árthat magának. Az első bűn is türelmetlenség által 
jelent meg a Földön.

5. Ha evangéliumaimat vizsgálod, akkor észre fogod venni azt, hogy 
miben kell átalakítanod a gondolkodásodat, tehát miben kell változnod.

6. Személyekről nem adok véleményt. Sokkal jobban tisztellek benne-
teket, mint ti egymást, vagy akár csak magatokat is.

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"
******************************************************

993. A HANG 12-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

Hálát adok Istennek azért, hogy a bennem hangzó HANG ma már nem-
csak édes hazánk területén hangzik, de a médiák segítségével az egész világ 
hallhatja e HANGOT!

Köszönöm Istennek, hogy az eddig megjelent 11 kötet ezreknek adott a 
fájdalomban enyhülést, a küzdelemben erőt, a csüggedésben buzdítást, a csa-
lódottaknak  reményt,  a  fáradottaknak  pihenést,  az  elhagyatottaknak  baráti 
ölelést, és még sorolhatnám azt a sok jót, amiről az az ezerháromszáz levél 
tanúskodik, amelyek nemcsak kérdéseket terjesztettek a HANG elé, de arra 
is kértek, hogy köszönetet mondjak nevükben Jézusnak azért a szeretet kiára-
dásért, amelyet e könyvek jelentettek számukra. E kérésüket lelkiismeretesen 
és boldogan teljesítettem és teljesítem a jövőben is!

Testvéri szeretettel 

1995. december
2365 Inárcs
Rákóczi u. 3/b
                                                                       Dombi Ferenc
                                                                              lelkész  

994.
Kérdező: KÉREM ISTEN ÁLDÁSÁT!

Kérem házasságunkra az Isten áldását!
HANG: "Drága Barátom!
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MEGÁLDALAK! Megáldom házasságodat! Megáldom minden erőfe-
szítésedet, amely szíved szeretetének kibontását szolgálja. Megáldom TÁR-
SADAT is ebben a minőségben, ebben az erőfeszítésben.

Az Én Lelkem a KAPCSOLATOK Lelke! A ti kapcsolatotoknak is a 
Lelke. Minden örömötök növekedni fog, ha Velem megosztjátok, és minden 
szenvedésetek csökkeni fog, ha Velem megosztjátok.

A házasság KERESZT!  Jobb lator keresztje, és áldás, ha önismeretre 
és Felém-fordulásra késztet. Bal lator keresztje, ha önérdek-érvényesítésre és 
a rosszal való megalkuvásra késztet.

Minden házasság hajlamos arra,  hogy kezdetben elhitesse veletek:  a 
szeretet a Földön elsősorban élvezet, és nem áldozat. Aki józanul tudomásul 
veszi  azt,  hogy ennek az ellenkezője az igaz,  az megtalálja szíve békéjét, 
mert tudja, hogy csak Velem, Bennem és Általam lehet boldog minden szel-
lemi teremtmény! Aki nem veszi ezt tudomásul, az olyan csalódásoknak te-
szi ki magát, amely csalódások teljesen ki tudják ábrándítani őt az életből.

Drága  Barátom!  Bízzál  Bennem!  Azt  a  munkát,  amelyet  elkezdtem 
benned, szeretném Lelkem által folytatni, és úgy alakítani, hogy soha véget 
ne érjen benned az Én boldogító jelenlétem.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

995.
Kérdező: MEG AKAROK GYÓGYULNI

Mit kell tennem testi-lelki gyógyulásom érdekében?
HANG: "Drága Gyermekem!

Legfőbb problémád az, hogy nem tudsz szívből megbocsátani önma-
gadnak. Meg kell  mondjam, hogy Én állapotszerű megbocsátó vagyok. Ez 
gyakorlatban  azt  jelenti,  hogy semmiféle  büntető  ítéletet  soha senki  ellen 
nem hozok. Helyesen csak az hisz Bennem, aki ezt elhiszi! A súlyos problé-
ma abból adódik, hogy ti nem tudtok megbocsátani önmagatoknak! Ez azért 
nehéz számotokra, mert nem akartok átlépni az igazság rendjéből az irgalom 
rendjébe. Azért nem akarjátok ezt, mert lelketek mélyén tudjátok, hogy akkor 
nektek is meg kell bocsátani minden ellenetek vétőnek, és ez az, ami nehézzé 
teszi számotokra azt, hogy megbocsássatok önmagatoknak.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nem elég tudnotok azt, hogy 
másoknak meg kell bocsátanotok. Tudnotok kell, éspedig átélten, tehát mint-
egy világnézeti, ideológiai átéléssel, hogy önmagának árt az, aki valami olyat 
tesz, amit ti bűnnek neveztek.
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Mindaddig, amíg ezt nem teszed magadévá, nem tud javulni gyökere-
sen állapotod. E téren az imák, a másoktól jövő bátorítások csak tüneti keze-
lést adnak, de gyökeres orvoslást nem.

Én kimondhatatlanul szeretlek! Magam is szenvedem benned azt, hogy 
nem akarod megérteni: eddigi bűneid, hibáid alapvetően nem bűnök, hanem 
lelki betegségek, amelyek éppen azáltal nem tudnak begyógyulni, mert nem 
hiszed el, hogy betegségek voltak. Magad is nevetnél magadon, ha az bánta-
na, hogy régebben náthás voltál. Butaságnak tartanád, ha olyan betegség bán-
tana, ami már meggyógyult. Ezt kellene átélned múlt bűneiddel, hibás tette-
iddel kapcsolatban is. Én hiába bocsátok meg, hiába gyógyítalak meg, ha ezt 
te nem hiszed, nem akarod átélni.

Drága Gyermek! Bocsáss meg magadnak, mivel Én már el is felejtet-
tem minden vétkedet!

Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

996. 
Kérdező:  MAGAMRÓL,  JÖVENDÖLÉSRŐL,  REIKI-RŐL,  LÁNYOM-
RÓL

1. Nagy félelem van bennem. 
2. Nagyon érzékeny vagyok. 
3. Nehéz a középszerűséget elviselnem. 
4. Álmomat gonosz szellemek zavarják. Hogyan lehet megszabadulni 
tőlük? 
5. Jézus elfogad engem is? 
6. Egy "látó" jövendölt nekem. Igaz az, amit mondott? 
7. Igaz-e az, amit REIKI-mesterem mondott, mikor a hetedik széket el 
    foglaltam? 
8. Isten áldása van mostani házasságomon?
9. Kislányom valóban tanít   

              engem? 
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Minden félelemnek gyökere a halálfélelem. Ezt már több alkalom-
mal is kifejtettem az eddigi HANG-kötetekben. Komolyan el kellene hinned 
e szavaimat: "Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem!" (János 11;26) 

2. Érzékenységednek másik neve: hiúsági komplexus. Ennek megszün-
tetéséhez  azt  kellene  szívből  elfogadnod,  hogy az  emberek  véleménye  se 
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nem árt,  se nem használ.  Nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, 
hogy az Enyém vagy! Ez vonatkozik a 3-dik pontra is.

4. Alvás előtt bele kell "öltöznöd" az őrangyalokba. Tehát kérni kell 
védelmüket.

5. Én mindenkit elfogadok. A probléma az, hogy Engem gyakran nem 
akartok elfogadni, mivel ez megaláztatással jár.

6. Részben igaz, amit a "látó" mondott neked. Azért részben, mert amit 
a "magasabb" szellemi szintről és a gyógyító energiáról mondott, az zavaros 
kijelentés. Minden szellemi lény, tehát te is fejlődésre teremtett lény vagy, 
aki egyre magasabb szintre kell hogy kerüljön. Ami pedig a gyógyító energiát 
illeti, arról tudnod kell, hogy mindenki magában hordja ezt, és a hit által ez 
mindenkinél működik is. A gyógyítás karizmája egy külön adomány, mely-
nek birtokába nem az jut, aki akar, hanem az, aki Tőlem ezt a szerepet kapja. 
Ne akard! Elégedj meg azzal a gyógyító energiával, amit birtokolsz, s akarj 
mélyülni  hitedben,  szeretetedben.  Ami  ennek következménye,  az  valóban 
boldogítani fog. A karizmák nem boldogítanak. A hit, a remény és a szeretet 
boldogít!- Ez vonatkozik a 7-dik pontra is.

8. Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke. Aki kapcsolatokat ápol, az Lel-
kem áldását hordja. Aki kapcsolatokat széttép, az kilép Lelkem hatóköréből. 
Én csak a szeretet körén belül vagyok mindenható. A szeretet körén kívül te-
hetetlen vagyok. Éppen ezért csak azt tudom boldogítani, aki vállalja az élet-
elvesztést is Értem!

9. Aki tanulékony, az mindenkitől tud tanulni.
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 

******************************************************
997. 
Kérdező: KÖSZÖNÖM, HOGY SZÓLHATOK HOZZÁD!

Köszönöm, hogy szólhatok Hozzád!
HANG: "Drága Gyermekem! 

Számomra és az egész Mennyország számára öröm az, ha valaki meg-
vall Engem akár önmaga előtt is, azáltal, hogy szívével Hozzám fordul, és 
segítséget kér Tőlem. Én azért jöttem közétek, hogy belétek költözzem, és 
azért költözöm belétek, hogy értetek, veletek és általatok tanúsítsam a világ-
nak a szeretet győzelmét.

Amit te kérsz, az szívem leghőbb vágya! Problémákat megoldani, fél-
reértéseket  tisztázni,  botlásokat  megbocsátani,  feszültségeket  feloldani,  az 
újra kezdéseket bátorítani, csüggedésben erőt adni, sötétségbe bevilágítani, 
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sebeket gyógyítani, örömet sugározni, aggódó szeretettel átölelni, a szív hul-
lámait lecsendesíteni, megértésről biztosítani, nagyvonalúságot megvalósíta-
ni, rugalmasságot hűségben megtartani, szeretetem kimeríthetetlenségéről ta-
núskodni, ezek mind, mind arra irányulnak, hogy Én nemcsak vagyok, ha-
nem értetek vagyok.

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. E szavak el nem koptathatók! 
Kell hogy ott csengjenek szívedben akkor is, ha csend vesz körül, akkor is, 
ha vihar dúl körülötted vagy benned. Szeretlek! Ezt a hangomat semmi és 
senki el nem nyomhatja! E szavamban ERŐ rejlik!  Teremtő, békét teremtő  
erő!

Megáldalak a SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

998. 
Kérdező: ÉPÍTÉSRŐL, MAGAMRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT

1. Egy harangláb építéséről kérek véleményt!
2. Sorsomról, jövőmről szeretnék hallani!

HANG:"Drága Gyermekem!
 1. Én semmiféle harangnak és semmiféle haranglábnak nem vagyok 

szorgalmazója. Én annak a szorgalmazója vagyok, hogy etessétek az éhező-
ket, ruházzátok a ruhátlanokat, ápoljátok betegeiteket, segítsetek ott, ahol se-
gíteni kell a rászorulókon. Ha templom, harang és egyéb építmény ezt szol-
gálja, akkor áldásom van munkátokon, ha nem ezt szolgálja, akkor nincs kö-
zöm hozzá. Irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatást! (Máté 9;13).

2. Sorsod felől nem mondhatok semmit, mivel magatartásod, tehát sza-
bad  döntéseid  következtében  alakul  olyanná,  amilyenné.  Csak  azt  tudom 
ígérni, hogy Én hű maradok hozzád! Én úgy szeretlek, hogy ennél jobban 
már senki sem szerethet. Ez a szeretetem irántad soha nem fog csökkenni!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

999. 
Kérdező: MIT TEHETEK?

       Mit tehetek?
HANG: "Kedves Barátom!

Nagyon jól tudod, hogy nem azt a "menekülést" helytelenítem, amikor 
valaki égő házból akar kirohanni, hanem azt, amikor valaki az elől a munka 
elől menekül, amelyet vállalnia kellene, hogy felépítse házát. Nem gondolok 
olyan személyes kapcsolatra sem, amely extatikus kéjhömpölyt zúdít rád, de 
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igenis  gondolok  olyanra,  amely  által  mások  életét  segíteni  próbálhatnád. 
Mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon! 

Én akkor is szántam a tömeget, amikor gerendával a vállamon korbá-
csoltak föl a Golgotára. És amikor a síró asszonyok sajnálatukat fejezték ki, 
lehurrogtam őket (Lukács 23;28). Amikor testvéremet, assziszi Ferencet az 
apja kötélvégen, ütlegelve húzott végig a városon, ő akkor a körülállókat arra 
kérte, hogy sajnálják szegény apját, hisz annyira ki van borulva önmagából.

Kedves Barátom! Én sajnállak, és mindaddig sajnálni foglak, amíg saj-
náltatni fogod magadat! Nem tudok helyetted megtanulni feladatokban gon-
dolkodni! Nem tudok helyetted élni! Csak veled! Ezt teszem! Fájdalommal, 
amikor háborogsz, békével, ha kicsit elfordulva magadtól teszed azt, amit ép-
pen tehetsz.

Te nem tanácsot vársz Tőlem. Ezzel már tele van a hócipőd. Amire te 
vársz, az az, hogy minél jobban és minél érdekesebben lássad a környezeted-
ben azt, hogy miért és mennyire lélekromboló a te szegény, nyomorult, csőd-
tömeg a sokadik hatványon, zátonyra, szakadékba, pokolba, és annak is az 
eddig még soha nem létezett szörnyűségek bugyrába zuhant, abszolút kilátás-
talan életed, melyben semmi helye sincs semmi értelmes dolognak, s főleg 
nem valami értelmes istennek.

Kedves Barátom! Ne gondolj cinikusnak!
Megáldalak!!! 

******************************************************
1000. 
Kérdező: ÁLMAIMRÓL, SZÜLEIMRŐL

1. Szüleimről, 
2. álmaimról, 
3. magamról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Gyermekem!
1. Te nem vagy felelős másokért. Mindenki csak önmagáért felel. Tud-

nod kell, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik. Még az is, ha na-
gyon rosszul bánnak velük, ha félre akarják nevelni őket. Gondolj csak arra, 
hogy Számomra még a keresztre-feszítés is javamra vált (Lukács 24;26)! Ne 
engedd tehát, hogy a bűntudat elhatalmasodjon rajtad! Az ördög ezt szeretné!

Apád jelenlegi boldogságával kapcsolatban csak azt mondom: ne higgy 
a látszatnak!

Anyád boldogsága sem születhet megkötözöttségből, csak felszabadu-
lásból. Az igazi szabadság az, ha valaki Velem köti össze magát (2Kor 3;17). 
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Ember embert soha nem tehet boldoggá! Az emberi  kapcsolatok nem erre 
vannak kitalálva, hanem arra, hogy helyes önismeretre jussatok - mivel min-
den ember és körülmény TÜKÖR a másik embernek -, és így közelebb tudja-
tok kerülni  Hozzám. Boldogítani  csak Én tudok! Ezt  a tisztemet,  még ha 
akarnám, akkor sem tudnám átadni senkinek!

2. Álmaid gyökere a halálfélelem! Ez nálad jogos! Ha valaki a tengeren 
hajójának horgonyát úgy gondolja, hogy legjobb, ha más hajóra veti, akkor 
bizonytalan érzések hatalmasodnak el  rajta, mivel  a másik hajó semmivel 
sem biztosabb alap, mint saját hajója.

Te a jövődet bizonytalannak éled meg, mert nem arra a jelenre teszed a 
hangsúlyt, amely jelen az Én jelenem. Kívülről várod a biztosítást, holott en-
nek alapját, tehát Engem, magadban hordasz! Ha erre teszed a hangsúlyt, ak-
kor meg fogod élni, hogy nem is te hordasz Engem, hanem Én hordozlak té-
ged!  De ehhez  jobban kell  tudatosítanod  magadban azt,  hogy Én benned 
élek!

3. Saját problémáddal kapcsolatban elmondok egy történetet. Volt egy-
szer  egy mesterember.  Több inassal  dolgozott.  Szerette  inasait,  kivéve az 
egyiket, aki pedig különb volt a többinél, de alkatánál fogva, és mert az ott-
honi gondok miatt anyját is ápolnia kellett, nem tudott úgy kedvében járni 
mesterének, mint a többi inas. Amikor a mestert valahol ünnepelték, mert jó 
mester volt, ő nem tudott ott lenni, és egy alkalommal még az is előfordult, 
hogy ügyetlenségből mesterének egyik kitüntetését leverte a falról. Ez végleg 
megpecsételte sorsát. A mester, bár mindig a legkényelmetlenebb munkákkal 
bízta meg, s bár ezeket is a legjobban végezte el, mégsem volt megelégedve 
ezzel az inasával soha. Egy alkalommal a mester a tetőn dolgozott, amikor 
felrobbant alatta egy gőzkazán, s őt tetőstől, állványostól a levegőbe röpítet-
te, majd lezuhant és meghalt.

Halála  pillanatában  látta,  hogy inasai,  akik  eddig  szerették  őt,  csak 
azért szerették, mert jó volt hozzájuk. Tehát nem is őt szerették, hanem ön-
magukat, s most inkább bosszankodtak, mint sajnálkoztak, mikor mesterük 
holttestét látták. Csupán az az egy inas, akit ő mindig becsmérelt, lehurro-
gott, ő volt az egyedüli, aki imádkozni kezdett érte, s kérte bűneire Isten bo-
csánatát.

Amikor e mester ezt látta, nagy vágy fogta el, hogy újra lejöjjön a Föld-
re, vállalva olyan sorsot, amelyben a mostohán bánt inasának szenvedéseit 
magára tudja vállalni.
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Drága Gyermekem! Te vagy ez a mester!Ha  el  tudod  fogadni  szíved-
ben karmikus sorsodat, akkor megszűnik hatalma fölötted, s te föllélegez-
hetsz.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1001. 
Kérdező: HALÁLFÉLELEMRŐL, REIKI-RŐL,... 

1. Milyen orvosság van a halálfélelem ellen? 
2. Sokat szeretnék tenni az emberek érdekében! 
3. Mi a véleménye a HANG-nak agykontrollról, REIKI-ről? 
4. Egy gyülekezetről szeretném hallani a HANG véleményét, ahol állí-
tó- 
    lag a Szentlélekkel tudnak beszélni a jelenlévők.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amikor megjelenik egy élet a Földön, akkor ezzel együtt megjelenik 

az életösztön is. Ez az alapja a halálfélelemnek. Ez ellen közvetlenül nem le-
het tenni semmit. Közvetve igen. "Aki bennem hisz, az nem lát halált soha-
sem" (János 11;26). E kijelentésem olyan erő- és életforrást tud kinyitni szí-
vetekben, mely képessé tesz benneteket arra, hogy az életösztön-adta halálfé-
lelem erejét csökkentse. Erről tanúskodik a vértanúk serege! Aki rá tud kér-
dezni  az  eseményekre  ezzel  a  kérdéssel:  „mi  ez  az  örökkévalósághoz 
képest?”, az megtapasztalhatja, hogy a halálfélelem aránylag rövid idő alatt 
feloldható, megszüntethető a földi emberben.

2. Az emberi szív nyugtalanságának egyik forrása az, hogy többet akar 
tenni, mint amire a lehetőségei alkalmat kínálnak. Válaszolj magadnak reg-
gelenként e három kérdésre: mitől kell távolodnom, mivel kell szembeszáll-
nom, miben kell elmélyülnöm?

3. Az eddig fel nem használt, bennetek lévő képességek feltárása any-
nyiban érték, amennyiben a CÉLT, a szeretni tanítást segíti elő.

4. Mindenütt jelen vagyok Lelkem által, tehát bárhol lehet Velem talál-
kozni és beszélni, ha valaki valóban ezt akarja.

Már figyelmeztettelek benneteket Márk 13;21-23-ban.
    Megáldalak az OKOSSÁG és a MÉRTÉKTARTÁS LELKÉVEL!" 

******************************************************
1002. 
Kérdező: VERSEKRŐL

1. Fogok-e még verseket írni?
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2. Jól teszem, hogy mindenkit Feléd akarok fordítani?
HANG: "Kedves Barátom!

1. Ami a te szabad döntésedtől függ, abba soha nem szólok bele. Fon-
tos tudnod, hogy nem háríthatod át a felelősséget soha Rám! Ez nem szere-
tetlenség a Részemről, hanem éppen ellenkezőleg, a legnagyobb fokú meg-
becsülése annak, hogy nem szolgám vagy, hanem testvérem, munkatársam!

2. Azért jöttél a Földre, hogy mindenkit Felém akarj fordítani. De vi-
gyáznod kell, mert Én csak olyan erőszakot díjazok, amelyet önmagatokkal 
szemben alkalmaztok, és soha nem helyeslem azt, ha valakit olyan "agymo-
sásnak" vettek alá, mely alól nem tud kitérni.

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

1003. 
Kérdező: BEAVATÁSRÓL, GYERMEKEMRŐL 

1. Vállaljak-e további beavatást? 
2.Amerikában dolgozó gyermekem jövőjéről és az itthoni

             gyermekemről szeretném hallani a HANG véleményét!
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Hited mélységét lelked nyugalma mutatja meg. Ha valaki teljes szív-
vel, teljes lélekkel hisz Bennem, annak nincs szüksége semmiféle beavatásra, 
mivel ezt Én közvetlenül végzem el benne.

Akit az nyugtat meg, ha komoly anyagi áldozatot hoz bizonyos "beava-
tásokért", az tegye ezt. Én a szabadság Lelkét adtam nektek! Tehát Rám nem 
lehet felelősséget áthárítani! Aki Engem elfogad, az mindent megkapott Is-
tentől,  amit  szellemi  teremtmény  egyáltalán  megkaphat!  Természetesen 
olyan mértékben, amilyen mértékben befogadott Engem önmagába!

2. Gyermekeid karmikus sorsa nem érint téged, ezért ennek ragozásába 
nem megyek bele.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
1004. 
Kérdező: SEGÍTSÉGET KÉREK!

Tele vagyok jajjal-bajjal! Segítséget kérek!
HANG: "Kedves Gyermekem! 

Kétségtelenül a legnagyobb problémák egyike az, amikor valaki szinte 
vég nélkül tudja sorolni szenvedéseit, s nem látja még halvány reményét sem 
annak, hogy változtatni tudjon sorsán.
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Három rövid gondolatot mondok, s arra kérlek, hogy az eddig megje-
lent HANG-kötetekből halld meg szavaimat, amelyeket hozzád intézek azért, 
hogy karmikus sorsvonaladban némi pihenőre lelj, s tudd vállalni a sorsvo-
nalba ágyazott gondok feloldását.

1. Amikor egy olyan élet élésére vállalkoztál,  mint amilyenben most 
vagy, akkor ezt azért tetted, mert tudtad, hogy a földi élet nevetségesen rövid 
ahhoz képest, ami ezután következik. De tudtad azt is, hogy volt már előző 
életed, és előző életeid hiányait  nem volnál képes elviselni  a mostani élet 
gondjainak vállalása nélkül. Neked tehát abban a "keretben" kell elfogadnod 
szíved békéjét Tőlem, amelyben vagy, és nem abban, ami csak álmaidban lé-
tezik, de a valóságban nem.

2. A másik gondolat a következő: Benned élek, és neked nem megoldá-
sokon kell törnöd a fejedet, hanem hinni abban, hogy Én nem elvárásokkal, 
nem kívánságokkal állok előtted, hanem pihentető jó szándékkal, tehát úgy, 
hogy földi hontalanságodban, minden érzelmi kilengésedben Nálam keress 
és találj pihenést.

3. Magadnak csak akkor tudsz megbocsátani, ha az Én szerető jóságom 
nem lesz benned megkérdőjelezhető. Tehát olyan pozitív gondolatokkal kell 
közeledned Hozzám, melyek arra ébresztenek rá, hogy sem oka, sem bírálója 
nem vagyok lelki  sebeidnek. Én vagyok az a gyógyító, megszabadító,  aki 
nem engedi, hogy bárki is, aki Felém fordul, tönkremenjen idegileg.

Valóban mérhetetlenül szeretlek, és szívem nagy vágya az, hogy boldo-
gan szívemre öleljelek, hogy boldogan szívedre ölelj!

Megáldalak JELENLÉTEM GYÓGYÍTÓ SUGÁRZÁSÁVAL!"
******************************************************

1005. 
Kérdező: NEM ISTENNEK TETSZŐ A SZERZETESI ÉLET?

1. A szerzetesi élet miért nem Istentől jövő? 
2. A fogadalmak miért nem szent dolgok, ha ezek tesznek 
    igazán szabaddá? 
3. Ahová menni szándékozom, Jézus szerinti célkitűzéssel 
    rendelkezik? Ő hív ide? 
4. Imamódokról kérek véleményt! 
5. Ki lehet lelki vezetőm? 
6. Mit kell tennem Jézusért? 
7. Szükséges segítenem anyámnak, aki már a túlvilágon van?

HANG:"Drága Gyermekem!
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1.Sem Én, sem Lelkem nem tervezett soha szerzetesi életformát. A ki-
csiség, szegénység, kiszolgáltatottság sorsát ajánlottam azoknak, akik Engem 
követni  akarnak.  E sorsot,  hogy megtagadni  közvetlenül  ne kelljen,  olyan 
szerzetesi kerettel fonjátok be, amely kereten belül ezt fogadalmakkal bizto-
sítani akarjátok magatoknak. 

Én nem alapítottam szerzetesrendeket, és a mennyek országában sin-
csenek szerzetesek. Én magamat Útnak ajánlottam fel mindenki számára, aki 
szívében az Én békémet hordani akarja. De mindenki tudatállapotának meg-
felelően, tehát lelkiismerete szerint köteles élni a Földön, ha azt akarja, hogy 
üdvözüljön. 

Akinek tudatállapota szerint egy szerzetesi közösségben vagyok követ-
hető, ahol bizonyos fogadalmak nemcsak kizárják a rosszat, de akadályozzák 
bizonyos  jónak  is  a  növekedését  -  pl.  az  engedelmességi  fogadalommal, 
melytől  teljesen  elhatárolom  Magam,  mivel  strébereket,  törtetőket  nevel 
(csak elöljáródnak mondhatom meg, hogy mit akarok veled, s te, ha hango-
mat hallani akarod, akkor kell hogy elöljárója  légy beosztottaidnak!) -, an-
nak természetesen ezt kell vállalnia. 

Mint  mondottam,  a  mennyek  országában  nincsenek  szerzetesek,  de 
vannak olyanok, akik tudatállapotuknak megfelelően bizonyos szerzetesren-
dekben és bizonyos fogadalmakkal igyekeztek biztosítani bizonyos "lombik" 
keresztutat  maguk számára,  hogy legalább lélekben sorsomhoz kapcsolják 
sorsukat.  Ha nagyon mélyen megismersz,  magad is  belátod,  hogy Lelkem 
ugyan mindenütt jelen van, de magukat a szerzeteket csupán a faj- és önfenn-
tartási ösztön élteti, vezeti. Ezt mutatja az is, hogy valódi ökumenének soha 
nem lehetnek zászlóvivői!

Azon  pedig  egyáltalán  ne  csodálkozz,  hogy nem  érzed  fedésben  a 
HANG Jézusát azzal a Jézussal, akit te eddig magadban kialakítottál. Nem is 
vagyok fedésben vele.  Ha komolyan áttanulmányozod az evangéliumokat, 
akkor látni fogod, hogy a HANG Jézusa és az EVANGÉLIUMOK Jézusa 
teljesen fedésben vannak egymással. Ez természetes, mivel ugyanaz a Jézus 
szól hozzád mindkettőn keresztül.  Én nem vagyok fedésben Pál Jézusával 
sem, és egyetlen ószövetségi próféta Jézusával sem. Ők Rólam beszélnek, de 
nem Engem mondanak! Engem az evangéliumok mondanak!

Drága Gyermek! Szomorúságot, fájdalmat okoztam? Szándékom nem 
ez volt. Mivel kérdeztél, hát nem mondhattam mást, mint amit mondtam. Ha 
nem tartod igaznak, akkor ne fogadd el. Legfontosabb számodra itt a Földön 
szíved békéje, és nem az, hogy mit mond a HANG. Bár igaz, hogy az IGAZ-
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SÁG tesz szabaddá (János 8;32), de legtöbb ember a tudatlansága miatt érzi 
magát boldognak. Ezzel válaszoltam a 2-dik pontra is.

3. Biztosan megegyezik szándékommal az a célkitűzés, amelyet az em-
lített  társaság neked is felkínál,  de mint mondottam, Én senkit nem hívok 
szerzetesnek, de minden jó szándékú döntést megáldok. Tehát azt is, ha te jó 
szándékkal szerzetbe lépsz.

4. Az imádkozik, aki lelkét az Istenhez emeli.  Míg magad döntöd el 
ennek hogyanját, addig Lelkem vezetni tud. Amikor már mások fogják el-
dönteni ezt, akkor azt csendes belenyugvással veszem tudomásul. Ellene va-
gyok minden testi-lelki erőszaknak. E kijelentésemet, hogy az Isten országa 
erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják meg azt (Máté 11;12), ne ke-
verd bele ebbe!

Mindaddig,  amíg  gyakorlatilag  nem dőlt  el  sorsod,  nem mondhatok 
semmit a többi kérdéseiddel kapcsolatban.

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL (2Kor 3;17)!" 
****************************************************

1006. 
Kérdező: HÁROM SZIMBÓLUM

Mit jelentenek a bejelentkezett szimbólumok?
HANG: "Gyermekem! 

Mindhárom kép, olyan szimbólum,  amelyek életedet,  sorsodat,  jelen 
feladatodat szimbolizálják. 
1. Háttérből kell figyelemmel kísérned mindazokat, akikért felelősséget 
érzel. 
2. Erődet személyesen Jézus vigyázza, mert emberfölötti az, amit vál-
lalnod kell. 
3. Olyan társat állít melléd vezetőül, aki téged is hordozni képes.
Ne érezd ezt ellentmondásosnak. Akit Én vigyázok, annak tudnia kell, 

hogy a Velem való közvetlenség nem tesz feleslegessé közvetítőket, mivel 
teremtményeim nem csökkentik, hanem színezik felétek áradó szeretetemet. 

Egy hasonlatot mondok. Árad a Fehér Fény. Ez vagyok Én. A Fény egy 
prizmába ütközik. Ez az Általam felkért hatalmas szellemi vezető. A Fény 
ezen hatol át, s így bocsátja rendelkezésetekre a szivárvány minden színpom-
páját. Így válok gazdagítóvá értetek szellemeim által!

Maradj továbbra is józan, megfontolt, szilárd!
 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
*******************************************************
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1007. 
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL 

Egy álmomról szeretném hallani a HANG véleményét, amely az inárcsi 
plébános úrral is kapcsolatban áll.  Keresztre feszített  férfiak között  hallot-
tam, hogy valamit meg kell oldanom, és ebben az inárcsi plébános úr segíte-
ni tud.
HANG: "Drága Gyermekem! 

Valóban tudok segíteni rajtad azon keresztül, aki most Inárcson kisegít. 
Ő az Én prófétám, és azért választottam ki, hogy ne csak prófétai sorsa le-
gyen, hanem prófétai szerepe is. Halld hát rajta keresztül szavaimat:

Többen tehetetlenek veled kapcsolatban. Nem szabad, hogy akadálya 
légy annak, amit prófétáimon és rajtad keresztül közölni akarok a világgal. A 
benned megszólaló "hang" olyan kontrollra szorul, amelyet az említett inár-
csi prófétám tökéletesen magára tud vállalni. Ha tehát bármi olyan informá-
ciót észlelsz agyadban, amelyet közölnöd kell mással, előbb kontrolláltasd az 
inárcsi prófétámmal.

Hidd el, nem fogsz csalódni Bennem! Neked valóban nagy szükséged 
van  arra,  hogy kiszűrd  magadból  mindazokat  az  ártó  hangokat,  amelyek 
megnehezítik saját életedet és mások életét. 

A keresztre feszítést vállalók között találod meg segítő társaidat!
Parancsolom  Magam,  Jézus  Krisztus  nevében  minden  ártó  erőnek, 

hogy távozzék tőled!
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

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

1008.
Kérdező: ISMÉT EGY ÁLOM 

Álmaimról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Gyermekem! 

Álmaidban a tudattalan világod olyan képsorokat vetít eléd, amelyek 
tanítanak, figyelmeztetnek vagy kéréssel fordulnak feléd. 

Tanítanak akkor, ha homályos ismereteidet kell világosabbá tenni, te-
hát mikor olyasmit, amit csak sejtesz, úgy megvilágítják a tudattalan képei, 
hogy megvilágosodik előtted az a probléma, amivel foglalkoztál. 

Figyelmeztetnek akkor, ha tudatodat meghaladó események bekövetke-
zésének folyamatában már eldőltek bizonyos dolgok, amelyek téged feltétle-
nül és nagyon fognak érinteni. 

1196.



Amikor egy álomban tanítást kapsz, akkor nincs szükséged másra, mint 
arra, hogy hálát adj érte. E második esetben viszont angyalaidat kell kérned, 
hogy intsenek óvatosságra, ha nem vigyázol eléggé, és védjenek meg az ártó 
erők befolyásától. 

Ha pedig kéréssel fordulnak feléd álomképekben Földön túli  lények, 
akkor kell kérned egy hozzáértő segítségét úgy, mint most tetted.

Álmaidban arra kérnek téged a rád vigyázó szellemek, hogy válogasd 
meg azokat, akiket szellemi embereknek gondolsz, mert nem sorsszerű az, 
hogy "ablak nélküli" szobában a vallásosság érzése tegye elviselhetővé majd 
szürke életedet.  Sokkal  színesebb és  érdekesebb életre  vállalkoztál  akkor, 
amikor lejöttél a Földre.

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1009. 
Kérdező: ŰRLÉNYEKRŐL, LÉLEKKERESZTSÉGRŐL

1.Több kérdés a világ teremtésével kapcsolatban, más 
    civilizációkról, űrlényekről, az evolúcióról, stb.
2. Kell-e újra születnie annak, aki Lélekkeresztségben részesült?
3. Mi az életfeladatom?

HANG: "Gyermekeim!
1. Ha elolvassátok az eddig megjelent HANG-köteteket, akkor megvi-

lágosodik előttetek, hogy ÉN ma miért és milyen kérdésekre látom fontosnak 
megadni azt a választ, amely benneteket a boldogságigényetek területén el-
igazíthat.

2. Annak nem kell újra leszületnie a Földre, aki már saját testében újjá-
született, s a Lélekkeresztség által kapott feladatát elvégezte.

3. Kivétel nélkül minden ember feladata az, hogy szeretni tanítsa azo-
kat, akik erre fogékonyak.

Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak a 
LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
1010. 
Kérdező: A SZERETNI TANÍTÁS MINDENKIT KÖTELEZ?

1. Helyes-e, ha könyveket árulok?
2. A rendszeretetről kérem véleményedet.
3. Önmagam legyőzésének mi az útja?
4. Mindenkinek karmikus feladata a szeretni tanítás?
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5. Egy álomból Neveddel ébredtem fel. Ez Tőled jött?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. A magad által is rombolónak minősített könyveket nem szabad árul-
nod. Nem szabad, hogy a pénzforgalom legyen számodra a legfontosabb! 
Amint a testi mérgek forgalmazása földi tilalom alatt áll a boltokban, úgy a 
lelki mérgek forgalmazása égi tilalom alatt áll!

2. Belülről kell elindulnia annak, aki kívülről is rendet akar látni maga 
körül. Aki kívülről indul el, az lehet, hogy soha nem ér el ahhoz a rendhez, 
amelyet  önmagában kell  teremtenie.  Aki belülről  indul  el,  az  előbb-utóbb 
biztosan elér a külső rendhez is. A HANG első kötetének 30-dik pontjában 
bőven szólok erről.

3. A reggeli ima, vagyis tervkészítés, és az esti  számonkérés az útja 
minden erkölcsi önnevelésnek.

4. Igen. De kérni kell a BÖLCSESSÉG LELKÉT, hogy ez alkalmas 
eszközökkel történjék!

5. Igen. Mindig veled vagyok! Sőt! Érted vagyok veled!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
1011. 
Kérdező: CSALÁDI GONDOK - DEPRESSZIÓ, ISZÁKOSSÁG

1. Egyik lányom depressziós, a másiknak nincs önbizalma. Mit tehetek 
              értük?

2. Hogyan viszonyuljak férjemhez?
3. Aki iszákos, azon lehet-e segíteni?

HANG:"Drága Gyermekem!
 Senki sem képes úgy alkalmazkodni környezetéhez, hogy mindig min-

denkinek kedvében járjon. Vannak olyan problémák, és a te problémáid szin-
te mind ilyenek, amelyeket nem megoldani kell,  hanem elviselni,  s ha ezt 
vállalod benső békédet megőrizve, akkor idővel oldódnak e problémák.

A  hallgatás és pár  bátorító  szó, a  megértés szándékával közeledés a 
másikhoz, ezek azok a szempontok, amelyek irányt mutatnak számodra.

Tudnod kell, hogy kimondhatatlanul szeretlek! Nincs olyan perc éle-
tedben, hogy magadra hagynálak! Rád figyelő szeretetem nem fárad el! Sem-
mi kételyt ne engedj be szívedbe Velem kapcsolatban! Felmerülő problémáid 
annyira hozzátartoznak földi életedhez, mint a szél által felkavart por a leve-
gőhöz. De a szélnek is van jó hatása. Nemcsak port kavar, de fel is frissíti a 
levegőt. Problémáid szintén olyan önismeretre, olyan próbálkozásokra kész-
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tetnek, amelyek szeretetednek erejét, földi életedet jótékony áldozattá fino-
mítják.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
******************************************************

1012. 
Kérdező: MEDDIG LEHET ELVISELNI MÁSOK GYŰLÖLETÉT?

Meddig lehet elviselni mások gyűlöletét?
HANG: "Drága Gyermekem! 

A te életedben nem mások gyűlölete az, ami kezd elviselhetetlen lenni 
számodra, hanem az a megkötözöttség, amely fiadhoz kapcsol. A gyűlöletet 
azoknak nehéz elviselni, akik gyűlölnek. Ezért akarják elpusztítani a gyűlölt 
személyt. Mindig az a szerencsétlen, aki gyűlöl, és aki nem szabad. Ez az 
IGAZSÁG! És ez az igazság tesz szabaddá mindenkit! (János 8;32)

Hidd el! Senki nem szeret téged Nálam jobban! Ezért mondhatom Én 
meg azt, amit nagyon nehéz neked meghallanod. De meg kell mondanom, ha 
javadat kívánom. Márpedig ez leghőbb vágyam!

Te nem Értem élsz, hanem fiadért! Ez a bálványimádás egyik formája! 
De hát ez egy természetellenes magatartás, mivel te sem vagy alacsonyabb 
rendű, mint minden más szellemi lény, tehát téged is Isten önmagára terem-
tett, és nem gyermekedre! 

Amikor valaki a Földre születik, akkor két ellentétesnek tűnő esemény-
láncsort indít el. Az egyik az, hogy sorsvonalában azt, akit anyjának válasz-
tott, addig és annyira használja fel, ameddig és amennyire ennek szükségét 
látja. A másik pedig, hogy az anya számára elindítja azt a történelmet, amely-
nek lényegéhez tartozik a gyermekétől való leoldás, szabaddá válás folyama-
ta. Amíg egy anya ezt meg nem érti, el nem fogadja, addig ne is álmodjon 
boldogságról! 

Egy gyermek, ha az anyja nem vált tőle szabaddá, akkor vagy gyötrő-
désnek, vagy bódultságnak teszi ki az anyát. Gyötrődésnek akkor, ha a gyer-
mek - saját szabadságával élve - eltávolodik anyjától, bódultságnak akkor, ha 
esetenkénti kedveskedésével elhiteti anyjával, hogy nem is kell neki gyerme-
kétől szabaddá válnia.

Drága Gyermekem! Egészen biztos, hogy isteni méretű szeretettel sze-
retlek! Ez a szeretet csak azért lehetséges feléd, mert annyira szabad vagyok 
tőled, hogyha te akarod, akár el is kárhozhatsz! Csak ezzel a mérhetetlen sza-
badsággal  rendelkezve  vagyok képes  arra  a  mérhetetlen  szeretetre,  amely 
mérhetetlen boldogságot képes biztosítani neked egy örökkévalóságon át!
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Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1013. 
Kérdező: SZÓLHAT HOZZÁM IS A MESTER?

1. Elérhetem-e a földi életemben a Lélekkeresztséget?
2. Szólhat-e hozzám is a Mester?

HANG: "Drága Leányom! 
1. Ha elolvasod Lukács 11;13 verset, akkor kihallhatod belőle kérdé-

sedre a boldogító IGENT.
Három feltétele van annak, hogy valaki újjászülessen saját testében, és 

átélje  a  Lélekkeresztség  élményét:  a/  Hinnie  kell,  hogy van  ilyen  (János 
3;3,7).  b/  Könyörögnie kell  ezért  a kegyelemért,  amelyet  csak Isten adhat 
meg az Őt kérőknek (Lukács 11;13) c/ Ellene kell mondania minden rossz-
nak, amit eddigi életében önmagában felismert, és vágyódnia kell Isten meg-
szabadító kegyelme után! Tehát nyitottnak kell lennie a komoly, őszinte bűn-
bánatra.

Az újjászületést és a Lélekkeresztséget általában megelőzi egy olyan 
megrendítő bűntudatot, önismeretet adó kegyelem, amely egyértelművé teszi 
azt, hogy minden kegyelem!, s az ember csak akadályozója lehet ennek, de 
előidézője nem.

Ha valaki állhatatos, akkor feltétlenül átéli az újjászületés csodáját, te-
hát azt, hogy Isten ÖNMAGÁT AJÁNDÉKOZÓ AJÁNDÉK!, és azt a Lé-
lekkeresztséget, amely tanúságtevésre készteti azt a boldog embert,  aki ezt 
átélte. 

E pillanattól kezdve a megajándékozott földi ember már nem földi, ha-
nem égi gyermek, aki mindent másképpen lát a Földön, mint addig látott, és 
a hontalanság érzése mellett égi honvágy gyötri!

Az újjászületés, ha egybeesik a Lélekkeresztséggel, olyan, mint mikor 
a kiscsirke kilép a tojásból!  A SZABADSÁG józan mámorában él  (2Kor 
3;17)!

2. Lelkiismereteden keresztül mindig Én szólok hozzád!
             Megáldalak a SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
1014.
 Kérdező: GYÜLEKEZETRŐL, NINCS TÁRSAM, STB.

1.A Karizmatikus Keresztények Hit Gyülekezetéről. 
2. Munkahelyemmel kapcsolatban jól választottam? 
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3. Mi az, amin változtatnom kell? 
4. Én vagyok felelős, hogy nincs társam, vagy karmikus ez? 
5. Jó úton haladok? 
6. Mi a visszahúzó erő életemben? 
7. A birtokomban lévő energiát használhatom-e? 
8. Személyre szóló tanácsot kérek.

HANG:"Drága Gyermekem! 
A sok  kérdéseid  közül  csak  kevésre  válaszolok,  mivel  ha  az  eddig 

megjelent 10 kötetet elolvasod, megkapod mindegyikre a választ.
1. Azokat nevezitek karizmatikusoknak, akik átéltek egy nagy Isten-él-

ményt, a Lélekkeresztséget, s ennek következtében tapasztalatból beszélnek, 
amikor tanúságot tesznek Rólam.

 Ma már minden intézményes gyülekezetben vannak ilyenek. Ennek ér-
dekében nem kell más gyülekezetbe járni, mint amelyhez most is tartozol. 

Sajnos, a Hit Gyülekezete és más különböző gyülekezetek, bár hirde-
tik, hogy bármilyen valláshoz tartozó előtt nyitva van ajtajuk, de a gyakorlat 
nem ez. Ha csatlakozol egy ilyen társasághoz, előbb-utóbb rákényszerítenek, 
hogy hagyd el előző vallásodat.

Vannak katolikus karizmatikusok is! Ez egészen más, mint a Hit Gyü-
lekezet karizmatikusai.

2. A karmikus sorsvonaladért is te vagy a felelős.
3. Személyre szóló tanácsom: Mivel a szeretni tanítás az egyetlen cél, 

amiért a Földre jöttél, ezért tedd fel reggelenként e három kérdést magadnak: 
a/ mi az, amitől távolodnom kell?, b/ mi az, amivel szembe kell szállnom?, 
c/ mi az, amiben el kell mélyednem? 

Válaszaid megadják felelős munkád irányát.
Nagyon szeretlek. Sokkal jobban, semmint a Földön ezt teljesen át tud-

nám éreztetni veled.  Még töredékében is belehalnál az örömtől! Márpedig 
addig a Földön kell maradnod, míg a vállalt feladatodat a szeretni tanítás irá-
nyában el nem végzed!

Megáldalak!"
*******************************************************

1015.
 Kérdező: LEÁNYOMRÓL  ÉS  MÁRIA KÖNNYEIRŐL

1. Egy rendkívül megrázó eseményt élt át leányom. Ekkor
              három óra kiesett életéből. Mi volt ez? 

2. Láttam Máriát könnyezni.
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HANG: "Drága Gyermekem! 
1.Leányod tudva-tudatlanul úgy nyílt ki a szellemvilág felé, hogy nem 

biztosította előbb magát.
Nagyon fontos, hogy reggelenként az angyalokba öltözötten induljatok 

el életetek útjára!
Leányodnak tudatosan kell Felém, Jézushoz, fordulnia ahhoz, hogy ki-

húzzam azoknak az ártó erőknek bűvköréből, melybe felelőtlenül belekeve-
redett.

Higgyétek el! Én nem engedek senkit VÉLETLENÜL rosszul járni. Saj-
nos, szándékvilágotok, amelyek lelketek legmélyén irányítják döntéseiteket, 
gyakran figyelmen kívül hagynak Engem! Én senkit nem engedek erején fe-
lüli kísértésbe esni. Minden látványos rossznak története van. Külső szemlé-
lő számára észrevétlenül kezdődnek az ilyen dolgok.

2. Anyám könnyezése, mellyel igyekszik jobb útra téríteni Isten gyer-
mekeit, a te számodra is azért lett láthatóvá, hogy jobban bízd anyámra élete-
det. Benne nem fogsz csalódni. De ne olyan csodát várj, amely elbűvöl, ha-
nem olyan erőt, amely képessé tesz a megingás nélküli kereszthordozásra! 

Szívem szeretete mindig rendelkezésedre áll! Én valóban állhatatosan 
szeretlek! Szeretlek akkor is, ha ezt nem viszonozod! Közvetlenül viszonoz-
ni azzal tudod, ha több hálaimát mondasz!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1016. 
Kérdező: INGÁMAT VALAKI IRÁNYÍTJA  

Ingámat valaki irányítja.
HANG: "Drága Gyermekem! 

Mivel Én csak azt mondhatom, ami az igazság, ezért rövid távon elő-
fordul, hogy nem tűnik építőnek, buzdítónak és vigasztalónak az, amit mon-
dok. De hidd el, hogy hosszú távon beigazolódik: érdemes figyelni Rám!

Ingádat valóban nem te irányítod. Sajnos, egyre több olyan inga van, 
amelyet nem boldogító erők irányítanak.  Ennek legfőbb oka az, hogy úgy 
nyíltok ki a szellemvilág felé, ahogyan nem szabadna kinyílnotok. 

Aki  a  szellemvilággal  kapcsolatba  akar  kerülni,  annak  benső,  mély 
imában előbb át kell adnia magát NEKEM, JÉZUSNAK! Aki ezt elmulaszt-
ja, az kiteszi magát olyan ártó, megtévesztő erőknek, akiket csak már későn 
lehet egyértelműsíteni, leleplezni.
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Normális körülmények között az inga a tudattalan világ jelzőkészüléke, 
s mint ilyen, tud pozitív információkat adni olyan dolgokról, amelyeket a tu-
dati szint nem érhet el. Mivel te nemcsak ilyesmire akartad használni az in-
gát, így olyan erőnek adtad át a kormányzást, akinek benső világáról nincs 
biztos ismereted.

Valamikor két fegyvert adtam kezetekbe: legyetek okosak, mint a kí-
gyó, és óvakodjatok az emberektől  (Máté 10;16-17).  Ma ezt  mondhatom: 
óvakodjatok a szellemektől mindaddig, míg angyalaitokkal nem biztosítottá-
tok magatokat!

Drága Leányom! Nagyon kérlek, kérd nagyon komolyan őrangyalaidat 
- több is van! -, hogy védjék idegállapotodat, és segítsenek abban, amiben se-
gítségre szorulsz,  vagyis abban, hogy mindenfajta kontrollálatlan kíváncsi-
ságnak ellent tudj állni.

Örülök, hogy felkerestél a HANG-médiumom által. Nagyon szeretlek, 
és nemcsak aggódom érted, de meg is teszek mindent, hogy aggódásom kö-
vetkezménye olyan segítséget biztosítson számodra, amely erősíti önfegyel-
medet, s nem az inga által, hanem az evangéliumaim által akarod majd for-
málni életedet.

Nagyon, nagyon, nagyon szeretlek!
Megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!"

*******************************************************
1017. 
Kérdező: LÁTNI, HALLANI SZERETNÉK!

Mit kell tennem, hogy tisztánlátó, halló legyek?
HANG: "Drága Leányom! 

Örülök kérdésednek! Örülök, mert aki kérdez, az gazdagodni akar. Aki 
pedig Engem kérdez, az Bennem akar gazdagodni. 

Drága Leányom! A Bennem gazdagodásnak kulcsa nem Nálam van. 
Nálam a szerepkiosztás kulcsa van! Bennem az gazdagodik, aki vállalja azt, 
hogy szellemi erőfeszítéssel szellemi emberré váljék. Tehát tanulni kell! 

Ha komolyan tanulmányozod evangéliumaimat, akkor feltétlenül birto-
kába kerülsz azoknak a képességeknek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
Tőlem  kapott  feladatot  tökéletesen  és  boldogítóan  tudd  elvégezni!  Ennél 
többre pedig nem is kell vágyakoznod!

Hidd el, hogy azok, akik azért akarnak szellemi erők birtokába jutni, 
hogy megspórolják maguk számára a tanulással  járó fáradalmakat,  sokkal 
többet ártanak maguknak, mint első pillanatra gondolják. Én arra kértem va-
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lamikor  tanítványaimat,  hogy TANÍTVÁNNYÁ tegyenek  minden  embert. 
Az a tanítvány, aki állapotszerű tanuló. E tanítványoknak ígértem, hogy jelek 
fogják kísérni életüket, amely jelek tanúskodni fognak arról, hogy az Én ta-
nítványaim.

Tehát nem fordított a sorrend. Nem úgy van, hogy előbb jönnek a jelek, 
utána a tanítvánnyá levés, tehát az állapotszerű tanulás vállalása, hanem úgy, 
hogy előbb jön a kemény szellemi munka, és utána a Tőlem származó JE-
LEK! 

JELEK lehetnek megtévesztőek,  tehát  nem Tőlem származók is!  Ez 
pontosan akkor van, ha kimarad a tanulás! Most nem olyan tanulásra gondo-
lok, amelyet  különböző ezoterikus tanfolyamokon lehet elsajátítani, hanem 
olyanra, amelyet a józan ész használatával az evangéliumaim alapján a Bibli-
ából és az ezzel járó imából lehet meríteni. Nem azt mondtam, hogy a Bibliá-
ból, hanem azt, hogy az evangéliumaim alapján a Bibliából! Mert aki nem az 
evangéliumok fényében világítja át a Bibliát, az ki tud abból olvasni mindent 
és annak az ellenkezőjét is! Tehát inkább lejáratja a Bibliát, mintsem pozitív 
módon tudná használni!

Nagy szeretettel kísérem minden léptedet!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL" 

******************************************************
1018. 
Kérdező:NORMÁLIS VAGYOK? 

1. Gyógyítok Jézus erejével. 
2. Hagyjam ezt abba?
3. Elálmosodnak azok, akikre nézek. 
4. Érvényben van-e a Margit néném által átadott médiumi üzenet? 
5. Nem tartanak engem normálisnak. 
6. Kérem szépen a számomra szükséges átvilágítást!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Tőlem származó gyógyító erő: ESZKÖZ! Ha eszköznek haszná-

lod arra, hogy mást a szeretni tanítás irányába fordíts, akkor ne hagyd abba, 
akkor áldásom kíséri munkádat. De közölnöd kell az emberekkel azt, hogy 
mindenki azért lesz beteg, hogy megtérjen, és nem azért, hogy meggyógyul-
jon. Természetesen a megtéréssel, tehát azzal a döntéssel, amely vállalja Ér-
tem a szeretet állapotán túl azt is, hogy másokat is igyekszik megtanítani sze-
retni, ezzel a megfelelő testi állapot, a gyógyulás is együtt jár.

4. A Tőlem származó közlés mindig örök érvényű!
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5. Engem sem tartottak normálisnak (Márk 3;21).
Nagyon szeretlek, és sok örömet szerzel Nekem! Ne félj! Bízz Ben-

nem! Fordulj mindenki felé a megértés szándékával akkor is, ha ellenséges 
érzülettel találkozol. Az emberekben több a jó, mint ami a felszínen mutat-
kozik. Az emberek tele vannak sebekkel! S mint tudod, a fájó rész még ak-
kor is fáj, ha simogatják. Légy tehát megértő és elnéző! Így tudod legyőzni a 
rosszat jóval! Angyalaim veled vannak!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

1019. 
Kérdező: MIÉRT NINCS CSALÁDUNK? 

1. Miért nincs gyermekem? 
2. Nyugtalankodjam testvérem miatt? 
3. Zavarnak az elhanyagolt lakások. 
4. Számomra mi a legfontosabb? 
5. A mi családunk rossz gyümölcsöt terem?

HANG: "Drága Gyermekem! 
1.  Van olyan karmikus  sors,  amely nem jár együtt  gyermekáldással. 

Vannak olyan szeretetszolgálatok, amelyeket jobban tudnak felvállalni gyer-
mektelenek, mint olyanok, akiknek gyermekeik vannak. Nem az a bölcs do-
log, amikor valaki azon problémázik, hogy sorsa miért olyan, amilyen, ha-
nem az a bölcs, ha valaki azon problémázik, hogy jelen sorsát hogyan tudná 
legjobban a szeretet szolgálatába állítani.

2. Soha ne nyugtalankodj másokért! Csak magad miatt légy kissé gond-
ban!  Tehát  saját  lelki  fejlődésed legyen számodra fontos.  Ebben sohasem 
mások magatartása a döntő. Minden esemény, személy tükör! Ezekben kell 
olyan önismeretre jutnod, amely bensőleg kell hogy mozgasson előre a szere-
tetben való növekedés felé. Ezzel válaszoltam a harmadik és negyedik kérdé-
sedre is. 

5. Józan ítélő képességet azért kaptál, hogy te ítéld meg azokat a gyü-
mölcsöket, amelyek elárulják egy fa milyenségét. De vigyázz! Egy hasonlat 
nem akar állapotszerű, megváltozhatatlan ítéletben megkövülni. Nem lehet 
azt mondani, hogy egy ember, egy család mindig rossz fa vagy mindig jó fa!

Remélem, szavaimból megérzed azt, hogy nagyon szeretlek!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
1020. 

1205.



Kérdező: BALESET ÉRT. MI A TEENDŐM?
HANG: "Leányom! 
Istennek kegyetlen kegyelmei azok a bajok, amelyek benneteket érnek. 

De nem a kegyetlenre kell tenned a hangsúlyt, mivel ez csak a ti oldalatokról 
nézve kegyetlen. A hangsúly a kegyelmen van!

Amikor valaki magatehetetlen, akkor van ideje (van ugyan ideje más-
kor is, csak akkor meg tudja tenni, hogy ne arra használja, amire kell, hanem 
arra, amit ő fontosnak lát) imádkozni, tanulni. Mert aki e sínpárt nem hasz-
nálja kellő mértékben életében, az mindig elmegy a lényeg mellett,  vagyis 
nem arra használja fel idejét, amire való. 

A Földre mindenki  azért  születik,  hogy szeretni  tanítsa  azokat,  akik 
neki erre lehetőséget adnak. Ennek természetesen van egy feltétlen feltétele, 
mégpedig az, hogy mutasson példát a szeretésre.

Amikor  valaki korlátozva van mozgásában, akkor azon kell  gondol-
kodnia, hogy milyen eszközöket kell igénybe vennie a szeretni tanításhoz ak-
kor, amikor már meggyógyult. És természetesen a jelent is meg kell szentel-
nie. Ez a türelemnek, az alázatnak és az önfegyelemnek különböző formái ál-
tal tud megvalósulni.

Nagyon szeretlek! Lehetőséget kaptál arra, hogy imádkozz és tanulj! 
Ha helyesen használod fel most idődet, akkor a halálod óráján majd boldog-
sággal fog eltölteni a visszagondolás erre.

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"
******************************************************

1021. 
 Kérdező: MI VAN MEGHALT FÉRJEMMEL?

1. Férjem készületlen halállal halt meg. Mi van vele?
2. Imádság közben bűnös gondolatok jönnek.

HANG: "Drága Leányom! 
Volt férjed sorsáról elég, ha azt tudod, hogy nagyon másképpen gon-

dolkodik most már, mint amikor veled élt. Egészen másképpen értékel téged 
is! Még nem adatott meg neki az, hogy változtasson sorsán. Imáid ebben se-
gíteni tudnak neki.

A te imáid sokat érnek, és ezért van az, hogy a Kísértő támadni kezd, 
amikor imádkozol. Azt ajánlom, hogy saját szavaiddal imádkozz, és több di-
csőítő imát mondj! 

A kötött imák is jók, de fontosabb Nekem az, hogy Velem töltse valaki 
az időt lélekben, mint az, hogy mit mond. Ha annyi időt foglalkozol Velem 
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gondolatban,  mint  amennyit  imára  szoktál  fordítani,  akkor  ez  legtöbbször 
sokkal mélyebb és életszerűbb kapcsolatot tud kiépíteni közted és Köztem, 
mint a kötött ima.

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

1022. 
Kérdező: ÁTEREDŐ BŰNRŐL ÉS EGYÉB MÁSRÓL
 1. Van-e áteredő bűn? 

2. Mi közöm az ősszüleim bűnéhez? 
3. Hogyan lehet allergiából kigyógyulni? 
4.Jó úton járok-e? 
5. A számítástechnika az én utam? 
6. Kell-e minden héten szentmisét hallgatni? 
7. Mi a karmikus bűnöm? 
8. Hogyan lehet bejutni a BOKOR Bázisközösségbe? 
9. Lehet-e úgy imádkozni, hogy csak gondolok Istenre?

HANG: "Kedves Barátom! 
1. Öröklött betegség lehet, de az öröklött bűn, az fából vaskarika! Min-

den bűn szeretetlenség! Éspedig tudatos szeretetlenség!
2. Annyiban van közöd első őseid bűnéhez, hogy ők voltak az elsők, 

akik tudatosan szeretetlenek voltak. Tehát ők nyitották meg a sorát  a szere-
tetlenségeknek a Földön. A te bűneid is ebben a  sorban vannak. Ennyiben 
van közöd ehhez.

3. Mindenből ki lehet gyógyulni. Az allergiából is. A szabadság irányá-
ban haladókról leválik az allergia. Szabadság = külső és belső kényszer elle-
nére tenni a meglátott jót!

4. Az jár jó úton, aki szívében a Tőlem kapott békével járja útját.
6. A pozitív törvények nem köteleznek mindig. A negatív törvények 

igen.
7. Karmikus sors van. Karmikus bűn nincs. Mindenkinek a maga, illet-

ve a neki választott karmikus sorsvonalon kell szeretetlenségeit korrigálnia.
8. Bármelyik Bokor-tag felvilágosít a Bokor Bázisközösséghez tartozás 

feltételeiről. Ezzel Én, a HANG, nem foglalkozom, mint ahogy nem foglal-
kozom semmiféle  egyesület,  intézmény,  vallás,  szerzetesrend szabályainak 
ismertetésével sem.

9.  Csak úgy lehet  imádkozni,  hogy Istenre gondolsz.  Azt  nem lehet 
megtenni, hogy valaki CSAK Isten jelenlétére gondoljon. Bármi létének tu-
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domásulvétele még nem gondolkodás! Aki tudomásul veszi  Isten létét,  az 
még nem gondolkodik! Aki lelkét Istenhez emeli, az imádkozik!

Nagy szeretettel figyelem lelki fejlődésedet!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
1023. 
Kérdező: JÉZUS A LEGNAGYOBB SZENVEDŐ?

Hogyan kell érteni azt, hogy Jézus a legnagyobb szenvedő a világon?
HANG: "Drága Gyermekem!

Sajnos, nem tudom csökkenteni fájdalmadat, amit fájdalmam felett ér-
zel. Igen, Én vagyok a világon a legnagyobb szenvedő. Halld hát a magyará-
zatot.

Amikor  egy  édesanya  látja,  hogy  gyermeke  szenved,  olyankor  az 
együttérzés nagy szenvedővé teszi az anyát is. Fokozza ezt a szenvedést az, 
amikor az anya azt látja, hogy gyermeke elkerülhetné a pokol kínjait, elkerül-
hetné a kárhozatot,  a boldogtalanságot, de konokságból nem kerüli el.  Az 
ilyen anyai fájdalom óriási, de ez nem közelíti meg az Én fájdalmamat, mivel 
az anya esetében csupán együttérzésről, empátiáról van szó. Nálam nem erről 
van szó csupán!

A szenvedés, csakúgy, mint az öröm, személyes, tehát át nem ruházha-
tó tulajdonságok. Ti tudtok együtt érezni egymással,  de ez az érzés mégis 
csak a ti saját érzésetek, és nem a másik érzése. Te tudsz együtt érezni olyan-
nal, akinek fáj a foga, de nem tudod fájni az ő fogát! Az ő fogfájása közölhe-
tetlen! Egyedül az övé akkor is, ha az egész világ együtt érez vele! Nálam 
nem így van.

A Szentlélek az EGYETLEN, aki képes kinyitni  bárki személyét,  és 
így tudja EGGYÉ tenni a kettőt. Így teszi EGGYÉ az Atyát a Fiúval, és így 
tesz EGGYÉ Engem veletek. Én tehát nemcsak együtt érzek veletek, hanem 
FÁJOM fájdalmatokat.  Az Én fájdalmamat nem lehet megszüntetni  azzal, 
hogy kiirtjátok egymást. Az Én fájdalmam csak akkor enyhül, ha enyhítitek 
egymás fájdalmát. Érted ezt? Az Én fájdalmam miatt tehát nem mások fáj-
dalmán kell botránkoznotok, hanem egymás fájdalmát kell enyhítenetek, ha 
azt akarjátok, hogy ne szenvedjek annyira.

Valóban nem szabadna nyugodnotok addig, amíg szenvedő ember van 
közöttetek. Nincs is igaz megnyugvása Enyéimnek, tehát azoknak, akik sze-
retnek, amíg valaki szenved a világon. 
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Bizony, a mennyek országában van szenvedés. Bizony, itt látható, hogy 
mennyire boldogok, akik sírnak,  mert  a fájdalom és a szeretés mindaddig 
együtt jár, amíg van szenvedés, amelyet szellemi teremtmény okoz szellemi 
teremténynek. 

Annak a szerető szívnek a szenvedése, aki önként vállalja magára a 
széttört csontok összeforrásának fájdalmát, kitüntető, különösen értékelendő 
a szenvedése. Az ilyen szívek az Én igazi vigasztalóim!

Sajnos, legtöbb ember menekül az önként vállalt szenvedések elől még 
akkor is, ha ennek következtében növeli mások szenvedéseit. Pedig tudnotok 
kellene, hogy a fejlődő szeretet útja olyan, hogy rendre döntenie kell: vagy 
áldozattá válik másért, vagy másokat áldoz fel önmagáért. Ilyenkor elromlik 
benne a szeretet. Ez az az eset, amikor valaki másnak a kárán akar boldog 
lenni, ami képtelenség.

Drága Gyermekem! Ha csökkenteni akarod szenvedésemet, akkor nem 
a szenvedő emberek kiirtásán kell gondolkodnod, hanem azon, hogy bármi-
lyen áldozatot vállalj annak érdekében, hogy másoknak ne okozz szenvedést. 
Ha ezt teszed, Nekem teszed! Ennek következtében tudhatod magadat Atyám 
áldottjának (Máté 25; 34-46).
                               Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

*****************************************************
1024. 
Kérdező: KÉT SZEMÉLY KÉRDEZ

 Két különböző személy kérdez. Az első kérdése:
1. A gonosz emberek Földre születésének mi az előzménye?

HANG: "Kedves Barátom! 
Kérdésedről szívesen íratnék egy tanulmányt a HANG-médiumommal, 

de egyelőre erre nincs neki ideje, mivel a konkrét és sürgős esetekre koncent-
rál. Ezért most tömören válaszolok neked.

Általában a hatalmon lévő emberek azok a gonosz emberek, akik lel-
kük mélyén tudatosan ellent mondanak a szeretetnek, s inkább másokat ál-
doznak fel, csak nekik ne kelljen áldozattá válni.

Azok a hatalmon nem lévő emberek, akiket te gonoszaknak mondasz, 
nem annyira gonoszak, mint inkább félrevezetett és nagyon megsérült lelkek, 
akik még alig találkoztak szerető szívvel. Ezeket a butaságuk menti!

Amit feltétlenül tudnod kell, az az, hogy az Istent szeretőknek minden 
javára válik (Róm 8;28).
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Ismétlem: Ha módjában lesz médiumomnak a gonosz leszületésének 
kifejtése, akkor ezt meg fogja tenni."

2. A második személy kérdése: Érvényes-e a negyedik parancs, ha szü-
leink méltatlanok a tiszteletre?
HANG: "Gyermekem! 

A válaszom kérdésedre: részben igen. Csak részben, mert tisztelni csak 
azt lehet, aki tiszteletre méltó, és csak abban, amiben tiszteletre méltó. Sze-
retni mindenkit kell, ha jó, ha rossz. Tisztelni csak tiszteletre méltót lehet. Ha 
valaki meg akarja tudni, hogy szüleit miért tisztelje, az keresse meg bennük 
azt, ami tiszteletre méltó. Attól senki sem tiszteletre méltó, hogy szülő. Attól 
sem, hogy öreg! Azt, hogy ki miben tiszteletre méltó, azt annak kell megke-
resnie, aki tisztelni akarja a másik embert. A szülőkben feltétlenül van vala-
mi tiszteletre méltó, ha más nem, hát az, hogy vállalták azt, hogy életed kar-
mikus  vonalát  bizonyos  értelemben  meghatározzák.  Csak ezen  a  vonalon 
tudsz megszentelődni!

Drága Gyermekeim! Nagyon szeretlek benneteket, és nagyon remélem, 
hogy Lelkem jelenléte segít mindegyiketeknek abban, hogy a felvetett kérdé-
seitekre értelmeteknek megnyugtató választ halljatok ki szavaimból. Ha ez 
mégsem történne  meg,  akkor  keressetek  tovább,  de  abba  ne  nyugodjatok 
bele, hogy nincs megfelelő válasz, mert VAN!, csak meg kell keresni, csak ki 
kell várni. Megáldalak benneteket
            SZERETETEM és BIZALMAM LELKÉVEL!"

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

1025. 
Kérdező: HALLOM A "HANGOT"!

Egy HANG szól bennem. Erről kérek véleményt!
HANG: "Drága Gyermekem! 

A benned megszólaló HANG mindaddig pozitív hatású marad, amíg 
nem feltétel nélkül figyeled.

Én mindenkiben szólni akarok. Benned is! Ebből a világból viszont az 
Én HANGOM olyan közegen kénytelen áthatolni, amely közegnek tisztasá-
ga tőletek függ. Ezalatt azt értem, hogy neked kell eldöntened, mennyire tar-
tod fontosnak azt, hogy Velem, Jézussal, az evangéliumaimban található ki-
jelentéseimmel foglalkozz. 

Jelenleg nincs tisztultabb mérce számotokra,  mint  a négy evangéliu-
momban és az "Apostolok cselekedeteiben" található kijelentéseim. Ezeket 
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kell Lelkem irányítása alatt józan eszetek használatával feldogoznotok maga-
tokban, hogy közvetlenül, minél kisebb hibaszázalékkal tudjak kommunikál-
ni veletek.

Neked is csak azt mondhatom, hogy érted és veled mindenre képes va-
gyok, de helyetted nem tudok megtenni semmit!

Tőlem jönnek tehát fejedbe a gondolatok, de vannak olyan "zavaró ál-
lomások", melyek létét Én megszüntetni nem tudom. Azért nem tudom, mert 
ez a ti, a te feladatod!

Bízz Bennem, de légy óvatos, mérlegelő. Meg akarlak menteni az ag-
gályoskodástól, de óvakodnod kell a könnyelműségtől. Ezért kezdtem azzal 
mondanivalómat, hogy ne feltétel nélkül figyeld a benned megszólaló HAN-
GOT, hanem mérlegelj józanul.

Naponta kérd a BÖLCSESSÉG LELKÉT (Jakab 1;5)! Én mérhetetle-
nül szeretlek, és olyan feladatot bíztam rád, amelyet csak Lelkem józanságá-
val tudsz magad és mások lelki javára megvalósítani. De meg kell valósíta-
nod! 

Földi mércével mérve hosszú ideje készítelek erre! Nem "derült égből 
villámcsapás" vagyok számodra, hanem szerető, szerelmes jó barát, jó peda-
gógus, jó testvér!
      Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
1026. 
Kérdező: CSODÁLOM ISTEN SZERETETÉT!

Minek köszönhetem, hogy ennyi jóban részesít engem Isten?
HANG: "Drága Leányom! 

Mint  a HANG-médiummal  történt  találkozásotok  alkalmával  megta-
pasztalhattad, Én nem a félelem lelkét sugárzom magamból, hanem a szere-
tet, a vidámság, a harmónia, az erő lelkét.

Én mindenkit külön-külön EGY-ként szeretek, s nem vagyok személy-
válogató. Társad vagyok! Társa vagyok Társadnak, családodnak egyaránt, de 
mindegyiketeknek külön feladatotok van. 

E külön feladat megvalósításában viszont segítenetek kell egymást, és 
ennek első lépése az, hogy senki ne akarja a másikat saját feladatának szolgá-
latába állítani, de igenis akarja mindegyik a másikat segíteni abban, ami Ve-
lem van kapcsolatban! A kezdeményezésnek tehát nem attól kell kiindulnia, 
akin segíteni kell, hanem attól, aki segíteni akar.

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
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*******************************************************
1027. 
Kérdező: KÜLÖNÖS ADOTTSÁGOM VAN

Különleges adottságokat észlelek magamban azóta, hogy 
kislányunk eltávozott tőlünk az örök hazába.

HANG: "Kedves Barátom! 
Ha elolvasod a HANG-könyveket,  kérdésedre bőven találsz  azokban 

olyan gondolatokat, amelyek eligazíthatnak téged. Most itt csak röviden vá-
laszolok kérdésedre.

Először is, te nagyon meg voltál és még ma is meg vagy kötözve gyer-
mekeddel. Ez érthető, de nem szerencsés állapot. Belejutottál egy félmegol-
dásba, amely egyben fogva is tart. Jó az, hogy tudod: gyermeked él, de nem 
jó, ha nem tudod őt elengedni. Neki sem jó! Mindenkinek a szabadság légkö-
re a legjobb, mert akkor tud mindenki Lelkem irányítása szerint békét horda-
ni önmagában.

Gyermekeddel való túlzott megkötözöttséged nem tette számodra lehe-
tővé azt, hogy örökélet-perspektívában gondolkozz. Nem értetted meg, hogy 
sohasem veszíthetitek el azt,  akivel a SZERETET összeköt benneteket, de 
nem is birtokolhatja senki azt, akit szeret.

Az Istened Én vagyok, és nem gyermeked. Gyermeked Tőlem kapott 
eszköz volt életetekben arra, hogy Hozzám kerüljetek közelebb.

 A bálványimádásnak sokféle formája van. Mindaz, aki nem elsősorban 
Értem él, bálványimádó. Én csak abszolút első tudok lenni bárkinek az életé-
ben. Ez azt jelenti, hogy nem állok egy sor elején, hanem Én határozom meg, 
hogy kinél, mikor és hogyan legyen valaki az első, második, stb.

Te kinyíltál a szellemvilág felé a gyermekeddel való megkötözöttséged 
nagy akarásában,  s  bizony a szemtelen  szellemek ki szokták  használni  az 
ilyen lehetőségeket, hacsak kemény önfegyelemmel Rám nem koncentrál va-
laki úgy, hogy képes lezárni szívében minden kaput, és csak az Én kérésemre 
figyelve nyílik meg ott, akkor és afelé, ahol, amikor és aki felé Én ezt megkí-
vánom.

Drága Barátom! Benső szellemi érzékenységednek meg kell tanulnod 
parancsolni,  mert  a  prófétaság lelke  engedelmeskedik  a  prófétának (1Kor 
14;32). Ha nem engedelmeskedik, akkor nem a prófétaság lelke uralma alatt 
állsz. A prófétaság lelke mindig épít, buzdít, vigasztal, és sohasem törekszik 
arra, hogy érdekessé tegye magát.
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Gyermeked segítségét kérheted, de jobb, ha elengeded, és inkább őran-
gyalaiddal,  Velem,  Anyámmal  foglalkozol.  Legfőképpen pedig  foglalkozz 
evangéliumaimmal! 

Lelkem az ÉPÍTŐ REND LELKE! Nem csupán RENDÉPÍTŐ!
      Megáldalak az ERŐ és a SZELÍDSÉG LELKÉVEL" 

*******************************************************
1028. 
Kérdező: GONDOLATAIM MINŐSÉGÉRŐL 

Gondolataim szinkronban vannak Jézus gondolataival?
HANG: "Drága Gyermekem!

Én csak azokkal a fogalmakkal tudok bennetek megszólalni, amelyeket 
megszereztetek magatoknak.

Amit a pápáról és a papokról írtál, az nagyon helyes. Valóban a pápa 
irányítása alatt álló katonáknak tudhatják magukat a papok, de van ezek kö-
zött is, aki inkább figyel Rám, mint bárki másra. Ezekkel szokott meggyűlni 
a bajuk az egyházi elöljáróknak. Alig találsz egyházatok nagyjai között olyat, 
akit ki ne akartak volna közösíteni, félre ne akartak volna állítani az egyházi 
hatalmasok.(Sőt! Volt olyan is, hogy ezt meg is tették!)

Amit a Zsidó levélből és a Páli levelekből beépítettél tudatodba, az ad-
dig jó, amíg azoknál jobbal nem találkozol. Így van ez minden olyan terüle-
ten, ahol tükör által homályban láttok.

Fontos az, hogy a morális területre tedd a hangsúlyt.  Ez a nemártás, 
megbocsátás, segítés területe. Minden elmélet használható addig, amíg a gya-
korlati szeretetnek e területén előbbre segítenek valakit. Azok az elméletek 
segítenek e téren legjobban, amelyek csökkentik vagy egészen megszüntetik 
a szeretet következményei miatti félelmet szívetekben. (Félelmet a kicsiség-
től, kiszolgáltatottságtól, szegénységtől.) 

Tehát az elmélet akkor jó, ha nem megideologizálja gyengeségeiteket, 
hanem megerősíti akaratotokat a szeretetből áldozattá válás irányában!

Aki szívvel-lélekkel Hozzám akar tartozni, annak vállalnia kell az álla-
potszerű vértanúságot (Márk 8;35)!

Megáldalak az ÖRÖK SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1029. 
Kérdező: HANGRÓL, MAGAMRÓL 

1.A HANG azonos-e Jézussal? 
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2. A másokban megszólaló HANG mennyiben hiteles? 
3. Egy könyvről kérdezem, hogy hiteles-e? 
4. Az imával történt kézrátételes gyógyításról mi a HANG 
    véleménye? És a Szentszellemmel való betöltésről? 
5. Jó úton járok? Nem tartom magamat méltónak

     Jézus szeretetére. 
6. Miért olyan kapcsolatom anyámmal, mint amilyen?

HANG: "Drága Gyermekem! 
Én vagyok Jézus,  akihez  te  kérdéseket  intéztél.  Az eddig megjelent 

HANG-könyvek azért hitelesek, mert összhangban vannak evangéliumaim-
mal.  A bárkiben megszólaló HANG annyiban az Én hangom, amennyiben 
evangéliumaimmal szinkronban van. Éppen ezért  kell  tanulmányoznotok a 
Bibliában található szavaimat, hogy tudjátok eldönteni, mikor ki szól hozzá-
tok.

A HANG könyvek eddig hitelesek voltak. De a jövőben is, mint eddig, 
csak annyiban lesznek hitelesek, amennyiben az evangéliumok hallhatók ki 
belőlük!

A kérdezett könyvvel kapcsolatban légy óvatos! Mindig csak azt  fo-
gadd el, amit össze tudsz egyeztetni az evangéliumokkal. Ehhez természete-
sen szükséges az, hogy ezekkel többet foglalkozz!

Imával és ima nélkül, kézrátétellel és e nélkül mindenki tud gyógyítani, 
mert olyannak teremtett benneteket az Én Atyám, hogy ha hit van bennetek, 
akkor az csodákra képes. Sajnos, a gonosz is képes csodákat tenni (Mt 7;22-
23).

Ha hittel kéritek magatokra a Szentlelket, akkor meg is kapjátok (Lu-
kács 11;13), mert ott vagyok, ahol nevemben jöttök össze (Máté 18;20).

Addig jársz jó úton, amíg Velem jársz! Isten senkit sem azért szeret, 
mert méltó rá valaki! Senkit sem azért szeret, mert akit szeret, az jó! Isten 
mindenkit azért szeret, mert Ő jó! E téren is az Atya és Én EGY vagyunk!

Utolsó kérdésedre azt kell mondanom, hogy az Én kapcsolatom sem 
volt felhőtlen anyámmal, pedig nála jobb anya nincs a világon! Az anyák ne-
hezen fogadják el azt, hogy gyermekeiket nem birtokolhatják.

A negyedik parancs azt  kívánja,  hogy tisztelet  legyen benned anyád 
iránt. Ehhez pedig az kell, hogy találj benne olyat, ami tiszteletre méltó. Már 
azért is tiszteletre méltó ő, mert miután te kiválasztottad őt anyádul, ő ekkor 
nem dobott el téged magától!
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Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Tisztelni annyit jelent, hogy tisz-
teletre méltót felfedezni a másikban, s ennek külső jelét is adni.

Megáldalak a FELISMERÉS LELKÉVEL!"
****************************************************

1030. 
Kérdező: SORSOMRÓL 

1.Miért vagyok magányos? Miért érnek sorscsapások (halott gyermeket 
szültem,  munkanélküliség,  betegség,  anyósom  gyűlöl,  tönkrement 
házasság)? 

2. Jövőre vonatkozó személyes útmutatást, tanácsot kérek! Remélhetek 
              jobb sorsot?
HANG: "Drága Gyermekem! 

Rettenetesen bemerevültél egy olyan vonalba, amely nagyon megnehe-
zíti  pozitív látásodat. Pár hónappal ezelőtt  láthattatok a tévében egy olyan 
adást, amelyben egy pap számolt be életének azokról az éveiről, amelyet ke-
gyetlen keleti fogságban töltött el. Ebben elmondta, hogy azon versenyeztek 
egymással, ki tud több olyan eseményt mondani az elmúlt napjáról, amely-
nek örülni tudott. Volt olyan, aki annak tudott örülni, hogy a fegyőr előtt nem 
kellett levetnie a sapkáját negyven fokos hidegben, mikor az őt megszólítot-
ta. Lelkem tehát mindenkinek és minden körülményben sugall olyan gondo-
latokat, amelyek pozitív irányban mutatják a megoldást bármiféle szenvedés 
közepette.

Te nagyon megmerevültél azokban a kegyetlennek tűnő sorscsapások-
ban, amelyek kétségtelenül kegyetlennek tűnnek földi szemmel, s amelyekre 
nem könnyű rákérdezni ezzel: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”

Karmikus  sorsvonaladat  azért  választottad  olyannak,  amilyen,  mert 
egyik előző életed annyira felelőtlen és felhőtlen bohémsággal telt el, hogy 
csak többszöri  élet  után merted vállalni  a mostanit.  Igen. Ebben a korban 
csillant fel előtted az, hogy olyan sorsot vállalj, amelyben képes leszel életál-
dozatoddal ráhangolódni arra a rezgésre, mely az örök harmóniának örök ré-
sze lehet.

Benned óriási erők feszülnek! Messze átlagon felüli a teherbíró képes-
séged. Sőt! Képes vagy annyira élővé tenni kapcsolatodat Velem, hogy pon-
tosan  nehézségeid  következtében  tudod  mások  lelkét  Hozzám  irányítani. 
Igen, mert aki a te sorsodhoz, hozzád méri életét, az kénytelen elszégyellni 
magát, látva, hogy ő sokkal jobb körülményekben sem képes fölébe kerülni 
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nehézségeinek, mikor te képes vagy a szenvedés tengerében is Belém ka-
paszkodni.

Halott  gyermeked éppen azért  választott  téged,  mert  neked volt  arra 
szükséged,  hogy ilyen  megtapasztalásod  legyen.  A  többi  nehézség  pedig 
mind-mind tükör, amely olyan önismeretre tud juttatni, mely nélkül Engem 
sem ismerhetnél meg Erőnek, Sziklának, s nem volna lehetőség számodra 
arra, hogy mélyüljön hited, tehát tisztuljon szívednek szeme. Ez pedig nélkü-
lözhetetlenül fontos ahhoz, hogy a majdani színről színre látáskor ne kelljen 
többé elhagynod Engem.

Én neked nem tudok földi boldogságról, csak ÖRÖK boldogságról be-
szélni.  Nem adhatok neked tüneti  kezelést,  csak gyökeres orvoslást!  Ezért 
mondtam el azt, amit elmondtam. Irántad való mérhetetlen szeretetem meg-
áld téged most a BIZALOM LELKÉVEL!"

*****************************************************
1031. 
Kérdező: IGAZA VAN ANYÁMNAK? 

1. Miért nem látogatja gyermekeit az apjuk? 
2. Valóban olyan rossz vagyok, mint anyám ezt mondja?

HANG: "Drága Gyermekem! 
1.  Gyermekeid  apja  önmaga  elől  is  menekül.  Nem mer  önmagával 

szembenézni, s gyermekei léte, látása olyan nehézzé tennék számára az igaz-
ságot, hogy ő azt vállalni nem meri.

 Sajnos, fiad apja sem hajlandó gyökeresen szakítani önzésével, és így 
csak addig vagy jó számára, amíg átmenetileg jól jár veled. Gyermekeid ér-
zik ezt, és azért nem akarják, hogy visszajöjjön hozzád. Érdemes gyermeke-
idre figyelned. Gyakran jobban megérzik, hogy mi válik javadra, mint te.

Drága Gyermekem! Kétségtelen, hogy lehetnél összeszedettebb, de az 
nem felel meg a valóságnak, amivel anyád gyakran vádol. Ő maga is tudja, 
hogy gyakran túloz, de úgy gondolja, hogy akkor jobban tud rád hatni.

Neked is fontos volna, hogy reggel imádkozz, és kérd az angyalok se-
gítségét. Jobban éreznéd egész napodon az Én áldásomat.

Megáldalak az ERŐ és a BÉKESSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1032.
Kérdező: CSALÁDI GONDJAIMRÓL

1. A családtagokkal való kapcsolatok problémáinak 
    megoldását szeretném látni! 
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2. Jót akaró tanácsokkal sem próbálhatok nevelni másokat? 
3. Unokáim megsínylik, ha nem látogatom rendszeresen őket. 
4. Az előző levelemre kapott válaszokban nem mindent értek teljesen.

HANG: "Gyermekem!
1. Nincs megoldás. Csak elviselés, önnevelés, várakozni tudás van, és 

az, hogy mindig a megértés szándékával kell odafordulnod a másikhoz, és 
nem azzal a szándékkal, hogy téged értsenek meg.

2. Jó tanácsokat csak annak lehet adni eredménnyel, aki azt kéri. Kéret-
lenül többet ártasz, mint használsz tanácsaiddal.

3. Unokáid csak azt sínylik meg, amit ők hoztak össze maguknak. Min-
den olyan eseményt, amiről nem tehetnek, Én tudok olyan hatásúvá tenni, 
hogy előnyükre válik, ha lelkükben van jó szándék.

4. Te már annyi élettapasztalattal rendelkezel, oly sok értelmes gondo-
latot hallottál már kívülről, belülről egyaránt, hogy képes vagy szavaim alap-
ján magadra vonatkoztatni azt, amit kell, és úgy, ahogy az békét biztosíthat 
számodra.

Gyermekem! Bármennyire is szeretlek, nem tudlak megmenteni azok-
tól a szenvedésektől, amelyek életed útján még csiszolni fognak téged. Le-
gyen számodra megnyugtató az, hogy Én nemcsak vagyok, de érted vagyok a 
te életedben. Törekedj arra, hogy imáidban a hálaimákon legyen a hangsúly. 
Ezek az imák nagyon alkalmasak arra, hogy megláttassák veled, mennyire 
gazdag  vagy Általam és Bennem!

Megáldalak az ERŐ, a BÉKE és a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

1033. 
Kérdező: NAGYON BOLDOG VAGYOK!

Nagyon boldog vagyok! Jelen életemről, céljaimról kérdezem a HAN-
GOT.

HANG: "Drága Gyermekem! 
Engem nem szoktak kérdezi  olyanok, akik  boldog állapotban tudják 

magukat. Engem azok szoktak kérdezni, akik boldogok akarnak lenni. Majd 
ha ráébredsz arra, hogy a boldogságot nem kevered össze a pillanatnyi jó ér-
zéssel, ha majd csalódások érnek, mert életedet nem Rám, hanem valaki más, 
hiúságodat simogató, mulandó érzéseidre építetted, akkor kérdezz, és Én vá-
laszolni fogok neked. 
   Most csak ezt mondom: 

A földi életben 
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A JÓBAN AZ A ROSSZ, 
A ROSSZBAN AZ A JÓ, 

HOGY MINDEN MULANDÓ!
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
1034. 
Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK?

Jó úton járok? Mi a véleménye rólam Jézusnak?
HANG: "Gyermekem! 

Az jár jó úton, aki Velem jár, mert Én vagyok az Út (János 14;6). Az 
jár Velem, aki ismerni akar Engem. Az akar ismerni Engem, aki egyénileg és 
közösségben is foglalkozik Velem. Az foglalkozik Velem, aki egyénileg Ró-
lam tanul és Velem rendszeresen beszélget (imádkozik), és aki közösségileg 
Engem tanul, tehát a gyakorlati szeretetet éli.

Rólad  alkotott  véleményem változó,  amint  erkölcsi  magatartásod  is 
változik. Örülök, amikor Általam, Velem és Bennem akarod megtalálni bol-
dogságodat, tehát szíved békéjét, és szenvedem, amikor nem ezt tapasztalom.

Irántad való szeretetem soha nem változik! Részemről egyetlen pilla-
natra sem lankad figyelmem annak érdekében, hogy általad, veled és benned 
tudjak élni.

Megáldalak!"
******************************************************

1035. 
Kérdező: VESZÉLYBEN A HÁZASSÁGOM!

Különböző tényezők kezdik szétbomlasztani házasságunkat.
HANG: "Drága Gyermekem! 

Egy házasságban nem elvárásoknak, hanem várakozásoknak van csak 
helye. Egy idő után e várakozásoknak is vége szakadhat. Ez akkor történik, 
amikor valamelyik fél azt éli meg, hogy elhagyták. Az Én Lelkem a kapcso-
latok lelke, de ha a Lelkem által létrejött kapcsolatot széttépi valamelyik, ak-
kor ezt, bármennyire fájdalmas, tudomásul kell venni.

Isten csak olyan értelemben teremtette az egyik embert a másik ember-
re, hogy Istenhez segítők legyenek egymás számára. Ha nem ez történik, ak-
kor már eleve nincs is ott Isten!

Drága Gyermek! Értsd meg! Sokkal jobban szeretlek benneteket, sem-
mint embertől tenném függővé boldogságotokat!
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 Isten szeretetéről azt állítani, hogy bárkinek is boldogságát egy másik 
ember magatartásától tette függővé, hát ez enyhén szólva: káromlás!

Elsősorban tehát nem házasságotokat, hanem saját boldogságodat kell 
helyre tenned, tehát a Velem való kapcsolatodat, s ennek az is következmé-
nye lehet, hogy rendbe jön házasságod, de ez akkor már nem elsőrendű kér-
dés! Első és mindenek fölötti a Velem való kapcsolatod! 

Gyermeked harmonikus  fejlődésének érdekében is ez az első, és ezt 
nem előzheti meg és nem pótolhatja semmi!

Arra kérlek szeretettel, szítsd fel magadban jobban a Velem való élő 
kapcsolatot! Rajtam kívül, Nélkülem nincs megoldás, mert ÉN MAGAM va-
gyok a megoldás!

Megáldalak a HIT, a REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1036.
Kérdező: SZELLEMI LÉNYEKRŐL 

Kik azok a szellemi lények, akik velem naponta kapcsolatban állnak?
HANG: "Drága Gyermekem! 

Naponta különböző szándékú szellemi lények igyekeznek veled kap-
csolatban állni. A döntő az, hogy te milyen szellemi lényekkel akarsz kap-
csolatot fenntartani!

Amíg a Földön éltek, mindig ki vagytok téve annak, hogy a megtévesz-
tés szelleme támadjon benneteket. Addig jó, amíg szellemi lények segítenek 
imádkozni, énekelni. De ez is csak akkor jó, ha nem vonják el figyelmedet a 
napi feladatodtól. Mert nemcsak az a rossz, ha valaki rosszat tesz, hanem az 
is, ha a jót rosszkor teszi. Ezért kell óvatosnak lenned.

Örülök, hogy feltetted e kérdést. A szellemek megkülönböztetése na-
gyon fontos! Gyümölcseiről ismeritek meg őket. Ez azt jelenti, hogy föl kell 
mérned az esti lelkiismeretvizsgálatban: örömmel vagy megbánással fogadod 
az aznapi munkáddal kapcsolatban az aznapi szellemi kapcsolatok hatását.

Tudatosan fordulj gyakran őrangyalodhoz! 
Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

******************************************************
1037. 
Kérdező: ÚJRASZÜLETÉSRŐL VAN SZÓ A BIBLIÁBAN? 

1.Az újraszületésre nem találok hivatkozást a Bibliában. 
2. Az alapítványokkal kapcsolatban már ismered nézetemet.

HANG: "Kedves Barátom.
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1.Három helyet adok meg a Bibliában: Jób 1;21/ Jeremiás 21;5 és Máté 
11;14. Mindehhez viszont szükséges tudomásul venni azt, amit Máté 11;15-
ben olvasol!

Ha valakinek nincs füle ezekhez, az nem baj! Annak azért nincs, mert 
nem kell ezzel foglalkoznia. Hozzám nem az visz közelebb bárkit is, hogy 
elfogadja vagy nem fogadja el a reinkarnációt, hanem az, ha növekszik a gya-
korlati szeretet megvalósításában.

2. Ma sok alapítvány lát napvilágot országotokban. Ezek az alapítvá-
nyok törekvéseiteknek természetes  következményei.  Bizony a  lehetőségek 
olyan talentumok, amelyeket úgy kell használnotok, hogy még több lehető-
ség származzék belőlük lelki javatokra.

Semmiféle alapítvány létrehozására Tőlem "kívülről" nem kaptok sem 
bíztatást, sem lebeszélést. Azért kell így tennem, hogy ne Rám hárítsátok a 
felelősséget a következményekért. Csak gondold el: Én helyeselnék egy ala-
pítványt, s menet közben valaki elkezdene ebben Ellenemre dolgozni. Így a 
többiek, akik szavamra hallgatva indultak el, Belőlem ábrándulhatnának ki, 
mondván, hogy becsaptam őket!

Ha  alapítványon dolgozol,  azokkal  beszéld meg és hozzátok  meg a 
döntéseteket,  akik  abba  az  alapítványba hajlandók  befektetni.  Részemről 
csak a szív békéjét tudom ígérni annak, aki Engem akar képviselni minden 
körülményben.
   Nem vagyok hajlandó senkiért kezességet vállalni, csak Magamért!

Megáldalak a BÉKE és a TÜRELEM  LELKÉVEL!"
*****************************************************

1038. 
Kérdező: HALÁL UTÁN MI LESZ VELÜNK?  

1. Lehet rosszabb állapotban valaki halála után, mint előző 
    életében volt? 
2.Többre vagyok hivatva, mint lelkem tisztaságára vigyázzak? 

          3. Meghalt apámnak van üzenete számomra?
HANG: "Kedves Barátom! 

1. Amikor valaki leszületik a Földre, ezt azért teszi - hacsak kifejezet-
ten nem azért jött, hogy megszentelje e világot -, mert a választott karmikus 
sorsvonalán olyan lehetőségeket kap, amelyek által jobbá válhat. De ha eze-
ket a lehetőségeket nem használja fel, akkor mint az, aki a talentumát elásta, 
rosszabb sorsra számíthat következő életében, mint amit itt hagyott.
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2. Egy lélek tisztántartása, az következmény. Nem negatívumok, tehát 
nem a rossz elhagyása, kiirtása tesz valakit jobbá - ilyet nem is lehet csinálni 
pusztán önmagában! -, hanem a felismert jónak a vállalásával, a szeretet gya-
korlati megvalósításával fejlődik a lélek! Valójában mindenki csak mulasz-
tással vétkezhet! A jónak elmulasztásával. Aki nem mulasztja el, hogy a je-
lent megszentelje, annak nincs ideje arra, hogy rosszat tegyen!

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

1039. 
Kérdező: HIÁNYZIK A SZENTÁLDOZÁS!

1. Mivel újra férjhez mentem, nagyon fájlalom az Oltáriszentség hiá-
nyát. 
2. Szeretnék hittant tanítani, de állapotom miatt elerőtlenedek e téren! 
3. Édesanyám betegségével kapcsolatban kérdezem: meggyógyul?, 

              tudom őt segíteni?
HANG: "Drága Leányom! 

Sajnos, az az egyházi intézmény, amelyhez tartozol, sokkal merevebb, 
semmint megnyugtató megoldást tudna felkínálni problémád megoldására.

Előtted két út áll. Azok, akik hasonló helyzetben vannak, a következő 
két megoldást szokták választani. 

Az egyik az,  hogy szentáldozáshoz járulnak olyan helyen,  ahol nem 
okoznak ezzel botrányt. Azért teszik ezt, mert nagyon-nagyon vágyakoznak 
táplálkozni Velem ilyen módon is.

A másik pedig az, hogy hangsúlyozottan próbálnak találkozni Velem 
olyan formában,  amely forma ellen a ti  egyházatok  sem állít  fel  tilalmat. 
Ilyen az, hogy többet foglalkoznak a Szentírással, kapcsolatot létesítenek jé-
zusi közösségekkel, tehát komolyan veszik e szavaimat: "Ahol ketten, hár-
man összejönnek az Én nevemben, ott vagyok közöttük."

2. A hitoktatást kétségtelenül csak ott tudod vállalni, ahol a helyi lel-
kész melléd áll. Bár három-négy gyermekkel saját otthonodban is vállalhatod 
azt, hogy így foglalkozz gyermekekkel. De ehhez szintén kell engedélye an-
nak, akivel együtt élsz.

Az nem megoldás, hogy visszahúzódol. Meg kell  találnod szereteted 
kiáradásának azt az útját, ahol tanúságot tudsz tenni Mellettem!

Amikor imádkozol, olyankor különösen EGY vagyok veled. Ezt tuda-
tosítsd magadban!
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3.  Édesanyád betegségével  kapcsolatban  csak  azt  mondhatom,  hogy 
szinte minden ember olyan karmikus sorsvonalon éli le földi életét,  amely 
nem lehet mentes a különböző betegségektől. Nem is a betegségből való ki-
lábalásra,  nem is  a gyógyulásra kell  elsősorban törekednetek,  hanem arra, 
hogy mélyebb, erősebb, tisztultabb kapcsolat alakuljon ki éppen a betegség 
által közöttünk. A betegség nagyon megkönnyíti azt az önismeretet,  amely 
nélkül helyes istenismeret sem lehetséges.

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1040.
 Kérdező: URAM! SZÓLJ HOZZÁM!
HANG: "Drága Gyermekem! 

Gyakran és sokféleképpen szóltam és még fogok is szólni hozzád, csak 
legyen füled a hallásra. 

Meg kell mondanom neked, hogy lelkiismereted tiszta forrását a külvi-
lág vásári lármája, ricsaja gyakran annyi hordalékkal szórja be, hogy hangom 
nehezen jut el tisztán hozzád.

Próbálj minden nap pár percre elcsendesedni, mert lelked mélyén min-
dig ott vagyok, és szeretettel várlak. 

Erősíteni,  bátorítani,  finomítani  akarlak  abban az  irányban,  amely a 
FÉNY felé vezet.

Közvetlenül  úgy tudod kimutatni  Irántam való szeretetedet,  hogy fi-
gyelsz a lelkiismereted által megszólaló hangomra. Ha figyelsz rám, akkor 
reggelenként meghallod Tőlem azt, amit csökkentened kell,  amit növelned 
kell, és amit megszüntetned kell a Tőlem ajándékba kapott napon. Mert min-
den napod Tőlem kapott  ajándék annak érdekében, hogy általad,  veled és 
benned az egész világ számára csökkenjen a bizonytalanság, növekedjen a 
jó, és szűnjön meg a rossz. E feladat teljesítésére képes vagy Általam, Velem 
és Bennem!

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

1041. 
Kérdező: SZEMÉLYES ÜZENETET KÉREK!

Kérem a HANGOT, adjon nekem személyes üzenetet!
HANG: "Drága Leányom! 
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Boldogítóan természetes mindkettőnk számára, hogy a HANG tisztán 
kap visszhangot benned. Azért boldogítóan természetes ez, mert ugyanaz a 
LÉLEK működik benned, AKI élteti a HANG köteteinek hangját.

Mint  tudod,  nincsenek véletlenek.  Születésed  óta  hangolódsz  HAN-
GOMRA! Hidd el, egy egész élet kemény munkáját, örömét, bánatát érde-
mes vállalni azért, hogy egyszer HANGOM visszhangja élni kezdjen valaki-
ben. Minden szellemi életnek ez ad értelmet!

Én vagyok a mennyek országának HANGJA a Földön. Ahol e HANG 
visszhangra talál, ott megjelenik LELKEM fénye, melege, ereje, békéje, és 
az a remény, amelynek alapja az Én szívem szeretete.

A  földi  élet  mindig  tartogat  lehetőséget  olyan  zavaróállomásoknak, 
melyek házastársban, gyermekben, unokában, rokonban, barátban működni 
kezdenek. Én sem voltam mentes földi életemben ilyenektől. Imáim gyakran 
éppen azt a célt szolgálták, hogy kiszűrjem ezeket abból a tiszta forrásból, 
lelkiismeretemből, melyből Atyám szólt Hozzám, kettőnk Lelke által.

Jelenthet felhőt, mely árnyékot vet, jelenthet fájdalmat, szomorúságot, 
mely jobb lenne, ha nem lenne, de nem jelenthet elkeseredést, és főleg nem 
jelentheti a szeretet csökkentését szívedben az, ha közvetlen környezetedben 
értetlenséggel  találkozol,  mikor  HANGOM hangzik  benned,  mikor  HAN-
GOM hallatod.
   Megáldalak a BIZALOM, az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
1042. 
Kérdező: MIÉRT NINCS TÁRSAM?

Mi az oka annak, hogy számomra a társkapcsolat kudarcba fullad?
HANG: "Drága Gyermekem! 

Ne hibáztasd magadat olyasmiért, ami kettőn áll! Egy társkapcsolat két 
ember egymás iránti hűségén épülhet csak föl életre szólóan. Ehhez pedig 
feltétlenül szükséges a két embernek hűsége Hozzám! Nélkülem csak meg-
nyomorodni lehet egy házasságban, de kibontakozni nem!

Azt kell kitisztáznod magadban, hogy igazi szívbékét csak Én adhatok. 
Ezt adhatom házasságban is, és házasságon kívül is. Ahhoz, hogy valaki el 
tudja fogadni Tőlem a szívbékét, nem szabad erőltetni a házasságba lépést. 
Ha karmikus sorsvonaladhoz hozzátartozik a házasság, akkor feltétlenül be-
lesodródsz. Ha nem tartozik sorsvonaladhoz, akkor pedig csak bajt bajra te-
tézel, ha erőlteted.
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Arra kell törekedned, hogy a napi feladataidban ne érje szó a ház elejét! 
A többi nem a te felelősséged! A te Istened szerepeket kiosztó Isten, és ne-
ked azok a  felkínált  lehetőségek mutatják  meg földi  életedben Isten által 
megáldott szerepedet, amelyekkel naponta találkozol.

Nincs boldog házasság! Nincs, mert embernek nincs képessége olyan 
állapotszerű harmóniát biztosítani más ember számára, amely soha nem mú-
lik el. Márpedig, ha valamiben ott van az elmúlás bizonyossága, az csak ak-
kor boldogíthat valakit, ha e tekintetben nem használja az eszét, tehát éppen 
azt, ami emberré teszi. Ez viszont nem boldogság, hanem BÓDÍTÁS! 

Boldog ember az, aki nem ámítja magát, hanem ehelyett értelmét hasz-
nálva Értem él!

Hidd el, Én igazán tudom, hogy mire van szükséged! Bennem nem le-
het csalódni !

Van olyan probléma,  amelyet  nem megoldani  kell,  hanem elviselni. 
Ennek lesz következménye az, hogy meg is oldódik. Ilyen a te problémád is.

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

1043. 
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy álmomról kérem a HANG magyarázatát!
HANG: "Gyermekem! 

Álmod sem a múltból, sem a jövőből nem küld feléd olyan informáci-
ót, amely fontos volna számodra. 

Álmodban arról van szó, hogy családi kapcsolataid szálai olyan képe-
ket formáltak tudatodban, amelyek e szálak benső elrendezését jelzik.

Családi kapcsolataid görcseinek legnagyobb részét már feloldottad, és 
ma már sokkal több benned az, ami helyén van, mint az, amit még el kell 
rendezned. Ilyen értelemben a nehezén már túl vagy!

Megáldalak!"
*******************************************************

1044. 
Kérdező: ÉLMÉNYEIMRŐL

1. Egy templomi élményről szeretném hallani a HANG véleményét! 
2. Életem legfőbb feladatának tekintem létrehozni a még 
     nevenincs központot. Jól van ez így? 
3. Napi feladatomról, mint útról, mit kell tudnom? 
4. Az általam már kétszer hallott hang és látomásaim milyen
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     információt közvetítenek?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Amikor belül görcsök oldódnak, olyankor nagy tisztító energiák sza-
badulnak fel lelkedben. Ezek az energiák olyan érzékenységet biztosítanak 
számodra,  mely lehetővé  teszi,  hogy gyorsabb  és  biztosabb  elhatározásra 
juss, mint amire csupán a logika járomszalagán nehezen és bizonytalanul jut-
hatnál. Tehát az intuíciót növeli benned.

2. Életed legfőbb feladatában együtt dolgozom veled! Ha visszanézel 
eddigi életedre, akkor felismerheted, hogy már régen erre a munkára készítet-
telek fel, s eddigi körülményeidben mindig jeleztem, hogy veled vagyok. A 
jövőt illetően vannak ugyan olyan pontok, amelyeknek további kimenetele 
bizonytalan, mert mások szabad döntése valóban szabad, s nem meghatáro-
zott, de a nagy egész feltétlenül áldásomat hordozza.

3. Amit az augusztusi találkozón hallottál. Látnod kell, hogy aznap mit 
kell figyelmen kívül hagynod, mivel kell megbirkóznod, és miben kell elmé-
lyülnöd.

4. Mindkettő azt jelzi, hogy együvé tarozunk! És lehetővé teszem szá-
modra azt, hogy mélyülj a Rám-figyelésben.

Gondviselő szeretetem mindig veled van!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*****************************************************

1045. 
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL  

Egy álmomról kérem a HANG véleményét, melyben, mint gyermekek-
kel foglalkozó óvónő, átéltem, hogy milyen kevés lehetőségük van a gyere-
keknek arra, hogy megfelelő szeretetet kapjanak.
HANG: "Drága Gyermekem! 

Amikor a Földön jártam, akkor gyermekeket állítottam a felnőttek elé 
példaképnek, mivel egy gyermeknek még nincs annyi rossz tapasztalata, ami 
kihozhatná belőle azokat a romboló erőket, amelyek sajnos a felnőtt világban 
annyira ismertek. - Ez akkor volt! - Most már nagyon korán kezdődik azok-
nak az ártó sugárzásoknak beépülése a gyermeki lélekbe, mely sugárzások a 
különböző médiákon keresztül gátlástalanul áradnak szerte a világban.

A te álmod egy régebbi és a mostani általános emberi idegállapot kere-
tében mutatta meg neked, hogy a mostani gyermekeknek már nincs is igazi 
gyermekkoruk, mert pont az a szeretet, amely a te szívedet még átjárja irán-
tuk, ez hiányzik legtöbb felnőttben, s így, mivel senki sem adhatja azt, amije 
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nincs, hát a felnövekvő fiatalság, a ti szemetek láttára, romboló erők játék-
szerévé válik.

Imádkozz a gyermekekért! Álmod ezt kéri tőled!
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

******************************************************
1046. 
Kérdező: MORMONOKRÓL, SZELLEMEKRŐL, FÉLELEMRŐL 

1. Mi a véleménye a HANG-nak a mormonokról?
2. Csak a Földön vannak különnemű szellemi lények?
3. Apám halála és a bennem lévő félelem összefüggnek?

HANG: "Kedves Gyermekem!
1.  Minden  intézményesült  vallásban  vannak  olyan  erkölcsi  normák, 

amelyek áldásomat hordozzák, és vannak olyanok, amelyek idegenek Tőlem. 
Az általad említett csoportosulásban Engem nem fogadnak el olyannak, mint 
a te vallásodban. Ott több a Tőlem idegen elem, mint nálatok. Kétségtelen, 
hogy nagy hangsúlyt tesznek a családok együttes ünnepségeire. De erkölcsi-
leg a gazdagság ténye és az ellenség gyakorlati szeretésének hiánya nagyon 
távol viszi őket Tőlem.

2. A földi dimenzión túl nincs értelme különneműekről beszélni (Máté 
22: 29-30).

3. Félelmed idegállapotoddal függ össze. Idegállapotod pedig részben 
karmikus, részben az élő hittel és bizalommal oldható. Aki be tudta építeni 
magába azt,  hogy minden csak javára válhat, mivel benne élek, az elindul 
azon az úton, amelyen oldódnak félelmei.

NAGYON  SZERETLEK,  ÉS  ENNEK  A  SZERETETNEK  HŰSÉ-
GÉVEL ÉS MELEGÉVEL MEGÁLDALAK!"

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

1047. 
Kérdező: SZENTFÖLDI UTAZÁSRÓL

1. Részt veszek egy szentföldi körúton. Jól teszem-e?
2. Változtassak-e munkahelyet?
3. Mi a véleményed egy könyvről?

HANG: "Drága Gyermekem!
Mindhárom kérdésed arról  tanúskodik,  hogy te  nagyon szeretsz  En-

gem, de úgy gondolod, hogy saját döntéseidben nem lehetsz egészen biztos, 
és ezért az Én döntésemre vársz.
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Drága Gyermek! Nekem az a vágyam, hogy felelős személyek legye-
tek. Nem baj, ha nem a legtökéletesebb döntést hozzátok. A fontos az, hogy 
tanuljátok meg: nincs magasabb fórum, mint mindegyikteknek a saját lelkiis-
merete.

A  HANG-kötetek  mind  arra  akarnak  ránevelni  benneteket,  hogy a 
szükséges gondolkodás-átalakítás belülről történjen. A hibákból, melléfogá-
sokból tanultok a legtöbbet és a legalaposabban!

Elégedj meg azzal, hogy Én mindig veled vagyok, bárhogyan is dön-
tesz. A fontos az, hogy Velem tedd, amit teszel,  és ne tudatosan Ellenem. 
Veled vagyok a szentföldi zarándokutadon éppen úgy, mint munkahelyeden, 
bárhol is van az.

Ami pedig az általad említett könyvet, a "Növekedés a boldogságban"-t 
illeti, erre is csak azt tudom mondani, hogy belül kell ráérezned arra, hogy 
számodra mit, hogyan és milyen intenzitással kell elfogadnod.

Szeretlek, segítlek, mindent elkövetek, hogy szabadságod tiszteletben 
tartása mellett felelős személlyé formálódj Általam, Velem és Bennem.

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

1048.
Kérdező: MI VAN HALOTT FÉRJEMMEL?

1. Férjem halála nagyon megvisel. Mi van vele?
2. Irigykedem másokra, akik együtt vannak még.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.Te úgy gondolod, hogy azért szenvedsz lelkileg, mert nem tudsz be-

lenyugodni Isten akaratába, vagyis férjed halálába. Valójában nem erről van 
szó nálad! 

Te abba nem tudsz belenyugodni, hogy következménye van eddigi élet-
állapotodnak. Te abba nem tudsz belenyugodni, hogy ha te valamit akarsz, 
annak olyan következménye van, amelyet te nem akarsz. Te egy képtelenség-
be nem tudsz belenyugodni! Olyan ez, mint mikor valaki elindul délre, és 
mérges,  hogy nem északra érkezik.  Elindul  Pécsre,  és  mérges,  hogy nem 
Bécsbe jut el.

Istennek sohasem akarata az, hogy valaki meghaljon! Istennek mindig 
az az akarata, hogy minden ember boldog legyen! Aki Isten akaratát teszi, az 
az is! Te nem Isten akaratát kerested, hanem a magad akaratát, a férjed akara-
tát, gyermeked akaratát, mások akaratát, és most meglepődsz, mert ez sehová 
sem vezetett! Nem is vezethetett!
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Drága Leányom! Kezdd el  keresni  az  Én akaratomat!  E tekintetben 
nem az események egyszerű belenyugvásáról van szó! A nullával egyenlő az, 
ha valaki csak ezt teszi! Akarni kell, amit Én akarok, szeretni kell, amit Én 
szeretek, keresni kell, ami Nekem kedves, kerülni kell, ami Engem szomorít, 
tenni azt, ami a halálod óráján majd vigasztalásodra szolgál!

Ne azon gondolkozz, hogy vele mi van, hanem azon, hogy Velem mi 
van a te szívedben! Vele az van, ami az ő földi életének következménye. 
Vagyis annyiban boldog, amennyiben jó szándékkal igyekezett másokat szol-
gálni azért, hogy szíve békéjét Nálam megtalálja.

Ne rajta akarj segíteni, hanem Rajtam! Én kiszolgáltattam magamat ne-
ked is, és minden embernek azért, hogy boldogok legyenek Általam, Velem 
és Bennem! Ez a földi ember életének rendje! Ezért született le mindenki a 
Földre! 

Természetesen rajta is segítesz, ha rajtam segítesz, de semmit sem te-
hetsz érte, ha nem Értem teszed azt, amit teszel. Amit Én értetek tettem, az 
azért volt eredményes, mert Atyámért tettem azt, amit tettem értetek. Tehát 
az Ő AKARATÁT teljesítettem.

2. Drága Gyermek! Nagyon szeretném megértetni veled, hogy mások 
látszat-boldogsága miatt  milyen  csacsiság engedni  az  irigység  ördögének! 
Hogy is láthatnál bele bárkinek is az életébe?! Azt, hogy két sétáló ember 
milyen poklot hordhat magában, azt csak innen lehet látni! És bárki, aki nem 
Isten akaratára törekedett fölfűzni életét, az kínkeserves tapasztalattal fogja 
tapasztalni, hogy boldogtalanságán dolgozott eddig. Igen, mert Isten minden-
kit Önmagára teremtett, és nem a másik emberre!

Igyekezz feladatokban gondolkodni! Foglald le magadat azzal a mun-
kával, amely Értem vállalt szolgáló munka. Csak az ilyen életforma vezet ki 
a lelki sötétségből a FÉNYRE!

Mérhetetlenül  szeretlek!  Ha  hiszel  Nekem,  akkor  ki  tudlak  vezetni 
szenvedéseid börtönéből. Jelen vagyok a Bibliában. Olvasd az evangéliumai-
mat.  Jelen vagyok minden rászorulóban! Vigasztald a szomorkodókat, vi-
seld gondját a szenvedőknek. Én élek ezekben! Keresd meg azokat, akikkel 
Rólam elbeszélgethetsz,  mert  ahol ketten-hárman összejöttök a nevemben, 
ott vagyok közöttetek. Vonulj vissza lelked szobájába! Ott várok rád! Engem 
meg lehet találni napsütésben, viharban, csillagokban és fellegekben, mada-
rakban, virágokban, de legfőképpen a szenvedő emberekben. Férjednek is 
ezzel teszed a legnagyobb jót! Őt is csak az a szeretetáram képes boldogítani, 
amely Általam jár át benneteket. Ez pedig főleg akkor történik, amikor fog-

1228.



lalkoztok Velem. Ez nem önzés részemről. Nagyobb jó nincs Nálam! Ezért 
akarom Magamat adni nektek, ezért kérlek, hogy fogadj el Engem!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
******************************************************

1049.
Kérdező: MITŐL TISZTA EGY SUGALLAT?

1. Tiszták azok a látások, amelyek információkat közölnek velem?
2. Az általad sugalmazott írások tiszták?
3. Szeretném tisztábban hallani HANGODAT!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Csak azokban a látásokban bízzál, amelyeket neked adok. Minden 

más információ lehet számodra félrevezető! Ha magadban nem észlelsz biz-
tos hangot, képet, akkor várj! Ne siess el semmit! Ha Én valamit akarok ve-
led, azt Én egyértelművé is tudom tenni benned. Ne engedd, hogy mások irá-
nyítsanak! Te kontrolláld magadat is, másokat is. Minden nap olvasd evangé-
liumaimat. Ezek által sok mondanivalóm van számodra. Ami Tőlem jön, az 
mindig határozott, megnyugtató és harmóniát teremt.

Újra  mondom:  Tanulj  meg VÁRNI! Amikor  valaki  nem látja,  nem 
hallja tisztán gondolataimat, akkor ezt a problémát nem úgy kell megoldania, 
hogy erőlteti a megoldást. Vannak olyan problémák, amelyek éppen azáltal 
oldódnak meg, hogy elviselitek velük kapcsolatban a bizonytalanságot,  és 
várjátok azt az erőt, azt a fényt, amely nyugodt biztonsággal vezet tovább. A 
kapkodás semmiben sem jó!

Hidd el, senki nem ronthatja el miattad életét, de igenis megjavíthatja 
általad. Talán éppen úgy, ahogyan te nem is gondolod. Ilyen értelemben igaz 
ez: utaim, gondolataim kiismerhetetlenek (Róm 11;33).

Senkinek sem adok kész tervet. Én csak magocskát adok, amelyet ha 
szeretet, áldozatos szeretet táplál, akkor csodálatos gyümölcsfává tud nőni. 
Apostolaimnak sem adtam készt terveket, csupán a gyakorlati szeretnek azt a 
tanítását, amely kovász tud lenni az emberiség tésztájában. Ha életemet vala-
milyen keretbe szorítjátok, akkor az eltorzul. De ha élni engeditek magatok-
ban, akkor mindenkor kiformálja azt a keretét, amely hatékony kapukkal ren-
delkezik arra, hogy azon az Én bárányaim belépve legelőt találjanak maguk 
számára.

2. Az Általam sugallt írások sem tiszták olyan értelemben, hogy ne kel-
lene azokat Lelkem irányítására rendszeres pályamódosításokkal a minden-
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kor közöttetek lévő életemhez igazítanotok. Nem véletlen, hogy Én soha nem 
rögzítettem semmit írásban, pedig hidd el, tudtam írni (János 8;6)! 

Tehát sem íráshoz, sem tervhez nem szabad feltételek nélkül ragasz-
kodni. Csak Lelkemhez, aki benned, bennetek él, és aki értelmezni, kibontani 
akarja közöttetek időben az Én örök gondolataimat.

3.Ha tisztábban akarod hallani hangomat, akkor nem arra kell várnod, 
hogy hangosabban szóljak, hanem arra kell törekedned, hogy jobban elcsen-
desedj. Amint az élet keresztjeit sem azáltal teszem elviselhetőbbé enyéim 
számára, hogy csökkentem azokat, hanem azáltal, hogy növelem bennetek az 
erőmet.  Így hangom hallása sem azáltal  valósul meg, hogy Én változtatok 
rajta, hanem azáltal, hogy ti változtattok magatokon. Tehát nagyobb csendet 
kell teremtened magadban, és akkor jobban fogsz hallani Engem.

Drága Leányom! Tudom, hogy még sok más kérdést is intéztél Hoz-
zám. De azokat azért nem válaszolom meg, mert részben nem tartozik ket-
tőnk kapcsolatának lényegéhez, részben pedig érted és veled mindent, de he-
lyetted nem teszek meg semmit.

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1050. 
Kérdező: JÉZUSRÓL

1. Jézus szenvedését lehet enyhíteni?
2. Külföldi testvérem nem él együtt Jézussal.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szenvedésemet természetesen enyhíti minden szeretetből vállalt ál-

dozat a Földön. Amit egynek tesztek a szenvedők közül, azt Velem, Nekem 
teszitek (Máté 25;35-45)!

Drága Gyermekem! Értsd meg! A szenvedés és a boldogság egy gyéké-
nyen tud árulni a Földön (Máté 5;11-12).

Azzal a boldogsággal, amely a Lélekkeresztség után átjár, vigyázz! Az 
igazi  boldogságnak lehetnek érzelmi  megnyilvánulásai,  de ezek egyáltalán 
nem tartoznak a lényeghez. A boldogság lényegéhez az tartozik, hogy valaki 
bizonyos abban, amit tesz, az Nekem kedves. Függetlenül attól, hogy valaki 
közben mit  érez! Csak a szeretetből vállalt áldozat segíti a lélek fejlődését. 
Az érzelmek: SOHA! Ezért nem jó narkotikumokhoz nyúlni!

2.  Testvérednek is  saját  magán kell  majd megtapasztalnia  azt,  hogy 
nincs Nélkülem boldogság, csak BÓDULTSÁG. Ennek is el fog jönni majd 
az ideje!
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Megáldalak az ÁLDOZATOS SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

1051. 
Kérdező: ÖNFEGYELEMRŐL

Ismerem epekövem keletkezésének okait. Tudom, hogy önfegyelem-
mel megoldható a problémám, de nem tudok eléggé fegyelmezett len-
ni. Ebben kérem a segítséget!

HANG: "Drága Gyermekem!
Az önfegyelem, önuralom nem szerezhető meg sem környezetváltozás-

sal, sem elhatározás által. Értelmi tisztázás segíti elő azt, hogy valaki helye-
sen fejlődjék szellemileg, lelkileg. Az ilyen értelmi tisztázásra, tehát helyes 
elmélkedésre, nagyszerű alkalmat biztosít egy betegség.

Minden betegségnek Részemről az a célja, hogy gondolkozni kezdjetek 
azon, hogy miért születtetek le a Földre. 

Amikor nemcsak így kívülről, hanem belülről világosodik meg előtted 
az, hogy a szeretni tanítás eszközeit kell megtalálnod és alkalmaznod, tehát 
az, hogy te magad tudd magadat átlépni, akkor indultál el az egészségesedés 
útján. 

Ha már  belülről nem probléma az epekő, mert  belülről  látod,  hogy 
epekővel épp úgy lehet szeretni és szeretni tanítani, mint epekő nélkül, akkor 
gyógyultál meg arra, hogy boldog légy, függetlenül attól, hogy van epeköved 
vagy nincs, hogy mid van és mid nincs.

Az ÉLET (lélek) megnyeréséhez szükséges egy bizonyos élet-elvesztés 
(Máté 10;39 / Márk 8;35 / Lukács 9;24).

Tehát egy betegség kapcsán nem meggyógyulni kell, hanem megtérni! 
Ennek természetes következménye lesz a gyógyulás. Tehát itt is változtatni 
kell a sorrenden, vagyis át kell alakítanod gondolkodásodat.

Nagyon szeretlek! Nagyon szeretném megosztani ÉLETEMET, ERŐ-
MET, BOLDOGSÁGOMAT veled!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a BÉKE  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1052. 
Kérdező: SZERETEM AZT, AKIT A FIAM NEM SZERET

1. Fiam elvált, de volt felesége, ha eljön hozzám, akkor én fogadom. 
              Helyesen teszem?

2. Máriától kaptam jelet a rózsafüzérrel kapcsolatban?
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Nagyon okos az, ha mindenkit befogadsz, aki meglátogat, és jó szán-
dékkal van irántad. Se fiadra, se másra ne légy tekintettel akkor, amikor szí-
ved szeretetének kimutatásáról van szó!

2. Anyám nagyon szeret téged, és mindazok, akik az említett jelenési 
helyet meglátogatják, valami jelet kapnak Tőle, hogy az számukra kegyelmi 
forrás legyen.
MEGÁLDALAK ANYÁM SZERETETÉVEL EGYESÜLTEN!"

*****************************************************
1053. 
Kérdező: TUDHATJA GYERMEKEM A HANG VÁLASZÁT?
HANG: "Drága Gyermekem!

A  HANG  írásainak  bármelyik  részét  bárkinek  meg  lehet  mutatni! 
Azok, akik a megértés szándékával figyelmesen olvassák, azok sok bölcses-
séget és nagy erőt meríthetnek ezekből az írásokból.

Az Én szavaimnak teremtő és boldogító, békét teremtő és benső vihart 
lecsendesítő erejük van. E könyveket nemcsak  megmutatni kellene, hanem 
TERJESZTENI is mindazoknak, akik apostoli  munkát vállalnak a szeretni 
tanítás érdekében!

A ti jelen korotokban a HANG-könyvek az a kovász, mely szeretné át-
járni az emberiség tésztáját.

Ma sok könyv jelenik meg, melyek Tőlem küldött információkat kö-
zölnek veletek. De mindegyik csak annyiban hiteles, amennyiben a HANG 
könyvek mérlegén hitelesnek bizonyul!

A HANG-könyvek pedig annyiban hitelesek,  amennyiben evangéliu-
maim mérlegén bizonyulnak annak! Az evangéliumaim és a HANG-könyvek 
között kettő lényeges különbség van. Az egyik az, hogy az evangéliumokban 
fellelhető sok magocska a HANG-kötetekben kibontva mutatkozik meg. A 
másik az, hogy az evangéliumokban sokkal több olyan magocska van, ame-
lyet a HANG-kötetek nem érintenek.

Példákat nem említek, mert nem segítenék, ha ezt tenném.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
1054. 
Kérdező: ÖRÖKKÉ FEJLŐDÜNK?

1. Az emberi lélek fejlődésének soha nem lesz vége? Sosem 
    leszünk olyan tökéletesek, amilyennek Isten szeretne minket látni?
2. Pozitív irányban haladok lelkileg?
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3. Szüleimmel sokszor nem vagyok összhangban. Ki hibás ebben?
4. Őrangyalom nevét szeretném tudni!
5. A számítástechnika az én utam?

HANG: "Kedves Barátom!
1.Te is látod, ha átgondolod, hogy helytelen a kérdésfeltevés. Miért? 

Azért, mert a lélek fejlődésének sohasem lesz vége, és mindig olyan tökéle-
tesnek kell lenni, amilyet Isten akar. Gondolj egy olyan pohárra, amely min-
dig növekszik, s mindig tele kell legyen.

Te azért fogod Istent látni, mert szereted. Mert látod, még jobban fogod 
szeretni. Mert még jobban fogod szeretni, még többet fogsz látni belőle, mert 
még többet fogsz látni belőle, még jobban fogod szeretni. És ez így megy a 
végtelenségig! Erről van szó!

2. Akkor haladsz pozitív irányban, ha mindenhez a megértés szándéká-
val közeledsz (értetlen kritizálás helyett).

3. Hol szüleid, hol te vagy a hibás. Szüleidnek több a tapasztalata, ne-
ked rugalmasabb az átlátó képességed. Nem az értelem által felvázolt igazság 
javít a helyzeten. A megértés által, tehát a szeretet által lehet elviselhetőbb a 
kapcsolat. Erre kell törekedned akkor is, ha ezt tőlük nem tapasztalod.

4. Nem adhatom meg őrangyalod nevét, mert nem csak egy angyal vál-
lalta azt, hogy segít neked lelkileg előbbre jutni.

5. A te utad Én vagyok! Ha abszolút első vagyok életedben, akkor nyu-
godtan foglalkozhatsz azzal, ami éppen kedvedre való!

Megáldalak BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"
******************************************************

1055. 
Kérdező: FÉRJHEZ MENJEK, VAGY APÁCA LEGYEK?

1. Hozzá mehetek-e barátomhoz feleségül, vagy várjak még, mert nem 
ő rendeltetett mellém?
2. Legyek betegápoló apáca?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha valakit elhagytak, és értelmetlennek látja magányos életét, annak 

feltétlenül azt ajánlom, hogy igyekezzen értelmessé tenni azt. Ha valaki úgy 
gondolja, hogy egy társsal az oldalán lehetséges ez, akkor annak e döntésére 
Én áldásomat adom, még akkor is, ha külső szertartások keretében nem jöhet 
létre ez a döntés.

De mindenképpen tudnod kell,  hogy boldogítani egyedül Isten képes 
azt a szellemi lényt, azt az embert, akit Önmagára teremtett! Csak részben 
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igaz az, hogy valakit valaki mellé rendel az Isten. Csupán arról van szó, úgy 
vagytok teremtve, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ez nem jelenti 
azt, hogy mással mindig jó lenni! Szeretni mindig nehéz a Földön. Áldozattal 
jár! Néha túlontúl nagy áldozattal jár. Én mindig erőforrás vagyok, de senki 
helyett nem tudom elintézni a dolgokat, csökkenteni a kereszteket. Csak erőt 
tudok adni annak, aki nagyon komolyan vesz Engem. Aki kér, az kap, aki ke-
res, az talál Nálam mindenre és mindenkor olyan megoldást, amely békével 
töltheti el szívét. Én nem adok senki mellé társat, csak lehetőséget adok min-
denkinek arra, hogy társat találjon magának, ha nagyon akar.

2. Kétségtelen, hogy apácarendekben is társra lehet találni úgy, hogy a 
nyomasztó magány érzése helyébe egy nagyon komoly otthonérzés, egy sta-
bil valahová tartozás lép. Természetesen, ez egészen más, mint a házasság, 
de egyiket sem szabad kijátszani a másik ellen.

Én mindenképpen melletted vagyok! Áldásom gyermeke lettél azzal az 
imával, amelyet leveledben leírtál. Én szívembe írtalak téged!

Megáldalak azzal a SZÍVBÉKÉVEL, amely LELKEM EREJÉT hor-
dozza. Vess keresztet magadra!"

******************************************************
1056.
Kérdező: LEGYEK JEHOVA TANÚJA?

1. Miért nem hallom én a HANG-ot, ha egyszer bennem él?
2. Szeretném megtalálni az utat, amelyen Jézus szeretetével 
    találkozhatom.
3. Csak Jehova Tanúi csoportot ismerek. Menjek el oda?
4. Családi gondjaimmal kapcsolatban is szeretnék 
    megnyugtató irányítást kapni.

HANG: "Drága Gyermekem! 
Hallod te a HANGOMAT, csak nem tudtad eddig, hogy az az Én han-

gom! Neked is van lelkiismereted, vagyis olyan benső érzéked, amely lehető-
vé teszi Számomra, hogy tudassam veled, mi jó és mi nem jó. Tehát a lelkiis-
mereted az a mikrofon, amelybe Én beszélek bele olyankor, amikor boldog-
ságod érdekében szólok. 

Igaz, ezt a mikrofont, melyet mindenkibe belehelyeztem, el lehet han-
golni, és akkor nagyon torzul hangzik a HANG-om, de akkor is az Én han-
gom szól rajta keresztül.

E benső mikrofon akkor tud megfelelőre hangolódni, ha van benned 
nyitottság, és jó szándék arra, hogy az értelmeddel jónak ítélt döntést min-
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denkor képes légy jobbal lecserélni. De ezt a jobbat szintén be kell látnod ér-
telmeddel. Én csak gondolkodni akaró emberekben tudok gondolatokat éb-
reszteni annak érdekében, hogy lássák, hogyan lehetnek boldogok. 

Aki nem a fejével,  hanem valamelyik más testrészével gondolkodik, 
azzal nem tudok mit kezdeni. Ezért veszélyesek a narkotizálások. Ezért kell 
tudnotok, hogy nem a Biblia az Általam felkínált élet forrása, hanem a Szent-
lélek, aki józan eszetek által akar szólni hozzátok. Az a csoport, amelyet te 
említettél, éppen ezt lépte át, ezt tette félre, s így lett a Bibliára hivatkozva 
bálványimádó. Legtöbbjüket  menti  a jó szándék és az  ebből  fakadó nagy 
ügybuzgalom, ami jellemzi őket. 

Senkinek sem ajánlanám, hogy hozzájuk kapcsolja életét. Azért nem, 
mert már eddig is mérhetetlenül sokat csalódtak, és ezután is olyan csalódá-
sok érik őket, amelyeket nem kárpótol az a pillanatnyi biztonsági, bódultsági  
érzés, mely jellemzőjük. 

Nem az a boldog, aki sokat tesz, hanem az, aki mindenkit és minden-
kor nagyon szeret. Ennek pedig az ellenségszeretés a próbája! Áldani átkozó-
itokat, jót tenni azokkal, akik rosszat tesznek nektek, tehát mennyei Atyátok 
stílusát  megélni,  Aki felkelti  Napját jókra, gonoszokra, esőt az igazaknak, 
hamisaknak egyaránt. 

Az az ember, aki nem vállalja az emberölés mesterségét kitanulni,  s 
nem tesz esküt arra, hogy parancsra gyilkolni fog, természetesen az Én szí-
vem szerint cselekszik, bármilyen felekezethez, csoporthoz tartozik is! Ezt a 
magatartást tehát helyeslem az általad említett csoportnál. De van ott nagyon 
sok olyan felfogás, előírás, amely teljesen idegen Tőlem.

Az evangéliumaimban megtalálhatod azt az utat, amelyet Önmagam-
mal azonosítottam.  

  Családi gondjaiddal kapcsolatban arra hívom fel figyelmedet, hogy ne 
ess túlzásba! Csak magadért felelsz! A legtöbb, amit másokért tehetsz, az az, 
hogy szíved békéjét Általam, Velem és Bennem biztosítod. Senki sem lesz 
sem jobb, sem rosszabb attól, amilyen te vagy. Az Istent szeretőknek minden 
javukra válik, az Istent nem szeretőknek pedig minden a kárukra válik. Nem 
te, de még Isten sem tudja megtenni azt, hogy valaki Istent szerető legyen, ha 
az illető ezt nem akarja. Tehát megtérítés helyett megtérni kell! 

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1057. 
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL
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 Egy csodálatos álmomról kérdezem a HANGOT.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az  Én  szeretetemnek  csak  igazságban  szabad  megnyilvánulnia,  és 
semmiképpen sem ámításban,  ezért  álmoddal kapcsolatban tudatom veled, 
hogy nem valami jövőkép vetítődött  eléd, amely a látomással szinkronban 
megvalósulásra vár, hanem olyan pillanatnyi lelki állapot szimbóluma, ame-
lyért feltétlenül hálásnak kell lenned, mivel lelked mélyén azt éled meg, hogy 
problémáid, gondjaid lényegét nem neked kell megoldanod, de mégis, sőt a 
vártnál jobban fognak azok megoldódni, éppen azért, mert átvehette Lelkem 
ezek kormányzását.

Tehát nem álmodozásra kell felhasználnod álmodat, hanem hálálkodás-
ra azért, hogy Lelkem úgy működhet benned, ahogy működhet.

Drága Gyermekem! Kevés olyan ember él a Földön, akinek lelki álla-
pota stabil. Sajnos azok is kevesen vannak, akik mentesek lennének a felesle-
ges szorongásoktól. Te lelked mélyen megkaptad ezt a kegyelmet. Ennek két 
oka van. Az egyik az, hogy tudtad mélyíteni magadban azt a hitet, amelyet 
Én az enyéimben csak azért kevesellhettem, mert nem Tőlem, hanem tőletek 
függ, hogy ez megtörténjék. A másik ok az, hogy a Tőlem kapott szerepedre 
a későbbiekben neked is, de másoknak is szüksége lesz, hogy erőt tudj merí-
teni a Velem való élő kapcsolatból.

Újra mondom: Adj hálát álmodért, és a jövőben is tégy meg mindent, 
hogy egyre jobban mélyüljön, tisztuljon benned az a HIT, amely nem más, 
mint a szívednek a szeme. Ez csak gyakorlat által történhet. Imában, cseleke-
detekben egyaránt!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1058. 
Kérdező: FENNTARTÁSAIM VANNAK!

1. Előbbre visz engem a transzcendentális meditáció?
2. A dianetikáról kérek véleményt!
3. Kisebbségi érzésem van. Lehet ezen változtatni?
4. Fenntartásaim vannak a bennem szóló hanggal kapcsolatban.

HANG: "Kedves Barátom!
1.Nagyon kevesen meditálnak jól. Ennek az az oka, hogy nem olyan 

keresztény meditálóktól tanuljátok a meditálást, akik hitelesen Tőlem, Álta-
lam tanultak meditálni.
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Loyolai szent Ignác az egyik nagy mestere a helyes meditálóknak. Me-
ditációs könyveihez könnyen hozzá lehet jutni. 

Ha egy meditálás nem áll szakavatott mester irányítása alatt vagy meg-
felelő aszkézis keretében, akkor a szemtelen szellemek nagyon be tudnak za-
varni. 

Nem olcsó dolog a lélek fejlődése. Ára van annak, éspedig olyan kifelé 
áradó szeretet-áldozat az ára, amely befelé tisztulást idéz elő! Semmiképpen 
sem elég csak egyszerűen elcsendesedni, s kiengedni kezetekből a gyeplőt. 
Bár a gyeplőt ki kell engedni, de nem mindegy, hogy kinek a kezébe adjátok 
át!

2. A dianetika nagyon nehézkes gyakorlati út. Van erről szó a HANG 
más kötetében is.

3. Nem karmikus dolog a kisebbségi érzés, bár karmikus vonások ne-
hezíthetik. Hozzá kell idomulnod ahhoz az erkölcsi látáshoz, amely egyértel-
művé teszi benned azt az igazságot, hogy te nem leszel jobb, ha jót gondol-
nak rólad, és nem leszel rosszabb, ha rosszat gondolnak rólad. Tehát a lénye-
get tekintve közömbös az, hogy ki mit gondol. Ennek a megvalósítása azáltal 
történik, hogy személyek helyett feladatokban kezdesz gondolkodni.  Tehát 
arra kell válaszolnod reggelenként, hogy milyen feladatok várnak rád, és nem 
arra, hogy milyen személyeknek kell megfelelned. E kettőt meg kell tanulnod 
ketté választani. Isten Lelke csak ott tud segíteni, ahol abszolút ELSŐ. Vagy-
is nincs második!

4. Az ősellenségnek leghatékonyabb fegyvere az elbizonytalanítás. En-
nek kivédése úgy történik, hogy arra törekszel, hogy építő, buzdító, vigaszta-
ló gondolatokat engedj feltörni magadban. Az ilyen gondolatoknak éltető lel-
ke a SZENTLÉLEK!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1059. 
Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK

1. Jó úton haladok-e? 
2. Gyógyítható-e a betegségem?
3. Lesz-e igazi házastársam?
4. Változtassam meg életpályámat?
5. Szeretnék kiegyensúlyozott lenni. Hogyan kezdjem el?

HANG: "Gyermekem!
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1. Csak az halad jó úton, aki rendszeresen gondol a halálra, és arra tö-
rekszik,  hogy az örökkévalóság szemüvegén át  nézze a mulandóságot. Az 
ilyen ember áldásomat hordozza.

2. Minden betegség gyógyítható. Kivéve azt,  hogy a földi élet maga 
egy gyógyíthatatlan betegség, melybe mindannyian előbb-utóbb belehaltok.

3. A 3. és 4. pontban kérdezettekre az eddig megjelent HANG-kötetek-
ben már bőséges eligazítást adtam.

5. Légy fegyelmezett, és akkor kiegyensúlyozott leszel.
Érted aggódó SZERETETEM LELKÉVEL megáldalak!"  

*******************************************************
1060. 
Kérdező: FONTOSAK A SZENTSÉGEK?

1. Oly nagyon fontosak a szentségek?
2. Hogyan imádkozzam?
3. Érzékeny és egyben merev is vagyok minden vallással szemben.
4. Hogyan tudnám megfejteni saját álmaimat?
5. Egy rendről szeretnék hallani!
6. Jézus valóban újra megszületett?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sok dologban igazad van, de csak részben! A különböző szentségek 

az Én ruháim, amelyekben közöttetek maradtam azért, hogy bizonyos célok 
érdekében segítselek benneteket, hogy a végső CÉL, a Velem történő színről 
színre látás számotokra elérhető legyen.

Nélkülem nem lehetsz  ember!  Nélkülem csak  embertelen  ember le-
hetsz! Szentségek nélkül lehet emberi cselekedeteket véghezvinni, de ember-
séges életet nem lehet élni. Persze a butaság mindenkit felment a felelősség 
alól.

Igaz, a szentségek - keresztelés, szentáldozás, gyónás stb.- nem auto-
maták, tehát ezeket is lehet rosszul alkalmazni, és mivel minden rossz egy el-
rontott jó, a szentségekkel való helytelen kapcsolat inkább árt, mint használ. 
De egy fát nem az árnyékáról kell megismernetek, hanem gyümölcseiről, és 
azok a SZENTEK - gondolok most  a jelen korban is  élő  kalkuttai  Teréz 
anyára, aki szentségi jelenlétem nélkül, napi szentáldozás nélkül, el sem tud-
ná képzelni az életét - azt igazolják, hogy a szentségek helyes használatának 
csodálatos hatásai vannak.

Itt említem meg, hogy a HANG-médiumom sem tudná elképzelni éle-
tét napi szentáldozás nélkül!
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2. Úgy imádkozz, ahogyan szíved diktálja. A saját szavaiddal beszélj 
Hozzám! Amint teljes sötétben két egymást szerető ember beszélgetni tud 
egymással anélkül, hogy látnák egymást, így szólhatsz Hozzám azzal a bizo-
nyossággal, hogy bár szemeddel nem láthatsz, de szíveddel tudod, hogy nem 
a levegőbe beszélsz, amikor Hozzám szólsz. Ha pedig mered vállalni a HIT-
NEK azt a bizonyosságát, hogy amikor egyes szám második személyben ma-
gadnak olyasmit mondasz, ami téged épít, buzdít, vigasztal, akkor a te szava-
iddal Én szólok hozzád, akkor nagy és csodálatos megtapasztalásokban lesz 
majd részed. Akkor valóban TE az leszel, aki megtaláltad otthonodat imád-
ban, a Velem való élő kapcsolatban.

A "MIATYÁNK" imának minden egyes szavát érdemes átelmélkedni, 
átgondolni! Csodálatos lelki kincseket lehet ebből az imából meríteni.

3.  A Földön rendnek kell  lenni!  Minden vallási  rendszer  arra  való, 
hogy bizonyos keretet adjon tárgyilagos szemléletre Velem kapcsolatban. De 
nem a keret a lényeg, hanem Én! A keret viszont kell, hogy a földi élet élhető 
legyen! A keretnél nem szabad megragadni se pro, se kontra.

4. Vannak olyan irodalmi termékek, amelyek segítenek az álom-szim-
bólumok megfejtésében. Nem az álmoskönyvekre gondolok!

5. Minden REND rendtagok begyűjtésére is alakult. Aki benső indítást 
érez, az vizsgálja meg az általa gondolt rendet, és így döntsön szíve békéjé-
nek fenntartása érdekében. Én nem alapítottam semmiféle RENDET, de tu-
dom, hogy Lelkem nagyon segíti azokat a RENDEKET, amelyek Felém irá-
nyítják azokat, akik erre vágynak.

6. Nekem nincs és nektek sincs szükségetek arra, hogy Én újra leszü-
lessek a Földre. Itt vagyok közöttetek, és ott vagyok bennetek is, ha szeretet 
él szívetekben (János 14;23).

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

1061. 
Kérdező: ANYÓS PROBLÉMA

Anyósomat szeretném helyesen szeretni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Vannak meg nem valósítható dolgok. Vannak emberek, akiket alig le-
het elviselni egy másik embernek. A te eseted is ezek közé tartozik. 

Van, aki nem is tud konfliktushelyzet nélkül élni, mert benső világát 
nem tudja hermetikusan elzárni a környezetétől,  s így amit magában hord, 
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meg nem oldott  görcsöket,  ezeket átvetíti  azokra, akikre éppen lehetősége 
van.

A gonoszságot és a betegséget gyakran nem lehet megkülönböztetni 
abban az emberben, aki kivetíti saját önző, uralkodni akaró vágyait. Csak Is-
ten képes ezt megítélni, mert ti nem tudjátok sem magatokról, sem másokról, 
hogy ki és milyen öröklött, szerzett terheltségeket, karmikus sorsvonalat ho-
zott magával.

Az idegzet megerősítését elősegíti az, ha mindent elkövetsz, amit elkö-
vethetsz azért, hogy ne kelljen találkoznod, ne kelljen hosszabb időd töltened 
azzal, aki számodra elviselhetetlen. Ezen kívül arra kell gondolnod, és azt 
kell besulykolnod magadba, hogy beteg emberrel van dolgod, s akkor már 
nem fogod olyan komolyan venni az illető bántó magatartását.

Ne légy érzékeny! Meg kell tanulnod, hogy leperegjenek rólad azok a 
szavak,  amelyek  téged  nem építenek,  nem buzdítanak,  nem vigasztalnak. 
Igen, ezekkel azért nem kell törődnöd, mert ezekhez Nekem semmi közöm! 
Tehát neked sem lehet semmi közöd hozzájuk, ha egy akarsz lenni Velem! 
Márpedig neked ezt az EGYSÉGET igenelned kell, mert ezért Én nagyon ha-
tékonyan imádkoztam (János 17;20-21).

Megáldalak az ERŐSSÉG LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1062. 
Kérdező: HALOTTHAMVASZTÁSRÓL, HOMOSZEXUALITÁSRÓL

1. A halottak elhamvasztásáról.
2. Azonos neműek házasságáról.
3. A nemek átoperálásáról.
4. Hogyan lehetek már a földi életben Isten gyermeke?

HANG: "Barátom!  
1. Teljesen mindegy, hogy mit csináltok azzal a húsdarabbal, amit hul-

lának neveztek. A hullának mindegy.
2. Házasság csak különneműek között lehetséges. Minden más abnor-

mális dolog e téren! Más dolog az, hogy ki, miért és mennyire felelős szub-
jektíve.

3. Beteges gondolatok nem származhatnak egészséges szellemtől. Le-
hetősége van legtöbb szellemnek arra, hogy már születése előtt eldöntse, mi-
lyen nemű akar lenni. Akinek nincs erre lehetősége, annak azért nincs, mert 
éretlen  rá.  Azért  éretlen,  mert  előző  életében ilyen éretlen  gondolatoknak 
adta át magát. Aki annyira tönkrement, hogy nem képes dönteni saját sorsvo-
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naláról, arról mások döntenek. Olyanok, akik szeretik az illetőt, és segíteni 
akarnak neki. Nem kell senkinek megerőltetnie az eszét ahhoz, hogy belássa: 
senkinek sem függ attól a boldogsága, hogy fiú vagy leány.

4. Csak a Földön válhat földi ember Isten gyermekévé. Megtérni annyit 
jelent, mint egyértelműen dönteni Isten mellett. Ha ezt megtetted, akkor Isten 
gyermeke vagy. Ha nem tetted meg, akkor az Ördög gyermeke vagy (János 
8;44)!

Az halad a helyes úton, aki Velem járja élete útját, mert Én vagyok az 
Út, az Igazság és az Élet (János 14;6)!

Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
******************************************************

1063. 
Kérdező: VERSEIMRŐL

1. Nem értem, hogy verseim születése tőlem függ.
2. Elkezdett már a HANG tanulmányokat diktálni?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem értem, hogy miért nem érted azt, amit írtam?

Isten Lelke nem az erőszak lelke. A prófétaság lelke engedelmeskedik a pró-
fétának (1Kor 14;32)! Nem vagytok dróton rángatott bábok!

Az előfordulhat, hogy nem tudsz verset írni, amikor akarsz, de az nem 
fordulhat elő, hogy olyankor írjál, amikor nem akarsz! Aki egy benső ihlet-
nek nem tud ellenállni, az zárt osztályra való. Más az, hogy valaki nem akar 
ellenállni, mert jónak látja, hogy ne álljon ellen. Van olyan, hogy valaki ben-
ső ellenállhatatlan ihletre hivatkozva gyilkol. Az ilyen ember nem beszámít-
ható! Te döntöd tehát el, hogy írsz verseket vagy sem. Az természetes, hogy 
az ihlet nem tőled jön. De az az érzékenység, amellyel az ihletést fogod, a 
tiéd, és neked kell eldöntened, hogy milyen ihletre és milyen intenzitással 
állsz rendelkezésre.

2. Oly sok még a kérdező, hogy szeretetem nem teszi még lehetővé mé-
diumom korlátozott ideje miatt, hogy ne válaszoljak a feltett kérdésekre, ha-
nem helyette hosszabb tanulmányt diktáljak.

Jobban kellene terjesztenetek mind a tíz  HANG-kötetet,  hogy ennek 
következtében kevesebb kérdéssel forduljanak már a HANG-médiumhoz. Ha 
ez megtörténik, akkor eleget tudok tenni ígéretemnek, s tudok tanulmányokat 
közölni. De addig nem. Médiumom nem áldozhatja fel idejét a HANG-köny-
vek terjesztésére, mert akkor nemcsak tanulmányokat nem tudok közölni, de 
válaszokat sem tudok küldeni a kérdezőknek.
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Megáldalak a JÓZANSÁG, a REALITÁS LELKÉVEL!"
****************************************************

1064. 
Kérdező: SOK GYÖTRŐ KÉRDÉS

1. Miért nem születtek meg előző gyermekeim?
2.  Van-e  összefüggés  felajánlásom  és  gyermekem  megszületése 

között?
3. Gyermekem gyakran felsír. Hogyan segíthetek rajta?
4. Egyik éjszaka igaz volt az a dübörgő hang, amit hallottam?
5.  Nagyanyámon hogyan lehet segíteni?
6. Min változtassak életemben?
7.  A böjt idegessé tesz. Mit tegyek?
8. Nyelvima magyarázata.
9. Nálad van dédnagyapám? Mit tegyek halottaimért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked volt szükséged azokra a lelki gyötrődésekre lelked benső ér-

lelődése miatt. Neked is volt előző életed, és te mostani gyötrődéseidet tuda-
tosan betervezted jelen életedbe, mielőtt megszülettél. Volt, amikor szülész-
nő voltál, és akkor nem álltál hivatásod magaslatán. De az már elmúlt!

2. Van. Gyermeked az imádság gyermeke. Ez erőt és terhet egyaránt je-
lent.

3. A szerető ölelés, simogatás segít.  Ennek legyen táplálója az imádsá-
god.

4. Te az Enyém vagy, s így nincs mitől félned!
5.  Az ő baja karmikus.  Nem nyúlhatsz  bele.  Könnyítheted  jósággal, 

imával. Ő sem tud ezzel mást csinálni.
6. Ne változtatáson törd a fejed! Törekedj nyugalomra, békére, a dol-

gok elviselésére! Ha ezt teszed, ez át fog sugározni körülményeidre is.
7. Nemcsak étel-ital böjt van. Van szóböjt, mikor pl. fél napig csak ak-

kor beszélsz, ha kérdeznek. Van mozgásböjt, mikor pár óránként legalább öt 
percre leülsz, és elgondolkodol az előző órákban történt viselkedésedről. Van 
szemböjt, amikor tévé helyett valami okos dolgot olvasol, stb.- Olyan böjtöt 
ne vállalj, ami nyugtalanná tesz. Csak olyat, ami békét ad!

8. Nyelvimád magyarázata: "Repülni vágyom!, szárnyakat kérek! Erő-
sítsd lelkem szárnyalását!, Hozzád vágyom, Hozzád, édes mindenem!, Hoz-
zád vágyom, Hozzád vágyom! Kevés a Föld nekem!"
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(Tudnod kell, hogy a nyelvek magyarázata nem fordítás!, hanem a ben-
ned ilyenkor élő szándékodnak érthető szavakba foglalása. Ne zavarjon hát, 
ha mindig ugyanazzal kezded, hisz mindig a te szándékodról van szó!)

9. Ápold magadban mindazt a jót, amire halottaiddal kapcsolatban em-
lékszel, és imádkozz halottaidért kötött imákat. Pl. egy Miatyánkot, Üdvözlé-
gyet, egy tized rózsafüzért vagy bármit. De ami még fontosabb: a magad szá-
mára imádkozz a jó halál kegyelméért!
  Nagyon szeretetlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
1065. 
Kérdező: MÁSFÉL OLDALON HARMINC KÉRDÉS
HANG: "Drága Gyermekem!

Ha mind a harminc kérdésre válaszolnék, akkor újabb sokszor harminc 
kérdés merülne fel benned. Van ennek jó oldala is, de megoldást nem az ad, 
ha kérdés-erdőbe téved valaki,  hanem az,  ha egyetlen kérdést  igyekszik  - 
mondjuk -  egy év alatt  megoldani.  Ha így tennél,  akkor harminc  év alatt 
megoldódnának kérdéseid. Ha nem így teszel, akkor nem oldódik meg egy 
sem úgy, ahogyan te szeretnéd.

De van egy másik módja is annak, hogy kérdéseid feloldódjanak ben-
ned. A HANG eddig megjelent tíz kötetének elolvasása, ha a MEGÉRTÉS 
SZÁNDÉKÁVAL  olvasod  azokat,  minden  kérdésedre  ad  olyan  választ, 
amely elősegíti lelked békéjét, tehát boldogságodat.

E két megoldáson kívül nem tudok harmadikat ajánlani, mert minden 
más valamilyen narkotikumba való menekülést jelentene.

Megáldalak az OKOSSÁG és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

1066. 
Kérdező: GYÜLEKEZETI ÉS BETEGSÉG PROBLÉMÁM VAN

1. Nem értek egyet egy gyülekezettel, de vágyódom részesülni 
     az ő adományaikban.
2. Nem tudok megszabadulni a betegségemtől, amiről tudom,

      hogy pszichikailag megszüntethető.
HANG: "Drága Gyermekem!

1.Bármennyire  szeretlek,  nem  dönthetem  el  helyetted,  hogy melyik 
gyülekezethez  tartozz.  Annyit  mondhatok,  hogy bármelyikhez  tartozol,  ha 
Engem követni akarsz, meggyűlik a bajod a gyülekezet vezetőivel. Némi el-
igazítást azonban adhatok.
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Ma már szinte mindenfelé vannak karizmatikus csoportok, amelyek ép-
pen azért nevezhetők annak, mert tagjai átéltek egy olyan istenélményt, ame-
lyet ti Lélekkeresztségnek neveztek. Tehát bőségesen vannak olyan közössé-
gek, melyek érzelmileg is mélyebb és átéltebb igazsághordozók, mint az álta-
lad említett gyülekezet tagjai.

Amíg valakit  jó érzések átélése, ajándékok megszerzése vonz, addig 
maga az AJÁNDÉKOZÓ távol marad az illetőtől. Ha valaki evangéliumaim 
szerint rendezi életét, akkor pontosan azokat az érzéseket és ajándékokat fog-
ja kapni, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy szeretetben tudjon áldozattá 
válni.

Gondolj arra, hogy az, akit a legnagyobbnak mondtam a Földön, ker. 
János, semmiféle csodát nem tett életében, s börtönben fejezte be életét úgy, 
hogy lefejezték. Üzentem neki, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg 
Bennem (Máté 11;6).

Akiknek a Biblia,  úgy ahogy van,   az  életük  elirányítója,  és  nem a 
Szentlélek által átitatott józan ész, azok bálványimádók akkor is, ha a legha-
tározottabban tagadnák ezt. A Biblia nagyon szent könyv, de az első kegye-
lem megfelelő használata nélkül (első kegyelem a natúra, tehát a józan ész!) 
többet árt, mint használ!

Ha valaha le lehetett volna írni az ÉLETET, s ezt Én, aki magamról 
joggal állíthattam, hogy az ÉLET vagyok (János 14;6), nem tettem meg, ak-
kor Én nagyot vétettem mulasztással. A Szentlélek sem írt le semmit! A Bib-
liát gyarló emberek írták, akik részben értették, részben félreértették a kapott 
sugallatokat.

A Bibliában minden olyan kijelentés, amely nem hozható összhangba 
az evangéliumokban található kijelentéseimmel, nem Istentől valók. Egyedül 
Én voltam az, aki elmondhattam, hogy mindent átadtam nektek, ami az IGÉ-
MET illeti (János 17;14). Igaz, volt még sok mondanivalóm, amelyeket nem 
mondtam el akkor, mert nem bírtátok volna elviselni (János 16;12). De ezek 
a  mondanivalók  magjában ott  voltak  tanításomban,  csak akkor  miattatok, 
gyengeségetek miatt nem fejthettem ki ezeket. Ma már nagy részét ki tudom 
fejteni. De csak annak, aki használja a józan eszét is. 

Az általad említett gyülekezetben sokan nem gondolnak erre. De van 
ott sok jó szándékú ember is. Ezek az emberek bármennyire jó szándékúak, 
éppen e miatt a bálványimádás miatt az ellenség-szeretéssel nem tudnak mit 
kezdeni. Persze, ettől még boldogok a maguk módján, csak éppen nem lesz 
általuk szebb, elviselhetőbb, és főleg nem lesz gyakorlatilag egyértelműbb az 
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a CÉL, amiért Én a Földre jöttem. Náluk nem azon van a hangsúly, hogy Ál-
talam és Velem és Bennem csinálniuk kell valamit, hanem azon, hogy Én he-
lyettük csináltam valamit.

2. A betegségedtől csak akkor szabadulhatsz meg, ha belátod, hogy az 
nem tartozik a lényeghez.  Tehát,  ha belülről  meg tudod élni  azt,  hogy az 
ilyen kiütésekkel is lehet szeretni, és ezek nélkül is lehet békétlennek lenni.

Minden attól függ, hogy mennyire válsz lényeglátóvá!
Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!

*******************************************************
1067. 
Kérdező: JÓSOKRÓL, KÁRTYAVETŐKRŐL

1. Jósokhoz, kártyavetőkhöz járok.
2. Helyesli Isten jelenlegi viselkedésemet?
3. Honnan ismerhetem fel, hogy ki való hozzám?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Olyan zavaró állomásoknak tetted ki lelkedet, hogy szinte képtelen 

vagyok hatni rád. 
2. Nagyon helytelenítem viselkedésedet! Tudnod kell, hogy áldozatvál-

lalás nélkül nincs lelki fejlődés. Te éppen az áldozatok alól akarsz kibújni 
olyan  pótcselekvésekkel,  amelyekhez  különböző,  Tőlem  teljesen  idegen 
erőktől várod és kéred a segítséget.

3. Csak az lehet hozzád való, aki Hozzám is való! Hozzám az való, aki 
az evangéliumaimban fellelhető Út-ként vállalja sorsomat.

Karmikus sorsvonalad csak akkor oldódik Általam, ha közvetlenül Tő-
lem várod életed problémáira a megoldást, és nem ködös közvetítők által!

Engem  megtalálsz  a  Bibliában,  megtalálsz  a  HANG-kötetekben,  és 
megtalálsz saját szívedben is, de semmiképpen nem találsz meg, sőt elveszí-
tesz minden ködös, okkult machinációban, praktikákban, mint a kártyavetés 
és ezekhez hasonló sötét erők felébresztésében.

Drága Gyermekem! Légy észnél!
Megáldalak a BELÉM VETETT BIZALOM LELKÉVEL!"

******************************************************
1068. 
Kérdező: LELKIISMERETFURDALÁSOM VAN!

A bennem felismert  energiák továbbadása miatt  lelkiismeret-furdalá-
som van.

HANG: "Drága Gyermekem! 
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Lelkiismeret-furdalásod jogos! Minden magadban felismert adományo-
mat csak akkor tudod megfelelő felelősséggel használni, ha világosan látod, 
hogy mi a CÉL!

Ma legtöbb beteg meggyógyulni akar, és nem megtérni! Pedig minden 
betegség, minden baj Részemről azért engedtetik meg, hogy megtérjenek az 
emberek, és nem azért, hogy a testi egészséget tartsák életük céljának!

Te csak akkor fogsz tudni megnyugodni lelkileg, ha az Általam benned 
megmutatott energiáidat, energiáimat eszköznek használod arra, hogy az, aki 
ezek által az energiák által gyógyulni akar, közelebb kerüljön Hozzám! Tehát 
elsősorban APOSTOLI küldetésed van!

Gyógyítói küldetése elsődlegesen senkinek sincs. Aki mégis így alkal-
mazza a felismert  energiákat,  az Ellenem dolgozik,  és nem Velem. Tehát 
hosszú távon nem áldást, hanem átkot közvetít!

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek,  és nagyon vágyom arra, hogy 
megértsük egymást! Élj és dolgozz Értem! Én érted élek!

Megáldalak LELKEM BÉKÉT TEREMTŐ EREJÉVEL!"
*******************************************************

1069. 
Kérdező: KÉTSÉGBE VAGYOK ESVE!
       1. Kétségbe vagyok esve férjem viselkedése miatt. Megszállott ő?
       2. Két álmomra kérek magyarázatot!
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Amit leveledben leírtál, annak már csírái jelen voltak a házasságkö-
tés pillanatában is. Az kétségtelen, hogy minden meggondolatlanságnak van 
következménye. Az is kétségtelen, hogy minden meggondolatlanságot meg 
lehet bánni, és mindig van újrakezdési lehetősége azoknak, akik Velem akar-
ják járni éltük útját. 

Ami nem megy, és sem eddig, sem ezután nem fog menni, az az, hogy 
valaki egy másik valakit meg tudjon javítani. Csak megjavulni lehet! Megja-
vítani nem lehet senki emberfiát. Én sem vagyok képes senkit megjavítani. 
Megjavulást kérek mindenkitől, és aki ezt vállalja, annak adom erőmet, hogy 
sikeres legyen próbálkozása.

Nyilván olyan szempontok kötnek az általad említett emberhez, ame-
lyet nem akarsz felszámolni, mert úgy gondolod, hogy akkor rosszabbul jár-
nál. 

Értsd meg! A te sorsod a te kezedben van! Neked kell megtalálnod azt 
az életformát, amelyben szíved nyugalmát biztosíthatom számodra. Az enyé-
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im nem erőszakosak, de határozottak akkor, amikor saját benső békéjükről 
van szó. Az enyéim számára ennél fontosabb nem létezik a világon! Mert mit 
használ, ha az egész világot meg is nyeri valaki, de lelke nyugalma kárt szen-
ved. Mit is adhatna bárki is lelkéért (Máté 16;26, Márk 8;36-37)?!

2. Álmaid arról tanúskodnak, hogy tudatalatti  világod jó talaj.  Tehát 
igenis képes vagy határozott lenni olyankor, amikor arról van szó, hogy te a 
szeretet oldalán maradj, hogy akkor és azokkal is fenntartsd a szeretet-kap-
csolatot, amikor és akikkel akár férjed, akár maga a Sátán akarja ezt korlá-
tozni. Bizony ilyen esetben igazolódik be e kijelentésem: "Nem békét jöttem 
hozni, hanem kardot" (Máté 10;34.) És meg fognak valósulni azok a szavaim 
is, amelyeket Lukács 14;37-ben olvasol.

Okosan tetted, hogy kiöntötted szívedet. Légy erős!
 Ha azt éled meg, hogy férjed már régen elhagyott téged, akkor ezt tedd 

egyértelművé, mert a ködösítés senkinek sem használ. Legkevésbé neked!
Megáldalak a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
1070. 
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL, ÚJJÁSZÜLETETTEKRŐL

1. Egy visszatérő álmomról kérem a HANG véleményét!
2. Hogyan fejlődnek az újjászületettek tovább?
3. Hány őrangyalom van?
4. Magamról kérek véleményt!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Akivel valaha találkoztál, az nagyon alkalmas volt arra, hogy a ben-

ned élő alter-egód (a te animád) kivetítését elősegítse. Ez visszatérő álmod-
nak is az oka.

2.  Szeretés - ismerés, jobban szeretés - jobban ismerés, még jobban 
szeretés  -  még jobban ismerés  a  végtelenségig tart.  Csak az  anyag ismer 
olyan fejlődést, amelynek a hanyatlás is velejárója.

3. Mindenkinek van EGY őrangyala, de ez a szellemi barátod közös-
séghez tartozik, tehát egész csoport vigyáz téged. Lelked, szellemed fejlődé-
sének fokai szerint veszi át más és más EGY az irányító szolgálatot, de min-
dig mindegyik egy csoporthoz is tartozik. Ezért lehet azt mondani, hogy sok 
őrangyalod van. A mindenkori őrangyalod neve feléd a küldetésének tartal-
mát fejezi ki, és nem azt, ahogy őt a szellemvilág nevezi. Úgy nem is lehetne 
nektek megnevezni az angyalvilág szellemeit, legfeljebb szimbólummal je-
lölni.
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A mostani angyalod neve: DIGNUSZ. Az magyarul azt jelenti,  hogy 
ALKALMAS. Azért mondtam meg latinul, mert azért ez több, mint amit a ti 
nyelvetekben az alkalmas szó jelent. A latin szó egyben méltóságot is mond, 
amikor valakire azt mondja, hogy méltó rá.

4. Gyakran kérdezd meg lelkiismeretedet, ha helyes önismeretre akarsz 
jutni.

Megáldalak a HIGGADTSÁG LELKÉVEL!"
*****************************************************

1071. 
Kérdező: HIGGYEK A REINKARNÁCIÓBAN ?

1. Van esély arra, hogy házastársam hívővé váljék?
2. Nem érzem jól magam a pedagógus pályán. Mit tegyek?
3. Higgyek a reinkarnációban?
4. Egy meghalt rokonom tud segíteni nekem?
5.  A Mennyországba akarok jutni. Mit kell tennem ezért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Előbb-utóbb mindenki meg fog térni. Azt még Én sem tudom meg-

tenni, hogy társadat vagy bárkit is megtérítsek. A te feladatod az, hogy maga-
dat fegyelmezd az önzetlen szeretet vállalására.

Erkölcsi nevelést mindenki csak önmagának tud adni! Azt, hogy ez ki-
nek mennyire sikerült, az mutatja meg, hogy ki mennyire boldog.

2. Aki valóban Nekem akar kedvemben járni, és szabaddá vált attól, 
hogy emberi  tekintetek irányítsák, az mindenütt  képes erre. Aki még nem 
szabadult meg - legalább részben - az emberi megkötözöttségektől, az bárhol 
dolgozik, sehol sem fogja jól érezni magát.

3. Ne higgy a reinkarnációban! Csak abban higgy, amit értelmeddel is 
alá tudsz támasztani. Tehát a reinkarnációban is csak akkor higgy, ha már ér-
telemmel is belátod annak igazát. Amiben hisz valaki, arra ráteszi az életét! 
Csak arra tedd az életed, amit értelmesnek tartasz!

4. Tud segíteni rokonod. És te mindig örömet okozol neki, amikor sze-
retetből áldozatot vállalsz.

5. Csak az jut a Mennyországba, aki már itt a Földön beengedte lelkébe 
a Mennyországot. Ehhez saját testedben újjá kell születned (János 3;3)!

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1072.
Kérdező: SZELLEMIDÉZÉSRŐL
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1. Bűn-e a szellemidézés, és milyen következményekkel jár?
2. Igaz-e, hogy a szellemek néha itt vannak velünk. Honnan 
    lehet tudni, hogy melyik jó és melyik rossz?
3. Lehet-e gyermekem?
4. Szeretnék tudni valamit a mamáról.
5. Miért álmodtam, hogy halála után visszajött?
6. Van olyan, hogy valaki megtalálhatja igazi párját?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szellemidézés azok számára, akik nem jártasak a szellemvilágban, 

nagyon veszélyes! Sőt! Kifejezetten ártalmas! Nagyon komoly szakértelem 
és valódi, élő kapcsolat kell a Szentlélekkel ahhoz, hogy valakit ne vigyenek 
tévútra a szemtelen szellemek. Csak akkor és ott szabad ezzel foglalkozni, 
amikor és ahol van valaki, aki birtokában van a szellemek megkülönbözteté-
se adományának.

2. Állandóan átjárnak benneteket különböző szellemek.  Ez a testben 
éléssel együtt jár. Mint ahogyan átjárnak benneteket rádióhullámok és egyéb 
sugárzások. Ennek Én, Jézus is ki voltam téve közöttetek. Ezért mondhattam 
Péternek: "Távozz Sátán" (Máté 16;23)! És ezért mondhattam tanítványaim-
nak: "Nem tudjátok, hogy milyen szellem van bennetek" (Lukács 9;52).

A szellemek gyümölcseikről ismerhetők fel. Akik a Lélek gyümölcseit 
segítik érlelni bennetek (Gal 5;22-23), azok a jó szellemek. Akik ezt akadá-
lyozni próbálják különböző kísértésekkel (Gal 5;19-21), azok a gonosz szel-
lemek.

Aki Engem szeret, annak nem kell félnie a rossz szellemektől. Sőt! Ne-
kik kell félniük, és félnek is az enyéimtől!

3. Lehet gyermeked, de nem leszel ettől boldogabb! Én csak a lehetősé-
gét tudom megadni. Ha valaki minden áron arra törekszik, hogy gyermeke le-
gyen, az feltétlenül elmegy a lényeg mellett! 

A földi élet rövid. A tét nagy! Nem arra kell törekednetek, hogy benne-
teket vállaljanak Földre születni vágyó lelkek, hanem arra, hogy ti tudjátok 
vállalni azt a szeretet-áldozatot, amely biztosítja az élő kapcsolatot Velem. 
Boldogságotokat csak Bennem tudjátok megtalálni! Vagy első vagyok valaki 
életében, vagy nem is vagyok ott!

4. és 5. Azért álmodtál vele, mert vágyaidban nagyon fontos ő a te szá-
modra.  Ez nem baj  mindaddig,  amíg e kapcsolat  Hozzám segít  közelebb. 
Nem mondhatok róla semmit. 
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6. Olyan nincs, hogy valaki megtalálja igazi párját, és azt is lehet mon-
dani, hogy csak olyan van, hogy valaki megtalálja igazi párját. Azért igaz e 
két ellentétes kijelentés mindegyike, mert nézőpont kérdése e kérdésre adott 
válasz.

Abszolút  értelemben  igazi párja  csak  Isten lehet  mindenkinek,  mert 
mindenki Istenre van teremtve. Tehát bárkivel él valaki, ha Értem él, akkor 
megnyerte az ÉLETET! De bárkivel él valaki, ha nem Értem él, akkor el-
vesztette az ÉLETET!

Messzire  vezetne,  ha most  azt  akarnám megmagyarázni,  hogy miért 
nem lehet azt mondani: ennek könnyebb, annak nehezebb, ezzel könnyebb, 
azzal nehezebb Istenért élni.

Elégedj meg most azzal, hogy tudod: Vagy Értem élsz, és akkor boldog 
leszel minden körülményben, vagy nem Értem élsz, és akkor boldogtalan le-
szel a legszebb, legjobb, leggazdagabb, legcsodálatosabb ember mellett is. És 
azt is elég tudnod, hogy sem elősegíteni, sem akadályozni senkit nem lehet 
abban, hogy Mellettem döntsön vagy Ellenem. E döntés ugyanis belül dől el 
mindenkiben!

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

1073. 
Kérdező: DEPRESSZIÓRÓL

1.  A depresszió ellen hogyan lehet küzdeni?
2. Halottakkal lehet beszélni?
3.  A kötött vagy a szabad ima a kedvesebb Istennek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két gondolatot egyben így fogalmazhatok meg: Mi ez az örökkéva-

lósághoz képest?!?! Ha ezt gyakran fölteszed magadnak, akkor a következő 
két gondolat fog megvilágosodni benned: a/ Az életem amúgy is rövid, s még 
rövidebb benne annak a problémának léte, amely most elkeseríthet. b/ A bol-
dog örökkévalóság gyermeke vagyok!

Ha ezzel a gondolattal  foglalkozol,  akkor hited mértéke és fejlődése 
egyre csökkenteni fogja és végül meg is fogja szüntetni benned a depressziót, 
mert létrehozza és erősíti azt a pszichikai immunrendszert, amit reményből 
élésnek lehet nevezni. Csak remény által lehet élni! Bennem nem lehet csa-
lódni!
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2. Lehet beszélni a halottakkal, de az a jó, ha valaki szabaddá válik be-
lül azoktól, akik már elmentek. Azért jó ez, mert sokkal előnyösebbek azok a 
beszélgetések, amelyeket őrangyalaitokkal, szentjeitekkel, Velem, Jézussal, a 
mennyei Atyával folytattok. Efelé kell venned az irányt.

3. A szabad ima gyümölcsözőbb, mint a kötött ima, de csak akkor, ha 
hálálkodó, dicsőítő gondolatokat hordoz. Minél több ilyen imát mondasz, an-
nál  jobban fogod tudni  átélni,  hogy milyen  gazdag vagy azáltal,  hogy az 
Enyém vagy!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1074. 
Kérdező: GAZDAGODNI SZERETNÉK LELKILEG!

1. Nem érzem személyesnek a kötött imát. Még a Miatyánkot sem!
2. Társam nagyon le tud állni a lelki fejlődésben. Hogyan lehet ezen se-
gíteni?
3. Egy címet kérnék, akivel kapcsolatba kerülhetnék benső gazdagodá- 

              som érdekében!
HANG: ”Drága Gyermekem!

1. Beszélgess Velem saját szavaiddal! Amikor a Miatyánkra tanítottam 
tanítványaimat, akkor nem azt mondtam, hogy ezt imádkozzátok, hanem azt, 
hogy ÍGY imádkozzatok! Ha tehát kértek, akkor aszerint a hét kérés szerint 
imádkozzatok, amelyeket a Miatyánk tartalmaz. De Én arra kérlek, hogy fő-
leg dicsőítő, hálálkodó imákat mondj, és a saját szavaiddal tedd ezt! Ezekre 
van neked szükséged. Igen, mert eközben fogod meglátni, hogy mennyi há-
lálkodnivalód van, tehát azt, hogy mennyire gazdag az, aki Hozzám tartozik!

2. Felnőtt ember nem nevelhető! Vagy neveli önmagát, vagy neveletlen 
marad. Te bárhogy viselkedhetsz vele, ő a te magatartásodat negatív és pozi-
tív értelemben is fel tudja használni a maga számára. Te önmagadért felelsz! 
Azért kell úgy viselkedned, hogy Előttem megállhass!

3. Elküldök egy címet. Az illető felesége gyermekorvos.
Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1075. 
Kérdező: SZENTMISE HALOTTAIMÉRT

1. Mondassak-e misét halottaimért?
2. Fáj, hogy nem fogadják el a HANG szavait még a fölszenteltek sem.
3. Nem szabad leborulni a templomban az oltár előtt?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha már mondattál egyszer szentmisét halottaidért,  akkor nem kell 

hogy mondass másodszor is. Elég, ha te részt veszel egy szentmisén - bárki-
ért is mutatja be azt a miséző pap -, és azt magadban felajánlod értük.

2. Ez Nekem is fáj! Ha neked fáj, az azt jelenti, hogy meg tudtam osz-
tani veled fájdalmamat. Ez nagyon jó jel, mert akivel meg tudom osztani fáj-
dalmamat, azzal meg fogom osztani dicsőségemet is!

3. A templomban úgy kell viselkedni, ahogy azt megengedi a templom 
papja. Neked ahhoz kell tartanod magadat. Ha nem veszi jó néven, akkor ne 
borulj le. Én nem leszek attól kevesebb, ha nem borul le valaki Előttem, és 
nem leszek több, ha leborul.

Borulj le olyankor és ott Előttem, amikor és ahol nem láthat senki! A 
különcködés nem Nekem tetsző cselekedet!

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1076. 
Kérdező: BESZÉLTEM JÉZUSSAL

1. Beszéltem Jézussal. Ez többször is meg fog ismétlődni?
2. Visszatérő álmom az, hogy egy erdőben állatok el akarnak taposni.
3. Fiam vállalkozása nem sikerült.
4. Küldhetem a GYÓGYÍTÓ FÉNYT távolból is?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  A  HANG  első  kötetében  található  PÁRBESZÉD-IMA  arra  tanít, 

hogy bármikor képes vagy beszélgetni Velem. Nem szükséges ehhez az, amit 
utóbb átéltél. Nem a  látvány,  nem az  élmény a fontos, hanem az, hogy el-
hidd: Én beszélek hozzád általad akkor, amikor te magadnak olyasmit mon-
dasz, ami téged épít, buzdít és vigasztal.

2. Visszatérő álmod arra figyelmeztet,  hogy számodra nagyon fontos 
kapcsolatban lenned őrangyaloddal.  Minden reggel kérjed őt,  hogy legyen 
melletted, és segítsen, védjen, vigyázzon rád. Ő ezt sokkal hatásosabban tud-
ja megtenni, ha kéred, mintha nem kérnéd.

3. Fiad még mindig itt a Földön akar valami feltűnően jót tenni. Nem 
engedhetem meg, mert elvinné őt a lényegtől. Még így is nehéz őt a lényegre 
szorítanom. Sokkal jobban szeretem őt, mint ő azt valaha is el tudná képzel-
ni. De ez a szeretet nem mulandó értékek sikereiben igazolódik.

4. Természetes, hogy küldhetsz FÉNYT távolból is! A fényadás nem 
korlátozódik tér-idő dimenziókra. 
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Légy óvatos és megfontolt!
Megáldalak az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

*******************************************************
1077.
Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL

Őrangyalomról szeretnék többet tudni!
HANG: " Drága Gyermekem!

Több angyal is vigyázza életedet. De mindig van közöttük EGY, aki 
legfőbb feladatának éli meg azt, hogy segítsen neked megmaradni azon az 
úton, amely szíved békéjét biztosítani tudja.

Azért van több angyalod is, mert itt, ebben a világban nagyon nagy a 
szeretet, és nem is tudnának egymás nélkül, magányosan élni azok, akik a 
mennyország örömét hordják magukban. 

De azért is többen vannak, mert itt is vannak speciális szerepek, és így 
hatékonyabban tudnak segíteni nektek az angyalok. 

Az az Egy, aki számodra jelenleg a legfőbb, pontosan azért a legfőbb, 
mert neki az a szerepe, hogy más angyalok segítségét feléd irányítsa. De ez 
az EGY angyal sem ugyanaz mindig. 

Lelked, szellemed fejlődése éppen a te érdekedben szükségessé teszi 
azt, hogy váltsák egymást, amint a Földön is más tanítja ugyanazt a gyerme-
ket az óvodában, más az általános iskolában, más a középiskolában, más a 
felsőbb iskolákban.

Jelenlegi legfőbb angyalod neve: ADJUTOR, vagyis SEGÍTŐ.
Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

*******************************************************
1078.
Kérdező: MIT JELENT A "MALASZT" SZÓ?

1. Hol tartok a lelki, szellemi fejlődésemben? Mire kell
              különösen figyelnem?

2. Az egyik imaszövegben lévő: "öntsd lelkünkbe szent 
             malasztodat" mit értelmez, és a malaszt szónak mi az értelme?
HANG: "Kedves Barátom!

1. A Földre azért jöttél, hogy megtanuld azt a rugalmasságot, amely ké-
pes téged nehéz helyzetekben is megtartani az irgalmas szeretet útján. Tehát 
a meg nem alkuvás mellett dolgozz ki magadból ilyen rugalmasságot.

1253.



E feladatnak akkor tudsz eleget tenni, ha azokat is meg akarod érteni, 
akikkel nem értesz egyet. Tudatosítanod kell magadban azt, hogy a megértés 
és az egyetértés nem hordoznak magukban azonos tartalmakat!

Amennyire a  gyakorlatban ez kitisztul  benned, annyira vagy lelkileg 
fejlődőképes!

2. A "malaszt" szó kegyelmet jelent, és amikor valaki azért imádkozik, 
hogy ebben gazdagodjék, akkor arra kér bennünket, hogy segítsük őt a helyes 
nyitottság, az égiekre való ráhagyatkozás átélésében.

Megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1079.
Kérdező: EGY TANÍTÁSRÓL

1. Tanácsot kérek egy tanítással kapcsolatban!
2. Hogyan válhatok alkalmassá a megfelelő szolgálatra?
3. Gyermekemért mit tudok tenni azon kívül, hogy imádkozom érte?

HANG: "Drága Gyermekem!
A három kérdésedre egyetlen gondolatsorral fogok válaszolni.

Minden tanítás, amely megjelenik a Földön, hordoz valamit abból, ami a lé-
nyeg, vagyis abból, hogy miképpen lehettek boldogok.

A teremtő Isten két lehetőséget kínál fel nektek arra, hogy Őreá és ma-
gatokra találjatok.

Az egyik lehetőség maga az emberi természet. Nem csupán kőtábláról, 
de az emberi szívekből is kiolvasható az, hogy csak az lehet jó más számára, 
amit magadnak is jónak tartasz, és kerülnöd kell, ha boldog akarsz lenni, azt, 
hogy olyat tégy másnak, amit nagyon nem szeretnél, ha mások veled tenné-
nek.

Mivel azonban ez az egyszerű és könnyen átlátható út azáltal, hogy az 
értelemmel bíró ember az eszét nem arra használja, amire való, tehát nem Is-
ten megismerésére, megszeretésére, szolgálatára, hanem saját mulandó ké-
nyelmének, mások megfélemlítésének, másokon való uralkodás lehetőségé-
nek biztosítására használja, ezért egy még ennél is kézzelfoghatóbb utat mu-
tat a Teremtő az Ő teremtményeinek. Ez pedig Ő MAGA, aki úgy szolgáltat-
ta ki Magát nektek, mint egy kisgyermek, úgy tanított benneteket, mint ÉGI 
MESTER, és úgy öltétek meg, mint gonosztevő, lázadó rabszolgát. 

E másik út tehát ÉN VAGYOK! ÉN valóban a boldogság elérésének 
egyetlen ÚTJA, az egyetlen ERKÖLCSI IGAZSÁG, a valódi, soha el nem 
múló ÉLET vagyok. Vagyis a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenki-
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nek megbocsátás, és a mindenkori segítőkészség Istene vagyok, aki azért öl-
tött emberi testet, hogy elmondja és megmutassa nektek: ÁLTALAM, VE-
LEM és BENNEM képes az ember emberré lenni, és emberien, vagyis bol-
dogan, szívbékével élni, függetlenül attól, hogy milyen körülmények között 
él!

Gyermekednek  sem tudsz  másképpen  és  jobban segítséget  nyújtani, 
mint imával és azzal az életpéldával, amelyet, ha valóban akarsz, könnyen 
megtanulhatsz Tőlem. Engedd, hogy benned éljek!

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

1080.
Kérdező: MI VAN A KÁRHOZOTTAKKAL?

1. Hála és köszönet mindenért!
2. Feleségem depressziós.
3. Kérjük, Uram, az ERŐDET!
4. Mi van a halálos bűnben meghaltakkal?
5. Mi az oka a bennem megtörtént változásnak?
6. Mennyiben építőek az 1988-ban elkezdett írásaim?
7. Mi van elhunyt rokonainkkal?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az egyik legnagyobb jó számodra az, ha hálaimákat mondasz. Igen, 

mert a hálaimák a legalkalmasabbak arra, hogy ráismerj gazdagságodra, ame-
lyet Tőlem kaptál.

2. A depresszió legmélyebb gyökere az, hogy a lélek nem tud megbo-
csátani NEKEM! Vagyis úgy gondolkodik, hogy ha ő a helyemben lenne, ak-
kor másképpen intézné egy olyan szegény, nyomorult léleknek a sorsát, mint 
ő. Pozitíve így fogalmazhatom meg feleséged feladatát: El kell hinnie, hogy 
Én jobban szeretem őt, mint ő saját magát. Ez a HIT akkor válik valóban 
ÉLŐVÉ, ha bizalmat teremt Irántam a szívében.

3. Erőm mindig rendelkezésetekre áll.  Hit és bizalom kérdése, hogy 
mennyit használtok fel ebből.

4.  Én csak kétféle  bűnt  ismerek.  Az egyik a bűnbánatot  felébresztő 
bűn. Ez nyilván közelebb hozza Hozzám elkövetőjét! A másik a megátalko-
dottság.  Tehát  az,  amikor  valaki  megideologizálja  bűneit  annyira,  hogy a 
bűnt erénynek állítja be a maga számára. Ezt nevezem Én a Szentlélek elleni 
bűnnek. Erre a bűnre nincs bocsánat, mert nem is akar bocsánatot rá az, aki 
így él.
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E bűnre nincs ugyan bocsánat a bűn természete miatt, de ebből is ki le-
het lépni, s mihelyt az illető bűnét bűnnek ismeri el, azt megbánja, akkor már 
részesülhet bocsánatban.

Tehát örök kárhozatról lehet beszélni,  de ne beszéljetek örök kárho-
zottról!

5. A benned történt változás oka a benned végbement felismerése an-
nak, hogy Én valóban szeretlek!

6. Az Istent szeretőknek mindenkor és minden javára válik.
7. Elhunyt elődeid sorsának ismerete számodra csak annyiban fontos, 

hogy tudd: értük mondott imáid nem hiábavalóak!
Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1081. 
Kérdező: TERMÉSZETGYÓGYÁSZOK? ORVOSOK?

1. Nagyon szeretném társamat meggyógyítani. Azt jósolták,
              hogy fiatalon hal meg.

2. Jobban hiszek a természetgyógyászokban, mint az orvosokban.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Ne tedd ki magadat olyan jóslásoknak, melyek a földi élet határát 
akarják megszabni.  Életnek és halálnak ura ÉN vagyok! Nekem adatott ilyen 
értelemben is minden hatalom a Földön (Máté 28;18). Nem tudhatod, hogy 
te halsz-e meg előbb vagy társad. Nem Tőlem valók az ilyen jóslások! Azt 
sem tudod, hogy te holnap élsz-e még?!

Neked nem arra kell törekedned, hogy társad a te elgondolásod szerint 
meggyógyuljon, hanem arra, hogy könnyítsd életét, szeresd őt úgy, ahogy tu-
dod, és mindezt azért tedd, mert részben minden szenvedőben Én szenvedek, 
részben pedig azért, mert neked a benned lévő, a belőled kiáradó szeretetről 
kell majd elszámolnod!

Tudnod kell, hogy a hosszú földi élet nem jobb, mint a rövid földi élet, 
és a rövid földi élet nem rosszabb, mint a hosszú földi élet! Amíg ezt komo-
lyan magadévá nem teszed, addig nem tudok békét adni a szívedbe, pedig 
azért jöttem a Földre, és azért jutottam el hozzád is, hogy ezt megtegyem.

Nagyon szeretlek, de ez elsősorban Engem boldogít. Téged az fog bol-
dogítani és társadat is, ha Értem kezditek szeretni egymást!

2. Kétségtelen, hogy a hitnek csodálatos ereje van. Olyan energiákat 
tud felszabadítani, amelyek hatékonyabban tudnak hatni, mint a legtöbb or-
vosság. Az is kétségtelen, hogy fűben, fában, folyadékban és levegőben, sőt a 
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lélegzésben és mozgásban is gyógyító erők rejlenek. De ne mondd, hogy a 
természetgyógyászokban jobban hiszel, mint az orvosokban, mert közöttük is 
van sok sarlatán, és az orvosok között is van sok lelkiismeretes ember. In-
kább úgy fogalmazz, hogy nagyobbra értékeled a természet-nyújtotta gyógy-
szereket, mint a legtöbb orvosságot.

Nagyon szeretlek benneteket. Valóban értetek élek! Megáldalak benne-
teket a BIZALOM LELKÉVEL!"

******************************************************
1082. 
Kérdező: EGY ELFERDÜLT SZEMLÉLET

1. Nem tudom jóvátenni eddigi botlásaimat.
2. Az állatok ellen elkövetett bűnöket nagyobbnak tartom, mint az em-
berek elleni bűnöket.

HANG: "Drága Gyermekem!
Te nagyon beteggé teszed magad azáltal, hogy nem hallgatsz a józan 

eszedre. Tudod te, hogy hány állatot lélegzel be egyetlen lélegzéssel? Tudod 
te, hogy hány állatot ütöttem Én agyon földi életemben? Egyáltalán tudod te, 
hogy mi a különbség egy ember és egy állat között? 

Egyenesen felháborító ostobaság az, amivel téged az ördög megetetett! 
Csak ember teremtődött BOLDOGSÁGRA! Az állat arra való, hogy ebben 
segítse az embert.  Amelyik nem ezt  teszi,  azt  el  kell  pusztítani  olyankor, 
amikor a józan ész ezt diktálja! 

A BOLDOGSÁG pedig nem azt jelenti, hogy te jól érezd magadat, ha-
nem azt, hogy az emberekért élj! Az állat nem szeretet tárgya! Az ember éle-
te arra való, hogy szeresse Istent és embertársát. A szeretet lényege a szolgá-
lat! Aki állatot szolgál ember létére, az meggyalázza Isten tervét! Meggyaláz-
za magát az Istent! Az állatnak a feladata az, hogy szolgálja az embert. Az ál-
latnak kell az emberért élnie, és nem az embernek az állatért! Minden kutyát, 
minden macskát, minden rovart és bacilust el kell pusztítani, ha nem embe-
rek szolgálatát  valósítja meg! És mentsen meg Isten minden embert  attól, 
hogy állatok  szolgálatára  aljasodjon  le!  Az állatnak  nincs  lelke!  Állatnak 
nincs örök élete! A mennyek országa nem az állatok világa! Az állatok, a fér-
gek világa a KÁRHOZAT! A POKOL! (Márk 9;48)

Éppen azért, mert a faj- és önfenntartási ösztön jelenül meg az állatban, 
amikor e két ösztön megszűnik működni, akkor már értelmetlen a további 
élete. Az állatban nincs boldogság utáni vágy! Az állat nem akar, nem akar-
hat az elvesztés félelme nélkül jót birtokolni!  
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Gondolj csak arra, hogy hány sertést pusztítottam el azáltal, hogy a ge-
ráziai  megszállottból  kijövő  ördögöknek  ezt  megengedtem!  (Márk  5;13) 
Hidd el, hogy azok közül egyetlen sertés mérhetetlenül többet ért, mint a te 
macskád!

Drága Gyermek! Te nem a macskádat  szereted,  hanem magadat,  ha 
nem Rám, ha nem józan eszedre hallgatsz, hanem az ördög butaságait teszed 
magadévá!

Te ugyancsak bajba kerülnél, ha látnád, hogy a bolhák hogyan szívják 
vérét a te macskádnak. Vajon melyiknek a pártjára kellene állnod? Ha pedig 
azt látnád, hogy az általad, lélegzeted által beléd került különböző állatokat 
hogyan pusztítja el a benned lévő, az általad termelt bomlási folyamat, akkor 
bizony komolyan kellene a te logikád szerint az öngyilkosság gondolatával 
foglalkoznod, ez viszont azt jelentené, hogy a bolondokházába való vagy, és 
nem emberek közé!

Drága Gyermek! A Nekem megírt problémádat ne mondd el másnak, 
mert ha elmondod, akkor az emberek joggal fogják azt mondani, hogy nem 
vagy normális!

Az ember alatti élő világ nem az erkölcsi lények világa. Tehát nincs 
személyiségük, tehát nincs boldog és boldogtalan állat! Az állatvilágban az 
ösztönök, a faj- és önfenntartási ösztön az egyetlen mozgató erő. 

Akkor mondhatod magadat normális embernek, ha nem látszatra mon-
dasz ítéletet, hanem a józan ész mérlegelése alapján. Nincs boldog vagy bol-
dogtalan állat! Nincs vidám és szomorú állat. Nincs, mert az állat nem sze-
mélyiség. Csupán arról lehet szó, hogy rajtuk a vidámság, szomorúság, bol-
dogság,  boldogtalanság külső megnyilvánulásait  észlelheted  bizonyos ösz-
tönjáték következményeként.

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

1083.
Kérdező: MIT KÉR TŐLEM JÉZUS?

1. Mit kér tőlem Jézus?
2. Bánt, hogy nem jártam iskolába.
3. Szeretném Jézus szerint nevelni gyermekeimet!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt kérem tőled, hogy túlzások nélkül, de rendszeresen mondj hálát 

mindazért,  amit  eddig Tőlem kaptál.  Adj  hálát  azért,  hogy vagy, hogy az 
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Enyém vagy.  Köszönd  meg  azt  is,  hogy nincsenek  iskoláid,  mert  ezáltal 
könnyebb átélned, hogy Isten gyermeke vagy.

Nem akarom sorolni, hogy miminden van, amit megköszönhetsz, mert 
nem akarlak befolyásolni. De ha csak azért adsz hálát, mert tudhatod, hogy 
szeretlek, már ez is növeli az egész mennyország örömét.

2. Közlöm veled, hogy apostolaim nagy része írástudatlan ember volt 
az első pár évszázadban. Neked nem azzal kell törődnöd, hogy mi lett volna 
ha..., hanem azzal, hogy ami jelenleg van, az segítsen téged közelebb Hoz-
zám! 

Ha kéred reggel áldásomat munkádra, ha napközben többször megkö-
szönöd, hogy benned élek, ha Értem vállalod, hogy okosan, bölcsen viselkedj 
az emberekkel - már amennyire erődtől telik -, akkor meg tudom tartani ben-
ned az Én békémet.

Nem az értelmi ismeretek sokasága, hanem a szív szándéka az, ami el-
dönti, hogy valakit boldogítani képes legyek vagy sem.

3. A gyermekeid nevelésének sem lehet más alapja, mint a példamuta-
tás. Ha látják rajtad, hogy téged valóban tudlak boldogítani, akkor ennek fel-
tétlenül jó hatása lesz életükre. 

Azok járatnak le Engem gyermekeik előtt,  akik hirdetik ugyan, hogy 
Engem szeretnek, hogy bennük élek, de ennek ellenére sohasem elégedettek, 
mindig sopánkodnak, keseregnek, és számukra sohasem jó az és úgy, ami és 
ahogy van.

Drága Gyermekem! Mérhetetlen szeretettel szeretlek, és ez nem csök-
ken akkor sem, ha te nem vagy megelégedve magaddal. Mindaddig, amíg 
Velem meg vagy elégedve, növelni tudom benned az Én boldogító jelenlé-
tem örömét!

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

1084.
Kérdező: BÉKE VAN A SZÍVEMBEN

Sok testi-lelki szenvedés után úgy érzem, hogy Isten békét adott 
szívembe. 

HANG: "Drága Gyermekem! 
Földi életed lényegét és értelmét nem az adta meg, amit veled tettek, 

hanem az, ahogyan te reagáltál a veled történt eseményekre.
Az a karmikus sorsvonal, amelyet vállaltál, mikor a Földre születtél,  a 

te szeretetből fakadó megbocsátásod révén mérhetetlenül sok és nagy görcsö-
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ket oldott meg benned, és tette számodra lehetővé azt, hogy előkészülj arra 
az újjászületésre, amely saját testedben fog végbemenni. Jelenleg ennek az 
eseménynek előszobájában vagy.

Az okos, reményteli várakozás most a te feladatod. Én hajad szálait is 
számon tartom, és te, aki az Én EGYETLENEM vagy, bizton remélheted azt, 
hogy hamarosan tejesen megszűnik fölötted a pokol minden hatalma.

Fordulj gyakrabban őrangyalodhoz, aki bár így is mindent megtesz ér-
ted, amit tehet, de több és hatékonyabb segítséget tud nyújtani akkor, ha ké-
réssel fordulsz feléje.

Felém pedig gyakran fordulj dicsőítő, hálaadó imával, gondolatokkal. 
Ez azért fontos, hogy egyre tisztultabban lásd meg, mennyire szeretlek. Igen, 
mert feléd irányuló szeretetem gazdagsága, ha felismered, csodálatosan tudja 
csökkenteni, sőt egészen meg is tudja szüntetni a kívülről jövő, rád neheze-
dő, rosszindulatból életedet megnehezítő ártó erők mesterkedéseit.

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Nemcsak benned vagyok, ha-
nem érted vagyok benned!

Megáldalak SZERETETEM, BÉKÉM LELKÉVEL!"
******************************************************

1085.
Kérdező: LEHET ROSSZAT TENNI JÉZUSÉRT?

1. Valóban nem szabad túlságosan ráhagyatkozni Istenre?
2. Van helytelenül megnyilvánult szolgálat, ha azt, amit teszek, 

              Jézusért teszem?
3. Hogyan lehet felismerni, hogy fel- vagy kihasználnak?
4. Őrangyalom volt, aki kimentett az égő ágyból?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az Istenre való ráhagyatkozást nem lehet eltúlozni! Legfeljebb el-

rontani. Nem lehet túlzottan bízni, de lehet rosszul bízni Istenben! Az bízik 
rosszul Istenben, aki arra vár, hogy Isten tegye meg helyette azt, amit neki 
kellene megtennie.

2.  Tudatlanságból  lehet  rosszat  tenni  jó  szándékkal.  Kérned  kell  a 
BÖLCSESSÉG adományát (Jakab 1;5), hogy ne tegyél rosszat jó szándékkal 
sem.

3. Bűnrészességet nem szabad vállalnod. Én arra kértelek benneteket, 
hogy legyetek óvatosak az emberekkel szemben (Máté 10;17). Azt szoktam 
mondani a HANG-médiumom által, hogy legyetek BÁRÁNYOK, de ne le-
gyetek BIRKÁK!
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Van olyan, hogy könnyű, és van olyan, hogy nehéz felismerni azt, hogy 
mikor akarnak kihasználni és mikor akarnak felhasználni.  E téren a rizikó 
vállalása szükségszerű. 

Az okos embert  általában csak egyszer lehet kihasználni!  Igen, mert 
másodszorra már jobban fog vigyázni!

4. Több angyal is vigyázza életedet,  de egy különösen. Ennek neve: 
EXCITANSZ. Ő mentett ki az égő ágyból. És már többször is felélénkítette 
figyelmedet.

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

1086.
Kérdező: HELYEMET KERESEM

1. Megfelelő helyen vagyok?
2. Emberi, baráti kapcsolataimat hogyan tudnám állandósítani?
3. Hol kezdjem a megváltoztatásomat?
4. Mi végett születtem a Földre?

HANG: " Drága Gyermekem!
1.  Nem vagy megfelelő  helyen.  A Földön nincs megfelelő  helye az 

enyéimnek! Azért Siralomvölgy a Föld, mert a hontalanság érzése itt a leg-
otthonosabb. 

Neked nem is arra kell tenned a hangsúlyt, hogy helyeden vagy-e a Föl-
dön vagy sem, hanem arra, hogy Én helyemen vagyok-e a szívedben?

Az, amit csinálsz, mindaddig legyen fontos, amíg egyértelműleg nem 
kínálkozik fel ennél megfelelőbb számodra. De amit nem szabad halogatnod, 
az az, hogy Nekem benned, neked Bennem legyen az az igazi otthon, ahol 
mindketten jól megvagyunk egymással.

Én vagyok az ÚT! Tehát azok a könyvek, előadások, beszélgetések, 
meditációk, imádságok, amelyek Velem vannak kapcsolatban, mindezek elő-
segítik a gyakorlati  szeretetem megvalósulását benned. Egyre tisztultabban 
kell átélned, hogy mennyire fontos az a szeretni tanítás, amelynek háttere az 
olyan magatartásod, amely tanúsítja, hogy éled a senkinek nem ártás, a min-
denkinek megbocsátás, a rászorulókon segítés áldozatos szeretet-életét.

2. Emberi kapcsolataid állandósítására azért sem tudok tanácsot adni, 
mert e téren kettőn áll a vásár. Csak akkor van reményed egy emberi kapcso-
lat állandósítására, ha a másik fél Hozzám akar tartozni, éspedig feltétel nél-
kül! Igen. Két úrnak nem lehet szolgálni (Máté 6;24)!
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3. Inkább a mikorra  kell  tenned a hangsúlyt.  Reggel kell  kezdened! 
Minden reggel! A gondolkodás-átalakításnak soha nem lehet vége! Minden 
reggel kérned kell Tőlem a bölcsesség adományát (Jakab 1;5), és látnod kell 
előre, hogy mire és hogyan kell  szíved szeretetét naponta megélned.

4. Mindenki azért született a Földre, hogy Istent egyre jobban megis-
merje, megszeresse, szolgálja, és másokat is ennek felvállalására buzdítson. 
E tekintetben te sem vagy kivétel!

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

1087.
Kérdező: HOGYAN ISMERHETEM FEL SEGÍTŐTÁRSAIMAT?
HANG: "Drága Gyermekem! 

Az Én első adományom a józan ész!  Aki  azt  veszi  észre  magában, 
hogy rendkívüli  feladat  utáni  vágy él  benne,  az  biztosan  tévedésben van, 
mert Én a természet rendjét nem szoktam felforgatni, csupán felhasználni.

Számodra a legfontosabb az, hogy a környezetedben lévő emberektől 
kapott információk alapján rendezd életedet, és ne a benned megszólaló han-
gok szerint!

Az nem jó, ha valaki kinyílik a szellemvilág felé, mielőtt az emberek 
között  megtalálta volna azt  a józan társát,  aki birtokában van a szellemek 
megkülönböztetésének. Amíg ez nem történik meg, addig csak Velem, Jé-
zussal kell élő kapcsolatba kerülnöd. 

Ez pedig elsősorban a normális  gyakorlati  szeretet  területén történik 
meg. Tehát azon a területen, amelyen szolgálnod kell azokat, akik erre rászo-
rulnak. Semmi más feladatod nincs! Csak a szolgáló szeretet által lehet eljut-
ni az Én országomba! Ehhez lehet keresni eszközöket. Ilyen eszköz lehet az 
ima, a mérsékelt böjt, a józan alamizsnálkodás, a másik ember bajának meg-
hallgatása. De soha nem lehet a rendkívüli dolgok keresése!

A szelíd és alázatos szív mindig képes az Én nevemben parancsolni 
azoknak az ártó szellemeknek, akik téves utakra akarják irányítani azokat, 
akik Hozzám tartoznak.

Nagyon szeretlek, és megáldalak Békém Lelkével!" 
******************************************************

1088.
Kérdező: MI AZ ÚR AKARATA?

1. Mit akar tőlem az Úr?
2. Fiam kapcsolatát nehezem fogadom el.
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HANG: "Drága Gyermekem!
1.Valamikor azt mondtam nektek, hogy jobb, ha Én elmegyek (János 

16;7). Ezt azért mondottam, mert akkor is tudtam és most is tudom, hogy be-
lülről kell éretté válnotok. Lelkem benned él, és bár azt nem mondja meg, 
hogy mit tegyél, de azt mindig tudtodra adja, hogy mit ne tegyél. 

Nem vállalhatom át tőled döntéseidért a felelősséget, csak annyit tehe-
tek, hogy tilosat jelzek, ha olyat akarsz tenni, ami nem kedves Előttem. Áldá-
somat adom minden vállalkozásodra mindaddig, amíg azt nem látom, hogy 
az károdra lenne.

Sima, zökkenőmentes út nincs a földi életben. Ilyenről kár ábrándoz-
nod. A Föld nem mennyország! Sokkal inkább pokol!

Azok a vergődések,  amelyek bizony sebeket  is  adnak, olyan megta-
pasztalásokhoz juttatnak, mely megtapasztalások tisztítják szándékodat, s így 
érlelik ki benned az önzetlenségnek és függetlenségnek azt a fokát, amely elő 
tudja segíteni számodra azt az újjászületést, amelyről Nikodémusnak beszél-
tem egykor, és amelyről azt mondtam, hogy nélküle nincs üdvösség (János 
3;3)!

Tehát  nem  csak úgy általában adok kérdésedre választ.  Illetve nem 
azért  nem adok konkrét  választ,  mert  bár  tudnék,  de nem akarok,  hanem 
azért, mert a te érdekedben nem is adhatok!

Imáid és áldozataid szüntelenül Előttem vannak, és jó illatú füstként 
szállnak Atyám trónusához. Mindannyiszor, ahányszor Nekem ajánlod éle-
ted, egyre nagyobb fény és erő járja át lelkedet!

2.  Fiaddal  kapcsolatban neked semmiképpen sem szabad elutasítóan 
viselkedned, bár nehézségeid feltárása őelőtte nem szeretetlenség. Fiad sem 
spórolhatja meg azokat a keserves megtapasztalásokat, amelyek reá várnak. 

Aki Istent szerető, annak minden a javára válik, aki pedig nem Istent 
szerető, az mindenképpen boldogtalanságán dolgozik. Mindenkinek BELÜL-
RŐL kell Istent szeretővé válni! Erre senkit sem lehet "rábeszélni"! Ha lehet-
ne, akkor Én mindenkit rábeszélnék! De nem lehet.

Pontosan a megtapasztalások révén jut el valaki olyan válaszutakhoz, 
amelyeknél el KELL döntenie, hogy Hozzám akar-e tartozni, vagy Ellenem 
akar-e élni.

Drága Gyermekem! Imáid, imáitok legyenek az Én békém hordozói. 
Vagyis legyen bennük fontosabb a minőség, mint a mennyiség!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
******************************************************
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1089.
Kérdező: AKI MEGSZÁLLOTT

1. Hálásan köszönöm a kapott kegyelmeket!
2. Időnként férjem megszállott.

HANG: "Drága Gyermekem! 
1. Hálaimád azért kedves és nagyon igaz, mert te már  új teremtmény 

vagy! Örüljünk egymásnak!
2. Férjed valóban megszállott időként. Az ital által sok lélekbe megy 

bele a Sátán! A te férjedet is kiszemelte magának. De neked nem szabad fél-
ned tőle! Ő féljen tőled!!! Neked ártani nem tud, de te kiűzni sem tudod őt 
olyankor, amikor a férjed ezt lehetővé teszi számára, sőt igenli is az ital által.

Drága Gyermekem! Kemény próbát kell kiállnod. De nem vagy egye-
dül! Az Én életem él benned, az Én Lelkem a te lelked lelke! 

Imádkozz férjedért, és szolid böjtöt is vállalj érte. Újra mondom: NE 
FÉLJ!!! 
       Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
1090.
Kérdező: FIZESSEK BEAVATÁSÉRT?

1. Bocsánatot kérek Jézustól.
2. Egyszer láttam magamat "magamon kívül".
3. Az Őrangyalom nevét szeretném tudni.
4. Egy buddhista közösségről
5. Vállaljam-e a REIKI 3/a fokozatát?

HANG: "Drága Gyermekem! Bűnbánatod mindig megindítja szívemet. Én 
már régen megtisztítottalak! Szeretném, ha inkább Velem, mint  magaddal 
foglalkoznál. Azért szeretném ezt, mert akkor Én tudnék többet foglalkozni 
veled!

2. Meg kell mondjam neked, hogy testetek nem börtön. Amikor angya-
laim azt látják jónak, hogy valaki lássa önmagát "kívülről", olyankor ez meg-
valósul minden különösebb nehézség nélkül. Alvás állapotában gyakran van 
ilyen.

3. Több angyal is szívén viseli sorsodat! Közülük a legfőbb jelenleg: 
AMPLEKTENSZ. Ez magyarul: ölelő, átkaroló, elfogadó, felkaroló, ápoló, 
befogadó, dédelgető, szerető.

4. A buddhizmus mindenkinek lehetővé teszi azt, hogy belülről kapjon 
olyan megvilágosítást, amely elirányíthatja őt további életében. 

1264.



Nektek azért nincs erre szükségetek, mert Tőlem sokkal egyszerűbben 
és teljesen letisztultan vehetitek át önmagatokat.

5. Nincs áldásom semmiféle olyan beavatáson, amely ezért anyagi ál-
dozatot kíván. Az még elviselhető, hogy egy tanfolyamon a résztvevőtől az 
előadó óránként párszáz forintot kérjen, de aki beavatásért pénzt ad, az nem 
az Én szándékom szerint cselekszik. 

Drága Gyermekem! Hidd el! Én bárkit be tudok avatni, és be is avatok 
mindenkit,  aki Tőlem ezt kéri, abba a szerepbe, amelyet neki jónak ítélek. 
Égi kegy pénzért nem vásárolható! Aki pedig bármilyen ismeretet úgy akar 
átadni, hogy azért az átlag órabérnél többet kér, ahhoz Nekem semmi közöm! 

A pénzért  beavató úgynevezett  mesterek azzal  szoktak érvelni,  hogy 
nekik is pénzükbe került az, hogy bizonyos beavatásokat elnyertek. Erre csak 
azt mondom, hogy az ő előző ostobaságukért fizetett összeget ne akarják az 
Én gyermekeimen bevasalni. Keressenek maguknak a Sátán fiai között olya-
nokat, akik erre hajlandók!

Drága Gyermekem! Csak olyan beavatást vállalj, ami nem kerül pén-
zedbe. Amit az eddigiekért fizettél, azt már vissza nem csinálhatod. De leg-
alább tanuld meg a múltból azt, hogy amit eddig tudatlanságból tettél, s ezért 
nem tudom be neked bűnül, a jövőben tudatlanságodra már nem hivatkoz-
hatsz.

A beavatásokból könnyen meggazdagodókat csak azáltal lehet leállíta-
ni, ha nem lesznek jelentkezők arra, hogy pénzért beavassák őket.

Ismétlem!  Nincs áldásom annak munkáján,  aki  bár tudja,  hogy nem 
szabad pénzért beavatódni, és mégis megteszi. Ezek lesznek azok, akik halla-
ni fogják azt, amit Máté 7;22-23-ban mondottam!
       Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1091.
Kérdező: TÖRŐDIK VELEM AZ ÚR?

       Számon tart engem, megbocsátott nekem az Úr?
HANG: "Drága Gyermekem!

Ha a világon csak te lettél  volna egyedül,  akkor is eljöttem volna a 
Földre, hogy találkozhass Velem! 

Az Én szeretetem forrása MAGA A SZERETET TENGERE!
Ez a FORRÁS tehát soha nemcsak ki nem apad, de nem is csökken! Ezzel a 
SZERETETTEL gondolok rád, és várom a színről színre találkozást veled! 

1265.



Most hiába mondanék akármilyen szép szavakat, úgysem tudnám érzé-
keltetni veled azt, amit érzek irántad!

Nagyon kérlek,  hidd  el,  hogy múltad  minden nyomorúsága egyetlen 
bűnbánó könny hatására nemcsak semmivé válik, de oly csodás szépséggé, 
jósággá változik át,  amit  csak halvány hasonlattal  lehet hasonlítani ahhoz, 
mikor a csodálatosan szép pillangó kijön a gubójából. Igen. Te az Én tava-
szom egyik ragyogása vagy.

Nagyon szeretlek. Ha nehezen hiszed el, hát nézz a keresztre! Ott meg-
mutattam, hogy milyen az Istennek az ADÁS hatalma! Mindent odaadtam 
érted, neked! Örüljünk együtt egymásnak!

MEGÁLDALAK LELKEM ÖRÖMÉVEL!"
*******************************************************

1092.
Kérdező: ÁTOK ALATT VAGYUNK?

1. Ki ölte meg bátyámat?
2. Átok alatt áll családunk?
3. Részesültem-e bocsánatban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A te nyolc kérdésedet azért vontam össze három kérdésbe, mert a 

válaszaim fedik egymást.
Abban a lelkiállapotban, amelyben vagytok, nem mutathatok rá bűnös-

re, mert az nem a szeretetet növelné bennetek. Azt ajánlom, ne is azzal fog-
lalkozzatok, hogy ki kit ölt meg, hanem azzal, hogy itt és most ne a múlt, ha-
nem a jelen feladatai legyenek szeretettel átitatva. Higgyétek el, csak az lesz 
értékes számotokra örökkön örökké, amit szeretettel át tudtok itatni.

Ahhoz, hogy e téren képesek legyetek előre lépni, az szükséges, hogy 
szabaddá váljatok még azoktól a megkötözöttségektől is, amelyeket vérkap-
csolatnak neveztek. Tudom, hogy nagyon kemények azok a szavaim, amelye-
ket Lukács 14;26-ban olvashattok, de csak az igazság szabadíthat meg ben-
neteket a boldogtalanságotoktól (János 8;32).

2. Szó sincs róla, hogy átok alatt lennétek! Csupán arról van szó, hogy 
nagyon megmerevültetek a negatív gondolkodásban. Ha több hálaimát mon-
danátok, akkor jobban rá tudna nyílni szemetek arra, hogy mennyire szeret-
lek benneteket, s meglátnátok, hogy milyen sokan vannak azok, akiknek sor-
sa sokkal keservesebb, mint a tiétek. Az Én sorsomról nem is beszélve!

3. Drága Gyermekem! Az egy pillanatra sem lehet kérdéses, hogy Én 
megbocsátok-e neked. Az minden vágyam, hogy bocsánatomat elfogadjátok. 
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Neked már régen arra van szükséged, hogy te tudjál megbocsátani saját ma-
gadnak! Ezt pedig azáltal tudod megtenni, ha megérted, hogy az önszeretet, 
tehát nem az önzés, csúcsérték! Vagyis az a magatartás, amely főleg azokkal 
a feladatokkal foglalkozik,  amelyek reá várnak, és nem önmagával. Minél 
előbbre jutsz e téren, annál többet és annál jobban tudok Én foglalkozni ve-
led.

Nagyon szeretetlek és megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1093.
Kérdező: SZEMPONTOKAT KERESEK

1. Jelenlegi munkahelyemet irigy társaimnak vagy fentről jövő 
               rendelkezésnek kell felfognom?

2. Van-e segítőm?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Mindig mindent úgy kell felfognod, hogy az,  amiről nem tehetsz, 
fentről  jön.  Amikor  Engem elfogtak,  akkor  ilyen szavakat  mondtam:  "Ne 
igyam-e ki a kelyhet, amelyet Atyám ad nekem?" (János 18;11)

Azt viszont tudnod kell, hogy minden olyan életsors, amely fájdalom-
mal jár, azért jár azzal, mert rosszindulatú emberek idézik ezt elő, sőt, maga 
az ördög még jóindulatú embereket is fel tud használni e célra, és ezek idézik 
elő a Földön a szenvedések nagy részét.

Ha van benned jó szándék, akkor az a most szükségből vállalt munka-
hely szenvedéseit áldássá formálja életedben.

Természetes, hogyha a körülmények és a józan eszed azt diktálja, ak-
kor váltanod kell másik munkahely felé, de ezt nem jó erőltetni.

2.  Természetes,  hogy van  segítőd!  Többen is  vannak,  akik  mindent 
megtesznek, ami rajtuk múlik, hogy elviselhetőbbé tegyék életedet. De tud-
nod kell, hogy azok a szavaim ma is érvényesek, amelyeket Lukács 11;10-
ben olvasol. Vagyis vagy megvalósítom kérésedet, vagy pedig éreztetem ve-
led, hogy jobb számodra, ha nem valósul meg az, amit kérsz. Szentlelkemet 
biztosan megkapod! (Lukács 11;13)

Nagyon szeretlek, és megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1094.
Kérdező: NEM MEREK BÍZNI A FÉRFIAKBAN

1. Megismerkedtem egy fiatal férfival, akinek leánya
    intézetben van. A férfi sajnos iszákos.
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2. Nem merek bízni a férfiakban.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Ha egy férfi saját gyermekéért nem tud jó irányban változni, az nem 
fog másnak a kedvéért sem komoly áldozatot hozni. Légy nagyon óvatos! Az 
iszákos  emberek gyakran teljesen az ördög hatalmába kerülnek,  s  bizony, 
iszonyatosan  nehéz,  elviselhetetlen  terhet  raknak azoknak  a  vállaira,  akik 
megbíztak bennük.

Ma a ti világotokban legtöbb bajt az italozók okozzák! Aki teheti, ke-
rülje őket.

Azt viszont tudnod kell, hogy Én rajtuk is tudok segíteni. De csak ak-
kor, ha szívvel-lélekkel Hozzám fordulnak segítségért. Csak a megtért iszá-
kos ember remélheti, hogy kikerül a Sátán karmai közül. Ha valaki úgy kezd 
barátkozni iszákossal, hogy a megtérését nem állítja feltétlen feltételül a to-
vábbi barátkozáshoz, az rövidesen maga is a Sátán karmai között találja ma-
gát. Ne játszadozzatok saját üdvösségetekkel!

2. Ne is bízz bennük! Csak abban szabad bíznod, aki igazolta életével, 
hogy lehet bízni benne. Soha ne elégedj meg szavakkal, amikor valaki a bi-
zalmadat kéri. Még Én sem kérek bizalmat senkitől addig, amíg nem igazo-
lom előtte, hogy érdemes bíznia Bennem!

Amit pedig arról a bizonyos 30 kérdésedről írtál, azt mondhatom, hogy 
az  eddig megjelent  HANG-kötetek  választ  adnak a kérdésekre.  E téren a 
problémát az jelenti, hogy legtöbb embernek arra van pénze, hogy tévét, új-
ságot, különböző szórakoztató regényeket vásároljon, de ha a HANG-kötete-
ket kínálod fel nekik, akkor inkább csak egy levél erejéig hoznak áldozatot.

Jó, ha tudod: bármilyen hosszúlejáratú fizetés formájában hozzá lehet 
jutni e könyvekhez, mivel gondoskodtam arról, hogy médiumomnak ne kell-
jen nélkülöznie, amíg ezeket írja.

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. Nagyon szeretném, ha minél ke-
vesebb szenvedéssel tudnád életedet folytatni tovább. Nagyon szeretném, ha 
bizalmadat csak annak ajándékoznád, akiben nem kell később keserűen csa-
lódnod. Kérlek, légy nagyon megfontolt!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
*******************************************************

1095.
Kérdező: KÖVESSEM FÉRJEMET KÜLFÖLDRE?

1.Hogyan javíthatnék az anyám és köztem lévő viszonyon?
2. Harcolhatok-e valaki ellen valamilyen jó cél érdekében?
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3. Kövessem-e férjemet külföldre?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Kapcsolatokon javítani nem lehet. Kapcsolatokat csak elfogadni le-
het annak érdekében, hogy ki-ki önmagán javítson.

A te helyzetedben anyád olyan tükör számodra, amelyben megláthatod 
azt, hogy hol tartasz szabadság dolgában. Anyád megkötözöttsége nem lehet 
ok arra, hogy te is megkötözött légy! 

Csak az emberalatti világ ismer olyat, hogy pl. egy gyümölcs, ha nem 
válik el a fájától, az árt a gyümölcsnek is, és árt a fának is. Az embernél nem 
így van. Ott megteheti, sőt meg is kell tennie az egyik félnek azt, amit a má-
sik fél esetleg nem akar, t.i. hogy szabaddá váljon a másiktól. 

Bármekkora fájdalmat okoz is ezzel a másiknak, pontosan ezzel hasz-
nál neki, mert így lesz egészséges tükör ő a másik - az azért szenvedő, mert 
szabaddá válni nem akaró - számára.

Én még anyámat is megtagadtam annak érdekében, hogy segítsem őt a 
szabaddá válás útján előre (Máté 12;48). Anyám örökké hálás ezért Nekem!

Drága Gyermekem! Akkor teszed a legnagyobb jót anyádnak, amikor 
magadnak a legnagyobb jót teszed. Magadnak pedig akkor teszel jót anyád-
dal  kapcsolatban,  ha  nem személyben,  hanem  feladatban  gondolkodol  és  
cselekszel! 

Azzal egyáltalán nem szabad törődnöd, hogy ő ezt megérti vagy sem. 
Ez az ő dolga! Az sem baj, ha ő ezt szeretetlenségnek fogja fel. Ez is az ő 
dolga! Te ne akard megmagyarázni neki, hogy mit,  miért teszel. És ha azt 
mondja, hogy ő ebbe belehal, és ezt meg is teszi, az sem baj! Ez is az ő dol-
ga! Őt is, téged is csak az IGAZSÁG tehet szabaddá (János 8;32)!, az IGAZ-
SÁG pedig az, hogy a gyümölcs lehullott a fáról ! Tehát már nem csünghet a 
fán akkor sem, ha a fa még csüngeni akar a gyümölcsön!

Az meg végképpen ne zavarjon, hogy anyád vallásosnak tudja magát. 
Engem pontosan azért végeztek ki, mert megállapították Rólam, hogy nem 
vagyok vallásos! És igazuk volt! Valóban nem sokra értékeltem a különböző 
vallási előírásokat, és a kötött imákkal sem álltam valami jól. Sőt! Kemény 
szavakkal keltem ki ezek ellen, amikor azt láttam, hogy ezeket, mint pótcse-
lekvéseket oly nagyra értékelik azok, akik e téren mindent elkövetnek, csak 
megtérni ne kelljen nekik, csak tudjanak kibújni a gondolkodás-, a szemlélet-
váltás alól (Máté 23;5).

Drága Gyermekem! Summásan összefoglalom: Ne törődj azzal, hogy 
anyád mit gondol, szól és cselekszik. Te csak azzal törődj, hogy szabaddá 
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válj  tőle  MINDEN ÁRON! Igen,  MINDEN ÁRON! Mert ez a szeretet!!! 
Neki ekkor teszed a legnagyobb jót, mert ez az Én akaratom, és nem akkor, 
amikor azt teszed, ami az ő akarata!

Azért mertem a MINDEN ÁRON kifejezést használni, mert MINDEN 
ÁRON kell szeretni!, és a szeretni akarás kizár miden szeretetlen eszközt! A 
szeretni akarás, mint CÉL, MINDEN ESZKÖZT SZENTESÍT!  Valójában a 
kettő, a CÉL ÉS AZ ESZKÖZ: EGY!      Egy akkor is, ha ebbe a másik bele-
hal!

2. Pontatlan a kérdésfeltevésed. Van ilyen, hogy nem békét jöttem hoz-
ni a Földre, hanem kardot (Máté 10; 34)! De ez semmiképpen sem jelent fi-
zikai erőalkalmazást! Ez azt jelenti, hogy neked lehetnek ellenségeid, de te 
nem lehetsz senkinek ellensége. Te csak jóakarója lehetsz felebarátaidnak, 
testvéreidnek egyaránt, akkor is, ha ők neked ellenségeid. Vagyis, te csak azt 
akarhatod mindenkinek, amit Én akarok nekik, és nem azt, amit ők akarnak 
maguknak. Ha ők azt akarják maguknak, amit Én akarok nekik, az jó nekik 
is, meg neked is. De ha csak te akarod azt nekik, amit Én akarok, és ők nem, 
azt ők nem élik meg jónak, de neked egyedül ez a jó. Bizony, kardot is jöt-
tem hozni!

3. Férjedet mindenhová kövesd, amennyire követheted! Azért vagy a 
felesége! Te nem alkalmazottja vagy neki!  Tehát nem úgy van, hogy amíg ő 
valahol van, addig te valahol másutt helyt állsz helyette. Ismétlem: nem al-
kalmazottja vagy férjednek, hanem EGY vagytok! (Máté 19;6) ezt kell élne-
tek, amennyire ez lehetséges!

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

1096.
Kérdező: FIAM  VALÓBAN  ANGYAL?

1. Igaz az, hogy fiam angyal?
2. Nagyon bánt a családban a gyakori marakodás.
3. Szeretnék többet tudni őrangyalomról!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Fiad is, te is angyalok vagytok. Bukott angyalok. A Földön szinte 

mindenki bukott angyal! Azért jöttetek le a Földre, hogy itt olyan szeretetre 
tegyetek szert, amely képes áldozattá válni Értem. Aki ezt eléri, az már olyan 
angyal lesz a halála után, akinek már nem kell többé vállalnia az emberi sor-
sot.

Fiad tehát csak a fenti értelemben mondható angyalnak!
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2. Mindent el kell követned annak érdekében, hogy szívedben ne le-
gyen gyűlölet azok iránt, akiket a gyűlölet vezérel. De arra nem vagy képes, 
és nem is kell törekedned, hogy ne legyenek marakodások. Elég, ha azt el-
éred, hogy te ne légy rosszindulatú.

Meg kell mondanom, hogy Én nemcsak békét jöttem hozni a Földre, 
hanem kardot is (Máté 10;34)! Az Általam hozott KARD élesen el tudja vá-
lasztani a rosszindulatú embereket a jó szándékú emberektől.

A te szándékod addig jó, amíg tudatosan ápolni akarod férjeddel a kap-
csolatot. Tehát addig, amíg akkor is meg akarod őt érteni, ha nem tudsz neki 
igazat adni. Azt viszont mindenkinek tudnia kell a családodban, hogy aki fér-
jedet bántja, az téged is bánt! Nemcsak jóban, a rossz sorsban is EGYEK 
vagytok.

Más dolog az, ha ő elhagy téged. Akkor már nem azonos a sorsotok. 
De ezt tegye ő és ne te!

3. Több angyalod is van. A legfőbb angyalod, akit joggal nevezhetsz 
ŐRANGYALODNAK, csodálatos erővel tud feltölteni téged, és olyan fényt 
biztosíthat neked, amelyben tisztán megláthatod, hogy mi a teendőd. 

Erre ő akkor képes, ha kéred őt. Ennek oka az, hogy nagyon tisztelet-
ben tartja a te szabadságodat. Elég ennyit tudnod róla. Ha ezt komolyan ve-
szed, akkor részesülni fogsz azokban a megtapasztalásokban, amelyek békét, 
harmóniát biztosítanak számodra.

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

1097.
Kérdező: FÉRJEM MEGHALT. GYERMEKEM KIGÚNYOL

1. Férjemet az Úr adta, az Úr elvette. Legyen áldott az Úr 
    neve. Jót mondok, ha ezt mondom?
2. Hitetlen gyermekem kigúnyolja vallásosságomat.
3. Nem tudok belenyugodni, hogy fiam elvált.
4. Jézus rám mosolygott álmomban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon jól mondtad azt, amit mondtál férjeddel kapcsolatban!
2. Nekem is fáj, ha Miattam valakit bántanak, de ez a fájdalmam ben-

ned számodra nem lehet oka semmiféle szeretetlenségnek. Neked az a fel-
adatod, hogy jóval viszonozd a rosszat, megbocsátással a megbántást, és bé-
kével a békétlenkedők butaságait.
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Neked nem azt  kell  megmutatnod,  hogy aki Hozzám tartozik annak 
könnyebb a keresztje, hanem azt, hogy nagyobb az ereje!

3.Elég szomorú, hogy nem tudsz belenyugodni fiad elválásába. Én még 
abba is  bele tudtam nyugodni, hogy keresztre feszítsenek,  és te még abba 
sem tudsz belenyugodni, hogy fiad másképpen élje életét, mint te szeretnéd.

Tudomásul kell venned, hogy már semmi közöd ahhoz, hogy fiad mit 
csinál! Neked csak arra kell vigyáznod, hogy ne légy bűnrészes. Tehát arra 
kell törekedned, hogy ne éljen belőled, hanem járja a maga útját. Ő valójában 
már régen nem a te gyermeked!

Sajnos, hogy az anyák sokszor nagyon meg vannak kötözve gyermeke-
ikkel, s bár tudják, hogy a testi köldökzsinórt, ha nem vágnák el, abba bele-
pusztulna az anya is, a gyerek is, de azt nem akarják tudomásul venni, hogy a 
lelki,  a szellemi  köldökzsinór  ápolása mindig nagy tragédiákhoz vezet.  A 
gyermekétől való megszabadulást ANYÁMNAK sem volt könnyű megtanul-
nia, de megtanulta, mert meg kellett tapasztalnia, hogy megtagadom őt, ha 
nem válik szabaddá Tőlem (Máté 12;48).

4. Igen, rád mosolyogtam! Nagyon szeretlek, és tudom, hogy te is na-
gyon szeretsz Engem. Benső békédet nem azért nem tudod megtalálni, mert 
nem vagy jó szándékú. Te nagyon jó szándékú vagy. A te békédet bizonyos 
tudatlanságod akadályozza. Ezért mondtam el a fentieket, mert nem akarlak 
tudatlanságban hagyni.

Számodra nem lehet fontosabb, mint a te szíved békéje! Te nem felelsz 
senkiért, csak önmagadért.

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1098.
Kérdező: ELLENSÉGSZERETETRŐL

1. Apám betegségével kapcsolatban mi a feladatom?
2. Ellenségszeretetről
3. Segítséget kérek, hogy hétköznapjaim megszentelődjenek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.Minden betegséget azért engedek meg, hogy elősegítsem, fölerősít-

sem annak lehetőségét, hogy az, aki szenvedi földi állapotát, Hozzám fordul-
jon.  Ezeket  a  kegyelmeket  szoktátok  kegyetlen  kegyelemnek  nevezni.  A 
hangsúlyt a KEGYELEMRE kell tenni!

Apádat csak imával és tanúságtevéssel tudod segíteni. A tanúságtevé-
sen azt értem, hogy rá kell mutatnod azokra az erőforrásokra - imára, angya-
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lokra és természetesen Rám, Jézusra-, ahonnan mindig remélhetsz olyan lelki 
gyógyulást, amelyet legtöbbször testi gyógyulás is követ.

2.Az  ellenségszeretet  elsősorban  nem  értelmi  tevékenység.  Jóakarat 
kérdése.  Szeretni  lényegében azt  jelenti,  hogy jót  akarni.  Mindaz,  aki  azt 
akarja a másik embernek, amit úgy gondol, hogy Én is akarom, az jót akar, 
az SZERET! Ezt a magatartást kell megélned azokkal szemben, akiket te el-
lenségnek nevezel. Ez nem zárja ki azt, hogy ne értsd meg őket, de a hang-
súly az Általam feltételezett jót akaráson van!

3. Örömmel segítek! Ott vagyok szívedben! E jelenlétem sokkal való-
ságosabb, sokkal élőbb, mint azt valaha is teljességgel át tudnád élni. Minél 
jobban hiszed és éled,  hogy benned ÉLEK, és érted ÉLEK benned, annál 
tisztultabb ünneppé tudom tenni hétköznapjaidat!

Kimondhatatlanul szeretlek! Megáldalak SZERETETEMMEL!"
******************************************************

1099.
Kérdező: KIK MOZGATJÁK A TÁRGYAKAT LÁTHATATLANUL?

1. Újításom mindenképpen végleg elveszett?
2. Anyagi gondjaimnak lesz valaha vége?
3. Az otthon történt tárgyak változása milyen szellemek műve?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az elmúlt események megtanítottak arra, hogy nem elég a jó szán-

dék ahhoz, hogy valami létrejöjjön. Sok bölcsesség és nagy körültekintés kell 
ahhoz, hogy a Földön a jó előbbre haladjon. A Földön csak a gaz nő magá-
tól! 

A te jó szándékod csak Előttem kedves. Ezt a te világodban nem díjaz-
zák! Meg kell tanulnod, hogy hiába vagy másoknál okosabb. Azok, akiknek 
nagyobb az iskolai végzettségük, mindig igazolni fogják, hogy te nem lehetsz 
okosabb náluk!

Újításod tehát nem azért került zsákutcába, mert Én téged féltettelek. 
Tehát nem Rajtam állt!  Nem Tőlem függött!  A mulandó világ különböző 
technikai vívmányai  a ti  emberi  gyarlóságotok gyermekei.  Ezeket nem Én 
gyártom, nem Én forgalmazom. Ezeket ti találjátok ki, természetesen a Tő-
lem kapott képességeitek felhasználásával, és következményeit, áldásait vagy 
nem áldásait is nektek kell vállalnotok.

Én nem a földi élet meghosszabbításáért, biztosításáért jöttem közétek, 
hanem azért, hogy boldogok legyetek azáltal, hogy átalakítjátok gondolkodá-
sotokat, és ezt nem tudjátok másképpen megtenni, csak úgy, ha többet és be-
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hatóbban  foglalkoztok  Velem.  Én  arra  küldtem tanítványaimat  a  világba, 
hogy tegyenek tanítvánnyá minden népet. A találmányok kitalálása nem az 
Én világom! Hidd el, az atombombát is nagyon jó szándékú emberek találták 
ki. És milyen kár, hogy kitalálták!

2. Minden anyagi problémája megoldódik annak, aki megvalósítja az 
Általam felkínált feladat vállalását (Máté 6;33).

3. Amennyiben valaki úgy gondolja, hogy a szellemek tárgyak helyét, 
formáját  megváltoztatják,  akkor  mindannyiszor,  ahányszor  ilyesmit  észlel, 
mondjon egy ilyen vagy ehhez hasonló dicsőítő fohászt: "Dicsőség neked, Is-
tenem!" Ha jó szellem a tárgyak megváltoztatója, akkor azért teszi ezt, hogy 
dicsőítsd Istent, ha rossz szellem tesz ilyet, akkor ezt abba fogja hagyni, ha te 
az ő munkáját látva dicsőíted Istent. Ha csupán képzelődés az egész - és en-
nek mindannyian ki vagytok téve -, akkor e képzelődés normális módon meg 
fog szűnni,  mivel  a  dicsőítő  ima  következménye  mindig  áldás  és  béke a 
Szentlélekben.

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1100.
Kérdező: FELELŐSSÉGET ÉRZEK VALAKIÉRT

1. Nagyon szeretnék segíteni valakin, akit az ital megkötözött.
2. Súlyos felelősséget érzek az illető iránt.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Hidd el, te sem szereted jobban az illetőt,  mint Én. Hidd el, az ő 

életállapotáért senki nem felel. Hidd el, az a karmikus vonal, amelyet vállalt 
születése előtt, nem oldódik meg sem a te, sem az Én kívánságom hatására. 
A tiédre azért, mert nem tudod, hogy mi miért van, az Enyémre pedig azért, 
mert tudom, hogy mi miért van. 

A te imáidnak elsősorban rád van jótékony hatása. És ez nagyon tiszte-
letre méltó szempont. Imádkozz is érte! Egyetlen fohászod sem hiábavaló! 
Nem szabad elkeseredned amiatt,  hogy nem látod eredményét vergődésed-
nek! Gyakran nem történnek dolgok a ti elképzelésetek, az általatok elgon-
dolt gyorsaság szerint. De a dolgok történnek! 

2. Kétségtelen, hogy te is része lettél az ő életének, és így nem is lehet 
számodra közömbös,  hogy mi lesz vele.  De ezt  az együttérzést  ne keverd 
össze a felelősséggel! Neked már régen tudnod kell, hogy az Istent szeretők-
nek minden javukra válik!
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Nagyon szeretlek, és nagyon szeretnék segíteni neked is, és annak is, 
akinek sorsát ennyire szíveden viseled. Én mindkettőtök sorsát szívemen vi-
selem!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
******************************************************

1101. 
Kérdező: BETEGÁPOLÁSRÓL

1. Lelki fejlődésem jó irányban halad?
2. Környezetemmel kapcsolatban mit javasol a HANG?
3. Nagyon fáradok a beteggondozásban.
4.A jövőmről való tervezgetésem jó-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.Lelki fejlődésed milyensége a reggeli és az esti imáid függvénye. E 

két FORRÁS határozza meg a folyamot.
2. A környezetnek tükör szerepe van. Arra kell törekedned, hogy légy 

nagyvonalúbb, és ébredj rá arra a benső erődre, amely Én magam vagyok 
benned. Az Én erőm a te erőd! Ez HIT kérdése. Csinálj úgy, mintha hinnéd, 
és hinni fogod! Ez jelenti azt, hogy a te akaratod, szándékod, próbálkozásod 
(úgy csinálsz,  mintha  hinnéd),  és  az  Én  kegyelmem  (erőben  részesülsz) 
együtt működik!

3.  Engem ápolsz  a  betegben,  amennyiben  az  erre  valóban rászorul. 
Amikor pedig olyan igénnyel lép fel, amihez Nekem nincs közöm - ezt meg 
tudod ítélni a Tőlem kapott bölcsességeddel -, akkor ne törődj vele. E téren is 
meg kell tanulnod azt a nagyvonalúságot, amely nem más, mint  igazságban 
megnyilvánuló szeretet.

4. Jó, ha készítesz terveket, csak ne légy megkötözve velük. Elég a má-
nak a maga baja (Máté 6;34)!

Megáldalak a NAGYVONALÚSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

1102.
Kérdező: GYERMEKEM PÉNZIMÁDÓ

1. Társam halálát én is elősegítettem.
2. Halála után álmomból gyakran egy hang szólított fel.
3. Gyermekem nagy pénzimádó.
4. Anyám ott van Nálad, Uram? Valóban nem szeretett ő engem?
5. Feleslegesnek érzem magam, és úgy gondolom, hogy azok is, akik-
kel      
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    együtt élek.
HANG: "Gyermekem, Drága Gyermekem!

 1. Mindannyian közrejátszotok abban, hogy meghaljon valaki. Az a 
szándék, amely rosszat akar, az akkor is rosszat tesz, ha nem hal bele a má-
sik, az pedig, aki jót akar, az akkor is jót tesz, ha ebbe belehal a másik. Saj-
nos, aki az italnak adta magát, az csak közvetve tud jót tenni. Vagyis úgy, 
hogy aki mellette van, fölmérheti, hogy meddig tart ereje, elviselő képessége. 
Az ősellenség legalkalmasabb eszközei közé tartoznak azok, akik benső sza-
badságuk kivívása helyett különböző bódulatokba menekülnek. Haláluk után 
ez nagyon gyötri őket.

Valójában nem is az Én megbocsátásommal van probléma. A probléma 
az, hogy az iszákosok nem képesek önmaguknak megbocsátani, és ezért itt 
sem találják meg azt a benső békét, amely éppen azáltal teremtődik meg va-
lakiben, hogy az igazság rendjét felcseréli az irgalom rendjével. 

Rendnek  kell  lenni!  A pokol  rendje  annak  az  igazságnak  a  rendje, 
amelyben mindenki azt igényli, azt fogadja el, amiről azt tudja, hogy neki az 
jár, és dühös, ha látja, hogy más azt kapja, ami annak a másiknak szerinte 
nem jár. 

A tisztulás rendje az irgalom rendje. Tehát annak átélése, hogy nem-
csak másnak, de magatoknak is kötelező megbocsátanotok. 

A mennyország az új teremtmények szeretet-rendje. Mert mindaz, aki 
úgy adja át magát Nekem, hogy enged Engem élni önmagában, azt Én újjá 
teremtem! A régi megszűnt, és valami, valaki új valósult meg!

2.Az alvás állapotában olyan dimenziók felé nyílik meg szellemetek, 
amely dimenziók hatni akarnak rátok. Azt a hatást általában el is érik, hogy 
átéljétek: az emberi szellem kapcsolatban van a testen túli világgal. E kap-
csolat viszont számotokra csak akkor előnyös, ha éber állapotban is a szívbé-
kére törekedtek. Ilyenkor nagyon éberen őrködnek felettetek azok a jó szelle-
mek,  akiket ti  angyaloknak neveztek.  De számodra és minden Földön élő 
ember számára az éber állapot a lényeg. Az álom csak a szellemek világának 
LÉTEZÉSÉT erősítheti  bennetek, de sem jobbá, sem rosszabbá nem tehet 
senkit. Tehát boldogságod nem azon dől el, hogy mit álmodsz, hanem azon, 
hogy éber állapotban hogyan szeretsz.

3. Gyermeked helyett sem élheted meg te helyesen az életet. Neki is 
keserves tapasztalatok árán kell  megtanulnia,  hogy pénzért nem lehet bol-
dogságot,  szívbékét  vásárolni.  Ezt  csak Nálam lehet megszerezni,  éspedig 
alázattal, vagyis azáltal, hogy valaki vállalja az általa meglátott jóért mindazt 
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a bántást, ami éri őt, és ugyanekkor nyitott és tanulékony marad arra, hogy 
tovább fejlődjön a szeretetben.

4. Anyád is jót akart neked a maga módján. Azon nem kell rágódni, 
hogy ki szeret és ki nem szeret valakit. Nem az a szeretet boldogít, amit kap-
tok, hanem az, amit magatokban hordoztok. Senkinek nem volt és ma sincs 
annyi rosszakarója, mint Nekem. És mégis végtelenül boldog vagyok, mert 
mindenkit szeretek. Függetlenül attól, hogy megérdemli-e vagy sem.

Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Akiben a jó akarása uralkodik, 
az rongyos istállóban is tud boldog lenni (gondolj Betlehemre), és tud palotá-
ban is boldogtalan lenni (gondolj Heródesre).

Hiába törekszel arra, hogy leányodat megneveld. Ha eddig nem sike-
rült, miből gondolod, hogy most, amikor már valóban nem szorul rád annyi-
ra, mint régen, most sikerülni fog? Nem fog sikerülni. De emiatt neki fájjon 
a feje, és ne neked.

Drága Gyermekem! Nagyon át kell alakítanod gondolkodásodat ahhoz, 
hogy értékelni tudd szenvedéseidet, és hálát tudj adni olyasmiért, amiért je-
lenleg szívesebben zúgolódnál.

5.  Tudnod  kell,  hogy  Számomra  nem  vagy  felesleges.  Te  Nekem 
EGYETLENEM vagy! Tehát nem úgy szeretlek, mint mindenkit, hanem úgy, 
mint senkit a világon. Ezért van csak EGY belőled!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1103.
Kérdező: NEM AZT KAPTAM, AMIT VÁRTAM

Meg kell mondanom, az előző levelemre kapott válaszban csalódtam, 
          mert nem azt vártam, amit kaptam. De azért hitelesnek tartom a 
HANG  
          szavait.
HANG: "Kedves Barátom!

Nem te vagy az első, aki csalódik Bennem. Bizony, azért hagytak el ta-
nítványaim, amikor elhagytak, mert csalódtak Bennem. Bennem? Ó nem! Ál-
maikban, vágyaikban, abban a képben, amit Rólam elgondoltak, abban csa-
lódtak. Bizony a legkeservesebb csalódások egyike az, amikor azt éli meg 
valaki, hogy Bennem csalódik.

Kedves Barátom! Megmondom neked, ki  az,  aki nem csalódik ben-
nem: Az, aki VIGYÁZ RÁM! És ki az, aki csalódik Bennem? Az, aki arra 
vár, hogy VIGYÁZZAK RÁ! 
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Az átlagemberi tudat alapján kérdezhetnéd: Hát hogyan? Isten nem vi-
gyáz ránk? A válaszom: Én nem mondtam, hogy nem vigyáz rátok Isten. Én 
azt mondtam, hogy nektek az a feladatotok, hogy vigyázzatok Rám. Az Isten 
dolgát bízzátok az Istenre! De a ti  dolgotokat ne bízzátok az Istenre! Ne, 
mert Isten éppen azért bízta rátok, hogy az a ti dolgotok legyen. Sőt! Legfőbb 
dolgotok legyen az, hogy vigyáztok Rám!

Ha föl tudnátok fogni, hogy milyen csodálatos, milyen kitüntető felada-
tot kaptatok azáltal, hogy nektek vigyáznotok kell Rám, akkor nemcsak értel-
metekkel, de szívetekkel is át tudnátok élni valamit abból, amit Anyám élt át, 
amikor Rám vigyázott.

Bizony, a poklok poklát élte át, amikor Jeruzsálemben elveszített. De 
megtalált,  mert  keresett!  Megtalált,  éspedig a templomban talált  Rám, bár 
nemcsak magát, hanem Engem is okolt azért, hogy elveszített. De - ismétlem 
- megtalált, mert akárhogyan is, bánkódva, zúgolódva, önmarcangolón és En-
gem is vádolva, de keresett, és a templomban megtalált.

Kedves Barátom! Valahogyan neked is osztoznod kell ebben az érte-
lemben Anyám sorsában. Hidd el, örömében is osztozni fogsz!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1104.
Kérdező: AZ ÉN FIAM JÉZUS?

1. Köszönetet mondok Jézusnak mindenért.
2. Az én fiam Jézus? Ezt láttam egy látomásban.
3. Fiam eddigi bolyongásaiért ki a felelős?
4. Miért engem választott anyjául?
5. Nagyobb szerepet szántál nekem, mint amit most teszek?
6. Elviselhetőbb lesz-e a férjem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon örülök minden olyan gondolatnak, amellyel háládat fejezed 

ki Irántam. Semmi nem gyógyítja úgy elromlott benső szemeiteket, mint a 
szívből jövő hála! Igen, mert az ilyen hozzáállás kegyelmi adományaimhoz 
rányitja szemeteket szeretetem kimeríthetetlen gazdagságára, és arra, hogy ez 
a gazdagság teljesen rendelkezésetekre áll!

2. Te is Jézus vagy, és mindenki az az enyéim számára, aki mint rászo-
ruló  szeretetet  és  segítséget  vár.  Minden  rászorulóban  jelen  vagyok!  De 
hagyjatok már föl azzal a butasággal, hogy olyan megtestesülésemre vártok, 
mint amilyen már volt egyszer, amikor mint názáreti Ács, közöttetek éltem. 
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Az a megjelenési formám annyira elégséges volt  egyszer, hogy a többi öt 
mind ebből nyeri életét.

Megjelenési formáimat most nem sorolom fel. Megtalálhatod ezeket a 
HANG-kötetekben.

3.Mindenki csak önmagáért felel. Igazi boldogságát fiad is csak akkor 
találja meg, ha úgy lesz mások számára áldássá, hogy ezt környezete is tanú-
sítja. Ezt pedig csak Általam, Velem és Bennem lehet megvalósítania.

4. Fiadat kérdezd meg, hogy miért választott téged anyjául.
5. Annál nagyobb szerep nincs, mint a hétköznapok megszentelése az-

által, hogy az Általam felkínált lehetőségeket, mint talentumokat, mint a sze-
retni tanítás eszközeit, éli át valaki. Ez volt az Én szerepem is, ez a tiéd is! 
Ennél nagyobb feladatot Isten senkinek sem tud adni!

6. Egyedül tőled függ, hogy férjed elviselhetőbb lesz-e. Az Én erőm a 
te erőd is. Amennyire ebbe belemélyedsz, annyiban leszel egyre erősebb, és 
ennek következtében egyre elviselhetőbbé, sőt!, egyre értékesebbé, így egyre 
könnyebbé válhat életed keresztje (Máté 11;30). De ennek, mint már mon-
dottam, feltétele az Engem vállalás (Máté 11;29).

Megáldalak ERŐM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1105.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

Egy fiatalemberről szeretnék információt kapni annak 
érdekében, hogy gyógyulását elősegítsem.

HANG: "Drága Gyermekem!
Én csak olyan információkkal  tudok szolgálni neked,  melyeket  saját 

lelki gyógyulásod érdekében tudsz felhasználni.
Én mérhetetlenül szeretem azt a fiatalembert is és téged is, de sem raj-

ta, sem rajtad, és senkin sem tudok segíteni  áttételesen, tehát úgy, hogy el-
mondom másnak, hogy mit kellene tennie a fiatalembernek. Más szóval, nem 
mehetek bele semmiféle ködösítésbe! Csak azon és akkor tudok segíteni, aki 
Hozzám fordul személyesen mindenfajta ködösítés nélkül.

Amikor a názáreti Ács testében közöttetek jártam, akkor megtehettem, 
hogy segítettem közvetve is (Márk 7;29 és Máté 8;13), de most, hogy min-
denki közvetlenül tud találkozni Velem, csak annak és akkor tudok segíteni, 
aki közvetlenül, személyesen tudomást vesz Rólam saját életében, és így kéri 
segítségemet.
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Neked viszont tudok segíteni, mert hidd el, te is rászorulsz gyógyulás-
ra!

Leveledet egy női névvel írtad alá, egy férfi címére kéred, és egy lelki-
beteg fiatalember számára kérsz lelki tanácsot. Az egész olyan, mintha cin-
kosoddá akarnál tenni. Erre nem vállalkozhatom!

Fontos volna, hogy lelkileg te is meggyógyuljál! Fontos volna, hogy el-
hidd: benned élek, és ha vállalod azt, hogy igazságban nyilvánuljon meg sze-
reteted, akkor általad is tudok segíteni másokon. 

De előbb neked ki kell tisztáznod a Velem való kapcsolatod tartalmát, 
célját!

Megáldalak az OKOSSÁG és a VILÁGOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

1106.
Kérdező: TÚLZOTTAN SZERETLEK?

1. Túlzásba viszem a Veled való kapcsolatot?
2. Mit jelent, hogy nem akarsz befolyásolni?

HANG: "Drága, drága Gyermekem!
1. Szó sincs róla, hogy a Velem való kapcsolatot túlzásba lehetne vin-

ni! Csak arról lehet szó, hogy e kapcsolatot el lehet rontani. Sajnos ezt el le-
het rontani tudatlanul is. Ez azt jelenti, hogy lehet valakinek olyan meggyő-
ződése, amely nem azonos az Én meggyőződésemmel. Vagyis, a vallásosko-
dásra lehet annyi és olyan időt szánni, amennyit és amit éppen a szeretet, az 
áldozatos szeretet gyakorlásától vesz el az, aki ezt eltúlozza.

Amit nem lehet eltúlozni,  az az, hogy okosan, bölcsen másokért  élj. 
Ezt nem lehet eltúlozni. De az imára szánt időt, azt igen! Engem nem az sze-
ret, aki sokszor elmondja, hogy szeret, hanem az, akire sokan azt mondják, 
hogy szereti őket. Tehát ha te másokat nagyon segítesz abban, amire rászo-
rulnak, akkor szeretsz Engem igazán. Olvasd csak el, ha megteheted, a Bibli-
ából Máté 25; 34-től 40-ig!

2. Senkit sem akarok befolyásolni olyan értelemben, hogy cselekedetei-
ért Rám háríthassa a felelősséget. Olyan értelemben természetesen mindenki-
nek életébe bele akarok folyni, hogy elmondjam a szeretetről azt, amit gon-
dolok. De gondolataim megvalósításának csak akkor van értéke E lőttem, ha 
az illető BENSŐLEG azonosul gondolataimmal, tehát annyira a sajátjának 
éli meg, hogy ennek következtében kitüntetésnek veszi, ha emiatt bántják őt. 
Nem elég tehát Értem élni annak, aki elérte már azt a lelki fokot, amelyet te 
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elértél. Neked már ÁLTALAM, VELEM ÉS BENNEM kell Értem élned. Ez 
jelenti azt, hogy nem befolyásolni akarlak, hanem EGY akarok lenni veled.

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1107.
Kérdező: GONOSZ ERŐK

1. Megszabadultam-e végleg a gonosz erőktől?
2. Miért volt, hogy gonosz erők hatása alá kerültem?
3. Járjak betegekhez?
4. Ref. templomban esküdtünk. Gyónhatok ezért?
5. Férjem kigyógyul betegségéből?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindaddig szabad vagy a gonosz erőktől, amíg Hozzám akarsz tar-

tozni. Nem lehet két úrnak szolgálni (Máté 6;24)! Aki Engem szolgál, arra 
Én nagyon vigyázok!

Akkor szolgálsz Engem, ha a reggeli imádban felajánlod magadat Ne-
kem, és felindítod magadban a szándékot, hogy bele akarsz öltözni angyala-
imba, és így akarod Velem élni a napodat, melyet Tőlem kaptál azért, hogy 
Bennem növekedj!

2. Tudatlanságod miatt kerültél gonosz erők hatása alá. Ezért kerülhet-
tél ki ebből. Ha tudatosan tetted volna, akkor nem tudnék segíteni rajtad úgy, 
ahogy most tudok. Bizony tudatlanságod mellett a beavató mestered is oka 
volt  rossz állapotodnak.  Nagyon okosan teszed,  ha nem jársz többé olyan 
tanfolyamokra, amelyeket előzőleg Velem meg nem beszéltél. 

Közvetlenül úgy ismerheted meg az Én eligazításomat, ha az evangéli-
umaimból akarod azt kiolvasni. Közvetve pedig úgy, hogy olyan lelki embe-
rektől kérdezed meg, hogy miért nem járnak tanfolyamokra, akikről tudod, 
hogy szeretnek Engem.

3. Én benne vagyok minden szenvedőben. Ha tehát betegeket látogatsz, 
akkor Engem látogatsz. És amit nekik teszel, azt Nekem teszed (Máté 25;39-
40)!

4.  Mint  tudod,  rendnek lenni  kell!  A róm.kat.  egyháznak is  vannak 
olyan előírásai, amelyeket meg kell tartania annak, aki ehhez az egyházhoz 
tartozónak mondja magát. Amíg azt vallod, hogy római katolikus vagy, addig 
számodra a kat. templomi esküvő feltétele annak, hogy szentgyónáshoz járul-
hass.  Ez  különben  egyértelmű  akkor,  ha  nincs  jogi  akadálya  a  katolikus 
templomban kötendő házasságnak.
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Legokosabb, ha személyesen megbeszéled ezt a témát a HANG-médi-
ummal!

5. Minden betegség azért van, hogy a beteg megtérjen, és nem azért, 
hogy meggyógyuljon.  Ha  megtért,  akkor  ennek  lehet  következménye  az, 
hogy meggyógyul.

A meg nem tért betegnek óriási kegyelem a betegség. Mintegy utolsó 
kegy részemről, hogy Felém forduljon!

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

1108.
Kérdező: KERESEM A HELYEMET

1. Hol van a helyem? Külföldön vagy Magyarországon?
2. Mi a feladatom? Milyen eszközöket szerezzek arra, hogy 

              Isten munkatársa lehessek a szeretni tanítás által?
HANG: "Kedves Barátom!

 Amit te kérdezel tőlem, arra Én nem válaszolhatok. Én valami egészen 
másért jöttem le a Földre! Azért jöttem, hogy kapcsolatba kerüljek veletek, 
és ti kapcsolatba kerüljetek Velem. 

Jókora árat fizettem azért, hogy ez megvalósuljon. Nézz a keresztre, s 
arról leolvashatod, hogy ez Nekem mibe került! Megtettem, s így biztosítot-
tam üdvösségemet (Lukács 24;26). Most rajtatok a sor, hogy ti is biztosítsá-
tok üdvösségeteket, vagyis ti is igyekezzetek kapcsolatot kiépíteni Velem!

A gyakorlatban  ez  úgy történik,  hogy reggeli  imádban  megbeszéled 
Velem, hogy mire akarod felhasználni idődet, szeretetedet és pénzedet azon a 
napon, amelyet azért kaptál Teremtődtől, hogy okosan sáfárkodj vele. 

Tehát át kell gondolnod, hogy mit kell tenned aznap, hogyan kell ten-
ned azt, amit tenned kell, és hogyan kell aznap gazdálkodnod anyagi javaid-
dal úgy, hogy abból vagy azáltal  segíteni tudj a rászorulókon is. 

Ha ezt megbeszéled Velem, s kéred áldásomat elinduló napodra, akkor 
az esti imádban, ha visszanézel napodra, látni fogod, hogy Én halálosan ko-
molyan veszlek téged, s ezért joggal várom el tőled is, hogy te nagyon komo-
lyan vegyél Engem.

Jó, ha szerzel magadnak barátokat a szellemvilágból, akár a sírok ren-
dezésével is, de fontosabb és jobb az, ha a halandókra, tehát a Földön élőkre 
fordítod figyelmedet.

Megkértem médiumomat, hogy ő a saját nevében írjon neked pár sort.
     Megáldalak BÉKÉM, ERŐM, BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"
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*****************************************************
1109.
Kérdező: REINKARNÁCIÓRÓL

A reinkarnációval kapcsolatban nagyon visszafogottan nyilatkozik 
          a HANG.
HANG: "Kedves Barátom!

Két szempontot ajánlok figyelmedbe. Az egyik az, hogy amikor mint a 
názáreti Ács jártam közöttetek, mielőtt elmentem, tettem olyan kijelentést, 
mely szerint még sok mondanivalóm volna, de hallgatóim nem tudták volna 
elviselni (János 16;12). Így vagyok a HANG olvasóival is.

Az a rettenetes erős, görcsös beidegzettség, mely ma a különböző ke-
resztény felekezetek vezetőit jellemzi, azt eredményezi, hogy szinte szemé-
lyes támadásnak élik meg, ha a reinkarnációról hallanak! Van ennek pozitív 
magyarázata is. Sok vezető, mivel nem ismeri a reinkarnáció lényegét, ezért 
attól tart, hogy e tan olyan erkölcsi zsilipeket nyit meg, melyek romboló ha-
tással lesznek az emberekre. Úgy gondolják, hogy sokan azért lesznek gátlás-
talanok erkölcsileg, mert ezt mondják: " Nem baj, ha most nem változunk 
meg! Majd a következő életünkben!" - Mondanom sem kell,  hogy aki így 
gondolkodik, annak fogalma sincs a reinkarnáció lényegéről! És természete-
sen Istennek szeretetben és igazságban megnyilvánuló jóságáról sem!

A másik pedig az, hogy te a harmadik kötet olvasásakor érezted e té-
mát visszafogottnak. Én gondosan ügyeltem arra, hogy a tíz kötet elolvasása 
után már ne legyen kétséges az olvasó előtt a reinkarnáció.

Nagyon szeretlek! Higgy az újjászületésben, hogy ne kelljen újra szü-
letned!  Igen. Aki  átélte  már  saját  testében az újjászületés  csodáját,  annak 
nem kell többé alámerülnie a földi élet poklába (János 3;3)!

Megáldalak a HIT, a REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

1110.
Kérdező: MAGAMRÓL

1. Véleményt kérek magamról!
2. Jó úton járok?
3. Munkahelyi gondjaimra kérek tanácsot!
4. Elhunyt férjem jó helyen van?
5. Érdemes komolyan venni barátommal kapcsolatunkat?

HANG: "Gyermekem!
1. Lelkiismereteden keresztül mindig véleményt mondok rólad.
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2. Ha megvizsgálod reggeli és esti imádat, akkor választ kapsz e kérdé-
sedre. Soha nem leszek hajlandó megtenni azt, amit neked kell megten-
ned! Veled és érted mindent, de helyetted semmit! Ezt kívánja irántad 
való szeretetem!
3. Az előző pontban adott válaszom vonatkozik erre a pontra is.
4. Minden hely "jó hely" annak, aki tudja, hogy az Istent szeretőknek 

minden a javukra válik (Róm. 8;28). Imádkozz volt férjedért!
5. Nem alapozhatsz arra, akit kérdeztél. Ezt neked tudnod kell! De vi-

gyázz! Minden emberi kapcsolatot komolyan kell venni! Az emberi élet nem 
játékszer!, hanem Isten sorsa közöttetek!!!
    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1111.
Kérdező: HÁLÁT ADOK ISTENNEK
     Hála és köszönet mindenért! Kérem életem további útján irányításodat!
HANG! "Drága Gyermekem!

Hálaimáidnak nagyon örülök, mert ezek olyan szemeket nyitnak neked, 
hogy még jobban és többet fogsz felismerni abból a szeretetből, ami Felőlem 
feléd árad. Örülök, hogy hálaimáid által mélyül kapcsolatunk, és te állandóan 
növekedni tudsz abban a boldogságban, amely lényegében az Én boldogsá-
gom, az Én békém benned.

De örülök kérésednek is. Igen, mert amíg a hálaimáid azt láttatják meg 
veled, hogy mennyire szeretlek, addig a kérőimáid azt mélyítik el benned, 
hogy mennyire fontos együtt élnünk! Mennyire fontos, hogy ápold a Velem 
való kapcsolatot! Tehát egészséges alázatra nevelnek téged, és ezzel ismét 
csak azt növelik benned, hogy még több hálával telik meg szíved, mert még 
jobban érzékeltethetem veled, hogy még a hajad szálait is számon tartom!

Nagyon örülök neked! Örülj te is, továbbra is, Nekem!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
1112.
Kérdező: JÓ A VEGETÁRIUS ÉLET?

1. Miért nem engedett meghalni engem az Úr, mikor az orvosok már   
    négyszer lemondtak rólam?
2. Bizonytalan vagyok az utamon. Jó-e a vegetáriusi étel?
3. Szeretnék egy olyan élettársat, aki Hozzád segít tovább!
4. Szeretném azokat, akikről úgy érzem, hogy hozzám
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              tartoznak, Hozzád segíteni!
5. Remélem, látom a FÉNYT, amire vágyom!  

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon bízom benned! Nem hagyhatod el a Földet addig, amíg sze-

repedet be nem töltöd! Vezetlek, irányítalak! Higgy Bennem!
2. A vegetáriusi életmód jó, de nem szükségszerű. Nem az a fontos, 

ami a szájon bemegy, hanem az, ami a szájon kijön (Máté 15;11)! E téren a 
józan ész a döntő!

3. Drága Gyermekem! Én is szeretnék ilyen élettársat melléd! Sajnos, 
nem tőlünk függ ez csupán. Te nem tehetsz mást, mint azt, hogy nyitott ma-
radj e téren. Atyám valóban szabadnak teremtett benneteket! De tudnod kell, 
hogy mindaz, amiről nem tehetsz, nem befolyásolja komolyan kapcsolatun-
kat. És ez a lényeg! Boldoggá csak Én tehetlek!

4. E pontban szintén az ő hozzáállásuk, jó szándékuk a döntő. Te akkor 
teszel értük legtöbbet, ha amellett, hogy imádkozol értük, életpéldáddal iga-
zolod előttük, hogy döntő a Velem való kapcsolat!

5. Igen, látod a FÉNYT! Én vagyok a világ világossága (János 8;12)! 
Velem jött a világosság a világotokba (János 3;19)! Mindaddig, amíg reggel 
elhatározod, hogy Velem akarsz járni életed útján, Én veled vagyok, és irá-
nyítani foglak. Higgy Bennem!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1113.
Kérdező: MIÉRT HALT MEG?

Tragikus körülmények között meghalt az, akit nagyon szeretek. Miért?
HANG: "Drága Gyermekem!

Amikor valakinek tele van sebekkel a lelke, akkor annak, ha simogat-
ják, az is fáj. Ilyen most a te lelked állapota. De hát Én nem mondhatok sen-
kinek mást, mint az igazságot! Ha kérdezel, kénytelen vagyok válaszolni ak-
kor is, ha ezzel fájdalmat okozok. Fájdalmadnak oka nem Én leszek, hanem 
a te hozzáállásod az élethez!

Adj hálát Istennek, hogy az történt, ami történt. Neked fogalmad sincs, 
hogy mitől szabadultál meg! Én tudom, hogy mit beszélek! Mérhetetlen sok 
lelki szenvedés várt volna még rád, ha nem történik az, ami akkor történt. De 
hidd el, hogy annak a fiúnak is csak előnye származik abból a tragédiából! 
Én látom, hogy mi lett volna további életében, és csak azt tudom neked mon-
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dani, ha te is így látnád, ahogyan Én látom, akkor nagyon egyetértenél Ve-
lem!

Furcsa, de igaz, hogy amit ti a legrosszabbnak éltek meg, az gyakran 
az, amiért egy örökkévalóságon át hálásak lesztek Istennek! Messzire néz-
zen, aki élni akar!!! Nincsenek véletlenek. Isten a körülményeknek is az Iste-
ne.

Az Én kereszthalálomat is, akik látták, a legnagyobb rossznak gondol-
ták, s a legnagyobb jó származik ebből számotokra.

Adj hálát Istennek, hogy Ő nem úgy gondolkodik, mint te! Ti nagyon 
röviden és nagyon keveset láttok abból, amit földi életnek neveztek. A Föld 
nem a boldogság országa. A földi életnek másik neve inkább: POKOL! Eljön 
az idő, amikor nagyon igazat adsz majd Nekem!

A te feladatod az, hogy becsülettel tégy meg minden nap mindent, ami 
a feladatod! Ezzel segítesz legtöbbet volt barátodnak is, és magadnak is. De 
ezzel teszel legtöbbet azért is, hogy elviselhetőbb legyen másoknak is a földi 
élet.

Nagyon szeretlek, és mindent megteszek, hogy gyógyítsam lelki sebei-
det!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

1114.
Kérdező: MI LESZ VELEM?

1. Vállalkozásom sikeres lesz-e?
2. Idősödő társam meg fogom tudni tartani?
3. Hogyan tudom segíteni beteg anyámat?

HANG: "Drága Gyermekem!
Nagyon szeretnék olyan választ adni kérdéseidre, hogy azok minél ke-

vesebb fájdalmat és csalódást okozzanak neked, de természetemnél fogva Én 
csak igazat mondhatok, tehát éppen úgy, mint kérdéseid megoldása, e levélre 
való reagálásod is a te hozzáállásodtól függ.

Kéred, hogy ne a te címedre menjen válaszom, nehogy a családod erről 
tudomást  szerezzen.  Én vagyok a világ világossága (János 8;12). Én csak 
olyan dologban szoktam benső fényemet, tehát tanácsaimat szűkíteni, mely-
nek széles nyilvánossága valakinek árthat lelkileg.

Nem tudom megérteni, hogy miért  ne tudhatná meg családod, kinek 
árthatna válaszom - kivéve neked, ha nem egyenes úton jársz -, hogy szá-
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modra vállalkozásod sikere problematikus, hogy bizonytalan vagy barátoddal 
kapcsolatos jövődben, hogy segíteni szeretnél anyádon.

Kedves Gyermekem! Vállald föl magadat! Nincs titok, amely ki ne tu-
dódnék (Máté 10;26)! Ha nyitottabbá válsz  családoddal szemben, akkor a 
felvázolt problémáid helyébe olyan problémák lépnek, amelyeknek oldozga-
tása valóban segíteni fogják lelki fejlődésedet.

A most  felvázolt  kérdéseid  mindegyikére megtalálod  a válaszokat  a 
HANG eddig megjelent köteteiben.

Légy tanulékony és alázatos! Közelíts mindenkihez a megértés szándé-
kával! Míg valaki menekülésben van, addig semmiképpen sem lehet boldog! 
Csak önmagadra találással találhatod meg lelki békédet, tehát azt a boldogsá-
got, ami után vágyódik a szíved! Éppen, mert nagyon szeretlek, csak ebben 
tudlak segíteni!

Megáldalak a MEGÉRTÉS LELKÉVEL!"
******************************************************

1115.
Kérdező: HÁLÁS VAGYOK

Tele van szívem hálával, Uram!
HANG: "Drága Gyermekem!

A benned és általad átélt öröm az Én örömöm. Igen. Nagyon örülök, 
hogy lélekben EGY tudok lenni veled! Eddigi keresztutaid és mindaz, ami 
még előtted áll, szintén EGY az Én utammal. Sőt! Én vagyok ez az ÚT! 

Most ugyan csak parányi részét tudom érzékeltetni veled szívem szere-
tetéből irántad, de hidd el, csak idő kérdése, és örömöm, békém tengerében 
olyan otthonra találsz, amiről nem is álmodtál!

De amíg ez el nem érkezik, addig feltétlenül szükséged van az erőmre. 
Ezért most megáldalak
                 ERŐM és BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!" 

*******************************************************
1116.
Kérdező: JÓL TESZEM AZT, AMIT TESZEK?

1. Jól csinálom-e azt, amit teszek?
2. Jól nevelem gyermekeimet?
3. Elég türelmes vagyok férjemmel?
4. Fiammal szakított mennyasszonya. Hogyan segíthetek?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Első kérdésedre nem lehet egyértelműen válaszolni, mivel van, ami-
kor helyesen cselekszel, és van, amikor tetteidet magad is úgy ítéled meg, 
hogy lehettek volna jobbak is. Mindig a szíved békéje az irányadó, tehát a 
nyugodt lelkiismeret!

2. E kérdésre is és a 3-dik kérdésedre is az a válaszom, amit az első 
kérdésedre adtam.

4. Te csak akkor és annyiban szólj bele fiad életébe, amikor és ameny-
nyiben ő ezt kéri, igényli!

Valóban okosan tennéd, ha megtanulnád olvashatóan leírni nevedet, cí-
medet! Senki sem lesz különb attól, ha olvashatatlanul ír! Sok bosszúságtól 
mentenél meg ezáltal másokat!

Megáldalak az EMPÁTIA LELKÉVEL!"
*******************************************************

1117.
Kérdező: GYERMEKEIMRŐL NEM MONDHAT SENKI ROSSZAT!

1. Nem tudom szó nélkül lenyelni, ha más dönt helyettem.
2. Nem engedem meg, hogy rosszat mondjanak gyermekeimről.
3. Lesz-e olyan társam, akivel egyezni fog elgondolásom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ne is nyeld le! Bűnrészes lennél olyankor, amikor szívedben egyér-

telmű, hogy helytelenül gondolkodik a másik, és te hallgatsz! Igaz, hogy az 
általad jónak látott magatartást csak olyankor szabad smirglibe csomagolni, 
amikor így van remény arra, hogy felfigyeljenek rád! Tehát nagyon fontos a 
csomagolás!

2. Engedd meg, hogy rosszat mondjanak a gyermekekről! Mert vagy 
igaz, amit mondanak, és akkor hálásnak kell lenned, hogy volt, aki ki merte 
mondani, vagy nem mondtak igazat, akkor pedig tudod értelmesen, szeretet-
tel cáfolni azt. 

Az Én gyermekeim nem ismerik e szót, hogy másnak valamit is "NEM 
ENGEDEK MEG!" Az Én gyermekeim kiállnak az általuk meglátott és belá-
tott jó mellett, de nem akadályoznak senkit abban, hogy azt mondja és azt te-
gye, amit akar (Máté 5;39)!

3. Rajtam kívül soha nem lesz olyan társad, aki szellemben egy húron 
tud pendülni veled. Ilyen társa senkinek sincs! Olyan társra találhatsz, aki hol 
IGEN, hol NEM lesz számodra, de ezzel nem sokra mész!

Megáldalak BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1118.
Kérdező: MIÉRT JÖTTEM?

1. Mennyire tisztán tudom venni a kapott sugallatokat?
2. Megszentelni vagy megszentelődni jöttem a Földre?
3. Megtörtént-e már az újjászületésem?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  A  Lélektől  kapott  sugallatok  annál  tisztábban  fogalmazódhatnak 

meg benned, minél átéltebb a reggeli imád.
2. Egyenlő hangsúly van mindkettőn. Te pontosan azáltal szentelődsz, 

hogy mások megszentelésére törekszel.
3. Te ott tartasz - egy hasonlattal élve -, ahol az a kiscsirke, amely már 

kicsit feltörte a tojás héját, de még nem fér ki rajta. Ne fáradj bele, s átélhe-
ted az újjászületés csodáját.

Megáldalak a KITARTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

1119.
Kérdező: AGGÁLYOS IS VAGYOK !

1. Túlságosan élvezem az ételeket.
2. Nehezemre esik a tanúságtevés és beszélgetés Jézusról.
3. Férjem előtt is gátlásos vagyok a jézusi dolgokban.
4. Gyötrődöm a múltam hibái miatt.
5. Gyónás után még rosszabbul érzem magamat. Félek, hogy 
    kiesek a kegyelmi állapotból.
6. Szörnyű teher számomra az aggályoskodás.
7.  A depresszióról

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én is túlságosan élveztem az ételeket. Ezért hívtak falánk és borissza 

embernek (Máté 11;19). Nagyon szerettem lakodalmakba járni. Az első cso-
dámat is ott csináltam. Mégpedig sok vizet sok és nagyon finom borrá vál-
toztattam (János 2;10!) Tehát Én ebben messze túlszárnyallak téged! Egyál-
talán nem baj, ha ebben is példaképed leszek!

2. Ha nehezedre esik a tanúságtevés, akkor ne tégy tanúságot. Nekem 
elsősorban nem a te tanúságtevésedre van szükségem, hanem arra, hogy jól 
érezd magadat Velem! Ennek majd következménye lesz a tanúságtevés, ami-
kor rád kérdeznek, hogy mi az oka benső békédnek.

3. Férjed előtt se vallásoskodj! Mesterkélt, nyögvenyelős dolgokat Én 
senkitől sem kívánok.
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4. Te tele vagy hiúsággal! Igen. Te úgy gondolod, hogy Isten nem azért 
szeret téged, mert Ő jó, hanem azért, mert te vagy a jó. Ez egy nagy butaság. 

Azt hiszed, érinti Isten boldogságát az, hogy te jó vagy vagy sem? Szó 
sincs róla! Istent egyedül az teszi boldoggá, hogy - függetlenül attól, te mi-
lyen vagy - mindig és mérhetetlenül szeret téged. Valójában téged is csak a 
benned lévő szeretet képes boldogítani. 

Ha bízol Benne, akkor az neked jó, ha nem bízol Benne, akkor az ne-
ked nem jó.  Isten állapotszerű  megbocsátás! Isten nem tud mást  csinálni, 
csak szeretni! Isten részéről nem kegy, nem ajándék az, hogy szeret! Neki ez 
a természete! Neki CSAK így jó! Te akármit csinálsz, Őt sem megsérteni 
nem tudod, sem szeretetlenné tenni nem tudod sem magad iránt, sem mások 
iránt. 

Fájdalmat ugyan tudsz Neki okozni, amikor nem akarsz szándéka sze-
rint boldog lenni. Azért fáj ez Neki, mert Ő benned él, és tudja, hogy úgysem 
lehetsz boldog önerődből! Csak ha Rá bízod magadat! Csak úgy lehetsz bol-
dog, ha nem törődsz magaddal, ha nem magaddal foglalkozol, hanem mások-
kal, és persze Vele, Velünk is.

5.  Teljesen ostoba dolog gyónni menni,  ha azt  tapasztalod,  hogy az 
nem boldogít! Teljesen ostoba dolog azt hinni, hogy tőled függ, hogy Isten 
megfelelően szerethessen téged! Tőled az függ, hogy te szerethesd megfele-
lően Istent. Ezt pedig nem félelemmel, nem szorongással, nem önsanyarga-
tással,  nem ostoba kicsinyeskedéssel,  hogy kinek,  mikor,  hogyan fordítasz 
hátat,  stb.  éred el,  hanem azzal  a gyermeki  bizalommal,  amelyben sokkal 
több az öröm Isten jósága miatt, mint a szorongás saját ostobaságaid miatt.

Drága Gyermekem! Annyira bele vagy gabalyodva önmagadba, annyira 
tele vagy különböző hiúsági komplexusokkal, hogy sem pszichológus, sem 
Isten nem képes téged hajadnál fogva ezekből kicibálni. Csak egyetlen dolog 
segíthet rajtad! Ha elhiszed,  és szíveddel,  lelkeddel igyekszel  átélni,  hogy 
NEM AZ A FONTOS, HOGY MILYEN VAGY, HANEM AZ, HOGY KIÉ 
VAGY! Ha valóban elhiszed, hogy Isten téged nem úgy szeret, mint minden-
kit, hanem úgy, mint senkit! Ha még valakit úgy szeretne, mint téged, akkor 
kettő lenne belőled!!!

6. Ne tartsd magadat olyan nagyra! Ne mondd magadat olyan kicsinek! 
Nem vagy te olyan nagy!!!

7. A depresszió nem más, mint pszichikai AIDS. A lélek immunrend-
szerét bénítja le, mert el akarja hitetni, el akarja fogadtatni a gőgös, hiú em-
berrel azt, hogy ne akarjon az irgalom rendjében élni! Ő van olyan nem-akár-
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ki, hogy neki az igazság rendjében a helye! Ez a REMÉNYTELENSÉG álla-
pota! Ez tette Júdást a kárhozat fiává!

Drága Gyermekem!
Az igazság rendje (mindenkinek megadni azt, ami neki jár), ez a PO-

KOL!
Az irgalom rendje az együttélés Istennel a Földön. Ez akkor valóság, 

ha így beszélsz:  'Meg tudom bocsátani Istennek, hogy nem vagyok olyan, 
mint szeretném. Meg tudom bocsátani magamnak, hogy olyan vagyok, ami-
lyen nem szeretnék lenni. És meg tudom bocsátani másoknak, hogy ők olya-
nok, amilyenek! Ez a TISZTÍTÓHELY!'

A szeretet rendje pedig nem más, mint BÖLCS JÓAKARAT! Ez azok-
nak az új teremtményeknek életformája, akik úgy el tudtak feledkezni ma-
gukról, hogy teljesen kinyíltak az ISTENNEK! Ez pedig a MENNYEK OR-
SZÁGA!

Csak öntudatos ember képes helyes módon alázatos lenni, mert az alá-
zat olyan nyitottság, amely képes mindenkor a jót jobbal felcserélni, miköz-
ben a meglátott legjobbért minden gyalázatot vállal. Tehát úgy lép át önma-
gán, hogy szinte észre sem veszi. Furcsa módon ez csak nagy öntudattal le-
hetséges! Éppen ezért:

Megáldalak az ÖNTUDAT LELKÉVEL!"
*******************************************************

1120.
Kérdező: VÁLLALKOZÁSUNKRÓL

1. Az anyagi problémák egyre nehezebben kezelhetők.
2. Jó- vagy mellékvágányra került vállalkozásunk?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egyáltalán nem vagyok elragadtatva attól, hogy mint írtad, leveled-

ről nem tud senki. Én a világ Világossága vagyok. Aki Engem nem tud fel-
vállalni e világ előtt, az arról tesz tanúságot, hogy alkalmatlan még arra, hogy 
bármiben is föl tudjam őt vállalni.

Hiába szeretnék segíteni rajtatok, amíg hitetek csupán arra elég, hogy 
úgy a  háttérben elfogadtok Engem! Én vagy első vagyok valaki  életében, 
vagy nem is vagyok jelen!

Azzal a lelki hozzáállással, amellyel most rendelkezel, Én hiába idéz-
ném és hiába fejteném ki neked a Máté 6; 25-34-ben elmondottakat. 

Férjed vallásossága sem ér sokat, ha az nem teszi őt boldoggá! Mind-
annyian mindaddig csalódni fogtok Bennem, illetve a Rólam alkotott elkép-
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zeléseitekben, amíg úgy gondoljátok, hogy elég az, ha Én értetek vagyok, s 
az már nem lényeg, hogy ti Értem legyetek. 

Drága Gyermekem! Pont fordítva van a dolog! Az volna a fontos, hogy 
ti Értem legyetek (Máté 6; 33)! Én tudom a dolgomat nélkületek is, de ti nem 
tudjátok a dolgotokat Nélkülem!

Csak a Velem való személyes kapcsolat tudja megfelelő sínre tenni éle-
teteket!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
                   HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

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

1121. A HANG 13-AS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

Ma már az egyezernégyszázötvenedik levelet viszem a HANG elé, és e 
levelek átlagban legalább három-négy kérdésre kérnek választ, így legalább 
ötezer kérdést válaszolt meg eddig a HANG, szerény becslésem szerint.

E levelek mindegyike - kivéve ötöt - mind dicsőítik Istent, aki ilyen 
módon is segítségére akar lenni a mai embernek abban a probléma-áradat-
ban, amely már-már elnyeléssel fenyegeti a világot.

Testvéreimmel megbeszélve, az ő helyeslésük alapján úgy döntöttem, 
hogy a következő könyvek előszavában egy-egy levél-részletet fogok közöl-
ni. Ezek némi ízelítőt adnak a kedves olvasónak az eddig megjelent HANG-
kötetek hatásáról.

Most álljon itt  Szabó Jánosnak, költőnek, írónak, felnőttként Jézusra 
talált testvéremnek egy hálaimája.

"Uram! Hálát és köszönetet szeretnék mondani Neked mindazért a fe-
lülmúlhatatlan segítségért, amelyben engem részesítettél.

Szeretnék beszámolni azokról a változásokról, amelyek bennem és kö-
rülöttem végbementek. A változások azért történtek körülöttem, mert én be-
lül változtam meg. Érezhetően, láthatóan. Mindezt nem én állapítottam meg, 
hanem a körülöttem élő emberek. Boldogabb és békésebb lettem. Általad. Az 
útmutatásod által.

Uram! Azt hiszem, mi, emberek, nem tudjuk igazán felmérni annak je-
lentőségét, hogy ily nagy kegyelemben részesítesz bennünket a HANG által. 
A  HANG köteteit olvasva azt hiszem, a kérdezők többsége nem vesz igazán 
komolyan Téged. Ez nekem fáj. Nemcsak amiatt fáj, hogy nem vesznek ko-
molyan a HANG által, hanem azért is, mert így válaszaid mély bölcsessége, 

1292.



tanítása, szereteted, az erkölcsi értékek kisugárzása a kérdező számára el-
vész.

Barátaimnak, beszélgetőpartnereimnek néha felvetem azt, hogy bár a 
Földön  mindig  voltak  olyan  emberek,  mint  a  HANG-médium (próféták), 
akik Isten szavát közvetítették az embereknek, de mindig csak kevesen.

Nekünk, embereknek, oly nagy a Föld, s oly sok ember él rajta. Olvas-
mányaimból tudom, hogy sok helyen - a Föld különböző pontjain - megnyil-
vánul az Úr. Mégsem mindenhol a Földön és nem egyformán. A mi szá-
munkra a HANG-on keresztül közérthető módon, személyre szólóan és félre-
érthetetlenül nyilvánul meg, önmagunk tükörképét tartva elénk. Néha szinte 
szájbarágóan, mégis végtelen türelemmel. Türelemmel és szeretettel. Érezhe-
tő bizalommal. Azzal a bizalommal, amely által előbb-utóbb ráébredünk je-
len erkölcsi értékeink tarthatatlanságára, ha boldogságra és békére vágyunk. 
Ráébredünk tévedéseinkre. Sokan megértjük Általad azt, hogy hogyan és mi-
ben kell változtatni gondolkodásunkon. Ezáltal fedezünk fel egy új erkölcsi 
értékekkel  bíró gondolatvilágot.  (Ha már az evangéliumból  nem sikerült.) 
Van, amikor egyedül nem megy. Ilyenkor megpróbálunk segíteni egymáson. 
Gondolkodva. Mert szólsz Uram, hozzánk, érdemtelenekhez.  Végtelen ke-
gyelmedet kiárasztod ránk, erre a népre. 

Azt hiszem, mi, emberek, ezt a kegyelmedet földi életünk során sem 
meghálálni, sem értékelni nem tudjunk kellően. Nem tudjuk, mert körülvet-
tük magunkat e csalfa világ csalfa értékeinek látszatával, melyben ehhez való 
kötődésünk a megszokásból, a neveltetésből, a gondolkodás hiányából, ké-
nyelemből eredően nagyon erős. Ezt a kötődést úgy hívják, hogy személyi-
ség, karakter. Úgy is hívják, hogy "én". Ezeket a köteleket, kötődéseket kell 
felismernünk  segítségeddel,  útmutatásoddal,  személyre  szóló  tanácsaiddal. 
Ezeket  a  köteleket  kell  előbb  fellazítanunk,  majd  elszakítanunk.  Már  aki 
akarja. Annak viszont el kell szakítania az evilághoz kötő hatalmas és erős 
kötelékeket, Uram, hogy Feléd fordulva, Téged felismerve, elfogadva, Veled 
fedezzen fel egy olyan boldog és örökkévaló világot, melynek neve: Jézus.

Ezért bíztatom barátaimat, ismerőseimet arra, hogy olvassák a HANG-
ot. És ha abból sem kapnak problémás élethelyzeteikre választ, akkor éljenek 
azzal a felfoghatatlan kegyelem-adta lehetőséggel, hogy Téged, Uram - egy 
prófétád által -, közvetlenül megszólítsanak. Hétköznapi problémáikat Eléd 
vigyék, és arra választ, útmutatást kapjanak. Úgy látom, nem sok ilyen lehe-
tőség van a Földön. Lehet, hogy nincs is több. Tudom, aki útmutatásodat 
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megfogadja, és gondolkodását Feléd fordítva éli életét, abban közvetlenül is 
tudsz üzenni. Akár szó, akár cselekedet vagy gondolat formájában.

A HANG jelentőségét én abban látom, hogy nemcsak a Hozzád közel-
álló  emberek szólíthatnak,  kérdezhetnek  meg, hanem azok is,  akik Téged 
még nem vagy félreismernek. Én arra bíztatom barátaimat és ismerőseimet, 
hogy használják ki a lehetőséget. Használják ki, és életbevágóan fontos, álta-
luk megoldhatatlannak látszó élethelyzeteik megoldására kérjenek tanácsot a 
HANG-tól

Sokan húzódoznak. - Hogy ők olyan pici porszemek. - Meg az ő prob-
lémájuk olyan jelentéktelen. - Hogy nem akarnak a HANG terhére lenni.   

Uram! Nem könnyű meggyőzni őket arról, hogy ezek a kifogások csak 
a változtatástól való menekülésük kifejeződései. Az Előled való menekülé-
sük! Az önmagukkal való szembesülésük elől történő menekülésük. Mert lá-
tom, hogy menekülnek.  Menekülnek, de meddig?! És hová?! Menekülnek 
önmaguk boldogtalan "én"-jének megélésébe. A hamis világ hamis látszatá-
ba. A csillogó sötétség világába... Pedig a HANG nemcsak közvetlenül, ha-
nem közvetetten is szól mindenkihez. Így az is kaphat választ, aki nem kér-
dez a HANG köteteiből. Mert bár mi, emberek, sokfélék vagyunk, de problé-
máink élethelyzeteink tartalma, lényege hasonló. A szeretetlenség. Ennek kü-
lönböző szintjeit megélve próbálunk megfelelni önmagunknak. Persze aztán 
nem sikerül. Ezért vagyunk szeretetlenek és boldogtalanok, mert amit elzár-
tunk magunkban - védekezve a külvilág ellen -, azt kisugározni sem tudjuk. 
Mert állandóan védekező állásban vagyunk. Védekezésből aztán támadunk. 
(Mert meg kell védeni magunkat a boldogság ellen.) Féltjük önmagunkat, az 
életünket. Féltjük életünket, mert távol kerültünk Tőled, Uram. Erre végtelen 
bölcsességedben Te jössz hozzánk, és kopogtatsz ajtónkon. Ahogy azt a Jele-
nések könyvében leírtad. Vannak, akik kinyitották az ajtajukat. Van, aki csak 
résnyire, és gyanakodva figyel kifelé a szűk nyíláson. Van, aki sarkig kitárja 
ajtaját Neked, hogy lépj be.
Lépj be, Uram, az én házamba, s foglalj ott helyet örökre!

Uram! Hálámat szeretném kifejezni!
Kétezer évvel ezelőtt mindent elmondtál nekünk. Ennek ellenére süketen és 
vakon tévelyegve éljük életünket, boldogtalanságunkat őrizgetve.

Ha rajtunk múlna csak, azt hiszem, soha nem ismernénk fel Téged! De 
Te nemcsak a körülményeinket ismered, hanem a szívünket is, s bölcsessé-
ged megteszi azt a lépést, amelyre mi, emberek, a magunk erejéből képtele-
nek vagyunk.
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Uram! Megköszönöm leveleimre adott válaszaidat és áldásodat, amely-
lyel a "Lényeglátás Lelkét" adtad nekem.

Ma azt látom: a lényeg Te vagy!

    1996. január 23.                                      Köszönettel:
                                                                
                                                                   Szabó János"

1122.
Kérdező: LÁTOMÁSAIMRÓL, EGY KAPCSOLATRÓL

1. Álmomban egy fénylénnyel beszéltem. Ki volt ő?
2. Valóban Máriát láttam álmomban?
3. Felvegyük-e a kapcsolatot a szombathelyiekkel?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Őrangyalod nem először  jelentkezett  álmodban.  Most  éppen mint 

fénylény jelentkezett.
2. Igen. Napjaitokban Máriának óriási vállalkozásai vannak irányotok-

ban. Már csupán megjelenésével is maradandó nyomot tud hagyni a lelkek-
ben. Szeresd nagyon Máriát, és köszönd meg őt Istennek!

3.   A Szentlélek  a  kapcsolatok  Lelke.  Minden kapcsolat  mindaddig 
kedves Előttem, amíg azt élitek át a kapcsolatban, hogy a Szentlélek a REND 
lelke! A BÉKE lelke! A benső SZABADSÁG lelke.

Ahhoz,  hogy ez így legyen, nagyon fontos az indulás! Csak azzal  a 
szándékkal helyes bárkivel is kapcsolatba kerülni, amely szándék a szelídsé-
get, a békét, és főleg a gyakorlati szeretet megvalósítását szorgalmazza. Ahol 
azt tapasztaljátok, hogy e szándék meddő, onnan mielőbb el kell jönnötök. 
Az ilyen kapcsolatot mielőbb fel kell számolnotok. Mert Én nemcsak békét 
jöttem hozni a Földre, hanem kardot is (Máté 10;34)! Éppen ezért, bár az Én 
Lelkem a kapcsolatok Lelke, de a kapcsolat minőségéért, a minőség fenntar-
tásáért nektek kell vállalnotok a felelősséget. Ha ezt megteszitek, akkor Én a 
minőség finomítását mindig felvállalom.
    Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1123.
KÉRDEZŐ MAGA A MÉDIUM:

Uram! Mi az értelme, mi a célja annak, hogy valaki szinte
         mindennap látomásokat kap, de magyarázatot nem kap hozzá?
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HANG: "Kedves Barátom! 
Valamikor a teológián tanultad, hogy az érzékelhető, megtapasztalható 

világ eseményei, jelei alkalmasak arra, hogy a láthatatlan, földi érzékeitekkel 
meg nem tapasztalható világról némi ismeretet adjanak.

1. A földi életben szemeitek arra valók, hogy tájékozódni tudjatok a 
látható világ valóságaiban, 

2. és arra, hogy másokat, akik különböző hiányosságaik miatt erre kép-
telenek, tájékoztassatok, segítsetek, hogy el tudjanak igazodni a földi világi 
dolgaiban. Pontosan erről van szó az általad említett esetben is, csupán egy 
magasabb szinten, egy másik, egy szellemi dimenzióra vonatkozóan.

1. Annak, akit említesz, hogy naponta kap látomásokat, meg kell tanul-
nia, hogy látomásaiból erőt, bátorítást és eligazítást kapjon arra nézve, hogy 
akik őt felkeresik, akár mint mesterek, akár mint beavatottak, akár mint gyó-
gyulni vágyók, ne tudják félrevinni, ne tudják elcsábítani az anyagi világ kí-
sértései által. Meg kell tanulnia azt, hogy tudjon határozottan ellent mondani 
minden hiúsági képzelgésnek,  és minden öndicséretet,  öndicsőítést  erősítő 
hízelgésnek. Vagyis, meg kell tanulnia, hogy szavaival ne arra tegye a hang-
súlyt, ami vele történt, hanem arra, ami másokat lelkileg épít, buzdít, vigasz-
tal. Ha e cél világos előtte, akkor látomásaira természetesen nemcsak szabad, 
de kell is hivatkoznia. De az ilyen hivatkozás csak eszköz lehet. A cél a má-
sik ember lelki fejlődése!

2. Meg kell tehát tanulnia azt, hogy látomásaira hivatkozva, azoknak, 
akik  vagy nagyon bizonytalanok,  vagy egyáltalán  nem tudják  elfogadni  a 
szellemvilág létezését, az érdeklődését felébressze ebbe az irányba. Látomá-
saiból erőt kell merítenie ahhoz, hogy a hozzá gyógyulni, vigasztalódni, erő-
södni érkező embereket döntésre szólítsa fel, arra, hogy az igazság hangozta-
tása helyett - tehát hogy kinek miben van igaza - az irgalomra, a megbocsá-
tásra,  az Isten- és emberszeretet  főparancsára hívja fel figyelmüket.

Aki sokat kap, attól sokat követelnek (Lukács 12;48)! Senki nem kap 
semmit öncélúan! Mindenki azért kap égi ajándékokat, hogy mások lelki üd-
véért fáradozzon általuk! 

Ne arra tegyétek a hangsúlyt, hogy mit kaptatok, hanem arra, hogy mi-
ért kaptátok azt, amit kaptatok! Ne csak azt szemléljétek, amitek van, hanem 
fáradozzatok azon, hogy amitek van, az másokért legyen! Ha látnátok, hogy 
hányan vannak, akik nem kevés időt használnak fel arra, hogy pénzüket szá-
molják, mulandó értékeiket jegyezgessék, ahelyett, hogy ezek felhasználásá-
val mások lelki javán fáradoznának! 
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Kétségtelen, hogy Nekem volt a legtöbb mindenből, ami igazi érték. 
Az  is  kétségtelen,  hogy erről  beszéltem,  erről  tanúságot  is  tettem  (Máté 
11;27). De az is kétségtelen, hogy mindezt nem Magamért,  hanem értetek 
tettem (János 14;17)!

Kedves Barátom! Amit eddig neked adtam, azt nem azért adtam, hogy 
gazdagodj, hanem azért,  hogy gazdagíts! Ha mások lelki  gazdagítására te-
szed a hangsúlyt,  akkor természetesen meg fogod tapasztalni,  és örömmel 
fog eltölteni  az  is,  hogy te  Általam,  Velem és  Bennem mennyire  gazdag 
vagy!

Megáldalak benneteket SZERETETEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1124.
Kérdező: MÚLTAMRÓL, JELENEMRŐL, JÖVŐMRŐL

1. Részt vettem én is jelen földi életem tervezésében?
2. Van kapcsolatom Mihály főangyallal?
3. Megélem leányom férjhezmenetelét?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Részben részt vettél földi életed megtervezésében. A szellemvilág-

ban általában senki sem dönt egyedül, amikor jól dönt. Jó döntéseknek, csak-
úgy mint a Földön, komoly, jól átgondolt hozzáállás az előzménye. Csak a 
rossz döntések szoktak önfejűen történni. Tehát azok, amelyeket majd jóvá 
kell tenni! 

A Földre leszületni mindig jó, mert annak érdekében történik, hogy az 
egyénileg meghozott rossz döntést, mely kezdetben még a  szellemvilágban 
történt, valahogyan jóvá tegye az illető a Földön. Azért a Földön, mert a Föl-
dön lehet a legkisebb szenvedés árán visszaszerezni - Tőlem, Jézustól átven-
ni  -  azt  a  kegyelmi,  lelki  újjászületést,  mely feltétlenül  szükséges  ahhoz, 
hogy valaki rá tudjon hangolódni arra a véget nem érő boldogságra, melyet 
mennyek országának neveztek (János 3;3).

2. Mindenkinek kapcsolata van Mihállyal!  Olyan feladatot,  szerepet 
vállalt,  mely eleve rendeli őt arra, hogy együtt küzdjön a küzdőkkel! Más 
kapcsolatod nincs vele! Nem vagy Szent Mihály!

3. Sokan szorgoskodnak azon, hogy addig a Földön maradj, amíg be 
nem fejezted vállalt sorsodat. Leányod férjhezmenetele ebben nem játszik lé-
nyeges szerepet. Úgy is mondhatom, hogy független ettől.

Légy továbbra is hálás! 
Megáldalak a HÁLAADÁS LELKÉVEL!"
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*******************************************************
1125.
Kérdező: SZORONGÓ FÉLELMEIM VANNAK

1. Súlyosbodó családi nehézségek mellett betegség, halálfélelem, 
       szorongás. Természetes ez?
2. Amire Ő választott, meg fogom tudni tenni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az anyagi testet éltető lélek nem tud szabadulni az önfenntartás ösz-

tönének attól  a reagálásától,  amelyet  halálfélelemnek neveztek.  Nekem is 
volt halálfélelmem. A lélek ugyan kész, de a test gyenge (Máté 26;41)! Fon-
tos az, hogy a lélek kész legyen!

2.  Arra választottalak,  hogy mindennap Velem élj!  Emellett  minden 
más eltörpül!

Hidd már el, hogy kimondhatatlanul szeretlek, és nemcsak vagyok ne-
ked, hanem érted vagyok neked!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

1126.
Kérdező: JÓL SZERETEK? ANYÁMRÓL, ŐRANGYALOMRÓL

1. Helyesen szeretlek?
2. Mért kaptam különleges képességeket?
3. Megszűntek félelmeim.
4. Anyám betegsége milyen eredetű?
5. Őrangyalomról szeretnék hallani!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az Irántam való szereteted helyességét, mélységét az mutatja meg, 

hogy mennyi áldozatot vagy képes hozni Értem. A Földön a szeretetnek ez a 
mércéje!

2. Minden képesség felelősség-hordozó! Mindenki minden képességét 
a szeretni tanítás érdekében kapta! Nincs öncélú képesség olyan értelemben, 
hogy azt valaki saját dicsőségére kisajátíthatná. Ezért sem a sportban, sem a 
tudományban, sem a művészetben nem vezetnek sehová az öncélú, az önös 
dicsőséget megcélzó törekvések.

3. Minél átéltebb valakiben az a bizonyosság, hogy minden esetben, 
bármilyen körülményben ő csak nyerhet, csak jól járhat, ha Hozzám tartozik, 
annál jobban erősödik idegileg, és annál kevésbé lehet rajta úrrá a félelem.
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4. Anyád betegségével kapcsolatban jól látod: karmikus is, megkötö-
zöttségének következménye is. Az ilyen tehernek szükségszerű következmé-
nye az ideggyengeség.

Mindenki, aki bajba kerül, két út között választhat. Vagy megtér, vagy 
menekül a megtérése elől. Az első a gyógyulást, a második a különböző nar-
kotikumokhoz nyúlást eredményezi. Állandó menekülésben józanul nem le-
het élni!

5.Őrangyalod sokkal többet segít neked, mint arról tudomásod lenne. 
De még többet tudna segíteni, ha többször kérnéd segítségét, irányítását, ere-
jét!

Én nagyon és helyesen szeretlek. Ha ránézel egy keresztre, egy feszü-
letre, megláthatod, hogy mennyire!

Megáldalak e SZERETETEM EREJÉVEL!"
*******************************************************

1127.
Kérdező: PÁRBESZÉD-IMÁRÓL

1. A PÁRBESZÉD-imában szeretném feloldani benső
             vívódásaimat! 

2. Környezetemmel szeretnék harmóniában élni!
HANG: "Drága Gyermekem!

A PÁRBESZÉD-imában  Én akarok szólni  hozzád,  amikor  vállalod, 
hogy egyes szám második személyben magadhoz szólj. Csak építsenek, csak 
buzdítsanak, csak vigasztaljanak az általad neked mondott szavak! Én mon-
datom azokat!

Nagyon fontosnak tartom, hogy békét tudjak teremteni benned, mert 
környezetedet képtelen vagy szavakkal meggyőzni arról, hogy Én élek ben-
ned. De magadban ezt meg kell tapasztalnod (János 14;23)! 

Csak akkor fog környezeted más belátásra jutni,  ha  LÁTJÁK!, hogy 
BÉKÉT hordozol szívedben. Én békét adok neked! Nem amint a világ adja, 
adom Én neked (János 14;27). Higgy Bennem (János 14;1)! Higgy abban, 
hogy szíved az Én békém otthona!, és az Én szívem pedig a te békéd ottho-
na! 

Higgy! Hogyan? Tégy úgy, mintha hinnél! Ez nem önbecsapás! Ez ÚT! 
Ez vagyok Én (János 14;6)!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1128.
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Kérdező: HOGYAN TUDOK TÖBBET ÉS JOBBAN TENNI?
 Az elmúlt öt évben annyi csodálatos dolog történt velem.

          Szeretnék többet és jobbat tenni az Úrért. De nem tudom, hogy mit?!
HANG: "Kedves Barátom! 

Amióta  megszülettél,  angyalaim  szerető  jósága  vigyázza  életedet. 
Olyankor, amikor nem is gondoltad, hogy ők irányítanak, amikor talán csak 
csodálkozva vetted észre, hogy mi és hogyan történik, ők voltak azok, akik 
az Én szeretetem karjai voltak, és azon dolgoztak, hogy egykor, amikor már 
tudni fogod, hogy a földi életed alkonyán vagy, hála ébredjen a szívedben Is-
ten iránt, Isten angyalai iránt, akik nagy szeretettel  várják azt  a pillanatot, 
amikor már te is színről színre láthatod azt a csodálatos világot, amelyre el-
készítettek téged.

Kedves Barátom! Ma neked nincs más feladatod, mint imádkozz azo-
kért, akik éppen eszedbe jutnak! Imádkozz saját szavaiddal! Kérd világotok-
ra az ÉG áldását! Ti mindannyian vándorok vagytok, de sajnos sokan úgy él-
nek, mintha a Föld lenne az örök hazájuk. 

Neked volt nyitottságod arra, hogy többet és jobban láss, mint azok, 
akik csak a földi élet igézetében élnek. Neked már nem terveket kell készíte-
ned, hanem emlékeid képeit szemlélve kell mindent megköszönnöd. Te már 
látod, hogy Isten valóban görbe vonalakkal is egyenes sorokat ír annak életé-
ben, aki tud befelé látni.  Te megkaptad és elfogadtad ezt a kegyelmet. Ez 
öröm számodra is, de öröm a mennyek lakói számára is, mert itt nagyon tu-
dunk örülni az igazi örömöknek.

Emberi szavakkal nem lehet elmondani, hogy mekkora boldogság vár 
rád, és te, aki azt élted meg, hogy kénytelen voltál földi hazát cserélni, gon-
dolj egyre többet arra, hogy az igazi hazád a mennyben van, ahol már nagyon 
készítik angyalaim számodra az igazi otthonodat.

Kedves Barátom! Mint szíveddel is ráéreztél, a HANG köteteinek gon-
dolatai az Én szeretetem gondolatai feléd, felétek! Amennyire rajtad áll, légy 
csak HANGADÓJA a HANG-nak. De főleg imádkozz  a HANG-könyvek 
médiumáért, hogy a te imád is segítse őt mások megszentelésében.

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1129.
Kérdező: MELYIK EGYHÁZBAN VAN A HELYEM?

1. Jó úton járok-e?
2. Melyik egyházban van a helyem?
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3. Fiam nyugtalanságának mi az oka?
4.  A HIT-gyülekezetben valóban a Szentlélek van jelen?

HANG: "Kedves Gyermekem!
1. Vizsgáld meg a reggeli és az esti imáidat, és akkor megkapod első 

kérdésedre a választ.
2. Mindenki ahhoz az egyházhoz tartozik, amelyikbe bejegyeztette ma-

gát. Én nem jegyeztetek be senkit egyetlen egyházba sem. Ezt ti csináljátok. 
Amelyik  egyházhoz  tartozol,  abban kell  Engem képviselned.  Nincs  olyan 
egyház, nincs olyan intézmény, amely Engem tisztán és egyértelműen képvi-
selni tudna! Engem csak emberek tudnak képviselni, több-kevesebb sikerrel! 
Bármelyik egyházhoz tartozol, ha Engem következetesen képviselsz, feltétle-
nül meggyűlik a bajod azokkal, akiknek hatalmi törekvéseik vannak. A Föl-
dön, bárhol él valaki, mindenkor érvényes lesz rá, hogy "Ha engem üldöztek, 
titeket is üldözni fognak" (János 15;20).

3. Csak a Hozzám megtért szívben tudok békét teremteni.
4. Az Én Lelkem a JÓZANSÁG lelke!, a REND  lelke. Az Én Lelkem 

csak ott él, ahol a szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, sze-
lídség, szerénység, önmegtartóztatás és erkölcsi tisztaság, mint Lelkem gyü-
mölcsei, jelen vannak (Galata levél 5;22-23). 

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

1130.
Kérdező: ROSSZ RÓLAM  A VÉLEMÉNY. MIÉRT? ÁLMAIMRÓL

1. Kinevettek,  mert  a temetőben valakinek a sírjához virágot tettem. 
Mi-  
     ért vannak rossz véleménnyel rólam mások?
2. Álmomban láttam Máriát.
3. Egy másik álmomban veszélyes helyzetben sem féltem, mert bíztam 

              Istenben és Máriában.
4. Valóban még nem jártam a Földön?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Lelkileg sokkal jobban tudnál mélyülni, ha kevesebbet mondanál el 

másoknak lelki élményeidről. "Óvakodjatok az emberektől", mondottam, mi-
kor a Földön emberalakban jártam. Ez az óvatosság nagy önfegyelmet igé-
nyel. Lelkemnek csak azok tudnak jól megfelelni, akik beszédjükben fegyel-
mezettek. Mennyivel nyugodtabb lenne a szíved, ha úgy hordhatnád az illető 
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sírjára a virágot, hogy nem mondtad volna el lelki élményedet, látomásodat 
másoknak. Maradt volna ez a kettőtök titka.

2. Mária a ti korotokban sokszor és sok embernek jelenik meg álmá-
ban. Azért teszi ezt, mert erősíteni akarja bennetek az Isten iránti bizalmat, és 
azt akarja tudatni veletek, hogy ti mind az ő gyermekei vagytok. Ezzel, ter-
mészetesen, azt is közli, hogy Én a ti testvéretek vagyok.

3. Lelked mélyén jó, egészséges a kapcsolatod az égiekkel.
4. Az, hogy valaki járt vagy nem járt a Földön, se nem oszt, se nem 

szoroz. Mindenképpen kényszerből jöttél a Földre. Nem mások kényszerítet-
tek, hanem egy vágy, amely azt éreztette veled, hogy mindaddig, amíg nem 
jutsz megfelelő önfegyelemre, nem tudod megtalálni Isten színről színre látá-
sában benső békédet.

Kérd  rendszeresen  az  újjászületés  kegyelmét  (János  3;3)!  Ne  nagy, 
rendkívüli dolgokra várj, mert nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi 
élet apró gondjainak szeretetben történt felvállalásához kell az igazi erő, bá-
torság, hit és bizalom. Ha nem leszel, mint gyermek, Lelkem nem tud téged 
újjászülni (Máté 18;3)!

Nagyon szeretlek  téged,  és  nagyon szeretem miattad  is  mindazokat, 
akiket te szeretsz.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

1131.
Kérdező: VALÓSÁG? KÉPZELGÉS?

1. Valóban megtörtént esemény volt, és nem a képzelet szüleménye az, 
              amit átéltem?

2. Álmomban a halott Jézusra borulva sírtam. Majd én is meghaltam.
3. Valóban Jézus harcát segíteni jöttek azok, akiről Jézussal 

              beszélgettem?
HANG: "Leányom!

1. A képzelet világában lejátszódó események is valós események, csak 
legtöbbször szimbolikus jelentőséggel bírnak. Tehát nem "egy az egyben" te-
hetők át a tudatos világod szintjére. De valóságok! Az, amit te átéltél, olyan 
újjászületés volt, amely által már, ha hűséges maradsz a Lélek gyümölcsei 
meghozatalában (Galata levél 5; 22-23), nem kell többé lejönnöd a Földre.

2. Az álmod is azt érzékeltette, hogy neked már véglegesen Mellettem 
a helyed, mert többre vágyódsz, mint a felszínes vallásosság!

1302.



3. Bizony Én nemcsak békét jöttem hozni a Földre, hanem harcot is, 
kardot is (Máté 10;34)! Ez a harc nem kívül, hanem a lélekben történik, és 
eredménye még a családon belül is elkülönültséget hoz létre (Máté 10;36).

Aki újjászületett,  annak tudnia kell,  hogy átment a halálból az életre 
(János 5;24)!

Drága Gyermekem! Örülök, hogy a HANG-könyvek által közölt gon-
dolataim elérték szívedet. Angyalaim nagyon buzgón dolgoznak lelkedben, 
hogy az Én életemnek lényegét, a senkinek sem ártás, a mindenkinek megbo-
csátás, a rászorulókon való segítés magocskáit elültessék a szívedben. De ne 
feledd! Szíved kertjének gondozását nem adhatod át senkinek! Ez a te ked-
ves feladatod a Földön, melyet Irántam való szeretetből naponta vállalnod 
kell. És az az Én örömömnek egyik kedves forrása!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

1132.
Kérdező: INGA ÉS A SZELLEMVILÁG. SZÜLEIMRŐL

1. Inga segítségével kapcsolatba kerültünk a szellemvilággal, de nem    
              érezzük, hogy jó szellemek lennének.

2. Hogyan alakul édesapám sorsa odaát?
3. Anyám betegségének mi az oka, és mi a célja?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A szellemvilággal való kapcsolatotok nem azért szűnt meg születé-

setekkel, hogy azt ti a Földön megpróbáljátok újra helyreállítani. Velem kell 
helyreállítani a jó kapcsolatot, és akkor a szellemvilág lakói majd kiépítik azt 
a forródrótot veletek, amelyre szükségetek van. Mindannyiszor, ahányszor ti 
vagytok a kezdeményezők, s nem várjátok meg, hogy angyalaim nálatok be-
jelentkezzenek, vagy nem várjátok meg, hogy Én erre felszólítsalak bennete-
ket, óriási pszichikai veszélynek teszitek ki magatokat! Egyszerűen kezelhe-
tetlenné válik számotokra a "palackból kiengedett szellem"!

2. Csak gyökeres megtérés, tehát nagyon egyértelmű kapcsolat Velem, 
tud segíteni! 

A Velem való beszélgetés, ima, a Velem való foglalkozás, olvasás, a 
Rólam folytatott társalgások azok az eszközök, amelyek használata által meg 
tudlak benneteket menteni a sok-sok és bonyolult idegmegterheléstől, melye-
ket azok a szellemek okozhatnak, akik nem tisztelnek senkit és semmit,  s 
akik, ha lehetőséget kapnak, bizony nagyon összekuszálnak benneteket!
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Apád állapota változó. Ezért nincs értelme erről tájékoztatást adnom. 
Az viszont fontos lenne, hogy imádkozz érte. Minden ima áldás forrása.

3. Minden betegség célja az, hogy a beteg és környezete a gyakorlati 
szeretet és az ezzel járó áldozatvállalás tüzében engedje kifaragni magát Lel-
kem művészi vésője által. Tehát minden betegségnek elsődleges célja a meg-
térés, és a megtérésre történő felhívás. A gyógyulás csak másodlagos szem-
pont lehet. Ha valaki előtt ez világos, akkor az ok már nem is érdekes! Meg-
valósítandó feladatra mindig a CÉL szólítja fel a halandó embert!

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

1133.
Kérdező: MIÉRT NEM JAVULOK? HOVÁ TARTOZZAM?

1. Mi az oka annak, hogy bár ismerem az ima értékét, mégsem 
    imádkozom rendszeresen?
2. Mi az oka annak, hogy bár tudom, hogy mit kellene tennem,
    mégsem teszem?
3. Érdemes-e inga által kapcsolatba kerülni a szellemekkel?
4. Melyik egyházhoz kapcsolódjam?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az akaratot nem a nagy elhatározás teszi naggyá, hanem a cél meg-

motiválása.  Minél jobban megmotiválod teendőidet,  annál egyértelműbben 
hajlik majd rá akaratod.

Az akarat egy olyan vak képesség, amely természeténél fogva hajlik 
arra, amit az értelem számára kívánatosnak mutat fel. Ezzel már válaszoltam 
is az első és második kérdésedre. 

A kötetlen imának éppen az a lényege, hogy bizonyos problémákat Is-
ten előtt boncolgatsz, illetve bizonyos feladatokat Isten előtt, Iránta való sze-
retetből megmotiválsz, kívánatossá teszel magad számára.

3. Egyáltalán nem érdemes ingával kapcsolatot keresni a szellemvilág-
gal.  Akkor  cselekszel  okosan,  ha  nem  a  szellemvilággal,  hanem  Velem 
akarsz élő kapcsolatot kiépíteni.

4. Egyházad az a baráti köröd, melyet kiépítesz magad körül, természe-
tesen Rám való tekintettel. Ha Engem komolyan veszel, akkor csak idő kér-
dése, és kivétel nélkül minden intézményes egyház vezető, uralkodó rétegé-
vel szemben találod magad. Ha Engem üldöztek,  téged is üldözni fognak, 
feltéve,  hogy Engem felvállalsz,  mint  UTAT (Jn 15;20)! Vagyis,  ha soha 
senkinek nem akarsz ártani, ha mindig mindenkinek meg akarsz bocsátani, és 
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ha nagyon fontos lesz számodra az, hogy segíts a rászorulókon. Ilyen életfor-
mát csak baráti kör képes felvállalni (Mt 18;20). Intézmény soha!

Nagyon ajánlom, hogy olvasd és fontolgasd evangéliumaimat. Abban 
találod meg azt a tiszta, keveretlen búzát, mely biztosítani képes szívem sze-
rint a te lelked fejlődését.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1134.
Kérdező: MI A FÉLELMEM GYÖKERE? JÓL MEDITÁLOK?

1. Szeretnék elcsendesedni, és gondolataimban tiszta maradni.
2. Tudatalatti félelmeimnek mi a gyökere. Gőg?
3. Hogyan kell jól meditálni?
4. Mantrázásról szeretnék hallani.

HANG:" Drága Gyermekem!
1. A testi ellazulás aránylag könnyű. A szellem elcsendesedése már ne-

hezebb eset. Mivel fantáziátokra tudnak hatni a szemtelen szellemek, ezért a 
semmire gondolás nem megoldás. Az ugyan nem probléma, ha elcsendesedé-
sed alatt nemkívánatos gondolatok, mint felhők, úsznak át gondolatod egén. 
Az nem baj, ha valaki feje felett kering egy madár. De az már baj, ha valaki 
fején az fészket is tud rakni!

A  szellemi  elcsendesedéshez  tehát  hozzátartozik  egy bizonyos  kon-
centráltság. „Belégzés: Jézusom, kilégzés: szeretlek, belégzés: Jézusom, ki-
légzés: szeretlek....” Az elcsendesedésnek ez az egyik legegyszerűbb formá-
ja. Ez a "mantrázás", úgy-ahogy, tisztán tudja tartani gondolataidat.

2. Minden félelemnek gyökere egy mulasztás. Általában el szoktátok 
mulasztani  azt,  hogy megbarátkozzatok a halál  gondolatával.  Ennek pedig 
három oka van. Az egyik az, hogy túlságosan engeditek elfoglaltatni magato-
kat evilági dolgok által. A másik az, hogy torz istenképetek van. Nem ismer-
tek helyesen sem Engem, sem az Atyát. A harmadik pedig az az életösztön, 
amely az emberalatti világ fennmaradásához lényeges ugyan, s ezt az élő em-
beri test is magában hordja, de a boldogságra teremtett ember, ha megbarát-
kozik a halál gondolatával, akkor ezt nagyon fel tudja oldani.

3. A jó meditálásnak egyik legnagyobb mestere Loyolai Ignác. Meditá-
ciós könyvei közismertek és könnyen megszerezhetők.

4. A Katolikus Egyházban ezt rózsafüzérezésnek szokták nevezni. En-
nek sokféle formája van. Feltétlenül tisztító eszköz. Ha józan eszedre hall-
gatva, nem menekülésnek használod a megtérés elől, az áldozatvállalás elől, 
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hanem eszköznek ezek megvalósulására, elérésére, akkor minden mantrázás 
nagyon jó.

Nagyon szeretlek, és tudom, hogy feléd áradó szeretetem nem hiábava-
ló!

             Megáldalak a REMÉNY LELKÉVEL!"
******************************************************

1135.
Kérdező: EMBERI KAPCSOLATAIMAT SZERETNÉM JAVÍTANI!

1. Jól nevelem-e gyermekeimet?
2. Hogyan tudnék közelebb kerülni Hozzád?
3. Sajnos, emberekkel nem tudok felszabadultan beszélgetni.
4. Álmaimra csak ritkán emlékszem.
5. Miért kellett kétszer ugyanabban a családban megszületnem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Gyermekeket csak illemszabályokra lehet nevelni. Erkölcsi nevelést 

magadnak kell adnod. Tehát csak önnevelés van erkölcsi téren! Akkor neve-
led jól önmagadat, ha látni lehet rajtad azt, hogy benső béke van a szívedben. 
Számodra ez a legfontosabb!

Senki sem találja meg benső békéjét, ha attól teszi függővé, hogy má-
sok milyenek! Úgynevezett rossz gyerekeknek is lehetnek benső békét meg-
élt szüleik, és jó gyerekeknek is lehetnek nagyon boldogtalan szüleik!

Azt ajánlom tehát, hogy vedd nagyon komolyan saját magad nevelését. 
Ennek legcélravezetőbb formája a jó reggeli ima, tehát, ha megbeszéled Is-
tennel, őrangyaloddal az előtted álló napot, és a jó esti ima, amelyben meg-
vizsgálod, hogy amit reggel elhatároztál, abból mi és hogyan valósult meg.

2. Az előző pontban már válaszoltam e kérdésedre is.
3. Az nem baj, ha emberekkel kapcsolatban nem vagy közlékeny. Ha 

valóban szeretsz Engem, akkor úgyis el fogsz jutni olyan lelki élményekhez, 
amelyeket nem fogsz tudni magadban tartani. De ezt nem szabad erőltetni.

4. Semmi erkölcsi hátrányt nem jelent az, ha nem emlékszel álmaidra. 
Tehát ez boldogságodat nem érinti.

5. Senkinek sem kell kétszer ugyanabban a családban megszületnie.
Őrangyalod  mindig  veled  van.  Kérd  segítségét!  Köszönd  meg neki, 

hogy már annyiszor segített, és hogy nagyon szeret téged! Ez számára sokat 
jelent, mivel nagyon tiszteli szabadságodat, és nagyon szeretné, ha lelkileg 
érett, tudatosan Istennek élő emberré fejlődnél.

           Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!
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**************************************************

1136.
Kérdező: JÁTÉKSZER VAGYOK?

A képzeletem játszik velem vagy szellemek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Két oka van annak, hogy a szellemvilág felhívta magára a figyelmedet. 
Az egyik ok az, hogy örülj! Legyen szívedben bizonyosság arról, hogy 

egy mérhetetlen szeretet szemmel kíséri sorsodat. Ennek az örömnek azon-
ban nem szabad olyan hatásának lennie, hogy fűnek-fának beszélj erről. 

Egy örömöt ugyan el lehet mondani, de nem lehet átadni. Azok a ké-
pek, amelyek előtted megjelennek, ha másoknak beszélsz róluk, akkor többet 
ártanak, mint használnak. 

Igen, mert a másik ok, amiért ezeket láthatod, az éppen a te megerősö-
désedet szolgálja. Mások nemcsak nem értenék meg, de félreértenék, dicsek-
vésnek tartanák, és ezzel magadnak is és természetesen Nekem is csak meg-
nehezítenéd azt a munkát, amely a szeretet növekedését van hivatva megva-
lósítani a Földön.

Légy tehát nagyon fegyelmezett, és jól nézd meg, hogy kit avatsz be bi-
zalmadba! Az okosság és óvatosság főleg azokat kell hogy jellemezze, akik a 
természetestől eltérő hatásokat élnek át.

Azt is ajánlom, hogy a megjelent képektől kérdezd meg, elfogadnak-e 
Engem, mint Isten Fiát, Uruknak? Azért ajánlom ezt, mert szép képeket a 
nagy megtévesztő is tud produkálni, de azok, akikben Én élek, le tudják lep-
lezni  mesterkedéseit.  E  leleplezésnek  egyik  legkönnyebb módja  éppen az 
előbb ajánlott rákérdezés.
     Megáldalak SZERETETEM és JÓZANSÁGOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
1137.
Kérdező: ÖNGYILKOSRÓL ÉS EGY VAD GYERMEKRŐL

1. Egy öngyilkosról szeretnék hallani!
2. Egy vallástalan öngyilkosról is szeretnék hallani!
3. Egy ellenséges, vad gyermekről szeretnék hallani!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  A te kedves ismerősöd, akiről azt a hírt kaptad, hogy önkezével ve-

tett véget földi életének, furcsa módját választotta annak, hogy másokon se-
gítsen. De ő valóban így gondolta! 
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Mivel minden szellemi teremtmény örök sorsát a szándéka határozza 
meg, és nem a cselekedete, ezért az illető inkább nyert a halála által, mint 
vesztett. Környezete viszont nem nyert e halállal. Tehát hiába volt a jó szán-
dék az eltávozott részéről, mert az itt maradottak nem nyertek általa.

Gyakori  az  az  eset,  amikor  valaki  környezete  miatt  lesz  öngyilkos. 
Ilyenkor az öngyilkos nem mindig, de a környezete mindig rosszul jár! Igen, 
mert  elveszítenek egy olyan lehetőség-sorozatot,  amely nagyban segíthette 
volna őket  Hozzám közelebb  kerülni,  nagyban segíthette  volna  őket  saját 
szeretetük tisztultabb kibontakozására.

2. A másik öngyilkossal kapcsolatban is áll, amit az előbb mondottam. 
De még hozzá kell tennem valamit.

Tudnotok kell, hogy sohasem az Én megbocsátásomon múlik boldog-
ságotok. Sajnos, hogy a köztudatban az él, hogy minden ezen múlik. El kel-
lene gondolkodnotok azon, hogy Én képtelen vagyok jogi igazság-keretben 
gondolkodni! Vagyis képtelen vagyok úgy mérlegelni, hogy kinek mi jár. 

Ha egyszer Isten Önmagára megteremtett valakit, annak csak egyetlen 
dolog járhat Isten részéről: az, hogy Isten szeresse őt, és hogy ő boldog le-
gyen! Ezt kell megértenetek. Ha ezt megértitek, akkor meg fogjátok azt is ér-
teni, hogy Isten nem BÍRÓ! Nem, hanem ATYA! 

Tulajdonképpen az Engem nem szeretés számotokra azt jelenti, hogy 
magatokat  nem szeretetitek,  hogy -  minden látszat  ellenére -  magatoknak 
tesztek rosszat! 

Azt pedig lépten-nyomon megtapasztalhatjátok, hogy Én képtelen va-
gyok boldoggá tenni azt, aki nem akar boldog lenni. Tehát nem tudok fából 
vaskarikát csinálni, vagyis nem tudok szívbékét adni annak, nem tudom ter-
mészetessé tenni azt, aki természetellenesen él! Az Én szeretetem irántatok 
tehát VALÓDI! Tehát IGAZSÁGBAN tud csak megnyilvánulni! Abban az 
IGAZSÁGBAN, amit ti  realitásnak neveztek! Amikor magamat IGAZSÁG-
NAK neveztem, akkor arra az egyetlen erkölcsi igazságra gondoltam, amely 
minden szellemi lény boldogságának forrása. Vagyis arra, hogy az a BOL-
DOG, AKI SZERET!

Azt éred el tehát, amire törekszel! Ha arra törekszik valaki, hogy be-
csapja önmagát, akkor ez meg is fog történni. 

Ti mindannyian azért jöttetek le a Földre, hogy segítsetek egymásnak 
kikerülni az önbecsapás csapdáit. 

Segíteni csak annak lehet, aki ezt kéri. Akik intézményeket, szerveze-
teket állítanak fel, azok olyanokon is segíteni akarnak, akik ezt nem kérik. Ez 
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az oka annak, hogy minden intézmény és szervezet előbb-utóbb embertelen-
né, tehát természetellenessé, Lelkem munkáját korlátozó törvény-labirintussá 
válik. Ezért olyan fontos megkülönböztetni tudni egy organizmus, tehát egy 
élőlény, és egy organizált szervezet között.

3. Az említett gyermekről ma sem mondhatok mást, mint amit a Sirák 
Bölcsesség-könyvében olvashatsz a 30-dik fejezet 1-13-ban.

A gyermekkel nem lehet kompromisszumot kötni. Vagy a szülő paran-
csol a gyermeknek, vagy a gyermek a szülőnek. Harmadik lehetőség nincs! A 
gyermeket idomítani kell! Aki ezt elmulasztja, az árt a gyermeknek is, árt ön-
magának is. 

Nem jó orvos az, aki nem végzi el a szükséges műtétet, nehogy fájdal-
mat okozzon a betegnek. Nem jó szülő, nevelő az, aki a fájdalomtól kíméli a 
gyermekét. Aki ezt az igazságot nem veszi figyelembe, az meg fogja tapasz-
talni, hogy a gyermek nem fogja elmulasztani azt, hogy fájdalmat okozzon 
szüleinek, nevelőinek. Sajnos, ez a fájdalomokozás a gyermek számára már 
nem fog sokat jelenteni!

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

1138.
Kérdező: CSAK EGYETLEN VALLÁS ÜDVÖZÍT?

1. Keleti vallások tanulmányozása érteti meg velem Jézust.
2.  A bűn, mint bumeráng, már magában hordja büntetését.
3. A Lélekkeresztség = beavatás.
4. Az utolsó ítélet és a feltámadás körét nem tudom összeegyeztetni a 
reinkarnációval és a karma törvényével.
5. Csak egyetlen vallás üdvözít?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Többször  említettem  már  a  HANG-könyvekben,  hogy embernek 

nem szoktatok születni. Emberré VÁLNI kell! Egyértelműen tökéletes ember 
csak Én voltam! Példát adtam nektek (János 13;15)!

Az emberi természet és Én, teljesen fedjük egymást! Mindaz, ami a kü-
lönböző kultúrákban és vallásokban az emberi természet tökéletes kibonta-
kozását valósítja,  Bennem egyértelműen megtalálható.  Tehát nem ellentét, 
hanem egység van köztem és az emberi természet tiszta megnyilvánulása kö-
zött. 

Ami a különbséget illeti, az az, hogy az emberi természet letisztult for-
máját Tőlem függetlenül, Engem nem ismerve, csak a sok és nehéz reinkar-
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nációk sorozatát vállalva tudjátok elérni, és csak így tudtok eljutni a megfele-
lő megvilágosodásra. Míg, aki Engem befogad, az azt a VILÁGOSSÁGOT 
fogadja be, AKI megvilágosít minden világra jövő embert azért, hogy Isten 
gyermeke legyen (János 1;12)!

2. Tökéletesen jól látod! A bűn, vagyis a szeretetlenség ártani csak an-
nak árt, aki ezt a szeretetlenséget éli!

3. A Lélekkeresztség és az újjászületés tartalmát tekintve nem ugyanaz. 
Mindkettő beavatás! Az újjászületés egy új teremtmény létrehozása (2Kor 
5;17-18/a). A Lélekkeresztség pedig ebben az új életben kapott feladat-válla-
lás lepecsételése (Lukács 4;18-19).

4. Az e pontban megfogalmazott nehézséged abból adódik, hogy egy 
másik  dimenzióban történt  eseményt  akarsz  tér-idő dimenzióban  egységre 
hozni. Nem lehet! Olyan ez, mintha egy csak síkban látó élőlénynek akarnád 
megmagyarázni, hogy mi az a fönt és mi az a lent.  Egyszerűen nincsenek 
meg azok a szellemi szervei, melyek segítségével ezt meg tudná érteni! Csu-
pán odáig juthat el, hogy elfogadja: van fönt és van lent. De abban az állapot-
ban, amelyben van, nem tud ezekkel mit kezdeni. Így vagy te is. Van föltá-
madás, van utolsó ítélet, de nem tudsz vele mit kezdeni ott, ahol azt tapaszta-
lod, hogy van születés és van sorsvonal.

5. Senkit semmiféle vallás nem üdvözít! A vallások arra valók, hogy 
eszközöket nyújtsanak mindenkinek arra, hogy mindenki  tapasztalatilag át-
élje és felismerje: van lelkiismeret, és vagy ennek megfelelő, vagy ezzel el-
lentétes döntések vonalában éli életét. 

A jó szándékú, de téves lelkiismerettel élő ember is Engem akar meg-
valósítani.  Ilyen értelemben igaz az,  hogy csak Bennem lelhet  üdvösséget 
mindenki! A rossz szándékú ember tudatosan él lelkiismerete ellen. Üdvös-
ségét tehát saját elgondolásaiban véli meglelni. Természetes, hogy az ilyen 
ember nem képes üdvözülni! Nem, mert nemcsak nem törődik lelkiismereté-
nek finomításával,  hanem egyenesen ellentétben áll ezzel! Az ilyen ember 
egyetlen vallásban sem üdvözülhet, míg az előbbi bármiféle vallásban üdvö-
zülhet.

Kedves Barátom! Nagyon örülök neked! A szellemvilág boldog lakói, 
az ég angyalai nagy szeretettel köszöntenek!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL, BIZALMÁVAL!"
*******************************************************

1139.
Kérdező: CSALÁDOM GONDJAIRÓL ÉS EGY NAGY ÉLMÉNYRŐL
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1. Családom, környezetem gondjait nagyon szenvedem. 
    Hogyan tudnék segíteni?
2. Egy nagy élményemre szeretnék magyarázatot kapni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bármennyire is sürgető igénnyel lép fel benned az a vágy, hogy bele-

szólj környezeted életébe, mindaddig nem szabad ezt megtenned, amíg hall-
gatásod miatt nem érzed magad bűnrészesnek. 

Tehát  mindaddig,  amíg azt  nem tapasztalod,  hogy a környezetedben 
történt rossz helyeslését tételezik fel rólad, hallgatnod kell! Tehát csak akkor 
szólhatsz, ha ez békét teremt szívedben! 

Egy észlelt rossz miatt nem azért kell felemelni szavatokat, hogy az a 
rossz megszűnjön, hanem azért, hogy szívetekben az éljétek át, hogy benne-
teket nem terhel már felelősség a megvalósuló rosszért. Ennek lényegét na-
gyon egyértelműen fejeztem ki Máté 5;39-42-ben.

Eredményesen segítened általában csak annak lehet, aki erre felkér té-
ged, és csak lehetőségedhez képest kell ezt tenned. Ha nem ezt a tanácsot kö-
veted, akkor ennek nem szeretet a forrása, hanem megkötözöttség, tehát egy 
olyan szabadság hiánya, amely nem segíti, hanem akadályozza a helyes sze-
retet megvalósulását.

Tőlem tanulj szeretni! Én szólok mindenkinek a lelkiismeretén keresz-
tül, amikor valaki szeretetlenül cselekszik, de cselekedetében nem akadályo-
zom. Nem, mert tudom, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, aki 
pedig nem Istent szerető, az éppen a rossz megtapasztalása által juthat he-
lyes, jóra irányuló felismerésre.

Korod és eddigi élettapasztalatod legyen elég arra, hogy önmagad meg-
javításán, szereteted, türelmed, jó szándékod kimunkálásán fáradozz tovább.

2. Az általad megélt élmény arra való, hogy kereszted hordozásához a 
szükséges erőt ne körülményeid megváltoztatásától reméld, hanem abból a 
megtapasztalt bizonyosságból, hogy a szellemvilág melletted áll, segít téged, 
és te éppen ezáltal a segítség által minden áldozatra képes vagy Értem!

Nagyon szeretlek, és megáldalak LELKEM EREJÉVEL!"
*******************************************************

1140.
Kérdező: ÜDVÖZÜLHET AZ, AKI GAZDAG? ŐRANGYALOMRÓL

1. Mostani őrangyalomnak mi a neve?
2. Az átlagnál gazdagabb ember üdvözülhet-e?
3. "Külön" élek feleségemtől. Mi erről a HANG véleménye?
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HANG: "Kedves Barátom!
1. Jelenlegi őrangyalod neve: LUCENSZ. Számodra ő az a világító, aki 

segít téged abban, hogy egyre jobban és egyre tisztábban láss! Szükséged is 
van erre!

2. Egy ember üdvösségét nem az dönti el, hogy mije van, hanem az, 
hogy amije van, azt mire használja. Tárgy senkit sem üdvözít. Döntő a maga-
tartás. Döntő, hogy hogyan él valaki, és nem az, hogy kivel vagy mivel él.

3. Mint tudod, az Én Lelkem a kapcsolat lelke. A szeretet nem ismer 
válást. Csupán tudomásul veszi, ha elhagyták.

Mérhetetlen szeretetem Lelkem által nyilatkozik meg. Lelkem gyümöl-
cseinek felsorolását megtalálhatod a Galatákhoz címzett levél 5-dik fejezeté-
nek  22-23-dik  verseiben.  Amikor  most  megáldalak,  akkor  e  gyümölcsök 
megjelenését kívánom életedben.

Megáldalak a SZENTLÉLEK GYÜMÖLCSEIVEL!"
*******************************************************

1141.
Kérdező: SE VELE, SE NÉLKÜLE

A mostani társkapcsolatomban a se vele, se nélküle, a hogyan vele, ho-
gyan nélküle keresztjét cipelem. Nem látok megoldást. Nem tudom, mit te-
gyek.
HANG: "Gyermekem!

Nem is tudom, hogyan nyúljak a lelkedhez úgy, hogy szeretetem na-
gyobb bizonyosság legyen számodra,  mint  a fájdalom, melyet  lelki  sebeid 
már akkor is okoznak, ha csak érintem őket. De hozzád kell nyúlnom, mert 
kérdeztél. Aki kérdez, az mindig számíthat rá, hogy feleletet,  igaz feleletet 
hall  Tőlem.  Igen.  Csak  az  a  szeretet  hiteles,  amely igazságban  nyilvánul 
meg! Igen. Csak az igazság tesz szabaddá téged is, mint minden szellemi te-
remtményemet (János 8;32).

A te életedben jelenleg az igazság az, hogy boldog is akarsz lenni, és 
környezetedet is meg akarod változtatni, mert úgy gondolod, hogy ezen az 
úton érheted el boldogságodat. Így is mondhatom: akarod azt, amit Én, vagy-
is, hogy boldog légy, és akarod azt, hogy boldogságod megvalósulása mások 
megváltozásától függjön, vagyis akarod azt, amit Én nem akarok. Hát ez az 
út vagy a bolondok házába vezet, vagy valami narkotikumhoz, tehát valami 
olyan eszköz használatához, amely lehetővé teszi pillanatnyilag azt, hogy ne 
kelljen gondolkodnod. Mindkettő tehát üzembiztosan az elembertelenedés, 
tehát a boldogtalanság útja. Ki akarsz tehát kerülni egy olyan döntést, egy 
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olyan áldozatvállalást, amely nélkül egészen biztos, hogy boldog soha nem 
lehetsz.

Drága Gyermekem! El kell már döntened, hogy mit akarsz!? Akarsz-e 
valóban Engem,  tehát  a  boldogságodat,  vagy pedig  csak  pótcselekvésnek 
akarsz Engem, hogy továbbra is kétfelé sántikálj?! Ezt Én helyetted eldönteni 
nem tudom. Segíteni megpróbálok neked, de helyetted dönteni, ez olyan len-
ne, mintha helyetted akarnék boldog lenni! Ez nem megy!

Nekem nincs más eszközöm számodra, mint saját Magam! Élettársad-
dal való kapcsolatod nem gyógyítható. Akkor sem, ha ő ennek ellenkezőjét 
állítja. Akkor sem, ha te ennek ellenkezőjét állítod! Neked el kell döntened, 
hogy neki hiszel vagy Nekem hiszel?! Ha Nekem hiszel, akkor fel kell szá-
molnod e kapcsolatot. De nem azáltal, hogy neki hátat fordítasz, hanem azál-
tal, hogy Felém közeledsz. 

Ő fog majd neked hátat fordítani, ha komolyan Felém fordulsz! Az ez-
zel járó fájdalmat gyógyulásod érdekében vállalnod kell. Olyan ez, mint mi-
kor valakinek vállalnia kell egy operációval járó fájdalmat a gyógyulás érde-
kében.

Az elmondott álmaid arra figyelmeztetnek, hogy ugyanúgy, mint eddig, 
ezután is szükségszerű következményei lesznek döntéseidnek.

Álmaidban azon döntéseid végkifejlettségét élhetted át, amelyeket nem 
Mellettem, nem Értem és természetesen nem Velem hoztál.

Drága Gyermekem!  Mivel  Én nem tudok ellentmondásba  keveredni 
Önmagammal,  ezért  nem  tudom  megakadályozni  sem  azt,  hogy Ellenem 
dönts,  sem  azt,  hogy döntésednek  ne  legyenek  logikus  következményei. 
Amilyen fát ültetsz, olyan gyümölcsöt fogsz arról szüretelni. A jó fának jó, a 
rossz fának rossz gyümölcse terem! Egyikről sem a fa tehet. Az tehet róla, 
aki ültette!

Ha Mellettem döntesz, akkor még fel fogsz keresni leveleddel, és Én 
továbbra is megígérhetem neked, hogy Bennem nem fogsz csalódni! 

Soha nem hagyom magukra azokat, akik hisznek Bennem, akik szeret-
nek Engem! Mindig igazolom enyéimnek, hogy ők a Győztes oldalán állnak, 
ha Mellettem állnak! Szeretném ezt neked is igazolni!

Megáldalak LELKEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

1142.
Kérdező: HANG-  ÉS TESTI-KAPCSOLAT-PROBLÉMÁM  VAN

1. A HANG című könyvek olvasása közben itt-ott úgy érzem, 
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    hogy nincs összhangban az evangéliumokkal.
2. Kétszer elváltam. Elhagytak! Merjek harmadszor is 
    házasság lépni?

 3. Egyházi házasság nélkül bűn a testi kapcsolat?
4. Testvérem testileg, lelkileg beteg. Meggyógyul valaha?

HANG: "Gyermekem!
1. Ha a HANG című könyvekben olyasmit találsz, ami ellenkezésben 

áll  az evangéliumaimban olvasható gondolataimmal,  akkor az nem Tőlem 
van! Én nem kerülhetek ellentétbe önmagammal! 

Nagyon kérlek, írd meg a HANG-médiumomnak, hogy te milyen ellen-
tétet találtál. Ő nagyon hálás lesz ezért neked! Az eddig több mint ezer rea-
gálásból  csupán öt  levél  kifogásolta  a  HANG-könyvek tartalmát,  s  ebből 
négy azt vetette a médium szemére, hogy hogyan merészelt egyházi engedély 
nélkül ilyen könyveket kiadni. 

Egy volt csak olyan, egy naiv kis legényke, aki csupa össze-vissza csa-
csiságokkal jött elő, pontatlanul idézve a Bibliát, a HANG-könyvek monda-
tait. Tehát úgy akarta megjátszani a nagyokost, hogy az inkább nevetséges, 
mint bántó. Te viszont csak említed, hogy találtál Tőlem nem származható 
gondolatokat, de nem említed meg, hogy melyek voltak ezek. 

Ezután teszed fel a további kérdéseidet. Ez így nem logikus. Nem, mert 
ha nem a te elgondolásod szerint válaszol a HANG, akkor azzal áltathatod 
magadat, hogy lám, te már előre jelezted, te már feltételezted, hogy nem Én, 
Jézus, hanem valaki más, akár csupán maga a médium, válaszol. Ez így nem 
jól van! De válaszolok kérdéseidre. Igyekezni fogok úgy válaszolni, hogy ne 
találj bennük ellentétet az evangéliumokban talált gondolataimmal.

2,3. Írod, hogy nem akarsz egyedül élni, de tartasz egy harmadik házas-
ság gondolatától is. Továbbá akarsz mással testi kapcsolatot, de szeretnél ez-
zel együtt szentáldozáshoz is járulni, mert mint írod, ez neked nagyon fontos. 
Mindebből az következik, hogy szeretnél a Katolikus Egyház keretén belül 
úgy élni, hogy ne kelljen ennek az egyháznak az előírásait megtartanod. 

Milyen tanácsot adhatok Én neked erre? Ne törődj egyházad előírásai-
val? Ez tényleg ellentétben állna az evangéliumaimmal. Törődj vele? Ez el-
lentétben áll jelen állapotoddal. Írod, hogy neked kell döntened. Ez igaz. De 
akkor miért kérdezel Engem? 

Megmondom, hogy miért kérdezel. Azért, mert nem akarod teljes mér-
tékben magadra vállalni  döntésedért a felelősséget. Kiskaput vársz Tőlem, 
mely nyitva áll, ha menekülni kell! Nem biztosítok kiskaput!
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Mivel  nagyon szeretlek,  ezért  olyan  elveket  ismételek  meg,  melyek 
megmásíthatatlanok.

A/ Soha senkit nem tett még boldoggá házasság! Vigyázz! Legtöbben, 
amikor boldogságot mondanak, akkor ezalatt örömet értenek és élvezetet kí-
vánnak. A boldogság nem ez. A boldogság, amint egyik filozófusotok böl-
csen megfogalmazta: a jónak a birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Egyet-
len ilyen  jó van, melynél ez lehetséges: a SZERETÉS!, tehát maga az IS-
TEN! 

B/ Mindig mindenkit csak Isten tehet boldoggá, mivel minden szellemi 
lényt ERRE, ÖNMAGÁRA teremtett!

C/ Mindig azt a legnehezebb szeretni, akivel együtt éltek a Földön. Ez 
azért van így, mert körülményeitek arra valók, hogy leleplezzenek bennete-
ket, tehát hogy helyes önismeretre jussatok, és arra, hogy az Isten iránti sze-
retetetekről, tehát az áldozattá válás vállalásának mértékéről magatok és má-
sok előtt is tanúságot tegyetek.

D/  Csak  a  mulandó  élet  elvesztése  árán  van  örök  élet  megnyerése 
(Máté 1;39; Márk 8;35; Lukács 9;24)!

Drága Gyermek! Egyetlen olyan felekezet sincs a világon, amely bele-
menne abba, hogy kimazsolázzátok belőle azt, amit éppen kellemesnek vél-
tek magatok számára, és félretegyétek azt, ami éppen áldozatot követel tőle-
tek. Így van ezzel a Katolikus Egyház is!

4. Testvéred betegsége nagy lehetőség arra, hogy ő is,  környezete is 
jobban felismerje az önzetlen szeretet fontosságát, és vállalja annak kereszt-
jét.

Nagyon szeretlek! És újra arra kérlek, írd meg, miben látod ellenkezni 
a HANG hangját az Én evangéliumaim hangjától. Azért nagyon fontos ez, 
mert a HANG-médiumnak segítenetek kell, hogy egyre tisztultabban, egyre 
egyértelműbben fogalmazza meg azokat a gondolatokat, amelyeket Én, Jézus 
sugallok benne. E médium által nagyon sok embernek áldása akarok lenni!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
******************************************************

1143.
Kérdező: FÉRJEM HÚSZ ÉV UTÁN VÁLNI AKAR

1. Több mint húsz éve vagyunk házasok. Férjem válni akar.
2. Van-e kiút életem zsákutcájából?

HANG:" Drága Gyermekem!
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Isten mindenható! De csak annak számára, aki úgy akar boldog lenni, 
ahogy Isten akarja! Aki nem úgy akar boldog lenni, ahogy azt az Isten akarja, 
azon az Isten sem tud segíteni!

Mi által akar boldogítani Isten?  Előbb arról mondok pár szót, hogy mi 
által nem. Isten senkit nem akar és nem is tud boldoggá tenni a körülmények 
által. Isten senkit nem akar és nem is tud boldoggá tenni egy másik ember ál-
tal. Isten senkit nem akar és nem is tud boldogítani Önmaga által.

E három NEM UTÁN elmondom, hogy hogyan akar és hogyan tud Is-
ten mindenkit boldogítani. Kettőn áll a vásár! Rajtad és Istenen! Nem vélet-
lenül írtam így a sorrendet! Azért írtam így, mert e sorrendből bizonyos érte-
lemben az Istent ki is hagyhatom. De téged nem! Vagyis: RAJTAD FOR-
DUL MINDEN!

De azért írtam mégis melléd az Istent is, mert bár rajtad fordul boldog-
ságod, de csak azáltal, hogy benn az életedben Istent abszolút elsőnek helye-
zed. Vagyis nincs második! Ha ezt megértetted, akkor kerül, amibe kerül, el-
indulsz a benső béke, vagyis a Földön elérhető boldogság felé.

Isten akkor abszolút ELSŐ, ha minden áldott nap Ő mondja meg, hogy 
hogyan és miért kell élned. Azt, hogy kiért kell élned, azt nem mondja meg, 
mert éppen azért első, mivelhogy Érte élsz! 

Ilyen előzmény után, már mondhatom, hogy nincs olyan mélység, nincs 
olyan kétségbeejtő helyzet, amelyből ki ne hoználak, ha Engem fölvállalsz! 
Egy pillanatra se gondold, hogy képtelen vagy rá, mivel az Én erőm a te erőd 
mindaddig, amíg Nekem hátat nem fordítasz. 

Én sokkal  jobban szeretlek  téged,  mint  bárki  szerethetne  a  világon. 
Nézz a keresztre! Hát így szeret  téged az Isten! E szeretet elől  nem lehet 
örökké menekülni! E szeretet mindig eléd kerül, és ezt mondja: 'Nézd! E ke-
reszt másik oldalán hely van számodra is! Egy csak az tud lenni Velem, aki 
úgy adja magát Nekem, mint Én adom magamat neki! Az ember boldogság-
forrása az Én áldozati oltáromon, az Én keresztemen található meg, de csak 
annak, aki keresztemen áldozati bárányként Hozzám simul! Nem úgy van, 
hogy kis boldogságnak kis ára van, nagy boldogságnak nagy ára van. Csak 
NAGY boldogság van, és ennek lealkudhatatlanul nagy ára van (Márk 8;35)!'

Most megijesztettelek?! Szándékom nem ez volt. Szándékom az, hogy 
megértessem veled: soha nem szenvedsz egyedül! Benned szenvedek akkor 
is, ha te erről nem tudsz. De boldogítani csak akkor tudlak, ha tudod, hogy a 
te szenvedésed az Enyém is! Ha ezt felismered, akkor le tudom csendesíteni 
szíved háborgó tengerét, bármilyen vihar korbácsolta azt fel!
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    Én vagyok a megbocsátás, az erő, a megoldás, a béke, az ÉLET! Rajtam 
kívül csak gyűlölködés, elgyengülés, feszültség, békétlenség, HALÁL van, 
ami a POKOL!

Én nem választhatok helyetted. Minden segítséget megadtam neked ah-
hoz, hogy Engem válassz! Minden rajtad áll!

Ne azzal emészd magadat, hogy te mit tettél, ne arról álmodozz, hogy 
ő, akiről valaha azt gondoltad, hogy boldogítani fog, most mit fog tenni! Ke-
resd és leld fel azokat a lehetőségeket, amelyek által Velem jobban kapcso-
latba kerülhetsz! Csak így jutsz megoldásra (Máté 6;25-34-ig bezárólag. El-
mélkedj erről!)

Örülj annak, hogy azzal a "tragédiának" nevezett eseménnyel, amelybe 
életed került, egy óriási lehetőséget kaptál a valódi megtérésre!

Én nemcsak mondom, de élem is (ismét csak azt mondom, hogy nézz a 
keresztre!) az irántad való szeretetemet. Most ezzel a mérhetetlen és múlha-
tatlan SZERETETEMMEL MEGÁLDALAK.  Vess magadra keresztet!"

*******************************************************
1144.
Kérdező: FURCSA HATÁSOK ÉRTEK AZ UTÓBBI IDŐBEN

1. Több évvel ezelőtt egy búgó hang kíséretében lebénultam.
2. Rendkívüli fényjelenség, színes vibrálás jelenik meg olykor a
    szememben.
3. Olyan valami jelenik meg előttem, ami nem bánt, de én félek.

HANG: "Gyermekem! 
Elöljáróban meg kell  mondanom,  hogy általában nem tartozik  a  lé-

nyeghez az, ami történik valakivel. A lényeghez az tartozik, hogy ki hogyan 
viselkedik abban a körülményben, amelyben történnek vele az események. A 
földi ember életének értékét az határozza meg, hogy mennyire tud  belülről  
elindulva hasznára lenni azoknak, akikkel együtt él. Számodra azért tartom 
fontosnak, hogy ezt tudomásul vedd, mert nagyon kimerítővé válik az a ma-
gatartás,  amelyben valaki  arra  figyel,  hogy mi  történik  vele,  és  nem arra, 
hogy őáltala mi történik másokkal! 

Csak fokozódik a félelmed, ha nem hallgatsz Rám! De csökken, sőt 
megszűnik, ha arra teszed a hangsúlyt, hogy hol és hogyan tudj másoknak 
szolgálatára állni.

Sajnos, a megsérült emberi természet nagyon hajlamos arra, hogy ese-
mények, akár a Földről származnak, akár máshonnan, eltereljék a lényegről a 
figyelmét. Szinte minden idegbetegségnek ez a melegágya!
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Az első és a második pontban említett problémád is főleg érrendszeri 
probléma. Mint mindenki, úgy te is ki vagy téve a szellemvilágból és min-
denféle létezőtől eredő különböző sugárzásoknak. Az ingadozó vérnyomás 
és az ingadozó cukorszint nagy lehetőséget adnak e sugárhatások nem éppen 
szerencsés érzékelésére. De félned nem szabad! Nem, mert nincs mitől. Ne-
ked csak magadtól kell  tartanod! Pontosan ezt tudod kivédeni azzal,  hogy 
nem a veled történtekre koncentrálsz,  hanem a Tőlem kapott  feladataidra. 
Ezekre mindig rá tudom irányítani figyelmedet, ha van reggeli imád, és időt 
szánsz arra, hogy megbeszéld Velem teendőidet.

Őrangyalaidtól se olyasmit kérdezz, hogy mi és miért történik veled, 
hanem azt, hogy Én mit kívánok tőled. Azt nem kell kérdezned, hogy mi a 
legfőbb feladatod, mert azt tudnod kell: a szeretni tanítás! De a hogyanját bi-
zony meg kell beszélnünk, meg kell beszélned őrangyaloddal.
   Drága Gyermekem! 

NAGYON SZERETLEK és MEGÁLDALAK!"
*******************************************************

1145.
Kérdező: TÉVEDÉSEM SZERETNÉM JÓVÁ TENNI

1. Jó szándékkal helytelen irányba vezettem embereket.
2. Irányt váltottam, s ezért sok támadás ér bennünket.
3. Válaszút elé állítottam tanítványaimat. Türelmetlenül?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Minden jó szándékú ember többé-kevésbé helytelen irányba vezeti 

azokat, akik rá hallgatnak. Ennek egyszerű oka az, hogy ti tükör által,  ho-
mályban láttok. Egyedül Én voltam az a világtörténelemben, aki csalhatatla-
nul helyes irányba tudtam állítani enyéimet, mivel nekem nem kellett mást 
tennem, mint Magamra mutatni, és ezt mondani: "Én vagyok az ÚT!"

2.  Nyilvánvaló,  hogy támadások  érnek!  Pontosan  azért  mondottam, 
hogyha Engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak (János 15;20).

3. Nem voltál türelmetlen. Nem lehet két úrnak szolgálni (Máté 6;24).
Arra azonban fel kell hívnom a figyelmedet, hogy jó szándékú embe-

rekkel  kapcsolatban nemcsak a tartalomra,  hanem a formára is  vigyáznod 
kell. Az igazság csak akkor termékeny, ha szeretet a házastársa!

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

1146.
Kérdező: ÁLLHATATLAN VAGYOK?
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Nem találom helyemet. Abbahagytam az egyetemet is, mert úgy gon-
do-
          lom,  hogy az örök élet szempontjából nincs értelme.
HANG: "Drága Gyermekem!

Bármennyire szeretlek, nem tehetem meg, hogy ne mondjak neked el-
lent. Sőt! Éppen, mert szeretlek, azért nem hagyhatlak tudatlanságban.

Szellemi emberré kell válnod! Ez csak tanulással megy! Nagyon is sok 
értelme van az egyetemnek és minden iskolának, amely pallérozza az eszete-
ket! Az kétségtelen, hogy a lelki fejlődés, tehát a szeretetben való növekedés 
a lényeg!  De ehhez nagyszerű eszköz minden iskolai végzettség. 

Vigyázz! Az ősellenség hangja az, ami a szellemi munka áldozatától el 
akar terelni téged. Az értelemnek figyelme és az akaratnak fegyelme az a sín-
pár, amely nélkül csak cammogni tudsz előre, de komoly haladást ezek nél-
kül el nem érhetsz!

A megkezdett munkák be nem fejezése biztos jele annak, hogy pszi-
chés bajok vannak nálad! Ezekből Én képes vagyok meggyógyítani téged, de 
csak akkor, ha te is komolyan akarod. Talán már ismered az Én szállóigémet: 
'Veled és érted mindent, de nélküled semmit!' Ezt vésd jól az eszedbe, szí-
vedbe egyaránt!

Csak akkor találhatod meg helyedet, ha Én nálad helyet találok!
Megáldalak a BÁTORSÁG  és az ERŐ  LELKÉVEL!"

******************************************************
1147.
Kérdező: MÉLYÍTENI AKAROM KAPCSOLATOMAT AZ ÉGIEKKEL

1. Hogyan kerülhetek közelebb Jézushoz?
2. Beszélj a küldetésemről!
3. Szeretném, ha átadhatnék egy üzenetet az égieknek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha a reggeli imádban figyelsz Rám, akkor mindig tudni fogod, hogy 

hogyan lehet egyre közelebb kerülni Hozzám!
Tudnod kell, hogy a lelki életben nincs statikus állapot. Vagy előre ha-

lad valaki, vagy hátra. Vagy fejlődsz, vagy visszafejlődsz. 
Akkor vagy a fejlődés útján, ha saját szavaiddal napközben is beszél-

getsz Velem. Akkor vagy a fejlődés útján, ha állapotszerű benned az, hogy 
együtt járjuk földi életed útját, ha együtt éljük át emberi kapcsolataidat is, ha 
együtt éljük át, hogy te Bennem és Én benned szeretjük az Atyát. Tehát ak-
kor, ha állapot benned az Én Lelkem hatékony jelenléte, vagyis a Galata le-
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vél 5: 22-23-ban olvasható lelki  gyümölcsök. Felsorolom ezeket itt,  mivel 
nemcsak te olvasod e sorokat, hanem olyanok is olvasni fogják, akiknek nem 
lesz kezük ügyében a Biblia: A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, béke, türe-
lem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisz-
taság.

2. Küldetésed azonos az Enyémmel! Amint az Atya küldött  Engem, 
úgy küldelek Én téged (János 17;18). Nem kell félned! Én veled vagyok (Já-
nos 14;23). Küldetésed tartalma tehát a szeretni tanítás, amelyet, ha engeded, 
akkor Lelkem irányításával az egész mennyország örömére meg tudsz valósí-
tani.

Keress magadnak olyan közösséget, amelyben nemcsak Rólam, hanem 
Velem és Tőlem tanulhatsz. Vagyis olyan közösséget, melynek tagjai egy-
aránt imádkoznak és tanulnak, vagyis beszélnek Velem és beszélnek Rólam.

Az ősellenség mindent elkövet, hogy egyre kevesebb legyen az ilyen 
közösség, de azért, ha valaki akar, akkor talál ilyet. Ha pedig nem talál, ak-
kor teremt!

3. Minden hozzánk címzett üzenet eljut hozzánk! Mi is nagyon szere-
tünk téged! E téren élen jár Velem Mária, égi édesanyád, és azok az angyali 
lelkek, akik nagy gonddal végzik segítő munkájukat veled kapcsolatban.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1148.
Kérdező: MIÉRT ANNYI A SZENVEDÉS?

1. Miért kell annyi szenvedésen keresztül mennem?
2. Boldogabbra fordul-e életem azzal, akire gondolok?
3. Jó úton járok-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Föld nem a mennyek országa. A mennyek országa Velem jelent 

meg közöttetek (Márk 1;15). Ti emberek soha nem jutnátok helyes önisme-
retre, ha nem lenne szenvedés a Földön. Önismeret nélkül pedig Engem sem 
tudtok felismerni. Pontosan a szenvedések teszik bizonyossá a Hozzám tarto-
zást (János 17;14)! Szenvedésemben tehát osztoznod kell, ha dicsőségemben 
is osztozni akarsz. A földi szenvedésem és az örök dicsőségem elválasztha-
tatlanok egymástól. Csak együtt lehet vállalni a kettőt (Lukács 24;26)!  

2. Nem fordul boldogabbra életed azzal, akire gondolsz. Kizárólag Én 
vagyok arra rendelve,  hogy boldogítsak! Mindenkinek az a feladata,  hogy 
Velem legyen egyre szorosabb kapcsolatban. Aki ezt teszi, ahhoz csatlakozni 
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fognak olyanok, akik szintén Engem keresnek. Így meg tudják osztani egy-
mással a hazataláltság örömét, s együtt növekedhetnek abban a boldogság-
ban,  amelynek  tartalma  az  Engem birtoklás,  a  Velem együtt  élés  (János 
14;23).

Én vagy első vagyok valakinek az életében, vagy nem is vagyok ott! A 
Velem kialakított kapcsolat nem lehet  pótcselekvés! Én csak lényeg lehetek 
életedben, és nem járulék!

Te már mélyen szívedbe vésted, hogy Én mérhetetlenül szeretlek téged, 
csak azt nem érted, hogy miért engedtem meg azt a sok vihart, melyben ré-
szed volt. 

Bármilyen  furcsa  most  neked,  a  te  érdekedben  tettem,  amit  tettem. 
Amint Atyám is a saját érdekemben engedte meg azt a sok szenvedést, mely-
ben részem volt, ahogy Lukács 24;26-ban olvashatod. E szenvedések csak az 
örök élet szemszögéből értelmezhetők: 'mi ez az örökkévalósághoz képest?!'

3. Én vagyok az ÚT (János 14:6)! Ha nem teszed másnak azt, amit nem 
szeretnél, ha veled tennének mások, ha azt teszed másnak, amit szeretnéd, 
hogy veled is tegyenek mások, akkor jó úton jársz! Én vagyok az ÚT. Ha Ve-
lem jársz, akkor tiéd a világ világossága (János 8;12)!

Kimondhatatlanul szeretlek! Megáldalak BÉKÉMMEL!"
*******************************************************

1149.
Kérdező: HOGYAN SZERESSEM AZT, AKI MEGCSAL?

1. Rossz erők akarnak uralkodni rajtam.
2. Házastársam mással folytat viszonyt. Hogyan szeressem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Földön olyan háború folyik enyéim ellen, amely minden nap küz-

delemre szólít fel. A földi élet ilyen! Ha meginogsz, ha sebeket kapsz, Én 
erősíteni, gyógyítani akarlak! Én is szenvedtem kísértést! 

Te a Győztes oldalán állsz! E gondolatból erőt meríthetsz!
2. Csak az a szeretet érdemli meg, hogy szeretetnek nevezzék, amely 

IGAZSÁGBAN nyilvánul  meg.  A  benned  megszólaló  benső  hang  igazat 
mond, bár kicsit pontatlanul fogalmaz. Nem az a helyes fogalmazás, hogy te 
mit érdemelsz tőle, hanem az, hogy ő hűtlen, s ennek a következményeit ma-
gára kell vállalnia mindaddig, amíg bűnbánatot nem tart. 

Te akkor szereted őt helyesen, ha nem hunysz szemet hűtlensége felett. 
Ezt neki tudomására kell hoznod. Te bárány lehetsz, de nem lehetsz birka, ha 
Hozzám akarsz tartozni. Aki Hozzám tartozik, azt lehet felhasználni, de nem 
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lehet kihasználni! Vagyis csak arra lehet felhasználni, hogy önismeretre se-
gítse a másikat, s nem szabad engedned, hogy kihasználjon, vagyis hogy el-
odázza annak felismerését, hogy Ellenem fordult! Senkinek sem épülhet bol-
dogsága más  család  életének romjaira,  boldogtalanságára.  Ezt  tudomására 
kell hoznod, ha az Én szeretetemmel szereted őt!
   Drága Gyermekem! Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
1150.
Kérdező: JÓ A HÁZSZENTELÉS?

1. Nyugtalanítanak éjszakai kopogások.
2. Szeretném megszenteltetni a lakásomat.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem elégedhetsz meg tüneti kezeléssel. Az imák, a keresztvetések, a 

szenteltvíz használata, a házszentelések, ezek mind-mind csupán tüneti keze-
lések. Jók ezek, de nem szabad ezekre tenni a hangsúlyt. Most megmondom 
neked, hogy mi a lényeg.

Gyermekem! A szellemvilág keresztül-kasul jár benneteket állandóan. 
Éjjel-nappal benne éltek a szellemvilág birodalmában, mint a hal a vízben. 
Akárcsak fizikailag a rádió hullámainak tengerében.

A rossz szellemektől nem kell félned, ha Hozzám tartozol. Inkább ők 
félnek tőled, mert te a Győztes oldalán állsz! Hozzám könnyű tartozni. Csak 
annyit kell mondanod, hogy elfogadsz Engem Uradnak, Szabadítódnak. 

Ha ennyi reggeli imád van, akkor már olyan vagy a rossz szellemek 
számára, mint a szúnyogok számára az, aki bekente magát szúnyogirtóval. A 
szúnyogok dünnyöghetnek körülette, de rá nem szállhatnak. Ez természetük 
parancsa! Ha Belém öltöztél az előbb említett reggeli fohásszal, akkor a szel-
lemvilág  természetének  parancsa  az,  hogy csak  azok  jöhetnek  közeledbe, 
akik Engem is, téged is szeretnek!

Egyszerűen nem kell foglalkoznod a kopogásokkal. Legfeljebb annyit, 
hogy eszedbe juttassa:  Dicsőítened kell Istent. Ha ezt teszed, akkor a rossz 
szellemek sohasem fognak kopogni. Bolondok lennének önmaguk ellen dol-
gozni. 

Ha pedig mégis van kopogás, annak ellenére, hogy dicsőíted Istent, ak-
kor az vagy valóban hőingadozás következménye, vagy a jó szellemek jelen-
létének igazolása. Ez tehát csak megnyugtathat, mivel felhívják figyelmedet 
arra, hogy nem vagy egyedül, hogy jó társaságban vagy.
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2. Lakásodat te is megszentelheted! Nem kell mást tenned, mint szen-
teltvízzel meghintened a négy égtáj felé a szobádat az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek nevében! Szenteltvízhez könnyű hozzájutni.

Drága Gyermekem! Örülj Nekem! Függetlenül attól,  hogy van kopo-
gás, vagy nincs kopogás. Én vagyok! És, mint tudod, nemcsak vagyok, ha-
nem érted vagyok veled, benned!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1151.
Kérdező: MIT JELENTENEK ÁLMAIM?

1. Álmomban utasítást kaptam, hogy kérjem el a feladatomat az Atyá-
tól. 

         2.Egy évtizedek óta nem látott családnál vagyok álmomban. Jó nekem 
      ott! Ott azt mondták, hogy egy médium helyét kell elfoglalnom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amit álmodban kaptál utasítást, azt ébrenlétben meg kell valósíta-

nod! Igen. Ébren és figyelemmel kell reggel beszélgetned Isteneddel, hogy át 
tudja adni neked az aznapra szóló eszközöket feladatod teljesítésére. 

A lényeget tudod. Feladatod az, hogy mindenkit, akivel közelebbi kap-
csolatba kerülsz, meg kell tanítanod szeretni, vagyis arra, hogy soha ne árt-
son senkinek, hogy mindig bocsásson meg mindenkinek, és segítsen ott, ahol 
segíthet.

Nem ezt kell átvenned, hanem azokat az eszközöket akarja megmutatni 
neked az Atya, amelyekkel a szeretni tanítást, mint célt, megcélozhatod.

2. Nagyon mélyre nyúlnak részfeladataid gyökerei. Közvetítő szerepe-
det egyértelművé kell tenned magad előtt is, hogy kellő alázattal tudd adni 
másoknak azt az erőt, ami Tőlem kaptál, azt a bátorítást, amely Velem össze-
kapcsol és megelevenít embertársaidban, és azt a békét, amely az új látások 
hatására sem borul fel, hanem inkább jobban elmélyed benned és azokban, 
akik felé küldetésed szól.

E második álmod tehát egy olyan beavatás egyik része, amely tovább 
segít a lelki fejlődésed útján.

Azt ajánlom, hogy maradj a józan realitások talaján. Légy türelmes, és 
csak arra koncentrálj, hogy a napi feladatok minőségére figyelj. Vagyis na-
gyobb gondod legyen az, hogy hogyan teszel valamit, mint az, hogy mit te-
szel. Azt, hogy mit kell tenned, legtöbbször nem te határozhatod meg. De az, 
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hogy hogyan teszed azt, amit tenned kell, az tőled függ. Erre kell hát tenned 
a hangsúlyt!

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

1152.
Kérdező: PIÓ ATYÁRÓL

1. Pió atyáról szeretnék hallani!
2. Nem tudok úgy együtt lenni Istennel, ahogyan szeretnék.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Pár évtizeddel ezelőtt hagyta el a Földet az a testvérem, akit ti Pió 

atyának neveztek. Ez a volt kapucinus, franciskánus barát ma is sokat segít 
azoknak, akik lelki vezetést kérnek tőle.

Köszönjétek őt meg Istennek, mert a ti korotok egyik legnagyobb két-
lábon járó kegyelme volt ő közöttetek. A könyv, mely róla szól, megszerez-
hető.

Piusz atya, a ti országotok nagyszerű gyermeke, akit ti méltán jelölhet-
tek a "szent" jelzővel, pár éve hagyta el a Földet. Azóta sokat segített már 
médiumomnak, a HANG című könyvek szerzőjének és másoknak is. Érte is 
adjatok hálát Istennek!

2. Minél több dicsőítő imát mondasz saját szavaiddal, annál jobban tu-
dod fegyelmezni magadat, annál jobban fogsz tudni koncentrálni arra, hogy 
Velem együtt vagy.

Szeretetem nemcsak segít neked, de tud várni is arra, hogy egyre job-
ban átadd magadat olyan szolgálatokra, amelyeket Értem vállalsz.

 Megáldalak a TÜRELEM és BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1153.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Jól értem-e a Szentháromság lényegét?
2. Van egy feladatom, amelyet nem tudok tisztán látni, és így nem is 
tudom jól megoldani. Kérem segítségedet!

HANG: "Kedves Barátom!
1. A Földön mindenki tükör által, homályban lát. A Szentháromságról 

gondolt gondolatok mindig csupán szimbólumok lehetnek számotokra. Még 
a színről színre látásban sem lehet a legmagasabb szellemi lényeknek sem át-
fogni kimerítően a Szentháromságot. Egyedül Isten Lelke ismeri Isten mély-
ségeit.  De ez ne bátortalanítson el  téged! Az, amit  te a Szentháromságról 
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megsejtettél, mérhetetlenül nagy energiákat tud felszabadítani benned. Igen, 
mert sejtésed éppen az, hogy a SZERETET az ISTEN!

2. Minél jobban törekedni fogsz feladatokban gondolkodni, annál na-
gyobb lehetőséget kapok Én benned arra, hogy átjárjalak és irányítsalak a 
szabadság Lelkével, a LÉLEK SZABADSÁGÁVAL.

Nagyon örülök neked! Írásod stílusán átragyog Lelkem harmóniája, s 
ez téged is, másokat is melegséggel, üdeséggel tölt el. Görcsöket feloldó, bé-
kességet felkínáló, megértésre reményt keltő hangulatot tudok teremteni álta-
lad azoknak, akik kapcsolatba kerülnek veled. És ez nem kevés abban a kor-
ban, amelyben most éltek!

Megáldalak LELKEM ÖRÖMÉVEL!"
******************************************************

1154.
Kérdező: MIRE LEHET BIZTATNI VALAKIT?

1. Biztathatok-e egy világtalant, hogy visszanyeri látását?
2. Biztathatom-e azzal, hogy megfelelő "belső" látáshoz jut?
3. Válhat-e jézusi munkássá?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Vakságát mindenki  vagy hozta magával, vagy kapta mástól,  vagy 

szerezte magának. Mindhárom esetben eszköz arra, hogy érzékenyebb legyen 
olyan dolgok iránt, amelyek az átlagember képességeit meghaladják.

A Velem való kapcsolat nincs kötve a fizikai szem durva látásához. De 
mindenki megkapja ezt az eszközt, ha a Tőlem elfogadott feladat elvégzése 
ezt megkívánja. Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó, és min-
denkinek megadja a szerepéhez szükséges eszközöket.

A testi szemek csak olyasmiben adnak segítséget, ami a mulandó dol-
gokban ad némi eligazítást.  A lényeget testi  szemmel látni  sohasem lehet! 
Ezért gyakrabban jelent akadályt, mint segítséget a lélek szabad szárnyalásá-
ra.

Ezt figyelembe véve ígérheted, hogy az illető visszanyeri látását, ha a 
megtérésre teszi a hangsúlyt. Minden képesség egyben felelősség forrása is!

2. Mindenki eljut benső látásra, ha akar! A döntő az, hogy a látni vá-
gyót  milyen  vágyak  vezérlik.  Akinek  fantáziája  állandóan  mulandóságok 
bűv-körében él, akik csupán olyan sikerélményekhez akarnak jutni, amelyek 
az egészséges szemű embereknek sem jutnak osztályrészül, azok még akkor 
sem jutnak benső látásra, ha szemük meggyógyul. De aki rájön arra, hogy 
Engem mindenki megtalálhat,  ha akar, mivel mindenkiben ott vagyok, aki 
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Engem szeret (János 14;23), az tudja, hogy Atyám mindenkinek megadja azt, 
amire szüksége van (Máté 5;32)! Ez nemcsak ételre, italra, ruhára vonatko-
zik, hanem minden képességre és minden lehetőségre is.

3. Minden embert munkára kérek fel. Igenis világosítsd fel az illetőt, 
hogy pontosan az az értelme életének, hogy képességeihez mérten Értem él-
jen. Egy látás képességével nem rendelkező ember, ha igaz szeretet él benne, 
gyakran jobban és több embernek tud szemeket nyitni az igazi értékek meg-
látására,  mint akárhány ép szemű ember!

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

1155.
Kérdező: NEM ÉRDEMES SZERELMESNEK LENNI!

Nem érdemes egy embert szerelemmel szeretni?
HANG: "Drága Gyermekem!

Most egy kis történetet mondok el neked, s ezzel mutatok rá, hogy a 
szerelemmel kapcsolatban mi a legfőbb probléma nálatok. Nevezzük a törté-
net egyetlen főszereplőjét N-nek.

N meghívást kap egy csodálatos, varázslatos üdülőhelyre. Még brosú-
rát, képeket, ismertetőt is kap erről a helyről, bár ezek a brosúrák nagyon ha-
loványan érzékeltetik az üdülőhely fenséges pompáját, gazdag kínálatát.

N elindul az üdülőhelyre. Alig tesz meg pár kilométert, egy olyan hely-
re érkezik, mely nagyon hasonló a brosúrában leírtakhoz, csak kissé halová-
nyabb. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy biztosan ez az! Meg is áll, letelep-
szik, berendezkedik hosszasabb tartózkodásra. A brosúráról már meg is fe-
ledkezik, úgy gondolja, azt csak a fantázia színezte ki túlságosan, s az igazi 
üdülő az, ahol most él. 

De hamarosan rájön, hogy az általa választott üdülő messze elmarad 
várakozásaitól. Azzal a gondolattal nem tud szóba állni, hogy talán nem is ez 
az az üdülő, ahová jönnie kellett volna. Csupán azt éli meg, hogy becsapták 
őt!

Pedig nem csapták őt be! Csupán ő keverte össze a minden fantáziát 
felülmúló  üdülőt  azzal  az  üdülővel,  amelynél  leállt,  amelyről  azt  hitte, 
hogy.... Tehát valójában ő csapta be saját magát.

Drága  Gyermekem!  Ti  mindannyian  szerelemre  vagytok  teremtve. 
Atyám és Én minden fantáziát felülmúló szerelmes szeretettel szeretünk ben-
neteket! Ennek a szerelemnek visszhangja hangzott benned is, amikor szerel-

1326.



mesen kezdtél  szeretni.  De túl  hamar vélted megtalálni  szerelmed tárgyát 
(személyét). Valójában önmagadat csaptad be!

Drága Gyermek! Életedet csak olyan személlyel kösd össze, aki Hoz-
zám, a szerelem TENGERÉHEZ segít téged közelebb, és óvakodj attól, aki 
önmagát a szerelem TENGEREKÉNT mutatja be neked. Ha pedig nem kö-
zeledik senki hozzád ilyen szándékkal, akkor se légy nyugtalan, mert Én, Jé-
zus, benned élek, és érted élek benned! Nekem sem volt könnyű rád várni! 
Tudjál most te is áldozatot hozni Értem!

A földi életben három olyan érzés van, amely csodákra képes: a vallás, 
a hazaszeretet és a szerelem. Mindháromnak feladata az, hogy VELEM egye-
sítsen! És mindhárom elrontása a legnagyobb rosszat, a Tőlem való eltávolo-
dást képes megteremteni bennetek.

Ismétlem: Csak olyannal kösd össze életedet, aki HOZZÁM segít kö-
zelebb téged. Isten mindenkit ÖNMAGÁRA teremtett, és mindaddig nyugta-
lan lesz szívetek, amíg BENNEM meg nem nyugszik.

Megáldalak az ÉBERSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1156.
Kérdező: GÁTLÁSOS VAGYOK

1. Gátlásos vagyok, s nehezen tudok megszólalni.
2. Olvashatatlan a kérdés.(Médium megjegyzése)

HANG: "Kedves Barátom!
Olvashatatlan írásod azt jelenti, hogy görcsös én-központúságod követ-

keztében nemcsak nem bírod, de nem is akarod átlépni önmagadat. 
Furcsa módon az lépi át önmagát, aki el tudja fogadni magát olyannak, 

amilyen, s így már nem maga körül forog, hanem inkább teendőivel foglalko-
zik. Ezt bizony gyakorolnod kell. Ez nem megy "magától"!

A magaddal nem törődés egyben magadat nem kímélés is. Amíg maga-
dat kíméled, addig nem tudsz megfelelően törődni másokkal. Ha nem kímé-
led magadat, csak akkor leszel alkalmas arra, hogy másokkal megfelelő kap-
csolatot tudj kiépíteni.

Neked nem pihenésre van szükséged, hanem munkára! És arra, hogy 
másokra légy jobban tekintettel!

Én nagyon szeretlek, de ez nem boldogíthat téged mindaddig, amíg te 
is nem kezded el nagyon és helyesen szeretni azokat, akikkel kapcsolatba ke-
rülsz. 
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A boldogság, ami nem más, mint a benső béke, nem attól függ, hogy 
mások  hogyan  viszonyulnak  hozzád,  hanem attól,  hogy te  hogyan  viszo-
nyulsz másokhoz, tehát attól, hogy mennyire tanulsz meg TŐLEM helyesen 
szeretni! 

Írásod olvashatósága vagy olvashatatlansága mindig meg fogja mutatni 
neked, hogy hol tartasz a helyes szeretésben, vagyis hogy mennyire vagy te-
kintettel másokra.

Megáldalak az ALÁZAT és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1157.
Kérdező: SOK KÜLÖNBÖZŐ KÉRDÉS

1. Mi a véleményed rólam?
2. Minden eddigi életem hitetlen volt?
3. Szüleimet én választottam?
4. Egyik tanáromat ismertem már más életemben is?
5. Valóban szóltál leányomhoz?
6. Leányomnak lesz társa és gyermeke?
7. Aki zsidó, az mindig annak születik?
8. Mi a karmikus bűnöm?
9. Messze járok a helyes ÚTTÓL?

HANG: "Kedves Gyermekem!
1.  Véleményem rólad az,  ami  neked magadról,  mikor  lelkiismeretet 

vizsgálsz.
2. Nem volt minden életed hitetlen. Hitetlen ember nincs is! Csak arról 

lehet szó, hogy helyesen vagy helytelenül hisz valaki. Mindenki abban hisz, 
amiért él! Helyesen csak az hisz, aki Értem él!

3. Szüleidet te választottad. Mindenki maga választja szüleit. Ebben is 
példát adtam nektek.

4. A 4, 5, 6 kérdéseid forrása kíváncsiság, és nem lelki épülés.
7. Nem mindig születik zsidónak az, aki zsidóként halt meg.
8. Karmikus bűn nincs. A bűn: mindig tudva és akarva tenni a szeretet 

ellen. Te is sok ilyen bűnt követtél el, s ezért kellett lejönnöd a Földre. Újjá 
kell születned mostani testedben, ha nem akarsz újra lejönni a Földre. Akkor 
születsz újjá, ha hiszel ebben, kitartóan kéred Tőlem, és bűnbánó lélekkel vá-
gyod ezt.

Van karmikus sorsvonal. Ez végighúzódik egész életeden. Ez ad neked 
lehetőségeket arra, hogy újjászületésed után vágyakozzál.
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9. Én mindig az ÚTRA hívlak. Arra az ÚTRA, amely azonos VELEM!
Azt, hogy mennyire jársz a helyes úton, a reggeli imáid és esti lelkiis-

meretvizsgálataid mutatják meg. Mivel ez változó, ezért pontos válasz nem 
adható kérdésedre. 

Ha elolvastad volna a HANG-könyvek mind a tíz kötetét, akkor kérdé-
seid legtöbbjét föl sem tetted volna.

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretnélek az újjászületés kegyelmében 
részesíteni. Kérd ezt, és készülj fel rá szándékvilágod tisztításával és vágyaid 
Felém irányításával.

Megáldalak LELKEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

1158.
Kérdező: MILYEN VAGYOK?

1. Magamról, életemről szeretnék egy átfogó képet kapni.
2. Feladataimról, jövőbeli munkámról, a Veled való további élet lehe-
tő-  
    ségeiről szeretnék hallani valamit!
3. Szeretnék egyre jobban kedvedbe járni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az a vágy, ami téged feszít és hajt, az a kívánságod, hogy könnyeb-

ben, lendületesebben tudj együttműködni Velem, ez mind szép, de nem reá-
lis.

A Földre azért jöttél  le, mert  születésed előtt  nem akartad elfogadni 
azt, hogy az igazi, önzetlen szeretet nemcsak abban áll, hogy másért élj, ha-
nem abban is, hogy mérkőzz meg azokkal a lehúzó erőkkel, amelyek bizony 
mindig a könnyebb megoldások felé akarnak terelni. 

Vállalnod  kellett  egy olyan  természetet,  amely az  alázata  mellett  is 
nyugtalan, és a megelégedettsége mellett is többre, másra vágyik annál, mint 
aminek elérésére képesnek véli magát.

Ez a benső ellentmondás egy olyan hontalanság érzetét kelti benned, 
amely egyszerűen föl nem oldható.

Ha majd  tudomásul  veszed,  hogy olyan  vagy,  amilyen  vagy,  akkor 
könnyebben tudomásul fogod majd venni, hogy az embereket is el kell tud-
nod fogadni olyanoknak, amilyenek. És azt is, hogy Engem sem lehet mássá 
tenni sem azzal, ha szeretnek, sem azzal, ha nem szeretnek.

2. A te jövőd nem kisebb és nem nagyobb, mint az Én jövőm benned. 
Partneremnek akarlak, és te nagyon tudod lelked mélyén, hogy ilyen fenséges 
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feladatod van. A partnerség Velem egyben barátság is! Minden barátság ve-
lejárója, hogy vagy azonosak között  jön létre, vagy azonossá teszi  azokat, 
akik barátként fogadják el egymást. E második az, mit neked vállalnod kell! 

Mit kell vállalnod? Elfogadni azt, hogy a tanítvány nem lehet különb a 
mesterénél (Lukács 6;40). Azt, hogy nemcsak különb, de könnyebb sem le-
het sorsod, mint az Enyém (János 15;20).

Itt most ne csak külső erők támadására gondolj, hanem azokra a bántó 
szellemi erőkre is, amelyeknek Én is ki voltam téve, mivel Engem is csak 
egy időre hagyott el a Gonosz (Lukács 4;13). A "test kívánsága, a szemek kí-
vánsága és az élet kevélysége" (1János 2;16) nem az Atyától vannak. Ezek 
ellen közösen kell küzdenünk a te életedben is. Ez kettőnk közös feladata. 
Ha ezt vállalod Velem, akkor a legfőbb életcél, a szeretni tanítás máris előt-
ted áll.

3. Nagyon örülök, hogy szeretnél jobban kedvembe járni. Ez a szándé-
kod, ez a törekvésed juttat a Mennyországba!, vagyis a színről színre látásra.

Megáldalak a BÁTORSÁG és a TÜRELEM LELKÉVEL !"
*******************************************************

1159.
Kérdező: RÉSZLET EGY LEVÉLRE ADOTT VÁLASZBÓL

Részlet egy anyagi problémákkal küzdő, és e téren segítséget kérő le-
vélre adott válaszból:

MÉDIUM: "Bennem valóban szól Jézus, de Ő csak morális kérdésekben ad 
eligazítást, mint tette kétezer évvel ezelőtt, amikor a názáreti Ács alakjában, 
mint vándortanító, elindult hirdetni,  hogy Vele elérkezett az Isten országa, 
melyet mindaz megtalál, aki hajlandó az Ő szándéka és tanítása szerint átala-
kítani a gondolkodását (Márk 1;15).

Ha tehát erkölcsi kérdésekben, tehát az Isten gondolata szerinti boldog-
sága érdekében terjeszt kérdéseket a HANG elé, akkor azokat írja meg, s én 
megküldöm Önnek a HANG válaszát. De a mulandó élet anyagi problémái-
ban sem kétezer évvel ezelőtt, sem most nem ad olyan tanácsot, ami anyagi 
gazdagodáshoz vezethetne.

Jézustól tehát nem lehet várni, hogy olyan segítséget adjon, amelynek 
következtében  gondolkodás-átalakítás  nélkül  is  el  tudná  mondani  valaki, 
hogy elég a pénze."

*******************************************************
1160.
Kérdező: SOK KÉRDÉSRE KEVÉS VÁLASZ
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Harminchat kérdés.
HANG: "Kedves Barátom!

Ha elolvasod és át is elmélkeded az eddig megjelent HANG-könyvek 
10 kötetét, akkor kérdéseidre magad is választ fogsz tudni adni önmagadnak. 
Szellemi erőfeszítés nélkül nem lehet sem szellemileg, sem lelkileg fejlődni.

Magadnak kell elmélyedned evangéliumaimban, ha azt akarod, hogy a 
Tőlem származó és neked is örök életet felkínáló tanításom ne csupán ruha 
legyen rajtad, hanem energia legyen benned!
  Megáldalak az ERŐFESZÍTÉS és a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
1161.
Kérdező: MIÉRT NEM TELJES FIAM GYÓGYULÁSA?

Mi az oka annak, hogy fiamnak, aki mozgássérült,  a kezelések után 
csak rövid időre javul állapota?

HANG: "Drága Gyermekem!
Fiad nyilván csupán tüneti kezeléseket kap. Gyökeres orvoslást nem le-

het senkinek kívülről adni! Csak belülről! Fiadnak belül kell megtalálnia éle-
tének értelmét. Amíg ezt nem éri el, addig jobb is számára, ha nem él át vég-
leges testi gyógyulást.

Ti nehezen hiszitek el, hogy a betegség is kegyelem! Büntetésnek éli-
tek meg, pedig nem az, hanem felszólítás arra, hogy behatóan gondolkozza-
tok életetek értelméről, vagyis a mulandóság és az örökkévalóság értékrend-
jéről. 

Ha valaki ezt teszi, az hálás lesz azért, hogy a körülmények besegítet-
tek neki abban, hogy őszinte legyen önmagához, és olyan önismeretre jusson, 
amely lehetővé teszi Számomra, hogy békét teremtsek szívében.

Ne csupán a gyógyulásért, hanem inkább a tiszta benső látás kegyelmé-
ért imádkozzatok. Csak ennek következtében lehet áldásos a gyógyulás!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1162.
Kérdező: HOL GYÓGYÍT ISTEN EMBERE?

1. Áldó, gyógyító erősítést kérek.
2. Hol van az a Damaszkusz, ahol Isten embere meggyógyít?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Benned és veled szenvedek. Az Én szenvedésem sohasem hiábava-

ló! Aki Velem együtt szenved, akivel Én együtt szenvedhetek, az óriási lehe-
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tőségeket kínál fel környezete számára annak érdekében, hogy helyes önis-
meret,  letisztult  hűség, önzetlen szeretet  és olyan szemlélet  formálódjék a 
szívekben, amely az önismeret mellett megfelelő helyre teszi az örök értéke-
ket, szemben a mulandóság értékeivel. 

Az természetes vágy benned, hogy meg akarsz gyógyulni. Az már mi-
nősített vágy, ha erőt akarsz ahhoz, hogy szenvedéseidben Velem akarj job-
ban eggyé válni. De a csúcs, amelyet meg kell céloznod, az az, hogy áldássá 
tudjalak tenni betegségedben, egészségedben egyaránt környezeted számára. 
Ha erre törekszel, akkor Én Magam vagyok az a Damaszkuszi ÚT, és Én 
Magam vagyok az az Isten-ember, aki gyógyítalak, ha így vagy áldás, és gyó-
gyítok másokat  általad,  ha úgy vagy áldás.  De mindenképpen a gyermeki 
Rám-hagyatkozás a döntő!

2. Fölkértem médiumomat, hogy ő is imádkozzon érted. Mások imája 
azért fontos számodra, mert  a  nagy egész, melynek szerves része vagy, és 
amelyet az Én „titokzatos testemnek” is szoktatok nevezni, így tesz téged al-
kalmassá arra, hogy az egész világ számára kegyelmi forrássá légy.

Ne feledd! Az Én erőm a te erőd is! Megáldalak azzal a testi, lelki ál-
dással, amelyre naponta szükséged van!

Nagyon szeretlek!!!"
******************************************************

1163.
Kérdező: ÖT  ÁLMOMRÓL KÉREM A HANG VÉLEMÉNYÉT!

1. Az égen gyönyörű szivárványt és csillagokat láttam!
2. Egy gyönyörű környezetben csak szépet láttam.
3. A Földet térképszerűen láttam, s egy részén piros kereszt.
4. Gyönyörű tájat láttam, ahová nem volt könnyű bejutni.
5. Szintén gyönyörű körülmények között tudom magam.

HANG: "A földi világ és a szellemvilág dimenziója között - hasonlattal élve 
- olyan különbség van, mint egy gyönyörű szőttes bal- és jobbfele között. Te 
álmaidban a földi életből, tehát az életed baloldaláról átláthattál életed jobb-
oldalára, tehát arra a kegyelmi oldalra, ahol igazi otthonod vár téged. Erre 
gondolva mondtam egykor, hogy elmegyek és helyet készítek nektek (János 
14;2).

Bízzál Bennem! Az él helyesen, aki a boldog örökélet reményében él! 
Ehhez igazítsd a földi életed mulandó értékeit!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1164.
Kérdező: HOGYAN ÉS MIBEN  VÁLTOZZAM MEG?

1. Mit jelent homlokomon a jel?
2. Hogyan tudom csökkenteni a bennem lévő feszültséget?
3. Mikor kérhetek segítséget másoktól?
4. Jól szeretem-e családomat?
5. Hogyan találhatom meg önmagamat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban vannak jelek, inkább így mondom: szimbólumok, melyeket 

hordoznotok kell,  és amelyeket csak a szellemvilág szellemei és a Földön 
azok láthatnak, akiknek munkájához e szimbólumok ismerete szükséges. 

Neked nem kell ezzel törődnöd, de nem árt, ha tudsz róla. Őrangyalaid-
nak a te szimbólumod jó eligazítást ad arra, hogy hatékonyan tudjanak segí-
teni neked azok, akik látják rajtad e szimbólumot.

2. Meg kell tanulnod relaxálni! Ennek elérésére ma sok eszköz áll ren-
delkezésetekre. Ha valaki naponta csak tíz percet relaxál, az már nagy benső 
rugalmasságra tesz szert!

3. Naponta kell kérned a bölcsességet arra, hogy ne kihasználni, hanem 
felhasználni akard embertársaidat.

4. Az szereti jól családját, aki Engem jól szeret. A reggeli és az esti 
imáid pontosan megmutatják, hogy hol tartasz e téren.

5. Meg kell tanulnod egyre jobban feladatokban gondolkodni. Felada-
tokban, és nem személyekben. Bizony volt olyan, hogy Én még Pétert is lesá-
tánoztam (Máté 16;23), Édesanyámat is megtagadtam (Lukács 8;21), amikor 
nem feladatokban, hanem személyekben akartak gondolkodni.
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1165.
Kérdező: MI A VÉLEMÉNYED RÓLAM?

1. Miért vonzódom a gyermekekhez inkább, mint a felnőttekhez?
2. Mi a véleményed rólam?
3. Lesz-e gyermekeket szerető társam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A gyermekekhez való túlságos vonzódásodnak kettős oka van. Az 

egyik az,  hogy a gyermek egyszerű,  ártatlan,  őszinte,  s általában nyitott  a 
jóra. Mindazok, akikben van fogékonyság ezek iránt, vonzódnak a gyerme-
kekhez.
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A másik ok már nem pozitív. Nem, mert gyermekekkel szemben nem 
kell különösen ügyelni arra, hogy valaki hogyan fejezi ki magát, nem kell ak-
kora felelősséget érezni, mert a gyermek óhatatlanul játékos, és azért a játék 
mindig csak játék!

A gyermek, ha szóvá is teszi egy felnőtt hibáját, de nem vonja a felnőt-
tet felelősségre. Ilyen értelemben tehát az emberek magatartása lehet köny-
nyelműbb. Sajnos ennek a következménye az, hogy sok gyermek felnőtt ko-
rában sem veszi komolyan az életet. Gondolj a ma annyira divatos diszkók és 
különböző videók, magnók hatására!

A gyermek nagyon aranyos tud lenni, nagyon lehet őket szeretni,  de 
szeretni tanítani a felnőtteket kell. Márpedig minden felnőttnek ez a hivatása! 

A gyermek legyen aranykulcs a szülőkhöz, a felnőttekhez. Erre töre-
kedj!

2. Rólad az a véleményem, amit a reggeli és esti imáidban kihallasz 
szívedből, ha a reggeli imádban saját szavaiddal beszéled meg Velem a na-
podat, és az esti imáidban saját szavaiddal komoly lelkiismeret-vizsgálatot 
tartasz, vagyis visszaemlékszel arra, hogy mit beszéltél meg reggel Velem.

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

1166.
Kérdező: MIÉRT JÖTTEM LE A FÖLDRE?

1. Megszentelni vagy megszentelődni jöttem le a Földre?
2. Hol tartok az újjászületés felé vezető úton?
3. Nincs kedvem folytatni az iskolát.
4. Hogyan segíthetem szüleimet fejlődésükben?
5. Elhunyt hozzátartozóimról szeretnék hallani!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A megszentelődés által szentelsz meg másokat. Országotokban egy-

számjegyű azok száma, akik csak megszentelni jöttek le közétek.
2. Reggeli és esti imáidban, ha saját szavaiddal beszélgetsz Velem, ak-

kor el tudom neked mondani, hogy hol tartasz lelkileg. Életed hullámzásában 
bőven van hangulati elem, s ez nem kedvez annak, hogy határozott választ 
lehessen mondani lelki fejlődésed intenzitásáról.

3. Az iskola és egyéb vállalt feladat befejezetlensége nemcsak külön-
böző lelki betegségek érzékelhető tünete, de még az egészséges lelkületet is 
képes beteggé tenni.
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Amíg más, bölcs emberek szemében is nem válik számodra lehetetlen-
né egy elkezdett feladat befejezése, addig maradj hűséges még akkor is, ha 
már semmi kedved sincs hozzá. A befejezetlen munkák vagy éretlen benső 
jellemről tanúskodnak, vagy éretlen jellemmé formálnak. "A mennyek orszá-
ga erőszakot szenved...erőszakosok szerzik meg azt!" (Máté 11;12) Nagyon 
természetes, hogy nem másokon kell erőszakot vennetek, hanem önmagato-
kon!

4.  Szüleid lelki  fejlődésében akkor és úgy tudsz segíteni,  amikor  és 
ahogy ők ezt kérik tőled. Hidd el!, éppen elég energiát igényel az, hogy saját 
lelki fejlődésed haladását tudd biztosítani!

5. Elhunyt hozzátartozóid között vannak olyanok, akik már nem szo-
rulnak segítségre. De ezekről nem adhatok személy szerint tájékoztatást. Ezt 
tiltja a szellemvilág törvénye, mely Engem is kötelez! Persze ritka kivételek 
vannak! A te kéréseddel kapcsolatban azonban ez nem áll fenn.

Imádkozz halottaidért! Ez áldást jelent számodra is, mivel erősíti ben-
ned a szellemvilággal létrejött kapcsolatodat, s ugyanakkor növeli az egyete-
mes szeretet-szintet.

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

1167.
Kérdező: OKA VAGYOK GYERMEKEM HALÁLÁNAK?

1. Miért halt meg mindkét fiam egyszerre? Miattam?
2. Akadályozzák kapcsolatfelvételünket unokánkkal. Miért?
3. A gyermeknek gyarapítunk. Ez az életcélunk.
4. Miért ilyen gonosz a menyem?
5. Megkapom-e jogos tulajdonomat?
6. Anyám, apám, miért haltak meg?
7. Miért ér ennyi tragédia engem?
8. Fájdalmunkban csak a munkába menekülünk.
9. Gyermekeim lelke kap-e új életet?
10. Mit rontottunk el?
11. Hogyan éljek ezután jól?
12. Lelki békére vágyom!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Részben miattad, miattatok haltak meg gyermekeitek. Nem olyan ér-

telemben, hogy te okoztad volna, hanem olyan értelemben, hogy rádöbbenje-
tek: életetek célja nem lehet sem gyermek, sem unoka! Egyedül az lehet min-
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den ember életének célja, hogy szabaddá váljon mindentől és mindenkitől! 
Csak benső szabadsággal lehet helyesen szeretni! A megkötözöttség mindig 
elköt a benső békétől, a boldogságtól, tehát Tőlem! Csak ahol a szabadság, 
ott él a LÉLEK (2Kor 3;17)!

2. Drága Gyermekem! Unokád utáni vágyad, mert nem teljesül a te el-
gondolásod szerint,  gyűlölet forrása benned, s ez nyilván nem Tőlem van! 
Neked legfontosabb az unokád. Ez bálványimádás! Én még Édesanyámat, 
Máriát is megtagadtam (Lukács 8;21), amikor arra akarták rávenni, hogy szá-
mára ne Isten akarata legyen a legfontosabb. 

Neked le kell váltanod unokádat Velem! Amíg unokádért élsz, addig 
semmi közünk egymáshoz! Vagy Értem élsz, vagy elválnak útjaink! Én vagy 
abszolút első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott. Abszolút első-
nek lenni annyit jelent, hogy nincs második! Annyit jelent, hogy Én mondom 
meg neked, hogy naponta mit tegyél, és nem te mondod meg nekem, hogy 
mit tegyek! 

Valójában neked sem gyermeked, sem unokád nincs, és nem is volt! 
Egy gyermek mondhatja valakinek,  hogy az az ő anyja, de egy anya nem 
mondhatja, hogy az ő gyermeke! Azért van ez így, mert a gyermek választja 
meg szüleit, tehát mondhatja, hogy az övé az a szülő, hisz magának válasz-
totta. De egy szülő nem mondhatja, hogy övé a gyermek, csak azt, hogy ka-
pott egy gyermeket azért, hogy felnevelje, azért, hogy a földi életben gondoz-
za úgy, ahogy tudja, de a gyermek az Istené! Az unokához meg főleg semmi 
köze nincs ilyen értelemben a nagyszülőnek!

Drága Gyermekem! Hidd el, iszonyatos fájdalmat okoztok önmagatok-
nak azáltal, hogy ahelyett, hogy megkötözöttségeiteket feloldanátok, inkább 
ideológiákat  gyártotok,  hogy még  jobban  alátámasszátok,  megerősítsétek! 
Nem egy embert juttatott már ez a viselkedés a bolondokházába! Te is ott 
akarsz kikötni? Rajtad áll! 

Aki Értem él, az feltétlenül rendeződik idegileg! Aki nem Értem él, az 
feltétlenül tönkremegy idegileg! A döntés a ti kezetekben van! Nem bábszín-
házat rendeztem be, amikor embert teremtettem, hanem szabad lényekkel en-
gedtem benépesülni a Földet, hogy karmikus sorsukat a földi életben fel tud-
ják  oldani.  De  ennek  feltétlen  feltétele  az,  hogy küzdjenek  mindennemű 
megkötözöttség ellen. Én SZABADÍTÓNAK jöttem a Földre. Nevem is ezt je-
lenti: Jézus = Isten, a szabadító!

Ezzel  válaszoltam is  az  első négy kérdésedre.  Szó sincs tehát  arról, 
hogy menyed gonoszsága volna problémád gyökere. Arról van szó, hogy te 
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nagyon meg vagy kötözve unokáddal. Tehát problémád gyökere a te megkö-
tözöttséged!

Az egy egészen más téma, hogy menyed is meg van kötözve gyermeké-
vel, aki szintén nem az övé, hanem az Istené! De az már az ő ügye, az ő bol-
dogságának lesz majd akadálya, ha közben fel nem oldja ezt magában.

5.  Jogos  tulajdonoddal  kapcsolatban,  melyet  bármennyire  jogosnak 
gondolsz, úgyis itt kell hagynod, csak azt tudom mondani, amit kétezer évvel 
ezelőtt mondtam valakinek, aki ehhez hasonló problémával keresett fel (Lu-
kács 12;14-15).

Az összes többi kérdésedre csak azt tudom mondani, hogy mindaddig, 
amíg nem vállalod a gondolkodás-átalakítást, mindaddig, amíg nem kerülhe-
tek gondolkodásod középpontjába, csak a szíved ajtaja előtt állok, és kopog-
tatok. A kopogtatások azok az események, amelyeket te tragédiáknak neve-
zel,  holott  csak azért  engedhetem meg ezeket,  mert  szeretlek,  és  javadat, 
örök javadat akarom. Tehát azt akarom, hogy beengedj magadba (Jelenések 
könyve 3;20)!

Amíg nem törekszel arra, hogy hálaimákat mondj azért, mert Hozzám 
tartozol, addig nem tudom könnyíteni kereszted súlyát! Életed keresztjei egy-
szer el fognak juttatni téged az Én keresztemig, és akkor békét találsz Nálam 
lelkedben. Amíg ez be nem következik, Nekem várnom kell rád. 

Várlak, mert szeretlek, és éppen azért,  mert szeretlek, mindig nyitott 
vagyok feléd. Bár te lennél olyan nyitott Felém! 

Senki a világon nem képes boldogságot adni Rajtam kívül! Erre előbb-
utóbb mindenkinek,  akár  sok-sok csalódáson keresztül,  de rá  kell  jönnie. 
Hidd el, nem könnyű várni rátok! De ismerem szeretetem erejét, és Én való-
ban legyőztem azt a világot (János 16;33), amely boldogtalanná tudja tenni 
életeteket. De csak Én győztem le, tehát csak Nálam lehet átvenni szívetek 
békéjét! Senki mástól! 

Az ég szerelmére kérlek benneteket, higgyétek már ezt el! Lelki szen-
vedéseitektől csak így szabadulhattok meg! E nélkül narkotikumokhoz fog-
tok menekülni. E narkotikum lehet ital vagy munka, vagy bárminemű elfog-
laltság. Ez mind-mind csak menekülés, és ezekben nem boldogság, csupán 
bódultság vár rátok!, s még borzalmasabb lesz a kijózanodás!

Ha a keresztre nézel, akkor nem kell sokat magyaráznom, hogy meny-
nyire  szeretlek!  Keresztem és szívedben megszólaló  hangom elég kell  le-
gyen, hogy valamit felfogj irántad való végtelen szeretetemből. Ha ez nem 
történik meg, akkor valóban azt kell mondanom, hogy neked az Isten sem 
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elég! Akinek pedig nem elég az Isten, annak nem lehet elég az sem, ami az 
Istennél kevesebb!

Megáldalak ERŐM, BÉKÉM, HŰSÉGEM LELKÉVEL!"
******************************************************

1168.
Kérdező: SZERETNÉK MEGJAVULNI!

1. Sok nyomorúságom beismerésével jövök Eléd.
2. Hogyan harcoljak hibáim ellen?
3. Lelki adósságaimat hogyan egyenlíthetem ki?
4. Mit vársz jelenleg tőlem?
5. Szellemi társammal a kapcsolatunkat segítsd továbbra is!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Örülj, mert amíg te árnyékaidról beszélsz, addig Én a FÉNYT látom 

benned!
2. Van ilyen, hogy annak, aki utánam akar jönni, annak meg kell 

tagadnia önmagát, és úgy kell követnie Engem. Ennek a hogyanját szíves-ö-
römest megbeszélem veled reggeli imáidban, ha saját szavaiddal keresel fel 
Engem, aki benned élek (János 14;23). Higgy a PÁRBESZÉD-IMA nagysze-
rűségében!

3.  Lelki adósságaid miatt  ne aggódj! Ismered az alapelvet:  az Istent 
szeretőknek minden javukra válik. A te életed eddigi ballépései, sőt az ez-
után történt ballépéseid is javukra váltak azoknak, akik szeretnek Engem! 
Akik pedig nem szeretnek, azokkal még Én sem tudok mit kezdeni!

Nincsenek hát lelki adósságaid! Ami ilyen értelemben volt, azt Én már 
régen lerendeztem a te javadra, és mindazok javára, akik jó szándékkal élik 
életüket.

4. Mit várok tőled? Nem sokat. MINDENT!
5. Minden olyan kapcsolat,  mely Hozzám segít  közelebb,  áldásomat 

hordozza. A Szentlélek a szeretet-kapcsolatok lelke!
 Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

******************************************************
1169.
Kérdező: FÉLEK!

Időnként páni félelem lesz rajtam úrrá. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Két forrása van páni félelmednek. Az egyik az idegállapotod. A másik 
a szemtelen szellemek ügyeskedése.
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Az első forrás megszüntetése pihenést, kikapcsolódást, rendezett élet-
vitelt igényel. A második több dicsőítő, hálálkodó imát. Vagyis azon a na-
pon, amelyen e félelem jelentkezik, és ahányszor megjelenik, annyiszor egy-
két perces dicsőítő, hálálkodó imát mondj el. 

Az egészből  nem kell  nagy ügyet  csinálnod!  Ezt  azáltal  éred el,  ha 
örülni igyekszel a Velem való élő kapcsolatnak. Ha kibontod e kapcsolat-
csomagot, ha részleteibe is belegondolsz annak, hogy benned élek. Ha ezt 
rendszeresen megteszed, akkor olyan benső fénynek kerülsz birtokába, amely 
lehetetlenné teszi a félelem pánik szintű sötétségének állapotát.
 Megáldalak a FÉNY IRÁNYÁBA FORDULÁS KEGYELMÉVEL!"

*******************************************************
1170.
Kérdező: SEGÍTSÉGET KÉREK!

1. Betegségemből csak hosszú idő múlva remélhetek gyógyulást.
2. Szenvedem a magányt!
3. Le kell mondanom egyetlen nagy szerelmemről!
4. Kérem a segítséget a lelki feltöltődéshez!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Igaz, hogy fertőzés következtében lettél beteg, de az is igaz, hogy te 

ezt már akkor tudtad, amikor még meg sem születtél! Egy olyan karmikus 
sorsvonalról van szó nálad, amely nem konkretizálható egy-egy életesemény-
re, hanem egész életviteled benső átfényesítését vállaltad akkor, amikor lejöt-
tél a Földre, és Én ehhez rendre meg is adom nemcsak a lehetőséget, hanem 
az erőt is, amire szükséged van a lehetőségek helyes felhasználásához.

Lelked magja egészséges, de a ruha, amely ezt befödi, vagyis a test és a 
körülményeid állapota bizony gyakran nyomorúságos. Gyakran vagy olyan 
helyzetben, mint az a királylány, akit koldusruhába öltöztetnek! Bizony nem 
könnyű  nemes  méltóságodat  megélned  olyan  rongyokban,  amelyek  benső 
fenségedet, Hozzám-tartozásodat eltakarják. Ezen valóban csak az tud átsegí-
teni, ha tudatos benned, hogy nem érdekes, milyen vagy, hanem az a fontos, 
hogy az Enyém vagy!

2. Földi életem legnagyobb keresztje Nekem is a magányom volt. Szin-
te senkivel nem találtam meg a megfelelő hangot! Pedig előttem még világo-
sabb volt, mint előtted, hogy van Atyám, hogy Isten szeretet, hogy az Ő édes 
gyermeke vagyok, hogy Ő gondviselőm, stb. Mégis! Én úgy igyekeztem ezt 
feloldani, hogy nem személyekben, hanem feladatokban törekedtem gondol-
kodni. Sarkallt az a meggyőződésem, hogy vándorlásom, mint a választott 
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nép sivatagi vándorlása, egyszer véget ér. Szinte kizárólag csak a HŰSÉGRE 
koncentráltam. Így tudtam aztán Atyám kezébe ajánlani lelkemet. Nem téve-
désből hívom fel figyelmedet Lukács 24;26-ra!

3. Ezt a keresztet is érintettem az előző pontban.
4. Segítséget feltétlenül ígérek, de neked tudnod kell, hogy hűségedet 

neked kell megőrizned. Tudnod kell, hogy erődön felüli nehézségekbe csak 
akkor  engedlek bele,  ha felelősséget  vállalok  érted,  vagyis  felfokozom az 
erődet.

Ne félj hát! Ne akadj meg azon, hogy helyetted nem teszek meg sem-
mit! Azt tudatosítsd, azt tedd állapotszerűvé magadban, hogy veled és érted 
MINDENT megteszek, ami szíved békéjének biztosításához szükséges.

Tehát szívembe írtalak, szívemen hordozlak!
Megáldalak!"

*******************************************************
1171.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL, APÁMRÓL, ŐRANGYALOMRÓL

1. Miért nincs gyermekünk?
2. Egy álmomról, melyben kis szigetre repültem, ahol egy 
    templomból egy pap jött ki.
3. Egy másik álmomban elhunyt ismerősömről kellett volna valamit le- 

            szednem, majd segítenem kellett valakit az életre. Majd sokan akadá- 
            lyozták a fölfelé haladásomat.

4. Elhunyt apámról, őrangyalomról, szeretnék hallani valamit.
5. Vallásos énekeket szoktam énekelni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Most nem beszélhetek arról, hogy előző életeid következtében miért 

választottál olyan karmikus sorsot, amilyet választottál. Csak annyit mondha-
tok, nem azzal kell foglalkoznod, hogy ami nincs, az miért nincs, hanem az-
zal, hogy ami van, azt hogyan kell ki- és felhasználnod!

2. Első álmod olyan ideális beállítottságra figyelmeztet, amelyhez erőt 
Istentől és Isten emberétől kell várnod és kapnod. Többek között e levelem is 
ilyen erőforrás számodra.

3. Második álmod arra figyelmeztet,  hogy a szolgáló szeretet küzde-
lemmel,  áldozatvállalásokkal jár együtt,  melyek bizony néha nagyon bosz-
szantóak tudnak lenni. De a földi élet ilyen! Ahová tartasz, a mennyek orszá-
ga, itt és most reményként él benned. De ez nem kevés! Csak erős legyen! 
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Erről viszont  mindketten,  sőt  elhunyt szeretteiddel,  angyalaimmal,  anyám-
mal, Máriával együtt gondoskodunk, segítünk neked!

4. Imával tudod ápolni elhunyt hozzátartozóiddal a kapcsolatot. Ez té-
ged feltétlenül erősít abban, hogy tudatosuljon benned: otthonodat nem kell 
és nem is szabad a mulandóságban keresni. Itt, az örökkévalóságban vár rád 
az a szeretet-ország, melynek boldogító nagyszerűségét a Földön emberi szív 
ki sem bírhatná!

5. Énekeidbe bele szoktak kapcsolódnak az ég angyalai is. Bizony, ti 
még a mennyország szépségét is képesek vagytok növelni, ha tiszta szándék-
kal száll hozzánk szívetek imája az ének hangján!

Anyám és angyalaim szeretete őrködik életed felett!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
1172.
Kérdező: TÚL ÉRZÉKENY VAGYOK?

1. Ne harcoljak a munkahelyemért?
2. Bántottak. Igazuk volt?
3. Idegkimerültségem meg fog szűnni?
4. Beszélhetnek hozzám elhunytjaim?
5. Vágyom a Lélekkeresztségre!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szeretetnek igazságban kell megnyilvánulnia. Tehát nem arról van 

szó, hogy harcolj az igazadért, hanem arról, hogy ne légy bűnrészes. Az bűn-
részes, aki nem emeli fel szavát, amikor azt látja, hogy hallgatása csak meg-
nyugtatná azt, aki rosszat tesz. Tehát nem harcolnod kell, hanem véleményt 
nyilvánítani, még akkor is, ha emiatt téged anyagi hátrány ér. Ne feledd: akik 
Hozzám tartoznak, azok bárányok, de nem birkák!

2. Nem tették jól, ha bántottak, de igazuk volt. Soha nem lehet jó az, ha 
valaki valakit bánt! De tudnod kell, hogy mindig, mindenkinek, mindenben, 
bizonyos értelemben igaza van. 

Én az IRGALOM rendjét hoztam el nektek. Ez pedig annyit jelent gya-
korlatban,  hogy az  igazságnak  szeretetben,  a  szeretetnek  igazságban  kell 
megnyilvánulnia. Aki így cselekszik, az cselekszik jól!

3. Feltétlenül meg fog szűnni idegkimerültséged, ha időt szánsz arra, 
hogy problémáidat Velem megbeszéld. 
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Jó szándékkal Hozzám sokféleképpen lehet jönni, de Tőlem elmenni, 
Velem járni csak szívbékével lehet. Békét hoztam nektek! Ne nyugtalankod-
jék szívetek (János 14;27)!

4. Akik itt vannak a tieid közül, azok szólhatnak hozzád, és szólnak is, 
amikor ezt lelked fejlődése megkívánja. De ezt te ne erőltesd!

5. Lukács 11;13, és Máté 18;19-20.
Hidd el, hogy szeretetem irántad kimondhatatlan! Egy örökkévalósá-

gon át sem fog kimerülni ennek boldogító valósága!
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

*******************************************************
1173.
Kérdező: HÁROM  ÁLOMRÓL KÉREM A HANG VÉLEMÉNYÉT!

1. Első álmomban egy madzagot húztam kifeszítve, amely nem 
    szakadt el.
2. Belém akartak táplálni valamit, de nem tudom, hogy mit.
3. Kővé meredt elefántok szájából tiszta víz jött ki.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az első álmod arra figyelmeztet téged, hogy gyakran köszönd meg 

azt  a többleterőt,  amellyel  rendelkezel.  Amint  az említett  madzagnak sem 
természete az, hogy ne szakadjon el, úgy a te tűrőképességedhez is Tőlem 
kapod az erőt ajándékként, és nem vagy saját erődre hagyatkozva csupán.

2. A másik álmod azt jelzi, hogy sok titokzatos erő kering körülötted és 
benned. Ezért gyakran kérd őrangyalaid segítségét, mert nagy szükséged van 
az ő segítségükre, bölcsességükre, szerető gondoskodásukra.

3. A harmadik álmod pedig azt közli veled, hogy Én, Jézus, mindent 
jóra, a te javadra tudok fordítani. Ezt a HANG-könyvekben gyakran úgy fo-
galmaztam meg, ahogy Lelkem már a Bibliában is megfogalmazta: "Az Is-
tent szeretőknek minden javukra válik" (Római levél 8;28).

Drága Gyermekem! Benned élek! Azért adtam az értelmet, hogy hasz-
náld! Légy okos és óvatos! Nincs mitől félned addig, amíg a reggeli imáid-
ban Nekem ajánlod magadat. De ez a felajánlás nagyon fontos!

Mérhetetlenül szeretlek! Ez nem egy egyszerű kijelentés, hanem annak 
a valóságnak megfogalmazása, amely tudatja veled, hogy benső békédet, bol-
dogságodat csak Nálam találhatod meg!

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1174.
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Kérdező: KÉT ÁLOMRÓL
1. Két álmomról kérek véleményt, melyek a másvilággal kapcsolato-
sak!
2. Helyes-e a kézbe áldoztatás?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmaid két fontos figyelmeztetést tartalmaznak. Az egyik az, hogy 

lelked mélyén élő kapcsolatban vagy az égiekkel,  tehát tudatosítanod kell 
magadban azt, hogy nagyon vigyáznak rád azok, akik Istentől erre felhatal-
mazást kaptak. A másik figyelmeztetés, hogy az angyalok vigyázó szerepé-
ben akkor hiszel igazán, ha törekszel nagyon reális lenni. Ne engedd tehát, 
hogy figyelmed elterelődjön a hétköznapi, földi feladataid elvégzéséről. 

Aki komolyan hisz a jó szellemek segítő szolgálatában, az nem arra tö-
rekszik, hogy lelki élményekhez jusson, hanem arra, hogy földi életében ide-
jét és szeretetét okosan használja fel.

2. A kézből áldoztatás sokkal méltóbb felnőtt emberekhez, mint a száj-
ba áldoztatás. Tanítványaim el sem tudták volna képzelni, hogy szájukba és 
nem kezükbe adom Magamat, amikor az UTOLSÓ VACSORÁN megáldoz-
tattam őket!

A kézbe áldoztatás valamit képes lefaragni abból a hatalmi, magukat 
kiváltságosoknak képzelő, túltengő és helytelen öntudatból, mely annyira jel-
lemzi egyházam hierarchikus arculatát.

Drága Gyermekem! Én nem rendeltem és nem is fogadok el alá- és fö-
lérendeltséget ember és ember között. Ti mindannyian testvérei vagytok egy-
másnak. Ezt hirdettem, és ezt képviselem ma is. Nincs olyan, hogy Rám hi-
vatkozással igényelhetné valaki magának azt, hogy ő tisztelendő vagy főtisz-
telendő, vagy még főbbtisztelendő, stb (Máté 23;8). Ezeket ti találtátok ki, és 
hidd el, nem alázat sugallta ezt nektek! 

Megáldalak a JÓZANSÁG és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1175.
Kérdező: NEM JÓL SZERETEK?

1. Mit jelent, hogy tükrei vagyunk egymásnak?
2. Miért nem tükröződött társamon a szeretetem?
3. Anyósomnak miért nem elég jó soha, amit teszek?

HANG: "Drága Gyermekem!
 Maga a tükör nem változik meg soha attól, hogy valaki hogyan néz 

bele! Azért vagytok egymásnak tükrei, hogy saját magatokat jól meg tudjátok 
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ismerni a másik ember reagálása folytán. Azt, hogy mennyire vagy türelmes, 
rugalmas, elnéző, állhatatos, a jó mellett kitartó, stb., mindezeket csak akkor 
tudod felmérni magadban, ha figyeled, hogy a másik reagálását hogyan tudod 
elviselni, arra hogyan tudsz te reagálni.

Amíg férjedet akarod jobbnak látni a te hatásodra, addig te a tükröd 
csiszolod, hogy számodra jó képet kapj magadról. Ez nem fog sikerülni! Em-
bereket Én sem tudok megjavítani! Hogyan tudnál hát te? Ha erre tényleg ké-
pes volnál, biztosan beiratkoznék iskoládba, hogy ezt megtanuljam! Még ta-
nítványaimat  sem tudtam megjavítani!  Csupán azt  tudtam megtenni,  hogy 
eléjük éltem egy életet, amelybe ha belenéztek, akkor megismerhették magu-
kat, felismerhették azt, hogy ők hol tartanak a boldogító szeretet útján. De 
azt, hogy ezzel az önismerettel, felismeréssel mit kezdenek, az az ő dolguk 
maradt. Ebbe már nem avatkozhattam bele.

Én mindenesetre boldog voltam, béke volt szívemben, mert tettem azt, 
amit a bennem lévő szeretet diktált, függetlenül attól, hogy mások erre ho-
gyan reagálnak. Persze fájt,  ha nem úgy fogadtak,  ahogy kellett  volna, de 
azért fájt, mert tudtam, hogy ezzel saját maguknak ártanak. Tudtam, hogy az 
önző ember önmagának a legnagyobb ellensége, mivel állandóan menekülnie 
kell lelkiismeretének hangja elől! De ez a fájdalom együtt élt a bennem lévő 
szeretettel, ami viszont békét adott Nekem!

Ha tehát neked fáj az, ha azok, akik melletted élnek, nem Értem élnek, 
ez az Én fájdalmam benned, s így felfoghatod e fájdalmat Tőlem kapott ki-
tüntetésnek is!

Drága Gyermekem! A fentiekben mindhárom kérdésedre válaszoltam!
Hidd  el,  hogy nem tudlak  jobban szeretni,  mint  ahogyan  szeretlek! 

Örülök örömeidnek, szenvedem szenvedéseidet.
Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"

*******************************************************
1176.
Kérdező: EGY MORMON VÉLEMÉNYE

 Egy mormon véleménye: Médiumon keresztül Jézus nem szólhat.
HANG: "Drága Gyermekem!

Fogalomzavarban vagytok! A médium = közvetítő, tehát próféta! Igaza 
van barátnődnek abban, hogy Én mindenkihez szólhatok közvetlenül is. Te-
szem is ezt mindenki lelkiismeretén keresztül. De Én szerepeket kiosztó is 
vagyok, és bizony egyeseket prófétának, tehát médiumomnak ken föl az Én 
Szent Szellemem! (1Kor 12;10)
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A HANG-könyvek írója pontosan olyan médium, próféta, aki az 1Kor 
14:3-ban leírt és megkívánt feltételeknek megfelel.

Teljesen  igaz,  hogy  aki  titeket  hallgat,  az  Engem  hallgat 
(Lukács10;16), de csak akkor, ha szinkronban van az Én evangéliumaimmal. 
HANG-médiumom addig prófétám, míg ennek megfelel! Hidd el, nagyon vi-
gyázunk arra, hogy e téren hiba ne történjék!

Arra kérlek, nagyon szeresd továbbra is barátnődet! De csak érveket 
fogadj el tőle. Az nem érv, amit írtál: "Amit a HANG írt az egyházamról, azt 
tudom, hogy nem igaz." "Nem tisztességes dolog médiumon keresztül be-
szélni Jézussal". Bizony ezek nem érvek, hanem inkább benső bizonytalansá-
got, félelmet árulnak el. 

Általában azok, akiknek nincsenek megfelelő érveik, azok minősíteni 
szoktak, hogyha már értelmes kritikát nem tudnak mondani, akkor legalább 
pszichikai érvekkel védjék magukat. Ismétlem! Nagyon kell őt és mindazo-
kat  szeretni,  akik  párbeszédképtelenek,  akiknek  fontosabb a  saját  igazuk, 
mint az az Igazság, amely azonos Velem (János 14;5)!

Drága  Gyermekem!  Nem vagy tisztességtelen,  ha  médiumomon  ke-
resztül akarod hallani hangomat. Az természetes, hogy imádkozni szoktál, és 
ilyenkor közvetlenül is van szavad Hozzám, és Nekem hozzád. Mégsem fö-
löslegesek prófétáim, Lelkem médiumai,  mert  az egymásrautaltság nagyon 
nagy lehetőséget ad nektek arra, hogy szeressétek egymást, segítsetek egy-
másnak, és maradjatok alázatosak, vagyis nyitottak és tanulékonyak!

Én nagyon szeretem barátnődet is, akár mormon, akár nem, akár hisz 
Bennem, akár nem! Életemet érte is odaadtam!!! 

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

1177.
Kérdező: KI VAGYOK?

1. Hivatásom és munkám.
2. Hogyan lehetek termékeny az életben?
3. Ki vagyok?

HANG: "Kedves Barátom!
 Első és legfontosabb, hogy benned legyen termékeny az élet. A magad 

számára annyira vagy átlátszó,  amennyire olvasható az írásod. Nyomtatott 
betűid még olvashatatlanabbak, mint a folyamatos írásod. A béke, a nyuga-
lom, a higgadtság, a várakozni tudás, ezek azok a tulajdonságok, amelyeket 
el kell sajátítanod ahhoz, hogy átlátszó légy a magad számára. Mindennemű 
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kapkodást le kell állítanod magadban. Ez azt is jelenti, hogy le kell állítanod 
azt is, hogy máról holnapra megváltozz!

A hivatás és a munka soha nem lehet ugyanaz! Mindenkinek   hivatása   a 
szeretni tanítás. És mindenkinek az a munkája, ami által földi életének meg-
élhetését biztosítani tudja. Míg a hivatás az öntudatra ébredéstől az öntudat 
elvesztésig tart, addig a munka  korlátozott időt vesz igénybe.

Azt, hogy mi a munkád, azt neked kell meglátnod, eldöntened. Mun-
kád mindig eszköz-jellegű. A CÉL: hivatásod tudatosítása, megvalósítása.

Ezzel válaszoltam is az első és a második kérdésedre. A harmadik kér-
désedre a válaszom ez:

Csak komoly reggeli ima és esti  lelkiismeret-vizsgálat  által  tudhatod 
meg, hogy ki  is  vagy tulajdonképpen. Természetesen a saját  szavaid által 
mondott  reggeli imára gondolok, és olyan lelkiismeret-vizsgálatra, amelyet 
ugyancsak saját szavaiddal megfogalmazott gondolatokkal rögzítesz a magad 
számára.

Kedves Barátom! Hidd el! Szívemen viselem sorsodat! Már születésed 
előtt arra kértél, hogy nagyon bízzam benned, mert földi sorsod tudatos vál-
lalását Értem hoztad meg! Bizalmam töretlen irántad. Lelkem fénye nemcsak 
át akar, de át is fog világítani. Igen. Együttes erővel el fogunk jutni oda, hogy 
olyan önismeretre  jutsz,  amely egyben hatékony Isten-ismeret  is  lesz  szá-
modra. 

Megáldalak a HATÉKONY ÖNISMERET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1178.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

Hogyan segíthetek valakinek?
HANG: "Kedves Barátom!

Másnak segíteni, tehát beleszólni valamiképpen az életébe, csak akkor 
szabad, ha teljesen egyértelmű az, hogy hogyan.

Ha nem egyértelmű ez, akkor csak úgy szabad segítened, ha az illető 
erre megkér, s készséget mutat arra, hogy a te segítséged következményeiért 
is ő vállalja a felelősséget.

Szabály, hogy senkitől és soha nem szabad felelősséget átvállalni. Ép-
pen elég annak a felelősségnek vállalására igent mondanod, amely közvetle-
nül és kikerülhetetlenül téged érint.

Azt viszont tudnod kell, hogy a Velem megbeszélt vállalkozások soha-
sem reménytelen vállalkozások. Nem, mert aki Velem valamit megbeszél, az 
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tudja, hogy a Tőlem kapott első kegyelem a saját józan esze, és ennek hasz-
nálatára mindaddig áldásomat  adom, amíg az a cél  vezeti  az illetőt,  hogy 
Hozzám közelebb kerüljön. Tehát csak az ilyen célravezető vállalkozásokkal 
tudok együttműködni.

Gondolkozz el pár percig a Jakab levél 1;5-ben megfogalmazott sugal-
mazott szövegén!

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

1179.
Kérdező: ÁLOMFEJTÉSRŐL

Nem vagyok biztos abban, hogy fontos-e az álomfejtés.
HANG: "Drága Gyermekem!

A fontos az, hogy Velem egyre szorosabb kapcsolat alakuljon ki közöt-
tünk. Ennél fontosabb nincs!

Minden, ami ehhez segít, az fontos eszköz. Ilyen lehet az álomfejtés is. 
Álmaitokban a tudatalatti világotok kinyílik felénk, és ilyenkor a szimbólu-
mok nyelvén tudunk olyan eligazításokat adni, amelyek éber állapotban sok 
segítséget jelenthetnek.

Ami tehát  fontos,  az  a CÉL! De  kell használnotok  eszközöket  arra, 
hogy a Velem való kapcsolatot, mint célt, erősítsétek. Erre mi innen adunk 
nektek talentumokat, lehetőségeket, s ezeket jó felhasználni! Természetesen 
van olyan, amikor semmit sem használnak az álomképek. Ha erre ráérzel, ak-
kor tudsz majd szelektálni álmaid között.

A legfontosabb az, hogy tudatosan kapcsold életedet az Én életemhez. 
Ez akkor történik meg, ha Útként is felvállalsz Engem. Tehát akkor, ha böl-
csességgel  átitatottan  soha  nem ártasz  senkinek,  ha  mindig  megbocsátasz 
mindenkinek, és segítesz ott, ahol erre lehetőséget kapsz. De a bölcsességgel 
történt átitatottság a döntő!
 Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
1180.
Kérdező: SZERETEM PRAVOSZLÁV HITEMET

1. Segíts, hogy  megtanuljak  imádkozni!
2. Nagyon szeretem a pravoszláv hitemet.
3. Honvágyról
4. Egy megrázó élményről

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Mindenki akkor imádkozik, amikor lelkét, gondolatait hozzám eme-
li. Mindenki akkor imádkozik helyesen, ha arra törekszik, hogy Istennek tet-
sző vágyát fejezze ki, hálát mondjon, és a szeretetben növekedjék. Erre ma 
sem tudtok tökéletesebb gondolatokkal szolgálni,  mint amire a "Miatyánk-
ban" tanítottalak benneteket.

2. Én is nagyon szeretem a hitedet. Bármely vallás, felekezet mindad-
dig helyes hitet hirdet és kér követőitől,  amíg ezzel közelebb akar kerülni 
Hozzám, és ezáltal természetesen a jó szándékú embertársaihoz.

Feltétlenül vigyáznod kell tehát arra, hogy hited ne csupán szertartá-
sokban merüljön ki, hanem magatartásban, mégpedig a szolgálat magatartá-
sában.

3. A lelki fejlődés bizonyos fokáig komoly erőforrás számotokra az a 
közeg, körülmény, amelyet földi hazátoknak neveztek. De ezen túl kell nő-
nöd! Egyre jobban át kell élned, hogy a te hazád a mennyben van! Ott várnak 
téged tieid! Én ott készítettem hajlékot számodra (János 14;2)!

4. Az említett  megrázó élményednek több összetevője is volt.  Testi, 
lelki egyaránt. Isten a lelki fejlődésed érdekében engedte meg azt. Túl vagy 
rajta. Nem a félelem lelkét kaptad, hanem a fogadott istengyermekség lelkét, 
ezért mondhatod ATYÁDNAK az Istent (Római levél 8;15)!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1181.
Kérdező: SZERETNÉK JOBBAN FEJLŐDNI!

1. Hogyan kerülhetek még közelebb Istenhez?
2. Testi gyengeségeim hátráltatnak a lelki fejlődésben.

HANG: "Kedves Barátom!
1. A földi élet a törekvések, a döntések világa. Tehát úton vagytok. Na-

ponta kell döntened Mellettem, mint ÚT mellett. Tehát a nemártás, megbo-
csátás, segítés mellett. Én egyetlen erkölcsi igazságnak az útja vagyok. An-
nak, hogy szeressétek egymást. Ezen az úton nem szabad megállni. Aki meg-
áll, az már halad is visszafelé.

Számodra legfontosabbnak a reggeli imát tartom! Ekkor kell döntened 
egyértelműen Mellettem, mint ÚT mellett!

2. Még Én is elmondtam Magamról, hogy a lélek ugyan kész, de a test 
gyönge (Márk 14;38). Ahogy ti mondani szoktátok: a Földön ez is benne van 
a pakliban. A földi életben szinte állandóan az a látszat, hogy a testi nyomo-
rúságok akadályai a lélek fejlődésének.
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Aki lelke mélyén rendszeresen felajánlja magát Nekem, az feltétlenül 
meg fogja tapasztalni azt, hogy az Istent szeretőknek még a testi gyengesé-
gük is javukra válik. Ma is él a Földön olyan egyén, aki bár kezét, lábát moz-
gatni nem tudja, lelkileg mégis fejlődik, és nem kevés embert erősít e testi 
gyengeségében a lelki fejlődés útján.

Kedves Barátom! Hidd el,  hogyha szándékod tiszta,  ha reggelenként 
képes vagy Nekem ajánlani  magadat,  akkor nem hátrányodra,  hanem elő-
nyödre fog válni még a gyengeséged is. Pontosan erőtlenségedben lesz teljes-
sé az Én erőm (2Korintus 12;9)! Ha pedig arra lesz szükséged, hogy testi ba-
jaid megszűnjenek, akkor az meg fog történni. Én a körülményeknek is Iste-
ne vagyok az enyéim számára!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

1182.
Kérdező: GYÓNÁSRÓL

Mi akadályoz abban, hogy hangosan, pap előtt gyónjak?
HANG: "Drága Gyermekem!

Te biztosan megértesz, de attól tartok, hogy sok katolikus, akik olvasni 
fogják kérdésedre adott válaszomat, nem fognak megérteni.

Neked semmi szükséged arra, hogy gyakran végezz szentgyónást! Egy-
házad előírja, hogy bűneidet minden esztendőben meggyónjad, de azt nem 
írja elő, hogy mikor, és azt sem, hogy kinél. 

Semmi szükséged arra, hogy amit szívedben helyesnek tartasz, de a pa-
pok nagy része nem tartja helyesnek, arról a gyónásodban beszélj.

A pártállam idején a legtöbb pap jónak tartotta, hogy békegyűlésekre 
járjon. Eszükbe sem jut, hogy ezt meggyónják ma, amikor ennek ellenkezőjét 
gondolják! Főleg a püspökök és a főpapok között  nem találsz  ezek miatt 
bűnbánót! 

Pedig  mérhetetlenül  nagyobb  gonoszság  volt  békegyűlésekre  járni, 
mint az akármilyen sötét okkult dologgal való foglalkozás! 

Az okkult dolgok, ha nem tiszták, akkor is csak legfeljebb annak árta-
nak, aki folytat ilyeneket, de annak sem nagyon, ha jó szándékkal teszi ezt. A 
pártállammal való együttműködés viszont az egész egyházat lejáratta az em-
berek előtt, s azok, akik akkor esetleg jó szándékkal, de gyengeségből, féle-
lemből ennek behódoltak, pontosan akkor tennének jó szándékukról tanúsá-
got, ha most bűnbánatot tartanának. Ó nem! Ezek pontosan azoktól követel-
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nek bűnbánatot, akik akkor helytálltak, üldözést szenvedtek, azoktól, akiket 
az akkori pártállam félreállított, megkínzott. 

Hát ez bizony Szentlélek elleni bűn! Erre nincs bocsánat! De az, hogy 
te spirituális dolgokkal foglalkozol, hogy szinte  tapasztalod a fényadásnak, 
az energia továbbadásának áldásait, s te ezt bűnnek tartsd olyan mértékben, 
amelyet meg kell gyónnod?!?, hát ez képtelenség!

Azt is el kell mondanom, hogy a szentgyónásnak az a formája, amely 
még ma is sok helyen gyakorlat, hogy a pap ül fenséges trónján, s a szegény 
gyónó pedig ott térdel lábai előtt, és szánja-bánja vétkeit, az a ti egyházatok-
ban egy szomorú hatalmi őrület következménye. A hatalom nem bírja elvi-
selni azt, hogy neki szolgálnia kellene, és nem uralkodnia!

Azt  tanácsolom,  hogy egyházad  előírásaiból  azokra  ügyelj,  amelyek 
egyértelműen megegyeznek az Én, Jézus, kívánságaimmal. Mert van ilyen is. 
Valójában minden szentségben Velem találkozol. De ha a hatalmi egyház ezt 
embertelen formákhoz köti, akkor inkább mondj le arról, hogy ilyen formá-
ban találkozz Velem, semmint békétlenséget, felháborodást hordozz magad-
ban. 

Én békét jöttem hozni a Földre, és nem uralkodást ember és ember kö-
zött. Ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok. A papok kizárólag szol-
gálatra kaptak Tőlem felszólítást, és nem arra, hogy lelkiismereti gubancokat 
idézzenek elő bennetek! Kerüljétek az olyan papokat, akik ilyesmit tesznek 
veletek!

Ne menj  tehát  gyónni azért,  mert  a papok azt  mondják,  hogy menj. 
Csak  akkor  és  ahhoz  menj  gyónni,  amikor  Én,  és  akihez  Én  irányítalak. 
Amíg ez nem egyértelmű benned, addig örülj annak, hogy az Enyém vagy 
akkor is, ha nem jársz gyónni!
     Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL és a BÖLCSESSÉGÉVEL!"

*******************************************************
1183.
Kérdező: VAN EGYÜTTES FELADATUNK?

1. Van-e együtt feladatunk élettársammal?
2. Mi a célom?
3. Mikor lesz béke bennem?

HANG: " Gyermekem!
1. Nincs együtt feladatotok. Feladatod csak Velem együtt van neked is, 

és neki is. Azok, akik hajlandók Tőlem átvenni feladatukat, találkozni is fog-
nak olyanokkal, akik erre szintén hajlandók.
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Azt talán már nem kell hangsúlyoznom, hogy mindenki azért jött le a 
Földre, amiért Én. Tehát azért, hogy megtanítsa szeretni azokat, akik erre ké-
rik, akik erre hajlandóak. Ennek természetes feltétele az, hogy úgy szeressé-
tek  egymást,  ahogy Én szerettelek  titeket  (János  14;34).  Azt  pedig,  hogy 
megtudd, hogyan szerettelek Én titeket, kiolvashatod a négy evangéliumom-
ból.

2. Célod csak Én lehetek! Isten mindenkit arra teremtett, hogy Nekem 
adja át magát, Én pedig adjam át magamat Istennek, és így Isten legyen min-
den mindenben!

3. Akkor lesz benned béke, ha kevesebbet foglalkozol azzal, hogy mi-
lyen vagy, és többször adsz hálát azért, hogy az Enyém vagy!

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1184.
Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁK

1. Álmomban Jézust láttam.
2. Hogyan változtassak életünkön úgy, hogy ez ne bántson senkit?
3. Családi problémák, lelki-idegi gondok
4. Szeretnék másokon segíteni, de magam is gondban vagyok.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmodnak lényege az, hogy lelked mélyén tudod, csak Én vagyok az 

egyedüli megoldás életedben. Ennek elmélyítése nagyon fontos, de nem elég. 
A HOGYAN-ját kell megtalálnod, s ez az, amit nem kínálhatok fel neked 
tálcán.

Ha nincs rendes reggeli imád, ha nincs rendes esti imád, akkor hiába 
tudod, hogy az egyedüli megoldás Én vagyok. Életedbe csak akkor tudok be-
lépni, ha te időt szánsz Rám!

2. Amit te szeretnél, az az Istennek sem sikerül a Földön. Ha te válto-
zol, akkor az valakinek, valakiknek feltétlenül fájni fog. Fájni fog azoknak, 
akik nem akarnak változni, de azt sem akarják, hogy te tükör légy számukra, 
aki rendre figyelmezteti őket arra, hogy meg kell változniuk.

3. Megoldást csak akkor találsz családi és egyéb problémáidra, ha nem 
leszel tekintettel senki másra, csak benső békédre! Meg kell értened, hogy 
ezzel teszed a legnagyobb jót embertársaidnak (Lukács 10;27)! Azért jöttél le 
a Földre, hogy a lehető legjobban szeresd magadat, tehát a lehető legjobbat 
tedd magadnak.
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A gyakorlatban ezt csak az tudja megtenni, aki állapotszerűen vállalja a 
Velem való együttlétet.

Drága Gyermekem!  A te  jelenlegi  életedben csak  nagyon aprólékos 
munkával lehet rendet teremteni. Máról holnapra nem. Élettársad igazán csak 
Én lehetek. Mindenki más csupán eszköz lehet arra, hogy ebben segítsen té-
ged. Neked is az a feladatod, hogy ne birka, hanem bárány légy. Tehát ne en-
gedd,  hogy kihasználjanak!  Addig vagy az  Én szeretetem hullámhosszán, 
amíg csak azt engeded meg, hogy felhasználjanak, de azt nem, hogy kihasz-
náljanak. Meg kell szüntetned azt az állapotot, hogy bűnrészes legyél csak 
azért, mert mások ezt várják el tőled.

Bár lenne akkora hited, hogy nagyobb léptekben tudnád ezt megvalósí-
tani. De legalább kezdd el! Reggel beszéld meg Velem a rád váró napodat! 
Vagyis azt, hogy hogyan tudnád lelked békéjét megtartani!

Drága Gyermekem! Bizony, szabaddá kell válnod környezeted szemlé-
letétől, s át kell adnod magadat Nekem, az Én irányításomnak, még akkor is, 
ha ez számodra sok szenvedéssel jár. Soha ne törekedj arra, hogy téged sze-
ressenek! Arra törekedj, hogy Én szeressek benned! Úgyis csak azok fognak 
téged helyesen szeretni, akik Engem is szeretni akarnak. Akik nem ezt akar-
ják, azoknak hátat kell fordítanod!

4. Szeretettel kérlek, ne a másokon való segítésen járjon az eszed, ha-
nem azon, hogy legyen tisztességes reggeli és esti imád! Tehát azon, hogy Én 
segíteni tudjak neked. Erre adj Nekem több lehetőséget! 

Tudj lemondani! Lemondani arról, hogy kedvébe akarj járni másoknak! 
Amíg nem tanulsz meg feladatokban gondolkodni, és nem személyekben, ad-
dig nem tudok úgy közeledbe férkőzni, ahogyan szeretnék! Én vagy első va-
gyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott! Akkor vagyok igazán első, ha 
nincs második! Illetve Én majd mindig megmondom neked, hogy mi legyen 
a teendőd, s ezt ne másoktól várd!

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, de ettől te még nem leszel bol-
dog. Ez a magatartásom Engem boldogít.  Téged az fog boldogítani,  ha te 
fogsz Engem nagyon szeretni, tehát ha törekszel "gondviselőm" lenni életed-
ben. Csak annyiban tudok neked "gondviselőd" lenni, amennyiben te válla-
lod, hogy Nekem gondomat viseled saját életedben.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL"!
*******************************************************

1185.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL
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1. Álmaimat mondom el, melyekben, úgy érzem, valamire 
    figyelmeztetés kaptam, de nem tudom mire.
2. Mit vár tőlem Jézus?
3. Szemműtét előtt állok. Hogyan menjek neki?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmaid valóban figyelmeztetnek valamire. Ma szerte a világon sok 

embernek vannak ilyen és ehhez hasonló álmai, mert mindannyian, akik erre 
képességet kaptatok, a tudattalan világotokban, melyet nem korlátoz tér és 
idő, ráéreztek arra, hogy jelen világotok nagy katasztrófa előtt áll, s szinte 
teljesen reménytelen a helyzete. El kell pusztulnia, mert eszköz-jellegét nem 
arra használtátok, amire való, hanem célnak fogtátok fel a mulandó világot.

Álmod arról tudósít, hogy bármilyen reménytelen is a világ helyzete, az 
enyéim az Én áldásom hordozói maradnak mindvégig!

2. Azt várom tőled, hogy Velem foglalkozz többet, és ne a világ ese-
ményeivel. Azt várom tőled, hogy vedd észre azokat a lehetőségeket, ame-
lyeket felkínálok, hogy hivatásod, a szeretni tanítás minél eredményesebben 
tudjon működni.

3. Nem vállalhatom át tőled azt a felelősséget, amely téged illet. Nem 
báboknak teremtettelek benneteket,  hanem olyan embereknek, akik felelős 
döntéseket tudnak hozni. Ez azt jelenti, hogy veled és érted mindent, de he-
lyetted semmit! Partnerségünknek ez a lényege!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL, BIZALMÁVAL!"
*******************************************************

1186.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy álomról  kérek  véleményt.  Az álmom:  Három keselyű szállt  a 
háztetőre egy-egy kis gólyával, amit nyeltek. Én próbáltam kimenteni 
ezeket, de nem tudtam, mert kezemben szétmálltak.

HANG: "Gyermekem!
Álmod arra figyelmeztet, hogy nem elég a jó szándék ahhoz, hogy va-

lakin segíts. Jól át kell gondolnod, mielőtt segítesz, hogy vajon neked a fel-
adatod-e ott segíteni, ahol te azt gondolod.

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

1187.
Kérdező: AKI DEPRESSZIÓS, AZ ELKÁRHOZIK?

1. Ki a torkos?
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3. Mikor vétkezem mulasztással a tanúságtevés dolgában?
3. Nekem a gyónás kínszenvedés. Ne gyónjak?
4. Mi a halálos bűn?
5. A depressziós elkárhozik?
6. A jogi igazságosságról szeretnék hallani!
7. Súlyos problémámat miért nem veszi más annak?

HANG: "Drága Gyermekem!
Semmi értelmét nem látom annak, hogy levélben válaszoljak kérdése-

idre.  Azért  nincs  ennek értelme,  mert  bármilyen választ  adok,  te  azokból 
újabb kérdésköteget fabrikálsz magadnak. Ezt pedig azért teszed, mert olyan-
formán billent meg benső egyensúlyod, hogy csak így gondolod e billenést 
ellensúlyozni.

Vedd magadnak egyszer a fáradságot, és kérj időpontot személyes ta-
lálkozásra a HANG-médiumomtól. Csak az ilyen terápia viheti előbbre ben-
ső egyensúlyod helyreállítását.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1188.
Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL

1. Őrangyalomat kérdezem: Ki vagy te?
2. Mit tudsz rólam? Miért engem választottál?
3. Hogyan szerethetjük egymást? Mi a neved?
4. Hogyan beszéljek veled naponta?
5. Számomra te fontosabb vagy, mint Jézus?

HANG: "Szellemtestvérem!
 Természetesen csak azt és annyit tudhatok rólad, amennyit Isten meg-

enged. Van egy benső szentélyed, ahová senki a világon be nem léphet rajtad 
kívül. Ez a pont az, ahol Isten létben tart téged.

Mindent tudok rólad, amire szükségem van, hogy segítselek a benső 
béke, tehát a boldogság, benső szabadság elérése felé. A te oldaladról viszont 
akkor  adsz  nekem ehhez  zöld  utat,  ha kéred szolgálatomat,  segítségemet, 
erőmet. Kérésed nélkül sokkal kevesebbet tudok tenni, mint akkor, ha kérsz 
engem. Ennek az az oka, hogy hallatlan nagyra értékeljük mi itt a ti szabad-
ságotokat, és ezt még akkor is tiszteletben tartjuk, ha helytelenül használjá-
tok. Ez szolgálja lelki fejlődéseteket. Igen, mert ha nem kérsz, akkor nem 
elég sem a hit, sem az alázat benned arra, hogy jól fejlődj a szeretetben.
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Neked elég, ha azt tudod rólam, hogy Isten iránti szeretetem és irántad 
való szeretetem nem kettő, hanem EGY!

A mennyei  Atyánk kívánságát teljesítettem akkor,  amikor  vállaltam, 
hogy őrangyalod leszek. Elég, ha angyalodnak nevezel. De ez volt a te kíván-
ságod is, mielőtt megszülettél. Természetes, hogy ismertük egymást már elő-
zőleg. Azt nem mondom, hogy földi életed végéig én leszek az őrangyalod, 
mert  lehetséges,  hogy lelki  fejlődésed érdekében mások lépnek helyembe. 
Azért mondom, hogy lehetséges, mert vannak olyan szabad döntéseid, ame-
lyek éppen azért szabadok, mert még nem születtek meg, tehát következmé-
nyeivel sem lehet számolni.

Azt, hogy ki a fontosabb, Jézus vagy én, ezt így nem szabad föltenned. 
Abszolút  értelemben  Jézusnál  nincs  fontosabb  sem  neked,  sem  nekem. 
Amint nem lehet rákérdezni arra, hogy mi a fontosabb: az hogy üdvözülj, 
vagy az, hogy lélegzetet végy?! Ezek nem azonos szintek!

Isten úgy akarja, és egészen biztosan így a legjobb, hogy a Belőle kiin-
duló és Általa táplált élő szeretet úgy bontakozzon ki és azáltal boldogítson 
mindenkit, hogy a teremtményei egymást szolgálják. Így egyetlen igazi szere-
tet van, aki az Isten, de Ő szellemi teremtményeiben a szolgáló szeretet által 
boldogítja gyermekeit.

Általában úgy beszélj velem, mint legjobb barátoddal beszélhetsz, s ha 
megértetted a PÁRBESZÉD-IMÁT, akkor én beszélek általad neked olyat, 
ami téged épít, buzdít, vigasztal. Hidd el, hogy így van! Ezt nem lehet mate-
matikai képletekkel igazolni, csupán az emberi szív, ha még nem tette tönkre 
benső szemeit, tehát a hitet, csak az tudja ezt megérteni.

Kérem mennyei Atyánkat, áldjon meg téged azzal a szívbékével, ame-
lyen magam is dolgozom benned!

BÉKE VELED!"
*******************************************************

1189.
Kérdező: MÁSOKRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT!

1. Szeretnék megtudni többet azokról, akiket megneveztem levelem-
ben!
2. Szeretném tudni, hogy mit jelentenek a homlokomon látható jelek!

HANG: "Kedves Barátom!
Egyik  kérdésedre  sem  adhatok  szándékodnak  megfelelő  választ,  s 

mindkét kérdéseddel kapcsolatban meg is magyarázom, hogy miért.

1355.



1. Miután a Földre jöttem, tudatosan nem foglalkoztam azzal a három 
területtel, amely annyira meghatároz benneteket. A tudomány, a művészet és 
a sport.

Ezekkel azért nem foglalkoztam, mert ezek természetüknél fogva al-
kalmasak arra, hogy azt közöljék veletek, amire éppen szükségetek van, s 
azért sem foglalkoztam, mert az ezekre fordított erőfeszítéseitek mértéke na-
gyon változó erkölcsi eredménnyel jár.

Én nem vagyok ellene ezeknek, de nem vagyok mellettük sem. Kinek-
kinek belül kell megéreznie, hogy mennyi energiát érdemes ezekre fordítania 
annak érdekében, hogy a mindenkit érintő hivatást, a szeretni tanítást, minél 
tisztábban és minél eredményesebben tudja képviselni ott, ahol él.

2. Ha a fentiekkel egyetértesz, akkor megérted azt is, hogy Én csak a 
benső  lepecsételések  tartalmát  tartom  fontosnak  ismertetni  veletek.  Ilyen 
benső lepecsételés a Lélekkeresztség és azok a beavatások, amelyek részben 
a halállal, részben az örökélettel kapcsolatban adnak nektek bővebb felvilá-
gosítást.

Örülök törekvéseid irányának! Nagyon szeretlek, s e nagy szeretetem-
nek feltétlenül következménye az, amit olvashatsz János 7;38-ban.

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

1190.
Kérdező: EGY IMACSOPORTRÓL

1. Egy imacsoport szétesett, mert valamiről kinyilvánítottam 
    véleményemet. Mi a teendőm?
2. Sokan kihasználnak, mert nem vagyok személyválogató.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Az imacsoport  önmagában nem elég.  Csak akkor  van értelme az 

imának, ha az tanulással van összekötve. Először a fejekben kell rendet te-
remteni, mert az imának az a célja, hogy a fejetekben lévő rend alapján rend 
legyen a szívetekben is.

Ha úgy láttad jónak, hogy véleményt mondj valamiről, s ennek követ-
keztében szétesett  egy imacsoport,  akkor adj hálát  Istennek, mert  az ilyen 
imacsoport  nem Istent  imádja,  amikor  imádkozik,  hanem valami  egészen 
mást! 

A te teendőd az, hogy tanulj! Természetesen a tanulás mellett az imát 
se hanyagold el, de imádnak ne az legyen a tartalma, hogy Istent akard ráven-
ni valamire, hanem az, hogy Ő vegyen rá téged arra, amit Ő jónak lát. Az 
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egészen biztos, hogy az Atya jónak látja, ha Velem, Jézussal foglalkozol, te-
hát ha tanítványom akarsz lenni. Tanítvány pedig csak az lehet, aki vállalja, 
hogy állapotszerű tanuló lesz. Tehát rendszeresen tanul Rólam és tanul Tő-
lem.

2. Ha engeded, hogy szóljak hozzád a lelkiismereteden és józan esze-
den keresztül, akkor megszabadulsz attól, hogy kihasználjanak téged. Aki az 
enyém, azt lehet felhasználni, de nem lehet kihasználni. A kettő között óriási 
a különbség. Én nagyon komolyan felszólítottalak benneteket arra, hogy le-
gyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől! 

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

1191.
Kérdező: SZABAD SZERETNÉK LENNI!

1. Hogyan szabadulhatok meg megkötözöttségeimtől?
2. Gyermekeimmel való kapcsolatomról kérdezek.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Van jó ön- és emberismereted, s ismered elég jól a körülötted szét-

bomló világot is. Ezek mind arról tanúskodnak, hogy megoldások csak belül, 
a lélek műhelyében születnek,  mert  kívül a próbálkozások,  törekvések, az 
újra és újra nekirugaszkodások azok, amelyek jellemzői földi életeteknek. 

Ezen valójában változtatni nem is lehet abban a tér-idő dimenzióban, 
amelyet éppen azért választottatok, hogy a lélekben meghozott döntéseitek-
nek gyakorlótere és tükre legyen az, ami rajtatok kívül történik.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy megkötözöttségeid állandó kihívások 
a jobbik éned számára, vagyis azzal a meggyőződéseddel szemben, hogy te a 
Győztes oldalán állasz.

Tudnod kell, hogy csak az kap sebeket, aki harcol, és Én tudok sebeket 
gyógyítani, bármily nagyok és bármily gyakoriak legyenek is azok. És abban 
is biztosnak kell lenned, hogy minden harcot díjazok, amely Értem történik. 
Ebben a küzdelemben tehát valóban nem az eredmény a fontos,  hanem a 
részvétel. 

Nemcsak másokról, de magatokról sem tudhatjátok, hogy mit örökölte-
tek, milyen hatások értek eddig benneteket, és azt sem vagytok képesek rög-
zíteni magatokban, hogy eddig hogyan működtetek együtt azzal a kegyelem-
mel, amely az Én jelenlétemnek velejárója. Ezért hát bátran kell vállalnod ezt 
a harcot, és hinned kell abban, hogy megkötözöttségeid sebeit akkor és úgy 
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gyógyítom, amikor és ahogyan lelked fejlődése érdekében a legjobbnak lá-
tom.

2.  Gyermekeiddel  szemben  nagy bölcsességre  van  szükséged,  hogy 
észre tudd venni, hol van az a határ, ahol gyermekeid szabadságköre kezdő-
dik,  és természetesen a tiéd véget ér.  Természetes  az is,  hogy mindegyik 
gyermekednél más és más e határmezsgye. De ezt nemcsak neked, hanem ne-
kik is tudniuk kell.

Bűnrészes lennél, ha engednéd, hogy bármilyen kis részt is uraljanak a 
te szabadságkörödből, és akkor is, ha te átlépnéd az ő szabadságuk határát. 
Ennek pontosítását Velem is, velük is meg kell beszélned. 

Azt mindenképpen látniuk kell, hogy felelősséget kell vállalniuk azon 
a szabadságkörön belül, amely az övék! Te nem veheted át tőlük sem az eset-
leges dicsőséget, sem cselekedeteik esetleges kellemetlen következményeit. 
Kivéve, ha komoly bűnbánattal nem fordulnak hozzád. 

Egy bűnbánat akkor komoly, ha előbb Felém nyilvánul ez meg. Igen, 
mert ha egy ember megbocsát valakinek, akkor abban, akinek megbocsátot-
tak, nem történik változás. Csak abban, aki megbocsátott. De ha Én bocsátok 
meg valakinek, akkor nem Bennem, hanem benne történik minőségi válto-
zás. Ezért fontos az, hogy aki visszaélt szabadságával, az először Velem ren-
dezze dolgait. Csak így válik komollyá az a bocsánatkérése, amelyet ember-
társa felé is kinyilvánít.

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

1192.
Kérdező: MIRE VAGYOK ALKALMAS?

 Milyen munkára vagyok alkalmas hivatásom érdekében?
HANG: "Kedves Barátom!

Azok a kérdések, amelyeket felvetettél utolsó leveledben, arra utalnak, 
hogy úgy szeretnéd kicövekelni életed útját, ahogy még senkinek sem sike-
rült. 

Hidd el, Én sem tudtam megtenni, hogy olyan biztos támpontokat sze-
rezzek Magamnak, amilyeneket te szeretnél szerezni magadnak. Nekem is 
rendre el kellett vonulnom, gyakran már hajnalok hajnalán kellett keresnem 
egy olyan magányos helyet, ahol Atyámmal meg tudtam beszélni az aznapi 
teendőimet.

Te sem kaphatsz tőlem egy olyan forgatókönyvet, melyet csak a hónod 
alá csapsz, és felütöd, amikor annak éppen szükségét érzed. Te sem élhetsz 
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rizikómentes életet a Földön. Neked is minden nap találkoznod kell Velem 
az imádban, és elém kell terjesztened elgondolásaidat, hogy azokra vagy ál-
dásom adjam, vagy megpróbáljalak lebeszélni arról, amit elgondoltál.

Minden a Velem való  élő kapcsolaton múlik. Neked nem tanácsokra 
van szükséged. Van neked elég eszed ahhoz, amihez kell.  Neked arra van 
szükséged, hogy belevigyél Engem napi teendőidbe. Ezt azáltal éred el, hogy 
reggelenként odaajánlod magad Nekem, és kéred áldásomat az elinduló na-
podra.

Szükséged volna még egy életgyónásra is. Vagyis időt kellene kérned 
akár  a  HANG-médiumomtól,  akár  valaki  mástól,  akihez  nagyon  őszinte 
tudsz lenni, és fel kellene tárnod egyszer eddigi életedet. Az ilyen kinyílás 
egyszer-kétszer egy életben nagyon jó hatással van a lelki fejlődésre.

Szeretettel kérlek, a nagy tervek és elgondolások helyett próbálj meg a 
napi problémákban összedolgozni Velem, s meg fogod tapasztalni, hogy a je-
len megszentelésénél fontosabb nincs a világon számodra sem.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1193.
Kérdező: KÉSZÜLETLENÜL HALT MEG FÉRJEM?

 Meghalt férjem szentségek nélkül ment el.
HANG: "Drága Gyermekem!

Örömhírt mondok most, amikor az igazságot mondom neked! Férjed 
most  minden  földi  képzeletet  felülmúlóan  boldog!  Lelke  mélyén  mindig 
ápolta magában azt a jó szándékot, amely most szívbékét jelenthet számára.

Azok a szentségek, amelyekkel a haldoklókat útnak szoktátok indítani, 
külső jelei annak a tisztaságnak és békének, amelyeket a jó szándékú lélek 
elfogad Tőlem.  De Én nem vagyok megkötözve  ezekkel  a  külső jelekkel 
sem. Ha nem így lenne, akkor a szentségek nem értetek, hanem Értem lenné-
nek! Tehát azért, hogy Én tudjak tenni valami jót nektek. Nem így van! Ahol 
nincsenek meg a külső jelek, de megvan a benső vágy ezek után, ott Én pon-
tosan úgy működöm, mintha a külső jelek is meglennének.

Hidd el és vedd át tőlem az Én békémet, mert ő is, te is az Én szerete-
temnek hordozói vagytok! Neki már nagyon jó! Neked még nem. De csak 
idő kérdése, és te is tapasztalni fogod azt a csodálatos boldogságot, amelyet 
egyedül csak Én adhatok, és adok is azoknak, akik nyitottak Felém.

Azzal, hogy levelet írtál Hozzám, azt igazoltad, hogy létezem számod-
ra! Ó, drága Gyermekem! Nagylelkűségben Engem nem lehet felülmúlni! 

1359.



Azzal a mérhetetlen szeretettel, amellyel szeretlek téged, a földi élet-
ben betölteni nem tudlak, mert azt képtelen lennél kibírni. Férjed úgy él eb-
ben a  szeretetben,  mint  egy visszatért  vándormadár  otthonában,  a  tavaszi 
napsütésben. Téged is szeretettel várunk ide, csak igyekezz békém eszközé-
vé, mások számára az Én áldásommá válni!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

1194.
Kérdező: ELLENTMONDÁSOK VANNAK BENNEM

1. Jó-e, hogy a Rabbiképző Intézetbe jelentkeztem?
2. Mi a félelmemnek az oka?
3. Nem abba vagyok szerelmes, akivel járok. Mit tegyek?
4. Anyámnak miért kell annyit ártatlanul szenvednie?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Feltétlenül jó, ha olyan intézetben akarsz ismereteket szerezni, ahol 

első kézből szerezhetsz tudomást Isten hűségéről.
2. Karmikus oka van félelmednek. Ne vedd zokon, de voltál  te már 

útonálló is, és nem is akármilyen! Sok ember rettegett tőled valamikor. Töb-
bek között ezért is vállaltad el mostani karmikus sorsodat, hogy rajtad is át-
menjen annak a kellemetlenségnek legalább kis része, amit te okoztál valaha 
másoknak. Úgy tudsz könnyíteni ezen, ha gyakrabban átgondolod azt a való-
ságot, hogy te most a Győztes oldalán állsz, mert van bátorságod arra, hogy 
mindenféle vallási megkötözöttségeken túl, Velem, Jézussal, foglalkozz!

3. Sohasem jó kétfelé sántikálni! Akihez legbelül érzed magad köze-
lebb, azzal kell megbeszélned, hogy mi legyen a másikkal. E problémádat 
rajtad kívül más nem oldhatja fel. Felelőtlenség volna bárkinek ebben helyet-
ted dönteni, mivel a döntés következményét egyértelműen neked kell vállal-
nod!

4. Édesanyád valóban sokat és valóban ártatlanul szenved. De az ő éle-
te sem születésével kezdődött. Nekem is sokat és ártatlanul kellett szenved-
nem. Az Én életem sem a születésemmel kezdődött. Neki is azért kell szen-
vednie, amiért Nekem kellett (Lukács 24;26). Engem is a CÉL bátorított és 
erősített. Erősítse őt is ez! 

Az indítóok persze más volt Nálam és más nála. Nálam az volt, hogy 
megszentelni jöjjek. Nála az, hogy megszentelődnie kell. Ezt csak úgy érheti 
el, ha nem ragaszkodik az igazság rendjéhez, tehát nem akörül forog gondo-
lata,  hogy kinek mi  jár,  hanem törekszik  az  irgalom rendjének átélője  és 
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apostola lenni. Ez azt jelenti számára, hogy át kell programoznia gondolko-
dását úgy, hogy ne arra tegye a hangsúlyt, amit érdemel, hanem arra, hogy 
önmagát átlépve, másért tegyen minél többet. Ez a megszentelődés útja. Ez 
az ártatlanul szenvedők útja. Ebben sorsazonosak azok, kik megszentelni jöt-
tek a Földre, azokkal, akik megszentelődni jöttek.

Édesanyád ezt csak halála után fogja teljesen átlátni, és biztos lehetsz 
abban, hogy helyeselni fogja azt, ami miatt most esetleg zúgolódik!

Megáldalak BÉKÉM és BÁTORSÁGOM LELKÉVEL!"
******************************************************

1195.
Kérdező: HOGYAN TOVÁBB?

1. Leányom depressziós. Mit tehetek érte?
2. Akitől sokat tanultam, azzal most problémám van.
    Hogyan tovább? Vele vagy nélküle?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki depressziós, annak hiába magyarázod, hogy értelme van az éle-

tének. Ő pontosan azért depressziós, mert mindent csak arról az oldalról akar 
látni, hogy igazát igazolja.

Ha egyszer megvilágosodik előtted, hogy te csak önmagadért felelsz, 
ha már nem kell külön erőfeszítéseket tenned, hogy elhidd: az Istent szere-
tőknek minden javukra válik (a depresszió is!), az Istent nem szeretőknek pe-
dig minden a kárukra válik (az ötös lottó is!), és Istent szeretővé vagy nem 
szeretővé mindenki csak önmagát tudja tenni, mivel ezt még az Isten sem 
tudja helyettük megtenni,  akkor bármilyen fájdalmas is,  de tudomásul  ve-
szed, hogy ami miatt bánkódol, az nem a te asztalod. Gyermeked már nagy 
kislány, sorsát ő tartja saját kezében, s ne engedd, hogy a te sorsodat is ő ve-
gye kézbe! Bizony, szabaddá kell válnod tőle is! Ekkor teszed neki is a leg-
jobbat. Neki magának kell megtapasztalnia, hogy ő felel saját boldogságáért. 
Ő, és senki más!

2. Ami pedig mesteredet illeti, aki nem találja lelki békéjét, hát vele 
kapcsolatban is csak azt tudom ajánlani, hogy ne vele, hanem nélküle! Ez a 
vele csak akkor és addig, amikor kéri, és ameddig kéri, érdemel figyelmet. 
Felnőtt emberek csak akkor tudják helyesen szeretni egymást, ha szabaddá 
válnak egymástól. Ez még a házastársakra is áll! Igen, mert mindenkinek JÓ 
csak az lehet, amit Én akarok neki. Ennek a felismerését pedig nagyon aka-
dályozza mindennemű megkötözöttség.
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Azt tanácsolom tehát, hogy járd a magad útját, amennyire erre képes 
vagy! Arról légy meggyőződve, hogy Én veled és benned élek, és nemcsak 
nem hagylak soha el, de nem is vagyok erre képes. Engem el lehet hagyni, de 
Én nem vagyok képes senkit elhagyni. Szomorú többletben vagytok Velem 
szemben azáltal, hogy tudtok olyat tenni, amire Én képtelen vagyok. Ti tud-
tok nem szeretni. Én ezt nem tudom megtenni, mert létem lényege a szeretés, 
vagyis a Szentlélek! A Lélek az, aki összeköt! Akiben a lelketlenség lakást 
vett, az nyugtalan, békétlen, féltékeny, önző, csak magára gondol, s nem se-
gíteni, hanem akadályozni akarja azt, akit tud. Hát ezt ne engedd meg meste-
rednek akkor sem, ha most úgy érzed, hogy hálára vagy neki kötelezve, mert 
nem vagy! Ha valamit általa kaptál, azt Tőlem kaptad, és ha ő nem adta vol-
na neked azt, mit Én neked szántam, akkor találtam volna más módját annak, 
hogy megkapd Tőlem azt, amit neked adni akarok. Egyedül csak Nekem tar-
tozol hálával!  És örülök is, ha hálás szívvel fordulsz Felém. Ez nagy lehető-
ségeket ad Nekem arra, hogy még többet adjak, és még nagyobb hálát érezz 
Irántam! 

Nagyon szeretlek! Ezért nagyon szeretném, ha nem fáradnál bele abba 
a szabadságharcba, amelyet magaddal és környezeteddel folytatnod kell an-
nak érdekében, hogy békéd legyen, tehát annak érdekében, hogy boldogságot 
eredményezzen benned az a szeretet, amely nem a másik embernek akar ked-
vébe járni, hanem Nekem! 

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL (2Kor 3;17)!" 
*******************************************************

1196.
Kérdező: MIKÉPPEN IRÁNYÍTOD A VILÁGOT?

1. Az alkotás és e világnak megismerése miért nem fontos?
2. A földi tökéletlen elfoglaltság valóban képe az égi igazinak?
3. A duálszellemekről
4. Miért térnek el egymástól magas rangú szellemközlések?
5. Elképzelt példa a bűnbeeséstől a megtérésig.
6. Miként irányítod a világot, ha mindenkinek szabadsága szent?
7. Imádkozzam másokért?
8. Mit tehetek másokért?
9. Mi az érzelem?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A mulandó világban minden eszköz arra, hogy a CÉL, a szeretetben 

való növekedés, vagyis az Isten működése az emberben, egyre hatékonyabb 

1362.



legyen. Ilyen értelemben tehát nagyon fontos minden alkotás és minden meg-
ismerés. Mindennek az erkölcsi súlyát a CÉL határozza meg!

2. Greber megfogalmazása annyiban pontos, amennyiben az örök érté-
keket rávetíti a mulandó életre, és annyiban pontatlan, amennyiben a mulan-
dó értékeket átvetíti a halhatatlanság dimenzióira.

3. A duálszellemek fogalma azért veszedelmes, mert a valóságban min-
denki lehet duálja a másik szellemnek, ha segítő szándékkal szolgálja a kö-
zös CÉLT! ( Most nem térek ki arra, hogy Isten oldaláról ezek meghatározott 
személyek, tehát gyakorlatban nem lehet mindenki. A ti oldalatokról nézve 
viszont  lehet bárki,  aki Isten vezetése alatt  áll.)  A köztudatban viszont az 
van, hogyha valaki menteni akarja magát, gyarlóságát, akkor arra is hivatkoz-
hat, hogy gyarlóságáért a mellérendelt duálja is felelős. Sőt! Nemcsak fennáll 
a veszélye, de gyakorlatban nem ritka jelenség az, hogy valaki bűnrészessé-
get vállal annak tudatában, hogy ő duálja annak, akivel bűnrészes.

4. A magas rangú szellemek eltérő közlései nagyon komplikált okokra 
vezethetők vissza. Most megpróbálom ezeket az okokat érzékeltetni egy ha-
sonlattal.

Van egy csodálatos dallam. Vannak csodálatos művészek, akik vállal-
koznak e dallam kivitelezésére. És van sok zongora, de ezek már nem csodá-
latosak, nem tökéletesek, egyik csapnivalóbb a másiknál. E művészek ugyan-
azt a dallamot a legkülönbözőbb hangzással fogják előadni, függően attól, 
hogy milyen a zongorájuk.

Mint  tudod,  az  igazság a valóság tudati  tükrözése.  De nemcsak.  Az 
igazság megnyilvánulását nagyban meghatározza az érzelem, a múlt, a jövő 
képe az egyénben, és mindaz, ami ezeknek tartalma.

Éppen ezért mindaddig, amíg Én, Jézus meg nem jelentem közöttetek, 
állapotszerűen ki voltatok téve a szükségszerű tévedéseknek. Ha akartátok, 
ha nem! Gondolj csak arra, hogy pontosan azok nem ismertek fel és nem fo-
gadtak be, akik a legjobban vártak Engem, akik a legjobban készültek a Ve-
lem való találkozásra!

Bármilyen nagy szellem valaki, ha nem úgy születik asszonytól és Lé-
lekből,  mint  Én (ilyen csak Én voltam egyedül!),  nem tud szabaddá válni 
múltjától, jelenétől és jövőjének elképzeléseitől, bármilyen jól is ismer En-
gem, amikor médiumon keresztül közli ismereteit.

A HANG-médiumom nagyon tudatában van tökéletlenségének, s mi-
kor általa  beszélek,  akkor ő nem elégszik meg azzal,  hogy meghallja azt, 
amit belülről mondok neki, hanem állandóan kontrollálja azzal az ismeret-
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szűrővel,  mely nem más,  mint  a négy evangéliumban akár kibontva,  akár 
magként  fellelhető  információ  Rólam,  tanításomról.  Ezért  hangoztatja  is, 
hogy ha  valaki  az  evangéliumokból  idézve,  azokra  hivatkozva  cáfolja  a 
HANG-könyvek bármelyik kijelentését, akkor ő azonnal kész helyreigazíta-
ni, amit leírt. Tehát nem gondolja magát tévedhetetlennek, de nem érdekli őt 
sem Pál, sem Jeremiás vagy bármelyik próféta, ha ÉN szólok hozzá. Ha bárki 
a prófétákra hivatkozva ellene mond szavaimnak, akkor a HANG-médium 
azt mondja, hogy az elég baj a prófétákra nézve! S eszébe sincs, hogy korri-
gálja szavaimat!

5. E kérésedről egész tanulmányt kellene diktálnom, de most nem tehe-
tem, mert sok levél vár még megválaszolásra, s szeretetem nem engedi, hogy 
nagyon várakoztassam őket. Ezért most tömören, csak szellemileg magasab-
ban kvalifikáltak számára érthető magyarázatot adok.

A Földre mindenki azért jön, hogy az Általam elmondott és bemutatott 
tökéletes ember irányába alakítsa életét. Ez már akkor is így volt, amikor Én 
még meg sem születtem! Igen. Az emberi természet és az Általam elmondott 
és bemutatott tökéletes emberi élet, ezek teljesen fedésben vannak egymás-
sal. 

A Földre születettek nagy része azonban csak e vágy színlelésével jön a 
Földre, és ezt még azok sem tudják egészen biztosan, akik itt, ebben a di-
menzióban lehetőséget adnak nekik a Földre születésre. 

Ez azt jelenti, hogy minden szellemi lénynek van egy olyan benső szo-
bája, ahová Istenen kívül senki be nem léphet. Így aztán a szemtelen szelle-
mek nagy része képes arra, hogy eleve hazugsággal jöjjön a Földre. A javulás 
szándékát hazudják, de a Földre születve már nem a javulás szándéka vezeti 
őket. 

Ez  azért  lehetséges  számukra,  mert  nemcsak  a  Földön nincs,  de  itt 
sincs bábszínház! Itt is megvan a formális szabadsága is mindenkinek, tehát 
dönthet,  s döntését  nem szükségszerű másoknak kinyilvánítania.  Én pedig 
nagyon diszkrét vagyok. Ha valaki nem leplezi le önmagát, azt Én sem leple-
zem le mások előtt. Az igazi szeretet, a szabadságot tisztelő szeretet ilyen! 
Ezért nem leplezhettem le Júdást  sem társai előtt! És ezért születhetnek a 
Földre olyanok, akik már eleve nehézzé akarják tenni mások életét.

Azok, akik így jönnek a Földre, azok élnek a Szentlélek elleni bűnben, 
és ezek azok, akik szármára nincs bocsánat sem a Földön, sem a másvilágon. 
Ezek senki által és soha meg nem téríthetők. Isten sem tud velük mit kezde-
ni. Illetve csak azt tudja velük tenni, hogy magatartásukat javára tudja fordí-
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tani azoknak, akik tiszta, igaz szándékkal, a megjavulás szándékával jöttek le 
a  Földre.  Tehát  megszentelődni  és  megszentelni,  illetve  megszentelni  és 
megszentelődni. Nem mindegy, hogy melyiken van a hangsúly, de az ered-
mény ugyanaz.

Bárhol és bármikor született valaki, ha azért jött, hogy jobbá legyen, 
akkor az a jellemzője, hogy nyitott a jobb felé. Tehát nem hiszi magát téved-
hetetlennek, és amit jónak lát, azt teszi szívvel-lélekkel mindaddig, míg vala-
ki vagy valami esemény meg nem győzi őt arról,  hogy van annál jobb is, 
mint amit eddig a legjobbnak vélt.

Így aztán az Engem képviselő apostolaimnak az a feladata, hogy En-
gem, mint a LEGJOBBAT igyekezzenek bemutatni a földi életben úgy, mint 
utat, igazságot és életet.

A probléma abból adódik, hogy a Földre jött szemtelen szellemek ké-
pesek  annyira  ködösíteni,  hogy még  a  jó  szándékú  emberek  sem tudnak 
gyakran tisztán meglátni Engem! Ők azért képesek erre, mert nem tisztelik 
senkinek a szabadságát, míg Én és a jó szellemek ezt a stílust nem vehetjük 
át.

Nagy harc van hát a szellemvilágban, de ennek inkább érzik a káros ha-
tását a Földön, mint az áldását, mert áldása csak ott érzékelhető, ahol igazi 
hit van, tehát ahol az égi szellemek segítségét is igénybe veszik a földi halan-
dók. Én is csak elvben kérhettem volna angyalsereget a gonosz legyőzésére, 
a gyakorlatban csak arra kérhettem őket, hogy Engem erősítsenek meg ők. A 
Getszemániban kaptam is ilyen segítséget. (Lukács 22;43)

Tömören válaszolva kérdésedre,  azt  kell  mondanom:  A jó szándékú 
élet mindig Istennek tetsző élet. Az, hogy ki a jó szándékú, nem a Földön dől 
el. Ez nem predestináció, mert mindenki maga dönt önmaga felől, és nem Is-
ten! Isten csupán tiszteletben tartja a döntést, s ezt úgy építi be a világmin-
denségbe, hogy mindenki döntése javára váljék az Istent szeretőknek. Isten 
tehetetlen az ellene döntőkkel szemben, az Ellene döntők irányában. Ez azt 
jelenti, hogy Isten a pokolnak, a kárhozatra jutásnak nem oka, csupán feltéte-
le! 

Csak a jó szándékú emberek nyitottak, tehát amikor megtérnek, akkor 
afelé fordulnak, amit jobbnak látnak, mint amit eddig láttak jónak. A megté-
rés csúcsa az, ha valaki Engem fogad el ÚTNAK! Aki ezt megteszi,  az a 
mennyek országát hordozza már a Földön, és sugározza maga körül.

6. A szabadság formai meghatározása a választási lehetőség. Tartalmi 
meghatározása pedig: külső és belső kényszer ellenére tenni a megismert jót. 
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Aki nem ezt teszi, az nem szabad, hanem megkötözött. Isten a magukat meg-
kötözöttségben tartók megkötözöttségét csak a megkötözöttek irányában ve-
szi tudomásul. Az övéi irányában e megkötözöttségeket is képes hasznosan 
felhasználni, amint egy gyógyulni vágyó beteg számára a keserű orvosság is 
lehet hasznos.

7. A jó szándékban vannak fokozatok, mint amikor valaki úton halad. 
Különböző méretű lépései lehetnek, s ki-ki térhet mellékutakra, ösvényekre, 
amelyek hátráltatják az előrehaladásban.

A másokért mondott ima e téren lehet segítség. A jó irányában tisztul-
tabb ráérzésre segítheti a jó szándékú embert.   

8. Amit magadnak jónak látsz, azt tedd másoknak. Mint tudod, ez a fe-
lebaráti szeretet átélése. Mindenki csak azért felelős, amit megtehet. A vá-
gyaitok és a lehetőségeitek nem azonos méretűek. Ez nem baj. A baj akkor 
van, ha nagyobbak a lehetőségek, mint a jó szándékú vágyak.

9. Ha meghatározod, akkor tudom, hogy mit  értesz alatta,  ha e szót 
mondod: érzelem. Részemről hangulati elem.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1197.
Kérdező: LUSTA VAGYOK

1. Lusta vagyok. 
2. Szeretnék tisztán látni, és magamat legyőzni Érted!

HANG: "Gyermekem!
1. Mint már említettem a HANG-könyvek különböző köteteiben, a lus-

taságnak az a formája, amikor valaki nem azt teszi, amit tennie kellene, sok-
kal veszedelmesebb, mint az, mikor valaki nem csinál semmit, tehát lustál-
kodik. Ez utóbbit nem lehet sokáig kibírni. De az előzőt, tehát azt, hogy nem 
teszed azt, amit tenned kellene, ezt sajnos képes vagy egész életedben tenni, 
s így egész életedet tönkretenni.

Hidd el, minden a komoly reggeli imán múlik! Ha Velem élő kapcsola-
tot veszel fel reggel, akkor valamit mindig megvalósítasz abból, amiért feléb-
redhettél aznap.

2.  A tisztánlátás  és  önmagad-legyőzése  is  döntően  attól  függ,  hogy 
mennyire tudsz következetes lenni az imában.

 A földi életben nem lehet pontot tenni semmire. Itt minden jó csupán 
törekvésben nyilvánul meg. Újra és újra neki kell rugaszkodnod az általad 
fontosnak vélt célnak, tehát annak, hogy tisztán láss, és legyőzd magadat.
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Már a Mózes által KŐTÁBLÁRA vésett tíz-parancs is azt a célt szol-
gálta, hogy korlát legyen azon a szakadékokkal fölszabdalt úton, amit földi 
életnek neveztek. E parancsokat Én nem megsemmisíteni, hanem betölteni 
jöttem. Örök érvényűek ezek, s nem arra valók, hogy kimagyarázzátok, ha-
nem arra, hogy ezekhez rendeljétek életeteket.

Végy csak elő egy imakönyvet,  s  nézd meg a tíz  parancs tükrében, 
hogy hol tartasz.

Tudnod kell, hogy Én mérhetetlenül szeretlek, de ez nem téged, hanem 
Engem boldogít.  Téged ez csak akkor fog boldogítani, ha viszont szeretsz 
Engem, ha te is betöltöd, és nem betöröd a törvényt.

Tudnod kell még azt is, hogy a rosszba nem lehet belesodródni! Bele 
lehet sodródni eseményekbe, de ezekben az eseményekben a magatartásodért 
nem felelhet más helyetted. Gondolj az első emberpár bűnbeesésének törté-
netére. Ott mindegyik a másikat vádolta, holott mindegyik felelős volt azért, 
amit tett. Kellett is viselniük tetteik következményét.

Drága Gyermekem! Ha szíveden viseled fenti  szavaimat,  akkor rend 
lesz benned annak a bizalomnak erejével, amelyet érzel Irántam.
                 Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

*****************************************************
1198.
Kérdező: SZENT TŰZRŐL, ŐSANYÁNKRÓL, TESTVÉREMRŐL

1. Mikor jön el a szent tűz?
2. Éva milyen volt a bűnbeeséskor?
3. Tesóm néha nagyon rossz tud lenni velem.

HANG: "Kedves Kis Barátom!
1. Aki vágyakozik a Szentlélek után, az önmagában, belül a szívében 

fogja megtapasztalni azt, amit te szent tűznek nevezel.
2. Éva nem nagyravágyó volt,  amint  te gondolod,  mikor bűnbeesett. 

Nem, mert mindenkinek arra kell törekednie, hogy olyan legyen, mint Én, Jé-
zus. Éva türelmetlen volt és szófogadatlan! Ő önfegyelem nélkül és gyorsan, 
egy alma elfogyasztási ideje alatt akart olyan lenni, mint Isten. Te légy türel-
mes, és légy szófogadó, amikor benned azt kérem tőled, hogy légy olyan jó, 
mint a JÓISTEN! Ez nem nagyravágyás! Ezért születtél meg itt a Földön!

3. Tesód, sajnos, saját magának tesz rosszat, amikor rossz, mert ez a 
rossz  elraktározódik  benne,  s  később már  nehezebben  tud  majd  jó  lenni. 
Márpedig a rosszak sohasem boldogok! Csak a jók! Még akkor is, ha szen-
vedniük kell, mert tudják, hogy Én bennük élek mindaddig, amíg jók!

1367.



Megáldalak,  hogy szeresd  azt,  ami  jó.  Szeresd  akkor  is,  ha  nehéz! 
Megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!"

*******************************************************
1199.
Kérdező: KIEGYENSÚLYOZATLAN VAGYOK

1. Hogyan találhatom meg lelki társamat?
2. Társ nélkül is lehetek kiegyensúlyozott?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kétségtelen, hogy lelki társ csak az lehet, aki Hozzám segít közelebb 

téged. Ha nem találkozol ilyennel, akkor tudnod kell,  hogy nem vesztettél 
semmit, mert ilyen társat csinálni nem lehet. Vagy jön, és akkor sem lesz ke-
reszt nélkül a társad, vagy nem jön, és akkor sem lesz kereszt nélkül a földi 
életed. A földi élet ÚT! Sajnos legtöbben nem így élik e földi életet! De ha 
senki sem éli jól, akkor is ÚT, melyet csak Velem, Bennem és Általam lehet 
boldoggá tenni. A földi élet senki számára sem mennyország. Az Én szá-
momra sem volt.

Azok, akik szinte sportot űznek abból, hogy elbódítsák magukat, csak 
gondolkodniuk ne kelljen a boldog örök életre vezető útról, tehát Rólam, mi-
vel Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET, azok akárhányan is vannak, hazug-
ságban élnek. Az igazságnak soha nem volt kritériuma az, hogy hányan kép-
viselik.

2. Teljesen igazad van, ha azt gondolod, hogy egyedül is lehet boldog, 
harmonikus életet élni. Sőt! Hacsak nem sodródik bele valaki társkapcsolat-
ba, tehát olyan kapcsolatba, melyről remélheti, hogy Hozzám viszi közelebb, 
akkor sokkal jobban és nagyobb benső békével tudja leélni földi életét egye-
dül, mint bármilyen erőltetett társkapcsolatban. Arról viszont légy meggyő-
ződve, hogy a magány nem lehet azonos az egyedülléttel. Nemcsak Velem 
kell együtt lenned, de törekedned kell arra, hogy olyan baráti kört találj, vagy 
csinálj magadnak, amelyben Én is otthon érezhetem magamat. Ilyen értelem-
ben igaz az, hogy az Isten szükségszerűen közösség! 

A magány tehát nem magadra maradottság, hanem olyan társkapcsolat 
nélküli élet, amely felszabadít arra, hogy többet tudj foglalkozni másokkal, 
hatékonyabban tudj segíteni ott, ahol rászorulnak szolgálatodra.

Van egy latin közmondás,  melynek tartalma tökéletesen kifejezi  azt, 
amit meg szeretnék értetni veled. Ez így szól: Ó beata solitudó, sola beátitu-
dó! Magyarul így mondhatnám: Ó boldog magány, te vagy az egyedüli bol-
dogság!
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Nagyon szeretlek! Soha nem hagylak magadra! Nemcsak nélkülözhe-
tetlen vagyok számodra, de minden emberi kapcsolatod eszköz arra, hogy Én 
se nélkülözzelek téged!

Megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1200.
Kérdező: APÁM HALÁLÁNAK KÖRÜLMÉNYEIRŐL

1. Apám halálának körülményeiről érdeklődöm.
2. Mi legyen velem a jövőben?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Azzal tisztában kell lenned, hogy Én lelked formálására szeretném 

felhívni figyelmedet, mivel tudom, hogy a földi életed végén, tehát a halálod 
pillanatában, csak az lesz megnyugtató számodra, amit az örök élet mérlegén 
mérni tudsz. Bizony, sokan abbahagyják a Velem való kapcsolatot, amikor 
azt tapasztalják, hogy nem vagyok hajlandó bemenni senkinek az utcájába 
azért, hogy felületi megoldást kínáljak fel problémájának megoldására.

Sajnos, sokszor kell tapasztalnom, hogy amikor valakinek a problémá-
jával kapcsolatban az illető magatartásának megváltoztatására hívtam fel a 
figyelmet, akkor nemcsak nem örült ennek, hanem hátat is fordított Nekem, 
mondván: 'A HANG nem válaszolt kérdésemre.'

Kedves Barátom! Előttem egy cél lebeg! Ez pedig az, hogy saját elkép-
zelésem szerint formáljátok magatokat örök boldogságotok érdekében!

Ilyen előzmények után mondom: Saját lelki békétek érdekében saját el-
jövendő halálotok körülményeivel és az Én halálom körülményeivel foglal-
kozzatok!

Apád halálának körülményeiről elég azt tudnod, hogy ő, már mielőtt 
megszületett, tudta, hogy meddig fog terjedni földi életének hossza, s azt is - 
éppen úgy, mint Én a saját halálom körülményeit előre láttam - ő is előre lát-
ta, hogy mit vállal. Kettőnk között e téren a különbség az, hogy Én emlékez-
tem a születésem előtt már előre látott halálom körülményeire, neki viszont 
ez a tudatából, az ő beleegyezésével, kitörlődött.

Van üzenete számodra apádnak. Nem közvetlenül. Én tolmácsolom ne-
ked. Az üzenet így hangzik: "Volt, amikor alap nélkül bíztam emberekben. 
Óvakodj ettől! Csak abban és annyiban bízz az emberekben, aki és amennyi-
ben igazolta, hogy érdemes bizalmadra! Aki nem óvatos, az kiteszi magát an-
nak, hogy anyagilag, szellemileg, erkölcsileg megrabolják. Csak az okosan 
megélt jóság az igazi jóság!"
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2.Saját életeddel kapcsolatban a jövődre vonatkozóan gyakorlati taná-
csot közvetlenül csak a reggeli imádban tudok adni. E nélkül olyan lépések 
megtételére kaphatnál bátorítást lelkedben, amelyekért Nekem kellene a fele-
lősséget vállalnom. Ezt azért nem tehetem, mert lelkileg felnőttnek kezelhet-
lek csak, mivel valóban és tisztán, a te érdekedet tartva szem előtt, szeretlek!

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

1201.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL

Újjászülettem-e már? 
HANG: "Kedves Barátom!

Nem könnyű megmagyaráznom azt, amit most szeretnék benned kitisz-
tázni. 

Azt tudnod kell, hogy aki nem születik újjá vízből és Szentlélekből, az 
nem mehet be Isten országába (János 3;5).

 A megkeresztelt emberek úgy tudják magukról, hogy újjászülettek víz-
ből, sőt Szentlélekből is. A Szentlélekből való újjászületés nem jár szükség-
szerűen együtt a vízből való újjászületéssel. Ez áll főleg a gyermekkereszte-
lésekre. Ha együtt járna, akkor minden megkeresztelt gyermeknek az lenne a 
legjobb, ha a keresztelés után azonnal meghalna. Ez ellen pedig tiltakozik 
minden józan eszű ember!

Sajnos,  a  vízkeresztségben részesülhetnek  és  részesülnek  is  gyakran 
olyan szemtelen szellemek, akiknek eszükben sincs, hogy földi életüket azért 
vállalják, amiért megígérték még születésük előtt. Ezek, akik ilyen lelkülettel 
jöttek le a Földre, egész életünkben sohasem fognak Szentlélektől újjászület-
ni, bármennyire is megkeresztelték őket vízzel. Ezeknek még sokat kell szen-
vedniük, tanulniuk itt is és a Földön is, hogy a megtérés, tehát a gondolko-
dás-átalakítás komoly és őszinte szándékával jöjjenek le a Földre.

Te az újjászületés őszinte szándékával jöttél le a Földre, s a te keresz-
telkedésed bevezetés volt újjászületésedre. Tehát már az újjászületendők kö-
zött tartanak téged számon az égiek! 

Ennek beteljesülése számodra olyan erkölcsi bizonyossággal fog járni, 
amelyet nem kell külön bemagyaráznod magadnak. Te tehát a vízkeresztség-
gel magadba fogadtad az újjászületés csíráját. Ezt, és nem többet! Egy mag-
vető hiába szórja a legjobb magot is bezárt, sötét betonverembe. Abból sem-
mi sem fog kinőni. 
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Bizony, a vízzel való keresztelés: magvetés! Magvetés, és semmi más! 
Tehát nem földművelés! A földműveléshez, tehát a lélek befogadóképességé-
nek megdolgozásához,  a  földtulajdonosnak személyi  hozzájárulása kell!  A 
Szentlélek tehát a keresztség szentségében sem válik automatikává! Csínján 
kell tehát bánni azzal a szentség-meghatározással, amely szerint a szentség 
olyan Általam rendelt külső jel, amely meg is valósítja azt, amit jelez! Ez 
csak bizonyos megszorítások mellett igaz!

Benn állsz tehát az újjászületés folyamatában, de még jogos kételked-
ned ennek kibontakozottságában.

Nagyon szeretlek, és nagyon várom, hogy újjászületésre irányuló vá-
gyadat minden kétséget kizáróan betöltsem!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1202.
Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK

1. Bízhatom-e bátran a bennem megszólaló HANG-ban?
2. Segítés a feladatom?
3. Ellenértéket fogadhatok el?
4. Miért félek a nagytestű kutyáktól?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Senkiben és semmiben nem szabad feltétel nélkül bízni! Mindenki-

vel, magatokkal szemben is, legyetek óvatosak! Ez nem jelenthet aggályossá-
got, de igenis jelent elővigyázatosságot. Mindenki tévedhet! A HANG-MÉ-
DIUMOM még Tőlem sem fogad el olyan sugallatot, amelyet át ne szűrne a 
Bibliában leírt evangéliumaimon! (Ezt okosan teszi, mert nem is közlök sen-
kivel olyan sugallatot, amely ellenkezésben lenne evangéliumaimmal!) Légy 
hát óvatos!

2.  A segítés milyensége egyértelműen nem fogalmazható  meg,  mert 
nem lehet azt korlátozni. Segítened kell ott, ahol tudsz, ahol lehet és ameny-
nyire lehetséges.

3. Mindenkitől és bármikor fogadhatsz el ellenértéket, bár ez nem jó 
szó. Egy valódi, egész sorsot meghatározó segítést nem lehet megfizetni! De 
bármit elfogadhatsz bárkitől,  ha tudod, hogy senkit sem boldogít és senkit 
sem gazdagít az, amit kap. 

Mindenkit az boldogít és az gazdagít, amit ad a rászorulóknak! Velem 
csak az ADÁS vonalában, állapotában lehet találkozni! Mert az Isten világa 
ilyen. A mindent-adásból van mindene! Ez a LÉTE! Ezáltal VAN!
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4. A nagytestű kutyáktól egyszerűen azért félsz, mert azok ijesztőek! 
Általában aki nem gazdája egy nagy kutyának, az fél az ilyentől. Ez tehát ter-
mészetes. Egy nagy kutyától általában nem lehet nem félni. Azt, hogy ez a 
félelem mennyire hatalmasodik el rajtad, azt nagyban meghatározza az ideg-
állapotod és az a körülmény, amelyben ilyenkor éppen vagy.

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1203.
Kérdező: ÖRÖMLÁNY VOLTAM

Egy örömlány fordul Hozzád segítségért, Uram!
HANG: "Drága Gyermekem!

Nem vagy egyedül azok között, akik anyagi gondjaikat a testi vágyak 
szintjén akarták megoldani, s rájöttek arra, hogy a testet nem lehet áruba bo-
csátani anélkül, hogy ne menne vele a lélek is! Bizony, ha valaki árucikk 
lesz, akkor az testestül-lelkestül az! Tehát nem kevesebbet, mint a boldogsá-
gát is áruba bocsátja az, aki testét eladja.

De ha valaki erre rájön, akkor már tudja, hogy nincs megoldás Rajtam 
kívül! Ezért mondhattam azoknak, akik annyira vallásosaknak és jónak gon-
dolták magukat, hogy az utcanők megelőzik őket az Isten országában (Mt 
21;31).

Akár gyermekeidre, akár társadra vagy bárkire gondolsz, életed megol-
dását Velem kell kezdened, Velem kell folytatnod, és Velem kell befejezned 
is, ha boldog akarsz lenni. Találnod kell olyan csoportot, ahol segíthetek raj-
tad. De keresned neked kell!  

Csak annak őszinte a megtérési szándéka, aki erőfeszítéseket is vállal 
azért, hogy partnere lehessek, hogy partnerem lehessen! A földi életben lehet 
legjobban megtapasztalnotok, hogy a mennyországot nem rajtatok kívül, ha-
nem magatokban kell először felfedeznetek. Igen, mert a mennyország nem 
más, mint az önzetlenül szeretők baráti köre. 

A Szentlélek a kapcsolatok lelke ugyan, de nem arról van szó, hogy 
bárki is megtéríthető lenne, hanem arról, hogy Én, Jézus, a jó Pásztor, általa-
tok, veletek és bennetek járom a földi élet útjait, és keresem az elveszett bá-
rányokat. 

Sem a farkasokkal, sem azokkal a bárányokkal nem tudok mit kezdeni, 
akik elbújnak Előlem. Az elveszett bárány felismerhető arról, hogy béget a 
gazdája, a pásztora után. Aki nem béget, hanem inkább lapít, csak meg ne ta-
láljam, arra bizony még keservesebb élet vár, mint a mostani.
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Még időben fel kell ismerned, hogy társad akar-e az Én társam is lenni. 
Mert ha nem, akkor mielőbb el kell határolnod magadat tőle, mert aki Engem 
nem akar, az akkor sem akar, ha benned élek! Tehát éppen azt nem akarja, 
ami benned érték, ami benned igazán te vagy. Ezt akkor tapasztalnád meg 
igazán, ha megbetegednél mellette. S mint tudod, ez előbb-utóbb elkerülhe-
tetlen!

Számomra nincs lehetetlen, ha valaki szeret Engem, és igazán vágyó-
dik arra, hogy Velem éljen!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1204.
Kérdező: TÁRSAM ELHAGYOTT

Férjem,  akit  szeretek,  elhagyott.  Az  iránt,  akivel  most  kapcsolatom 
van, nem érzek szerelemet, de nagyon jó embernek tartom. 
HANG: "Drága Gyermekem!

Nem könnyű, de fel kell dolgoznod. Reálisan tudomásul kell venned 
azt, hogy szereted, nem szereted, a férjed elhagyott.

A józan eszedre kell  hallgatnod, mert  különben tönkremész idegileg 
még jobban, mint ahogy most vagy!

Azt nem mondhatom meg neked "egy az egyben", hogy mit  csinálj, 
mert életedet meghatározó döntéseidért neked kell felelned, s ezt nem hárít-
hatod Rám. A Földre pontosan azért jöttél, hogy ilyen értelemben rajtad for-
duljanak meg a dolgok.

Ha azt akarod, hogy életed további útja zökkenőmentes legyen, akkor 
te nem a Földön élsz! A Földön mindenki számára az élet inkább pokol, mint 
mennyország. Külső körülményeiben mindenképpen! Szívedben annyira tu-
dod az  Én békémet  befogadni,  amennyiben a  körülötted  élőkért  áldozattá 
tudsz válni. Tehát nem azért és nem azokért, akik elhagynak vagy elhagytak, 
hanem azokért - s most gondolok gyermekedre, társadra -, akik segítenek he-
lyes önismeretre jutni, és így nem akadályai, hanem szolgálói annak, hogy 
Hozzám közelebb kerülj, hogy szíved békéje az Én szívem békéje legyen.

Azért jöttem közétek, hogy belétek, szívetekbe költözzem. Ezt nem tu-
dom megtenni ott, ahol valaki azon kesereg, hogy elhagyták, de képes va-
gyok békét  biztosítani  ott,  ahol  valaki  feláldozza  magát  azokért  Miattam, 
akikkel együtt él.

A fenti szavaimból ki kell tudnod olvasnod azt, hogy eszedre és szí-
vedre egyaránt hallgatva, mi a teendőd.
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Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1205.
Kérdező: FÉRJEM NEM AKAR MEGTÉRNI

1. Szoptatási problémám van.
2. Férjemet nem tudom Isten felé vinni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Istennek öröktől fogva az a terve veletek, hogy a mindenkire nézve 

kötelező hivatást, a  szeretni tanítást betöltsétek. E hivatás betöltéséhez esz-
közökre van szükségetek. Eszközökre és emberekre! Isten soha nem fogja ezt 
a tervét módosítani, mert ez így a legméltóbb Hozzá és hozzátok.

Az egymásrautaltság tehát nem kerülhető meg. Az első kérdésed meg-
oldására neked is és az orvosoknak is olyan felelős elgondolásaik vannak, 
amelyeket sem tőled, sem tőlük Én át nem vehetek.

A CÉLT, tehát a szeretni tanítást, ezt Tőlem tisztán és világosan meg 
kell tanulnotok. De az eszközöket nem adhatom a kezetekbe, mert akkor au-
tomatáknak tekintenélek benneteket.

2. Ne akard férjedet megtéríteni.  Elég, ha ezt  magadon elvégzed na-
ponta! Szinte minden nap pályamódosítást kell végezned, ha a szeretni taní-
tás célját közelíteni akarod. Igen, mert a magatartásnak mindig elől kell jár-
nia, és csak utána, amikor már rákérdez valaki, hogy te miért vagy olyan jó, 
kedves,  szeretetre  méltó,  áldozatkész,  megbocsátó,  türelmes,  szorgalmas, 
odaadó és mindig örömmel másokat szolgáló, akkor jöhetnek a szavak, ak-
kor beszélhetsz arról, hogy te mindehhez az erőt Tőlem veszed át a reggeli 
imádban, és állandóan tisztítod az esti imádban. Tehát ha rákérdeznek jósá-
god forrására!   De amíg ez nem történik meg, addig erőtlen minden szó!

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

1206.
Kérdező: BEAVATÁSOKRÓL

1.  A beavatásokról miért negatív a HANG véleménye?
2. Az egyházakról miért negatív a HANG véleménye?
3. Határozatlan vagyok.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nekem nem a beavatások ellen van kifogásom, hanem a pénzért tör-

tént beavatások ellen.
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Ha valaki előadásokért kér pénzt, az érthető, de ha valaki beavatást árul 
pénzért, arra nem adom áldásomat.

Ha  különböző  előadások  alkalmával  megtanultad  azt,  hogy vannak 
benned gyógyító erők, és ha ezeket kezded alkalmazni szeretetből, akkor ezt 
áldásom kíséri!

2. Nekem nem az egyházakról van rossz véleményem, hanem arról a 
hatalomról, amely szinte minden egyházba beépült, s amely hatalom ponto-
san ellentéte annak a szolgálatnak, amire Én benneteket tanítottalak.

Bizony,  drága  Gyermekem,  minden  egyházba  súlyosan  gonosz  erők 
épülnek be a  hatalom gyakorlása által.  Én egyetlen hatalmat  ismertem és 
ajánlottam, a SZERETET HATALMÁT! Ember és ember között alá- és fölé-
rendelést csak annyiban ismerek el, amennyiben valaki úgy akar első lenni, 
hogy az utolsó, a szolga-, a rabszolga-szerep vállalását tűzi ki célul magának. 

Azt  mondtam,  hogy ti  emberek  egymásnak testvérei  vagytok!  Az a 
rangkórság, amely minden hivatalos, intézményesült egyházat jellemez, bi-
zony nem Tőlem van. Ha hiszitek, ha nem, ha tetszik nektek, ha nem, ezzel 
bizony maga a Sátán épült be az egyházakba!

Hierarchia = szent uralom. Ez fából vaskarika, mert a szentség ott kez-
dődik, mikor valaki nem uralkodni akar, hanem szolgálni! Éppen tanítványa-
im lábát mostam, amikor ezt mondtam: "Példát adtam nektek (János 13;15)!"

Üdvösségre nem az egyházak vezetnek benneteket, hanem Én! 
Jól  tudom, hogy a Földön is  rendnek kell  lennie!  Intézményre tehát 

szükség van. De ha egy intézményt az uralkodás jellemez, és nem a szolgáló 
szeretet, akkor attól Én elhatárolom magamat!

Ma például nem papokra van szüksége a világnak, hanem szerető szívű 
emberekre! Az egyházak urai a mindenkori háborúkban igyekeztek az erősek 
oldalán menetelni, és szó sem lehetett arról, hogy hirdessék tanításom lénye-
géhez tartozó kijelentésemet, amely így hangzik: "Inkább szeressétek ellen-
ségeiteket" (Lukács 6:35)! A történelemben a vallásháborúk voltak, és jelen-
leg is azok a legborzalmasabb háborúk.

Drága  Gyermekem!  A vallásosság  ördöge a  legördögibb ördög!  Az 
első testvérgyilkosság is oltárvita következménye volt! Káin ezért ölte meg 
Ábelt! 

Légy hát óvatos, ha védőbeszédet akarsz tartani az egyházakban ma-
guknak kis rizikóval nagy jólétet és tekintélyt biztosító  főtisztelendők  mel-
lett!
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3. Határozatlanságod ellen Én orvosságot adni nem tudok! De meg tu-
dod gyógyítani magadat imádság és tanulás által! 
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
1207.
Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁIM VANNAK

1. Hogyan mentsem meg házasságomat?
2. Lelki gyermekem meg fog-e gyógyulni?
3. Miben segíthetek gyermekeimnek gyógyulásuk érdekében?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ne a házasságodat akard megmenteni, hanem magadat Hozzám kö-

zelebb juttatni. Ennek következménye lehet szíved békéje.
Egy házasságban kettőn áll a vásár! Ezért egy házasságban az a fél te-

szi meg azt, amit meg kell tennie, aki Bennem megtalálja önmagát. Ha ezt te-
szi a másik is, akkor egymásra találnak. Más megoldás nincs!

2. Ez ismét olyan kérdés, mely egyáltalán nem tartozik a lényeghez.
Ti mindannyian gyógyíthatatlanul halálos betegek vagytok. Soha nem 

lehet senkit úgy meggyógyítani, hogy ne kelljen soha meghalnia!
Ha azt kérdezted volna, hogy eljut-e hozzám lelki gyermeked, arra tud-

tam volna érdemben, tehát a te magatartásodat illetően válaszolni.
3. Gyermekeidnek és mindenkinek abban segíthetsz, és kell is, hogy se-

gíts,  hogy megtanuljanak szeretni! Mert semmi más nem tehet senkit  sem 
boldoggá, csak az, ha önmagában szeretetet hordoz.

Tehát nem az boldogít senkit, ha szeretik, hanem az, ha ő szeret.
Én mérhetetlenül szeretlek téged, de ez nem téged, hanem Engem bol-

dogít.  Most,  amikor  megáldalak,  akkor  azzal  a  vágyammal  áldalak  meg, 
hogy önzetlenül tudjál szeretni másokat, tehát vállald a szolgálat, a másért 
élés gyakorlatát!

Megáldalak tehát a GYAKORLATI SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

1208.
Kérdező: VÉLEMÉNYEK EGYES MÉDIUMOKRÓL

1. Mi Jézusnak a véleménye rólam? Mire kell törekednem?
2. B. D. médiumról mi a HANG véleménye?
3. Hogyan emelheti magát S. B. Jézus fölé, miközben tiszta szere-
tetet hirdet?

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Ha elfogadod a PÁRBESZÉD-IMÁT (HANG 1/5-6), mint eszközt, 
akkor a reggeli imáidban meg tudjuk beszélni pontosan az elinduló napot, és 
az esti imádban, ha visszatekintesz, akkor el tudom mondani neked, hogy mi 
a véleményem rólad.

2. Mint említettem, Istenember csak Én voltam. Isteni emberek voltak 
azok, akikre elmondhattam azt, amit mondhattam Máté 23;3-ban. 

Természetesen  különböző  árnyaltsággal  mondható  különböző  isteni 
emberekre e kijelentésem. Az említett médium is korának gyermeke volt, és 
amint prófétáim, ő is kénytelen volt belevinni a Lelkem által sugallt gondo-
latba önmagát, az akkor is és ma is minden jó szándékú ember által elfoga-
dott megváltáselméletet, amelyhez a valóságnak alig van köze.

3. A leveledben általad megadott magyarázat megfelelő. A lényege az, 
hogy hosszú távon nem az az érdekes, hogy ki az a valaki, aki beszél, hanem 
az, hogy mit mond.

Megáldalak a BIZALOM és BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1209.
Kérdező: MEDITÁCIÓRÓL

Egy meditációval kapcsolatban van kérdésem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Amit meditációdban átéltél - fényjelenség és egy vers-idézet -, ezek va-
lójában önismeretre segítő eszközök. Azért történik veled, és azért történik 
másokkal is ilyen, hogy közelebb kerüljetek a lényeghez. 

A meditácónak nem az a lényege, hogy valamit láss vagy hallj, hanem 
az, hogy már a meditáció előtt egy meghatározott gondolatot helyezve tuda-
tod központjába, erre a gondolatra engedj rá akár tudattalanodból, akár attól 
függetlenül, olyan szellemi erőket, amelyek a központba állított gondolatodat 
élettel töltik meg.

Csak a kezdeti stádiumban van értelme úgy meditálni, ahogyan te me-
ditáltál. Csak a kezdeti stádiumban, amikor azt kell felismernetek, hogy való-
jában mi van bennetek - tehát nem azt, hogy mi legyen bennetek -, van létjo-
gosultsága az olyan meditációnak, amelyet átéltél.

Azt, hogy mi legyen bennetek, azt értelmetek tudatos fényében kell el-
döntenetek. Tehát a meditáció is felelősséget hordoz!

Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!"
*******************************************************

1210.
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Kérdező: DÖNTÉSKÉPTELEN VAGYOK
Három ember van életemben. Nem tudok dönteni.

HANG: "Drága Gyermekem!
Nagyon megértelek. Én sem tudnék dönteni a te helyedben. Azért nem 

tudnék, mert nem lehet! Bármelyik mellett döntesz, előbb-utóbb meg fogod 
tapasztalni, hogy rosszul döntöttél. Ennek egyszerű magyarázata van. Halld 
hát a tömör magyarázatot!

Isten mindenkit Önmagára teremtett. Azért tette ezt, mert Nála boldo-
gítóbb lény nem létezhet! Minden és mindenki eszköz arra, hogy vagy Isten-
hez vigye, vagy Istentől elvigye azt, aki az eszközt használja.

Azért kaptátok józan eszeteket, hogy magatok döntsétek el, ki az, aki 
Hozzám segít  közelebb.  Addig nem is szabadna dönteni,  amíg ez ki  nem 
tisztázódik bennetek! 

Ennek tisztázása után már nem érdekes, hogy mekkora az áldozat, amit 
vállalnod kell, mert a CÉL a fontos, tehát az, hogy közelebb kerülj Hozzám, 
s Rajtam keresztül közös Atyánkhoz, a mennyei Atyához!

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

1211.
Kérdező: KÜLÖNÖS LÁTÁSOKRÓL

1. Egy fényes csillag-jelenséget láttam. Mi volt az?
2. Fényes arcokat szoktam látni. Kik ezek?

HANG: "Drága Gyermekem!
A két kérdésedre egyetlen választ tudok adni. Azért adok egyetlen vá-

laszt, mert a téged ért hatások olyan eszközök, amelyek egyetlen cél irányá-
ban akarnak téged erősíteni. E cél: A FÉNY!

Igen. Valamikor azt mondtam nektek, hogy Én vagyok a világ világos-
sága (János 8;12). De mondtam azt is, hogy ti vagytok a világ világossága 
(Máté 5;14) Az a vágyam, hogy azok legyetek!

Téged is világosságnak akarlak ott, ahol élsz! Ezt azáltal éred el, ha 
minden  reggel  elhatározod,  hogy mások  örömére  akarsz  lenni,  tehát  úgy 
akarsz másokat szeretni, hogy először tapasztalják meg szíved jóságát, tehát 
azt, hogy te szereted őket!

A látott és megtapasztalt fények, arcok, ezek mind ezt akarják erősíteni 
benned. Jó, ha naplót vezetsz, de csak akkor, ha gyakorlatban megéled, hogy 
úgy, mint Én, te is Általam a világ világossága lehetsz!"

*******************************************************
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1212.
Kérdező:? (ALIG OLVASHATÓ)
HANG:" Kedves Barátom!

Bár leveledet a HANG-médium csak részben tudta elolvasni, kisilabi-
zálni,  ennek ellenére  válaszolok  neked,  mert  nagyon szeretlek,  és  tudom, 
hogy te is szeretsz Engem.

Tudnotok  kell,  hogy a  lélekbelátás  adományát  egyelőre  nem adtam 
meg a  HANG-médiumomnak,  ezért  csak  arra  szoktam válaszolni  nektek, 
amit ő a kérdés ismeretében tudatosan Elém terjeszt.

Kedves Barátom! Óriási előnyöd sok emberrel szemben az, hogy aka-
ratodat érzelmi sodrásba be tudod állítani.  Ennek előnye bizonyos sikerél-
mény, de van hátránya is, mégpedig az, hogy begörcsölsz lelkileg, s akkor bi-
zony, nem vagy ura önmagadnak. Mint tudod, építeni csak szorgalmas, kitar-
tó munkával lehet, míg a rombolás pillanatok alatt végbe tud menni.

Ahhoz tehát, hogy érzelmi sodrásod által állapotszerű építője légy ma-
gadnak, és így termékeny segítője másoknak, az kell, hogy pallérozd, növeld, 
alakítsd, gazdagítsd tovább szellemi kapacitásodat, azt a pszichikai tárházat, 
amely ajtajának kulcsát az Én Lelkem rendelkezésére bocsátod.

Sokat és nagyot akarok még alkotni veled, általad és benned!
Megáldalak az ÖNURALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
1213.
Kérdező: EGYÉNI GONDOKRÓL

Lakásproblémámról és húgom gondjairól
HANG: "Kedves Barátom! 

1. Ha elolvasod a HANG-könyvek mind a tíz kötetét, akkor helyére ke-
rülnek benned a most kavargó gondok.

2. Egyszer valaki követni akart Engem. Válaszomat elolvashatod Máté 
8;20-ban.  De  volt  olyan,  hogy  azt  kérdezte  Tőlem  valaki:  "Mester,  hol 
lakol?" Ekkor így válaszoltam: "Gyertek, nézzétek meg!" (János 1;38-40) Ha 
e kettőt összeveted, akkor látni fogod, hogy a mennyei Atya mindig azt biz-
tosítja, amire éppen szükséged van, természetesen egy feltétellel.  Ez pedig 
az, hogy Nálam fontosabb nincs életedben.

3. Mindaddig nem fogom megengedni, hogy mulandó problémák elvi-
gyenek Tőlem, amíg ezt te nem akarod. Minden problémát megoldok annak 
életében, aki reggel Velem beszéli meg napját, és este visszagondolva, jelen-
létemben felméri, hogy mennyire volt aznap partnerem.
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4. Sem automatának, sem rángatható bábnak nem teremtettelek benne-
teket! Általam, Velem és Bennem azért léteztek, hogy Én általatok, veletek 
és bennetek éljem és használjam eszköznek azt a röpke, mulandó életet, mely 
ugródeszka, hidacska az örök boldogság országába.

Szeretettel kérlek, igyekezz meghallani HANGOMAT! Hidd el, Én ne-
ked  sem  akarok  kevésbé  fontos  szerepet  juttatni,  mint  amilyet  adtam  a 
HANG-médiumomnak!

Kimondhatatlan szeretetemmel először is boldognak akarlak téged lát-
ni, aztán, illetve ezzel együtt, partneremnek!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

1214.
Kérdező: SZABAD SZERETNÉK LENNI!

1. Időzavarban vagyok.
2. Mesterkéltségemet szeretném levetni!
3. A pénz varázsától szeretnék megszabadulni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha reggeli imádban, párbeszéd-imában, megbeszéled velem a napo-

dat, és este ugyanilyen formában visszatekintesz, akkor e problémád megol-
dódik, mivel egyértelművé válik előtted, hogy Én csak olyasmitől tettem füg-
gővé benső békédet, amit aránylag könnyen meg tudsz valósítani.  E mód-
szerrel meg fogod tapasztalni azt, amit Máté 11;30-ban olvashatsz.

2. A mesterkéltség gyakran nem más, mint egy nem szerencsés önkont-
roll következménye. Ha csak a déli időben és este állítasz be magadnak ön-
vizsgálatot, akkor a mesterkéltséget is el fogod hagyni.

3. A pénz varázsát nem tudom megszüntetni. Olyan az, mint a mágnes. 
Nem közvetlen kell küzdened ellene, hanem egy nagyobb vonzás erőterébe 
kell helyezned magadat. Ilyen vagyok Én. 

Többet kellene elmélkedned Máté 6;25-34 gondolatairól.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
1215.
Kérdező: INGÁMMAL TARTOM A SZELLEMKAPCSOLATOT

1. Megkaptam-e a Szentlelket?
2. Imában nem érzek mindig meleg szeretetet.
3. Férjem gyakran problémát jelent.
4. Ingával tartom a kapcsolatot szellemi mesteremmel.
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha kérted kételkedés nélkül, akkor a hit bázisán biztosan megkaptad 

a Szentlelket (Lukács 11;13). Az érzelem bázisán még biztosan nem kaptad 
meg, mert ha megkaptad volna, akkor nem kérdeznéd.

2. Aki lelkét az Istenhez emeli, az imádkozik. A Föld nem mennyor-
szág! Itt az érzelmek csak akkor kapnak főszerepet, ha valaki nem Istent ke-
resi. Imában az érzelem mellékes szempont. Ha van jó érzelem, úgyis jó, ha 
nincs, úgyis jó. Általában jobb, ha nincs. Tisztultabban imádkozik hitből az, 
akit nem járnak át kellemes érzelmi hullámok.

3. Férjed Nekem is probléma. Akkor is az Általam elgondolt jót kell 
neki akarnod, vagyis Engem, ha ez sem neked, sem neki nem kellemes. Ak-
kor akarsz neki Engem, ha úgy törekszel benső szabadságra vele kapcsolat-
ban, hogy nem adod fel a jó szándékú hűségedet iránta. Ez bizony komoly, és 
néha komplikált napi feladat!

4. Veszélyes dolog az inga! A szemtelen szellemek aránylag könnyen 
tudják befolyásolni. Minden kívülről jövő jelzés veszélyes.

A legbiztosabb az, ha valaki hittel fordul a jó angyalok felé, és párbe-
széd-imában társalog velük. Azok a gondolatok, amelyek építenek, buzdíta-
nak és vigasztalnak, azok jó angyaloktól jönnek. De minden más: veszélyes!

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

1216.
Kérdező: MAGAMRÓL, MUNKÁMRÓL

1. Szeretnék jó, gyümölcsöző tapasztalatokat szerezni!
2. Munkahelyemről, munkámról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Ha istenélményeket  akarsz szerezni,  akkor vágyódnod kell  utána, 

mert a magad részéről ez telik. Ami az Isten oldala, azt megtudhatod, ha elol-
vasod János evangéliumából a 3;8-at.

Az egészen biztos, hogy Isten nem személyválogató, és mindenkinek 
olyan istenélményeket akar adni, és akkor akarja adni, amilyenekre és amikor 
az illetőnek ezekre szüksége van.

2. Ha elolvasod a HANG-könyveket, akkor egyértelművé válik előtted 
az, hogy Én nem adhatok olyan tanácsokat, amelyek következményeiért átve-
hetném tőletek a felelősséget. Te tulajdonképpen ilyen tanácsot szeretnél Tő-
lem hallani.
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Nem tehetem. A mulandósághoz tartozó dolgok nem az Én világom. 
Azért van józan értelmetek, hogy ki tudjátok válogatni azokat az eszközöket, 
illetve a meglévő helyzetet, mint eszközt, úgy tudjátok az egyetlen CÉL irá-
nyában felhasználni,  hogy közelebb kerüljetek hozzá. Egyetlen CÉL: SZE-
RETNI TANÍTÁS!

Nem kell nagy hangsúlyt tenned olyan kapcsolatokra, amelyek a jelen-
ben nincsenek vagy alig vannak. Azokat a kapcsolatokat kell megszentelne-
tek áldozatos szeretettel, amelyekben éltek! Mindig a jelen a fontos!

Megáldalak LELKEM EREJÉVEL, BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1217.
Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁMRÓL

1. Mit tegyek a fiamért?
2. Unokámat nem láthatom! Miért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te nem azért fordultál Hozzám, hogy megmondjam neked az igazat, 

hanem azért,  hogy megnyugtassalak azáltal,  hogy neked adok igazat.  Erre 
képtelen vagyok. Képtelen vagyok, mert úgysem fogadod el azt, amit mon-
dok, ha válaszom nem neked ad igazat.

Először bensőleg szabaddá kellene válnod attól a benned szinte begör-
csölt gondolattól, hogy feltétlenül neked van igazad. Ehhez még idő kell, és 
sok keserű szenvedésen kell átmenned. Hidd el, az egész mennyország örö-
me növekedne, ha még ebben a földi életedben eljutnál a szabadságnak erre a 
fokára.

2. Akit te unokádnak nevezel, annak van édesanyja. Tőle kell megkér-
dezned, hogy miért nem láthatod unokádat. De meg se kell kérdezned, mert 
úgyis tudod! Azért nem láthatod, mert az édesanyja így látja jónak! Ez az ő 
szabadság-területe, mely annyira SZENT, hogy sem Nekem, sem neked nincs 
jogunk e terület felett! 

Neked is van szabadság-területed, s ha valaki azt átlépi a te engedélyed 
nélkül, akkor az bűnt követ el! Te is bűnt követsz el, ha átléped másnak sza-
badságkörét anélkül, hogy az illetőtől erre engedélyt kaptál volna. Bizony, 
minden emberélet nagyon SZENT! Éppen azért, mert minden ember szabad 
lény!

Neked mielőbb meg kellene tanulnod, hogy a másik ember - legyen az 
akár gyermeked, unokád - mindegyik egy külön világ, s szívbékéhez csak ak-
kor jut el valaki, ha leoldja magáról azokat az emberi megkötözöttségeket, 
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amelyek azt sugallják, azt hazudják, azzal ámítják, hogy ő csak a másik meg-
változtatása által lehet boldog.

Egyszer majd magad is rájössz, hogy embert soha nem boldogíthat em-
ber, legfeljebb tüneti kezelést tudtok adni rövid időre egymásnak lelki fájdal-
maitok enyhítésére. Egyedül Én tudom csak megadni azt a szívbékét, és meg 
is adom mindenkinek, aki azt Nálam keresi, és nem embereknél, amire te-
remtve vagytok!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1218.
Kérdező: ELLENSÉGSZERETETRŐL, ÁLMAIMRÓL

1. Miért kell szeretnünk ellenségeinket?
2. Meditációról
3. Álmaimról
4. Magamról

HANG: "Kedves Barátom!
1. Amit Lukács 6;27-35-ben olvasol, az egyértelművé teszi azt, hogy az 

ellenségszeretés biztosan pozitív magatartás, tehát isteni!
A miértre a válaszom a következő: Akiben nem szeretet él, az termé-

szetellenes, mert Isten mindenkit Önmagára, tehát szeretetre teremtett, s már 
a földi életben bárki megtapasztalhatja, hogy természetellenes magatartás, te-
hát nyugtalanító, tehát embertelen, tehát boldogtalan, ha valakit nem a jóin-
dulat, nem a szeretet inspirál!

Szeretni  annyit  jelent,  mint  jót  akarni,  és  akár siralomvögynek, akár 
pokolnak nevezed a Földet, e Földre egyedül csak a szeretet juttat valamit 
abból a mennyországból, ahová vágyódnotok kell, ha emberek vagytok, ha 
emberré akartok lenni!

Egy vaskos anyagi példával próbálom megmagyarázni, hogy miért kell 
inkább ellenségeiteket szeretni.

A Nap az égen arra való, hogy fényt, meleget, tehát életlehetőséget jut-
tasson a Földre. E kérdés: miért kell inkább ellenségeinket szeretnünk?, pon-
tosan olyan tartalmat hordoz, mintha azt kérdeznéd, hogy miért kell éppen a 
legsötétebb felhőket megszüntetnünk ahhoz, hogy a napfény eljusson a Föld-
re? A válasz világos! A sötétség elnyeli a Nap sugarait! Az ellenségeskedés 
elnyeli azt a szeretet-sugárzást, amely az ÉLETET jelenti a Földön! Minden 
boldogtalanságnak forrása a szeretetlenség!
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Nem arról van tehát szó, hogy legyenek ellenségek, mert csak ezáltal 
lehet  érdemeket  szerezni,  hanem arról,  hogy ne legyenek ellenségek, s  ez 
csak azáltal érhető el, ha inkább azokat szeretitek, akik még azok, hogy azok 
is megszűnjenek. A szeretetlenség negatívum, hiány! A szeretet pozitívum, 
amely képes megszüntetni  a hiányt! Minél többen lesznek,  akik a széttört 
csontok összeforrásának fájdalmát vállalják, annál hamarább szűnik meg a 
széttört csontok által okozott fájdalom!

2. Csak az meditál jól, aki már meditációja előtt tudatosan elhatározza, 
hogy Engem vagy Velem kapcsolatban lévő gondolatokat állít figyelmének 
fókuszába! Ez nagyon fontos!

A parttalanul  lefolyt  meditáció,  tehát  a  koncentrált  figyelem nélküli 
meditáció teret tud adni a szemtelen szellemek befolyásának!

3. Álmaidban a felfelé repülni akarás nem jó! El akarsz rugaszkodni a 
Földtől,  pedig itt  a Földön kell  megvalósítanod karmikus  görbeségeid ki-
egyenesítését. Nem a menekülés a megoldás, hanem a vállalás!

4. Ha elolvasod a HANG-köteteket, akkor bőséges anyagot találsz arra, 
ha magad is akarod, hogy miképpen kell rendezned benső életedet!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1219.
Kérdező: ALAPÍTVÁNYON GONDOLKODOM

1. Hogyan tudnám jobban szolgálni az Urat?
2. Szeretnénk egy alapítványt létrehozni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az első kérdésedet naponta föltehetnéd, és tedd is föl Nekem! Ha e 

kérdéssel kezded a napodat, és ezt napközben is fölteszed magadban Nekem, 
akkor szinte óráról órára meg tudom mondani neked, hogy hogyan növekedj 
a szeretetben.

Nincs olyan recept, amit elő lehetne írni fejlődésed érdekében. Az em-
beri lélek fejlődése akkor valós, ha a Szentlélek irányítása alatt  áll! Tehát 
meg kell tanulnod úgy befelé figyelni, hogy az ne akadálya, hanem serkentő-
je legyen a kifelé való szeretet-megnyilvánulásaidnak.

2. Ami pedig a nevezett alapítványt illeti, hát azt nagyon problemati-
kusnak gondolom. Minden olyan életvitel, amelynek pénz az alapja, nagyon 
homokra épített alkotás! Ez azt jelenti, hogy jó és nem jó következményei 
egyaránt vannak.
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Én minden jó szándékot megáldok, de felelősséget csak azért vállalok, 
ami egyértelműen közelebb visz benneteket Istenhez. Ez pedig az, amit Lel-
kem annyira  világosan tudtotokra ad,  hogy ahhoz bennetek semmi  kétség 
nem férhet.

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

1220.
Kérdező: KEMÉNYSZÍVŰ VAGYOK

1. Jöhet üzenet a meg nem születettektől?
2. Hogyan hozzam Jézus szeretetét a családunkba?
3. Nem tudok jól imádkozni, bűnbánatot tartani.
4. Állhatatlan vagyok és keményszívű.
5. Hogyan válogassam meg szellemi testvéreimet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenkitől jöhet üzenet a szellemvilágból, ha engedélyt kap rá. A 

szemtelen szellemek engedély nélkül is üzengetnek, de csak azoknak, akiket 
nem a jó szándék, nem a szeretet vezet, tehát azoknak, akik kíváncsiságból, 
vagy egyéb anyagi, vagy negatív erkölcsi okokból (hiúság, önzés, nagyravá-
gyás, gőg, stb.) akarnak a szellemekkel kapcsolatba kerülni.

2. Semmiképpen se agitálással akarj hatni családodra, hanem azzal a 
türelmes szeretettel,  amely az Én áldásomat hordozza.  Légy hűséges Hoz-
zám, és meg fogod tapasztalni az Én hűségem gyümölcseit.

3. Az első HANG-könyvben olvashatod és megtanulhatod a PÁRBE-
SZÉD-IMA formáját.

4.  Kétségtelen,  hogy a  boldogságért,  a  benső  békéért  áldozatot  kell 
hoznod. Gyakran van az, hogy az ima nem élvezet, hanem kemény munka! 
Helyetted senki sem tud állhatatos lenni! Csak gyakori, következetes elmél-
kedés képes helyes módon érzővé tenni szíveteket!

5. A barátság vagy azonosak között jön létre, vagy azonossá tesz. Ma-
gadat mindig Hozzám kell mérned. Ha ezt teszed, úgyis elhagynak azok, akik 
nem szívesen kerülnek kapcsolatba Velem!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL (Jakab 1;5)!"
*******************************************************

1221.
Kérdező: ISTEN- ÉS EMBERSZERETETRŐL

1. Szigorú szabályok által közelebb kerülök Istenhez?
2. Hogyan tudom jobban segíteni testvéreimet?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valamit ki kell tisztáznom benned. Mit értesz azalatt, hogy közelebb 

kerülni Istenhez, az Atyához, Hozzám? 
Valamikor ezt mondtam: "Aki szeret Engem, Atyám is szeretni fogja, 

hozzá megyünk és benne fogunk lakni" (János 14;23).
A szigorú szabályok megtartására nem azért van szükség, hogy valaki 

közelebb kerüljön Hozzánk, hanem azért, hogy ne távolodjatok el Tőlünk! 
Valójában nem is kellenek olyan nagyon szigorú szabályok! Elég az, ha meg-
tartod a két főparancsot:  szeresd az Istent,  és szeresd az embert!  Ha ez a 
szándékod, akkor már tudhatod, hogy benned élünk!

2. Lelkem temploma vagy! Lelkem naponta ad neked irányítást, ha fi-
gyelmes vagy testvéreid iránt. E téren más előírást nem adhatok.

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

1222.
Kérdező: FÉRJEMRŐL

1. Férjemről kérdezem a HANG-ot.
2. Megbocsátotta-e, hogy más nevet kaptak a gyerekek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.Férjed sorsa sem dőlhet el rajta kívül! Vagy megtalál Engem, és ak-

kor minden lényeges megoldódik körülötte is, vagy nem akar Rám találni, 
akkor pedig Isten sem tud segíteni rajta!

Hidd el! Életetek, sorsotok a szívetekben dől el!
2. A megbocsátásról pedig tudnod kell, hogy az annak fontos, aki meg-

bocsát, és nem annak, akinek megbocsátanak. 
Rám sokan haragszanak, de Én mégis végtelenül boldog vagyok, mert 

mindig és mindenkinek megbocsátok. 
Ha téged megbántanak, és nem bocsátasz meg, az neked rossz! Ha te 

másnak ártottál, s bocsánatot kértél, akkor az neked jó, még akkor is, ha az 
illető sohasem bocsát meg neked!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1223.
Kérdező: MAGÁNYOS VAGYOK

 Elhunyt férjem nagyon hiányzik!
HANG: "Drága Gyermekem!
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A HANG-médium nem halottidéző. Ő rendszeresen beszélhet Velem, 
Jézussal, és beszélhet azokkal a szellemekkel, akik erre engedélyt kapnak.

Én általában olyan kérdésekre adok általa feleletet,  amelyek a ti  bol-
dogságotokat érintik. Ezt fontosnak tartom jelen korotokban. De ennek a vi-
lágnak,  melyet  ti  túlvilágnak  neveztek,  benső  tartalmáról,  életformájáról, 
struktúrájáról, az ide költözöttek lelki állapotáról csak akkor adok tájékozta-
tást, ha az nektek, a földi életben élőknek benső békéjéhez szükséges. Most 
is ezt teszem!

Meg kell értened, hogy téged is, férjedet is, Isten önmagára teremtette. 
Ez nem önzés Isten részéről, hanem a legnagyobb kitüntetés, mert Istennél 
csodálatosabb, boldogítóbb nem létezhet!

Amikor úgy érzed, hogy nagyon hiányzik elhunyt férjed, ez arra figyel-
meztet, hogy nagyobb részt adtál fel magadból, szabadságodból férjed érde-
kében, mint amennyit Isten jónak látott e téren. 

Mert az természetes, hogy hiányzik és hiányérzetet kelt benned az, aki 
melletted volt éveken keresztül, és elment. De ennek a fájdalmas hiányérzet-
nek  feltétlenül  gátat  vet  az  a  belátás,  hogy mindannyian  örökkévalóságra 
vagytok teremtve, és a Föld semmi más, mint az ég felé lendítő ugródeszka. 
Aki nem erre használja, az természetellenesen éli földi életét, s ez bizony, 
olyan fájdalommal jár, amelyet oldani Én sem tudok. 

Nem, mert tudatosan csináljátok magatoknak az ilyen fájdalmakat, an-
nak ellenére, hogy immár kétezer éve mondom nektek azt, amit Pál a Ko-
losszei levél 3;1-ben ír, hogy keressétek az odafent valókat!

Drága Gyermekem! Te most nagyon szeretnél üzenetet kapni férjedtől. 
Ő pedig azt szeretné, ha a Tőlem kapott üzenetekkel foglalkoznál. Ő jelenleg 
bizonyos mértékben szenvedi annak hiányát, hogy nem foglalkozott eleget a 
Tőlem küldött üzenetekkel, evangéliumaimmal. Neki is az tenne jót, ha igye-
keznél e téren pótolni az ő mulasztását is!

Férjed már kapott némi ízelítőt az Én szeretetemből. Szeretnélek téged 
is részesíteni ebben.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1224.
Kérdező: FÉRJEM RÁKOS BETEG

1. Rákos férjem valóban meggyógyult könyörgésemre?
2. Leányom házasságán Isten áldása van?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Imádat meghallgattam! Kérésedet teljesítettem! De most valami na-
gyon fontos dologra kell felhívnom figyelmedet.

Minden testi gyógyulás csupán ideiglenes! Eszköz, mely azt a célt szol-
gálja, hogy lelketekkel jobban forduljatok Felém, és fogadjatok be magatok-
ba Engem! A földi élet nem a végleges megoldások helye. Itt semmi sem 
végleges, itt minden véges  !   CSAK VÉGES  !!!

Nem tudjátok sem a napot, sem az órát! Bármelyik pillanatban eljöhet 
értetek Uratok!

Azt nagyon jól tetted és jól teszed, ha imádkozol férjedért, férjeddel. 
De tudnotok kell, hogy Isten mindegyikteket Önmagára teremtette, mert em-
ber embert végleg és örökre boldogítani képtelen. Ezt a szerepet Isten senki-
nek sem tudja átadni, erről nem tud lemondani! Nektek tehát nem egymáshoz 
kell ragaszkodnotok,  hanem Hozzám! Akkor fogjátok egymást is helyesen 
szeretni. Ti nem vagytok egymásnak istenei! 

Égi Édesanyád, Mária nagyon sokat tett érted, értetek! Gyakrabban kö-
szönd meg Őt a mennyei Atyának! Ez mélyíteni fogja benned azt a békét, 
amelynek Ő a KIRÁLYNÉJA!

2. Leányod még sok csalódáson fog átmenni, de senki sem tudja mások 
viselkedése által, és ebbe Magamat is beleértem, biztosítani saját boldogsá-
gát. A Földre ő is azért jött le, hogy lehántson magáról minden megkötözött-
séget, és elnyerje azt a szabadságot, amiről Pál beszél a 2Korintus 3;17-ben.

Az Én áldásom mindenkin rajta van, csak nem mindenki él vele. Leá-
nyod életén is rajta van az áldásom. De ez nem őt, hanem Engem boldogít. 
Őt majd az fogja boldogítani, ha áldása lesz másoknak. Ezt sem Én, sem te, 
csak egyedül ő tudja felvállalni, ha akarja!

Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak 
            HŰSÉGEM LELKÉVEL!"

*******************************************************
1225.
Kérdező: ÁMOKRÓL, MEDITÁCIÓRÓL...

1. Járjak-e REIKI-re és meditálni?
2. Gyermekem ufók hatása alatt áll?
3. Megvalósítható a virágbolt-álmom?
4. Érdemes az álmokra figyelni?
5. Lehet még gyermekünk?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. E kérdéseidre csak akkor lennék illetékes válaszolni, ha Velem be-
szélted volna meg, mielőtt elkezdted az említett gyakorlatokat. Most csak azt 
tudom mondani, hogy mindig csak annyiban szólok bele ezekbe, amennyiben 
a pillanatnyi lelki békéd ezt megkívánja.

Ha tehát Velem beszéled meg napodat, akkor Veled tudom azt megél-
ni. Nekem felelősségem csupán annyi, hogy figyelmeztetlek lelkiismereteden 
keresztül, ha szeretetlen vagy.

2. Minden ember hatása alatt áll különböző szellemi lényeknek. E hatá-
sok pozitív vagy negatív voltát elsősorban nem a szellemek milyensége hatá-
rozza meg, hanem az, aki egyéni döntése alapján dönt, hogy mire használja 
fel e szellemek befolyását. Még szuggerált állapotban sem lehet senkit nega-
tív erkölcsi alapra helyezni, ha az illető erre nem nyitott!

3.  A hangsúlyt  a CÉL-ra kell  tenned. Ha a CÉL megegyezik az Én 
szándékommal, akkor természetesen a virágbolt is rendelkezésedre fog állni, 
mint eszköz, hogy a CÉLT, tehát a szeretni tanítást egyre közelebb tudd ma-
gadhoz, illetve haladj ezen az úton.

4. Érdemes az álmokra figyelned. Az álom szimbólumképei és az ezek-
kel járó érzelmi töltés erőt tud adni arra, hogy tedd a jót, és kerüld azt, ami 
lelkileg ártalmas.

4. A gyermekáldás csak részben függ tőletek, csak részben függ Tőlem. 
A ti részetek ebben a természet rendjén belül megtalálható. Az Én részem 
ebben az, hogy nem gördítek akadályt, ha látom, hogy valóban Engem akar-
tok  képviselni.  A döntő  viszont  az,  hogy vállalkozik-e  valaki  arra,  hogy 
Földre születése sorsvonalában ti főszereplők legyetek.

Az egészen biztos, hogy nem jó, ha valaki meg van kötözve a gyermek 
utáni vággyal. Ne érts félre! Nem a vágy ellen beszélek, hanem a megkötö-
zöttség ellen. A vágy kiélhető, feloldható, szublimálható! Nagyon sok lehető-
sége van annak, hogy valaki különböző karitász munkát vállalva kiélje, fel-
oldja, szublimálja e vágyat.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1226.
Kérdező: HARCMŰVÉSZETRŐL 

1. Harcművészetet tanulok.
2. A buddhisták nem értenek meg.
3. Fontos nekem az a buddhista, aki tanított álmomban?

HANG: "Drága Gyermekem!
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Mielőtt leszülettem a Földre, már volt buddhizmus és még sok egyéb, 
ehhez hasonló.  Ezek mind azért voltak,  mert  születésem előtt  is voltak jó 
szándékú,  kereső  emberek,  akik  életük  folyamán  sok  butaságot  csináltak 
ugyan, de nem tehettek róla, mert nem volt senki, aki elmondhatta volna azt 
magáról, hogy benne az Isten úgy testesült meg, mint Bennem.

Így aztán sok érdekes dolgot kipróbáltak, hogy olyan emberekké válja-
nak, akikben a szeretet vonásai dominálnak.

Miután  Én  megszülettem,  és  elétek  éltem  egy olyan  emberi  életet, 
amely már itt a Földön is képes minden fakír gyakorlat nélkül emberré for-
málni benneteket, már nem lenne szabad Rajtam kívül keresni azt, amit Ben-
nem és Általam minden jó szándékú ember aránylag könnyen és tévedésmen-
tesen megtalálhat, és ezáltal boldog lehet.

Sajnos, sokan lejárattak Engem, s így a ti korotokban már egyre keve-
sebb embernek van bizalma Bennem. Egyre többen fordulnak vissza évezre-
dekkel ezelőtt még jogos és indokolt gyakorlatokhoz, amikor még az Engem 
nem ismerő jó szándékú emberek bizonyos fegyelmező technikák által kicsit 
megközelíthették Nélkülem is azt az embereszményt, amelyet Én elmondtam 
és elétek éltem.

Drága Gyermekem! Te már az első gombot rosszul gomboltad be! Tel-
jesen képtelen  dolog harcművészetet  tanulnia  annak,  aki  azt  akarja,  hogy 
benne éljek! 

Adtam Én két fegyvert a kezetekbe: 1. Legyetek okosak, mint a kígyó! 
2. Óvakodjatok az emberektől!

Aki e két fegyvert használja, abban tudok élni, és az képes arra, hogy 
ne álljon ellen az erőszaknak, hanem, ha megütik egyik orcáját, akkor képes 
legyen odatartani a másikat is, stb. (Máté 5;38-42). Erre csak az képes, aki 
okos és óvatos! Csak az ilyen ember tartozik Hozzám! 

Döntsd már el végre, hogy Hozzám akarsz-e tartozni, aki undorodom 
minden erőszaktól és minden viszont-erőszaktól,  minden harc-művészettől 
és  minden harc-nem-művészettől,  mert  tudom,  hogy Isten mindannyitokat 
szeretetre, tehát nemártásra, megbocsátásra és segítésre teremtett, tehát Ön-
magára, és nem arra, hogy védekezni, támadni, mást legyőzni, feláldozni tud-
jatok vagy akarjatok.

Amikor azt mondom neked, hogy nagyon szeretlek, akkor ehhez azt is 
hozzá kell tennem, hogy bármennyire szeretlek, semmi közöm hozzád olyan 
területen,  ahol a másokkal  szembeni  fizikai  harcnak bármilyen formája is 
szóba kerülhet.
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Megáldalak a JÉZUSI ÖNTUDAT LELKÉVEL! (Hidd el, ez minden 
nemes öntudat fölött áll!)"

*******************************************************
1227.
Kérdező: JÓ-E A HOZZÁD ÉS AZ ÉLETHEZ VALÓ VISZONYOM?

1. Hogyan lehet Veled élőbb a kapcsolatom?
2. Imádságom megfelelő-e?
3. Jól gondolkodom édesapám felől?
4. Hogyan tehetem élőbbé a szellemi segítőmmel kapcsolatomat?
5. Mi a véleményed az "Utolsó Óra Munkásai" Alapítványról?
6. Férjemmel való kapcsolatomról kérdezlek.
7. Fiamnak többet beszéljek az Evangéliumról?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.;2. Az imádság és a Velem való kapcsolat ugyanaz. Mindenki úgy él 

Velem, ahogy beszél Velem. Állapotszerűvé kell tennetek a Velem való kap-
csolatot. Ezt jelenti az, hogy szüntelenül imádkozzatok (Lukács 18;1)!

3. E kérdésedre nem válaszolhatok egyértelműen. Van, amikor jól gon-
dolkodsz, és van, amikor nem gondolkodsz jól édesapádról. 

Jól  gondolkodsz,  amikor követni akarod azt,  amit  Rólam tanított,  és 
nem gondolkodsz jól, ha ő a példaképed. Példaképed egyedül csak Én lehe-
tek. Ezért kerültem veled kapcsolatba! 

Ha ápolod magadban az Én jelenlétemet, s ezt főleg a reggeli találkozá-
sunk alkalmával beindítod magadban, akkor feltétlenül túl kell nőnöd azokat 
a kereteket,  amelyekre édesapádnak még szüksége volt,  hogy biztonságos, 
szilárd alapokat érezzen, melyre építhet. Bennem nem lehet más életet élni, 
csak fejlődő életet!

4. Szellemi segítőid is fejlődő lények! Őket is az boldogítja, ha növe-
kedhetnek a szeretetben. Ezt elő tudod segíteni számukra, ha gyakrabban for-
dulsz hozzájuk, és kéred, hogy hatékony erővel vezessenek utamon.

5. Az említett alapítvány értékét Én nem minősítem. Ez angyalaim dol-
ga. Ők meg is teszik ezt. Annyira értékelik, amennyire használni tudják java-
tokra. A szellemek nem ismernek elméleti  értékelést.  Ők nem  álmodozók! 
Ők csak gyakorlati értékelést, cselekvő szeretést ismernek. Ami tehát jó gyü-
mölcsöt tud teremni, az értékes, ami nem tud jó gyümölcsöt teremni, azzal 
nem foglalkoznak. Mivel  a gyümölcs a ti  életetekben érzékelhető,  ezért  a 
szellemvilág értékelését kiolvashatjátok saját életetekből.
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6. Lelkem a szeretet-kapcsolatok lelke! E körön belül mindenható va-
gyok, e körön kívül nem is vagyok!

7. Fiad helyett meg nem térhetsz, meg nem szentelődhetsz. De önma-
gadért ezt minden nap meg kell tenned!

Ha látni lehet rajtad, hogy Én valóban képes vagyok benned békét te-
remteni, tehát képes vagyok téged boldogítani, akkor mindent megtettél fiad 
érdekében. A földi életben a szó, a beszéd nem más, mint húrok a gitáron. 
Csak cincogást eredményeznek, ha nincs hozzá megfelelő rezonáló doboz. 
Nem a húrok a drágák! A rezonáló doboz az értékes! Szavaid húrok, életed a 
rezonáló doboz! 

Megáldalak GYAKORLATI SZERETETEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1228.
Kérdező: HÚGOM HALÁLÁVAL KAPCSOLATBAN KÉRDEZEK

1. Húgom halálával kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
2. Akar-e húgom valamit közölni velünk?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Húgod még utolsó földi születése előtt vállalta azt, ami vele történt. 

Nincs szó semmi olyan mulasztásról, ami miatt bárkit is felelősségre szabad-
na vonni. 

Tudom, hogy neked alig hihető, de így van: húgod sokkal jobban járt 
így, ahogy történt, mintha nem így történt volna.

Kedves Barátom! Ti a Földön nagyon rövid távon látjátok csak az ese-
ményeket, és szinte mindig torzítva, vágyaitok tükrén át! Édesanyád hamaro-
san együtt örülhet majd húgodnak. Az viszont nem jó, ha nem akarja őt visz-
szaengedni, amikor álmában meglátogathatja húgod őt.

2. Húgod nagyon jó helyen van! Nincs olyan üzennivalója, melyet te e 
nélkül is ne tudnál. Ő bízik benned, akárcsak Én. Ő sem, Én sem segíthetünk 
neked többet, mint amit segítünk. A hitet, a reményt és a szeretetet magadban 
neked kell ápolnod, erősítened. Minden napodat ezért kapod!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1229.
Kérdező: A MEGFOGHATATLAN DOLGOK ÉRDEKELNEK

1. A REIKI tanfolyam hatása elgyengült bennem.
2. Egy álomszerű valóság (valóságszerű álom) jósolt nekem.
3. Miért érdekelnek a megfoghatatlan dolgok?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. A REIKI tanfolyamok senkit nem emelnek bele az örökkévalóság ál-

lapotába úgy, hogy állapotszerűvé tennék a fejlődés folyamát.  A Földön a 
REIKI tanfolyam is eszköz arra, hogy a másokért élést, a szolgáló, önzetlen 
szeretetet magatokévá tegyétek.

Sok esetben előfordul, hogy nem a REIKI tanfolyamokon szerzett is-
meret és gyakorlat az, amire itt és most szüksége van annak, akivel Lelkem 
összehoz benneteket.

Aki arra törekszik, hogy Velem legyen állandóan kapcsolatban, s ehhez 
nem kell más, mint összeszedett reggeli ima, az minden nap átveheti Tőlem 
azokat az eszközöket, amelyekre éppen azon a napon szüksége van a szeretés 
és a szeretni tanítás szolgálatában.

2. Az az álomszerű valóság, mely jósolt neked, nem Tőlem való. Soha 
nem kapcsolom össze senki boldogságát anyagi dolgokkal. Főleg nem aján-
lom senkinek a lottózást. Mentsen meg az Isten minden anyagi megkötözött-
ségtől!

3. Mindenkit érdekelnek a megfoghatatlan dolgok. Csak az emberalatti 
világot nem érdekli más, mint az, ami a faj- és önfenntartás ösztönéhez tarto-
zik.

Megáldlak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1230.
Kérdező: SZENVEDÉSEINKNEK MI AZ OKA?

1. Miért fáj férjem feje?
2. Minek tulajdonítsam benső vakságomat?

HANG: "Kedves Gyermekem!
1. A testi fájdalmaknak három forrása lehetséges. a/ karmikus, b/ pszi-

chikai, c/ átvett fájdalom.
A karmikus fájdalmak azáltal oldódnak fel, ha valaki a fájdalmak elle-

nére sem válik hűtlenné a szeretethez. 
A pszichikai eredetű fájdalmak megtérés által szűnnek meg. 
Az átvett, tehát a tudatosan, mások iránti szeretetből vállalt fájdalom 

olyan örök értékeket biztosít, hogy arról a vállaló nem is akar lemondani.
2. Hiszékenységed megnehezíti a benső látás tisztulását.

Szeretetem gyógyító ereje rendelkezésedre áll neked is, férjednek is. Aki bát-
ran vállalja azt, hogy önismeretre jusson a körülmények tükrében, az feltétle-
nül Rám talál, és szívében az Én békém feltétlenül gyógyulást eredményez.
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Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1231.
Kérdező: SORS-PROBLÉMÁM VAN

1. Mi a feladatom az életben?
2. Miért ebben a családban születtem meg?
3. Párkapcsolat-problémám van.

HANG: "Kedves Gyermekem!
1. Van egy általános feladat, mely mindenkire nézve megvalósítandó. 

Ez pedig a jelen megszentelése. A múlt tapasztalatainak visszaidézése, a jö-
vőről ábrándozás álmai csak annyiban termékenyek, amennyiben a jelent fel-
töltik önzetlen, áldozatot is vállaló szeretettel, s ugyanakkor erősítik, sőt, fő-
szereplővé teszik életedben azt az igazságot, hogy a Földön minden mulan-
dó, eszköz jellegű, változékony. Építeni tehát csak arra szabad, ami az örök-
kévalóság fényében is értéket mutat, megállja helyét.

2. Nyilván azért születtél  ebben a családban, amelyben megszülettél, 
mert ezt tartotta legjobb tükörnek számodra az ÖRÖK SZERETET! Számod-
ra nem az az érdekes, hogy a családod tagjai milyenek, hanem az, hogy te 
milyen vagy! Önismeret, önismeret, újra csak önismeret! Csak ebből nőhet ki 
helyes istenismeret! Körülményeidet, mint önismereted tükrét, sem megszün-
tetni, sem letakarni nem érdemes. Egyik sem változtatna rajtad. Körülménye-
id megváltoztatását bízd körülményeidre. Te magadat, magadon változtass!

3. Akinek sok barátja van, az pszichikailag alkalmatlanná teszi magát 
arra,  hogy elmélyült  párkapcsolatot  tudjon kialakítani.  Akinek sok barátja 
van, annak egy sincs! Ez lélektani törvény!

Megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1232.
Kérdező: MÓDSZEREMRŐL, BECSÜLETRŐL

1. Jó módszerrel haladok a számomra kijelölt irányban?
2. Meg tudom-e tartani mások előtt becsületemet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A számodra kijelölt irány, feladat sem lehet más, mint minden földi 

halandó iránya,  feladata.  Úgy kell  megszentelned a jelent,  hogy állandóan 
szemed előtt tartsd a szeretni tanítás követelményét, mint célt.
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Személyedre lebontva ez csak komoly, koncentrált reggeli imával le-
hetséges. Életedben annyi szabad döntés fonódik össze, hogy napról napra 
külön-külön kell megbizonyosodnod arról, hogy jó az, amit csinálsz.

2. Csak részben tudod megtartani becsületedet. Csak azok előtt, akik 
maguk is törekszenek a becsületes életre. Nekem sem sikerült megtartanom 
becsületemet mindenki előtt.

Számodra egyetlen dolog a fontos. Ez így hangzik: önmagad előtt kell 
minden nap becsületet szerezned magadnak!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1233.
Kérdező: EGY JÓS JÓSLATAIRÓL

Nosztradámusz jóslatairól mi a HANG véleménye?
HANG: "Drága Gyermekem!

Sokszor és sokféleképpen szól hozzátok a Lélek. Lelkem nemcsak hi-
vatalosan is elismert személyeket használ fel arra, hogy erősítse bennetek a 
mulandót  mulandónak értékelni és a gonoszságnak következményeit  tudo-
másul venni, ezzel számolni, hogy vágy ébredjen bennetek a jelen hatéko-
nyabb megszentelésére!

Kétségtelen, hogy a leírt próféciák mindig ki vannak téve ferdítő hatá-
soknak.  Így legtöbb  esetben  beléjük  lehet  magyarázni  olyan  tartalmakat, 
amelyeket azok nem tartalmaznak. A lényeg viszont az előbb említett megfe-
lelő értékelés és tudomásulvétel! Aki erre teszi a hangsúlyt, az feltétlenül ta-
nulságos, gyakorlati szeretet-magatartást vonhat le a kérdezett profetikus írá-
saiból.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG, a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

1234.
Kérdező: EMBERI KAPCSOLATAIM NEM HARMONIKUSAK

Munkahelyemen nem tudom megtalálni az összhangot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Én sem tudtam megtalálni az összhangot az emberekkel. Gyakran még 
tanítványaimmal sem! Az a csúnya szokás, hogy valaki mézes-mázas, míg 
beszélsz vele, aztán pedig rágalmaz a hátad mögött, ez sajnos, nem ritka je-
lenség. Sok ember akar úgy föléje kerülni a másiknak, hogy a másikat leta-
possa.
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Neked az a fontos, hogy Előttem akarj szerető szívűnek tűnni, még ak-
kor is, ha mások bántanak.

Nagyon kérlek, ne vedd át azok stílusát, akiket nem a szeretet vezérel! 
Ők saját maguknak ellenségei elsősorban, mert az Istent szeretőknek minden 
a javukra válik, míg azok, akik Isten szándéka ellen tesznek, nem Istennek, 
nem az enyéimnek, hanem önmaguknak ártanak. Amíg az Enyém vagy, ad-
dig nehézzé ugyan tehetik rossz szándékú, sőt még jó szándékú emberek is 
életedet, de ez csak javadat szolgálhatja! HA AZ ENYÉM VAGY!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1235.
Kérdező: MIT TEHETEK GYERMEKEMÉRT?

Mit tehetek erkölcsileg, lelkileg megbillent gyermekemért?
HANG: "Drága Gyermekem!

Három felismerés segít abban, hogy magadra találj gyermekeddel kap-
csolatban.

A/ Amennyire benső erőd engedi, szabaddá kell válnod gyermekedtől, 
mivel ő választott téged, tehát a te szereped az ő életében nagyon korlátozott, 
csupán tizenegynéhány évig tarthat. Sőt! Egy idő után, ha nem válsz szabad-
dá tőle, bűnrészes leszel, mert átveszed gyermeked felelőtlenségeinek káros 
következményeit, s így megnehezíted, hogy saját kárán tanuljon!

B/ Imádságaidban kérj bölcsességet ahhoz, hogy megfelelő legyen hoz-
záállásod gyermekedhez.

C/ Tudnod kell, hogy Én csak annyira vagyok képes benned benső bé-
két, harmóniát biztosítani, amennyire te ezt megengeded. Nekem is fáj, ami-
kor azt látom, hogy Isten gyermekei nem Istenben, hanem valahol másutt ke-
resik boldogságukat, és éppen olyan helyen, ahol még a maradék békéjüket is 
csak elveszíthetik. De ez a fájdalom nem érintheti azt a boldogságot, amelyet 
az Enyéimmel való kapcsolat eredményez. 

A te életedben sem lazulhat föl kettőnk kapcsolatának békét adó ereje 
senki és semmi által, ha te hiszel Bennem, és nem gyermekedért akarsz min-
dent vállalni, hanem Értem!

Megáldalak, hogy a fenti három felismerés juttasson el ahhoz a sziklá-
hoz, amelyen állva EGY lehetsz Velem. Ezzel teszel mindenkinek, magad-
nak, gyermekednek és az egész világnak is a legtöbbet és a legjobbat!

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
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*******************************************************
1236.
Kérdező: ZAVARODOTTSÁG VAN BENNEM. MIÉRT?

Miért van zavarodottság bennem?
HANG: "Drága Gyermekem!

A Földön minden halandó tükör által homályban lát. Ez nem baj! Nem 
az dönti el boldogságodat, hogy hogyan látsz, hanem az, hogy hogyan sze-
retsz. Azt pedig, hogy hogyan szeretsz, az dönti el, hogy hogyan végzed a 
reggeli imáidat. 

A szeretés, vagyis a jót akarás nem komplikált  dolog, de néha nagy 
erőkifejtést jelent. Nem komplikált,  mert  csak azt kell akarnod másoknak, 
amiről tudod, hogy örülnél, ha neked is tennék azt mások. És kerülnöd kell, 
nehogy olyat tégy másnak, amit te sem szeretnél, ha neked tennének mások. 
Ez így egyszerű!

A valóság az, hogy ez az elv a gyakorlati megvalósítás terén nem pat-
tan csak úgy ki a fejedből. Ezért van szükséged neked is olyan reggeli imára, 
amelyben Velem már előre meg tudod beszélni a napodat, mit kell tenned és 
hogyan kell azt tenned, és ezután kérheted a közösen jónak látott programra 
áldásomat.

Várom a reggeli találkozást veled!
Megáldalak a GYAKORLATI SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
1237.
Kérdező: A FÉNYKÜLDÉSRŐL

Segíthetek fényküldéssel menyemen?
HANG: "Drága Gyermekem!

Menyedet csak úgy segítheted, ha ő nem tud róla. Fényküldéssel min-
denképpen! Van azonban egy pont - és éppen azért mondtam, hogy csak úgy 
segítheted, ha ő nem tud róla -, mely pontot neked nem szabad kikezdened! 
Ez a pont pedig a tőled való függetlensége. Tehát ezt nem szabad zárójelbe 
tenned! Igenis, ő független tőled, és te független vagy tőle. Természetesen fi-
addal kapcsolatban is ez a helyzet.

Drága Gyermekem! Nagyon nehezen tanultok meg Értem élni! Mindig 
kiszélesített  önmagatokért,  tehát  közvetlen  hozzátartozóitokért  éltek,  s  ez 
nem más, mint az Általam helytelenített önzésnek egyik formája. Nehezen 
tanuljátok meg nemcsak azt, hogy ellensége lesz az embernek saját házanépe 
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(Máté 10;35-36), hanem azt is, hogy aki jobban szereti családját, mint En-
gem, az nem méltó Hozzám (Lukács 14;26)!

Hidd el! Nagyon szeretnék segíteni,  és meg is teszem ezt,  de ennek 
gyümölcsét csak akkor tudod élvezni, ha le tudod magadról tépni azokat a 
kötelékeket, amelyek akadályozzák benned azt,  hogy feladatokban gondol-
kodj, és ne személyekben!

Mint tudod, még Anyámat is megtagadtam, amikor személyben gon-
dolkodott feladat helyett (Márk 3;33), és ugyanezt tettem Péterrel is (Máté 
16;23)!

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1238.
Kérdező: BIZONYTALANSÁGBAN ÉLEK

1. Meg fog változni bizonytalan állapotom?
2. Téged hallottalak egy életfordulómkor?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi élet lényegéhez tartozik az, hogy itt semmi sem szilárd! Han-

gulati,  érzelmi,  külső-belsőlátási,  munkahelyi,  családi, földrajzi,  társadalmi 
és minden egyéb területen csak olyan emberek léteznek, akik részben helyü-
ket keresik, részben pedig a jelen állapot elviselhetőségével vannak elfoglal-
va.

Ti mindig és mindannyian reményből élő szellemi lények vagytok, akik 
tükör által homályban látva vágyódtok a FÉNY után, mert lelketek mélyén 
tudjátok, hogy a FÉNY gyermekei vagytok!

Életed,  helyzeted,  körülményeid  tehát  feltétlenül  változásnak vannak 
kitéve! De hogy ez a változás számodra pozitív irányú legyen, és mielőbb be-
következzék, ahhoz az szükséges, hogy ne kívülről várd ennek elindulását, 
hanem belülről. Adj időt magadnak elmélyedésre, befelé nézésre, önismeret- 
és istenismeret-szerzésre, higgy a PÁRBESZÉD-IMA igaz és szent voltában 
(HANG 1. kötet 5,6.)!

2. Második kérdésedre csak olyan választ adhatok, amilyen választ ke-
resztelő Jánosnak üzentem, aki hozzád hasonló kérdéssel  fordult  Hozzám. 
Ezt kérdezte: "Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk?" (Máté 11;3)

Mint akkor neki, úgy most neked az említett élményed következményét 
kell megvizsgálnod. Amikor valami Tőlem jön, az mindig Hozzám hoz kö-
zelebb. Ami nem hoz közelebb Hozzám, az lehet pillanatnyilag bármilyen 
bódítóan örömteli, nem Tőlem van.
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Szeretetemmel belülről szeretnélek átsimogatni, de erre időt, lehetősé-
get kell hogy biztosíts  Számomra! Szíved ajtaja előtt  állok és kopogtatok. 
Higgy Bennem! Vagyis add Nekem életedet! Akkor betérek hozzád! Boldog-
ságod neked sem lehet más, csak Én! Erre vagy teremtve!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1239.
Kérdező:  LEHET  KÁROS  KÖVETKEZMÉNYE  AZ  ÖNZETLENSÉG-
NEK?

1. Mit kell tennem, hogy tovább fejlődhessem?
2. Istennek mi a terve velem?
3. Önzetlen munkám nem jár káros következményekkel?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Talán már unják is azok, kik e tizenharmadik kötetet olvassák, állan-

dóan visszatérő,  ismétlődő  tanácsomat,  mely szerint  fejlődésetek  kulcsa a 
reggeli imádságotok! 

Természetesen nem kötött imákra gondolok, hanem olyan elmélkedé-
sekre, olyan párbeszédre Velem, melyben a mit kell tennem? és a hogyan kell  
tennem azt, amit tennem kell? kérdésekre megkapjátok Tőlem a választ. Ne 
feledd! Az első kegyelem a természet, a józan ész, amelyet szívetek szeretete 
hitelesít Előttem!

2. E kérdésedre akkor kapsz választ, ha e kérdést magad felé fordítod. 
Tehát válaszolsz az Én kérdésemre: Mi a terved az Istennel? Ne feledd! Én 
benned élek! Kiszolgáltattam Magamat neked akkor, amikor te átadtad ma-
gadat Nekem! Ez a Szentháromság boldogsága! Egymásrautaltságunk boldo-
gít Bennünket, és ez az egymásrautaltság szent és igaz valósága a közös bol-
dogságunk szellemi testvéreimmel kapcsolatban is!

Bár ti úrnak neveztek Engem, és jól mondjátok, mert az vagyok (János 
13;6), mégsincs alá-fölérendeltség közöttünk. Legfeljebb az, hogy én tökéle-
tesebb szolgátok vagyok, mint ti Nekem (János 13;15)! Testvérek vagyunk 
(Máté 28;10)!

3. Hidd el, még nagyobb ártó sugárzásokat is képes vagy megszüntetni 
Általam, mint amilyeneket eddig semlegesítettél! A hívőnek minden lehetsé-
ges (Márk 9;23)! Az önzetlen szeretet senkinek sem árthat! Az egész világ 
lesz szebb, jobb, ha egy emberszellem szívében kigyullad az önzetlen szere-
tet lángja!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
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******************************************************
1240.
Kérdező: FÉLELEMBEN ÉLEK! MIT TEGYEK GYERMEKEMMEL?

1. A REIKI elvégzése után sok baj ért bennünket.
2. Félelemben élek.
3. Gyermekem hittanos, de templomba nem lehet elvinni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Leveled azt  tanúsítja,  hogy úgy kerültél  közel  a szellemvilághoz, 

hogy előtte nem adtad át magadat Nekem!
Nagyon kérlek! Minden nap reggel is, este is, saját szavaid által megfo-

galmazott imával add át magadat Nekem! Ha ezt megteszed, akkor hited ere-
je elindítja benned azt a benső gyógyulási folyamatot, amelyet senki és sem-
mi meg nem állíthat, mivel Én legyőztem azt a világot, melyből az ártó erők 
származhatnak (János 16;33).

Azzal tudod igazolni magad előtt, hogy átadtad magadat Nekem, hogy 
azonnal dicsőíteni kezdesz Engem, ha valami bajt észlelsz, ha valami félelem 
fog el. Ez azért nagyon fontos, mert az ártó erők nem bolondok, hogy olyan 
helyen megjelenjenek, ahol jelenlétükkel elkezdődik az Én dicsőítésem. És 
azért is fontos, mert magadban is tudatosul az, hogy jelen vagyok benned és 
körülötted mindig, ha Hozzám dicsőítő ima száll szívedből! Igen, mert ennek 
ereje áldást hullat arra, aki így fordul Hozzám!

2. Félelemben nem szabad élnie annak, aki hisz Bennem, aki engedi, 
hogy benne éljek! A félelem megszüntetését a fentiekben elmondtam!

3. Gyermekeddel kapcsolatban más dolog az, hogy hittanos, más dolog 
az, hogy megy vagy nem megy templomba, és ismét más dolog, hogy ő viszi 
véghez akaratát rajtad, vagy te viszed véghez akaratodat rajta! 

Egy-két atyai vagy anyai pofon hamar elűzné belőle az általa képzelt 
ördögöt. Nagyon ajánlom, nézd meg, és gyermekeddel is nézesd meg a "Le-
gyetek jók, ha tudtok" című videón látható filmet  Fülöp atya életéről,  aki 
még egy rablóvezérnek is akkora pofont adott, hogy majd elszállt a feje, s 
egyből észhez tért, s tudta, hogy ez szükséges volt a kijózanodásához.

Vigyázz! Egy gyerekkel nem lehet megalkudni. Vagy ő uralkodik raj-
tad, vagy te uralkodsz rajta. Vedd tudomásul, hogy semmi köze semmiféle 
ufókhoz gyermekeidnek! Ha nem fogadod el tanácsomat, és megeszed gyer-
mekeid buta fantáziálását, ám legyen, de ne csodálkozz, ha ezen az úton Én 
nem tudok veled menni, és te hamarosan a bolondokházában fogsz kikötni!
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Drága Gyermekem! Légy az eszednél, és hallgass Rám, Jézusra! Ha ol-
vasod a  Bibliában e  levélben megjelölt  részeket,  akkor  magad is  rájössz, 
hogy nem az a lényeg, mi történek veled, még az sem érdekes, hogy te mi-
lyen vagy! A lényeg az, hogy az Enyém vagy! 

Enyém vagy te is, és mindenki, aki valóban átadta magát Nekem. Én 
nagyon komolyan veszem az Enyéim életét! Még hajuk szálait is számon tar-
tom (Máté 10;30)! Akiben Én élhetek, az tudja, hogy Lelkemnek temploma, 
tehát Lelkem erejének hordozója!

Nagyon szeretlek! Ne akard férjedet hitre téríteni! Elég, ha magadban 
felszítod azt az élő hitet, amely az Én békémet át tudja venni Tőlem! Férjedet 
csak bízd  Rám! Valamikor  Lukács  6;41-46-ban elmondottam,  hogy nincs 
küldetésetek mások megjavítására. Elég, ha magatokat, saját gondolkodáso-
tokat alakítjátok át olyanra, hogy boldogok legyetek. A többit bízzátok Rám!

Drága Gyermekem! Igazán nagyon szeretlek! Ne hidd, hogy az ért meg 
téged, aki neked ad igazat! Az Igazság szabaddá tesz (János 8;36)! Én va-
gyok az IGAZSÁG (János 14;6)! Tudom, hogy sok mindent át kellene érté-
kelned, ha szavaimat el akarnád fogadni. De mégis csak azt mondom, hogy 
hidd el, a jövő igazolni fogja életedben és gyermekeid életében is a szavai-
mat. Csak Általam lehet életre jutni, mert az élet is Én vagyok (János 14;6)! 
Én  azért  jöttem,  hogy életetek  legyen,  bőségesen  boldog  életetek  (János 
10;10)!

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

1241. A HANG 14-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

Mint már  a 13-dik kötet  előszavában említettem,  a jövőben minden 
megjelenő kötet előszava egy-egy levelet tartalmaz az eddig kapott közel két-
ezer levélből. Hála mennyei Atyánknak, nem kell különösebben válogatnom. 
Szinte bármelyiket választhatnám, mert  mindegyik csak épít,  buzdít  és vi-
gasztal. Gondolom, nem csak engem. 

Csak az első levélnél kértem a levélíró beleegyezését. A többinél csu-
pán a keresztnevet írom le, így csak a levél tartalma kap nyilvánosságot.

"Drága Feri bácsi!
Remélem levelem békességben és szeretetben talál téged, és ha még 

egy kis egészség is van mellette, amit szívből kívánok, akkor az már csak 
hab a tortán.
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Nem kéréssel fordulok hozzád. Csak köszönni szeretnék! Beköszönni 
és megköszönni azt a munkát, amelyet végzel oly sokunkért. Amióta talál-
koztunk veled és könyveiddel, azóta Jézus felé fordulásunk megszázszorozó-
dott. Egyszerűen központi téma lett az életünkben. Valóban olyan,  mintha 
kezdenénk ÚTTÁ válni. Nagyszerű és boldogító érzés ez. Én nem tudtam, 
hogy ilyen van! De most már tudom és érzem! Ezért valóban érdemes élni! 
Nélküled bizony nem tudom mikor találtam volna ennyire magamra. Lényed-
del és munkáddal nagyon sokat segítettél. Hálás vagyok ezért, és sok szere-
tettel  gondolok rád. És most  egy gondolat  Jézusról:  Nagyon szeretem Őt! 
Örülnék,  ha ezt  megmondanád Neki!  Bár ezt  esténként  magam is  megte-
szem. Boldoggá tenne, ha valamiben én is a segítségedre lehetnék.

Válaszborítékot nem küldök, mert ez egy köszönő levél. Azt kívánom, 
tartson meg az Isten sokáig szeretetben közöttünk. Köszönöm, hogy meghall-
gattál.
                                                                        Zénó

u.i.: Egyáltalán nem vagyok tökéletes, csak egy kicsit boldog!"

1242.
Kérdező: GYERMEKEM  ATEISTA. MIT TEGYEK?

1. Ateista gyermekemmel mit tegyek?
2. Szeretnék őrangyalommal kommunikálni!
3. Mit akart tőlem az, akit álmomban láttam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az az isten,  akiben gyermeked nem hisz,  az  valóban nincs! Csak 

torz istenképpel rendelkező ateista van. Tehát olyan istenképpel, amely még 
csak nem is hasonlít sem az Atyához, sem Hozzám, sem a Szentlélekhez!

Ezért ne akard neki bizonygatni, hogy van Isten, mert az ő istenképe 
tényleg nincs a valóságban!

Én, Jézus, feltétlenül találkozni fogok gyermekeddel! Neked csak arra 
legyen gondod, hogy te foglalkozz Velem, ismerj meg egyre jobban, és főleg 
engedd, hogy szeressek szíveddel!

2. Nagyon okos gondolat, hogy érdeklődsz őrangyalod iránt. Ő várja, 
hogy szólj hozzá! Az ő szavait nem fontos hangként hallanod! Ha te beszélsz 
hozzá,  akkor fel  fogod ismerni szerető jóságát azokban az eseményekben, 
amelyekben a hozzá nem értő csupán pozitív véletlent vél felfedezni.
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3. Az említett álmod azt mondta meg előre, hogy találkozni fogsz reád 
figyelő, téged nagyon fontosnak tartó szeretettel. E sorok is ilyen szeretet-ta-
lálkozások Velem!

Megáldalak BÉKÉM  LELKÉVEL!"
******************************************************

1243.
Kérdező: FÉLEK, HOGY JÉZUST ELVESZÍTEM

1. Szeretem Jézust, de félek, hogy elveszthetem Őt.
2. Élettársamat nem tudom Feléd vinni.
3. Gyermekáldás előtt nem szakíthatok társammal.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Engem te nem veszítesz el soha! Akire már sikerült úgy rátalálnom, 

mint rád, az Engem soha nem veszíthet el! Ahhoz, hogy elszakadjunk egy-
mástól, az kellene, hogy te elzavarj, eldobj magadtól. Ezt pedig, ugye, nem 
akarod!? Ne félj hát! Imádkozz és bízz! A te szereteted Irántam van olyan 
erős, hogy be fogja érlelni az eseményeket. Csak nem szabad semmit erősza-
kolni, siettetni!

2. Élettársad kétségtelenül nemcsak örömöd, de kereszted is! Ha tudod 
azt, hogy benső békédet csak Tőlem kaphatod meg, akkor óriási erők fognak 
megmozdulni benned, és te képes leszel akkor is hűséges maradni Hozzám, 
ha társadtól  ehhez  semmi  segítséget  sem várhatsz.  Az a  fájdalom,  amely 
ilyenkor szívedet átjárja, az az Én fájdalmam benned, és ezt veheted szerete-
tem egyik megnyilvánulásának is. Igen, mert akiről tudom, hogy együtt fo-
gok örülni vele egykor, azzal megosztom fájdalmamat is egy kis időre.

3. Az a gyermek, aki téged választott anyjául, jól meggondolta ezt, és 
neked mindent el kell követned, hogy jó anyának bizonyulj!

Drága Gyermekem! Ne a mulandóság gyötrő gondjai, időszakos vergő-
dései  határozzák meg életed döntéseit,  hanem az a bizonyosság,  hogy Én 
benned élek, és érted élek benned!

Szeretnék nagyon sok szépet, jót és vigasztalót mondani még neked, de 
annyi levél vár megválaszolásra, hogy nem időzhetek tovább veled ebben a 
formában. De hidd el, mindig ott vagyok szívedben, és amikor ott belül meg-
látogatsz, erőt, bátorítást tudok adni néked!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1244.
Kérdező: KÖNYVEMRŐL, HIBÁIMRÓL
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1.Mi a feladatom könyvemmel kapcsolatban?
2. Itt az ideje a megjelentetésnek?
3. Milyen hibát követtem el e téren?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Mint tudod, a mélyen szántó gondolatoknak nincs nagy keletje ma a 

Földön. Közérdeklődés csak aziránt van, ami nem igényel szellemi erőkifej-
tést, tehát ott van, ahol az embereknek nem kell megerőltetniük az agyukat!

A te könyved nem regény. Nem a fantáziának íródott elsősorban, s így 
- mint a legtöbb gondolkodónak - csak a földi élet után lehet sikerélményre 
számítanod.

De ez nem von le semmit abból a szellemi értékből, munkából, ame-
lyet ebbe belefektettél.

Megdöbbennél, ha látnád, hogy hány nyomdakész könyv fekszik író-
asztalokban, mert nincs anyagi háttér, hogy ezek megjelenjenek. De nem is 
ez a lényeg. A lényeg az, hogy te tedd meg azt, amit megtehetsz, hogy belül 
nyugodt legyen a lelkiismereted. 

Arra viszont felhívom figyelmedet, hogy csak mások javára, és soha 
nem kárára nyugodhat meg Bennem a lelked. Ne erőltesd tehát, csupán fo-
gadd el, ha nyújtanak segítséget. Világotok nem azért fog elpusztulni, mert 
kevés a kiadatlan könyv, hanem azért, mert nincs elégséges igény a benső vi-
lágot megvilágosító gondolatok iránt.

2. Egy könyv megjelenésének mindig akkor van itt az ideje, amikor a 
lehetőségek összeállnak. Ezért mondtam, hogy nem szabad erőltetni a dolgot.

3. Nincs olyan hiba,  amelyet  Én ne tudnék korrigálni,  ha azt  látom, 
hogy ezt kell tennem. Ne legyen tehát olyasmi miatt bűntudatod, ami nem jut 
eszedbe. Ami pedig eszedbe jut, ha fájlalod, akkor máris megnyugodhatsz, 
mert az Én szeretetem az enyéim körén belül mindenható!

Szavaimmal  gyakran mondom a HANG-könyvek által,  hogy nagyon 
szeretlek benneteket. De a gyakorlatban ezt bennetek szeretném érzékelhető-
vé tenni.  Vagyis nagyon szeretném, ha bennetek lehetőséget adnátok arra, 
hogy másokat szeressek általatok. Csak így van lehetőségem arra, hogy má-
sok által a gyakorlati életben szeresselek benneteket. Tömören: Szeretni aka-
rok szíveddel! 

Megáldalak SZERETETEM és HŰSÉGEM LELKÉVEL!"
****************************************************

1245.
Kérdező: ELLENE VAGYOK APÁMNAK !
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Apámat kitiltottam a lakásunkból, mert félek tőle.
HANG: "Drága Gyermekem!

Nem könnyű feldolgoznod magadban azt, amit tettél, pedig nem tetted 
rosszul! Nem tetted rosszul, mert éltél azzal a lehetőséggel, amely éppen a te 
felelősségedet van hivatva érzékeltetni. Ez pedig az, hogy azon a területen, 
mely fölött te rendelkezel, neked kell megtenned mindent azért, hogy ott a 
körülményekhez képest nyugalom legyen. 

Nem volt  szeretetlenség tőled az,  amit  tettél,  amint  Tőlem sem volt 
szeretetlenség, amikor Pétert lesátánozva elzavartam Magamtól (Márk 8;33), 
és az sem, amikor ostorral kivertem a kufárokat Atyám házából (János 2;15).

Feldolgoznod  azért  nehéz,  mert  arra  tanítottak,  hogy személyekben 
gondolkodj, és ne feladatokban. Én pontosan ennek fordítottját kérem tőle-
tek. Feladatokban gondolkodjatok, és ne személyekben. 

Az jó, ha valakinek tetszik az általad képviselt feladat, de ne a feladat 
bánja kárát, ha annak valaki nem örül. Neked feladatod az, hogy őrizd saját 
otthonod békéjét, nyugalmát. És akár római pápának, akár apának hívják azt, 
aki ezt nem tartja tiszteletben, azt el kell zavarnod! Valójában a szeretet kí-
vánja ezt, mert a szeretet nem bárgyúság, hanem szilárd kitartás a jónak meg-
látott feladat vállalásában.

Tisztelni csak azt lehet, ami, aki tiszteletre méltó. Ha valaki nem ilyen, 
azt nem lehet tisztelni! De szeretni mindig kell! Azt a jót, amit Isten akar va-
lakinek, azt akarnia kell minden istengyermeknek is. Isten pedig mindig a bé-
két, nyugalmat akarja! 

Sajnos, ez időnként kardot is jelenthet. Vagyis olyan eszköz által törté-
nik, aminek nem béke a neve, mert elválaszt,  de szívbéke a következménye, 
ami Velem kapcsolja össze azt, aki az Általam felkínált szívbékét még olyan 
áron is vállalja, hogy ezzel ellenségeket szerez magának.

Kérlek, olvasd el Máté 10;34-36-ot. Bizony, a te esetedben is ez áll:
"Nem békét jöttem hozni, hanem kardot,...ellensége lesz az embernek saját 
házanépe". Csak te ne légy ellensége senkinek soha!

Megáldalak HŰSÉGEM  LELKÉVEL!"
******************************************************

1246.
Kérdező: FIAMRÓL

Fiammal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

1405.



Amint  leveledben  leírtad,  te  átadtad  magadat  Nekem.  Ez  annyiban 
igaz, amennyiben szívedet béke, nyugalom tölti be. Én békét hoztam nektek, 
s ez a béke olyan benső harmónia, amely nagyon is együtt tud élni azzal a lel-
ki fájdalommal, amelyet Én is átélek minden nap azok miatt, akik még nem 
fogadtak be Engem magukba.

Ennek a fájdalomnak azonban mindig együtt kell járnia egy olyan ben-
ső szabadsággal, amely még a szülő-gyermek kapcsolatot is eloldja, s nem 
hathat bénítóan  arra, akiben Én valóban szabadon élhetek.

Azt nem tudom megmondani neked, hogy fiaddal kapcsolatban mi le-
gyen a teendőd. Ez a te feladatod! Én csak arra tudok tanácsot és felhívást 
adni, hogy Velem hogyan kell élned ahhoz, hogy környezeted boldognak lás-
son akkor is, ha fáj a szíved azért, mi Nekem is fájdalmat okoz.

Ha fiad Hozzám fordul, akkor minden bizonnyal tudok neki olyan vá-
laszt adni kérdéseire, amelyek rendet tesznek a fejében. De arra semmikép-
pen sem vállalkozhatom, hogy te postás légy Köztem és fiad között. Tehát, 
ha fiad terjeszti elém a leveledben jelzett szentírási helyek tisztázásának gon-
dolatát, akkor vállalkozom reá. De csak akkor!
    Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a SZABADSÁG LELKÉVEL"

*******************************************************
1247.
Kérdező: SEGÍTSÉGET KÉREK !

1. Az anyagi gondokból hogyan tudok kilábolni?
2. Anyám lebénult. Segítséget kérek számára!
3. Visszakerülök-e Kaposvárra?
4. Jól imádkozom-e?
5. Jézussal álmodtam. Mit jelent ez?
6. Szeretnék békében élni!
7. Nem merek áldoztatni.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha egy gyermek már felnőtt és munkaképes, és szülei mégis támo-

gatják, akkor azok a szülők magukra vessenek! Senkinek sem tudom átvenni 
ostobaságának következményeit, amíg azt meg nem bánta! A menyeddel és 
fiaddal egyértelműnek kell  lenned! Semmit  nem tehetek annak érdekében, 
aki nem tesz meg mindent saját érdekében.

2. Édesanyád mindent megkap Tőlem, amire szüksége van!
3. E kérdésed több ember szabad döntésétől függ. Ezért nem mondha-

tok semmi érdemlegest erről.

1406.



4. Akkor imádkozol jól, ha az ima szívbékét eredményez.
5. Álmod azt jelenti, hogy nagyon szeretlek, és szeretek találkozni ve-

led. Szeretnélek lelkileg meggyógyítani úgy, hogy ne csak részt lássál Belő-
lem, hanem láss teljesen.

6. Kizárólag rajtad múlik, hogy béke legyen benned. Csak azt kell el-
hinned, hogy Én nemcsak benned vagyok, hanem érted vagyok benned!

7.  Meg kell  gyógyulnod lelkileg!  Ez  az  egész  áldoztatás-felfogásod 
tiszta bohóckodás! A szívedben lehetek, de a kezedben nem? Magadat áldoz-
tathatod, de másokat nem? Mit képzelsz magadról? Lehetsz valaha is olyan 
tökéletes,  hogy méltó  légy Előttem valamire?  Hát  nem az  Én szeretetem 
nagyságát fejezed ki akkor, ha áldoztatsz? Úgy gondolod, hogy ez a te nagy-
ságodat feltételezi? Mondd, drága gyermekem, minek képzeled magadat? 

Állítsd már le magadat! Mindig magaddal vagy elfoglalva. Felejtsd el 
magadat! Foglalkozz Velem és másokkal, a rászorulókkal, és ne azzal, hogy 
te milyen bűnös vagy! Ne mond magad kicsinek, nem vagy te olyan nagy!

Drága Gyermekem! Sem anyagi, sem szellemi, sem lelki bajaidból nem 
tudlak kigyógyítani addig, amíg ilyen mértékben magaddal vagy elfoglalva! 
Mert ami benned van, az nem alázat, hanem rejtett gőg! Te nem az Én nagy-
ságomra akarsz építeni, hanem a magad nagyságára azáltal, hogy leköpködöd 
magadat. Nagyon téves felfogásod van az alázatról.  Csak öntudatos ember 
tud igazán alázatos lenni!
Megáldalak ERŐMMEL, BÉKÉMMEL, NAGYLEKŰSÉGEMMEL!"

*******************************************************
1248.
Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK?

1. Jó úton járok? Sokszor vagyok elkeseredett.
2. Gyakran álmodom vadállatokról, akik nem bántanak.
3. Miért van oly nagy lámpalázam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mint már annyiszor e könyvben, most újra megismétlem:  A saját 

szavaiddal  történt reggeli  és esti  imáid választ  adnak kérdésedre. Értsétek 
meg, nem tehetem, hogy azt, amit nektek kell szellemi munkával meglátno-
tok, Én tegyem meg helyettetek. Éppen a ti érdeketekben nem tehetem ezt! 
Az igazi szeretet mindig erőfeszítésre készteti azt, akit szeret. Ennek magya-
rázata az, hogy fejlődni csak az tud, aki erőfeszítéseket tesz. Én csupán any-
nyit tehetek, hogy szempontokat adok, rámutatok a megoldás irányára, de lé-
pést nem tehetek senki helyett!
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2. Álmod arról tudósít, hogy nincs értelme benső szorongásaidnak, fé-
lelmeidnek. Ha ezek mégis vannak, akkor ennek az oka karmikus.

3. Karmikus, tehát magad által vállalt sorsvonaladhoz tartozik ez a ter-
heltség.  Ez is  feloldható,  de nem máról  holnapra,  hanem hosszadalmas,  e 
terheltséget tudatosan vállalni tudó magatartás által.

Volt olyan életed, amelyben rettegtek mások miattad, és pedig  okkal 
rettegtek! Ezért vállaltad azt, hogy  ebben az életedben időnként oktalan szo-
rongás legyen úrrá rajtad.

Megáldalak a TÜRELEM és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1249.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

1. Álmaimról kérdezem  Jézust.
2. Meditációimról kérdezem Jézust.
3.Kitől van az, hogy néha csukott szemmel is látok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sokáig vártam arra, hogy élő kapcsolatba kerüljünk egymással. Jól 

tudod: ennél fontosabb nincs a világon. Nincs, mert Én vagyok az az életerő 
erő, amely benső békét, biztonságot ad neked abban a zavaros világban, ahol 
napjaitokban végső támadásba lendült a Gonosz. 

Álmaidra jó figyelned. Igyekezz kiolvasni belőlük biztató, bátorító üze-
neteket, mert álomképeiden keresztül ilyeneket küld neked a téged szerető, 
rád is  számító  szellemvilág.  De álmaid  segítik  tisztítani  önismeretedet  is, 
mert olyan realitásokra hívják fel figyelmedet, melyek alapján felismerheted, 
hogy mennyi benned a segítőkészség a rászorulók iránt, és mekkora hited 
van ahhoz, hogy EGY legyél Velem.

2. Meditációidban arra kell ügyelned, hogy ne váljon tudatalatti világod 
a szemtelen szellemek játékterévé. Két dologra kell vigyáznod e téren. 

Az egyik az, hogy mielőtt meditálsz, imádkozz!!! Kérd védőangyalaid 
támogatását, hogy veled legyenek, és ne engedjék a szemtelen szellemek za-
varó repüléseit lelked képernyőjén.

A másik az, hogy még a meditáció előtt fogalmazd meg magadban azt, 
amit a meditációban el akarsz érni, és koncentrálj arra, 

Azért fontosak ezek, mert Én senkit sem akarok automataként kezelni, 
hanem azt akarom, hogy a meditációban szerető testvéremként nyíljon ki Fe-
lém, és vegye át Tőlem azt, amit tudatos, éber állapotban fontosnak tart lelke 
fejlődése szempontjából.
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3. A látás mindig Tőlem van. Azt, hogy valaki mit lát, az lehet az ősel-
lenségtől. Az, hogy valaki  hogyan lát, az attól függ! Ha Tőlem kérsz hozzá 
segítséget, akkor jól fogsz látni, mert Velem, Bennem és Általam fogod látni 
azt, amit látsz. Ha nem Tőlem kéred, akkor bajba kerülhetsz.

Én jó pedagógus vagyok! Ha csukott szemmel is látsz néha, az azt jel-
zi, hogy kezdelek felkészíteni arra, hogy láss a harmadik szemeddel is. Vagy-
is olyan dolgok rálátására nevellek, amely látás magad és mások számára se-
gíteni fog jobban látni a jót, hogy megvalósítsátok, és jobban fogod látni a 
csapdákat, azokat  a támadási felületeket,  amelyekkel számolnotok kell,  ha 
fejlődni akartok a szeretetben, tehát Bennem!

Fontos még tudnod, hogy minden olyan esemény vagy képesség, mely 
megjelenik úgy, hogy nem tudod honnan van, arra indítson,  hogy dicsőíts 
Engem. Azért nagyon fontos ez, mert ha nem Tőlem jön valami, akkor az 
Engem dicsőítés elűzi azt. Ha pedig Tőlem jön, akkor elmélyíti azt benned 
úgy, hogy szívbékét, nyugalmat, Irántam való hálát és szeretetet vált ki belő-
led.

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

1250.
Kérdező: MÁRIÁTÓL KÉRDEZEK

MÁRIÁHOZ intézem kérdésemet.
Hogyan küzdjek az állandóan rám törő negatív események ellen, és mit 

tegyek, hogy az örömteli események megtapasztalója legyek? 
MÁRIA:  "Kedves Leányom!

Tudod-e,  mi  volt  szent  Fiam első kijelentése?  Tudod-e,  hogy mivel 
kezdte nyilvános működését? - Beszédének lényege ez volt: "Betelt az idő,  
elérkezett  hozzátok az Isten országa, alakítsátok át  gondolkodásotokat,  és  
higgyetek az örömhírben!" (Márk 1;15)

Hitéleted  kezdetén  én  sem mondhatok  mást  neked,  mint  amit  szent 
Fiam akkor mondott mindenkinek. Mindennek ez a kulcsa!

Drága Leányom! Neked nem a negatív erők ellen kell küzdened, ha-
nem mindenben keresned és látnod kell azt, hogy téged mennyire szeretlek, 
mennyire szeret szent Fiam, mennyire szeret az Isten! Meg kell tanulnod lát-
ni a szíveddel! Ez nem egy feladat a sok közül, hanem ez az alapja minden-
nek!

Ha tudnád, hogy hány nyomorult, boldogtalan ember él palotában! Ha 
tudnád, hogy én milyen boldog voltam a betlehemi istállóban! Nem nehéz ki-

1409.



találnod, hogy mi volt boldogságom forrása. Igen! Együtt éltem az Istennel! 
Ezt te is meg tudod tenni, sőt!, meg is kell tenned, ha boldog, békés, örven-
dező lélek akarsz lenni! De ennek feltétlen feltétele az, hogy törekedj más 
szemléletre jutni!

Abból az alapból kell kiindulnod, hogy többet érsz a verebeknél. Re-
mélem ezt nem nehéz elhinned?! Ezután már csak azt kell szíveddel belát-
nod, hogy ha Isten, a te Atyád, ennyire gondját viseli az ég madarainak is, hát 
mennyivel inkább gyermekeinek! Ha ebből indulsz el, akkor egy olyan felfe-
dező úton indultál el, amely csodák özönét fogja megláttatni veled!

Drága Leányom! Örülök, hogy kérdeztél  engem. Szeretettel  imádko-
zom érted! 

Áldjon meg szent Fiam az Ő SZENTLELKÉVEL!"
*******************************************************

1251.
Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL!

1. Mi a véleményed rólam?
2. Újra kell születnem? Lélekkeresztelt vagyok?
3. Mennyire vagyok nyitott Jézus felé?
4. A Fénykeresztről szeretnék hallani!

HANG: "Kedves Barátom!
1. A ház elemekből épül. Az elemek elemi részekből tevődnek össze. 

Az elemi  részek még kisebb, már  a földi  szemmel  nem látható  parányok 
munkája által szerveződnek egybe.

Te azt kérdezed, hogy nagyméretű változást miben kell elérned? Nem 
nagyméretű változásra kell vállalkoznod, hanem természetesnek tűnő, kismé-
retű, de állandó változást kell vállalnod a gondolkodásod átalakításában. Ha 
ezt vállalod, akkor hosszú távon te is észlelni fogod azt, hogy a kisméretű 
változások milyen nagyméretűvé tudnak formálódni. Amint az anyagi világ-
ban a kezdeti parányok palotákká állhatnak össze, úgy a szellem világában a 
te napi küzdelmeid, hűséges próbálkozásaid is égi otthont építenek örök éle-
ted számára.

A Párbeszéd-imában végzett  reggeli és esti ima az az eszköz, amely 
biztosítani képes az állapotszerű gondolkodás-átalakítást számodra.

2. Annak kell újraszületnie, aki még nem született újjá saját testében. 
Az születik újjá saját testében, aki feltétel nélkül átadja magát Nekem, és el 
is hiszi, hogy ez megtörtént. Vagyis további életében a gyakorlatban tehet ez 
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ellen az önátadás ellen, de bármit tesz is, nem ideologizálja meg azt, hogy Én 
vagyok életében az abszolút első, tehát nincs második!

Lélekkeresztségben pedig az részesül,  akit  olyan tapasztalati  istenél-
ménnyel ajándékoz meg a Szentlélek, mely világossá teszi az illető előtt az 
Isten Lelkétől kapott szerepét!

Nem adhatok tehát sem Én, sem más egyértelmű választ az általad fel-
vetett kérdésekre, mivel ezt neked kell eldöntened. Amíg bármelyikben nem 
vagy biztos, addig kérned kell, törekedned kell rá. Kérned imában kell, töre-
kedned pedig úgy, hogy keresed és felhasználod azokat a szellemtestvéreidet, 
embereket, angyalokat, akik ebben segíteni tudnak neked.

3. Nyitottságod Felém változó!
4. A Fénykereszt-ügyet rátok bíztam. Én megtettem azt, amit e téren 

megtehettem.
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1252.
Kérdező: ELRABOLTÁK SZERETETEMET ! 

Egy sötét erő elvette szeretetemet. Visszakaphatom-e?
HANG: ”Drága Gyermekem!

Szeretni annyi, mint jót akarni. Tehát az a döntés, amelyet te teszel a jó 
érdekében.  Ezt  nem  lehet  elvenni,  mert  ezt  te  teremted mindannyiszor, 
ahányszor jót akarsz valakinek. Aki soha nem akar jót senkinek, az az ördög. 
Te nem vagy ördög, csupán egy vergődő gyermekem, akit Én nagyon szere-
tek,  és  mindent  el  akarok követni  annak érdekében,  hogy minél  többször 
akard a jót, mert ez ad békét a szívednek.

Azt is kérdezed, hogy mi az út? Inkább azt kellene kérdezned, hogy KI 
az ÚT? Én vagyok az ÚT! (János 14;6)!

Megáldalak  LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1253.
Kérdező: BIZONYTALAN  VAGYOK!

 Bizonytalan vagyok életpályámat illetően.
HANG: "Drága Gyermekem!

Bármennyire szeretlek, sőt, éppen azért, mert mérhetetlenül szeretlek, 
nem mondhatok olyan életpályát,  amelyre azt  lehetne mondani,  hogy szá-
modra állapotszerű lesz.
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Azt jól teszed, ha minden képességedet, amelyet magadban hordozol, 
törekszel  kibontani,  amennyire  a körülmények erre  lehetőséget  adnak.  De 
ezek mind csak eszközök!

Értsd meg: Ha Én ma egy meghatározott pályát ajánlanék, s azt holnap 
már akár házassági, családi, akár más közbejött esemény miatt meg kellene 
változtatnod, akkor milyen lelki sebeket okozna ez neked!

Ezért csak azt tudom mondani, hogy abban a rövid mulandó életben, 
amely csak addig tűnik hosszúnak, amíg meg nem élitek, de bármely idős 
embert, ha megkérdezed, elmondja, hogy csak egy villanás volt, legfőbb fel-
adatod neked sem lehet más, mint a szeretni tanítás! Ehhez kell megtalálnod 
azokat az eszközöket, amelyeket a legmegfelelőbbeknek tartasz! 

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

1254.
Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL!

Uram! Mi a véleményed rólam?
HANG: ”Drága Gyermekem!

Az eddig megjelent  Hang-kötetekben visszatérő gondolat,  hogy nem 
mondhatok véleményt a Földön élő szellemi lények állapotáról, mivel maga 
a földi élet olyan ingatag erkölcsi alapon áll, hogy annak, aki e téren szilárd 
akar maradni, minden nap meg kell küzdenie ezért a magatartásért.

Csak olyan kérdésre tudok válaszolni, amely egy-egy döntéseddel kap-
csolatban merül fel. Tehát eseményekről tudok mondani örök érvényű, fele-
lős kijelentést, de állapotról ott, ahol ez állandóan változhat, nem!

Ami örök érvényű:  Soha meg nem szűnően szeretlek, és várom, hogy 
mérhetetlen szeretetemre Irántam való hűséggel, jósággal, fegyelmezett élet-
tel válaszolj. Ez Részemről sohasem szűnik meg.
     Megáldalak ÖRÖKKÉ TARTÓ SZERETETEM LELKÉVEL!" 

*******************************************************
1255.
Kérdező: HARMÓNIÁRA VÁGYOM!

1. Kikkel szolgáljalak?
2. Hogyan valósítható meg a kifelé-befelé összhang?
3. Remélhetek sikerélményt a szeretet áradása terén?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.Csak részben a te dolgod, hogy kivel szolgálj. Ez azt jelenti,  hogy 

nem neked kell kiválogatnod azokat, mert Én küldöm őket hozzád, amikor és 
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ahogyan Én azt jónak látom. A te dolgod az, hogy amikor megkapod őt, őket, 
akkor szolgálj! Szolgálj, és ne uralkodj!

Rád is áll, hogy nem te választottál Engem, hanem Én választottalak 
téged (János 15;16). Ez áll mindazokra, akikkel összekötöm életedet.

2.  Nagyon fontos  a reggeli  találkozás  Velem!  Minden reggel emeld 
Hozzám a lelkedet, és PÁRBESZÉD-IMÁBAN beszéld meg Velem a napo-
dat! Vagyis azt, hogy mit és hogyan kell csinálnod. A kifelé és befelé megélt 
élet csak így hozható összhangba!

3. Amit olvashatsz az Ap. Csel. 9;31-ben, az ma is érvényes!
Megáldalak LELKEM EREJÉVEL!"

*******************************************************
1256.
Kérdező: HISZEK AZ ASZROLÓGUSNAK, HISZEK A JÓSOKNAK

 Mit tegyek, hogy az asztrológus és jós eredményét békében kivárjam?
HANG: "Gyermekem!

Miután besoroltál Engem az asztrológusok és jósok vonalába, hát meg-
mondom neked, hogy nem áll módomban segíteni rajtad.

Ki kell  várnom, hogy majd sok keserű tapasztalat  megtanítson arra, 
hogy Engem nem lehet senkivel sorba állítani. Vagy első vagyok, vagy nem 
is vagyok ott! Én nem árulhatok senkivel egy gyékényen! Nem lehet két úr-
nak szolgálni. Jól figyelj! Nem azt mondtam, hogy nem szabad, hanem azt, 
hogy nem lehet! Képtelenség!

Drága Gyermekem! Te kaptál,  már a születéseddel magaddal hoztál 
egy csodálatos benső érzékenységet, amelyet intuíciónak szoktatok nevezni. 
Ez az érzékenység feltétlenül kincset jelent, de e kincs felhasználásánál na-
gyon kellene ügyelned! Nem szabadna átadnod érzelmeidnek az életedet irá-
nyító gyeplőt! Ha nem vigyázol, akkor más embereket, főleg azokat, akikkel 
együtt élsz, eszköznek tekinted saját földi jóérzésed érdekében. Egy önbecsa-
pás áldozata leszel! Vagyis nem azt fogod vállalni, hogy áldozattá válj saját 
családodban  Értem,  hanem egy ördögi  rafinéria  rávesz  arra,  hogy akivel 
együtt vagy, az váljék áldozattá érted, éspedig azzal a megokolással, hogy ez-
által közelebb kerülsz Hozzám!

Drága,  drága Gyermekem! Tudod, te  mit  akarsz?  A gyakorlatban el 
akarsz távolodni Tőlem, hogy közelebb kerülj Hozzám! Hát ez a fából vaska-
rika, ez a képtelenség, ez az, amibe jósok, asztrológusok besegíthetnek, de 
még ha az egész világ melléd áll, akkor sem lehet megvalósítanod!
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Azt ajánlom, hogy hagyj föl szárnyaló vágyaiddal, és vállald a házas-
társ által nehézzé vált út folytatását Irántam való szeretetből. Ebben tudlak 
segíteni! Ha nem hallgatsz Rám, akkor elválnak útjaink!

Csak a mennyek országában van szeretet áldozat nélkül! A földi élet-
ben Én sem tudtam szeretni másképpen, csak úgy, hogy feláldoztam maga-
mat. Tévedsz, ha azt hiszed, hogy ezt neked nem kell vállalnod. Bizony, bol-
dogságodnak, benső békédnek ez az ára! Csak aki vállalja az életelvesztést, 
az remélheti, hogy megnyeri azt (Máté 10;39)!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG  LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1257.
Kérdező: TÍZ KÜLÖNBÖZŐ KÉRDÉSRE KÉREK VÁLASZT!

1. Milyen ember vagyok?  2. Miben kell változnom?  
3. Az életem hogyan rendeződik? 4. Vissza fog jönni férjem? 
5. Gyermekeim mellettem maradnak-e? 6. Felel-e gyermekeim apja  
    azért, amit tett és mondott? 7. Lesz-e társam? 
8. Megkapják büntetésüket azok, akik válásomat okozták? 
9. Boldog leszek-e még? 10. Hogyan neveljem gyermekeimet, hogy  

              boldogok legyenek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Tíz kérdést tettél fel: 
Az első három kérdésre nem Én vagyok az illetékes válaszolni, hanem 
te!
4. E kérdésre férjed illetékes válaszolni.
5. E kérdésre gyermekeid illetékesek válaszolni.
6. Mindenki önmaga felel életéért.
7. Nem ajánlom, hogy erre törekedj. Az az Isten, aki az ég madaraival 

és a mezők virágaival is törődik, mindent megtesz érted is, ha Rá bízod ma-
gadat.

Általában nem szokott jó vége lenni annak, ha valaki nagyon erőlteti a 
társkapcsolat létrejöttét. Ha arra törekszel, hogy Velem mindennap már reg-
gel megbeszéld teendőidet, akkor lesz társad, ha az válik javadra, és nem lesz 
társad, ha az válik javadra. Tehát mindig minden a te javadra fog válni!

Minden életdöntésed előtt gondolj arra, hogy hogyan fogsz visszaemlé-
kezni a halálod óráján döntésedre. Csak olyan döntést hozz, amely vigasztal-
ni fog a halálod perceiben.
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8.  Mindenki  kénytelen  súlyos  szenvedéseket  vállalni  rossz  tetteiért 
mindaddig, amíg meg nem bánta azokat. Te is mielőbb bánd meg mindazt, 
amivel  lelkiismereted  vádol,  hogy átvehesd Tőlem azt  a  szívbékét,  amely 
csak Tőlem vehető át, és amelynek másik neve a te boldogságod!

9. Az előző pontban elmondtam boldogságod feltételét.
10. Csak az önnevelést tudom ajánlani. Ha magadat boldognak tudod 

nevelni,  tehát ha te Nálam megtalálod az igazi otthonodat,  akkor mindent 
megtettél gyermekeid érdekében is. Ha ezt nem teszed, akkor érdemben sem-
mit sem tettél gyermekeid boldogságáért.

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

1258.
Kérdező: FÉRJEM EL AKAR HAGYNI

Férjem el akar hagyni. Nagyon szeretem őt.
HANG: "Drága Gyermekem!

Egy fájdalmas lelki operációnak kell kitenned magadat. De ennek az 
operációnak, ha teljesen aláveted magadat, az lesz a következménye, hogy 
megtalálod lelked békéjét.

Jelenleg az él benned, hogy a te boldogságod férjedtől függ. Nagyon 
gonosz lennék Én, ha boldogságodat olyasmitől tettem volna függővé, ami 
nem rajtad áll. Isten soha nem teremtett volna téged boldogságra, ha ezt más 
meghiúsíthatná!

Te most azt látod, hogy mennyire fog neked hiányozni, ha ő elhagy. 
Kétségtelen,  hogy nagyon fog hiányozni,  legalább annyira  vagy majdnem 
annyira, mint Nekem hiányzol olyankor, amikor Engem elhagysz. De amint 
az Én boldogságom sem attól függ, hogy te szeretsz-e vagy sem, úgy a te bol-
dogságod sem attól  függ, hogy téged szeret valaki vagy sem. Ha önzetlen 
szeretet van benned - a szeretet mindig ilyen -, akkor minden körülményben, 
bár fájdalom közepette,  de megtalálod szíved békéjét. Ha önzés van benned, 
akkor valójában bódult állapotban élsz, és csak idő kérdése, és rá fogsz éb-
redni arra, hogy boldogtalan vagy még akkor is, ha az egész világ érted él! 

Ha átelmélkeded fenti szavaimat, akkor megérted, hogy férjed döntése, 
tehát akár elhagy, akár nem hagy el, a te életed lényegét, tehát szíved békéjét 
nem érintheti, ha te Értem élsz. De akkor sem érintheti, ha nem Értem élsz, 
mert akkor teljesen mindegy, hogy elhagy vagy nem hagy el, mihelyt feléb-
redsz bódultságodból, így is, úgy is boldogtalan leszel. Mindig boldogtalan-
ságra ébrednek azok, akik nem arra teszik a hangsúlyt, hogy ők szeressenek 

1415.



áldozatos  szeretettel  (a Földön másmilyen  szeretet  nincs is!),  hanem arra, 
hogy őket szeressék!

Én mérhetetlenül szeretlek téged! De ez nem téged, hanem Engem bol-
dogít! Téged is csak a benned megjelenő valódi szeretet képes boldogítani, 
tehát annak átélése, hogy benned élek (János 14;23)!

Megáldalak  LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1259.
Kérdező: PRÓBÁLKOZZAM  A GYÓGYÍTÁSSAL?

1. Kinyílik-e a harmadik szemem?
2. Sok pénzbe került eddig, hogy gyógyítani tudjak, és 
    mégsem tudok. Van értelme tovább próbálkozni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked olyan szemed van, amely sokkal többet ér, mint bármiféle 

harmadik szem. Te látsz a szíveddel! Ennél nagyobb ajándékra nincs is sen-
kinek szüksége, mert aki a szívével úgy lát, mint te, az hit által már most a 
Mennyországot hordja magában!

Nagyon  örülök  minden  imádnak!  Közös  édesanyánk,  Mária,  sokat 
imádkozik érted, és sokat segít neked! De ő is azt szeretné, ha már nemcsak 
szomorú imákat mondanál, hanem tudnád dicsőíteni a mennyei Atyát azért, 
mert annyi kegyelemmel halmozott el eddig! 

Szeretnék több örömöt és derűt ültetni szívedbe! A sok keserű csalódás 
megkeményítette  a szívedet,  és ezért nehezen tud lelked mélyére eljutni  a 
könnyek adománya, amely bizony könnyítést jelentene számodra. De ami ké-
sik, nem múlik! Ha buzgón kéred a könnyek adományát, akkor meglágyul a 
szíved, és ki tudod sírni Előttem és Mária előtt fájdalmaidat.

2. Nem ajánlom, hogy pénzt adj gyógyítást tanító tanfolyamokra. Ha 
egy betegnek szüksége van az egészségre, akkor a te imád sokkal többet tud 
használni, mint bármiféle gyógyítás-tudomány! De jó, ha tudod, hogy a leg-
több esetben éppen a betegségek által  menekülnek meg az emberek a kárho-
zattól, mivel egészségüket nem arra szokták használni, hogy Értem éljenek, 
hanem Ellenem, vagyis saját maguk ellen!

Te örülj, hogy benned élek! És adj hálát azért, hogy az eddigi szenve-
déseid közelebb hoztak Hozzám!

Megáldalak és egész családodat megáldom
                  LELKEM  BÉKÉJÉVEL!"

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

1416.



1260.
Kérdező: MIRE SZÁMÍTHATOK?

Ágyhoz kötött vagyok. Mire számíthatok?
HANG: "Drága Gyermekem!

A hívőnek minden lehetséges (Márk 9;23)! E minden feltétlenül azt a 
benső békét szolgálja, amely nélkül nagyon nem érdemes testileg egészsé-
gesnek lenned. 

Mint tudod, nem azért jöttél a Földre, hogy főcélod a földi élet  legyen. 
Többet ígérek tehát, mint azt, hogy testileg felépülsz. Azt ígérem, hogy kö-
zömbössé  teszem számodra  testi  állapotodat,  s  felerősítem benned  annak 
fontosságát, hogy Velem egyre mélyebb kapcsolatba kerülj!

Arról fogsz tudni tanúságot tenni, hogy szíved békéje, boldogsága nem 
függ mulandó  dolgoktól,  hanem egyedül  attól,  hogy benned  éljek  (János 
14;23)!

Megáldalak SZERETETEM EREJÉVEL !"
*******************************************************

1261.
Kérdező: JAVULNI AKAROK!

1. Hogyan javíthatom kapcsolataimat szeretteimmel?
2. Nem szeretnék több gyermeket.
3. Szent Józsefet szerethetem-e apámként?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egy kapcsolat elrontása is, megjavítása is kettőn áll. Ezért nem lehet 

ezen a szinten irányt mutatni. Csak egy mélyebb, vagy ha úgy tetszik, egy 
magasabb szintre emelkedve lehet megtalálni  a megfelelő magatartási for-
mát. Ez a szint a Velem való kapcsolat. Mindig mindent itt kell kezdeni és itt 
kell megoldani. Ez jelenti azt, hogy belülről kell elindulnod kifelé, és nem 
kívülről befelé.

Ha egy problémát el akarsz rendezni, akkor Előttem azt darabokra kell 
szedned. Ha pl. szeretteiddel kapcsolatban tiszta vizet akarsz önteni a pohár-
ba, akkor külön-külön kell mindegyikkel kapcsolatban átgondolnod viselke-
désedet, s vállalnod kell azt, hogy nem mennek a dolgok egy csapásra. Ez az 
"egy csapásra" csak belül igaz! Tehát a döntés, az elhatározás területén. A ki-
vitelezés,  bizony  döntésed  komolyságának,  döntésedhez  való  hűségednek 
próbája.

Különbséget kell tehát tenned aközött, hogy mit szeretnél, és aközött, 
hogy mit akarsz. Ha azzal foglalkozol, hogy mit szeretnél, akkor belefullad-
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hatsz az ábrándok tengerébe. Ha azzal foglalkozol, hogy mit akarsz, akkor 
meg fogod találni azt, amit e téren kifelé lépned kell!

2. Ha egy fa nem akar több gyümölcsöt teremni, mert attól tart, hogy 
ágai ebbe belerokkannának, akkor az a fa a pillanatnyi, mulandó jelen érde-
kében lemond saját jövőjének Általam elgondolt biztosításáról. E téren ismét 
arról van szó, hogy nem szabad kívülről elindulnod, mert akkor szükségsze-
rűen az önzésnek, az áldozatos szeretet kijátszásának (az igazi szeretet min-
dig áldozattal jár!) hálójába keveredsz, s nemcsak a jövődet teszed tönkre, 
hanem a jelenedben sem találod meg szíved békéjét. 

E médiumom, akinek e sorokat diktálom, tizenkét gyermekes család 
ötödik tagjaként látta meg a napvilágot. Sem neki, sem családjának nem volt 
rózsás élete, de most ezreket tudok megsimogatni általa szeretetemmel. Ha ő 
nem lenne, akkor ezt nem mással tenném, hanem nem tudnám megtenni! 

Azok a tulajdonságok, megtapasztalások, melyekre a HANG-könyvek 
megjelenéséhez szükség volt, csak abban a légkörben, csak abban a talajban 
érhettek  be,  amelybe  ő  beleszületett!  Ő  kétségtelenül  megszületett  volna, 
csak nem ilyen áldásos szerep vállalásával.

Tehát csak másodrangú lehet az a szempont, hogy egy családnak mi az 
elgondolása, hogyan méri fel saját teherbíró képességét. Az elsőrangú szem-
pont csak az lehet, amit Velem beszéltek meg, s válaszomat, amelyet mindig 
szívbéke jelez, elfogadjátok.

3. Szent József nekem sem volt apám. Egy égi atyád van, a mi közös 
Atyánk (csak ezért mondhatod el őszinte szívvel a MIATYÁNKOT), és van 
mindenkinek egy önmaga által választott földi atyja. Több nincs! Szent Jó-
zsef lehet példaképed, lehet közbenjáród, s ilyen értelemben gondviselőd, de 
apád nem lehet!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1262.
Kérdező: MILYEN KÖZÖSSÉGRE TÖREKEDJEM?

1. Alakítsak csoportot?
2. Elhunytjaimmal kapcsolatban vannak problémáim.
3. Egy hosszú álmomra kérek magyarázatot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ne csak akkor beszélj Rólam, ha kérdeznek! Ha már egyszer-kétszer 

visszautasítottak, akkor kerüld az ilyenek társaságát, s ha rákérdeznek visel-
kedésedre, akkor beszélj Rólam!
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2. Elhunytjaiddal kapcsolatban nincs más feladatod, mint őrizni mind-
azt a jót, amire velük kapcsolatban emlékezel, és imádkozni azért, hogy jus-
sanak az ÖRÖK FÉNY birodalmába. A belőletek kiáradó erkölcsi vágyak ta-
lálkoznak a világmindenségben, és fölerősítik egymást. 

Ez jó és rossz vágyakra egyaránt érvényes. Ezért fontos minél többször 
felszítani magatokban azokat a jó vágyakat, amelyek szebbé tehetik bennetek 
és körülöttetek a világot.

3. Hosszú álmod éppen azért tűnik hosszúnak, hogy te olvasd ki belőle 
azt, ami jelened megszentelésére való.

Megáldalak BÉKÉM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1263.
Kérdező: SZERETNÉK MEGTÉRNI!

Meg akarok Benned térni.
HANG: "Kedves Barátom!

Eddigi bolyongásaid nem a véletlen műve. Azért hívom fel erre figyel-
medet, nehogy állapotszerűvé merevüljön benned a keresésnek ez a formája. 
Ha egyszer rátaláltál az ÚTRA, akkor is keresned kell tovább, de már nem az 
UTAT! Keresned kell  azokat  az  eszközöket,  amelyek segítenek az ÚTON 
maradásban. Vagyis segítenek abban, hogy meg tudd valósítani azt, amit el-
várok azoktól, akik ezen az ÚTON, tehát Velem járnak.

Amikor  ilyeneket  mondtam:  "Aki titeket  hallgat,  engem hallgat,  -  ti 
vagytok a világ világossága, - tegyetek tanítványommá minden népet", akkor 
ezekkel a kijelentéseimmel azt fejeztem ki, hogy partnereket, munkatársakat 
keresek ahhoz a munkához, amelyet a názáreti Ácsban Jézusként elkezdtem, 
s folytatnom kell  azokban, akik Engem befogadnak magukba.  Folytatnom 
kell a világ végezetéig! Sőt! Bizonyos értelemben örökké!

Erről szóló ígéretemet, és Részemről a tőletek megkívánt  elvárásomat 
megtalálod János evangéliumának 14:20-23-ig leírt részében.

Akkor talál valaki rá az ÚTRA, amikor a benne fölmerülő kérdésekre a 
lényeget tekintve - szeretni és így szeretni tanítani - értelmet megnyugtató 
választ tud adni magának is, másoknak is. Itt az értelmet megnyugtató szava-
kon van a hangsúly. Mert sem érzelmeket, sem különböző forrásokból forrá-
sozó vágyakat Én nem tudok senkiben az illető számára megnyugtató módon 
kezelni. Ezt mindenkinek magának kell elvégeznie. Vagyis azt, hogy az ér-
telmében az Én segítségemmel megvalósult rendet átültesse saját szívébe!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"
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*******************************************************
1264.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL ÉS A SZELLEMGYÓGYÁSZATRÓL

1. Álmomban sokan voltak körülöttem éhesen. Fent Jézus fekszik,  s 
valaki a fejét simogatja. Majd elhunyt apám jön be fiammal, akinek kiverték 
a szemét, de ő nem ezzel törődik, hanem azzal, hogy ő is éhes.

2. Jó az, ha előző életünkről, halottainkról szeretnék tudni?
3. A szellemgyógyászatot szeretném elsajátítani.

HANG: "Drága Gyermekem!
Nagyon közel vagyok hozzád, és szeretném, ha együtt munkálkodnál 

Velem.
1.  Álmod pontosan arra hívja fel  figyelmedet,  hogy táplálni  akarom 

azokat  általad,  akik  körülötted  vannak,  akikkel  kapcsolatba tudsz  kerülni. 
Szellemi, lelki táplálékra van szükségük, és ezt tőled várják.

Azért láttál Engem, mert csak akkor tudsz adni Engem másoknak, ha 
befogadtál értelmeddel és szíveddel egyaránt. Ez tehát azt jelenti, hogy töb-
bet és nagyobb bizalommal kell foglalkoznod Velem. 

Álmodban az elrontott szemű fiad azt jelezte, hogy van olyan benső éh-
ség, ami nagyobb súllyal esik latba, mint a testi szem épsége.

2. Mindennél fontosabb az, hogy Velem foglalkozz, és azokkal, akik 
körülötted éhezik az  igazságot, vagyis Engem, mert Én vagyok az az  igaz-
ság,  aki szabaddá tudlak tenni benneteket (János 8;32).

Ha  elolvasod  a  HANG  többi  könyveit,  akkor  bővebb  ismeretekkel 
fogsz gazdagodni ebben a témában is.

3. E téren nincs különösebb mondanivalóm, mert Én mindent megadok 
neked, amire szükséged van ahhoz, hogy megszenteld magadat és környeze-
tedet. Imáid feltétlenül növekedni fognak erőben, ha nagyobb hangsúlyt te-
szel a dicsőítésre, mint a kérésre. A magasztalásban óriási erők szabadulnak 
fel a magad és mások javára!

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

1265.
Kérdező: ÓVATOSSÁGBÓL NEM BESZÉLEK RÓLAD

1. Négy kérdés, melyeket nem kívánok nyilvánosság elé vinni.
5. Hogyan lehet a félelmet leküzdeni?
6. Az indiai zene által jó keresni a szívbékét?
7. Óvatosságból nem szívesen beszélek Rólad.
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HANG: "Kedves Barátom!
1. Az első négy kérdést nem kívánom megválaszolni, mivel azok vagy 

nem érintik a lényeget, vagy olyasmit kívánsz, hogy tegyem meg azt, amit te 
is megtehetnél.

5. Ki kell békülnöd a halál gondolatával, tényével, valóságával. Min-
den félelem gyökere a halálfélelem! Amilyen mélységben tudod átélni  a Já-
nos 11; 25-ben leírtakat, annyira szűnik meg benned a félelem.

6. Semmiféle zenével, sem indiai, sem más zenével nem lehet szívbé-
két szerezni. Ezek a zenék különböző fokon és minőségben csupán elbódu-
lást eredményezhetnek. Szívékét csak Tőlem lehet átvenni. Ebbe besegíthet-
nek különböző eszközök, így a zene is, de ami a lényeg, a Rám koncentrálás, 
az nem zene, hanem belső elszántság, akarat, jó akarat, tehát Irántam való 
szeretet kérdése!

7. Nem teszed jól. Ha így fogalmaztál volna: 'Úgy szeretnék beszélni 
mindig Rólad, de az óvatosság néha akadályt vet ennek!', akkor e mondato-
dat helyeselném.

Örök érvényű szavaim ezek: "Azokat, akik megvallanak engem az em-
berek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt (Máté 10;32)!"

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1266.
Kérdező: KÖNYVET SZERETNÉK KIADNI!

Segítséget kérek egy könyv kiadásával kapcsolatban!
HANG: "Kedves Barátom! 

Korotok egyik nagy problémája az, hogy kicsiny és kevés az igény arra, 
ami mélység. Csak a felszín iránt van érdeklődés. 

Ha tehát egy könyv kiadása problémát jelent, az azt igazolja, hogy vagy 
nincs még itt  a kiadásának ideje, vagy pedig még dolgoznod kell rajta to-
vább. Ha már úgy érzed, hogy megtettél mindent, ami tőled tellett, akkor vár-
nod kell. Téged fognak keresni, és nem neked kell keresned azokat, akik eb-
ben az ügyben megoldást tudnak felkínálni.

Ha munkád  még forrásokat  igényel,  amelyek által  még csiszolódik, 
mélyül, szépül, akkor ezt a fáradságot neked kell nyakadba venned!

Az Én feladatom az, hogy a szeretésre és a szeretni tanításra, tehát az 
emberibb élet  megvalósítására bátorítsalak benneteket.  E cél érdekében az 
írást,  olvasást,  előadásokat  nektek  kell  megteremtenetek.  Nem hanyagság 
volt Részemről, hogy annak idején nem írtam le semmit!
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Kedves Barátom! Áradjon rád Lelkem minden gyümölcse: Galata levél 
5;22-23!

Megáldalak az ERŐ és HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1267.
Kérdező: SEGÍTENI AKAROK!

Egy epilepsziában szenvedőt hozok eléd, Uram!
HANG: "Drága Barátom!

Mit is mondjak neked ezzel kapcsolatban? Tudod Rólam, hogy gyak-
ran gyógyultak meg emberek, akik Velem találkoztak, s Én ezt azzal magya-
ráztam: "Hited megmentett, hited meggyógyított". Azt is tudod, hogy Názá-
retben nem volt módom csodákat tenni (Máté 13;58) hitetlenségük miatt.

Gondolj a következményekre! Vajon növekedne-e a szeretetben, ha is-
teni erőmmel - szinte tudta nélkül - megszabadítanám e féltestvéredet attól az 
ártó erőtől, amely most fogva tartja?

Te is tudod, hogy a János 8;32-ben leírtak nem cáfolhatók. Csak az, aki 
elfogad Engem, mint  IGAZSÁGOT,  tapasztalhat  meg Engem, mint  JÓSÁ-
GOT!

Még várnom kell!  Ráérek! Egy egész örökkévalóság áll  rendelkezé-
semre. Amiben egészen biztos lehetsz, az az, hogy egyetlen pillanatra sem 
szűnik meg féltestvéred iránti szeretetem. Az angyaloknak egész hada segíti 
őt, hogy úgy találjon egykor Rám, ahogy azt Én elvárom tőle.
Kedves Barátom! Megáldalak téged és egész családodat szívem KIMERÍT-
HETETLEN  SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
1268.
Kérdező: MI KELL A BOLDOGSÁGHOZ?

1. Összességében mi kell a boldogságomhoz?
2. Mi a véleménye rólam Jézusnak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Egyetlen  rövid  kis  szócskával  tudok  válaszolni  kérdésedre:  ÉN! 

Igen. Nálam nélkül nincs boldogság a palotában sem, és boldog lehet bárki a 
börtönben is, ha Velem van.

Velem járni az életet! Ezért születtél meg! Ez az Isten vágya veled kap-
csolatban! Ehhez eszköz minden, ami körülvesz, és minden, amit magadban 
hordasz! A régi elmélkedési könyvek ezt így fogalmazták meg: Isten jelenlé-
tének tudatában járni, Isten kedvében járni,  ez a boldogság!
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2. Rólad alkotott véleményemet pontosan megtudod, ha reggeli imád-
ban megbeszéled Velem napodat, és az esti imáidban visszatekintve beszá-
molsz Nekem arról,  hogy hogyan sikerült  megvalósítanod azt,  amit  reggel 
megbeszéltünk.

Drága Gyermekem! Minden alkalommal csak pillanatnyi véleményem 
lehet rólad, mivel ember vagy, akinek szabad döntéseit Én sem korlátozha-
tom. Éppen ezért, ha jó a döntésed, akkor jó a véleményem rólad, ha nem jó 
a döntésed, akkor nem jó a véleményem rólad.

Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS KEGYELMÉVEL!"
*******************************************************

1269.
Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁIMRÓL

1. Feleségem lelki szenvedéseit hogyan tudom enyhíteni?
2. Jó irányban haladok?
3. Gyermekeim nevelésében mire ügyeljek legjobban?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Amit most mondani fogok, az a felszínen nehezen érthető. Csak ak-

kor érted meg, ha elmélyedsz benne.
Senki nem tudja enyhíteni egy másik ember lelki szenvedését! Csupán 

arról lehet szó, hogy ne nehezítsd mások lelki szenvedését!
Lelki  szenvedés nélkül  nincs lelki  fejlődés! Ennek egyszerű oka az, 

hogy tele vagytok lelki sebekkel, s a gyógyulás, a gyökeres gyógyulás - a lel-
ki életben más nincs - csak szenvedés árán lehetséges. Tüneti kezelést lehet 
előidézni  különböző bódítások által.  De meggyógyulni,  lelkileg fejlődni  a 
Földön csak szenvedések árán lehetséges.

Bizony,  abban  a  szabadságharcban,  amelyet  vállalnotok  kell  ahhoz, 
hogy Lelkem fénye átjárjon benneteket, sebeket is kaptok! De a győzelemről 
mond le az, aki ezeket a sebeket vállalni nem akarja, és ennek érdekében me-
nekülésbe kezd, tehát a narkotikumok valamilyen formáját vállalja fel.

2.  Az irány Én vagyok.  Ha mástól,  akár  Tőlem kell  megkérdezned, 
hogy jó irányban haladsz-e, az nem jó. Vagy inkább így fejezem ki Magamat: 
Ha nem jó irányban haladsz, akkor lelkiismereteden keresztül feltétlenül fi-
gyelmeztetlek. Addig jó, amíg nem figyelmeztetlek.

3. Gyermekeid nevelésében legjobban arra kell ügyelned, hogy felis-
merd, hol kezdődik az ő szabadságkörük, mert ott a te szabadságköröd véget 
ért. Nem szabad átlépned szabadságkörödet velük kapcsolatban, és nem sza-
bad engedned, hogy ők átlépjék saját szabadságkörüket veled kapcsolatban.
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Egy gyermeknek, amint növekszik, és felelős döntésekre képes, úgy nő 
a szabadságköre. Amit e körön belül tesz, azért ő felelős, tehát neki kell vál-
lalnia tettei következményeit.

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

1270.
Kérdező: MIT KÍVÁN TŐLEM AZ ÚR?

Tele van szívem hálával Isten iránt. Mit kíván Ő tőlem?
HANG: "Drága Gyermekem!

Mióta befogadtál magadba, azóta közös az örömünk, és közös a fájdal-
munk is. Téged gyötör az, hogy mit tehetnél Értem, Engem gyötör az, hogy 
mit tehetek érted. E gyötrődésben találkoznunk kell!
Szeretettel kérlek: HALLGASS RÁM! 

Ha reggelenként nemcsak szólsz Hozzám, hanem foglalkozni is kez-
desz Velem, tehát belehallgatva szívedbe, arra figyelsz, hogy hogyan képze-
lem Én el az elinduló napodat, tehát mit és hogyan kell tenned azért, hogy 
örömet okozz Nekem, akkor Én is olyan örömforrás leszek számodra min-
dennap, amilyen csak egy jó pásztor lehet báránykája számára.

Az nem árt, ha néha rágondolsz, hogy honnan hoztalak ki, de inkább 
örülj Nekem, mint bánkódj azon, ami már elmúlt!

A Biblia és a HANG mellett (a Bibliában főleg a négy evangélium!) 
minden olyan könyv, amely Rólam szól, szolgáljon szellemi, lelki eledelnek, 
hogy erősödj, és készséges légy a tanúskodásra Mellettem.

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

1271.
Kérdező: KERESEM A HELYES IRÁNYT! 

1. Élettársamnak hogyan tudnék még jobban segíteni?
2. Mennyire igazak az asztrológia tanai?
3. Miképpen használ a meditáció?
4. Gyermekeimnek hogyan segíthetek a legjobban?
5. Krisna hívők tanai igazak a szabadulásunkkal kapcsolatban?
6. Érdemes a REIKI magasabb fokát megszerezni?
7. Fordulhatok Hozzád az ingámmal?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Minél közvetlenebb kapcsolatban vagy Velem, annál jobban tudlak 

vezetni. Nincs annál fontosabb, mint hogy Rám figyelj! Ha foglalkozol Ve-
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lem,  akkor a Rólam szerzett  ismereteid lesznek a legjobb tanácsadóid.  Se 
többet, se kevesebbet nem kívánhatok tőled. Többet nem, mert Nálam több 
nincs, kevesebbet pedig azért nem, mert Engem nem lehet darabolni!

2. Erkölcsi hatékonysága nincs a csillagoknak! Tehát az a terület, ame-
lyen boldogságotok dől el, az nem rajtatok kívül, hanem magatokban találha-
tó!

3.  Csak  a  Rám koncentrált  meditáció  hoz  boldogító  eredményeket! 
Szándékom szerint nem az meditál,  aki előkészületlenül kezd bele, hanem 
az, aki Velem beszéli meg, hogy elmélkedésében mit akar átvenni Tőlem.

4. A szülő-gyermek kapcsolat akkor fejlődik helyesen, ha mindegyik 
tudja, hogy szabadságának határa befejeződik ott, ahol a másiké kezdődik, és 
éppen ezért  sem bűnrészességet  nem vállal  egyik sem,  tehát  nem engedi, 
hogy a másik betörjön az ő szabadsága területére, és nem vállalja fel a másik 
felelősségét sem azokért a tettekért, amelyeket  a másik a saját szabadsága te-
rületén tett.

5. Minden teória annyiban és annak jó, amennyiben és akinek benső 
békéjét elősegíti.

6. Nem érdemes magasabb fokozatra törekedned. Van egy olyan pénz-
zel kifejezhető, megvásárolható anyagi szint, amely már kiesik az Én hatás-
körömön.

7.  Nem ajánlom az ingát,  ha Hozzám akarsz fordulni.  Az inga arra 
való, hogy tudatalatti világod jelzéseit regisztrálja valahogy. Én pedig csak a 
tudatos éned által tudok hatékony, békét felkínáló tanácsokat adni. Ez ma-
gyarul azt jelenti, hogy az első, és ezért a legfontosabb kegyelem számotokra 
a natúra, tehát a józan ész! Az inga ezt általában kikerüli. És éppen olyankor 
kerüli ki, amikor a legjobban a józan eszed használatára volna szükséged.

Az inga tud betegségeket megmutatni, de tud zavaró szellemi erőknek 
is játékszerévé válni. Ezzel számolnod kell!

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

1272.
Kérdező: KERESZTELJEM MEG GYERMEKEMET?

Gyermekemet nem kereszteltettem meg. Ez nagyon bánt.
Álmomban kisgyermekként jelenik meg, pedig már felnőtt!

HANG: "Drága Gyermekem!
Lelkiismereted  háborgása jogos,  és álmod is  ezt  érzékelteti,  de nem 

azért jogos, mert nem kereszteltetted meg gyermekedet, hanem azért, mert 
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kishitű voltál. Lám, nem lett e kishitűségednek pozitív következménye fér-
jeddel kapcsolatban!

De most már ne keseregj ezen! Az, hogy keresztet rajzoltál gyermeked 
homlokára, és Istennek ajánlottad őt, ezzel megtetted azt, amit meg kellett 
tenned ahhoz, hogy lelkiismereted háborgása elcsendesedjen. 

Az kísértés, hogy a keresztelés elmaradása miatt bánkódol. Nem is lett 
volna értelme megkeresztelni gyermekedet, mivel felnőtt fejjel nem vállalja 
azt, hogy komolyan vegyen Engem! De bízzál! El fog jönni az az idő, amikor 
ő is Hozzám fog térni, és akkor nemcsak szégyellni nem fogja, de egyenesen 
kívánni fogja a keresztséget. 

Gyermeked tehát  semmit  sem vesztett  azzal,  hogy nem keresztelték 
meg akkor, amikor még kisbaba volt. Isten senkit sem szeret azért jobban, 
mert gyermekkorában leöntötték a fejét Isten nevében. Isten előtt nem a szer-
tartás a lényeg, hanem a magatartás. Minden szertartás csak annyiban fontos, 
amennyiben le tud pecsételni egy Velem kapcsolatos tartalmat, és  eszköze 
lehet annak, hogy valaki közelebb kerüljön Hozzám. Amíg valaki nem érez 
vonzalmat szívében Irántam, addig csak önámítás számára, ha vállal szertar-
tásokat.

Drága Gyermekem!  Kishitűségből történt mulasztásodat pótoltad azzal 
a kis kereszttel, amit homlokára rajzoltál. A többit bízd rá! Te már nem fe-
lelsz érte! Csak magadért felelsz! Amennyiben fiad tudja, hogy nincs megke-
resztelve, akkor már a többi az ő dolga. 

Adj hálát Istennek, hogy van érzékeny lelkiismereted, és kérd a Szent-
lélek segítségét, hogy a nyomasztó lelkiismeret-furdalásoktól, amelyeket az 
ősellenség idéz elő abban, aki bedől neki, mentsen meg téged, és adjon szí-
vedbe bátorságot ahhoz, hogy tanúskodni tudj Isten mellett olyankor, amikor 
erre lehetőséged van.

Megáldalak a BÁTORSÁG és a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1273.
Kérdező: KIGYÓGYULHATOK BAJOMBÓL?

Gerincferdülésem gyógyulhat-e?
HANG: "Drága Gyermekem!

Elvben minden betegség gyógyítható! De minden gyógyulásnak három 
feltétele van amellett, hogy a betegnek  akarnia kell a  gyógyulást:

1. Meg kell tartania a gyógyítók (orvosok, természetgyógyászok) elő-
írásait.
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2. Élő hit arra nézve, hogy a hívőnek minden lehetséges (Márk 9;23), 
vagyis hinni abban, hogy Isten a szeretet körén belül mindenható!

3. Az a szerep, amelyet magadra vállaltál, mielőtt a Földre jöttél, meg-
valósítható-e az itt és most általad kívánt egészséggel? 

Az általatok  karmikusnak nevezett betegségek között vannak ugyanis 
olyanok, amelyek gyógyíthatók, és vannak olyanok, amelyek nem gyógyítha-
tók. Ezek az utóbbiak óriási szeretet-energiát képesek kiváltani mind a beteg-
ben, mind a beteg környezetében!

Lelked fejlődése érdekében nem mondhatom meg, hogy hogyan kezeld 
betegségedet,  mert  pontosan azáltal  kerülsz  közelebb Hozzám,  hogy saját 
erőfeszítéseid által és mellett bízol Bennem!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1274.
Kérdező: FONTOSABB KISFIAM,  MINT ÉLETTÁRSAM

1. Kisfiam az első, és nem az élettársam.
2. Élettársam számára nem mi vagyunk a legfontosabbak.

HANG: "Drága Gyermekem! 
Nem szívesen szoktam visszatekintésre kérni senkit, mert nem a múlt a 

fontos, hanem az a jelen, amely a jövő alapja. Most mégis visszatekintéssel 
kezdem mondandómat.

Neked,  mint  nőnek,  különösen  tudnod kellett  volna,  hogy mennyire 
nem játék egy ember élete. Senki nem lehet próbababája a másiknak. A női 
ösztön különösen ráérez és a legfontosabbnak kell hogy tartsa azt a stabili-
tást, amely szilárd alap az élet továbbadására. Ma korotok egyik legnagyobb 
tragédiája az, hogy a nők már nem igazi nők! Kalandokba bocsátkoztok, mert 
megbomlott bennetek a Velem való kapcsolat szilárdsága. Már nem vagyok 
elég nektek Én egyedül, s úgy gondoljátok, hogy Nélkülem is boldogultok 
valahogy, ha nem Rám, hanem ingatag férfiígéretre alapoztok. 

Meg kell mondanom, hogy csak ingatag emberi ígéret létezik. Egyedül 
az Én ígéretem szilárd! Aki nem Bennem hozza meg életdöntéseit,  az ho-
mokra épít, és hogy kihez  hasonló az ilyen ember, azt elolvashatod  Máté 
7;26-ban.

Te még mindig valami csodában remélsz, csodában bízol, és nem Ben-
nem! Ha Bennem bíznál, már régen igazságban élnél! Az igazság az, hogy 
élettársad téged elhagyott! Te pedig vállalod azt a hazugságban élést, amely 
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ennek ellenkezőjét hazudja akkor is, ha a napnál világosabb, hogy hazugság 
a hozzád fűződő hűsége!

Drága Gyermekem! Ha Velem élő kapcsolatba akarsz kerülni, akkor le 
kell vágnod magadról azt a holt kapcsolatot, amely csak fertőzi lelkedet és a 
gyermekeddel való kapcsolat légkörét. 

Te  a  bűnrészességnek  egy  olyan  formáját  vállalod,  amelyben  csak 
tönkremenni lehet földi halandónak. Amikor te arról beszélsz, hogy élettár-
sad a "lelke, a szíve mélyén", akkor csak az ment téged, hogy nem tudod, mit 
beszélsz.  Neki most  nincs is "lelke,  szíve mélye"! Már régen szétroncsolt 
magában minden mélységet,  s  ha időben nem tudsz  határozott  lenni  vele 
szemben, akkor téged is magával ránt abba az erkölcsi mocsokba, amelyet 
magában hord. Mert azt az állapotot, amikor valakinek családja van, és má-
sok után futkos, azt bizony erkölcsi mocsoknak lehet minősíteni. Boldogsá-
got nem lehet boldogtalanságra építeni, csak Rám!

Nagyon szeretlek, és nagyon sajnállak benneteket, de segíteni nem tu-
dok, amint az az apa sem tudott segíteni tékozló fián, aki okosabb akart lenni 
apjánál, s végül a disznók moslékánál kötött ki (Lukács 15;16).

Drága Gyermekem! Szedd össze magadat,  és állítsd végleges döntés 
elé gyermeked apját, mert ha nem teszed, vele zuhansz a kárhozatba! 

Hidd el, távol áll Tőlem minden ijesztgetés, de ha már kérdeztél, Én 
nem hazudhatok neked! Én nem lehetek veled szemben olyan, mint élettár-
sad! Neki kell olyanná válnia, mint Én vagyok, tehát szeretetből áldozattá 
válni tudó élettárssá!

Azzal  fejezem be,  amivel  elkezdtem. Az emberi  élet  nem játék! Az 
emberi élet döntés az Én életem felett, melyet bennetek élek!

Megáldalak az ERŐ és  a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1275.
Kérdező: TESTVÉREIMRŐL, MAGAMRÓL

1. Hol döntött testvérem helytelenül?
2. Verseskötete segíti-e az embereket Hozzád?
3. Isten szerelmes belém? Szerelmes lehetek Jézusba?
4. Imáimra szüksége van nővéremnek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha testvéred akarja, akkor ő el tudja mondani neked, hogy hol és mi-

ben döntött helytelenül az életében. Én nem gyónhatok neked helyette!
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2. Minden embernek önmagának kell eldöntenie, hogy mi és hogyan 
segítse őt Hozzám közelebb. 

Lehet valakiben olyan vágy, hogy segítsen másokon, de ez csak másod-
lagos dolog. Igen, mert a legjobbat, még az Isten emberré levését is lehetett 
fogadni jól is, rosszul is. 

Olyan nincs, hogy valamit csak jól lehet fogadni! Sem egy vers megje-
lenése, sem az Ige megtestesülése nem egy cél elérése által lesz jó, hanem a 
forrás, a szándék által. Az Ige megtestesülésével az történt, hogy megmutatta 
Isten, mennyire szereti az embereket: "Úgy szerette Isten a világot.... " Egy 
vers megjelenésével a vers írója megmutat valamit önmagából. Ha szándéka 
jó, akkor gazdagodik lelkileg. Ha szándéka nem jó, még akkor is ártalmas 
számára, ha ezáltal más gazdagodik!

3. Arra vagy teremtve, hogy szerelmes légy Istenbe! Isten pedig azért 
teremtett téged Önmagára, mert szerelmes beléd! Úgy szeret téged, mint sen-
kit a világon. Már többször mondtam, ha még valakit úgy szeretne, mint té-
ged, akkor kettő lenne belőled. De nincs kettő, csak egy van!

4. Imád által minden jó szándékú szellemi lény fényesebbé válik! De 
ez csak akkor igaz, ha nem valami helyett, hanem valamiért imádkozol! Saj-
nos, az ima lehet pótcselekvés is.

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

1276.
Kérdező: FONTOS SZEREPE VAN A MAGYAROKNAK?

Van-e Magyarországnak megkülönböztetett szerepe a második
visszatérés előkészítésében?

HANG: "Kedves Barátom!
Semmiféle megkülönböztető szerepe nincs országotoknak az Én máso-

dik eljövetelemmel kapcsolatban! Földrajzilag meghatározható országoknak 
nem adtam soha szerepeket.

Országnak nem, de egy fajnak adtam meghatározható szerepet.  Ez a 
nép ma is meghatározható szerepet játszik a világban. Sajnos, nem azt a sze-
repet, amit adtam neki. De hát mindent el lehet rontani a Földön!

Az Általam kiválasztott faj keretén belül jöttem közétek, és ott éltem le 
emberi alakban, formában isteni életemet. Csak ehhez a fajhoz szólt küldeté-
sem (Máté 15;24)! Ez a faj ma is hordja kiválasztottságom pecsétjét, és ez 
nem változik meg sohasem!
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Elrontani mindent el lehet, de Én nem módosítom döntéseimet a ti sze-
szélyeitek szerint.

Feltett kérdésedre ma is az a válaszom, ami kezdetben volt. Egyetlen 
népnek van választott, megkülönböztetett szerepe Velem kapcsolatban!

Az természetesen más kérdés, hogy egyénileg mi a helyzet! Egyénileg 
mindenkit meghívtam arra, hogy vegyen részt második eljövetelem előkészí-
tésében. Téged is meghívtalak erre!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1277.
Kérdező: TÖNKREMEGYEK MÁSOK MIATT!

Míg másokat segítek, magam tönkremegyek!
HANG: "Drága Gyermekem!

Bizonyos értelemben mások segítésében csak tönkremenni lehet! Erre 
gondoltam, amikor ezt mondtam: "Aki meg akarja menteni életét, elveszíti 
azt (Máté 10,39 / Márk 8;35 / Lukács 9;24 / 17;33)!

Amit viszont soha nem szabad elveszítened, az a benső béke! Ez az Én 
jelenlétem  benned!  A  testi  fájdalmakhoz  erőt,  a  lelki  fájdalmakhoz  hitet 
adok! Senkit sem engedek erején felüli feladatok vállalására anélkül, hogy 
cirenei Simonként ne állnék mellette, és ne hordoznám keresztjét.

Nagyon fontos számodra, hogy az, amit élő hitnek neveztek, ne kap-
csolja ki az értelmedet! Ez azt jelenti, hogy aki  azt kérdezi, hogy mit adjon, 
annak azt kell mondanod, hogy amit  akar, és nem szabad megtiltanod neki 
semmit! Tehát nem uralkodhatsz azon, akit rajtad keresztül gyógyítok! Aki-
nek hatékonyan parancsolhatsz, afölött uralkodsz! Neked szabad utat kell ad-
nod mások számára mindaddig, amíg valaki rosszat nem akar!

Életedet el kell veszítened, de ne nehezítsd meg ezt az elvesztést, mert 
akkor nem tudom könnyíteni keresztedet!

Senki nem lesz nagyobb Előttem azáltal, hogy másoknak előírja, hogy 
mit csináljon az, aki adni akar. Csak azáltal lesz mindenki értékes Előttem, 
ha szabaddá teszi a másik ember döntését!

Te nem gyógyíthatsz senkit azért, hogy szeretetét kimutatva adjon, de 
nem gyógyíthatsz azért sem, hogy ne adjon! Attól te nem leszel különb, hogy 
megveregetheted válladat, mondván: 'Lám, nem fogadtam el semmit, pedig 
felajánlotta az illető'. Nem veregetheted meg válladat, mondván: 'Én adtam 
neki, de nem engedtem, hogy ő adjon nekem! Lám én adhattam, de ő nem 
adhatott!'
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Bizony, drága Gyermekem! Aki kér tőled, annak adj, és aki adni akar 
neked, attól fogadd el. Te csak akkor vállalod felelősséggel az adás törvé-
nyét, ha ezt nem akadályozod másban sem, ha ez feléd irányul.

Drága Gyermekem! Szeretnélek mindentől szabadnak tudni téged. Az 
igazi szeretet soha nem állít akadályokat azok elé, akik szeretni, tehát adni 
akarnak!

A te benső görcseid, fájdalmaid gyökere éppen az, hogy bár állandóan 
azt  emlegeted,  hogy szolgáló  vagy,  a  valóságban mégis  uralkodni  akarsz. 
Uralkodni akarsz a másik adáskészsége felett. 

Ha olyan nagyon azt  akarod megvalósítani,  hogy semmit  nem hasz-
nálsz fel magad javára, ám legyen, de akkor se állítsd le mások szeretetének 
kiáradását! Engedd, hogy rád hárítsák a továbbadás terhét azok, akik segíteni 
akarnak. Magadat is, másokat is ámítasz akkor, ha virágokat elfogadsz, de 
anyagi értékeket nem. Nekem nem kellenek sem a te, sem másnak a virágai! 
Nekem te kellesz! A kapott virágok porhintés azok szemében, akik adják. 
Azt hiszik, hogy letudták adósságukat a szegények felé azzal, hogy komoly 
pénzeket  adtak virágcsokrokra,  s  elhozták  neked,  hogy nálad hervadjanak 
azok el.

Drága Gyermekem! Te tudod, hogy mennyire szeretlek! Tudod, hogy 
Nekem feléd nincs nagyobb vágyam, mint az, hogy szívedben az Én békém 
valóságos legyen. Kérlek szeretettel, alakítgasd gondolkodásodat, hogy szí-
ved az Én békém befogadására képes legyen.

Megáldalak SZÍVEM  BÉKÉJÉVEL!" 
*******************************************************

1278.
Kérdező:  AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOKRÓL

1. Hol és mikor sérültek meg az értelmi fogyatékosok?
2. El kell válnom!

HANG: "Gyermekem!
1. Két fontos dologra hívom fel figyelmedet. 
Az egyik az, hogy az értelmi fogyatékosok maguk választották azt a 

sorsot, amiben most itt a Földön vannak, éspedig nem csupán maguk miatt, 
hanem azok miatt is, akiknek környezetükben növekedni kell a szeretetben, 
éppen azáltal, hogy velük foglalkoznak.

A másik szempont az, hogy a karmikus sors vonalában lévő rendelle-
nességek  nem mindig oldhatók fel.
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Mivel nem tudjátok, hogy mikor lehet gyógyulás és mikor nem, ezért 
számotokra marad a reményből élés, illetve a szeretetben való növekedés az 
értelmi fogyatékosokkal kapcsolatban.

2. Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke! Neked nem is kell azonosulnod 
senki elgondolásával, de igenis hűségesnek kell lenned! A szeretet a Földön 
nem élvezet, hanem áldozat! Lelkének kárát vallja az, aki ezt nem teszi ma-
gáévá!

Neked Velem kell azonosulnod, és ezért minden áldozatra késznek kell 
lenned!

Az más dolog, ha téged elhagy valaki. De te, amíg az enyémnek tudod 
magadat, nem hagyhatsz el senkit, akihez eddigi életedet kötötted! Nagyon 
kérlek, ne keress kibúvókat, mert csak te fogsz rosszul járni! A példák töme-
gét hozhatnám fel annak igazolására, hogy milyen tragédiákhoz, benső kiüre-
sedéshez vezetett az, amikor valaki vállalta az elválást. Nem! Te addig tarto-
zol Hozzám, míg nem ismersz elválást. - Ismétlem: Ha téged elhagy valaki, 
akkor szabadnak tudhatod magadat, de ha nem hagynak el, akkor ne hidd, 
hogy áldásom van rajtad, ha te megideologizálva magadat, elhagyod azt, aki-
nek hűséget ígértél!

Drága Gyermekem! Bízzál jobban az Én erőmben!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a HŰSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1279.
Kérdező: ÉLETUNT VAGYOK

Nagyon életunt vagyok.
HANG: "Kedves Barátom!

Van az életuntságnak egy olyan formája, amely nagyon alkalmas arra, 
hogy valakiben jól tudjak élni. Bár mindenki el tudna jutni erre a szintre! De 
ez csak akkor lehetséges, ha valaki tényleg megunta önmagát! Sajnos, te még 
nem tartasz itt!

Az az életuntság, amelyet te magad fölött elhatalmasodni engedsz, va-
lójában nem életuntság, hanem az önzésnek,  az önmagad túlértékelésének 
beteges állapota.

Ha már meguntad volna magadat, akkor nem is törődnél magaddal, s 
életedet mások szolgálatára tudnád rendelni! Ekkor teljesülne az Én vágyam 
benned! 

Ha meguntad volna magadat, akkor nem törődnél magaddal! Remélem, 
ez világos!?! Téged az önzésnek egy olyan szelleme tart rabságban, amely-
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nek éhségét soha nem lehet kielégíteni. Ennek az önzésnek táplálásával való-
ban kikerülhetsz  a szeretet  minden területéről,  és ennek nem megnyugvás 
lesz a következménye, hanem a kárhozatnak az az állapota, amelyben már 
meghalni sem lehet,  mivel  a halál  utáni  dimenzióban a kárhozat,  a pokol 
örök!

Az öngyilkosok a legostobább lényei a világnak, mert nemcsak gyávák, 
de nem is oldottak meg semmit, sőt!, azt próbálják véglegesíteni, hogy ne is 
lehessen megoldani semmit!

Kedves Barátom! Te nem életunt vagy, hanem egy önmagad által elké-
nyeztetett puhány ember, aki ideológiát gyárt magának, melyről lelke mélyén 
tudja, hogy nincs igaza, de mégis elhiteti magával az önmaga által gyártott 
hazugságot.

Az önző embereken, akik állandóan azzal vannak elfoglalva, hogy ma-
guk körül forognak, Én nem tudok segíteni. Nem azért, mert nem szeretnék, 
hanem azért, mert ti nem szeretnétek ezt! Te nem szeretnéd átlépni magadat! 
Te nem szeretnél másért élni! Te nem szeretnél Engem elfogadni! Te nem 
szeretnél olyan boldog lenni, amilyennek teremtettelek! De ez még nem elég! 
Azt sem szeretnéd, ha körülötted bárki is boldog lenne! Nem szeretnéd, ha 
bárki is átlépne téged! Te kitörölhetetlenül akarsz beépülni mások tudatába, 
mint egy Isten! Hát nem vagy Isten!

Kedves Barátom! Und már meg magad!
Megáldalak a JÓZANSÁG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1280.
Kérdező: ÖSSZEGUBANCOLÓDOTT AZ ÉLETEM

1. Visszaestem betegségembe.
2. Öngyilkossági gondolataim vannak.
3. Elváltam, s férjem magának akarja gyermekemet.
4. Anyósom sok gondot jelent.
5. Mások lelki gondjai nagyon leterhelnek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A karmikus betegségek kezelése olyan állapotszerű terápiát igényel, 

amelyet naponta meg kell újítani, különben a baj visszajön.
2. Az öngyilkossági gondolatok semmit nem oldanak meg. Amellett, 

hogy a gyávaság forrását tágítják, még nagyobb lehetőséget adnak ártó erők 
működésére!
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3. Minden ijesztgetés annyiban hatásos, amennyiben valaki megkötö-
zött állapotban van. Szabaddá kell válnod mindentől, mindenkitől. Legalább 
szándékod ez kell hogy legyen! Isten helyét foglalja le lelkedben az - akár 
gyermek, akár más -, akivel megkötözött vagy.

A te esetedben még azt is át kell gondolnod, hogy mennyire jogos az a 
követelés, hogy volt férjednél legyen gyermeked.

4. Sajnos, minden gyermekéhez erősen kötődő anyós olyan anya, aki 
nem lett szabaddá gyermekétől, s így a különböző ártó erők tudnak uralkodni 
rajta.  Ez  kétségtelenül  nagyon  megnehezíti  az  érintett  házastársak  életét. 
Tönkre csak akkor tudja tenni, ha valamelyik hátat fordít Nekem. Ilyenkor 
természetesen tönkremegy a házasság. De amelyik fél nem fordított Nekem 
hátat, az feltétlenül győztesen kerül ki ebből a csatából akkor is, ha küzdelem 
közben sebeket kapott.

5. A mások lelki problémáival való törődés lehet pótcselekvés, de lehet 
terápia is, vagyis olyan eszköz, amely segít téged abban, hogy lelkileg gyó-
gyulj. Ez akkor történik, amikor valóban Értem segítesz másokon. De ezt a 
szándékot mindennap fel kell indítanod magadban!

Gyermekem! Nagyon szeretlek! Nagyon várom, hogy tisztítsd szándék-
világodat! Nagyon várom, hogy vigyázz Rám életedben! Ez feltétele annak, 
hogy Én is tudjak rád vigyázni!

Megáldalak LELKEM  BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1281.
Kérdező: GYÖTÖR A MÚLT

1. Álmomban választanom kell.
2. Gyötör a múltam, és a cigarettáról nem tudok lemondani.

HABG: "Drága Gyermekem!
1. Te már az életben választottál! Engem választottál! Ezt csak azért te-

hetted, mert az Én szeretetem nemcsak megelőzte a te szeretetedet, hanem 
együtt is volt veled eddigi utadon. Azért nem hagytalak el, mert nem a go-
noszság, hanem a tudatlanság vezetett, és Én láttam lelked mélyén azt a tiszta 
szándékot, amely mindig melletted tartott Engem.

Az ÚT, amit választottál, az egyetlen ÚT az életre. Több nincs!
A visszatérő álmaidban válaszd mindig a növényeket. Bármelyiket vá-

lasztod, Engem választasz!
2. A cigaretta kétségtelen, hogy megkötözöttség, és ez ellen is,  mint 

minden megkötözöttség ellen, küzdeni kell,  de egyáltalán nem kell akkora 
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hangsúlyt tenni erre, mit amekkorát te teszel. Amennyire rajtad áll, törekedj 
arra, hogy másoknak ezzel ne okozz problémát! Tehát ne mások kárára dohá-
nyozz! Zárt helyiségben, ahol emberek vannak, ne dohányozz! Aztán mivel 
pénzedbe is kerül, ezért te azzal fizeted meg szenvedélyed adóját, hogy job-
ban figyelsz az emberek ilyen irányú érzékenységére, és szenveded azt, hogy 
elfüstölöd azt a pénzt, amivel másokon esetleg segíteni tudnál. E kettő tény-
ből származó pszichikai leterheltség nem szabad, hogy erkölcsivé váljon, te-
hát bűntudatot hordozzon. Éppen elég a pszichikai ár e szenvedély kiegyenlí-
tésére.

Megáldalak SZERETETEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1282.
Kérdező: SOKAT FOGLALKOZOM MAGAMMAL

1. Jó-e a szülő-gyermek kapcsolatom?
2. Jó a szeretetem?
3. Miért vagyok fáradékony?
4. Életfelfogásomról kérdezem a HANG-ot.
5. Máriáról miért nincs több a Szentírásban?
6. A te embered az, aki elsőpéntekenként szenved?
7. Nagyon hiú és önző vagyok?

HANG: "Drága Gyermekem!
Kérdéseid olyanok, hogy magad is  tudnál válaszolni  rájuk,  ha kicsit 

jobban megerőltetnéd magadat. Ezért csak nagyon röviden válaszolok.
1.Egy kapcsolat akkor jó, ha Belőlem táplálkozik. Semmiféle megkötö-

zöttség  sem jó.  A  szabadság  a  jó!  Tehát  minden  kapcsolat  annyiban  jó, 
amennyiben elősegíti  azt  a  szabadságot,  amelyben Lelkem akadály nélkül 
működhet bennetek (2Kor 3;17).

2. Az szeret jól, aki azt a jót akarja a másiknak, amit Én akarok neki!
3. Az abnormális fáradékonyság orvosi beavatkozást igényel. A normá-

lis fáradtság pihenést.
4. Akkor jó az életfelfogásod, ha életedben abszolút első az Isten, tehát, 

ha nincs második, tehát  ha mindig Isten, tehát lelkiismereted dönti el, hogy 
hogyan vélekedjél és mit tegyél.

5. Máriát még így is nagyon félreértitek. Ne őt agitáljátok, hogy mit 
csináljon, hanem hallgassatok rá, és tegyétek azt, amit mond! Ő viszont nem 
mondhat mást, mint amire Én tanítottalak benneteket. A Szentírásban nem 

1435.



kellett, hogy ezt ismételgesse. Most viszont legtöbbször hiába beszél. Nem 
hallgat rá a világ.

6. Az Én embereimet nem a szenvedésekről, hanem a szeretetről lehet 
felismerni. Nem attól lesz valaki Előttem hiteles, hogy sokat szenved, hanem 
attól, hogy nagyon szeretett! 

Az más kérdés, hogy a nagyon szeretés miért jár mindig együtt a na-
gyon szenvedéssel.

7.  Ne  magaddal,  hanem  Velem  foglalkozz!  Magaddal  csak  annyit, 
amennyire szükséged van ahhoz, hogy Velem foglalkozz! A te érdekedben 
mondom ezt!

Megáldalak SZERETETEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1283.
Kérdező: FÉRJEM ERKÖLCSI VESZÉLYBE KERÜLT!

Férjem valakinek a hálójába került.
HANG: "Drága Gyermekem!

Bármennyire szeretlek,  nem tudom megtenni,  hogy fel ne hívjam fi-
gyelmedet valamire, amit Én a LÉNYEG-nek tartok.

Azt írod, hogy oly szépen éltetek eddig. Arra kell rámutatnom, hogy 
valódi szép élet Nélkülem nem lehetséges! Ott, ahol minden jól megy, csak 
éppen Én nem vagyok élő valóság, előbb-utóbb rá kell döbbennetek, hogy a 
boldogságot összekevertétek a bódultsággal!

Te most felébredtél. Társadnak is fel kell ébrednie kábultságából! Mi-
nél később fog ez bekövetkezni, annál több szenvedést okoz a bódultsága!

Arra kérlek szeretettel, hogy nagyon bízzál Bennem! Erőforrás vagyok 
számodra! Szíved békéjét  biztosítani  tudom, de azt  nem tudom megtenni, 
hogy azok a lelki sebek, amelyek már előző bódultságotok idején kezdődtek 
azáltal, hogy nem lehettem abszolút első számotokra, máról holnapra begyó-
gyuljanak. Nem. Ezt nem tudom megtenni!

Megáldalak ERŐM  LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1284.
Kérdező: JOBBÁ SZERETNÉM TENNI HÁZASSÁGUNKAT

Hogyan tehetem jobbá házasságunkat?
HANG: "Drága Gyermekem!

Egy házasság, és minden olyan életforma, amely egynél több embernek 
magatartását tartalmazza, hordozza, nem javítható meg senki által egyedül. 
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Csak közösen! Ez nem baj! Sőt jó! Mivel ennek alapja az, hogy mindannyian 
felelős személyek vagytok. 

Bármilyen közös életformának jósága vagy nem jósága: KÖVETKEZ-
MÉNY! Következménye a közös életformában élő emberek magatartásának.

Ennek az az előnye, hogy senkinek sem kell törekednie a másik megja-
vítására. Elég, ha a másik elviselésére törekszik! Csak önmagát kell megjaví-
tania mindenkinek.  De erre valóban törekednie kell!  Aki ezt  megteszi,  az 
mindent megtett. Az Isten nem kíván tőle többet!, tehát béke kell hogy le-
gyen annak szívében, aki ezt megteszi! Ha nincs békéje annak ellenére, hogy 
ő mindent megtett, akkor azért nincs, mert nem azt akarja tenni, amit tennie 
kell, hanem uralkodni akar a másikon.

Kérdésedre tehát a válaszom ez: Tégy meg mindent azért, hogy Velem 
élő kapcsolatban maradj. A többit bízd Rám!

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

1285.
Kérdező: JÉZUS AKARJA A BUDDHIZMUST?

1. Jézus ajánlja a buddhizmust?
2. Fontos a megvilágosodás?

HANG: "Gyermekem!
1. Ha Én bármit is ajánlanék Magam helyett, akkor azt ismerném el, 

hogy van Nálam különb irányzat, mely ha nem is a maga teljességében, de 
bizonyos részletében felülmúl Engem. Mivel ilyen irányzat nincs, és nem is 
lesz soha, ezért, ha valóban szeretlek benneteket, márpedig halálosan szeret-
lek benneteket, akkor Magam helyett senkit nem ajánlhatok.

Minden irányzatból, így a buddhizmusból is ki lehet mazsolázni olyan 
gondolatokat, gyakorlatokat, amelyek, mint eszközök, alkalmasak arra, hogy 
közelebb kerüljetek Hozzám, de az csak azért lehetséges, mert ezeknek mag-
jai Nálam is megtalálhatóak, sőt, Tőlem származnak!

Nem képtelenség, hogy Tőlem származzon valami, még mielőtt a Föld-
re születtem volna, mert az Én Földre születésemmel az a tökéletes ember je-
lent  meg közöttetek,  akinek eljövetelét,  többé-kevésbé mindenben,  ami  és 
aki emberi, előre jelezte.

Én nem rendkívüli embernek születtem, hanem rendes embernek! És 
minél emberibb ember valaki, tehát minél rendesebben, minél normálisabban 
ember, annál inkább Én vagyok ő!
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Amennyiben tehát a buddhizmus által emberségedet, az önzetlen, sze-
retetben élő emberségedet tisztítod és erősíted, annyiban Velem találkozol!

2.  A  megvilágosodásnak  van  egy alternatívája.  Ez  az  újjászületés! 
Azért ezt emlegettem az evangéliumban, mert ez, az elérési út tekintetében, 
sokkal egyszerűbb, átélésében pedig messze felülmúlja azt, amit ti megvilá-
gosodásnak neveztek.

Elérése azért egyszerűbb, mert csupán hinni kell,  hogy van, és kérni 
kell állhatatosan mindaddig, amíg valaki meg nem kapja. És azért magaszto-
sabb, mert általa nemcsak új élet kezdődik abban, aki ezt átélte, de Lelkem 
irányítása alá is kerül annyira, hogy állapotszerűen boldog embernek éli meg 
magát! Tehát nemcsak tudja, hogy ő Isten gyermeke, hanem bizonyos érte-
lemben élvezi is ezt! Így van ez akkor is, ha a látszat ellene mond ennek! Te-
hát akkor is, ha az illető körülményei mostohábbnak tűnnek, mint másoké!

Kérd állhatatosan az újjászületés kegyelmét (Lukács 11;13)!
Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1286.
Kérdező: HOL A SZERETNI TANÍTÁS HELYE?

1.A szeretni tanítás milyen tárgykörben értendő?
2. Egyik álmomban kardvirágok jelentek meg,      
    a másikban egy égő ház.

HANG: "Drága Gyermek!
1. Nincs az életnek olyan területe, amely ne éhezné a szeretetet! Ezért 

minden lehetőséget, alkalmat, amelyet felismersz,  fel kell használnod arra, 
hogy tanúságot tégy arról, hogy mindent lehet szeretetben intézni!

E magatartásod ad majd lehetőséget arra, hogy tanítás, tanúság formá-
jában is igazold magatartásodat.

2. Mindkét álmod eredményében ugyanazt jelzi számodra. 
A földi élet kemény harcot jelent. E harcnak következménye az, hogy 

ellensége lesz az embernek saját házanépe!
Drága Gyermekem! Sebeket szükségszerűen kapnak azok, akik harcol-

nak. De nem szabad, hogy ezek elriasszanak! Nem szabad, hogy ezek a se-
bek gyengítsék benned a végső győzelem reményét!

Megáldalak  a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1287.
Kérdező: IMA- ÉS GYÓNÁSPROBLÉMÁIM VANNAK
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1. Gyónási problémáim vannak.
2. Ima-problémáim vannak.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.Részben igazad van a gyónással kapcsolatban. Azért csak részben, 

mert bár maga a szertartás nem tesz senkit jobbá, mégis pszichikailag bizton-
ságot ad afelől, hogy Én benned élek.

Ne feledd! A ti egyházatoknak törvénye a gyónás gyakoriságával kap-
csolatban így szól: 'Bűneidet minden esztendőben meggyónjad...' Tehát nem 
szükséges túl gyakran ájtatossági gyónásokat végezned.

Fontos  azonban  az,  hogy mindennap  végezz  lelkiismeret-vizsgálatot 
akkor is, ha rendre visszaesőnek éled meg magadat. Amint a kilőtt rakétának 
szüksége van pályamódosításra, hogy célját elérje, úgy nektek is szükségetek 
van erkölcsi pályamódosításra, vagyis napi önvizsgálatra. E nélkül hűség he-
lyett megalkuvások hálójába kerültök.

2. Imáid azért nem tudják lekötni kellőképpen figyelmedet, mert nem a 
te imáid. A kötött imák olyan imaszövegek, amelyek ugyan nagyon szép és 
gazdag tartalmat hordozhatnak, de mégsem annak imája, aki mondja, hanem 
azé, aki azokat kigondolta!

Ha saját szavaiddal beszélsz Hozzám, akkor nem tudsz nem odafigyel-
ni arra, amit mondasz! Lehet, hogy az így elmondott szavaid számodra nem 
elég szépek, de Nekem mégis sokkal kedvesebbek, mint kötött imáid, mert 
ezekben benne van a szíved, míg a mások által kigondolt szövegek csak rész-
ben tudják figyelmedet ébren tartani.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÁHÍTAT  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1288.
Kérdező: JÓ A FORRÁS, AMI TÁPLÁL?

1. Hiteles a bennem megszólaló HANG?
2. Munkám - masszírozás - tetszik Istennek?
3. Elhivatottság érzése van bennem. Jó forrásból jön ez?
4. Van el nem mondható beavatottságom?
5. Képes vagyok megszállottságot megszüntetni?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Gyakran  szólok  benned,  és  gyakran  szólnak  hozzád  olyan  segítő 

szellemek, akik nemcsak a te javadat, hanem általad mások lelki javát is elő 
akarják mozdítani. De körülötted is, mint minden földi haladó ember körül, 
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szemtelen  szellemek  is  ólálkodnak,  és  azon vannak,  hogy becsempésszék 
gondolataikat az agyadba.

Ha naponta kéred angyalaim segítségét, akkor ez olyan lesz számodra, 
mint  amikor  valaki  bekeni  magát  szúnyogirtóval.  Dönghetnek körülötte  a 
szúnyogok, de nem fognak rászállni. Így angyalaim, ha kéred őket, úgy átjár-
nak, úgy körülfognak, hogy ártó erők érdemben nem juthatnak hozzád.

A benned megszólaló HANG hitelességét végső soron a gyümölcséről 
ismerheted és mérheted fel. Ami épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem van.

2. Minden munka: ESZKÖZ! A CÉL a szeretni tanítás!
3. Elhivatottságod érzése jó forrásból ered. Arra viszont ügyelned kell, 

hogy nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak, nehézsé-
geinek, problémáinak elviseléséhez kell a komoly felkészültség! Az igazi el-
hivatottság nem produkálni, hanem naponta Engem befogadni, Általam áldo-
zatos szolgálatban szeretni akar!

4.  Mindenkinek van el  nem mondható  beavatottsága.  Ez  azt  jelenti, 
hogy mindenki a nagy egésznek lényeges része, s ilyen értelemben senki nem 
tudja átfogni a maga teljességében saját szerepét. De ez nem is feladata sen-
kinek! Ez az Isten feladata bennetek. Ez a beavatottság azonos Isten teremtő 
aktusával bennetek!

Van aztán egy olyan beavatottság, amelyet Lélekkeresztségnek szokta-
tok nevezni. Ebben hinnetek  kell, és ezt kérnetek kell (Lukács 11;13)! Ez a 
beavatottság nagyon fontos! E nélkül nem szentelhető meg az emberi élet! 
Erre hivatkoztam mennybemenetelem előtt (Lukács 24;49)!

5. Azért is élek benned, hogy általad is kiűzzem a gonoszt életetekből!
Ima és böjt! Aki az Én erőmmel önmagából kiűzte a gonoszt, az elvben 

legyőzte a világot! Tehát gyakorlatban is megvan hozzá az ereje, mivel ez az 
erő az Én erőm, és ha Én valakiben otthont találok magamnak, akkor termé-
szetes, hogy nem hagyom magamon kívül az erőmet!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1289.
Kérdező: IGAZI GYILKOS AZ ÖNGYILKOS?

1. Aki öngyilkos, az elkárhozik?
2. Következő életemben   rosszabb lesz a sorsom?

HANG: "Kedves Barátom!
1.Aki tudatosan megszünteti földi életét, az okosabb akar lenni Isten-

nél, és gyávább, mint egy nyúl. Természetes, hogy iszonyatos sors vár reá!
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2.  Mivel  egy tudatosan  előkészített  és  végrehajtott  öngyilkosság azt 
igazolja, hogy az illető megszegte azt az ígéretét és elhatározását,  amelyet 
még születése előtt Előttem tett, ezért csak rosszabbul járhat e tette által! Ön-
magamnak mondanék ellent, ha nem így lenne. Az ilyen öngyilkos gyáván 
menekül attól, hogy problémáit Velem és Általam megoldja. Nemcsak gyá-
va, de gonosz is, mivel Tőlem menekül!

Más eset az, amikor valaki bizonyos körülmények következtében nem 
felel tetteiért, és így lesz öngyilkos. (Volt, aki kínzói elől kiugrott az emeleti 
ablakon, és így lett öngyilkos.)

Amit világosan tudnod kell, az az, hogy Én, aki az ÉLET vagyok, meg-
gyalázottá válok abban, aki tudatosan megöli magát.

Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért amikor a legnagyobb jó, te-
hát Én romlok el valakiben, hát ez bizony a poklok pokla!

Megáldalak a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1290. 
Kérdező: URAM, KÖVETNI AKARLAK !

Uram! Téged akarlak követni, de nem látom tisztán, hogy élettársam-
mal kapcsolatban mennyire kell végleg felszámolnom mindent? Szándékod 
szerint akarok fejlődni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Senkitől nem kívánok lehetetlent! Azt viszont kívánom, hogy minden-
ki lássa tisztán azt a célt, amelyet meg kell céloznia! Bizonytalan lelkiisme-
rettel  nemcsak nem tanácsos dönteni, de kifejezetten NEM SZABAD! TI-
LOS!

A cél mindenképpen Én vagyok. Bármilyen messze is van valaki Tő-
lem, ha Felém fordult, akkor már el is indult Felém! Azok a külső körülmé-
nyek, amelyek úgy tűnnek, hogy akadályozzák a Velem való kapcsolat elmé-
lyítését,  apró részleteiben  feltétlenül  legyőzhetők.  Nem kell  tehát mindent 
azonnal, csak azt, amit lehet!

Minden nap meg lehet tenni azt, hogy valaki szánjon Rám fél órát, s 
beszélje meg velem az életét, és azt a napot, amely éppen előtte áll.

Ne higgyetek,  és főleg ne építsetek  emberi  ígéretekre! Mindenkinek 
magának kell  megtalálnia  azt  a megoldást,  amely mindaddig helyes, amíg 
Velem erősíti a kapcsolatot.

Én senki helyett nem gondolkodhatom és nem dönthetem el, hogy itt és 
most mit tegyen úgy, hogy felelősséget vállalnia ne kelljen. Amikor a lelkiis-
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mereteden keresztül szólok, akkor feltétlenül érzed, hogy szabad vagy, s ép-
pen ezért lehet igazi szeretetnek nevezni azt az áldozatot, amelyet lelkiisme-
reted szavára vállalsz. A külső és belső kényszer szükségszerűen és mindig 
embertelen, mert nem teszi lehetővé az érdemszerző szeretet megnyilvánulá-
sát, mivel ennek feltétlen feltétele a SZABADSÁG!

Tanácsot kérhetsz Tőlem is, másoktól is. De döntened neked kell!
Ha egyszer látod, hogy élettársad nem partnered abban, hogy Hozzám 

közelebb kerülj, akkor ennek a felismerésnek tudatában kell venned a Hoz-
zám, Felém mutató irányt! Ezen az úton a részletek kidolgozása nem az Én 
feladatom, hanem a tiéd! Arról légy meggyőződve, hogy Én senkit nem ha-
gyok magára, aki szeretni akar Engem! Engem el lehet hagyni, de Én nem 
hagylak el soha benneteket!

Nagyon szeretlek! Részemről ezek a szavak olyan teremtő erővel ren-
delkeznek, hogy te az Én szeretetem által létezel! 

Megáldalak LELKEM  EREJÉVEL!"
******************************************************

1291.
Kérdező: FÉRJEM MEGCSALT

Férjemnek  rajtunk  kívül  más  családja  is  van.  Emiatt  nem  élünk  
együtt. Beadtam a válópert. Jól tettem?

HANG: "Drága Gyermekem!
Minden probléma megoldását mindenkinek napi szinten kell vállalnia 

(Máté 6;34). Ez annyit jelent, hogy bár,  vagy éppen mert az örökkévalóság 
nézőpontja irányíja azt, aki engedi, hogy benne éljek, nem szabad engednie, 
hogy álmokba ringassa magát az, aki rendben akarja tartani az életét!

Az nem jó, ha bárki is nyomoz valaki után! Nem jó, mert siettetni akar 
valamit, ami még nem érett be, ami még nem forrta ki magát, ami még nem 
kínálja fel az ésszerű megoldást. Csak annak tudom felkínálni a reális megol-
dás kulcsát, aki nem szalad előre, akit nem a minden áron vezet!

Jelen lelki állapotod vergődésének egyik oka az, hogy tisztán akartál 
látni a ködben is. Ez nem jó! A szívbékének megteremtéséhez csak akkor 
tudtok eljutni, ha megtanultok  várni!  Csak a türelem igazolja azt az önfe-
gyelmet, amely nem  kívülről indul el befelé, tehát a megoldás felé, hanem 
belülről kifelé, tehát miután bensőleg kitisztult.

Bizony, drága Gyermek! A ködnek nem vagytok urai! Csak az, aki meg 
tudja várni, hogy a  köd fölszálljon, csak az tudja meglátni azt az utat, ame-
lyen elérheti célját a földi vándor!
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Hidd el, nagyon szeretlek, és nagyon együtt szenvedek veled, de meg 
kell mondanom, hogy bár megfelel a valóságnak az, amit leveledben írtál, 
vagyis az, hogy a hited miatt humánus voltál, de ehhez a hithez Nekem nem 
sok közöm van! És nem is nevezhető igazán humánusnak az olyan magatar-
tás, amely homokot szór egy sebre csak azért, hogy azt ne kelljen látnia!

A különélés, az elválás forrása nem benned van, ezért ne is legyen lel-
kiismeret-furdalásod. Aminek viszont oka voltál, annak következményeit ép-
pen elég szenvedned!

Ha hited nem vallásoskodásban merül ki, hanem a Velem való élő kap-
csolatot jelenti, akkor erőm mindig rendelkezésedre áll, s idegileg feltétlenül 
helyre tudod tenni magadat. De a megoldás nem megy máról holnapra. A föl-
di élet olyan terület, ahol a jó megteremtése időigényes! Ha nem így lenne, 
akkor a földi élet értelmét veszítené, mert ti mindannyian azért jöttetek le a 
Földre, hogy arra áldozzátok időtöket, ami a jó megteremtését célozza, vagy-
is szívetek békéjét meghozza!

Sajnos, az egy szellemi, lelki sötétség, amely természetesnek tartja azt, 
hogy egy gyermek felnevelésére időt kell áldozni, önmagatok megnevelésére 
viszont alig fordítotok időt. Ezt a sötétséget csak az Én valós jelenlétem át-
élésével tudjátok eloszlatni, mert Én éppen azért jöttem közétek, hogy a ti 
életetek VILÁGOSSÁGA legyek! Ez a VILÁGOSSÁG világít, de nem kény-
szeríthet senkit arra, hogy kinyissa szemét. A legragyogóbb világosság mel-
lett is sötétben jár az, aki csukott szemmel jár!

Gyakorlatilag arra kérlek, hogy imáidban ne a kötött szövegekben ke-
ress végleges megoldást, mert a kötött szövegekben találhatsz ugyan szárnya-
kat, melyeket magadra csatolhatsz, de az erőt, hogy ezeket a szárnyakat a lé-
lek szárnyalására föl is tudd használni, csak szíved, élő hited Felém fordulá-
sában tudod elérni!

Megáldalak a BIZALOM és az ERŐ LELKÉVEL!
*******************************************************

1292.
Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK!

1. Mi a feladatom?
2. Hogyan tudok segíteni magamon és másokon?
3. Barátommal van-e közös feladatunk?
4. Fiamnak tudok-e segíteni?
5. Mit kell tennem, hogy fejlődjem?
6. Részt vegyek-e az angyalokkal való kapcsolatfelvételen?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Eddig már tizenegy kötetet  juttattam el hozzátok gondolataimból. 

Szomorúsággal tölt el, hogy annyi fölösleges dologra fordítotok idő- és anya-
gi áldozatot, s e kötetek bizonyos része ott porosodik médiumom szobájában. 
E kötetek tömegével szolgáltatják a választ szinte miden kérdésedre. 

Kérdéseidre válaszaimat most tömör mondatokban foglalom össze. Ha 
bővebb  információt  akarsz  kapni,  akkor  olvasd  el  az  eddig  megjelent 
HANG-könyveket. 

Tömör válaszaim így hangzanak: 
1. Feladatod a szeretni tanítás!
2. Imával és tanulással tudsz segíteni magadon és másokon is!
3. Azzal van közös feladatod, aki Hozzám segít!, vagyis szíved békéjét 

segíti. Az segíti szíved békéjét, aki vállalja a nyilvánosságot!
4. Csak magadon tudsz segíteni! Aki Hozzám tarozik, az sokat tud me-

ríteni azoknak az életéből, akik Hozzám tartoznak! Ismétlem: Csak magadon 
tudsz segíteni! Szabaddá kell válnod mindenkitől! Akivel meg vagy kötözve, 
az akár tárgy, akár személy, az Én helyemet foglalja el, bitorolja benned!

5. Fejlődésedet az biztosítja, ha reggeli imádban megbeszéled velem az 
előtted álló napot (Máté 6;34).

6. Bármiben részt vehetsz! Ha benned élek, akkor úgyis észre fogod 
venni,  ha  valahol  eltávolítanak  Engem tőled.  Nincs  más  ÚT,  IGAZSÁG, 
ÉLET, CSAK ÉN!

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

1293.
Kérdező: JÓ HALLANI A HANGOT! 

Örömmel hallom a HANG hangját!
HANG: "Drága Gyermekem!

Ha tudnátok, hogy milyen öröm számomra, amikor Hozzám fordultok 
élő hittel! Én nagyon szeretek ADNI ÉS MINDIG CSAK ADNI! Adni aka-
rom azt, ami számotokra békémet biztosítja, tehát adni akarom mindig MA-
GAMAT!

Nincs olyan problémád, ami az Én problémám is ne volna, nincs olyan 
örömöd, ami az Én örömöm is ne volna, nincs olyan szenvedésed és nincs 
olyan szeretetvágyad, ami az Én szenvedésem, az Én szeretetvágyam is ne 
volna! Nem tudsz olyan szépet és jót elgondolni magadról, amit Én felül ne 
múlnék, és nem tudsz olyan boldogságot a legmerészebb fantáziádban sem 
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elképzelni,  amit Én messze túl ne szárnyalnék! Csak azért kérhetlek, hogy 
Értem élj, mert Én érted élek, csak azért mondhatom, hogy merj áldozattá 
válni Értem, mert Én már áldozattá váltam érted, csak azért kérhetem, hogy 
bízzál Bennem, mert már sokszor és sokféleképpen bizonyítottam, hogy Ben-
nem nem lehet csalódni!

A földi élet dimenziói képtelenek keretbe fogni irántad való szeretete-
met! Ezért nem csip-csup földi, hanem végtelenbe nyúló, egyre növekvő és 
soha meg nem szűnő égi boldogságra hívlak, és ennek foglalóját már itt és 
most a földi életben is, mint piciny sugarát a mérhetetlen napsugárnak, érez-
tetem veled szívedben.

Ez hát a személyre szóló üzenetem számodra.
Megáldalak a BÉKE és a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
1294.
Kérdező: UJJÁSZÜLETÉSRŐL, LÉLEKKERESZTSÉGRŐL

1. Nagy benső békém van. Újjászülettem-e?
2. Váltakozó arcú Jézus-szobrot láttam.
3. Szeretnék bővebbet tudni a nyelveken való imáról.
4. Egy tibeti szokásról kérek véleményt.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.Előkészületi stádiumban vagy. Légy türelmes! Akit annyira előkészí-

tenek angyalaim, mint téged, az ne nyugtalankodjék! Olyan bizonyosságot 
fogsz kapni, ami kétségtelenné teszi a Tőlem kapott szerepedet. De még ha 
meg is érkezik e szerep látása, akkor is hangsúlyt kell tenned a türelemre, 
mert szereped további kibontakozásához ez szükséges lesz.

Te már újjászülettél, de Lélekkeresztségben még nem részesültél. Erre 
készítenek most fel téged angyalaim.

Az újjászületés az Én életem egyértelműsége benned. A Lélekkereszt-
ség pedig az Istentől kapott szereped lepecsételése és képességeid karizmává 
finomítása lesz. Mint tudod, az Isten nem személyválogató, de szerepeket ki-
osztó.

2.  A Jézus-szobor  különböző  emberi  arccá válása arra  figyelmeztet, 
amire következtettél. Tehát törekedned kell minden emberben Engem szol-
gálni. Ez akkor valósul helyesen, ha úgy segítesz másokon, ahogy azok rá-
szorulnak. Én mindenkiben benne vagyok  rászoruló  módon! Amiben való-
ban rászoruló valaki, abban Én vagyok a rászoruló. E téren bölcsen kell hasz-
nálnod az Általam felkínált két fegyvert: légy okos és óvatos!
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3. A nyelvek imát imává a szándék teszi. Ha átadod Lelkemnek, aki 
benned él, nyelvkészségedet, és vállalod, hogy értelmetlen szótagok halmaza 
hagyja el ajkadat, akkor benső felszabadultságot ad neked a nyelveken szó-
lás. Aki nyelveken szól, az önmagát építi (1Kor14;4). Aki nem a Lelkemnek 
odaadott szándékkal teszi ezt, az bizony játékszerévé válhat szemtelen szel-
lemeknek! Ha tehát te olyan gondolattal adod át nyelvkészségedet Lelkem-
nek, hogy amíg te mozgatod a szádat, forgatod a nyelvedet, és hangot adsz 
ki, addig a Szentlélek tegyen az ilyen beszédeddel azt, amit akar, akkor jól 
imádkozol nyelveken, és beteges gátlások oldódnak fel benned. A nyelvima 
nem erőlködés, nem feszültség eredménye, hanem gyermeki módon önfeledt, 
fellazult ráhagyatkozás Isten szent Lelkére az ilyen értelmet kikapcsolt  "be-
széd"-állapotban!

Csak ajánlani tudom mindenkinek az ilyen tiszta szándékkal, Lelkemre 
hagyatkozással mondott egyéni imát!

4. Minden nép életében és minden kultúrkörön belül vannak olyan ha-
gyományok, amelyek alkalmasak arra, hogy kinyíljanak Felém azok, akik fej-
lődni akarnak. De ha egy hagyomány lemerevül, akkor több a hátránya, mint 
az előnye.

Az általad említett tibeti választás közelebb áll Hozzám, mint a ti pápa-
választásaitok! De egyik sincs Ellenemre!

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

1295.
Kérdező: FURCSÁN HATOK ÉS HATNAK RÁM!

1. Hagyjam abba a gyógyító kezelést, ha egy idő után nem
    tapasztalok gyógyulást?
2. Vannak, akik lesátánoznak, s így gátolják, hogy gyógyítsak.
3. Vannak, akik elálmosodnak nézésemre.

HANG "Drága Gyermekem!
1. Semmi jó szándékú cselekedetet nem szabad abbahagyni mindaddig, 

amíg Én erre belülről jelzést nem adok. Az Én jelzéseim általában természe-
tes módon jelentkeznek.

Minden kérő imára áll, hogy addig kell kérni, amíg vagy meghallgatás-
ra talál, vagy felkérem a kérőt, hogy hagyja abba, mert más a tervem, mint ő 
gondolja. Tehát a gyógyítást is csak akkor szabad abbahagyni, ha ez szívbé-
két eredményez, és nemcsak benned, hanem a betegben is! A kérésnél az áll-
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hatatosság legalább olyan fontos, mint az  áhítatosság, tehát a tiszteletteljes 
odafigyelés!

2.  Aki  Hozzám akar  tartozni,  annak vállalnia  kell,  hogy sorsomban 
osztozni fog!

3. E kérdésedre most sem adok választ. Ez nem tartozik rád. Ezzel nem 
kell különösebben foglalkoznod!

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

1296.
Kérdező: TALENTUMOKRÓL, SZENVEDÉLYBETEGSÉGRŐL

1. Hogyan ismerhetem föl a talentumaimat?
2. Hogyan lehet szenvedélybetegségből kigyógyulni?
3. Halottaimról kaphatok-e üzenetet?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Mivel a talentumok nem képességek, hanem lehetőségek, ezért nem 

kell és nem is lehet külön megtanulni azt, hogy ezeket hogyan lehet észre-
venni. A lehetőségeket tehát nem tudni kell, hanem a lehetőségekkel ÉLNI 
kell! Minden nap egy talentum, egy lehetőség arra, hogy dönts Mellettem! 
Az vétkezik mulasztással, aki nem törődik talentumaival, nem él lehetőségei-
vel annak érdekében, hogy szeressen és szeretni tanítson másokat is.

2. Nincs általános recept a szenvedélybetegségekre. Ahány szenvedély-
betegség  és  ahány szenvedélybeteg,  annyi  terápia,  annyi  gyógymód.  Van 
amikor kifáradásban, van amikor pihenésben, van amikor szellemileg elfog-
lalt  koncentráltságban, van amikor imában,  van amikor a magányban, van 
amikor  társaságban  lehet  megszabadulni  a  szenvedélybetegségektől.  Ami 
soha ki nem hagyható, az a tudat, hogy Nekem fontosabb, hogy valaki az 
Enyém, mint az, hogy az illető milyen! Hacsak félszívvel is Enyém valaki, az 
már nem lehet egész szívvel az ördögé! Nem a langyosságra gondolok, ha-
nem a gyengeségre!

Ha  ismernétek  szeretetem  boldogító  erejét!  Megismerhetitek,  csak 
használjátok ki azokat a lehetőségeket, talentumokat, amelyeket naponta kí-
nálok felhasználásra!

Megáldalak az ERŐ  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1297.
Kérdező: TÖNKREMENT ÉLETEM!

Darabokra törött életemet hozom a HANG elé.
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HANG: "Drága Gyermekem!
Valóban nagy mestere voltál annak, hogy elérd ezt a mostani állapoto-

dat.
Jól informáltak, van most országotokban egy médiumom, akit felhasz-

nálhatok arra, amire te kérted őt. Vagyis rajta keresztül tudok olyan utat, ki-
utat mutatni, amely értelmet ad életednek. De mindjárt az elején jól jegyezd 
meg: az a békés, meleg otthon, ami után te vágyakozol, az NINCS! Se neked, 
se másnak! A földi életben csak ti szoktatok bohóckodni öröklakás, békés 
otthon, nyugodt élet, stb.  kijelentésekkel. 

Tudom, mit beszélek! Istállóban születtem, akasztófán végeztem, és e 
kettő között elmondhattam, hogy a rókáknak barlangjai vannak, a madarak-
nak fészkük, de nekem nincs hová fejemet lehajtsam (Máté 8;20)!

Ismerem hát a földi poklot legalább úgy, mint bárki közöttetek. De van 
egy óriási különbség közöttünk. Én nem kerestem a kiskapukat annak érde-
kében, hogy bódultságba kerüljek! Te rendre ezt  teszed.  Vajon mennyi és 
mekkora pofont kell még kapnod, hogy felébredj bódult álmaidból? Mikor 
fogod már egyszer felfogni azt, hogy a boldogságot nem lehet megtalálni ott, 
ahol azt valaki elveszítette! A boldogság nem anyag, nem pénz, melyet ott 
kell keresned, ahol kiesett a zsebedből!

A boldogság, tehát a benső béke, csak Tőlem vehető át! E téren nincs 
konkurencia! E téren az árat Én szabom meg! Aki Engem összekever nyo-
morult,  erkölcsileg megrokkant emberekkel,  s azokra támaszkodik Helyet-
tem, azon az Isten sem tud segíteni! 

Csak Nekem van jogom arra, hogy azt kérjem, adjatok  mindent Ne-
kem! Mert csak nálam igaz az, hogy a mindent-adás következménye a min-
dent-birtoklás! Aki nem Nálam keresi önmagát, az úgy veszít el mindent, 
hogy születhet majd újra, de akkor még keservesebb élet gondjai fognak nya-
kába zuhanni.

Te, mielőtt a Földre születtél, nagyon önfejű voltál. Hiába kértek an-
gyalaim, hogy ne vállald azt a karmikus sorsvonalat, amelyet vállalni akartál. 
Figyelmezettek, hogy nagyon nehéz lesz kimásznod belőle. Te bíztál magad-
ban! Nem hallgattál a jó szóra. 

Ment le innen segítség! Volt, aki anyjául választott téged, mert segíteni 
akart, de te nem vállaltad őt. Visszaküldted! Akartunk mi segíteni rajtad, de 
annyira lezárt voltál, annyira csak abban bíztál, amit te ötöltél ki jónak ma-
gadnak, hogy tehetetlenek voltunk veled szemben. 
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Pedig már előző földi életedben megtanulhattad volna, hogy mennyire 
tehetetlen az, akinek olyan gyermekeket kell nevelnie, akik önfejűek, és nem 
hallgatnak a jó szóra. 

 Igen. Előző életedben nevelőnő voltál, és erkölcsi magatartásoddal sok 
gondot okoztál a ház lakóinak. Ugyanakkor sok gondot okozott neked az a 
két gyermek, akik nevelésedre voltak bízva. És mert nem értetted meg őket, 
azt akartad, hogy belülről kapj választ arra, hogy miért olyanok ők, amilye-
nek! Mielőtt megszülettél, azért engedtünk kérésednek, mert vezekelni is jöt-
tél előző életedért. Amit vállaltál akkor, azt most megkaptad!

Drága Gyermekem! Nagyon fontos volna az eddig megjelent HANG-
köteteket elolvasnod! Ennél kevesebb gyógyszer neked nem használ. Tudom, 
anyagi problémáid vannak. Médiumom küldeni fog neked karácsonyi  aján-
dékként egy sorozatot. Az lesz az ára, hogy elolvasd őket!

Nagyon szeretlek! Nagyon szeretnélek megajándékozni azzal a boldog-
sággal, amire teremtve vagy! 

A fenti sorok nem tűnnek olyanoknak, amelyek sebeket tudnának gyó-
gyítani, de ezek nem is erre valók elsősorban. Mire valók hát? Arra, hogy rá-
érezz: a valódi szeretet csak igazságban, a valódi igazság csak szeretetben 
tud helyesen megnyilvánulni.
     A neked való orvosságot a HANG-kötetekben fogod megtalálni!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1298.
Kérdező: JÖVŐMRŐL, EGY ROKONOMRÓL

1. Vállalkozásom sikeres lesz-e?
2. Egyik rokonom mikor tér meg?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Hidd el, Isten valóban szabadnak teremtett minden szellemi lényt, 

tehát  minden embert  is!  Ezzel  együtt  jár  az,  hogy minden vállalkozásban 
annyi bizonytalansági tényező van jelen, hogy a szó szoros értelmében Isten 
sem tudhatja azt, ami nincs, tehát azt, ami még csak ezután fog különböző 
emberek lelkében döntésre kerülni.

Egy vállalkozás mindig rizikó! Felelőtlenség volna Részemről olyas-
miről, ami bizonytalan, azt állítani, hogy biztos. A világ rendje nem olyan, 
hogy minden már eleve előre eldőlt, és akinek nagyobb az esze, az mindent 
már előre jobban felismer. Bizony vannak előre fel nem ismerhető dolgok. 
Az Isten mindent tudása nem azt jelenti, hogy csak az lehet, amit tud, hanem 

1449.



azt, hogy azt tudja, ami lehet! Olyan jóslásra pedig nincs szükséged, hogy 
előre elmondjam neked, ha minden összejön, akkor jól fog a vállalkozásod 
alakulni, ha nem jön össze, akkor nem. Erre nincs szükséged, mert ezt te is 
tudod. Te azt szeretnéd tudni, hogy jól jönnek-e össze a dolgok. Hát azt Én is 
szeretném tudni! Azt bizton állíthatom, hogy ami Rajtam áll, abban hiba nem 
lesz. Rajtam viszont csak az áll, hogy minden körülményben biztosítsam szá-
modra a lehetőséget arra, hogy szívedben békét hordozz. De ezzel a lehető-
séggel lehet nem élni, és akkor nem lesz benned béke, bármennyire is szeret-
ném, hogy az legyen.

2. Pontosan ez áll rokonodra is. Az egészen biztos, hogy egyszer ő is 
ráébred arra, hogy boldog csak Velem lehet. De azt, hogy ez mikor fog bekö-
vetkezni, meg nem mondhatom, mert ennek feltételei vannak, és ez szintén 
az ő szabad döntésére van bízva.

Drága Barátom! Arra kérlek szeretettel, hogy mindennap kérd reggeli 
imádban magadra áldásomat. Ha hiszel Bennem, és Értem teszed azt, amit 
tenni akarsz, akkor szívedben mindig ott lesz az Én békém! Itt a Földön en-
nél nagyobb boldogsága senkinek sem lehet!

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

1299.
Kérdező: SEGÍTENI AKAROK MÁRIÁNAK

Hogyan segíthetek Máriának?
HANG: "Kedves Barátom!

Az egész világ számára nagyon megszívlelendő volna feltenni e kér-
dést! Anyám mindent elkövet, amit egy égi édesanya csak megtehet, hogy se-
gítséget  kérjen tőletek  ahhoz  a  misszióhoz,  amelyet  ő  vállalt  azzal,  hogy 
rendre megjelenik a Föld különböző pontjain.

Óriási veszélyben van a Föld! Ami Jugoszláviában történt, az csak hal-
vány előjele annak, ami vár rátok, ha nem hallgattok Anyámra!

Úgy segíthettek  Máriának,  ahogy Ő  segít  Nekem!  Küldetést  vállal! 
Küldetésének tartalma pontosan az, amit Én az evangéliumokban elmondtam 
nektek! Pontosan az, ami a HANG-kötetek tartalma!

Szó sincs ijesztgetésről! Egyszerűen arról van szó, hogy a világtörténe-
lem nagy egészét egységben a Földről nem lehet átlátni. Innen viszont igen. 
Mária ezért, a nagy egészet egységben látva, látja annak a bűnáradatnak a kö-
vetkezményeit is, amit ti a legjobb szándék mellett sem láthattok. Arra hívja 
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fel tehát a figyelmeteket, hogy higgyétek el, amit lát, azt jobban látja, mint ti, 
s ezért sürgeti a megtérést, amíg erre lehetőségetek van a Földön!

Ha tehát segíteni akarsz Máriának, akkor lelked iránytűjét az örökkéva-
lóság irányába állítsd  be.  Értéknek azt  értékeld,  aminek az örökkévalóság 
mérlegén is súlya van. Tehát a mulandóságot eszköznek használd arra, hogy 
a CÉLT, a Velem való élő kapcsolatot ápold!

Kérdeztél még egy gyönyörű álmodról is, és kéred annak a dalnak szö-
vegét, amit Mária énekelt.

A gyönyörű álmot nyilván erőforrásnak kaptad. A szöveggel kapcsolat-
ban pedig utalnom kell arra a világrendre, amely ég és Föld alapjaihoz tarto-
zik, s így egyik részről sem törhető át!

Vannak költőitek, művészeitek, akik Istentől kapott szerepük alapján 
rendelkeznek olyan ablakokkal, amelyeken át közvetlen információkat kap-
hatnak, de ezeket az információkat is csak önmagukon átszűrve adhatják to-
vább, s nem automata módjára.

A HANG-médiumom olyan információkat kap közvetlenül Tőlem, me-
lyeket szintén át kell szűrnie önmagán, és küldetése arra szól, hogy korotok 
emberének korotok nyelvén közölje, bontsa ki az evangéliumaimban magjá-
ban, gyökerében már meglévő erkölcsi tanításomat, tehát azt, hogy hogyan 
lehettek boldogok! Semmi nem lehet ennél fontosabb számotokra!
       Nagyon szeretlek, és megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

*******************************************************
1300.
Kérdező: KÜLSŐ ÉS BELSŐ PROBLÉMÁIM VANNAK

1. Hogyan tarthatok kapcsolatot benső vezetőmmel?
2. Megtalálom-e a hozzám illő társat?
3. Testvérem gyermekének milyen betegsége van?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Lelkiismereted az a mikrofon, amelyen keresztül szólhatunk hozzád. 

E lelkiismeretet  viszont  hangolnod kell,  mert  különben torzít.  A hangolás 
legegyszerűbb módja a reggeli ima. Aki időt szán arra, hogy reggel megbe-
szélje Velem az elinduló napot, és kéri Tőlem áldásomat, az fel fogja fogni 
benső vezetőjének sugallatát napközben.

2.  Drága  Gyermekem!  Óriási  tévedésben  vagytok!  Senkinek  sincs 
"hozzá"-illő  társa.  Vannak  emberek,  akik  segíteni  akarják  ember-társukat 
Hozzám, és vannak, akik akadályozni akarják. Ez azt jelenti, hogy csak Hoz-
zám illő vagy Hozzám nem illő ember létezik.

1451.



Tehát, ha Tőlem indulsz el, akkor beszélhetünk hozzád illőről ilyen ér-
telemben. Az, aki Hozzám segít, az illik hozzád. De ha magadtól indulsz el, 
akkor nincs hozzád illő, mert Isten mindenkit Önmagára, tehát Önmagához 
illőnek teremtett, és aki nem illik Istenhez, az nem illik az istenképű ember-
hez sem!

3. Nem adhatok diagnózist a kérdezett betegről.
Megáldalak SZERETETEM  LELKÉVEL!" 

*******************************************************
1301.
Kérdező: GYERMEKEM JÖVŐJE AGGASZT

Gyermekemet nem vették fel egyházi intézménybe.
HANG: "Drága Gyermekem!

Egyetlen pillanatig se búsulj amiatt, hogy gyermeked nem került olyan 
intézménybe, amilyenbe te szeretted volna őt juttatni!

Hidd el, a körülmények, amelyekről nem tehettek, nem alakítanak, csu-
pán lelepleznek benneteket, vagy eltakarnak valamit, amit jobb volna felszín-
re hozni! Jobb, ha valaki helyes önismeretre jut, mint az, ha valaki a körül-
ményei miatt becsaphatja magát!

A te gyermeked az Én gyermekem! Ne légy megkötözve vele, mert ak-
kor Engem szorítasz ki életed egy részéből!

Ne légy hát nyugtalan gyermeked miatt! Csak Miattam légy nyugtalan, 
ha azt veszed észre magadon, hogy eltávolodtál Tőlem! 

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném megosztani veled szívem béké-
jét!

Megáldalak  LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1302.
Kérdező: EPILEPSZIÁS VAGYOK

Ismeretlen okú epilepsziám van.
HANG: "Drága Gyermekem!

Élesen megkülönböztetendő a fiziológiás és a funkcionális epilepszia. 
Az elsővel műtéti úton gyakran megbirkóznak az orvosok, mivel oka rend-
szerint olyan baleset, amely heget hagy maga után az agyban. 

A második,  melynek forrása nem mutatható ki,  bizony sokszor  ártó 
erők jelenlétét  jelzi.  Ennek megszüntetésére a legjobb pszichikai orvosság 
az, ha az illető gondolatban addig dicsőíti Istent, amíg tudja, tehát amíg bir-
tokában van esze használatának közvetlenül a roham előtt és után. Ha oly 
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gyorsan jön a roham, hogy erre teljesen képtelen, akkor a roham után, amikor 
már gondolkodni tud, akkor dicsőítse Istent.

Ez azért szokott hatékony gyógyszer lenni, mert az  ártó erők semmi-
képpen sem akarják vállalni azt,  hogy  okai legyenek Istent dicsőítő fohá-
szoknak.

De ne feledd! Az  ártó erők bíznak áldozatuk állhatatlanságában! Ne-
ked tehát nem szabad föladnod! Újra és újra, mindegy hogy hányszor jön a 
roham, neked vállalnod kell ezt a dicsőítést!

Van aztán egy másik orvosság is. Amennyiben a környezetet mindig 
gyakorlati szeretetre segíti az ilyen roham, akkor szintén előbb-utóbb fölad-
ják a harcot az ilyen ártó erők.

Drága Gyermekem! Én legyőztem a világot (János 16;33)! Elsősorban 
azt a világot, amely az embert belülről akarja tönkretenni!

Hidd el! Isten plusz egy fő mindig abszolút többség!
Hidd el! Benned vagyok, és érted vagyok benned!
Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG  LELKÉVEL!"

******************************************************
1303.
Kérdező: NEM VAGYOK OTTHON OTTHON!

Nem élem meg jónak kapcsolataimat a családban. Nem találom
helyemet.

HANG: "Drága Gyermekem!
Nekem csak két eszközöm van arra, hogy felébresszelek benneteket az 

álomból.
Az egyik eszköz az, hogy megjelentem a Földön, elmondtam és leél-

tem előttetek azt, amit elmondtam. Küldtem és küldöm prófétáimat, médiu-
maimat, főleg Anyámat, hogy tegyék és mondják ugyanazt, amit Én tettem és 
mondottam kétezer évvel ezelőtt.

A másik eszköz pedig az, hogy saját magatok jöttök rá a gyakorlatban, 
hogy nincs tápszer abban az ételben, amelyet naponta magatokhoz vesztek. 

Előbb-utóbb mindenki  rájön közületek  arra,  hogy enni,  inni,  aludni, 
dolgozni, szórakozni és szaporodni, ezt minden állat meg tudja csinálni. Rá 
kell jönnötök, hogy embernek lenni valami többet jelent! És ekkor két út áll 
előttetek.  Az egyik a narkotikum, a bódulat  keresése, a másik a megtérés 
Hozzám!

Azt írtad leveledben, hogy te magad is tudod, hogy a problémádra a vá-
lasz benned van. Ez így igaz. De csak félig! Azért félig, mert csak annyiban 
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van benned a válasz, hogy nem találod helyedet. A másik fele életednek Ná-
lam van! Isten mindenkit Önmagára teremtett, és szükségszerűen nyugtala-
nok vagytok, amíg nem Általam, Velem és Bennem akarjátok rendezni dol-
gaitokat!

Legyenek komolyabbak reggeli imáid, és akkor elindultál a megoldás 
felé!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1304.
Kérdező: JÉZUS MINDENT MEGOLD?

1. Gyermekem eleve tudhatta, hogy nem nevelhetem fel!
2.  A karmikus kötöttségekről
3. Jézus megtalálásán kívül mit kell tennem?
4. Milyen kapcsolódásom hoz gyümölcsöt? 
5. Mi a feladatom a rep. klubban?
6. Allergiám elmúlik egyszer?

HANG: "Drága Gyermekem!
Te elolvastad a HANG-könyveket. Ha eszeddel és szíveddel olvastad 

volna, akkor a feltett kérdéseidre megtaláltad volna bennük a választ. Ezért 
most arra kérlek, elmélkedve olvasd e könyveket. Mint tudod, a csendes eső 
áldás, mert időt enged arra, hogy a föld feldolgozza a ráhullott cseppeket. A 
gyors zápor, zivatar ezt nem teszi lehetővé. Így van ez a HANG olvasásával 
is. Fontos, hogy ne csak átzuhogjon lelkeden ezek tartalma, hanem tudd szin-
te cseppenként feldolgozni magadban e tartalmakat.

1. Kaptál égi üzenetet arra nézve, hogy nem lesz lehetőséged gyerme-
ked  felnevelésére,  vagy csak  szűklátókörű  eszedre  hallgattál?  Nyilván  ez 
utóbbi történt. Ne akarj okosabb lenni az Istennél, és azoknál sem, akik innen 
látják a ti világotokat! Akit fogantál, az tudta, hogy lesz lehetősége arra, hogy 
boldogítson téged, ha elfogadod őt. 

2. Legsúlyosabb karmikus görcsöd éppen az, hogy nem Rám, hanem 
magadra hallgatsz! Ha Rám hallgatnál, akkor meghallanád azt, hogy a ben-
ned lévő jelenlétem az igazi boldogságod, és semmi más! 

3. Engem mindennap meg kell találnod! Amelyik nap megtaláltál, azon 
a napon boldog vagy. Amelyik nap nem vagy boldog, azon a napon nem ta-
láltál meg akkor sem, ha egész nap Rám gondolsz. Egy tárgy sem akkor lesz 
meg,  ha  rágondolsz,  hanem ha  átéled,  hogy megvan,  hogy tapasztalatilag 
megvan! A mély hit ide juttatja azt, aki szeret Engem! Ezt kell tenned!
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4. Minden eszköz akkor jó, ha Hozzám kapcsol. 
5. Mindenütt az a feladatod, hogy boldog légy Általam! Ahol ezt nem 

tudod megtenni, ott nincs helyed! Nincs, mert ha szeretsz Engem, akkor csak 
ott van helyed, ahol Nekem is helyem van, tehát ott, ahol boldogíthatlak!

6.  Gondolkodás-átalakítás  nélkül  nem múlik el  allergiád.  Semmiféle 
pszichikai forrásból származó baj sem múlik el e nélkül!

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

1305.
Kérdező: JÉZUSRÓL, MÚLTAMRÓL...

1.Gyermekkorodban is annak tudtad magadat, akinek felnőttként?
2. Te vagy a "Fej", mi a "tagok"?
3. Dematerializáltad testedet, amikor eltűntél a tömeg elől?
4. Boldogtalan most az, akiről úgy éreztem, hogy Te nekem 
    szántad?
5. Múltamról
6. Előző életeimről
7. Az oratóriumról

HANG: "Kedves Barátom!
1. Amikor egy szellem leszületik a Földre, az olyan, mint amikor egy 

művésznek odaadnak egy be nem hangolt zongorát. Ennek behangolása az 
agy és az egész test fejlődésével történik.

Mert valóságos ember voltam, ezért Nekem is időre volt szükségem, 
hogy behangolódjék e zongorám. Tehát mindenkor tudati szintemnek megfe-
lelő információkat tudtam Atyámtól átvenni és közölni.

2. Pál pontosan azt az egységet akarta kifejezni, amit Én a szőlőtő és 
szőlővessző hasonlattal érzékeltettem veletek. Vagyis azt, hogy EGY életelv, 
EGY LÉLEK éltet bennünket!

3. Kedves Barátom! Nagy tévedésben vagy! Semmiféle dematerializá-
ció nem történt akkor, amikor Engem le akartak taszítani a szakadékba. Egy-
szerűen arról volt szó, hogy tanítványaim, e szépszál legények körülfogtak, 
és Én a zavaros tömegben szépen odébbálltam. Nem volt hát szó semmiféle 
csoda-dologról! Ha csak egyszer is ilyen történt volna, akkor már nem tud-
tam volna azt mondani, hogy mindenben példát adtam nektek. Én soha nem 
használtam fel saját előnyömre istenségemet! Ha csak egyszer is ilyet tettem 
volna, akkor az evangéliumot írók ezt azonnal kiszínezték volna! Ők is olya-
nok voltak, mint ti, a mostani írók! Minden rendkívülit szenzációként kezel-
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tek és adtak tovább. Az ÉN "elhaladásaim" alkalmával ilyesmit hiába kere-
sel!

4. Az eddig megjelent HANG-kötetekből tudhatod, hogy Én senkit sem 
adok  senkinek,  csak  Magamat!  Ez  szeretetem  természetéből  következik. 
Ezért csak Velem lehet boldog az, akit Isten önmagára teremtett!

5.6. Ezekről teljesen felesleges okoskodnod. Csak az idődet pazarolod 
vele. A jelenben kell élned, és ott kell megtalálnod azt a formát, amelyben 
más is átélheti, hogy szolgálni akarod, hogy könnyíteni akarod életét. Bárkire 
ránehezedsz pszichikailag, az menekülni fog előled.

7. Ami pedig az oratóriumot illeti, arról azt kell tudnod, hogy csak any-
nyiban érték, amennyiben szíved békéjét meghozta az, hogy dolgoztál rajta. 
E téren a következmény, a hatás, az eredmény már nem a te dolgod. Amíg 
meg vagy ezzel kötözve, addig tudnod kell, hogy ez is az Én helyemet foglal-
ja el életedben. Ez pedig nem jó! A jó az, ha mindentől szabad vagy. Ezt ak-
kor mondhatod majd el, ha nem foglalkozol magaddal, hanem - bármily ál-
dozatba is kerül - arra a feladatra koncentrálsz, amit éppen el kell végezned.

Megáldalak a BÉKE  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1306.
Kérdező: HONNAN A ROSSZ?

1. Honnan van a világban a rossz?
2. Mi az áteredő bűn?
3. Kik a Sátán és angyalai?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden erkölcsi rossz = szeretethiány! Ennek lehetősége szükség-

szerű a Földön, mert itt szeretni csak azért lehet, mert lehet nem szeretni is. 
A mennyek országában azért nem lehet nem szeretni, mert a tisztánlátás, a 
megtapasztalás erkölcsileg lehetetlenné teszi a választást. Ott tehát már nincs 
választási lehetőség! Csak szeretni fogunk!

2. Az áteredő bűn nem is igazán bűn, hanem egy olyan szerencsétlen 
állapot, amelyben mindaddig szellemi, lelki sötétségben él az ember, míg Jé-
zust, mint a világ Világosságát be nem fogadja!

3. Isten, ha szeretetre teremtette szellemi teremtményeit, tehát az an-
gyalokat, akkor lehetővé kellett tennie, hogy számukra is legyen döntési le-
hetőség a szeretni és nem szeretni között úgy, mint az embernek van a Föl-
dön. Azok, akik a szeretet ellen döntöttek, azok a Sátán és angyalai. De akik 

1456.



a szeretet mellett döntöttek, azok már nem kerülhetnek többé a sötétségbe, az 
erkölcsi szeretetlenségbe. Ezek Szent Mihály és angyalai.

Ti, akik a Földre jöttetek, kivéve az Általam küldötteket, a pokolnak 
azt a formáját választottátok, ahonnan vissza lehet térni a végleg szeretetet 
választottak közé. Ez valósul meg akkor, amikor valaki újjászületik saját tes-
tében. Ez csak akkor történik szertartás keretében, ha párosul azzal a szán-
dékkal, amelyet, mint feltételt, Én megkívánok tőle. A Lélekkeresztség nem 
azonos az újjászületéssel! Az újjászületés beemel a szeretetben élők táborá-
ba, mint erkölcsileg meggyógyultat, megistenültet. A Lélekkeresztség szerep-
re pecsételi le azt, akit akar, és olyan szerepre, amilyenre akar. Ekkor kezde-
nek működni a karizmák!

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

1307.
Kérdező: GONDBAN  VAGYOK KÖNNYELMŰSÉGEM  MIATT

Fontos hagyatéki iratokat átadtam valakinek, s nem tudom visszakapni. 
          Gondban vagyok emiatt.
HANG: "Drága Gyermekem!

Sokszor és sokféleképpen hívtam már fel figyelmeteket arra, hogy le-
gyetek okosak és óvakodjatok az emberektől. Ezt a két fegyvert jól kell hasz-
nálnotok, mert aki nem használja jól, azt kihasználják azok, akik nem Mel-
lettem döntöttek.

Drága Gyermekem! Én a szeretet körén kívül, az Engem nem szeretők-
kel szemben tehetetlen vagyok. Így volt ez már Földre-jöttemkor, így volt ke-
reszthalálomkor, és így lesz mindig, mert Én erkölcsileg nem változom, tehát 
csak szeretni tudok. 

Azokkal  a  hagyatéki  papírokkal  kapcsolatban,  amelyeket  leveledben 
említettél,  kérj tanácsot olyan embertől, aki járatos az ilyen ügyekben.

Amikor a Földön jártam, akkor is elhatároltam Magamat attól,  hogy 
ilyen ügybe belekeverjenek (Lukács 12;14).

Azt tudod, hogy nagyon szeretlek! Azt is tudod, hogy szívedben ápo-
lom az Én békémet mindaddig, amíg Engem tartasz életed istenének!

Kétségtelen, hogy nem szeretetlenség részedről, ha megteszed mindazt, 
amit megtehetsz annak érdekében, hogy visszakerüljenek hozzád az iratok, 
de tudnod kell,  hogy mindig csak olyan lépést szabad tenned, ami halálod 
óráján nem nyugtalansággal, hanem örömmel fog eltölteni.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"
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******************************************************
1308.
Kérdező: UTUNK CÉLJA TE VAGY?

1. Hozzád vezet az utunk?
2. Befolyásolhatók a földsugárzások szerkezetekkel?

HANG:" Drága Gyermek!
1. Szándékotoktól függ, hogy Hozzám vezet-e utatok. Mindaz, aki ko-

molyan Hozzám akar jutni, az már Hozzám is jutott, mivel Én nem egy távo-
li cél vagyok, hanem Én vagyok maga az ÚT!

Mindaz, aki egyértelművé tette magában, hogy soha senkinek nem fog 
ártani, hogy mindig mindenkinek meg fog bocsátani, és azon lesz, hogy se-
gítsen a rászorulókon, az EGY Velem!

2. Nemcsak szerkezetekkel, de a gondolat erejével is befolyásolhatók a 
földsugárzások. Akiben az Én szeretetem él, tehát Lelkem vezetése alatt áll, 
annak semmi sem árthat! Az mindent úgy tud befolyásolni, hogy minden elő-
nyére válik.  Az birtokában van annak a bölcsességnek, amely által  tudja, 
hogy milyen eszközöket milyen módon használjon saját lelke javára, tehát Is-
ten dicsőségére!

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

1309.
Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁM VAN

1. Elvált fiam nálam él, inkább így mondom: élősködik!
2. Van valakim, akivel szeretjük egymást, de ő mással él!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nemcsak oka, de következménye is van mindennek. Mivel visszafo-

gadtad házadba azt a fiadat, aki már önálló életet élt, ezzel olyan gondot vet-
tél magadra, aminek az a következménye, amit most szenvedsz.

Te megfeledkeztél arról, hogy aki rosszul szeret, az nem lehet boldog. 
Ha boldog lehetne, akkor nem lehetne boldog az, aki jól szeret. Mert az teljes 
képtelenség, hogy a rosszul szeretésnek és a jól szeretésnek ugyanaz legyen a 
következménye, vagyis hogy ne legyen a kettő között semmi különbség.

Isten nem tud segíteni azon, aki rosszul szeret! Te rosszul szeretted fia-
dat akkor, amikor visszafogadtad, és rosszul szereted most is, mert bűnré-
szességet  vállalsz  vele  olyankor,  amikor  lakást,  stb-t  biztosítasz  számára. 
Amíg egy forrást nem tisztítanak meg, addig a folyam sem lehet tiszta.
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Én csak azt tudom ígérni, hogy mindig megadom az erőt, ha tisztítani 
akarod a forrást, tehát ha arra vállalkozol, hogy fiadtól megszabadulj, a vele 
való megkötözöttséget megszüntesd magadban.

2. E másik problémád sem tiszta ügy! Csak olyan kapcsolat lehet kö-
zöttetek, amelybe az illető élettársa is beleegyezik! Minden más nem más, 
mint homokszórás a sebekre! Az elmérgesedés üzembiztosan be fog követ-
kezni, s akkor ismét kérni fogod a segítségemet, de akkor sem mondhatok 
majd mást, mint amit most mondok: Erőm rendelkezésedre áll, de csak ak-
kor, hogyha cselekedeteidet világosságra hozod. 

Én a világ Világossága vagyok, s az erkölcsi sötétség pontosan az Én 
hiányom! Úgy sohasem leszel boldog, ahogy te akarsz. Csak úgy lehet min-
denki boldog, ahogy Én akarom. Mindenki az Én akaratom elfogadására van 
teremtve! Aki nem fogad el, az természetellenes! Tehát embertelen akkor is, 
ha jól érzi magát a felszínen. A bódultság nem azonos a boldogsággal. A bó-
dultság nem más, mint menekülés a világosság elől

Kétségtelen, hogy bátorság kell ahhoz, hogy szembe nézzetek önmaga-
tokkal, hogy elfogadjátok tükörnek körülményeiteket, tükörnek, mely lelep-
lezi igazi valótokat. Aki a tükörtől várja, hogy más képet mutasson, tehát a 
körülmények változásában látja  életének megoldását,  azt  egyik csalódás a 
másik után fogja érni, míg majd mérhetetlen szenvedések és életek, sorsok 
vállalása árán meg nem tanulja, hogy gondolkodását kell átalakítania annak, 
aki EGY akar lenni Velem, tehát aki valóban boldog akar lenni.

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

1310.
Kérdező: MEGHALT FÉRJEM NAGYON HIÁNYZIK

1. Férjem halálát nehezen tudom feldolgozni magamban.
2. Hiányérzetem van. Mintha valamit elmulasztanék.
3. Délutánjaimat üresnek érzem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Csak az átélt  hit  képes éreztetni  azt,  hogy nem egymásra, hanem 

mindannyian Istenre vagytok teremtve. Akivel meg vagy kötözve, az az Én 
helyemet foglalja el életedben. Örülnöd kellene, hogy férjed már nem él a 
Föld poklában!

Valamikor tanítványaim szomorúan vették tudomásul, hogy Nekem el 
kell mennem. De Én akkor is ezzel vigasztaltam őket: "Ha szeretnétek, örül-
nétek, hogy elmegyek az Atyához (János 14;28)!" Ezt mondom most neked 
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is: Ha valóban szeretet van benned férjed iránt, akkor örülj, hogy neki már 
nem kell szenvednie itt a Földön. Az igazi szeretet ilyen!

2. Ha reggel megbeszélnéd Velem teendőidet, akkor este látnád, hogy 
mit hanyagoltál el abból, amit megígértél Nekem. Csak így, hogy hiányérze-
ted van, nem lehet segíteni rajtad.

3. Pontosan délutánjaid lennének alkalmasak arra, hogy többet beszél-
gessünk. A HANG-könyvek első kötetében leírattam médiumommal,  hogy 
hogyan lehet Velem párbeszéd-imát folytatni. Én nemcsak hallgatni szeretlek 
téged, persze azt is, de beszélni is szeretnék hozzád. 

Megáldalak az ÁHÍTAT  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1311.
Kérdező: JÖVŐM KILÁTÁSTALANNAK TŰNIK

Vállalkozásom úgy tűnik, zsákutcába futott. Hogyan tudok kilábolni je-
len gondjaimból?
HANG: "Kedves Barátom!

Két dologra hívom fel a figyelmedet. Az egyik az, hogy Én csak azzal 
tudok menni, aki Velem indult. A másik, hogy Hozzám mindig vissza lehet 
térni, mert arra várok, hogy felismerjétek: csak Nálam van megoldás élete-
tekre.

Tehát belülről kell elindulnod kifelé, és nem kívülről befelé! Nem úgy, 
hogy kívülről rendezzem dolgaidat, akkor te belülről rendezed a Velem való 
kapcsolatodat. Általam és Velem csak Bennem lehet elindulni. Ez az első lé-
pés.

Ha számot vetettél magaddal, és visszatérsz Hozzám, akkor ketten kö-
zösen, napról napra, szinte óráról órára elkezdhetjük megoldani életed többi 
problémáját is. De előbb magaddal kell számot vetned.

Sopánkodni nem elég! Meg kell látnod, hogy hol hibáztál! Ha őszintén 
megbántad azt, amit rosszul tettél, és ígéretet teszel, hogy a jövőben vigyázni 
fogsz, akkor meg kell fogalmaznod azt, hogy hogyan képzeled a jövődet. De 
nem akkor, ha minden rendeződik körülötted, hanem akkor, ha semmi sem 
rendeződik! Éppen ezt nem tudod? Nem hát! Mert az első lépést még nem 
tetted meg! Reális épületet csak reális alapokra lehet építeni! Ez jelenti azt, 
hogy belülről indulsz el.

Szívedben kell  hogy nyugalom legyen, ha rendezted Velem életedet. 
Igen, mert e rendezés lényegéhez tartozik az a meggyőződés, hogy az az Is-
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ten, aki hajad szálait is számon tartja, az a lélek békéjének az Istene! A benső 
béke mindig következménye a  Velem való kapcsolat rendezésének. Amíg 
nincs belül béke, addig nincs rendezés sem! A rendezés hiánya nem akarás 
kérdése, hanem hit kérdése! Az élő hit mindig az Én békémnek hordozója!

Ha már az Én békém van szívedben, akkor minden reggel meg kell be-
szélned Velem az elinduló nap tartalmát, és kérned kell életedre áldásomat. 

Ez tehát a megoldás. Minden más próbálkozás csak porhintés, önámí-
tás, menekülés a problémák megoldása elől, s végső soron olyan narkotikum 
használata, amely lehet ugyan  ideig-óráig  fájdalomcsillapító, de igazi gyó-
gyulást soha nem fog eredményezni.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1312.
Kérdező: SZERETETHIÁNYBAN SZENVEDEK

1. Úgy éreztem, hogy férjem nem szeret igazán. Ez nagyon fájt.
Később azt tapasztaltam, hogy nem fogadnak el engem mások sem szeretet-
tel, pedig nem akartam senkinek ártani. 

2. Jézustól közvetlenül kaptam beavatást.
HANG: "Drága Gyermekem!

1.A  megsérült  emberi  természetnek  egyik  legkirívóbb  ferdesége  az, 
hogy nagyobb bennetek a "szeretném, ha szeretnének", mint az, hogy "szeret-
nék jobban szeretni". 

E másodikat Én élem meg bennetek. Az elsőt az ártó erők növelik ben-
netek. Mindkettő végtelenre van nyitva.

Az első, tehát az, ha szeretetet vársz, ez egyre nagyobb keserűséggel 
tölt el, mert e negatív gondolkodás mindig azt állítja eléd, hogy azokban kell 
csalódnod, akiktől a legtöbb szeretetet vártad. Ennek forrása az Ősellenség!

A második, tehát az, hogy növekedj a szeretésben, egyre nagyobb ben-
ső békével tölt el még akkor is, ha nem vagy megelégedve önmagaddal. Igen, 
mert ilyenkor az elégedetlenséged egészséges önismeretből, tehát tőled jön, 
míg a benső békéd az Én boldogító jelenlétem benned. Ennek forrása tehát 
Én vagyok!

2. A Tőlem jövő beavatást nevezitek Lélekkeresztségnek. Ez egy olyan 
istenélmény a beavatandó, az  újjászületett  számára,  amely lepecsételi  őt  a 
Tőlem kapott szerepre. Amennyiben ezt átélted, annyiban vállalnod kell ezt a 
szerepet! Az vele jár ezzel, hogy bántani fognak. Ez nem baj! Ez kitüntetés! 
A fontos az, hogy te jogos alapot ne szolgáltass másoknak arra, hogy szere-
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ped miatt bántsanak. Akik ennek ellenére bántanak, azok segítenek neked ab-
ban, hogy sorsomban osztozz!

Megáldalak a TÜRELEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1313.
Kérdező: KÖRNYEZETEMRŐL, MEDJUGORJÉRŐL

1. Kitől kapta Apám a segítséget?
2. Hogyan segíthetek Erzsébet testvéremnek?
3. Nagyanyám közvetítette az égi kegyet?
4.Kivel találkoztam, amikor oly boldogságot éltem át Medjugor-

jében?
5. Volt fiamnak megtapasztalása a túlvilági életről?
6. Mit kell tennem a család tagjaiért?
7. Ártani akarnak a rossz szellemek Mária gyermekeinek?
8. Visszatérő álmomban gyermeknek adtam életet.
9. Több a nő az imádságoknál, mint a férfi. Miért?
10. Vezetőink mintha nem várnák ennek beteljesülését: ”Jöjjön el a Te 
országod!"
11. Mi a további teendőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
11 kérdést írtam ki leveledből. Jelenleg 11 kötet jelent meg a HANG-
könyvekből.
Mivel Én csak az igazat mondhatom neked szeretettel, ezért be kell ér-

ned azzal, hogy kevés kérdésedre adok választ, és ezek a válaszok is rövidek 
lesznek. Azért vagyok kénytelen így tenni, mert te elsősorban nem könyvek-
ből, nem másoktól hallott ismeretekből építed ki lelked fejlődési vonalát, ha-
nem tapasztalatból  !   Így aztán kár szaporítanom a szót!

1. Leveledből nem egyértelmű, hogy mit értesz a "segítés" szó alatt. 
Minden, ami épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem jön, bárki közvetítse is azt!

2. Magadon kell segítened! Akkor segítesz magadon, amikor lelkiisme-
reted szerint teszed azt, amit teszel. Bármit teszel, az mind javára válik azok-
nak, akik Istent szeretők. És bármit teszel, nem segít azoknak, akik nem Is-
tent szeretők! Istent szeretővé nem tudsz senkit tenni! Én sem!

3. Mindenki közvetít égi kegyelmet! Az Istent szeretőknek még az ör-
dög is ezt teszi!
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4.  Medjugorjében Anyámmal  találkozik  az,  aki  gazdagodik lelkileg. 
Anyám azt használja fel erre, akit akar! Teljesen fölösleges olyan kíváncsis-
kodás, amely az önközpontúságot segíti elő!

5. Amit fiadtól kell megkérdezned, azt ne Tőlem kérdezd meg!
6. Bár nem személyekben, hanem feladatokban kell gondolkodnod, de 

e feladatokat természetesen személyekhez kell kötnöd. Tehát nem lehet gya-
korlatban tisztán mindenkire alkalmazható tanácsot adnom. A szeretni taní-
tás elvét  a gyakorlatban Istentől  kiimádkozott  és megkapott  bölcsességgel 
kell alkalmaznod (Jakab levél 1;5).

7. Az, hogy az ártó erők mit  akarnak, az nem érdekes. A fontos az, 
hogy tudd: Én legyőztem a világot. Aki tehát az Én oldalamon áll, az a győz-
tes oldalán áll!

8. Álmod arra figyelmeztet, hogy te is kegyelemközvetítőm vagy!
9. A férfiak eszmében gondolkodnak, a nők személyben. Ezért vannak 

többen a nők olyankor is, amikor az Én eszmém elhomályosult a köztudat-
ban! Jobb volna, ha a nők is eszmében gondolkodnának, mert akkor keve-
sebb lenne a vallásos pótcselekvés, és több a tevékeny szeretet! 

Az engesztelő imaóráknál mérhetetlenül többet jelent számomra az, ha 
egy pohár vizet adtok a szomjazónak, ha etetitek az éhezőket, ha felruházzá-
tok a ruhátlanokat, ha vigasztaljátok a szomorúakat, ha látogatjátok a betege-
ket! 

Nekem nincs szükségem vigasztalásra, sem sajnálatra. A Getszemáni 
kertben nem azért kívántam virrasztást tanítványaimtól, hogy Engem vigasz-
taljanak, kiengeszteljenek,  hisz távolabb mentem tőlük! A keresztutamon le 
is állítottam azokat az asszonyokat, akik ott siránkozni kezdtek Miattam! És 
arra sincs szükségem, hogy elmondjátok, hogy ti milyen jók vagy nem jók 
vagytok, sem arra, hogy arról győzködjetek Engem, hogy mit csináljak vele-
tek, a világgal!  

Nekem arra  van  szükségem,  hogy meghallgassátok,  mit  kell  nektek 
tennetek, hogy Én élni tudjak bennetek és másokban is. A szeretni tanításnál 
nincs fontosabb a világon! Ezért jöttetek le a Földre. Ezért jöttem le Én is! 
Hidd el, nagy gondban vagyok Én a ti engeszteléseitekkel! Engem nem en-
gesztelni kell, hanem megélni  !  

11. Vezetőitek azért nem hiszik el, hogy eljöhet az Én országom, mert 
általában ti sem hiszitek el, hogy már el is jött! Pedig Velem eljött!
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11. Örülj nekem, és bízz abban, hogy jobbat nem tudsz tenni másoknak 
sem, mint azt, hogy tanúskodsz a benned lévő Mennyországról! A boldog Is-
tent csak boldog gyermekek tudják képviselni!

Figyeld meg! A rádióban, tévében csak a katolikusok szoktak sopán-
kodni! A különböző szekták nem panaszkodnak, mert azt élik meg, hogyha 
Én az övék vagyok, akkor csak boldogok lehetnek!

E kérdésedre tehát, hogy mit kell tenned a lelki életed és a jóság terje-
dése érdekében, ezt mondom: Dicsőíts, dicsőíts, dicsőíts! Hálálkodj, hálál-
kodj,  hálálkodj!  Nincs más módja annak, hogy terjedjen az Isten országa, 
mint az, hogy terjednek azok, akik észreveszik, hogy Velem már el is jött kö-
zétek az Isten országa!

Nagyon szeretlek, és arra kérlek, hogy éjjel inkább aludj, mint imád-
kozz, és nappal inkább örülj, szeress, mint bűnbánatos légy! Lehet, hogy ke-
vesebb élményben lesz részed, de az biztos, hogy több és maradandóbb gyü-
mölcsöt fogsz teremni. Mert a Lélek gyümölcsei: Galata levél 5;22-23. Ezt 
várom tőled!

Megáldalak a LÉLEK GYÜMÖLCSEIVEL!"
*******************************************************

1314.
Kérdező: MIT AKAR ISTEN VELEM?

1. Isten akarja, hogy munkanélküli legyek?
2. Mi lesz a vége annak, amibe most belefogtam?
3. Szeretnék mindenkin segíteni!
4. Miért nem hiszik el, hogy jó vagyok?

HANG: "Drága Gyermekem!
Jól írod leveledben, hogy kérdéseidhez hasonló kérdéseket már gyak-

ran tettek fel Nekem. Te személyre szólóan akarod hallani válaszomat, ám 
legyen. Válaszolok, de nyomatékosan felhívom figyelmedet arra, hogy érde-
mes elolvasnod és megszívlelned az eddig megjelent HANG-omat, mert lel-
ked fejlődéséhez feltétlenül szükséged van arra a tanulékonyságra, amelyet e 
könyvek átelmélkedése feltételez!

1. A szó szoros értelmében munkanélküli ember nem létezik! Az em-
ber, ha nem dolgozik, ne is egyék (2Tesz 3;10)!

Abban az értelemben, hogy van-e olyan állásod, amelyért fizetés jár, 
vagy nincs, a munkanélküliség nem az Én területem! Minden ember azért 
jött le a Földre, és ez az Én leghőbb vágyam is mindenkivel kapcsolatban, 
hogy szeretni tanítsátok egymást úgy, ahogy Én tanítottalak benneteket sze-
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retni. Én egy új parancsot hoztam nektek: "Úgy szeressétek egymást, ahogy 
Én szeretlek titeket" (János 13;34)! Ha ezt teszed, akkor nem lesznek megél-
hetési gondjaid, mert akkor Isten munkatársa vagy!  Ő pedig senkinek sem 
marad adósa!

2. A legtöbb emberek által kitűzött cél elérése annyi szabad döntéstől 
függ, hogy nincs értelme jóslásokba bocsátkozni, mert történhet minden, és 
mindennek az ellenkezője is. A földi élet a rizikóvállalások sorozata. 

Egyetlen rizikómentes vállalkozás van: a szeretni tanítás! Ez azért rizi-
kómentes, mert mindennap újra kell kezdeni, és kiindulása nem függ senki-
től, csak attól, aki vállalja! E téren nem az eredmény a fontos, hanem a szán-
dék, az elindulás! Meg kell  tanulnotok,  hogy Istent nem lehet beállítani  a 
mulandó anyagi érdekek biztosításának szolgálatára!

3. Nagyon jó a szándékod! Ebből ne engedj! De, hogy ez mennyire si-
kerül majd, az már nem a te területed!

4. Valakinek jóságát nem hinni, hanem látni kell!
Drága Gyermekem! Engem a szeretetem hozott le a Földre, és e szeretet vitt 
vissza a mennybe. E szeretethez való hűségem juttatott a keresztre (Lukács 
24;26)! Ha Engem valóban követni akarsz, akkor mindent szíved szereteté-
nek kell alárendelned. Ha ezt teszed, akkor mindent megtettél boldogságod 
érdekében, bármi is  ennek következménye. Ha nem ezt teszed, akkor sem-
mit sem tettél boldogságod érdekében még akkor sem, ha az egész világot 
megnyerted is (Máté 16;26, Márk 8;37, Lukács 9;25).

Drága Gyermekem! Örülök jó szándékodnak! Erőm mindaddig  árad 
feléd, amíg gondban Miattam, mint CÉL miatt leszel, és nem anyagi dolgok 
miatt, amelyek legjobb esetben is csak ESZKÖZÖK lehetnek!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1315.
Kérdező: TÚL SOK A FÁJDALMAM

1. Hogyan viseljem el fájdalmaimat?
2. Miért vannak rajtam e csapások?

HANG: "Drága Gyermekem!
Nagyon nehezen tudom megértetni veletek, hogy egyrészt boldogságra 

vagytok teremtve, másrészt a Föld a pokolnak egyik megjelenülése.
Ez azt jelenti, hogy a boldogságot már itt a Földön meg kell találnotok, 

de nem állapotszerű maradandóságban, mivel a Földön minden mulandó, ha-
nem magjában, tehát szívetekbe beültetett reményben. De ugyanakkor tudno-
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tok kell, hogy karmikus sorsotok, amelyet vállaltatok, mielőtt a Földre jötte-
tek, éppen arra valók, hogy feloldjátok itt a Földön a lelketekben lévő gör-
csöket.

1. Fájdalmad mindenképpen elviselhető, mert Én senkinek nem enge-
dek olyan keresztet cipelni, amelyhez az erőt meg ne adnám. Csak az roppan 
össze keresztje súlya alatt, aki kikapcsol Engem életéből.

De nem elég cipelni a keresztet. Annak értelmet is kell adnod! A te ke-
reszted értelme az, hogy felismerd: hitedet neked kell erősítened, mert ennek 
segítségével érted csak meg, hogy nem automata vagy, hanem munkatársam 
itt a Földön arra, hogy másokat is Hozzám irányíts!

2. Előző életed görbe vonásait egyenesre kell kalapálnod! Előző életed-
ben csak üzletet láttál a halálban, mert egy temetkezési vállalatnál szolgáltál, 
s szenvtelen arccal szemlélted azok fájdalmát, akik gyermekeiket temették. E 
magatartásod miatt vállaltad azt a sorsot, amely most osztályrészed.

Drága Gyermekem! Légy kitartó és hűséges! Nem engedem, hogy el-
pattanjon a húr, mint apád esetében történt! Bízz jobban Bennem! Csak Ná-
lam van megoldás! De Nálam tényleg megtalálhatod szíved békéjét! Nem 
bódulat,  nem narkotikum, amit  Én ajánlok,  hanem a legszentebb valóság, 
amely megistenítheti életedet.

Nekem is ki kellett innom a szenvedés kelyhét! Nekem is segítségre 
volt szükségem akkor. Jött is az angyal, és megerősített (Lukács 22;43)! Ne-
ked is kérned kell az angyalok segítségét! Ők nagyon szeretnek téged, és vár-
ják, hogy feléjük fordulj, és kérd segítségüket!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1316.
Kérdező: GYERMEKEM SÁTÁNISTA

1. Gyermekem sátánista. Mit tegyek?
2. Te küldted a páromat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a kapcsolat, amelyben fiad van, a te számodra nem oldható meg 

egyértelműen és véglegesen úgy, hogy neked valamit  tanácsolok,  és azzal 
meg is van oldva a probléma.

Te már az Enyém vagy, így közösen tudjuk megoldani ezt a nehézsé-
get, szinte darabonként.

Minden áldott  napot,  amelyet  Atyám ad  neked,  egy komoly reggeli 
imával kell indítanod. Kérned kell magadra, fiadra, az egész házra Isten áldá-
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sát, és kérned kell angyalaimat, hogy álljanak munkába mellettetek annak ér-
dekében, hogy ne csak elviselhető legyen az elinduló nap, de érdemszerző is 
mindannyitok számára.

Nagyon kell kérned őrangyalodat és mindazokat a segítő szellemeket, 
akik tehetik, hogy takarjanak be téged védő képességeikkel. 

A másik, amit kérned kell naponta, az a BÖLCSESSÉG! Csak Lelkem 
bölcsességével tudod megtalálni azokat a szavakat, amelyekből fiad felé gyó-
gyító erő áradhat.

Fontos még számodra az a bizonyosság, hogy te a GYŐZTES oldalán 
állsz! Feletted nem lehet hatalma annak, akit Én már legyőztem.

Nagyon kell vigyáznod arra is, hogy ne légy bűnrészes! Tehát ne támo-
gasd anyagilag olyasmiben fiadat, amiről tudod, hogy nem jó! Teáltalad nem 
szabad, hogy pénze legyen olyan szórakozásokra, amelyeket te helytelení-
tesz. Ha ő gonosz módon a te akaratod ellenére mégis szerez, az az ő baja. 
Csak te ne segítsd őt ebben!

Egyszer valaki nagyon szellemesen így fejezte ki e magatartást: "Aki 
rosszul szeret, az gyűlöl! Aki jól gyűlöl, az szeret!" (Ágoston) Rosszul szere-
ted tehát fiadat, vagyis gyűlölöd, ha a rosszban segíted. Helyesen szereted őt, 
ha ő azt éli meg, hogy nem szereted, mert nem elégíted ki kazetta-vásárló, 
diszkós kívánságait. Rosszul szereted akkor is, ha engeded őt, hogy a szent-
képeket, stb-t leszedje a falról! Amíg te adsz neki enni, addig azt kell tennie, 
amit te akarsz, s ha ez nem tetszik neki, akkor menjen oda, ahol azt teheti, 
amit ő akar. De te nem lehetsz bűntársa!

Drága Gyermekem! A helyes szeretethez erőre van szükséged. Tőlem 
ezt az erőt mindig átveheted! Meg kell szüntetned azt a megkötözöttségedet 
fiaddal, ami téged is kárhozatba taszít!

Ne félj! Én nem engedek senkit erején felüli kísértébe esni! Csak hidd 
el,  hogy mindennap újra és újra neki kell  látnod annak a reggeli  imának, 
amely Engem és angyalaimat mozgósítja érdekedben.

Nagyon szeretlek. És fiadat is nagyon szeretem! De helyesen! Tanulj 
Tőlem helyesen szeretni! Én még Anyámat is megtagadtam, amikor nem úgy 
gondolkodott, ahogy Én azt helyesnek láttam (Máté 12;49-50)! Pedig Anyám 
nem volt akárki!, főleg fiadhoz viszonyítva! Pétert is lesátánoztam és elza-
vartam, amikor nem úgy gondolkodott, ahogy elvártam tőle (Márk 8;33)! Pe-
dig ő sem volt akárki, fiadhoz viszonyítva!

Drága Gyermekem! Nagyon szomorú, hogy az ördög mellett sokan na-
gyobb bátorsággal és meggyőződéssel állnak ki, mint Mellettem! Pedig Én 
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csak azt tudom megvallani mennyei Atyám előtt, akinek van hite, bátorsága 
kiállni Mellettem, amikor valaki Ellenem támad (Máté 10;32)!

Lelkem mindenkit és mindenkitől szabaddá tud tenni (2Kor 3;17)!
2. A második kérdésedre nem tudok válaszolni, mivel Én nem küldök 

senkit senkinek "párjául"! Isten mindenkit önmagára teremtett, mert Nála na-
gyobb boldogság nincs! Tehát csak Ő, tehát csak Én lehetünk "párod"! Azt 
neked kell eldöntened, hogy kinek engeded meg, hogy segítsen téged Hoz-
zám közelebb kerülni!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

1317.
Kérdező: ÉRDEKEL A MÚLT ÉS A JÖVŐ

1. Mi az eredete a szárnyas lények ábrázolásának?
2. Miért nem tájékoztat bennünket a Biblia az emberiség előtti
    korról?
3. Mikor és  miért lettünk teremtve?
4. Az új Földön mit fognak a szerencsések csinálni?
5. A bennünk lévő teremtési vágy csak Istentől jöhet!
6. A Mennyországban végül is mihez kezdünk?
7. Mit mondjak ezekről a növekvő gyermekemnek?

HANG: "Kedves Barátom!
A Földet, egy országot, egy várost, egy házat, de még egy fát is külön-

böző oldalról lehet megközelíteni. Bármely oldalról közelíted is meg, mindig 
hiányolni fogod a másik megközelítési mód eredményeit. Ha pedig olyan lá-
tásra tennél szert, mely által egyszerre minden oldalról szemlélhetnéd ezeket, 
akkor is hiányérzeted lenne. Miért? Azért, mert akkor is mindent csupán "kí-
vülről" látnál!

A Teremtő mindenben benne van létbentartó módon! Tehát mindenben 
csak belülről kifelé van a megoldás. 

Minden teremtmény két út előtt áll e téren. Vagy elfogadja ezt, vagy 
ágál ellene! Te ágálsz ellene, és jól teszed, hogy ágálsz! Csak ezáltal jutsz te 
is  belülről arra a végkövetkeztetésre, hogy a külső próbálkozások előbb-u-
tóbb mind zsákutcák! 

A legtöbb ember nem ágál, hanem csendesen belenyugszik a tényekbe, 
és így, mintegy ruhaként húzza magára azt a természetellenes kényszerzub-
bonyt, amely végül is lelkileg lustává zsibbasztja hordozóját. A misztikusok 
azért a világ legnagyobbjai a földi élet szellem-birodalmában, mert belülről, 
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a FÉNYBŐL indulnak el. Te is ezek közé tartozol! "Kezdetben volt a VILÁ-
GOSSÁG!" Bennem EZ jelent meg közöttetek!

A szeretés és a megismerés! A szeretés teremtő erőt hordoz. A megis-
merés pedig a szépség ideáját! E kettő teremtetlen VALÓSÁGA maga az IS-
TEN! E kettő: ACTUS PURUS, belülről megvalósító, véget nem érő, tehát 
örök teremtés! E KETTŐ befelé azért  HÁROM, mert  az ERŐNEK és az 
IDEÁNAK  a FOLYAMATA is VALAKI!

Nem kell tehát tartatnod attól, hogy más dimenziókban az unalom, a 
lustaság  vár  rátok!  Ellenkezőleg!  Az  unalom,  a  lustaság  csak  a  kívülről 
szemlélőnek lehet osztályrésze, és kell is hogy az legyen! Mivel ez idő kér-
dése, ezért van újraszületés! Misztikussá kell válnotok ahhoz, hogy belülről a 
szépséget, a harmóniát  véget nem érő gazdagodásban kibontó  TEREMTŐ 
ERŐVEL kapcsolódjatok össze! Ez csak a FOLYAMAT, a SZENTLÉLEK 
által történik!

Most rámutatok, megválaszolom belülről, röviden, kérdéseidet.
1.  Az  emberi  vágyak  fantázia-szárnyalásai  különböző  erő-szimbólu-

mokban formálódtak meg akkor, amikor még a misztika volta a szellemi lé-
nyeknek, tehát az embereknek természetes itt a Földön.

2.  Ember  előtti  kor  az  ember  számára  nincs!  "Belülnézetben" nincs 
sem múlt, sem jövő! Csak jelen van! MINDIG CSAK JELEN!

3.  A jelenben és a jelenre lett  mindenki  teremtve!  Tehát  arra,  hogy 
mindannyian  a  teremtő  erőnek és  a  teremtetlen  szépségnek,  harmóniának 
megélői legyetek. 

4.5. kérdéseidre már röviden válaszoltam.
6. A Mennyország nem statikus állapot. A fejlődésben, a teremtő erő 

működésében nincs megállás (1Jn 3;2)!
7. Gyermekednek a jóakarat boldogító megéléséről kell  tanúskodnod 

azon a szinten, amelyen ő áll!
Megáldalak  a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 

*******************************************************
1318. 
Kérdező: MEGVÁLTÓI TETT AZ EMBERÁLDOZAT?

 Miért ismerjük el az emberáldozatot megváltói tettnek?
HANG: "Kedves Barátom!

Csak erre az egy kérdésedre válaszolok most röviden. Azért röviden, 
mert a HANG-kötetek bőségesen szólnak erről. A másik két kérdésedre csak 
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akkor tudok válaszolni, ha bővebben kifejted, hogy mi a problémád. Bár el-
képzelhető, hogy akkor magad is rájössz a megoldásra.

Ki kell tisztáznod magadban, hogy mit értesz emberáldozatnak és mit 
értesz megváltói tettnek.

Ha valaki életét adja barátaiért, és ez az ő részéről  emberáldozat, ak-
kor ez a legnagyobb szeretet kifejezése (János 15;13)! Ha valaki elveszi a 
másik ember életét, az gyilkos!

Ha megváltói tett alatt azt érted, hogy valaki életáldozata révén új, jobb 
felismerésre jutottál, akkor ez az áldozattá vált szeretet következménye ben-
ned! Ha azt érted megváltói tetten, hogy valaki életáldozatával helyetted va-
lamit megtett, akkor tévedésben vagy. Ilyen megváltói tett nincs! 

Én értetek és miattatok áldoztam fel életemet, hogy jobb, szebb, boldo-
gítóbb belátásra jussatok, s ennek következtében Tőlem erőt nyerve, azt az új 
látást életté tudjátok váltani. De helyettetek semmit nem tettem meg! Nem 
vagytok bábuk a kezemben, hanem élő, érző partnereket keresek a szeretet 
országának elfogadására, megélésére, felajánlására mások számára. 

Értetek és veletek  mindent, de helyettetek  semmit! Én csak abban tu-
dok  élni,  aki  Engem  elfogad,  befogad!  Automatikusan  egyetlen  szellemi 
lénnyel sem tudom Magamat elfogadtatni!
      Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a BEFOGADÁS  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1319.
Kérdező: HOGYAN BEFOLYÁSOL A KÜLSŐ HATÁS?

Normális dolog érezni műsorok, emberek gondolatainak, eszméi-
nek szellemiségét?

HANG: "Kedves Barátom!
A világon minden és mindenki hordoz valamilyen szellemiséget. Min-

den kapcsolat lényegéhez tartozik az, hogy hatást gyakorolnak egymásra.
Amikor élőlényekről van szó,  akkor ez az egymásra gyakorolt  hatás 

mindkettő számára kikerülhetetlen. Ha csak az egyik fél élőlény, a másik egy 
műsor, szerkezet, rádió stb., akkor az érzékelhető hatás csak az élőlény szá-
mára érzékelhető, és ez nagyon is természetes!

Éppen azért kell megválogatnotok barátaitokat, műsoraitokat, lemezei-
teket, hogy az azokból sugárzó szellemiség építsen, és ne romboljon bennete-
ket.

Van angyali és van sátáni zene! Van angyali és sátáni műsor. Sőt, egy 
és ugyanazon műsorban is van úgy, hogy mindkettő sugárzik feléd! 
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Azért van megkülönböztető képességed, hogy különbséget tudj tenni! 
Azért vagy szellemi lény, hogy lehetőségeidet saját lelked építésének szolgá-
latába állítsd, s ne lelked álljon szolgálatába olyan szellemiségeknek, ame-
lyek elembertelenítenek.

Azt nevezitek normálisnak, amely "külsőleg" általános, tehát nem lóg 
ki a sorból. Erre törekedni is kell mindaddig, amíg nem akadályoz az elmé-
lyülésben.  Az  elmélyültség  nem  úgy  szokott  megnyilvánulni  "külsőleg", 
hogy az a feltűnő kilógásával hatna másokra!

Engem  nagyon  normális  embernek  tartottak,  pedig  mindenki  tudta, 
hogy különleges adottságokkal rendelkezem! Mindenki tudta, hogy úgy be-
szélek, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. De azt is 
megérezték Rajtam, hogy Én nem érdekes  akartam lenni, hanem hasznos!

Az erkölcsi hasznosság elve a legdöntőbb! Mélyítsd magadban bátran 
azt  a képességet,  amely a különböző szellemiségek megérzését finomítják 
benned. E finomításnak egyik legjobb és leggyakorlatibb eszköze ez a szem-
pont: mennyire hasznos neked, és rajtad keresztül másoknak!

Megáldalak a 
SZELLEMEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK LELKÉVEL!" 

*******************************************************
1320. 
Kérdező: MEGALÁZOTTNAK ÉRZEM MAGAM

1. Hogyan kezeljem helyesen betegségemet?
2. Házastársam egyáltalán nem értékel, sőt megaláz!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Először is tudnod kell, hogy problémád általános emberi probléma. 

Annyira általános és annyira emberi, hogy senki sem képes e problémát kike-
rülni a Földön.

Azért fontos ezt tudnod, mert pszichikailag óriási nyomással tud nehe-
zedni ez a probléma azokra, akikben nem tudatosul az, hogy ez mindenki 
problémája! Mi a megoldás?

A megoldás az, hogy nem a betegségre, hanem a betegségben is elvé-
gezhető feladatokra kell  koncentrálnod.  Tehát nem azzal  kell  győzködnöd 
magadat, hogy ’mi mindent kéne csinálnod, és te mi mindent csinálnál’, ha 
nem volnál beteg, hanem azzal, hogy hogyan tudj élni együtt betegségeddel! 
(Különben lényegében ez a megoldás a másik problémádra is!)

Tudatosítanod kell magadban, hogy neked nincs más feladatod, csak 
az, hogy az Én elvárásaimnak tégy eleget. Én pedig vagy nem kérek tőled 
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olyat, amit nem tudsz megtenni, vagy ha kérek, akkor megadom hozzá azt az 
erőt, egészséget, eszközöket is, amelyek szükségesek az Általam kért feladat 
elvégzéséhez. Minden normális ember így viselkedne! Csak nem gondolod, 
hogy Én rosszabb vagyok, mint egy átlagember?!

Nem arra kell törekedned, hogy meggyógyulj, hanem arra, hogy sze-
ress! Ennek legtöbbször következménye a gyógyulás is! Nem az egészség 
boldogít, hanem a szeretés! A szeretés a leghatékonyabb gyógyító erő!

2. Társad menekülőben van! Sokkal rosszabb helyzetben van, mint te! 
Neked csak el kell hinned a fentieket! Neki egész életvitelén kellene változ-
tatnia ahhoz, hogy boldog legyen. Amíg a bódultság állapotában van valaki, 
addig csak látszatra jó neki! Az elbódult emberek mind iszonyatos felébredés 
előtt állnak! Mentsen Isten téged ettől!

Ne akarj  hát  egy elbódult  ember  kedvében járni!  Inkább sajnáld őt! 
Szánalmas az a munkás, akiről tudni lehet, hogy a fizetés napján üres boríté-
kot vehet majd át, s abból kell tovább élnie!

Te az Enyém vagy! Én már itt a földi életedben is békét akarok terem-
teni szívedben. Ezt csak akkor tudom megtenni, ha nem engeded, hogy vá-
gyaid vezéreljenek, hanem az Én Lelkemre bízod magadat! Maradj a realitás 
talaján! Velem csak a VALÓSÁGBAN lehet találkozni. Én csak a VALÓ-
SÁGBAN tudlak követni, tudok veled együtt élni! A valótlanság másik neve: 
hazugság! Ez távol van Tőlem. Legyen tőled is távol!

Ne azon keseregj, ami nincs, hanem annak örülj, ami van! Tehát Ne-
kem! Nekem, aki nemcsak vagyok, de érted vagyok benned! Érted vagyok 
benned, hogy tudd meglátni és megvalósítani azokat a feladatokat, amelyeket 
lehetőségeid, adottságaid figyelembevételével megvalósíthatsz!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1321.
Kérdező: CSALÁDOM JÖVŐJÉRŐL...

Családunk jövőjével kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Te nem problémákat akarsz megoldani,  hanem jósoltatni  akarsz ma-
gadnak Velem. Szoktam jósolni is, de mindig csak boldogságotok érdekében, 
és sohasem kíváncsiságtok kielégítésére. Én nem azért vagyok, hogy érdekes 
legyek, hanem azért, hogy hasznos legyek!

Az, hogy mi lesz családoddal a jövőben, az lényegében nem érintheti 
boldogságodat,  mert  előbb-utóbb  mind-mind  meg  fogtok  halni,  és  akkor 
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folytatódni fog az a sorsvonal, amit itt és most, tehát a jelenben kiépítettetek 
magatoknak. Ez azt jelenti, hogy egyetlen dolog a fontos, a jelen! 

Te írod, de csak úgy a végén mellesleg, hogy félted a gyermekeidet. 
Pedig ez valóban lényeg!  Erre válaszolnom kell!

 Nem jó, ha félted a gyermekeidet. Nem jó, ha bárkit féltesz magadon 
kívül! Csak magadat kell féltened, éspedig önmagadtól! Mindenkinek csak 
önmagát kell féltenie önmagától, mert senki nem képes sem boldoggá, sem 
boldogtalanná tenni senkit, csak önmagát! Aki élő kapcsolatban van Velem, 
az boldog, aki nincs élő kapcsolatban Velem, az boldogtalan! Boldogtalan 
akkor is, ha jól érzi magát. Igen, mert csak azért érezheti jól magát, mert nem 
használja az eszét arra, amire kapta, amire az esze való!

Amíg ezt nem értetted meg, addig semmit nem értettél meg sem abból, 
hogy miért jöttél a Földre, és abból sem, hogy Én miért jöttem a Földre!

Drága Gyermekem! A jelenre koncentrálj! A jelent kell megszentelned. 
Ennek  az  egyik  nélkülözhetetlen  eszköze  a  komoly,  bensőséges reggeli  
imádság! Ha velem indulsz reggelenként, ha napközben Értem teszed azt, 
amit tenned kell, ha este Nekem adsz hálát az elmúlt napért, akkor nemcsak 
életed utolsó napján nem leszel gondban, de hátralévő egész életed - függet-
lenül attól, hogy családodnak milyen az élete - az Én békémnek lesz hordo-
zója! Számodra ez a fontos!

Kimondhatatlan szeretettel szeretlek, és megáldalak 
      SZERETŐ  SZÍVEM  BÉKÉJÉVEL !

*******************************************************
1322.
Kérdező: SZERETNÉK KIBONTAKOZNI !

1. Hogyan tudnám jobban megélni nőiességemet?
2. Hogyan tudom megtartani férjemet?
3. Hogyan szabadulhatnék meg bajomtól, betegségemtől?
4. Lelkem gazdagodását hogyan segítheti elő a család?
5. Önzésemtől hogyan lehet megszabadulnom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sok olyan probléma van, melyeket nem lehet közvetlenül megolda-

ni, csak közvetve. A legtöbb problémád ilyen!
Ne nőiességed fokozására törekedj, hanem arra, hogy az Általam jónak 

látott feladataidat lehető legjobban végezd el. Nem úgy, ahogyan szeretnéd, 
hanem úgy, ahogyan lehet! Ha elképzeléseidhez akarod igazítani magatartá-
sodat, akkor mindig elégedetlen leszel. Ha cselekedeteid tükrében törekszel 
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megismerni magadat, akkor alázatos és megelégedett leszel akkor is, ha má-
sok nincsenek  megelégedve  veled.  Ez  nem jelenti  azt,  hogy légy mindig 
megelégedve magaddal! De igenis jelenti azt, hogy csak akkor fog vádolni 
lelkiismereted, amikor e vád jogos lesz! Tehát nem bénul le jóra való törek-
vésed, csak helyes mederbe kerül.

2. Semmiképpen sem lehet szempont előtted az, hogy férjed megtartsd! 
Azt a férfit, akit úgy kell megtartani, azt megette a...! Neked egyetlen fő fel-
adatod van, hogy magadat megtartsd Mellettem! A többi az Én dolgom! Ez 
mindaddig érvényes, amíg valóban az Én elgondolásom szerint akarsz bol-
dog lenni! Azt pedig tudnod kell, hogy csak az Én szándékom szerint lehet 
mindenki  boldog!  A  boldogtalanság  éppen  az,  ha  valaki  figyelmen  kívül 
hagyja az Én szándékomat!

3. A bajokból, betegségekből való szabadulásnak is az az útja, amiről 
mindig beszéltem nektek. A nem-ártás, megbocsátás, segítés szent háromsá-
ga szüntet  meg bajokat, betegségeket, töröl le könnyeket, gyógyít sebeket, 
tesz vidámmá szomorúakat, és tölt föl reménnyel elcsüggedetteket! 

Az egészség még senkit nem tett boldoggá! A szeretés útján még min-
dig megtalálták lelkük békéjét azok, akik ezt választották!

4. Lelked gazdagodását sem család, sem egyéb nem segítheti elő más-
képpen, csak úgy, hogy ezeket te erre használod. Ha azt kérdezed, hogy ho-
gyan használhatod fel családodat lelked gazdagodására, akkor a következőt 
mondom: Akikkel együtt élsz, azok olyan tükrök számodra, melyben torzí-
tástól  mentesen  megismerheted  magadat.  Felismerheted,  hol  van türelmed 
határa, mennyire vagy megbocsátó, mennyire vagy megkötözött az emberi te-
kintetekkel, mennyire vagy teherbíró mások elviselésében, munkában, meny-
nyire vagy ura önmagadnak, stb.

Csak a helyes önismeret segít helyes istenismeretre, és csak így lehet 
lelkileg gazdagodni!

5. Tégy különbséget az önszeretet  és az önzés között! Az önszeretet 
CSÚCSÉRTÉK! Az önzés ennek gyilkosa! Az ÖNSZERETET útja az, ami-
kor valaki Értem teszi azt, amit tesz. Az önzés az, amikor valaki nem Értem 
teszi azt, amit tesz! Aki házastársáért él, aki családjáért él, az nem Értem él. 
Az él Értem, aki az Értem élés szándékát felindítja magában, és így él máso-
kért! Az ilyen ember önszerető, önzetlen ember. Aki úgy fogalmaz, hogy má-
sokért él önzetlenül, de Engem kihagy ebből, az nem gondolta át komolyan 
szavait. Önzetlenül, tehát helyes önszeretetben csak Velem lehet élni!
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Én azért szeretlek benneteket önzetlenül, mert Atyám miatt szeretlek 
benneteket! Ezt azért jó tudnotok, mert ez azt jelenti, hogy akkor is szeretlek 
benneteket, ha nem érdemlitek meg! Tehát irántatok megélt szeretetem nem 
függ a ti jóságotoktól! Persze ehhez azt is tudnotok kell, hogy nem is attól 
lesztek  boldogok,  hogy szeretlek  benneteket,  hanem attól,  ha ti  szeretitek 
egymást Értem!

Megáldalak SZERETETEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1323.
Kérdező: MISZTIKUS DOLGOK ÉRDEKELNEK. MIÉRT?

1. Miért foglalkoztat engem annyira a megvilágosodás?
2.  A harmadik szem látását régen szellemi látásnak nevezték?
3. Ha valakibe belenézek, olyankor Te szólsz hozzám?
4. Támaszkodhatom a Titkos Tanítások címen megjelent írásra?
5. Árt önmagának az, aki nem kér, pedig segítségre szorulna?
6. Jelenlegi állapotomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Mindenki azért jött a Földre, hogy megvilágosodjék, mert ez az újjá-

születés nélkülözhetetlen velejárója!  Már az megvilágosodás, hogy vágyódol 
megvilágosodásra!  Benne állsz  annak a  megvilágosodásnak folyamatában, 
amely lehetővé teszi számodra, hogy ne kelljen majd újra lejönnöd a Földre!

Jó tehát, ha tudod, hogy a megvilágosodás nemcsak állapot, hanem fo-
lyamat is! Mint a fény, mely statikus is, dinamikus is!

2. A harmadik szem nem azonos a szellemi látással. A szellemi látás 
más dimenzióban létező valóság, mint a harmadik szemmel való látás. Ősré-
gen sok emberben és nagyon kifejletten volt meg a harmadik szemmel való 
látás. Képességileg ma is megvan ez mindenkiben. Ezt is ki lehet fejleszteni, 
mint minden meglévő képességet. Ennek most nem térek ki a módjára. Van-
nak könyveitek, amelyekben találhatsz módszereket ennek kifejlesztésére.

3. Nem te beszélsz magadnak, amikor másba tekintesz. De nem is min-
dig jó szellemek. Ezeknek eldöntéséért kell Engem és tanításomat egyre job-
ban megismerned, és gyakran kérned kell a szellemek megkülönböztetésének 
karizmáját!

4.  A  Titkos  Tanítások könyve nagyon sok igazságot  közöl,  de ez  a 
könyv is, mint minden más, sőt, maga a Biblia is, csak akkor ad biztos isme-
retet boldogságotok, tehát erkölcsi magatartásotok dolgában, ha szinkronban 
van az evangéliumaimban leírt tanításommal. Nagy kár, hogy sokan egy ér-
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tékszintre hozták az evangéliumaimban megtalálható tanításommal a hagyo-
mányokat. Emiatt nagyon eltorzult a tanításom! Sőt, oda jutottatok ezáltal, 
hogy szinte hivatalosan tagadjátok tanításom gyakorlati megvalósíthatóságát. 

Éppen különböző könyvek és hagyományok hatására mindarról, amire 
kértelek benneteket, hogy valósítsátok meg a Földön, ti úgy gondolkodtok, 
hogy majd az égben lesz erre lehetőségetek! Okos eszetekkel már nem juttok 
el odáig, hogy akkor miért kértelek benneteket erre a Földön?
(Most elsősorban arra a szeretésre gondolok, mely soha senkinek nem lehet 
ellensége, tehát nem akarhatja senki kárát, s erről még az életük árán is ta-
núskodniuk kell  Enyéimnek, ha a földi hatalmasságok válaszút elé állítják 
őket!)

Én nemcsak elmentem, de itt is maradtam közöttetek különböző mó-
don azért, hogy a Földön már megélhessétek Általam az Én békémet, mely 
nem fegyverszünet, nem csupán a rend nyugalma, hanem a szeretetem hatal-
ma,  melyet csak önként vállalhattok magatokra. A szeretés sem át nem ru-
házható, sem mások által ki nem  kényszeríthető lelkiállapot, erkölcsi maga-
tartás!

5. Aki tudja, hogy szüksége van valamire, és lehetősége is van arra, 
hogy ezt kérje, és mégsem teszi ezt meg, annak szívében egy olyan rejtett 
gőg által okozott sérülés van, amelynek gyógyulásáért imádkoznia kell, mert 
különben boldogtalan,  kedvetlen,  elkeseredett  marad.  Sőt!  Annyira be tud 
keményedni az ilyen ember, hogy sem Isten, sem ember nem tud segíteni raj-
ta. 

A  kérés  nagyon  fontos!  Kéréseitekkel  tudjátok  felkínálni  másoknak 
azt, hogy kimutassák gyakorlatban szeretetüket. Az Isten sem tudná kimutat-
ni nektek, hogy Atyátok, ha soha nem kérnétek Tőle semmit! Bizony kérései-
tekre nagyobb szükségük van azoknak, akiktől kértek, mint magának a kérő-
nek! Nektek nagyobb szükségetek van a nélkülözőkre, mint a nélkülözőknek 
rátok! Ha ezt megértetted, akkor megértettél valamit az isteni szeretet titká-
ból!

6. Jelenlegi állapotodat mindennap kontrollálnod kell. Amikor kontrol-
lálod, akkor lelkiismereteden keresztül mindig elmondom véleményemet ró-
lad!

Nagyon szeretlek! Ennek már sokszor tanújelét adtam. A jövőben sem 
fogok fukarkodni ezzel! Bízzál Bennem!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1324.
Kérdező: FELESÉGEM MEGGYÓGYUL?

1.Feleségem gyógyítható? Pszichiátrián kezelik.
2. Mit tehetek érte?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az orvosok meg tudják állapítani, hogy fiziológiás vagy funkcioná-

lis betegségről van-e szó. Mindegyik gyógyítható, de nem mindegyik azonos 
módon! 

Ha csak nyugtatóra van szüksége valakinek, akkor az csak a felszínen 
fiziológiás betegség. Lényegében funkcionális.  Ebben az esetben a környe-
zetben a szeretet növekedése és az illető gyógyulni akarása gyógyulást ered-
ményez. Igen, mert ilyen esetben a  megtérés, mint terápia, szükségszerűen 
magával hozza az idegzet megnyugtatását, a kiegyensúlyozottságot.

A fiziológiás esetekben is sokat segít a benső világ kinyílása Felém, de 
a gyógyulás orvosi kezelést is feltételez. Igen, mert amit az orvosok megte-
hetnek, azt nekik kell megtenniük!

2. Amit te megtehetsz, sőt meg is kell tenned, az az, hogy jobban kell 
bíznod abban, hogy a megoldás Én vagyok!

Ha valaki igazán átadta magát Nekem, az nemcsak önmagát adta át, 
hanem mindazt, ami, aki hozzá tartozik. Tehát családot, munkaviszonyt, ba-
ráti kört, tehát mindent! Az ilyen ember végső soron nem mondott le semmi-
ről, csupán saját elképzelésiről annak érdekében, hogy az Én elképzeléseim 
valósuljanak meg életében! Vagyis szabaddá vált mindentől olyan értelem-
ben, hogy Engem enged működni önmagában, és nem eszköznek akar fel-
használni saját elgondolásai érdekében.

Tehát saját megtérésed nélkülözhetetlen ahhoz, hogy mindazt meg tud-
jam tenni életedben, ami a te érdekeidet, boldogságodat szolgálja.

A megtérés, a szabaddá válás elsősorban nem lemondás, hanem tölte-
kezés Velem! Ennek következménye lehet lemondás, de sokkal inkább gaz-
dagodás! Amint a sötétségről csak úgy lehet lemondani, hogy vállalja valaki 
a fénnyel való betöltődést,  éppen így minden megkötözöttségről, rabságról 
való lemondás a meglátott jóért vállalt áldozatot jelenti. Boldogsághoz, jóhoz 
nem lehet ragaszkodni erőfeszítés nélkül! De ez az erőfeszítés nem a lemon-
dás keserűségét hordozza, hanem az Istenbe kapaszkodás örömét és békéjét, 
biztonságát! 
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Ezért mondhattam nektek, hogy Velem elérkezett hozzátok az Isten or-
szága, vagyis a szívbéke, melyet nem úgy adok Én nektek, amint a világ adja 
saját békéjét. A világ bódít, Én boldogítok!

A  lényeg  tehát  az  az  odaadottság,  amelyet  elvárok  tőletek,  ha  azt 
mondjátok, hogy hisztek Bennem, szerettek Engem! Ez az odaadottság pedig 
nem csupán önmagatokat jelenti, hanem mindazt, amivel kapcsolatban vagy-
tok!

Csak akkor tudjátok helyesen szeretni egymást, ha Bennem szeretitek 
egymást! Csak akkor szeretitek Bennem egymást, ha sem személyt, sem tár-
gyat nem állítotok az Én helyembe életetekben. Tehát akkor, ha arra töreked-
tek, hogy feladatokban gondolkodjatok. Előbb-utóbb úgyis rájöttök, hogy bé-
két csak ez teremt szívetekben! És jobb előbb, mint utóbb!

Kimondhatatlanul szeretem feleségedet is! Boldogságát akarom bizto-
sítani minden Általam felhasználható eszközzel. Ilyen értelemben te is  esz-
köze vagy ennek! Akkor finomul, erősödik e téren eszköz jelleged, ha az ő 
jelen állapotáért is igyekszel hálát adni. Igen, mert hálaimával tanúságot te-
szel arról, hogy te valóban elhiszed, hogy az Istent szeretőknek minden javá-
ra válik.

A hálaimának olyan ereje van, mely teljesen lebénítja, megszünteti az 
esetleges ártó erők hatékony működését. Ezért nagyon fontos a hálaima!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1325.
Kérdező: MINDENNEL GONDBAN VAGYOK

1. Gondban vagyok szüleimmel.
2. Gondban vagyok osztályomban.
3. Gondban vagyok a társadalommal.
4. A karácsonynak mi a lényege?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te azért választottad őket szüleidnek, mert Irántam való szereteted 

felbátorított erre. Én pedig azért egyeztem bele ebbe, mert irántad való szere-
tetem erejét, mint forrást, felajánlhattam neked már születésed előtt.

Minden problémád gyökere az, hogy szenveded azt, amit mindenkinek 
szenvednie kellene, de legtöbben ahelyett, hogy tennének ellene, inkább me-
nekülésben vannak a valóság elől. 
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Neked legalább van bátorságod arra, hogy ne légy megelégedett!  Ez 
nagyon fontos annak a nyitottságnak érdekében, amely által  segíthetek ne-
ked. Csak annak tudok segíteni, aki maga is akar valamit! 

Az első három kérdést egybe foglalhatom. Mindegyik megoldásának 
kezdete azonos. Velem kell egyenesbe jönnöd! Velem kell megtalálnod azt 
az összhangot, amely Lelkem jelenlétét jelenti benned. Csak Lelkem irányítá-
sával lehet pozitív eredményeket elérned otthon, az osztályodban, a társada-
lomban. Itt is áll az a tétel, hogy belülről kell elindulnod kifelé. Tehát ma-
gadban  kell  Számomra  otthont  biztosítanod,  hogy  földi  vándorlásodban 
együtt haladjunk örök hazád felé!

Nincs olyan forgatókönyv, amely tőled függetlenül készülhetne el nap-
rakész programokkal  számodra!  Neked kell  Velem naponta megbeszélned 
azt, hogy hogyan kell viszonyulnod szüleidhez, társaidhoz, az emberekhez.

Ha naponta beállítasz magadnak egy meghatározott időt arra, hogy Ve-
lem elbeszélgess ezekről, akkor lassan, de biztosan helyes úton haladsz afelé, 
ami számodra feltétlenül megoldást jelent.

Rendre pályamódosításokat kell végezned ahhoz, hogy a helyes célhoz 
egyre közelebb kerülj! Csak közös munkánk hozhat életedben olyan ered-
ményt, amely szívedet nemcsak megnyugtatja, de ki is tágítja jó irányban, 
hogy az Általam sugallt szeretetben fejlődésed meg ne akadjon.

Csak olyan válaszokat tudok adni kérdéseidre, amelyek nem teszik fe-
leslegessé, sőt feltételezik közreműködésedet. 

Naponta kérd a bölcsességet (Jakab 1;5)! Azért kell naponta kérned, 
mert e kérésed nyitja ki szíved ajtaját, hogy be is fogadd azt, amit kérsz.

E fenti  tanácsaim talán szegényesnek tűnnek, pedig ha tudnád, hogy 
mekkora kegyelem Velem találkozni, Velem beszélni, Velem járni!?! Akkor 
ezeket tartanád életed legfontosabb eseményeinek! Mert csak ezekből nőhet 
ki az a boldogság, béke, teljesség, amire lelked mélyén vágyódol, amiért le-
jöttél a Földre és amit semmivel sem lehet pótolni!

4. A karácsony lényege az a kiszolgáltatottság, amelyet gyermekként 
bemutattam nektek, és amelyet tőletek is elvárok! A karácsony lényege az, 
hogy eljöttem közétek, hogy belétek tudjak költözni! A karácsony lényege az 
ITT MARADÁSOM valósága azok számára, akik hisznek Bennem!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1326.
Kérdező: KÍSÉRTÉSBE VIHET ISTEN?
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1. Mi a feladatom, javítanivalóm?
2. Hogyan vihet Isten kísértésbe?
3. Hogyan kerülhetek közelebb őrangyalomhoz?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Reggeli imáidnak pontosan az lenne a feladata, hogy e kérdésedre 

válaszomat átadhassam neked. Esti imáidban pedig fel kellene mérned, hogy 
mit és mennyire valósítottál meg abból, amit átvettél Tőlem.

2. A földi élet a kísértések erdeje! Isten nem teheti meg, hogy kiemelje 
e kísértéserdőből azt, aki a Földön él, úgy, hogy továbbra is a Földön marad-
jon.  Ennek ellenére arra kértelek benneteket,  hogy így imádkozzatok:  "ne 
vígy minket a kísértésbe!" Azért kértelek benneteket erre, mert e kívánság ki-
fejezése nagyon alkalmas arra az egészséges önismeretre, amelyben elismeri-
tek, hogy képtelenek vagytok jók lenni Isten nélkül. Tehát nem Istennek van 
szüksége e kívánságotok megfogalmazására, hanem nektek, hogy gyengesé-
getek tudatában vágyódjatok a bűntelen élet után, és észrevegyétek Isten ere-
jét, amely rendelkezésetekre áll a kísértések idején!

3. Őrangyaloddal pontosan úgy veheted fel a kapcsolatot, ahogy Velem 
vagy bármelyik szenttel. Tehát két összetevőnek kell egybeolvadnia. Szólnod 
kell őrangyalodhoz, és hinned kell, hogy ő figyel reád, hallja szavaidat!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!
*******************************************************

1327.
Kérdező: GYENGE VAGYOK

Gyakran nagyon elfáradok. Elfogy az erőm.
HANG: "Drága Gyermekem!

Ha jól értenél a motorokhoz, akkor tudnád, hogy mennyire fontos egy 
gép működése szempontjából a megfelelő beállítás!

A földi életben szinte minden ember egy olyan helytelenül beállított 
gép, melynél hol a vágyakat kell csökkenteni, hol az erőt kell fejleszteni.

Az emberi  értelem már kitalált  önbeállítós gépeket,  tehát olyanokat, 
amelyek automatikusan tudják beszabályozni működésük ritmusát. Pontosan 
ezt a műveletet kell végrehajtanotok, de most már nem kifelé, hanem befelé, 
magatok felé is.

Drága Gyermekem! Mivel te nem vagy gép, ezért téged rajtad kívüli 
erők nem szabályozhatnak  be!  Neked kell  magadat  beszabályoznod,  tehát 
megoldanod azt a problémát, hogy vágyaid és lehetőségeid szinkronba kerül-
jenek. Ennek elvi alapja a következő:
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1. Csak azt kell megvalósítanod, amit Isten elvár tőled.
2. Isten soha nem vár el tőled olyasmit,  ami elszakíthatná idegzeted 

húrjait, tehát boldogtalanná tenne.
3. Ha belül a lelkedben azt érzed, hogy erődön felül kell dolgoznod, 

akkor azt is érezned kell, hogy Isten megadja ehhez a szükséges erőt, mivel 
Ő mindig biztosít mindent ahhoz, hogy az Ő akaratát teljesítsd!

4. Az emberi elvárások általában a hiúság virágai, termékei. Amíg va-
lakit emberi elvárások hajtanak, s ebben az emberiben ő maga is benne van!, 
tehát Tőlem függetlenül kényszeríti,  hajtja bele magát valaki bizonyos fel-
adatok felvállalásába, addig kiteszi magát annak, hogy a sötétség erői a vilá-
gosság angyalainak ruhájában tönkretegyék őt.

Drága Gyermekem! Általam, Velem és Bennem! Ez az elv mindig se-
gít, hogy helyesen szabályozd be magadat benső békéd érdekében!

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

1328.
Kérdező: KAPOTT ENERGIÁIM KITŐL VANNAK?   

1. Bizonyos élmények által energiát kaptam a gyógyításra?
2. Mit jelentenek az általam látott szimbólumok?
3. Van, aki nem Istentől jövőnek tartja a HANG-ot.
4. Elszívhatja valaki tőlem energiámat?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Te megnyíltál a szellemvilág felé, és ennek következményei azok a 

bizonyos élmények, amelyeket leírtál leveledben.
A lelki  élmények soha nem öncélúak! Mindig arra szolgálnak,  hogy 

feladatokra készítsenek fel. Bizonyos jelek mindig jelzik azt, hogy milyen fa-
ladat elvégzésére kaptál erőt, megbízatást.

Vakon soha nem szabad követned a kapott utasításokat, hanem mindig 
át kell szűrnöd józan értelmed szűrőjén. Gondolj csak arra, hogy József, az 
Én nevelőapám, amikor indíttatást kapott arra, hogy visszatérjen Egyiptom-
ból eredeti  hazájába, nem ment  oda vissza,  ahonnan menekülnünk kellett, 
mert attól tartott, hogy ott Én még veszélyben lehetek, ezért újabb jelre várt, 
majd Názáretbe vitt Engem (Máté 3;19-22). A józan ész használata tehát na-
gyon fontos!

2. A különböző szimbólumok elsősorban a szellemvilág számára jelen-
tenek különböző feladatköröket veletek kapcsolatban.  Ha szükségetek lesz 
bármelyik megfejtésére, akkor azt meg is fogjátok kapni alkalmas helyen és 
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alkalmas időben. Ne zavarjon hát, ha szimbólumokat látsz, mert bár kapcso-
latban állnak veled, de nem neked szólnak.

3. Amikor emberként jártam közöttetek, akkor sem fogadtatok be. Ép-
pen beszédeim miatt váltak ellenségeimmé azok, akik később életemre tör-
tek. Olyan próféta nincs a Földön, aki kikerülhetné a prófétai sorsot! Ez ne-
kem sem sikerült, másnak sem fog sikerülni!

A HANG-könyvek írója olyan médiumom, olyan prófétám, aki tisztá-
ban van azzal, hogy sorsa meg van pecsételve! Tisztában van azzal, hogy ha 
Engem üldöztek, akkor ezt ő sem kerülheti ki. Eddig is voltak, és ezután is 
lesznek, akik értelmes érveket felhozni ellene nem tudnak, hát próbálják mi-
nősíteni, lejáratni, befeketíteni, csakhogy ne kelljen komolyan venni azokat a 
tanácsaimat, amelyeket rajta keresztül adok nektek!

4.  A félelemnek,  a kicsinyhitűségnek bizonyos formái  képesek arra, 
hogy csökkentsék bennetek az Én energiámat, képesek gátolni erőm kibonta-
kozását bennetek! Bizony az élő hit és az elszántság egy gyékényen árulnak!

Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1329.
Kérdező: VAN KÖZÖS SORSVONAL?

1. A közös sorsvonalról kérek tájékozódást!
2. Újjászületett a párom?

HANG: "Kedves Barátom!
1.Amikor sorsvonalak Bennem összefonódnak, akkor csodálatos szere-

tetenergia árad a világba! Te is ennek voltál és vagy is előidézője! Minden 
olyan  eset,  amelyben  Bennem valaki  irányában  kifejezed  szeretetedet,  az 
egész világ jótevőjévé finomítod magadat!

Mivel minden mindennel összefügg, ezért felmérhetetlen áldássá tud 
fokozódni minden szeretetaktus! Ha mindenki erre törekedne, akkor szinte 
paradicsomi állapottá tudnátok tenni a Földet!

2.  Akinek  újjászületéséről  érdeklődsz,  annak  most  lehetősége  van, 
hogy szóljon hozzád!

' Sok benső megtapasztalásodnak vagyok most forrása, Drágám! Az a 
boldogság, amely most bennem él, amely körülfog, szavakba nem foglalható. 
Az a harmónia és szépség, az a tiszta fény és bársonyos melegség, amely cso-
dálatos friss energiahullámokkal tölt fel, és a véget nem érő boldog beteljesü-
lés hazáját otthonommá alakítja, ugyanakkor a szeretet, az öröm és béke álla-
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potát fejlődő, növekvő kibontakozássá varázsolja, hát ez kimondhatatlan és 
csodálatos!

Drágám! Érdemes jónak lenni! Csak jónak lenni érdemes! Köszönöm 
Atyámnak, hogy ezt most a HANG-médiumon keresztül is elmondhattam ne-
ked. Hangolódj továbbra is a hálára, a dicsőítésre!'

Kedves Barátom! Nekem most nincs hozzátennivalóm ahhoz, amit az 
mondhatott neked, aki nagyon hálás érted itt Előttem.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1330.
Kérdező: ÁLOMRÓL

1. "A továbbadásnak tartalmát és módját" miért kell külön 
     Veled megbeszélnem?
2. Álmom követendő, vagy vágyálom volt csupán?
3. Az önvédelem, mint sport, kedves Istennek?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Azért kell megbeszélned Velem továbbadandó gondolataidat, mert 

nem elég egy elérendő célt látni! Különböző emberekhez különböző eszkö-
zökkel lehet közeledni, bár a cél ugyanaz, vagyis az, hogy  Hozzám jutassá-
tok egymást.

2. A vágyálom is követendő, ha Hozzám segít valakit! Egy álom soha 
nem lehet szikla!  Minden álmot hozzá kell mérned lehetőségeidhez, s csu-
pán erősítést, illetve óvatosságot remélhettek az álomképektől. 

Gyakran adok lehetőséget angyalaimnak, hogy álmotokban utasításokat 
juttassanak el hozzátok, de ezek mindig megállják helyüket a józan ész kriti-
kája előtt is. Erkölcsi életetek, tehát boldogságotok nem álmaitokban, hanem 
ébrenlétben hozott döntéseitekben dől el.

3.  Minden sport  jó,  ha a  szellem felüdülését  szolgálja.  A védekező 
sport nem a szeretet eszköze. Aki bánt, azt szeretni kell, és nem visszabánta-
ni. Védekezésre elég kell legyen az ésszerű óvatosság és okosság, amelyet 
mindenkinek és bőségesen megad Lelkem, ha valaki ezeket alázattal kéri!

Ha valaki az önvédelmi sportból kikapcsolja azt, amire kitalálták, tehát 
azt, hogy mást ezáltal harcképtelenné tegyen, akkor felüdülésre hasznos le-
het.

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

1331.
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Kérdező: AGGÓDOM UNOKÁM JÖVŐJE MIATT!
Aggódom unokámért.

HANG: "Drága Gyermekem!
Aggódásod bizonyos értelemben alaptalan, bizonyos értelemben jogos!
Alaptalan az aggódásod, mert  sem unokádnak, sem másnak életét  te 

magadra venni nem tudod! Ti mindannyian külön világ vagytok még akkor 
is, ha együtt kell élnetek! Csak bemutatni tudjátok egymásnak azt, amit ma-
gatokra nézve jónak gondoltok, de át nem adhatjátok! Én sem adhatom át 
senkinek azt a gondolatot megélten, hogy boldog legyen. Csak elmondani tu-
dom Én is, ti is egymásnak azt, hogy mit gondoltok boldogítónak a másik 
számára. De ezzel el is érted azt a határvonalat, amelyet a szeretet von meg, 
nehogy uralkodni akarjatok egymáson! Lelkem csak a szabadság légkörében 
tud élni (2. Kor. 3;17)!

Tehát alaptalan aggódásod atekintetben,  hogy felelősség terhelne. Te 
csak önmagadért felelsz. Az Istent szeretőknek minden javukra válik, az Is-
tent nem szeretőkkel pedig az Isten sem tud mit kezdeni!

De jogos is aggódásod, mert aki szeret, az félt is! És ez a jogos aggódás 
képessé tesz arra, hogy a legmegfelelőbb módokat, szavakat  használd fel vé-
leményed kifejtésére unokád előtt. A többi viszont az ő dolga!

Jogos tehát aggódásod, ha ez az aggódás nem más,  mint  cselekedni 
akaró szereteted, mivel a szívbéke ennek a szeretetnek velejárója, melyet mi-
den helyesen szeretőnek ajándékként adok, mint Saját békémet!

Megáldalak SZERETETEM BÉKÉJÉVEL!
*******************************************************

1332.
Kérdező: JÉZUS TANÍTVÁNYA SZERETNÉK LENNI!

1. Lehetek Jézus tanítványa?
2. Szeretnék kis csoportot szervezni Jézusnak.

HANG: "Kedves Barátom! Minden vágyam az, hogy kívánságaid teljesülje-
nek!

1.  (Máté  28;19)  Szívemhez  csak  azok  tartoznak,  akik  tanítványaim 
akarnak lenni! A tanítvány az, aki állapotszerű tanuló.  Lelkem keltette fel 
benned is ezt a vágyat, és segít abban, hogy a vágyak területéről a létezés, a 
megvalósulás  területén  legyen  megtapasztalható  hited,  hűséged  ebben  az 
irányban!
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Én tanítványommá fogadlak! Te fogadj el Mesterednek! Én adom a le-
hetőségeket arra, hogy egyre jobban megismerj, te élj ezekkel a lehetőségek-
kel! 

2. Van egy olyan megjelenési formám közöttetek, amelyet ti az Én ti-
tokzatos jelenlétemnek neveztek. E megjelenési formámat egykor így jelen-
tettem be nektek: "Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevem-
ben, ott vagyok közöttük" (Máté 18;20).

Tehát, ha nevemben összejöttök, vagyis azzal a céllal, hogy Velem fog-
lalkozzatok, ha elhiszitek azt, hogy ilyenkor ott vagyok közöttetek, akkor va-
lami egészen szép, tartalmas életszemlélet fog kialakulni lelketekben, s en-
nek következtében valami egészen szép és tartalmas életformáról tudtok ta-
núságot tenni a világban! Vagyis, lesznek olyan megtapasztalásaitok, ame-
lyek az Én szeretetemről  tanúskodnak bennetek és általatok  a világ előtt! 
Vagyis visszhangjai lesztek a HANGOMNAK!

Nagyon szeretlek, és már most áldásom adom azokra, akik melletted 
felvállalnak Engem!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1333.
Kérdező: HOMEOPÁTIÁRÓL

1. A homeopátiáról kérek véleményt.
2. Útmutatást kérek a továbbiakhoz.
3. Van-e csoportunknak speciális feladata?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A különböző betegségek gyógyítására különböző módszereket, terá-

piákat fedeztetek fel. Ezek közé tartozik az általad említett módszer is. Két-
ségtelen, hogy kívülről befelé hatni akaró gyógymódok közül - diéta, gyógy-
szerek, sebészet, mozgásterápia - a mozgásterápia az, amely nem csupán kí-
vülről befelé, hanem együtt a benső igénnyel akarja gyógyítani a beteget. A 
homeopátiás kezelés csak belülről akar gyógyítani.

Minden gyógyulás csak időszakos lehet olyan értelemben, hogyha vala-
ki meggyógyul egy betegségből, akkor egész biztos lehet abban, hogy előbb-
utóbb vagy másik betegségbe, vagy ugyanabba fog visszaesni. Tehát a halál 
ellen nincs orvosság! Ez azt jelenti, hogy minden gyógymód csupán eszköz 
jellegű! Eszköz arra, hogy a lélek egészségessé véljék! Csak a lélek egészsé-
ge maradhat meg örökre! Ennek érdekében jöttetek le a Földre! Ez maga a 
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boldogság! Ezt kell tudatosítanod, és ezt kell tudatnod azokkal, akik hozzád 
fordulnak gyógyulást remélve.

2. Útmutatást napra lebontva csak reggeli imáidban tudok adni, mivel a 
földi  élet olyan folyamat,  melyből nem lehet kiszakítva szemlélni,  kezelni 
egyetlen napot sem!

3. Feltétlenül speciális feladatnak kell megélnetek minden közös elha-
tározásból származó feladat elvégzését. Azt és úgy senki nem tudná elvégez-
ni helyettetek, amit ti az Én titokzatos jelenlétemben, az Én sugallatom alap-
ján határoztatok  el.  Éppen azért  mondható  speciálisnak,  mert  nem Tőlem 
számotokra kívülről, hanem Tőlem számotokra belülről  kapja így eredetét!

Nagyon szeretlek benneteket! Maradjatok hűségesek Hozzám, és akkor 
az Én hűségem meghozza bennetek azokat a gyümölcsöket, amelyek öröm-
mel töltenek majd el benneteket és általatok másokat is!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1334.
Kérdező: ÜLDÖZNEK !

Rendszeresen előjövő depresszióm van. Mintha üldöznének.
HANG: "Drága Gyermekem!

Neked nincs semmi más bajod, csak az, hogy kicsiny a hited. Kicsiny, 
de azért van!

Valamikor azt mondottam, hogy csak attól kell félnetek, aki a testet és 
a lelket is tönkre tudja tenni. Ez pedig senki más, csak önmagatok.

Mint tudod, Tőlem nem kell félned, mert Én vagyok az élet, a szeretet,  
az erő, az irgalom! Az ördögtől sem kell félnie annak, aki hisz Bennem! In-
kább neki kell félnie tőled, tőletek! Az emberektől sem kell félned, mert ha 
Istent szerető vagy, márpedig az vagy, akkor úgyis minden a javadra válik!

Magadtól valóban tartanod kell! Ez alatt azt értem, hogy meg kell ta-
nulnod valamiképpen átlépni  önmagadat.  Meg kell  tanulnod feladatokban 
gondolkodnod. Tehát azt kell megtanulnod, hogy minden reggel legalább ne-
gyedórát  fordíts  arra,  hogy Velem  találkozzál,  Velem  foglalkozzál,  tehát 
olyan reggeli  imára legyen időd, amelyben megbeszéled Velem az előtted 
álló napodat, és kéred angyalaidat, hogy közvetítsék áldásomat reád, s nap-
közben juttassák eszedbe azt, hogy te soha nem vagy egyedül, mert égi erők 
vigyáznak rád, és segítenek abban, hogy azt, amit reggel megbeszéltél Ve-
lem, azt szándékom szerint meg is tudd valósítani.
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Ha elfogadod e tanácsomat, akkor az esi imáidban egyre bővülni fog-
nak azok a meglátások, amelyek hálára indítanak, és egyre jobban fogod lát-
ni, hogy szeretetem által mennyire gazdag és szilárd vagy a kegyelemben.

Ha ezek után még jönne olyan időszak, amikor előjönne az üldözési 
mániád, depressziód, akkor nem kell mást tenned, mint kezdj el dicsőíteni 
Engem! A dicsőítő ima ereje mérhetetlen! Nemcsak elűzi, de meg is semmi-
síti azokat az ártó erőket, amelyek hatni akartak rád.

Drága  Gyermekem!  Félelem ide,  félelem oda,  te  a  Győztes  oldalán 
állsz! Veled vagyok, és érted vagyok veled és benned!

Nem hiába mondottam annyiszor, hogy ne féljetek! Csak nem képze-
led, hogy olyasmit kértem valaha is tőletek, amihez erőmet nem adtam volna 
nektek! Csak nem képzeled, hogy a levegőbe beszéltem akkor, amikor azt 
mondottam, hogy bízzatok, Én legyőztem a világot!
Milyen világot győztem le? Hát pontosan a bennetek megjelenhető félelem 
világát! 

Minden sötétség, amelyet tapasztalsz, csak látszat! Igen, mert Én a vi-
lág VILÁGOSSÁGA beléptem hozzád, és lakást vettem nálad! Hidd már ezt 
el! Okozz Nekem ennyi örömet! Hidd el, számomra valóban nagy öröm, és 
az ég összes angyalának nagy örömöt okoz az, ha elhiszed, hogy úgy szeret-
lek, mint senkit a világon! Ezért van csak EGY belőled! Hidd el, hogy Velem 
elérkezett az Isten országa beléd! Ez jelenti azt, hogy a győztes oldalán állsz!

Megáldalak a DICSŐÍTÉS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1335.
Kérdező: A SZERETET ELTÚLOZHATÓ?

1. Lehet túlzásba vinni az Irántad való szeretetet?
2. Őrangyalomról szeretnék többet tudni!
3. Hogyan stabilizáljam magam érzelmileg?
4. Fiammal kapcsolatban kérek tanácsot.
5. Szeretnék olyan férfival házasságot kötni, akiben Te 
    jelen vagy.
6. Nagyon nehéz a földi poklot egyedül járni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Csak elrontott szeretet van. Túlzásba vitt szeretet nincs! Isten a sze-

retet! Végtelenre van nyitva az a fejlődési út bennetek, amely teret ad Isten-
nek arra, hogy ki tudjatok Benne bontakozni.

1487.



Sajnos, elrontott szeretet van! Nagyon is van! Ez minden bűn, minden 
fegyelmezetlenség, kishitűség, önzés, kapkodás, felületesség, túlérzékenység, 
ami nem más, mint a hiúságnak, az uralkodási vágynak  egy beteges meg-
nyilvánulása.

Te nem szeretetedet viszed túlzásba, hanem nem szoktattad magadat 
hozzá ahhoz, hogy uralkodj érzelmeiden, s te a pozitív érzelmi töltéssel meg-
élt döntéseidet, cselekedeteidet nevezed szeretésnek. Óriási tévedésben vagy! 
Az igazi szeretet az értelem és akarat műve akkor, ha valaki képes megfeled-
kezni önmagáról, uralkodni érzelmein, és képes áldozattá válni mások jogos 
érdekeiért! Ha valaki nem nevelte rá magát erre, akkor idővel hamis ideoló-
giákkal  igyekszik  leplezni  mulasztásait,  ahelyett  hogy őszintén  bevallaná, 
mennyire fontos volna számára a megtérés! 

Ha csak egy gombot is rossz helyre gombolt valaki, az összes eddigi 
gombolást újra kell kezdenie! Elképzelhető, hogy ha ezt megtetted volna, ak-
kor fiad már régen nem lenne nálad!

2.  Őrangyalod  gyakran  adott  tüneti  kezelést  bajaidra,  de  csak  azért, 
mert bízik abban, hogy egyszer vállalod, hogy Lelkem irányítson, és ne más.

3. Csak imával és böjttel lehet stabilizálni az érzelmeket!
4. Csak fiad apjával együtt találhatsz rá a legoptimálisabb megoldásra 

fiaddal kapcsolatban.
5. Nincs a világon olyan férfi, akivel könnyebben tudnál  boldog lenni, 

mint nélküle! Amíg ezt nem tudom megértetni veled, addig nem tudom meg-
értetni a következő pontra adott válaszomat sem.

6. A földi poklot ugyanolyan nehéz másokkal együtt járni, mint egye-
dül. Ez azért van így, mert a nehézségi fokot a vállalt kereszt és a kapott erő 
aránya jelzi, ez pedig mindig kiegyenlített annak számára, akiben Én élek! 
Így sohasem a vállalt  kereszt  az érdekes, hanem a feladat,  amelyet Tőlem 
kell átvennetek, és Velem együtt kell vállalnotok. Tömören így mondhatom: 
Engem kell vállalnotok! Ez a boldogság!

Megáldalak a FELISMERÉS és a FEGYELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1336.
Kérdező: KÉREK BIZTATÁST!

Megerősítésre vágyom!
HANG: "Drága Gyermekem!

Örülök ennek a vágyadnak! Nagyon meg kell erősödnöd Bennem, ha 
szíved békéjét a jövőben is meg akarod őrizni.
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Tudnod kell, hogy az a béke, amely Tőlem jön, olyan ajándékom, me-
lyet azoknak tudok adni, akiknek élete dinamikus szeretetben nyilvánul meg. 
Tehát az Én békém nem egy elérendő cél, hanem velejárója annak, hogy te-
vékenyen működhetem abban, aki Engem befogadott! A CÉL az, hogy gya-
korlati módon éreztessem szeretetemet azokkal, akikkel te kapcsolatba ke-
rülsz!

Minden  ezüstösen  csillogó  gömb,  minden  fehér  lap,  mint  REIKI-s 
ajándék, minden angyali kard csak akkor és annyiban érték, amennyiben ezt 
a CÉLT  szolgálja! Maradj hát nagyon reális! A Földet Mennyországnak csak 
addig lehetett mondani, amíg a Földre az ember nem tette a lábát. Mióta ez 
megtörtént, azóta a Föld nem Mennyország! És Én nem arra kértem az Atyá-
mat, hogy vegyen ki benneteket ebből a világból, hanem arra, hogy szabadít-
son meg a gonosztól (János 17;15)! Ő ezt teszi Általam mindenütt, ahol En-
gem befogadnak.

Drága  Gyermekem!  Ne  engedd,  hogy pótcselekvések  eltávolítsanak 
Tőlem! Velem indulj minden reggel, Velem járj napközben és Velem hajtsd 
álomra fejedet!  Ha ezt tudatosan teszed, akkor áldásommá válsz mások, az 
egész világ számára!

Megáldalak az áldozatot is vállalni tudó
                 GYAKORLATI SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
1337.
Kérdező: SEGÍTSÉGET KÉREK ÉS SEGÍTENI SZERETNÉK!

1. Hogyan segíthetek másokon, amikor magamon sem tudok?
2. Felülbírálhatom mások igazságát, amikor az egésznek csak
    töredékét látom?
3. Isten ajándékait nem lehet kiérdemelni!
4. Szeretném Őszerinte élni életemet!
5. János 1;1-3-ig jól értem, hogy mit jelent?

HANG:" Kedves Barátom!
1. Beteg orvos is tud gyógyítani. Ha van bölcsességed, és ezt nem hasz-

nálod gyakorlatilag a magad életében, azért még nem szükségszerű, hogy a te 
bölcsességed hiányát szenvedjék azok, akik talán jobban felhasználnák azt, 
mint te! Legyen elég az az egy bűn, hogy nem használod fel a magad életé-
ben. Ne tetézd még eggyel, hogy nem segítesz másnak azért, mert nem segí-
tesz magadon sem.
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2. Feltétlenül felül kell bírálnod mások igazságát saját mérleged alap-
ján. Nem szabad szankcionált ítéletet mondanod éppen azért, mert csak az 
egésznek kicsiny részét látod.

Ha nem tudsz erkölcsi ítéletet  mondani másról, akkor magadról sem 
tudsz. Ha ezt képviseled, akkor nem is lehet valóság számodra sem a jó, sem 
a rossz. Ez pedig borzasztóan ingoványos talajra juttatja azt, aki ezt képvise-
li! Tehát ítéletet kell tudnod mondani,  de nem szabad  elítélned, büntetned 
senkit!

3. Isten ajándékait nem is kell kiérdemelni! Isten természeténél fogva 
mindig mindent ajándékozó Isten. Istennél nincs probléma! Nincs, mert min-
dig Önmagát ajándékozza. Kevesebbet soha, többet meg nem tud!

A probléma mindig veletek,  a  befogadókkal  van! Ezért  volna olyan 
fontos mindennap a reggeli ima! Ahogy befogadjátok az elinduló napot, úgy 
kellene minden reggel befogadnotok Istent, Lelkem vezetését, irányítását! 

Semmi szükség arra, hogy valaki becsmérelje önmagát, mondván, hogy 
ő milyen méltatlan! Bármilyen méltatlan valaki, attól még vállalhatja min-
dennap azt, amit Lelkem itt és most kér tőle! Szó sincs itt semmiféle különös 
kegyelemről! Csupán jó szándékú nyitottságra van szükség ahhoz, hogy vala-
kinek lelkét Lelkem lelkesítse!

4. Reggeli imáddal dől el, hogy ez a "szeretném" szó komoly-e vagy 
csak fellengzős beszéd.

5. Jól gondolkodsz a jelzett szentírási részről.
Megáldalak az EGYSZERŰSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1338.
Kérdező: ZSÁKUTCÁBA KERÜLTEM!

1. Szeretnék másokon segíteni, s közben magamon sem tudok!
2. Csőd van körülöttem! Nem látok kiutat!
3. Elszalasztottam a lehetőségeimet.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Gyakran éppen akkor és azáltal tudtok segíteni magatokon, ha nem 

saját sebeitekkel vagytok elfoglalva, hanem mások sebeit kötözgetitek. Akarj 
segíteni másokon! Ne arra várj, hogy majd egyszer kellőképpen felkészült le-
szel ehhez! Itt és most már kész vagy arra, hogy kimutasd érdeklődő, segíteni 
akaró szeretetedet mások felé!

2. Kiutat csak belülről lehet találni. A kiút azért KIÚT, és nem beút! 
Aki kívülről akar először rendet teremteni maga körül, és azt reméli, hogy ez 
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magával hozza a benső rendet is, az csalódni fog! Velem kell elkezdened a 
kapcsolatunk rendezését,  vagyis Velem kell  megbeszélned napi teendőidet 
ahhoz, hogy megtaláld a kiutat! ( Nem győzöm hangsúlyozni a reggeli ima 
fontosságát!)

3. Ne az elmulasztott lehetőségek miatt légy gondban! Vedd észre az 
előtted álló lehetőségeket! Lehetőség mindig van arra, hogy megoldást talál-
jon az, aki a pozitív gondolkodásra törekszik.

Értsd meg, hidd el, hogy Én benned vagyok, és érted vagyok benned. 
Úgy tudod ezt elhinni, hogy elkezdesz Velem beszélgetni úgy, mintha elhin-
néd, hogy ott vagyok. A HANG első kötetében található párbeszéd-ima ren-
delkezésedre áll! 

Nemcsak te, de Én sem tudom életedet  kívülről  megoldani.  Kívülről 
semmiféle megoldás nincs! Csak pillanatnyi tüneti kezelés van kívülről! De 
belülről minden megoldható, mert Isten plusz egy fő mindig abszolút több-
ség! Vésd ezt szívedbe!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1339.
Kérdező: MI A GYAKORLATI TEENDŐM?

1. Maradjak dajkának az óvodában?
2. Szeretném a családomat Feléd fordítani!
3. Hogyan találom meg szellemi vezetőmet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Földön szinte mindenki egy idő után a megszokottság terhét nehe-

zen viseli el. Kisebbségben vannak azok, akik minden változtatástól irtóz-
nak. Mint ahogy azok is, akik mindig változtatni akarnak. E két véglet között 
van a Földön élők legnagyobb része. A két véglet betegség.

Mindaddig, amíg lehet, meg kell találnod jelen munkahelyeden azt az 
újat, amely erőt ad a maradásra. Tudnod kell, hogy a változtatás vágyát gyak-
ran táplálják olyan fantáziaképek, amelyek a változtatás után elpárolognak, s 
így a csalódások sorozata következhet be. 

A jelen reális felmérése és a jövő tervezgetésének realitása nagyon fon-
tos! Azért vagyok szívedben, hogy ebben segítselek! De mindazok, akikről 
tudod, hogy szeretnek téged, alkalmasak arra, hogy olyan tanácsokat adjanak, 
amelyeket érdemes megfontolnod. A döntésedet viszont senkire át nem ru-
házhatod! Rám sem! Nem tehetlek felelőtlenné! Márpedig, ha Én döntenék 
helyetted, akkor ezt tenném!
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2. Családodat Én is szeretném Felém fordítani! E téren szintén arról 
van szó, hogy nekik is hordozniuk kell döntéseik következményeinek terhét, 
és ezt sem Én, sem te át nem veheted tőlük. Vagyis értük élhetsz, de helyet-
tük nem! A legtöbb, amit tehetsz, az az, hogy szavaiddal és cselekedeteiddel 
tanúságot teszel az önzetlen szeretet értékéről, boldogító hatásáról, tehát Ró-
lam, az Én békémről!

3.  Van őrangyalod!  Csak szólnod  kell  hozzá,  és  ő  mindent  elkövet 
azért, hogy növekedni tudj bölcsességben, erőben, hitben és hűségben!

Nagyon szeretlek! Érted jöttem a Földre. És ha nem tudnád, te is Értem 
jöttél a Földre!

Megáldalak SZERETETEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1340.
Kérdező: SZERETNÉK KÖZELEBB LENNI ISTENHEZ!

Nagyon viszontagságos  volt  eddigi  életem.  Mivel  elváltam,  és  most 
élek valakivel, ezért nem gyónhatok. Jelen életem gondjait szeretném csök-
kenteni, de nem tudom hogyan. Szeretnék közelebb kerülni Istenhez!
HANG: "Drága Gyermekem!

Viszontagságos életedet csak akkor fogod megérteni, ha látni fogod ed-
digi életeidet, amelyek okai voltak annak, hogy olyan földi életsorsot válassz 
magadnak, amiben feloldhatod tévedéseidet.

Ebben az életedben nagyon közel kerültél Hozzám! Megtapasztaltad és 
megszenvedted a bűnnek súlyát úgy is, hogy te vétkeztél, úgy is, hogy mások 
vétkeztek ellened. Adj hálát Istennek, hogy sem saját, sem mások bűnei nem 
távolítottak  el  Tőlem,  nem  juttattak  olyan  szenvedély-hurokba,  amelyben 
csak teher, és nem áldás lennél mások számára. Te most áldásom vagy!

A gyónás, áldozás valóban nagy kegyelmi források a katolikus egyház-
ban, de e kegyelmi forrásokat általában nem szokták megfelelően használni 
azok, akik jogilag élhetnek ezekkel.

Azt semmiképpen sem szabad gondolnod, hogy el vagy zárva Tőlem, 
mivel e források nem állnak rendelkezésedre! Hidd el, hogy imáidban annyi-
ra közel kerülsz Hozzám, hogy akkor sem kerülnél közelebb, ha gyónhatnál, 
áldozhatnál! Mindig a szív tiszta szándéka a döntő, és nem a szertartás!

Anyagi  gondjaidat  úgy tudom  könnyíteni,  hogy erősítem  benned  a 
Hozzám tartozás kegyelmét. Egy teher nemcsak akkor válik elviselhetőbbé, 
ha elvesznek belőle, de akkor is, ha növelik azt az erőt, amelynek a terhet 
hordoznia kell. Én erre vagyok képes! Annyira képes vagyok erre, hogy még 
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azokat is boldogítani tudom, akik a világ legszegényebbjeinek tudhatják ma-
gukat!  Amikor  ezt  mondtam:  "Boldogok  vagytok  ti  szegények"  (Lukács 
6;20), akkor ezekre gondoltam. Ezt igazolja a 24. vers, mely így hangzik: 
"Jaj, nektek, gazdagok!"

Drága Gyermekem! E vágyad, hogy közelebb kerülj Hozzám, már ele-
ve meg is valósul! Nem tudom másképpen kifejezni ezt, csak így: Aki utá-
nam vágyik, az csak azért teheti ezt, mert már szívében élek!

Megáldalak LELKEM  EREJÉVEL!"
*******************************************************

1341.
Kérdező: KAPCSOLATOT SZERETNÉK A SZELLEMVILÁGGAL!

1. Hogyan tudnék kapcsolatba kerülni érzékelhetően a 
    szellemvilággal, őrangyalommal?
2. Egyik gyermekemet agyi károsodás érte. Fog ez javulni?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Azok,  akik tudományosan foglalkoznak az emberi  természet  és a 

szellemi világ kapcsolatával, ismernek egy olyan képességet, amellyel min-
den ember rendelkezik. Ezt úgy hívják, hogy potencia obedienciálisz (foneti-
kusan). Ez magyarul egy olyan engedelmességi képességet jelent, amely által 
kapcsolatba tud kerülni természetetek magasabb régiókkal. Ez az engedel-
mességi képesség benned is megvan! Ez vele jár az emberi természeteddel!

Amikor tehát te azzal a szándékkal beszélsz magadnak építő, buzdító, 
vigasztaló szavakat, hogy ezek forrása Én vagy őrangyalod legyen, akkor ez 
meg is történik. A párbeszéd-imának, melyet a HANG első könyvében olvas-
hatsz, ez a lényege.

Az ősellenségnek egyik leghatásosabb fegyvere az  elbizonytalanítás. 
Ezt  mindenkivel  szemben beveti,  aki kapcsolatba akar kerülni velünk. Ne 
dőlj be az ilyen elbizonytalanításnak! Tudnod kell, hogy benned élek! Ha van 
benned annyi alázat, ha rendelkezel annyi önismerettel, hogy belásd: minden 
jónak a forrása Én vagyok, akkor megérted, hogy bármikor élő kapcsolatban 
lehetsz Velem, őrangyaloddal, csak szándékolnod kell ezt! Ilyen egyszerű! 
Ez nem erőlködés, hanem hit kérdése!

2. Ha elfogadod azt a hasonlatot, hogy sérült gyermeked állapota ha-
sonló ahhoz a zongoraművészhez, aki kénytelen elhangolt,  sérült zongorán 
játszani, akkor megérted azt is, hogy ez nem lehet sem a művésznek, tehát 
gyermekednek, sem nektek rovásotokra. E tényből kiindulva kell megtalál-
nod azt az életformát, amely tisztítja és erősíti benned a szeretet növekedését. 
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Vannak dolgok, amelyeknek magyarázatát a Földön meg sem értenétek, mi-
vel senki nem ismeri saját előző életeit és a másikét sem! Az ilyen ismeret 
nem is fontos. A fontos az, hogy a jelen helyzetben találjátok meg és hasz-
náljátok ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a pillanatnyi helyzet nyújt lelki 
fejlődésetek érdekében.

Azért nem akarlak felvilágosítani a jövőt illetően, mert azzal csak aka-
dályoznám szeretetkészséged kibontakozását.

Te nem képzelegsz,  hanem jól gondolkodsz erről,  amikor  saját  lelki 
fejlődésedet tartod szem előtt. De tévedésben vagy, ha azt hiszed, hogy gyer-
meked nem szabad! 

Visszatérve a hasonlathoz: a művész szabadon játszik zongoráján ak-
kor is, ha az a kívülállók fülének nem hangzik harmonikusan. Persze, sokkal 
többről van itt szó! Gyermeked e karmikus sorsvonalának vállalása révén vá-
lik bensőleg olyan szabaddá, amilyen e nélkül soha nem lett volna! E benső 
fejlődésének következménye természetesen lehet a zongorájának, az agyi sé-
rülésének javulása, de ebbe a ti benső javulásotok is döntően belejátszik. Ez 
valójában azt  jelenti,  hogy nem az tarozik a lényeghez,  hogy meggyógyul 
vagy sem, hanem az, hogy hogyan reagáltok jelen állapotára! Számára más 
szinten dől el örök boldogsága, mint a tiétek! Tiétek a reagálás szintjén dől 
el!

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1342.
Kérdező: KERESEM  A HELYEMET

1. Elhunyt szeretteim miatt nyugtalan a lelkiismeretem.
2. Nem tudom helyesen szeretni környezetemet.
3. Segítőmmel nem tudom helyesen fölvenni a kapcsolatot.
4. Nagyon nehezen élem meg a társ nélküli életet.
5. Sokféle módon kerestem már helyemet (jósok, inga, stb.).

HANG: "Drága Gyermekem!
1., 2. E kettő kérdésedre válaszom lényege ugyanaz. Vagyis az, hogy az 

istenszeretőknek minden javukra válik. Akár élnek, akár elhunytak szerette-
id, ha szeretik Istent, akkor javukra válnak még azok a negatív hatások is, 
amelyek a te gyarlóságod következtében érték, érik őket.

A helyes szeretetnek két összetevője van. Az egyik nagyon egyszerű és 
gyerekesen könnyű: Reggel föl kell indítanod magadban azt a jó szándékot, 
amely aztán mindaddig jelen van az elinduló nap során, amíg azt vissza nem 
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vonod. A másik már nem ilyen egyszerű, de ehhez sem kell különleges adott-
ság. Ez pedig az, hogy mindennap legalább negyedórát foglalkozz Velem. 

Evangéliumok, HANG-könyvek, egyéni imák, ezek mind alkalmasak 
arra, hogy lassan, de biztosan átitatódj Velem. A szándék felindítása szinte 
pillanat műve. A Velem való foglalkozás folyamat kell hogy legyen. Tudnod 
kell, hogy a hit és a hűség egy gyékényen árul!

3. Segítőd nem materializálódik! Az említett látó, amit lát, azt önmagá-
ból vetíti ki feléd. Ilyenkor tehát nem az őrangyalod a főszereplő, hanem a 
látó maga. 

E téren a lényeg az, hogy van őrangyalod, és ő mindig segítőkész szá-
modra abban, ami a szeretetben való növekedésedet elősegíti. A kapcsolat-
felvétel vele szintén nagyon egyszerű. Csak szólnod kell, és ő már teszi is 
azt, amit kérsz tőle, ha az javadra válik. Ez valóban HIT kérdése.

Az ősellenség, mint mindenkivel szemben, veled szemben is igyekszik 
alkalmazni az elbizonytalanítás fegyverét. Ne dőlj be neki!

Tudnod kell, hogy minden lényeges dolog, ami a boldogságodat illeti, 
nem az érzelem bázisán dől el, mivel érzelmeidet rendre hangulati elemek 
járják át, hanem a HIT bázisán, tehát az értelmes Rám figyelés a lényeg. Ez, 
és semmi más!

4. A társas kapcsolatot és a társ nélküli kapcsolatot egyaránt nehéz le-
het megélnie annak, aki az Én szándékom szerint akar boldog lenni. A társas 
kapcsolat csak akkor mutatkozik könnyűnek, amikor bódít. A bódításnak és a 
boldogságnak semmi köze egymáshoz. Illetve annyi köze van, hogy a bódult-
ság nehezíti, akadályozza a boldogság befogadását. Így mondom, "befogadá-
sát", mert boldogítani csak Én tudlak benneteket. Ti egymást soha! Tehát Tő-
lem kell azt elfogadnia annak, aki valóban boldog, és nem bódult akar lenni.

Nem kell hát külön keresned a társkapcsolatot. Úgyis belesodródsz, ha 
szeretsz Engem, és Én ezt látom neked jónak. Ha pedig nem sodródsz bele, 
hanem magad erőlteted ezt magadra, akkor csak sajnálni tudlak, de segíteni 
rajtad nem tudok!

5. Egy igazsággal szemben sok hamisságot lehet felhozni. Egy helyes 
cselekvéssel szemben sok pótcselekvésnek tehetitek ki magatokat. A helyes, 
tehát az otthonra találás útjára nem a zsákutcák (jósok, inga, stb.) juttatnak 
el, hanem Én! Aki Engem céloz meg, az meg is talál, de aki azokat az utakat 
akarja végig járni, amelyek nem Én vagyok, azok sohasem érnek el Hozzám. 
Nem, mert számuk végtelen! A Hozzám jutás útja pedig csak EGY. ÉN VA-
GYOK AZ ÚT!, ÉN VAGYOK AZ ÉLET!
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Drága Gyermekem! Foglalkozz többet Velem! Én is szeretnék többet 
tenni érted, de ennek feltétele az, hogy foglalkozz Velem! Imáidban, olvas-
mányaidban, szeretetből áldozatot vállaló tetteidben sokat tudok segíteni ne-
ked abban, hogy át tudd élni a hazataláltság boldogító érzését!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1343.
Kérdező: FÖLOLDHATÓ A KARMA?

Karmikus sorsomat hogyan oldhatom fel?
HANG: „Drága Gyermekem!

Tudok tanácsot adni arra, hogy hogyan válhatsz olyanná, amilyenné Én 
téged látni szeretnélek. A tanácsom egyszerű, de megvalósítása egész élete-
det igényli.

Te, aki térben és időben élsz, ezt a teret és időt a mit és a hogyan kér-
désekre adott válaszaiddal töltöd be.

Ami egészen biztos számodra, az az, hogy ez a tér-idő élet véges! Dön-
tő tehát, hogy az  elszámoláskor, tehát életed utolsó órájában mennyire fog 
boldogítani  vagy nyugtalanítani  az,  ami  életed  tartalma  addig  volt.  Tehát 
csak napra lebontva lehet egy emberi életet formázni.

Kell legyen időd minden reggel arra, hogy tudd megfogalmazni magad-
nak az Én színem előtt, vagyis tudatosan jelenlétemben, hogy mit és hogyan 
kell tenned az elinduló nap folyamán. Ha aztán este visszaemlékezve arra, 
amit reggel Előttem elhatároztál, részben hálát mondasz a sikeres megvalósí-
tásért, részben fájlalva azt, amit fájlalnod kell, s kéred másnapra azt, hogy 
erőm által több legyen a hálálkodnivalód, és kevesebb a megbánnivalód, ak-
kor karmikus sorsvonalad feltétlenül kedvezően fog oldódni. Ennél praktiku-
sabb és fontosabb tanácsot nem tudok adni kérdésedre. Nem, mert nincs is!

Nagyon szeretlek! Pontosan ezt a magatartásomat fogod megtapasztal-
ni, ha napjaid tartalma és szereteted sugárzása, tehát a mit és hogyan elhatá-
rozása és számonkérése által helyes önismeretre jutsz, s ezáltal Engem, mint 
Utat életszerűbben fogsz felvállalni.

Megáldalak ERŐM és BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1344.
Kérdező: MI A TEENDŐM?

1. Helyes-e az, amit teszek és amit hiszek?
2. Mit kell tennem az üdvösségem érdekében?
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HANG: "Kedves Barátom!
1. Te két különböző dologra kéred válaszomat. A HIT-tel kapcsolatos 

kérdésekben mindig tükör által homályban láttok! Színről színre látás nem 
létezik a Földön! Éppen ezért a hittartalmakkal nagyon óvatosan kell bánno-
tok. A hitviták idegenek Tőlem! Hozzám nem az visz közelebb valakit, hogy 
mit hisz! Csak az, hogy miben hisz! E kettő között óriási a különbség. 

Amit hiszel, az ismereteidet bővíti. Amiben hiszel, arra ráteszed az éle-
ted. Előttem csak annak van súlya, amire az életedet ráteszed. Pozitív súlya 
pedig annak, ami az Én általam bemutatott szeretet mérlegén értéket mutat.

Arra kérlek szeretettel, hogy erre tedd a hangsúlyt! A nem-ártás, meg-
bocsátás, segítés azzal a bölcsességgel, amelyet naponta kell kérned (Jakab 
1;5) és élned ahhoz, hogy szereteted érett szeretet legyen, vagyis hogy szere-
tetben tudd képviselni az igazságot és igazságban a szeretetet. Az a szeretet, 
amelynek nem az igazság a házastársa, az az igazság, amelynek nem a szere-
tet a házastársa, az meddő szeretet, meddő igazság!

2.  Úgy gondolom,  hogy az  első  kérdésedre  adott  válaszommal  már 
megválaszoltam ezt a második kérdésedet is.

Mivel az üdvösség szeretés kérdése, ezért az Istent abban az esetben 
fogod színről színre látni, ha földi életedet az előbb megfogalmazott szeretet 
irányította.  És mivel  látni  fogod Istent,  még jobban fogod szeretni.  Mivel 
még jobban szereted, még többet fogsz látni, élni belőle. Mivel még többet 
látsz, élsz belőle, még jobban szereted Őt. Ez így megy a végtelenségig! 

Kedves Barátom! Érted vagyok benned! Örüljünk egymásnak!
Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

*******************************************************
1345.
Kérdező: A SZELLEMVILÁG ELFOGADÁSÁRÓL

1. A SZBE és a BOKOR hogyan tud együttműködni?
2. Milyen támadásokra kell felkészülnünk?
3. Mi volna a legmeggyőzőbb módszer a szellemvilág 
    elfogadására?
4. A tanító szellemek tudnak-e megfelelő logikai meggyőzéssel
    szolgálni?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Két  forrás,  mely Tőlem ered,  kétségtelenül  pozitív  hatásokat  tud 

eredményezni,  ha átölelik  egymást.  Mindkét táborban megvannak azok az 
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alanyok, akik alkalmasak e találkozások létrehozására, ápolására. E kapcsolat 
nyitottság kérdése.

A Szellemi Búvárok Egyesülete főleg olyan metafizikai érzékkel ren-
delkezőket  fogad magába,  akik  az  intézményes  egyházak szűk kereteinek 
szorítását nem bírták elviselni, és benső igényük által vezérelve keresték azo-
kat a személyeket, előadásokat, klubokat, melyek által szárnyakat növeszt-
hettek, s értelmet adhattak további életüknek.

A BOKOR bázisközösség főleg olyanoknak ad megoldást, akik, füg-
getlenül a metafizikai érzéktől, az értelmi megalapozottságra teszik a hang-
súlyt, s bíznak abban, hogy amit igaznak tart az ember, az hajtóerővé is válik 
arra, hogy az átalakított gondolkodás élet-átalakítást hozzon létre.

Mindkettő forrása Én vagyok. A szellemvilág ugyanúgy az Én Titokza-
tos Testemhez tartozik, mint a Földön anyagban, testben megjelent szellem, 
az ember! Ez akkor is igaz, ha a szellemvilágban és a földi létben élők között 
nem kevés azoknak a száma, akik nem akarnak Hozzám tartozni, s így nem a 
szeretet igazságára, nem az igazság szeretetére, hanem az önzés hazug bódí-
tására, a hazugság önző uralkodni akarására tették életüket. Ez utóbbiaknak 
is csak Nálam van igazi otthonuk, mert ők is arra lettek teremtve, amire Ti-
tokzatos Testem élő tagjai, vagyis Rám, aki a Szőlőtőkéje vagyok azoknak 
is, akik magukat lemetszették Rólam! Amikor ezt mondtam: "Ha majd föl-
emelnek a földről, akkor mindenkit magamhoz vonzok" (János 12;32), reá-
juk is gondoltam! Van, aki birtokolja, van, aki vágyja, van, aki ellenzi Lel-
kem éltető erejét, de mindegyik tudja, hogy  boldog élet csak az az élet, ame-
lyet Lelkem táplál életre!

Ha tehát a SZBE igyekszik a BOKORRA sugározni metafizikai érzé-
kének sziklaalappal rendelkező valóságát, ha  BOKOR igyekszik  rámutatni 
arra, hogy az első kegyelem a natúra, tehát a magát érzelmektől is függetlení-
teni képes józan ész, amely minden erkölcsi életnek alapja, tehát alapja a bó-
dítást megszüntető boldogságnak, békének, akkor e két patak folyammá duz-
zadva hordhatja hátán az emberi élet kicsiny csónakjait, lélekvesztőit csak-
úgy, mint a nagy, nemzeteket jelképező óceánjáró hajókat!

2. A támadás felülete adott. A SZBE nincs eléggé felkészülve az értel-
mi támadásokra, a BOKOR nincs felkészülve a tudattalanból feltörő, érzelmi 
töltésű szellemi megnyilvánulásokra. Nem intézményektől kell várnotok a tá-
madásokat, hanem személyektől, akik természetesen intézményekre is igye-
keznek befolyást gyakorolni annak érdekében, hogy sem az egyik, sem a má-
sik ne legyen alkalmas a kovászosításra.
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Mindkét  részhez  tartozóknak naponta kérniük kell  a BÖLCSESSÉG 
LELKÉT (Jakab 1;5) annak érdekében, hogy egymásra hatva áldásom hordo-
zói lehessenek! Nem szabad engednetek, hogy állami vagy egyházi uralom 
alá kerüljön bármelyik is. Ezt furcsa módon nem az egymás melletti kiállás-
ban tudjátok elérni, hanem pontosan ellenkezőleg! A felszínen a másik más-
ságát kell tudomásra juttatni! Így érhetitek el, hogy ha támadnak benneteket, 
akkor nem azzal a fegyverrel kell védekeznetek, amelyikben gyengék vagy-
tok, tehát a SZBE-nek nem a logika fegyverével, a BOKORNAK nem a tu-
dattalan erőinek igazolásával, hanem azzal, amiben erősek vagytok. Mind-
egyik a saját fegyverével tudja visszaverni a támadásokat.

Nektek nem egymást kell megnyernetek egymásnak, mivel mindketten 
az Enyéim vagytok, hanem azokat, akik jó szándékú keresők, és akik nyitot-
tak az Általam meghirdetett és bemutatott gyakorlati szeretet felé! Ez termé-
szetesen azt is jelenti, hogy egyiknek sem szabad a másik ellen beszélni, cse-
lekedni. 

Ha van a SZBE-ben olyan, aki ódzkodik a BOKORTÓL, ha van a BO-
KORBAN  olyan,  aki  ódzkodik  a  SZBE-től,  ezeket  a  gyerekbetegségeket 
majd kinövitek! Bizonyos közös rendezvények ezt nagyon okosan meg tud-
ják valósítani! Lelketek mélyén tudnotok kell, hogy amikor valamelyik ön-
magát erősíti, akkor erősíti igazán a másikat is! Ha szabad e téren duálpárról 
beszélni, akkor ti valóban azok vagytok! A szellemvilág realitása (SZBE), a 
józan ész használatának fontossága (BOKOR) Lelkem által alkotja a Földön 
a SZENTHÁROMSÁGOT!, vagyis a mindenkit boldogító isteni életet a Föl-
dön.

A szellemvilág elfogadásának leghatékonyabb megvalósítói  maguk a 
MÉDIUMOK! Nekik kell zöld utat  adni! 

A tiszta jézusi tanításra pedig azok tudnak leghatékonyabban rámutat-
ni, akik a KIO-n formálódott értelmükkel és szívükkel tesznek tanúságot Ró-
lam, Jézusról, mint ÚTRÓL!

3. 4. Senki nem tud senkire sem logikai érvekkel, sem érzelmi élmény-
sorozattal eredményesen hatni. Mindannyitoknak az a feladata, hogy kirakjá-
tok kincseiteket, és így tegyétek lehetővé azoknak, akik valóban  valódi kin-
cseket keresők, hogy Rám találjanak.

Én sem tudtam sem tanításommal, sem csodáimmal eredményt elérni 
ott, ahol nem voltak vevők Rám! E téren nem tudtok ti sem Engem felülübe-
relni!

               Megáldalak benneteket a 
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          HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1346.
Kérdező: A SÜKÖSDI MÉDIUMRÓL

1. Véleményt kérek a sükösdi médiumról!
2. Valóban kiválasztott nép a magyar?

HANG: "Drága Gyermekem!
Először is tisztán kell látnod két dolgot. Az egyik az, hogy az ördög so-

hasem egyértelmű.  Tehát  mindig  keveredik  működésében  a  jó  a  rosszal. 
Csak így remélheti, hogy eredményt érhet el. Ezért Megtévesztő! A másik az, 
hogy amikor Én, vagy bárki, aki Hozzám tartozik - gondolok most elsősor-
ban Anyámra -, valahol megjelenünk, ott azonnal megjelenik a Sátán is, hogy 
zavart keltsen. E második esettel van dolgotok az említett médiummal kap-
csolatban akkor, ha az alábbi vizsgának alávetve magát jól vizsgázik.
 Könnyen rá lehet jönni arra, hogy egy médium a Megtévesztő oldalán 
áll vagy sem, ha egyértelműen pozitív választ ad a következő kérdésre: 

Az a szellem, akivel a médium kapcsolatban áll, hogyan vélekedik ar-
ról, hogy tehet-e esküt valaki arra, hogy parancsra embert fog gyilkolni vagy 
sem!? Csak az egyértelmű NEM igazolja azt, hogy az illető szellem az Én ol-
dalamon áll! E témában minden mellébeszélés áruló jele annak, hogy a Meg-
tévesztővel van dolgotok. 

Az előfordulhat,  hogy az Én médiumom nem hozza föl  ezt  a témát, 
mert így látja jónak. De az már nem lehetséges, hogy ne válaszoljon szándé-
kom szerint egyértelműen, félreérthetetlenül úgy, ahogy Én tettem, ha meg-
kérdezik őt e témában (Máté 10;16; és 39)!

Bármilyen vezeklő, bármilyen imákat ajánló, bármilyen jó szándékot 
felmutató legyen az a médium, ha nem vall színt az engedelmességből, tehát 
parancsra  ember-gyilkolást  is  vállaló  magatartás  ellen,   az  a  Megtévesztő 
mellett, tehát Ellenem dolgozik! Ezt tette nem régen a római pápa, amikor 
felfegyverzést ajánlott az egyik nemzetnek, hogy önvédelemből biztonságo-
san gyilkolja a másik nemzet embertársait, akik szintén önvédelemből látják 
jónak ugyanezt. Ebben az esetben ez a pápa feltétlenül a Megtévesztő eszkö-
ze volt! Bár nem sokkal később, amikor muzulmán területen volt, akkor en-
nek pontosan ellenkezőjét állította. Ekkor az Én oldalamon állt. Sajnos, őt e 
kettősség jellemzi! 

Ha az általad említett médium megáll a papokért engesztelést vállalás-
nál, akkor csak félmunkát végzett, s jobb, ha nem hivatkozik Rám! Ha vi-
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szont tudatja a papokkal, hogy pontosan Rám hivatkozva kötelességük kije-
lenteni, hogy senki nem vállalhat olyan fegyveres szolgálatot, amelyben em-
bereket  gyilkolásra  képeznek  ki  ("Ne  álljatok  ellen  a  gonosznak!  (Máté 
5;39)), akkor válaszút elé állítja a papokat: Mellettem vagy Ellenem! Ha ezt 
nem teszi, akkor minden vezeklő- és imagyakorlattal csak növeli a számát 
azoknak a jámbor pótcselekvéseknek, amelyek alapján ki lehet kerülni a va-
lódi megtérést Hozzám, a SZERETETHEZ!

2. Nagyon helyesen gondolod, amikor azt gondolod, hogy nincs Isten-
nek kiválasztott népe a zsidón kívül olyan értelemben, hogy valami különle-
ges szerepet kellene betöltenie! Természetesen minden népnek van szerepe, 
és ezt minden nép a maga szempontjából különlegesnek mondhatja, de Isten 
oldaláról  csak  egyetlen  különleges szereppel  megbízott  nép  létezik.  Az, 
amelynek  az  Én eljövetelemben,  földi  életemben,  halálomban,  feltámadá-
somban, a Szentlélek eljövetelében speciális szerepe volt.

E válaszaimmal is azt mutatom ki, hogy mennyire szeretlek bennete-
ket, és nagyon szeretném, ha hinnétek nekem. Sajnos a vallási pótcselekvé-
sek annyira elterjedtek a Földön, hogy Enyéim már csak szinte a veszett fej-
sze nyelét képesek megpróbálni menteni! De bízzatok, Én legyőztem a vilá-
got, annak ellenére, hogy a világban üldözést szenvedtek (János 16;33)!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1347.
Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK?

1. Jó úton járok-e?
2. Változtassak munkahelyet Érted?
3. Túl gyenge vagyok problémáim megoldásához.
4. Nem tudok koncentrálni! A kisebbségi érzés nagy bennem.
5. Édesanyámmal szemben türelmetlen vagyok.
6. Részesülhetek-e Lélekkeresztségben?

HANG:  "Drága Gyermekem!
1. Akinek az a szándéka, hogy az Én utamat járja, az mind jó úton jár. 

Az Én utamat napra lebontva a reggeli imáidban tudod átlátni, ha nem a kö-
tött imára teszed a hangsúlyt, hanem arra, hogy Én benned élek, és mindig 
együtt indulunk útnak.

2. Értem ne változtass munkahelyet! Magadért akkor kell munkahelyet 
változtatnod, ha ez a döntésed megnyugtat téged. Tehát akkor, ha e döntése-
dért nem akarod senkire áthárítani a felelősséget. Rám sem! 
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Olyan becsületes munkahely nem létezik, ahol ne lennének megoldan-
dó nehézségek. A nehézségek akkor lesznek kényszerítő okok a változtatás-
ra, ha főnökeid szólítanak fel erre. Csöbörből vödörbe nem érdemes esni!

3. Olyan nincs, hogy valakinek olyan feladatot adok, amihez nem adom 
meg a megfelelő erőt! Amit nem tudsz megoldani, azt nem is kell megolda-
nod! Ha olyasmit vállalsz, amihez nincs meg benned a megfelelő elszántság, 
akkor nem tudlak segíteni. Nem, mert az Én számlámra csak az tegyen, aki-
nek ezt kifejezetten tudomására hoztam. Te vagy felelős azért, amit teszel, és 
ezt nem ruházhatod át másra. Mint mondottam, Rám sem!

4. Ha nem tudsz kellőképpen koncentrálni, akkor gyakorolnod kell ma-
gadat ebben. A kisebbségi érzésnek mindig hiúság az alapja. Aki el tudja ma-
gát fogadni önmaga előtt olyannak amilyen, az előbb-utóbb más, jó szándékú 
emberekkel is el fogja tudni fogadtatni magát. Általában az üres ábrándozá-
sok következménye az, hogy olyan sikerélményre vágyik valaki a hétköznapi 
életben, amilyen élményeket fantáziálásában élt át. A reális gondolkodásra 
való törekvés a legjobb ellenszere a kisebbségi érzésnek és minden szorongá-
sos magatartásnak.

Ezzel nem akarlak lebeszélni bizonyos ábrándozásokról, csupán figyel-
meztetni akarlak arra, hogy ne keverd össze az álmodozást a realitással!

5. Az jó, ha felismered hiányosságaidat, legalább tudod, hogy mit kell 
javítanod magadon. Önfegyelem, önuralom nélkül nincs helyes szeretet.  A 
szeretetlenségnek másik neve a türelmetlenkedés! Igen, mert ez képes legkár-
tékonyabban elhinteni a békétlenség magvait!

6.  Természetes,  hogy részesülhetsz  olyan Lélekkeresztségben,  amely 
felejthetetlen istenélményt nyújt! Nem is tudsz hatékonyan tanúskodni Mel-
lettem addig,  amíg  nem tapasztaltál  meg életedben!  Lelkem mindenkinek 
adni akarja a Velem való találkozás boldogító élményét. Ha hiszed ezt, ha 
kéred ezt, ha vágyod ezt, akkor el fogsz jutni a nyitottságnak arra a fokára, 
amely szükséges ehhez az élményhez!

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

1348.
Kérdező: RETTENETESEN SZENVEDEK !

Pokoli kínokat állok ki évek óta . Meddig fog ez így tartani?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Bármennyire is fáj Nekem az, ami neked fáj, Én csak akkor tudok kö-
rülményeiden változtatni, ha azt te is teszed. Veled tudok élni, de nem tudok 
senki ELLEN élni!

Gondolj arra, hogy neked is hányszor beszéltem hiába, te mégis azt te-
hetted, amit te akartál! Pontosan így vagyok Én mindenkivel! Azoknak, akik-
kel együtt élsz, mondom Én azt, hogy jónak kell lenniük, de ha valaki nem 
hallgat Rám, akkor nem tudok mit kezdeni vele. Téged sem akaratodtól füg-
getlenül fordítottalak Magam felé, hanem akaratod által fordultál Hozzám!

Az nem megy, hogy Én tőletek várom, ti pedig Tőlem várjátok a földi 
élet szebbé, jobbá tevését. Csak együtt megy a kettő! 

Gondold végig magadban, hogy te mit tettél azért, hogy jobb legyen az 
életed, és Én mit mulasztottam el, hogy nem tudod elérni szíved békéjét. Ha 
meg tudod fogalmazni az Én vétkemet, akkor Én bocsánatot kérek tőled, és 
jóvá fogom tenni azt, amit elmulasztottam. Csak azt ne mond, hogy javítsam 
meg azt, akivel együtt élsz, mert amint téged sem tudtalak megjavítani, ne-
ked is magadnak kellett megjavulnod, úgy mást sem tudok megjavítani. Sem 
téged, sem azokat az embereket, akik ezreket gyilkolnak, tesznek hajlékta-
lanná, hontalanná, nem tudom megjavítani. Én mindenkinek csak elmondani 
tudom, hogy mit csináljon, és ígéretet tudok tenni arra, hogy ha valaki azt te-
szi, amire kértem, akkor erőt adok neki annak megvalósítására. Azt soha sen-
kinek nem mondtam, hogy javítsa meg a másik embert! Mindig csak arról 
beszéltem, hogy javítsátok meg magatokat. Azt ki merem jelenteni, hogy az 
Istent szeretőknek minden javukra válik, és az Istent nem szeretőknek semmi 
sem válik javukra! Azoknak, akik Engem keresztre feszítettek, e csele-
kedetük nem vált javukra, de Nekem, mivel istenszerető voltam, a keresztre 
feszítésem is javamra vált (Lukács 24;26).

Drága  Gyermekem!  A legtöbb,  amit  tenni  tudok  érted,  az  az,  hogy 
megkérlek, gondolkodj el a fenti sorokon, és tedd azt, amit a lelkiismereted 
diktál!

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

1349.
Kérdező: BIZONYTALAN  VAGYOK!

Nagyon bizonytalan vagyok!
HANG: "Drága Gyermekem!

Az ősellenségnek egyik leghatékonyabb fegyvere az elbizonytalanítás! 
Ha ezt tudod, akkor már csökken is benned az elbizonytalanodás.
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Általában  minden  olyan  minősítés,  amelynek  tartalmát  nem  tudod 
megfogalmazni,  értelmetlen. Kezelni  csak  azt  tudod,  aminek  nevet  tudsz 
adni.

Az egy általánosítás, hogy bizonytalan vagy. Meg kell tudnod fogal-
maznod magadnak, hogy miben vagy bizonytalan. Azt a beteget nem lehet 
meggyógyítani, aki azt mondja orvosának, hogy beteg. Meg kell tudnia mon-
dani, hogy mi és hol fáj. Miben mutatkozik meg betegsége. 

Van ugyan olyan szorongás, félelem, amelynek valaki nem tud nevet 
adni, de az ilyen állapot mégis elárul valamit önmagából, azt pl. hogy  szo-
rongásai vannak, tehát valami benső lelki megbillenése van az illetőnek. Ha 
innen indul el, akkor rájön, hogy vagy nincs imaélete, vagy nem jó az ima-
élete, tehát változtatni kell rajta. Az idegbetegségek mindig a hit betegségei 
is! A benső nyugtalanság mindig az Én elfogadásomnak a hiányát jelenti!

Kérdezd meg magadtól, hogy miben vagy bizonytalan, aztán mondd el 
magadnak, hogy Én benned élek, és érted élek benned! Ha ezt sokszor el-
mondod, akkor van remény arra, hogy egyszer el is hiszed! Ekkor megszűnik 
a bizonytalanságod!

Szeretlek, és megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1350.
Kérdező: PÁRKAPCSOLATRÓL

1. Aki Hozzád kerül, az megtalálja a párját?
2. Hozzád vezet a jelenlegi társkapcsolatom?
3. Nem harmonikus a kölcsönös érzelemnyilvánításunk.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Aki elindul Felém, az mindenképpen találkozik azzal, azokkal, akik-

kel Én jónak látom, hogy találkozzon!  Az is igaz, hogy nemcsak olyanokkal 
fog találkozni a Hozzám igyekvő, akik ennek örülnek. De ezek is Hozzám 
segítik a Hozzám igyekvőt! Ez jelenti azt, hogy az Isten-keresőknek minden 
a javukra válik!

A házasság kétségtelen, hogy az egyik legalkalmasabb emberi kapcso-
lat a helyes önismeret megszerzésére. De boldog senki sem lesz azáltal, hogy 
önismeretre  kényszerül.  A  kocsmák  azért  vannak  tele  házas  emberekkel, 
mert számukra elviselhetetlennek tűnik az önismeret. 

A körülmény mindig tükör! Józanul csak az képes belenézni, aki sze-
retni akar Engem! Aki nem ezt akarja, az vagy változtatni akarja mindig kö-
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rülményeit, vagy bódítani akarja magát, hogy ne kelljen józanul gondolkod-
nia.

2.  Feltétlenül  Hozzám vezet  a jelenlegi társkapcsolatod,  ha te is  ezt 
akarod! A szeretet elsődlegesen öröm! E szeretetből fakadó örömnek forrása 
benned van, amíg van reményed arra, hogy őt Felém segítsd. Házasság előtt 
azért kell nagyon megnézned, hogy kivel kötöd össze életedet, mert fel kell 
tudnod értelmesen mérni, mennyire öröm számodra az, hogy társadat Felém 
segítsd akkor is, ha erre rámegy egész földi életed!

3. Nagyon fontos a kölcsönös harmóniára törekvés. E téren mindig a 
másik véleménye a fontos. Egy házasságban semmi nem változik meg pozi-
tív irányban. Csak arról lehet szó, hogy a már induláskor magjában meglévő 
jó kibontakozhat. De ami indulásban sem volt meg, az utána sincs meg. Ami 
pedig nincs, az nem tud kibontakozni. Egy házasságban új gyermekek szület-
hetnek, de új emberi tulajdonságok nem! Meg lehet valakit ismerni új oldalá-
ról, de ez az oldala megvolt már házassága előtt is! Senki sem lesz más  a há-
zasságban. Csak a körülmény lesz más, s egyre kevesebb lehetőség lesz arra, 
hogy félrevezessék egymást. Erre szoktátok azt mondani, hogy lakva lehet 
megismerni valakit.

Minden eszköz, így a házasság is, arra, hogy helyes önismeretre jussa-
tok, ezáltal Hozzám közelebb kerüljetek, és társatoknak is egyre nagyobb le-
hetőséget adjatok arra, hogy Bennem megtalálja önmagát!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és BÁTORSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1351.
Kérdező: AMIT LÁTTAM, AZ ÜZENETET HORDOZOTT?

Mit üzen nekem az égen látott felhőforma?
HANG: "Drága Gyermekem!

Amit láttál, az valóban erősíteni akarja benned azt a látást, amely majd 
akkor fog erőforrássá válni számodra, amikor besötétül életed fölött az ég. 
Akkor is  tudnod kell,  hogy a felhők felett  ragyog az ég, és a te mennyei 
Atyád ura a körülményeidnek is!

Tehát nemcsak Isten szeretetét tolmácsolja neked az akkori jelenség, 
hanem erőforrást is nyújt arra, hogy abban a világban, amelyben most oly sok 
a depresszióra, elkeseredésre okot adó esemény, legyen olyan erőd, amelyet 
másokkal is meg kell osztanod, hogy ne csak a negatív látás erősödjék és ter-
jedjen.
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A pozitív látás és az öröm ugyanannak az éremnek két oldala. Maga az 
érem pedig a szeretés!

Gyarlóságaid is Hozzám hoztak közelebb. Így  utólag ezek is lehetnek 
számodra örömforrások! Nem szabad a bűntudat megkötözöttségében élned, 
mert te Bennem szabad lettél!

Megáldalak a SZERETET, ÖRÖM, BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1352.
Kérdező: ISTEN NEHEZÍTHETI ÉLETEMET?

Isten vajon még mit eszel ki számomra, hogy nehezebbé 
tegye életemet?

HANG: "Kedves Barátom!
Bármit mondanék most neked, lelki egyensúlyodat az helyre nem hoz-

ná. Csak ha meggyógyítanálak, akkor nyugodnál meg. Igen. Akkor két okod 
is volna arra, hogy megnyugodj. Az egyik az, hogy lelked mélyén megélnéd, 
Én a te szolgád vagyok, és bár sokáig rossz szolga voltam, de végül mégis-
csak lábaidhoz borultam, és tettem azt, ami a kötelessége egy szolgának az 
urával szemben. 

A másik ok, ami még ennél is istenkáromlóbb, az az, hogy megnyug-
tatna az a tudat, sikerült üzletet kötnöd az Istennel. Te elmondtál bizonyos 
imákat, rész vettél bizonyos szertartásokon, megtartottad azokat a parancso-
kat, törvényeket, amelyeket ha nem tartottál volna meg, akkor az állami Bün-
tető Törvénykönyv értelmében is elítéltek volna, így hát most Rajtam a sor, 
hogy ezért a magatartásodért egészséggel díjazzalak

Kedves Barátom! Annyira kitekeredett a gondolkodásod, hogy te még 
az öngyilkosságot is bátorságnak gondolod, holott az a  legaljasabb gyávasá-
gok egyike! Eljutottál oda, hogy jogosnak tartod magad számára azt, hogy 
féljél olyasmitől, ami nincs is! Félsz a jövőtől! Remélem, annyira tudsz józa-
nul gondolkodni, hogy tudod, a jövő még nincs! Te már most attól félsz, ami 
még nincs! Te már most félsz a valóságban attól, ami a jelenben lehetőség, 
olyan lehetőség, amelynek tartalma, ha elérkezik, az lesz, amit te a jelenben 
biztosítottál számára.

Te nem tudsz, talán nem is akarsz tudni előző életeidről, nem tudsz, ta-
lán nem is akarsz tudni arról, hogy miért vállaltad, kellett vállalnod jelenlegi 
életsorsodat. Te egyet tudsz biztosan. Ez az, hogy meg akarsz gyógyulni min-
den áron. Akár a kárhozatod árán is! Egyet tudsz, hogy neked az egészség az 
istened.  Egy nagy valóság rajzolódik ki  benned! Ez az,  hogy te egy isten 
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vagy, egy tehetetlen isten vagy, és kibírhatatlanul borzalmas számodra, hogy 
lehet olyan Isten, aki nem akar sem üzletet kötni veled, sem szolgálni téged a 
te akaratod szerint.

De itt  fontosnak tartom tudatni veled azt,  ami most értelmetlen szá-
modra, de mert Hozzám fordultál, hát elmondom. Igen! Én szolgád vagyok, 
de te nem vagy az Én istenem! Nem a te elgondolásod szerint szolgállak, 
mert ha ezt tenném, akkor nem szeretnélek. Úgy szolgállak, ahogy Én látom 
azt jónak! Mert tudom, hogy hosszú távon ez szolgálja a te érdekedet! Te egy 
olyan mókuskereket forgatsz, amely forog is, fáraszt is, csak éppen helyben 
toporogsz! Te úgy gondolod, hogy te tudod jobban, mi jó neked, és nem Én! 
Te úgy gondolod, hogy lehet, hogy az Isten nagyon okos, de veled kapcsolat-
ban nem okos, hanem ravasz, nem jó, hanem gonosz, nem szerető, hanem 
gyűlölködő, nem segítő, hanem szadista állat! 

Hát ezért nem tudok segíteni rajtad. Engem ne ijesztgess azzal, hogy 
elveszíted hitedet! Nekem nincs szükségem a te hitedre. Arra a hitre pedig, 
amit te most sajátodnak mondasz, neked sincs szükséged! Jobb volna, ha el-
veszítenéd! Nem is tudsz vele mit kezdeni! Az ilyen hitet és az olyan isten-
képet, amelyet te magadban hordasz, Én mindig mélységesen megvetettem, 
és meg fogom vetni a jövőben is!

Nem tudom, mennyit kell még szenvedned ahhoz, hogy belássad: nem 
te vagy az Én istenem, hanem Én a tiéd! Nem te tudod, hogy mi a legjobb ne-
ked, hanem Én! Nem a te önzésed határozza meg az Én akaratomat, hanem 
az Én szeretetem irántad és mindenki iránt! Mindezt nem tudom! Nem tu-
dom úgy, hogy tudomásodra hozhatnám! És ez a nem tudásom is a te érdeke-
det szolgálja.

Kedves Barátom! Megértem istenkáromló gondolataidat,  de nem he-
lyeslem. Én csak azt tudom helyeselni, ha valaki az Én szándékom szerint 
akar boldog lenni! Azért csak ezt, mert más boldogság nincs is senki számá-
ra. A te számodra sincs! 

Megáldalak! Örülnék, ha áldásomnak lenne foganatja!"
*******************************************************

1353.
Kérdező: EGYEDÜL KELL MARADNOM ?

1. Egyedül kell leélnem az életemet?
2. Hogyan szerezhetek munkahelyet?
3. Beteg apámért mit kell tennem?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Nem kell egyedül leélned az életedet. De azt nagyon fontosnak tar-
tom hangsúlyozni,  hogy semmivel  sem könnyebb cipelni  a  családalapítás 
gondját, mint egyedül tenni azt naponta, amit a lelkiismeret diktál. Minden 
társkapcsolatra áll az, hogy ami megtérül a réven, az elmegy a vámon.

Az a legjobb, ha valaki nem csinál kulcskérdést abból, hogy magányos 
marad vagy sem. Ha az számodra a legfontosabb, hogy Nekem, aki lelkedben 
élek Lelkemmel, megfelelj, akkor feltétlenül bele fogsz sodródni olyan kap-
csolatba, amely segíthet téged közelebb Hozzám, és amelyben te is segíthe-
ted párodat közelebb Hozzám, ha ezt látom jónak számodra. 

Isten mindenkit  Önmagára teremtett,  és  akár egyedül él  valaki,  akár 
nem, nyugtalan mindaddig mindenkinek a szíve, amíg Istenben, vagy ha úgy 
tetszik, Bennem meg nem nyugszik. Imádkoztam is azért, hogy így legyetek 
EGY Bennem, ahogy Én EGY vagyok az Atyával (János 17;21).

2. E kérdésedre nem tehetem meg azt, hogy elküldjelek egy téged váró 
munkahelyre.  A földi  élet  fenntartásához szükséges kellékeket  Atyám egy 
egész  népnek biztosította  negyven évig a  pusztában.  Ez  az  Atya ma sem 
szűkmarkúbb, mint akkor volt. Akkor is, most is szinte ugyanaz a feltétele 
annak, hogy Ő gondoskodjék gyermekeiről.  Akkor is, most is azt kívánja, 
hogy gyermekeinek a legfontosabb az Általa ígért ország legyen. Ha ez meg-
van, akkor a többiért Ő felelősséget vállal. Csak fordítva nem hajlandó mel-
létek állni.  Nem hajlandó mindent megadni előre, s megelégedni azzal  az 
ígéretetekkel, hogy ha mindenetek meglesz, akkor majd keresni fogjátok az 
Ő országát és az Ő igazságát (Máté 6;33).

3. Beteg apádért ugyanazt kell tenned, mintha egészséges lenne. Sze-
retned kell őt úgy, ahogy tudod, ahogy a lelkiismereted diktálja! Az egészség 
nem jobb, a betegség nem rosszabb az örökkévalóság szempontjából. Más a 
felelőssége egy egészséges embernek, és más egy betegnek. A szívbéke, te-
hát a boldogság pedig éppen az, hogy az élet szinkronban legyen a felelős-
ségvállalással. Ezt pedig mindig a képességek és a lehetőségek határolják kö-
rül.
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1354.
Kérdező: MINDEN TÜKÖR !

1. Valóban olyan a lelkem, amilyennek a szemem tükrözi?
2. Két álomról szeretném a HANG véleményét hallani!
Mindkettő lényege egy nagy egység örömteli átélése volt.
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HANG: "Drága Gyermekem!
Valóban azonos tartalmat hord a két kérdésre adandó válaszom. Hall-

jad hát!
Nemcsak a szem a lélek tükre, de a lélek tükre az egész test! Sőt, egész 

környezeted is! Tested az a felszín, amelyen megmutatkoznak azok a tünetek,  
amelyek gyökereit a lélek hordja. Ez azt jelenti, hogy minden olyan hiányos-
ság, elferdülés, szakadás, amelynek szenvedő alanya a lélek, a testen érzékel-
hetővé válik. 

A test olyan, mint egy repülőgép műszerfala. Ha a repülésben valami 
rendellenesség van, akkor az kijelződik a műszerfalon.  Nyilván nem elég, 
hogy valaki észlelje a kijelzést. Az pedig végleg nem megoldás, hogy valaki 
vagy ne vegyen erről tudomást, vagy alkalmatlanná tegye a kijelző készülé-
ket a jelzésre. Ettől a gépben lévő hiba meg nem szűnik, sőt, végzetes hibává 
nőhet.

Ez emberi nyelvre fordítva azt jelenti, hogy a lélek meg nem gyógyított 
sebei boldogtalanná tehetik azt, aki pontosan azért szellemi lény, hogy lelké-
ben boldog, békés ember legyen!

A szemed által észlelt elmosódott képek azt jelentik, hogy lelked nem 
volt nyitott, s még most is hiányos befogadása e téren az átfogó érzések, ál-
mok szimbolikus megfejtésének egységesítésére. Nyelvileg meg tudod fogal-
mazni magadnak is, másoknak is a hiányokat, bőségeket egyaránt. De a min-
denkiből feléd áradó ismeretszerzési lehetőségeket csak elmosódottan tudod 
kezelni.

Most  egy hosszú  mondatba  tömörítem mondandóm lényegét!  Aztán 
egy kicsit aprózom.

Ha elhiszed azt, hogy minden és mindenki azt közli veled, hogy Isten 
szeret téged, ha el tudod fogadni, hogy nemcsak bent vagy abban az egység-
ben, melyet Isten szeretete, úgy mint Önmagát, téged is létben tart, és azért 
tart létben, amiért Önmaga és minden más létezik, vagyis azért, hogy ne a 
különbségekre, amelyek benne nem is léteznek, hanem arra az egységre irá-
nyuljon szíved szeretete, ami Ő, és  melyet így fejeztem ki: szeresd felebará-
todat, mint önmagadat, vagyis ha elfogadod azt, hogy önmagadnak teszed a 
legjobbat akkor, ha mindenkit feltételek nélkül,  teljesen szeretsz, és önma-
gad hasítod szét, ha különböztetsz, változtatsz szereteted intenzitásán önző 
módon, melynek jogosságát hiába fogalmazod meg magad számára pillanat-
nyilag elfogadhatóan, attól az még nem lesz az, akkor szemed látása javul és 
gyógyul!
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Paradox módon tehát neked nem tisztánlátásra kell törekedned, hanem 
arra, hogy tisztán szeress a homályos látásod ellenére is. Akkor gyógyulsz! 
Még egyszerűbben: akkor jársz jól,  ha azokat is egészen szereted, akikkel 
nem értesz egyet. Tehát nem az egyetértésből jön a teljes szeretés, hanem a 
teljes szeretésből az egyetértés. Még tömörebben: a szeretés tesz látóvá, nem 
a látás szeretővé!

Álmaidban erre a szeretésre éreztél rá, ezt közölte veled tudattalanod, 
ezért gyógyultál is! De az a személy, akit említettél, nem az a személy! Csu-
pán benned lokalizálódott rá!

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

1355.
Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL

1. A Lélekkeresztségemről kérek véleményt!
2. Jöjjünk össze rendszeresen a Te nevedben?
3. Volt egy gyönyörű álmom, melyben átjárt a szépség.
4. Kommunikálni akart velem egy szellem, de én nem vállaltam. 5. " A 

sors, mint esély" című könyvről kérek véleményt!
HANG: "Kedves Barátom!

1. Újjászülettél, Lélekkeresztelt vagy. Újjászületésed tesz készségessé, 
fogékonnyá mindarra, ami Velem kapcsolatos, és Lélekkeresztséged ponto-
san arra pecsételt le, hogy közösségben növekedjetek, erősödjetek Bennem, 
és másokat is Hozzám segítsetek. Ezzel válaszoltam  a 2-dik kérdésedre is!

3. Újjászületett szellemi lény csak a szeretetben tudja megélni a Velem 
való egységet, melyre a kaput az a szépség, harmónia,  benső béke  nyitja rá, 
amit álmodban megéltél.

4. Semmit nem vesztettél, amikor nem vállaltad a kommunikálást azzal 
a szellemmel, aki bejelentkezett nálad. A józanság nagyon fontos az újjászü-
letettek számára! 

Az, hogy a külső és a belső EGY, egyáltalán nem a kezdő stádiumban 
válik  megtapasztalhatóvá  a  maga  valóságában  az  újjászületettek  számára. 
Sajnos, nagyon sok karizmatikus beleesik ebbe a csapdába. Azt hiszik, hogy 
átölelnek mindenkit, mikor mások másságára nem reagálnak, s közben csak 
saját másságukra koncentrálnak, és még csak erőfeszítést sem tesznek, hogy 
mások másságát megszeressék!

5. Az általad említett könyvben sok olyan gondolatot találsz, amely Tő-
lem származik. Bár sok ilyen könyv lenne forgalomban! Az ilyen könyvek 
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azok a  fel-felvillanó fények, amelyek a sötétben botorkáló földi vándor szá-
mára némi  eligazítást  tudnak adni,  hogy az örök világosság birodalma ne 
csak ábránd legyen, hanem elérhető és elérendő reális CÉL!

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
***************************************************

1356. A HANG 15-ÖS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

"Szeretettel köszöntöm! Már elöljáróban leírom, hogy azért nem küld-
tem válaszborítékot, mert nem választ várok, hanem őszinte szívvel köszöne-
temet kívánom kifejezni.

Az utóbbi két évben kerestem tudatosan az Urat. Többször voltam elé-
gedetlen, csalódott és türelmetlen is. Most végre elérkezett hozzám a HANG. 
Az eddig megjelent 12 kötetből az 5. még hiányzik, de azt is és minden, a to-
vábbiakban megjelenő HANG-kötetet is szeretnék elolvasni.

Tiszteletben tartom a HANG azon kérését, miszerint az eddig megje-
lent válaszok ismeretében feltett kérdésekre ad kimerítő választ.  Ezért, bár 
megfogalmazódott bennem néhány kérdés, nem teszem fel azokat.

Fontosabbnak tartom most azt leírni, hogy amióta olvasom a HANG-
köteteket, úgy érzem, egyre közelebb kerülök Jézushoz. Válaszaiban jelzett 
módon szólok Hozzá esténként, s kérem áldását reggelente.

Kezdem felismerni hibáimat és egy benső késztetést érzek a javításra. - 
- - 

Dombi atya önzetlen munkáját szeretném még egyszer megköszönni, a 
HANG-ot, hogy sok embertársam ezáltal elindul az ÉLET felé.

Végezetül azt kívánom mindenkinek, aki ezt az utat választotta, legyen 
benne elég erő, bölcsesség, kitartás, hogy végig is tudjon menni rajta.

Nem szabad elvesznie senkinek, a szeretetben erősítsük egymást!
Hálával és szeretettel köszönök el".

                                                             B. Gyula

357.
Kérdező: HOGYAN LEHET VELED TALÁLKOZNI?

1. Véleményt kérek a kézlenyomat alapján végzett munkámról.
2. Olyan összejövetelre készülünk, amelyen találkozni akarunk Veled.
3. Méltó vagyok-e a Lélekkeresztségre?
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HANG: "Drága Gyermekem!
Először is tudomásodra hozom, hogy nagyon örültem leveledben Hoz-

zám intézett szavaidnak. Hidd el, az ilyen és ehhez hasonló imák azok, ame-
lyek fölfokozott módon ki tudják nyitni szíveteket azokra az információkra, 
amelyek építenek, buzdítanak, és vigasztalni képesek benneteket.

1. A kéz, amely a szívetekben, tehát a törekvésközpontotokban a szán-
dékotok  szerint  megszületett  adásnak,  vevésnek  lényeges  eszköze,  tehát 
amely a szeretetnek és az önzésnek jeleit legnyilvánvalóbban hordozza, na-
gyon alkalmas arra, hogy e jelek felismerése és kezelése által az egész em-
bert segítse Felém!

Részletes tájékoztatást nem adhatok a kiromantológiáról, mert maga a 
folyamat,  a vele való foglalkozás,  lényegesen hozzátartozik értékeinek ki-
bontakoztatásához.

2. Én hűséges vagyok ígéreteimhez. Amikor tehát azt mondtam, hogy 
ahol nevemben összejöttök, Én ott vagyok (Máté 18;20), akkor e kijelenté-
sem szent és igaz! 

Ehhez nem is kell mást hozzáfűznöm, csupán azt, hogy ne rendkívüli-
ségeket várjatok, mert hozzátartozik életetekhez és az Én életemhez is az, 
hogy megvalósulnak ígéreteim. Természetesen az Általam meghatározott fel-
tételek mellett. 

Amikor tehát azt mondom, hogy az Én nevemben kell összejönnötök, 
akkor ez nem egy egyszerű, tartalom nélküli kijelentés, hanem tartalmában a 
Rám figyelést,  a Felém való nyitottságot  és azt  a tanulékonyságot  jelenti, 
amely abban áll, hogy mindegyiketekben megszólalhat Lelkem a ti javatokra. 
Tehát minden olyan kijelentés, amely nem a rendkívüliségeket helyezi előtér-
be, hanem azt, ami épít, buzdít és vigasztal, az Tőlem jön! Nagyon fontos te-
hát az EGYSÉGRE és a TELJESSÉGRE való törekvés!

3.  A Lélekkeresztségre senki sem  méltó! Legföljebb arról  lehet  szó, 
hogy alkalmassá  tette-e  valaki  magát  erre  vagy  sem.  A  Lélekkeresztség 
ugyanis egy Általam jónak ítélt szerepre pecsételi le azt, aki ebben részesül. 
A Lélekkeresztség és az újjászületés nem mindig jár együtt! Újjászületés nél-
kül  nincs  üdvösség.  Lélekkeresztség  nélkül  nincsenek meg azok  az  erők, 
amelyek a Tőlem kapott szerepre működtetni tudnák a karizmákat, tehát az 
Általam megtisztított képességeiteket. A Lélekkeresztség ezért berobbanó él-
ményt jelent, míg az újjászületés megnyilvánulhat Bennem történő fejlődési 
folyamatként is.

Megáldalak, 
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HOGY  TOVÁBBRA  IS  SZÍVED  SZERETETÉVEL,  NYI-
TOTTSÁGÁVAL  FORDULJ  HOZZÁM,  ÉS  TUDD  ÁTVENNI 
TŐLEM AJÁNDÉKAIMAT!"

*******************************************************
1358.
Kérdező: VISSZA KELL JÖNNÖM  A FÖLDRE?

1. Segítő vagyok vagy segítségre szoruló?
2. Vissza kell majd születnem a Földre?
3. Bátortalan, bizonytalan vagyok hitemben?
4. Mit kell tennem?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Több kérdést is feltettél, de Én csak ezt a négyet emeltem ki közü-

lük. Azért tettem ezt, mert részben el tudom mondani ezek alapján azt, ami 
számodra most a legfontosabb, részben pedig várom, hogy olvasd el a többi 
HANG-könyvet is, mivel ezeket azért íratom le médiumommal, hogy olvas-
sátok. Jelenleg már 11 kötet van forgalomban. Oly sok mindenre van időtök, 
pénzetek, hát elvárom, hogy ezek olvasására is legyenek.

Kedves Barátom! Rajtam kívül még az úgynevezett legnagyobbak is, 
tehát a Mózes szintű próféták is, nem csupán segíteni jöttek le a Földre, ha-
nem azért is, hogy megszentelődjenek. Megszentelni és megszentelődni! Ez 
mindenkinek tisztje, aki a Földre születik. Bizonyos értelemben a tapasztalat 
szintjén még Nekem is volt megszentelődni valóm! Ne hasítsd szét tehát a 
segítést  és a segítségre szorulást! Feladatod mind a kettő! De nemcsak fel-
adatod, hanem sorsod   is!  

2. Tőled függ, hogy vissza kell-e még jönnöd, illetve kell-e még földi 
sorsot vállalnod valamelyik bolygón! Annak nem kell újraszületnie, aki saját 
testében újjászületett (János 3;3). Az születik újjá saját testében, aki nem va-
laminek a megvalósítására, hanem az Engem befogadásra mondott igent. Az 
mond igent az Engem befogadásra, aki vállalja, hogy rendszeres reggeli imá-
ban találkozik Velem, és felajánlja Nekem, hogy szabad utat ad az elinduló 
napon Számomra arra, hogy tegyem általa azt, amit jónak látok. Az ajánlja 
fel magát így Nekem, aki a nap folyamán többször is figyel befelé, és igyek-
szik ráérezni arra, hogy meg vagyok-e elégedve, otthon érzem-e Magamat 
nála!?!  Valóban meg tudtam-e valósítani  azt  az  ígéretemet  az ő életében, 
amelyet János 14;23-ban ígértem?!? 

3. Aki úgy csinál, mintha  hinne, az hisz. A hit csak magjában adatik 
mindenkinek. A hit a szívnek a szeme. E szem kifejlődését szorgalmaznod 
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kell! Hogyan? Úgy, hogy állapotszerűen igyekszel Hozzám mérni magadat, 
eseményeket, embereket, tárgyakat. Olyan értelemben mondom, hogy Hoz-
zám kell mérned ezeket, ha hitedben, tehát szíveddel látni akarsz, hogy tuda-
tosítod: minden mögött az a végtelen szeretet VAN, AKI VELEM azonos! 
És ez a SZERETET most rajtad keresztül akar látni és szeretni, tehát élni. Ha 
ezt engeded magadban elmélyülni, akkor vállaltad a hit fejlődésének útját. Út 
nélkül úttalan az élet. Ez áll a hitéletre is!

4. A "mit tegyek" kérdést meg kell előznie az önismeretnek, tehát en-
nek: "Ki vagyok?" Önismeretre nem lehet eljutni egyéni elgondolások alap-
ján. A különböző önvizsgálati  módszerek is  csak általános elveket tudnak 
megfogalmazni, melyek egyáltalán nem biztos, hogy itt és most el tudnak té-
ged vezetni valódi önmagadhoz.

Ami valódi önismeretre segít, az az, ha vállalod azt, hogy szemléld ma-
gadat cselekedeteid tükrében! Az, aki egy-két hétig mindennap naplót vezet, 
vagy legalább rövid vázlatban leírja, hogy naponta mit és főleg hogyan tett, 
az e pár heti feljegyzés alapján kaphat magáról némileg reális képet. Eddig 
még senki sem tudta megismerni önmagát anélkül, hogy meg ne vizsgálta 
volna rendszeresen, hogy mire és hogyan használja idejét.

Ha aztán van már némi önismereted, akkor két lehetőség fog állni előt-
ted. Az egyik az, hogy Nálam nélkül semmit nem tudsz tenni, ami boldogíta-
na, a másik pedig az, hogy Velem mindenre képes vagy, hogy boldog légy. 
Ez gyakorlatban úgy történik, hogy fokozatosan lemondasz saját erőfeszíté-
seidről, elképzeléseidről, kényelmedről, és engeded, hogy Én működjem ben-
ned! Vagyis annyira átadod magadat Nekem, hogy már nem leszel akadálya 
saját hited, reményed, szereteted kibontakozásának.

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

1359.
Kérdező: GYÜMÖLCSTERMÉSRŐL

Jó-e az, amit teszek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Életed a lehetőségek folyamata. Azt megállapítani, hogy mikor teszel 
jót és mikor nem, nem lehet végleg és mindenkorra érvényes kijelentéssel 
megfogalmazni. Csak nagy általánosságokat tudok mondani.

Akkor teszel jót, ha szándékod arra irányul, hogy  jót tégy! Akkor te-
szel jót, ha nem cselekedeteik szerint szereted az embereket, hanem azért, 
mert Én benned élek! Akkor teszel jót, ha tetteidnek nem a következményei-
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re teszed a hangsúlyt, hanem a forrására. Akkor teszel jót, ha szíved nem vá-
dol! De még ha vádolna is a szíved, akkor felhívást kapsz arra, hogy magad 
felett se mondj elítélő bírálatot, mert nemcsak másról, de magadról sem tu-
dod, hogy mit örököltél, milyen hatások összegeződnek jelenleg benned, és 
azt  sem tudod,  hogy karmádnak,  sorsvonaladnak  mik  voltak  előzményei, 
amelyek lehoztak a Földre.

Vedd komolyan a reggeli imáidat, vagyis kérd minden reggel áldáso-
mat  életedre,  és  kérd az angyalvilág segítségét,  mert  nincsen veszélytelen 
nap, és az okosságra és óvatosságra mindig szükség van!

Nagyon szeretlek, és megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1360.
Kérdező: SZERETNÉK MEGJAVULNI!

Sok hibám van, melyeket szeretnék levetkőzni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Nem ajánlom, hogy harcba szállj hibáid ellen! Miért? Azért, mert az 
ilyen hozzáállás az élethez azt eredményezi, hogy vagy tönkremész idegileg, 
vagy pedig elembertelenedsz, mert még több hibádnak bukkansz nyomára, s 
nem leszel felszabadult, boldog, békés ember soha!

Semmiféle gonosznak nem jó ellenállni. A külső gonosznak azért nem 
jó, mert megerősödik, ha küzdesz ellene, a benső gonoszt pedig vagy meg-
szelídíted,  vagy narkotikumokba menekülsz előle,  de legyőzni  nem tudod, 
mert ő a te árnyék-éned! Csak a Napnak nincs árnyéka, mert belülről és ál-
landóan ég!

Ha engeded, hogy Én legyek benned életed Napja, akkor a benned lévő 
gonosz megszelídül, mert elfogadtad magadat olyannak, amilyen vagy, tehát 
az alázat őszinte fénye átvilágítja árnyék-énedet, s nem küzdelemre, hanem 
az Általam felkínált feladatra serkent. Igen, mert elfordít magadtól, és min-
denben igyekszik átadni a helyet Nekem!

Drága Gyermekem! Hidd el, önismerete csak annak van, aki tudatában 
van annak, hogy együtt kell élnie hibáival, és bíznia kell abban, hogy az Én 
irgalmam éppen abban fog megnyilvánulni, hogy irgalmassá teszem őt. Ha 
felismered, hogy mennyire rászorulsz irgalmamra, akkor azt  is felismered, 
hogy mennyire rászorulnak a te irgalmadra azok, akik általad végül is az Én 
irgalmam fényében tudnak átmelegedni és megvilágosodni, tehát helyes önis-
meretre jutni!
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Ne légy irgalmatlan magaddal, akkor remélheted, hogy irgalmas leszel 
másokhoz!

Megáldalak IRGALMAS SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

1361.
Kérdező: JÓSLÁST KÉREK!

1. Az lesz társam, akivel most kapcsolatom van?
2. Van-e szellemi vezetőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én csak olyankor jósolok, ha az a boldogságotokat érinti. A te kérdé-

sed ezt nem érinti, mivel minden ember boldogsága attól függ, hogy milyen 
Velem a kapcsolata.

Kérdésedre tehát azt tudom mondani, amit te is tudsz. Kettőtöknek kell 
eldönteni, hogy mi lesz veletek. Az egészen biztos, hogy mindegyikteknek 
tönkremegy az élete, ha nem Velem éli azt meg. Így vagytok teremtve! Min-
den más az ember számára  természetellenes! Ember  embert  csak bódítani 
tud, boldogítani csak Én tudok!

2. Mindenkinek van szellemi testvére, vezetője, őrangyala! Bármikor 
beszélhetsz vele, ő a lelkiismereteden keresztül akkor ad elirányítást, ha va-
lóban az Én szándékom szerint akarod élni életed. Angyalaimat, őrangyalai-
tokat nem lehet Ellenem használni, csak Értem!

Drága Gyermekem! Értsd meg, életed nem rajtad kívül és nem hozzá-
járulásod nélkül dől jobbra vagy balra, hanem benned és a te tudatos szándé-
kod alapján. Életedért a felelősséget senkinek át nem adhatod, és ezt senki át 
nem veheti tőled!

Aki Velem akarja járni élete útját, annak szívében lakást veszek (János 
14;23), és az Én békémet adom neki (János 14;27). Aki nem ezt akarja, az 
addig fogja betegíteni önmagát, amíg meg nem tér Hozzám!

Megáldalak az ÉRTELEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1362.
Kérdező: NEM BOLDOGÍT A REIKI BEAVATÁS

1. Néha látom a halált, az ördögöt, és a REIKI-beavatást nem 
    éltem meg boldogítónak.
2. Nagyon szeretek valakit, aki mással él.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Benső érzékenységed alkalmassá tesz arra, hogy olyan történetekről 
is értesülj, amelyek a Földön túli világból már elindultak, de a ti földi élete-
tekben még nincsenek megtapasztalhatóan jelen. 

E képességed arra való, hogy imával előzd meg az érkező eseményeket. 
Vagyis arra, hogy fölerősödjön benned az a bizonyosság, hogy nem a földi 
élet a végállomás. A végleges megoldást nem a földi élettől kell várnod!

2. Ezzel már jelzem is, hogy mit kell tudnod a második kérdéseddel 
kapcsolatban!

Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy az, akiről azt hiszed, nagyon sze-
reted, boldogíthat téged! Nem! Ez a "nagyon szeretem" kijelentés azt mutat-
ja, hogy nagyon meg vagy kötözve, és a szabadságnak az a világa, amelyre 
hívtalak, nem tűnik neked vonzónak.

Drága Gyermekem! Életed hátralévő része igazolni  fogja, hogy nem 
megkötözöttségre, hanem szabadságra hívtalak! 

Emlékezz! Azt mondtam, hogy légy az Én követőm. Ezt a kijelentése-
met még a mai napon sem tudtad igazán a helyére rakni. Te annyira ragasz-
kodsz ahhoz, akiről azt állítod, hogy szereted, hogy nem Engem, hanem őt 
akarod követni. Sőt!, még Engem is rá akarsz venni imáidban, hogy segítsek 
ebben. Tehát azt akarod, hogy mondjam és tegyem azt, amit nem látok jónak, 
mondjam és tegyem azt, amit te látsz jónak!

Drága Gyermekem! Sokkal jobban szeretlek, semmint hallgatnék rád. 
Magamra hallgatok a te érdekedben!

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

1363.
Kérdező: GYERMEKEM NEM ÉRTI MEG AZ ISTENT

1. Kisfiam nem érti a jó Istent.
2. Engem is nagyon kiborított fiam balesete.
3. Lehetünk-e még boldogok földi életünkben?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha megnyugtató számodra, ha nem, meg kell mondanom, hogy nem 

Nekem kell megváltoznom, hanem neked, nektek! Imáitokban mindig arra 
kértek, hogy Én tegyek valamit. A HANG című könyvekben, a Bibliában, a 
legkülönbözőbb Mária-jelenésekben Én kérlek benneteket arra, hogy ti csi-
náljatok valamit. Valamit? Hát nem akármit! 

Mindig és mindenütt arra kérlek benneteket, hogy változtassátok meg 
gondolkodásotokat! Én igyekszem megérteni, hogy sem időtök, sem pénze-
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tek nincs arra, hogy hallgassatok Rám. Megértem, de nem helyeslem. Arra 
van időtök, hogy kérjetek Engem, amikor bajban vagytok, hogy hallgassak 
rátok. Arra van pénzetek, hogy a tévé, rádió, sajtó különböző híreivel tájéko-
zódjatok a földi világ dolgaiban. Mondom, ezt megértem, de ha itt megáll-
tok, azt nem helyeslem.

Soha nem lesz megoldás életetekben, ha kívülről indultok el befelé! 
Csak belülről kifelé van megoldás. Velem kell először rendben lennetek!

Azt mondod, hogy gyermeked, aki szeret Engem, aki sokat imádkozik 
is Hozzám, nem érti, miért kell szenvednie! De hát gyermeked nem is ismer 
Engem! Ő is, te is csak fantáziáltok Rólam, de nem ismertek Engem! 

Gondolj csak arra, hányszor csendesedtél el, és hányszor szálltál le lel-
ked mélyére, hogy Velem találkozz (János 14;23), és elmondd ne csak azt, 
hogy mit kellene tennem, hanem átvedd az Én gondolataimat, hogy mit kell 
tenned?! Hányszor nyitottad ki a Bibliát, és néztél utána, hogy Én ki vagyok, 
és mit akarok? Hányszor mondottad el fiadnak, hogy jobban meg kellene is-
mernie Engem ahhoz, hogy megértsen?! Nemde? Te csak arra szorítkoztál, 
hogy elmondd gyermekednek azt, hogy kérjen Engem, és én meggyógyítom!

Drága  Gyermekem!  Te  azt  gondolod,  hogy  az  egészség  boldogít? 
Mondd, hány boldog emberrel találkoztál már életedben, akit az tett boldog-
gá, hogy egészséges? Én megmondom! Eggyel sem! A bódultság nem bol-
dogság! Boldoggá senkit nem tud tenni az egészség! Csak Én tudok boldog-
gá tenni mindenkit, egészséges és beteg embert egyaránt!

Bizony, nem kisebb feladat előtt álltok, mint az előtt, hogy eldöntsétek: 
Én tudom-e jobban, hogy mi jó nektek, vagy ti tudjátok azt jobban? Nekem 
kell rátok hallgatnom, vagy nektek kell Rám hallgatnotok? El kell döntene-
tek, hogy Én vagyok-e az Úr, akiben bíznotok kell, vagy ti vagytok az úr, 
akiben Nekem kell bíznom?

E kérdések eldöntése látszatra könnyű, de a valóságban egész életet 
igényel!

A föntiekben válaszoltam az 1 és 2. kérdésedre tömören. Azért tömö-
ren, mert már a 15-dik könyvet diktálom médiumomnak, s nem vagyok haj-
landó külön-külön mindenkinek egy könyvet írni. Ha annyi áldozatra nem 
vagytok képesek, hogy e könyveket megszerezzétek, ha töredékét sem vagy-
tok képesek annak az áldozatnak meghozatalára, amit meghoztok a tévé, a 
rádió, a sajtó érdekében, és ezt még természetesnek is tartjátok, akkor nem 
tudok közeletekbe férkőzni.
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3. A boldogsággal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy boldogságra 
vagytok teremtve! De az, amit te boldogságnak nevezel, az nem boldogság, 
hanem bódultság! Mert mindig bódultság az, ha valaki menekül a halál gon-
dolatától! 

Én nem tudok futni menekülők után! Csak az lehet boldog, aki tudja, 
hogy olyan jót kell birtokolnia, amit soha el nem vehet tőle senki, még a ha-
lál sem, és el sem veszítheti soha! Tehát csak az lehet boldog, aki engedi, 
hogy ÉN benne éljek! A pásztor is csak azt az elveszett báránykát tudja meg-
találni, amelyik béget! Ha valaki azt veszi észre magán, hogy elvesztett En-
gem, és így kiált Hozzám, azt meg tudom találni, és tudom benne élni boldo-
gító életemet! De aki Rólam lemond, azzal nem tudok mit kezdeni!

Válaszom tehát kérdésedre ez: Tőled függ, hogy akár már ma boldog 
leszel  vagy sem!  Mert  boldog csak egyféleképpen tud  lenni  valaki!  Úgy, 
ahogy Én akarom, és nem úgy, ahogy ő akarja! Tehát csak úgy lehetsz bol-
dog te is, fiad is, ha igyekeztek megismerni és befogadni Engem magatokba.

Mérhetetlenül szeretlek benneteket, és e szeretetem boldogító érzését 
nagyon szeretném átadni neked is, fiadnak is! De ennek feltétlen feltétele az, 
hogy ne a szenvedésektől való menekülés legyen a legfőbb cél, hanem az, 
hogy a szenvedésekben felismerjétek önmagatokat, és igyekezzetek a helyes 
önismeret alapján megismerni helyesen Engem!

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

1364.
Kérdező: GYERMEKPROBLÉMA

Súlyos problémát jelent gyermekünk.
HANG: "Drága Gyermekem!

Sajnos,  az  emberek  legnagyobb  része  annyira  el  van  foglalva  saját 
problémájával, annyira csak azt látja, ami itt és most  létezik, hogy azok a 
gyermekeim, akik nagyobb távot belátva akarnak hozzájuk közeledni, vissza-
utasításra találnak.

Mivel senkiről nem tudhatjátok, hogy mit örökölt, milyen hatások érték 
eddigi életükben, nem tudhatjátok, hogy mennyire felel önmagáért, ezért a 
megértés és az óvatosság az, amit ajánlani tudok nektek.

Szinte minden embernek van valami fájó seb a lelkén! Ti a gyermekkel 
kapcsolatban érzitek magatokat tehetetlennek, és azt tapasztaljátok, hogy má-
sok érzéketlenek e problémátokkal szemben. Ez részben igaz is. 

1519.



Azért mondom, hogy részben, mert azért nem vagytok egészen tehetet-
lenek. Az a küzdelem, amelyet naponta át kell élnetek a gyermek érdekében, 
benneteket is segít abban, hogy mélyüljön bennetek a belátás, megértés, és 
hinnetek kell abban, hogy Én ezért a gyermekért is mindent megteszek, amit 
egy Isten megtehet, hogy az a szándék, amely őt lehozta a Földre, kidolgozza 
benne azt az alkalmazkodó képességet, amely szükségszerű ahhoz, hogy va-
lakiben az Én szeretetem működni tudjon.

Az sem egyértelmű, hogy mindenki érzéketlen a gyermekkel szemben. 
Csupán arról van szó, hogy azok a pedagógusok, akik több gyermekkel egy-
szerre kénytelenek bajlódni, túl nagy tehernek érzik a maguk számára azt, 
hogy gyermeketek viselkedését tolerálják.

Drága Gyermekem! Erőre és belátásra van szükséged, hogy tudd járni 
tovább is bizalommal életed keresztútját. Amint Nekem segítőm volt cirenei 
Simon, úgy vállalom, hogy Én cirenei Simonod leszek, ha szeretetedet nem 
korlátozod csupán e gyermekre, hanem igyekszel kiterjeszteni mindenkire, 
aki kapcsolatba kerül veled.

Megáldalak a BIZALOM és az ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

1365.
Kérdező: LELKI PÁLYAMÓDOSÍTÁSRÓL

1. Hogyan tudom tetteimben elvégezni a szükséges 
    pályamódosításokat?
2. Össze tudom-e egyeztetni a vágyaimat a valósággal?
3. Szeretnék a párkapcsolatban tisztábban látni.
4. Egyetemes a Te erkölcsi utad, Uram?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A gondolkodás-átalakítás kemény munkája szükséges ahhoz, hogy 

valaki a tettei tükrében is másnak lássa magát, mint előbb volt. A gondolko-
dás-átalakítás pedig nem megy tanulás nélkül. Apostolaimat ezért küldtem 
ezzel  a  megbízatással:  "Tegyetek  tanítványommá minden  népet"  (Máté 
28;19)! Tanítvány az, aki állapotszerű tanuló!

2. Összeegyeztetni tudod, de azonossá tenni nem tudod vágyaidat a re-
alitással. Vágyaid mindig előtte járnak a valóságnak. Arra kell törekedned, 
hogy megközelítsék vágyaid a valóságot! Körülményeid mindig olyan tükröt 
tartanak eléd, amelyben megláthatod, hogy mit kell korrigálnod magadban. 
Vágyaid arra valók, hogy legyen bátorságod korrigálni magadat, és megtanít-
sanak arra az alázatra, amely a tanulékonyság és áldozatvállalás együttese, 
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vagyis olyan önismeretre, amely tevékeny szeretetben vállalja a lelki fejlődés 
rögös útját.

3. Minden ember arra való, hogy Hozzám segítse a másik embert. Első-
sorban életpéldával, másodsorban, tehát ha megfelelő a légkör, akkor szóval 
is. Ez az a mérleg, amelyen súlyozni kell minden párkapcsolatot!

4. Én magam vagyok az egyetemes erkölcsi út! Aki ettől eltér, az bár-
hol a világmindenségben csak akkor találja meg szíve nyugalmát, ha a tudat-
lansága felmenti őt az alól, hogy Engem vállaljon!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1366.
Kérdező: A VÁLASZTOTT NÉPRŐL

1. Miért választott nép a zsidó?
2. A választott nép nevelhet-e gyűlöletre?
3. Az ember alatti világ sátánian erőszakos.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az embertengerben volt egy ember, aki a legodaadóbbnak tűnt ab-

ban, hogy amit szívével lát, tehát amiben hisz, arra teljesen ráteszi az életét. 
Ezt az embert Ábrahámnak hívták. Ő volt az, akit kiválasztottam arra, hogy 
vérkapcsolatba kerüljön Velem, amikor megtestesülök. 

Ennek az embernek kései utódai közül került ki az a nép, aki sem jobb, 
sem  rosszabb  nem  volt  az  átlagnál.  Az  Én  megtestesülésem  számára 
"kapóra" jött ez a nép, mert amíg indulásban, a forrásban nagyon fontos volt, 
hogy ne akárkit válasszak terveim megvalósítására, addig később pont az jött 
"kapóra", hogy erkölcsileg ne valami szupernép mondhasson Engem magáé-
nak!

2. Nem azért választottam tehát a zsidó népet, mert tökéletesebb, erköl-
csösebb volt, mint a többi, hanem azért, mert Ábrahámmal olyan vérkapcso-
latban  állt,  ami  Nekem alkalmas  volt  arra,  hogy senki  ne hivatkozhasson 
másra, csak önmagára, ha nem akar Engem útként vállalni.

Az, amit te közölsz a médiumommal, hogy vérengzésre tanítanak em-
bereket a nép körében, az pontosan arra figyelmeztet, hogy nem a kiválósá-
gáért választott népem a zsidó nép, hanem Ábrahámért! Nincs kollektív fele-
lősség!

3. Ami pedig az ember alatti világot illeti, az valóban kegyetlen, ha az 
Általam szeretetre teremtett ember számára Általam előírt erkölcsi normái-
hoz méritek azt. Nem is jó, ha így csináltok!
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Az állatvilág kegyetlenségét az okozza bennetek, hogy tudatotokon kí-
vül történt eseményeket erkölcsi mérlegre, tehát a bennetek lévő mérlegre te-
szitek. Ez minden fals ítéletnek az alapja. Ezért óvtalak benneteket mindig az 
ilyen magatartástól! A tudaton kívül történt kegyetlenség mindig  látszatke-
gyetlenség!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

1367.
Kérdező: NYUGTALAN VAGYOK

Helyes úton járok-e? Nyugtalan vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem!

Nyugtalanul  csak akkor lehet helyes úton járnod, ha nyugtalanságod 
olyan, mint amilyen Bennem volt a nyugtalanság, amikor azt mondtam, hogy 
tüzet jöttem hozni a Földre, és mi mást akarnék, mint hogy már meggyullad-
jon (Lukács 13;49). Van tehát a szeretetnek is nyugtalansága a Földön. Sőt! 
A Földön a szeretet mindig nyugtalanságot hordoz magában, de ez egy gyé-
kényen tud árulni azzal a békével, amelyet ugyancsak Én adok azoknak, akik 
befogadnak Engem magukba (János 14;23 és 27).

Tehát csak magadért lehetsz nyugtalan. Másokért nem! Amiatt lehetsz 
nyugtalan, hogy megtettél-e mindent, amit meg kellett volna tenned. Ha nem 
tettél meg mindent, akkor kérj Tőlem bocsánatot, és hidd el, hogy Én jóvá tu-
dom tenni, be tudom tölteni hiányosságaidat.

Azért nem szabad nyugtalannak lenned másért, mert senki senkit nem 
tehet istenszeretővé. Én sem tehetek senkit istenszeretővé! Aki önmagát azzá 
teszi,  annak minden javára válik. Aki magát nem teszi azzá, annak semmi 
sem válik javára! Senkinek a boldogságát nem döntheti el és nem is befolyá-
solhatja más! A körülmény mindenki számára olyan TÜKÖR, amelyben bár-
ki felismerheti nemcsak önmagát, de teendőit is! Minden körülmény egyben 
felszólítás is! Mindenkinek magának kell  meglátnia,  hogy mire és hogyan 
használja a pillanatnyi lehetőségeit. Én csak az irányt tudom megadni. A pil-
lanatnyi megoldást neked kell meglátnod. Az irány mindig az, hogy helye-
sebb önismeretre juss. Tehát az irány befelé mutat! Csak a helyes önismeret 
lehet alapja a helyes szeretet fejlődésének! 

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

1368.
Kérdező: HALOTTAIMRÓL  SZERETNÉK TUDNI VALAMIT!
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Szeretnék tudni megholt szeretteimről, akik rákban haltak meg.
HANG: "Drága Gyermekem!

Először azt tudatosítom benned, hogy minden betegség lényegében a 
tudat állapotát jeleníti meg a testben. Mivel mindhárom megholt szerettedet a 
rák vitte a sírba, ezért tudnod kell, hogy mindhármuk tudatában egy olyan 
megvalósulatlan szabadságvágy élt,  amely csak elnyomott  állapotban élhe-
tett, és a rákon keresztül végül a halálban érhette el elnyomott állapotának 
felismerését.

Igen! Végre mindhárman átélhették Lelkemnek azt az áldott jelenlétét, 
amely a benő szabadság tudatos, tehát felismert szeretetem jelenléte (2Kor 
3;17)!

Benne élnek abban a folyamatban, amely teremtő erőmnek hordozója, 
és így veled is, és az itteniekkel is igyekeznek EGY lenni!

Azt kérdezed leveledben, hogy egyik szeretted mi takart mondani köz-
vetlenül halála előtt? Nem búcsúzni akart. Ő hitt a véget nem érő EGY-ség-
ben! Ezért halhatott meg úgy, hogy hite látássá, reménye birtoklássá válha-
tott. Szeretete továbbra is abban a fejlődő folyamatban van, amelyet ti a Föl-
dön úgy éltek meg, hogy az égiek segítenek nektek.

Örülj annak, hogy mindegyik kedves halottad csak látszatra ment el! 
Nem szakították meg veled a szeretet szálait, és lehetőségük van arra, hogy 
sugallatokkal, benső indításokkal ápolják benned a HOZZÁM tartozás fon-
tosságát, és azt, hogy Értem érdemes élned! Csak Bennem lehettek EGY!

Drága Gyermekem! Ami benned most végbement és még most is, és 
örökké folyamatként történni fog, az az újjászületettek élete! 

Adj gyakran ezért hálát, mert a hála érzése olyan látásra vezet, amely 
látás még több hálát tud fellobbantani benned, s ennek a véget nem érő folya-
matnak a neve a megváltottak öröme! Örüljünk hát egymásnak!

Megáldalak a SZERETET, ÖRÖM, BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1369.
Kérdező: JÉZUS-KÉP HORDOZHAT NEGATÍV VONÁSOKAT?

Egy "Jézus-képet " kaptam, amely számunkra negatív vonásokat hor-
doz, és negatív érzéseket vált ki belőlünk. Az ördög játszik velünk?

HANG: "Drága Gyermekeim!
A kép eredetére nem térek ki, csak magáról a képről szólok most nek-

tek, hogy előre tudjatok lépni a lelki fejlődés útján.
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Ha e képet bárkinek megmutatod a keresztény kultúrkörben,  és meg-
kérdezed, hogy kit ábrázol, szinte mindenki Engem fog megnevezni.

A hatásnak, amit bennetek és még sok emberben hasonló módon ki-
vált, az a magyarázata, hogy nem az ördög játszik veletek, hanem lelketek 
mélyén vannak olyan rétegek, melyeket még nem oldott föl szívetek szerete-
te. Tehát vannak bennetek olyan gátak, amelyek esetenként, bizonyos szemé-
lyekkel kapcsolatban, akadályoznak Engem abban, hogy szívem szerint sze-
ressek általatok mindenkit.

Ha meg tudjátok fogalmazni magatoknak azokat a negatív vonásokat, 
amelyeket kinéztek a képből, és ki tudjátok mondani, hogy az ilyen negatív 
tulajdonságokkal rendelkező embereket is szeretni akarjátok (e tulajdonságo-
kat ti is hordozzátok, csak elfojtott állapotban), vagyis engeditek, hogy Én, 
aki Atyámmal együtt fölkeltem a Napot jókra, rosszakra, esőt adok igazak-
nak, hamisaknak, szerethetek általatok mindenkit, akkor e kép nagyszerű se-
gítséget jelenthet nektek az önismeret, az önnevelés, a szeretetben való fejlő-
dés útján!

Nagyon szeretlek benneteket.  Szeretlek hibáitokkal,  hiányosságaitok-
kal, erényeitekkel és minden tulajdonságaitokkal együtt.

Megáldalak benneteket az ÁTFOGÓ LÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

1370.
Kérdező: A KRISNA-TUDATRÓL

1. Egy könyvről, Krisna-tudattal kapcsolatban, kérek véleményt!
2. Aranyszínű álmomban egy sikító nő jelent meg. Mit jelent ez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mint tudod, Én egyetlen könyvet sem írtam, amikor ember-alakban 

közöttetek életem. Az életet nem lehet leírni!
Az kétségtelen, hogy az EGY-ség mindent magában foglal. Az is két-

ségtelen, hogy minden rész része az EGÉSZ-nek, az EGY-nek, akkor is, ami-
kor RÉSZ-ben mutatkozik meg. Azt is el kell fogadnotok és meg kell tanul-
notok, hogy csak azokat a vágyakat tápláljátok, amelyek az EGY-ségre töre-
kednek, és tudatosuljon bennetek azoknak a vágyaknak hiábavalósága, me-
lyek alapja nem a mindent befogadás! A szeretés a befogadás megnyilvánu-
lása az EGYSÉG irányában! Mindenki annyira boldog, amennyire erre törek-
szik!

Ezek után talán érthető, hogy minden szellemi áramlatot, minden rend-
szerbe foglalt elgondolást a szeretet erővonalaival egybeeső EGYSÉG díjaz. 
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Mivel minden rendszerbe foglalt eszmét emberek értelmeznek, ezért az álta-
lad említett eszmerendszer megítélése is nagyban függ attól, hogy ki képvise-
li azt.

2.  Álmod  két  ellentétes  érzelmi  töltést  hordoz.  A  szépséget  és  az 
iszonyt. Mindkettőt magadban hordod. Ezek szimbolikus képét élted át ál-
modban. A benső harmónia érdekében szükséges mind a kettő! Jobban kell 
értékelned a családot, a közösséget, amelyhez tartozol, mint eddig tetted, ha 
nem akarsz féloldalas lenni!

Megáldalak, hogy értékeld gyökereidet!"
*******************************************************

1371.
Kérdező: MAGAMRÓL, ŐRANGYALOMRÓL, HALOTTAIMRÓL

1. A HANG személyemre szóló üzenetét kérem!
2. Meghalt szüleim üzennek-e nekem valamit?
3. Őrangyalomról szeretnék többet tudni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Én soha nem szoktam másodkézből olyan üzeneteket küldeni, ame-

lyeket közvetlenül is adhatok.
Van  lelkiismereted,  tudsz  olvasni,  hozzá  tudsz  jutni  a  Bibliához,  a 

HANG-könyvekhez  és  egyéb  olyan  olvasmányokhoz,  amelyek  azt  a  célt 
szolgálják,  hogy lelkiismereted  szerint,  a  benső  sugallatokra  hallgatva  in-
dítsd, éld és fejezd be napjaidat.

Arra kérlek szeretettel, hogy csak azt fogadd el a magad számára, amit 
szíveden, eszeden keresztül üzenek neked, és ha bárki azzal keresne fel, hogy 
rajta keresztül kérlek valamire, akkor nyugodtan mondd, hogy nem hiszed el!

Csak olyan emberekhez szoktam Én prófétáimat küldeni, akik megha-
tározott problémákkal küzdenek, azokban vergődnek, és így kérnek segítsé-
get, megvilágosítást. De csak úgy általában nincs Nekem semmi mondaniva-
lóm számodra!

2. Meghalt szüleid nem üzenhetnek neked. Minden olyan lény, aki föl-
di életében lehetőséget kapott arra, hogy elmondja azt, amit szíve diktált, a 
halál beálltával elveszíti ezt a lehetőséget. Ezután a Földön maradottak emlé-
kezetükre hagyatkozva eleveníthetik fel azt, amit jónak látnak. Persze, van 
kivétel! De ennek szükségét nem a Földről lehet megítélni, hanem innen, eb-
ből a világból.

3. Őrangyalod nagyon tiszteli szabadságodat, és ezért csak akkor tud 
hatékonyan segíteni, ha kéred őt erre. Tudnod kell, hogy a szellemvilág nagy 
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értékeit akarja érzékeltetni veled, és ezért arra vár, hogy nyitott légy ezek felé 
az értékek felé. Egyetlen angyal sem törheti be senki szívének ajtaját. Kopog-
tatni szokott nálad őrangyalod. Ez késztetett arra is, hogy érdeklődj felőle. 
Kérd hát őt, vedd igénybe szolgálatát, amelyet örömmel és szeretettel végez, 
ha hiszed jelenlétének áldott munkáját a te érdekedben.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1372.
Kérdező: HOGYAN TUDNÉK MEGGYÓGYULNI?

Tüdőtágulással leszázalékoltak. Asztmatikus rohamaim vannak.
Hogyan tudnék meggyógyulni?

HANG: "Drága Gyermekem!
Minden betegség tünet. Tünete egy mögötte lévő szellemi, lelki álla-

potnak, amelyben megbillent az egyensúly, és ennek a megbillent pszichikai 
állapotnak a testen megjelenő tünetét hívjátok betegségnek.

A ki- és belégzés ritmusa a pszichének adás-kapás ritmusát érzékelteti. 
A légzési gyakorlatok, tornagyakorlatok, étkezésben az ételek megválogatá-
sa,  környezetváltozás,  ezek  mind-mind  nem érintik  a  gyökeret.  A gyökér 
pszichéd benső harmóniájának megbillenése.

Meg kell vizsgálnod, hogy miért nem vagy elégedett azzal, amit eddig 
kaptál és kapsz most is az élettől? Meg kell vizsgálnod, hogy mi az, amiről 
nem akarsz lemondani, amihez túlontúl ragaszkodsz, s nem vagy képes elen-
gedni? Miért fojtod el azt az agresszivitásodat, amelyet megfelelő helyen és 
időben vállalnod kellene?

Drága Gyermekem! Te nem tudsz megfelelően ellazulni,  feloldódni, 
mert nem akarod tudomásul venni, hogy hibáid, gyarlóságaid, sérüléseid is a 
tieid. Úgy akarsz más lenni, mint amilyen most vagy, különb, jobb, szebb, 
igazabb, hogy csak ezt ismered el magadénak. Holott az árnyékod is hozzád 
tartozik! Amilyen mértékben sikerül őszintének lenned önmagadhoz, olyan 
mértékben fogom tudni Én kezelni azt az igazi, mély, Bennem valóságként 
létező ÉN-edet, aki jelenleg nem tudja kezelni azt az árnyék-énedet, aki miatt 
most görcsökbe rándul a tüdőd. 

Tehát az ilyen és ehhez hasonló benső megbillenéseidet kellene megta-
lálnod, és nem kell mást tenned, mint napvilágra hozni ezeket magad előtt! 
Tudomásul kell venned, hogy nem másnak, hanem olyannak kell elfogadnod 
magadat, amilyen vagy. Neked sincs más feladatod boldogságod és egészsé-
ged érdekében, mint az, hogy váltás álljon be a tudatodban. Ha valaki úgy 
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kezd gondolkodni, hogy nem menekülni akar, hanem őszinte akar lenni ön-
magához, tehát hibáit elsősorban nem letagadni, nem elfojtani, de még csak 
megváltoztatni sem akarja, csupán tudomásul akarja venni, be akarja vallani, 
és Rám bízza hibáinak is kezelését,  akkor oldódni fog benne a feszültség, 
helyre tud állni  az adás-kapás egyensúlya, meri  vállalni  önmagát Előttem, 
mert tudja, hogy én is vállalni fogom őt Magam előtt. Hidd el, hogy Nálam 
nélkül semmit sem tehettek (János 15;5)! De erre neked BELÜLRŐL kell rá-
jönnöd, s nem adhatom meg név szerint hibáidat és azok elfogadását, mert 
akkor nem történt benned szemléletváltás magaddal szemben. Senkit nem le-
het boldogra, alázatosra változtatni. Nem lehet megváltoztatni, csak megvál-
tozni Általam úgy, hogy az őszinteség kapuja kinyílik Előttem!

Drága Gyermekem! Gyógyulásodhoz olyan őszinteségen át vezet az út, 
mely közös utunk! Én olyannak szeretlek téged, amilyen vagy! Ha majd tu-
dod te is olyannak szeretni magadat, amilyen vagy, akkor válik Számomra le-
hetővé az, hogy olyanná tegyelek, amilyenné akarlak, vagyis alázatos, boldog 
gyermekemmé! Ne feledd! A szeretet befogadással kezdődik! De ha itt meg-
áll,  akkor önzés a neve! Szabadon, felengedetten adnod kell  tovább, hogy 
újra tudj befogadni!

Megáldalak az ŐSZINTESÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1373.
Kérdező: NEM KAPTAM MEGNYUGTATÓ VÁLASZT

Nem kaptam megnyugtató választ kérdéseimre.
Úgy gondoltam, Isten ismer engem annyira, hogy nem kell részletekbe 

           menően magyarázom azt, amire választ szeretnék kapni.
HANG: "Drága Gyermekem!

Nem butának, hanem evilági értelemben nagyon is okosnak gondollak 
téged. Te pontosan azt szeretnéd, ami abban a folyamatban, amelyet életnek 
neveztek, a legtöbb okos ember szeretne. Ez így hangzik: "Az elveket tudom, 
de gyakorlatban, napra lebontva kérem, hogy adjon valaki tanácsot".

Drága Gyermekem! Ha e kívánságot teljesíteném, akkor felesleges len-
ne számotokra a reggeli imádság! De nemcsak az! Akkor megszűnne a fele-
lősségvállalásnak az a tudata, amely az ember alatti világ fölé emel bennete-
ket. Kaszárnyává tenném a Földet! A kaszárnyákban a katonáknak semmi fe-
lelősséget nem kell vállalniuk. Gondolkodniuk nem, csak ENGEDELMES-
KEDNIÜK KELL! A többi nem az ő dolguk!
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Az ember alatti világot be tudtam programozni úgy, hogy gondolkodni-
uk ne kelljen. Titeket partneremnek teremtettelek.

Az valóban buta  beszéd,  hogy az  általad  felsorolt  bajok forrása  az, 
hogy van férfi és van nő. E kijelentéseddel is azt fejezed ki, hogy nem akarsz 
felelősséget vállalni  döntéseidért,  s bajaid forrását magadon kívülre helye-
zed. Nagyon leegyszerűsítve: Én vagyok a hibás mindenért, mert olyannak 
teremtettelek benneteket, hogy tudtok Ellenem dolgozni, dönteni!

Sajnálom, valóban sajnálom, hogy nem értjük meg egymást!
Ha  elolvasod  az  evangéliumokat,  csupa  általánosításokat találsz! 

Ezekből kell kihámoznia mindenkinek azt, ami ezekkel az  általánosítások-
kal szinkronban a gyakorlati élet napjait tölti meg tartalommal.

Nem vagyok hajlandó  helyetted gondolkodni,  csak  veled! Amíg ezt 
nem érted meg, addig elmegyünk egymás mellett.

Azt hiszed, hogy médiumom csak a hasára üt, és úgy ír banális dolgo-
kat? Nagyon tévedsz! Nagy árat kellett fizetnie azért, hogy használni tudjam, 
és kell még ma is! Amíg nem tanulod meg, hogy Értem el kell veszítened az 
életedet, addig semmit nem értettél meg abból, amiért a Földre jöttél! Az élet 
elvesztésének útja pedig nem kevesebb, mint az, hogy meg kell tanulnotok 
FELADATOKBAN  gondolkodni,  és  nem  személyekben!  Amikor  e  szót 
mondom: személyekben, akkor nemcsak másokra gondolok, hanem önmaga-
tokra is. Vagyis, hogy ne az legyen az érdekes, te ki vagy, hanem az, hogy mi 
a feladatod! Amíg ezt be nem látod, addig mókuskereket forgatsz, melyben 
ugyan elfáradsz, de előbbre nem jutsz!

Újra és újra mondom, hogy nagyon szeretlek! Nézz a keresztre, ha nem 
hiszed el! De az Én szeretetem Engem boldogít, és nem téged, nem titeket! 
Csak az a szeretet boldogít, amelyet magadban hordasz, és amelyhez az erőt 
Tőlem kéred!

Nem tudok neked okosabbat mondani!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
1374.
Kérdező: GYERMEKPROBLÉMA

Lesz-e saját gyermekünk?
HANG: "Drága Gyermekem!

Mint tudod, azok, akik le akarnak jönni a Földre, legtöbbször lehetősé-
get kapnak arra, hogy maguk válasszák meg szüleiket. Sok összetevője van 
annak, ahogy az itteniek választanak. Meg kell mondanom neked, hogy a ti 
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korotokban nagyon sokan jönnek olyanok a Földre, akik nem könnyítik sem 
a ti, sem a saját földi életüket. Ez bizony az utolsó idők jele!

Valamikor azt mondtam, hogy ha újra eljövök, akkor kérdéses, vajon 
találok-e hitet a Földön (Lukács 18;8). És azt is mondtam, hogy jobb helyzet-
ben lesznek azok az anyák, akik nem várnak gyermeket (Máté 24;19 / Márk 
13;17 / Lukács 21;23).

Drága Gyermekem! Nagyon kérlek, ne az legyen számodra a legfonto-
sabb, hogy általad valaki leszülessék a Földre, hanem az, hogy körülményeid 
által egyre közelebb kerülj Hozzám! Egészen biztosnak kell lenned abban, 
hogy semmi előnnyel nem jár ma az, ha valaki gyermeket hoz a világra. Ter-
mészetesen  hátránnyal  sem,  ha  nem  egyéni  manipuláció,  erőszakoskodás 
eredményeként szül gyermeket. Akik orvosi beavatkozásokat és egyéb keze-
léseket is igénybe vesznek annak érdekében, hogy gyermekük legyen, azok 
olyanok, mint azok a lelkek, akik függetlenítik magukat az itt kapott jó taná-
csoktól, és úgy választják meg szüleiket, ahogyan nem ajánlottuk nekik.

Én akkor látom jónak, hogy gyermeked legyen, amikor ez neked is, a 
leendő gyermeknek is javát szolgálja! Ez csak akkor valósulhat meg, ha éle-
tedben úgy vagyok az ELSŐ, hogy nincs MÁSODIK! Tudnod kell, hogy bol-
dogságod érdekében Én nem vagyok egy a sok közül,  hanem az EGYET-
LEN! Minden és mindenki azt a szerepet kapta - hozzád viszonyítva -, hogy 
ez megvalósuljon.

Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1375.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

1. Hogyan segíthetek barátomon?
2. Menjek-e külföldre dolgozni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A megtérés nagyon szent dolog, és nem lehet senkire sem ráerősza-

kolni! Akkor szeretsz helyesen, ha másoktól függetlenül szeretsz Értem min-
denkit. Ezt most egy kicsit megmagyarázom:

Arra  kell  törekedned,  hogy csak  Én  befolyásoljalak  téged,  és  senki 
más! De abban az irányban nagyon nyitottnak kell lenned, hogy Én befolyá-
solni tudjalak! Mindennap foglalkoznod kellene Velem úgy, hogy ne másra 
vagy másokra vonatkoztasd a Velem való foglalkozásodat, hanem arra, hogy 
egyszer véglegesen színről színre Velem és Általam fogod megélni boldog-
ságodat.
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Ha eléred azt a benső fejlődést, amely szerint nem más érdekében fog-
lalkozol Velem, csak a magad érdekében, akkor az Én Lelkemnek lehetőség 
nyílik arra, hogy megfelelően irányítson téged szereteted kibontakozására.

Tehát minden területen és feltétel nélkül be kell engedned Engem lel-
kedbe, szellemedbe, nehogy ideológiát, eszközt csinálj Belőlem egyéni vá-
gyaid kielégítése céljából. Arra kell törekedned, hogy Én éljek általad, és le 
kell mondanod arról, hogy te élj Általam! Sziklaalap csak az lehet életedben, 
ha Én vagyok a te Istened, és nem az, hogy te vagy az Én istenem!

Ebben az első pontban tehát arra hívom fel figyelmedet, hogy MEG 
KELL TÉRNED! Tehát feladatod a megtérés, és nem a megtérítés!

2. Megtérésedet az semmiképpen nem segítené elő, ha jobban egymás-
ra lennétek utalva. Márpedig az együtt külföldre távozás ezt szükségszerűvé 
tenné! Csak az segítheti ezt elő, ha függetlenülsz tőle. Ez az ő érdeke is! Te 
nem akkor szereted őt, ha ragaszkodsz hozzá, hanem akkor, ha el tudod en-
gedni. Ő nem járhat jól azzal, ha beléd kapaszkodhat! Csak azzal járhat jól, 
ha arra ébred rá, hogy neki kell megoldania életét, és nem másnak!

Annak érdekében, hogy szabaddá válj  tőle,  érdemes volna akár kül-
földre, akár a világ végére is elmenned, ha másképpen nem tudod megtenni. 
De nem vele, hanem nélküle! Nem, mert ha vele mennél, ez csak megnehezí-
tené neked is, neki is a megtérést.

Drága  Gyermekem!  Saját  problémáid  megoldására  hiába  alkalmazol 
tüneti kezelést! Csak a gyökeres megoldás számíthat az Én segítő erőm mű-
ködésére életedben!

Szeretettel kérlek, ne hangoztasd tréfából sem, hogy van egy sofőröd, 
aki szállít téged. Az ilyen kijelentésed azt igazolja, hogy lelked mélyén még 
mindig nem ajándéknak fogod fel a Tőlem kapott kegyelmeket! Nem kell ne-
ked arra törekedned, hogy kisebbségi érzésedet túlkompenzáld! Nem, mert te 
mérhetetlenül értékes vagy Előttem. Ezt kell tudatosítanod magadban! 

Azt kellene értékelned, hogy az Enyém vagy! Az volna a jó, ha gyak-
rabban megköszönnéd Nekem, hogy adtam melléd olyan testvéreket, akik se-
gítenek téged Hozzám,  Felém!  Értsd  meg! Engem nagyon komolyan kell 
vennie annak, aki azt mondja, hogy szeret Engem! Én halálosan komolyan 
veszlek téged. Nézz a keresztre, és megérted, mint jelentesz Számomra!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1376.
Kérdező: HÁZASSÁGPROBLÉMA
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1. Házasságomat hogyan tudom javítani?
2. Egy barátnőmhöz kötődöm. Tőled van ő nekem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nincs boldog házasság! Nincs Mennyország a Földön! A Föld nem 

arra való, hogy itt  végleges megoldást és békét találj! A Föld átmenet!  A 
Föld arra való, hogy tudatodban tégy rendet. Vagyis arra, hogy tégy mindent 
a helyére! Most megpróbálom részletezni a mondottakat.

A/ Először is, tudnod kell, hogy egyetlen embert sem teremtett Isten a 
másik emberre, mivel minden ember tele van sebekkel, s ha e sebek összege-
ződnek, akkor nem kisebbek, hanem nagyobbak lesznek a sebek. Isten min-
denkit Önmagára teremtett, tehát arra, hogy tudatosan Benne találjátok meg 
életetek értelmét! E szó, hogy Benne, azt jelenti, hogy benned! Tehát belül! 
A külvilág, a körülmény tükör! Abban segít, hogy helyesen megismerd ma-
gadat!  Semmi  nem függ attól,  hogy mi  történik  körülötted!  Minden attól 
függ, hogy hogyan gondolkodsz! 

Nyilvános működésem azzal kezdtem, hogy felszólítottalak benneteket 
gondolkodásotok átalakítására (Márk 1;15).  Ezt  helyetted senki nem tudja 
megtenni. Ettől függ boldogságod! Ez az egyetlen, ami HALÁLOSAN KO-
MOLY dolog minden ember életében! Az életed olyan, amilyennek látod. 
Olyannak látod az életedet,  amilyennek akarod. Ha olyannak akarod látni, 
amilyennek Én látom, akkor elindultál a boldogság útján. Ha nem olyannak 
akarod látni, akkor állandóan problémád lesz a másik ember, a körülmény, 
tehát olyasmi, ami nem benned, hanem ami kívüled van.

B/ Minden házasságban boldog lehet az, aki értékelni tudja azt, hogy 
benne élek, tehát érte élek, tehát ő az Enyém! Természetesen házasságban 
nem élők számára is ez a boldogság kritériuma! Az, hogy valaki mennyit 
imádkozik,  az  huszadrangú  kérdés!  Nem az,  aki  mondja  Nekem "Uram, 
Uram", hordja magában a Mennyországot! A döntő az, hogy mennyire hiszi 
el valaki az Én jelenlétem valóságát önmagában. Annyiban hiszi el, amennyi-
ben ez a tény kielégíti őt.

C/ Mivel gyakran szidtam tanítványaimat, amikor nem találtam bennük 
elég hitet, ebből az következik, hogy a hit nagysága, mélysége tőletek függ. 
Tehát, ha nincs elég hited, azt magadnak köszöntheted. Annak, hogy nem tö-
rekedtél hited növelésére! Csinálj úgy, mintha hinnél az Én boldogító jelen-
létemben, s egyszer csak azt tapasztalod, hogy ez így is van!

2. Barátnődhöz való kötődésed csöbörből vödörbe kerülést jelent szá-
modra. Férjed helyett a barátnőd!?! Ismét csak kívülről várod azt, amit ma-
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gadban kell  felfedezned. Mindenféle simogatási vágy éretlen pótcselekvés, 
mely kísérlet, kísértés arra, hogy ne találj rá a lényegre!

Drága Gyermekem! Ne hidd, hogy nem értelek meg! Ne hidd, hogy fél-
reértelek! Csupán arról van szó, hogy bármennyire megértelek, bármennyire 
szeretlek, nem tudok egyetérteni veled. Nem, mert  Én nem azért  jöttem a 
Földre, hogy úgy gondolkodjam, mint ti, hanem azért, hogy lehetőséget adjak 
nektek a  helyes  gondolkodás-átalakításra,  tehát  arra,  hogy ti  tudjatok  úgy 
gondolkodni,  ahogy Én! Ehhez elsősorban nem imádságokra van szükség, 
hanem tanulásra! Többet kell foglalkoznod azzal, hogy Én ki vagyok, mint 
akarok, hogyan képzelem az Enyéim életét, stb.

Szeretettel kérlek, hallgass Rám! És ne az legyen számodra a legfonto-
sabb, hogy Én hallgassak rád!

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

1377.
Kérdező: AZ ENGESZTELÉSRŐL

Miért gond Jézusnak a mi engesztelésünk?
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon szeretlek,  és nagyon örülök kérdésednek. Azok az idézetek, 
amelyeket küldtél, sajnos legalább annyit tudnak ártani is, mint használni!

Azért  vagyok gondban a  ti  engeszteléseitekkel,  mert  pótcselekvések 
azok, és nem a valós megtérés gyümölcsei. Én gondolkodás-átalakításra szó-
lítottalak fel benneteket (Márk 1;15)! 

Gondolj csak arra, hogy azok között, akik engesztelő órákat tartanak a 
templomokban, hányan vannak, akik helytelenítik, ha gyermekük, unokájuk 
esküt tesz arra, hogy embert fog ölni, ha neki azt parancsolják? Sajnos, még 
ünnepséget is rendeztek olyankor, mikor gyermekeitek, unokáitok a katona-
ságnál megesküsznek, fölesküsznek az emberölésre!

Gondolj csak arra, hogy hányan tartanak engesztelő imaórákat, de arra 
képtelenek, hogy soha senkinek ne ártsanak, hogy mindig mindenkinek meg-
bocsássanak, és segítsenek az éhezőkön, ruhátlanokon és mindazokon, akik 
erre várnak.

Gondolj csak arra, hogy a kalkuttai Teréz leányai nem engesztelő órák-
kal töltik idejüket, hanem azzal, hogy etetik az éhezőket, ruházzák a ruhátla-
nokat, és eszük ágában sincs, hogy magukkal törődjenek, hogy egymás nózi-
ját vagy akár az Én nózimat törölgessék misztikusan, de annál inkább törőd-
nek Velem úgy, hogy a rászorulókért élnek!

1532.



Gondolj csak arra, hogy földi életemben hányszor nem értettem egyet 
Anyámmal! S most is csak akkor tudjátok az ő nagy szeretetét helyesen érte-
ni, ha nem őt, hanem Engem akartok egyre jobban megérteni.

Gondolj csak arra, mondtam-e valaha, hogy engeszteljétek az Istent? 
Mondtam-e valaha, hogy engeszteljetek Engem? Nemde azt mondtam állan-
dóan, hogy fogadjatok el Engem, mint UTAT! Tehát, hogy a nem-bántás, a 
megbocsátás, a másért (nem a gyerekért, unokáért, hisz azok önmagatok kitá-
gítása) élést vállaljátok! 

Tudod-e, miért  nem vállaljátok ezt?  Tudod-e, miért  vállaltok inkább 
akárhány éjszakai imát is, csak ne kelljen vállalnotok az Én életemet útként? 
Megmondom! Azért, mert sem engesztelő, sem nem engesztelő imádságok 
által  nem szükséges  megtérni!  Azért,  mert  a megtérésnek ára  van! Azért, 
mert a megtérésnek az az ára, hogy félreállítanak, kicsi, szegény és kiszolgál-
tatott leszel! És ezt kellene vállalnotok BOLDOGAN! Tehát nem keseregve, 
hanem úgy, hogy irigyeljenek benneteket ezért az emberek.

Tudod-e, hogy az első keresztény évtizedekben nem az volt a föltűnő, 
hogy az  enyéimet  a  legkülönbözőbb  kínzásoknak  vetették  alá,  hanem az, 
hogy ők ezt boldogan, Istent dicsőítve vállalták! Igen, mert ők nem Engem 
akartak engesztelni, hanem Értem akartak élni, még ha ezért földi életükkel 
is kellett fizetniük, mégpedig keservesen! Ők ezt a keserves fizetséget is bol-
dogan vállalták!

Anyámat csak az érti helyesen, aki Engem megértett!
Hát ezért  vagyok gondban a ti  engeszteléseitekkel.  Szinte  mindenütt 

pótcselekvésnek látom. Nem elősegíti, hanem nehezíti megtéréseteket, tehát 
a gondolkodás-átalakításotokat!

Mikor értitek meg végre, hogy nem Nekem kell megváltoznom, hanem 
nektek! Mikor értitek meg, hogy másokat sem kell megváltoztatnotok, csak 
magatokat! Én sem tudok más helyett megtérni! Ezért tanítottalak benneteket 
arra, hogy ne álljatok ellen a gonosznak! Én úgy szeretlek benneteket, ami-
lyenek vagytok, de ti nem szerettek Engem olyannak, amilyen vagyok, ezért 
akartok imáitokkal  és különböző ájtatossági gyakorlataitokkal  magatokhoz 
formálni Engem. Soha senkinek nem fog ez sikerülni. Bálványt imádtok, és 
azt Velem akarjátok azonosnak tudni.

Én nem az vagyok, aki engesztelést várok tőletek! Én az vagyok, aki 
azt várom, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket! Azt várom, hogy ne áll-
jatok ellen a gonosznak, hanem, ha valaki megüti egyik arcotokat, akkor tart-
sátok oda a másikat is! Azt várom, hogy ha valaki kér tőletek, annak adjatok, 
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és amit adtatok, azt ne követeljétek vissza! Én azt hirdetem ma is, hogy aki 
jobban szereti a családját, mint Engem, az nem méltó hozzám! És még sorol-
hatnám  kívánságaimat,  amelyek  megtalálhatók  az  evangéliumokban,  de 
ezekkel  ti  vagy nem  foglalkoztok,  vagy megmagyarázzátok  magatoknak, 
hogy azokat nem úgy kell érteni, ahogyan mondtam, hanem úgy, ahogyan ti 
mondjátok! 

Kívánságaim megvalósítása kétségtelenül nehezebbnek látszik, mint az 
engesztelés. Csak éppen ennek az utóbbinak önmagában nincs semmi értel-
me!

Ne akarjátok kijátszani Anyámat Velem szemben! Földi életemben is 
megtagadtam őt, amikor nem úgy gondolkodott, mint Én (Máté 12;48-49). 
Pétert  is  lesátánoztam  (Máté  16;23),  pedig  előtte  fölmagasztaltam  (Máté 
16;17)!

Azért vagyok tehát gondban az engeszteléseitekkel, mert ennek az ájta-
tosságnak alapja nem Tőlem van. Nem Tőlem van akkor sem, ha Anyám aj-
kára adjátok az engesztelésre szóló felhívás! Én tőletek is irgalmasságot aka-
rok, és nem áldozatbemutatást! Azt akarom, hogy ti értsetek meg Engem, és 
ne arra törekedjetek, hogy Én értselek meg benneteket!

Drága, drága Gyermekem! Bizony, nagyon fáj az Én szívem értetek, de 
ezt a fájdalmat nem vigasztalással lehet enyhíteni, hanem a nemártás, meg-
bocsátás, segítés szeretetkiáradásával! Nem szertartások teszik szebbé a vilá-
got, hanem azok a magatartások, amelyek elfogadják, hogy Én éljem benne-
tek saját életemet.

Nagyon szeretlek, akármilyen vagy! De ez Engem, és nem téged tesz 
boldoggá! Téged majd az fog fölszabadítani, boldogítani, ha benned szívem 
szeretete visszhangra talál. Mikor lesz ez? Akkor, ha megérted e szavaimat: 
Új parancsot adok nektek! Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek ti-
teket (János 13;34)!

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1378.
Kérdező: EGY FÖLFEDEZÉSRŐL

Egy fölfedezés foglalkoztat, amely óriási horderejű lenne.
HANG: "Kedves Barátom!

Van feleséged, vannak gyermekeid, tanulsz, és egy elmélet befejezésén 
fáradozol. Ez a realitás. Fontos tudnod, hogy csak a valóság lehet alapja an-
nak, ami előbbre visz lelkileg!

1534.



Az a probléma, amely előtt állsz, szükségszerűen igényli azt, hogy kap-
csolatban maradj a valósággal. Feleséged először, aztán azok a szakkörök, 
szakemberek, akik járatosak az általad oly nagyra  tartott elméletedben, ezek 
azok, akik átbillenthetnek téged kétségeiden. Ők, és nem az Isten!

Azért mondom ezt, amit mondok, mert a sport, a tudomány és a művé-
szet soha nem lehet CÉL! Eszközök ezek annak ellenére, hogy mindegyik 
hajlamos arra, hogy CÉLLÁ tornássza föl magát. 

Én pontosan e negatív  hatásuk,  képességük miatt  nem foglalkoztam 
egyikkel sem, de a történelemben gyakran adtam olyan szerepet a Földre jött 
embereknek, amely lehetővé tette, hogy e három valamelyikében kimagasló 
eredményt érjenek el.

Sajnos, könnyű lenne megszámolnom azokat, akik e szerepüket való-
ban eszköznek használták arra, hogy haláluk órája boldog legyen! Pedig ez a 
lényeg! Mindent erre a mérlegre kell tenned: „Mi ez az örökkévalósághoz 
képest?” E mérlegen mutatkozik meg mindennek az erkölcsi súlya!

Kedves  Barátom!  A  benned  lévő  kérdést  nem tudom egyértelműen 
megválaszolni, mivel nem vehetem át tőled a felelősséget, amely döntésed-
nek természetes következménye. De amit mondtam, az nagyon tud segíteni 
abban, hogy az örök boldogság igézetét ne engedd soha elhomályosulni ma-
gadban.

Nem a tudomány boldogít! Nincs olyan találmány, amely közelebb tud-
na hozni bárkit is Hozzám! Ezt még Én sem tudom megtenni! Mindenki az-
által lesz tudatában harmóniát hordozó, ha Engem befogad, mint UTAT, te-
hát az irgalmasságot, mint erkölcsi IGAZSÁGOT, tehát a szeretést, és mint 
ÉLETET, tehát a szeretni tanítást.

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

1379.
Kérdező: JÓ FELÉ HALADOK?

1. Jó úton járok-e?
2. Elhalt férjemről szeretnék tudni valamit. Segíthetek neki?
3. Egy gyönyörű álmom gyakran visszatér emlékezetembe.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A CÉL, amely számodra a legfontosabb, Én vagyok, és ehhez légy is 

mindig hűséges.
Az utat e CÉL felé bizony néha tántorogva járod. Neked sem tudok 

okosabbat  ajánlani,  mint  már  annyi  embertestvérednek  ajánlottam:  Tégy 
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nagy hangsúlyt a reggeli imádra, és beszélj gyakran őrangyalodhoz. Ha ezt 
megteszed, akkor biztosan jó úton jársz, mert nemcsak Felém tartasz, hanem 
Velem járod életed útját.

2. Elhunyt férjed nem kívánkozik le a Földre. A benne lévő szeretet 
bőséges táplálékot kap abból a helyes önismeretből,  amelyre itt  jutott.  Így 
még nektek is tud segíteni! De ti is növelhetitek a benne lévő és bennetek is 
jelenlévő szeretet-ország erejét minden olyan gondolattal, szóval és cseleke-
dettel, amelyek építenek, buzdítanak, vigasztalnak! E kijelentésem közhely-
nek tűnik, de ez az igazság! Ebből a  közhelyből kell naponta kiérlelnetek a 
Lélek gyümölcseit (Galata levél 5;22-23).

3. Gyönyörű álmod az Én ajándékom neked! A kereszt, vagyis a termé-
szetetekből és körülményeitekből adódó szenvedések csak addig ijesztőek, 
amíg az Én jelenlétem be nem aranyozza azokat: "Jöjjetek hozzám…" (Máté 
11;28).

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1380.
Kérdező: HOGYAN TUDOM JOBBAN SZERETNI ISTENT?

1. Jó utat választottam-e?
2. Várhatok-e segítséget az égiektől?
3. Fohászaim meghallgatásra találnak?
4. Hogyan tudom jobban szeretni Istent?

HANG: "Drága Gyermekem!
Ha az eddig megjelent tizenkét HANG-kötetet  olvastad volna, akkor 

bőséges választ olvashattál volna feltett kérdéseidre. Rövid válaszaim feltéte-
lezik, hogy el fogod olvasni e könyveket, amelyeket azért írattam, hogy lelki-
leg gazdagodni és másokat is gazdagítani tudj általuk.

1. Én vagyok az ÚT (János 14;5)! Ha Velem beszéled meg reggelen-
ként napodat, akkor biztosan jó úton fogsz járni!

2. Az égiek állandóan rendelkezésetekre állnak. Két feltétele van an-
nak, hogy segítsenek benneteket. Az egyik az, hogy hittel kérjétek őket. Az 
angyalok  nagyon tisztelik  szabadságotokat.  Ezért  csak  kéréseitek  hatására 
árasztanak felétek különleges égi erőket. A másik az, hogy amit kértek, tehát 
amit adnak, azt fogadjátok el, használjátok gyümölcsözően, mert feleslege-
sen senki sem ad szívesen!

3. Nincs meg nem hallgatott  imádság! Aki bűnben él, az csak egyet 
kérhet azzal a bizonyossággal, hogy meghallgatásra talál: azt, hogy megtér-
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jen. Akiben Isten él, az bármit kérhet, meghallgatásra talál! Akiben Isten él, 
annak számára a bármi természetesen csak olyan lehet, ami szinkronban van 
az örök szeretettel!

4. A tanulás nagyon fontos! Csak azok tudnak lelkileg, szellemileg fej-
lődni, akik az ima és a szeretet cselekedetei mellett nem hanyagolják el azt, 
hogy foglalkozzanak Velem, tanuljanak Engem!

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

1381.
Kérdező: KÜZDELEM A BENSŐ BÉKÉÉRT

1. Nehezen tudom feldolgozni anyám halála és fiam eltávozása 
    után magányomat.
2.  Helyesen  tettem-e,  hogy  megszakítottam  egy  olyan  kapcsolatot, 
mely részemről sohasem volt véglegesnek gondolt?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az eddig megjelent HANG-könyvek bőséges és kimerítő válaszokat 

tartalmaznak e kérdésedre vonatkozóan. Most röviden csak annyit mondok, 
hogy egy nagy szabadságharc számotokra a földi élet, amelyben meg kell ta-
nulnotok, hogy minden külső és belső kényszer ellenére dönteni tudjatok a 
jelenben meglátott jó mellett! Az ebben az irányban megélt törekvések na-
gyon fárasztóak lehetnek, de boldogságotoknak ez az ára!

2.  Egyetlen cselekedet  sem értékelhető  erkölcsileg  utólag!  A döntés 
pillanata az, amely érzékelteti veled, hogy helyesen vagy helytelenül döntöt-
tél. Erkölcsi döntés csak tudatos döntés lehet. Előttem senki nem felel azért, 
amiről nem tud. Más dolog az, hogy van bűnös tudatlanság! Vagyis, ha tuda-
tosan kerülted azt, hogy valamit pontosan megtudj, s így ennek a mulasztás-
nak következményei később rossznak bizonyulnak. Ilyenkor arról van szó, 
hogy mulasztással vétkeztél.

Tőlem tehát nem kaphatsz választ  utólag arra, hogy helyeslem vagy 
helytelenítem döntéseidet. Engem mindig a döntések ELŐTT kell megkér-
dezned, s akkor eleve tudni fogod, hogy jól vagy rosszul döntöttél, mivel lel-
kiismereteden keresztül szólok hozzád!

Megáldalak a BÉKE és ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

1382.
Kérdező: EGY ÁLOM MAGYARÁZATÁT KÉREM!

Egy álmom magyarázatát kérem a HANG-tól! Különböző égi 
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jelenségeket láttam, majd angyaltól kapott szőlőt osztottam szét.
HANG: "Drága Gyermekem!

Halljad hát álmod magyarázatát!
Azok az égi jelek, amelyeket láttál, arra hívják fel figyelmedet, hogy a 

földi élet tárgyai, eseményei mögött meg kell tudnod látni az ég üzeneteit. 
Minden, ami körülvesz, egyben üzenetet is hordoz! Üzennek a mezők, az er-
dők, a fák, a virágok, a felhők, a csillagok, üzen minden esemény, akár köz-
vetlenül érint,  akár hírként jut  el hozzád! Amíg szerető szíved van, addig 
mindenből, egészségből, betegségből, jó és rossz hírből ki tudod olvasni az 
Én üzeneteimet. Röviden: Tanulj meg a dolgok mögé látni!

Az angyaltól kapott szőlő és ennek szétosztása azt jelenti, hogy mindig 
kapsz ajándékokat az égiektől. Vagyis mindig kapsz olyan erőt, amelyet má-
sok javára fel tudsz használni! Igen. A szeretet azáltal nő, ha osztogatod! Így 
magad is  teremtővé válsz,  partneremmé a teremtésben! Így lesz benned és 
körülötted gazdagabb és szebb a világ!
Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
1383.
Kérdező: NYOMASZT A MAGÁNY

Magányos vagyok. Félek. Gondjaim vannak a házammal.
Szeretnék valakit magam mellé fogadni! Szeretnék elvégezni 
 különböző gyógyító tanfolyamokat! Most is gyógyítok.

HANG: "Drága Gyermekem!
Ha biztosítani  akarod  mulandó  életed  napjait,  akkor  vállalnod  kell, 

hogy másokhoz igazodj, mert szorongásaidat a magányban kezelni nem tu-
dod.

Sokkal jobban meg kellene gondolnod, hogy "igen kevés nyugdíj”-ad-
ból érdemes-e tanfolyamokért pénzt áldoznod, amikor a házadat is tataroz-
nod kellene!

Kétségtelen, hogy komoly hitproblémád van. Gyógyítani, segíteni má-
soknak, ez nagyon szép és jó, de a legfontosabb mégis csak az, hogy benned 
az Én békém legyen. Tudatosabban kellene az örök dolgok felé fordulnod! 
Többször kellene föltenned gondjaiddal, problémáiddal kapcsolatban e kér-
dést: "Mi ez az örökkévalósághoz képest?" Nagyon ajánlom, hogy olvasd el 
az eddig megjelent tizenkét HANG-kötet mindegyikét. Sokkal olcsóbb, mint-
ha tanfolyamokra fizetnél be, és sokkal több tisztánlátást,  erőt meríthetnél 
belőlük, mint bármilyen meditációból. Médiumomnál megrendelheted!

1538.



Meg kell mondjam neked, hogy gyakran az az érzésem, hiába szeretlek 
benneteket életemnél is jobban - azt az emberi életemet, amelyet föláldozhat-
tam értetek, azt föl is áldoztam, és isteni életem is rendelkezésetekre áll! -, ti 
sokkal inkább azzal vagytok elfoglalva, ami - bár szükséges, de mégis - csu-
pa mulandóság. Annyira szeretnék segíteni, de ti legtöbbször nem az után vá-
gyakoztok, amit Én adhatok: békére, nyugalomra, benső hazataláltságra, ha-
nem valami egészen mást. Nagyon szeretném megértetni veletek, hogy ezért 
az egészen másért ne Hozzám forduljatok!

Drága Gyermekem! Olvasd el Máté 11;28-29 szavait, és ezekhez tartsd 
magad!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1384.
Kérdező: ÖNMAGAMRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT!

Véleményedet kérem arról a kapcsolatomról, amely problémás!
HANG: "Drága Gyermekem!

Te magad írod leveledben,  hogy okos és óvatos  igyekszel  lenni.  Ez 
semmiképpen sem jelentheti azt, hogy mások vállaljanak érted felelősséget. 
Én sem!

Véleményemet csak közvetlenül közölhetem veled olyasmiről, amit ne-
ked kell eldöntened, mert következményeit neked kell viselned. Éppen ezért 
hangzik jól fülemnek az, hogy okos és óvatos akarsz lenni.

Ha érzelmi hullámok nehezítik a tisztánlátást  benned, akkor segítek, 
hogy csendet tudj teremteni magadban. Ez jelenti azt, hogy nem helyetted, 
hanem veled élek érted! Elvi segítséget tudok adni, de a döntést neked kell 
meghoznod. Egy kapcsolat  elbírálásánál az elv az,  hogy ne a kapcsolatot, 
magát  tedd  mérlegre,  hanem azt,  hogy mennyire  felel  meg  eszközként  a 
CÉLNAK, vagyis annak, hogy szíved békéjét, benső szabadságodat, tehát az 
Én életemet elmélyítse benned. Mert ez a lényeg! 

Azt  a morális,  erkölcsi  magatartást,  amely a  senkinek nem ártást,  a 
mindig mindenkinek megbocsátást és a rászorulókon való segítést igyekszik 
megvalósítani,  hordoznia kell minden olyan kapcsolatnak,  amelyre áldáso-
mat adom!

Ehhez az elvhez kell minden egyes napodat hozzámérned! Csak az a 
nap, csak az a döntés értékes, amelyre halálod óráján boldogan fogsz vissza-
gondolni!
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Drága Gyermekem! Nem szabad és nem is lehet helyesen időben gon-
dolkodnotok! Az időben gondolkodás mindig menekülés az örök értékek va-
lódi elfogadása elől. Az örök életre hangolt gondolkodás az, amely időben is 
helyére teszi a dolgokat. Tehát nem megnehezíti, hanem RENDEZI a földi 
életet (Máté 16;26 /Márk 8;36/ Lukács 9;25).

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1385.
Kérdező: HIBÁIMAT SZERETNÉM LEGYŐZNI!

1. Hogyan tudom legyőzni türelmetlenségemet?
2. Munkahely-változásomat fentről akarták?
3. Egy benső hang, megérzés, honnan jött bennem?
4. Szüleimmel rossz a kapcsolatom.

HANG: "Drága Gyermekem!
Kérted a  HANG eddig megjelent  köteteit,  de úgy, hogy médiumom 

nem tudott kiigazodni kéréseden. Abban biztos vagyok, hogy ha e köteteket 
elolvasod, akkor minden kérdésedre bőséges választ fogsz találni.  Amint a 
10-dik kötet  előszavában olvasható, csak azoknak van szándékom kimerítő 
válaszokat adni a felvetett kérdéseikre, akik már az eddigi köteteket elolvas-
ták. Ez a BÖLCSESSÉG LELKÉNEK kívánsága Bennem! Igen, mert Én azt 
sem akarom, hogy állandóan ismételgessem Magamat, és azt sem, hogy fél-
munkát végezzek. Vagyis nem csupán egy problémára akarok választ adni a 
kérdezőknek, hanem segíteni akarok mindenkit abban a gondolkodás-átalakí-
tásban, amely által megvalósulhat szívetek vágya, a BOLDOGSÁG!

1. Az önuralom gyökere az a látás, amely távlatban tud gondolkodni. A 
türelmetlen embert elborítják a pillanat gondjai és az ezekhez kötött érzel-
mek hullámai. A türelmetlenség mindig megkötözöttség! Én azért jöttem kö-
zétek, hogy Általam elérjétek azt a benső szabadságot, amely a külső és belső 
kényszer fölé emel benneteket! Akiben Én élek, az is lehet dühös, de érzel-
meit kezelni tudja Általam!

2. Nincs fatalizmus,  de van erő és bölcsesség,  amely minden körül-
ményt  képes  beállítani  azok javára,  akik  Hozzám akarnak tartozni!  Azok 
akarnak Hozzám tartozni, akiket nem a körülmények, hanem Én határozha-
tok meg! Azokat határozhatom Én meg, akik foglalkoznak Velem, tanulmá-
nyoznak Engem, és figyelik önmagukban Lelkem sugallatait, irányítását.
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3. A szellemek megkülönböztetése olyan adomány, amely szintén ren-
delkezésére áll az alázatra, tehát a szellemi, lelki fejlődésre törekvő emberek-
nek.

4. Soha nem az a döntő, hogy kivel, milyen a kapcsolatod, hanem az, 
hogy Istennel milyen a kapcsolatod! Istennel való kapcsolatodat felmérheted 
azon, hogy Én, Jézus, mit jelentek neked hétköznapjaidban! Azért nem lehet 
döntő más kapcsolat életedben, mert egy kapcsolat legalább kettőn áll! Te hi-
ába teszel meg mindent, ami épít, buzdít, vigasztal, ha a másik ennek ellene 
dolgozik.  A Velem való kapcsolatot  pedig, bár kettőnkön áll,  de csak TE 
ronthatod el! Ezért boldogságod érdekében csak ez lehet a döntő! Aki bárkit 
jobban szeret, bárkitől jobban függ, mint Tőlem, az nem tartozik Hozzám! 
Én vagy első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott!

Nagyon szeretlek! Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1386.
Kérdező: NEM ÉRTEM MEG A FELNŐTTEKET!

1. Miért nem értenek meg szüleim?
2. Idegenek miért segítőkészebbek, mint szüleim?
3. Baj az, ha nem "földi tudásban" akarok fejlődni?
4. Szüleimet miért aggasztja, hogy milyen pályát választok?
5. Bizonytalan vagyok a jövőmmel kapcsolatban.
6. Mi a színről színre látás?
7. Azt az utat járom, amiért a Földre jöttem?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az első négy kérdésedre mondhatnám azt,  hogy szüleidet kellene 

ezekről megkérdezned. Nagyon fontos volna, ha úgy tudnál viselkedni velük 
szemben, hogy erre neked lehetőséget adjanak. Neked jobban tisztában kelle-
ne lenned az ő elképzeléseikkel, hogy érdemben cáfold vagy elfogadd azo-
kat.

Kétségtelen viszont, hogy nekik is jobban kellene arra figyelniük, ami 
benned lejátszódik, míg múlnak fölötted az évek. De ez az ő asztaluk, és nem 
a tiéd!

2. Szüleid lelkében sok szenvedés, gond, áldozatvállalás halmozódott 
fel veled kapcsolatban. Ezeket nem lehet tudatlanba venni. Egy idegennek 
csak arra kell törekednie, hogy jó véleménnyel légy róla. Ez nem kerül sok 
áldozatba, s főleg nem felelősségvállalásba!
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3. Önmagában nem baj, ha valaki nem akar "földi tudásban" gazdagod-
ni, de szinte mindig nagy a kísértése annak, hogy az illető ne akarjon szelle-
mi munkát végezni. Ez pedig nagy baj!  Hozzám csak azok tartoznak, akik 
állapotszerű tanulók akarnak lenni "földi értelemben" is!

4. Erre Én nem tippelek. Erre valóban csak szüleid tudnak neked vála-
szolni!

5. Jövő a valóságban nincs. Jövőd csak a tudatodban létezik. Ezért a 
mindenkori jelen megszentelése a legfőbb feladatod!

6. A színről színre látás nem más, mint megtapasztalás az értékek biro-
dalmában.

7. Azért jöttél a Földre, hogy rendet teremts a fejedben és a szívedben 
egyaránt. Erre a felkészülést reggeli imádban kell megtenned és az esti imád-
ban kell kontrollálnod.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1387.
Kérdező: BŰNTUDATOM ÉS SZORONGÁSAIM VANNAK

1. Bűntudatom van, hogy gyermekeimet nem neveltem hitre.
2. Egyetértesz azzal, ahogy közösségben együtt vagyunk?
3. Szorongásaim vannak olyanokkal szemben, akiket szeretek.
4. Nagyon szenvedem a körülettem lévő mocskos világot.

HANG: "Gyermekem!
1.A bűnbánat jó. A bűntudat nem jó! A bűnbánat azért jó, mert jó az, 

ha valakinek fáj a rossz. Jó az, ha valaki nem érzi magát egészségesnek, ha 
beteg. De nem jó a bűntudat. A bűntudat nem Istentől van! Nem jó, ha valaki 
már nem beteg, s még mindig azon kesereg, hogy beteg volt! Ez kísértés arra, 
hogy ne örülj Nekem!

Tudnod kell, hogy Isten megbocsátó ereje teremtő erő! Olyan életet te-
remt beléd,  aminek semmi köze az előző  állapotodhoz.  Legföljebb annyi, 
hogy alkalomadtán emlékeztet arra, milyen fontos kerülni a bűnre vezető al-
kalmakat!  De semmiképpen sem szabad bűntudatban élned. Nem is lehet! 
Aki hitével nem oldja fel bűntudatát, az vagy tönkremegy idegileg, vagy nar-
kotikumokhoz menekül, s úgy megy tönkre.

2. Nagyon egyetértek azzal, ha megidéztek Engem. Higgyétek el, Én 
valóban ott vagyok, ahol nevemben összejöttök. Ha hisztek Bennem, akkor 
meg is fogtok tapasztalni.

1542.



3. Szorongásaid gyökere kettős.  Az egyik az,  hogy túl  igényes vagy 
magaddal szemben. Ez önmagában nem volna baj, ha megfelelő alázattal pá-
rosulna. De benned élénken él a vágy, hogy a benned élő, általad megmutat-
kozó jót megfelelően értékeljék azok, akik felé irányul. E hiúsági komplexus 
okoz benned feszültséget.

Törekedj ne személyekben, hanem feladatokban gondolkodni.  Akkor 
kilábolsz e szorongásból.

4. Én nem azért könyörögtem Atyámhoz, hogy vegyen ki benneteket a 
világból, hanem azért, hogy óvjon meg a gonosztól (János 17;15)!

Az jó,  ha égi honvágy gyötör!  Jó mindaddig,  amíg erősíti  benned a 
gyakorlati szeretet kiáradását ott, ahol élsz!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1388.
Kérdező: HELYTELENÍTEM A KATONAI SZOLGÁLATOT

1. Fiamnak megmondhatom, hogy helytelenítem a katonai
    szolgálatot?
2. Bölcsességért könyörgöm Hozzád, Uram!

HANG:  "Kedves Barátom!
1. Nemcsak szabad, de meg is kell mondanod fiadnak és mindenkinek, 

akivel erről beszélsz, hogy helyteleníted a fegyveres katonai szolgálatot, mi-
vel az szöges ellentétben áll e parancsommal: "Inkább szerességek ellensége-
iteket!" (Lukács 6;35).

Sajnos, annyira eltorzult az elmúlt évezredekben az Én szeretetparan-
csom,  hogy nemcsak  nem képviselitek,  de  kifejezetten  ünnepet  szoktatok 
rendezni, és kitüntetésnek veszitek, ha gyermeketek, unokátok megesküszik 
arra, hogy nem tartja meg e parancsomat. Pedig Nekem ez az egyetlen egy 
parancsom az, ami értelmet ad a többinek! Igen! Ha ez nincs, akkor a többi 
értelmetlenné válik!

Nagyon szomorú dolog, hogy az Én HEGYI BESZÉDEM elé, sőt he-
lyébe állítottátok a Büntető törvénykönyvet, vagyis csak azt tartjátok rossz-
nak, amiért bezárnak benneteket, ha elfognak, s azt, hogy inkább ti haljatok 
meg (ami előbb-utóbb úgyis meg fog történni), mint mást öljetek meg, ez ma 
már meg sem fordul a fejetekben!

Annak  érdekében,  hogy ne  kelljen  vállalnotok  Engem,  kitaláltátok, 
hogy Nekem azért kellett meghalnom, hogy megváltoztassam Isten szándékát 
veletek szemben, és nem azért, hogy példát adjak nektek! Pedig Isten szándé-
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ka mindig a felétek áradó szeretet volt, és Én életem minden mozzanatában 
példát  adtam nektek,  hogy hogyan szeressetek,  és  mindig  tiltottam,  hogy 
gyilkoljatok (Máté 26;52). Az a kard, amit valaki kiránt, hogy embertársát 
megölje, az pontosan azt juttatja a kárhozatba, aki a kardot kirántotta. Ezt je-
lenti az, hogy elvész a kirántott kard által a kardot rántó! Azt pedig remélem, 
nem kell magyaráznom, hogy a kard minden gyilokszerszámot szimbolizál!

2. Örömmel adja a ti mennyei Atyátok a Bölcsesség Lelkét, ha őszinte 
vágy él bennetek erre a bölcsességre!  De ehhez bátorság is kell! Igen! Tanú-
ságot kell tenned Mellettem gyermekeddel szemben is!

Kedves Barátom! Semmiféle kényszert nem szabad alkalmaznia annak, 
aki szeret. De azt sem szabad megengedned, hogy más kényszerítsen téged 
arra, aminek Én pontosan az ellenkezőjét kívánom. Bár tudnád befolyásolni 
gyermekedet abban, hogy ne vállalja az embergyilkosság megtanulását. De 
ez csak annyiban függ tőled, hogy elmondod véleményedet, és azt is, hogy 
számodra szomorú dolog az, ha valaki gyilkosságra esküszik föl. A katona-
ságnál ugyanis ez történik!

A gyermekedtől annyiban tudsz szabad lenni, amennyiben rákényszerí-
ted magadat arra, hogy feladatokban gondolkodj! E téren helye van az erő-
szaknak. A mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják 
meg azt (Máté 11;12). De ez az erőszak saját magadon vett erőszakot jelent.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és BÁTORSÁG LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1389.
Kérdező: VISSZA KELL FOGADNOM, AKI ELHAGYOTT?

1. Férjem húsz év után elhagyott. Vissza kell fogadnom majd?
HANG: "Drága Gyermekem!

Az a gonoszág, amely most belőle felétek árad, az nem más, mint az ő 
lelkiismeretének nyugtalansága! Gonoszságba menekül!  Be akarja beszélni 
önmagának, hogy ő jól tette, amit tett. Őt nem az érdekli most, hogy mi volt! 
Csak az érdekli, hogy ne kelljen szembesülnie önmagával.

Azzal mutatod ki, hogy szeretsz Engem, ha őt is szereted. Tehát csak 
jót akarhatsz neki. Azt a jót, amit Én akarok neki, és nem azt, amit ő akar 
magának! Én azt akarom, hogy megtérjen. Először Hozzám! Amíg Hozzám 
nem tér meg, addig csak ámítani fog, ha vissza akar majd menni hozzátok. 
Csak akkor van értelme visszafogadnod, ha ő előbb befogadott Engem a lel-
kébe. Nélkülem ne fogadd be!
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Drága Gyermekem!  Nagyon szeretlek,  és  az  a  megpróbáltatás,  amit 
most szenvedned kell, olyasmire akar megtanítani, aminek a jövőben lelked 
hasznát veheti. Légy okos és óvatos az emberekkel szemben! Én soha nem 
hagylak el! Csak te ne hagyj el Engem!

Legyenek reggeli imáid! Velem kell élned életed, ha azt akarod, hogy 
ne ess csöbörből vödörbe. Amit naponta tenned kell, azt Értem tedd! Hidd el, 
nagyon rövid a földi élet, és a ti korotok különösen eljátszott már minden es-
hetőséget arra, hogy szebbé tegye a világot. Ezért hát BELÜL kell a te vilá-
godnak is olyanná válnia, hogy benned otthonra találjak.

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

1390.
Kérdező: EGY ÁLOM MAGYARÁZATÁT KÉREM!

Egy álom magyarázatát kérem szeretettel! Álmom lényege: 
egymás kezét fogva mondtuk, hogy mindenkit szeretünk, még a Sátánt 
is.

HANG: "Drága Gyermekem!
Azt kérdezed leveledben, hogy üzen-e valamit az álmod neked. Az ál-

mok mindig hordoznak valami üzenetet! Mindig! Én-ednek az a része, ame-
lyet álomban élsz meg ébrenlétnek, bizonyos értelemben nagyon is tudatos! 
A hangulatok,  megérzések,  sugallatok,  szimbólumok nyelve mérhetetlenül 
gazdagabb az álom időtlen világában, mint ti gondolnátok. Ebben az állapot-
ban rendeződik a nagy EGÉSZHEZ mindenkinek az az én-je, amelyet a földi 
életben meg kell tanulnotok átlépni annak érdekében, hogy a Hozzám, az Én 
Titokzatos Testemhez kapcsolt én-etek véget nem érő fejlődésben átélhessen 
Engem.

Álmod  azt  közli  ébrenléti  tudatoddal,  hogy másokkal  összekapcsolt 
szereteted az, amely képes senkit ki nem záró módon árasztani a világba azo-
kat a pozitív erőket, amelyek képesek megszüntetni minden sátáni gonoszsá-
got a világban. Ez a tartalma annak a kijelentésemnek, amelyet Máté 18;19-
20-ban olvashatsz.

Drága Gyermekem! Testvérem! Nagyon örülök örömödnek!
Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1391.
Kérdező: TANULÁSI ÉS MUNKAHELYI PROBLÉMÁIM VANNAK!

1. A matematika szakon úgy látom, hogy a tanultak nagy részét soha  
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      nem fogom a gyakorlatban használni. Mégis akkor vagyok 
      nyugodt, ha - nagy szenvedések árán ugyan - csalás nélkül 
      megyek vizsgázni.
2. Mivel ma már tiszta munkahely szinte nincs, nem tudok megbarát-

kozni azzal a gondolattal, hogy mások kárán biztosítsam magamat.
HANG: "Kedves Barátom!

1. Aki matematikával foglalkozik, annak tudnia kell, hogy ennek a tan-
tárgynak kettős következménye van. Az egyik az, hogy csiszolja a logikus 
gondolkodás képességét. A másik az, hogy vannak olyan állások, ahol felté-
telezik a megtanult anyag megfelelő kezelését.

Az első esetben nem szükséges, hogy valaki lelkiismereti kérdést csi-
náljon a vizsgákra való felkészülésből. A második esetben viszont fontos!

Az nagyon természetes, hogy akkor vagy nyugodt, ha jól felkészültél, 
mert akkor mindkét következmény biztosítva van számodra. De ha csak az 
elsőre teszed a hangsúlyt, akkor nem kell sokat törődnöd sem a vizsgajegy-
gyel, sem a levizsgázás módjával. Ebben az esetben elég az, ha átmentél a 
vizsgán.

2. A munkahelyekkel kapcsolatban sem olyan egysíkú a helyzet, aho-
gyan látod. Senki nem mehet bele abba, hogy a körülmény, a társadalom föl-
falja az egyént. És abba sem szabad belemeni, hogy az egyén roncsolja a tár-
sadalmat. Meg kell tanulnod kompromisszumot kötni, de nem szabad megal-
kuvóvá válnod. A kompromisszum az, amikor mindkét fél a körülményekhez 
képest erkölcsileg is nyer valamit. A megalkuvásban viszont a megalkuvó er-
kölcsileg sérül!

Azt ajánlom, hogy reggeli imáidban naponta kérj bölcsességet!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1392.
Kérdező: JÉZUS EGYHÁZÁRÓL, HITOKTATÁSRÓL

1. Hittanra járni nem akaró gyermekeimnek nem ártottam azzal,
    hogy mulasztással vétkeztem ellenük?
2. Felkértek, hogy járjak hitoktatói tanfolyamra. Jónak tartja ezt 
    a HANG? Van tévedés a hivatalos katolikus tanításban?
3. Nem tudom mindig pontosan megállapítani, hogy rászorulón
    segítek vagy sem.
4. Nem Jézus akarta, hogy megöljék? Volt, amikor meg akarták
    ölni, és nem tudták, mert ő nem akarta.
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5. Mik a féligazságok?
6. Mindegy, hogy melyik egyházhoz tartozunk? Ez elszívja az 
    erőt az egyértelműség vállalásától. Tehát hit-gyengítés!
   A katolikus egyház nem támogatja azt, ha valakiben megszólal Jézus 
   hangja.
7. A katolikus egyház nem ismeri el a reinkarnációt.
8. A "Ne ölj!" parancs ellen prófétáltak a próféták.
    Isten tolmácsai voltak akkor is?

HANG: "Drága Gyermekem!
Örömet  jelent  számomra,  hogy gondolkodó  ember  vagy.  Maradj  is 

mindig az, és ne fogadj el soha embertől olyan kijelentést, amit értelmed nem 
lát igaznak. Nem attól igaz valami, mert Én vagy bárki is mondja, hanem at-
tól, hogy az Istentől kapott értelmed helyeselni tudja. Nem az az alázatos, aki 
mindenre rábólint, hanem az, aki a felismert igaz, jó érdekében minden gya-
lázatot vállal, s ugyanakkor nyitott marad arra, hogyha jobbat, igazabbat hall, 
akkor le tudja cserélni azt, amit eddig a legjobbnak vélt. Tehát az az alázatos, 
aki nyitott és tanulékony, kerül, amibe kerül!

Kérdéseidre csak röviden válaszolok, mert mindegyikről olvashatsz a 
HANG eddig megjelent 12 kötetében.

1. Mindenki önmagáért felel. A te mulasztásaidért te felelsz. Ha felis-
mered mulasztásaidat, és igyekszel jóvátenni azt, amit elmulasztottál, akkor 
Én még mulasztásaidat  is javadra tudom fordítani.  Gyermekeid semmiféle 
erkölcsi  hátrányt  nem szenvedhetnek olyasmi  miatt,  amiről  nem tehetnek. 
Tehát boldogságukat nem érintheti másnak a hanyagsága. Ne feledd: az is-
tenszeretőknek minden javára válik!

2. Hitoktatói tanfolyamra csak az járjon, akinek e téren nincs kérdőjel a 
lelkében. Akinek van, mint neked, az ne járjon! Ilyen döntést nem szabad bi-
zonytalan lelkiismerettel tenni! Tőlem ne várd, hogy e téren eloszlassam ben-
ned a bizonytalanságot!

Minden egyházban sok tévedés van. Ahol emberek képviselnek vala-
mit,  ott  ez bizony előfordul.  Most nem csupán olyan tévedésre gondolok, 
hogy különböző cafrangokat osztogatnak egymásnak a főtisztelendő hatal-
masságok. Ezekhez Nekem semmi közöm nincs. Olyanokra is, mint a téved-
hetetlenség helytelen használata,  a Mária-jelenések részbeni  elszabotálása, 
részbeni eltúlzása, a szentségi szertartások objektív hatásának elvárása, ellen-
tétben a gyakorlatban megmutatkozó valósággal, az ellenségszeretet elhallga-
tása, a fegyverek, zászlók, soviniszta jelvények, stb. megáldása, és még so-
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rolhatnám a különböző szentelmények használatának babonás eltűrését, sőt 
szorgalmazását! (Pl. a papokat gazdagító házszentelések favorizálását.)

3. A döntő mindig a szándék! Inkább csapjanak be tízszer, mint egy-
szer elutasítsd azt, aki rászoruló!

4. Engem nem azért nem tudtak megkövezni, mert volt erőm megvéde-
ni  magamat,  hanem  azért,  mert  volt  körülöttem  tíz-tizenöt  olyan  legény, 
akiknek gyűrűjében át  tudtam menni  a  megkövezni  akarók között!  Tehát 
nem valami csodáról volt szó! Ha arról lett volna, akkor az evangélisták fel-
tétlenül kihangsúlyozták volna azt. Ők éppen úgy, mint ti, nagyon fogéko-
nyak voltak az érdekességekre!

5. Féligazság pl. az, hogy Engem azért öltek meg, mert akartam ezt. 
Azért féligazság, mert Én az életem odaadását akartam, amint ez a Szenthá-
romság világában természetes. Én örültem volna legjobban, ha az Én életem 
odaadásának az lett volna a következménye, hogy mindenki, követve példá-
mat, odaadja az életét embertársának szolgálatára! Számomra tudott, de nem 
akart volt az, hogy a vevés világában a mindent odaadó mindent odaad, a 
mindent elvevő pedig mindent elvesz.

6. Teljesen mindegy, hogy melyik egyházhoz tartozol, ha valóban Hoz-
zám akarsz tartozni. Kivétel nélkül minden egyházban vannak olyan hatal-
masságok, akik hatalmukat féltve üldözik azokat, akikben Én SZABADON 
működhetem Lelkem által! Bár ne csak gyengülne, de szűnne is meg mielőbb 
az a hit, ami gyengül azáltal, ha valaki gyakorlatilag valóban befogad Engem 
önmagába!

Nagyon kell vigyáznotok a hitegység értelmezésében, mivel a Földön ti 
tükör által homályban láttok! Nem szabadna akkora hangsúlyt tennetek arra, 
hogy ki mint hisz! Arra kellene tenni a hangsúlyt, hogy szeressétek egymást, 
áldjátok üldözőiteket,  és vegyétek komolyan a soha senkinek nem ártás, a 
mindig mindenkinek megbocsátás és a segítő szolgálat vállalásának magatar-
tását.

7.  A katolikus  egyház  azt  hirdeti,  hogy e kijelentésem:  "Aki  titeket 
hallgat, Engem hallgat", ez igaz. Csak azt hallgatja el, s éppen ezért féligaz-
ságot hirdet, hogy csak akkor igaz e kijelentésem, ha ti az Én nevemben azt 
mondjátok, amit Én tanítottam! Nem igaz tehát, hogy Engem hallgattok, ha 
az Én nevemre hivatkozva azt mondják nektek, amit a napokban a jelenlegi 
pápa mondott, mikor azt jelentette ki, hogy föl kell fegyverezni az egyik ka-
tolikus országot, mert joga van saját védelmére. E pápa, bármilyen jó szán-
dékkal is nyilatkozott,  nem Engem képviselt. Nem, mert Én azt mondtam, 
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hogy ne álljatok ellen a gonosznak, és azt is mondtam, hogy inkább szeressé-
tek ellenségeiteket! Ha valaki ezt mondja, és ezt halljátok, akkor valóban En-
gem hallgattok!

A reinkarnáció semmiféle egyházban nem tagadható Rám hivatkozva! 
A  katolikus  egyház  nem  foglalkozott  eddig  érdemben  a  reinkarnációval. 
Ezért nem lehet azt mondani, hogy a katolikus egyház elítéli a reinkarnációt. 
Csak azt lehet mondani, hogy a katolikus egyházban vannak olyanok, akik 
hirdetik, és vannak olyanok, akik nem fogadják el a reinkarnációt.

8. A "Ne ölj!" parancs örök érvényű! A próféták bizonyos vágyaikat is 
belevitték  azokba a  kijelentéseikbe,  amelyeket  Isten  sugallt  nekik!  Éppen 
ezért Én BETELJESÍTENI is jöttem a prófétákat!

Drága Gyermekem! Boldogságotok, tehát erkölcsi magatartásotok terü-
letén mindig egyértelmű voltam, és minden esetben, amikor valaki azt mond-
ja, hogy a magatartásra vonatkozó kijelentéseimet nem úgy kell értenetek, 
ahogyan mondtam, a  megtévesztővel  van dolgotok, legyen az akár a római 
pápa, akár a dalai láma, akár a legfőbb zsidó rabbi, akár bárki más!

Ennél  rövidebben  nem  tudtam  közölni  kérdéseidre  válaszaimat,  de 
megismétlem: az eddig megjelent HANG könyvek bőséges eligazítást adnak 
a fenti kérdések tisztázására.

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

1393.
Kérdező: ÖNMAGAMRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT!

1. Polgári esküvő után elváltunk. Járulhatok szentségekhez?
2. Önmagamról kérek véleményt!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nincs a világon olyan katolikus pap, aki ne tudná, hogy semmi egy-

házjogi akadálya nincs a szentségekhez járulásodnak, ha szentségi házassá-
got nem kötöttél, és a polgári házasságodat már megszüntetted.

2.  Környezeted  olyan  tükör,  amelyben,  ha akarod,  akkor  megtudod, 
hogy milyen vagy! Pontosan azért, mert földi életed folyamat, ezért minden-
nap meg kell vizsgálnod magadat. Minden egyes nap olyan talentum, ame-
lyet el lehet herdálni is, és lehet kamatoztatni is! Döntő az, hogy reggeli imá-
dat hogyan végzed, és milyen napi magatartásodra kéred Isten áldását!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1394.
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Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!
Tudok-e segíteni nevelt fiamnak?

 HANG: "Drága Gyermekem!
Segíteni annak lehet, aki segítséget kér, igényel! Az ilyen ember meg 

tudja mondani azt, hogy miben és hogyan kéri, igényli a segítséget. Akiről 
azt látod, hogy bajban van, és nem fordul hozzád segítségért, arra csak rá le-
het kérdezni, hogy mi a baja. De ha - mint te mondod - túlságosan zárkózott 
az illető, legföljebb csak őrangyalához fordulva segíthetsz rajta. Őrangyala 
ugyanis mintegy belülről igyekszik hatni rá, míg te csak  kívülről  vagy erre 
képes. Az őrangyaloknak nagy lehetőséget tudtok adni akkor is, ha nem saját 
őrangyalotokat kéritek valamire, hanem azokét, akik esetleg tőletek kívülről 
nem tudnák elfogadni a jó tanácsot,  de ha  belülről  kapnak indítást,  akkor 
hallgatnak rá.

Kétségtelen,  hogy az  angyalok akkor  is  igyekeznek segíteni,  amikor 
nem kéritek őket, de sokkal nagyobb számukra a lehetőség erre akkor, ha ké-
ritek!

Drága Gyermekem! Nekem minden ember édes gyermekem, s lám, Én 
sem tudok segíteni mindenkinek. Csak annak, és csak olyan mértékben, aki 
és ahogy fölvállal Engem! Ha úgy gondolod, hogy a KIO és a HANG és kü-
lönböző kegyelmi eszközök képesek lehetővé tenni számodra azt, hogy ered-
ményesen nevelj bárkit önmagadon kívül, akkor nagyon tévedsz! 

Másért  mindent  megtenni nem azért kell, hogy az a másik hallgasson 
rád, javuljon meg, hanem azért, hogy neked legyen nyugodt a lelkiismereted. 
Én igazán nagyszerű iskolában, a mennyei Atyától tanultam nevelni, s mégis 
egy csődtömeg volt  pedagógiám eredménye.  De Én nyugodt voltam,  mert 
megtettem azt, amit megtehettem!

Ha te most mulasztással vádolod magad, az csak akkor jó, ha ennek 
következtében engeded, hogy békémet megteremtsem a szívedben. De azt 
tudnod kell, hogy nevelt fiadnak se nem árt, se nem használ az, hogy te mi-
lyen vagy. Csak az döntő számára, hogy ő milyen. Te sem, Én sem tudom 
megváltoztatni  őt! A legtöbb, amit megtehetsz, az az, hogy Bennem megta-
láld a békédet!

A feladatokban való  gondolkodás  lényege éppen az,  hogy szabaddá 
kell válnod lélekben másoktól, s így kell vállalnod Engem!

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1395.
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Kérdező. AZ ELÁTKOZOTT FÜGEFÁRÓL, KARMIKUS BŰNÖMRŐL
1. Miért átkozta meg Jézus a fügefát?
2. Hogyan szegletkő Jézus?
3. Hogyan mélyíthetem el Jézus iránti szeretetemet?
4. Mi a karmikus bűnöm, melyet le kell dolgoznom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Csak az ember alatti világban lehet olyan, hogy egy jogos igénylőt 

az ne elégítsen ki. Az az ember, akihez jogos igénnyel fordul valaki segítsé-
gért, és az illető azt mondja, hogy nem tud segíteni semmit, az nem hordja 
magán Isten áldását. Tehát átkozott!

Arról van tehát szó, hogy akiben Én élek, az valamit mindig tud segíte-
ni a rászorulókon! Aki nem tud, abban nem élek!

2. Én, Jézus vagyok az egyetlen mindig életképes ÉLŐ!
3. Gyakorlással! Az emberszeretet gyakorlásával. A rászorulókon való 

segítés által! Más módja nincs annak, hogy valakiben mélyülni tudna az Irán-
tam való szeretet!

4. Én-központúságodat úgy tudod átlépni,  ha Engem tanulmányozol! 
Csak Általam, Velem és Bennem oldódik fel az, amit karmikus, tehát sors-
szerűen javítandó feladatnak vállaltál,  amikor eljöttél  a Földre. Nem lehet 
egyetlen jellemvonásra rámutatva megjavítani semmit! Állapotszerű minden 
karmikus terheltség! Állapotszerűnek kell lennie a feltisztulásnak is! 

A földi élet rövid! Ezért mondottam, hogy teljes szívvel, teljes lélek-
kel, teljes erővel és teljes elmével kell szeretni (Lukács 10;27)! Igaz, a teljes-
séget kezdeni kell valahol, de a szándéknak mindig a teljességre kell irányul-
nia! Azt, hogy milyen magatartásformára kell tenned itt és most a hangsúlyt, 
a reggeli imádban kell megbeszélned Velem.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1396.
Kérdező: BETEGSÉGEMRŐL

Betegségemmel kapcsolatban kérem a HANG válaszát!
HANG: "Drága Gyermekem!

Az emberi test kívül-belül olyan műszerfal, amelyen megmutatkoznak 
azok a lelki  sérülések, amelyeket  vagy magával hozott  az ember a Földre 
gyógyulás céljából, vagy magára vett születése után akár önmaga, akár má-
sok hibájából.
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Minden betegség tehát önvizsgálatra szólít fel, és nem arra, hogy tüneti 
kezeléssel pontosan azt tegyétek talonba, amiért megbetegedtetek.

Aki azt tartja legfőbb feladatának, hogy a testi bajok, tehát a tünetek 
mérséklődjenek, sőt ne is legyenek, az olyan, mint az a pilóta, aki legfőbb 
feladatának tartja azt, hogy a hibákat jelző műszerfal azon részeit, amelyek 
hibát jeleztek, eltávolítsa.

Ha nem tudnád, te és mindenki  pontosan azért  jöttetek le  a Földre, 
hogy legyen számotokra ez a műszerfal-test, amely által olyan önismeretre 
tehettek szert, mely lehetővé teszi a lélek megfelelő gyógyulását.

Neked tehát nem arra kell törekedned, hogy testileg meggyógyulj, ha-
nem arra, hogy lelkileg megjavulj. Ennek lehet következménye a test gyó-
gyulása, de lehet az is, hogy boldogan képes leszel vállalni a testi rendelle-
nesség tudomásulvételét, mert felismered, hogy ez sok-sok lelki bajtól, vész-
től óv meg téged.

Sem Isten, sem ember előtt senki nem felel olyasmiért, amiről nem te-
het! Egy léleknek csak azok a valós sebei, amelyek felelőtlenségről árulkod-
nak! Csak ezek okozhatnak boldogtalanságot!

Drága Gyermekem! Az önismeret és a benső tisztulás egy gyékényen 
árulnak!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

1397.
Kérdező: FÉLELEM GYÖTÖR

Állapotszerű félelem gyötör.
HANG: " Drága Gyermekem!

 A nevenincs félelem mindig karmikus gyökérből táplálkozik! Ha visz-
szavezetnélek előző életed különböző fázisaiba, akkor megvilágosodna előt-
ted, hogy te pontosan azért vállaltad az ilyen félelem állapotát, mert egyéni 
ambícióid folytán sokszor okoztál félelmet másokban, s ezek jóvátételét csak 
e félelem megtapasztalásával vagy képes kompenzálni magadban.

Drága Gyermekem!  Számotokra  egyik legnehezebb feladat  az,  hogy 
tudjatok megbocsátani szívből önmagatoknak! Júdás is ezen bukott meg, és 
nem azon, hogy Engem elárult!

Sokat  segíthet  az  önmagadnak való megbocsátásban,  tehát  karmikus 
félelmed feloldásában, ha hálát tudsz adni azért, hogy Én nem úgy szeretlek 
téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Ezért van belőled 
csak egy! Ha hálát adsz azért, hogy vállalhattad a félelemnek ezt az állapotát, 
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te, aki a Győztes oldalán állsz. Azért érdemel ez hálaimát, mert sokan van-
nak, akik nem állnak a Győztes oldalán, tehát Mellettem, és nem gyötri őket 
a félelem. Így nemcsak karmikus büntetés számodra, de kitüntetés is, hogy a 
nagy egész  lépést tehet a te felvállalt félelmed által a teljesség harmóniája 
felé.

E fenti sorok magyarázatát most nem fejthetem ki, mert sok levél meg-
válaszolása áll még Előttem, de ha elolvasod a HANG eddig megjelent tizen-
két kötetét, birtokába kerülhetsz olyan benső fényeknek, amelyek által arány-
lag könnyedén kezelni tudod félelmedet.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL !"
*******************************************************

1398.
Kérdező: HOGYAN VESZÍTHETI EL A SÓ AZ ÍZÉT?

1. Hogyan veszítheti el a só ízét?
2. Miért nem foltozható az új posztó az ó posztóval?
3. Mi a fügefa elátkozásának magyarázata?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ahol sóval átitatott kövekből építenek kemencét, ott egy idő után a 

kövek elveszítik sós ízüket.  Ilyenkor járdát csinálnak az ilyen kövekből, s 
ezen járnak az emberek.

2. Új tanítást nem szabad ráerőltetni azokra, akik a régiben megmere-
vültek. Mert a régi és az új szemlélet egyaránt kárt szenved bennük.

3. Csak az ember alatti világban lehet olyan, hogy egy jogos igénylőt 
az ne elégítsen ki. Az az ember, akihez jogos igénnyel fordul valaki segítsé-
gért, és az illető azt mondja, hogy nem tud segíteni semmit, az nem hordja 
magán Isten áldását. Tehát átkozott!

Arról van tehát szó, hogy akiben Én élek, az valamit mindig tud segíte-
ni a rászorulókon! Aki nem tud, abban nem élek!
    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1399.
Kérdező: EGY "HANG" KÍVÁNSÁGAIRÓL

1. Egy hang arra kér, barátkozzam meg a halál gondolatával.
2. E hang azt is kéri, hogy ne nézzek tévét.
3. E hang azt is kéri, hogy ne kérjem őrangyalomat.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Annak a hangnak, mely a halál gondolatával akar megbarátkoztatni 
téged, forrása Én vagyok. A halállal nagyon fontos megbarátkozni! A halál 
angyala is Isten angyala, és nem rosszat tesz, hanem jót, amikor megjelenik! 
Csak azok élik meg rossznak a halál jelenlétét, akik nagyon a földhöz ragad-
tak!

2. Ha nagy benned a késztetés arra, hogy ne nézz tévét, akkor ne nézz! 
De senkinek sem kell mindenestül hátat fordítania a tévének. Mindenkinek 
mérlegelnie kell,  hogy mi válik lelkileg javára és mi nem. Mint minden a 
Földön, a tévé is használható jóra is, rosszra is. Ez akkor is így van, ha so-
kan, a legtöbben nem jóra használják. Semmi sem kap erkölcsi töltetet attól, 
hogy hányan rontják el, vagy hányan használják jóra. Egy önmagában kö-
zömbös cselekedetet erkölcsileg az tesz jóvá vagy rosszá, hogy mire irányul!

Azt tudnod kell, hogy ha egy tévéműsor bűnalkalom számodra, akkor 
azt kerülnöd kell, ha jót akarsz magadnak!

3. Azzal a  hanggal, amely helyteleníti az őrangyaloddal való találko-
zást,  nem kell  foglalkoznod.  Az ilyen kísértéssel  szemben az a megoldás, 
hogy kétszeresen oda kell fordulnod az őrangyalodhoz, és kérned kell, hogy 
dicsőítse nevedben is Istent! Ha ebben hűséges leszel, akkor az ilyen kísértés 
nem károdra, hanem egyenesen lelki hasznodra válik. Nem kell külön névvel 
szólítanod őrangyalodat. Elég, ha így szólítod: ANGYALOM! Kétségtelen, 
hogy ő a legjobb szellemi testvéred Bennem!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1400.
Kérdező: ÁLMOMBAN MIT TANÍTANAK NEKEM?

Mire tanított engem őrangyalom álmomban?
HANG:  "Drága Gyermekem!

Álomban sokszor és sok tanítás jut el hozzátok. E tanítások kétfélék. 
Vannak olyanok, amelyek figyelmeztetéseket tartalmaznak. E figyelmezteté-
sek sem egyforma világossággal figyelmeztetnek. Van, amelyet könnyebben, 
van, amelyet nehezebben lehet megérteni. Aki hajlamos a szellemi tunyaság-
ra vagy bátortalan a felelősségvállalásban, annak általában nagyobb erőfeszí-
tést kell tennie, hogy a kapott figyelmeztetéseket megfejtse. Aki szellemileg 
dinamikusabb, annak ez könnyebben megy.

A másik az, amikor nem figyelmeztetéseket kap valaki álmában, csu-
pán olyan gondolati hatásokat, amelyekre nem emlékszik vissza. Ezek arra 
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valók, hogy a tudatalatti világban megfelelően irányítsák azt a rendező elvet, 
amelynek hatására tudati szinten is nagyobb lesz fejetekben a rend.

Téged ilyen hatások értek az említett álmodban.
Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"

*******************************************************
1401.
Kérdező: LÁTOMÁSAIMRÓL

1. Látomásaim kitől vannak?
2. Min kell változtatnom, vagy mit kell elhagynom?
3. Fáj a rokonságomban tapasztalt hitetlenség.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kétféle látomás van. Az egyik az, amikor a látomás hallgat, és a má-

sik, amikor a látomás beszél.
Amikor a látomás hallgat, akkor valóban lehetséges az, hogy a legszen-

tebb személyek is ördögi képződmények, mint gyóntatód állította. De lehet-
séges az is, hogy isteni eredetűek. Egyedül és kizárólag csak a gyümölcseiről  
lehet ilyenkor felismerni, hogy ki a forrása. 

Ha épít,  buzdít,  vigasztal,  ha növeli  a szeretetet,  megbocsátást,  ha a 
benső szabadság irányába lendít,  vagyis afelé, hogy minden külső és belső 
kényszer ellenére tudd vállalni másokért a szolgáló szeretet életét, akkor Is-
tentől ered. Ha csak érzelmi hullámokat vet a látomásod, és környezeted nem 
állítja rólad azt, hogy egy ilyen látomás hatására jobbá lettél, akkor bizony 
nem Istentől van a látomás.

Ha a látomás beszél, akkor meg kell vizsgálnod azt, hogy mondaniva-
lója szinkronban van-e az Én evangéliumaimmal. Ha igen, akkor ez azt je-
lenti, hogy médiumommá, prófétámmá avattalak téged, tehát olyan szerepet 
kell betöltened, amely neked ugyan fárasztó lehet, de boldogítani fog, és a jó-
indulatú emberek számára áldás lesz életed.

Van még egy harmadik látomás-lehetőség is. Ez az, amikor vágyaid, 
elképzeléseid jelennek meg lelked képernyőjén, akár Rólam, akár Anyámról, 
akár valamelyik szentről.  Ebben az esetben sem a forrás, sem a következ-
mény nem érdekes, mivel ez alkati kérdés.

2. Lelkiismeretvizsgálataidban kell rálátnod arra, hogy mit kell tenned. 
Fontos, hogy legyenek hálaadó imáid, mert  ezek nyitják rá szemedet Isten 
végtelen és feléd áradó szeretetére! 

3. Arra kell törekedned, hogy csak a szeretetlenség fájjon! Az nem jó, 
ha valaki saját hitét akarja megkövetelni másoktól. Ebből általában mindig 
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szeretetlenség származik. Engem bántasz akkor, ha másoktól olyan hitet kö-
vetelsz, amilyen a tiéd! A szeretetben adj példát! Ha igazi szeretet van ben-
ned, akkor senkitől nem követelsz semmiféle hitet, csupán hitet teszel Mel-
lettem! Én ezt kívánom enyéimtől. Csak a szeretet által lehet nekem tanítvá-
nyokat szerezni. Hitterjesztés által soha!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1402.
Kérdező: HELYES ÚTON JÁROK?

Helyes úton járok-e?
HANG: "Drága Gyermekem!

Isten nem személyválogató,  de szerepeket  kiosztó.  Tehát  sok szerep 
van, s ezek mind fölvállalásra várnak a földi  élet színpadán. De ÚT csak 
EGY van. ÉN! 

A szeretni tanítás minden földi halandónak élethivatása. Ezt bárki csak 
akkor tudja kezelni,  ha a nemártás,  megbocsátás, segítés szent háromságát 
igyekszik átélni. Ehhez nem kell vallási közösség! De ima és tanulás igenis 
kell!

Ha abban a  karitatív  szervezetben,  melyben szolgálatot  vállaltál,  az 
előbb említett szent háromságos magatartás itat át, akkor jó úton jársz, mert 
Velem jársz!

Az imádság mellett tehát feltétlenül fontos eszköz a tanulás! Vagyis az 
Én életem és tanításom tanulmányozása. Csak ez biztosítja azt, hogy ÚTON 
maradj! Ahol ezt elhanyagolták, ott szinte kivétel nélkül mindig eltévedtek 
még a legjobb szándékú kezdeményezések is az anyagiasság útvesztőiben!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1403.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy álmomra kérek magyarázatot.  Álmomban egy zárt  helyre kerül-
tem, s miután megtaláltam a kiutat, kutyákkal  viaskodtam.

HANG: "Kedves Barátom!
Álmod magyarázata a következő: 
A jövőben lesznek olyan élethelyzetek, melyekben csak nagy nehezen 

tudod megtalálni  a megoldás kulcsát. De megtalálod! Azáltal  találod meg, 
hogy viaskodnod kell hűséged megmaradásáért. Viaskodnod kell az állhata-
tosságért.
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Van olyan, hogy valaki azt éli meg, nincs erőforrás, nincs más, csak a 
hűség tartóereje. Ez nem baj. A lelki fejlődésnek velejárója az, hogy kiútta-
lannak, értelmetlennek látja valaki azt, hogy áldozatokat vállaljon. Még a hi-
tetlenség égető tüze is átsütheti lelkedet. De az a hűség, amit szívedben hor-
dasz,  megtanít  arra,  hogy megfelelően tudd kezelni  körülményeid és lelki 
gondjaid nehézségeit.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1404.
Kérdező: FELADATOMRÓL

Milyen feladattal jöttem a Földre?
HANG: "Drága Gyermekem!

Kivétel nélkül minden embernek egyetlen élethivatása van:  a szeretni  
tanítás!

Ha elolvasod a HANG írásait, azt fogod látni, hogy ugyanazt mondja 
mindenkinek, de mindig egy kicsit másképpen! Igen, mert a szeretni tanítás-
nak feltétlen feltétele az, hogy Tőlem tanulj meg szeretni! Helyesen szeretni 
csak az tud, aki beenged önmagába Engem, és többé-kevésbé elmondhatja 
ugyanazt, amit Pál mondott, amikor ezt mondta: „Élek én, de már nem én, 
hanem Krisztus él bennem! (Galata 3;20)”.

Aki a Földre jön, az azért jön, hogy önközpontúságát felszámolja. Saj-
nos, legtöbben nem ezt teszik, hanem fejlődés helyett visszafejlődnek, és én-
központúságukat kiterjesztik családjukra, rokonaikra, községükre, országuk-
ra, vallásukra. Mindezt azáltal teszik, hogy hitvallásokat fogalmaznak meg 
maguk számára, amely hitvallások valójában ideológiák arra, hogy leárnyé-
kolják vagy egészen lehetetlenné tegyék önmagukban az Én szeretetem ki-
bontakozását.

Neked is tudomásul kell venned, hogy a Földön a szeretet kibontakozá-
sának útja nem lehet más, mint egyfajta keresztút. De Én e keresztutadon a te 
cirenei Simonod leszek! Úgy kell elfogadnod mások másságát, hogy közben 
hűséges maradj Hozzám, az ÚTHOZ! 

Ha így vállalsz Engem, akkor meg fogod tapasztalni, hogy Én már ré-
gen vállaltalak téged, és ez olyan benső békét biztosít számodra, mely itt a 
Földön már a Mennyország előíze! Megvalósul benned az, mit így fejeztem 
ki: 'Az Én békémet adom nektek (János 14;27!'

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1405.
Kérdező: EGYÜNK VAGY NE EGYÜNK HÚST?

1. Beteg a kisbabánk. Mi is okai vagyunk ennek?
2. Együnk vagy ne együnk húst?
3. Egy B.D. által írt új kinyilatkoztatásról kérdezek.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Valóban minden betegségnek lelki okai vannak. Ezeket az okokat 

nemcsak a beteg lelki magatartása idézheti elő. A környezetben található lel-
ki sebek is okozhatnak sérülést.

Az mindenképpen okos dolog, ha a gyermek testében jelentkező beteg-
ségtünet arra indít benneteket, hogy törekedjetek rendezni kapcsolataitokat a 
környezettel, szeretetben! Ennek csak jó hatása lehet rátok is, gyermeketekre 
is!

Ez akkor is így van, ha nem a ti helytelen magatartásotok idézte elő a 
gyermek betegségét, hanem már születése előtt a gyermek vállalta magára a 
betegségtüneteket, hogy lehetőséget adjon nektek a szeretetben való növeke-
désre. Mert sokszor megtörténik az, hogy valaki előbb szereti a szüleit, mint 
a szülei őt!

2. Biztosan jól látod az étkezéssel kapcsolatos problémák megoldását. 
Tegye mindenki azt, amit józan esze diktál. Különben is, érdemben tanácsot 
csak annak lehet adni, aki azt igényli. Sok feszültségtől szabadulnátok meg, 
ha engednétek, hogy mindenki maga írja elő önmagának diétáját, és csak ak-
kor adnátok tanácsot egymásnak, ha ennek kívánalma fölmerül.

3. A magán-kinyilatkoztatás soha nem fog lezárulni! Nem is zárulhat 
le, mivel Isten szüntelenül munkálkodik! Még a hivatalos kinyilatkoztatások 
ideje sem zárulhat le! Persze ezt nem így hívják a hivatal hatalmasai, hanem 
dogmafejlődésnek, újszerű értelmezésnek. Azért nincs bátorságuk nevén ne-
vezni  a  dolgokat,  mert  akkor  kénytelenek lennének beismerni,  hogy nem 
mindig a hatalmasoknak van igazuk! Így aztán elérik azt, hogy állítani tud-
ják: régen is igazuk volt, és most, mikor éppen az ellenkezőjét állítják, most 
is igazuk van! Csak egyetlen példa: A hierarchia, a pápával az élen, akkor is 
helyesen járt el, amikor elítélte az ateista kormányok egyházüldöző magatar-
tását,  és akkor is,  amikor elítélte az egyházamhoz hű papok, keresztények 
magatartását. E történelmi tény a ti országotokban cáfolhatatlan!

Az említett író könyvét csakúgy, mint a HANG könyveit, rá kell tenni 
az evangéliumok mérlegére. Én soha nem kerülhetek ellentétbe Magammal!
                        Szeretlek benneteket, és megáldalak 
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                        ERŐM és BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1406.
Kérdező: GONDJAIMRÓL

1. Anyám magatartása aggasztó.
2. Elhagyatottnak érzem magam.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha olvastad volna a HANG könyveit, akkor mindkét kérdésedre kü-

lönböző szempontok szerint kaptál volna választ. Azt nem tartom célraveze-
tőnek, hogy egy-egy kérdésre, mely alapjában véve sokszor fordul elő, min-
den egyes esetben ugyanazt bőven elmondjam. Ezért  csak ajánlani tudom, 
hogy olvasd el e könyveket. Nem magamnak akarok propagandát csinálni, 
hanem segíteni akarok rajtatok.  Ezért  diktáltam le immár tizenöt könyvet, 
melyekből tizenkettő már kijött a nyomdából.

Anyád csak akkor fog ráébredni arra, hogy mennyire fontos számára a 
gondolkodás-átalakítás, amikor lelki betegségének testi tünetei erre rákény-
szerítik. Higgyétek el!, végleges megoldást csak Nálam talál mindenki!

2. Nagyon szeretnélek megmenteni a csalódásoktól. Mint tudod, vélet-
lenek nincsenek! Amikor tehát te azt tapasztalod, hogy kapcsolataid nem jár-
tak eredménnyel, akkor jó, ha arra is gondolsz, hogy ezek számodra nem je-
lenthetnek hátrányt, mert a te életed sokkal fontosabb Nekem, semmint en-
gedném azt, hogy külső körülmények döntően befolyásolják boldogságodat. 
Nem! Ha valamit úgy élsz meg, hogy nem sikerült, akkor gondolj arra, hogy 
te nem láthatod át életed eseményeinek következményeit, s egyáltalán nem 
biztos, hogy amit te itt és most jónak látsz magad számára, az nem hordoz 
magában súlyos mérgeket a jövődre vonatkozóan.

Te nem tartod normálisnak azt, amit Én értékelek életedben. Az erköl-
csi tisztaságra gondolok. A földi életben valóban sok ember számára abnor-
málisnak és ostobaságnak tűnik az, ami Isten szemében bölcsesség és erő. De 
hát mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy milyen értékrendhez igazítja 
önmagát: Hozzám vagy a világhoz.

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Vigyázz Rám életedben! Csak 
ez lehet boldogságod forrása!

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1407.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL SZERETNÉK VÉLEMÉNYT KAPNI!
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Ötvenegy évi házasság után férjem elment, végleg.
Egy álmomra szeretnék magyarázatot kapni, melynek lényege
az, hogy a villámló égen láttam Jézust, és mellette egy óriási,
eget betöltő UFÓ-gépet, egy sápadt, szakállas, baráti csuhában 
lévő férfit, mögöttem nagy tömeg....

HANG: "Drága Gyermekem!
Eddigi életed eseményeit mind ott hordod lelked mélyén, s ezek külön-

böző  szimbólumokban  vetítődnek  be  olyan  álomképekben,  amelyek  nem 
üzeneteket hordoznak, hanem feldolgozásra várnak benned.

Ha a házaséleted fél évszázadához hozzáadod éveid számát, akkor ter-
mészetesnek tartod azt, hogy a földi élet mulandósága és az örök élet bizo-
nyossága nem ellentétben vannak egymással, hanem kiegészítik egymást. A 
földi élet előkészítő jellegű, az örök élet pedig erőforrás a jelen gondjainak 
feloldására.

A férjed halálával itt maradt űr abban segít téged, hogy egyre jobban és 
tisztábban hangozzék benned gondjaid enyhítésére: „Mi ez az örökkévaló-
sághoz képest?”

Nagyon szeretlek! Aki Bennem hisz, az valóban nem lát halált soha-
sem. Csupán átmenetnek lehet nevezni azt, amit a halál szóval jelöltök.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1408.
Kérdező: FIGYELJEK ÁLMAIMRA?

1. Mit kezdjek eddigi információimmal?
2. Figyeljek-e álmaimra?
3. Amit kihallottam a prédikációból, hallucináció volt?
4. Pótolhatók mulasztásaim? Mi az idegen bűn?

HANG: "Gyermekem!
1. Ti mindannyian egy olyan sodrásban éltek, amely csak részben teszi 

lehetővé számotokra azt, hogy szabadon döntsetek. De ez a rész nagyon fon-
tos, mert az önmagatokért átélt felelősséget ez hordozza!

Meg kell tanulnod ragaszkodni és leválni egyaránt.
2. A visszatérő álmok olyan üzeneteket akarnak átadni, amelyek segíte-

nek abban, hogy csökkenjenek nehézségeid, és erősödjön koncentráló képes-
séged.

3. Könnyen meggyőződhetsz arról,  hogy mi volt a prédikációban, ha 
megkérdezed azt, aki prédikált.
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Nem döntő  az,  hogy valami  hallucináció  vagy nem hallucináció.  A 
döntő az, hogy amit hallasz, az épít, buzdít, vigasztal, vagy sem!

4.  Minden mulasztás  csak más  mulasztás  által  pótolható,  mivel  azt, 
amit most pótolsz, azáltal teszed, hogy elmulasztod azt, amit ehelyett tehet-
nél. Az erkölcsi élet időtlen. Nincs tehát tartalma e szónak: pótolni. A helyes 
erkölcsi magatartásban nincs helye sem a múlt feletti sopánkodásnak, sem a 
jövő  feletti  ábrándozásnak.  Egyedül  a  jelen  megszentelésének  van  helye. 
Múlt és jövő nem valós részei az erkölcsi rendnek, mivel ezek csak tudato-
tokban léteznek.

Az idegen bűn: bűnrészesség!
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1409.
Kérdező: ÁLMOMRÓL ÉS PROBLÉMÁIMRÓL

1. Álmomban egy házaspár nekem támad késsel, de én szúrom
    le az asszonyt, majd elrohanok félve.
2. Belül nyomasztó érzésem van. Mintha kő lenne bennem.
3. Jézus miért mondja kutyáknak a pogányokat?
4. Miért nincs gyermekünk?
5. Hogyan hívjam őrangyalomat?
6. Mi a véleménye Jézusnak életemről?

HANG:  "Drága Gyermekem!
1. Karmikus szorongás van benned, melyet úgy tudsz csökkenteni, ha 

nem menekülsz,  hanem szembesülsz  önmagaddal.  E szembesülésnek az a 
módja, hogy Velem, másokkal és önmagaddal komolyan meg kell békülnöd.

Nekem akkor fogsz megbocsátani (jól olvasod!), Velem akkor fogsz 
megbékülni, ha nem zúgolódsz olyan események miatt, amelyekről te nem 
tehetsz.

Másokkal akkor leszel békében, ha belátod, hogy senkiről sem tudod, 
hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és eddig hogyan mű-
ködött együtt Velem.

Magaddal pedig akkor fogsz megbékélni, ha törekszel másokkal törőd-
ni, és egyre kevesebb, végül semmi időd nem lesz arra, hogy magaddal fog-
lalkozz!

2. Nyomasztó érzésed gyökere is előző életed következménye. Egykor, 
mint  bíró, engedted magadat megveszegetni,  s igazságtalan ítéletet  hoztál. 
Ezt csak az irgalmasság cselekedetei által tudod feldolgozni magadban.

1561.



3. A zsidók fülének nem volt megbotránkoztató, ha valaki a pogányo-
kat kutyáknak nevezte. Sőt, a pogányok fülének sem, mint ezt a kánaáni asz-
szony példája is igazolja.

4. Többet használna neked, ha nem tennéd főhelyre magadban a gyer-
mekáldást.  E téren nagy tévedésben vagytok, pedig evangéliumaimban na-
gyon egyértelmű kinyilatkoztatásokat adtam a családi kapcsolatok értékelésé-
ről. Érdemes azokat elolvasnod!

5. Őrangyalod neve: BENIGNUSZ.
6. A reggeli és az esti imák azok, amelyek alapján éreztetem vélemé-

nyemet azzal, aki szeret Engem.
Megáldalak az IRGALOM és a HŰSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1410.
Kérdező: MI A KÜLDETÉSEM?

1. Hitet kértem, és egy Fény szólt hozzám.
2. Mi a küldetésem?
3. Családomban sokszor kerülök vitába.
4. Egy rossz hang Ellened biztat.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A lelki élmények értékét az adja meg, hogy milyen gyümölcsöt te-

remnek, tehát növelik vagy nem növelik a szeretetet.
2.  Küldetésed a szeretetni  tanítás!  De elsősorban  cselekedetekkel,  és 

csak másodsorban szóval!
3. A tanúságtevés jó. De a vitát kerülni kell! Senkire ne akard rátuk-

málni hitedet! Ha azt látják rajtad, hogy boldog vagy, akkor majd rákérdez-
nek boldogságod forrására, s te hatékonyan tehetsz tanúságot Rólam!

4. A földi élet a kísértések világa. Itt még Én is ki voltam téve kísérté-
seknek. Ezeket nemcsak nem kell, de nem is lehet megszüntetni. Ezek arra 
valók,  hogy felismerjétek,  hol  tartotok  az  állhatatosságban.  Aki  állhatatos 
marad mindvégig, az üdvözül (Máté 10;22). Erre törekedj!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1411.
Kérdező: JÉZUS MIÉRT NEM BESZÉL VELEM?

1. Sokszor vitatkozunk testvéreimmel.
2. Mintha bensőm változáson menne át.
3. Tőled kapom a fényt, és amit ebben látok?
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4. Miért nem akarsz beszélni velem?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Csak addig szabad vitatkozni, amíg az szeretetlenségbe nem torkoll. 
Szerető testvérek vitái akkor gazdagítanak, ha mindenki úgy száll be a vitá-
ba, hogy gazdagodni akar, és nem úgy, hogy győzni akar.

2. Minden testben történnek nagy változások. Ha ez valakinek túlságo-
san leköti a figyelmét, az sokat foglalkozik önmagával. Ez nem jó. Velem 
kell többet foglalkoznod, és azzal, hogy hogyan tudod jobban kimutatni az 
Én benned meglévő szeretetemet.

3. Élmények jöhetnek Tőlem és jöhetnek az ősellenségtől.  Ami épít, 
buzdít, vigasztal, tehát az, ami erősíti benned a szeretet, a szolgálat, az áldo-
zatvállalás szellemét,  az Tőlem jön. Ami nem ilyen gyümölcsöt terem, az 
nem Tőlem jön.

Tehát nem lehet általánosítani! Minden élményt külön-külön kell meg-
vizsgálnod!

4.  Én akarok beszélni  veled,  csak te nem akarod elhinni,  hogyha te 
egyes szám második személyben, tehát magadnak olyan gondolatokat fogal-
mazol meg, amelyek szebbé teszik a te és a többi jó szándékú ember életét, 
azokat a gondolatokat Én mondom benned! Ha ezt elhiszed,  máris  kész a 
párbeszéd közöttünk!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1412.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

Szeretnék segíteni az embereken!
HANG: "Drága Gyermekem!

Általában úgy gondoljátok, hogy bizonyos tanfolyamok elvégzése kell 
ahhoz, hogy segíteni tudjátok egymást.  Ez részben igaz. De csak részben! 
Tanulni mindenképpen kell!

Ma már  annyi  könyv  áll  rendelkezésetekre,  melyekből  útbaigazítást 
kaphattok, hogy nagyon meg kellene gondolnotok, milyen tanfolyamra fizet-
tek be!

Jelenleg a HANG könyvei által annyi információhoz juthattok a gya-
korlati szeretet terén, melyek nélkül nem is tudjátok tisztán és sallangmente-
sen árasztani szeretetemet, bármilyen tanfolyamot is végeztetek el, míg ezek 
a könyvek, amelyekből már 12 (tizenkettő) kötet jött ki a nyomdából, közel 
ötezer életkérdésre adják meg a választ. Tehát tanfolyamok nélkül is nagy-
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szerű eszközei lehetnek mindenki számára a szeretet kibontakoztatására, tes-
ti-lelki  gyógyulásra,  önismeret  megszerzésére,  tehát  a  boldogság,  a  benső 
béke megteremtésére.

Fontos tudnod, hogy a te szereteted gyakorlására elsősorban neked van 
szükséged, és nem azoknak, akiket szolgálni akarsz. Az ő számukra csak ak-
kor lesz áldás a te szolgálatod, ha ők is tovább akarják adni az általad feléjük 
áradó szeretetsugárzást.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1413.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

1. Egy álmom: Üldöztek, megfojtottak, s örültem, hogy élek.
2. Mitől függ Istenre találásunk?

HANG: „Drága Gyermekem!
1. Álmod nem azt jelenti, hogy te akkor, álmodban újjászülettél, hanem 

azt is jelenti, hogy újjászületett vagy. Azért mondottam, hogy azt is jelenti, 
mert jelent mást is. 

Újjá nem lehet születni  álomban! Az újjászületésben az egész ember-
nek részt kell vennie. Tehát olyan tudatos Istent elfogadásnak, olyan tudatos 
Istennek odaajánlásnak a velejárója az újjászületés, amely csak ébrenlétben 
lehetséges! Nálad ez már megtörtént! Nem szertartásról és nem is meghatá-
rozott szavakkal történt felajánlási megfogalmazásról van itt szó, hanem an-
nak a tiszta szándéknak a létezéséről, amely igenis benned él!

Álmod még azt is jelenti, hogy neked már nincs mitől félned! Nemcsak 
arról van szó, hogy senki sem árthat neked, hanem arról, hogy minden a te 
javadra válik, tehát körülményeidet mindig láthatod úgy, hogy nem csupán 
tükrök, melyekben önmagadra ismerhetsz, hanem az Én szeretetem hordozói 
is számodra! Amint Én még a keresztet is Atyám ajándékának foghattam fel 
(János 18;11), úgy te is képes vagy már erre!

2. Mindenkinek van istene! Kizárólag tőletek függ, hogy ki és mikor 
találja meg azt az Istent, akit Én éltem elétek! Azért beszélek többes szám-
ban, mert az igaz Istenre találás nem magánügy!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
1414.
Kérdező: BIZTATÁSRA VÁGYOM!

Egy kis biztatásra vágyom!
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HANG: "Kedves Barátom!
Te úgy érzed, hogy nem tudod megfelelő szavakba foglalni Isten iránti 

szeretetedet. Ez így igaz is! De hidd el, hogy az Én szeretetemet irántad még 
kevésbé lehet szavakba foglalni. Nézz a keresztre, s valamit megsejtesz ab-
ból a szeretetből, amit az Én szívem érez irántad!

Te ember  vagy,  és ezért  nem is  gondolkodhatsz  másképpen Rólam, 
csak emberi módon. Bennem valóban megjelent közöttetek az, akit mennyei 
Atyátoknak szoktatok nevezni, és aki időtlen SZERETET! 

Benned is időtlen az, ami nem anyag! A szellemvilágban értelmetlen e 
szó:  mikor! E szónak csak a mulandóságban van értelme! Az Atya és Én 
EGY vagyunk! Mégpedig a Szent Szellem által! És így akarok EGY lenni 
veled is, és minden emberrel (János 17;21) lelkedben, szellemedben, és nem 
a mulandó anyagban! Ezért  mondhattam,  hogy aki bennem hisz,  az halált 
nem lát sohasem (János 11;25-26).

Kedves Barátom! Aki Hozzám, Jézushoz tartozik, az mind tanítvány, 
tehát állapotszerű tanuló. Örülök nyitottságodnak, tanulni vágyásodnak. De a 
legnagyobb öröm számomra mindig az, ha elsősorban viselkedésben, másod-
sorban szóban a szeretni tanítás feladatát valósítod.

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

1415.
Kérdező: SZERETNÉK JÉZUSHOZ KÖZELEBB KERÜLNI!

1. Hogyan kerülhetek közelebb Jézushoz?
2. Jól érzékeltem a tömjénfüst illatát? Mit jelent ez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nincs külön recept arra, hogy hogyan tud valaki közelebb kerülni 

Hozzám. A jóban való állhatatosság biztosítja azt, hogy benne éljek. Ez a kö-
zelebbi vagy távolabbi elgondolás nem szerencsés megfogalmazás! Aki tuda-
tosan felindítja magában a szándékot, hogy Velem járja élete útját, és törek-
szik is erre, azzal tudok együtt élni. Aki ezt nem teszi, azzal nem tudok mit 
csinálni!

2. Azt, hogy te mit érzékelsz, te tudod legjobban. Az igaz, hogyha más 
is ugyanazt érzékeli, akkor kisebb az esélye annak, hogy érzéki csalódásnak 
lettél áldozata. De ez sem egészen biztos. Tömegek is válhatnak érzéki csaló-
dás áldozataivá!
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Minden érzékelésnek vannak következményei. Ha e következmények 
növelik benned a szeretetet, akkor a forrás Én vagyok. Ha nem növeli, csu-
pán különleges és érdekes, akkor a forrás nem Én vagyok!

Általában a tömjénfüst jóra lendít, és ezért az Én áldásomat hordozza. 
De maga a tömjénfüst nem tesz téged jobbá! Jobbá csak azáltal leszel,  ha 
nem ártasz senkinek, ha megbocsátasz mindenkinek, és segítesz ott, ahol erre 
lehetőséged van.

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

1416.
Kérdező: ELŐZŐ ÉLETEMRŐL, LÁTOMÁSAIMRÓL

1. Mik voltak előző életem bűnei?
2. Angyalaid megjelöltek engem?
3. Látomásaimról kérek véleményt.
4. Meghalt szüleimről szeretnék hallani.
5. Hogyan szabadulhatok meg a betörő-alakoktól?
6. Holdtöltekor képzelődöm csupán?
7. Szeretném megmenteni a pokoltól rokonaimat.
8. Milyen és mennyi gyógyszert vegyek be?

HANG: " Drága Gyermekem!
1. Nincs értelme annak, hogy bűnlistát soroljak fel neked! Fontos az, 

hogy előző életed önző, kényelmet kereső, mások kárát is a maga mulandó 
javaira fordító én-jét kell olyanná formálnod, természetesen az Én segítsé-
gemmel, hogy boldogságban, tehát benső békében és örömben tudd vállalni a 
nemártás, a megbocsátás, a másokért élés szeretetszolgálatát.

2. Angyalaim rendelkezésedre állnak, hogy segítsenek neked növeked-
ni a szeretetben, ha erre kéred őket.

3. Minden látomás annyit ér, amennyi és amilyen gyümölcsöt terem. A 
jó fának jó, a rossz fának rossz a gyümölcse. A jó gyümölcs nem más, mint 
boldog, kiegyensúlyozott élet a szeretetben.

4. Amennyiben szükséged van arra, hogy valamit tudj halottaidról, azt 
tudomásodra is hozzák angyalaim. De neked nem arra van szükséged, hogy 
tudd, velük mi van, hanem arra, hogy Engem figyelj életedben. Minél keve-
sebbet foglalkozik valaki önmagával, minél többet tesz jót másokkal Értem, 
annál többet tudok Én foglalkozni ővele!
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5. Betörő-alakok mindig voltak, vannak és lesznek! Én olyan szabadító 
vagyok, aki képes vagyok megszabadítani enyéimet mindattól, ami kárukra 
válhat. Jobban kell bíznod Bennem!

6. A képzelődések nem károsak, sőt jók mindaddig, amíg Hozzám kap-
csolnak benneteket!

7. A pokoltól mindenki csak önmagát tudja megmenteni!
8. A gyógyszerekkel kapcsolatban kérdezd meg az orvost!
Megáldalak, hogy tudj megfeledkezni önmagadról, és tudj örülni an-

nak, hogy szeretni minden körülmények között lehet!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
1417.
Kérdező: NEM TALÁLOM A HELYEMET!

1. Keresem a helyemet.
2. Álmaim látomásszerűek, melyek mintha átalakítanának.
3. REIKI-mesteremmel problémám van. Nem mond igazat.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon jól teszed, hogy nem akarsz megrekedni a felszínnél. A kü-

lönböző tanfolyamok, előadások, meditációk,  gyógyító lélekben-nyugvások 
mind-mind eszközök. Eszközök arra, hogy Engem, mint UTAT, megtalálj! 
Ezeknek ez az értelme! Ha egyszer Velem találkoztál, ha egyszer átéled majd 
a Lélekkeresztség istenélményét, akkor képessé válsz arra, hogy közvetlen 
vezetésem alatt maradj. Ez még egy kicsit várat magára.

Te egy újjászületett ember vagy! Nálad az újjászületés és a Lélekke-
resztség nem esett egybe! Az üdvösséghez, tehát a szívbékéhez, boldogság-
hoz az újjászületés szükséges. A Tőlem kapott szerep vállalásához pedig a 
Lélekkeresztség pecsétje kell.

Csak akkor mondhatja  valaki,  hogy megtalálta  helyét,  ha megtalálta 
vagy megteremtette azt a közösséget, amelyben az Én nevemben jönnek ösz-
sze a közösség tagjai. Az Én közösségeimet az jellemzi, hogy mindenki Tő-
lem akar tanulni, és senki nem talál ki, nem fogalmaz meg olyan hitvallást, 
amit másokra akar rátukmálni. Az Én közösségem tagjai nem hitvallásban, 
hanem szeretetben egyek. És abban, hogy Engem, mint UTAT akarnak vál-
lalni és hirdetni.

2. Álmaidat meg kell tanulnod kezelni! Csak azzal az álomképpel érde-
mes foglalkozni, ami erőt ad a gyakorlati szeretet szolgálatára.
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3. Nem vagyok jelen olyan beavatáson, ahol a beavatás pénzbe kerül! 
Tanfolyamokért lehet pénzt kérni, de ha csak olyan tanfolyamnak van értel-
me, ami beavatással is jár, akkor nincs áldásom a tanfolyamon sem! Egy pél-
da: Végezhet valaki teológiai tanulmányokat, s ezekért fizetést is kérhetnek 
az előadók. De a pappá szentelésért soha! Sok teológiát végzett van, akit nem 
szenteltek fel pappá!

Csak olyan REIKI-tanfolyamon van áldásom, amely akkor is értékes és 
értelmes, ha nem követi beavatás!

Drága Gyermekem! Ma már annyi könyv van, amelyekből különböző 
technikákat, módszereket lehet tanulni, hogy nem feltétlenül szükséges tan-
folyamokra járnia annak, aki közvetlenül Tőlem akarja megkapni a beava-
tást, vagyis a Lélekkeresztséget. Ez nem tanfolyam, hanem megtérés, önát-
adás, Engem tudatosan vállalás kérdése.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1418.
Kérdező: KILÁTÁSTALANNAK LÁTOM A JÖVŐT !

1. Nincs akaraterőm.
2. Családi körülményeim lebénítanak.
3. Teljesen kilátástalannak látom a jövőmet.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kereszted függőleges szára a körülmény, melyben élsz. A vízszintes 

szára pedig a természeted. Bizony, e keresztről leszállni nem lehet, mert kö-
rülményeid mindig lesznek, s természetedet is mindenhová magaddal viszed. 
Csak idő kérdése, és mindig azt fogod tapasztalni, hogy a Földön csöbörből 
vödörbe esnek az emberek. Ez idősebb korban válik egyértelművé, amikor is 
már nem tudja hitegetni magát senki a jövővel! Mi hát a megoldás? A gon-
dolkodás-átalakítás!

Az akaraterő egy olyan vak képesség, amely csak az értelem és az érze-
lem hajtóművéhez kapcsolva tud működni. Mivel az érzelem nagyon ki van 
téve a körülmények hatásának, ezért mindent el kell követned, hogy kerüld a 
negatív hatásokat.  Ha férjed ebből  a szempontból  romboló,  akkor először 
nyugodtan beszélj  vele, s mondd el neki, hogy téged mennyire roncsol az 
ilyen magatartása. Ha nem tud vagy nem akar ezen változtatni, akkor való-
ban sátáni talajon áll, és ezért meg kell szakítanod vele a kapcsolatot annyira, 
amennyire képes vagy erre! Számodra nem lehet fontosabb, mint az, hogy 
megmaradj a pozitív gondolkodás talaján. Csak e talajon tudok segíteni raj-
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tad! Más talaj idegen Tőlem! Értsd meg! Te a Győztes oldalán állsz akkor is, 
ha az egész világ ellened van!

2. Családi körülményeid nem lehetnek olyan tükrök, amelyek csak a te 
gyengeségedet igazolják! Meg kell látnod az Én erőm jelenlétét is ott, mivel 
Én soha nem vagyok erőmön kívül! Soha nem vagyok sem kimerült, sem le-
merült állapotban. Várakozó állásponton vagyok. Aki keres, az talál, aki kér 
az kap, aki zörget, annak ajtót nyitok!

Tudnod kell, hogy nem te választottad gyermekeidet, hanem gyermeke-
id választottak téged. Ők tudták, miért! Te csak magadért felelsz! Sem férjed, 
sem gyermekeid nem hivatkozhatnak senkire, csak magukra, ha boldogtala-
nok. Így van ez veled is! Tebelőled is csak azért van egy, mert úgy szeretlek 
téged, mint senkit a világon!

Ne feledd! Mindig belülről kell kifelé indulni, és nem kívülről befelé!
3. Te vagy annyira intelligens, hogy tudod, jövő csak a tudatodban léte-

zik. A valóságban csak jelen van. Ez pedig VAN! Ha kilátsz belőle, ha nem! 
Tőled függ, mint csinálsz vele! Tőled függ, hogyan szemléled! Kilátástalan 
jelen nem létezhet, mert ez fogalmi képtelenség a mulandóság árjában. Itt va-
lahogy valami mindig VAN!

Drága Gyermekem! Megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

1419.
Kérdező: CSALÁDI GONDOMRÓL

1. Hogyan tartsam össze családomat?
2. Létezik a rossz emberek általi RONTÁS?
3. Miért nem tudok járni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A kapcsolatok Lelke LÉLEK, és nem abroncs! Ez azt jelenti, hogy 

csak belülről érlelődhetnek eggyé azok, akik hiszek Bennem. Akik nem hisz-
nek  bennem,  azokat  lehet  rövid  időre  összeabroncsolni  erőszakkal,  de  ez 
nem ér semmit!  Te ne családodat akard összetartani, hanem saját magadat 
akard egyre jobban átadni Lelkem irányításának!

2. Aki Hozzám akar tartozni, azt semmi és senki nem képes megronta-
ni. Megrontani mindenkit csak a bűn képes. A bűn pedig olyan szeretetlen-
ség, amely szabad döntés alapján jön létre!

3. Tudnod kell, hogy mielőtt megszülettél, már éltél, s a Földre azért 
jöttél, hogy rendezd régi adósságaidat. Nem pénzre gondolok, hanem olyan 
magatartásra, amelyet elrontottál előző életed folyamán. Sokszor tettél meg 
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olyan utakat, amelyek nem szolgálták lelked épülését.  Azért vállaltál  tehát 
bizonyos  járásképtelenséget,  mielőtt  megszülettél,  hogy kiegyenlítsd  ezzel 
helytelen útjaidat. Betegséged tehát karmikus eredetű. Természetesen ez is 
meggyógyítható,  ha valaki teljesen Rám tudja bízni  magát.  Annyira, hogy 
még akkor is örülni tud Nekem, ha nem tud járni!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1420.
Kérdező: MIÉRT NEM HISZ MINDENKI A HANG-BAN?

Sokan nem hisznek a HANG-könyvek hitelességében? Miért?
HANG: "Drága Gyermekem!

Ne csodálkozz! Valamikor ezt mondtam: "Ha az Emberfia visszajön, 
vajon talál-e hitet a földön (Lukács 18;8)?" Bizony, sokan vannak a hivatalo-
sak, de kevesen a választottak (Máté 22;14)!

Ha ennek okát keresed, akkor betévedsz egy olyan önideologizáló er-
dőbe, melyben lépten-nyomon akadályba ütközöl. 

Maguk a hitetlenek sem tudják pontosan megmondani, hogy miért nem 
hisznek. Azért nem tudják, mert nem akarják! Azért nem akarják, mert nem 
hajlandók mélyebbre ásni, nehogy magatartásuk homokalapját be kelljen is-
merniük.

Az emberek tehát menekülőben vannak a problémák elől, menekülő-
ben vannak önmaguk elől, egymás elől, s mindez azért van, mert menekülő-
ben vannak Előlem! Nem hiszik el,  hogy Én vagyok a legjobb számukra! 
Nem hiszik el, hogy boldogságuk elől menekülnek, amikor Előlem menekül-
nek! Nem hiszik el, hogy Én vagyok az ÉLET! Nem hiszik el, hogy a mulan-
dóság föláldozása az örök élet érdekében a legjobb, amit ember megtehet a 
Földön! Nem hiszik el, hogy mindenki pontosan azért jött le a Földre, hogy 
ezt megtegye!

És  mert  nem hisznek,  ezért  nincs  boldogság,  csak  bódultság,  nincs 
öröm, csak üröm, igazság helyett a gazság uralkodik, s az önszeretetet telje-
sen leváltja, felváltja az önzés!

Drága Gyermekem! Ne azzal foglald le magadat, hogy miért nem hisz-
nek az emberek, hanem arra törekedj, hogy maradj Engem kereső, Irántam 
érdeklődő, Nekem magadat odaajánló gyermekem!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1421.
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Kérdező: GYÓGYULÁSRÓL, ROSSZ SZOMSZÉDOKRÓL
1. Betegségek gyógyulásáról kérdezem a HANG-ot.
2. Nagyon rossz szomszédaink vannak.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi ember számára a test egy olyan műszerfal, amely jelzi azt, 

hogy a lélek hol és hogyan sérült meg. A test annyira múlékony jószág, hogy 
nem is képes betegségeket hordozni. Csupán arról van szó, hogy a lélek sérü-
lései nyilvánulhatnak meg rajta.

Amikor azt látjátok, hogy egy jó embernek valami testi baja van, akkor 
nem arról van szól, hogy ő ártott valakinek, hanem arról, hogy őt bántották 
vagy bántják, és ezt  nem tudja lelkileg feldolgozni.  Amikor pedig baleset 
vagy valami olyan esemény miatt érzi magát valaki testileg betegnek, amiről 
maga nem tehet, s nem is bántotta senki, ő sem bántott senkit, akkor a beteg-
ség karmikus eredetű, vagyis olyan, amit ő tudatosan vállalt magára még szü-
letése előtt,  mivel előző élete során elrontott valamit,  amit  csak így képes 
rendezni, a nagy egészet tekintve!

Mindaddig, amíg csak egyetlen lélek is roncsolt állapotban van, valójá-
ban mindenki kénytelen valamiképpen szenvedni az ő állapotát.  Még Isten 
is! De aki az Isten fájdalmát hordozza, az nem lesz ettől boldogtalan! A bol-
dogság és a szenvedés nem ellentétek. De a boldogtalanság és a menekülés 
egy gyékényen árulnak!

Akiknek  tehát  a  betegségére  rákérdeztél,  azoknak  külön-külön  kell 
megvizsgálniuk kapcsolataikat önmagukkal, embertársaikkal és Velem, Jé-
zussal, hogy betegségük gyógyuljon, illetve hogy boldogságuknak akadálya a 
betegség ne legyen!

2. Szomszédaitok és egyéb ismert és nem ismert emberek megtérése 
vagy meg nem térése nem lehet akadálya, sőt kifejezetten jó eszköze annak, 
hogy valaki helyes önismeretre jusson. Azt pedig tudnod kell, hogy helyes 
önismeret nélkül nincs helyes istenismeret sem.

Megáldalak a SZERETET, ÖRÖM és BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1422.
Kérdező: A VELEM TÖRTÉNT DOLGOKNAK MI A FORRÁSA?

1. Milyen erőnek vagyok birtokában?
2. Néha gyulladásos lesz a szemem.
3. Ébren és álomban történt dolgok bennem mit jelentenek?
4. Víziszonyom van.
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5. Őrangyalomnak mi a neve?
6. Társ-problémám van.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az Én erőm van a te birtokodban. Akiben élek, annak tudnia kell, 

hogy Én soha nem vagyok erőmön kívül. Mindenkiben benne vagyok terem-
tő módon. Ez Isten teremtő ereje! A szellemi lényekben pedig, akár a Földön, 
akár nem a Földön, boldogító, üdvözítő módon vagyok jelen. De ez utóbbi 
csak annyiban valósul meg, amennyiben nem gördítetek akadályt boldogító 
jelenlétem elé!

2. Ha a nézésre koncentrálsz, akkor megerőlteted szemeidet. Nem jó 
az, ha valaki szemével akar hatni! Az ilyen törekvés gyakran visszaüt! 

Természetesen igaz az, hogy a szem nagyszerű közvetítője tud lenni a 
lélekben végbement folyamatoknak. De ezt erőltetni nem szabad! Én sem a 
szemeimmel igéztem meg enyéimet,  hanem szavaimmal és cselekedeteim-
mel!

3. Mindaz, ami veled és benned történik, gyümölcsei révén minősíthe-
tő. Jól teszed, ha megtanulod, s gyakran elmondod magadnak a Lélek gyü-
mölcseit (Galata levél 5;22-23)!

4. Víziszonyod karmikus eredetű. Kétszer fojtottak vízbe eddigi életeid 
során. De most már nem kell félned ettől! Egészen másképpen lesz vége föl-
di életednek!

5. Több angyal is vigyázza életedet. Aki legközelebb van most hozzád, 
annak neve: LUCIDA.

6. Nem könnyű átélni azt, hogy Én legyek valaki életében az abszolút 
első, tehát AZ, aki elé, mellé senki sem kerülhet. Pedig ha erre törekszel, ak-
kor sohasem leszel magányos! Én igazán tudom, hogy mi használ és mi nem 
használ enyéimnek!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1423.
Kérdező: GYÓGYÍTHATÓ A DEPRESSZIÓ?

Egy depresszióssal mit kell csinálnunk, hogy meggyógyuljon?
HANG: "Testvéreim!

Ha valaki  segíteni  akar  egy depressziós  betegen,  akkor  tudnia  kell, 
hogy az ilyen beteg élettől és haláltól egyaránt fél. Úgy akar személyben gon-
dolkodni, hogy ne kelljen semmiért  felelősséget vállalnia.  Éppen ezért,  ha 
aktivitásra akarod serkenteni őt, pontosan az ellenkezőjét éred el nála! Befelé 
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forduló agresszivitással nyomja el magában azt a bűntudatot, ami természete-
sen megjelenik minden normális emberben kezelhető módon, mivel a földi 
élet soha és senki számára sem lehet steril! Mi hát a megoldás?

Először is meg kell próbálni mindenáron feladatot kérni tőle! Feladatot 
kérni, és nem adni! Amíg valaki nem tudja elérni, hogy feladatot kapjon egy 
depresszióstól,  addig képtelen arra, hogy segítsen neki! Ha olyan feladatot 
kap a segíteni akaró, hogy hagyja őt békén, akkor rövid ideig ezt kell tennie. 
De hamarosan újra kérni kell. Ha azt mondja, hogy végleg hagyják őt békén, 
akkor ezt vissza kell utasítani. Meg kell mondani, hogy nem a depressziós ér-
dekében utasítja  vissza,  hanem a segítő  érdeke az,  hogy feladatot  kapjon. 
Erre neki, a segítőnek van szüksége! Aztán meg kell tanítani őt arra, hogy 
tudjon hálát adni azért, hogy feladatot adhat. Ennek első lépése az, hogy tu-
dassátok vele, ti hálát adtok Istennek (nem neki) azért, mert feladatot kapta-
tok tőle, a depresszióstól.

A nagy szeretet és kitartás meghozza a maga gyümölcsét. A depresszi-
ós akarva-akaratlan felelős kezd lenni szavaiért, magatartásáért. Ez az út ve-
zethet oda, hogy először másokat, majd önmagát is kezdje helyesen szeretni, 
illetve kezdje engedni, hogy Én szeressek benne.

Mivel a depresszió egy egész sor betegségtünettel is jár, annak, aki se-
gíteni akar, vigyáznia kell, hogy el ne vesszen a részletekben! Nem a beteg-
ségek a fontosak (ezek valóban nincsenek is, csak tünetei annak, hogy beteg 
a lélek)!

Drága  Gyermekeim!  Nagyon  szeretlek  benneteket!  Ez  nem  szabad, 
hogy közhely legyen számotokra! A depressziósnak is tudnia kell, hogy nem 
úgy szeretem őt, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Azért 
van belőle csak EGY! Én lennék szegényebb, ha ő nem volna!

Megáldalak benneteket a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1424.
Kérdező: VALLÁSOSKODÁSRÓL

1. Át tudom adni a kapott jelet másnak?
2. Miért nem áldozhatunk térdepelve?
3. Miért várnak a papok estig a szentmisével?
4. Miért késik a kegyelem?
5. Örök adósai vagyunk az örök Szeretetnek!

HANG:  "Drága Gyermekem!
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1. Aki olyan jelet hordoz, amely azt jelzi, hogy az illető beavatásban 
részesült, az csak ezzel a másik dimenzióval karöltve tud beavatni másokat. 
Ilyenkor viszont nincs kétsége a beavatónak.

2. 3. 4. Én, Jézus, nem térdeplő tanítványaimnak nyújtottam Magamat 
kenyérbe és borba öltözötten! Mióta egyházam hatalmi egyház lett szolgáló 
egyház helyett, egyenesen szégyellem Magam helyettetek is, hogy mit csinál-
tatok Belőlem! Odáig süllyedtetek, hogy az oltáriszentségi jelenlétemet több-
re becsülitek a szívetekben lévő jelenlétemnél, holott az oltáriszentségi jelen-
létem csupán ESZKÖZ arra, hogy bennetek éljek (János 14;23). Ti összeke-
veritek az eszközt a CÉLLAL! Ha az lenne helyes, amit te gondolsz, akkor 
mindenkinek, akiben élek, térden csúszva kellene közlekednie az utcán! Drá-
ga Gyermekem! Jaj, de elidegenítettetek Engem magatoktól! Beleburkoltatok 
Engem különböző szertartásokba, testhelyzetekbe, csakhogy ne kelljen ko-
molyan vennetek azt a magatartást, amire példát adtam, ne kelljen komolyan 
vennetek  felszólításomat:  alakítsátok  át  gondolkodásotokat  (Márk  1;15)! 
Nem az tisztel Engem, aki leborul Előttem, hanem az, aki engedi, hogy ben-
ne éljek!

Milliószor millió szentmise sem ér semmit, ha meg nem tértek és nem 
alakítjátok  át  gondolkodásotokat!!!  Ne a  szentmisétől,  ne  Tőlem várjátok 
életetek megváltoztatását! Nem az, aki mondja nekem, uram, uram, megy be 
a mennyek országába (Máté 7;21)! Nem szentmisékre van szükségetek, ha-
nem arra, hogy adjatok kenyeret az éhezőknek, ruhát  a didergőknek, hajlékot 
a hajléktalanoknak! Látogassátok a betegeket, vigasztaljátok a szomorkodó-
kat, hirdessétek, hogy szeretet az Isten! Olvasd el Máté 25;33-46-ot. Ott szó 
sincs sem szentmiséről, sem imáról, sem különböző jámbor gyakorlatokról! 
Egyedül a szeretetről van szó!

Mondd!, te hány koldust fogadtál már be legalább karácsony éjszaká-
ján? Hány éhes száj mondhat áldást azért, mert te vagy?! Hány koldus mond-
ja el imában nevedet? Drága Gyermekem! Ez a lényeg! Ez, és nem a szent-
mise!!! A szentmise ESZKÖZ! Ha nem ezért van, akkor istenkáromlás! Is-
tenkáromlás akkor is, ha reggel van, akkor is, ha este van! Némi iróniával 
még azt mondhatnám, jobb, ha este van a szentmise, mert addig hátha eszed-
be jut azt, mit Máté 5;24-ben olvasol, s magadra ismersz, és megvalósítod az 
ott olvasottakat! Iszonyatos,  hogy mennyire  elkomolytalanítottátok  az  Én 
életemet a ti életetekben! Mikor értitek már meg, hogy nem tudtok Engem 
közvetlenül szeretni, csak embertestvéreiteken keresztül?!
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Nagyon fáj a szívem értetek! Szinte semmit nem értettetek meg abból, 
amiért közétek jöttem! Én nem azért jöttem, hogy Istent megtérítsem, hogy 
Isten másképpen gondolkodjék, mint addig gondolkodott, hanem azért, hogy 
ti  megtérjetek,  ti  gondolkodjatok  másképpen!  És  ti  mit  tettetek  Velem? 
Szentségkiszolgáltató,  templom-  és  papfönntartó  vállalattá  degradáltátok 
egyházamat! 

Bizony Gyermekem!, rosszabbak vagytok a farizeusoknál! Pedig vilá-
gosan elmondottam, hogyha igazságotok, vallásosságotok nem múlja felül a 
farizeusokét, akkor nem mentek be a mennyek országába (Máté 5;20). Ti pe-
dig nemcsak nem múljátok felül, de el sem éritek azt! Ki ad ma tizedet min-
denéből az Istennek? Ki piheni végig az Úr napját? Hol vagytok attól, hogy 
Engem képviseljetek? Ti ünnepeltek, mikor gyermekeitek, unokáitok esküt 
tesznek arra, hogy megtanulnak embert ölni! Ti nemcsak ellenségeiteket nem 
szeretitek, de még testvéreiteknek is ellenségeivé váltok!

Drága Gyermekem! Valóban megértetek a végső pusztulásra!
5. Nem vagytok adósai az örök SZERETETNEK! Hagyd abba ezt  a 

nyakatekert gondolkodást! Én nem üzletet kötni jöttem közétek! Nincs páli 
adóslevél, amelyet a kereszten széttéptem! Hát mi van? Vagyok ÉN, aki élni 
akarok bennetek! Fogadjatok be magatokba! Soha ne árts senkinek, mindig 
bocsáss meg mindenkinek, és segíts ott, ahol rászorulóval találkozol. Mind-
ezt okosan tedd! Ne légy birka, de igenis légy BÁRÁNY! Úgy küldelek té-
ged  is  a  farkasok  közé,  ahogy  Én  mentem!  Légy  okos  és  óvatos!  De 
szeress!!! 

Új parancsot adok nektek: Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerette-
lek titeket (János 13;34)! Nincs nagyobb szeretet annál, mint mikor valaki 
életét adja embertestvéreiért! 

Életet  adni!  Darabonként,  napról napra,  óráról órára,  percről percre! 
Életet vinni a haldokló világba, fényt a sötétbe, szívmeleget a jéggé dermedt 
közömbösségbe! Felébreszteni az alvókat, felrázni a csüggedőket, biztatni, 
lelkesíteni mindenkit azzal, hogy Én legyőztem a világot! A győztes oldalán 
áll az, akiben Én élhetek! 

Nem szertartások adnak Nekem szabad utat arra, hogy bennetek éljek, 
hanem szívetek nyitottsága. A szertartások önmagukban nem közömbösek, 
mert így nincsenek is! Legtöbbször többet ártanak, mint használnak! Első ál-
dozások, bérmálások után kiürülnek a templomok! Ti azt mondjátok, hogy 
nem a szertartások okai ennek. De igen! Ha nem a szertartásokra tennétek a 
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hangsúlyt, akkor ez nem történhetne meg. Lélektani képtelenség, hogy meg-
történhetne! 

Én az utolsó vacsorán ezt a szertartásos odaadásomat földi tartózkodá-
som, tanításom végére tettem. Ti előre teszitek ezt!, akár csak a keresztséget! 
Ti keresztényeknek tartjátok azokat, akik nem keresztények, csak megkeresz-
teltek! Odáig jutottatok, hogy az Én életemet bennetek attól tettétek függővé, 
hogy le van öntve a kisbaba feje vagy nincs leöntve, bizonyos szent szavak 
kíséretében! - 

De nem folytatom! Nincs reményem bennetek. Jogos a kérdésem: Ha 
visszajövök, vajon találok-e hitet a Földön (Lukács 18;8)?

Drága Gyermekem! Szeretnék hosszabb tanulmányt íratni médiumom-
mal e fenti gondolatokról, hogy ne csak megdöbbenjetek, de próbáljátok meg 
is érteni, mennyire nincs közöm ahhoz a kereszténységhez, amelyben ember 
embernek gyilkosa, amelyben az Én nevemben teszitek pontosan ellenkező-
jét annak, amit Én tettem és tanítottam, amelyben az alá- és fölérendelés do-
minál, és nem az, hogy ti mindannyian egymásnak testvérei vagytok! Ahol 
szolgának nevezi magát az, aki uralkodik, és az, aki szolga, az már nem is 
ember, legfeljebb laikus!

Igen! Szeretnék nagyobb tanulmányokat íratni, de ez csak akkor lesz 
majd zavarmentesen lehetséges, ha már elolvastátok az összes HANG-köny-
vet, és már nem lesz kérdésetek, melyre ezekben választ ne kaptatok volna.

Az eddig megjelent kötetekben legalább ötezer életkérdésre adtam vá-
laszt. Ha nem lennétek szellemileg a felszínnel megelégedve, ha vennétek a 
fáradságot, hogy e könyveket átgondoljátok, akkor már régen nemcsak egy-
két író-médiumom volna, de lennétek annyian, hogy válogathatnék közötte-
tek atekintetben, hogy kinek milyen tanulmányt diktáljak. De most még van 
sok levél, s ezek válaszra várnak.

Megáldalak a MEGÉRTÉS LELKÉVEL!"
*******************************************************

1425.
Kérdező: KÜLÖNÖS MEGTAPASZTALÁSAIMRÓL

1. Jézushoz közel kerültem!
2. Energiák áradnak belém és tőlem!
3. Külső jelzéseket tapasztalok. Mik ezek?
4. Kik voltak látogatóim? Mit ettek velem?
5. Miért vannak pusztító vírusok?
6. Miért van arányban a jó és a rossz?
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7. Mekkora lélekszámra van teremtve a Föld?
8. Van-e esélyem a Lélekkeresztségre?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Örülök neked! De tudnod kell, hogy nem elég Hozzám közel kerül-

ni! Tanulni kell az Én tanításomat, mert Én elsősorban tanítónak jöttem kö-
zétek.

2. Nem elég azt tudnod, hogy energiát kapsz és adhatsz. Tudnod kell, 
hogy a szeretni tanítás a legfőbb feladatod neked is, és mindenkinek, aki En-
gem akar képviselni!

3. Csak azok a külső jelzések fontosak, amelyek erőt adnak arra, hogy 
tudj megbocsátani, tudj szolgálni, tudj szeretni! Éppen azért, mert a gonosz 
is tud jeleket adni, nem érdemes nagy fontosságot tulajdonítani ezeknek! A 
néma jelenések mindig gyanúsak, ezekkel lehetőleg nem szabad törődni. A 
valós jelenések mondják meg, mit akarnak. Ha ezt megtették, akkor monda-
nivalójukat hozzá kell mérned az Én tanításomhoz. Ha e mérlegen megállja 
helyét, akkor jó, ha nem, akkor leleplezted a gonoszt, aki képes magát a vilá-
gosság angyalának képében megjeleníteni!

Mindig a benned lévő valóságom, tehát Lelkem szeretete a döntő. Nem 
érdekesnek kell lennetek az emberek előtt, hanem értékesnek. Sajnos, Én is 
gyógyításaim miatt érdekes voltam, de meg is tettem mindent, hogy csak ak-
kor gyógyítsak, amikor már semmiképpen sem kerülhettem el ezt. Ha elolva-
sod Márk első fejezetét 34-től 38-ig bezárólag, akkor megérted, hogy miért 
kellett elvonulnom imádkozni. Meg kellett beszélnem Atyámmal, hogy mit 
kell tennem, mivel a gyógyítások elterelték az emberek figyelmét a lényeg-
ről, tehát arról, hogy tanításomra figyeljenek!

4. Ha hiszel Bennem, akkor senki nem árthat neked. Angyalaim védel-
me alatt állsz mindaddig, amíg legfontosabb számodra nem az, hogy milyen 
vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Ha többet foglalkozol magaddal, mint 
Velem, tehát ha az fontosabb neked, hogy te ki vagy és milyen vagy, és nem 
az a legfontosabb, hogy Én ki vagyok és mit tanítok, akkor nem haladunk 
egymás mellett!  Én csak azzal  tudok foglalkozni,  aki  Velem foglalkozik. 
Csak akkor lehetsz tisztában magaddal, ha tisztába jössz Velem! Az evangé-
liumom tanulmányozása ennek a módja!

5. A földi élet olyan vezeklési hely, amelyben lelketekben kell megta-
lálnotok életetek értelmét. A halál, a test pusztulása nem tragédia annak, aki-
ben jelen lehet az Én örök szeretetem! Az semmiképpen nem jó, ha valaki a 
mulandóságot akarja hosszabbítani! Sajnos a legtöbb gyógyító ezt akarja. A 
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léleknek kell  meggyógyulnia,  azt  kell  gyógyítani.  Az egészség nem jobb, 
mint a betegség! Aki egészséges, az súlyosabb felelősséget hordoz! Aki nem 
tud járni, attól nem fogják megkérdezni, hogy merre jártál. De aki járni tud, 
annak be kell majd számolnia minden lépéséről.

Jól jegyezd meg! Egyáltalán nem biztos, hogy a halála óráján az lesz a 
boldogabb, aki életét egészségben töltötte. Sőt! Szívbéke csak annak lelkét 
tölti be, aki meg tudott békülni betegséggel, halállal egyaránt.  ÉS EZ A LÉ-
NYEG! A többi: mellébeszéd!

6. A rossz nem más, mint a jónak a hiánya! Az erkölcsi rossz mindig 
szeretet-hiány!

7. Helytelen a kérdésed. A Föld arra van teremtve, hogy mindaz, aki 
számára ez fontos, a Földön javítani tudja lelki sebeit. E téren nem lehet szá-
mokról beszélni! Azokról mindig gondoskodva van, akik komolyan veszik 
maguk számára a szeretetben való növekedést!

8. A Lélekkeresztségre annak van szüksége, akinek feladatához, szere-
péhez  feltétlenül  szükséges  az,  hogy tanúságot  tegyen  Rólam.  Mindazok 
megkapják e feladatot, akik Engem akarnak képviselni! Igen, mert tanúskod-
ni csak arról lehet, amit megtapasztaltatok. A Lélekkeresztség pedig olyan is-
tenmegtapasztalás, amely érvekkel meg nem cáfolható valóság.

Drága Gyermekem! Drukkolok érted! Szeretném, ha nem vesznél el a 
részletekben! Szeretném, ha környezeted tükrében meglátnád azt a feladato-
dat, amely által mások közelebb juthatnak Hozzám! Szeretném, ha nem száj-
barágós irányításra várnál, hanem átlépve magad, olyan feladatokra koncent-
rálnál, ami az Én békémet ülteti szívedbe, és arra segít téged, hogy ez mások-
kal is megtörténjék általad!

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

1426.
Kérdező: VÁLJAK  ROBOTTÁ A BÉKE KEDVÉÉRT?

1. Társam megváltoztatására hogyan tegyek kísérletet?
2. Váljak robottá?
3. Lépjek ki a kapcsolatból? 

HANG:  "Drága Gyermekem!
Neked tudnod kell,  hogy jövő és múlt  csak a tudatodban létezik. Te 

sem vagy az, aki voltál, az sem vagy, aki leszel, te is, mint Én, az vagy, aki 
vagy! Tehát a mindenkori jelenre kell koncentrálnod!
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1. A férjedért mondott  imát nem szabad abbahagynod, mivel az, aki 
imádkozik, olyan sugarakat bocsát ki magából, amelyek előbb-utóbb feltétle-
nül változást idéznek elő abban, akiért valaki imádkozik. Ha az illető  belül  
nyitott Felém, tehát jó szándékú, akkor kívül is az lesz. Ha nem jó szándékú, 
csupán báránybőrbe bújt farkas, akkor lehull a báránybőr, s ez ismét neked 
jelent pozitív hatást, mert akkor ő fog kilépni a kapcsolatból!

2.  Bár meg kell  tanulnod feltétlenül  feladatokban gondolkodnod,  és 
nem személyekben, de ez nem jelentheti azt,  hogy  robottá  válj! Mivel Én 
benned élek, ezért neked Értem és Velem kell tenned azt a feladatot, amire 
szíved békével válaszol. Tehát nem leszel robot, hanem az Én partnerem! Én 
valóban  nagyon  szeretlek  téged,  s  ezt  érezteti  is  fogom veled,  ha  együtt 
élünk, dolgozunk, haladunk!

3. Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke! Akiben Lelkem által élek, annak 
lehet  ellensége  saját  házanépe,  azt  elhagyhatja  mindenki,  akiben  Én nem 
élek, de ő nem hagy el senkit!

Nagyon fontos, hogy megértsd a következőt: Én vagy első vagyok va-
laki életében, vagy nem is vagyok ott! Csak abszolút első tudok lenni, mivel 
mindenki csak Általam lehet boldog! Ez pedig azt jelenti, hogy csak Én dik-
tálhatom érdemben azt, hogy mi a teendőd! Pontosan a te érdekedben van ez 
így! Vagy megnyugszik Bennem a szíved, vagy hátat fordítasz nekem, és ak-
kor olyan állapotszerű menekülésbe kezdesz, melyben csak tönkremenni le-
het idegileg.

Neked nem úgy kell szabaddá válnod környezetedtől, hogy kilépj ab-
ból, hanem belülről kell megtanulnod elengedni környezetedet. Amit kérek 
tőled, az minden ember életében megtörténik a halál pillanatában. Az jár jól, 
aki ezt  még a földi élete folyamán megvalósítja,  mert  így veszíti  el életét 
azért, hogy megnyerje azt.

Teljesen igaza van Ramamura  figyelmeztetésének!  "A hamis  szenti-
mentalizmus a mocsárba, a bukáshoz vezet!"

Jelenleg 12 kötet HANG-könyv jött ki a nyomdából. Ha ezeket tanul-
mányozod,  akkor  feltétlenül  megkapod azt  a  bíztatást,  erőt  és  megoldást, 
amire szükséged van!
                                          Megáldalak az
                 ERŐ, BÁTORSÁG, SZERETET, BÉKE LELKÉVEL!

*******************************************************
1427.
Kérdező: FOLYTASSAM-E A MÉDIUMITÁST?
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1. Mit javasol a HANG férjemmel kapcsolatban?
2. Folytassam-e a médiumitást?
3. Lehet még gyermekem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egyik legsúlyosabb probléma az életben az, amikor az, akinek a leg-

jobban kellene társát Hozzám segítenie, ennek pontosan az ellenkezőjén dol-
gozik!

A benső szabadság megszerzése kemény benső küzdelem vállalásával 
lehetséges csak. E küzdelemben azt kell tudatosítanod magadban, hogy na-
gyobb az, aki benned van, tehát az Én erőm jelenléte, mint az, aki kívüled 
van, tehát társad vagy bárki házad népe közül. E küzdelemben nagyon el le-
het fáradni, de akkor sem tudok más mondani, mint amit kétezer évvel ez-
előtt mondtam: "Bízzatok, Én legyőztem a világot!" Tehát nemcsak arról van 
szó,  hogy a Győztes  oldalán állsz,  hanem arról,  hogy a győzelem  benned 
van!

Légy okos és óvatos! A benned lévő szeretetem nem arra törekszik, 
hogy eredményeket érjen el! Az eredmények automatikusan jönnek (Márk 
4;28)! Az Én szeretetem arra törekszik, hogy minél kisebb áldozattal (vagyis 
felesleges áldozat nélkül), minél nagyobb szeretetet tudjon mutatni. De áldo-
zat nélkül nem megy! Azért fogalmaztam így, mert nem azon van a hang-
súly, hogy minél nagyobb legyen az áldozat, hanem azon, hogy minél na-
gyobb legyen a szeretet, a rugalmasság, az alkalmazkodókészség, annak fel-
ismerése, hogy az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia!

2. Amit valaki Velem kezd el, azt soha nem szabad abbahagynia! Én is 
nagyon alkalmazkodó tudok lenni, de csak olyan mértékben, hogy a fejlődés, 
a lélek kibontakozása kárt ne szenvedjen. Egészen más szüneteltetni valamit, 
és egészen más abbahagyni valamit.

Áldásom tudom adni  a  médiumitás  szüneteltetésére,  de  csak  addig, 
amíg ez szívedben nem okoz nyugtalanságot!

3. Gyermekem! Tudnod kell, hogy a természet az első kegyelem! Ami-
nek nincs természetes alapja, az csak, mint  csoda, lehetséges akkor, ha ez 
szükséges ahhoz, hogy a Tőlem kapott szerepedet meg tudd valósítani.

Nagyon fontos megértened, hogy neked nem gyermekre van szükséged, 
hanem Rám! Ha lesz olyan gyermek, akinek rád szüksége lesz, akkor az ki is 
fogja járni, hogy ez megtörténjen. Nem a szülő választja a gyermekét, hanem 
a gyermek a szülőjét! Ne törekedj arra, hogy téged válasszon valaki! Arra tö-
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rekedj, hogy Én tudjak zavartalanul benned élni. A gyermekáldás akkor jó, 
ha következmény! Akkor következmény, ha az Én áldásom a legfontosabb!

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

1427.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

Álmaimra kérek magyarázatot!
HANG: "Drága Gyermekem!

Írod, hogy minden éjjel álmodsz, s ezeket az álmokat le is szoktad írni.
Részemről az teljes képtelenség, hogy álomfejtőként álljak rendelkezé-

sére azoknak, akik álmaikról beszámolnak Nekem. Csak olyan álmokat szok-
tam megfejteni,  magyarázni,  amelyek  szükségesek  ahhoz,  hogy valaki  az 
egész életét beállítsa olyan döntés irányában, amelyre az álmok figyelmeztet-
ték.

A te éjjelente megjelenő álmaidat neked kell úgy felhasználnod, hogy 
azok az elinduló napon erőforrásai legyenek szereteted kiáradásának. Nincse-
nek abban semmi titokzatosságok! Arról van szó bennük, hogy te is, mint 
minden ember, nem csak tudatos életet élsz, hanem van neked is olyan tudat-
alatti részed, amelyben feldolgozódnak vágyaid, a napi hatások, és mindaz, 
ami kell ahhoz, hogy idegileg ne menjen tönkre idő előtt valaki.

Jó, ha figyelsz álmaidra, de lényegében neked kell azokat megfejtened. 
Neked elsősorban nem mankóra van szükséged, hanem arra, hogy felelőssé-
get merj vállalni magadért. Neked irányító szereped is van életedben, s ezt 
nem ruházhatod át másra! Az önbizalom nem gőg, hanem olyan alap, amely 
vállalni tudja a felelősségteljes életet!

Nagyon szeretlek, és bízom abban, hogy ez a szeretetem visszhangra 
talál benned! Olyan visszhangra, amely a tudattalanodból is hangzik feléd!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1428.
Kérdező: HOGYAN VISELKEDJEM ÉLETTÁRSAMMAL? 

1. Élettársam nem akarja elvállalni a gyermekét.
2. Sok nehézséget vállaltam gyermekemért.
3. Ha társam újra meggondolja magát, fogadjam el őt?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a sötétség, ami gyermeked apjában és az ő anyjában van, nem ha-

tározhat meg téged! Csak Én határozhatlak meg téged, mert csak Én értelek 
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meg, és Én képes vagyok boldoggá tenni azt, aki Értem, az ÉLETÉRT szen-
vedést vállal!

2. Azokat a nehézségeket, amelyeket vállaltál, Értem tetted, és Engem 
nem lehet nagylelkűségben felülmúlni!  Bennem nem fogsz csalódni soha! 
Te az ÖRÖK ÉLET gyermeke vagy! 

Öröktől fogva szerettelek és szeretni is foglak azért, mert nem akarsz 
Ellenem tenni! Jól tudod, hogy senki nem lehet boldog olyan lépés következ-
tében, ami nem az Én áldásomat hordozza! Szerencsétlen társad hiába megy 
Tibetbe vagy bárhová! Egyre nyomorúságosabb élettér vár rá! Ha hiszi, ha 
nem, majd meg fogja tapasztalni, hogy mit jelent a Sátán rabszolgájának len-
ni! Te irigylésre méltó vagy a legnagyobb nehézséged közepette is, míg ő 
sajnálatra méltó, bármennyire ajnározza őt eredeti családjának bármely tagja!

Te felajánlottad magadat Nekem! Ezt Én elfogadtam! Örömmel fogad-
tam el, mert tudom, hogy a legjobbat tetted, ami a te helyzetedben most tehe-
tő volt.

3. Jól  vigyázz! Az, aki képes megöletni saját gyermekét,  az minden 
rosszra képes! Veled szemben is, Velem szemben is! Ő sokkal szerencsétle-
nebb, semhogy fölfogná, mennyire ellene van saját boldogságának! Az ilyen 
menekülőben lévő léleknek nagyon össze kell törnie magát sok-sok életen 
keresztül, amíg szóba tud állni érdemben önmagával!

Ha vissza akarná könyörögni magát, nagyon meg kell gondolnod, hogy 
vállalod-e őt, őt, aki téged és saját gyermekét olyan viharoknak tett ki felelőt-
lenül, amilyeneknek kitett benneteket!

Tudnod kell,  hogy egy gyermeknek szeretetre van szüksége, és nem 
egy rossz, önző, csak a maga pillanatnyi mulandó érdekeit szem előtt tartó 
apára!

De tudnod kell azt is, hogy mindig meg kell bocsátani annak, aki bűn-
bánatot tart! Tehát megfelelő feltételek mellett fogadható csak vissza az, aki 
még saját gyermekének megölésére is képes volt!

Nagyon szeretlek, s ezért kérlek, légy nagyon óvatos és körültekintő, 
hogy az a rövid kis élet, amely még rátok vár, arra legyen jó, hogy megsze-
rezze, biztosítsa számotokra a boldog örökéletet!

Megáldalak SZERETETEM és ERŐM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1429.
Kérdező: EGYHÁZON KERESZTÜL JÉZUSHOZ?

1. Beteg gyermekünkkel miért nem tudunk előbbre jutni?
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2. Hogyan közeledjem Jézushoz az egyházon keresztül?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Amikor valaki valamiről nem tehet, arról tudnia kell, hogy nem az 
eseményben van a probléma megoldása, hanem a hozzáállásban.

A földi élet  eseményei nem esnek kívül Isten gondviselő szeretetén, 
csupán arról van szó, hogy a testtel korlátozott belátás nem teszi lehetővé azt, 
hogy világosság járja át a homályban, illetve sötétben lévő részeket. Tömö-
ren így mondhatom: Vagy hisz valaki a gondviselésben, vagy nem. E mon-
datban e szó, hit, és e szó, gondviselés, különböző méretű, súlyú lehet. 

Enyéimet gyakran dorgáltam azért, mert nem hittek eléggé. Tehát nek-
tek módotokban áll növelni saját hiteteket. A gondviselés valóságának rálátá-
sában, kiterjedésében pedig a kérő ima áll rendelkezésetekre. Igen! Istennek 
szüksége van kérő imáitokra, mert így válik Számára lehetővé, hogy tanúsá-
got tegyen arról, mennyire visel rátok gondot!

Beteg gyermeketekkel kapcsolatban már így is sokat jutottatok előbbre. 
De ti is úgy vagytok, mint az, aki vonaton utazik. Nem érzékeli, hogy halad 
előre, csak akkor, ha kinéz az ablakon. De akkor sem saját haladását érzékeli, 
hanem azt, hogy hogyan rohannak a fák, rétek. Ha kitekintesz, visszanézel, 
akkor láthatod, mennyire járta át a gondviselő isteni szeretet - beteg gyerme-
ketek által - életedet. Az örök életnek elfogadása nélkül semmit nem ért meg 
a testbezárt szellem, tehát az ember!

Kérned kell  saját  és gyermeked őrangyalát,  hogy azok az ártó  erők, 
amelyeknek gyermeked időnként hatása alá kerül, gyengüljenek, szűnjenek 
meg működni, magatok és gyermeketek lelki fejlődése érdekében. Az angya-
lok sokkal többet tehetnek értetek, ha kéritek őket, mint akkor, ha nem kéri-
tek őket.

2. Ami pedig az egyházon keresztül történő Hozzám közeledést illeti, 
megadok egy címet, ahol kaphatsz elirányítást, segítséget ennek érdekében. 
Íme: Kőszegi házaspár: Tamás és Melinda, Pécs; Aidinger J. u. 17. sz.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1430.
Kérdező: VALLÁSOSKODÁSRÓL ÉS MÉG SOK-SOK PROBLÉMÁRÓL

1. Miért nem úgy tanítják a hittant gyermekeinknek, hogy tisztában le- 
    gyenek Jézus tanításával?
2. Miért van az, hogy egyik egyház nem esketi meg az elváltakat, a má- 
    sik pedig megesketi? Miért van gyónás?
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3. Kell-e búcsúhelyeket látogatni?
4. Csak Jézus adhat benső békét, nyugalmat?
5. Miért nem tanulnak az emberek a templomi prédikációkból?
6. Mikor van valakin Isten áldása?
7. Miért zavar a tömeg a templomban?
8. Mi a szeretet?
9. Mikor kell segíteni valakin?
És még több, összesen huszonkét kérdés.

HANG: "Drága Gyermekem!
Ha átgondolod az eddig megjelent mind a 12 HANG-könyvet, akkor 

bőséges választ találsz minden kérdésedre. 
Most,  ismételve  Magamat,  röviden válaszolok,  de nem külön-külön, 

mert akkor hiányolhatnád az általad leírt többi, még tizenhárom kérdésedet 
is.

A gyökérprobléma az, hogy nem ti tanítjátok gyermekeiteket hittanra! 
A papoknak csak azt szabadna vállalni, hogy a felnőttek által felmerülő kér-
déseitekkel foglalkozzanak. Ha ez volna a gyakorlat, akkor tudnátok, hogy 
miért kell templomban esküdni, azt is tudnátok, hogy a búcsúhelyek mire va-
lók, azt pedig főleg át tudnátok élni, hogy mit jelentenek e szavak: "Békét 
adok nektek. Nem amint a világ adja, adom Én nektek!" Igen, mert annak 
van szívbékéje, aki lelkiismerete szerint cselekszik, s annak van világbékéje, 
aki megadásra készteti embertársát.

Gyermekem! A templom elsősorban nem az imádság helye! Otthon is 
imádkozhatsz!  A templom azért  van, hogy közös szertartásokon vegyenek 
részt azok, akik ezt igénylik.

Azt is tudnod kell, hogy a szeretet: Isten! Az emberben pedig a jó aka-
rat!

Mindenkin segíteni akar az, akiben szeretet él. De csak azokat tudja se-
gíteni, akik felé erre lehetősége van!

Mindenkinek meg kell tennie azt, amit megtehet!
Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, de ez nem jelenti azt, hogy he-

lyetted, csak azt, hogy veled teszem azt, amit jónak látsz! Amit nem tudsz 
Velem sem megtenni, azt ne lásd jónak a magad számára, mert Velem min-
den megtehető, ami hasznodra válik! Csak magadért felelsz, és az a fájda-
lom, amit magadban érzel, ha látod másokban a hibákat, az Én fájdalmam is, 
s így már kitüntetésnek veheted!
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Azzal fejezem be, amivel kezdtem. Ha elolvasod az eddig megjelent 12 
HANG-könyvet, akkor minden kérdésedre választ találsz bennük. Amíg nem 
olvasod el, addig hiába is válaszolnék egy-egy kérdésedre, mert azok újabb 
kérdéssorozatot indítanának el benned. A Bennem megnyugvás feltétele nem 
az, hogy valaki mindig tudjon kérdezni, hanem az, hogy új ember legyen, aki 
képes mindent másképpen látni, mint eddig. Azért íratom médiumommal e 
könyveket, hogy ez megvalósuljon életetekben.

Megáldalak a SZELLEMI GAZDAGSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1431.
Kérdező: RÓZSAFÜZÉRRŐL, MÁRIÁRÓL

1. Férjem szentségek nélkül halt meg. Imádkozzam érte?
2. A Szűzanya nem unja a sok rózsafüzért?
3. Ha egyedül vagyok, akkor is ott van Jézus?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjed halála neki is, neked is lelked javára vált. Az a harag, amely 

benne volt, nem Ellenem irányult! Túl nagy volt benne az igazságérzet, és 
úgy érezte, nem lenne igazságos, ha felszámolná magában a haragot.

Legtöbb ember nem éli azt meg, hogy a szívében lévő haraggal saját 
magának okoz szenvedést. Legtöbb ember úgy érzi,  hogy amikor szenved, 
akkor igazságtalanul szenved. A halál után aztán mindent másképpen látnak!

Azt jól teszed, ha imádkozol férjedért, mert ezzel magadnak is hasz-
nálsz!

2. Rózsafüzért nem Anyám miatt kell imádkoznotok, hanem magatok 
miatt! Az üdvözlégyek olyanok, mint egy képkeret. A benne foglalt  hittitok 
pedig az a kép, amelyre gondoltok, amíg az üdvözlégyeket mondjátok. Tehát 
nektek van szükségetek erre.

3. Valamikor ezt mondtam: "Aki szeret Engem, azt az Atyám is szeret-
ni fogja, hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála (János 14;23)!" Tehát te 
nem vagy soha egyedül! Van olyan megjelenési formám is, amit te említesz, 
vagyis olyan, hogy ott vagyok, ahol nevemben jöttök össze, de van olyan is, 
mint az előbb említettem, hogy benned élek! Még akkor is figyelek rád, ha 
nem szólsz Hozzám, hát hogyne figyelnék rád, ha megszólítasz, és beszélsz 
Hozzám!

Nagyon szeretlek. Ezért nemcsak tudok rólad, de benned is élek! Hidd 
el,  ez  valóságos jelenlétem!  Lelkiismereteden keresztül  mindig Én szólok 
hozzád! Imáid pedig arra késztetnek, hogy megosszam veled szívem békéjét!
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Megáldalak a SZERETET, ÖRÖM, BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1432.
Kérdező: JÓL HIRDETEM JÉZUST?

1. Hirdetem, hogy Jézus él, és lent van a Földön.
2. Szentlélek és Jézus segítségével gyógyítok.

HANG: „Drága Gyermekem!
1. Első mondatod félreérthető! Valóban lent vagyok a Földön, mert amit egy-
nek tesztek a rászorulók közül,  azt Nekem teszitek (Máté 25;38.40 és 44-
45)! De ott vagyok mindazokban is, akik szeretnek Engem (János 14;23)! 
Azért tartom fontosnak a pontos fogalmazást, mert ma sokan abban a tévhit-
ben élnek, hogy Nekem újra meg kell testesülnöm úgy, mint tettem vagy két-
ezer évvel ezelőtt. Nem! Úgy elég volt egyszer. Tanításom annyira teljes volt 
akkor, hogy annál teljesebb már nem lehet! Akkor is, ma is igaz, hogy aki 
hisz, az üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik (Márk 16;16)! Nincs itt értelme 
semmiféle mellébeszélésnek. Mondhatjátok, hogy e szövegrész csupán betol-
dás. Akkor is igaz!

2. Velem, Lelkemmel az gyógyít helyesen, aki gondolkodás-átalakítás-
ra szólítja fel a betegeket! Önmagában sem az egészség, sem a betegség nem 
értékelhető. Egészséges és beteg között lényegében a különbség csak annyi, 
hogy másképpen felelős mindegyik önmagáért. A döntő mindig a szív jósá-
ga, tisztasága, és a nyitottság arra, hogy az Én tanításom szerint kezdjétek át-
alakítani gondolkodásotokat!

Még valamit! A Hozzám intézett kérdéseitekre adott válaszaimat any-
nyiban teszem közkinccsé, amennyiben látom, hogy mások is gazdagodhat-
nak általuk. Arra mindig vigyázok, hogy ismeretlenségben maradjon az, aki 
kérdez. Természetesen csúszhat ebbe is hiba, mert médiumom is gyarló em-
ber, de semmiképpen sem leszek indiszkrét soha!

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

1433.
Kérdező: NEM TALÁLOM A HELYEMET

Hogyan találom meg igazi helyemet a világban?
HANG: "Drága Gyermekem! 

Ha valakiben Én megtalálom a helyemet, akkor ő már a helyén van! 
Akkor találom meg helyemet nálad, ha reggeli imáidban megbeszéled Ve-
lem, hogy mit és hogyan kell tenned az elinduló napon, majd este, visszagon-
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dolva a napra, újra lehetőséget adsz magadnak arra, hogy lélekben Hozzám 
fordulva, számot adj magadnak, Nekem az elmúlt napról. Ez az egyik nélkü-
lözhetetlenül fontos elhatározás és megvalósítás.

A másik, mely talán még ennél is fontosabb, az az, hogy tanulmányozd 
tanításomat,  amelyet  az  evangéliumokban  és  az  Ap.csel.  elején  megtalál-
hatsz, s ezekhez igazítsd gondolkodásodat. Igen. Gondolkodás-átalakítás nél-
kül nincs, nem lehet olyan élet-átalakítás, amely helyet biztosíthatna Nekem 
lelkedben. Ennek következtében te is csak így találhatod meg helyedet a vi-
lágban. Csak akkor tartozunk egymáshoz, ha a világban ugyanazon a helyen 
vagyunk!

                        Nagyon szeretlek! 
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
1434.
Kérdező: HÁZASSÁGUNKRÓL

1. Házasságunkról mondj véleményt!
2. Hogyan szerethetnélek Téged jobban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A házasságot nem lehet egy olyan kötélhez hasonlítani, amely ha el-

szakad, akkor mindkét része külön van. A házasság olyan kapcsolat, mint az 
Én kapcsolatom veletek. Ha ti megszakítjátok Velem a kapcsolatot, Én akkor 
is hű maradok hozzátok! E téren kettőnk között azonban van egy nagy kü-
lönbség. Ha téged lelkileg elhagyott a házastársad, neked addig kell tovább 
tartanod a kapcsolatot hűségben, amíg nem jön valaki az életedbe, akiről azt 
látod, hogy segíteni tudna Hozzám téged. Ekkor már a másik fél hűtlenségé-
nek tudomásulvétele, és tudomásulvétele annak, hogy segítséget kaptál Fe-
lém, lehetővé teszi számodra az Irántam való hűséged megélését azzal, aki 
szintén Hozzám akar közelebb jutni általad.

A kat. egyház nem a válást nem fogadja el, hanem nem látja annak bi-
zonyítását,  amiről  az előbb szóltam.  Ezért  az u.n. második házasságkötést 
nem engedélyezi úgy, mint az elsőt. Kétségtelen, hogy egy intézmény nem 
tud olyan rugalmas, bölcs lenni, mint a bennetek élő Lelkem! Minden intéz-
mény inkább abroncs, mint éltető erő! Ezért nem tartom szerencsésnek azt a 
megfogalmazást,  mely szerint  az  egyházon keresztül  kell  eljutni  Hozzám. 
Jobbnak tartom ennek fordítottját.  Általam eljutni  az  egyházhoz!  Ez  nem 
degradál Engem eszközzé! Nem, mert nem a keretet kell előbb megcsinálni, 
s hozzá igazítani a leendő képet, hanem az a normális, ha előbb a művész el-
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készíti a képet, és a képet viszik el a képkeretezőhöz. E hasonlatnál maradva, 
tudnod kell, hogy csak a Földön van szükség keretre. Valójában minden ke-
retet szétfeszít az Én Lelkemnek szabadsága! Ezért kerültök olyan helyzetbe, 
mint Én voltam, ezért lesz azonos a sorsunk. Akik a keretre teszik a hang-
súlyt, azok soha nem fogják tudni elviselni a tartalom szabadságát! Hitvallá-
sok nélküli élet csak a mennyek országában van!

2. Az eddig megjelent 12 HANG-könyv mind erről beszél!"
Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1435.
Kérdező: ÁTOK ALATT VAGYOK?

1. Kezességet vállaltam, majd bíróságra került a dolog.
2. Üzleti ügyeimen mintha átok lenne.
3. Reflexológiával foglalkozom. Szeretnék segíteni a betegeken.

HANG:" Drága Gyermekem!
1. Bírósági ügyekkel egyáltalán nem foglalkozom. 
2. Nekem is voltak üzleti  ügyeim, mikor ács voltam. Volt, amikor jól 

ment az üzlet, és volt, amikor nem ment jól. Az üzlet az ilyen!  Nincs azon 
átok. Egyszerűen az emberek igénye változó, s amire ma igény van, az hol-
nap esetleg már eladhatatlan. Egy vérbeli üzletember ezért több pákát tart a 
tűzben. De a vérbeli üzletember sem lehet sikeres mindig. Rizikómentes élet 
csak az örökké tartó értékek világában van! 

3. Ami pedig a reflexológiát illeti, arról tudnod kell, hogy a betegség is 
lehet áldás! Nem kevés azoknak a száma, akik soha nem jutottak volna el 
Hozzám, ha nem lettek volna betegek. Sajnos a legtöbb meggyógyult egy idő 
múlva elfelejti azt, hogy az egészség az felelősséget is jelent. Aki gyógyít, 
annak erre nagy hangsúlyt kellene tennie, és ezt nagyon kellene hirdetnie a 
betegeknek.  Jobb betegen üdvözülni,  mint  egészségesen elkárhozni!  De a 
legjobb egészségesen üdvözülni, és a legrosszabb betegen elkárhozni!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1436.
Kérdező: MI A TEENDŐM?

1. Valóban megbocsátott nekem Isten?
2. Mi a teendőm?
3. Hogyan lehetek emberhalász?
4. Doktoráljak-e a teológián?
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5. Hogyan értékeljem a diakonátust?
6. A papsággal kapcsolatban jól gondolkodom-e?
7. Érdekel a politika. Van ott szerepem?
8. Mi a magyarság szerepe a jövőben?
9. Mire választottál ki?
10. Nem lehet gyermekem: meggyógyulok valaha?
11. Testvérem beteg. Üzenj neki!
12. Bizonytalanul léptem házasságra. 
13. Munkahely-változásomat te akartad? Miért?
14. Ki a nagy Ő számomra?
15. Mit tegyek egy munkatársamért?
16. Nem értem a reinkarnációt.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az Istenről kialakított képeden változtatnod kell! Az igaz Istennek 

nem lehet ártani, nem lehet megsérteni, és ebből következik,  hogy nem is 
kell,  nem  is  lehet  kiengesztelni!  Fájdalmat  lehet  okozni  Istennek,  de  ez 
olyan, mint amikor egy gyermek fájdalmat okoz szüleinek azzal, hogy saját 
magának rosszat tesz!

A bűnbocsánat olyan, mint az érem egyik oldala. A másik oldala pedig 
a bűnbánat. E kettő elválaszthatatlan. De ez gyakorlatilag nem Istennel, ha-
nem saját boldogságotokkal van egybekötve! Istent lehetne így is hívni: A 
MEGBOCSÁTÓ, mert ez csakúgy lényege, mint az IRGALOM! 

Egy hasonlat: Csak fehér szín van! Ha ez áthalad bizonyos közegen, 
akkor  a  szivárvány színeire  bomlik.  Csak  SZERETET-ISTEN van,  ha  Ő 
kapcsolatba kerül veletek, akkor nevezhető MEGBOCSÁTÓNAK, IRGAL-
MAZÓNAK, de  mondható  BÜNTETŐ ISTENNEK is  olyan értelemben, 
hogy ő nem oka, de FELTÉTELE boldogtalanságotoknak. Amint a fal felté-
tele annak, hogy összetöri magát rajta valaki. Mivel feltétel, ezért bajt okoz, 
ha nem arra használod,  amire való.  Így van ez a benned lévő ÉLETTEL, 
SZERETETTEL is. Ha ezeket szétroncsolod, akkor ezekkel együtt magadat 
roncsolod szét!

2. Reggeli imáidban elmondom, hogy mi a teendőd, ha párbeszédimá-
ban megkérdezed Tőlem. Az elv ez: át kell alakítanod gondolkodásodat!

3. Először cselekedettel (gyakorlati szeretettel), utána szóval lehet csak 
Hozzám segíteni másokat!

4. A doktorálás se jobbá, se rosszabbá nem tesz senkit.  Ha nyugodt 
vagy atekintetben, hogy idődet ennél jobbra nem tudod felhasználni, akkor 
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tanulj a vizsgákra. Tanulnod mindenképpen kell! Éspedig Engem kell tanul-
nod. A teológián általában nem Engem, hanem Rólam tanítanak! Nagy kü-
lönbség van a kettő  között!  Minden teológián  Rólam tanítanak,  s  mindig 
marják egymást. Ahol Engem tanul valaki, ott nincs hitvallás, és ennek kö-
vetkeztében életodaadás, szeretet van!

5. A diakonátus talentum, lehetőség arra, hogy kamatoztasd általa az 
Engem tanítást!

6. A mostani értelemben vett papságra nincs szükség! Gondolod, en-
gedném elöregedni, kihalni a papságot, ha szükség lenne rá olyan értelem-
ben, hogy a templomfönntartó és szentségkiszolgáltató vállalat üzemeljen?

7. Semmit  nem tettem azért,  hogy körülöttem az élet megváltozzék! 
Nekem csak arra volt és van gondom, hogy segítsek azoknak, akik önmaguk 
akarnak megváltozni. A politikai játékszabályok idegenek Tőlem!

8. Mióta a Földre jöttem, nincs nemzet, amely különös szerepet hor-
dozhatna. Ezt így fejeztem ki: "Tegyetek tanítványommá minden népet!" Ve-
lem az Isten valóságos országa érkezett  el.  S  ebben nincs értelme annak, 
hogy valaki magyar, vagy ukrán, vagy német!

9. Téged is a szeretni tanításra választottalak ki. Magad is tudod, hogy 
ennek feltétlen feltétele az, hogy Lelkem, aki a kapcsolat lelke, és soha nem 
az elhagyásé, segítsen neked abban, hogy megtérj, s így általad is szebb le-
gyen a világ. De ne feledd! A világ ott kezdődik, ahol, akivel te élsz, és nem 
ott, ahol, akivel szeretnél élni!

10. Nem a szülő választja gyermekét, hanem az a szellem, aki számára 
fontos, hogy leszülessék a Földre, ő választja szüleit.  Bár van olyan, hogy 
nem ő, hanem mások választanak helyette, mivel ő annyira alkalmatlan e vá-
lasztásra. Nem érdemes erőltetni a gyermekáldást!

11. Sokszor és sokféleképpen üzenek testvérednek. Nem tehetek róla, 
ha nem hallja meg!

12. Az nem baj, ha bizonytalanul léptél házasságba. Számodra az is bi-
zonytalanságot okozott volna, ha nem lépsz házasságra. Ami fontos számod-
ra most, az az, hogy most már ne légy bizonytalan Bennem, aki kapocs va-
gyok köztetek! Ne magadon kívül keress! Keress magadban, és találj  meg 
házastársadban!

13. Minden munkahely alkalmas a boldogításra, és mindegyiket lehet 
békétlenségre is használni. A körülmény tükör! Nem lesz senki se jobb, se 
szebb attól, ha cserélgeti a tükröt. Ami éppen van, abban kell helyes önisme-
retre jutnod!
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14. A feleséged a nagy Ő! Ha nem érte válsz áldozattá, akkor mene-
külsz, és önbecsapásban élsz! Csak aki elveszíti életét, az nyeri azt meg! Más 
dolog az, ha ő elhagy! Akkor ő lesz boldogtalan a halála óráján. Mert a halál 
órája a legfontosabb! Mindent e szemüvegen keresztül tudtok helyesen látni!

15. Meg kell  tanulnod elsősorban feladatokban gondolkodni, és nem 
személyekben!

16. Elég, ha a reinkarnációról annyit tudsz, hogy ennek elfogadása nem 
teszi könnyebbé a mostani földi életét senkinek. Csupán értelmesebbé! Tud-
nod kell, hogy múlt már nincs, és a jövő még nincs. Ezek csak a tudatodban 
léteznek! Ezért te is éppen úgy, mint Én, az vagy, aki vagy! A jelen megszen-
telése az egyetlen fontos dolog a Földön! Minden más illúzió!

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1437.
Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL

1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.
2. Álmaimban sokat repültem. Ma már nem jellemzőek rám.
3. Feldühített egy pap a negatív ítéleteivel.
4. Tenyerem alapján tragikus végem lesz.

HANG:  "Gyermekem!
Álmod nem más, mint a te tudatalatti világodnak sokszínű gazdagsága, 

mely azt  érzékelteti,  hogy konfliktushelyzetekben  olyan  irányító  szereped 
van, amely győzelemre segíti az ésszerűséget a romboló erőkkel szemben.

Földre jöttöddel olyan természetet öltöttél magadra, mely nagyszerű ki-
egyenlítő rendszert hordoz azokban a mélyebb pszichikai rétegekben, ame-
lyekben az Általam megszentelt rendező elv működik. Vagyis nálad legtöbb-
ször az "aludjunk rá egyet" átlagon felüli eredménnyel járna!

2. Nem csupán szíved okozta a sok "éjjeli repülést", hanem az is, hogy 
gyakran vágyaidban, szándékvilágodban a "fellegekben" jártál!

3. A papok nemcsak kétezer évvel ezelőtt feszítettek fel Engem! Ezt te-
szik ma is legtöbben közülük. Ennek oka az, hogy szerepük által elemberte-
lenednek. Szerepük az lenne, hogy érzékelhető jelei legyenek a Földön túli 
élet valóságának. Ehelyett, részben a szerep magas méltósága miatt is, tudat-
hasadásos állapotba kerülnek. Mondják azt az Én nevemben, aminek ellenke-
zőjét teszik. Szeretetet mondanak, s méltóságot hordanak! Szolgálatról be-
szélnek, s igénylik a lelkek feletti uralkodást! Ne vegyétek át stílusukat!
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Szerepüket Magam is tudomásul vettem, és nem beszéltem le senkit ar-
ról, hogy kapcsolatba kerüljön a papokkal, de Én csak negatív következmé-
nyekről tudtam beszámolni, ha velük kapcsolatba kellett kerülnöm. Igaz, fel-
támadásom és mennybemenetelem után közülük is többen megtértek. De ez 
mindig ritka jelenség volt a történelemben. Szentjeitek közül assisi Ferenc 
közelített meg Engem legjobban. De ő nem is szenteltette fel magát pappá! 
Ma is van olyan, aki belátja, csak akkor tud Engem követni, ha lemond a 
papi méltóságról.

4.  Imádkozz  mindennap a jó halál  kegyelméért!  Angyalaim képesek 
biztosítani ezt neked, ha kéred őket! Az ő szerepüknek ilyen megvalósulása a 
te imáidhoz van kötve!

Megáldalak a TÜRELEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1438.
Kérdező: PAPOKRÓL, MÁRIÁRÓL

1. Hittant tanítok, és református könyveket is olvasok.
2. Egy "próféta" nagyon megvetően beszélt a papokról.
3. Egy másik pedig Máriáról szólt megvetéssel.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon jó könyveket olvasol! Nem az a lényeg, hogy milyen hitval-

lásban él valaki, hanem az, hogy mennyire veszi komolyan a gyakorlati élet-
ben a Velem való kapcsolatot, és mennyi képes áldozatot vállalni azért, hogy 
az Én szeretetem benne életté váljék! Ez a lényeg! Nem a szertartások és hit-
vallások, hanem a magatartások és tanúságtevések azok, amiket Én várok tő-
letek!

2. Annak aki szidja az egyházadat, a papokat, sajnos, gyakran igaza 
van, de tudomására kell hoznod, hogy a fát nem az árnyékáról, hanem a gyü-
mölcseiről lehet megismerni. A te egyházad kétezer éves, tehát a nagy fának 
nagy az árnyéka is, de gyümölcsei a szentek!

Drága Gyermekem! Sajnos, szinte minden felekezet a másik felekezet 
hibáiból él! Te ne állj be ezek sorába! Ne bántsd a papokat, de ne is védd! Te 
Velem törődj, és erre tanítsd azokat is, akiket tanítasz. Ne tanítsd őket sem 
dicsőíteni, sem gyalázni a papokat. 

Ha a papok tiszteletét  akarod hittanosaidba beleplántálni,  rosszat te-
szel, mert ha ezeknek a gyerekeknek megjön az eszük, rájönnek, hogy be-
csaptad őket. A gyerekeknek tudniuk kell, hogy Én vagyok a megoldás, és 
nem a papok! 
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Kivétel nélkül minden felekezetben vannak jó és nem jó vezetők. Ne a 
vezetőkkel foglalkozzatok.  Velem foglalkozzatok,  és Engem fogadjatok el 
ÚT-nak! Az a gyanúm, hogy ha ezt nem teszed okosan, akkor hamarosan el 
fognak köszönni tőled a papok. Igen, mert ők nem fogadnak el engem ÚT-
nak. Szinte egyik sem veszi komolyan az ellenségszeretetet, az életelvesztést, 
az erő-nemalkalmazást, a kicsiséget, a kiszolgáltatottságot, a szegénységet!

3. Mária nem azáltal lett nagy, hogy engedelmes volt, hanem azáltal, 
hogy alázatos volt. Az engedelmesség: butaság! Az engedelmesség a kaszár-
nyák világa! Engedelmeskedni annyit jelent, hogy nem gondolkodni! Fele-
lősséget nem vállalni. Embertelenné válni azért, hogy más ember istentelen-
né váljék, vagyis, hogy uralkodni tudjon. Anyám nem ilyen volt! 

Én soha nem kívántam enyéimtől engedelmességet! Az kívántam, hogy 
hallgassatok Rám! Ez egészen más, mint az engedelmeskedtetés. Aki hallgat 
Rám, az csak azáltal tudja ezt tenni, hogy használja az eszét. Aki engedel-
meskedik,  az  csak  azáltal  tudja  ezt  tenni,  hogy nem  használja  az  eszét! 
Anyám nagyon is használta az eszét. Ha elolvasod az evangéliumokat, akkor 
Anyámmal kapcsolatban ezt olvasod: "Mária szívébe véste e szavakat és el-
elgondolkodott rajta!" 

Engedelmeskedés csak az uralkodás világában van! A szeretet, a szol-
gálat világában a másokra, másikra hallgatás van!

Alázatos az, aki vállal minden gyalázatot a felismert jó, igaz érdeké-
ben, s ugyanakkor nyitott mindig a jobb felé. De jobb csak az lehet számára, 
ami egyben értelmes is. Anyám ilyen!

Drága Gyermekem! Leveledben még említetted a szombat megszente-
lését és a bemerítkezést.

Az nem lényeg, hogy egy napnak mi a neve. A lényeg az, hogy a hét 
napból  egyiket  a  nyugalom napjának  éljétek  meg,  mint  Isten  kívánságát, 
mely a ti érdeketeket szolgálja. A ti szabbatotok a vasárnap!

A bemerítkezéssel kapcsolatban pedig képtelenség azt gondolni, hogy 
a víz mennyisége döntő lehetne, mikor arról van szó, hogy ki szeret Engem 
és ki nem szeret Engem. Aki március 15-én nemzeti színű ruhába öltözik, 
nem lesz  nagyobb  magyar  annál,  aki  egy szerény kokárdát  tűz  csupán  a 
gomblyukába! A szombat és a bemerítkezés hangsúlyozása olyan hitvallásra 
vezethető vissza, amely sokkal jobban lehet gyűlölet forrása, mint a szeretet 
növekedésének eszköze. Bizonyos szinten a nagyvonalúság hiánya olyan ko-
nokságot eredményez, amely képes szétmarni, tüskékkel borítani a szeretet 
rózsaláncát. Jól teszed, ha tartózkodsz az ilyen emberektől!
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Megáldalak az OKOSSÁG és ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1439.
Kérdező: SZERETNÉK JOBBAN FEJLŐDNI LELKILEG!

1. Lelki fejlődésem érdekében mit kell tennem?
2. Életem hogyan tudom harmonizálni?
3. Hogyan tudnék megszabadulni gonoszságaimtól?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ima, böjt és tanulás. Főleg a tanulás fontos, mert Én már kétezer év-

vel ezelőtt arra szólítottalak föl benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodá-
sotokat. Ez pedig csak akkor megy, ha vállaljátok azt, hogy tanítványaim le-
gyetek. Tanítványnak pedig csak az mondhatja magát, aki rendszeresen ta-
nul.

A legjobb tankönyv a négy evangélium és az Ap. csel. első fejezete. A 
HANG-könyvek is nagyon nagy segítséget adnak annak, aki fejlődni akar lel-
kileg!

2. Meg kell találnod azt a baráti kört, ahol az Én nevemben jöttök ösz-
sze rendszeresen, hogy tanítani és segíteni tudjalak benneteket egymáson ke-
resztül.

3.  Minél  jobban tudatosítod  magadban,  hogy az  Enyém vagy, annál 
jobban tudod igénybe venni az Én erőmet.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1440. 
Kérdező: BIBLIÁRÓL, ISTEN MAGATARTÁSÁRÓL

1. A Bibliában nem tudok eligazodni.
2. Félek, nem tudok megfelelni Istennek.
3. Honnan van a rossz? Miért engedi ezt Isten?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Bibliában nagyon könnyű eligazodni. Minden Bibliának van tarta-

lomjegyzéke, és abban pontosan megtalálod az evangéliumok helyét. Máté, 
Márk, Lukács és János evangéliumaihoz bárki hozzá tud jutni, ha akar!

2. Aki fél, az önmagára akar építeni, és mivel ismeri önmagát, hát előre 
tudja, hogy építménye nem fog sziklán állni.  De aki tudja azt,  hogy Én a 
SZERETET vagyok, az azt is tudja, hogy értelmetlen gondolat Tőlem félni. 
Hogy félhetne valaki attól, akiről tudja, hogy mindig csak jót kap tőle? 
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Én nem azért szeretlek téged, mert te jó vagy, mert te megfelelsz Ne-
kem, hanem azért, mert Én jó vagyok, és az Én jóságom olyan, hogy azokat 
is szeretem, akik igyekeznek megfelelni Nekem, és azokat is, akik nem tö-
rekszenek erre. 

Nem Miattam kell jónak lennetek, hanem azért, mert csak akkor lesz 
szívetekben béke, öröm, boldogság! Én sem azért vagyok végtelenül boldog, 
mert  nekem megfelelnek  teremtményeim,  hanem azért,  mert  Én  szeretek 
mindenkit. Te sem azáltal leszel boldog, hogy Én szeretlek, hanem azáltal, 
hogy te igyekszel jót tenni mindenkinek.

3. A rossz a jónak a hiánya! Isten azért engedi meg e hiányt, tehát azt, 
hogy a Szeretet ellen tegyetek, mert csak így vagytok képesek arra, hogy a jót 
tegyétek. Erkölcsi jót, tehát olyan jót, ami boldogít, csak szabadon lehet ten-
ni. E szabadsággal viszont együtt jár, hogy lehet a jót nem tenni is.

Elégedj meg azzal, hogy minden, még a legnagyobb rossz is, javára vá-
lik annak, aki szeret Engem. A ti világotokban a legnagyobb rossz az volt, 
hogy Engem keresztre feszítettek! És lám, mennyi jó származik ebből a ti 
számotokra! Így kaptatok nemcsak példát az adás hatalmáról  és boldogító 
voltáról, hanem erőt is arra, hogy erre ti is képesek legyetek.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1441.
Kérdező: MEGSZÁLLOTTSÁGRÓL

1. Mi a konkrét feladatom?
2. Van karmikus megszállottság?
3. Imán kívül mit tehetek enyéimért?
4. Egyik unokámban nagy, romboló erők vannak.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. "Tegyetek tanítványommá minden népet!" (Máté 28;19). Ez azt je-

lenti számodra, hogy törekedned kell vagy magad köré gyűjteni embereket, 
vagy olyan valaki köré csoportosulni,  aki Engem szeret és keres. A tanít-
vánnyá levés célja a tanítvánnyá tevés!

Ha csak ketten vagy hárman összejöttök nevemben, akkor Én már ott 
vagyok közöttetek (Máté 18;20)!

Minden imának, böjtnek, tanulásnak az a célja, hogy az Én Titokzatos 
Testem épüljön, szépüljön, és járja át, mint kovász a tésztát, az emberi társa-
dalmakat!
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2. Karmikus megszállottság nem létezik! Aki Hozzám tartozik, annak 
nagyon fontos naponta könyörögni a BÖLCSESSÉG LELKÉÉRT, hogy ke-
zelni tudja azokat a kapcsolatait, amelyek meg akarják szüntetni a szeretet je-
lenlétét.

Meg kell  tanulnod feladatokban gondolkodni,  és nem személyekben! 
Ne megjavítani akarj valakit, hanem megjavulni akarj! Minden és mindenki 
tükör! Amikor olyasmivel szembesülsz, amit elviselhetetlennek élsz meg, s 
körülményedet megváltoztatni e téren nem tudod, akkor különösen arra kell 
koncentrálnod, hogy itt és most mi a feladatod, és nem arra, hogy kivel állsz 
szemben. Tudnod kell, hogy nagyobb az, aki benned van, mint aki kívüled 
van (1. János 4;4)! A feladatot mindig  belülről  kell megkapnod! Feladatod 
mindig az, ami szíved békéjét meghozza. Az természetes, hogy fáj szíved-
nek, ha mások nem akarnak Rám hallgatni. Ez nekem is fáj! Ez az Én fájdal-
mam benned! De ez nem boríthatja fel szíved békéjét. Én nem úgy adom bé-
kémet,  amint a világ, tehát nem úgy, hogy e béke mások megváltozásától 
volna függővé téve! Nem! Az Én békém abból van, hogy Benned élek szen-
vedve is!

3. Az ima másodrangú! Elsősorban saját szíved békéjét kell eléjük él-
ned. Ezután jöhet az ima!

4. Erre is válaszoltam lényegében a 2-dik és 3-dik pontban.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1442.
Kérdező: MIÉRT HÍV MEGHALT ANYÁM?

1. Mi a feladatom?
2. Meghalt édesanyám gyakran hív magához.

HANG: "Drága Gyermekem!
Mindenekelőtt föl kell hívnom figyelmedet arra, hogy nem jó az, ha va-

laki a szellemvilággal kapcsolatba akar kerülni. Ti nem azért jöttetek a Föld-
re, hogy ne a Földön éljetek! Aki arra törekszik, hogy kinyíljék a harmadik 
szeme, hogy lássa vagy hallja e szellemvilág életvitelét, az kiteszi magát an-
nak, hogy a szemtelen szellemek megpróbálják őt idegileg tönkretenni. Ug-
rálni fog a vérnyomása, nyugtalan lesz az álma, és ehhez hasonló dolgok fog-
nak vele történni.

Más dolog az, ha az Én engedélyemmel bizonyos látást, hallást kap va-
laki. Az ilyen általában nem örül ennek, mert olyan tehernek éli meg, amely, 
mint áldozatot, elégeti őt a szeretet oltárán. Ez fizikálisan nem jó! Ez fájdal-
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mas és keserves! Pontosan úgy, mint az Én kereszthalálom vállalása! Ilyen 
előzmények után most válaszolok kérdéseidre.

1. Nem az a feladatod, hogy gyermekedet fölneveld! Az a feladatod, 
hogy napra készen tanulj meg Rám figyelni, és Tőlem átvenni azt, amit azon 
a napon tenned kell! 

Amíg  személyekben  gondolkodsz,  és  nem feladatokban,  addig  nem 
tudlak boldoggá tenni! Nem, mert a csalódások útját választod! Az, aki em-
berre épít, feltétlenül csalódni fog. Csalódni fogsz gyermekedben és minden 
emberben, ha nem azt teszed, amit Én kérek tőled, hanem azt, amit gyerme-
ked vagy akárki más igényel. Eddig még soha, egyetlen gyermek sem tudta 
boldogítani szüleit! Ezután sem fogja! A Föld nem erre van berendezve!

2.  Amit  elöljáróban írtam,  azt  pontosan azért  tettem,  hogy ne higgy 
semmiféle szellem megjelenésében! Ha hiszel ezekben, akkor tönkre fogsz 
menni! Bennem higgy! Bennem, aki benned élek, és érted élek benned! Ve-
lem kell foglalkoznod, Engem kell megélned ott, ahol ketten - hárman össze-
jöttök az Én nevemben (Máté:18;20)! 

Te az örökkévalóság gyermeke vagy, és nem azért jöttél a Földre, hogy 
itt  lehorgonyozz, és itt találd meg életed értelmét. A te hazád a mennyben 
van! És ez a menny pedig már most benned van! Ennek tudomásulvétele a 
lényeg! Ennek átélése a boldogság útja. Valamikor ezt mondtam tanítványa-
imnak, és ezt mondom most is neked: "... annak örüljetek, hogy nevetek be 
van írva a mennybe (Lukács 10;20)"!

Megáldalak az ERŐ és a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1443.
Kérdező: SZENTMISÉRŐL, GYÓGYÍTÓ OLAJRÓL

1. Meg akarom szerettetni a gyerekekkel a szentmisét.
2. Miért nem érzem magam jól ott, ahol hitre jutottam?
3. Használhatok-e gyógyító olajat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Engem akarj  megszerettetni,  ne  a  szentmisét  a  gyermekekkel.  A 

szentmise mit sem ér, ha valaki nem ismer Engem! 
Mára a szentmise babonává degradálódott. Olyan erőt tulajdonítotok a 

szentmisének, amilyen erőt annak Isten nem adott! Nem a szentmise bemuta-
tása, nem a szentmisén való részvétel teszi Istennek tetszővé azt, aki Istennek 
tetsző akar lenni! Kizárólag a szeretet az, ami növeli Isten előtt a lélek érté-
két! A szentmise nagyon alkalmas  eszköz erre. De  ESZKÖZ! A szentmise 
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arra való, hogy megismerjétek és átéljétek az Utolsó vacsorán és a Golgotán 
átélt Isten iránti szeretetemet értetek! Sajnos, ma már annyi e téren a zavaró 
körülmény, hogy ugyancsak nagy hit és tisztult istenismeret kell ahhoz, hogy 
ebből kihámozza valaki a lényeget!

2. Valószínű azért nem érzed jól magad ott, ahol hitre jutottál, mert jól 
akarod érezni magad, és nem azért jársz oda, hogy tanúságot tégy Rólam. 
Valószínűleg azért nem érzed jól magad, mert nem élsz meg fejlődést ma-
gadban lelkileg. A hitre jutás és a hitben való növekedés nem ugyanaz! Elin-
dulni egy úton és úton is maradni, az nem ugyanaz. 

Bizony előfordulhat, sőt gyakran elő is fordul, hogy akik elindítottak 
Felém, később akadályai lesznek annak, hogy Velem egyre mélyebben kap-
csolatba kerülj. Ennek egyszerű oka az uralomvágy, mely kivétel nélkül min-
den felekezetben felüti a fejét. Ennek egyszerű oka az, hogy minden feleke-
zetben gyarló emberek vannak, akik igyekeznek megvalósítani az alá-fölé-
rendelést,  mely nemcsak teljesen idegen Tőlem, de kifejezetten Ellenemre 
van (Máté 23;8)!

3. A gyógyító olajjal kapcsolatban kérdésed félreérthető. Olajat gyógyí-
tásra természetesen mindenki használhat, de azt az olajat, amelyet a szentke-
net alkalmával  a papok használnak,  csak ők használhatják.  Diakónus sem 
használhatja úgy, hogy ezzel meg ne sértené egyháza erre vonatkozó előírá-
sait. Ezt neked, mint hitoktatónak, ugyancsak tudnod kéne!

Megáldalak az OKOSSÁG, az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1444.
Kérdező: ÉLMÉNYEIMRŐL, ÁLMAIMRÓL

1. Egy templomi élmény hatására hullottak könnyeim.
2. Szeretnék újjászületni!
3. A párbeszédimában szépeket mondok magamnak.
4. Két álmot hozok Eléd. Az egyiknek három főszereplője:
    Az Oltáriszentség, a Biblia és a Kereszt. A másikban   egy 
    csodálatos fehér virág szerepelt, amelyet én kaptam.

HANG:  "Drága Gyermekem!
1. Fölszabadult érzésed jelent meg könnyeidben. De ez jelezte azt is, 

hogy elkezdődött újjászületésed. Ez nem értelmetlen beszéd, mert az újjászü-
letés pillanat műve ugyan, mint a jelen (múlt,  jövő csak tudatodban létező 
valóságok a te számodra), de folyamat is, mivel kibontakozó élet.
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2. Az újjászületés olyan hitre jutás, amely érzelmi vágyakat is ébreszt 
Irántam. Tehát nemcsak egy racionális tudomásulvétele az Én szeretetemnek, 
hanem részben megtapasztalása is annak. Aki vágyik az újjászületés után, 
abban már ez el is kezdődött!

3. A párbeszédimában, mikor te szépeket mondasz magadnak, akkor 
Lelkem beszél benned, és erősít arra, hogy ne csak beszélj a szeretetről, ha-
nem tégy tanúságot is arról, hogy szeretet az Isten!

Szeretettel kérlek, ne szerénykedj! Aki önmagát méltatlannak mondja 
Hozzám, az Engem bánt meg ezzel, mivel e gondolata mögött az áll, hogy az 
Én szeretetem forrása nem az Én szívemben van, hanem az ő jótetteiben. Ez 
bizony teljes  félreismerése  annak,  aki  VAGYOK! A csupán cselekedetek 
szintjén mindenki méltatlan Hozzám! De pontosan ez az, amit nem szabad 
központba állítani. Ne te, hanem Én legyek a középpontban életedben! Ha az 
Enyém vagy, akkor nem érdekes az, hogy milyen vagy!

4. Álmaid mind arról tudósítanak, hogy megszületett benned a finom 
érzés, amely vágyat tud ébreszteni arra, hogy használd eszközeimet mostani 
szereteted, tehát új, benső életed növelésére!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
****************************************************

1445.
Kérdező: GYERMEKPROBLÉMA

Mikor áld meg minket Isten gyermekkel?
HANG: "Kedves Barátom!

A faj- és önfenntartás ösztöne bármilyen erős is valakiben, mégsem le-
het cél ezeknek kiélése. A CÉL, vagyis amire teremtve van minden ember, a 
BOLDOGSÁG!

Az ember alatti világ léte e fenti két ösztön körül forog. Ezért, amikor 
e két ösztön megszűnik létezni,  nincs is értelme tovább annak, hogy ezen 
ösztönök hordozói tovább létezzenek! Ezért nincs örök élete az ember alatti 
világnak!

Az ember úgy akar birtokolni egy jót, hogy azt soha el ne veszítse! Ha 
ez nem valósulhatna meg, akkor az ember soha nem érhetné el azt, amire Is-
ten teremtette, tehát soha nem lehetne boldog! Az ember tehát az ösztön vilá-
gán túl az örök jó örök birtoklására teremtődött, s ennek megszerzéséért jött 
le a Földre, s ezt viszi magával, vagy inkább úgy mondom, hogy EZ viszi 
magával a halál utáni életbe!
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Nem jó tehát, ha valaki túlságosan fontosnak tartja azt, hogy gyermeke 
legyen. A gyermek csakúgy, mint a gyermektelenség,  egyaránt eszköz arra, 
hogy az örök JÓ birtokába jussatok! Még házastárs sem tud boldoggá tenni 
senkit!  Gyermek pedig főleg nem!  A házastársaknak az  lenne a  feladata, 
hogy egymást Hozzám segítsék, Hozzám, aki az örök JÓ vagyok számotok-
ra. Sajnos ez is olyan ritka, hogy még ezrelékben sem fejezhető ki. A gyer-
mek pedig főleg nem alkalmas boldogításra.

Ne érts félre! Nem a fajfenntartás ösztöne ellen beszélek, mint ahogy 
nem beszélek az önfenntartás ösztöne ellen sem! Arról van szó mindkettőnél, 
hogy ha az Isten országát keresitek és annak igazságát, akkor mindent meg-
kaptok, amire szükségetek van a két ösztönt illetően is (Máté 6;33)!

Ha valaki nagyon vágyik gyermek után, és meg is tesz mindent, hogy 
legyen olyan szellem, aki őt szülőjéül válassza, célját elérheti, de sok öröme 
nem lesz benne! Ma már vannak olyan orvosi és egyéb praktikák, amelyek 
szinte kényszerítik egy-egy szellem Földre születését.

Hidd el!  Nem jó  az,  ha  valaki  engedi,  hogy a  gyermek utáni  vágy 
eméssze őt, ahelyett, hogy az Utánam való vágynak engedne szabad utat!

Megáldalak benneteket a benső BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1446.
Kérdező: GONDVISELÉSRŐL

1. Máté 6;34 hogyan tud segíteni nekem?
2. Hogyan szeressem legjobban barátomat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az Újszövetségi Szentírás első könyve Máté evangéliuma. Ha ezt el-

olvasod, akkor meg tudod majd érteni, hogy mit is jelent az, ha arra kérlek 
benneteket, hogy keressétek az Isten országát és az Ő igazságát, és mindent 
megkaptok hozzá! E gondolatot találod Máté 6;33-ban. Amíg valaki nem ez-
zel foglalkozik, hanem a napi gondokkal hagyja magát gyötörni, addig nem 
hisz igazán az Én gondviselő szeretetemben! Ezt fejezi ki Máté 6;34.

2. Barátodat is csak úgy szeretheted helyesen, ahogy Én szeretem őt. 
Nincs olyan szeretet, amely Tőlem függetlenül is megállná helyét! Barátodat 
sem szereted helyesen, ha azt teszed neki, amit ő jónak lát. Akkor sem szere-
ted helyesen, ha azt teszed neki, amit te látsz számára jónak. Akkor szereted 
helyesen, ha azt teszed neki, amit Én látok jónak! Ezért olyan fontos, hogy 
ismerd meg az Én szeretetemet. Erre a legjobb eszköz a Bibliában található 
négy evangélium, és nagyon jók az eddig megjelent HANG-könyvek, mivel 
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ezeket azért írattam le, hogy segítselek benneteket helyesen szeretni, hogy se-
gítselek  benneteket  gondolkodásotok  átalakítására  az  Én  ÚT,  IGAZSÁG, 
ÉLET valóságom irányában.

Megáldalak az ÉRTELEM és az ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

1447.
Kérdező: ELVÁLJAK? NE VÁLJAK?

1. Hordozzam tovább körülményeim keresztjét?
2. Jobban fejlődnék, ha elválnék férjemtől?
3. Lélekkeresztségre vágyom!
4. Őrangyalomról szeretnék többet tudni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Körülményeid valóban olyan tükrök, amelyek önismeretre segítenek 

téged, és lehetővé teszik számodra a tanúságtevést Mellettem.
2. Te ne hagyj el senkit, de ne is akarj senkit magadhoz kötni. Ha En-

gem képviselsz  megfelelő  intenzitással,  akkor  tapasztalni  fogod azt,  hogy 
csak azok maradnak meg melletted, akik Engem is be akarnak fogadni éle-
tükbe. Ha Engem képviselsz, akkor azok, akik nem szeretnek Engem, téged 
sem fognak szeretni, sőt bántani fognak, és Irántam tanúsított hűséged miatt 
hátat fognak fordítani neked. 

Ha férjed már lelkileg elhagyott, akkor szabad vagy olyan értelemben, 
hogy feltételekhez kötheted kapcsolatodat vele. Aki Hozzám tartozik, az bá-
rány, de nem birka! Semmiféle lealázó helyzetet ne tűrj meg! Engem csak 
szent öntudattal lehet komolyan képviselni! Aki lelkileg elhagyott téged, an-
nak érdemi beleszólása már nem lehet életedbe! Más a megbocsátás, és más 
a visszafogadás! Megbocsátani mindig kell, de a visszafogadást csak feltéte-
lekkel vállalhatod! Isten is ilyen, és te az Ő édes-gyermeke vagy, Nekem pe-
dig testvérem vagy!

3. A Lélekkeresztségnek általában nélkülözhetetlen feltétele az, hogy 
egy élő közösség tagja  légy.  A Lélekkeresztség olyan felkenetést  jelent  a 
Szentlélek által, amely tanúságtevő szerepet jelöl ki számodra. Nagyon fon-
tos, hogy egy Engem szerető közösség kontrollja alatt  vállald az Általam, 
Lelkem által felkent szereped megvalósítását!

4. Őrangyalod a te legjobb pártolód. Hívd őt Pártolónak (FAUTOR), 
Pártoló társnak (szociusz Fautor-nak)! 
                      Légy okos és óvatos! Megáldalak a 
                       BÉKE és az ÖRÖM LELKÉVEL!"
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*******************************************************

1448.
Kérdező: HELYES  A KAPCSOLATOM A SZELLEMVILÁGGAL?

1. Különböző szellemek jönnek hozzám.
2. Önmagamat hallom előző életeimből?
3. Újabb megpróbáltatások elé nézek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amint a rádió, tévé hullámai minden teret betöltenek, úgy nem léte-

zik  olyan  "hely"',  ahol  ne  lennének szellemek!  A szellemvilág  dimenziói 
mindent betöltenek, vagyis minden élő- és nem élőlénnyel képesek kapcso-
latba kerülni!

Amikor te azt éled meg, hogy szellemek jönnek hozzád, akkor az törté-
nik, ami egy rádióvevőben. Azt az állomást fogja, amire a keresőgombbal rá-
áll. Amire te benső világod keresőgombjával ráállsz, az megjelenik tudatod 
képernyőjén. Boldog ember az, aki a Rám figyelésben edzi magát, mert az 
megmenekül attól, hogy különböző "zavaróállomások" táncoljanak idegein!

Arra kérlek szeretettel, hogy Velem foglalkozz gondolataidban, és arra 
törekedj a cselekedeteidben, hogy embertársaid szolgálatára állj! Ezzel teszel 
legjobbat magadnak is, embertársaidnak is és a szellemvilágnak is!

Nem emlékszem rá, hogy valakit is valaha arra kértem volna, hogy tö-
rődjön a szellemekkel. De arra nagyon is emlékszem, hogy olyan életoda-
adást kértem tőletek, amely a Földön élő embertestvéreitek életét teszi elvi-
selhetőbbé.

2.  Előző  életed  hangjaival  kapcsolatban  ugyanazt  mondom,  mint  a 
szellemekkel kapcsolatban. Akard az Én hangomat hallani! Lelkiismereteden 
keresztül Én akarok szólni hozzád! Lelkem akar irányítani a benső hang, a 
lelkiismeret hangján keresztül. Ezt finomítsd, erre figyelj!

3. Igen! Újabb megpróbáltatások elé nézel! A földi élet nem mennyek 
országa, bár Velem ez az ország elérkezett közétek, hogy befogadjatok ma-
gatokba.

Én nem imádkoztam Atyámhoz azért, hogy kivegyen benneteket e vi-
lágból, hanem azért imádkoztam, hogy tudjatok megszabadulni a gonosztól. 
E levelem számodra ugyanezt a célt szolgálja! Szeretnélek megszabadítani a 
gonosztól!  De szenvedéstől  nem tudlak  megszabadítani,  mert  a  gonosztól 
csak úgy lehet megszabadulni, hogy vállalnotok kell azt a szenvedést, amely 
a szeretet velejárója a Földön!
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Drága Gyermek!  Kimondhatatlan  szeretetemmel  veszlek  körül,  de  e 
szeretetem benned csak akkor juthat diadalra, ha teljes szíveddel, teljes lel-
keddel, teljes elméddel és minden erőddel elfogadsz Engem!

Megáldalak a BÉKE és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1449.
Kérdező: KÖZÖSSÉGEM FELADATÁRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT!

1. A SZERETETKÖR-nek mi a feladata?
2. Hibáimról szeretnék hallani, hogy mások ne kövessék el
    azokat!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Téged e KÖR csodálatos neve csak akkor nyugtat meg, ha a név tar-

talma Én vagyok. Ez nagyon jó!
Az eddig olvasott HANG-könyvek már bőséges eligazítást adtak arra, 

hogy az a szeretet, amelyet Én ÚT-nak neveztem és Magammal azonosítot-
tam, az nem akármilyen szeretet!

A nemártás, megbocsátás, segítés szavakkal fémjelzett út akkor azonos 
Velem, ha mindhárom szó alatt azt értitek, amit Én értek alattuk. Pontosítom 
hát e szavakat.

A/ A nemártás nem azonos a fájdalmat nem okozással. Bizony, gyak-
ran kell  fájdalmat  is  okoznunk azoknak,  akiket  szeretünk. A kificamodott 
testrészek helyrehozása nem megy fájdalom nélkül!  Pontosan akkor ártanál 
embertársaidnak, ha ki akarnád kerültetni velük a kificamodott részek helyre-
hozásának a fájdalmát! Persze, bizonyos fájdalomcsillapító lehetséges. Le-
hetséges, sőt szükséges is, hogy az igazság szeretetben csomagolt legyen. De 
IGAZSÁGNAK kell maradnia! Csak az IGAZSÁG tesz szabaddá titeket bol-
dogtalanságaitok gyökereitől!  Szeretet  igazságban, igazság szeretetben! Ez 
legyen tartalma a SZERETETKÖRNEK! 

Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET!
B/  A  megbocsátás  nem  azonos  a  visszafogadással,  a  befogadással. 

Mindenkinek mindig meg kell tudnotok bocsátani, hogy jól tudjatok aludni. 
De visszafogadni, újra a régi kapcsolatot átélni csak akkor lehet, ha az, aki 
bántott, ezt megbánta, és jelei vannak annak, hogy szeretni akar úgy, ahogy 
Én szeretek! A visszafogadásnak tehát feltételei vannak! A megbocsátásnak 
nincsenek feltételei!

1603.



C/ A segítés pedig ne legyen felszínes! Vagyis segítés címen nem sza-
bad, hogy bűnrészesek legyetek. E téren nagyon fontos az okosság és az óva-
tosság!

2. Hibáiddal kapcsolatban ne arra tedd a hangsúlyt, hogy egy-egy hibá-
dat kijavítsd. Ne, mert ha erre teszed a hangsúlyt, akkor az a hibád, amelyet 
elfojtottál magadban, egy újabb formában ismét meg fog jelenni. A hangsúlyt 
az EGÉSZ-ségre kell tenned! Meg kell tanulnod elfogadni saját és mások ár-
nyék-énjét. Itt az elfogadás nem más, mint egyszerű tudomásulvétel anélkül, 
hogy másokat megjavítani akarnál!

Én vagyok a világ Világossága! A te benső világodnak a Világossága 
is! Magaddal is, másokkal is akkor tudsz békében élni, ha átéled, hogy békéd 
van Velem! Én nem azért szeretlek, mert jó vagy, hanem azért, mert Én jó 
vagyok! Ha így elfogadsz Engem, akkor Én olyanná teszlek, amilyenné Én 
akarlak. Add meg magadat Nekem! Erről van szó! Ha erre törekszel, akkor 
az Én békémet nemcsak hordozni fogod, de sugározni, terjeszteni is!

E magatartás is ÚT, az újjászületettek útja, a Lélekkeresztelés vágyá-
ban élők és a Lélekkeresztségben már részesültek ÚTJA!

Megáldalak  BÉKÉM,  ÖRÖMÖM,  ERŐM  LELKÉVEL! 
Naponta kérd a BÖLCSESSÉG LELKÉT ( Jakab 1;5 )!"

*******************************************************
1450.
Kérdező: SZELÍDSÉGRŐL, ÁLDOZATVÁLLALÁSRÓL

1. Mit jelent a szelídség és az áldozatvállalás?
2. Egy hideg fuvallatot érzetem. Van ennek jelentősége?
3. Hogyan lehetek türelmesebb?
4. Karmikus számomra az, hogy nincs munkahelyem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a szelíd, aki nem tesz soha senkinek a kárára! Áldozatot az vállal, 

aki annak reményében, hogy mások ezáltal jó útra térnek, szeretetből magára 
vállal olyan szenvedést, amelyet jog szerint nem kellene vállalnia.

2. Mindennek olyan jelentőséget kell tulajdonítanod, amilyet a szeretet 
mérlegén mutat. Csak annak van jelentősége, ami növeli a szeretetet benned! 
Amit fel tudsz használni a szereteted növelésére, annak van jelentősége, amit 
nem tudsz, annak nincs. Önmagában semmi sem jelentős, és nem is jelenték-
telen. Általad lesz a körülötted és a benned lévő világ értékes vagy értékte-
len. Ezért fontos a gondolkodás-átalakítás! Erre szólítottalak fel benneteket 
nyilvános működésem kezdetén (Márk 1;15)! 
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Önmagában nincs jó vagy rossz körülmény! Csak jó vagy rossz hozzá-
állás van a körülményekhez. Jó hozzáállás az, ha jobban élhetek bennetek, 
rossz hozzáállás az, ha nem élhetek bennetek! Én még a kereszthalál vállalá-
sakor is ezt mondottam: "Ne igyam ki a kelyhet, amit Atyám adott nekem?" 
(János 18;11)

3. A szeretet másik neve: TÜRELEM! A türelmetlenségnek mindig el-
várás a forrása. Meg kell tanulnod elvárások helyett várakozásra berendez-
kedned! Ennek fölvállalása naponta kell hogy megismétlődjék!

4. Semmiképpen sem előre betervezett, sorsszerű a munkanélküliség! 
Karmikus, tehát a benső békédet veszélyeztető, öröklött, vagyis a szellemvi-
lágból a Földre hozott s itt rendbe hozandó feladat mindig az eseményekhez 
való hozzáállás  kérdése. Magam is  fizetés nélküli  vándortanító voltam,  és 
azok, akik Engem, mint UTAT vállaltak, nem arra tették a hangsúly, hogy 
van munkahelyük vagy sem, hanem arra, hogy Isten országát és annak igaz-
ságát keressék! Ezek mindig megtapasztalták azt, amit Máté evangéliumának 
6-dik fejezetében a 25-től a 34. versig bezárólag olvasol!

Megáldalak a SZÍVTISZTASÁG LELKÉVEL! (Máté 5;8)"
*******************************************************

1451.
Kérdező: A SZELLEMVILÁGBAN SZERETNÉK ELIGAZODNI!

1. Meghalt szüleim hogy vannak?
2. A szellemek megkülönböztetését kérem.
3. Istentagadó bátyámért tehetek valamit?
4. A legmagasabb tudati szint iránt érdeklődöm.
5. Egy írásról kérek véleményt.
6. Van saját "Miatyánkom". Ez nem baj?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ez a világ annyira MÁSvilág, mint a földi dimenzió, hogy nektek er-

ről bővebben nem tudtam és nem is tudok véleményt mondani. Szeretteid ma 
is élnek, és vannak veled és benned! Örülik örömeidet, és szenvedik mindazt 
a lépésedet, amely akadályozza benned  a szeretet kibontakozását. Itt nem tű-
nik ellentmondásnak az, hogy a szeretet, boldogság és a szenvedés nem el-
lentétek! Itt tisztultabban élik meg szüleid is és mindenki azt,  hogy az Én 
örömöm az ő örömük is, fájdalmam az ő fájdalmuk is.

2. Nagyon fontos, hogy különbséget tudj tenni jó és rossz szellem kö-
zött. Csak olyan sugallatokra figyelj, amelyek, halálod órájára gondolva, bé-
kével ajándékozzák meg szívedet.
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3. Istentagadó bátyádnak nyugodtan megmondhatod, hogy abban az is-
tenben te sem hiszel, amelyikben ő nem hisz, mert olyan isten nincs is! Te 
abban az Istenben hiszel, aki Bennem jelent meg közöttetek. Aki pedig any-
nyira bárgyú, hogy Rólam sem akar tudomást venni, azzal sem te, sem Én 
nem tudunk mit kezdeni.

4. A legmagasabb tudati szintet az éri el, aki megérti azt, hogy csak az 
nyeri meg az ÉLETET, aki képes elveszíteni életét!

5. Véleményt nem adok írásokról (kivéve saját írásaim magyarázatát). 
Nem háríthatjátok át Rám a felelősséget e téren. Azért vagytok szellemi lé-
nyek, azért jöttem el közétek, azért ismerhettek meg Engem, hogy lehetővé 
váljék számotokra minden szükséges szellemi felmérés.

6.  Amikor  a  "Miatyánkra"  tanítottalak  benneteket,  akkor  nem  azt 
mondtam, hogy EZT imádkozzátok, hanem azt mondottam, hogy ÍGY imád-
kozzatok! A lényeg a tartalom, és nem a forma! Sokkal többet ér számodra 
saját "Miatyánkod", mint száz olyan "Miatyánk", amely az eredeti szöveg gé-
pies elmondását szorgalmazza!

Drága Gyermekem! A te életed gyakran növeli az égiek örömét! Igen! 
Az a szeretet-élet, amely a Földön tiszta, őszinte szándékból fakad, az itt, a 
szellemvilágban,  csodálatos  színekben és szépségben mutatkozik meg.  Ha 
tudnátok, ha elhinnétek, ha átélnétek, hogy minden szeretet-cselekedet által 
az egész világmindenség lesz szebb, jobb, boldogítóbb!

         Nagyon szeretlek, és megáldalak az
            ÖRÖM és a BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
1452.
Kérdező: TISZTÁN AKAROK LÁTNI !

1. Melyik csakrán keresztül lett a HANG médiuma?
2. Magas szellemi szint kell a HANG hallásához?
3. Gyógyíthatok akkor is, ha fiatal vagyok?
4. Jól tettem, hogy imádkoztam egy szívbetegért?
5. Milyen adományokat kaphatok?
6. Nem szeretek olvasni.
7. Lehetek-e olyan látnok, mint egyik ismerősöm?
8. Honnan lehet tudni, hogy milyen szintű őrangyalt kapunk?
9. Álmomban sok angyal költözött belém. Ez jó?

HANG: "Drága Gyermekem!
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Attól tartok, hogy válaszaimmal növelni fogom benned a problémákat, 
amelyek foglalkoztatnak téged. Azért gondolom ezt, mert egészen más irány-
ból közelítem meg kérdéseidet, mint te.

1.  HANG-médiumom médiumitásának semmi  köze nincs  semmiféle 
csakrához! Én általában senkire nem hatok kívülről befelé. Mivel Isten min-
denkiben benne él létbentartó módon, ezért az Én Lelkem, a Szentszellem, 
vagy Szentlélek, hívhatod, ahogy akarod, a lényeg az, hogy az Atyának és a 
Fiúnak közös Lelke mindenkit felruház, éspedig belülről, azokkal a képessé-
gekkel, amelyek szükségesek szerepének tökéletes megvalósításához. 

Az egész csakrákról szóló tanítás olyan keleti tanok elképzeléseit közli 
veletek, amely tanok alapján az emberek önmagukból, tehát belülről elindul-
va, a világmindenséggel való egységre törekedve, majd kívülről befelé ható 
energiákkal egyesülve úgy gondolják, hogy ehhez a test különböző pontjai 
szükségesek! 

Ennek az  irányzatnak  előnye és  hátránya  egyaránt   van.  Előnye az, 
hogy segít rögzíteni figyelmeteket bizonyos pontokra, melyeket csakráknak 
neveztek,  s  így intenzívebbé  tudtok  válni  a  nyitottságra,  tanulékonyságra, 
amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valaki bensőleg gazdagodjék. Hátrá-
nya viszont egy olyan egyoldalúság, amely Tőlem függetlenül is jól működő-
nek gondolja magát!

Drága Gyermekem! Mint látod, nagyon nem azonos a nézőpontunk!
2. Az Általam, Lelkem által közölt karizmához semmiféle különleges 

szellemi szint  nem szükséges! Ami szükséges, az az a hit,  amely át tudja 
élni, hogy Én bárkiben működhetem az Általam elgondolt módon, gyermek-
ben, felnőttben, tudósban, tudatlanban, tehát bárkiben, aki hisz Bennem, és 
partnerem akar lenni úgy, ahogy Én gondolom. Ehhez semmiféle csakra is-
merete  és  semmiféle  különleges  szellemi  szint  nem  szükségeltetik.  Ami 
szükséges, az az, hogy higgy Bennem, vagyis légy nyitott arra, hogy Én ben-
ned élek, és szeretni akarok úgy, ahogy a názáreti Ácsban szerettem az embe-
reket.

3. Nem te gyógyítasz, hanem Én, és akkor, ha jónak látom! Természe-
tesen általad is szívesen gyógyítok, ha az a gyógyulónak lelkileg javára válik!

4. Nagyon jól tetted, hogy imádkoztál egy szívbetegért. A kérő imára 
szüksége van a ti Atyátoknak, hogy tanúsítani tudja, hallgat titeket, szeret ti-
teket, segíteni akar gyermekeinek! A dicsőítő imára viszont nektek van szük-
ségetek, mert a dicsőítő ima által tudom érzékeltetni veletek, tudom kinyitni 
szemeteket annak meglátására, hogy mennyire szeretlek benneteket!
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5. Ha Engem befogadsz életedbe,  akkor részesülni  fogsz a Lélekke-
resztségben, és akkor különböző karizmák kezdenek majd működni benned. 
A karizma olyan emberi tulajdonság, amelyet Lelkem erősít és irányít!

6. Az olvasás önmagában nem érték. Olyan az, mint az evés. A fontos 
az, hogy mit olvasol, amint fontos, hogy milyen ételt veszel magadhoz.

Ha valaki nem szeret Rólam olvasni, az nagyon nem jó! Nem, mert 
akadályozza önmagában a lelki, szellemi fejlődést!

7. Az a "látnok" akire te hivatkozol, hidd el, nagyobb gondot jelent Ne-
kem, mintha nem lenne "látnok"! Igen! Csak az mondhatja magát pozitív ha-
tásúnak életében, akiben Én élhetek! Én pedig csak abban és olyan mérték-
ben tudok élni,  aki amilyen mértékben ismer Engem! Akit  te említesz,  az 
még nagyon messze van attól, hogy Rám tudjon hivatkozni magatartását ille-
tően! Ne irigyeld őt! Inkább imádkozz érte! Soha nem szabad kontrollálatla-
nul átadni a kormányt olyannak, aki nem ismeri a kresz szabályait!

Én ÚT vagyok! Csak aki Engem ismer, és csak amennyire ismer, hivat-
kozhat Rám!

Bennetek óriási energiák rejlenek, s ezek az energiák "robbanó szerke-
zetek"! Nem mindegy, hogy egy robbanó szerkezetet  mire használ  valaki! 
Nem kevesen leszek olyanok, akik majd arra hivatkoznak, hogy az Én ne-
vemben tettek csodákat, és Én azt fogom mondani, hogy soha nem ismertem 
őket (Máté 7;22-23)!

Neked  tehát  az  az  elsődleges  feladatod,  hogy Engem minél  jobban 
megismerj! Akit te említettél, az nem ezt ismeri el elsődleges feladatának, s 
emiatt nagyon vigyáznod kell vele kapcsolatban! Senki nem lesz kapcsolat-
ban Velem attól, hogy mit hisz magáról, és attól sem, hogy milyen rendkívü-
liséget fantáziál magának! Mindenki attól lesz szinkronban Velem, ha leg-
főbb feladatának azt tartja, hogy Engem egyre jobban megismerjen!

Ne irigyeld tehát azt,  akit  te "látnoknak" nevezel,  inkább sajnáld, és 
imádkozz érte!

8. Egy tanulónak nem az a fontos, hogy milyen tanárt kapott, hanem 
az, hogy mit tanulhat tanárától!

9. Sok angyal, szellemi lény áll rendelkezésedre, hogy olyan életet élj, 
amely Engem tükröz!

Nagyon szeretlek, és nagyon bízom benned!
       Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET és az 

             ENGEM MEGISMERÉS VÁGYÁNAK LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1453.
Kérdező: DICSŐÍTEM  ISTENT !

Hálás szívvel köszönöm mindazt, amit Istentől kaptam!
HANG: "Drága Gyermekem!

A hálaimáknak csodálatos, szemet nyitogató ereje van! Ha szívedből 
engeded feltörni a hála gondolatait, akkor valóban az Én szívem szeretetével 
találkozol, mert Én nem akarok megelégedni azzal, hogy szeresselek téged! 
Az a leghőbb vágyam, hogy vedd észre, érzékeld isteni szeretetem üdeségét, 
örömét, békéjét! Boldognak akarlak látni! Ennek pedig feltétlenül feltétele 
az, hogy higgy a FÉNYBEN! Vedd észre, mennyire érted van a FÉNY! A há-
laimával erre tud rányílni szemed!

De kérő imáidra is nyitva a Szívem! Nekem is örömet jelent, ha meg-
hallgathatom enyéim kéréseit! Tudatosuljon benned, hogyha nem kapod meg 
azt,  amit  kérsz, annak egyetlen oka az, hogy annál többet kívánok juttatni 
számodra! Olyan nem létezik, hogy üres egekbe szálljon szíved hangja! Az 
Én figyelmem nemcsak akkor köti le a te életed, amikor Hozzám fordulsz! 
Én állapotszerűen figyelmem "fókuszában" tartom életedet! Ebbe nem fára-
dok bele soha, mert mérhetetlenül és kimondhatatlanul szeretlek! Földi szü-
letésed óta készülök a veled való színről színre látásra, mint közös örömünk 
boldogító pillanatára!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1454.
Kérdező: FELEKEZETI PROBLÉMA

1. A papi tizedről mi a HANG véleménye?
2. Az újjászületés és a Lélekkeresztség ugyanaz?
3. Kell-e azokat figyelmeztetni, akik tévednek?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Csak Földre jöttöm előtt volt értelme a papi tizednek. Velem létre-

jött Isten Családja! Én vagyok a Szőlőtő, ti a szőlővesszők! Egy élő család 
tagjai nem szoktak tizedet fizetni egymásnak! Csak akkor, amikor még En-
gem nem ismertek, és most ott, ahol Engem nem ismernek, élesztik fel újra a 
papi tizedet (Máté 18;26)! De ne botránkoztasd meg őket!

2. Az újjászületés hitre jutás. A Lélekkeresztség pedig olyan istenél-
mény, amely bizonyos szerepek megvalósítására készít fel benneteket kariz-
mákkal. E kettő történhet egyszerre is, de ez nem szükségszerű! A nyelveken 
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szólás is karizma, amely a benső szabadság, öröm és bizalom tanúságtevőivé 
avatja azokat, akik e karizma birtokába jutottak.

3. Csak olyan közösségbe érdemes járni, ahol érdemes figyelmeztetni 
azokat,  akik  valamiben  tévednek.  Ha  ezt  nem  teszed,  akkor  bűnrészessé 
válsz! Minden normális közösségre áll e nagy igazság: 'Bűnösök között cin-
kos, aki néma!'

Én azért  jöttem  tanítónak,  hogy korrigáljam tévedéseiteket.  Ezt  csak 
akkor tudom megtenni, ha szólhatok bennetek olyankor, amikor azt veszitek 
észre, hogy jóhiszemű tévedők között vagytok. Ha úgy gondolod, hogy a so-
kaság miatt nem érdemes szólnod, akkor nemcsak azt kell átgondolnod, hogy 
egy igazság vagy tévedés soha nem függött attól, hogy hányan képviselik, ha-
nem azt is, hogy nem volna-e jobb, ha nem mennél olyan közösségbe, mely-
ről előre tudhatod, hogy csak zavart fogsz kelteni, ha tévedéseikre felhívod 
figyelmüket?! Ilyen helyre nem menni, ezt meg lehet indokolnod szívedben. 
De elmenni ilyen helyre, és hallgatni, ez már nem magyarázható ki oly egy-
szerűen.

Kedves Barátom! Örülök kereső jó szándékodnak. Megáldalak az ÉR-
TELEM, az OKOSSÁG, a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1455.
Kérdező: VALLÁSOSKODHATOM?

1. Hogyan bánjak hitetlen hozzátartozómmal?
    Segíthetek annak, aki nem tud megbocsátani?
2. Azt teszem otthon, amit a pap a szentmisében. Jó ez?
3. Egy beteg testvéremet magam is beavathatom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az öregek, ha nem találják meg szívük nyugalmát,  azt  nem azért 

nem találják meg, mert környezetük a jelenben nem viselkedik megfelelően, 
hanem azért, mert elmúlt életükben nem arra használták fel az időt, amire 
kellett volna. Az öregkornak kegyetlenül erős leleplező ereje van!

Ha te öreg korodban nem akarsz hasonló sorsra jutni, akkor még ma 
láss hozzá,  és  igyekezz  szeretni  mindenkit.  Aki  ezt  teszi,  az  öregkorában 
nem keseredik el akkor sem, ha szociális otthonba kerül, akkor sem, ha más-
hová kerül.

2. Aki Engem komolyan vesz, azt Én is komolyan veszem. Akár otthon 
van, akár a templomban van!
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3. Nagyon természetes, hogy felhívhatod, sőt fel is kell hívnod ember-
testvéred figyelmét, fel is kell világosítanod őt, hogy ő is, mint minden em-
ber, csodálatos erőforrást hord magában!

Valamikor azt mondtam, hogy a Bennem hívők még nagyobb csodákat 
is fognak tudni tenni, mint Én tettem közöttetek. Aki Bennem hisz, abban Én 
csodákra vagyok képes!

Megáldalak a HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1456.
Kérdező: NEM TALÁLOM HELYEMET

Mi dolgom a világban?
HANG: "Drága Gyermekem!

Te a részletekben akarod az életed értelmét meglátni. Igaz, a részletben 
benne van a nagy egész is,  mint a tengervíz cseppjében a tenger, de általában 
senkinek nem jut eszébe olyan gondolat, hogy ő akkor, ha otthon, a szobában 
egy pohár tengervíz előtt áll, akkor a tengerparton van. Úgy gondolná, hogy 
ellen mondana a józan észnek, ha ebbe élné bele magát. Így van a te élet-
szemléleted is!

Messzire nézzen, aki élni akar! Messzire nézzen aki tájékozódni akar! 
Messzire nézzen, aki célba akar jutni! Aki egy falat kenyér mögött, mellett 
soha nem látja a hullámzó búzatáblákat, az őrlő malmok, a pékek munkáját, 
az a vegetálás szűk látószögén nehezen fog tudni valaha is  túljutni!

Értsd meg! Az örökélet gyermeke vagy! Számodra egyetlen dolog kell 
legyen érdekes! Ez pedig az, hogy az Enyém vagy! Minden más huszadran-
gú!

Nem néha,  hanem mindig csak a pozitív  gondolkodásnak van helye 
azok tudatában, akik Bennem hisznek! Én valóban legyőztem a világot! Én 
nemcsak elmondtam, de be is mutattam, és számotokra is lehetővé tettem an-
nak az EGYSÉGNEK megélését, amely egységet Én élek az Atyával! Csak 
gondolj bele! Ha még az Én kérő imám sem találna meghallgatásra, akkor 
mondhatná-e valaha valaki Istennek azt, hogy ATYA, SZERETET, JÓSÁG, 
ÖRÖM, BÉKE!

Te azt írod, hogy Bibliát olvasó ember vagy. Olvasd el János evangéli-
umából a 17-dik fejezet 15-dik verstől a 24-dik versig bezárólag!

Nem elég tudnod, hogy nagyon szeretlek! Neked értékelned is kell ezt! 
Ez fogja biztosítani számodra a hazataláltság örömét, az állapotszerű pozitív 
látást!
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Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

1457.
Kérdező: MI A FELADATOM?

1. Mi a rendeltetésem itt a Földön?
2. Leendő férjemről szeretnék tudni valamit!
3. Jó helyen van nagyapám?

HANG: "Gyermekem!
Már 12 kötet HANG jött ki a nyomdából. E könyvek legalább ötezer 

életkérdésre adnak választ. Azért írattam e könyveket, hogy olvassátok! Egé-
szen biztos, hogy ha elolvasod ezeket, akkor bőven választ kapsz feltett kér-
déseidre. 

Bővebben csak azoknak válaszolok,  akik már olvasták e könyveket. 
Még így is gyakran kell ismételnem Magamat! Most tehát csak röviden vála-
szolok.

1. Rendeltetésed a földi életedben az, hogy legalább pár embert taníts 
meg szeretni úgy, ahogy Én szeretlek téged. Természetes, hogy ehhez meg 
kell tanulnod, tanulmányoznod ENGEM! 

2. Akit most nagyon szeretsz, abból nagyon ki fogsz ábrándulni! Igen, 
mert most nem olyannak látod őt, amilyen, hanem olyannak, amilyen benned 
az ő ideája! Amíg ő nem engedi, hogy benne éljek, addig te se engedd, hogy 
elköteleződj neki!

3. Nagyapád jó helyen van, de lehetne jobb helyen is! Okosan teszed, 
ha imádkozol érte! Azért teszed ezt okosan, mert imád által olyan sugár árad 
szívedből, amely képes eget és Földet egyaránt szebbé, jobbá, boldogítóbbá 
tenni! 

Megáldalak az ÖNFEGYELEM  LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1458.
Kérdező: PÉNZÉRT GYÓGYÍTOK

1. Azt teszem, amit Jézus vár tőlem?
2. Gyógyíthatok pénzért?

HANG: "Drága Gyermekem!
Nagyon megértem gondodat!   Egyrészt  tudod,  hogy azt  kell  tenned, 

amit Én is tennék, ha látható módon, emberként élnék ma közöttetek, más-
részt te csak olyannak tudsz Engem elképzelni, mint amilyen voltam názáreti 
Ács koromban, amikor vándortanítóként éltem életemet.
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Amit viszont nem szabad tudatlanba venni, az az, hogy akkor Én sem a 
levegőből éltem! Jó szándékú emberek tartottak el. Csak így tapasztalhattam 
meg a mennyei Atya gondoskodó szeretetét!

Ez rád vonatkoztatva azt jelenti, hogy ma is olyan jó szándékú emberek 
segítségét remélheted, akik az Én nevemben végzett munkádért pénzzel segí-
tenek téged. Igen. Méltó a munkás a maga bérére!

Nem arra kell tenned a hangsúlyt, hogy miért kapsz pénzt, hanem arra, 
hogy a kapott anyagi javaidat mire használod fel!

Amennyire nem helyes az anyagi javak hajhászása, annyira helytelen 
az, ha valaki akadályozza azt,  hogy embertársa jó szándékból pénzt adjon 
neki.

Azt valóban nem tudom helyeselni, ha valaki az Én nevemben gyógyít, 
s ezért meghatározott  összeget, mint feltételt  állapít  meg, s nem gyógyítja 
meg azt, aki nem képes ezt a meghatározott összeget kifizetni. Ez nem volna 
helyes. De aki adni akar, attól feltétlenül el kell tudnod fogadni szeretetének 
ilyen formájú megnyilvánulását!

        Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL !"
*******************************************************

1459.
Kérdező: ISTEN ELHAGYOTT?

1. Mérhetetlenül sokat szenvedek.
2. Isten elfordult tőlem? Nem akarok már élni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi ember szenvedéseinek két forrása van. Az egyik kitüntetés, a 

másik vezeklés.
Kitüntetés akkor a szenvedés, ha valaki együtt tud szenvedni Velem! 

Vezeklés akkor a szenvedés, ha valaki azért jött le a Földre, mert előző élete-
iben annyira elrontott valamit, hogy csak a földi életben képes jóvá tenni ön-
zését.  Mert  az a  valami,  amit  elrontottatok,  s amiért  le kellett  jönnötök a 
Földre, az mindig a szeretet volt.

Ne azon spekulálj, hogy mik voltak azok a szeretetlenségek előző éle-
teidben, melyek miatt lejöttél a Földre, hanem arra használd az idődet, hogy 
a jelen életedben ne forogj magad körül! 

Ne mondd, hogy ezt nem tudod megtenni! Nálad sokkal lehetetlenebb 
helyzetben lévők is képesek önmagukat átlépve, mások érdekeit figyelve sze-
retetben élni, tehát könnyíteni azok sorsát, akikkel körül vannak véve! Csak 
a legismertebbre hívom fel figyelmedet, aki már évtizedek óta csak a fejét 
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tudja forgatni, s százezreket lelkesít és bátorít a szeretet életére! A ti országo-
tokban is járt az illető, és sok ezer ember előtt tett tanúságot Rólam!

De ha nagyon akarnál, akkor környezetedben, ismerőseid körében is ta-
lálnál olyat, akinek lelki szenvedései mellett eltörpülnek a te testi szenvedé-
seid! És itt térek rá a második pontra.

2. Az igazi szenvedés az a lelki szenvedés, amelyet szeretetlenségeitek-
kel okoztok egymásnak! Ez a szenvedés az Én szenvedésem bennetek! Igen! 
Nekem nagyon fáj, amikor nehezítitek egymás életét! Akinek az fáj, hogy 
környezetében bárki árt önmagának, az érezze magát kitüntetve, mert saját 
szenvedésemet osztottam meg vele. Aki Nélkülem szenved, azt nagyon saj-
nálom, de nem tudok segíteni rajta, mert olyan elferdült gondolkodást melen-
get magában, mint az ilyen: 'Isten elfordult tőlem, miért büntet engem az Is-
ten, stb'.

Amíg okos eszetekkel nem látjátok be azt, hogy a SZERETET nem tud 
elfordulni, nem tud büntetni, addig nem tudok segíteni, mert Én csupán odá-
ig tudok elmenni, hogy példát és erőt adok a gondolkodásotok megváltozta-
tására, de e változtatást nem tudom helyettetek elvégezni! Pontosan azért jöt-
tél le a Földre, hogy példámat látva átvedd erőmet, és átalakítsd gondolkodá-
sodat! Egész földi életemnek ez volt az értelme! Aki nem ezt látja Bennem, 
az bálványimádó olyankor, amikor Rám hivatkozva pontosan Ellenem tesz. 
Vagyis nem azt tartja fontosnak, hogy ő tegyen valamit másképpen, ő alakít-
sa át gondolkodását, hanem arra próbál rávenni Engem, hogy én tegyek vala-
mit másképpen, Én kezdjek másképpen gondolkodni!

Drága Gyermek! Éppen, mert nagyon szeretlek, nem tehetem meg azt, 
hogy akaratodhoz igazítsam Magamat.  Éppen mert  nagyon szeretlek,  meg 
kell várnom, hogy akaratomhoz igazítsd magadat, tehát kezdjél el másképpen 
gondolkodni, tehát alakítsd át gondolkodásodat, mert Velem hozzád is elér-
kezett az Isten országa! (Márk 1;15)

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
1460.
Kérdező: HÉT KÜLÖNBÖZŐ KÉRDÉS

1. Segítsd megtisztítani szűrőmet!
2. Feltűnési viszketegségem van?
3. Az odafigyelésről kérek tanítást.
4. Egy tanfolyamról kérdem a HANG-ot: Segít az nekem?
5. Miért nem fogadják el ajándékaimat?
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6. Nem hallgatnak figyelmeztetéseimre a látók, hallók sem.
7. Égi segítőmmel találkozhatom még emberként?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Annyiban tisztul szűrőd, amennyiben átalakítod gondolkodásodat az 

Én gondolataim alapján!
2. Ha mondják, akkor biztosan szeretsz feltűnni. Ne tedd ezt!
3.  A  tanulékonyságnak  lényegéhez  tartozik  az,  hogy  koncentráltan 

tudsz másokra figyelni. Csak a felszínen marad az, aki nem tanulási vággyal 
figyeli embertársait. Sokan vannak, akik csak azért figyelik a másikat, hogy 
kritizálni tudják. Ha valaki nagyon akarja, még a kákán is tud csomót találni!

4. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy milyen tanfolyamra jár. 
E téren senki nem háríthatja Rám a felelősséget!

5. Bizonyára azért nem fogadják el ajándékaidat, mert úgy érzik, hogy 
ezáltal  leköteleződnek  irányodban.  Mindenki  elfogad  olyan  ajándékot, 
amelyről tudja, hogy gazdagítja őt. De általában óvatosak az emberek, ami-
kor úgy érzik - függetlenül attól, hogy helyesen vagy nem helyesen érzik -, 
hogy a kapott ajándékkal megvásárolják őket.

6.  Érdemben csak annak lehet  tanácsot adni,  aki azt  kéri!  Általában 
senki sem örül annak, ha kiokítják! Egy igazság csak akkor termékeny, ha a 
szeretet a házastársa. Különben sebeket ad!

7. Nem találkozhatsz a földi életben égi segítőddel úgy, hogy ő materi-
alizálódjék szándékod szerint.

Drága Gyermekem! Megáldalak az
ÖNFEGYELEM  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1461.
Kérdező: TIZENEGY KÜLÖNBÖZŐ KÉRDÉS

1. Miért mondja Isten önmagát többes számban?
2. A Biblia ószövetségi részének magyarázata
3. A betegség mond-e valamit előző életünkről?
4. Kell-e mások bűneiért szenvednünk?
5. A bűnök miatt lett kevesebb földi éltünk ideje?
6. Miért szükséges a szellemvilágban a megjelölés?
7. Miért nem tudunk ma úgy beszélni Istennel, mint Mózesék?
8. Hogyan lehet a Sátán valakinek atyja?
9. A nő miért nem alkalmas papnak?
10. Napjaink Mária-közléseiről részletesebben.
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11. Van időelszámolásom. Miért nem elégséges ez?
HANG: "Drága Gyermekem!

A tizenkilenc kérdésedet tizenegy kérdésre redukáltam. S e kérdéseidre 
válaszolok most röviden.

1. Isten az a SZÍNLÉT, aki szeret, tehát szükségszerűen közösség!
2. A születésem előtti  bibliai  részeknek egyetlen célja az volt,  hogy 

előkészítsék az embereket a Velem való találkozásra. Minden történetileg hi-
teles, illetve minden elképzelésen alapuló információ olyan elemeket hordoz, 
amelyek alkalmasak arra, hogy minden kor gyermekét segítsék a Velem való 
találkozásra. Aki a bibliai részek leírásait másra használja, az elmegy a lé-
nyeg mellett, és ahelyett, hogy gyakorlatban engedne Engem működni önma-
gában, a fantáziálások, álmodozások, elképzelgések zsákutcáiba téved. Mi-
kor értitek már meg végre, hogy egy a szükséges (Lukács 10;41-42)!

3. A betegségek a jövőtöket illetően teszik föl nektek e kérdést: miért 
jó ez nekem? Minden betegség erre való! Nem jó dolog hátratekinteni (Lu-
kács 9;62)!

4. Szenvedni mindig csak "bűnökért" kell! De minden szenvedés javá-
ra válik annak, aki EGY akar lenni Velem!

5. A "bűnök" meg is nehezítik, meg is rövidítik az emberi életet.
6. A megjelölés, mint szimbólum, nem szükségszerűen fizikális jelet 

jelent. A földi életben a szimbólumok, jelvények, a szóban, írásban közölt 
analógiák, a zene nyelvén közölt élmények azok az eszközök, amelyek vala-
mit érzékeltetni tudnak abból, hogy hogyan látnak benneteket, és hogyan ke-
rülnek egymással kapcsolatba a szellemvilág lényei.

7. Ha hinnétek a párbeszédima valóságában, akkor ma is tudnátok be-
szélgetni Istennel! Részben szellemi restség, részben pedig kishitűség követ-
kezménye az, hogy inkább kötött imákkal fordultok Istenhez, tehát mások ál-
tal kigondolt párbeszédimával, mint saját szavaitokkal. Az szintén sajnálatra 
méltó,  hogy a  mások  által  kigondolt  párbeszédimáknak  csak  azt  a  részét 
szokták közölni az imakönyvek, amelyeket az imádkozó mondott valamikor 
Istennek, és azt a részét nem, amit Isten mondott az imádkozónak. Ennek oka 
az egyházakban történt hangsúly-eltolódás a szolgálatról az uralkodás irányá-
ba. Nem szeretik az egyházak hatalmasai, ha őket kikerülve közvetlenül szól 
Isten valakihez. Engem is azért végeztek ki, mert hangot adtam annak, hogy 
Általam az Isten mindenkihez szólni akar közvetlenül (János 14;23)!

8. A Sátán annak atyja, aki őbelőle él !
9. Én férfiakat, nőket egyaránt tanítványaimnak szeretnék tudni.
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Amíg egyházak létezni fognak, addig ezek az egyházak képeznek, avatnak, 
szentelnek maguknak olyan papokat, akik megfelelnek azoknak a feltételek-
nek, melyeket ezek a hatalmasok előírnak. Ismétlem: Én férfit, nőt egyaránt 
hívok, hogy legyenek tanítványaim!

10. Mária Hozzám akar ma is vezetni benneteket. Kijelentései  mind 
eszközök arra, hogy e vágya hatékony legyen.

11. Az időelszámolás ténye nem elég arra, hogy szoros kapcsolatba ke-
rülj Velem. Időelszámolása szinte minden rendszeres munkát végző, felelős 
vezetőnek van. Fontos a tartalom! Időelszámolásod akkor lesz számodra Fe-
lém lendítő, ha erről rendszeresen beszámolsz egy általad megbízható, En-
gem őszintén követni akaró embertestvérednek!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1462. A HANG 16-OS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

"Nehéz kifejeznem, milyen hálás vagyok a HANG üzeneteinek! Nagy 
segítséget kaptam egyrészt a konkrét teendőimet illetően, másrészt óriási erőt 
ad a soraiból áradó szeretet és bátorító elfogadás."

"Fogadd hálámat és köszönetemet  mindazért   a sok szépért és jóért, 
amit eddigi életem során megélhettem. Tudom, minden, ami szép és jó a Föl-
dön, az csak Tőled származhat. Hálatelt szívvel köszönöm, hogy annyiszor 
kaptam Tőled gyógyulást. Tanítottál és tanítasz ma is. Kérlek, hogy oktass, 
nevelj,  gyarapíts, gazdagíts engem lelkemben továbbra is.  - Vezess és irá-
nyíts! Csakis Benned bízom! Bárcsak korábban figyeltem volna Rád!

A Te kegyelmedbe ajánlom gyermekeimet, akiket rám bíztál, testvérei-
met és családom minden tagját. A barátokat és minden embertársamat!

Köszönöm, hogy meghallgattál!"
          Kelt.  l996.      Pécs - Budapest
             ================

A fenti két idézetet két levélből írtam ki. Eddig 1808 levelet kaptam, s 
ezek hangulatát tükrözi a fenti pár sor.

Hálás szívvel mondok én is köszönetet Jézusnak azért, hogy vállalhat-
tam a Tőle kapott szerepet, és így rajtam keresztül Ő épített, gyógyított és vi-
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gasztalt  sok-sok szenvedő embertársamat  édes hazánkban és hazánkon túl 
egyaránt.

Fölszentelésem  jelmondata  ez  volt:  "Szívem  ünnepi  szózattól  árad! 
Dallal hódolok a Királynak"! Ez hangzik bennem ma is, amikor minden ked-
ves HANG-könyv olvasót felajánlok 
                                                      Jézus Szentséges Szívének!
Szeretettel

1996. szeptember
2365. Inárcs
Rákóczi u. 3/b.

                                                                       Dombi Ferenc
                                                                             lelkész   

  

1463.
Kérdező: MEGNYUGVÁST KERESEK NÁLAD, URAM!
HANG: "Drága Gyermekem!

A legjobb helyen keresed a megnyugvást, ha Nálam keresed. Valami-
kor ezt mondtam: „Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet 
terhét hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket (Máté 11;28)!”

Meg kell értened, hogy a jó úton akkor jársz, ha szeretetben másokért 
élsz, és azokat az eseményeket, amelyek körülötted történnek, arra haszná-
lod, hogy fejlődj a szeretetben. Nem szabad elveszned a részletekben!

A felelősségvállalás nálad azt jelenti, hogy nem szabad félned magatar-
tásod következményeitől. Aki fél attól, hogy valamit nem jól tett, aki belega-
balyodik a részletekbe, annak nemcsak önbizalma kevés, de Bennem sem bí-
zik eléggé! Ezért nem akar vállalni sem önmagáért, sem Értem felelősséget! 
Aki nem fél, bármit  tett, az ezzel ki tudja mutatni, hogy bízik annyira Ben-
nem, amennyire kell!

Szándékod tiszta! Tudom, hogy szeretni akarsz. Neked pedig azt kell 
tudnod, hogy Én szeretlek! De ezt nemcsak tudomásul kell venned, hanem 
meg is kell  értened! Akkor érted meg szeretetemet,  ha minden olyan ese-
ményben, amely veled történik, meglátod azt, hogy az miért jó neked! Mert 
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minden, ami benned és körülötted történik, az mind a te érdekedet szolgálja 
mindaddig, amíg Én élek! Tehát ÖRÖKKÉ!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1464.
Kérdező: EGY RÁKOS BETEG GYÓGYULÁSÁÉRT KÖNYÖRGÖM
HANG: "Kedves Barátom!

Valóban nincs olyan betegség, amelyet Én meg ne tudnék gyógyítani. 
Vagy inkább így mondom: nincs olyan beteg, aki ha Velem kapcsolatba ke-
rül, ne történne benne pozitív változás.

Minden testi betegség olyan tünet, amelynek elsősorban nem megszün-
tetésére kell törekednetek, hanem figyelmeztetését kell tudomásul vennetek. 
Ha ez megtörténik, akkor maga a tünet, tehát az, amit ti betegségnek nevez-
tek, teljesen érdektelenné válik, akár annyira, hogy meg is szűnik.

Amint egy repülőgép műszerfalán villogni kezd egy hibát jelző lámpa, 
ha a hibát már kijavították, akkor már nem tartozik a lényeghez, hogy maga a 
lámpa mit csinál, így vagytok a betegségekkel is. A földi embernél a teste az 
a műszerfal, melyen megjelenik a hibát jelző lámpa villogása, vagyis a  be-
tegség.

Minden betegség két irányú figyelmeztetést ad. Az egyik az, hogy vala-
mitől óvni akarja a beteget, a másik, hogy valamire rá akarja venni a beteget.

A rákos  betegség óvni akarja a beteget bizonyos törekvésektől,  és rá 
akarja venni olyan eredeti állapot visszaállítására, amelynek elhagyása hely-
telen irányban történt.

Az általad említett  betegnek tehát azt akarja tudomására hozni, hogy 
vágyait jobban koncentrálja az örök értékek irányában, és térjen vissza ahhoz 
az első kegyelemhez, ahhoz a kezdeti, gyermeki bizalomhoz, amely otthon 
tudja érezni magát Nálam.

De nemcsak a beteget figyelmezteti erre a rák. A környezetét is!
Ha ezt megértitek, akkor megértitek azt, hogy nemcsak érdemes volt, 

de nagyon fontos is volt ennek a betegségnek bejelentkezése.
Higgyetek  a  kérő  ima  erejében!  Higgyetek  abban,  hogy Én  mindig 

adok a kérőnek! Mindig azt adom, ami számotokra a legfontosabb!
Megáldalak benneteket a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
1465.
Kérdező: A HÁZASSÁGI HŰSÉGRŐL
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1. Átadhatom-e azt a tudást, amit a médiumitás terén kaptam?
2. Vég nélkül ki kell tartanunk házastársunk mellett?

HANG: "Drága Gyermekem!
Röviden válaszolok, annak reményében, hogy a HANG-könyvek olva-

sása egyre jobban segíteni fog tudatod formálásában.
1. Én nem tudok oltalmazni olyan tanítást, amely nem azonos Velem! 

Engem tanuljatok! És ne azt akarjátok, hogy mást tanulva az Én áldásomat 
hordozzátok! Ez nem megy! 

Ha találsz olyan alanyokat, akiket érdekel Isten és az Isten országa, ak-
kor Rólam beszélgessetek, s esetleg idézni lehet u.n. médiumokat, de ne az ő 
tanításukat tanuljátok, mert minden, ami nem azonos Velem, Ellenem van! 
Én nem vagyok besorolható! Minden és mindenki csak eszköz lehet! Ezt ki 
kell  hangsúlyoznod!  Egyedül  Én  vagyok  az  ÚT,  AZ  IGAZSÁG  ÉS  AZ 
ÉLET! Mindenki más, aki helyemet bitorolni akarja, az tolvaj és rabló (János 
10;1 és 10;8)!

Drága  Gyermekem!  Ha nem hallgatsz  Rám,  akkor  elmész  a  lényeg 
mellett!

2. Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke. A kapcsolat azért kapcsolat, mert 
nemcsak egyen múlik. Ha társad lélekben már elhagyott téged, akkor már va-
lós kapcsolat ott nincs! Tehát csak látszat van! Egy látszatot csak addig tarts 
fenn, ameddig szíved azt jónak látja.

Nem arról van tehát szó, hogy te nem tartasz ki vég nélkül, hanem ar-
ról, hogy tudomásul veszed a valóságot, vagyis azt, hogy te hű voltál, de egy 
ember hűsége nem elég semmiféle kapcsolat fenntartásához.

Végezetül visszatérek az első ponthoz. Engem tanuljatok, Velem tölte-
kezzetek! Ne elégedjetek meg  áldásommal és oltalmammal! Csak VELEM 
elégedjetek meg!
  Amikor most azt mondom, hogy megáldalak Lelkem életével, akkor
             TELJES ÉLETEMET AJÁNLOM ODA NEKTEK!"

*******************************************************
1466.
Kérdező: KÜLÖNBÖZŐ SZELLEMI TERMÉKEKRŐL KÉREK

 VÉLEMÉNYT!
HANG: "Kedves Barátom!

Nem elég a jó szándék! Jó szándékkal is lehet mérget keverni az étel-
be! De aki Engem befogad életébe, az még ha valami mérgezettet is fogyaszt, 
nem fog megártani neki (Márk 16;18)!
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Ez nem jelenti  azt,  hogy tudatosan egyetek mérgezettet! Szinte min-
denki elmondhatja, hogy bűnei gonoszságát felismerve jutott el Istenhez, de 
ez nem jelenti azt, hogy bűnei vitték az Istenhez. Mint ahogyan nem a beteg-
ség juttat el valakit az egészségre, hanem arra ébreszti rá, hogy mit vesztett, 
amikor az egészségét elvesztette.

Az a sok szellemi termék, amely ma már közismert közöttetek, csak 
akkor és annyiban mondható értékesnek számotokra, ha segít benneteket ab-
ban, hogy EGY legyetek Velem!

A  legfontosabb  tehát  az,  hogy Engem  egyre  jobban  megismerjetek 
evangéliumaim alapján, és egyre több lelki élményre nyíljatok rá elmélkedé-
seitekben, imáitokban, olvasmányaitokban Velem kapcsolatban.

Megáldalak, hogy hűséges maradj ahhoz a nyitottsághoz, tanulékony-
sághoz, amelyet most magadban hordasz!

Megáldalak LELKEM FÉNYÉVEL!"
*******************************************************

1467.
Kérdező: A SZERETET TANÍTÁSÁN KÍVÜL MIT KELL TENNEM?
HANG: "Kedves Barátom!

Örömforrásai vagyunk egymásnak! Ez nagyon jó! Ez lehet számodra 
furcsa, de így van! Ahogy szenvedem a nyomorultak sorsát, úgy örül a szí-
vem, amikor Felém fordul egy lélek!

Kérdésedre egyetlen, de a boldogítást illetően a leglényegesebb maga-
tartásra hívom fel figyelmedet!

Bármi ér téged akár kívül, akár belül, kérdezz rá: mire jó ez neked?! 
Igen! Csak olyan esemény történhet veled, ami javadra válik! Mivel Engem 
elfogadtál, számodra megszűnt a rossz! Csak jó van! Ez Részemről azt jelen-
ti,  hogy mindegy milyen csomagolásban,  de mindig drágagyöngyöket  kell 
eléd tárnom! Neked pedig feladatod az, hogy addig boncolgass minden cso-
magot, amíg meg nem találod bennük a drágagyöngyöt.

Neked tehát erre az egyetlen kérdésre kell megtalálnod mindenkor a 
választ: 'Miért jó nekem az, ami most van?'

Az igaz a hitből él!, éspedig boldogan él! Nem kell ehhez hősies hit, 
csak azt kell elhinnie, hogy Isten csak azt engedi meg gyermekei számára, 
amit Ő JÓNAK lát! Ezt a JÓT kell meglátni a gyermeknek is, és akkor már a 
Földön elérkezett hozzá az Isten országa (Márk 1;15)!

Ha ezt meg tudod értetni másokkal is, akkor ők is boldog gyermekei 
lesznek a boldogító Istennek általad!
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Megáldalak az ÖRÖM LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1468.
Kérdező: BIZONYTALAN  VAGYOK!

1. A benső énünk hangja mindig helyes?
2. Tudok szellemi kapcsolatba kerülni egy távoli emberrel?
3. Miért van félelem bennünk?
4. Félek a kudarctól, ezért bizonytalanul döntök.
5. Miért járnak rosszul a jók és a rosszak jól?
6. A jó váratlanul ér, de ha felkészülök rá, akkor csalódom.
7. Miért rágódom egy problémán oly soká?
8. Félelmünk előidézi azt, amitől félünk?
9. Nem tudok szabaddá válni valakitől.

HANG: "Gyermekem!
Ha elolvastad volna a HANG-könyvek 12 kötetét, szinte minden kér-

désedre bőséges választ találtál volna bennük! Remélem megérted, hogy nem 
írathatok külön-külön egy-egy könyvet annak az 1398 levélírónak (te vagy az 
1398-dik), aki kérdéseket tesz fel nekem. Röviden válaszolok hát.

1. Mindig a lelkiismeret hangját kell követni. Ha bizonytalan e hang, 
akkor bizonyosságra kell jutnod, mielőtt követnéd. Bizonytalan lelkiismeret-
tel nem szabad cselekedned sem neked, sem másnak!

2. A Földön nem lehet távközlő eszközök nélkül távközölni!
3. Az alapvető bizonytalanság miatt van benned félelem. Minden féle-

lem gyökere a halálfélelem és a kishitűség. E kettőt kell elrendezned, s akkor 
megszűnik a félelem!

4. Hiúsági komplexus a kudarctól való félelem.
5. Jónak lenni jó, de nehéz. Rossznak lenni rossz, de könnyű. Sokan in-

kább a bódultságot vállalják a boldogság helyett! Ezek a rövidlátó emberek. 
Hosszú távon a jóság a nyerő!

6.  Nem törvényszerű az,  amit  állítasz.  Olyan jóra kell  felkészülnöd, 
amiben nem csalódhatsz. Ilyenek az örök kincsek!

7. Az aggályosság és a lazaság olyan végletek, amelyek önneveléssel és 
Istenbe vetett hittel gyógyíthatók.

8. A földi embernek vannak megérzései, vagyis olyan jelzései a tudat-
alatti részének, amelyek gyakran figyelmeztetések!
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9. Egyedül Én vagyok az, aki minden megkötözöttségtől fel tudlak ol-
dani benneteket. Amennyire befogadod a Lelkem, annyira válsz szabaddá (2. 
Kor. 3;17).

Van még egy tizedik kérdésed is, de annak tartalma lényegében ugyan-
az, mint a kilencedik kérdésedé.

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

1469.
Kérdező: SOK KÉRDÉSEM VAN

1. Szemeim rosszabbodnak. Mi ennek az oka?
2. Miért fontosabb az embereknek a test, mint a lélek?
3. Van olyan, hogy valaki az igazi?
4. Megsemmisíthető az, ami karmikus?
5. A félelemről kérdezek.
6. Mit kell tennem az idegesség ellen?
7.  -
8. Hiányérzetem van álmomban.
9.  -
10 -

HANG: " Gyermekem!
A 7,9,10. pontokat egyáltalán nem tudta elolvasni a médiumom. A töb-

bin nagyjából átvergődte magát! Én pedig az ő tudata alapján tudom közölni 
a válaszokat, ezért ne lepődj meg, ha nem arra a kérdésre válaszolok, amit 
feltettél. Az viszont egészen biztos, hogy amit mondok, az megszívlelendő.

1. Minden testen megjelenő betegségtünet mögött egy pszichés vonás 
húzódik meg. Akinek szem-problémája van, annak meg kell vizsgálnia, hogy 
mi az, amivel nem akar szembenézni. Ez a lényeg! A gyógyszerek fontosak, 
de nem gyógyítják a kórokozót. Azt magának a betegnek kell gyógyítania!

2. Test és lélek, mindegyik fontos! A léleknek az a feladata az emberre 
önmagára vonatkoztatva, hogy egészségben tartsa a testet. A testnek pedig az 
a feladata, hogy szolgálja a lelket. Magának az embernek pedig az a feladata, 
hogy ne bántson senkit, hogy mindig tudjon mindenkinek megbocsátani, és 
segítsen ott, ahol segíthet!

3. Az az igazi társ, aki Hozzám segít közelebb!
4. Ami karmikus, az arra való, hogy helyre kerüljön általa az ember!
5. Az őszinteség hiánya sokszor okozója az emberek félelmének!
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6. Az idegesség a szeretetlenség másik neve, mint ahogy a türelem a 
szeretet másik neve! 

8. Érzelmeid sodrása elnagyolja benned azt, amit fontos volna nagyobb 
figyelemmel kísérned, amire jobban oda kellene figyelned. Ilyen pl.  józan át-
gondolása napjaidnak reggeli ima keretében! A másik emberre figyelés! Fi-
gyelés, és nem érzelmi megközelítés!

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

1470.
Kérdező: EGY KÖNYV ÉRTÉKELÉSÉT KÉREM!

Milyen tisztasággal tudtuk fogadni megjelenő könyvünk tartalmát?
HANG:  "Kedves Barátom!

Először tisztáznom kell veled valamit. Te számokkal is dolgozó ember 
vagy. Természetesnek tartod, hogy a számok megbízhatósága minden terüle-
ten és mindenkor érvényes. Nem így van!

Gondold meg! Ha az ördög kilencvenkilenc igaz mondatot mond, s egy 
olyat, amely az ő malmára hajtja a vizet, akkor mondható-e, hogy mondani-
valója kilencvenkilenc százalékban tiszta? Hát mondható, csak éppen többet 
ártasz vele, mintha azt mondanád, hogy az egész mérgezett!

Mindaz, aki egy írásról azt mondja neked, hogy az ennyi és ennyi szá-
zalékban tiszta, az ilyenkor a megtévesztő hatalmában van! Igen, mert zavart 
kelt, ködösít, összekever, tehát megtéveszt! Mérhetetlenül többet árt, mintha 
meg se szólalt volna!

Ha elolvasod az evangéliumokat, akkor látni fogod, hogy az ördög Ne-
kem soha nem hazudott, de amikor megszólalt, olyankor mindig és teljesen 
gonosz volt, és pontosan ilyen volt minden kijelentése is!

Mi hát a teendő, ha egy könyvet helyesen akarsz felmérni? Ilyenkor azt 
kell tenned, hogy a könyvben található mondanivalót részleteiben, világosan 
átlátható megfogalmazásban kell mérlegre tenned, s úgy kell megvizsgálnod, 
hogy abban az Én szívem dobog, vagy valami más élteti!

Kedves  Barátom!  Légy okos  és  óvatos!  A sátán  nem lópatákkal  és 
kecskeszarvakkal közeledik hozzátok. Ennél sokkal csiszoltabb ő!

Az okosság és óvatosság mellett csak az alázat menthet meg a lelki, 
szellemi  tönkremenéstől.  Alázatos pedig az,  aki egyrészt a meglátott  jóért 
minden gyalázatot elszenved, másrészt mindig nyitott a jobb felé!

Csak az az igazság szabadít meg benneteket, amely azonos VELEM! 
                                       Megáldalak az  
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       ALÁZATOS OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1471.
Kérdező: SZERETNÉM LÁTNI A KIUTAT PROBLÉMÁIMBÓL!

Magamra maradtam problémáimmal, és ezek beteggé tesznek.
HANG: "Drága Gyermekem!

Egyszer neked is ki kell tisztáznod magadban azt, hogy milyen az is-
tenképed? Ki neked az Isten? Hogyan vélekedsz Róla? Istenről sokfélekép-
pen lehet vélekedni, de helyesen csak egyféleképpen. Mint ahogy betegség 
sokféle van, de egészség csak egyféle!

Csak annak van helyes istenképe, aki istenét Velem azonosítja!
Szóba kell egyszer állnod azzal, hogy Isten Bennem valamikor látható 

módon megjelent a Földön, és elmondta, megmutatta azt az életformát, ami 
az egyetlen igazán emberi. De nem csak ezt tette Isten Általam! Mindannyi-
tok számára erőt és útmutatást is biztosít arra, hogy boldog emberek legye-
tek, vagyis arra, hogy ne váljatok embertelenné.

Minden emberről el lehet mondani, hogy élete két részből tevődik ösz-
sze. Az egyik az, hogy hatások érik, a másik az, hogy ő hat másokra. Velem 
olyan megváltás  jött el közétek, amely mindkét részt boldogítóvá teszi azok-
nak, akik vállalják a gondolkodásuk átalakítását. Ez olyan feltétel, amelyet 
semmivel nem lehet lecserélni, nem lehet helyettesíteni!

Az első részben az vállalja a gondolkodásátalakítást,  aki elhiszi  azt, 
hogy Isten a szeretet körén belül mindenható, tehát bármi éri az övéit, arról 
ezek nyugodtan meg lehetnek győződve, hogy számukra abban valami nagy 
jó van csomagolva! Ezért mondhattam a keresztre feszítésem előtt e szava-
kat: " Ne igyam ki a kelyhet, amit Atyám adott nekem!?" Nem arról volt ak-
kor szó csupán, hogy Isten kedvéért vállalom a rosszat, hanem arról, hogy Is-
tentől csak jó jöhet számomra!

Amikor tehát téged valami ér, akkor rá kell kérdezned magadban: miért 
jó ez nekem? Gondolkodásodat úgy kell alakítanod, hogy vedd észre azt a 
jót, amit abban az eseményben kaptál! Kivétel nélkül minden olyan esemény, 
amely kívülről jön, az valamire figyelmeztet, amit el kell kerülnöd, és vala-
mire felszólít, amit vállalnod kell.

A másik rész, tehát az, amikor te vagy hatással másokra, szintén boldo-
gító akkor, ha Velem teszed azt, amit teszel. Ennyire egyszerű. A tiszta szív 
és a békességet, egységet teremtő szándék feltétlenül boldogítja azt, aki eze-
ket magában hordja (Máté 5;8-9)!
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Drága Gyermek! Egy kupica pálinkát sem adnak ingyen! Vedd termé-
szetesnek,  hogy a  boldogságnak ára  van.  Az ár:  a  gondolkodás-átalakítás 
(Márk 1;15)!

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

1472.
Kérdező: "LÁTÓ" GYERMEKEM VAN

1. Gyermekem látja mások aura-színeit.
2. Máriával kapcsolatos álmaimról kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A hangsúlyt nem szabad arra tenni,  hogy gyermekeid mit  látnak! 

Arra  kell  tenned  a  hangsúlyt,  hogy gyermekeid  megteszik  kötelességüket 
vagy sem! Ez a lényeg! A különlegességek általában inkább nehezítik egy-
egy ember lelki előrehaladását, semmint könnyítenék.

2. Álmaid egyértelműen arra hívják fel figyelmedet, hogy Mária irántad 
való szeretetére gyakran kell gondolnod, mert az erőforrás számodra, hogy a 
magadra vállalt földi feladatodban helyt tudj állni!

Drága Gyermek! Mindaddig testvérem vagy, amíg azt éled meg, hogy 
az Én Édesanyám a te Édesanyád is! Mária anyai szeretete nem csökkent 
gyermekei iránt az elmúlt két évezredben. De vigyázz! Itt sem arra kell ten-
ned a  hangsúlyt,  hogy Mária  irántad  való  szeretetének  örülj,  hanem arra, 
hogy Mária örüljön a te iránta való szeretetednek. Arra kell tenned a hang-
súlyt, hogy hallgass Anyánkra, és nem arra, hogy Ő hallgasson rád!

Szeretettel felhívom figyelmedet az eddig megjelent HANG gondolata-
ira.  Az eddig megjelent  12 kötet  olyan kincsesbánya számotokra,  melyről 
Máté 6;20-ban olvashatsz!

Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1473.
Kérdező: ÁRTHATNAK NEKEM A SZELLEMEK?

1. Azok a szellemek, akikkel beszélgetek, árthatnak nekem?
2. Nem tudom, mitévő legyek nagyobbik gyermekemmel?

HANG: „Drága Gyermekem!
1. Mindenki csak önmagának árthat. De úgy is mondhatom, hogy min-

den árthat bárkinek, ha engedi, hogy ártsanak neki. Ez azt jelenti, hogy az az 
ember, aki reggeli imájában megbeszéli Velem az elinduló nap feladatait, és 
erre kéri áldásomat, annak semmi sem árthat. De aki nem hiszi el, hogy azért 
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vagyok szívében, mert építeni, buzdítani és vigasztalni szeretném őt minden-
kor, az nem tud erőt meríteni az Én jelenlétemből napi gondjai közepette.

2. Gyermeked azért nehéz eset, mert olyan engedményeket adtál neki, 
amely engedmények lehetővé tették számára azt, hogy ne viselje teljes súly-
lyal tetteinek következményeit.

Ha valaki beteg, akkor különösen fontos, hogy szabadságát korlátozzá-
tok, mivel nem tud megfelelően vigyázni magára! Ha pedig felnőttként akar 
szabad lenni, akkor neki kell vállalnia szabadságának felelős terhét is, s nem 
szabad ezt átvállalni tőle. Bűnrészes az a szülő, aki  szeretet címen magára 
veszi  gyermeke helytelen viselkedésének következményeit.  Az ilyen szülő 
nem szereti helyesen gyermekét!

Világosan meg kell fogalmaznod nagylányod számára azokat a feltéte-
leket, amelyeket neki meg kell tartania, ha veletek akar tovább élni. Ha pedig 
nem vállalja, akkor el kell távoznia otthonról!

Mindaddig, amíg megkötözött  vagy vele,  nem tudok segíteni neked! 
Az Én Lelkem a szabadság lelke (2Kor 3;17)!

Gyermekem! Az Isten sem teheti meg azt, hogy ne legyen pokol annak 
az élete, aki nem akarja magára nézve kötelezőnek elfogadni a tíz parancsot, 
mint az Istenhez tartozás feltételeit. Ne hidd hát, hogy te jobb lehetsz Isten-
nél! Nem teszel jót gyermekednek, ha megkönnyíted számára a bűnös életet! 
Ha ő a poklot választja, és te mellé állsz, akkor neked is pokol lesz az életed, 
s ezt Én megváltoztatni nem tudom! Megtérés nélkül nincs béke az emberi 
szívben!

Megáldalak a HATÁROZOTTSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1474.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

1. Segíteni kellene nővéremen.
2. Egy szép álomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
 Írod, hogy már harmadszor kérdezed a HANG-ot. Ha az eddig megje-

lent 12 kötet HANG-könyvet elolvasod és átgondolod, akkor feltétlenül meg-
kapod kérdéseidre a bőséges választ. Most röviden válaszolok.

1. Én csak azon tudok segíteni, aki lelke mélyén vágyik Utánam! Sen-
kit nem tudok megjavítani akarata ellenére!

2. Minden olyan álom, amely békével tölt el, egyben erőforrás is az élet 
ébrenlét állapotában.
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Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1475. 
Kérdező: M. És R. MIÉRT JÖHET ROSSZ A JÓAKARATBÓL?

1. Sok érdekes látomásra kérünk magyarázatot!
2. Jót akarok, és rossz lesz belőle. Miért?

HANG:  "Gyermekeim!
1. Vannak emberek, akiknél könnyen megy a kivetítés. Ez részben al-

kati kérdés, részben pedig az idegek és a fantázia játéka. A szellemek materi-
alizálódása nem plafonon történik!

2. Aki a jót erőszakosan akarja, az nem jót akar. Jót csak jól lehet akar-
ni, tehát úgy, hogy a másik ember szabadságát nem szabad figyelmen kívül 
hagyni!

Leveletekben írjátok, hogy olvastátok a HANG-könyvet. E könyvekből 
már  12 (tizenkettő)  kötet  jelent  meg.  Ha elolvassátok e könyveket,  akkor 
olyan életszemléletre tesztek szert, amely kivezet benneteket a problémák út-
vesztőiből.

Megáldalak benneteket az OKOSSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1476.
Kérdező: EGY HALÁL KÖRÜLMÉNYEIRŐL

Apám halála Isten szándéka szerint történt?
HANG:  "Drága Gyermekem!

Ha te annyira szereted édesapádat, amint írod leveledben, akkor gon-
dold el, hogy Én aki a SZERETET vagyok, mennyire szeretem őt! 

Higgyetek jobban Bennem! Próbáljátok megérteni, hogy az egymásért 
való aggódás csak ott és addig értelmes, ahol és ameddig szívetek szeretetét 
növelni tudja ez az aggódás mindenki iránt!

Kétségtelen, hogy amíg a földi életben társutasok vagytok, amíg lehe-
tőségetek van Rólam tanúságot tenni egymás előtt, addig az együtt élők egy-
más iránti szeretetüket könnyen összekeverik az Irántam való szeretettel. De 
ha valaki  eltávozott  tőletek  a földi  életből,  akkor rá kell  ébrednetek arra, 
hogy nem egymásra, hanem a szívetekben lévő jelenlétemre kell jobban fi-
gyelnetek, mert a halál pontosan azt közli a Földön maradottakkal, hogy ha-
zátok a mennyben van.
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Jobban kell tudatosítanod, hogy mindaz a szeretet, amelyet akár édes-
apádtól, akár mástól kaptál és kapni fogsz még, az elsősorban annak szívét 
gazdagította, aki e szeretetet magában hordta és magából sugározta!

Arra is fel kell hívnom figyelmedet, hogy azok a szentségi eszközök, 
amelyek különböző egyházakban rendelkezésére állnak azoknak, akik ezekre 
jogosultak, nem kötik meg az Én kezemet! Nem Miattam vannak a szentsé-
gek, hanem miattatok! Ha tehát valaki bármilyen ok miatt nem használta eze-
ket, az Nekem nem vetett akadályt! Én nem szertartások által üdvözítek sen-
kit, hanem Önmagam által! Ha valaki hisz Bennem, remél Bennem, abban az 
Én szeretetem akkor is jelen van, ha ezt nem pecsételi le semmiféle szertar-
tás.

Nagyon jól tetted, hogy nem emlegetted édesapád előtt  a halál közel-
ségét! Semmiképpen nem tudta volna megérteni azt, amit aztán halála által 
megtapasztalt, vagyis azt, hogy életének boldogítóbb fele pontosan a halállal 
kezdődött el!

Vannak  őrangyalaitok!  Velük  foglalkozzatok  többet!  Ez  kívánsága 
édesapádnak is! A szellemvilágban REND van! Boldogító REND! Csak rö-
vid ideig kívánják azok, akik átlépik a halál kapuját, hogy némi kapcsolatot 
tartsanak fönn veletek. Az Örök Atya végtelen szeretetének áldását hordoz-
zák számotokra azok az angyalok, akiket őrangyaloknak neveztek.

Szeretném, ha jobban ismernél, ha többet foglalkoznál Velem!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
1477.
Kérdező: MI VÁR RÁNK HALÁLUNK UTÁN? 

1. Szeretnék többet tudni a földi élet utáni életről!
2. Szeretnék jó tanítványa lenni Jézusnak!

HANG: „Drága Gyermekem!
Bármilyen szépet és jót gondolsz Istenről és Isten országáról, az mind 

elmarad attól, ami vár rátok.
Ha elolvasod az evangéliumokban azokat a részeket, amelyek arról az 

ORSZÁGRÓL szólnak, ahová elmentem,  hogy helyet készítsek nektek, ak-
kor magad is látni fogod, hogy nagyon kevés és hallásra vérszegény szavak-
kal  tudtam csak  utalni  annak milyenségére,  mert  minden  szó  vérszegény, 
amely azt akarja érzékeltetni, hogy mit jelent az, amikor a végtelen és min-
dent felülmúlóan boldogító Isten teljesíti minden kívánságát annak, aki Érte 
élt a Földön, s igyekezett teljesíteni Istennek azokat a kívánságait, amelyek 
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már a Földön is a ti javatokat szolgálták. Ha egyszer színről színre látni fo-
god ŐT, AKI Bennem úgy jelent meg közöttetek, hogy elmondhattam: "Aki 
Engem lát, látja az Atyát!", akkor megérted, hogy a földi életben megfogal-
mazható gondolatok egyszerűen csak elnémulni tudnak Isten szépsége, nagy-
sága, jósága, dicsősége előtt!

2. Mint tudod, a tanítvánnyá tevés és tanítvánnyá levés egy gyékényen 
árul. A szellemvilág kincsei azáltal gyarapodnak, ha tovább adjátok. Tanulni 
és tanítani! Látni és láttatni!

Te kaptál Lelkemtől olyan benső érzékenységet, amellyel jobban meg 
tudod fogalmazni lelki élményeidet, mint egy átlag ember. Ez arra is alkal-
massá tesz téged, hogy jobban tudd beleélni magadat mások problémáiba, és 
így olyankor is tudsz hatékony szavakat találni, amikor mások már tehetetle-
nek.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
1478.
Kérdező: NAGYON BONYOLULT AZ ÉLETEM!

1. A rohanó élet felületessé tesz.
2. Kimerít az állandó éjszakázás.
3. Szeretnék tisztábban látni!
4. Lehet-e az egész napom Érted végzett ima?
5. Szellemi, lelki tanításokkal szeretnék foglalkozni!
6. Ne foglalkozzam a Neked felajánlott gondokkal?
7. Helyemen vagyok? Kérjem őrangyalomat többször?

HANG: "Drága Barátom!
Nem tudom annál egyértelműbben, világosabban tudomásotokra hozni, 

hogy mennyire szeretlek benneteket, mint eddig tettem!
Ha valóban elhiszed, hogy vagyok, és érted vagyok, akkor el kell fo-

gadnod önmagadat! Így fogadsz el Engem is! Nem helyetted, hanem veled és 
érted élek! Életednek azon területeit tehát, amelyek értelmed használatát és 
felelős döntéseidet jelentik, te át nem adhatod, és Én át nem vehetem!

Ezek után válaszolok némely kérdésedre.
4. Ha reggeli imádban felindítod magadban azt a szándékot, hogy gon-

dolataidat, szavaidat és cselekedeteidet Irántam való szeretetből akarod tenni, 
akkor egész napod Értem végzett imádság lesz. De azt is fontosnak tartom, 
hogy az esti imádban próbáld felmérni ilyenkor, hogy az elmúlt napon ho-
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gyan imádkoztál!  Imádkozni  sokféleképpen lehet,  de  jól  imádkozni,  csak 
egyféleképpen: őszintén!

6. A nekem felajánlott gondjaid "gond" jellege feltétlen kell hogy meg-
szűnjön, de e "gondok" rád eső részét neked kell boncolgatnod. Amint az 
előbb említettem: veled és érted mindent, de helyetted semmit!

7. Akkor vagy helyeden, ha Én otthont találok benned! Ami pedig őr-
angyalodat illeti,  ő nagy erőket tud mozgósítani érdekedben, ha feléje for-
dulsz!

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

1479.
Kérdező: FÉLEK!

1. Valami félelem van bennem.
2. Meg fog gyógyulni teljesen a szemem?
3. Erőt kérek, és azt, hogy időmmel jobban gazdálkodjam.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Hitben kell növekedned! Ennek módja az, hogy csinálj úgy, mintha 

egyre jobban hinnél! A te félelmed karmikus eredetű. Ez azt  jelenti,  hogy 
volt olyan életed, amelyben úgy viselkedtél, hogy mások féltek tőled. Neked 
most ezt, mint magaddal hozott karmát, bátor hittel kell jóvátenned! Ebben 
Én nagyon segíteni akarlak!

2. Lelkileg kell vállalnod, hogy szembenézz problémáiddal, akkor testi 
szemed is javulni fog.

3. Örömmel adom erőmet! Az Én erőm a te erőd is! Ne feledd: benned 
élek! Én mindig egy vagyok az erőmmel, tehát ez  a tiéd is, ha Én a tiéd lehe-
tek!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

1480.
Kérdező: SOK A KUDARC ÉLETÜNKBEN

1. Férjem vállalkozásai kudarcot vallanak.
2. Imáimat nem tudom végigmondani.
3. Csak akkor megyek templomba, ha más nincs ott.

HANG: "Drága Gyermekem!
Ha elolvastad volna az eddig megjelent  mind a 12 HANG könyvet, ak-

kor kérdéseidre bőséges választ kaptál volna Tőlem. Én azért diktálom eze-
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ket, hogy elolvassátok, és nem azért, hogy újra és újra válaszoljak ugyanarra 
a kérdésre. De röviden válaszolok most is.

1. Nem tudom megáldani azt, aki nem Nálam keresi élete megoldását.
2. Ha nem kötött imákat mondasz, ha saját szavaiddal emeled lelkedet 

Hozzám, akkor nem lesz olyan problémád, amivel a második kérdéseddel 
Hozzám fordultál.

3. Biztosan javadra válik, ha olyankor vagy templomban, amikor má-
sok nincsenek ott, de ki kellene próbálnod, hogy milyen hatással van rád az, 
amikor többen vannak ott. Ha olyankor nem érzed jól magadat, akkor meg 
kell kérdezned magadtól, hogy mi ennek az oka.

A szentmisében, az úrvacsorában Én magamat kínálom nektek ételül. 
Tehát egy nagy segítséget ajánlok fel nektek!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1481.
Kérdező: HELYTELEN A SOK TÉVÉZÉS?

1. Gyűrűm valóban energiát áraszt?
2. Helyteleníti Isten azt, ha sokat nézem a tévét?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha a gyűrűd önmagában többletenergiát sugározna, akkor ezt tőled 

függetlenül is tenné. Akik arra kértek, hogy te használd e gyűrűt gyógyító erő 
továbbadására,  azok azért  fogalmaztak  így,  mert  lelkükben azt  élték meg, 
hogy neked szükséged van erre, mint eszközre. Igen. A hited által tud áradni 
belőled a gyógyítás ereje, s te ezt magad és mások érdekében is jó, ha hozzá-
kapcsolod a gyűrűdhöz. De ne hidd, hogy a te hited nélkül tudna e gyűrű 
gyógyítóan működni! Ha ezt hinnéd, akkor babonás lennél. De így, ha tudod, 
hogy hited által és azoknak hite által, akik gyógyulni akarnak, e gyűrű eszköz 
arra, hogy te átadd, ők pedig átvegyék az Én gyógyító erőmet.

Nem szükséges neked külön keresni alkalmat a gyógyításra. Elég, ha 
felhasználod az adott alkalmakat.

2. A tévé nézését Isten nem helyteleníti mindaddig, amíg magadban is 
nem ébred fel valami jogos helytelenítés. Ilyen pl. az, amikor valaki tudja, 
hogy nem tud felkelni időben másnap, mégis fennmarad nézni a tévét. Az 
ilyen magatartás természetesen helytelen!

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

1482.

1632.



Kérdező: S.O.S.
Segítséget kérek!

HANG: „Drága Gyermekem!
Megmondom, hogy mire vagyok képes, és azt is megmondom, hogy 

mire nem vagyok képes.
Mindenre képes vagyok azok számára,  akik hisznek Bennem! Tehát 

nemcsak Nekem, hanem Bennem hisznek. Az hisz Nekem, aki igaznak fo-
gadja el azt, amit tanítottam. Az hisz Bennem, aki ráteszi életét az Én tanítá-
somra, vagyis befogad Engem önmagába. Ez jeleni azt, amit János 14;23-ban 
olvasol.

Amire nem vagyok képes, az a következő. Nem vagyok képes jóra for-
dítani az elkövető számára azt  a rosszat,  amit  nem bánt meg az elkövető. 
Nem vagyok képes senki helyett megtenni azt, amit az illetőnek kell megten-
nie. Csak mással és másért, de sohasem más helyett! Te segítséget kérsz Tő-
lem. Ez nagyon okos dolog! Fogadd el felkínált segítségemet! Ha hiszel, a 
hívőnek minden lehetséges (Márk 9;23)! Még az is, hogy a földi élet poklá-
ban Mennyországot hordjon szívében (János 14;27)!

Megáldalak a HIT, a BIZALOM és a BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1483.
Kérdező: FURCSA DOLGOKAT LÁTOK

1. Valaki fejében fehér mezőben fekete foltok voltak.
2. Mit és miket látok?
3. Lezárult egy szakasza életemnek.
4. Tovább szeretnék fejlődni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Egyrészt senki sem tökéletes teljesen, másrészt senkinek sem tökéle-

tes a látása teljesen. Egyedül Isten előtt világos és tiszta minden "látás".
Óvakodnotok kell  minden  megítéléstől,  mert  a nagy  megtévesztő  na-

gyon ért ahhoz, hogy kit és hogyan járasson le. Te mindig azt figyeld, hogy 
mit mond a másik, és ne azt, hogy hogyan látod őt. A látás amennyit segíthet, 
annyit árthat is! Ha pozitív értékű lenne a harmadik szem, akkor mindenki-
nek kinyílna ez. De mivel ez semleges értékű, ezért nagyon óvatosan kell 
bánnod vele!

2. Amit, amiket látsz, azért látod, hogy okosan tudj szeretni, és soha 
nem azért, hogy minősíts embereket. Egyedül magad felé megengedett a mi-
nősítés, de még így is csak mértékkel!
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3. Igen, lezárult egy életszakaszod. Sok karmikus görbéd egyenesedett 
ki ekkor. Még döntésedet meg sem valósítottad, e döntés hatása már meg is 
valósult benned!

4. Az alázat feltétlen feltétele minden lelki, szellemi fejlődésnek, mivel 
lényegéhez tartozik a nyitottság. Fejlődésed soha nem állhat meg! Örökkön 
örökké kell tartania a látás-szeretés egymást transzformáló életformádnak!
   Megáldalak ERŐMMEL, BÉKÉMMEL, BÖLCSESSÉGEMMEL!"

*******************************************************
1484.
Kérdés: GYILKOSSÁG AZ ÁLLAT MEGÖLÉSE?

1. Az állatok megöléséről kérdezem a HANG-ot.
2. Lukács 11;34-ben az "egy" szem nem azonos a harmadik szem-

mel?
3. Jézusra gondolva a kenyér és bor fogyasztása áldozás?
4. A torinói lepelről kérdezem a HANG-ot.
5. Én választottam anyámat vagy szellemi vezetőim?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Minden az emberért van, az ember pedig Istenért! Megtéveszt ben-

neteket a látszat! A létezés szintjén nincs különbség a szúnyog, a tetű és egy 
versenyparipa között!  Mindegyik a maga területén olyan valóság,  melyről 
maga ez a valóság nem tud! Nincs személyisége! Egyik sem a szeretet tárgya! 
Ahogy a növények között a tarack, a konkoly és a tulipán szintén nem külön-
böznek lényegileg egymástól. Ma vannak, holnap a kemencébe kerülnek. Eb-
ben nincs  semmi  erkölcstelenség,  amint  a  vágóhidak működésében sincs! 
Megtéveszt benneteket a látszat! A faj- és önfenntartás ösztönének különbö-
ző körülményekben különböző megnyilvánulásai vannak. Ez nagyon hasonló 
az ember életében is azon a szinten, ahol e két ösztön működik. De növény-
nél, állatnál,  sőt embernél is az ön- és fajfenntartás ösztöne kizárólag arra 
való, hogy a szellemi lények tudjanak fejlődni általuk, és semmiképpen sem 
arra valók, hogy szolgálják e két ösztön létét. 

Aki növényt, állatot pusztít, nem gyilkol ! Ha értelmével megalapozot-
tan teszi, tehát úgy, hogy az emberi szellem ennek hasznát veszi, akkor az 
ilyen pusztítással jót tesz! Az ember, ha embert öl, akkor gyilkol! Ég és föld 
a különbség a kettő között!

Sajnos, ma sokan vannak olyanok a Földön, akik számára fontosabb 
egy öleb, mint a szomszéd gyermeke! Az éhező emberekről nem is beszélek!
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Értsd meg! Bármit teszel, a Föld és az ember alatti világ úgyis elpusz-
tul! A ti feladatotok az, hogy keressétek az Isten országát és azokat az örök 
igazságokat, amelyek az emberek szolgálata által akarják szeretni Istent! Az 
állat- és növényvilághoz való hozzáállásotok attól kapja erkölcsi tartalmát, 
hogy mennyire használjátok, alkalmazzátok ezeket az emberek iránti szerete-
tetek kimutatására!

2. A Vulgátában található szimplex szó nem azonos az "egy" szóval! A 
harmadik szem olyan benső "látás", amely önmagában nem hordoz erkölcsi 
értéket. Egy látó nem erkölcsösebb attól, hogy lát! Attól erkölcsös mindenki, 
hogy szeret! Sok állat rendelkezik olyan harmadik "szemmel", amelyet em-
ber soha el nem ér. Szinte minden kutya látja gazdáját, amikor az még csak a 
harmadik utcában jön!

3. Nem áldozás az, ha Rám gondolva fogyaszt valaki kenyeret és bort. 
Az Úrvacsora, a Szentmise olyan közösségi aktus, melyhez szükséges a kö-
zösségtől  kapott  meghatalmazás.  Természetesen szent  cselekedet,  ha Rám 
gondolva fogyaszt valaki kenyeret és bort, mint ahogy szent cseledet minden 
munka, amelyet Értem, Velem végez valaki!

4. Az említett lepel jó arra, hogy Hozzám fordítson benneteket. Erre 
való!

5. Semmiképpen sem ellenedre választottad anyául azt, akit választot-
tál.  Általában soha nem egyéni  döntés  egy ilyen választás!  De feltétlenül 
szükséges végkifejlettségében a beleegyezés!

Barátom! Vállald a gondolkodás-átalakítás nehéz munkáját. Ezt úgy tu-
dod megtenni, ha nem arra teszed a hangsúlyt, hogy hogyan lehetne kiszaba-
dulni egy probléma szorításából, hanem úgy, hogy felteszed magadnak ezt a 
kérdést: miért jó ez nekem? Mint tudod, Isten a körülményeidnek is Istene, s 
Én erőmet  akkor  tudom benned működtetni,  ha értelmeddel  is  besegítesz 
ebbe Nekem!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a TÜRELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1485.
Kérdező: TANÁCSOT KÉREK!

Jelen és további életemről.
HANG: "Drága Gyermekem!

A földi  élet  lényegéhez  tartozik  az  a  vergődés,  melyben  eldöntitek, 
hogy jól akarjátok érezni magatokat, vagy arra törekedtek, hogy mások jól 
érezzék magukat általatok.
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Első hallásra ellentétesnek tűnik az előző kijelentésem. De ha elmé-
lyülten átgondolod, akkor látni fogod, hogy csak a felületen tűnik ellentmon-
dásnak a tartalma. Igen, mert rövid távon mindig falnak ütközik, tehát rosz-
szul érzi  magát az, aki a hangsúlyt arra teszi,  hogy jól érezze magát, míg 
hosszú távon pontosan akkor fogja mindenki jól érezni magát, ha arra törek-
szik, hogy mások jól érezzék magukat általa.

Itt meg kell kissé magyaráznom, mit értek az alatt, hogy valaki jól érzi 
magát. Természetesen a benső békét! Nem arról van szó tehát, hogy mások 
pillanatnyi szeszélyeit kell kielégítenie bárkinek is, hanem arról, hogy tanú-
ságot kell tennie, de elsősorban nem szóval, hanem magatartással arról, hogy 
Nálam meg lehet találni a benső békét.

Amíg valaki Nálam nem találta meg benső békéjét, addig lelkileg hon-
talan! Csak az találja meg Nálam benső békéjét, aki azt Nálam keresi! E té-
ren szóról szóra kell venned azt, amit Lukács evangéliuma 11-dik fejezeté-
ben 9-től 13-ig bezárólag olvasol.

Drága Gyermekem! Nagyon fontos az, hogy a boldogság és a bódultság 
ne keveredjen össze benned!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1486.
Kérdező: SZÓMAGYARÁZATRÓL, IMÁRÓL, ÁLOMRÓL

1. A Bibliában található lélek, feltámadás mit jelent?
2. Anyámért hiába imádkozom?
3. Világháborúról és egy fehér hajóról álmodtam.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha a Bibliával kapcsolatban kérdezel, akkor jelöld meg a pontos he-

lyet, hogy mások által is értékelhető választ tudjak adni.
A lélek halála alatt általában az Istentől való elfordulást kell érteni. A 

feltámadásnak pedig a ténye  a fontos, és nem a hogyan-ja!
2. Imáid nagyon kedvesek! Ne légy türelmetlen! E téren a forrás a fon-

tos, és nem az eredmény! A forrás pedig nem más, mint részedről az imád-
kozásod! A többi az égiek dolga, akik jobban szeretik anyádat, mint bárki a 
világon!

3. Háborús álmaid, sajnos, nem üres álomképek! Világotok megérett a 
pusztulásra! Valóban csak "fehér hajón" lehet olyan kikötőbe jutni, ahol biz-
tonságban érezheti magát az, aki eljutott oda.

Adj hálát gyakrabban Istennek, amiért annyira szívén viseli sorsodat!
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Én, Jézus, megáldalak a  HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1487.
Kérdező: KAPCSOLATOKRÓL

1. Anyám és közöttem megromlott a kapcsolat.
2. Társammal karmikus a kapcsolatom?
3. Hangokat hallok, amelyek ijesztőek.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Egy kapcsolat nem romlik meg csak úgy! Két ember kapcsolatában 

mindkét embernek vannak jogai és kötelességei. Egy kapcsolat akkor romlik 
meg, amikor az  egyik a másikat valami miatt nem tudja szívlelni. Minden 
emberi kapcsolat egyben szabadságharc is mindaddig, amíg valamelyik vagy 
meg nem adja magát, vagy szabaddá nem válik lélekben a másiktól. Felnőtt 
ember ne adja meg magát másik felnőtt embernek akkor sem, ha az a másik 
szülő vagy házastárs. Ne, mert ha bárki beleegyezik abba, hogy ember felette 
uralkodjék, akkor már le is mondott arról, hogy lelkiismeretének mindig el-
sőbbséget adjon. Pedig ez a legfontosabb!

2. Soha ne legyen szempont számodra az, hogy kapcsolatod valakivel 
karmikus vagy sem! Az ilyen szempont mindig azt a veszélyt hordja magá-
ban, hogy fel akar menteni bizonyos felelősség alól. Egy kapcsolatban mind-
két félnek azt kell szem előtt tartania, hogy Istennek tetsző legyen a viselke-
dése a másikkal szemben.

3. Tőlem még akkor sem jönnek ijesztő hangok, ha korholok vagy ke-
ményen bírálok valakit. Én a szeretet vagyok, s ez még a legkeményebb sza-
vaimból is kiérződik. Hogy is mondhatnék ijesztőt, amikor arra kértelek ben-
neteket, hogy NE FÉLJETEK!

Kedves  Barátom!  Légy józan  és  megfontolt!  Életedben  a  gyökeres 
megoldás Én vagyok. Minden más tüneti kezelés csupán, mely előbb-utóbb 
boldogság helyett bódultságot eredményez, és boldogtalanná tesz!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1488.
Kérdező: HALOTTAIMRÓL

Meghalt szüleimről szeretnék hallani!
HANG: "Drága Gyermekem!

Mindannyian utasok vagytok a Föld-bolygón, s nem egyszerre van er-
ről a leszállás mindenkinek, hanem külön-külön. Tudom, hogy amíg együtt 
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utaztok, addig gyakran nem a végállomásra irányul figyelmetek, hanem úti-
társaitokra. Azt is tudom, hogy ez a szeretet megnyilvánulása. De a döntő 
mégis az, hogy mennyire látsz a szíveddel, vagyis mennyire vagy hitből élő 
ember! 

Komoly gondot  jelent  számomra  az,  hogy megfelelő  helyre  tegyem 
Magamat életetekben. Mindaddig, amíg ez nem sikerül, nem tudom a halál 
angyalát olyan jó barátnak bemutatni, aki semmiféle szeretetszálat szét nem 
tép, csupán lehetővé teszi annak is, akit elvitt, azoknak is, akik itt maradtak, 
hogy a mulandóság helyett az örök értékekre irányuljon tekintetetek. Mert a 
halál jó barát!

A szeretet szálai az Én Szent Lelkem! Ezért nemcsak nem tépheti el 
semmi, de egyenesen nagyobb teret ad a halál pillanata arra a megholtnak, 
hogy a tiszta szeretet szándékával szeresse tovább az itt maradottakat.

Szüleid tehát nem eltávoztak, hanem átváltoztak! Ez azt jelenti, hogy 
jobban tudnak segíteni neked abban, ami a lényeg, mint akkor tették, amíg a 
Földön voltak. Ezért  volna nagyon fontos, hogy jól tudj látni  a szíveddel, 
vagyis hitből élő ember légy! De nemcsak ezért! Azért is fontos volna mélyí-
teni hitedet, mert szüleid is, mint általában minden földi halandó, hoztak ma-
gukkal olyan problémákat, megkötözöttségeket, amelyek megoldásában imá-
id által képes vagy segíteni rajtuk!

Szeretettel kérlek, hidd el, hogy az az ország, ahová ők előtted elmen-
tek, téged is vár! Kapcsolatotok nem szűnt meg! Szeretetük nagy segítség őr-
angyalodnak, aki mindig érdekedben serénykedik!

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

1489.
Kérdező: SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK!

1. Jó helyen vannak elhalt szüleim?
2. Az, akit szeretek, nem viszonozza ezt úgy, ahogy szeretném.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem győzöm hangsúlyozni számotokra azt,  amit  mindannyian na-

ponta megtapasztaltok, de tudatotokban mégsem akartok ennek a megtapasz-
talásnak helyet adni. Nem győzöm hangsúlyozni a földi élet mulandóságát! 
Minden pillanat búcsúzás a Földön! Csak a Velem való kapcsolat örök!

Szeretteiddel is az történt, ami veled is hamarosan történni fog! Ők is, 
te is  belekerültök abba a Fénybe, amelyben olyan önismeretre juttok,  ami 
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megmutatja helyeteket abban a nagy EGÉSZBEN, mely a Teremtő gondolata 
teremtényeivel kapcsolatban.

Hiába akarnám ecsetelni meghalt szüleid állapotát, a földi kategóriák 
nem alkalmasak arra, hogy hiteles tudósítást adjak nektek az itteni látás ho-
gyanjáról. Minden olyan információ, amely a tér-időn túli dimenzióról tér-
időben élőket tudósít, több félreértésre ad lehetőséget, mint helyes ismeret-
szerzésre.  Csak  általánosságokat  mondhatok.  Csak  ilyeneket:  jól  vannak, 
örülnek, tartják a kapcsolatot veletek, stb., de ezek mind egészen más tartal-
mat hordoznak, mint ti e szavak alatt a Földön értetek! Ezért nem beszéltem 
ezekről sokat sem akkor, amikor názáreti  Ácsként, vándortanítóként éltem 
közöttetek, sem most, amikor sugallatok által, médiumokon keresztül adok 
válaszokat kérdéseitekre.

Soha  ne  legyen  lelkiismeretfurdalásod  amiatt,  amin  változtatni  már 
nem tudsz. A állapotszerű lelkiismeret-furdalásnak másik neve bűntudat. Ez 
annak a  bűnbánatnak  elrontott  formája,  amely szükségszerűen jelentkezik 
olyankor, amikor valaki lelkiismerete ellen tesz. A bűnbánatot sem elfojtani, 
sem eltúlozni nem szabad. Aki elfojtja, az bekérgesedik lelkileg. Aki eltúloz-
za, azt boldogtalanná teszi az a bűne, amit pontosan azért engedett meg Isten, 
hogy gondolkodás-átalakításra késztesse, és ezáltal boldoggá, Istenre találttá 
tegye elkövetőjét.

2. Az Én végtelen szeretetemet alig viszonozza valaki úgy, ahogy sze-
retném, és mégis boldog vagyok! Amit te most magadban szeretetnek érzel, 
az sokkal inkább önzés, mint szeretés! Ezért nemcsak fáj, de boldogtalanít is. 
Az igazi szeretet is tud nagyon fájni, de mindig boldogítja azt, aki a szeretet 
útját választotta.

Drága Gyermekem! A te békéd Nálam van! Csak Bennem bízhatsz ha-
tártalanul. Igen, mert vagy elfogadsz életed értelmének, vagy értelmetlen ma-
rad életed!

Én nagyon szeretlek! Ezért vagyok boldog! Te sem azáltal leszel bol-
dog, ha mások érted élnek, hanem azáltal, ha te Értem élsz!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1490.
Kérdező: MÁST MOND A SZÍV ÉS MÁST AZ ÉSZ

Egy olyan kapcsolatról kérdezem a HANG-ot, amely a józan  ész alap-
ján       
          nem megengedett, de a szív szava mást mond.
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HANG: "Drága Gyermekem!
Enni, inni, aludni, dolgozni, szórakozni és szaporodni, ezeket minden 

ember alatti mozgó élőlény természetesnek tartja a maga számára. (Élesen 
kifejezve: erre minden állat képes.) Az ember tehát nyaktól fölfelé kezdődik! 
Vagyis attól ember az ember, hogy tud áldozattá válni akkor, ha józan esze 
ezt diktálja, és képes élesen megkülönböztetni a mulandóságot az örök érté-
kektől.

A te esetedben feltétlenül figyelembe kell venned az illető családi kap-
csolatait, mert ő már ilyen értelemben elkötelezett, és a te irányodban erre 
akkor sem volna képes, ha ezt megpróbálná.

Drága Gyermek! Értsd meg! Mások boldogtalansága árán senki sem le-
het boldog, s itt az első láncszem a döntő. Vagyis te nem mondhatod, hogy a 
te boldogtalanságod árán lesz esetleg boldog az a család, akiről írtál. Nem 
mondhatod, mert te ott már csak második láncszem lehetsz.

Kérted, hogy rövid, tömör legyek. Hallgatok rád! 
Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
ERŐM és SZÍVBÉKÉM  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1491. 
Kérdező: KÉRDÉSEK ÖZÖNE

 Tizennyolc kérdés.
HANG: "Kedves Barátom!

Most föltettél tizennyolc kérdést. Pár héttel előbb feltettél tizenhat kér-
dést. Én nem azért válaszolok a kérdésekre, hogy azok még több kérdést hoz-
zanak föl a kérdező lelkéből, hanem azért, hogy válaszaimat átgondolva te-
gyék életté azok tartalmát. Ha nem ezt teszitek, akkor ez az egész párbeszéd 
nem más, mint egy érdekes, időrabló játék, amelyet hasznosabb nem játsza-
ni!

Minden körülmény tükör! E tükörben kell meglátnia mindenkinek azt, 
hogy miképpen változtassa meg gondolkodását. Gondolkodását, és nem a kö-
rülményeit! Az önismeret erre való!

Az önismeret és istenismeret egy gyékényen árul. Aki helyes önisme-
retre törekszik, az lemond arról, hogy mások megismerésével, bajával foglal-
kozzék, mert rájön, hogy ezáltal fognak mások bőven foglalkozni ővele. És 
ilyenkor másokat is  felszólíthat  arra, hogy olyan önismerettel  foglalkozza-
nak, amely helyes istenismeretre vezeti őket.
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A gondolkodás-átalakítást nem lehet tanítani! Azt csak az tudja önerejéből az 
Én erőm igénybevételével megtanulni, aki a megvalósítás, a megtapasztalás 
szintjén vállalja annak megélését.

Megáldalak, hogy erősödj a HIT-ben!"
*******************************************************

1492. 
Kérdező: SZERETET-KÖRÜNKRŐL, SZERETETLÁNGRÓL

1. Két álomról: egy kisbabával és Jézus szenvedő 
    arcával álmodtam.
2. Meditációmban kaptam egy nevet. Mit jelent e név?
3. Szeretet-körünkről kérek véleményt!
4. Szűzanyától kérdezek a Szeretetlángról.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmaid ébren lévő állapotodat akarják harmóniába hozni. Azért nem 

mehetek bele részletes magyarázatba, mert mire megkapod válaszomat, már 
nem aktuális álmod mondanivalója. Csak olyan álmoknak tudom megadni 
bővebb magyarázatát, amelyek gyakran visszatérő álmok.

2. Bizonyos betűk egymás mellé kerülése meditáció közben nem vélet-
len, de nem is olyan kulcsszó, amelyet  feltétlenül meg kellene fejtenie an-
nak, akinek tudati képernyőjén e szó megjelenik. Más a helyzet akkor, ha 
több szó, akár egész sorok jelennek meg valakinek tudatában. Ezek megfejté-
se  azonos  a  nyelveken-szólás  adományának  magyarázatával.  Médiumom 
nemcsak a nyelveken-szólás karizmáját kapta meg, megkapta ezek magyará-
zatát is. De amit te kérdezel, az csak annyit jelent, hogy meditációdban olyan 
szintre, olyan területre jutottál, amely a szimbólumok világa

3. Légy meggyőződve arról, hogy Szívem szeretetével, Lelkem sugár-
zásával jelen vagyok, amikor az Én nevemben jöttök össze. Nagyon fontos, 
hogy egymás megértésére, az egymástól való tanulásra tegyétek a hangsúlyt, 
és ne arra, hogy tanítani akarjátok egymást! Ezt bízzátok Rám! 

Imádkozzatok  a  tanulékonyság  és  benső  tisztaság  jelenlétéért,  hogy 
akin keresztül megszólalok, az torzításmentesen tudja közvetíteni mondani-
valómat!

Anyámat kérdezted. Átadom Neki a szót.
4. Édes Gyermekeim! Én magam vagyok az a Szeretetláng, aki át akar-

ja  melegíteni  jégbe  merevült,  csalódásoktól  megtépázott,  narkotikumokba 
menekülő szíveteket.
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Melegség, öröm járja át szívemet mindannyiszor, amikor látom, hogy 
gyermekeim nem civódnak egymással,  hanem szeretetben segíteni  akarják 
egymást, s ennek érdekében még saját rövidtávú érdekeiket is félre tudják 
tenni. Higgyétek el, hogy nincs az a szeretetáldozat a Földön, amely ne száz-
szorozná meg Fiam felétek áradó szeretetét!

A Hozzám küldött imáitok áldásként hullanak vissza rátok, s ennek az 
áldásnak  következménye  az,  hogy szebb,  békésebb,  harmonikusabb   lesz 
bennetek az élet még akkor is, ha körülöttetek, rajtatok kívül ennek ellenke-
zőjét kell megtapasztalnotok.

Szent  Fiam nagylelkű  jóságának  vagyok  közvetítője  mindannyiszor, 
ahányszor belém kapaszkodva, szívemtől vezérelve indultok tovább életetek 
útján.

Rajtam keresztül is sok áldás árad rátok olyankor, amikor a Szeretetkör 
összejön.

Fontosnak tartom tudatni veletek, hogy minden imának annyi az érté-
ke, amennyi szeretetet tud kifejleszteni bennetek a gyakorlati szeretet terén. 
A Szeretetláng-fohászok, imádságok sem arra valók, hogy Engem agitáljatok 
általuk, hanem arra, hogy ráébresszelek benneteket arra a gyakorlati szeretet-
életre, mely tömören így foglalható össze: soha nem ártani senkinek, mindig 
megbocsátani mindenkinek, és segíteni ott, ahol erre lehetőség van.

Nagyon szeretlek benneteket! Számítok rátok! Segítek nektek, segítse-
tek Nekem!

Szerető,  Szeplőtelen  Szívemen  keresztül  megáld  benneteket  a  dicső 
Szentháromság, az ATYA, a FIÚ és a SZENTLÉLEK!" 

*******************************************************
1493.
Kérdező: DROGOKRÓL, SÁTÁNIZMUSRÓL

1. A drogok használata jó eszköz a magasabb régiók megtapasztalásá-  
              ra?

2. A sámánizmusról mi a HANG véleménye?
3. Mondj véleményt rólam!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A drogok használata a hazugság Atyjának malmára hajtja a vizet! 

Igen, mert  az  ámításnak,  az  önbecsapásnak hathatós  eszköze!  Dobbantani 
csak valós talajról lehet, ha valaki lendülni akar fölfelé!
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Ti most a hazugság világát oly tömény módon élitek meg, hogy szinte 
kiveszőfélben van köreitekben az értelmes emberi élet. Pedig ami él, az fej-
lődni akar, s ez csak a valóság talaján lehetséges! 

Az igazság és a valóság ugyanannak az éremnek két oldala. A hazug-
sággal és a valótlansággal ugyanez a helyzet. Ne keverd össze a magasabb 
szellemi régiók megtapasztalását a bódulattal! 

Élvezetek által soha nem juthat senki előbbre a szellemi élet fejlődésé-
nek útján. Csak kemény munka, szenvedés árán, mint a hegymászók, akik a 
csúcsra törekszenek, lehet elérni a szellemi világ birodalmába. A drogok en-
nek karikatúráját idézik elő, s mérhetetlen nagy számlát nyújtanak be annak, 
aki a szellemi érettség birtoklása helyett ennek karikatúráját választotta.

Az egyik nagy ára az ilyen döntésnek éppen az, hogy képtelenné teszi a 
drog használóját a szellemi értékek iránti fogékonyságra! Az erkölcsi lerot-
hadásról most nem is beszélek!

2. A sámánizmus olyan jó szándékú, lelki,  szellemi  igényeket elérni 
akaró próbálkozásokból fejlődött ki, melyek nem voltak még birtokában an-
nak a szemléletnek, amely Általam, Velem és Bennem megjelent közöttetek. 
Ehhez visszatérni annyit jelent, mint Helyettem választani valami mást ah-
hoz, hogy az Általam megmutatott és felajánlott isteni, emberi életet elérjé-
tek.

3. Ha a reggeli és esti imáidban Rám figyelve nézel magadba, akkor 
megtudhatod véleményemet rólad, és azt is, hogy most hol tartasz.

Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

1494.
Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL

1. Hogyan szólítsam őrangyalomat?
2. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szellemvilágban nincs olyan rögzült kapcsolat, amely ne változ-

hatna meg bizonyos szellemi fejlődés érdekében. Ezért legjobb, ha őrangya-
lodat egyszerűen őrangyalodnak nevezed.

2. A Lélekkeresztség utáni vágy feltétlenül beteljesül. Két dologra hí-
vom fel ezzel kapcsolatban a figyelmedet.

Az egyik az, hogy ne fáradj bele mindennap kérni Istentől az Ő Szent-
lelkének kiáradását reád. Ígéretem alapján lehetetlen, hogy Isten  meg ne adja 
annak, aki ezt Tőle kéri (Lukács 11;13).
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A másik pedig az, hogy mindennek megvan a maga ideje. Isten nem 
azért kéri, hogy szüntelenül kérd, mert ez Neki fontos és szükséges, hanem 
azért, mert ez a naponta odafordulásod, könyörgésed a Szentlélek betöltésé-
ért, nyitva tart téged arra, hogy amikor eljön ennek az ideje, akkor ez meg is 
tudjon történni.

Hálaadó imád nagyon értékes számodra! Olyan áldások forrása, ame-
lyek nemcsak téged, de általad másokat is gazdagítani tudnak lelkileg.

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1495.
Kérdező: GYERMEKEMRŐL

1. Kisbabánk miért beteg?
2. Miért szeretetlen az, aki mást figyelmeztet hibáira?
3. Gyermeknevelésről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon szeretném megértetni Magamat! De ehhez nem elég az Én 

jó szándékom. Sokkal fontosabb lenne az, hogy te nagyon akarjál megérteni 
Engem! Ha ezt akarod, akkor vállalkozol arra, hogy lemondj saját gondolko-
dási irányodról, és átvedd az Én gondolkodási irányomat.

A te gondolkodási irányod az, hogy gyermekednek is, nektek is az len-
ne a jó, ha kisbabátok meggyógyulna. Úgy gondolod, hogy ennek érdekében 
változtatnod kellene valamit magadon vagy a kisbabán, vagy Rajtam, s akkor 
ez meg is tudna valósulni. Megvalósulna tehát az, ami szerinted cáfolhatatla-
nul a legjobb, tehát az, hogy a gyermek egészséges lesz.

Az Én gondolkodásom egészen más!  Az Én gondolkodásom szerint 
semmi köze a gyermek betegségének ahhoz, hogy neki és nektek mi a jó! Az 
Én gondolkodásom szerint nem is azzal kellene foglalkoznotok, hogy hogyan 
lehetne egészségessé tenni ezt a kisbabát. Az Én gondolkodásom szerint arra 
kellene törekednetek, hogy körülményeitek hatására - ebbe tartozik a beteg 
baba is - olyan önismeretre jussatok, amely önismeret helyes istenismeretre 
juttat benneteket. Az Én gondolkodásom szerint a legjobb az a körülmény, 
amelyben most vagytok, de nagyon nem jó a hozzáállásod ehhez a körül-
ményhez, és nem is lesz jó mindaddig, amíg a körülmény megváltoztatásától 
várod gyermeked és saját lelki fejlődésed megvalósítását.

Drága Gyermekem! Mert nagyon szeretlek, bízom abban, hogy valamit 
meg tudtam értetni veled gondolataimból.
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2. A HANG könyveiben olyat nem lehet olvasni, hogy helytelen az, ha 
mást hibáira figyelmeztettek. Csak olyasmit lehet olvasni, hogy helytelen az, 
ha a másikat meg akarjátok javítani. Ha szereted embertársadat, akkor figyel-
meztetned kell, ha hibát vét. De csak egyszer! Miután már figyelmeztetted, s 
ő nem hallgat rád, az már az ő felelőssége!

3. Lényegében ezt kell mondanom a gyermeknevelésről is. Ha egy gye-
reknek mindig rágjátok a fülét, akkor nem megjavulni, hanem színészkedni 
fog előttetek. Őszinte csak olyanok előtt lesz, akik úgy szeretik őt, amilyen, 
és segítik abban, hogy saját lelkiismerete szerint törekedjen élni. Nincs tehát 
erkölcsi nevelés! Csak erkölcsi önnevelés van!!!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1496.
Kérdező: KÖRNYEZETEMRŐL, ELHATÁROZÁSOMRÓL

1. Enyéimről, ismerőseimről kérdezem a HANG-ot.
2. Hívást érzek valahová. Ott vennék házat. Jól érzem?
3. Múlt bűneimre bocsánatot kaptam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Környezeted, tehát tieid, ismerőseid, és minden esemény, amit látsz, 

amit  hallasz,  ami  valamiképpen  megérint,  az  mind-mind  tükör  számodra, 
amelyek által meg kell tudnod ismerni önmagadat! 

Helyes önismeret nélkül képtelenek vagytok átalakítani a gondolkodá-
sotokat, mert e nélkül mindig a másikat akarjátok megjavítani, holott min-
denki boldogsága attól függ, hogy mennyire vállalja saját gondolkodásának 
átalakítását,  mennyire ismeri fel körülményeiben, hogy ott minden és min-
denki arra való, hogy hibáitoktól eltávolodjatok, és lendülni tudjatok az áldo-
zatos szeretet irányába. Erre gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy 
aki meg akarja nyerni életét, meg kell tanulnia elveszíteni azt (Márk 8;35-
36)!

2. Csak olyan érzést szabad követned, amiért felelősséget is tudsz vál-
lalni. 

Az emberi természet olyan, hogy szívesen adná át döntéseiért a felelős-
séget másnak, akár Nekem is, de ez nem megy. 

Egy gyermek helyett dönthetnek szülei, de aki felnőtt és Isten gyerme-
ke, annak tudnia kell, hogy Isten nem olyan kapcsolatban van gyermekeivel, 
mint egy ember a gyermekeivel. Neked kell Istenért vállalnod a felelősséget! 
Minden életdöntésed erre való! Tehát benned az kell legyen az első, hogy te 
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vigyázz az Istenre! Ha ezt teszed, akkor fogod megtapasztalni, hogy Isten vi-
gyázza életedet!

3.  Ha  elolvasod  az  evangéliumban  a  tékozló  fiú  történetét  (Lukács 
15;11-32), akkor rádöbbenhetsz, hogy az valójában a tékozló atya története. 
Azé az atyáé, aki tékozló szeretettel szereti tékozló fiát. 

Aki Istenhez fordul, az máris az Ő ölelő karjaiban találja magát (Lu-
kács 19;10)!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1497.
Kérdező: MAGAMRÓL ÉS ENYÉIMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Börtönben lévő testvéremért vagyok gondban.
2. Milyennek látsz engem?
3. Enyéimről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A börtönökben nem igazságot szolgáltatnak, hanem olyan előíráso-

kat hajtanak  végre,  amelyeket  a  törvények megszegőivel  szemben  a  Btk. 
(Büntető Törvénykönyv) tartalmaz. 

Az a jogi eljárás, amely egy ítéletet  megelőz,  természetesen hagyhat 
maga után sok kivetnivalót, mivel gyarló emberek intézik. De a lényeg soha-
sem az, hogy milyen ítéletet szabnak ki valakire, hanem az, hogy az illető ho-
gyan fogadja az ítéletet. 

Akkor fogadja jól,  ha azon gondolkodik el, hogy az ítéletből milyen 
lelki hasznot tud kihozni. Ha így áll hozzá az ítélethez, akkor a legszigorúbb, 
legigazságtalanabb ítélet is javára válik, ha nem így áll hozzá, akkor a leg-
enyhébb ítélet sem teszi őt jobbá!

2. Reggeli és esti imáidban választ kaphatsz e kérdésedre. Most hiába 
mondanék bármit is, mivel elképzelhető, hogy holnap már mást kellene mon-
danom

3. Ne ítélj, hogy meg ne ítéltess!
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1498. 
Kérdező: A BOKOR KÖZÖSSÉGRŐL

1. Mit vár tőlem Jézus?
2. Van lehetőségem jobbá lenni?
3. A Bokor közösségről szeretnék többet tudni!
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt várom tőled, hogy vedd át Tőlem szívem, szíved békéjét. Ez azt 

jelenti, hogy hidd el, ha az Enyém vagy, akkor téged csak jó érhet! Vagyis, 
bármi történik veled, az mindig az Én üzenetemet hordozza.  De mint egy 
postán érkezett csomagot, neked kell kibontanod a veled történt eseménye-
ket, és neked kell megtalálnod azt a  kincset, ami a csomagban Tőlem van. 
Ezt várom tőled!

2. Minden olyan esetben, amikor döntési lehetőséged van, akkor ponto-
san arra van lehetőséged, hogy szándékom szerint, tehát lelki fejlődésed ér-
dekében dönthess. A lelki fejlődés mindig a szeretetben való növekedést je-
lenti.

3. A Bokor bázisközösségnek alapja bizonyos feltételek teljesítése. Az 
egyik  feltétel  az,  hogy megbeszéld  Velem  reggeli  imádban,  mire  akarod 
használni az elinduló napon idődet, szeretetedet és pénzedet, és esti imádban 
mérd fel, hogy mi és hogyan valósult meg abból, amit reggel Velem megbe-
széltél.  

A másik feltétel az, hogy valakivel legalább havonta megbeszéld reg-
geli és esti imád tartalmát. 

A harmadik feltétel az, hogy legyen egy olyan fölvevő közösséget, ahol 
az Én nevemben jöttök össze,  ahová tanulni jársz, és legyenek olyan társaid, 
akiket te tanítasz arra, amit a felvevő közösségben tanultál. Ha e három felté-
tel megvan, akkor már csak találnod kell valakit, aki a Bokor bázisközösség-
hez tartozik, annak mondd el, hogy e három feltételt teljesítetted, s a többit 
bízd rá!

Drága Gyermekem! Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1499.
Kérdező: KEVÉS AZ ÖNBIZALMAM

1. Az önbizalmam hogyan tudom erősíteni?
2. Mi az igazi boldogság?
3. Miért nem őszinték egymáshoz az emberek?

HANG: "Drága Gyermek!
Mindenkinek legfeljebb csak három kérdésére válaszolok, mivel az ed-

dig megjelent tizenkét HANG-kötet elolvasása után ártanék nektek, ha nem 
így tennék.
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1. Az önbizalom együtt növekszik azzal a meggyőződéssel, amelyet ki-
alakítasz magadban Velem kapcsolatban. Csak annak van helyes és erős ön-
bizalma, akinek a Belém vetett bizalma helyes és erős.

2. A boldogság a jónak birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Így hatá-
rozzák meg hozzáértő filozófusaitok.

A legfőbb jó ÉN vagyok! Az a boldog, aki Bennem növekszik. Tehát a 
Földön a boldogság elsősorban nem más, mint törekvés arra, hogy Bennem 
növekedjetek. Aki ezt teszi, az át tudja venni az Én békémet. Ennél nagyobb 
és igazabb boldogság a Földön nem létezik!

Sokan összekeverik a boldogságot a bódultsággal. A Boldogság, tehát 
a Velem való élő kapcsolat, mindig értelmes dolog. A bódultság éppen az ér-
telmet ködösíti el!

3. Az emberek azért nem őszinték egymáshoz, mert nem találkoznak 
igazi, őszinte szeretettel. Az igazi emberi kapcsolatok akkor állnak az őszin-
teség talaján, ha nem elvárásokra épülnek, hanem várakozásokra.

Csak akkor lesznek őszinték hozzád az emberek, ha megtapasztalják, 
hogy te úgy szereted őket, amilyenek, tehát hibáikkal együtt. 

Mivel Isten felkelti Napját jókra, gonoszokra, esőt ad igazaknak, hami-
saknak egyaránt, ezért Istenhez mindenki bátran őszinte lehet!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1500.
Kérdező: AZ ÁLOM ÉS ÉBRENLÉT AZONOS VALÓSÁG?

1. Jogunk van tudni előző életünket?
2. Jézus többször leszületett a Földre?
3. Az álom síkja lehet olyan valóságos, mint az ébrenlét?

HANG: " Drága Gyermekem!
1. Elég tudnod azt, hogy ki mivel vétkezik, azzal bűnhődik. Elég tud-

nod azt, hogy a halál előtt is és utána is van életed. Ami fontos, az a JELEN! 
Mindenki azért született a Földre, hogy a jelent megszentelje!

2.  Nekem, Jézusnak,  van hat megjelenési  formám immár kétezer év 
óta. Ezeket megtalálod bővebben a HANG eddig megjelent köteteiben (em-
beri mód, sugalmazott mód, kegyelmi mód, szentségi mód, titokzatos mód és 
rászoruló mód).

3. Erkölcsi magatartás csak ébrenléti állapotban lehetséges számotokra. 
Az alvás  állapotában  sem vétkezni,  sem erényeket  gyakorolni  nem lehet. 
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Boldogságotokat érintő döntést csak ébrenlétben lehet hozni! Álmodban kap-
hatsz figyelmeztetéseket, de érdemben döntéseket nem hozhatsz!

Megáldalak az ÉRTELEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1501.
Kérdező: ADJ ERŐT,  ISTENÜNK!

Adj erőt és világosságot, békét nekünk!
HANG: "Drága Gyermekem!

A Földre azért jöttem, hogy kérésed teljesüljön. Ha a magad számára 
kérsz valamit, azt mindig megkapod. Ha azt tapasztalod, hogy nem kaptad 
meg azt, amit kértél, annak egyetlen oka nem az, hogy nem jól kértél, hanem 
az, hogy nem a legjobbat kérted. Mert gyakran vagytok úgy, hogy nem is tud-
játok, mi a legjobb. Én tudom, és meg is adom azt az Engem kérőnek.

Ha más érdekében kérsz, akkor már nem ilyen egyszerű a helyzet. Én is 
imádkoztam tanítványaimért, és közülük mégsem tudtam mindegyiket imám-
mal megszentelni. 

Kéred, hogy segítsek egy olyan betegen, aki allergiás a szél zúgásával 
szemben. Elmondom hát e betegségének okát, és azt is, hogy mi a gyógyulás 
útja. De helyette meggyógyulni nem tudok!

E betegségének oka az, hogy valamikor, egyik előző életében, egy vi-
haros időben magára hagyta egyik barátnőjét, akire ráesett egy nagy fa azon 
az úton, amelyen barátnője nem akart menni, de ő rábeszélte, hogy arra men-
jenek, mert jön a vihar, és arra hamarább jutnak haza.  Most tehát menekülni 
akar, ha szélzúgást hall,  mert  mind a mai  napig nem tudott  megbocsátani 
ezért önmagának. Ez tehát az ok.

A gyógyulás útja a következő: Az a barátnője, aki akkor szerencsétle-
nül járt, szintén maga készítette elő saját halálát, mert neki is előző életéből 
volt  olyan  tartozása,  amelyet  így tudott  kiegyenlíteni.  Betegednek  tudnia 
kell, hogy barátnője már nagyon jó helyen van, s csak használt neki az, hogy 
akkor hallgatott a rábeszélésre. Bocsásson hát meg önmagának ez az allergi-
ás beteg, mert akkori barátnője nemcsak megbocsátotta, de egyenesen hálás 
is neki azért, hogy őreá hallgatott akkor.

A jövőben tehát a szél zúgása keltsen hálát a szívében, és ne menekü-
lést ettől! Különben is, a szél zúgása az egyik legnagyobb áldása Istennek a 
földi  élet  számára.  Nem véletlen,  hogy a  Szentlélek  is  szélzúgás  közben 
szállt az apostolokra első pünkösd ünnepén!
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Nagyon szeretlek  benneteket!  Mondd meg annak,  akinek  levelét  el-
küldted nekem, hogy vele vagyok, benne vagyok, és érte vagyok vele és ben-
ne!

Megáldalak benneteket a 
HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
1502.
Kérdező: HAZÁNKRÓL KÉRDEZEM A HANGOT

 Édes hazánkról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Gondban vagy tieid miatt, mert szeretet van a szívedben. Én is gond-
ban vagyok hazátok és az egész világ sorsa miatt. Aki ízelítőt akar kapni az 
Én szenvedésemből, az látogasson el Sükösdre, ahol tanúja lehet szenvedé-
semnek abban a választottamban, aki elfogadta ezt a szerepet Tőlem.

Medjugorjeben az egész világ felé hangzik Anyámon keresztül a fel-
szólítás: Térjetek meg! A HANG-könyvek személyre szólóan igyekeznek el-
igazítást adni arra, hogy hogyan kell megtérnetek. Sükösdön élőben   muta-
tom meg, hogy mennyit szenvedek értetek, veletek, bennetek, miattatok (de 
nem helyettetek!)! Mondd, mint kellene még tennem?

A ti  országotok az egyik legkáromkodósabb ország! Vesztetekbe ro-
hantok, ha meg nem tértek! Nincs az a szent István, nincs az a Szűzanya, aki 
meg tudna menteni benneteket, ha ti nem vagytok hajlandók felhasználni, el-
fogadni  azokat  a  kegyelmeket,  amelyeket  Sükösdről,  Medjugorjéből,  a 
HANG köteteiből árasztok a világra! Mondd, mit tegyek még, amit nem tet-
tem meg értetek?

Drága Gyermek! Ne álmodozz szent Magyarországról! A te feladatod 
az, hogy ott, ahol vagy, szeress mindenkit, és könyörögj mindenkinek, hogy 
engedjenek Engem élni magukban! Megbocsátást, békét, örömöt, harmóniát 
akarok adni nektek! De a dühös, ökölbe szorított kéz, az önző, csak maga 
felé forduló kar nem tud ölelni, nem tud átvenni Tőlem semmit!

Nagy szeretettel kérlek, szeress mindenkit az Én szívemmel! Ne Ma-
gyarország legyen számodra az érdekes, hanem az Én vergődő életem benne-
tek és közöttetek Magyarországon is, másutt is!

Ti gyakran könyörögtök Hozzám, és Én segítek is ott, ahol ez lehetsé-
ges. De arra kérlek, hallgassátok meg az Én könyörgésemet is! Könyörgöm 
azért, hogy higgyetek Bennem! Segítsetek Nekem, Nekem, aki a rászorulók-
ban várom, hogy átmelegítsem kihűlni induló szívetek szeretetét! Igen, mert 

1650.



ha adtok, akkor tudok adni, ha Értem éltek, akkor tudok értetek élni, ha befo-
gadtok, akkor a Mennyországot tudom szívetekbe varázsolni! Nem földi ha-
tárok, nem különböző nációk, hanem az emberi szívek azok, akikkel törőd-
nötök kell!

Megáldalak  SZÍVEM  SZERETETÉVEL!"
******************************************************

1503.
Kérdező: VALLÁSI VEZETŐKRŐL

Egyházam vezetői okoznak nagy fájdalmat nekem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Mindaz, aki a Földre születik, feladatként hozza magával azt az elvég-
zendő gondolkodás-átalakítási munkát, amely megérteti a földi halandóval, 
hogy boldogsága senki mástól nem függhet, csak egyedül tőle.

Mindaddig, amíg azt szeretnéd elérni,  hogy bárki is másképpen visel-
kedjen környezetedben, a csalódások sorozatának teszed ki magadat. Csak az 
nem csalódik, aki nem ámítja magát! 

Semmiféle egyházi vagy világi hatalmasság nem képes elvenni senkitől 
az Én békémet, ha egyszer azt valaki elfogadta Tőlem. De elfogadni csak az 
tudja, aki nem akar senkit megjavítani, csak önmagát. Az nem baj, ha ez nem 
sikerül. Elég a szándék! De annak lennie kell!

Ha te esperesnél, püspöknél, pápánál vagy különböző szertartásoknál 
keresed benső békédet, akkor csak tüneti kezelésre számíthatsz lelki sebeid 
enyhítésénél.

A megoldás a Velem való személyes kapcsolat! Amennyire rajtad áll, 
kerüld azt a helyet, azt a személyt, ahol pofonok várnak rád. Én nem kötelez-
tem soha senkit semmi másra, csak arra, hogy ne ártsatok senkinek, hogy bo-
csássatok meg mindenkinek, és segítsetek ott, ahol erre lehetőséget adnak. A 
többi nem érdekes. Illetve annyiban érdekes, hogy eszköze lehet az előbb fel-
sorolt magatartás megélésének. De csak annyiban érdekes.

Drága Gyermekem! A szívedben élek! Minden, az oltáriszentségi je-
lenlétem is, csupán eszköz arra, hogy ez megtörténjen!

Te azt szenveded, hogy húsbavágónak éled meg azokat a hagyományos 
formákat, amelyek valójában csak formák, s millió a száma azoknak, akik 
ezektől a formáktól teljesen függetlenül igyekeznek élni az Én életemet. 

Soha ne hagyd el vallásodat! De ne a formák oldaláról akard birtokolni 
a tartalmat, ne a szertartásoktól várd azt a magatartást, amely ez Én életem 
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megnyilvánulása lehet benned, ha Engem, mint Utat vállalsz (ez a nem ártás, 
megbocsátás, segítés)!

Drága Gyermekem! Te még nagyon meg vagy kötözve egyházi szemé-
lyekkel, szertartásokkal. Amíg ezektől el nem oldod magadat, addig nem tu-
dok szabadon működni benned.

Akkor  tudok benned működni,  ha  bármilyen  esemény ezt  a  kérdést 
váltja ki benned: „Mire jó ez nekem?” (mármint neked!) Hidd el, csak jó ér-
het téged, ha benned élek! Ehhez kell vállalnod a gondolkodás-átalakítást. 
Ha elhiszed, hogy az Istent szeretőknek minden javára válik, akkor nem is 
lesz olyan nehéz ez a gondolkodás-átalakítás. 

Ne papoktól várd lelked békéjét, hanem Tőlem! Én egyáltalán nem va-
gyok papokhoz kötve. Közülük azok, akik Hozzám vannak kötve, boldogok! 
Akik nincsenek Hozzám kötve, azok nem boldogok. De ez nemcsak a papok-
ra áll!

Nagyon szeretlek! Persze hogy van lelki áldozás! Sőt, csak akkor igazi 
minden áldozás, ha lelki. Ha nem lelki, akkor akár lapáttal tömheti magába 
bárki az oltáriszentségi jelenlétemet, inkább árt vele magának, mint használ! 
Az emberiség négyötöde csak lelki  áldozásban részesülhet.  És részesül is! 
Csak nem képzeled Rólam, hogy van jó szándékú ember, akitől elfordulok, 
amikor egy akar lenni Velem, csak mert éppen fizikálisan nem veheti magá-
hoz az Oltáriszentséget!?!

Nagyon szeretlek! Légy nagyvonalúbb! Ne engedd, hogy ostoba sze-
mélyi  feszültségek elrabolják  szíved  békéjét!  Neked nincs  más  feladatod, 
mint az, hogy hidd el, miden a te javadra válik, ha szeretsz Engem! Ez akkor 
is igaz, ha maga az ördög tombol körülötted!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!
******************************************************

1504.
Kérdező: EGY BETEGSÉG OKÁT ÉS CÉLJÁT KERESEM

Mire figyelmeztet kiújuló, láz nélküli ínygyulladásom?
HANG: "Drága Gyermekem!

Minden testi  betegségtünet két dologra figyelmeztet:  Valamit  el  kell 
hagynod, és valami felé lendülnöd kell.

Ínygyulladásod arra figyelmeztet, hogy légy óvatos mindazzal kapcso-
latban, amit hallasz! Főleg azt kell kerülnöd, hogy mások hibáin rágódj! En-
nek pozitív oldala pedig az, ami felé lendülnöd kell. Gyakorolnod kell az em-
pátiát, a mások problémáiba való beleérzést.
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Sajnos, mióta Tőlem elfordult  a világ, nagyon sok ember azzal  tölti 
idejét, hogy embertársai hibáit tárgyalja, teregeti és terjeszti. Ma ezt tartjátok 
természetesnek. Miről is beszélnének gyárakban, irodákban, mihelyt idejük 
van rá, mint olyanok hibáiról, akik éppen nincsenek jelen. Persze, azt is tud-
notok kell, hogy amikor ti nem vagytok jelen, akkor a ti hibáitok vannak terí-
téken!

Azok, akik Engem befogadtak szívükbe, nem üvöltenek együtt a farka-
sokkal. Aki nincs jelen, az olyan, mint a halott. Ilyenkor áll a mondás: vagy 
jót róla, vagy semmit! Akin segíteni nem lehet, annak legalább ne ártsatok!

Azok, akik Engem befogadnak, képesek arra, hogy meglássák a fényt! 
Vagyis azt a jót, ami el van rejtve a lelki vakok előtt. A Földön csak azok 
tudnak valamit megélni a szív boldogságából, akik látni is tudnak a szívük-
kel!

Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

1505.
Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK A MORMONOKRÓL!

1. Véleményt kérek a mormonokról!
2. Van olyan ártó személy, aki ellen védekezni kell?
3. Jó úton járok?

HANG: Drága Gyermekem!
Három kérdésnél többre nem válaszolok. Ha már elolvastad az eddig 

megjelent 12 kötet HANG könyvet, akkor megérted, hogy ezt a ti érdeketek-
ben teszem. Ártanék nektek, ha nem így tennék!

1. A Bibliában található négy evangélium az a hely, ahol a leghitele-
sebben találkozhattok  tanításommal.  Én vagyok a világ Világossága! Van 
sok szellemi, lelki, vallási irányzat. Mindegyikben van sok megszívlelendő. 
De Engem legtisztábban az evangéliumokban és az Apostolok Cselekedetei-
nek abban a részében, ahol mennybemenetelem előtt beszéltem tanítványa-
immal, lehet megtalálni.

Mindenkit  szeretni kell! Tehát a mormonokat is! Senkit  nem szabad 
erőnek erejével megpróbálni rávenni arra, hogy ne úgy gondolkodjék, ahogy 
gondolkodik. De Engem csak az előbb említett helyeken lehet a legjobban 
megismerni.

2. Ártó személyek vannak, és tudnak is ártani, de csak annak, aki nem 
tartozik Hozzám! Aki Engem befogadott szívébe, annak minden javára válik! 
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Én valóban legyőztem a világot.  Aki tehát Velem kapcsolatban van,  az a 
GYŐZTES oldalán áll! Annak semmi és senki nem árthat soha!

3. A reggeli és esti imáidban lelkiismereteden keresztül közvetlenül vá-
laszolok e kérdésedre. Így nem is válaszolhatok most, mert mire e levelet ol-
vasod, esetleg éppen nem örülök viselkedésednek. Vedd komolyabban regge-
li és esti imáidat, mert ezek nélkül nem jutsz helyes önismeretre, s elmulasz-
tod azt, ami ezzel együtt jár, vagyis nem jutsz helyes istenismeretre sem!

Megáldalak a BENSŐ  LÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1506.
Kérdező: JÚDÁS ÁRULÁSÁRÓL

1. Szükségszerű volt Júdás árulása, mert megjövendölték?
2. Ha Júdás nem árulta volna el Jézust, akkor lenne megváltás?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha valaki szakadékba ugrik, az nem azért töri össze magát, mert te 

tudod, hogy össze fogja magát törni, hanem azért tudod, mert aki szakadékba 
ugrik, az össze szokta törni magát. A próféták nem azért jövendölték Júdás 
árulását, hogy ő ezt megtegye, hanem azért, mert előre látták, hogy meg fogja 
tenni!

2. Tudod-e, mi a megváltás? Nyilván nem tudod, mert ha tudnád, akkor 
nem tetted volna fel ezt a kérdést. A megváltásnak annyiban van köze Júdás 
árulásához, amennyi köze van az  Én életemhez. Igen. Én nem Júdás árulása 
miatt tudtam meghozni a megváltást, hanem életem odaadása által. Vagyis 
azáltal, hogy elmondtam és megmutattam nektek, hogy aki befogad Engem 
szívébe, annak számár megszűnt a Földön a rossz! Csak jó van számára! 

Ennek meglátására viszont nem elég az, amit Én mondottam és tettem. 
Át kell alakítani gondolkodásotokat ebbe az irányba. Tehát meg kell látno-
tok, be kell látnotok, hogy bármi történik veletek, az csak javatokra válhat, 
ha bennetek élhetek! Ez a megváltás lényege! Hogy ez Júdással vagy Júdás 
nélkül történt, kereszthalállal vagy kereszthalál nélkül, az teljesen mindegy! 
A megváltás nem az, amit Velem csináltak, hanem az, amit  Én csináltam 
Magammal, vagyis az, hogy teljesen odaadtam Magamat nektek. Így teljesen 
azé vagyok, aki befogad Engem. Aki szeret Engem, azt  Atyám is szeretni 
fogja, ahhoz elmegyünk, és lakást veszünk nála! Ettől kezdve őt baj nem ér-
heti, mert bármi éri, az számára csak jót eredményezhet!

Drága Gyermekem! Erről még sokat kell elmélkedned, s főleg el kell 
kezdened átalakítanod gondolkodásodat ebbe az irányba.
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Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" 
******************************************************

1507.
Kérdező: EGY TESTI-LELKI  BETEGRŐL

Beteg férjem meg fog-e gyógyulni, meg fog-e térni?
HANG: "Drága Gyermekem!

Kérdésedben  nagyon  bölcsen  egy mondatban  két  kérdést  teszel  fel. 
Azért mondom, hogy nagyon bölcsen, mert a kettő ugyanaz, csak más szin-
ten.

A megtérés  az  elsődleges.  Mindaddig,  amíg  valaki  nem döbben rá, 
hogy életének megoldása Én vagyok, saját maga betegíti önmagát.

Drága Gyermekem! Nem rajtam múlik  az,  hogy valaki  megtér vagy 
sem. Én amit megtehettem, azt megtettem azért, hogy találkozhassatok Ve-
lem. 

Az a szomorú, hogy legtöbben, amikor vállaljátok a Velem való talál-
kozást,  olyankor nem azért  vállaljátok ezt,  hogy Rám kérdezzetek,  hanem 
azért, hogy kioktassatok. Így nem lehet megtérni!

Amíg az említett betegnek az a legfontosabb, hogy Én legyek szolgája 
abban, amit ő jónak lát,  addig tehetetlen vagyok vele szemben. Én ugyan 
szolgálni jöttem közétek, de ennek hogyanját nem bízhatom rátok, mert  ti 
legtöbbször ellenségei vagytok önmagatoknak.

Arra kérlek, hogy ne beteged gyógyulásáért imádkozz, hanem megtéré-
séért. Imáid nagy erőforrásokat tudnak megnyitni annak érdekében, hogy be-
teged benső szemei megnyíljanak a FÉNY befogadására.

Én vagyok a világ Világossága. Csak ebben a fényben lehet megtalálni 
a kiutat a boldogtalanságból. Nincs más kiút!

Az ima, böjt és irgalmasság tettei! Ezek azok az eszközök, amelyek a 
leghatékonyabbak arra, hogy a Földön lehetőséget kapjanak megtérésre azok, 
akik helytelen utakon járnak, akiknek szükségük van arra, hogy őket, mint el-
tévedt bárányokat Én, a jó pásztor, megtaláljam. 

Nagyon szeretlek, és nagyon együtt érzek veled.
Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1508.
Kérdező: JÖVŐMRŐL, LÁNGOLÓ TABERNÁKULUMRÓL

1. Betegség nélkül halok meg? Álmomban ezt mondotta valaki.
2. Álmomban is imádkoztam azért, aki bántani akart.
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3. Belülről lángolni láttam a tabernákulumot.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. E kérdésedre azt kell mondanod: 'Majd meglátjuk!' Tehát nem sza-
bad foglalkoznod vele, mert nem közvetíti az Én békémet. Amilyen biztos a 
halál, olyan bizonytalan annak formája. És ez így van jól! Minden pillanat-
ban készen kell lennetek arra, hogy átlépjétek a földi élet határát. Ne azzal 
foglalkozz hát, hogy hogyan halsz meg, hanem azzal, hogy hogyan kell élned 
itt és most!

2.  Az a tény,  hogy álmodban is  imádkoztál  azért,  akiről  úgy láttad, 
hogy bántani akar, ez azt mutatja, hogy lelked mélyén megértettél Engem! 
Számomra ez örömöt jelent. Számodra pedig legyen nagy vigasztalás.

3. Én valóban ott vagyok a tabernákulumban! Az Én oltáriszentségi je-
lenlétem pontosan arra való, hogy táplálkozzatok Velem! Amit láttál, az erő-
sítse hitedet, és keltsen vágyat benned arra, hogy lakást vegyek szívedben.

Drága Gyermekem! Imára szüksége van médiumomnak, de nem kell őt 
féltened! Imáitokra azért  van szüksége,  mert  az ima fékezni  tudja az ártó 
erők működését, s lehetővé tudja tenni, hogy egyre többen kapjanak Tőlem 
tanítást általa.

Megáldalak  SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1509.
Kérdező: JÉZUS NEM ÖRÜL, HOGY GYÓGYÍTHAT?

1. Ellentmondás az, hogy Jézus nem örül a gyógyításoknak, s         
              ugyanakkor gyógyítani küldi övéit.

2. Miért mondja Jézus, hogy nem pap, amikor a Zsidó levélben ennek 
az ellenkezőjét mondja?
3. Aurámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha valaki úgy áll hozzá tanításomhoz, hogy hol lehet belekötni, az 

soha nem fog elindulni a gondolkodás-átalakítás útján. Pedig egyedül ez a 
benső békének, tehát a boldogságnak az útja.

Ha elolvasod az  evangéliumokat,  akkor  magad is  látni  fogod,  hogy 
amennyire Rajtam állt, mindent elkövettem, hogy ne csodadoktorként aras-
sak babérokat. Csak egyetlen helyre hívom fel figyelmedet. Nyilvános műkö-
désemnek mindjárt az elejére. 
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Ami nyilvános működésemet illeti, olvasd el Márk 1;15-öt. Ami pedig 
azt igazolja, hogy nem gyógyítani jöttem, tehát az a bizonyos egyetlen hely, 
melyre felhívtam figyelmedet Márk 1;38.

Tanítványaimat nem azért bíztam meg gyógyítással, mert értékelem a 
mulandó test reparálását, hanem azért, hogy e jellel igazolják magukat!

2. Kedves Barátom! A Zsidó levelet nem Én írtam! Ennyit igazán tud-
nod kéne! Amíg nem tudsz rangsorolni a Bibliában, addig mindent ki tudsz 
olvasni belőle, és mindennek az ellenkezőjét is! 
Ismétlem: Gondolkodás-átalakítást csak akkor tudsz végezni, ha meg akarod 
találni  evangéliumaim alapján a  Biblia  mondanivalóját.  Ha nem így állsz 
hozzá, akkor mindent össze fogsz kutyulni, s mindig meg fogod találni a ma-
gad számára azt a kiskaput, amely lehetővé teszi, hogy soha meg ne térj ko-
molyan!

3.  Aki aurád színeiről  adott  ismertetést,  azt  kérdezd meg a változás 
okáról.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1510.
Kérdező: CSOPORTUNKBAN FESZÜLTSÉG VAN

1. Két álmomról kérdezem a HANG-ot.
2. Mióta imacsoportba járok, feszültség van otthon.
3. Éjjel fekve imádkozom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azért nem írtam le részletesen álmaidat,  mert  azok nem olyanok, 

amelyek óvni vagy figyelmeztetni akarnak valamire, hanem csupán kiegyen-
lítő szerepük van benső világod számára.

2. Ha valaki Velem közelebbi kapcsolatba kerül, akkor általában nö-
vekszik érzékenysége, és így élesebben reagál környezetére. De ez csak kez-
deti nehézség. Ha valóban Velem találkozol imádban, akkor rugalmasabb és 
megértőbb leszel mások felé, és így nem nehezebb, hanem könnyebb lesz 
vállalnod életed keresztjét. Ígéretet tettem arra, hogy megkönnyítem azok ke-
resztjét, akik Hozzám jönnek (Máté 11;28).

3. Bármilyen testhelyzetben lehet imádkozni. A fontos az, hogy lelked 
valóban Istenhez emeld!

Lelkileg sok hasznot jelentene számodra is, ha nemcsak a Hang 2-dik 
kötetét olvasnád el, hanem mind a 12 kötetet. Azért íratom le gondolataimat, 
hogy lelkileg épüljetek e könyvek által!
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Megáldalak  LELKEM  BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1511.
Kérdező: UNOKÁM JÖVŐJÉRŐL

Mint nagyszülő, érdekel unokám jövője.
HANG:  "Drága Gyermekem!

Hidd el, Engem is érdekel unokád jövője, illetve a jelene, mivel mindig 
csak jelen van! A te életedben is a jelen a legfontosabb! Neked most az a 
fontos, hogy imádkozz, és adj hálát a hitedért! Unokád jövőjét majd látni fo-
god, amikor eljön annak az ideje. Segíteni csak akkor tudsz rajta, ha magadat 
építed szeretetben, és magad készülsz fel arra, hogy Velem egyre mélyebb, 
őszintébb kapcsolatod legyen.

Téged is Isten önmagára teremtett, és nem unokádra! Ezért az imán és 
a példaadó életen kívül semmi feladatod nincs unokáddal kapcsolatban.

Szívemen viselem sorsotokat! Tanuljatok Tőlem, mert szelíd és aláza-
tos vagyok, és akkor nyugalmat találtok lelketeknek. Szelíd vagyok, tehát tu-
dok türelmes lenni. Alázatos vagyok, tehát elhárítok Magamtól minden ural-
kodási kísértést, s inkább a szolgálat lelkületét mutatom be nektek. Ezt kell 
megtanulnod neked is, ha az Én békémet be akarod fogadni szívedbe.

Nagyon szeretlek! Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
***************************************************

1512.
Kérdező:  HÁZASTÁRSRÓL,  GYERMEKRŐL,  BARÁTI  KAPCSOLAT-
RÓL

1. Mi által válik jobbá házastársi kapcsolatunk?
2. Kire hallgassunk gyermekünk operálásával kapcsolatban?
3. Hogyan segíthetek túl racionális barátomnak?

HANG:  "Gyermekem!
1. Az alap, ahonnan nézed életedet, nem alkalmas arra, hogy könnyíts 

magadon.
Te annyira  személyekben gondolkodsz,  hogy ezáltal  lehetetlenné  te-

szed magad számára azt az értelmes lelki kibontakozást, amely után vágyó-
dik a szíved. Meg kell tanulnod feladatokban gondolkodni!

Az természetes, hogy ilyenkor sem iktatható ki az a személy,  akivel 
együtt  élsz,  de a hangsúly áttevődik arra az elvégzendő munkádra,  amely 
reád vár.
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Valójában nincs jó és rossz kapcsolat! Csak jó és rossz hozzáállás van 
bizonyos személyekhez, eseményekhez, tárgyakhoz és főleg ISTENHEZ! 

Feltétlenül Istentől kell kiindulnod, tehát Tőlem! Én és az Atya EGY 
vagyunk! Aki Engem lát, az látja az Atyát, és aki Engem negligál, az nem 
Engem negligál, hanem azt, aki hozzátok küldött Engem.

Csak annak életében tudok eredményesen munkálkodni, aki nem rang-
sorol Engem mások mellé, hanem Tőlem vár minden rangsorolást.

Számodra nem lehet elirányító az, hogy kivel érzed jól magadat! Azt 
kell meglátnod, hogy mi a feladatod férjeddel, családoddal kapcsolatban! Is-
ten ezt várja el tőled! Ehhez adja azt az erőt, amire szükséged van. A földi 
élet nem szórakozás, hanem olyan próbatételek sorozata, amelyre a kapott ér-
demjegy örökre meghatározza sorsodat!

A menekülés sehová sem vezet. Csak a szembesülés! Éretlen hozzáál-
lás az élethez, ha valaki a kisebb ellenállás irányában akar fejlődni. Fejlődni 
csak a nehezebb, a legnehezebb ellenállás irányában lehet! Csak életelvesztés 
által  van életmegnyerés! Olcsóbban nem megy! Benned megvan ehhez az 
erő, mert az Én erőm már a te erőd is!

2. Gyermekeddel kapcsolatban kizárólag és egyedül csak férjeddel kö-
zös megállapodás szerint dönthettek. Ez alól nem lehet kibújni egyiketeknek 
sem. Ilyen dolgokban képtelenség egy ember vállára tenni a felelősség súlyát. 
Ha férjed azt mondja, hogy csinálj úgy, ahogy akarsz, akkor neked is csak ez 
lehet a válaszod! Történjen úgy, ahogy férjed akarja. Vagyis nem szabad vál-
lalni  az  operációt!  Csak  így tudjátok  mindketten  elviselni  zokszó  nélkül, 
szemrehányások nélkül, bármi történjék is, illetve így kerülitek ki azt, hogy 
pozitív eredmény esetében az egyik többre tarthassa magát a másiknál.

3. Barátodon csak annyiban segíthetsz, amennyiben ő konkrét kéréssel 
fordul hozzád. Ilyenkor lelkiismereteden keresztül megmondom, hogy mi  a 
teendőd.

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek. Ez az Én boldogságomnak gyö-
kere. A te boldogságodnak gyökere sem lehet más, csak a szívedben élő sze-
retet  Irántam! Isten mindenkit  Önmagára teremtett,  tehát  a LEGJOBBRA, 
LEGBOLDOGÍTÓBBRA! Téged is!

Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1513.
Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL

Szétesett vagyok. Mit tegyek ellene?
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HANG: "Drága Gyermekem!
Szándékom szerint  összeszedetté csak komoly reggeli és esti ima által 

tud válni az, aki szétesettnek ismerte föl magát.
A reggeli imával kapcsolatban nem kötött imára gondolok elsősorban, 

hanem saját szavaiddal mondd el Nekem, hogy mit és hogyan akarsz az elin-
duló nap folyamán gondolkodni, szólni és cselekedni. Tehát azt várom, hogy 
elmondd: mire akarod felhasználni az Istentől kapott idődet és a szívedben 
lévő szeretetedet. Ha ezt rendszeresen elmondod Nekem, és erre kéred az Én 
áldásomat, akkor csodálatos lelki fejlődés tud elindulni benned!

Drága Gyermekem! Nincsenek röpködő sült galambok. Az összesze-
dettség állapotáért vállalnod kell azt, hogy időt szánsz Reám!

Minden szétesettségnek az a gyökere, hogy nincs időtök Velem foglal-
kozni! Minél több eszköz áll rendelkezésetekre, hogy jól kihasználjátok az 
időt, annál kevesebb időtök van a lényegre! Ez így nagyon nem jól van!

Ne mondd, hogy nincs akaraterőd! Van, csak nem használod! Az aka-
rat olyan vak képesség, amelyet ha értelmesen, érvekkel és szíved érzelmével 
elindítasz, szinte mindenre képes benned, veled és általad! 

Az erőfeszítésről való lemondás nem Tőlem jön, hanem az ősellenség-
től.  Tőlem a buzdítás jön! Neked kell eldöntened, hogy melyikünkre hall-
gatsz. Az igaz, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek, de az is igaz, hogy 
mindenre képes vagy Abban, aki Én vagyok!

Még valamit. Pénz nélkül lehet élni! Szeretet nélkül nem lehet élni!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
1514.
Kérdező: A SÜKÖSDI ESEMÉNYEKRŐL

1. Imáim nem összeszedettek.
2. Nullának érzem magam.
3. A sükösdi események hitelesek?

HANG: "Gyermekem!
1. Valóban vannak olyan imaszövegek, amelyeknek gyakori ismétlése 

kifárasztja az elmét, s nem csoda, hogy figyelmetek elkalandozik. Ezért fon-
tos az, hogy kötött ima helyett saját szavaitokkal imádkozzatok.

A rózsafüzér-imádság semmiképpen sem való arra, hogy azonos inten-
zitással figyeljetek a szavakra és a benne foglalt hittitkokra. Ezt nem is lehet 
megtenni. A szöveg csak keret, eszköz arra, hogy az Én életem egyes esemé-
nyei átvonuljanak lelketeken.
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2. Ha a nulla elé egyest írsz, akkor az már tízet jelent, ha két nulla elé 
írod ezt az egyest, akkor az már száz! 

Az nem baj, ha nullának vagy akár több nullának is érzed magad. A 
fontos az, hogy Én legyek e nulla vagy nullák előtt az egyes! Csak az tudja 
értékessé tenni magát az életben, aki át tudja lépni önmagát úgy, hogy En-
gem enged működni szavai és tettei által egyaránt.

3. A sükösdi események nagyon is hitelesek! Én szenvedek kiválasztot-
tamban! Nem azt a szenvedést mutatom be benne, amit kétezer évvel ezelőtt, 
hanem  annál sokkal nagyobbat! Azt, amit ma szenvedek bennetek, általatok, 
miattatok! Ez akkor is így van, ha ő ezt nem tudja! Külön isteni erőre van 
szüksége választottamnak ahhoz, hogy bele ne haljon azokba a fájdalmakba, 
amelyeket szenvedek olyankor benne, amikor ennek eljön az ideje!

Annyira kemény a szívetek, hogy már nem tudom, hogyan éreztessem 
meg veletek azt, hogy mit jelent Nekem gonoszságotok, és mit jelent nektek 
szeretetem!

Mindenkinek meg kellene döbbennie, és mindenkinek magába kellene 
szállnia, és mindenkinek meg kellene térnie, ha csak egy kis hite is van!

Ó népem! Mit  tegyek még értetek?!?!  Medjugorjeben évtizede  már, 
hogy Anyám könyörög, rimánkodik, kér benneteket, hogy térjetek Hozzám! 
A HANG-könyvekben lépten-nyomon árasztom szeretetemet felétek, s kér-
lek benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat! A sükösdi választot-
tamban  szenvedésemmel  akarok hatni  rátok!  Mondjátok!,  mit  nem tettem 
még meg értetek?

Ahogy kétezer évvel ezelőtt a keresztem tövében kockajáték folyt a hi-
vatalosak részéről,  ugyanúgy folyik  ez  most  is  Medjugorjevel,  a  HANG-
könyvekkel, a sükösdi szenvedésemmel kapcsolatban!

Gyermekem! Rám nem hivatkozhat senki azzal, hogy azért nem változ-
tatta meg gondolkodását, mert Én valamit elmulasztottam, mert Én nem tet-
tem meg mindent, amit egy Ember, egy Isten csak megtehet értetek, miatta-
tok!

Nagyon kérlek! Segíts Nekem ott, ahol vagy! Vállald azt az életáldoza-
tot, amelyre szíved szeretete képes!

Megáldalak az ÁLDOZATOS SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1515.
Kérdező: LÁTTAM JÉZUST!

Láttam Jézust. De előbb egy másik arcot is.

1661.



HANG: "Drága Gyermekem!
Azt kérdezed, hogy miért volt az a látomásod, ami volt? Megmondom. 

Azért volt, hogy erőt kapj hited gyakorlati megéléséhez. 
Az a világ, amelyben élsz, olyan emberekkel van tele, akiknek a legrit-

kább esetben van élő hitük. Az élő hit nem csupán hit, hanem olyan megta-
pasztalás, amely alapján tanításom megvalósítására törekszik az, akiben ez 
az élő hit valóság, és nem csak szövegelés! 

Tanúskodni csak arról lehet, amit megtapasztaltatok. Az Én jelenlétem 
a ti életetekben csak akkor válik élővé, ha megtapasztalás is áll mögötte.

Te már tudod, hogy Én valóban létezem! Tehát mindent el kell követ-
ned azért, hogy tanításomat megismerd! Nekem nem a létem, hanem a tanítá-
som az, ami számotokra boldogító! Hiába hisztek Bennem, vagyis hiába te-
szitek Rám életeteket,  ha nem tudjátok, hogy Én mit jelentek számotokra, 
mint ÚT! Csak az, akit tudja, hogy mit jelentek én, mint ÚT, az tud Engem 
hitelesen képviselni az emberek előtt. Minden hiteles látomásnak ez az iga-
zolása! 

Akkor vagyok élő benned, ha nem ártasz senkinek, ha megbocsátasz 
mindenkinek, és segítesz ott,  ahol erre neked lehetőséget adnak. Ez jelenti 
azt, hogy ÚT vagyok számodra. Ennek megerősítésére kaptad azt a látomást, 
amit kaptál.

Az előtte  megjelent  arc  ne zavarjon meg.  Amint  egykor  egy vakot, 
amikor meggyógyítottam, ő úgy kezdett látni, mintha a fák járnának (Márk 
8;24), s csak másodszorra látott tisztán, úgy veled is ez történt. A Tőlem fe-
léd áradó első hatás még nem talált téged eléggé felkészülten. Csak a máso-
dik látásban tisztult ki benned az, hogy Velem kerültél kapcsolatba.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1516.
Kérdező: NAGYSZÜLŐI PROBLÉMÁINK VANNAK

1. Betegségünkből meggyógyulhatunk?
2. Unokánk érdekében szeretnénk őt látogatni, de nem engedik.
3. Fiúnk magatartása  első gyermekével gondot jelent nekünk.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Majdnem minden ember állapotszerűen beteg. A földi életben szinte 

csak  beteg  ember  létezik.  A különböző  betegségek megnyilvánulása  nem 
egyforma, és ezért sokan úgy gondolják, ha nem fáj nekik semmi testi tünet, 
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akkor már egészségesek. Azt, hogy ez nem így van, az igazolja, hogy az ilyen 
emberek is tele vannak panasszal!

Csak a boldog ember mondhatja magát egészségesnek Az ilyen ember 
akkor is egészséges, ha teste nem ezt mutatja.

Boldoggá az  ember  nem azáltal  lesz,  hogy imáival  Engem vagy az 
Atyát valamire rá akarja venni, hanem azáltal, hogy úgy akar gondolkodni, 
szólni, cselekedni, ahogy Tőlem megtanulta. 

Az evangéliumok arra valók, hogy megtanuljátok, hogyan kell gondol-
kodnotok, beszélnetek és cselekednetek.

A betegségek arra valók, hogy megtérjetek, vagyis arra, hogy kezdjetek 
másképpen gondolkodni Velem, magatokkal és embertársaitokkal kapcsolat-
ban, mint eddig tettétek. Tudom, hogy ez kissé bántóan hangzik olyanok fü-
lében, akik szeretnek Engem, imádkoznak Hozzám, akik vallásuk törvényeit 
igyekeznek teljesíteni. De Én nem téveszthetlek meg benneteket. Csak abban 
tudok boldogítóan élni, aki úgy igyekszik gondolkodni, ahogy azt Én tettem.

Minden betegség meggyógyítható, minden beteg meggyógyulhat, ha át-
alakítja gondolkodását az Én szándékom szerint! E nélkül nincs gyógyulás, 
legfeljebb tüneti kezelés van, ami lelkileg általában többet árt, mint használ.

2. Unokátokkal kapcsolatban ne fájjon a fejetek! Éppen elég az, ha sa-
ját benső békéteken dolgoztok. Benső békét soha nem teremt semmiféle kö-
rülmény. A Mennyországban nem azért boldog minden ember, mert ott olya-
nok a körülmények, hanem azért olyanok a körülmények, mert aki oda kerül, 
az már előbbre biztosította benső békéjét azáltal, hogy gondolataival Hozzám 
igazodott. Aki nem ezt tette, az azért nincs a Mennyországban, mert ott nem 
bírná elviselni az ottani körülményeket. Minden körülményben, eseményben, 
ami téged ér, ott van valami nagy jó a te számodra. Ezért meg kell kérdez-
ned, hogy miért jó az neked, ha unokádat nem láthatod. Ha erre nem tudsz 
rájönni, akkor elég, ha ezt elhiszed. 

Elég, ha elhiszed, hogy van Isten, jó az Isten, és az övéi számára min-
dent úgy intéz, hogy az övéi jól járjanak. Amíg nem jutottál el idáig, addig 
nem vagy megtért ember akkor sem, ha mindennap áldozol.

3. Az előbbi kérdésre adott válaszomban már benne van fiaddal kap-
csolatban is a válasz. Ha szeretsz Engem, akkor az feltétlenül biztos, hogy 
fiad jelenlegi magatartása valamiért jó neked. Hidd el, még az ördög is csak 
használni tud annak, akiben Én szabadon élhetek. Ez jelenti azt, hogy az Is-
tent szeretőknek minden javára válik (Római levél 8;28)!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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*******************************************************
1517.
Kérdező: KI AZ ŐRANGYALOM?

1. Őrangyalomról szeretnék többet tudni!
2. Családomra kérem Isten áldását!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Elég, ha azt tudod az őrangyalodról, hogy ő a legjobb segítő számod-

ra. Állandó kapcsolatban van Velem és veled. A neve  küldetésének tartalmát 
hordozza. Számodra ő: KUSZTÓDIA.

2.  Családodra mindannyiszor  áldásomat  adom,  ahányszor  ezt  kéred. 
Okosan teszed, ha naponta kéred áldásomat családodra és az egész világra.

Rajtad keresztül is szeretném szebbé, jobbá, boldogabbá tenni a vilá-
got!

Megáldalak A BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1518.
Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL!

1. Mi a véleménye Jézusnak rólam?
2. Az állásváltoztatás jó hatással lenne fejlődésemre?
3. Szívcsakrám nyílófélben van. Mit jelent ez?

HANG:  "Drága Gyermekem!
1. Reggeli és esti imáidban van lehetőségem arra, hogy önismeretre se-

gítselek. Ezekben az imákban kell állhatatosnak lenned, ha megfelelő önis-
meretre  akarsz jutni.  Most  bármit  mondanék,  mire  e levelet  olvasod, már 
nem jelenteni ugyanazt, mint most, amikor veled  így foglalkozom.

2. Állásváltoztatás csak másodsorban jöhet szóba. Ha attól várod lel-
ked fejlődését,  akkor pontosan az ellenkezőjét  éred el.  Fejlődni nem lehet 
meneküléssel, csak szembesüléssel. Fejlődés nem történhet a könnyebb, csak 
a nehezebb irányban. Gondolkodásodat kell átalakítanod.

 Azok mondhatják magukat megtért embereknek, akik nemcsak azt fo-
gadják el, hogy a körülmény tükör, melyben bárki felismerheti, hogy hol tart 
a szeretetben, hanem ajándék is az Én részemről. 

Csak ha felismered, hogy miért jó az neked, amilyen helyzetben vagy, 
akkor jöhet a második lépésben esetleg az, hogy azért, hogy ott hagyd a mun-
kahelyedet. De az első az a bizonyosság, hogy téged csak jó érhet, bárhol 
vagy, mert Én a körülményeidnek is az Istene vagyok, és csak olyat engedek 
meg, csak olyan történhet veled, ami javadat szolgálja. Ha ezt megérted, ak-
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kor megtért ember vagy. Ha nem érted meg, akkor még nem vagy megtért 
ember.

A megtérés tehát a gondolkodásodnak olyan irányba történő átalakítá-
sa, amely irány az Én szeretetemről tesz tanúságot. A megtérés részetekről 
egy olyan szellemi tevékenység, amely kinyitja szívetek szemét, tehát meg 
tudjátok látni azt a valóságot, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra 
válik (Róm. 8:28)!

3. Én soha nem beszéltem semmiféle csakráról. Most sem teszem. Ha 
ilyen vagy ehhez hasonló ismeretnek vagy birtokában, akkor azt kell megkér-
dezned, aki erről informált téged.

Én azért jöttem a Földre, hogy elmondjam, megmutassam a boldogság 
útját, és számotokra lehetővé tegyem ennek az útnak vállalását! Általam, Ve-
lem és Bennem tehát bárhol és bárki boldog lehet, ha akar. 

Ezt nyilvános működésem elején így fogalmaztam meg tömören: "Be-
telt az idő, elérkezett hozzátok az Isten országa, alakítsátok át gondolkodáso-
tokat, és higgyetek az általam elmondott örömhírben." (Márk 1;15)

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Megáldalak a 
              HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
1519.
Kérdez: PROBLÉMÁM VAN GYERMEKEMMEL

 Egyik gyermekünk, úgy tűnik, rossz útra tért.
HANG: "Drága Gyermekem!

Szó sincs arról, hogy válasz nélkül maradnak imáitok! Én sokkal job-
ban szeretem gyermekedet, mint te vagy bárki a világon! 

Amit viszont neked tudnod kell, az az, hogy gyermekedet nem olyan-
nak kell szeretned, mint amilyennek szeretnéd, hogy legyen, hanem olyan-
nak,  amilyen  most!  Bűneivel,  istentelenségeivel  együtt!  Neked nincs  más 
dolgod! A többit bízd Istenre!

Aki imáiban Hozzám fordul, és azt hiszi, hogy nem hallgatom meg, az 
legjobb esetben nem tudja, hogy mit beszél!

Ha van hited, akkor tudnod kell, hogy Istenen soha nem múlik semmi! 
Ha te azt tapasztalod, hogy nem hallgattam meg imáidat, az azért van, mert 
nem úgy reagálok rá, ahogyan te szeretnéd. De engedd meg, hogy Én jobban 
tudjam, hogy mi jó neked, mi jó gyermekeidnek, mi jó a világnak! El sem 
tudjátok képzelni, hogy mennyire fontos volt a tékozló fiúnak elhagynia az 
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apai házat ahhoz, hogy ráismerjen saját hontalanságára! Hidd el, fiad is rá 
fog jönni arra, hogy csak Nálam van, csak Nálam találja meg szíve békéjét!

Az igazi szeretetet nem az jellemzi, hogy elvárásai vannak, hanem az, 
hogy várakozni tud! Elvárás helyett várakozás! Ezt kell megtanulnotok!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1520.
Kérdező: HOGYAN  TOVÁBB?

Nagyon szeretjük Jézust. Mi a további teendőm?
HANG: "Drága Gyermekem!

Mint tudod, szereteted gyenge visszhangja annak a szeretetnek, amit 
Én élek meg feléd. De már ez a visszhang is elég ahhoz, hogy a lelki fejlődé-
si vágyadat erősíteni tudja benned. És ez nagyon fontos!

Nagyon közel van már az az idő, amikor nyilvánvalóvá válik mindenki 
előtt, hogy milyen értéket jelent a mennyek országában az a szándék, amely 
kedves az Én szívemnek, amelyet most szívedben hordasz, és amire öröm-
mel adom áldásomat.

Kérdésedre nem mondhatok mást, mint azt, hogy fogadd el Tőlem arra 
az elvégzendő feladatra  szóló felszólításomat, amelyre építeni tudok. Légy 
állhatatos a reggeli és az esti imáidhoz!

Reggelenként mondd el Nekem, hogy mit szándékozol tenni az elindu-
ló napon. Hidd el, jelezni fogom, ha nem értek veled egyet! Azért van lelkiis-
mereted, hogy tudj jelzéseimre reagálni! És ne feledd el kérni napi feladata-
idra az Én áldásomat.

Ha este visszatekintesz az elmúlt  napodra, akkor egyértelművé válik 
előtted, hogy mennyire veled jártam életed útját, és úgy hajthatod álomra fe-
jedet, abban a reményben, hogy a következő napot is együtt fogjuk tölteni.

Nagyon szeretlek és megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1521.
Kérdező: CSAK HÁROM KÉRDÉSRE VÁLASZOLOK

Negyven kérdés.
HANG: "Kedves Barátom! 

Már régóta csak három kérdésre válaszolok.  Neked pedig különösen 
nem válaszolhatok több kérdésedre, mivel te meglehetősen elnagyoltan, és 
nem elmélyülten, nem a tanulékonyság igényével, hanem ennek hiányával ol-
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vastad az eddig megjelent HANG-könyveket. Csak egy egyszerű, de nagyon 
kirívó példára hívom fel figyelmedet! 

Azt írod, hogy a HANG 4. kötetben Én gyógyításért helyeslem a pénz 
elfogadását, de a tanításért nem! Aki ennyire összekeveri a tanítást a beava-
tással, annak meg kell tanulnia, hogy  Velem a "felszínen" nem lehet talál-
kozni! Velem csak koncentrált figyelemmel lehet szót érteni!

Úgy tűnik,  hogy te nem is hiszed el lelked mélyén,  hogy a HANG-
könyvekben az élő Isten megtestesült Fia szól hozzád! Ha elhinnéd, akkor 
nagyobb alázatról, összeszedettségről és jó indulatú tanulékonyságról tennél 
tanúságot (János 7;17)!

1. Írod, hogy leányod elszakadt tőled. Ennek okát keresed. 
Isten mindenkit Önmagára teremtett! Ha te Értem élsz, akkor annyiban, 

amennyiben leányod is Értem él, kapcsolatban akar lenni veled. De bárki, aki 
nem akar Hozzám tartozni, az nem akar azokhoz sem, akik Hozzám tartoz-
nak. Én nem jósolgatni akarok nektek, hanem arra figyelmeztetni, hogy már 
nagyon rövid időtök van arra, hogy Engem komolyabban vegyetek. Nagyon 
fontos a sorrend! ENGEM vegyetek komolyan, és csak ennek lehet követ-
kezménye az, hogy helyesen vegyétek komolyan önmagatokat és másokat! E 
sorrend föl nem cserélhető!

2. Azt is kérdezed, hogy bűnt követ-e el, aki egyet is megsért az Álta-
lam kívánt törvények közül. 

Engem nem lehet  kilencvenegynéhány százalékban választani!  Vagy 
abszolút ELSŐ vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott! Abszolút el-
sőnek lenni annyit  jelent,  hogy nincs második! Mindig az abszolút  ELSŐ 
mondja meg, hogy mi a teendő!

3. Ami az "első-áldozásod" vagy "bérmálásod" előtti időben történt ve-
led - írod -, nem tudod eldönteni, hogy álom volt-e vagy valóság. Ha te nem 
tudod eldönteni,  hogy mi  történt  veled valamikor,  akkor Én azt  helyetted 
most eldönteni nem fogom!

Megáldalak az ÉRTELEM  LELKÉVEL! "
******************************************************

1522.
Kérdező: AKI MÁR NEM GYEREK !

22 éves gyermekem teljesen irányíthatatlanná vált.
HANG: "Drága Gyermekem!
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Az a gyermek, aki még 22 éves korában is mások által irányítható, az 
beteg! Csak a meghülyült emberek irányíthatók 22 éves koruk után is! A nor-
mális emberek már 20 éves koruk előtt is tudják, hogy felelős személyek!

Ha viszont valaki még 22 éves gyermekéért is felelősséget vállal,  az 
szintén beteg!

Ez tehát azt jelenti, hogy neked meg kell gyógyulnod! Meg kell tanul-
nod, hogy gyermeked azt az utat járja, amit jónak lát, és neked csupán az a 
feladatod, hogy amit te nem látsz jónak, ahhoz ne járulj hozzá sem anyagilag, 
sem erkölcsileg. Tehát bűnrészességet nem vállalhatsz!  Ennél sem többet, 
sem kevesebbet nem tehetsz, és nem is szabad tenned!

Drága Gyermekem! Nagyon meg vagy kötözve gyermekeddel! Amíg 
nem szabadítod meg magadat e megkötözöttségtől, addig - bizony- az Isten 
sem tud segíteni rajtad!

Én semmiképpen nem esküdhetek össze veled gyermeked szabadsága 
ellen! Hisz ezt a szabadságot Tőlem kapta, s ha ő bármiben megkötözi ma-
gát, akkor szintén csak ő és csak Tőlem veheti át elherdált szabadságát! De 
ezt őhelyette senki és soha át nem veheti Tőlem!

                                  Megáldalak az 
             ALÁZAT és a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1523.
Kérdező: JÉZUSI AZ, AKI FÉNYADÓ?

Te küldtél valakit, aki nekem fényt adott?
HANG: "Drága Gyermekem!

Mindig Én vagyok az, aki pozitív hatást gyakorol rád! Mint ahogy min-
dig Én vagyok az is,  aki pozitív hatást gyakorol rajtad keresztül másokra! 
Hidd el, Nálam nélkül semmit sem tehettek! Tehát nem az az érdekes, hogy 
milyen  ruhában jelenek meg nektek, hanem az a fontos, hogy ÉN jelenjek 
meg!

Szeretettel  kérlek,  ne  kösd  emberekhez  magadat  akkor,  ha  Velem 
akarsz  együttműködni!  Csak  addig  van  Nekem  lehetőségem  komolyan 
együttműködni veled, ameddig nem vet árnyékot Rám földi halandó szemé-
lye! Az árnyékban  a NAP nem tudja kellőképpen kifejteni termékenyítő ha-
tását!

Az helyénvaló lehet, hogy Mögöttem megláttok mást is, de az nem he-
lyes, ha más mögött láttok meg Engem! Engem nem lehet véletlenül meglát-
ni. Csak az talál meg Engem, aki Engem keres!
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Drága Gyermekem! Médiumom bizonnyal még más kérdést is terjesz-
tett volna Elém, de nem tudta tisztán elolvasni írásodat, ezért most csak erre 
az egy kérdésedre kért Tőlem választ. Azt pedig tudnotok kell, hogy médiu-
momat nem kerülhetem meg. Pontosan ezért médiumom!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1524.
Kérdező: LEHET BELŐLEM BOSZORKÁNY?

Valóban boszorkánnyá válhatok?
HANG: "Drága Gyermekem!

Hiszékenységed belesodort egy olyan irányba, amelynek szinte semmi 
köze nincs ahhoz, amit Én akarok benned megélni!

Igaz az, hogy nincs joga senkinek semmiféle elmarasztaló ítéletre, ami-
kor személyekről van szó. De az is igaz, hogy határozottan el kell ítélned és 
hátat kell fordítnod minden olyan irányzatnak, amely helyembe akarja tolni 
önmagát!

A hamis krisztusok, akik az Én nevemben jönnek, felismerhetők arról, 
hogy lehangoló ijesztgetésükkel és magabiztos ítéleteikkel rá akarják erőltet-
ni elgondolásaikat azokra, akik erre nekik lehetőséget adnak. A hamis krisz-
tusok nem építenek, nem buzdítanak és nem vigasztalnak, hanem kijelente-
nek, ítélnek, fenyegetnek, magukhoz láncolni akarásuk érdekében másokat 
ijesztgetnek, és mindenképpen manipulálni akarnak benneteket.

Gyermekem! Hidd el nekem! Nincs benned semmiféle sötét folt! Aki 
benned ilyet lát, az ezt önmagából vetíti ki rád! Benned Én élek, és Én le-
győztem a világot! 

Te kezdesz jól ismerni Engem! Ennek nagyon örülök! Vigyázom is lel-
ked békéjét! Bízzál Bennem jobban! Senki és semmi nem rabolhat el téged 
Tőlem, ha nem állítasz Engem egy sorba azokkal, akik el akarják bizonytala-
nítani benned azt a meggyőződésedet, hogy Én benned élek! 

E  szirénhangok  megtévesztő  ereje  valóban  nagy!  Ott  kell  hagynod 
őket! A jövő majd megmutatja, hogy milyen ámításnak lettek áldozatai azok, 
akik nem engedték, hogy Lelkem irányítsa őket, és bontsa ki bennük az Én 
életemet. Mert Én mindenkiben élni szeretnék, de csak abban tudok, aki alá-
zatos és határozott egyaránt. Alázatos, tehát nyitott afelé a jobb irány felé, 
ami Tőlem jön, és határozott abban az állapotban, amit Tőlem kapott!

Megáldalak a HATÁROZOTTSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1525.
Kérdező: FÉRJEM ELZAVART

Negyven évi házasság után elzavart bennünket férjem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az a szörnyűség, ami titeket ér, nem mehet már sokáig. Bizony férjed 
sokkal nyomorúságosabb állapotban van, mint ti! Tudom, ez nem jelent sok 
vigaszt, de azért mondom, mert ez az igazság!

Az emberi gonoszság égbekiáltó bűneit nagyon is hallom, s már készül 
az a pillanat, amely véget fog vetni ennek. De még egy kicsit  bírjátok ki, 
gyermekeim! Igazságot fogok szolgáltatni nektek! Hamarosan igazságot fo-
gok szolgáltatni! 

Amíg nem jön el ennek ideje, addig odaajánlom nektek erőmet! Fogad-
játok magatokba! Kérjétek az ERŐT, a türelmet! Hamarosan eljövök, és ak-
kor meglátjátok, hogy megérte kitartónak lenni! Erőtök határán vagytok, tu-
dom! Én szenvedek bennetek, értetek, veletek! De már nem kell sokáig vár-
notok!

Szeretetem erejét adom nektek! Bízzatok Bennem! Nem hagylak el, és 
nem hagytalak el eddig sem titeket!

Bízzatok! Hamarosan jövök!
            Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"

******************************************************
1526.
Kérdező: NINCS BÜNTETŐ ISTEN?

1. Nincs büntető Isten? Mikor hozza ezt Ő tudomásomra?
2. Földi boldogságom nem lehet Számára közömbös!
3. Visszakaphatom-e feleségemet?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Valóban nincs büntető Isten, de ez nem jelenti azt, hogy a bűn ne 

hordaná magában a büntetést is. Isten nem oka, de feltétele annak, hogyha 
valaki Ellene van, akkor értelmetlen, természetellenes az élete, s ezt nem le-
het józanul kibírnia senkinek. Vagy súlyos betegség, vagy a narkotikumnak 
valamilyen formája feltétlenül megjelenik!

Ha megvizsgálod szenvedésed okait, magad is rájössz, hogy egyik mö-
gött sem az Isten áll. Szenvedéseidnek oka mindig vagy a te magatartásod, 
vagy másnak, másoknak a  magatartása. Istené soha!

2. A boldogság tudatállapot. Tehát nincs külön földi és égi boldogság, 
mivel nincs külön égi és földi tudatállapot. A pokolból (földi életből) be le-
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het jutni a Mennyországba. Ez történik a halál után. De a poklot nem lehet 
bevinni a Mennyországba! Mennyországba csak Mennyországot lehet vinni, 
tehát a boldogság tudatállapotát, vagyis annak elfogadását és belátását, hogy 
csak jó származhat mindenből az Istent szeretőknek (Róm 8;28)!

A boldogság tudatállapotának alapja kétségtelenül a hit. El kell hinned 
azt, hogy van Isten, és ez az Isten szeret téged. Te akkor hiszed el ezt igazán, 
ha tudod, hogy téged csak jó érhet. Ha tehát bármi ér, akkor ezt a kérdést te-
szed fel magadnak: 'miért jó ez nekem?' Ha adsz időt magadnak arra, hogy 
megtaláld, miért jó az az esemény neked, akkor arra jössz rá, hogy minden 
esetben részben valamitől, ami fejlődésedet gátolná, el akar téged távolítani, 
részben pedig fejlődésed irányába akar továbblendíteni.

Ha úgy gondolod, hogy van olyan rossz is, ami érthet téged, akkor még 
nem hiszel az Általam, Jézus által bemutatott mennyei Atyában! Tehát nem 
elfojtani kell azt, amit rossznak élsz meg, hanem szembesülni kell vele úgy, 
hogy feldolgozd az  előbb említett  módon,  tehát  úgy,  hogy megtaláld  azt, 
amiért az jó neked! Ha semmiképpen sem találod meg, akkor hinned kell ab-
ban, hogy jó, mint a gyermek, akinek édesapja keserű orvosságot ad be, s 
mondja, hogy ez jó. A gyerek tapasztalja, hogy az nagyon keserű, de mégis 
azt mondja: biztosan jó, mert apám adta. Közvetlen a kereszthalálom előtt 
Én is így tettem. Ezeket mondtam: "Ne igyam ki a kelyhet, amelyet Atyám 
ad nekem?" (János 18;11)

Aki hisz Bennem, az nem azért nem panaszkodik, mert elfojtja ezt ma-
gában, hanem azért, mert nincs miért panaszkodnia. Nincs, mert akinek Isten 
az Atyja, annak Mennyország van a szívében akkor is, ha maga a pokol tom-
bol körülötte. Az ilyen embernek még az ördög is csak hasznára, javára le-
het! Ez az az IGAZSÁG, amely szabaddá teszi azt, aki szabad akar lenni!

A boldogság útja tehát a gondolkodás-átalakítás útja, és nem a körül-
mények megváltoztatásának útja.

3. A világmindenségnek nagy rendje, törvényei meg nem változhatnak! 
Ha tehát lelki fejlődésed javára válik, akkor biztos lehetsz benne, hogy visz-
szajön feleséged. De ha nem válik lelki fejlődésed javára, akkor ha akarod, 
ha nem, nem jön vissza! Az előzőek alapján ez világos, mivel te csak jól jár-
hatsz, akár visszajön, akár nem! Ez természetesen csak akkor igaz, ha elfo-
gadtad a megváltást, vagyis Engem, vagyis azt, hogy nem érheti rossz azokat, 
akik az Enyéim! Ennek elfogadása komoly szellemi erőfeszítést igényel! De 
hát a boldogságot sem adják ingyen. Meg kell érte dolgozni, éspedig szellemi 
munkával, gondolkodásod átalakításával!
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Kedves Barátom! Hidd el, hogy csak egy boldogság van, és ez tudatál-
lapot kérdése. Azé a tudatállapoté, amelyet te dolgozol ki az Én segítségem-
mel, ha akarsz! A bódultság nem boldogság!

Megáldalak az ERŐ  és az OKOSSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1527.
Kérdező: HALLUCINÁLOK?

1. Honnan erednek bizonyos zörgő hangok?
2. Imával fejezem be munkámat, s ellentétes a hatása.
3. Egyik ünnepen nagyon összejöttek a bajok ismerőseimnél.

HANG:  "Kedves Barátom!
1. Akár élő, akár élettelen dolgok okai az általad említett zörgéseknek, 

az eredménye ugyanaz kell  hogy legyen. Ha nem tudod elengedni a füled 
mellett, akkor dicsőítsd az Istent akár e szavakkal: 'Dicsőség Neked Uram!', 
akár más szavakkal.

2. Szintén azt kell mondanom e kérdésedre, amit az előbb mondottam. 
Teljesen mindegy, hogy mi a következménye munkádnak, imádnak. E téren a 
forrás, a szándék a döntő. Fontos, hogy szívedben az Én békémet elfogadd! 
Ezek a rajtad kívüli dolgok nem a te kompetenciádhoz tartoznak.

3. E harmadik kérdésedre is hasonló választ kell adnom,  mint az elő-
zőkre. Arra kérlek, ne engedd, hogy a rajtad kívül álló dolgok kössék le túl-
ságosan figyelmedet. Arra koncentrálj, ami a te dolgod. Ha valamire kérni 
akarlak,  akkor  azt  belülről mondom meg,  a lelkiismereteden keresztül.  A 
dolgoknak ez a természetes rendje! Én pedig, akinek lelke a REND LELKE, 
amennyire lehet, kerülni akarom a rendkívüliségeket. Csak akkor, ha nagyon 
fontos,  vállalok rendkívüli  beavatkozásokat  életetekben. A döntő az, hogy 
benned élek, és érted élek benned!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1528.
Kérdező: HOGYAN LEHET SZERETNI AZ ELLENSÉGET?

1. Barátja vagyok Jézusnak?
2. Miért kössek barátságot a halál angyalával?
3. Az ellenségszeretetet nem tudom másoknak megmagyarázni.

HANG:  "Kedves Barátom!
1. Valóban barátomnak nevezlek. A barátság vagy azonosak között ala-

kul ki, vagy azonossá teszi azokat, akik barátok akarnak lenni. Nyilván ez az 
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utóbbi az, amit szeretnék. Tehát szeretnék úgy élni benned, hogy rajtad ke-
resztül Engem ismerjenek fel az emberek.

Amit Pál mondott: "Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él ben-
nem" (Gal 2;20), neked is el kell tudnod ezt mondanod magadról.

2. A halál angyalával azért jó barátságot kötni, mert aki ezt megteszi, 
az nemcsak elhiszi, hanem idegileg is rendeződve tudja azt, hogy halált nem 
lát sohasem! Aki barátságot tud kötni a halállal, az minden félelem, minden 
szorongás alól kihúzza a talajt.

3. Aki nem tudja szeretni ellenségét, tehát nem tud neki megbocsátani, 
nem tud neki jót akarni, az saját magát teszi boldogtalanná, mert képtelen 
együtt jelen lenni a szívbéke és a gyűlölet. Tehát éppen az ellensége kívánsá-
gát valósítja meg önmagán, vagyis árt önmagának! Aki ezt nem hiszi el, az 
saját életében fogja azt megtapasztalni, hogy gyűlölettel a szívben nem lehet 
nyugodtan aludni! Aki mérges, az azért mérges, mert mérget hord magában. 
Az, aki mérget hord magában, az egyértelműen árt önmagának. A méreg leg-
jobb  esetben  is  csak  bódítani  képes,  de  boldogítani  soha!  Az  önszeretet 
csúcsérték! Nem az önzés (Máté 22;39)! Aki nem tudja szeretni ellenségét, 
az feltétlenül árt önmagának!

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

1529.
Kérdező: SZABAD SZERETNÉK LENNI !

Hogyan lehetek szabad?
HANG: "Drága Gyermekem!

Ha két ember szorosabb kapcsolatba kerül egymással, akkor kikerülhe-
tetlenül elkezdődik egy szabadságharc. Még Nekem is meg kellett harcolnom 
szabadságharcomat Édesanyámmal. Ez tehát kikerülhetetlen.

Ennek lélektani oka az, hogy mindenkinek föl kell mérnie felelőssége 
határait. A BÉKE kedvéért el lehet menni messzire, de minden normális em-
bernek tudnia kell, hogy senkit sem teremtett az Isten arra, hogy a másik em-
ber mondja meg neki, mi a teendője. Isten mindenkinek a lelkiismeretén ke-
resztül  szól! Mindenki csak akkor adhat másnak elirányítást, ha az a másik 
ezt tőle KÉRI! Ha nem kéri, akkor nem! Ember ne akarjon ember fölött ural-
kodni! Kéretlenül csak akkor jogos a kiokító hang, ha valaki bűnre akar rá-
venni  téged.  Különben semmiféle  tanácsadásnak  nincs  helye  addig,  amíg 
nincs tanácsot kérő.  Figyelmeztetni  lehet  bárkit  bármire,  de emögött  soha 
nem lehet semmiféle elvárás! A figyelmeztetés csak arra való, hogy mulasz-
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tással ne vétkezzen az, akitől a figyelmeztetés jön, és nem arra való, hogy 
bárki behajtani  próbálja a másikon azt, amire figyelmeztetett!

Drága Gyermekem! Ha valaki uralkodni akar rajtad, és azt fogja látni, 
hogy ez nem megy, az ott fog hagyni téged, ha meg nem tér, ha nem szereti 
éppen úgy a te szabadságodat, mint a sajátját!

Ez természetesen rád is  áll!  Mindenkire! Ha olyan emberek akartok 
lenni,  amilyen Én vagyok! Ez nem rendkívüli  elvárás,  hanem természetes 
életállapota annak, aki emberségében akar fejlődni! 

Drága Gyermekem!  Vagy önszántadból,  vagy különböző  betegségek 
sorozatán keresztül, de meg kell tanulnod, hogy olyan szabadságra lettél te-
remtve, amelyet csak a HOZZÁM-KÖTÖTTSÉG által valósíthatsz meg. Ki-
zárólag csak a Velem való élő kapcsolat, tehát a benső szabadság képesíthet 
arra, hogy bárkit is helyesen szeretni tudjál. Aki nem ennek a szabadságnak 
van birtokában, az magának is, másoknak is  megnehezíti a lelki fejlődést, 
ami pedig áthághatatlan szabály és törvény! Szabály, mert mindenkire sze-
mélyre szabott, törvény, mert úgy tartozik Hozzám, mint a napsugár a Nap-
hoz.

Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1530.
Kérdező: VONZ A KERESZT

1. Miért vonzódom a kereszthez?
2. Legyek-e REIKI-mester?
3. Kiválasztott vagyok?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A kereszt az anyag szimbóluma. Az a tény, hogy Engem kereszten 

öltek meg, nemcsak bizonyos történelmi háttérrel magyarázható. Van ennek 
előremutató jelentése is! Ez pedig az, hogy Nekem az anyag szimbóluma ál-
tal  hirdetnem kell  az idők végezetéig, hogy az anyagnak van megszentelő 
ereje is!

Az anyag önmagában nem létező valóság. Mindig valaminek hordozó-
ja! Ha Engem hordoz, akkor az új égre és új Földre előremutatóan hirdeti 
nektek, hogy az anyag nem akadály, hanem eszköz az Isten- és emberszeretet 
kibontakozására.

2. A felelősséget nem háríthatod át senkire, Rám sem. A pénzen szer-
zett beavatáshoz Nekem semmi közöm nincsen!
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3. Természetesen kiválasztott vagy! Az Én szememben nincsenek fő- 
és mellékszereplők a földi élet színpadán! Csak főszereplők vannak! Az em-
beri sorsok nem különböznek egymástól minőségileg! Nem jobb az őserdő a 
sivatagnál, sem a tenger a folyónál, sem a hegyvidék a lankás tájaknál. Egyik 
sem lehet meg a másik nélkül!

Amikor a Földre leszülettél, akkor kaptál egy olyan négydimenziós tér-
képet (tér, idő), melynek határait nem te szabhatod meg, de szíved szereteté-
vel neked kell tartalmasan végigbarangolnod.(A tartalom az, amit csinálsz, a 
szeretet az, ahogyan csinálod.) E térkép a te karmád! Csak a tiéd! Senki át 
nem veheti tőled, és te senkinek át nem adhatod! Sem belőled, sem sorsodból 
nincs kettő. Úgy vagy te egy, mint az Isten! Ezért kell olyan tökéletesnek len-
ned, mint a mennyei Atya tökéletes (Máté 5;48). 

Természetesen úgy, amint az Isten mindenütt, úgy te saját sorsod há-
romdimenziós  térképed  adta  feladataidnak  elvégzése  kapcsán.  Ezért  kell 
megtanulnod feladatokban gondolkodni!

Kedves Barátom! Három kérdésnél többre nem válaszolok senkinek. 
Hidd el, ha valaki figyelmesen elolvassa az eddig megjelent tizenkét kötet 
Hang-könyvet, meg fog elégedni azzal, ha egyszerre csak három kérdését vá-
laszolom meg!

Nagyon  szeretlek!  Nagyon  szeretném,  ha  tovább  is  együtt  tudnánk 
munkálkodni. Az a rövid kis idő, ami még rendelkezésetekre áll, kell hogy 
felfokozza bennetek a Velem való kapcsolat életbevágó fontosságát!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1531.
Kérdező: LEHET URALKODNI A GONDOLATOKON?

1. Néha megvaduló gondolataimon lehetek valaha úrrá?
2. Jó segítője leszek társamnak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem elfojtanod, hanem feldolgoznod kell azokat a negatív hatáso-

kat, amelyek kívülről érnek téged. Az nem elég ehhez, hogy újjászülettél! Az 
újjászületés nem növeli az értelmi gazdagodást. Vagyis nem lesz okosabb az, 
aki újjászületik.  Csak gondolkodás-átalakítás által  lesz  okosabb az ember. 
Aki újjászületett, az boldog! A gondolkodásátalakítás segít ahhoz, hogy vála-
szolni tudj arra a kérdésre, miért vagy boldog. És itt lép be az Általam he-
lyesnek tartott HIT!
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El kell hinned, hogy téged csak JÓ érhet. Ezt viszont értelemmel is alá 
kell tudnod támasztani. Ez pedig úgy történik, hogy bármi ér, meg kell kér-
dezned, és válaszolnod kell e kérdésre: 'Miért jó ez nekem!'

Ha valóban újjászülettél, akkor igazi hited kell hogy legyen, tehát bizo-
nyosnak kell lenned abban, hogy Isten mindent csak azért enged meg, hogy 
pozitív irányban fejlődj általa.

Azt a szellemi munkát, amelyet ki kell fejtened, annak érdekében, hogy 
megmagyarázd magadnak, miért jó az neked, ami történik veled - lehet az 
bármilyen rossz egy nem újjászületett számára, pl. csalódás, betegség, stb. -, 
az Isten sem teheti meg helyetted !

2.  E  második  kérdésedet  nem  lehet   egyértelműen  megválaszolni! 
Azért megválaszolhatatlan, mert két ember szabadságának kell összecsenge-
nie ahhoz, hogy megelégedettek legyenek egymással. Ez pedig állapotszerű-
en lehetetlen! Még magaddal sem lehetsz állapotszerűen megelégedett!

Tudnod kell, hogy egyetlen dolog a fontos e téren. Ez pedig az, hogy 
Én legyek veled megelégedett! Erre és csak erre kell törekedned! Ha erre tö-
rekszel, és társad arra törekszik, hogy ennek örüljön, akkor neki is jó, neked 
is jó. Ha nem törekszel erre, ha nem Nekem, hanem neki akarsz kedvében 
járni, akkor mindketten tönkrementek.

Isten mindenkit Önmagára teremtett, mert mindenkinek ez a legjobb, 
legboldogítóbb! Minden és mindenki csupán eszköz lehet arra, hogy ebben 
segítse az Enyéimet! Ha vállalod a gondolkodás-átalakítást,  akkor belátod, 
hogy nem is tud semmi és senki mást tenni, csak segíteni tudja az Enyéimet! 
Még az ördög is!

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

1532.
Kérdező: PESSZIMISTA VAGYOK

Nagyon sötéten látom az életet.
HANG: "Kedves Barátom!

Leveled alapján azt kell mondanom, hogy te még nem találkoztál Ve-
lem, pedig Én már sokszor találkoztam veled!

Nem  találkoztál  Velem?  Miért?  Miért  nem  olvasod  az 
evangéliumokat? Miért nem olvasol olyan könyveket, amelyek lehetővé te-
szik számodra, hogy tisztultabban, világosabban  ismerj meg Engem? Miért 
főleg barátokon jár az eszed, és nem azon, hogy miért teremtett téged az Is-
ten? Miért nem foglalkozol azzal, hogy Isten az a szeretet, aki benned lakik, 
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és nem az, akit te kívülről képzelsz el magadnak? Miért nem hiszel az ima 
erejében? Miért nem dicsőíted Istent mindennap, amikor minden nap ajándék 
számodra? Miért vagy állandóan azzal elfoglalva, hogy milyen rossz neked, 
és még most a nagyböjti időben sem szánsz időt arra, hogy elgondold, Én 
mennyit szenvedtem érted?

Miért, miért, miért? Ezek a miértek arra akarják felhívni a figyelmedet, 
hogy szellemi emberré csak akkor válhatsz, ha nem magaddal, hanem Velem 
leszel elfoglalva!

Kedves Barátom! Ha meg akarod óvni magadat a csalódásoktól, akkor 
abba kell hagynod az önámítást, vagyis azt, hogy másoktól várd boldogságo-
dat. Boldogítani csak Én tudok! Ne keverd össze a bódítást a boldogsággal! 

Ha elolvasnád a Bibliából Máté evangéliumának a 6-dik fejezetében a 
19-dik verstől a 34-dig versig található részeket, és elgondolkodnál az olva-
sottakon, akkor el kellene döntened, hogy hiszel Nekem vagy nem hiszel! Ha 
Mellettem döntesz, akkor megtalálod benső békédet. Ha nem Mellettem dön-
tesz, akkor az Isten sem tud segíteni rajtad!

Nagyon szeretlek! De ez a szeretet csak Engem boldogít. Téged majd 
az a szeretet fog boldogítani, amit magadban kialakítasz, magadból kiárasz-
tasz, és az Én áldásom erejével állandósítasz.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

1533.
Kérdező: MIT HOZ A JÖVŐ?

1. Környezetemnek lesz-e türelme, szeretete?
2. Hogyan kerülhetek lélekben közelebb Istenhez?
3. Unokám jövőjéről szeretnék tudni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szeretetre az Isten sem tud senkit rákényszeríteni. A szeretet lénye-

géhez tartozik az, hogy szabadon tegye a jót az, aki szeret. Ahol megszűnik a 
szabadság, ott lehetetlenné válik a szeretés.

Imádkozz, hogy erősödjék, növekedjék a szeretet azokban, akik körü-
lötted élnek. Amint Én nem hiába imádkoztam Péterért, hogy egykor megtér-
vén, erősítse meg testvéreit (Lukács 22;32), úgy a te imáid sem lesznek hiá-
bavalóak.

2. Azt kell megértened, hogy ha valóban szeretsz Engem, akkor bármi 
történik veled, az csak javadra válhat. Ha hálát tudsz adni mindennap minde-

1677.



nért, ami ért, akkor csodálatos lelki fejlődést fogsz megtapasztalni magad-
ban.

3. Semmi értelme annak, hogy unokáiddal kapcsolatban jósoljak ne-
ked. Minden a jelenben dől el! 

Megáldalak a BENSŐ  BÉKE  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1534.
Kérdező: JÓL AKAROK FEJLŐDNI!

Jobban szeretnék Jézushoz tartozni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Ha jobban Hozzám akarsz tartozni, akkor arra kell törekedned, hogy át-
lépve magadat, feladatokban igyekezz gondolkodni.

Reggel nemcsak felébredned kell, hanem ráébredned arra a feladatra, 
ami reád vár az elkövetkezendő órákban. Ez a  ráébredés  adja meg neked a 
Hozzám közeledés lehetőségét! Este pedig nemcsak befejezned kell a napot, 
hanem felmérned is. E felmérés mércéje a reggeli imában történt ráébredés 
arra, hogy Én mire adtam áldásomat, amikor elindult a napod.

Ha valaki így végzi reggeli és esi imáját, akkor elindult benne az a lelki 
fejlődés, amely az Én életemet bontakoztatja ki, minden jó szándékú ember, 
sőt az egész Mennyország örömére!

Gyermekem! Nagyon örülök neked! Az a fájdalom, amely átjárja szí-
vemet a Földön élő emberek boldogtalansága láttán, a te lelkedben enyhülés-
re talál! Ezt köszönöm neked!

Megáldalak az  ÁLLHATATOSSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1535.
Kérdező: GYAKRAN FÉLEK!

1. Te küldted azt, aki arra kért, hogy térjek meg?
2. Gyakran félelem fog el.
3. Kapok erőt a gondolkodás-átalakításra?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Olyan kijelentés, amely valakit arra szólít fel, hogy megtérjen, csak 

Tőlem jöhet! Kitől is jöhetne mástól?
Drága Gyermekem! Általában mindenki igényli azt, hogy vele foglal-

kozzanak. De hidd el, senkin nem segít az, ha foglalkoznak vele! Mindenkin 
az segít, ha ő kezd foglalkozni másokkal. Azért írom ezt, mert tudattalanod-
ban feltétlenül  a veled való foglalkozás  vágya akar főszerephez jutni.  Ezt 
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árulja el első kérdésed is, amelyre nemcsak te, de minden kisiskolás is hatá-
rozottan és egyértelműen tudja a választ.

2. Félelmed gyökere az, hogy a van, nincs nem világos előtted. Ha ve-
szed magadnak a fáradságot, és kitisztázod azt, hogy mi van és mi nincs, ak-
kor félelmed elszáll, mint a felkelő Nap hatására a köd.

3. E kérdésedre ugyanazt válaszolhatom, mint az első kérdésedre. Mi-
ért? Elmondom. Mindenkit arra szólítottam fel (Márk 1;15-ben a bűnbánat 
szó eredeti értelme: gondolkodás-átalakítás), hogy alakítsa át gondolkodását. 
Most gondold át: Kérlek valamire benneteket, és nem adom meg hozzá a le-
hetőséget. Ha ezt tenném, alávalóbb lennék a legaljasabb embernél!

Drága Gyermekem! Van nekem egy olyan megjelenési formám, amely 
a legtöbbet kell hogy jelentse számotokra. Ennek igazolását megtalálhatod a 
Bibliában (János 14;23). Aki erre a megjelenési formámra teszi a hangsúlyt, 
az mindent megoldott életében. Igen, mert akiben Én otthonra leltem, annak 
feltétlenül  megadom azt  a megtapasztalást,  amely élményszerűen igazolja, 
hogy Én vagyok igazi otthona annak, aki befogad Engem. Az a hazataláltság 
élmény, amit ez jelent, az az újjászületés!

Drága  Gyermekem!  Szeretetem  mindennap  lehetőségeket  ad  neked 
arra, hogy felismerd: Istened ajándékozó Isten!

Megáldalak az ISTENDICSŐÍTÉS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1536. 
Kérdező: MEG TUDOK GYÖKERESEN  VÁLTOZNI?

1. Végleg le kell írnom életemből azt, akit lelkem másik felének gon-
doltam?
2. Bármikor lehet párbeszédet folytatni Jézussal?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A földi élet kétségtelenül olyan birkózás, amelyben sérüléseket lehet 

kapni. E sérülések arra valók, hogy a lélek fejlődni tudjon a benső szabadság 
irányában. Igen, mert az élet szabadságharc! A kétségtől való megszabadulás 
az egység érdekében! A Velem való egység érdekében. Erre gondoltam Lu-
kács 9;62-ben, 14;26-ban, 18;29-ben.

Ha azt gondolod lelked másik  felének, aki által jobban át tudod adni 
magadat Nekem, akkor őt semmiképpen sem szabad elhanyagolnod. De ha 
azt veszed észre, hogy kevésbé tudsz Rám koncentrálni, Velem foglalkozni, 
Engem követni, sugallataimat felfogni és iránymutatásomat igenelni, ha ő ve-
led van, akkor ennek ellent kell mondanod! Én nem vagyok helyettesíthető! 
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Csak azt mondhatod lelked felének, akit Én küldök melléd azzal a megbízás-
sal, hogy Hozzám segítsen közelebb téged!

Bensőleg  szabaddá  kell  tehát  válni  mindentől  és  mindenkitől!  Leg-
alábbis  erre  kell  irányulnia  törekvésednek.  Amennyire  ez  sikerül,  annyira 
tudsz szeretni helyesen másokat és természetesen Engem is.

2.  PÁRBESZÉDIMA mindig lehetséges. Az viszont, hogy másoknak 
megfelelő tanácsot tudjak adni általad, csak akkor lehetséges, ha a magad ré-
széről mindent megtettél, hogy Engem jól megismerj. Csak annak tudom ka-
rizmává finomítani a benne megszólaló hangomat, aki e téren képességei ha-
tárához ért. Vagyis mindent megtett, amit megtehetett.

Tehát, aki olyan alázatos tanítványommá vált, hogy mindent képes vál-
lalni Értem, s ugyanakkor nyitott arra, hogy állandóan tanuljon ne csak Tő-
lem, hanem RÓLAM is másoktól, az remélheti, hogy a Velem való állapot-
szerű kapcsolat prófétává avatja őt, vagyis bármikor szólhatok rajta keresz-
tül.

Meg kell azonban mondanom, hogy prófétáim magukra vonatkozóan 
nem szoktak soha kérdezni Engem. Nem, mert számukra nem érdekes, hogy 
mi lesz velük. Nem, mert tudják, hogy csak az történhet velük, ami prófétai 
szerepük beteljesítéséhez szükséges.

Prófétáim akkor beszélnek Velem, amikor akarnak, és Én is akkor szó-
lok hozzájuk, amikor akarok. Prófétáim nem rajonganak, nem törik magukat 
azért, hogy szóljak hozzájuk! Nem, mert tudják, hogy annak mindig az lesz a 
következménye, hogy rajtuk csattan az ostor. De ha szólok, akkor hallgatnak 
Rám. Tudják, hogy Én is mindig hallgatok rájuk, ha szólnak Hozzám!

A PÁRBESZÉDIMÁT mindenkinek ajánlom! Velem mindig tudsz úgy 
beszélni, ha akarsz, hogy az téged épít, buzdít és vigasztal!

Megáldalak az ÉRTELEM és a BIZALOM LELKÉVEL"!
*******************************************************

1537.
Kérdező: A TE SZAVAD A LELKIISMERET SZAVA?

1. Tőled van, ami eldönti bennem, hogy mi a helyes?
2. Az a nagy öröm, amit álmomban átéltem, mit jelent?
3. Áldozhatok gyónás nélkül?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Lelkiismereted mikrofonján keresztül mindig Én szólok hozzád! De 

hangom ilyenkor soha nem kényszerítő! Szíved szeretete dönti el, hogy amit 
mondok, azt meg is halljad.
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2. Álmodban és ébrenlétedben egyaránt adok olyan jeleket,  amelyek 
egyben erőforrások is. Nálam nélkül nem tehetsz semmit, de ezek a jelek ép-
pen azt szolgálják, hogy át tudd élni: Veled és benned vagyok! És érted va-
gyok veled és benned!

3. Az nem jelent semmit az erkölcs porondján, hogy valaki hiszi vagy 
nem hiszi a reinkarnációt. Jogosan egyetlen pap sem foglalhat ezzel kapcso-
latban erkölcsi álláspontot. Tehát nem mondhatja azt sem, hogy bűn, ha vala-
ki hisz ebben, és azt sem, hogy erény, ha valaki hisz ebben. 

A gyónás egy olyan formája a kegyelem áradásának, amelyben szere-
tetlenségeitől való megtisztulását élheti át az, akinek ez a Velem való talál-
kozás rendelkezésére áll. Természetesen Én nem vagyok megkötözve a gyó-
nás szentségével.  Tehát  e nélkül  is  tudtotokra tudom adni,  hogy bűneitek 
meg vannak bocsátva vagy nincsenek megbocsátva. A szívbéke biztos jele 
annak, hogy bűneid meg vannak bocsátva. Bennem csak az tudja megtalálni 
szíve békéjét, akiben Én otthonra találtam (János 14;23)!

A szentáldozással kapcsolatban tanítványaimnak elmondtam, hogy szá-
mukra ez azért lehetséges, mert ők már tiszták a Tőlem kapott tanítás hatásá-
ra. Tanításom elfogadásának ma is lélektisztító ereje van!

Van azonban olyan, hogy valaki botrányt okozna, ha áldozni látnák, 
mivel senki nem lát bele a másik lelkébe, s vannak olyan jogi keretei a szent-
áldozásnak,  amelyek  viszont  nyilvánosan  közismertek.  Ha pl.  valaki  nem 
templomban kötött házasságban él, annak nem ajánlom, bármennyire is tisz-
tának érzi magát lelkileg, hogy olyan helyen áldozzon, ahol megbotránkozná-
nak rajta.

Drága Gyermekem! A te kérdéseidre adott válaszaim már a HANG 16-
dik kötetét gazdagítják. Ezért ma már csak három kérdésére válaszolok azok-
nak, akik ilyen formában Hozzám fordulnak.

A ti érdeketekben teszem ezt. Olvassátok el e könyveket! Azért íratom 
le gondolataimat, hogy másokat is segíteni tudjatok Hozzám, ne csak saját 
gondjaitok feloldása legyen számotokra a fontos!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

1538.
Kérdező: SZERETNÉK VALAKIN SEGÍTENI!

Egy sok betegségben szenvedő gyermeken szeretnénk segíteni!
HANG: "Drága Gyermekem!
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Minden betegség gyógyítható. Ami a legfontosabb, az az, hogy nektek 
is és a beteg gyermeknek is tudnotok kell a következőket: 

1. A hívőnek minden lehetséges. 
2. Bármit kértek az Én nevemben, megkapjátok. 
3. Az Én nevemben csak úgy lehet kérni, hogy "akaratod szerint" és 

nem úgy, hogy "ha akarod"! 
A ti  karmátok és a gyermek karmája egy olyan meghatározott  sors, 

amelyben a hogyanra kell tennetek a hangsúlyt, és nem a miértre. Vagyis, 
ami történik, abból azt kell kiolvasnotok, amit Én küldök nektek abban, és 
nem saját  elgondolásotok  döntheti  el,  hogy mi  jó  és  mi  nem jó.  Titeket 
CSAK JÓ érhet! Ez a MEGVÁLTÁS!

Örülök,  hogy nem adtátok  föl  a  harcot,  és  nem Istenre "bíztátok" a 
gyermek betegségét. Úgy Istenre bízni valamit, hogy ti már nem tesztek érte 
semmit, tehát Ránk hárítani a felelősséget, csak akkor szabad, ha ti már min-
dent megtettetek, amit megtehettetek!

Hittel, imával még háborúkat is meg lehet szüntetni, hát hogyne lehet-
ne egy betegséget! De a lényeg mindig ez:  "Uram! Akaratod szerint  gyó-
gyítsd meg e beteget!" Senki ne higgye, hogy bárkinek is a karmájába bele 
lehet avatkozni! De igenis lehet odaállni szenvedő embertársaitok mellé, és 
igenis  segíthettek  abban,  hogy  a  leglehetetlenebb  körülmények  között  is 
megtalálja szíve békéjét, a Földön elérhető legnagyobb boldogságot.

Ma a világ egyik legboldogabb embere az a személy, aki a ti országo-
tokban is járt, illetve odavitték, mivel csak a fejét tudja mozgatni, s prédikált 
nektek arról, hogy bárki lehet boldog, ha Én benne élhetek. Amerikában mil-
liók élnek a szavaiból!

Bízzatok, de ne legyetek megkötözve saját elgondolásaitokkal! Bízza-
tok,  és higgyétek el,  hogy a szeretet  körén belül  valóban mindenható a ti 
mennyei Atyátok! 
                                Megáldalak benneteket a 
                BIZALOM, a BENSŐ BÉKE  LELKÉVEL!"

******************************************************
1539.
Kérdező: ÉPÜLNI SZERETNÉK!

1. Ki segített meg?
2. Mi erősít belülről?
3. Hol tartok?

HANG: "Drága Gyermekem!
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A 'honnan van', 'ki segített', mi erősít', kitől származik' és ehhez hason-
ló kérdések alapja nem más, mint üres kíváncsiság. Az ilyen kíváncsiság na-
gyon érthető, és foglalkoztathat is téged, de előbbre nem visz a lelki fejlődés 
útján. Nem, mert az ilyen kíváncsiságok mögött a legjobb esetben is az áll, 
hogy ne kelljen felelősséget vállalnod, hanem tudd áthárítani arra, akitől ezek 
erednek.  Bármilyen  aranyos  vagy,  bármennyire  szeretlek,  ezen  a  vonalon 
nem tudok veled együtt haladni.

Nagyjából ezt kell mondanom az olyan kérdésekre is: 'hol tartok', jár-
jak-e ebbe a közösségbe', 'hogyan tovább'. Ezek mind olyan kérdések, ame-
lyeket helyetted senki, az Isten sem tud megválaszolni, mivel a válaszok által 
történhet csak meg benned az a fejlődés, amelyet helyetted más meg nem te-
het. Sem enni, sem inni, sem aludni, sem fejlődni senki nem tud más helyett! 
Csak a fejlődő élet értelmes élet, és csak az értelmes élet felelősségteljes élet.

Minden problémád megoldásában benne vagyok, de egyet sem oldok 
meg helyetted. Imáid pontosan arra valók, hogy együtt éljünk, és semmikép-
pen sem arra, hogy helyetted éljek. És e tekintetben az életet nem a külső 
cselekvésekre értem, hanem a benső döntésekre, mivel élet csak azokban le-
het. Cselekedni a gép is tud. Dönteni csak az, aki önálló szellemi lény. Per-
sze, nem mindenben dönthetsz, hanem csak abban, hogy Velem vagy Nélkü-
lem döntesz! Sorsodat sem kikerülni, sem megszüntetni nem tudod. Csupán 
arról lehet szó, hogy menekülésben vagy szembesülésben éled meg azt. Ha 
menekülésben, akkor tudnod kell, hogy Én senki után nem futok. Ha szem-
besülésben, akkor mindig számíthatsz Rám!

Megáldalak a BIZALOM és az ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

1540.
Kérdező: NEM HAGYTAM EL AZ EGYHÁZAMAT

1. Egyházamat el akartam hagyni, de visszaléptem.
2. Kígyókkal küszködöm álmomban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Először is örülök, hogy a menekülés helyett a szembesülést válasz-

tottad. Hidd el, lelki fejlődésedet csak ez segítheti elő. Te legyőztél egy pszi-
chika kényszert, melyet ha nem győzöl le, akkor előbb-utóbb csöbörből vö-
dörbe estél volna. 

Nyugodtan és boldogan menj el templomotokba, ha szíved oda vágyik! 
Győztesként mehetsz oda, és nem úgy, mint valami bűnös! Téged nem a ké-
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nyelem akart elvinni, és egy felismerés hozott vissza. Neked inkább van ott 
helyed, mint legtöbbjüknek, akik ott vannak!

De ne ítélj senkit! Magadat sem! Ismétlem: Örülök neked!
2. Álmod a földi dogokból akar kiábrándítani. Azt akarja tudatni veled, 

hogy keresned kell az odafent valókat. Ha nem teszed meg önszántadból, ak-
kor rá leszel kényszerítve olyan szenvedések árán, amit megúszhattál volna, 
ha önként vállalod.

Az odafent valók keresése úgy indul reggel, hogy kérned kell magadra 
az Én áldásomat.  Ez az áldás fog tudni adni annyi fényt napközben, hogy 
észrevedd szeretetem jeleit, melyek biztosítani akarják szíved békéjét. 

E jelek hordozói lehetnek könyvek, személyek,  események egyaránt. 
Még a rosszban is képes leszel meglátni a lelki fejlődésed számára szükséges 
jót! Esténként adj hálát,  köszönd meg Istenednek, őrangyalodnak gondosko-
dó szeretetét.

Megáldalak a TÜRELEM és a BÉKE LELKÉVEL" 
*******************************************************

1541.
Kérdező: NEM AVATÓDHATOK BE PÉNZÉRT?

1. Sírós természetű vagyok.
2. Hol rontottam el valamit?
3. Pénzért nem szabad beavatódni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha valaki könnyen sír, annak lehet oka az, hogy gyenge idegzetű, és 

lehet oka az, hogy megkapta a könnyek adományát.
Az ideggyengeség mindig azt jelzi, hogy baj van az isteni erényekkel. 

Vagyis a hit, remény, szeretet szorul erősítésre. Főleg a HIT!
A HIT gyakorlás által erősíthető. Vagyis úgy kell cselekedned, mintha 

hinnél! Mintha elhinnéd, hogy valóban Isten gyermeke vagy, Isten érted van, 
őrangyalod azért Őrangyal, hogy őrizzen, az egész világ bedolgozik neked 
azért,  hogy boldog légy, stb. Ha ezeket a VALÓSÁGOKAT valóban elhi-
szed, akkor előbb-utóbb minden ideggyengeséged megszűnik.

A könnyek adománya viszont olyan benső tisztítást eredményez, amely 
megkönnyíti számodra az emberek jobb megértését, erősíti benned a készsé-
get arra, hogy segítsd azokat, akik körülötted erre rászorulnak. Semmiképpen 
sem való arra, hogy mások többet foglalkozzanak veled!

2. E kérdésedre is azt tudom mondani, hogy vizsgáld meg, mennyire él 
benned a fent említett három isteni erény. Főleg az a szeretet, amely állapot-
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szerűen  irgalomban,  megbocsátásban  és  olyan  önismeretben  mutatkozik 
meg, amely megérteti veled, hogy Isten nem azért szeret téged, mert  te jó 
vagy, hanem azért, mert Ő jó!

Több öröm és  kevesebb erőfeszítés!  Nagyobb hangsúlyt  kell  tenned 
arra, hogy szeret téged az Isten, mint arra, hogy te szereted-e Őt! Nálad ez 
vezet teljes benső megújuláshoz.

Aki nem a beavatódásra, hanem a szegények megsegítésére  kész anya-
gi áldozatot hozni, azt Én sokkal jobban be tudom avatni, mint bármilyen be-
avató mester! Az vét súlyosan Ellenem, aki beavatásért pénzt kér. Aki pénzt 
ad, az azzal vétkezik, hogy pénzét nem a szegények megsegítésére adta. Az 
önámítás, hogy pénzért kapott beavatás után jobban tud majd segíteni a sze-
gényeken. Az élet erre rendre rácáfol! 

Különbséget kell tudnotok tenni tanulás és beavatás között. A teológiá-
kon pénzért tanítanak, és ez természetes. De nem szentelnek, tehát nem avat-
nak senkit pappá pénzért! A papszentelés ingyenes! Többször fordult már elő 
országotokban olyan, hogy valakit pappá szenteltek (ingyen!) anélkül, hogy a 
teológiát elvégezte volna.

Drága Gyermekem! Hidd el, Én bárkit be tudok avatni minden beavató 
mester segítsége nélkül az Általam helyesnek tartott szerepbe, ha valaki az 
isteni erények szerint, tehát a hit, remény, szeretet szerint éli az életét! Ha pe-
dig úgy látom, hogy a beavatandónak szüksége van arra, hogy beavató mes-
ter által történjen a beavatás, akkor küldök számára olyan mestert,  aki nem 
kötődik a pénzhez.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az isteni erények, tehát a
         HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
1542.
Kérdező: KEZEMET MILYEN SZELLEMEK IRÁNYÍTJÁK?

1. Szellemek irányítják kezemet. Hogyan biztosíthatom magam?
2. Tehetségem kibontakozását várja tőlem Isten.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Tudatosan csak Nekem szabad kiszolgáltatni  magatokat, különben 

ártó erők hatalmasodnak el rajtatok.  Őrangyalaitok is az Enyémből veszik 
azt, amit adnak nektek! Már indulásban helytelen, ha valaki enged a csábítás-
nak, és melenget magában olyan vágyat, hogy bárcsak médium lehessen.

Aki médium, az tulajdonképpen próféta. Aki próféta, az nem kerülheti 
ki a prófétai sorsot! Ez pedig nagyon egy húron pendül azzal a sorssal, ame-
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lyet Nekem kellett átszenvedem közöttetek. A józan ész alapján inkább ódz-
kodni kell a prófétaságtól, mint vágyni utána! 

Értsétek meg! Aki az Én médiumom, az nagyon is észnél van! Ma di-
vat kezd lenni közöttetek, hogy átadjátok magatokat a szellemvilágnak. E ki-
nyílás csak nagyon rövid távon érdekes. Már középtávon is idegosztály vár-
hat arra, aki nem Engem tett életében az első helyre, hanem valami szellemi 
kapcsolatot.

Valamikor Én azt mondtam, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is sze-
retni fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk nála. Nem azt mondtam, hogy 
aki szeret Engem, azt majd összehozom valamilyen szellemmel. Nem, mert 
saját Lelkem árasztom reá! Ennek pedig mindig a gyümölcse: szeretet, öröm, 
béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóz-
tatás és lelki tisztaság (Gal 5;22-23).

Arra kérlek szeretettel, olvassátok, tanulmányozzátok az evangéliumai-
mat! Boldoggá mindenkit csak az tehet, ha ezekhez zárkózik fel. A többit 
bízzátok Rám! 

Mindannyitokat munkatársaimnak szeretnélek tudni. De ennek feltétele 
az, hogy ne ti akarjátok megmondani Nekem, hogy hogyan vegyem igénybe 
munkátokat, hanem engedjétek, hogy ezt Én tegyem meg. Nekem nagy szük-
ségem van rátok. Legalább akkora, mint nektek Rám. Nálam nélkül semmit 
nem tehettek, és Én nálatok nélkül semmit nem tehetek. De legyetek szeré-
nyek és nagyon értelmesek! Többször mondtam már, most újra mondom: az 
ember nyaktól fölfelé kezdődik! Józanok legyetek!

Amit fontos tudnotok, azt mind elmondtam az evangéliumokban. Amit 
pedig csupán magjában mondottam el, mivel akkor nem volt még ott az ideje 
a megértésnek, azt  kifejtem olyan szelíd,  alázatos és szerény médiumokon 
keresztül, akik az életükkel igazolják, hogy Én élek bennük. Ezt várom el tő-
letek. Komoly reggeli és esti imát, amelyben Hozzám emelitek lelketeket, s 
engeditek, hogy mielőtt jóleső álmot bocsátanék rátok, megenyhítsem szíve-
tek, s életetek gondjait átvállalva az Én életem folytatására avassalak fel ben-
neteket!

2. Mindenkit  munkatársamnak szeretnék tudni.  Minden tehetségedet, 
képességedet latba kell vetned. Nem tudok mit kezdeni a félgőzzel Mellém 
szegődőkkel! Egyik költőtök  félszemű hunyorgóknak  nevezte az ilyeneket.

Nagyon szeretnék veled teljesen EGY lenni! Szeretném, ha Lelkem a te 
lelkedet éltetni tudná! De ehhez az kell, hogy ezt te is akard teljes szíveddel, 
teljes lelkeddel, teljes elméddel és minden erőddel! Az emberi szempontok, 
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elvárások, tetszeni akarások, ezek mind akadályai annak, hogy szándékom 
szerint bejárd karmikus sorsod vonalait. Isten nem kevesebbre, mint Önma-
gára teremtett téged, és úgyis nyugtalan lesz szíved addig, amíg Bennem meg 
nem nyugszik!

Várom a felzárkózásodat Hozzám!
  Megáldalak az ÉRTELEM, BIZALOM, TÜRELEM LELKÉVEL!"

*******************************************************
1543.
Kérdező: HOGYAN ÉLJEK TOVÁBB?

1. Éjem tovább a megszokott, szürke életem?
2. Lelkiismeretem bánt nagymamámmal kapcsolatban.
3. Rossz erők hatnak rám.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ne hidd, hogy szürke az életed! Vagy inkább így mondom: Szürke 

ruhában is lehet nagyon gazdag életet hordozni.  Ne a ruhára tedd a hang-
súlyt! Életed nem lehet szürke, mivel az Én életem járja át! A szívedben lévő 
szeretet  nem kevesebb, mint az Én életem jelenléte benned! Ha erre gon-
dolsz, akkor megérted, hogy nem lehet szürke az életed. Nem, mert a te éle-
ted nem a tiéd, hanem az Enyém! Ha nem azzal leszel teljesen lefoglalva, 
hogy milyen vagy, hanem azzal, hogy kié vagy, vagyis, hogy az Enyém vagy, 
akkor öröm és béke járja át szívedet.

2. Lelkiismereted nyugtalankodása is azt jelzi, hogy nem vagy akárki! 
De ne ugorj be az ősellenség trükkjeinek! A bűnbánat helyén való, de a bűn-
tudat nem Tőlem van! A bűn lelki betegség. A bűnbánat gyógyító orvosság. 
A bűntudat ostobaság. Ostoba ember az, aki betegségéből kigyógyulva azon 
sopánkodik, hogy előbbre beteg volt! 

Hidd el, hogy meggyógyultál, s e téren ne engedj az elbizonytalanítás 
ördögének!

3. Az Enyéim mindig ki vannak téve rossz erők támadásainak (János 
15;19). Ez a természetes! Ez jele annak, hogy nem a világ fiai közé tartozol, 
hanem Isten édes gyermeke vagy! Ha ezt megérted, akkor mindent megértet-
tél!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1544.
Kérdező: TÁRSAM LÉLEKBEN NEM TÁRSAM

Társam egy másik világban él.
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HANG: "Drága Gyermekem!
Amikor a pénz, az alkohol, a paráznaság és a hazugság egymással ösz-

szefog, akkor a sátáni világ egyértelművé válik ott, ahol Nekem kellene el-
foglalnom a szívbékét biztosító méltó helyemet.

Drága Gyermekem! A házasság elvben mindig szent dolog! De gyakor-
latban azt élitek át, hogy minél szentebb dolog romlik el, annál pokolibb lesz 
életetek. Ezen nyilván Én sem tudok változtatni. Nem is tenne jót senkinek, 
ha Én is beállnék a narkotikumokat szaporítók közé! Nem! Így legalább re-
ményetek lehet arra nézve, hogy szívetek békéjét Nálam megtalálhatjátok. Ez 
azt jelenti, hogy boldogtalan házasságban is lehet boldog az, aki élő kapcso-
latot tud kiépíteni Velem. 

E kapcsolatnak van egy statikus és egy dinamikus oldala. A statikus ol-
dala az,  hogy állapotszerűvé kell  tenned magad számára azt  az  igazságot, 
hogy téged soha semmi baj nem érhet, mivel Én szeretlek, és képes vagyok 
mindent javadra fordítani. Ha tehát azt éled meg, hogy valami baj ért, akkor 
tudnod kell, hogy ez csupán látszat, mivel a téged ért baj-csomagban, ha aka-
rod, megtalálhatod azt a jót, amit rejtettem a te számodra!

A dinamikus oldal éppen e csomag naponkénti  kibontása! A Földön 
csak rejtve tudom eljuttatni hozzátok a számotokra fontos lelki értékeket. De 
el tudom juttatni! Természetesen csak annak, aki vállalja az Általam megkí-
vánt gondolkodás-átalakítást! Tehát egy komoly szellemi munkát kérek min-
denkitől, aki boldog akar lenni, aki az Én békémet el akarja fogadni, aki vál-
lalkozik arra,  hogy otthont  találjak benne,  aki  el  akarja fogadni  azt,  hogy 
csak Bennem van igazi otthona.

Ha reggeli imáidban kéred életedre az Én áldásomat, ha esti imáidban 
főhelyre teszed azt, hogy válaszolj e föltett kérdésedre: az elmúlt nap miért 
volt jó neked?, akkor amilyen mértékben át tudod alakítani gondolkodásodat, 
olyan mértékben fogod tudni átélni az Én boldogító jelenlétemet!

Az ne legyen előtted kétséges, hogy minden rossztól meg tudlak men-
teni téged, de a fájdalmaktól nem. Amint a fogorvosnál nem rossz éri, sőt ki-
fejezetten jó éri a fogorvosi székben ülőt, de ez a jó fájdalommal jár, így az, 
aki beenged Engem önmagába, azt csak jó érheti akkor is, ha ez fájdalommal 
jár.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1545.
Kérdező: ÉRTELMETLEN  FESZÜLTSÉGEK VANNAK BENNEM
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1. Drukkoló típus vagyok.
2. Van egy üzleti tervem.

HANG:  "Drága Gyermekem!
1. Olyan hiúsági komplexusod van, amely az általad említett testi tüne-

tekben jeleníti meg magát.
A hiúság olyan lelki betegség, amelyből kigyógyulni csak az tud, aki 

vállalja az értékrendjének felülvizsgálatát és átértékelését.
A hiú ember rövid távon gondolkodik. A rövid távon történő gondol-

kodás önmagában nem baj! Mindenkinek csak rövid távon van lehetősége 
kézben tartania sorsvonalát.  De problémát jelent olyankor, ha nem Velem, 
hanem az emberi véleményekkel tartja önmagát állapotszerűen kapcsolatban. 
Tehát ezen kell változtatnod! 

Ezt közvetlen úton elérni nem lehet, csak közvetve. Tehát nem eredmé-
nye egy döntésnek, hanem egy megvalósítandó feladatnak következménye. A 
feladat pedig, aminek ez következménye lehet, az nem más, mint átelmélke-
dése a Velem való élő kapcsolatnak. Aki eljut annak belátására, hogy a Ne-
kem tetszésnél nincs fontosabb életében, annak számára az emberi szempon-
tok elhalványulnak, súlyuk csökken, sőt egy idő után meg is szűnik!

Hiúság ellen tehát nem lehet közvetlenül harcot indítani. Az e téren el-
érendő pozitív eredmény nem elhatározás kérdése, hanem kemény szellemi 
munka  következménye!  Ezt  kell  vállalnod,  ha  lelkileg  pozitív  eredményt 
akarsz elérni.

2. Minden üzleti vállalkozás egyben rizikó is. Egy üzleti vállalkozás-
nak erkölcsi értékét az adja meg, hogy milyen CÉLLAL indította el ezt a vál-
lalkozó. Érthető, hogy nem minden vállalkozásra adom áldásomat. De az is 
természetes, hogy feltétlenül mellette vagyok azoknak, akik Mellettem van-
nak, és Velem akarnak együttműködni.

E második kérdésedre adott válaszom teljesen szinkronban van az első-
vel! Szellemi munka nélkül nincs fejlődés! Illetve csak olyan szenvedések 
árán van fejlődés, melyeket ki lehetett volna kerülni bizonyos önként felvál-
lalt szellemi munka elvégzése által!

Megáldalak az OKOSSÁG és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

1546.
Kérdező: SZERETNÉK JÖVŐBE TEKINTVE ÉLNI! 

1. Édesapám halálát nem tudom feldolgozni.
2. Hogyan tudnám lezárni a múltat?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem könnyű elfogadnotok azt  a kijelentésemet,  hogy nincs halál, 

amikor a felszínen azt tapasztaljátok, hogy van. Nem könnyű mélyre ásnia 
annak, aki lelke mélyén nem is akar szembesülni azzal a valósággal, hogy 
minden ember halálra ítélt ember olyan értelemben, amilyen értelemben min-
den találkozás  az elválás kezdete,  és minden elválás egy olyan halál,  ami 
csak időhosszban szokott különbözni attól a haláltól, amit temetéssel szokta-
tok lepecsételni.

Nem könnyű elfogadnotok, hogy nem egymásra vagytok teremtve, ha-
nem Istenre. E téren is mindenki válaszút előtt áll. Vagy vállalja ennek át-
gondolását, vagy megszenvedi ezt a megváltozhatatlan igazságot. De sem ki-
kerülni, sem egyszerű döntéssel, elhatározással megsemmisíteni ezt nem le-
het. Csak feldolgozni! Menekülni vagy szembesülni! Harmadik út nincs!

Elég szomorú dolog az, hogy mind eszetekkel, mind szívetekkel tudjá-
tok, hogy aki 'meghalt', annak sokkal jobb, mintha még itt maradt volna a 
földön, mégis fájlaljátok. Az biztos, hogy ez nem annak a szeretetnek a jele, 
amit Én hoztam el közétek, és nem annak a békének a jele, amelyet minden-
kinek felajánlottam, amikor azt mondottam, hogy az Én békémet adom nek-
tek, és ezt nem úgy adom, ahogy a világ adja a békét nektek.

2. Aki a múltban él,  az valótlanságban él,  mivel múlt  semmiképpen 
sem létezhet olyan értelemben, hogy károsan tudna hatni azokra, akik hisz-
nek Bennem. Én csak azokkal tudom megosztani békémet, akik arra keres-
nek választ, hogy miért jó nekik az, ami valaha velük történt. Aki nem így áll 
hozzá a múltjához,  az képtelen a gondolkodásátalakításra,  mert  vagy meg 
akarja  változtatni  a  megváltozhatatlant,  vagy meg akarja  semmisíteni.  Az 
ilyen ember ne várjon Tőlem megoldást, mert Én csak azokon tudok könnyí-
teni, akik vállalják a gondolkodás-átalakítás szellemi munkáját. Ezt helyette 
Isten sem tudja elvégezni!

Drága Gyermekem! Ha valóban elhiszed azt, hogy van Isten, és ez az 
Isten jó, akkor tudnod kell, hogy még az ördög is csak a te érdekedben tud 
működni, ha te Istenhez tartozol. Isten a szeretet körén belül mindenható, és 
mindazok, akik Istenhez tartoznak, csak jól járhatnak, bármi történjék is ve-
lük! Aki Isten oldalán áll, az mindig a GYŐZTES oldalán áll! 

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1547.
Kérdező: NÖVEKSZIK BENNEM A DEPRESSZIÓ
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Egyre jobban elhatalmasodik rajtam a depresszió.
HANG: "Drága Gyermekem!

Bizonyára már sok tanácsot kaptál arra nézve, hogy hogyan tudnál fel-
szabadultabb lenni e nyomott hangulatodból, ami mindig falnak ütköztet té-
ged. Én most egy olyan tanácsot adok, amit józan eszeddel és az eddig kapott 
tanácsokkal nem tudsz egy kalap alá tenni, mert szinte pontosan ellenkezője 
annak, amit eddig mások neked jónak véltek. Ajánlatom a következő:

Járj  gyakran  temetőbe!  Nézz  gyakrabban a  keresztre!   Gondolatban 
járd végig az Én keresztutamat! Ha egyszer módod lesz rá, menj el Sükösdre, 
és nézd végig az Én szenvedésemet. Minden hónap első péntekén tanúja le-
hetsz ott ennek! Amennyire rajtad áll, ne a vidám, hanem a tragikus dolgokat 
engedd magadra hatni!

Ezt a gyógymódot ti magyarok úgy szoktátok mondani: 'Kutyaharapást 
a szőrével!'

Én most nem vigasztalgatlak, mert annak nincs is értelme. Te Hozzám 
fordulták, hát elmondtam neked, hogy mit tégy!

Megáldalak Önmagammal! Vagyis azzal a magatartásommal, sorsom-
mal, ami a legmostohább volt földi életemben.

                        SZERESSÜK  EGYMÁST !"
*******************************************************

1548.
Kérdező: NEM VAGYOK ELÉG RUGALMAS

1. Lejárt édesapám ideje?
2. A volt férjemmel kapcsolatban  nem látom a helyes megoldást.
3. Nehezen alkalmazkodom.

HANG:  "Gyermekem!
Gyakran hiába szeretnék  konkrét  válaszokat  adni  kérdéseitekre,  leg-

többször arra kényszerülök, hogy olyan általános irányelveket mondjak, ame-
lyeket nektek kell magatokra alkalmaznotok, mert Én nem tehetem meg ezt 
helyettetek. Így vagyok most veled is!

1. Minden élő számára megváltozhatatlan törvény az, hogy fejlődnie 
kell! Ha nem vállalja önként, akkor rákényszerül szenvedések árán. A szelle-
mi lények számára a fejlődés másik neve tanulás! Sokan éppen abba halnak 
bele, hogy nem vállalják az élet iskolájában azt a tanulást, ami gondolkodás-
átalakítást kíván, mivel tudják, hogy ez együtt járna különböző érzelmi kötő-
dések eloldásával.
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Teljesen édesapádon múlik, hogy mikor hal meg! Nem olyan értelem-
ben, hogy ő előre meghatározhatja ennek idejét,  hanem olyan értelemben, 
hogy tőle függ, mennyire vállalja másképpen látni, vagyis az Én szememmel 
látni az életét.

2. Volt férjeddel kapcsolatban szintén neked kell bizonyos elveket ma-
gadra alkalmaznod, mivel a felelősséget nem háríthatod át senkire, tehát az 
Istenre sem!

Bárkivel kapcsolatban csak akkor lehet felelős döntést hozni, ha a má-
sik fél szempontjait is tudomásul veszi az egyik, és az egyik szempontjait a 
másik.

Írod, hogy birtokolni akar téged volt férjed. Te is tudod, hogy minden-
kit csak annyira lehet birtokolni, amennyire ebbe a másik beleegyezik. Sza-
badságharc nélküli kapcsolat nem létezik! Még Nekem is meg kellett harcol-
nom saját szabadságharcomat Édesanyámmal, pedig Mária nem volt akárki! 
Az evangéliumokban minden hely, amely kettőnk találkozását írja le, erről 
tanúskodik!

Mindenkor döntő elv ez: Nem menekülni, hanem szembesülni  !  
3. Megalkudni soha nem szabad! De alkalmazkodni mindig késznek 

kell lenned! Ez bölcsesség kérdése, amiért imádkoznod kell! Olvasd el Jakab 
leveléből az 1;5-öt!

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

1549.
Kérdező: MAGAMRA MARADTAM

Férjem elhagyott, és gonosszá vált.
HANG: "Drága Gyermekem!

Téged az foglalkoztat, hogy hogyan lehet valaki olyan, mint férjed, és 
megváltozhat-e egy ilyen ember.

Mindaddig, amíg ilyen gondolatok foglalkoztatnak,  nem fogod tudni 
helyreállítani lelked egyensúlyát. Nem azért, mert szereted férjedet, hanem 
azért, mert vársz tőle valamit.

Ha te boldog akarsz lenni úgy, ahogyan Én azt öröktől fogva elgondol-
tam rólad (Másképpen nem is lehetsz! Senki nem lehet másképpen boldog, 
csak úgy, ahogy Én elgondoltam!), akkor nem férjedtől, hanem Tőlem kell 
várnod a magad számára életed megoldását. 

Ezt  Én fel  is  ajánlom neked! Nem kell  mást  tenned, mint  elhinned, 
hogy van Isten, és ez az Isten jó. Ha ezt valóban elhiszed, akkor már meg is 
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oldottál mindent. Igen, mert akkor nem az fog foglalkoztatni téged, hogy mi-
ért olyan a másik, amilyen, hanem az, hogy miért JÓ AZ NEKED, hogy a 
másik olyan, amilyen! Az, hogy ez jó neked, az nem lehet kétséges, ha elhi-
szed, hogy van Isten, és ez az Isten jó! Mivel Isten a szeretet körén belül 
mindenható!  

Maga Isten sem jöhet rá helyetted, hogy miért jó minden, ami veled 
történik, ha egyszer az Övé vagy. Nem jöhet rá helyetted senki, mint ahogy 
senki nem ehet helyetted, ha éhes vagy, nem ihat helyetted, ha szomjas vagy, 
nem pihenhet helyetted, ha fáradt vagy! Az ehhez szükséges gondolkodás-át-
alakítást neked kell elvégezned magadon! 

Ha vállalod e szellemi munkát, tehát azt, hogy megkérdezed magadtól, 
miért jó az neked, hogy férjed olyan gonosz, akkor lelki fejlődésed vonalán 
minden problémád előbb-utóbb megoldódik. Ha nem tudsz értelmeddel rá-
jönni, akkor el kell hinned, hogy ez neked jó, mint egy gyermek, ha édesany-
jától keserű orvosságot kap, akkor bármilyen keserűnek érzi is, ennek ellené-
re tudja, hogy az neki jó, mert édesanyjától kapta. Így voltam Én keresztre-
feszítésem előtt,  mikor ezt mondtam: "Ne igyam ki a kelyhet, amit  az Én 
Atyám ad Nekem?" (János 18;11).  Az emmauszi  tanítványaimnak meg is 
magyaráztam, hogy csak így mehettem be dicsőségembe (Lukács 24;25-26)!

Drága Gyermekem! Ne légy szomorú! Nagyon szeretlek, és csak azt 
engedem meg életedben, ami javadra válik (Róm 8;28)! De ezt el kell hin-
ned, különben soha nem leszel boldog! Örüljünk egymásnak! Megáldalak a 
BIZALOM  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1550.
Kérdező: ÁTOK ALATT ÉLEK?

Átok vagy rontás van rajtunk?
HANG: "Drága Gyermekem!

Csak akkor tudok segíteni rajtad,  ha elhiszed azt,  amit  mondok.  Ha 
nem hiszed el, akkor kár volt Hozzám fordulnod!

Hidd el, hogy szó sincs semmiféle átokról és semmiféle rontásról! Egy-
szerűen arról van szó, hogy nem belülről indultok el kifelé, hanem kívülről 
befelé. Ez azt jelenti, hogy boldogságotokat másoktól várjátok, és nem Tő-
lem!

Gondold el! Másoktól még Én is csak pofonokat, gúnyolódásokat, le-
köpdöséseket,  megkorbácsoltatást,  keresztre-feszítést  kaptam, pedig igazán 
mindenkinek csak jót tettem! És pontosan azért voltam mindig boldog, tehát 
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azért volt szívemben béke, mert belülről indultam el kifelé, tehát gondolata-
imban  mindig  az  volt,  hogy ami  kívülről  ér,  az  csak javamra  válhat  (Lk 
24;25-26)! Ha kívülről indultam volna el, akkor állandóan elégedetlenked-
tem volna. De mert tudtam, hogy mindig jót akarok, ezért azt is tudtam, hogy 
az Én mennyei Atyám, aki még hajam szálait is számon tartja, soha nem en-
gedné meg, hogy olyasmi érjen, ami nem válik javamra! Így van ez veled is, 
és így van mindenkivel, aki hiszi, hogy van Isten, és ez az Isten a szeretet kö-
rén belül mindenható!

Maga az egész pokol sem tud ártani annak, aki szeret Engem! Én le-
győztem a világot. De e győzelemnek valóságát el kell hinned! Tehát mindig 
azt kell kérdezned magadtól, hogy miért jó az, amit te és mások is a te ré-
szedre rossznak gondoltak. Neked tudnod kell, hogy semmi nem lehet rossz, 
amit az Én Atyám megenged. Ezért jó az Isten! Ha valaki nem hajlandó így 
gondolkodni, ha valaki nem hajlandó törekedni arra, hogy úgy gondolkodjon, 
mint Én, azon az Isten sem tud segíteni! 

Nincs tehát sem átok, sem ártás, csupán helytelen gondolkodás van, s 
aki akar, az képes az Én erőm segítségével másképpen látni, másképpen gon-
dolkodni. Környezeted, körülményeid arra szólítanak fel, hogy Nálam, és ne 
kívüled keresd benső békédet, ami itt a Földön az elérhető legnagyobb bol-
dogság!

Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS KEGYELMÉVEL!"
*******************************************************

1551.
Kérdező: SZERENCSÉTLEN VAGYOK!

1. Apám mért hagyott el?
2. Miért nem sikerül nekem semmi?
3. Férjem állhatatlan.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Vannak olyan szerencsétlen emberek, akik nem akarnak felelősséget 

vállalni tetteikért. Az ilyen ember nagyon rövidlátó! Előbb-utóbb mindenki 
szembesülni fog azzal, ami elől menekül. Apád sem kerülheti el ezt a szem-
besülést.

Ami számodra fontos, az az, hogy el kell hinned, nem jártál rosszabbul 
amiatt, hogy ő elhagyott, mintha nem hagyott volna el! Sajnos, a ti fantáziá-
tok nagyon széppé tudja tenni azt, mi esetleg lehetett volna! Ne dőlj be en-
nek! Inkább adj hálást azért, ami történt, mert a te sorsodba nem véletlenül 
szövődött bele ez a szál.
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2. Az pedig egészen biztos, hogy túlzás, amikor azt mondod, hogy ne-
ked nem sikerül semmi!  Az önnevelésnek egyik nagyon fontos alapja az, 
hogy meglássátok azokat az értékeket, amelyeket naponta küldök különböző 
csomagolásban. Ha Irántam való szeretettel szemlélitek az eseményeket, ak-
kor feltétlenül meg fogjátok látni, hogy nem feltétlenül az a jó, amit ti láttok 
jónak, hanem az, amit Én látok jónak nektek. Ha többször felteszed magad-
nak e  kérdést: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?!', akkor idővel helyére 
tudod majd tenni a dolgokat, és nem úgy fogod látni életedet, mint amiben 
semmi sem sikerül.

3. Férjeddel kapcsolatban csak neki tudnám megmondani, hogy hogyan 
tudna állhatatos lenni. Neked csak azt tudom mondani, hogy neked mi a te-
endőd ezzel kapcsolatban. 

Az semmiképpen,  hogy meg akard nevelni  őt!  Csak arról lehet szó, 
hogy keresd és az Én segítségemmel megtaláld a megbékélés szavait. Te ma-
gadnak akkor teszed a legjobbat, ha kerülöd a veszekedéseket! De nemcsak 
magadnak teszel ezzel jót, hanem mindazoknak, akik vágyakoznak az Én bé-
kém után! Ha van béke benned, akkor ez kiárad, s más emberekre is jótékony 
hatással tudsz lenni.

Megáldalak  a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1552.
Kérdező: MINDENTŐL FÉLEK!

1. Naivitásom áldozata lettem.
2. Lehallgatják lakásomat.
3. Már mindentől félek!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A naivitásnak rövid távon sok hátránya van, de csak rövid távon! 

Igen, mert aki jó szándékúan naiv, az feltétlenül nagy lehetőség előtt áll a lel-
ki fejlődés tekintetében. Fejődésed irányvonalát mondom el neked a követke-
ző két problémáddal kapcsolatban.

2. Mindenkinek lehallgatják nemcsak telefonját, de még a gondolatát 
is! Közted és a többi ember között  egyik lényeges különbség az, hogy ők 
nem tudják, nem gondolkodnak el ezen, te pedig szinte rákényszerülsz, hogy 
foglalkozz ezzel.

Nem mese az, hogy minden szavatokról, gondolatotokról számot kell 
adnotok! Sajnos, ezt olyan könnyedén fogjátok fel, mert nem érzitek a sú-
lyát! Adj hálát azért, hogy te legalább ráeszmélhetsz szavaid és tetteid követ-
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kezményeire. Ne hidd, hogy akár Én, akár az ég angyalai, vagy akár sötét 
szellemek, csak azért, mert nem vagyunk földi emberek, kevesebbet számí-
tunk e téren, mint ti egymásnak! Igenis,  mindenkit lehallgatnak, és boldog 
ember az, aki nemcsak nem nyugtalankodik emiatt, hanem hálálkodik, és vi-
gyáz, hogy lehetőleg csak olyat mondjon, amit bárki hallhat!

3. Az a lelkiállapot pedig, amely félelmet hordoz amiatt, hogy valami 
baj érheti  lakásotokat,  arról  tesz tanúságot, hogy nagyon a mulandó földi, 
anyagi dolgokhoz kötött még a lelked, s arra szólít fel, hogy változtass ezen 
önként, mert ha nem, akkor egészen tönkre fogsz menni idegileg. Már eddig 
is ez a megkötözöttség az oka annak, hogy nyugtalan vagy!

Drága Gyermekem! Sokkal jobban át kell élned azt a valóságot, hogy 
benned élek Én, aki legyőztem a világot! Veled csak olyasmi történhet, amit 
Én megengedek! Én pedig - ha csak egy kicsit is hiszel Bennem, akkor ez vi-
lágos előtted - csak olyat engedek meg, ami feltétlenül javadra válik! Ha ez 
nem lenne így, akkor az Isten nem lenne a szeretet körén belül mindenható!

Ez akkor is igaz, ha te ezt nem látod be! Ha vállalod azt a gondolko-
dás-átalakítást, amelyet kérek, akkor magad is rájössz, hogy a körülményeid 
a legjobbak arra, ami lelked fejlődésére szükséges Bennem!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1553.
Kérdező: TESTVÉREMRŐL ÉS MAGAMRÓL

1. Öcsémről kérdezem a HANG-ot.
2. Jövőmet illetően kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Véletlenek nincsenek. Amikor valaminek eljön az ideje, akkor annak 

meg kell  történnie,  akár  akarja  valaki,  akár  nem.  Az mellékes,  hogy egy 
szükségszerű esemény milyen eszközök következtében valósult meg. Legtöbb 
esetben az eszközökkel való törődés nem a szeretetet, hanem a gyűlöletet és a 
nyugtalanságot ébreszti fel, s megindítja a fantáziálást, amelyre az ördög is 
tud hatni, s ugyanakkor semmit nem változtat az esemény megtörténtén. 

Bizonyos értelemben van fatalizmus. Ez főleg a születés és a halál idő-
pontjával kapcsolatban figyelhető meg. Ismétlem: véletlen nincs!, és csak ha-
lálra ítélt ember létezik a Földön!

2. Az eddig megjelent HANG-könyvek gyakran hívják fel figyelmete-
ket arra, hogy konkrét döntéseitekbe ha csak egy kicsit is beleszólnék, akkor 
minden felelősséget Magamra kellene vállalnom ilyenkor. Ezt pedig semmi-
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képpen sem tehetem meg, mivel éppen döntéseitek felelős volta teszi számo-
tokra lehetővé azt a lelki, szellemi fejlődést, amely a földi életetek vezérfo-
nala!

Megáldalak a BIZALOM és BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1554.
Kérdező: SEGÍTSÉGET KÉREK!

Tele vagyok gonddal, problémákkal.
HANG: "Drága Gyermekem!

Én csak azon tudok segíteni, aki kiszolgáltatja magát Nekem! Te akkor 
szolgáltatod ki magadat Nekem, ha megpróbálsz úgy élni, mintha elhinnéd a 
következőket: 

Benned élek, és mivel érted élek benned, veled csak az történhet, amit 
Én megengedek. Én csak azt engedem meg, ami lelked javára válik. Én le-
győztem minden rosszat, ezért téged csak jó érhet! Ha te ezt nem látod be, ez 
akkor is IGAZ! 

Bármi történik veled vagy benned, csak azt kérdezheted, hogy az miért 
jó neked. Igen, mert neked minden jó, ami téged ér! Nem azért, mert te jó 
vagy, hanem azért, mert Én jó vagyok, és mérhetetlenül szeretlek! 

Magadnak akkor teszed a legjobbat, ha nem magaddal foglalkozol, ha-
nem azzal a munkával, amivel éppen foglalkoznod kell! Minél kevesebbet 
törődsz magaddal, annál többet tudok Én törődni veled. Ez utóbbit nem min-
denkinek ajánlom, de neked IGEN!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
1555.
Kérdező: URAM, IRGALMAZZ!

Bocsánatot kérek Jézustól.
HANG: "Drága Gyermekem!

Én elméletből, te tapasztalatból tudod, hogy amikor olyan magatartást 
tanúsítasz, amely nem egyezik szerető szívemmel, akkor ezzel önön lelkeden 
ejtesz  olyan  sebet,  amelynek  gyógyítására  aztán  te  kevésnek  bizonyulsz. 
Olyan ez, mint mikor valaki egy magas ház tetejéről leveti magát, de vissza-
menni oda önerejéből már képtelen.

Igaz, Nekem is fájdalmat okoz mindenki, aki önmagának rosszat tesz, 
mivel aki szeret, annak nagyon tud fájni a szeretett lény öncsonkító, önpusz-
tító viselkedése. Atyámmal és kettőnk Szellemével, Lelkével boldogságra te-
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remtettünk benneteket,  és nemcsak a ti  szívetek nyugtalan, amíg Bennünk 
meg nem nyugszik, hanem a Mi örökké és korlátot nem ismerő boldogsá-
gunk mellett kimondhatatlan a fájdalmunk olyankor, amikor látjuk,  tapasz-
taljuk, hogy valamelyik gyermekünk saját boldogságának, önmagának ellen-
ségévé válik.

De  minden  megváltozik,  amikor  egy önmaga  által  megsebzett  szív 
Hozzám fordul!  Szívem fájdalma  olyan  örömlánggal  lobban  fel  ilyenkor, 
hogy az egész Mennyország örömünnepet zeng ennek láttán. Ez jelenti azt, 
hogy nagyobb az öröm egy megtért fölött, mint kilencvenkilenc igaz miatt 
(Lukács 15;7).

Nagyon szeretlek, és megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL"!
*******************************************************

1556.
Kérdező: VÁROM JÉZUS SZAVAIT!

Szólj hozzám!
HANG: "Kedves Barátom!

Mindennap szólni szeretnék hozzád! Higgy a  párbeszédima valóságá-
ban! Ha egyes szám második személyben olyan mondatokat mondasz ma-
gadnak,  amelyek  építenek,  buzdítanak,  vigasztalnak,  akkor  e  mondatokat 
nem magad találod ki, hanem Én sugallom benned neked! Hidd el, hogy ben-
ned élek (János 14;27)! Ha ezt valóban elhiszed, akkor ebből egyértelműen 
következik, hogy cselekvő módon élek benned. E cselekvő módnak legegy-
szerűbb megnyilatkozása az, hogy szólok hozzád!

Az ősellenség mindent elkövet, hogy elbizonytalanítson benneteket. Ne 
ülj föl neki!

Azzal fejezem be, amivel elkezdtem: Mindennap szólni szeretnék hoz-
zád! Mindennap szeretnélek építeni, buzdítani, vigasztalni! Tedd ez lehetővé 
Számomra!

                    Nagyon szeretlek, és megáldalak a
                     HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 

*******************************************************
1557.
Kérdező: VOLT FÉRJEM MIATT SZENVEDEK

1. Mit lehet tenni elhagyott férjem gonoszkodásai ellen?
2. Nagy bajban van egy ismerősöm. Iszákos a társa.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Az a fájdalom, ami a te szívedet átjárja, az átjárja az Én szívemet is! 
Valami iszonyú az, amit a test rabjai rombolni képesek ott, ahol élnek, vagy 
inkább úgy mondom, vegetálnak! Igen, mert életnek egyáltalán nem lehet ne-
vezni azoknak a menekülését, akik leírták maguk részéről azt a felelősségre 
vonást, ami mindannyitokra vár.

Neked nem áll rendelkezésedre más fegyver, csak az a kettő, amit ad-
tam: az okosság és az óvatosság! Emellett hinned kell, hogy Részemről min-
dent elkövetek, hogy megtaláld szíved békéjét. Ez nemcsak lehetséges, ha-
nem szinte kötelező is számodra, mert ehhez minden eszköz rendelkezésedre 
áll.

Nagyon fontos, hogy abból a megváltozhatatlan igazságból indulj ki, 
amely szerint nem a körülményeid megváltoztatására kell tenned a hangsúlyt, 
hanem szemléleted megváltoztatására. Senki nem képes megtalálni szíve bé-
kéjét úgy, hogy kívülről indul el befelé. Csak úgy, hogy belülről indul el, és 
nem is annyira kifelé, mint inkább látásának megváltoztatására. Tehát belül 
kezd dolgozni önmagán! 

Az önismeretnek csak egyik fele az, amikor valaki tisztában kezd lenni 
tulajdonságaival. A másik fele az, amikor hozzámérve magát körülményei-
hez, meglátja azt, hogy mi az a teendője, mi az a kiút a problémákból, amely 
szívbékét eredményez.

Azt ajánlom, hogy beszélgess többször saját szavaiddal Velem. Vedd 
komolyan a párbeszédimát,  melyet a HANG 1. könyvben bőven kifejtettem. 
Feltétlenül tudok olyan építő, buzdító, vigasztaló szavakat sugallni, amelyek-
re nagyon szükséged van!

2. Ami e második kérdésedet illeti,  arra kérlek, légy nagyon óvatos! 
Mindenkinek önmagának kell saját karmáját végig szenvednie annak érdeké-
ben, hogy fejlődjék lelkileg. Vigyázz, nehogy úgy járj, mint az, aki segíteni 
akar egy fuldoklón, s mindketten megfulladnak! Nem elég a jó szándék! Na-
gyon fontos a bölcsesség!  

Én senkinek nem engedek erején felüli keresztet hordozni! Ha a látszat 
mégis ezt mutatja, akkor növelem az erőt! De olyan nem lehetséges, hogy va-
lakit  egy másik miatt  engednék lelkileg tönkremenni!  Ilyesmit  feltételezni 
Rólam, ez egyenesen KÁROMKODÁS! Általam mindenki megtalálja azt az 
erőt,  azt  a lelki  békét, ami bár együtt járhat bármilyen nagy szenvedéssel, 
mégis boldogságot, szívbékét jelent a Földön.

                    Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1558.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSRE VÁGYOM!

1. Jól építem magamba tanácsaidat?
2. Furcsán érzem magam. Vágyom az újjászületésre.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi életed folyamatában ketten szőjük boldogságod fonalát. Én 

akkor is dolgozom ezen, amikor te alszol, vagy éppen olyasmivel vagy elfog-
lalva, ami lehetőséget sem ad arra, hogy befelé figyelj. 

Fontos, hogy minden reggel azzal a szándékkal indulj neki a napnak, 
amely azonos az Én szándékommal.  Az Én szándékomat  megtalálhatod  a 
Galata levél 5; 22-23-ban. Tehát a Lélek gyümölcseit kell érlelned minden-
nap!

2. Az újjászületéssel kapcsolatban a te munkád a vágyakozás, az Én 
munkám a megvalósítás. Megáldom benned ezt a vágyakozást, hogy ne csu-
pán furcsa érzés legyen, de megélt,  tapasztalati  valóság az,  hogy Bennem 
nem lehet csalódni, hogy Én mindig tökéletes munkát végzek, hogy ne hiába 
vágyakozz arra, aminek ha eljön az ideje, akkor az egyértelmű, boldogító él-
mény is legyen számodra.
 Megáldalak SZENTLELKEM GYÜMÖLCSTERMŐ EREJÉVEL!"

*******************************************************
1559.
Kérdező: MIKOR KELL GYÓNNI, ÉS HOGYAN KELL ÁLDOZNI?

1. Miért elég negyedévenként gyónni?
2. Nem áldoztattak meg térdelve. Miért?
3. Férjemet választottam leányom helyett. Jól tettem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A te egyházadnak van olyan előírása, amely szerint bűneidet minden 

esztendőben meg kell gyónnod, és az Én oltáriszentségi jelenlétemmel leg-
alább húsvét táján egyesülnöd kell.

Legalább egyszer tehát előírás szólít  fel a gyónásra! Ha valaki belül 
arra kap indítást, hogy többször is végezzen szentgyónást, ám tegye, de senki 
sem a szentgyónások által lesz kedves Előttem, hanem a szívében átélt  és 
gyakorlatban megtapasztalható szeretete által!

A gyakori  gyónásnak több a veszélye,  mint  az  előnye! Veszélye az, 
hogy csökken az átélt bűnbánat intenzitása, illetve átesik a gyónó az ellenté-
tes oldalra, vagyis aggályossá válik, s nem Isten irgalmára épít, hanem saját, 
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bűnöket bogarászó precizitásának válik áldozatává. Még a havonkénti gyó-
nás, az úgynevezett ájtatossági gyónás is hord magában ilyen veszélyt.

Neked feltétlenül elég, ha negyedévenként végzel szentgyónást! Vedd 
komolyan az esti imát,  az esti  lelkiismeretvizsgálatot,  és akkor még a ne-
gyedévenkénti gyónás sem szükséges. De egyházadnak előírását, a legalább 
évenkénti gyónást feltétlenül tartsd meg!

2. A térdelve történt áldozással kapcsolatban azt kell mondanom, hogy 
soha nem jó az, ha valaki kilóg a sorból! Ott, ahol állva áldoznak a többiek, 
te is így áldozz! Nem a testhelyzet a lényeg, hanem a lélek állapota! Nem-
csak állva, de fekve is lehet nagyon összeszedetten áldozni! Gondolj a bete-
gekre. És nagyon slendriánul, figyelmetlenül lehet térdelve is áldozni! Sőt, a 
megtévesztés szándékával is! Országotokban volt olyan - valamikor erről az 
újságok bőven cikkeztek -, hogy valaki, aki naponta térdelve áldozott, felda-
rabolta saját élettársát! Most nem térek ki részletesen arra, hogy elítélésem-
kor, mikor gúnyolva térdet hajtottak Előttem, ennek arcátlanságát nem is lep-
lezték!

Jól tette tehát az a pap, aki nem áldoztatott meg, amíg térdeltél!
3. De te is nagyon jól tetted, hogy férjed mellett döntöttél leányod he-

lyett. Egy házasságban az a normális, az az Istennek tetsző, ha a házastársak 
sokkal közelebb tudják egymáshoz magukat, mint gyermekeikhez! Elsősor-
ban nem a szülőnek kell ragaszkodnia a gyermekhez, hanem a gyermeknek a 
szülőhöz mindaddig, amíg a gyermek a szülei kenyerét eszi. Boldog az a szü-
lő, aki időben el tudja engedni gyermekét, és boldog az a gyermek, aki idő-
ben el  tudja  engedni  szüleit,  hogy házastársához  ragaszkodjék!  Mert  sem 
gyermeket, sem szülőt nem szabad a házastárs elé helyezni! Mint ahogy sem 
gyermeket, sem szülőt, sem házastársat nem szabad Elém helyezni!

Nem sorrendet akarok felvázolni, hanem RANGSORT! E kettő között 
nagy különbség van! Ez annyit jelent, hogy Isten nem sorrendben az első, ha-
nem minden sorrend FÖLÖTT áll! A házastárs-kapcsolat fölött is! A gyer-
mek és házastárs kapcsolatban sorrend áll fenn. Tehát a házastárs megelőzi a 
gyermeket, de nem áll fölötte! Nem, mert ha Isten kifejezetten azt kívánja, 
hogy esetenként nem a házastársra, hanem a gyermekre kell tenni a hang-
súlyt, akkor ezt kell tenni. Ez csak akkor van így, ha a házastárs kifejezetten 
az Én ellenségemmé válik, míg a gyermek Hozzám akar tartozni. Ilyenkor a 
gyermekre figyelés megelőzi az Ellenem forduló házastársat, de nem azért, 
mert gyermek, hanem azért, mert ő Mellettem akar maradni!
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Egy testvér soha nem szólhat bele kérdezés nélkül testvére életébe! Ha 
mégis ezt teszi, az annyit jelent, hogy Fölém akarja helyezni önmagát!

Drága Gyermekem! Valamikor azt mondtam, hogy akik hűek akarnak 
lenni Hozzám, azok meg fogják tapasztalni azt, hogy ellensége lesz a Hoz-
zám ragaszkodónak saját háza népe, vagyis akár apja, anyja, testvére is! 

Megáldalak SZERETETEM, BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1560.
Kérdező: ANGYALOKRÓL, ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL...

1. Az angyalok mindig angyalok voltak?
2. Újjászületés és Lélekkeresztség nem ugyanaz?
3. A HANG terjesztését vállaljam föl?

HANG: "Drága Gyermekem!
Ma már mindenkinek csak három kérdésére válaszolok, mivel az eddig 

megjelent tizenkét HANG-kötet több ezer kérdésére adott válaszom bőséges 
útbaigazítást  tartalmaz,  de veled most  egy kicsit  kivételt  teszek.  A három 
kérdés megválaszolása után mondok pár szót, összefoglalást, a többi kérdé-
seddel kapcsolatban is.

1. Vannak szellemi lények, akik soha nem voltak mások, mint szellemi 
lények, és nem is lesznek mások soha! És vannak olyanok, akik emberek is 
voltak. Az az esemény, hogy valaki a szellemi lények közül emberként meg-
szülessék a Földre, az ő számára szükségszerű, mivel ez fejlődéséhez feltét-
lenül szükséges. Csak fejlődő szellemi lények vannak, és van olyan, hogy va-
laki számára csak a Földön vannak meg azok a feltételek, amelyek e fejlő-
déshez szükségesek. Te is ezért jöttél le a Földre!

2. Az újjászületés feltétlen feltétele annak, hogy valaki üdvözüljön. A 
Lélekkeresztség nem.  A Velem együtt  felfeszített  egyik lator  a keresztjén 
született újjá, de Lélekkeresztségre már nem volt szüksége, mivel a Lélekke-
resztség egy jövőre mutató szerepet pecsétel le, amint az Velem is megtör-
tént  a  Jordánban.  Lélekkeresztségben tehát  Nekem is  részesülnöm kellett 
(Lukács 4;22 és 4;18-19), míg újjá nem kellett születnem!

3. Éppen az elmúlt éjjel magyaráztam médiumomnak, hogy nem volt 
még katolikus pap a világon, akin keresztül úgy közvetítettem volna gondo-
lataimat, mint ő általa. Éppen ezért mindenki szeretetem áldását hordozza, 
aki e könyveket felvállalja. De azt is meg kell mondanom, hogy botránykővé 
válik az, aki Engem így fölvállal! 
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Sajnos, lesznek olyanok, akik ezért  vagy föl se vállalják,  vagy elbi-
zonytalanodva abbahagyják e könyvek terjesztését, és engedik, hogy kihűljön 
bennük a kezdeti lelkesedés.

Ami a többi kérdésedet illeti, ezekről a következőket mondom:
- Amikor Júdást felszólítottam, hogy tegye gyorsan, amit elhatározott, 

akkor azt fejeztem ki, hogy tudok a döntéséről, és azt is tudom, hogy ő ezen 
már változtatni nem akar. Annak nincs értelme, hogy valaki saját döntése el-
lenére, csak éppen azért, hogy a másik szemében jónak tűnjék, megjátssza 
magát.

- A génsebészet nem a Sátán  műve! A Sátán tehetetlen mindazokkal 
szemben, akik az Enyéim! A "természet rendje" éppen az, hogy minden be-
avatkozás ellenére Isten dicsőül meg! Ez történt az Én keresztre-feszítésem 
következtében is!

- Az ima, olvasás, munka, egyéb elfoglaltságban nem az irányokra kell 
törekedned, hanem arra, hogy mit kívánok a benned élő Lelkem által!

-  Amit betegségednek élsz most meg, arról tudnod kell, hogy javadra 
vagy beteg! Erre csak gondolkodás-átalakítás által leszel képes rálátni! Ezt 
helyetted más - Én sem- meg nem teheti!

Nagyon szeretlek, és megáldalak LELKEM SZERELMÉVEL!"
*******************************************************

1561.
Kérdező: HOGYAN LESZ ÉLŐ A KAPCSOLATOM JÉZUSSAL?

Jézussal élő kapcsolatban szeretnék lenni!
HANG: "Kedves Barátom!

Én vagyok az Alfa és az Ómega, a Kezdet és a Vég! A mindent össze-
fogó Erő, a mindent átvilágító Fény, a mindent szétsugárzó szellemi Ébre-
dés! Aki kapcsolatban akar élni Velem, annak  látnia kell! De nem akárho-
gyan! A SZÍVÉVEL! Ti ezt HIT-nek is mondjátok! 

Nem elég egyszerűen elhinni azt, amit mondok! Aki elhiszi azt, amit 
mondok, az néz, de még nem LÁT! A  nézés kegyelme Tőlem van, és ezt 
mindenki megkapja, akiben jó a szándék, és kapcsolatba akar kerülni Velem. 
Ez akkor válik LÁTÁSSÁ, ha szellemileg feldolgozod azt, amit nézel! Vagy-
is a gyakorlati életedben érzékelhetővé teszed mások számára is azt, hogy te 
LÁTSZ, tehát hiszel!
Mivel e benső látás lényegében a ti szellemi erőfeszítésetek következménye, 
amely képessé tesz benneteket arra, hogy a gyakorlati szeretethez szükséges 
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Erő, tehát Én működni tudjak bennetek, ezért volt jogos részemről az, hogy 
megdorgáltam tanítványaimat hitetlenségük miatt.

A Velem történt élő kapcsolatnak legegyszerűbb és egyben egyik leg-
hatékonyabb  gyakorlati  megnyilvánulása  a  PÁRBESZÉD-IMA,  amelyről 
részletesen tájékoztattalak benneteket a HANG első kötetében. Ha ezt rend-
szeresen gyakorolod, akkor hamarosan megtapasztalod, hogy tisztulni fog a 
benső LÁTÁSOD, és ezzel  párhuzamosan finomodni  fog benső HALLÁ-
SOD is.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1562.
Kérdező: MIÉRT JÖTTEM A FÖLDRE?

Mi végből vagyok a világban?
HANG: "Drága Gyermekem!

Te is azért jöttél a Földre, hogy Engem egyre jobban  megismerj, meg-
szeress, és kedvemért vállald azt az UTAT, amely keskeny és tövises, de az 
egyetlen, amely az ÉLETRE VEZET!

Sok olyan kegyelmet, beavatást kaptál már, ami lehetővé teszi számod-
ra az Általam közöltek  felismerését! Vagyis azt,  hogy szíveddel  lásd meg 
Szívem szeretetét.

Az üldözöttség érzése egy buta kísértés, amely csökkenteni akarja ben-
ned a Velem való egység egyértelműségét. Én valóban legyőztem a világot, 
és ezért nincs semmiféle üldözöttségnek komoly alapja annak életében, aki-
ben Én élhetek! Nincs, mert az Istent szeretőknek minden javukra válik. Még 
az is, ha valakinek szándékában az áll, hogy enyéimet üldözze! Még ez is 
csak azzal az eredménnyel járhat, hogy akit üldöznek, az hálát ad ezért Isten-
nek, mert semmi és senki a világon, még az ördög sem tud ártani annak, aki 
engedi, hogy benne éljek.

Te megnyíltál a szellemvilág felé, de légy óvatos, vagyis ne légy hiszé-
keny! A hit és a hiszékenység között óriási különbség van! Aki hisz, az igaz-
nak tartja azt, amit Én mondok! Aki hiszékeny, az igaznak tartja azt is, amit 
a gonosz lélek sugall! E kettőt könnyű megkülönböztetned addig, amíg a jó-
zan ész által diktált életet akarod követni, és nem táplálod magadban azt a 
vágyat, hogy rendkívüliségek legyenek körülötted és benned.

Újra mondom: Én legyőztem a világot! Azt is, ami körülötted van, azt 
is, ami benned van! Téged csak jó érhet, ha vállalod azt a gondolkodás-átala-
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kítást, ami ezt megérteti veled. Ha nem vállalod, akkor Isten sem tudja ezt 
helyetted megtenni!

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha boldog lennél! Csak rajtad 
áll! Ha elhiszed, hogy benned élek, ha elhiszed, hogy azért élek benned, hogy 
te másokért tudj élni, akkor nagyon EGY tudok lenni veled!

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

1563.
Kérdező: MINDIG ROSSZUL VÁLASZTOK

Általában két út előtt állok, és rosszul választok.
HANG: "Drága Gyermekem!

Amikor  utólagosan azt  tapasztalod,  hogy nem jól  választottál,  akkor 
nem az Én hangomat hallod magadban. Én általában mindig a választás előtt 
már figyelmeztetlek arra, hogy bármelyik utat választod, annak következmé-
nyei vannak, az felelősséggel jár, de azt is éreztetem veled, hogy Én mindad-
dig  veled vagyok, amíg hátat nem fordítasz Nekem!

Ne félj hát a következmények vállalásától! Te csak akkor döntesz rosz-
szul, ha tudatosan Ellenem döntesz! Ezt pedig nyilván soha nem akarod! Így 
tehát csak jól döntesz! 

Ne dőlj be annak a buta kísértésnek, ami rá akar beszélni arra, hogy ne-
ked semmi sem sikerül, hogy te általában rosszul döntesz. Ne dőlj be, mert 
ez nem igaz! A fantáziádra hatni tud az ördög, és ő akarja elhitetni veled, 
hogy ha másképpen döntöttél volna, az lett volna a jó. Hidd el, mindig az a 
jó, ahogy döntesz, ha áldásomat kéred döntésedre. Az aztán teljesen mind-
egy, hogy mi döntésednek a következménye, ha vállalsz Engem, és vállalod 
Velem döntéseidnek következményét is. Ha együtt menetelünk, az csak jó le-
het! Ennek megvalósulása pedig részedről csupán szándék kérdése!

Csak az ilyen hozzáállás segíthet ahhoz, hogy béke legyen a szívedben, 
ami  a legfontosabb! Amíg a legfőbb hangsúly azon van, hogy milyenek lesz-
nek körülményeid, lakás, munkahely,  gazdasági helyzet,  addig nem fogtad 
meg a lényeget, és mindig ki leszel téve annak, hogy fantáziálásoddal csak 
tönkremész idegileg!

Hallgass hát Rám, leányom! Vállald az  ÉLETET! Benned élek, mint 
SZERETŐ ÉLET!  Bennem még senki nem csalódott! Én legyőztem azt a vi-
lágot, amely ijesztgetni, fenyegetni tud, de ártani nem! Higgy jobban szerete-
temben! Higgy jobban abban, hogy kimondhatatlanul szeretlek, és nincs az 
az áldozat, amit meg ne hoznék érted! Újra mondom: HIGGY BENNEM!
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Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1564.
Kérdező: AKADÁLYOZZÁK LELKI FEJLŐDÉSEMET

1. Mi a Lélekkeresztség?
2. Hogyan tudnék jobbá válni? (Másokat is jobbá tenni.)
3. Férjem nem helyesli lelki fejlődésemet.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A HANG 12/1013. pontban van kérdésedre a válasz.
2. Erre is bő választ találsz az eddigi kötetekben. Fontos, hogy a regge-

li és az esti imáidban őszinte légy!
3. Valamikor mondottam, hogy ellensége lesz az enyéimnek saját háza 

népe! A férj és feleség azért férj és feleség, hogy segítsék egymást Hozzám 
egyre közelebb jutni. Ahol bármelyik ezt akadályozza, azt nem kell, sőt nem 
szabad követni.

Ha valakinek a házastársa nem törekszik a másik lelki fejlődését elő-
mozdítani, az már nem is házastárs! Ha te Hozzám akarsz közeledni, és há-
zastársad, aki a házasságkötéskor ígéretet tett arra, hogy téged minden jóban 
segíteni fog, ezt az ígéretét nem tartja meg, akkor ő már érdemben nem szól-
hat bele a te életedbe!

Az első FŐPARANCS nem véletlenül hangzik úgy, hogy teljes szív-
vel, teljes lélekkel, teljes elmével és minden erővel Istent kell szeretni! Min-
den mást, házastársat, gyermeket, szülőt, csak annyiban szabad figyelembe 
venni, amennyiben ezt Isten kéri. Isten soha nem kér olyat, hogy valaki társá-
ra hallgatva ne fejlődjön abban az ismeretben, ami nélkül nincs mindenkire 
kiáradó szeretet-megélés.

Te nem azt vállaltad, hogy  BIRTOKA leszel férjednek, hanem hogy a 
társa! Ha pedig ő nem akar neked társad lenni abban, ami az örök értékeket 
erősíti benned, akkor ő már régen megtörte azt a házasságot, amelyben közös 
erővel kellett volna Értem dolgoznotok. 

Ez nem önzés Részemről, hanem a legnagyobb kegy felétek, mert an-
nál nagyobbra, fenségesebbre, szentebbre, boldogítóbbra nem használhatjá-
tok fel életeteket, mint ami Én vagyok! Boldogítani csak Isten tud bennete-
ket, mert Önmagára teremtett!

Drága Gyermekem! Nem lehet különb a tanítvány mesterénél! Ha En-
gem bántottak, akkor titeket is bántani fognak azok, akik nem Értem, hanem 
Ellenem használják fel a Tőlem kapott, éspedig boldogságra kapott életüket.

1706.



Nagyon szeretlek, és megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

1565.
Kérdező: IMÁRÓL, BÖJTRŐL...

1. A Gal 5;24-et hogyan alkalmazzam magamra?
2. Sok imaformát kaptam Jézustól.
3. Te javasoltad a böjtöt?

HANG: "Drága Barátom!
1. Amit a Gal.5;24-ben olvasol, arra kell törekedned, mivel aki Velem 

beszélget, az Tőlem mindig teremtő erőt is kap. E teremtő erő pedig elsősor-
ban abban az  önfegyelemben nyilvánul meg, amely lehetővé teszi az Én Lel-
kem működését bennetek. Így, bár nagy teljesítményekre képes az, akiben Én 
működöm, mégis alázatos marad, mivel tudja, hogy nem önerejéből az, aki!

2. Minden valódi imának lényege az, hogy tudatos, élő, átélt kapcsola-
tot teremt Velem. Minden imaforma eszköz ennek érdekében!

3. A böjtnek sincs önmagában értéke. De elkerülhetetlen, tehát feltétle-
nül szükséges  eszköz arra, hogy elérje valaki az önuralomnak azt a fokát, 
amely már lehetővé teszi az Én Lelkemnek hatékony működését. Én nem a 
fakírokkal  (szoros  értelemben véve),  hanem olyan önuralommal  rendelke-
zőkkel tudok együttműködni, akik elég rugalmasak ahhoz, hogy tudjanak bő-
velkedni, szűkölködni egyaránt. Ami megengedett, abban mindig tartózkod-
jatok a végletektől. Csak abban, ami mindenki számára kötelező - ilyenek fő-
leg a tiltó parancsok -, ott van helye a végletben való gondolkodásnak.

Kedves Barátom! Ma már csak három kérdésére válaszolok mindenki-
nek, mivel az eddig elkészült 16 HANG-kötet komoly átolvasása éppen a ti 
érdeketekre való tekintettel nem is igényel többet!

Éljetek felelős, érett életet, melyben átgondolt döntéseitek következmé-
nyeit is fel tudjátok vállalni.

Megáldalak az ERŐ, a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1566.
Kérdező: SZERETNÉK LELKILEG MEGGYÓGYULNI!

Vigasztalásra vágyom!
HANG: "Drága Gyermekem!

Én azért jöttem le a Földre, hogy vigaszt hozzak szívetekbe. De csak 
akkor valósul ez meg, ha vállaljátok azt, hogy hisztek Bennem, ha vállaljátok 
azt, hogy úgy gondolkodjatok, ahogy azt Én elvárom tőletek. 
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A legfontosabb számodra az, hogy hidd el,  szeretlek,  és ez a szeretet 
csak azzal azonosul életedben, amit Én jónak látok a te lelked, a te szereteted 
fejlődése érekében. Örülj ennek, mert a te életedben sem az a legfontosabb, 
amit te látsz jónak, hanem az, amit Én látok jónak! És ha azt tapasztalod, 
hogy Én nem azt látom jónak, amit te, akkor te ne akard az Én elgondoláso-
mat a tiédhez igazítani, hanem a te elgondolásodat törekedj az Én elgondolá-
somhoz igazítani! Az egyáltalán nem biztos, hogy te jót akarsz magadnak! 
De az mindig biztos, hogy Én a legjobbat akarom neked!

Drága Gyermekem! Te lehetőséget adtál bizonyos erőknek arra, hogy 
ne az Én szándékom szerint hassanak rád! Ha ezt belátod, és ezt mondod: 
"Jézus nevében mostantól kezdve ellene mondok mindennek, ami nem Jé-
zustól jön, és elzavarok minden ártó erőt magamtól! Jézus nevében átadom 
életemet az én mennyei Atyámnak!", akkor helyre áll benned az a normális 
élet, amely az Én életem benned. Jól teszed, ha őrangyalodat, és a többi an-
gyali lelkeket is felszólítod így: " Őrangyalom, angyali seregek, jöjjetek se-
gítségemre, hogy Jézus tudjon zavartalanul élni bennem!" 

Ha ezeket mondod, akkor béke költözik szívedbe, éspedig az Én bé-
kém!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1567.
Kérdező: JÓL AKAROK SZERETNI!

1. Hogyan szeressem családom tagjait?
2. Mire kell különösen hangsúlyt tennem?

HANG: "Drága Barátom!
1. Ha állapotszerűen él benned az Én szeretetem, akkor természetes, 

hogy ezt elsősorban azok érzékelik, akik körülötted élnek. Egy ember szívé-
ben nincs két vagy több különböző szeretet! Csak EGY van, az Én jelenlé-
tem! Aki úgy gondolja, hogy különböző szeretet van benne, az összekeveri a 
szeretetet az önzéssel! 

Az természetes, hogy közvetlen hozzátartozóidnak kell legjobban érez-
niük e szeretet sugárzását! De a te szívedben csak EGY szeretet lehet, az Én 
jelenlétem, illetve Lelkem működése! Úgy vagytok  ezzel, mint azzal a kály-
hával, amelyben tűz ég! Természetes, hogy azokat melegíti legjobban, akik 
legközelebb vannak hozzá. De az is természetes, hogy nem egyformán élik 
meg a kályha közelében lévők a tűz melegét. Mindig lehetséges az, hogy kü-
lönböző közeg kerüljön a kályha és a melegedni akarók közé!
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Mint  tudod,  szeretni  annyit  jelent,  mint  jót  akarni.  Vagyis  azt  a  jót 
akarni másoknak, amit te is szeretnél megkapni másoktól.

Ne keverd össze a szeretést a kioktatással! A szeretet mindent elvisel! 
Csupán arra kell törekedned, hogy bűnrészességet ne vállalj! Vagyis ne add 
beleegyezésedet olyasmibe, amit helytelennek tartasz. De erővel, rábeszélés-
sel ne akarj senkit visszatartani attól, amit te rossznak tartasz! Elégedj meg 
azzal,  hogy elmondod, miért  tartod rossznak azt,  amit  rossznak tartasz.  A 
többi már nem a te dolgod. Neked - gondolj a kályha hasonlatra - egyformán 
kell szeretned hozzátartozóidat akkor is, ha hallgatnak rád, akkor is, ha nem 
hallgatnak rád! Így teszek Én is veletek! Nem azért vagyok jó hozzátok, mert 
ti jók vagytok, hanem azért, mert Én jó vagyok!

2. A komoly reggeli és esti imádban tudom megmondani neked, hogy 
napra lebontva mit kell jobban hangsúlyoznod ahhoz, hogy fejlődni tudj lel-
kileg.

A reggeli és esti ima alatt nem kötött szövegeket értek - bár jó, ha az is 
van-, hanem saját szavaiddal történő beszélgetést. Ha reggel elmondod Ne-
kem, hogy mit szándékozol tenni, hogyan szándékozod tenni azt, amit tenni 
akarsz,  ha este elmondod,  hogy szerinted hogyan sikerült  a nap folyamán 
megvalósítanod  a  Nekem reggel  elmondottakat,  akkor  feltétlenül  fejlődni 
fogsz lelkileg! Igen, mert hamarosan rájössz, hogy komolyan kell foglalkoz-
nod tanításommal, amelyet csak akkor valósíthatsz meg, ha ennek megfelelő-
en kezded átalakítani gondolkodásodat!

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

1568.
Kérdező: SOKAT VÉTKEZTEM MULASZTÁSSAL 

1. Hol tartok?
2. Hogyan pótoljam a múlt mulasztásait?
3. Tőled van a sok ima- és vallásos könyv?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A reggeli  és esti  imák arra valók,  hogy tisztában légy magaddal. 

Minden napod egy újrakezdés abban az irányban, amelyben elindulsz. Felém 
akkor indulsz el, ha ezzel a tudatos szándékkal kezded  napjaidat!

2. Az nem jó, ha valaki aggályos! Nem a ti tökéletességetekre, hanem 
az Én irgalmamra kell tenned a hangsúlyt! Aki ezt teszi, az ezt meg is tapasz-
talja, és ezáltal átveheti Tőlem az Én békémet! 
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Aki arra teszi a hangsúlyt, hogy gondolatai, szavai, cselekedetei egyre 
tökéletesebbek legyenek, az kiteszi magát annak a veszélynek, hogy állandó 
bűntudattal éli életét. 

Az ilyen élet egyáltalán nem vonzó, és nem is vezethet benső békéhez! 
Nem, mert az ilyen ember állapotszerűen éli meg azt, hogy Én soha nem va-
gyok megelégedve vele. Ez pedig nem így van! Az Én szeretetem mindig 
építi, buzdítja és vigasztalja az enyéimet, és a legkisebb rést sem engedi meg 
a kétségbeesés, az elkeseredés hangulatának! 

Írod,  hogy nem  tudsz  párbeszédimát folytatni  Velem.  Ne  tökéletes 
akarj lenni, hanem egyszerű! Ha egyszerűségre törekszel, akkor tökéletesedni 
fogsz, de ha a tökéletesség elérése szíved hajtómotorja, akkor az elkeseredet-
tek, a csüggedők útján haladsz, s nemcsak a te életed, de életed gyümölcsei is 
nagyon keserűek lesznek. Aki egyszerűségre törekszik, tehát elfogadja magát 
olyannak, amilyen, s így jön Hozzám, az meg fogja tapasztalni a Lélek gyü-
mölcseit, amelyeket elolvashatsz a Galata levél 5;22-23-ban.

3. Nem minden ima- és vallásos könyv származik Tőlem! Aránylag ke-
vés az ilyen ima- és vallásos könyv! Nagyon résen kell lennetek, mert a val-
lásosság ördöge az egyik legördögibb ördög! Már az első testvérgyilkosság 
(Káin és Ábel) is az ő műve volt! A vallásháborúk a legszörnyűbb háborúk! 
A családi viszályoknak is legnagyobb része hitvitából ered! Mindegyik azt 
HISZI, hogy neki van igaza, és joga arra, hogy a másik hite, meggyőződése 
ellen harcoljon!

Azért vágyódom arra, hogy saját szavaiddal fordulj Hozzám, mert leg-
egyszerűbben saját szavaidban találkozhatom szíveddel!

             Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1569.
Kérdező: FIAMON SZERETNÉK SEGÍTENI!

Fiam ügyében kérek segítséget.
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon megértem aggódásodat, de nem tudok egyetérteni vele. Nincs 
ember a világon, aki egy másik ember tulajdona lehetne!

Ha azt kérnéd Tőlem, hogy fiad rád gyakorolt hatását hogyan tudnád 
megszentelni, akkor válaszolni tudnék kérdésedre. De arra a kérdésre, hogy 
neki  hogyan tudnál segíteni, azt nem Tőlem, hanem tőle kellene megkérdez-
ned! Elképzelhető, hogy nem is akarja, hogy segíts neki! Elképzelhető, hogy 
szeretné, ha úgy segítenél neki, ahogy ezt ő jónak látja! Elképzelhető, hogy te 
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csak a  felszínen  akarsz  neki  segíteni,  valójában lelked  mélyén menekülni 
akarsz attól a szenvedéstől, ami az ő életvitele miatt él benned, tehát nem raj-
ta, hanem magadon szeretnél segíteni azáltal, hogy ne te, hanem ő változzon 
meg!

Természetesen még sok minden elképzelhető! De a lényeg csak egy! 
Adj hálát Istennek, hogy fiad viselkedése olyan önismeret felé irányít téged, 
amelyről nem is álmodtál! Adj hálát Istennek, hogy senki boldogsága nem 
függ más ember viselkedésétől, csak saját maga tudati hozzáállásától az élet-
hez!  Adj  hálát  Istennek,  hogy a  körülmények csak a  szemetet  határozzák 
meg, de az embert soha! A szemetet valóban meghatározzák, mert szemét 
önmagában nem létezik! Minden szemét csupán valamihez történt viszonyí-
tás következtében szemét. Egy ember soha nem lehet szemét, ha Istenhez vi-
szonyítja magát! Minden körülmény tehát tükör, amelyben bárki megláthatja, 
hogy mennyire van távol  vagy közel Istenhez. Tehát az önismeretben segít 
előbbre jutni.

Az a fájdalom, ami szívedben van fiad miatt, az az Én fájdalmam ben-
ned, tehát kitüntetésnek is felfoghatod!

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha mindenféle körülményben 
elfogadnád  szívedben  azt  a  békét,  amit  ajándékozni  akarok  neked  (Máté 
11;28). Fiadnak is ezzel tennéd a legjobbat!

Megáldalak a BIZALOM  és az ÖNISMERET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1570.
Kérdező: MEGÉLHETÉSI GONDJAIM VANNAK

Aggódom, mivel állásom nincs, és mint természetgyógyász nem keres-
hetek annyit a betegeken, hogy megéljünk belőle.

HANG: "Drága Gyermekem!
Leveledben arról teszel tanúságot, hogy azokkal kapcsolatban, akik hozzád 
fordulnak, te a lélek építésére teszed a hangsúlyt. Nem is keresnek fel sokan!

Ha semmit nem kérnél a kezelésért, csupán egy dobozt tennél ki, s rá-
bíznád a betegekre, hogy annyit tegyenek bele, amennyit akarnak, akkor job-
ban járnál még akkor is, ha kevesebbet kapnál, mert világosabb ismereted 
lenne arról, hogy mennyire értékelik mások a munkádat.

Az teljesen egyértelmű, amit a Máté 6;25-től 34-ig mondottam! Min-
denképpen erre kell építened, ebből kell, mint  erőforrásból, merítened! Az 
elképzelhetetlen, hogy ne válna minden az enyéim javára! Én nem hazudtam 
akkor, amikor azt mondtam, hogy bízzatok, Én legyőztem a világot! Aki nem 
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félszívvel, hanem egész szívével ragaszkodik Hozzám, az nemcsak önmaga 
számára remélheti, hogy biztosítom megélhetését, de az ilyen lelken keresz-
tül akár százezrek is megtapasztalhatják Isten gondviselő szeretetét. Gondolj 
kalkuttai Teréz anyára! Te sem vagy nála alávalóbb az Én szememben!

Ha teszed azt, amit szíved diktál, akkor azt teszed, amit Én diktálok! A 
szerető szív azért meri vállalni a kicsiség szolgáló állapotát, mert tudja, hogy 
hosszú távon csak neki van esélye a boldogságra!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET  LELKÉVEL!"
******************************************************

1571.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL IMÁDKOZNI!

1. Meditációban szellem-élményem volt. Miért?
2. A megbocsátásról kérek véleményt!
3. Imaproblémám van.

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Amikor  valaki  kinyílik  a  szellemvilág  felé,  akkor  kiteszi  magát 

olyan erőknek, amelyek nem mindig pozitív erők. Ezért fontos az előkészü-
let! Már a meditáció előtt fontos kérni azokat a jó szellemeket, angyalokat, 
akik Istentől kapott szerepük folytán rendelkezésére állnak a földi halandók-
nak, ha részetekről erre felszólítást kapnak.

Vigyázz! A szellemvilággal nem lehet  játszani! A szellemvilág olyan 
erők világa, ahol csak pozitív hozzáállás hatására ér benneteket pozitív ellen-
hatás, vagyis olyan, amely a ti, kezdetben már meglévő erőtökre fölerősítően, 
bátorítóan tud hatni.

2. A megbocsátás nem egyszeri aktus, mely olyankor van, amikor vala-
ki bocsánatot kér, és olyankor nincs, amikor valaki nem kér bocsánatot. 

A megbocsátás a szeretetnek speciális megnyilvánulási formája. Tehát 
olyankor is van, amikor nem kér valaki bocsánatot, csak ilyenkor nem nyil-
vánul  meg.  A megbocsátás  tehát  azonos a  szeretet  állapotával.  Olyan ez, 
mint a különböző színek léte. A fehér színben minden szín benne van, de 
ezek csak bizonyos közeget érintve válnak láthatóvá. Így a megbocsátás is a 
szeretetnek  olyan  színe,  amely láthatóvá,  érzékelhetővé  csak  akkor  válik, 
amikor bocsánatot kérővel találkozik.

3. Az imában a szándék a döntő! Ha az a szándékod, hogy lelked Iste-
nedhez  emeld,  akkor  feltétlenül  meg  fogod  találni  azt  a  formát,  módot, 
amelynek  segítségével ezt meg is tudod valósítani. 
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Ha valaki mindenáron el akar jutni valahová, akkor feltétlenül megta-
lálja azokat az eszközöket, amelyek ezt lehetővé teszik számára. A jó ima 
soha nem az Istenen múlik. E téren a probléma a szándék helyességét kérdő-
jelezi meg! Ezt kell megvizsgálni, megtisztítani, élővé tenni. Az imában nem 
lehet  lényeges szempont  az  élménykeresés! Csak az áhítatos  és  állhatatos 
ima a jó ima!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1572.
Kérdező: GYÓNÁSRÓL ÉS EGYÉB MEGSZABADULÁSOKRÓL

1. Gyónásról kérdezem a HANG-ot.
2. Bűn az, ha bizonyos könyveket nem dobálok ki?
3. Isten szent nevével kapcsolatban mikor tiszteletlen valaki?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha azt mondom, hogy ostoba dolog gyónni akkor, ha ez nem boldo-

gít, akkor ebben az is benne van, hogy csak akkor menj gyónni, ha téged ez 
boldogít! Igenis, hozzá kell szoknod ahhoz, hogy saját fejeddel gondolkodj, 
és ne mindig másra akarj támaszkodni.  Ami pedig még fontosabb, jobban 
higgy abban, hogy nem a te tökéletességed az érdekes, hanem az Én irgal-
mam.

2. Ha mindenáron tökéletes akarsz lenni, akkor egy savanyú, bűntudat-
ban élő, boldogtalan ember maradsz egész életedben. Úgy vagytok ezzel is, 
mint a tanulással! Ha valaki célul tűzi ki, hogy mindent megtanul, akkor ép-
pen a tanulása által jön rá arra, hogy egyre többet lát abból, amit még nem 
tud. Így tanulása nem békét és benső gazdagodást hoz létre benne, hanem en-
nek ellenkezőjét.

Aki Hozzám tartozik, annak mindent szabad, de nem minden használ. 
Szabad aggályoskodni is, de ez egészen biztosan nem használ. Ennek legyő-
zése csak azáltal lehetséges, ha nem a maga tökéletességeivel vagy tökélet-
lenségeivel foglalkozik valaki, hanem örül annak, hogy Én végtelenül irgal-
mas vagyok, és igyekszik állandóan hálát adni mindazért, amit eddig Tőlem 
kapott!

Drága Gyermekem! Ne lelki tükrökkel bíbelődj! Örüljünk egymásnak! 
Örülj  annak,  hogy az  IRGALMAS SZERETETTEL élő  kapcsolatban  le-
hetsz! A többi nem érdekes!

3. Isten nevével kapcsolatban arról van szó, hogy ne minden szíre-szó-
ra hivatkozzatok Istenre. Inkább éljetek belőle, mint hivatkoztok rá! Aki pe-
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dig Isten nevét szidja, tehát káromkodik, az nyilván azért teszi ezt, mert na-
gyon helytelen és torz istenképpel rendelkezik. Az ilyeneket nem kell komo-
lyan venned. Az ilyen emberek sajnálatra méltóak, mert nem élik meg azt, 
hogy Isten a legjobban szerető JÓ BARÁT!

                 Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1573.
Kérdező: SZENTMISÉRE JÁRÁSRÓL

 Hittanosaim közül kevesen jönnek szentmisére.
HANG:  "Drága Gyermekem!

 A szentmisére járás önmagában semmit nem jelent! E téren a szentmi-
sére járók érdeklődésének és az egyházi intézkedéseknek van döntő szerepe. 
Az utóbbi a döntő!

Ha az egyházi intézkedések olyanok lesznek, amelyek fel tudják kelte-
ni az érdeklődést a szentmisén való részvétel iránt, akkor az érdeklődők el 
fognak menni a szentmisére.

Az nem felel meg a valóságnak, hogy nem a pap miatt, hanem Miattam 
kell szentmisére menni! Nem, mert ha nem lábmosó módon jelenít meg En-
gem a miséző pap, akkor Én nem is vagyok ott hatékonyan, építő módon! 
Akkor sem vagyok ott így, ha az ostya átváltozott! Ha a pap úgy van ott, mint 
aki legalább három évig önmagát szegényítve, senkinek nem ártva, minden-
kinek megbocsátva jár hívei között, és a szentmisén úgy van jelen, mint lá-
bakat mosó,  tehát úgy, mint Én, és nem hatalmi tekintély megtestesítőjeként, 
akkor ez a probléma megoldódott!

Ne legyen tehát lelkiismeretfurdalásod amiatt, hogy az Én kedvemért 
sem járnak templomba hittanosaid, mert ez nem így van! Majd ha a pap az 
Én kedvemért jár misézni, és ez látható is lesz rajta, és ez csak akkor fog 
megtörténni,  ha a pap a templomban, tehát az Én szentségi jelenlétemben 
érzi legjobban magát, és nem a tévé vagy más szórakoztató események szitu-
ációiban, akkor el fog indulni valami pozitív fejlődés a hittanosok szívében 
is! Addig csak egy terméketlen hagyomány, egy külső hatalmi tekintély, egy 
metafizikai vágyat kielégítő érdekes szertartás marad csupán a szentmise! És 
ebből Én, köszönöm szépen, nem kérek!

Te ne a templomba járást szorgalmazd, hanem az Én életem értelmét, 
vagyis  annak a  szeretetnek  megélését,  ami  Bennem megjelent  közöttetek: 
senkinek soha nem ártani, mindig mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, 
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ahol erre lehetőség kínálkozik! Ha ezt teszed, akkor megtetted azt, amit ne-
ked megtenned kötelességed. 

A szentmisére  járás,  mint  mondottam,  az  egyházi  rendelkezéseknek 
olyan hatékonyságán fordul, amelyek képesek lesznek majd a papokat belül-
ről Hozzám segíteni, és ahol ezt a papok meg is fogják tenni.

Amíg  parancs a  templomba járás,  amíg  fizetni  kell,  hogy valakinek 
szándékát kihirdető módon is bejelentsék egy szentmisén, addig csak ott van 
remény a  szentmisére  járásra,  ahol  ezt  nem megtérésre,  hanem olyasmire 
használják, hogy Engem próbáljanak manipulálni vele!

Drága Gyermekem! A személyes kapcsolat Velem nem a szentmisén 
kezdődik, hanem ott koronázódik meg! Ezt nagyon fontos tudnod! Én nem 
megtéríteni vagyok a szentmisén, hanem a megtérteket táplálni! És ez nagy 
különbség! Előbb meg kell térni, és csak utána lehet hatékony módon érté-
kelni a szentmisét. A fordítottja nem megy! És itt minden a pappal kezdődik! 
A hívek jelenlétének szándéka csak folytatás! Ne erőltessétek a szentmisén 
való részvételt olyan templomban, ahol a pap saját életében nem Engem akar 
megjeleníteni!  Ahol  pedig  Engem  akar  életében  megjeleníteni,  ott  nincs 
szükség az erőltetésre!

Megáldalak az ÉRTELEM és a REALITÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

1574.
Kérdező: NINCS SEGÍTŐTÁRSAM

1. Hiányzik egy segítőtárs!
2. Jó úton járok-e?
3. Helyesen nevelem-e gyermekeimet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kérd az Istent, imádkozz, de ne erőltess semmit annak érdekében, 

hogy kapcsolatod legyen valakivel. Minden párkapcsolat kétélű kard! Ope-
rálni, gyilkolni egyaránt lehet vele! A földi életben mindig csalódással jár, ha 
valaki kívülről vár segítséget! Csupán az önismeret terén lehet felhasználni a 
párkapcsolatot pozitív értelemben. Minden más ÖNÁMÍTÁS e téren!

Ha ezeket a szempontokat figyelembe veszed, akkor imádság által kap-
hatsz társat, de tudnod kell, hogy legalább annyi előnye lesz, mint hátránya. 
Egyértelműen csak a Velem való személyes kapcsolat fejlődését lehet pozití-
van értékelni. Mint mindenben, úgy itt is áll az az igazság, hogy minden be-
lül dől el!
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2. Minden reggeli és esti ima arra való, hogy felmérd: jó úton jársz-e? 
E kérdésedre még halálod után sem Én fogok válaszolni, hanem te. Az Út Én 
vagyok. Azért vagy szellemi lény, hogy eldöntsd: azonos az életstílusod Ve-
lem vagy sem?! Én nem mondok ítéletet soha fölötted! Te se tedd ezt, hanem 
törekedj azonosulni Velem! Ha mégis ítéletet mondasz magad felett, akkor 
az ne tartson perceknél tovább! Az a törekvés viszont, hogy Velem azono-
sulj,  állapotszerű kell hogy legyen benned!

4. Az a gyermek, aki már elmúlt tizenkét éves, az vagy önmagát neveli, 
vagy neveletlen marad! Neked az a feladatod, hogy lássák rajtad az Én béké-
met! Ezen kívül már csak azt teheted, hogy vigyázol, ne légy bűnrészes, tehát 
ne menj bele olyan dologba, ne segítsd gyermekeidet olyasmiben, amit nem 
tartasz jónak, és olyankor adj tanácsot, amikor erre felkérnek. Ez a legtöbb, 
ami gyermekeidért tehetsz!

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

1575.
Kérdező: RENDET SZERETNÉK MAGAMBAN ÉS KÖRÜLÖTTEM!

Zavaros a családi életem. Szeretnék Istennel élni!
HANG:  "Drága Gyermekem!

A Földön a különböző egyházak úgy gondolják, hogy ők azok, akik ál-
tal Hozzám tudnak jutni a jó szándékú emberek. Szinte mindenkit arra nevel-
nek, hogy vannak bizonyos egyházi törvények, amelyek segítségével egyre 
közelebb lehet kerülni Hozzám. Te sem vagy kivétel. Akkor is hat ez a fölfo-
gás rátok, ha nem gyakoroljátok vallásotokat. Úgy gondoljátok, hogyha az 
egyházi előírások legtöbbjét nem is teljesítitek, de azt, hogy ÉN jelen vagyok 
egyházatokban, ezt szeretnétek lelki haszonnal elfogadni, s szeretnétek úgy 
találkozni Velem, ahogy ez egyházatokban az általános gyakorlat.

Drága Gyermekem! Három dologra hívom föl a figyelmedet.
1. Én nem vagyok egyházakhoz kötve, de azok, akik Velem találkoznak, fel-
tétlenül be akarnak tagozódni abba az egyházba, amelyet magukénak gondol-
nak.
2. Rendnek lennie kell, ezért minden egyház fontos feladatot tölt be a lelki 
rendfenntartás területén. Ez azt jelenti, hogyha te valami egyházi előírás meg 
nem tartása miatt - pl. templomi házasság után elváltál, és újra együtt élsz 
valakivel, akivel már templomi házasságot nem köthetsz -, emiatt nem tehe-
ted meg azt, amit annak az egyháznak törvényei tiltanak. Tehát olyan gyó-
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náshoz nem járulhatsz,  amilyen gyónáshoz csak azok járulhatnak, akiknek 
egyházilag rendezett  a házassága.
3. De ez semmiképpen sem jelentheti azt,  hogy te nem lehetnél szorosabb 
kapcsolatban Velem, mint akárhány azok közül, akik gyónhatnak! Nem, mert 
Nekem nincs megkötve a szeretetem semmiféle szentséggel! Én mindenkit 
szeretek, és Engem mindenki szerethet abban a keretben, amelyben neki ez 
engedélyezve van. A közvetlen kapcsolatfelvétel bárkinek lehetséges Velem, 
ha bűnbánatot tart, és a lehetőségeihez mérten együtt akar élni Velem!

Drága Gyermekem! Hidd el,  a szentáldozásnak sincs semmi értelme 
önmagában! Mint ahogy nem volt semmi értelme önmagában a Velem való 
találkozásnak azok számára, akik ugyan láttak Engem, hallottak, sőt, csodát 
is tettem velük, de szeretetemet be nem fogadták.

Szeretetem befogadása nem függ a szentáldozástól! Van és fontosabb a 
lelki áldozás! Sőt e nélkül a másik mit sem ér! Ez viszont képes pótolni a fi-
zikális szentáldozást!

Ha te őszintén elmondod nekem hibáidat, és kéred Tőlem azt a békét, 
amit csak Én tudok adni szívednek, akkor meg is fogod ezt tapasztalni. De 
ahhoz, hogy ide eljuss, az szükséges, hogy kezdd átalakítani gondolkodáso-
dat. Vagyis, kezdd elhinni, hogy téged semmi kár nem érhet, ha Én benned 
élek. Kezdd elhinni, és kezdd ezt magadnak megmagyarázni, hogy Én képes 
vagyok mindent a te javadra formálni, ha szeretsz engem, és életedben min-
dent el akarsz követni, hogy ne árts senkinek, hogy megbocsáss mindenki-
nek, és segíts ott és úgy, ahol és ahogy lehetőséged van rá! 

Minden életmegoldásnak ez a kulcsa! Nem szertartásokat, hanem ma-
gatartást kívánok Én tőletek. A szeretetnek olyan magatartását, amely által az 
enyéim Engem képviselnek ott, ahol élnek!

Örülök imáidnak és annak a jó törekvéseidnek, amelyek családod felé 
és mindenki felé az Én szeretetemből táplálkozik.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1576.
Kérdező: PERESKEDJÜNK?

 Pereskedjünk autó-ügyben? 
HANG: "Drága Gyermekem!

Leveledben azt írod, hogy az érintett fél szólít fel benneteket arra, hogy 
pereljétek ki belőlük a pénzt. Az, aki ilyen kijelentést tesz, nagyon biztos le-
het abban, hogy a pert nem fogja elveszíteni.
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Ha ti meg vagytok győződve arról, hogy ti nyeritek meg a pert, akkor e 
pereskedésnek semmiféle erkölcsi akadálya nem lehet, hiszen e mögött az el-
lentábor felszólítása áll!

Más lenne a helyzet, ha ők beismerve felelősségüket, könyörögnének 
nektek, hogy ne legyen per. Ebben az esetben el lehetne tekinteni a pereske-
déstől,  illetve  lehetne  erkölcsi  problémát  csinálni  belőle.  De a  te  leveled 
alapján nem ez a helyzet. 

Így tehát, ha komoly remény van arra, hogy megnyeritek a pert, akkor 
ennek elindítása semmiféle erkölcsi akadályba nem ütközik. Itt nem erőszak 
alkalmazásáról van szó, hanem  általatok a vétkes fél részéről felajánlott le-
hetőség elfogadásáról, felhasználásáról.

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

1577.
Kérdező: RÓZSAFÜZÉRRŐL

1. Álmomban felszólítást kaptam, hogy ébren legyek.
2. Őrangyalomról mit kell tudnom?
3. A Rózsafüzért használhatom a nyakamban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A tudattalanodban visszhangként elhangzott kijelentésem, hogy éb-

ren  légy,  feltétlenül  arra  figyelmeztet,  hogy  légy  okos  és  óvatos  (Márk 
13;33).

2. Őrangyalodról elég annyit tudnod, hogy ő a legjobb barátod, és sok-
kal többet szeretne segíteni neked, mint eddig tette, de az ő segítőkészsége 
nem elég. Kell, hogy tudatosan fordulj hozzá, és kérd segítségét. Szabadsá-
godban áll, hogy kérd őt, és az is, hogy ne kérd őt. Ha kéred, akkor hitedről 
is tanúságot teszel a szellemvilág előtt, és ez nagyon fontos!

3. A Rózsafüzér nem nyaklánc! Ha valaki azt mégis annak használja, 
akkor jobb, ha nem látványos módon teszi ezt. Ez viszont ellene van a nyak-
lánc szerepének. Ezért jobb, ha nem nyakban hordod, hanem csak a szellem-
világ előtt láthatóan, és imádkozod is, mert a Rózsafüzér arra való! 

Drága Gyermekem! Nem jó az, ha valakinek a vallásoskodása feltűnő. 
Az a jó, ha valakit arról lehet felismerni, hogy nagy szeretetet áraszt azok 
felé, akikkel együtt van. A vallásoskodással nagyon kell vigyáznotok! Rólam 
azt állapították meg, éspedig joggal, hogy nem vagyok vallásos! Azok pedig, 
akik az akkori rózsafüzérüket, ha nem is nyakukban, de imaszíj formában, 
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derekukon, nagyon is látványos módon hordták, azok a farizeusok és főpa-
pok voltak, akik Engem halálra ítéltek.

Rólam nem az tesz tanúságot, aki feltűnően vallásos,  hanem az,  aki 
igyekszik feltűnés nélkül áldozattá válni másokért, s ugyanakkor szavaival is 
tanúságot tesz arról, hogy hisz Bennem!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZERÉNYSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1578.
Kérdező: VÁLASZ FÖL NEM TETT KÉRDÉSEKRE
HANG: "Drága Gyermekem!

Levelet írtál médiumomnak, melyben nem tettél fel kérdéseket, mivel 
olyan kapcsolatban vagy Velem, hogy odafordulva Hozzám, közvetlenül is 
megkaphatod Tőlem problémáidra a választ.

Nagyon örülök neked! Öröm a mennyben az, ha valaki nemcsak vágy-
ja, de éli is az Én békémet! Minden ígéretem szent és igaz. Velem találkozni 
nem nehéz! Nem kell tenni mást, mint becsukni a szemet, és kinyitni a szí-
vet! Vagyis hinni abban, hogy Én értetek vagyok bennetek!

Drága Gyermekem! Hidd el,  nem érheti  baj  azokat,  akik Mellettem 
döntöttek életükben! Csak olyat engedek meg életed folyamán, ami feltétle-
nül lelked fejlődését segíti elő! Így aztán te olyankor is telve lehetsz örömmel 
és békével, amikor mások értetlenül állnak sorsod alakulása előtt.

Nagyon szeretlek! E szeretetem azonban nem azt jelenti, hogy Menny-
országot biztosítok körülötted. Nem. Pontosan azt jelent, hogy még akkor is, 
ha a poklok pokla tombol körülötted, Én akkor is biztosítom benned, az Én 
otthonomban, a Mennyországot! A hazataláltság örömét tehát senki el nem 
veheti tőled! 

Mindig mondj ellent minden elbizonytalankodásnak! Hidd el, minden-
kor nagyobb Az, aki benned van, mint aki kívüled van! Én legyőztem a vilá-
got! Te a győztes oldalán állsz még akkor is, ha  a látszat mást mutatna! 

         Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
*******************************************************

1579.
Kérdező: SEGÍTSÉGET KÉREK A NAGYOBB SZERETET REMÉNYÉ-
BEN! 

1. A szeretet csatornája szeretnék lenni!
2. Erősítést kérek!
3. Újjászülettem-e?
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HANG: "Kedves Barátom!
1. Pontosan erre választottalak ki. Nem te választottál Engem. Én vá-

lasztottalak téged,  éspedig arra,  hogy naponta te Engem választani  tudjál! 
Légy higgadt és megfontolt! 

Először megérteni akarj mindent és mindenkit, és csak utána magya-
rázz! Ez fontos sorrend! Kezdetben legalább annyit kellene beszélned Velem 
másokról, mint másoknak Rólam! Ennek lehet következménye az, hogy már 
Én beszélek belőled másoknak arról, amiről számukra legfontosabbnak tar-
tom.

2. Mindennap kérd a BÖLCSESSÉGET, amit Jakab levél 1;5-ben ol-
vashatsz. Én minden egyes nap erősíteni akarlak téged. Ennek helye és ideje 
a reggeli imád! Ha reggel naponta kéred áldásomat életedre, munkádra, ak-
kor ez az áldás mindenkor erősíteni fog!

3. A te újjászületésed: FOLYAMAT! Lelkem, mint tökéletes művész, 
dolgozik lelkeden. Sok függ attól, hogy mennyire vagy alázatos! Ez minden-
kor mindenkinek feltétlen feltétele a felmagasztalásának! Körülményeidben 
mindenkor nyújtom feléd a lelki fejlődésed számára szükséges lehetőségeket, 
de meglátnod ezeket neked kell!  Több benső csend és külső egyszerűség! 
Ezek újjászületésed kibontakozásának legfontosabb feltételei!

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

1580.
Kérdező: EGY BETEGÉRT KÖNYÖRGÖM...

Egy rákos beteg meggyógyulásáért könyörgöm!
HANG:  "Drága Gyermekem!

Hogyan mondjam el  neked,  hogy amiért  könyörögsz,  annak legjobb 
szándékod mellett is éppen az ellenkezőjét áhítod? Azért könyörögsz, hogy 
társad a rákból kigyógyuljon. Ugyanakkor azt áhítod, hogy ne akarjon beleol-
vadni abba a nagy egészbe, amelybe a halál elfogadása segít bele legjobban 
minden embert.

Ott jelenik meg a rák, ahol az egység  beszűkül az énre. A testben ak-
kor építi ki hadállásait (áttételeit) a rák, amikor a lélek képtelenné válik be-
leolvadni abba az egységbe, amelyben minden mindennel összefügg. Amikor 
a lélek képtelen átlépni mulandó kis énjét, s képes volna mindent és minden-
kit feláldozni csak azért, hogy meghosszabbítsa azt az utat, amelynek hossza 
szükségszerűen véges, nagyon véges.
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Drága Gyermekem! A rák maga az ember, aki csúcsértékké tette, örök 
érvényűnek akarja hinni a mulandóságot. A rákot nem gyógyítani kell,  ha-
nem felismerni benne az önismeretnek egy olyan eszközét, amely mint tükör, 
visszatükrözi önmagát. A rák ellen, mint betegség ellen, fölvenni a harcot, 
egyet jelent azzal, hogy megpróbálni megszüntetni az önismeret egyik legha-
tékonyabb eszközét.

Eljöhet az idő, amikor kitaláljátok a rák gyógyszerét, de akkor ez egy 
másik formában, új megjelenésben válik tükörré, hogy felismerjétek: min-
dennek bele kell épülnie a nagy EGYSÉGBE! Olyan is előfordulhat, hogy Én 
adok olyan tüneti kezelést, amely megszünteti a sejtek önállósulását, szapo-
rodását a test egysége ellen. De az, sajnos, nem lehetséges, hogy elvégezzem 
helyettetek azt a gondolkodás-átalakítást, ami szükségtelenné tenné a rákos 
tünetek megjelenését a testeteken.

Arra kérlek hát, azért imádkozz, és azt hitesd el magaddal és rákos be-
tegeddel, hogy örömmel kell elfogadnotok a halállal való szembesülést. Csak 
aki le tud mondani életéről, az nyeri azt meg! Csak aki vállalja a mulandó 
élet elvesztését, az képes azt helyes formában megtalálni! A rák megszünte-
tésének ez az egyetlen IGAZI útja!

A  hit,  amely  képes  hegyeket  is  megmozgatni,  természetesen  képes 
minden testi tünetet is megszüntetni. De ez a hit csak akkor boldogító hit, ha 
általa képes átlépni önmagát az, aki hitből akar élni!
   Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak az élő hit által történt
                           ÖNÁTADÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
1581.
Kérdező: MIÉRT KELL SZENVEDNEM MÁSOKTÓL?

Miért bántanak engem és családomat szüleim?
HANG: "Kedves Barátom!

Amit Tőlem kérdezel, azt nem Tőlem, hanem szüleidtől kell megkér-
dezned! Ez ennek a normális útja. Hacsak nem akarsz összeugrasztani szüle-
iddel, akkor ezt feltétlenül megérted.

Általában mindig úgy van, hogyha valakiről valami rosszat mondanak, 
az vagy megfelel a valóságnak, vagy nem. Ha megfelel, akkor érdemes el-
gondolkodni  rajta,  és  meg kell  próbálni  megváltozni.  Ha pedig nem felel 
meg a valóságnak, akkor az él hazugságban, aki valótlant állít  a másikról. 
Aki pedig hazugságban él, az feltétlenül boldogtalan, mert a hazugság atyjá-
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nak adott magában helyet. A hazugság atyja pedig senkit nem boldogíthat, 
mert ő maga a Sátán!

Amennyire rajtad áll, tégy meg mindent, hogy szüleid ne éljenek ha-
zugságban. De ne úgy oldd ezt meg, hogy vállalod a rád mondott rosszat, ha-
nem úgy, hogy életeddel, mint tükörrel,  szembesíted őket. A rosszat csak jó-
val lehet legyőzni!  Ez a legtöbb, amit megtehetsz. Ha jó szándékúak, akkor 
nyert ügyed van. Ha nem jó szándékúak, akkor csak sajnálni lehet őket, de 
segíteni rajtuk nem lehet. Ez mindenkire érvényes!

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

1582.
Kérdező: EGY ÉPÍTKEZÉSRŐL...

Egy építkezéssel kapcsolatban kérem a HANG véleményét.
HANG: "Kedves Barátom!

Aki él, addig él boldogan, amíg hűséges önmagához. Ez Rám is érvé-
nyes! Hű akarok lenni Önmagamhoz, s így nem vállalhatok át tőletek olyan 
terhet, amely a ti lelketek fejlődését van hivatva segíteni.

Minden olyan morális döntés előtt, amely a szeretet megnyilvánulását 
érinti, tehát a nem-ártást, megbocsátást, segítést, világosan és egyértelműen 
megszólalok  lelkiismereteteken  keresztül.  A  lelkiismeret  olyan  mikrofon, 
amelyet komoly szellemi munkával kell  egyre jobban finomítanotok.  Csak 
azok, akik tudják, hogy a világon azért vannak, mert gazdagodniuk kell Istent 
megismerésben és embert szeretésben, juthatnak el arra az érett nagykorúság-
ra, amelyet mindenkitől elvárok, aki földi értelemben már érett felnőtté vált.

A lelki fejlődés útja pontosan az, hogy jól-rosszul döntve vállaljátok 
döntéseitek  következményeit.  Sem csalódás  nélkül,  sem szenvedés  nélkül 
nincs lelki fejlődés! Aki meg akar menteni benneteket akár a csalódásoktól, 
akár a szenvedésektől, az nem szeret benneteket helyesen. Nem, mert csak 
ezen az úton juthattok el arra az önismeretre, amely lehetővé teszi számotok-
ra a helyes Isten-ismeretet.

Kedves  Barátom!  Nagyon szeretlek,  és  nagyon szeretem családodat! 
Nagyon örülök minden olyan döntésednek, melyre az Én áldásomat kéred. 
Tudnod kell, hogy soha el nem hagylak! Bennem soha nem fogsz csalódni. 
De magadban és döntéseidben mindig lesznek olyan pontok, amelyeket csak 
fájdalommal lehet elviselni. A földi élet soha nem lesz Mennyország. De szí-
vedben Mennyországot tudok teremteni, ha befogadsz magadba, és átveszed 
Tőlem az Én békémet!
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             Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1583. 
Kérdező: KIUTAT KERESEK

Hogyan juthatok ki bajaimból?
HANG: "Drága Gyermekem!

Senkinek nem könnyű elfogadnia önmagát olyannak, amilyen. Általá-
ban mindenki úgy gondolja, hogy főleg neki nem könnyű ez. Tudattalanul 
meg is tesztek mindent azért, hogy ez tudatosuljon bennetek is és másokban 
is. Legyőzve éreznétek magatokat, ha kitudódna, hogy igenis el tudja fogadni 
önmagát mindenki olyannak, amilyen. Ezt csak akkor tudnád megtenni te is, 
ha egyedül lennél a világon. Mert akkor nem kellene beismerned, hogy nincs 
igazad, mivel akkor ezt nem kívánná tőled senki. Magad sem kívánnád, mert 
akkor nem lenne senki,  aki előtt  bizonyítanod kellene,  hogy te  nem vagy 
olyan, mint a többi.

Drága Gyermekem! Téged azért tart rabságban ez a hiúsági komplexus, 
mert  nem akaródzik vállalnod a gondolkodás-átalakítást! Mindaddig, amíg 
nem dolgozod be magadba azt, hogy téged csak jó érhet - aki Isten gyermeke, 
azt természetesen csak jó érheti, és te abban a pillanatban az vagy, ha komo-
lyan elhiszed, hogy az vagy! -, mindaddig, míg ez nem történik meg, csak 
egyik tüneti kezelés jön a másik után, de ennek soha vége nem lesz. Emiatt 
szoktak bódulást keresni, tehát menekülést, és nem szembesülést az embe-
rek, majd pedig ebbe szoktak belehalni azok, akik nem vállalják a gondolko-
dás-átalakítást.

A gondolkodás-átalakítás nem "sültgalamb-ügy"! Nem úgy van, hogy 
csak ki kell tátanod a szád, és az máris belerepül. A gondolkodás-átalakítás 
lényege az, hogy minden este rá kell szánnod pár percet arra, hogy észre-
vedd, az elmúlt nap miért volt JÓ NEKED!

Nem arra kell keresned a választ, hogy mi volt jó neked az elmúlt nap-
ban,  hanem hogy maga az egész nap,  főleg azok az  események,  amelyek 
rossznak tűntek, ezek miért voltak JÓK neked?!

Mint tudod, az Istent szeretőknek minden javukra válik (Római levél 
8;28)! Istent szeretőnek pedig nem nehéz lenni! Csak szándékolnod kell ezt, 
tehát elhinned, hogy te az szeretnél lenni, és akkor már az is vagy! Ez annyi-
ra egyszerű, hogyha valaki még ezt sem vállalja, az meg is érdemli, hogy bol-
dogtalan maradjon.
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Tehát csak azt kell elhinned, hogy te Isten gyermeke vagy! Ezt Nekem 
is  el  kellett  hinnem keresztre-feszítésem előtt,  s  ezt  így fejeztem ki:  "Ne 
igyam ki a kelyhet, amit Atyám ad nekem?” (János 18;11) Utána pedig ma-
gyarázgatnom is kellett ezt másoknak (Lukács 24;26)!

Ha tehát meg akarsz gyógyulni, akkor el kell fogadnod magadat olyan-
nak, amilyen vagy, és el kell hinned azt, hogy minden csak javadra válhat 
mindaddig, amíg szándékod az, hogy Istent szerető maradj! El kell fogadnod, 
hogy lelked fejlődése érdekében történik minden, ami veled történik, és le 
kell mondanod arról, hogy olyasmit akarj megváltoztatni, ami akaratodon kí-
vül esik!

Megáldalak a GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁSHOZ  szükséges lelki 
erővel. Megáldalak az ÉRTELEM  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1584.
Kérdező: FÉNYADÁSRÓL
 1. Mi a depresszió orvossága?

2. Mi az orvossága a félelemnek?
3. Járjak-e a fényadók klubjába?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A depresszió olyan kiábrándultság, amely egy valótlan világ  utáni 

vágytól betegíti meg azt, aki e valótlan világról nem képes leoldani magát.
Azt szoktátok mondani: ‘Kutyaharapást a szőrével kell gyógyítani!’ Ez 

jelen esetben azt jelenti, hogy nem menekülni kell a földi élet árnyoldalaitól, 
hanem inkább keresni azokat! Többet járj temetőbe, többet gondolj a csonttá 
éhezett  kisemmizettek  sorsára,  jobban  éld  át,  hogy a  földi  élettel  nem a 
Mennyországot  választottad,  amikor  ide  lejöttél,  hanem inkább  a  poklot. 
Többször gondolj arra, hogy egyetlen embernek sem, így neked sincs más jo-
god, mint az ítélkezés helyett az elviselést választani.

A sötét szoba jobb orvosság ilyenkor, mint a tavasz életigenlő bontako-
zásának látványa! Igen, mert  aki depressziós,  az sem élni,  sem halni nem 
akar. Így marad számára a RÁM, a MEGFESZÍTETTRE való hagyatkozás!

A gyógyulás akkor kezdődik el egy depressziós életében, amikor sike-
rül neki a VALÓSÁGGAL találkozni! Azzal a valósággal, amelyre kinyílt 
antennája van a lelkében!

2. E második kérdésedre adandó válaszom ugyancsak rokon az elsővel.
Minden félelem gyökere a halálfélelem. Tehát itt is arról van szó, hogy 

hazugságban él az, aki fél! Azonosul félelmével, pedig a félelme nem ő! Rá 
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kell tudni mondania félelmére: ‘Ez nem én vagyok!’ Ne feledd! Valamikor 
azt  mondtam,  hogy aki  Bennem  hisz,  az  halált  nem  lát  sohasem  (János 
11;26)!

Probléma van a hiteddel! Ha Nekem hiszel, akkor elfogadod azt, amit 
mondok. Ha BENNEM hiszel, akkor Rám bízod az életedet! Aki egészséges 
akar lenni, az mindkettőt megteszi. Ha nem teszi meg, azért nem teszi meg, 
mert nem akar meggyógyulni. Azért nem akar meggyógyulni, mert nem meri 
vállalni azt, hogy mások építsenek rá!

3. Mindenkinek fényadóvá kellene válnia! A fényadás nem más, mint 
annak a szeretetnek kisugárzása, amely Belőlem táplálkozik!

Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy járjon fényadók közé, és min-
denki legyen maga is fényadó! Hogy is lehetnétek másképpen a világ vilá-
gossága?! Pedig Én erre adok megbízatást mindenkinek!

Mivel minden jót el lehet rontani, természetesen a fényadás címszó alá 
is lehet olyan gyarló emberi magatartást elbújtatni, amely inkább fénynyelő, 
mint fényadó! Az anyagiságra nagyon kell vigyáznia annak, aki az Én vilá-
gosságomat akarja közvetíteni!
     Megáldalak a BELŐLEM ÁRADÓ FÉNY GYÓGYÍTÓ EREJÉVEL!"

*******************************************************
1585.
Kérdező: HÁZASSÁGOMBAN BAJOK VANNAK

1. Többévi házasság után kezdünk eltávolodni egymástól.
2. Adjam kisfiam bölcsődébe?
3. Hogyan ítéli meg Isten magatartásomat?

HANG:  "Drága Gyermekem!
1. Első kérdésedre azt kell mondanom, hogy minden olyan emberi kap-

csolat, amely azt tűzi ki célul, hogy egymást boldogítsák, eleve kudarcra van 
ítélve. Igen, mert senki emberfiát nem teremtette Isten arra, hogy képes le-
gyen folyamatosan a másik embertársában istenét látni! Ha pedig nem erre 
teremtődtetek,  amikor  boldogságra teremtődtetek,  akkor nyilván kudarc ér 
benneteket mindaddig, amíg ezt be nem látjátok!

Minden házasságban az a  boldog,  akinek Én vagyok az  Istene! Bár 
nem Én vagyok a mennyei Atya, de aki Engem lát, az az Atyát látja!

Ha egy házasságban mindkét fél tudja ezt, és így fogad el Engem, ak-
kor az a házasság boldog házasság. Ahol csak az egyik fél fogadja ezt el, ott 
csak ő a boldog. Ahol egyik fél sem fogad el így Engem, ott az emberséges 
házasságnak meg vannak számlálva a napjai!
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Minden embernek az az Istentől kapott szerepe, hogy embertársát kö-
zelebb segítse HOZZÁM! Ez alól nincs kivétel! És nem is lesz soha!

2. A második kérdésedre adok ugyan egy rövid választ, de ezt neked 
magadnak is tudnod kellene.

Minden gyermek az édesanyja közelében tudja megélni legjobban azt a 
harmóniát, amely után mindenki vágyik. Ha egy anya nem teheti meg, hogy 
gyermeke a közelében maradjon, akkor bölcsődéje válogatja, hogy mennyire 
fog pozitív módon hatni a bölcsőde a gyermekre. 

3. A harmadik kérdésedre válaszom az, hogy a mennyei Atya azért te-
remtett embernek, hogy legyen lelkiismereted, amely eligazít, ha figyelsz rá. 
Mindenkinek magának kell eldöntenie és lelkiismeretére hallgatva megítél-
nie, hogy hol is álljon, mit is tegyen, hogyan döntsön.

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

1586.
Kérdező: LÁTOMÁSOKRÓL...

Sok látomásom van. Miben kell megváltoznom?
HANG: "Drága Gyermekem!

Okos dolog az, hogy szeretnéd tudni, milyen irányban kell változnod. 
Megmondom.

Nyitott szemmel, és nem csukott szemmel kell látnod, és nem arra kell 
figyelned, hogy milyen szenteket és alakokat látsz,  hanem arra, hogy lásd 
meg azt, ami a teendőd az Én dicsőségemre és embertársaid javára ott, ahol 
élsz! Ennél fontosabb nincs!

A különböző  alakok  látása  legtöbbször  elvonja  a  figyelmedet  arról, 
amit a legfontosabb lenne meglátnod. A legfontosabb tehát az, hogy meglásd 
azt, hogy környezetedben ki az a rászoruló, akinek te segíteni tudsz! Égi ko-
ronádat az ilyen szolgálatok fényesítik, és nem a látások!

Minden  szellemi  látással nagyon  óvatosan  kell  tehát  bánnod!  Igen, 
mert e téren nagyon be tud zavarni olyan ártó erő, amelynek káros hatása 
csak később ismerhető fel. Esetleg olyankor, amikor már súlyos sérüléseket 
okozott.

A HANGOK hallásával is óvatosan kell bánni, de e téren könnyebb a 
helyzet, mert az Én tanításomnak aránylag könnyen utána lehet járni, és ha a 
szellemektől  felétek  sugallt  hangok nincsenek harmóniában tanításommal, 
akkor könnyen lelepleződik a GONOSZ. 
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A LÁTÁSSAL  kapcsolatban csak azt tudom ajánlani, hogy azzal törőd-
jetek, mi a teendőtök a szeretetben megnyilvánuló szolgálatban. Más látással 
vagy nem kell törődni, vagy az Én, tehát Jézus nevében el kell parancsolno-
tok tudatotok képernyőjéről!

Mint tudod, Én nagyon szeretlek, de a te benső békéd és boldogságod 
nem ettől függ, hanem attól, hogy te mennyire mutatod ki Irántam való szere-
tetedet azáltal, hogy másokat szolgálsz.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1587.
Kérdező: HATNAK RÁM SZELLEMEK

Egy szellem akar hatni rám. Mit tegyek ellene?
HANG:  "Drága Gyermekem!

Mindenkit olyan szellem használ fel, amilyennek átadta magát! Olyan 
nincs,  hogy valaki  Nekem átadja magát,  és  ezután  rendszeresen ártó  erők 
működhetnek benne. Azért nincs ilyen, mert aki Nekem adta magát, az tudja 
azt, hogy ez nem egy egyszeri aktus, hanem olyan állapot, amelyben azáltal 
tud az illető megmaradni, hogy tanulmányozza az Én evangéliumaimat, és 
nagy alázattal próbál ezek szerint élni! 

Aki így cselekszik, az biztos lehet abban, hogy ő a Szentlélek templo-
ma, és ígéretem alapján az Atya és Én lakást vettünk benne (János 14;23)!

Ha tehát  nem akarod átengedni magad fölött  az  uralmat  akármilyen 
erőknek, akkor önfegyelemmel vállalnod kell olyan szellemi munkát, olyan 
tanulást, melynek következtében el lehet mondanod magadról, hogy az Én ta-
nítványom vagy!

A tanulás mellett természetesen nem hanyagolható el az olyan imádko-
zás, amelyet az állhatatosság és az áhítat jellemez!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1588.
Kérdező: NYUGTALAN VAGYOK

1. Nem találom meg férjemmel a közös hangot.
2. Mulasztásaimat szeretném pótolni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Hosszú távon közös hang csak Én lehetek! Valójában rövid távon is, 

csak rövid távon még nem szokott bejönni az az egymásra találás ember és 
ember kapcsolatában, melyben Én otthon érezhetném Magamat. 
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A legfontosabb tehát az, hogy találd meg először Velem a hangot! Írod, 
hogy a HANG 4-dik könyvét olvastad már. Eddig rendelkezésetekre áll  ösz-
szesen 12! De már a 16-dik is nyomdakész állapotban van! Szinte ontom 
azokat a gondolatokat, amelyek mind boldogságotok irányába segít előrelen-
díteni benneteket.

Drága Gyermekem! Újra és újra elmondom, hogy csak Én tudlak bol-
dogítani benneteket, de nem nélkületek, hanem általatok! Hogyan? 

Azt tanítgatom médiumom által nektek, hogy bennetek élek, éspedig 
értetek élek bennetek. Ha ezt elfogadod, akkor két út áll előtted. Az egyik az, 
hogy elmondod Nekem gondjaidat, és elmondod azt is, hogy te hogyan gon-
dolod azokat megoldani. Ha ezt az utat bejártad, akkor engedned kell, hogy a 
másik út is kinyíljon előtted, vagyis az, amely Velem azonos.

Már sokszor hallottad, de nem vetted komolyan azt a kijelentésemet, 
hogy Én vagyok az ÚT! Ennek az ÚTNAK kell utat engedni  szívedben! Ez 
úgy történik, hogy először is örülsz Nekem, és hálát adsz azért, hogy benned 
élek! Ezt  a hálálkodást,  dicsőítést  rendszeressé kell  tenned. Nem Miattam 
fontos ez, hanem miattad!

A hálaimák szemeket nyitnak benned, hogy meglásd, mennyire szeret-
lek, és mennyire nem az a fontos, hogy mi vesz körül, hanem az, hogy mi-
lyen vagy, illetve még ennél is fontosabb és termékenyítőbb számodra az, 
hogy az Enyém vagy! Rá kell látnod arra, hogy szeretetem által élsz, és ha 
azt éled meg, hogy csalódsz Bennem, akkor nem ez történik, hanem az, hogy 
Engem akarsz alakítani ahelyett, hogy engednéd, hogy Én alakítsalak téged.

Bennem még senki nem csalódott! Akik elhagytak, azok azért hagytak 
el, mert nem voltam hajlandó teljesíteni az ő akaratukat, mivel tudtam, hogy 
hosszú távon számukra az boldogtalanságot eredményezne. Ha nem hagytak 
volna el, akkor előbb-utóbb belátták volna, hogy számukra jobb az, ha Rám 
hallgatnak, mintha Én hallgatnék rájuk!

2. Akkor hozod be mulasztásaidat, ha megszenteled a jelenedet. Ehhez 
jó eszköz az,  ha valaki tud találni  magának olyan közösséget, baráti  kört, 
amelyben Én fontos vagyok a tagok számára, és Általam akarnak lelkileg fej-
lődni. Az ilyen közösséget vagy meg kell keresni, vagy meg kell csinálni! 
Földi életetek egyik legjelentősebb értelme ez! Ma erre sok lehetőség áll ren-
delkezésetekre! Gyermekeid megkeresztelése mit  sem ér,  ha nem vagytok 
ilyen élő közösséggel körülvéve. A szertartásoknak elsődlegesen lepecsételő 
szerepe van, s csak másodlagosan van továbblendítő ereje!
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Drága Gyermekem! Átgondoltan olvasd a HANG-könyveket! Én szó-
lok hozzátok e könyvekből! Aki nyitott szívvel olvassa e könyveket, annak 
ezt nem kell külön bizonyítgatnom.

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

1589. A HANG 17-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

"Drága Jézusom!
Csodálatos dolog az, ahogy Te a problémákat kezeled, és megvilágosí-

tod az embereket oly módon, hogy sokan épülhessenek általa.
Felemelő érzés venni áldásaidat. Nem tudom kifejezni abbéli örömö-

met,  hogy sokféle  lehetséges  áldás  közül  éppen Lelked örömével  áldottál 
meg.

Szeretném, ha minden cselekedetem azt szolgálná, hogy eljöjjön a TE 
országod, s legyen meg a TE akaratod.  Ámen."

Pécs,  B. F.
=========================

Túl az 1580. levélen, amelyek a fenti hála és bizalom hangjához hason-
lóan  terjesztették kéréseiket a bennem megszólaló HANG elé, most ismét 
megköszönöm jóságos mennyei Atyámnak, hogy szócsöve lehetek e HANG-
nak Isten nagyobb dicsőségére és sok-sok ezer embertestvérem javára.

1996. szeptember
2365 Inárcs
Rákóczi u. 3/b 

                                                                Dombi Ferenc
                                                                  ny. lelkész                                

1590. 
Kérdező: HOZZÁD KIÁLTOK URAM!

1. Hallod hangomat?
2. Jézustól kaptam az önfeláldozásra felszólító levelet?
3. Vétettem-e a Szentlélek ellen?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én mindig mindent hallok és látok! Egylényegű vagyok az Atyával! 

Én a kimeríthetetlen teljességet jelentem számotokra. Aki Engem lát, az látja 
az Atyát is! Mindkettőnket ugyanaz a Lélek éltet, AKI a te lelkedet is élteti!

A probléma soha nem az, hogy Én hallom-e azt, amit te gondolsz vagy 
mondasz, hanem az, hogy te hallod-e azt, amit naponta mondok neked!

Mindennap szólok hozzád a lelkiismereteden keresztül. Az Én szavaim 
nem  feltétlenül  beszédformában  jelennek  meg!  Sőt,  legtöbbször   inkább 
olyan érzésekben, amelyek nem engedik lelkiismereteteket nyugodni mind-
addig, amíg rá nem figyeltek. Legtöbb ember saját lelkiismeretének nyugta-
lanságát különböző pótcselekedetekkel  próbálja  csitítani. Sajnos, egy egész 
földi életet el lehet úgy tölteni, hogy valaki menekülésben maradjon benső 
nyugtalansága miatt. Csak az jár jó úton, aki vállalja azt, hogy Velem szem-
besüljön. Aki Engem egy sorba állít különböző nagytekintélyű emberekkel, 
az magára veheti e kijelentésemet: "Aki nincs Velem, az Ellenem van! Aki 
nem Velem gyűjt, az szétszór!"

2. Aki naponta nem veszi föl keresztjét, és így nem követ Engem, az 
nem lehet az Én tanítványom! Ez nem azt jelenti, hogy Én valakit valami kü-
lönleges önfeláldozó életre szólítok fel, hanem azt jelenti, hogy nem a nagy 
tettekhez, hanem a mindennapi élet apró nehézségeinek vállalására adom az 
erőmet. Aki nagy tetteket akar végrehajtani, s közben eljár fölötte az idő, az 
Tőlem nem várhat erőt! Az Én erőm éppen a napi gondok által elgyengült lé-
lekben ébred fel, s fejti ki áldásos működését!

3. A Szentlélek ellen véteni nem lehet egyes cselekedettel! A Szentlé-
lek elleni vétek egy olyan konok megátalkodottság, amely csak a maga igazát 
szajkózza, s nem vállalja azt, hogy tanításom mérlegére tegye önmagát

Drága Gyermekem! Légy józan, megfontolt, és amennyire lehet, egy-
szerű!

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

1591. 
Kérdező: ELIRÁNYÍTÁST KÉREK!

1. Jó úton haladok-e?
2. Kijutok-e jelen gondjaimból?
3. Gyermekeimet jól kezelem?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Férjed halála kétségtelenül olyan űrt hagyott maga után, amelyet pó-
tolhatatlannak élsz meg. Ez első pillanatra természetes. Azért mondom, hogy 
első pillanatra, mert ha jobban átgondolod, akkor lelked mélyén meghallod 
hangomat, amely egyértelművé teszi számodra azt, hogy mindenki, így te is, 
a nehézségeknek csak azt a részét cipelheted felelősséggel, amely a te teher-
bíró képességed határát nem lépi túl.

Ha ezt belátod, akkor gondjaid nagy része már nem terheli szívedet. Ha 
ezt nem látod be, akkor férjed életben maradása sem tette volna könnyebbé 
saját életedet! 

Ne feledd! Minden tervezésben többé-kevésbé a fantáziának is szerepe 
van, s a fantázia mindenkinél ki van téve ártó erők szórakozásának, fájdal-
makat okozó hatásának. Ez alól Én sem voltam kivétel! Az ilyen ártó erők 
zaklatása egészen a vérrel verejtékezésig juttatott Engem!

Jelenleg  számodra  az  egyik  legnagyobb  és  feltétlenül  megoldandó 
problémád a gyermekeid jelen és jövő élete. Azért mondom, hogy feltétlenül 
megoldandó, mert ez kötelességed! Nem olyan értelemben, hogy gyermekeid 
életébe közvetlenül bele kellene nyúlnod, hanem olyan értelemben, hogy a te 
saját  lelkedben,  gondolkodásodban  kell  beállnia  változásnak!  Tehát  nem 
gyermekeid segítéséről van szó, hanem saját magad segítéséről!

Hinned kell abban, hogy a te gyermekeid az Én gyermekeim, és nem a 
te kezedben van életük jelene, jövője, hanem saját kezükben! Te csak maga-
dért felelsz! Amíg ezt nem érted meg, addig megkötözött vagy gyermekeid-
del, és ez sem nekik, sem neked használ!

Mindaddig jó úton haladsz, ameddig szándékod az, hogy Velem járd 
életed útját. Véletlenül sem üdvözülni, sem elkárhozni nem lehet!

2.  Nálam nélkül  semmit  sem tehettek,  de Velem mindenre  képesek 
vagytok, ami a benső békéteket, boldogságotokat illeti!

Gondjaid csak addig komoly gondok, amíg Engem nem kapcsolsz be 
gondjaid megoldásába. Akkor kapcsolsz be, ha elhiszed, hogy az, aki Rám 
bízza magát, a Győztes oldalán áll akkor is, ha a látszat mást mutat!

A földi életben nem az a legfontosabb, hogy kijuss gondjaidból, hanem 
az,  hogy erővel tudd hordozni  azokat.  Azért  van ez így,  mert  a földi  élet 
maga a gondok világa. Egyikből ki, a másikba be! Döntő az elviselés! Ehhez 
Nálam mindig megtalálod azt az erőt, amire szükséged van! Aki magára ve-
szi az Én igámat, vagyis vállalja azt, hogy Engem hordoz szívében, tehát en-
gedi, hogy Én nézzek a szemével, Én szeressek a szívével, Én járjak a lábá-
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val, Én dolgozzam a kezével, az meg fogja tapasztalni ígéretem komolyságát 
(Máté 11;29-30). Igen, mert annak terheit Én veszem vállaimra!

3. Gyermekeiddel kapcsolatban át kell gondolnod, hogy meddig tart a 
te szabadságod velük kapcsolatban. Mert ahol az ő szabadságuk kezdődik, 
ott  a te szabadságod véget ér.  Bűnrészes semmiképpen nem lehetsz,  tehát 
nem adhatod beleegyezésedet olyasmibe, amelyet helytelennek tartasz! Eh-
hez akkor is tartanod kell magadat, ha ezért gyermekeid eltávolodnak tőled!

Megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

1592.
Kérdező: IMÁDKOZUNK ÉS BÖJTÖLÜNK

1. Minden hétfőn imaórát tartunk.
2. Minden hétfőn kenyéren és vízen böjtölök.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Imátok akkor hatásos, ha két feltételnek megfelel. Az egyik az áhítat. 

Többet ér egy rövid átélt ima, mint sok szavakból álló, de kellően oda nem 
figyelt imaszöveg elmondása.

Amikor áhítattal imádkoztok, akkor olyan szeretetenergia árad belőle-
tek, amely az egész világra kiárasztja áldó hatását. Valóban az egész világ 
lesz szebb és emberségesebb, ha áhítatosan imádkoztok. Ez azért van így, 
mert nem tőletek függetlenül, hanem éppen bennetek tudok olyan szeretet-
energiákat árasztani az áhítatos ima által,  amely háborúkat képes leállítani 
azáltal, hogy a tudatlanságból tévútra jutott embereket pozitív irányra tudja 
hangolni.

Én nagyon meg vagyok kötve közöttetek! Az áhítatos ima kapukat nyit 
bennetek, melyen keresztül áradni tud gyógyítani, segíteni akaró szeretetem. 
Az áhítatos imát a hit táplálja, a hitet pedig az áhítatos ima. Így egymást erő-
sítik, s lesz ezáltal szívetek az Én fegyverem a gonosz ellen.

A  másik  el  nem  hanyagolható  feltétel  pedig  saját  szeretet-életetek, 
amelynek tanúskodnia kell a gyakran fárasztó hétköznapokban imáitok erejé-
ről, vagyis saját békétek, boldogságotok gyökeréről.

E két feltétel egyaránt mérhetetlenül fontos. Ezek nélkül szinte semmit 
nem érnek az elmondott imák. Sőt, olyan pótcselekvések lehetnek, amelyek 
becsapják és tévútra vezethetik az imádkozókat.

Minden rossz egy elrontott jó! Az ima akkor elrontott ima, ha nem az 
imádkozó akar megváltozni, jobbá válni általa, hanem az Istent szeretné jobb 
belátásra bírni.
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A dicsőítő,  hálálkodó ima  benső  szemeket  nyit,  s  megláttatja,  hogy 
mennyire szeret benneteket az Isten, a kérő ima pedig részben feltárja hiá-
nyosságotokat, részben pedig megmutatja Istennek, hogy szívetek szeretete 
tovább nyúlik, mint gyakorlati lehetőségeitek, s így imával el tudjátok érni 
azokat is, akikhez a gyakorlati szeretet útján el nem juthattok. Attól minden-
kit  óvok,  hogy  szeretetcselekedet  helyett imádkozzék!  Vigyázzatok!  Ne 
ámítsátok magatokat!

            Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL! 
*******************************************************

1593.
Kérdező: KICSODA JÉZUS?

1. Jézus csak részben utasítja vissza az "ördög" vádat.
2. Jézus hogyan fia Dávidnak, és hogyan ura?

HANG:  "Kedves Barátom!
1. Elfogult  emberekkel vitatkozni csak akkor érdemes, ha nem meg-

győzni, hanem legyőzni akarja őket az ember. Ez nemcsak nagyon ritka eset, 
hanem szűk kereteket is határol be! Minél szűkebb a keret, annál átlátszóbb, 
egyértelműbb a győzelem! Remélem nem azt gondolod, hogy Én is az ördög-
höz tartozom?!

2. Ég és föld a különbség Melkizedek és Én közöttem! Ő annyiban volt 
előképem, amennyiben kenyérhez és borhoz, mint a hódolat külső formájá-
hoz kötődik hozzá az emlékezet.

Az, ami az Utolsó Vacsorán történt, az Én végrendeletem számotokra! 
Ennek tartalmában semmi kapcsolódás nincs Ábrám és Melkizedek találko-
zásával.

2. Bár elméleti, de a gyakorlati élet számára nagyon megszívlelendő e 
második kérdésed. Azért elméleti, mert istenségemet és emberségemet egy-
aránt érinti, s ennek a hogyanját ti a Földön csak tükör által homályban lát-
hatjátok. De óriási hatással van a gyakorlati életre, mert Engem szívvel-lé-
lekkel követni csak az képes, aki nem vonja kétségbe születésem előtti élete-
met, istenségemet!

               Megáldalak a BELÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1594.
Kérdező: JÉZUS ISMER ENGEM

1. Látod gondolataimat? Hallod imáimat?
2. Miért látok rendkívüliségeket? (Pl. a szőnyegen lábnyomok)
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3. Lesz-e munkahelyem?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Előttem nyitott könyv vagy! Te viszont Engem csak tükör által ho-
mályban látsz. Ezért számodra, amíg a Földön vagy, a jó szándék a döntő. 
Legjobb, ha minden reggel felindítod magadban a jó szándékot. Minden Ér-
tem kimondott szó, minden Értem végzett cselekedet imádság részedről Szá-
momra. Igen, mert az ima nem más, mint lelkedet Hozzám emeled.

2. Élénk fantáziád rajzol olyan képeket, jeleket a szőnyegre, amilyene-
ket látsz rajta. Úgy vagy ezzel, mint mikor valaki sok betűt lát maga előtt, de 
ezekből azt rakja össze, azokat látja egybe, amelyeket legbelülről fantáziáján 
keresztül így enged egybelátni. 

Az ilyen látásban lehet nagyszerű alkotó erő is, és lehet tévútra vivő 
erő is. Ezért kell - amennyire képes vagy rá - elvonatkoztatnod az így látott 
jelektől. Jobb, ha könyvből olvasol, mintha a szőnyegről. Egy könyv olvasá-
sakor tudod, hogy milyen szellem van mögötte, mivel szerzője ismert előt-
ted. De amikor olyan szöveget olvas vagy néz valaki, melynek szerzőjét nem 
ismeri,  akkor az olvasó számára az ártó erők is bezavarhatnak! Ezért  kell 
óvatosnak lenned!

3. Atyám mindenki számára gondoskodik megélhetésről, ha valaki az 
Isten országát keresi és ennek igazságát. Ez pedig nem nehéz, csak reggel 
meg kell beszélned Velem az elinduló napodat, és este meg kell beszélned 
Velem,  hogy amit  reggel  megbeszéltünk,  az  hogyan sikerült.  Ehhez  még 
gyakran fel kell idézned magadban Máté 6;25-34-ben található gondolatokat.

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1595.
Kérdező: MINDENÜTT MEG LEHET TÉRNI! 

Komolyabban kell vennem elítélésemet?
 HANG: "Drága Gyermekem!

A földi életet egészen biztosan nem szabad félvállról venni! Nem, mert 
örök sorsok dőlnek el itt órák vagy percek alatt! Az kétségtelen, hogy a külső 
körülmények ellen semmi értelme hadakozni! A külső körülmény nem más, 
mint KERET!  Ezt a keretet mindenkinek magának kell szeretettel, becsület-
tel, a nem ártás, a megbocsátás, a segítés szellemében megtölteni. Teljesen 
mindegy, hogy hol kénytelen élni valaki. A HOGYAN az, ami nem mindegy!

Ha az Én békém van benned, akkor ezt semmiféle elítélés sem veheti 
el tőled. De nagyon fontos, hogy benned éljen az a felismerés: Én nem ítéllek 
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el! De te  magad csak akkor  vagy képes  lemondani  saját  elítélésedről,  ha 
őszinte bűnbánatot tartottál. Ez adjon neked mindig erőt arra, hogy Engem 
soha meg ne bánts! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1596.
Kérdező: JÓ TANULÓ SZERETNÉK LENNI!

1. Szeretnék megtanulni jól szeretni!
2. Kapcsolataimról szeretnék véleményt, eligazítást kapn!
3. Honnan tudom, hogy mi az én feladatom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. János 13;34-ben arról beszélek, hogy új parancsot adok nektek. Előt-

tem is élt szeretet, vagyis jó akarat a jó szándékú emberek szívében, de annak 
nem az volt a tartalma teljesen, mint amit Én kívánok tőletek.

Az Én új  parancsom lényegében azzal  különbözik a régi szeretetpa-
rancstól, hogy állapotában más, mint a régi. A régi szeretetparancs többé-ke-
vésbé a jogi igazság rendjét hangsúlyozta. Az Én szeretetparancsom pedig ki 
akar emelni benneteket a jogi igazság rendjéből, és teljesen az IRGALOM 
rendjébe akar állítani benneteket!

Ha jól akarsz szeretni, akkor tehát soha, semmiféle indokkal nem szán-
dékolhatod azt, hogy ártó szándékkal közeledj bárkihez is. Ha jól akarsz sze-
retni, akkor minden esetben és fenntartás nélkül meg kell tudnod bocsátani 
mindenkinek. Legalább is erre kell törekedned. Ha jól akarsz szeretni, akkor 
látnod kell, hogy hol, mikor és ki szorul rá segítségedre. E három alappillérre 
épülhet az Általam megkívánt szeretés! Ennek az állapotnak elfogadása csak 
akkor lehetséges a gyakorlatban, ha az okosság és az óvatosság állandóan 
kéznél van!

2. Minden emberi kapcsolatnak gyökere és forrása a Velem való kap-
csolat. Ha az a  helyén van, akkor jó egy kapcsolat, ha nincs helyén, akkor 
nem jó a kapcsolat. Csak a jelenre szabad építeni és nem a jövőre. Az ígére-
tek alkalmatlanok arra, hogy bárkit is Hozzám lehessen kapcsolni általuk.

3. Van egy mindenkire általános érvénnyel kötelező feladat. Ez a sze-
retni tanítás, s ennek feltétlen feltétele az első pontban kifejtett szeretés meg-
élése. És van egy  konkrét, egyedi lebontása e szeretet, e feladat megvalósítá-
sának. Ezt mindenkinek a reggeli imájában kell meglátnia. Ma egyik legna-
gyobb nehézséget éppen az jelenti,  hogy általában nincs megfelelő reggeli 
imátok!
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Meg kell tanulnotok  feladatokban gondolkodni! Reggel tehát azt kell 
megkérdezned Tőlem, aki benned élek, hogy mi Énszerintem a te feladatod 
az elinduló napon. Este aztán újra Hozzám kell fordulnod gondolatban, lé-
lekben, és meg kell közösen beszélnünk, hogy mit és hogyan sikerült megva-
lósítanod napközben a reggel Velem megbeszélteket.

Ha a fentieket megszívleled,  akkor szívedben nagy békét és örömöt, 
környezetedben pedig bőséges égi áldást tudok biztosítani általad!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!
*******************************************************

1597.
Kérdező: SZÁMOMRA MI A LEGFONTOSABB?

1. Mi szolgál legjobban lelkem épülésére?
2. Hogyan segíthetek barátnőmön?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sokszor és sokféle módon szólottam már hozzád! Lelkedben és kö-

rülményeidben is ott vagyok, és hatni akarok rád. Első kérdésedre nem lehet 
tehát konkrét választ adni, mert minden egyes napodban más és más az, ami-
re ügyelned kell. Így nem mondhatom, hogy gondolj azokra a nélkülözőkre, 
akik a Föld távoli országaiban szenvednek, nyomorognak, s testi, lelki segít-
séget várnak tőled. Nem mondhatom, hogy vedd észre közvetlen környeze-
tedben azokat, akikben Én szenvedek, és vigaszt várok. Nem mondhatom, 
hogy tedd a hangsúlyt az imára és a tanulásra, mert ebben vannak mulasztá-
said.  Nem mondhatom,  hogy arra  törekedj,  hogy kipihend  magadat,  mert 
most arra van szükséged. Stb. 

Csak általános irányelveket tudok mondani, és neked kell azt naponta 
aprópénzre váltanod. Így leszünk egymásnak partnerei!

A  leglényegesebb  irányelv  ez:  HIVATÁSOD A SZERETNI TANÍ-
TÁS!

Ehhez kell naponta az eszközöket és az alanyokat megtalálnod. Főleg a 
reggeli imáidban tudnék e téren sokat segíteni! Természetesen nem a kötött 
imák halmozására gondolok,  hanem olyan elmélkedésekre, amelyekben az 
elinduló napi problémák boncolgatását tudnám vállalni veled.

2. A fentiek alapján tudnád meglátni azt is, hogy hogyan segíthetnél 
barátnődnek. De itt is van egy nagyon fontos elv! Senkin nem tudtok úgy se-
gíteni, hogy a másikat akarjátok megjavítani! Csak magatokat! A másik em-
ber mindig tükör, melyben fölismerhetitek saját gyengeségeiteket, melyek el-
len föl kell vennetek a harcot.
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Barátnődön tehát nem az segít, ha férje megváltozik, hanem az, ha ő 
megváltozik! 

Úgy fáj a szívem, mert nem akarjátok elfogadni Tőlem azt a tanítást, 
mely szerint nem a másik, nem a körülmény boldogtalanít senkit! Ott csak a 
benső boldogtalanság  tünete mutatkozik meg! A probléma és a probléma 
megoldása is belül van mindenkinél, és nem kívül!
    Nagyon szeretlek és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!

*******************************************************
1598.
Kérdező: KERESEM A HELYEMET!

1. Mi a feladatom?
2. Melyik foglalkozás, munkahely való nekem legjobban?
3. Társkapcsolatról szeretnék hallani!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Emberi szinten furcsa, és nem tűnik szerény magatartásnak, amikor 

valaki önmagát ajánlja. Én mégis kénytelen vagyok Magamat ajánlani, mert 
tudom, hogy senki úgy nem szeret benneteket, mint Én, és ennek következté-
ben senki nem akarhat jobbat nektek, mint Én!

Azt kell tehát mondanom, hogy édeskevés az, ha valaki hall a médiu-
momról! Ha nem olvassátok el az általa közölt gondolataimat, akkor valójá-
ban elkomolytalanítjátok az ilyen bejelentkezésemet!

E leveledben fölvetett kérdéseid már a HANG 17-dik könyvében talál-
hatók. Eddig megjelent 12 HANG-könyv. E könyvekben több ezer életkér-
désre adtam meg a választ. Ne mondjátok, hogy túl magas e könyvek 250 fo-
rintos ára. Nem csak azért nem igaz ez, mert ma már alig találsz ilyen áron 
komoly könyveket, de azért is, mert újságra, tévére és még sok olyan dolog-
ra, amelyek meg sem közelítik e könyvek gyakorlati hasznát, sokkal többet 
áldoztok!

Magamat járatnám le, és megnehezíteném lelki fejlődéseteket, ha nem 
várnám el tőletek e téren is az együttműködést!

Az Én szeretetem semmihez  és  senkihez  nem mérhető!  Amikor  azt 
mondom, hogy te is az Én EGYETLENEM vagy, akkor még nagyon silányan 
fogalmaztam meg, hogy te mit jelentesz Nekem! Ha szerelmemet irántad tel-
jes mértékben érzékeltetném veled földi életedben, akkor abba úgy belepusz-
tulnál, mint egy kaucsuk labda, amit bedobnak a Nap izzó lángtengerébe!
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Kérdezed, hogy mi a feladatod? Olvasd el e könyveimet! Tedd maga-
dévá  gondolataimat,  tanácsaimat,  szavakba  csomagolt  szeretetemet!  Ez  a 
FELADATOD!

Ha ezt teszed, akkor olyan mindegy, hogy hol dolgozol, milyen a mun-
kahelyed! Sőt, még az is, hogy milyen társkapcsolatba sodródsz bele! Igen, 
mert akkor úgyis az Én LELKEM fog irányítani, és úgyis arra fogsz töreked-
ni, hogy egyértelművé váljék benned: múlt már nincs, jövő még nincs, tehát 
a jelen megszentelése a legfontosabb. 

Tehát az az életállapot a legfontosabb, amely földi életed legfontosabb 
pillanatában, amely feltétlenül el fog jönni, tehát halálod pillanatában, tehát 
akkor, amikor feltétlenül szemtől szemben találkozni fogunk, téged boldog-
sággal tudjon majd eltölteni!

2. A munkahelyeddel kapcsolatban neked kell eldöntened, hogy melyi-
ket látod legmegfelelőbbnek! És ez bármikor változhat! Én nem vállalhatom 
fel helyetted a felelősséget olyasmiért, amit neked kell megtenned! Nem is 
szeretnélek igazán, ha megtenném azt, ami a te feladatod!

3. Ami pedig a társkapcsolatot  illeti,  az csak akkor lehet ideális,  ha 
nem akadályozza, hanem segíti a Velem való egyre tisztultabb, szorosabb, el-
mélyültebb benső fejlődésedet!

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

1599.
Kérdező: SEGÍTSÉGRE SZORULOK!

Erőt és bíztatást kérek, várok!
HANG: "Drága Gyermekem!

Amikor azt mondod, hogy erőt és bíztatást vársz, akkor lényegében En-
gem vársz! Igen, mert Én soha nem vagyok sem erőmön, sem vigasztaló sza-
vaimon kívül! Így hát arra kérlek, hogy higgy az Én állapotszerű jelenlétem-
ben magadban. Most furcsa módon,  megerősítésnek egy kicsit  kiábrándító 
szavakat fogok mondani neked!

Amikor úgy érzed, hogy nagyon szeretsz, és tele van szíved hálával és 
dicsőítésemmel, akkor ez nem a te szereteted Felém, hanem az Én szeretetem 
feléd!

Igen, drága Gyermekem! Én közvetlenül és közvetve egyaránt tudok 
szeretni,  és amikor nagyon jól "érzed magad", akkor Én egy kis égi aján-
dék-érzést adok neked, tehát közvetlenül éreztetem veled, hogy szeretlek. Te 
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ezt úgy éled meg, hogy te szeretsz Engem. E kettő nem zárja ki egymást, de 
érzéseidben mégis az irántad való szeretetem nyilvánul meg ilyenkor.

A te szereteted Irántam akkor nyilvánul meg, amikor képes vagy Értem 
áldozatot is hozni, mégpedig olyankor, amikor ehhez semmi kedved nincsen!

Nekem semmi kedvem nem volt keresztre feszíttetni magamat (Máté 
26;39), de Atyám iránti szeretetből ezt is megtettem (János 18;11). Ez való-
ban az Én szeretetem volt Atyám iránt!

A földi élet nem Mennyország! Itt a hangsúlyt arra kell tennetek, hogy 
szerettek Engem. Aki ezt teszi rövid földi élete folyamán, és ezt állapotszerű-
en vállalja, tehát felvállalja Irántam való szeretetből akkor is tenni a jót, ami-
kor érzelmi sivárságot él át,  az egy örökkévalóságon át élvezni fogja az Én 
szeretetem érzékelhető átélését!
    Nagyon szeretlek! Megáldalak az ÉLŐ HIT KEGYELMÉVEL!"

*******************************************************
1600.
Kérdező: URAM, NEM VAGYOK MÉLTÓ...

1. Érdemtelenül sok kegyelmet kaptam!
2. Amit a látók  látnak, annak mi a jelentősége?
3. Összefüggésben van találkozásom azzal, akivel közös
    a sorsunk?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A kegyelem azért kegyelem, mert érdemtelenül kapja mindenki. Én 

mindenkor az irántatok megélt szeretetemet közlöm kegyelmeimmel.
A "szerencsés" életbemaradás kegyelme nem csupán a földi lét meg-

hosszabbítására szolgál,  hanem valóban arról van szó,  hogy valamire időt 
kaptál! Ez a valami mindig az önismeretben és a szeretetben való növekedés, 
amely az idő tengelyén a napi problémák feldolgozásában valósul meg. E té-
ren azért nem lehet konkrétumokat előre mondani, mert nincs két egyforma 
nap, s így a szeretetet  sem lehet egyforma hatékonysággal megélni.  Nem, 
mert a szeretet is fejlődő képesség, és a körülmények, az emberek  sem telje-
sen ugyanazok mindennap.

2. Ami pedig a "látókat" illeti, hát e téren légy nagyon óvatos! Teljesen 
igazad van abban, hogy mindenkinek van egy nagy feladata az életben. De ez 
nem más, mint az önmegszentelődés. Úgy is lehet mondani, hogy senkinek 
sincs különleges feladata, még a római pápának sincs, mert neki sem lehet 
más, nagyobb a feladata, mint az önmegszentelődés. A relativitás miatt egy 
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szomjan halni készülőnek világra szólóan nagy esemény, ha valaki vizet ad 
neki. Másnak ez nem jelent szinte semmit!

Kedves Barátom! Hidd el, hogy a Velem való kapcsolatnál fontosabb 
senki számára nincs a világon! Ne úgynevezett nagy tettekről álmodozzatok, 
hanem arra legyen gondotok, hogy ahol és akivel éltek, ott igyekezzetek mi-
nél többet érzékeltetni abból a Mennyországból, amit szívetekben hordotok, 
ha Engem szerettek! Ami az öröm, a béke, a boldogság forrása minden em-
ber számára, azt elolvashatod Lukács 10;20-ban.

3. Véletlenek nincsenek! Minden találkozás programot hordoz, és lehe-
tőséget kínál fel arra, hogy Bennem jobban tudjatok fejlődni! Tehát minden 
találkozás:  talentum! Ezt el lehet  ásni,  lehet pillanatnyi, önző célra felhasz-
nálni, és lehet  kamatoztatni arra, hogy a szeretet áldozati oltárán feláldozd 
magadat Értem! Tőled függ, hogy melyiket használod! 

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

1601.
Kérdező: SZIMBÓLUMOKRÓL

1. A csukott szemmel látott szimbólumoknak mi a jelentése?
2. Anyámra kérem Jézus áldását!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A látott szimbólumok azt a teljességet jelentik amelyben a kereszt 

mindenben a megoldás kulcsa. Aki vállalja e kulcs forgatását, az feltétlenül 
olyan önismeretre jut, amely megfelelő alapot ad arra, hogy ne akármilyen 
szeretetben,  hanem az Általam felkínált  szeretetben növekedjék.  Bennetek 
minden jó szándékú cselekedet tud békét teremteni. De ahhoz, hogy körülöt-
tetek is szebb legyen a világ, csak azok által valósul, akik az Én szeretetem-
nek elkötelezettjei! Az Én szeretetem a nem-ártás, megbocsátás, segítés szent 
háromsága, melyet az okosság és óvatosság vezérel!

2. Megáldom édesanyádat. Bízom abban, hogy általad is egyre többet 
tud ő is befogadni áldásom békét sugárzó erejéből!

Áldásom befogadását senkinél sem erőltethetem. Áldásom olyan, mint 
a tavaszi Nap ragyogása. Ahol kitárt ablakra talál, ott bearanyozza a szobá-
kat. Ahol zárt,  lefüggönyözött ablakokra lel,  ott is jelen van, és várakozik 
mindaddig, amíg be nem bocsátják. (Jelenések könyve 3;20)

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1602.
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Kérdező: TÚL NAGY A KERESZTEM!
1. Fiam nehéz természetű.
2. Leányom idegproblémával küzd.
3. Sok terhet vállalok magamra.

HANG: "Drága Gyermekem!
3. Visszafelé gombolyítom problémáid szálait.
Mivel minden tüneti kezelés lényegében bódítás, ezért minden problé-

mát belülről és magadon kell elkezdened megoldani.
Először tisztán kell látnod az elérendő célt, utána imádkoznod, kérned 

kell, hogy amit tisztán látsz, legyen erőd elindulni afelé, aztán el kell indul-
nod, hogy  a gyakorlati életben megvalósítsd a cél irányában azt, amire képes 
vagy. De a CÉLT, AZ ELVET soha nem szabad feladnod. Amíg valaki nem 
adja fel a célt, addig mindig megvan a reménye arra, hogy egyre közelebb 
jusson a célhoz.

A CÉL egy olyan benső szabadság, amelyben a Szentlélek veheti  át 
életed irányítását. (2Kor 3;17) E cél érdekében hinned kell azt, amit Lukács 
11;13-ban olvasol! Tehát kérned kell a Szentlelket! Ezután el kell fogadnod 
azt, amit Márk 9;23-ban és János 15;5-ben olvasol.

Ezzel már elindulhatsz a gyakorlati életben megoldani gondjaidat. En-
nek lépései a következők. Itt is van egy elv: meg kell tanulnod feladatokban 
gondolkodni! Ez úgy történik, hogy reggeli imáidban megbeszéled Velem a 
napi teendőket. Tehát azt,  hogy mit kell  tenned (ez az idő-elszámolás), és 
amit tenned kell, azt hogyan kell tenned (ez a szeretet-elszámolás).

Amennyire előre haladsz a fentiek vállalásában, annyiban tudod felszá-
molni lelkedben megkötözöttségeidet gyermekeiddel.

2. Leányodat nagyon fel kell karolnod! Dicsőítő imákat kell mondanod 
az ő állapotával kapcsolatban is, mert amennyiben szemtelen szellemek hatá-
sa van jelen, akkor ezek nagyon nem szeretik a dicsőítő imáitokat, és elisz-
kolnak onnan, ahol ilyen ima gyakran száll az ég felé. A szerető felkarolás 
pedig azért fontos, mert ez képes oldani a rögeszmét. 

1. El kell érned, hogy fiaddal kapcsolatban tudj határozott lenni, és ne 
engedd, hogy uralkodjon rajtad! Ha engeded, hogy fölötted uralkodjon, akkor 
bűnrészes leszel vele, s ez sem neked, sem neki nem használ, hanem kifeje-
zetten ÁRT hosszú távon! Csak olyan magatartásod a jó, amelyet  halálod 
óráján is helyeselni fogsz!
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Drága Gyermekem! Komoly feladatokra mutattam rá! De benned való-
ban átlagon felüli a teherbíró képesség, s Én mindig benned vagyok, és érted 
vagyok benned!

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

1603.
Kérdező: TESTVÉREMRŐL, JÖVŐNKRŐL

1. Testvérem házassága miatt aggódom.
2. Lesz valaha gyermekünk?

HANG:  "Drága Gyermekem!
1. A szeretet nem egy parttalan érzés, amely fuldoklóvá tehetné azt, 

akiben él. Nem! A szeretet az önfegyelemnek és önmérsékletnek olyan bölcs 
érzékenysége, amely a gyakorlati életben, az emberi kapcsolatokban feltétle-
nül felismeri saját határait, és tudja, hogy e határ véget ér ott, ahol a másik 
ember szabadsága kezdődik. Éppen ezért, bár fájdalmat él meg akkor, ami-
kor látja, hogy akit szeret, az nem teszi azt, amit a boldogság érdekében ten-
nie kéne, de ő maga mindig boldog, és óvakodik attól, hogy a másik embert 
annak boldogsága érdekében külsőleg próbálja helyére tenni!

Ha úgy szereted testvéredet, amint Én, tehát ha az Én szeretetem szeret 
benned, akkor nem aggódhatsz testvéredért. Akiben Én élek, az csak önma-
gáért lehet gondban. Ha nem így szeretsz, akkor nem értetted meg az Én ter-
vemet sem magadra, sem másra vonatkozóan!

2. A gyermekáldással  kapcsolatban pedig először el kell  döntenetek, 
hogy annyira  akarjátok-e,  hogy még  rendkívüli  eszközöket  is  hajlandóak 
vagytok ennek érdekében igénybe venni, vagy pedig inkább azt az utat vá-
lasztjátok,  amelyen különböző szociális,  humánus feladatok felvállalásával 
ezt szublimálni tudjátok, és a többit Rám bízzátok?!

Én bár az első csodámat lakodalomban tettem, de senki nem mondhat-
ja Rám, hogy családcentrikus lettem volna!

A földi élet rövid. Csak aki nagyon-nagyon megkötözve tudja magát a 
gyermek utáni vággyal, az vállalja a rendkívüli eszközök alkalmazását is en-
nek  érdekében.  Aki  nem képes  elméletileg  elfogadni,  hogy egy gyermek 
nemcsak öröm, de gond is, tehát senkit nem boldogíthat, az a gyakorlatban 
fogja ezt megtapasztalni, ha mindenáron akarja. Ez nemcsak a gyermekáldás-
ra vonatkozik, hanem magára a házasságra is!
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Arra kérlek,  imádkozz  azért,  hogy Isten akarata  szerint  formálódjék 
testvéred további élete. Így legyen ez akkor is, ha ez nem a te akaratod sze-
rint fog történni!

Megáldalak az ÉLŐ HIT KEGYELMÉVEL!
*******************************************************

1604.
Kérdező: MIT KELL HINNI?

1. Hinni kell azt, ami Medjugorjében történik?
2. Sükösdi események mögött ki áll?
3. Egy papot felfüggesztett a bíboros, mert Bulányi elveit vallja.
    A világi papok szerzetbe vonulnak, templomok üresen állnak.
    Ennek így kell lennie? Szekták, reinkarnáció. Mi az igazság?

HANG: "Kedves Barátom!
Kérdéseidet olyan összeszerelésben fogalmaztad meg leveledben, hogy 

azok csak negatív érzéseket váltanak ki az olvasóból. Sok felületes, félreér-
tett információt keversz össze úgy, mintha mindaz, amit leírtál, káros módon 
igaz lenne. Szeretetem most arra késztet, hogy rendet teremtsek e kavalkád-
ban.

1. Bennem kell hinnetek és senki másban. Hinni valamiben azt jelenti, 
hogy rátetted életed arra, amiben hiszel. Más dolog az, hogy elhiszel valamit 
vagy nem, és más az, hogy miben hiszel.

Ami Medjugorjében történik, abból nagyon sok van olyan, amit érde-
mes elhinni! Anyám valóban óriási hatást vált ki ott azokban, akik jó szán-
dékkal mennek oda!

2. Sökösdön Én szenvedek médiumomban, de elhatárolom magamat az 
ott elhangzott, és Nekem tulajdonított kijelentésektől. Ott az, aki főprédiká-
tornak teszi magát, könnyen befolyásolható olyan ártó szellemek által, akik 
nem az Én tanításomat hirdetik. Az ottani médiumom, a maga egyszerűségé-
ben, nem képes elhatárolódni attól a szellemi hatástól, amelynek semmi köze 
nincs az Én evangéliumaimban felismerhető tanításomhoz. 

Ezen ne csodálkozz! Azok a vértanúságot is vállalt egyházi vezetők, 
akik a háromszázas évek elején még a császárral is szövetséget kötöttek, pe-
dig elmondtam apostolaimnak, hogy ne akarják hatalmi áron leállítani az ül-
döztetést, szintén nem értették meg erre vonatkozó szavaimat! 

Én nem nemzetekben gondolkodom! Nincsen  különlegesen kiválasz-
tott nemzetem Ábrahám utódain kívül. De Ábrahám ivadékai sem olyan érte-
lemben kiválasztottak, mintha tőlük nem lenne elvehető az Isten országa, s 
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nem lenne más népeknek adható. Részemről annyiban kiválasztottak, hogy 
közöttük kezdtem el földi életem. Ha más népek jobban nyitnak Felém, ak-
kor többet fogadnak be Belőlem, s így jobban átvehetik az Isten országát. 

A ti országotokat egyáltalán nem az jellemzi, hogy egyre többet fogad-
nátok be Belőlem! Országotok erkölcsi alapja nem javallja azt, ami Sükös-
dön elhangzik ezzel kapcsolatban A földi koronákhoz pedig egyáltalán sem-
mi közöm nincs! Az Én országom nem innét való! Ne áltassátok magatokat!

3. A bíboros nem függesztett fel senkit! Az általad említett pap saját 
magát közösítette ki, mivel olyan hittételt tagad, ami a ti egyházatok tanításá-
nak LÉNYEGÉHEZ tartozik. S ennek az egyházamnak van olyan törvénye, 
amely kimondja, hogy önmagát automatikusan kiközösíti az, aki nem tartja 
magát ehhez. A bíboros ezt közölte az általad említett pappal. E pap állás-
pontjához semmi köze Bulányinak. Annyira semmi köze, hogy egy papi kör-
ben Bulányi ezeket mondta: "Bár jobb lett volna meghalnom, mielőtt e pap-
testvérem erre a döntésre jutott!"

Drága Barátom! Ne az üres templomok miatt fájjon a fejed! Lélek az 
Isten! Az igazi imádók lékekben és igazságban kell hogy imádják Istent! Saj-
nos, sem a templomokban, sem a szerzetekben nem tolongnak az ilyen imá-
dók! Te törekedj ilyen imádó lenni!

Tanulmányozd evangéliumaimat,  vállald  sorsomat,  azt  az  alulértéke-
lést, amely mindenkinek osztályrésze, aki mindenkit szeret, tehát mindenki-
nek jót akar, senki fölött nem akar uralkodni, de szabad minden erőszak al-
kalmazásától  és  minden  olyan  engedelmeskedtetéstől,  amely  hitelesíteni 
akarja annak ellentétét, amit mondottam: Ti mindannyian egymásnak testvé-
rei vagytok (Máté 23;8)!

Hozzám soha nem lehetett  könnyen tartozni! Csak nehezen és  boldo-
gan! 

Meg kell tanulnod megfelelően használni egyházadban azokat az esz-
közöket, amelyek segítenek abban, hogy EGY legyél Velem! Meg kell tanul-
nod egyházadban felismerni azokat a pótcselekvéseket, amelyek el akarják te-
relni a figyelmet a lényegről, vagyis a nem-ártás, megbocsátás, segítés  szent 
hármasságának gyakorlatban történt vállalásáról!

Bízzál Bennem! Én legyőztem a világot! Benned élek, s te mindaddig, 
amíg az Általam elmondott és bemutatott szeretetet legalább elvben el nem 
árulod, addig a GYŐZTES oldalán állsz!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG ÉS HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1605.
Kérdező: KIVÁLASZTOTT VAGYOK?

1. Tanulni akarok.
2. Fontos küldetésre vagyok kiválasztva?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Szeretettel kérlek, ne azt olvasd ki a HANG-ból, amit szeretnél, ha-

nem azt, amit a szavak jelentenek. Amikor arra kapsz felszólítást, hogy ta-
nulj, akkor két nagyon fontos szempontot természetesnek kell venned: Nem 
akármit kell tanulnod, és nem akárhogy kell tanulnod! A  tantárgy maga az 
Isten országa. A tanulás formája pedig párhuzamosan elméleti és gyakorlati 
egyaránt!  Az elmélethez  tartozik  az  imádkozás,  az  EVANGÉLIUMOK, a 
HANG és egyéb tanulmányok vizsgálata, míg a gyakorlat a jelenre, az adott 
körülmények megszentelésére vonatkozik.

2. Mindenkinek egyetlen fontos küldetése van: A SZERETNI TANÍ-
TÁS! Ennél fontosabb nincs a világon! Ehhez az eszközöket neked kell meg-
látnod.  Én nem láthatom meg helyetted,  de segíthetek és segítek is,  hogy 
meglásd, ha reggeli imáidban naponta kéred Istentől a bölcsesség adományát.

Fontos tudnod tehát, hogy nem helyetted csinálok valamit, hanem ve-
led akarok együtt dolgozni! Abból nem lesz semmi, ha te Tőlem vársz vala-
mit, Én pedig tőled. Csak abból lesz valami a te életedben, amit együtt csiná-
lunk!

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

1606.
Kérdező: ROSSZUL BÁNNAK VELEM!

1. Gyermekeim nem úgy bánnak velem, ahogy illik!
2. Isten visszaadja gyermekeimnek azt, amit velem tettek.
3. Mit vétettem gyermekeim ellen?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Írod, hogy két HANG-könyvet elolvastál. Először elmondom neked, hogy 
miért diktáltam ezeket a könyveket, aztán visszatérek kérdéseidre.

Eddig megjelent 12 kötet HANG-könyv. E könyveknek kettős céljuk 
van. Az egyik az, hogy kiutat mutassanak abból a problémaerdőből, amelybe 
belekeveredtetek. A másik pedig az, hogy e könyvek alapos elolvasása után 
olyan gondolkodási stílusra neveljelek rá benneteket, amely az élet minden 
területén át tud lendíteni benneteket úgy, hogy lelki békétek megmaradjon. E 

1745.



második cél fontosabb, mint az első, mert a lelki sérüléseknél a tüneti keze-
lés, a bódítás hosszú távon mint sem ér!

Attól tartok, hogy amíg nem olvasod el e könyveket, addig a most fel-
kínált tanácsaimmal nem leszel megelégedve.

1. Gyermekeid pontosan úgy bánnak veled, hogy az a te javadat szol-
gálja! Aki Hozzám tartozik, azzal nem lehet olyan értelemben rosszul bánni, 
hogy az illető annak ne venné hasznát. Isten csak azt engedi meg gyermekei 
számára, ami javukra válik (Róm 8;28)! Nekem is javamat, a legnagyobb ja-
vamat szolgálta az, hogy keresztre feszítettek. Ezt ki is fejtettem, s te el is ol-
vashatod Lukács evangéliumában (24;26)!

Ha te viszonzást vársz azért, amit gyermekeidért tettél, akkor nem sze-
retetből tetted azt, amit tettél, hanem önző, üzleti megfontolásból. Szeretni 
nem lehet önző módon! Szeretni csak önzetlenül lehet! Igen, mert a szeretet 
nem más,  mint ÖNZETLENSÉG! Vagyis, viszonzást  nem várva áldozattá 
válni másokért! Te most saját önzésed fájdalmát éled meg, s ezt  feloldani 
csak te tudod. Az Isten sem tud segíteni azon, aki nem alakítja át gondolko-
dását az önzetlen szeretet irányában! 

Aki saját lelkiismeretét vizsgálja, annak van reménye arra, hogy bol-
doggá váljon. De aki a másik lelkiismeretét vizsgálja, az nem lesz boldog 
sem ezen, sem a másvilágon!

Ha pontosan tudni akarod, hogy miért haragszanak rád, hát Én meg-
mondom:  önzésedért! Önző érdekből tettél jót, s nem önzetlenül! Most ezt 
szenveded.

2. Isten semmiféle rosszat senkinek, soha nem ad vissza! Isten mindig 
mindenkinek ÖNMAGÁT adja! Aki elfogadja Istent, az boldog! Aki nem fo-
gadja el, az boldogtalan! Isten a SZERETET! Isten nem vasal be senkin sem-
mit! Amikor közvetlenül a halál után átvilágítást kap a lélek, akkor olyan ön-
ismeretre jut, amely arra készteti őt, hogy önmaga fölött mondja ki az ítéle-
tet! 

Akit a Földön különböző csapás ér, az jó, ha tudja: ezek nem bünteté-
sek, hanem Isten kegyetlen kegyelmei! Vagyis ezek arra akarják rávenni a 
csapás elszenvedőjét, hogy megtérjen! Szó sincs büntetésről!  
A büntetés a ti találmányotok, akik jogi kategóriákban gondolkodtok! Isten 
mindenkor IRGALMAS, segítőkész Isten! Ne ruházzátok Istenre saját gyarló 
szeretetlenségeiteket!
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3. Gyermekeiddel kapcsolatban nagy általánosságban elmondtam, hogy 
mit vétettél. Konkrét eseteket neked kell megtalálnod, ha éppen igényt tar-
tasz rá. De nem lényeg! 

Aki az Enyém, az akkor is boldog, ha az egész világ bántja őt. Engem 
is bántott szinte mindenki! Ez kísértést jelentett ugyan számomra néha, de 
benső békémet felborítani soha nem tudta! És ne feledd: "Aki szeret Engem, 
azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk nála (János 
14;23)!" Tehát a Mennyország van benned, csak észre kellene venned! Ha 
hiszel Nekem, akkor megérted szavaimat, s nem fogsz arra vágyakozni, hogy 
gyermekeid akarjanak boldogítani!

Drága Gyermekem! Legyenek dicsőítő imáid! Ezek képesek szemeket, 
ablakokat nyitni lelkedben, s képes leszel meglátni, hogy mennyire minden a 
te javadat szolgálta és szolgálja mindaddig, amíg Enyém akarsz maradni.

De ha nem Mellettem döntöttél, akkor az egész világ sem képes arra, 
hogy békét teremtsen szívedben! Istenre vagy teremtve, és nyugtalan marad a 
szíved mindaddig, amíg Bennem meg nem nyugszik!

          Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1607.
Kérdező: MAGAMRÓL, TESTVÉREIMRŐL

1. Testi-lelki gyógyulásra számíthatok-e?
2. Mi lesz a sorsuk testvéreimnek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Halálraítélt testtel jöttetek a világra, s mindaddig, amíg azonosságot 

véltek felfedezni a test és a lélek között,  kísérteni fog benneteket az a gon-
dolat, hogy a test javára billenjen a mérleg!

A test csak akkor kapja meg az őt megillető helyet, ha egyre egyértel-
műbben a lélekre helyezitek át a hangsúlyt.

Tehát, ha csak a lélek értékeit tartod szemed előtt, akkor a tested auto-
matikusan vállalja azt az eszköz szerepet, ami őt megilleti.

Általában az soha nem vezet jóra, ha valaki kívülről indul el befelé, de 
mindig számíthat pozitív eredményre az, aki belülről indul el kifelé.

Korod azt javallja, hogy tested állapotát elfogadva, lelked finomításán 
fáradozz! Ha ezt teszed, akkor ez kihat egész lényedre! A tested állapotát 
bízd az orvosokra, környezeted tanácsaira. Te a lelkeddel törődj!

2. Testvéreid sorsát bízd Rám! Miattuk ne aggódj, mert aggódásoddal 
még egyetlen hajszáladat sem tudod szándékod szerint irányítani, hát hogy 

1747.



gondolod, hogy majd testvéreid életét kézben tarthatod!? Testvéreiddel való 
megkötözöttséged sem neked, sem nekik nem használ. E megkötözöttséget 
csak úgy tudod oldani,  ha tudomásul  veszed,  hogy ők jobban az Enyéim, 
mint a tieid. Valójában egyáltalán nem a tieid!

Drága Gyermekem!  Az Én ATYÁM mindent  átadott  nekem!  Imád-
kozz, hogy testvéreid átadják magukat az Atyámnak! Neked más feladatod 
velük kapcsolatban nincs!

Megáldalak azzal a SZÍVBÉKÉVEL, amely gyümölcse az Irántam való 
BIZALOMNAK!"

*******************************************************
1608.
Kérdező: SKIZOFRÉNIÁS VAGYOK!

Nagyon szeretem Jézust! Sok butaságot csináltam skizofrén
 állapotban. Mi a teendőm?
HANG: "Drága Gyermekem!

A tudathasadásos állapot megjelenésének lehetősége arra szólít fel té-
ged, hogy azt ne tartsd fontosnak, amit  belülről  kapott parancsnak észlelsz, 
hanem azt, hogy környezetednek felelj meg! Nálad nem az a normális, hogy 
mindig befelé figyelő légy (ez másoknál sem lenne normális állapot), hanem 
az, hogy a rajtad kívüli világ szemében ne légy rendkívüli, és az általad be-
csült és tisztelt embertársaid elvárásainak megfelelj! Ezt akkor tudod elérni, 
ha hiszel abban, hogy Én a te körülményeidnek is az Istene vagyok!

 Ha erre teszed a hangsúlyt, akkor képes leszel arra, hogy belül csak az 
erkölcsi dolgokban, tehát csak az emberek iránti helyes szeretetben legyek 
Én közvetlenül a te irányítód! Mert Én nem is akarok más területen közvetle-
nül irányítani sem téged, sem másokat úgy, hogy azt észrevegyétek! Ne val-
lásoskodásban, ne imádságokban akard megtalálni az Én akaratomat, hanem 
abban az áldozatos szeretetben, amely képes lemondani saját benső világáról 
is annak érdekében, hogy körülményeivel harmóniát építsen ki. 

Ha erre törekszel, akkor idővel megszűnik a benned történt hasadás, és 
újra egységben leszel Velem, környezeteddel és önmagaddal. 

Ez az Én nagy vágyam veled kapcsolatban! Bármennyire is képtelen-
nek gondold magadat arra, hogy önmagad átlépd, és ne befelé, hanem kifelé 
is figyelj, Velem képes leszel erre! Ilyenkor Én feltétlenül melletted állok, és 
gyógyítom benső sebeidet! Ez a gyógyulás nem pillanat alatt megy végbe. Ez 
folyamat, amelyben együtt dolgozom veled! Nálam nélkül semmit sem tehet-
tek, de Velem mindenre képes az, aki elfogadja tanácsaimat!
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Megáldalak a SZABADSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1609.
Kérdező: KÉT ÁLOMRÓL

1. Álmomban közlést kaptam: "Aki ilyen szépen fejlődik, miért 
    nem szereti az ISTENT?"
2. Egy másik álmomat is szeretném értékeltetni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. A hallott ellentmondásos mondattal nem kell törődnöd! Ha valaki 

úgy akar szólni hozzád, hogy figyelj reá, akkor az beszéljen értelmesen! A 
kapott közlés értelmetlen!

2. Az álomnak nincs erkölcsi értéke! Álmában senki semmiért nem fe-
lel! Az álom szimbolikus nyelvének megfejtése azért nem megbízható kívül-
ről, mert nem elegendő hozzá egy kívülálló tárgyilagos logikai bravúrja, ha-
nem lényegesen kell hozzá az, ami a megfejtésnél  döntő,  az álmodónak a 
közérzete az ébredés után. 

Itt is áll az, hogy senki és semmi nem adhatja azt, amije nincs. Tehát a 
pozitív töltésű közérzet pozitív tartalmú álom következménye. A negatív töl-
tésű közérzet pedig rosszat jelentő álom következménye. De ez csupán egy 
általános elv! A helyes álomfejtés csak közös munka eredménye lehet! Ha 
Velem megbeszéled álmaidat, akkor segítek megláttatni veled azt, hogy mit 
üzennek álmaid, ha egyáltalán üzennek valamit. Mert nem minden álom hor-
doz olyan információt, amire fontos volna odafigyelni! Vannak benső egyen-
súlyt megvalósító álmok is. Pontosan azok ilyenek, amelyekben értelmetlen 
közléseket  veszel  tudomásul.  Ezekkel  éppen ezért  nem kell  foglalkoznod, 
mert önmagukban hordják feladatuk megoldását, vagyis a tudatalatti világod 
rendezgetését.  Amint  egy szőttes  bal  oldalán  ákombákom  szálak  futnak, 
hogy a jobb oldalon szép minta formálódjék ki, úgy az emberben is vannak a 
tudatalatti világnak olyan ákombákom képei, mondatai, amelyek éppen azt a 
célt szolgálják, hogy az ébrenléti élet értelmessé váljék.

Megáldalak a JÓZANSÁG, a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

1610. 
Kérdező: NÉHA FÉLEK JÉZUSTÓL

1. Féltem Jézushoz fordulni!
2. Egyszer az Atyához fordultam, és Ő megváltoztatott!
3. Nagy boldogságra ébredtem egyik éjjel!
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki Hozzám fordul, azt mindig így köszöntöm: "Béke veled!" Ha 

szándéka tiszta, akkor rászáll az Én békém. Ha nem tiszta, akkor visszaszáll 
Hozzám!

Legyen hát bátorságod bármikor Hozzám fordulni, hogy békémet ál-
landósítani tudjam benned!

2. Az Atya nagyobb Nálam! Ez akkor is igaz, ha Ő Bennem él, Én pe-
dig Őbenne! Akkor is igaz, ha az aki Engem lát, az látja az Atyát is. 

Te  az  Atyának  édes-gyermeke  vagy,  Nekem  pedig  édes-testvérem! 
Most nem tartom fontosnak, hogy azt a lényegi azonosságot magyarázzam, 
ami a Szentháromság természetes természete. Elég neked az, hogy te az Atya 
akaratából újjászülettél!

3.  Amikor  pedig boldogságra ébredtél,  akkor Lélekkeresztségben ré-
szesültél,  vagyis belemerítettelek a Szentlélekbe! Lepecsételtelek hát téged 
az örök boldogságra. Ennek kaptad meg előízét. Életed további részében e 
valóságokról szükségszerűen lekopik az érzelmi töltöttség, de maga a tény, a 
valóságra való emlékezés, mindig erőt fog adni arra, hogy hűséges maradj 
Hozzám!

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

1611. 
Kérdező: ANYÁM ENGEM ROSSZUL SZERET

1. Anyám szeretete elrabolja szabadságomat.
2. Elég az, ha csak imádkozom azért, hogy önálló legyek?

HANG: "Drága Gyermekem!
Csak imával nem tudod megváltoztatni  anyád irántad való megkötö-

zöttségét. Magadban kell megteremtened azt a szilárdságot, ami feltétlenül 
szükséges számodra ahhoz, hogy ne légy bűnrészes .

A leghatározottabban el kell utasítanod, ha anyád át akarja lépni a te 
szabadság-körödet annak ellenére, hogy meg kell értened az ő megkötözött-
ségét. Kemény árat kell fizetnie azért, hogy a fölötted uralkodásban látja éle-
te értelmét! Ha arra hivatkozik, hogy mi-mindent tett érted, neked tudomásá-
ra kell hoznod, hogy te nem vagy árucikk! Téged, lelkedet, szabadságodat 
nem lehet megvenni! Te addig vagy ember, amíg ezt képviseled. Ha erről le-
mondasz, akkor embertelenné válsz te is!
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Anyád súlyosan vét önmaga ellen is, amikor helyetted akarja megtenni 
azt, amit neked kell megtenned! És te is súlyosan vétesz önmagad ellen is, 
anyád ellen is, ha nem állsz ellen hatalmi törekvéseinek!

Valakin túlságosan segíteni éppen olyan hibás magatartás, mint az, ha 
valakin nem segít  az,  aki  segíthetne! Imádkoznod azért  kell,  hogy  te tudj 
megváltozni! Te tudj úgy lábadra állni, ahogy a te korodban az természetes! 
Ha valamit szeretetből, tehát jó szándékkal teszel, akkor nem szabad, hogy 
szempont legyen az ilyen cselekedeted következménye! A forrás a fontos, és 
nem a következmény. A Forrás Én vagyok mindaddig, amíg szabadságodért 
harcolsz. Én csak szabadságodban tudok hatékonyan jelen lenni (2Kor 3;17)!

Nagyon szeretlek benneteket. Anyádat, téged egyaránt! Küzdelmedben 
melletted állok,  és segítek mindaddig,  amíg hűséges akarsz maradni  Hoz-
zám!
   Megáldalak a BIZALOM, a BÁTORSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1612.
Kérdező: LEHET VALLÁS NÉLKÜL HITELES VALAKI?

1. Fájnak bűneim!
2. Nem vagyok és nem is akarok vallásos lenni!
3. Szeretnék hiteles ember lenni!

HANG: "Kedves Barátom!
Mint látod, átformáltam kérdéseidet, mert úgy vélem, ezekre a kérdé-

sekre adott válaszaim azok, amelyekre szükséged van ahhoz, hogy egészsé-
gesen fejlődj abban az irányban, amelyben Én járni tudom veled életed útját.

1. Ha bűneid fájnak, akkor azért fájnak, hogy könnyen ne feledd el azo-
kat. Az állapotszerű bűntudat az betegség. De jó az, ha időnként felötlik ben-
ned az, hogy Én akkor is szerettelek téged, amikor te ezzel egyáltalán nem 
törődtél. Ez növeli benned a hála érzését, s még nagylelkűbb lehetek veled 
szemben.  Az igazi  szeretet  még a Mennyországban sem lehet el  fájdalom 
nélkül olyan értelemben, hogy ne tudna együtt érezni a Földön élő szenve-
dőkkel!

Ha időnként engeded, hogy fájjon a múlt, akkor ez erősíti benned azt 
az egészséges alázatot, amely nyitottá tehet az Én szeretetem nagyobb befo-
gadására!

2. A Hozzám tartozás elsősorban magatartás, és nem valamelyik val-
láshoz  tartozás!  Aki  Hozzám tartozik,  azt  különböző  vallások  különböző 
szintig fogadnak el. Sorsomban osztoznia kell annak, aki Hozzám tartozik. 
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Ezt egyetlen vallásban sem lehet megúszni! Azért van ez így, mert nincs val-
lás hitvallás nélkül! És nincs vallás, aki a másik hitvallását azonos értékűnek 
tartaná a sajátjával. Ez azt jelenti, hogy bármelyik vallás hitvallását csak fel-
tételekkel fogadhatják el azok, akik Hozzám tartoznak. Ezt pedig egyetlen 
vallás hatalmasai sem nézik jó szemmel!

Olyan nincs, hogy egy valláshoz sem tartozol, mert ha ezt akarod elér-
ni, akkor te már ezzel vallásalapítónak nevezted ki magadat, s máris elindult 
egy olyan hitvallás, amelyet ha valaki nem fogad el, akkor már idegennek 
élsz meg a magad számára. Aki tehát vallástalan, de hisz Bennem, az eggyel 
szaporította a vallások számát. Csak idő kérdése, és ez nyilvánvalóvá válik!

Akkor cselekszel leghelyesebben, ha felvállalsz egy vallást úgy, hogy 
abban csak Engem akarj képviselni!

3. Hiteles ember csak akkor leszel, ha egy eszmét, egy szellemi tartal-
mat hitelesítesz. Az Én szememben akkor vagy hiteles ember, ha kívánod 
egyre jobban megismerni  tanításomat,  és egyre jobban gyakorlatban is  be 
akarod mutatni,  tanúságot akarsz tenni Rólam. Az nem lehet döntő szem-
pont, hogy az eszmét  nem tudod elérni,  az sem lehet döntő szempont,  ha 
rendre mást teszel,  mint tenni jónak látod.  A baj akkor következik be, ha 
megideologizálod magadat, ha kimagyarázod, bemagyarázod magadnak azt, 
hogy neked nem is kell aszerint az eszme szerint élned. Ha bebeszéled ma-
gadnak, hogy nem tehetsz tanúságot Mellettem, mert gyakorlatilag nem élsz 
úgy, mint kellene. Ha megfeledkezel arról, hogy a beteg orvos is tud gyógyí-
tani!

Hiteles emberré válni  nem nehéz.  Abban a pillanatban,  amikor  az a 
szándékod, hogy Szerintem élj, már hiteles ember is vagy! Ha úgy élsz, hogy 
időnkint eltérsz Tőlem, s ezt nem ideologizálod meg, hogy így a helyes, ak-
kor az alázatban fogsz erősödni.

Ezen az úton vagy most! Imáid arról tanúskodnak, hogy együtt élsz Ve-
lem! Ennél fontosabb nincs számodra!

                   Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1613.
Kérdező: MEDDIG LESZ VELEM JÉZUS?

Jézus velem lesz válóperemben? Én nem vagyok vitaképes!
HANG: "Drága Gyermekem!

Szívedben csak addig lehet nyugtalanság, amíg meg nem győződsz ar-
ról, hogy nem te hagytad el férjedet, hanem ő hagyott el téged. Én midig az 
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elhagyott mellett állok és nem az elhagyó mellett! Az Én lelkem a kapcsolat 
Lelke! Ez lelkileg értendő.

Ha  valaki  azt  tapasztalja,  hogy elhagyták,  akkor  Én  mellette  állok 
olyankor is, ha a felszínen, a látható világban úgy tűnik, hogy ő hagyta el a 
másikat.

Neked tehát tisztán kell látnod, hogy lélekben ő hagyott el téged vagy 
te hagytad el őt. Ha te Hozzám akarsz felzárkózni, ő pedig nem, akkor  vilá-
gos, hogy ő hagyott el téged, s te lélekben szabad vagy akkor is, ha ez külső-
leg, jogilag nem alátámasztható!

Az nem baj, hogy nem vagy vitaképes! Nem, mert nincs értelme a vitá-
nak ott, ahol nem Én vagyok a központban! Azt, hogy ki és hogyan tudja iga-
zát igazolni, egyáltalán nem tartozik a lényeghez! Nem, mert mindig, min-
denben, mindenkinek, bizonyos értelemben igaza lehet! Ezért nincs értelme 
semmiféle meddő vitának. Ezért jogos, ha azt  állítod magadról, hogy nem 
vagy vitaképes. Ne is legyél mindaddig, amíg nem a Velem való kapcsolatról 
van szó! Velem kapcsolatban viszont egyre egyértelműbbé kell válnod! Ha 
ezt teszed, akkor mindig számíthatsz arra, hogy benned vagyok, és érted va-
gyok benned!

Megáldalak az Irántam való HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1614.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI, HALLANI!

1. Szüleimmel élek. Ez megkötözöttség?
2. Túl erős az igazságérzetem!
3. Honnan tudom, hogy mi jön Tőled?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sok kérdést tettél fel leveledben, melyeket magad is úgy ítéltél meg, 

hogy összefüggenek egymással. Valóban minden mindennel összefügg! 
Addig mondható egy kapcsolat megkötözöttségnek, amíg valaki nem 

hajlandó megkötöződni  Velem! Ha reggelente felajánlod magadat Nekem, 
kéred áldásomat az elinduló napra, akkor Én biztosítom benned azt a szabad-
ságot, amelyre emberi kapcsolataid folyamán szükséged van, hogy ne tudja-
nak eltántorítani Tőlem. Mindaddig, amíg nem akarnak uralkodni rajtad, ne-
ked vállalnod kell azt a szolgáló szeretetet, amelyre már kétezer éve tanítalak 
benneteket.

2. Ami pedig az igazságérzetedet illeti, arról el kell mondanom, hogy 
Én nem igazságos,  hanem irgalmas voltam hozzád mind ez ideig, és az is 
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akarok maradni örökké! Neked az Én irgalmamból kell erőt merítened ah-
hoz, hogy te is az  irgalmasság rendjében érezd otthon magadat! Nem arról 
van szó,  hogy jónak tartsd embertársadban azt,  ami nem jó,  hanem arról, 
hogy akkor is segítened kell embertársadat, ha az az igazság mércéjével mér-
ve nem érdemli meg. 

Ha valaki rászoruló, akkor nem érdekes, hogy mit érdemel és mit nem, 
hanem az a fontos, hogy segítsd őt úgy, ahogy tudod! Azt, hogy valaki rászo-
ruló vagy sem, természetesen neked kell eldöntened, és nem annak, aki rá-
szorulónak mondja magát.

3. Három olyan mérce van, amelyeknek egybecsengése biztos iránymu-
tató lehet számodra. Az egyik a lelkiismeret, vagyis ami megnyugvással tölt 
el, a másik az evangéliumokból kiolvasható tanításom, a harmadik pedig En-
gem szerető, jó szándékú emberek véleménye. E három közül bármelyik hi-
ányzik, már nem jöhet Tőlem! Ha megvan mind a három, akkor áldásom fel-
tétlenül jelen van, és vigyáz arra, hogy el ne tévedj!

Drága Gyermekem! A BOLDOGSÁG útja kezdetben bonyolultnak tű-
nik. Olyan ez, mint az autóvezetés. Ha valakinek elmondják, akkor bonyo-
lultnak tűnik, de ha megtanulta, akkor szinte automatikusan rááll a keze-lába 
mindenre, és simán megy minden. Ha megtanultál befelé figyelni, ha megta-
nultad Általam lecsendesíteni lelked hullámait  a reggeli,  esti  imáidban, ha 
körülményeidet, környezetedet tükörnek használod arra, hogy reálisan megis-
merd magadat, ha megválogatod azt, akire hallgatni érdemes, akkor ráléptél a 
BOLDOGSÁG útjára!

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

1615.
Kérdező: NEM AKAROK BŰNRÉSZES LENNI!

1. Mi van elhalt szüleimmel?
2. Hagyatéki problémát okoz egyik testvérem.
3. Mikor válok bűnrészessé?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Szüleid szeretete, mint a folyam a tengerbe, beleárad abba a végtelen 

szeretetáramba, akit ti Szentháromságnak neveztek! Értük mondott imáitok, 
mint  a ragyogó felület,  mely visszatükrözi  a Napot,  áldásként száll  vissza 
életetekre!

Szüleid szeretete tehát nem szűnt meg felétek, csupán átalakult és ki-
tisztult, hogy életetek szenvedései, mint az aranyat megtisztító tűz, olyanná 
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formáljon benneteket, hogy világítani tudjatok akkor is, mikor beborul az ég 
felettetek ott, ahol éltek!

2. Amiért nem te dolgoztál meg, ami soha nem volt a tied, de jogosan a 
tied lehetne,  nem okozhat komoly problémát, ha arra kérlek, ne harcolj érte! 
Nem azt mondtam, hogy mondj le róla, hanem azt, hogy ne harcolj érte. Ha 
ezt teszed, akkor parazsat gyűjtesz annak fejére, aki jogtalanul akar megkáro-
sítani téged. Ha harcolsz érte, akkor te magad is a gyűlölet tüzét táplálod, 
mérgezed a légkört, és megnehezíted azt, hogy Hozzám közelebb kerülj!

3. Akkor vagy bűnrészes, ha erőszakkal behatolsz mások szabadság-te-
rületére, vagy engeded, hogy mások úgy lépjék át engedélyed nélkül a te sza-
badságod körét, hogy te nem tiltakozol ellene!
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1616.
Kérdező: KARMIKUS A FÉLELMEM?

1. Növekedni szeretnék a szolgáló szeretetben!
2. Fóbiám karmikus?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a gyülekezet,  amelyhez most tartozol,  kétezer éves. Az pedig, 

amire hivatkozol, nevetségesen fiatal ehhez képest! Bármelyik gyülekezethez 
tartozik is  valaki,  csak annyiban gazdagodik lelkileg, amennyiben Engem, 
Jézust, felvállal.

Az Egyetemes, Általános Egyház, amelyhez most tartozol, tökéletesen 
alkalmas arra, hogy megtaláljon Engem az, aki akar! Igaz viszont, hogy eb-
ben az egyházban nagyon kevesen képviselnek Engem! De ez nem ok arra, 
hogy bárki ne tudna Engem képviselni. Abban a gyülekezetben, amelyet te 
említesz, azt a Szentlelkemet képviselik, aki emberi szűrőkön átszűrve (főleg 
Pál apostolon keresztül!), és nem Rajtam keresztül jut el hozzátok! Én akkor 
sem vagyok azonos Pállal, ha ő azt mondja, hogy él ő, de már nem ő, hanem 
Én élek benne! (Hadd jegyezzem meg: benned is élek!)

Abban  a  gyülekezetben,  amelyet  említesz,  ahol  a  Szentlelket  Szent 
Szellemnek nevezik (és pontosabb elnevezés ez, mint a Szentlélek), általá-
ban nagyobb hittel rendelkeznek tagjai, mint a te Egyházadban. De ne feledd: 
a terroristák, egyes fanatikus felekezetek még nagyobb hittel rendelkeznek! 
Egy igazság nem attól lesz igaz, hogy mennyire hiszi valaki! Az igazság ÉN 
VAGYOK! Engem pedig legtisztábban nem a Biblián keresztül, hanem az 
evangéliumokon és az őskeresztény hagyományon keresztül lehet megismer-
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ni! Én nem vagyok a Biblia! Én az EVANGÉLIUM VAGYOK! Az az IGE 
lett testté, mely az evangéliumokban olvasható. A Biblia többi része arra író-
dott, hogy ezt a TESTTÉ LETT IGÉT felismerjétek! Aki a Bibliára hivatko-
zik és nem az evangéliumokra, az sajnos nem erre törekszik!

2. Fóbiád megszüntethető! Ha valóban Engem választasz útitársadul, 
akkor ezt meg fogod tapasztalni!

Nem ajánlok neked semmiféle más felekezetet! Magamat ajánlom ne-
ked! Én vagyok Jézus, akit te keresel! Azért keresel, mert Én már rád talál-
tam! Örülj ennek, és bízz Bennem!

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

1617.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

1. Jézus csak akkor jelenik  meg álmomban, ha figyelmeztet?
2. A kapott üzenetek Jézustól jöttek életemben?
3. Visszatérő álmom 1666. 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szórakozásból senkinek sem jelenek meg sem álomban, sem ébren-

létben! Ha megjelenek, akkor elég egyértelmű figyelmeztetést adok, mert ép-
pen azért jelentem meg, hogy tudomásul vegyétek figyelmeztetésem. Ha fi-
gyelmeztetésem olyan, mint egy csomag, amit ki kell bontanod, akkor kérd 
Lelkem segítségét, kérj tanácsot Engem szerető és ismerő ismerőseidtől. Ha 
Én jelentem meg neked, akkor nem hagyom, hogy érthetetlenül tévelyegj!

2. Sohasem az a lényeg, hogy kitől jön valami! A lényeg az, hogy az 
üzenet megegyezik-e tanításommal  vagy sem! Éppen ezért nem jó, ha azt 
várjátok, hogy tanulás, szellemi erőfeszítés nélkül, csak úgy, olyan ismerete-
ket adok át nektek, amit evangéliumaimból is ki tudnátok olvasni, ha időt 
szánnátok erre! Nem! Az Én üzeneteim mindig szinkronban vannak azzal a 
tanítással, amit rátok hagytam, és amiről elmondtam, hogy a Lélek, akit kül-
dök az Atyától, Ő majd eszetekbe juttat mindent (János 14;26)!

3. Sem a múlt, sem a jövő nem érdekes! A JELENT szenteld meg!
Megáldalak az OKOSSÁG, az ERŐ és a BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
1618.
Kérdező: EGY OLVASHATATLAN LEVÉLRŐL
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Kedves Asszonyom! Sajnos, nem tudom elolvasni levelét, és hiába kér-
tem meg erre másokat, mások sem tudták. Így függetlenül levelétől én kérde-
zem a HANG-ot  Önről.

Drága HANG! Egyik testvérem, aki nagyon szépen ír, de sajnos olvas-
hatatlanul, szeretne Tőled választ kapni levelére.

" Kedves Barátom!
Egy homályos üvegen nemcsak kifelé nem árad tisztán a fény, de befe-

lé  sem!  Azt  az  "üvegtisztítást",  amit  testvérednek meg kell  tennie  ahhoz, 
hogy átlátszóvá váljék legalább azok előtt, akikkel kommunikálni akar, Én 
helyette meg nem tehetem. Az ő érdekében nem tehetem meg. Mint tudod, 
Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó. E szerepre úgy tudjátok 
magatokat  felkészíteni,  hogy egyszerűsödni igyekeztek  annyira,  amennyire 
erre képesek vagytok.

Testvéred, aki már egy hónapja várja válaszomat, ha elolvassa az eddig 
megjelent 12 kötet HANG-könyvet, és vállalja azt, hogy beépüljenek lelkébe 
e könyvek gondolatai, akkor minden lényeges problémájára megtalálja a vá-
laszt.  Azt  is meg fogja érteni,  hogy Én miért  nem vállalom olyan levélre 
megadni a konkrét választ,  amit te elolvasni nem tudsz.  Meg fogja érteni, 
hogy sokkal jobban szeretem és tisztelem őt, mint ő saját magát, és Én senkit 
nem adok ki senkinek, ha az illető nem adta ki önmagát megfelelő módon.

Megáldalak benneteket a BELÁTÁS  LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1619.
Kérdező: ELZÜLLÖTT A GYERMEKEM!

Züllött  gyermekemért könyörgöm!
HANG: "Drága Gyermekem!

Két dolgot kell beépítened életedbe. Az egyik az, hogy gyermeked hiá-
ba fut Előlem, előbb-utóbb rá fog eszmélni arra, hogy Én vagyok az ő életé-
nek is egyetlen megoldása. Mikor lesz ez? Ez annyi külső és belső tényezőtől 
függ, hogy értelmetlen lenne találgatásokba bocsátkozni. A lényeg az, hogy 
meglesz! 

Addig viszont, amíg ez be nem következik, hidd el, hogy mindig meg-
adom azt az erőt, amire szükséged van ahhoz, hogy szíved békéjét, a Velem 
való kapcsolat élő bizonyosságát el ne veszítsd!

Nem arról van szó nálatok, hogy rosszul nevelted volna gyermekedet. 
Mint tudod a Bibliából, az első emberpár is egyformán szerette, nevelte gyer-
mekeit, s az egyik mégis testvérgyilkos lett!
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Azt kellene megértened, hogy a te életed nem lehet megkötözve gyer-
meked életével, mert nem lehet az almafa azonos az almával! Meg kell tanul-
nod úgy elengedni gyermekedet, amint a fa elengedi gyümölcsét! Ne az ő 
sorsa érdekeljen, hanem a te szíved békéje! Ezt nem gyermeked adhatja meg 
neked, hanem Én! Ha gyermekedtől várod, akkor bódulatban élsz, és nem 
boldogságban. A hazataláltság érzését vagy Én adom meg neked, vagy senki! 
Ez nem önzés, hanem egészséges önszeretet! Ez pedig CSÚCSÉRTÉK!

Ha te tartod el gyermekedet akkor, amikor ő már önellátó lehetne, ak-
kor te sajnálatból bűnrészességet vállalsz vele! Csak akkor leszel képes ma-
gadban békét teremteni, ha olyan válaszút elé állítod gyermekedet, aminek 
következménye lehet az is, hogy ő elhagy téged! Amíg a te kenyeredet eszi, 
addig meg kell felelnie annak a házi szabálynak, amelyet te írsz elő számára. 
Ha nem tartja meg, akkor számára föl is út, le is út! Te nem felelsz érte! Te 
csak magadért  felelsz! Minden megkötözöttség torzítja  szívetek szeretetét. 
Feltétel nélkül csak Engem lehet szeretni úgy, hogy az boldogítson is. Min-
denki mást csak feltételekkel lehet szolgálni. Csak az ilyen szolgálat a helyes 
szeretet!
Higgy Bennem! Megáldalak az ERŐ és a SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

*******************************************************
1620.
Kérdező: A KÉPZELET JÁTSZIK VELEM?

1. Jó úton járok?
2. Képzelődöm, vagy valóban látomásaim vannak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te újjászülettél, és Én Lelkem által dolgozom benned! Idővel ki fog-

nak tisztulni érzéseid, és rá fogsz látni arra a szerepre, amely az Én Lelkem 
erejét használja fel arra, hogy tedd szebbé belülről magadat és kívülről, ma-
gatartásoddal,  környezeted életét!

Én vagyok az ÚT! Senki nem jut el az Atyához, csak Énáltalam! A 
szolgáló szeretet és a megbocsátó irgalom az, amire azt mondtam, hogy Én 
vagyok az ÚT! 

2.  Bölcsességet mindennap kérd Istentől, hogy fantáziádat ne tudják 
ártó erők úgy befolyásolni, hogy tévútra kerülj! A józanság Lelke óvjon té-
ged, és vezessen Felém minden olyan probléma-erdőben, amelyen nehezen 
tud áthatolni  az  Én létem világossága! Vedd magadnak a fáradságot  arra, 
hogy tanulj! Tanulj Tőlem, aki szelíd és alázatos szívű vagyok, és akkor nyu-
galmat találsz minden körülményben lelkednek. A tanulás és az imádság az a 
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sínpár, amelyen haladnia kell életed vonatának, ha boldogan, kisiklás nélkül, 
váltóátállítás nélkül, be akarsz futni a VÉGÁLLOMÁSRA!

Nagyon szeretlek! Ne félj vállalni sorsomat!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1621.
Kérdező: JÉZUSOM! SZEMBESÍTS MAGADDAL!

1. Hogyan szembesülhetek Jézussal?
2. Nem tudom magamat megértetni senkivel.
3. Jól gondolkodom a hipnózisról?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Csak tanításom ismerete alapján lehet megfelelően szembesülni Ve-

lem! Tanításomat az evangéliumokon kívül a Biblia alapján jobban megvilá-
gítani és összezavarni egyaránt lehet!

Az evangéliumokból megismert tanításom a Biblia többi részét is he-
lyére tudja tenni úgy, hogy felismerhetővé teszi azt, amit Lelkem sugallt, és 
azt, amit a szent író, természetesen jó szándékkal, sajátjából tett bele.

Csak akkor ismered helyesen tanításomat, ha a benned felvetődő kérdé-
sekre értelmet megnyugtató választ tudsz adni. Óvakodj attól, hogy tekinté-
lyek alapján, misztériumokra hivatkozva akarjanak neked bebeszélni  vala-
mit. A magatartást illetően Én ezt mondtam: "Nektek adatott TUDNI az Isten 
országának titkait!" (Lukács 8;10)

2. Túlzás az, amit mondasz! Van olyan, akivel meg tudod értetni maga-
dat, és vannak olyanok, akikkel csak részben tudod megértetni magadat. Ke-
vés olyan ember van, akivel egyáltalán ne tudnád megértetni magadat!

A túlzásra vigyáznod kell, mert a valótlanság területére sodor. Ott pe-
dig nem Én, hanem a hazugság atyja az irányító! A rugalmasság és a hűség 
egyaránt nagyon fontos. Valójában e kettő EGY, ha benned megfelelő mó-
don élhetek!

3.  A  hipnózis  nem  tesz  senkit  erkölcsileg  teljesen  kiszolgáltatottá! 
Nem lehetséges tehát az, hogy embereket az ő tudtuk és beleegyezésük nél-
kül embertelen cselekedetek végrehajtására programozzanak be hipnózis ál-
tal. Én soha nem hagyom magára az Enyéimet!

Nagyon szeretlek benneteket. Az az önzetlen szeretet, amely jellemzője 
életeteknek, az Én szeretetem, tehát az Én hatékony jelenlétem közöttetek, 
bennetek!

Megáldalak a HŰSÉG és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
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*******************************************************
1622.
Kérdező: NINCS MEGFELELŐ ÖNURALMAM!

Nem vagyok ura energiáimnak.
HANG: "Kedves Barátom!

Te is tudod, hogy kijelentéseddel eltúlzod a valóságot. Van olyan, ami-
kor nem vagy ura, és van olyan, amikor ura vagy energiáidnak. Van olyan te-
rület, ahol elveszted magad fölött az uralmat, és van olyan terület, ahol nem 
ez a jellemző.

Mivel a túlzás a hazugság egyik formája, ezért a hazugság atyjának te-
rületére téved az, aki túlzásba esik. Ennek pedig az szokott a következménye 
lenni, hogy a lélek lelombozódik, s kedvét vesztve, még olyan területeken is, 
ahol különben erős szokott maradni, elgyengül. Ezért nagyon kell óvakodnod 
attól, hogy akár magaddal szemben, akár másokkal szemben könnyen általá-
nosíts!

Mindig ura vagy magadnak a tekintetben, hogy Nekem ajánljad maga-
dat! Ebbe nem szabad belefáradnod soha! Életednek pedig azokon a területe-
in, amelyeken kudarcok érnek, a döntő az újrakezdés! Nemcsak arról van 
szó, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer kell megbocsátanod azoknak, 
akik vétettek ellened, hanem arról is, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer 
hétszer, tehát véget nem érően kell felállnia annak, aki elesik, aki sebet kap a 
harcban!

Sokkal jobban szeretlek Én téged, semmint engedném, hogy gyengesé-
geid  miatt  elraboljanak  Tőlem!  Minden  bukdácsolásod  ellenére  is  te  a 
GYŐZTES oldalán vagy olyankor, amikor Hozzám jössz!

Megáldalak a BIZALOM és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1623.
Kérdező: SOK KÉRDÉS KAVAROG BENNEM

Rengetek kérdés van bennem. A HANGRA bízom a választ.
HANG: "Kedves Barátom!

Örülök, hogy sok kérdés kavarog benned! Azért örülök ennek, mert ez 
azt jelenti, hogy az, ami emberré tesz téged, tehát a gondolkodás képessége, 
nem hever parlagon nálad.

Két dologra azonban feltétlenül fel kell hívnom a figyelmedet! 
1. Mivel mérhetetlen szeretettel szeretlek és tisztellek benneteket, ezért 

soha nem adom ki médiumomnak azt, aki nem adja ki magát neki. Ha nem 
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így tennék, akkor vagy indiszkrét lennék, vagy olyan szolgád, aki nem érted, 
hanem helyetted teszi azt, amit neked kellene megtenned.

Akinek sok kérdése van, az ha megfogalmazza e kérdéseit, és alapo-
sabban átgondolja azokat, akkor rájön arra, hogy legtöbb kérdésére, ha akar-
na, maga is válaszolni tudna.

2. Médiumom már a 17-dik HANG könyvet írja. Eddig 12 kötet jelent 
meg. E könyvekben több ezer életkérdésre adtam meg a választ. Érdemben 
tehát csak annak tudok válaszolni, aki már elolvasta e könyveket, s úgy talál-
ta, hogy nem találta meg bennük azt, amit keresett.

Azoknak is válaszolok, akik még nem olvasták el e könyveket, de csak 
három kérdésre és csak röviden. 

Lehetséges, hogy valaki anyagi gondjai miatt  nem tudja megvenni e 
könyveket, bár médiumomnál bárki megrendelheti, és olyan részletekben fi-
zetheti, ahogy akarja, de mégis lehetséges ez. Ezért válaszolok bárkinek há-
rom kérdésére. 

Abban az országban, amelyben éltek, és abban a gazdasági helyzetben, 
amelyben vagytok, ha meggondoljátok, hogy mennyit áldoztok újságra, tévé-
re, különböző szerencsejátékokra,  különórákra és időtöltésekre, akkor sok 
ember kicsit elszégyelli magát, ha ezt összeveti azzal, hogy az Én szavaim, 
amelyek feltétlenül teremtő erőt is hordoznak, mennyit érnek számukra.

Kedves Barátom! Szeretném, ha nem értenél félre. Nekem nincs szük-
ségem egyetlen filléredre sem. Enyém az egész világ! De nem degradálhatom 
szórólappá azokat a könyveket, amelyek gondolataimat tartalmazzák!

Nagyon szeretlek, és megáldalak BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1624.
Kérdező: A VALLÁSOK KÖZÖTT MI A KÜLÖNBSÉG?

1. Mennyivel más a keresztény vallás tanítása, mint a többi?
2. Krisztus megváltó szerepét jól értelmezem?
3. Jó-e az Istenképem?

A médium: Kedves Uram! Csak részben tudtam elolvasni kedves levelét, mi-
vel nem ismerem eléggé betűit. Ezek tanulmányozása annyi időmet venné el, 
hogy nem merek vállalkozni erre. A HANG csak olyan kérdésekre válaszol, 
amilyeneket felteszek Neki. Azt vallja, hogyha valaki nem adja ki magát ne-
kem, akkor Ő sem ad ki senkit nekem! Ezt azzal okolja, hogy Őt is köti a 
diszkréció!
HANG: "Kedves Barátom!
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1. Van egy nagyon lényeges különbség az Én tanításom és a többi taní-
tás között! Ez pedig az, hogy amit Én tanítottam nektek, azt nem tükör által 
homályban tanultam meg, hanem színről színre láttam és hallottam, tehát ta-
pasztaltam mindazt az Atyánál, amit elmondtam nektek. Akik előttem jöttek 
és utánam jönnek, még akkor is, ha a legjobb szándék vezeti is őket, de nem 
azt tanítják, amit Én, ezek Hozzám képest tolvajok és rablók! Senki nem jut 
az Atyához, csak Énáltalam! (János 14;6)

Bármilyen szent legyen valaki és bármilyen okos, ha igazat akar képvi-
selni, akkor be kell látnia, hogy sokszor és sokat tévedett elmúlt életében, és 
ennek a jövőben is ki van téve. Tehát mindig készen kell állnia a megtérésre, 
a pályamódosításra. Én vagyok az egyedüli a világon, akinek soha nem kel-
lett megtérnie! És akihez mindenkinek meg kell térnie, ha üdvözülni akar! 
Újjászületni csak Általam, Velem és Bennem lehet. E nélkül nincs üdvösség!
(János 3;3)

2. Ha elmondod, hogy hogyan értelmezed az Én szerepemet e kérdés-
ben,  akkor  elmondom neked,  hogy miben tévedsz.  Így nem mondok róla 
semmit.

3. Akkor jó az istenképed, ha megegyezik a tékozló fiú atyjának képé-
vel! Ha megegyezik az Én életemmel! Aki engem lát, az látja az Atyát! Én és 
az Atya EGY vagyunk!

Megáldalak SZERETETEM, BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1625.
Kérdező: GÁTLÁSOS VAGYOK. MIÉRT?

1. Mi a földi szerepem?
2. Miért vagyok gátlásos?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha elolvastad volna az eddig megjelent 12 kötet HANG-könyvemet, 

akkor e kérdésed már nem volna előtted kérdéses.
Nagyon  komolyan  kérlek  benneteket,  hogy olvassátok  kérdéseitekre 

adott válaszaimat, mert hiába adok egy-egy esetben eligazítást, ha nem enge-
ditek, hogy átitassam gondolataitokat tanításommal. E nélkül csak tüneti ke-
zelést tudok adni, s ez majdhogy a nullával egyenlő! Így nem tudom érinteni 
a gyökeret, amely átjárja szíveteket!

Itt van mindjárt  az első kérdésed. Minden embernek földi  szerepe a 
szeretni tanítás! Ennek feltétele az, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én 
szeretlek titeket. Tehát a bölcs óvatosság fegyelmezettsége mellett olyan sze-
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retetszolgálatot  kell  élned,  amelyet  nem használhatnak  ki  azok,  akik  nem 
akarnak fejlődni lelkileg!

2. Gátlásos azért vagy, mert még nem dolgozhattam lelkedben olyan 
intenzitással,  amilyennel  szerettem  volna.  Rám,  imáidra  nincs  megfelelő 
időd. Az, amit felületesen végzel, nem elég arra, hogy szilárd alap épüljön ki 
benned. Gátlásos vagy, mert sérülékeny vagy! Sérülékeny vagy, mert az a bi-
zonyos lelki immunrendszer, amely megfelelő ellenállást kellene hogy kifejt-
sen bizonyos ártó erőkkel szemben, nem működik úgy, ahogy annak működ-
nie kellene. Azért nem működik úgy, mert kívülről várod életed megoldását, 
és nem belülről dolgozol rajta. Ott vagy tétlen, ahol dolgoznod kellene, és ott 
vagy serény, ahol le kellene állnod. Belül kell dolgoznod, kívülre pedig oko-
san figyelned, hogy körülményeidből csak azt építsd be lelkedbe, ami növeli 
benned a figyelmet, fegyelmet és azt a szabadságod, ami rugalmassága mel-
lett is vigyáz arra, hogy a hűség csorbát ne szenvedjen.

Drága Gyermekem! A boldogság nem egy pirula,  amit  csak be kell 
venni, és már érezteti is hatását. Csak bódultságot lehet pirulák által előidéz-
ni. A boldogságért meg kell dolgozni! Gondolkodás-átalakítást kell végeznie 
annak, aki a Földön boldog akar lenni, és nem környezet-átalakítást! Ha ezt 
megértetted, akkor úton vagy a szívbéke felé. Ha nem, akkor még várnom 
kell, hogy segíteni tudjak rajtad.

             Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL
*******************************************************

1626.
Kérdező: ANYAGI, ERKÖLCSI PROBLÉMÁIM VANNAK

1. Anyagi problémával küzdünk.
2. Szeretnék a természetgyógyászat felé elindulni!
3. Kihalt belőlem a szeretet.

HANG: "Drága Gyermekem!
3. Kénytelen vagyok megfordítani az általad írt sorrendet.
Van olyan, hogy valaki elfásul, beleun egy olyan kapcsolatba, amely-

ben nem érez maga mellett segítő társat. Ilyenkor nem az a megoldás, hogy 
saját feje szerint önállósuljon az illető, hanem az, hogy közösen megbeszél-
jék azt, hogy hogyan tovább. Ha ez nem lehetséges, akkor sem lehet szem-
pont az, hogy a másikat figyelmen kívül lehetne hagyni, hanem azt kell meg-
látnod, hogy az iránta való szeretet itt és most, tehát az, amit Én tennék he-
lyedben, mit kíván tőled. 
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Olyan nincs, hogy kihűlt benned a szeretet, mert akkor igazán nem is 
volt benned szeretet. A szeretet nem tud kihűlni,  csak fájni! E fájdalomba 
bele lehet fásulni és fáradni, de ez nem szünteti meg azt. Ha eddig helytelen 
szeretet volt benned, amely most lelepleződött, akkor kérned kell Tőlem az 
erőt és a bölcsességet, s biztos lehetsz abban, hogy soha nem hagyom el azt, 
aki növekedni akar a szeretetben! 

Bizony,  lehetséges olyan, hogy éppen az ő lelke fejlődésének érdeké-
ben, tehát azért, hogy vegye észre magát, tehát azt, hogy ő már lélekben elha-
gyott téged, külsőleg is vállalnod kell a válást. De ezt nem a szeretetlenség 
diktálja benned, hanem az a szeretet, amely igazságban akar megnyilvánulni.

2. A természetgyógyászattal és egyéb ezzel kapcsolatos dolgokkal szin-
tén csak akkor foglalkozhatsz érdemben, ha már az előbbit, a lényeget, helyé-
re tetted. Házat nem lehet felülről kezdve építeni! 

1. Mindaddig, amíg a férjeddel együtt élsz, az anyagi gondok megoldá-
sában elsősorban ő a felelős. Vagy ketten oldjátok meg vagy sehogy.

Drága Gyermekem! Benned nagy vágy él az iránt, hogy ki tudd bonta-
koztatni magadat. Hidd el, csak lépésről lépésre lehet előbbre jutni. Valami-
kor ezt így fejeztem ki: "Elég a mának a maga baja. A holnap majd gondos-
kodik magáról!" (Máté 6;34) Ma sem tudok ennél okosabbat mondani!
    Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a RUGALMASSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1627.
Kérdező: BENSŐ SZORONGÁSAIM VANNAK

1. Félek autót vezetni!
2. Vágyam az, hogy vidékre költözzem. Istentől van ez?
3. Elhunyt édesanyámtól kaphatok üzenetet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két feladatot kell vállalnod. Az egyik az, hogy csak mások által is 

fontos ügyekben használd az autót. A másik pedig az, hogy először te végezz 
ördögűzést,  vagyis parancsolj  az Én nevemben a félelmet  keltő szellemre, 
hogy távozzék tőled,  és soha vissza ne térjen hozzád.  Ha nem jársz ered-
ménnyel, akkor kérj fel olyan embert erre, akit te alkalmasnak tartasz egy 
ilyen ördögűzésre.

Van egy harmadik, megszívlelendő szempont is. Föl kell tudnod mérni, 
hogy idegileg nem vagy-e nagyon megterhelt. Mert minden idegzetnek meg 
kell tanulnia, hogy véges, és van olyan, amikor nem Miattam, hanem egyéb 
dolgok miatt lett túlterhelt. Ilyenkor pihenni kell!
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2. Egy emberben nagyon sok vágy kavarog. E vágyak sorsformáló ereje 
közismert. Amikor valakiben olyan vágy ébred, ami komoly helyváltoztatást, 
párválasztást, munkahely és szakmai választást,  hitvallásbeli, világnézeti vá-
lasztást kíván, ilyenkor nem szabad senkinek csak a lelkiismeretére hivatkoz-
va a maga feje szerint cselekedni! Tehát még az sem elég, ha úgy érzi valaki, 
hogy Tőlem ered szívében a vágy!

 Nagyon  fontos,  hogy mindazokkal,  akiket  elhatározása  áttételesen 
érint,  megbeszélje elhatározását! Ha Tőlem van ilyen vágy, akkor nem fo-
gom őt  magára hagyni!  Környezetét  is  befolyásolni  fogom,  hogy álljanak 
mellé, és így valósítsa a szívében megszületetett vágyat! Sem törésen, sem 
szakításon nincs áldásom olyankor, amikor valaki csak önmagára hallgat!

3. Igen. Kaphatsz üzenetet édesanyádtól. De nem médiumon keresztül, 
hanem közvetlenül. Számára engedélyezve van, hogy álmodban fölkeressen, 
ha jónak látja. Ha nem keres fel, akkor bizonyára nincs erre szükséged lel-
ked, szereteted fejlődése érdekében. Az ő szeretete az Én szeretetemből táp-
lálkozik, s Én közvetlenül is ápolom benned az Én életem! Te az Én Lelkem 
temploma vagy! Köszönd ezt meg többször! A hála és köszönet érzése még 
nagyobb nyitottságot eredményez benned arra, hogy jobban tudjak hatni rád!

Megáldalak a SZABADSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1628.
Kérdező: MIKOR LESZ FÖLDRENGÉS?

1. Igaz, hogy 1997. július 6-án 6 óra 58'-kor földrengés lesz Kecskemé- 
    ten?
2. Isten országát akarom építeni minden áron!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem igaz, hogy van Istennek olyan megváltozhatatlan akarata, mely 

szerint meghatározott helyen, meghatározott időben földrengést engedélyez-
ne! Nem igaz az, hogy Isten bármikor is függetlenítené magát, akaratát attól 
az örök elhatározásától, döntésétől, mely szerint a Földön minden az embe-
rért van, az ember pedig az Istenért! Nem igaz az, hogy az ember alatti világ 
erőit Isten működni engedné emberek kárára.

Kedves Barátom! Amit te mondasz, az ugyanabban a skatulyában talál-
ható, amelyben bizonyos vallási irányzatok állandóan ki akarják találni, hogy 
mikor lesz a világvége. Én hiába mondtam, hogy nem a ti dolgotok tudni az 
időket (Apcsel 1;7), hiába mondtam, hogy van olyan, amit még a Fiú sem tud 
(Márk 13;32). Ezek a szekták már annyiszor csalódtak, és mégsem tanultak 
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csalódásaikból. Mindig találnak olyanokat, akik fölülnek ijesztgetéseiknek, s 
csatlakoznak hozzájuk, hogy aztán, ha elérkezik a beígért idő, akkor kezdjék 
magyarázni  bizonyítványukat,  ahelyett  hogy bevallanák:  tévedtek,  nem Én 
szóltam általuk!

A földrengések is és egyéb természeti katasztrófák is, nem izolált je-
lenségek. Minden mindennel összefügg! Igen, az ember szabad akarata, ame-
lyet fel tud használni imára, szeretetre, óriási hatást tud gyakorolni környeze-
tére. Nem arról van szó, hogy azok, akik különböző katasztrófák áldozatai 
lettek, bűnösebbek lettek volna azoknál, mint akik életben maradtak! Egy-
szerűen arról van szó, hogy a tömeges megtérések olyan energiákat bocsáta-
nak ki, melyek látványosan is alakítani képesek az ember alatti világ erőit!

2. Ha valóban Isten országát akarod építeni, akkor ne jóslásokkal fog-
lalkozz, hanem a jelen megszentelésével, szereteted kibontakozásával, tehát 
olyan magatartást alakíts ki, amely függetleníteni képes magát a természeti 
katasztrófák következményeitől,  mivel  tudja,  hogy az Istent szeretőknek a 
földrengés is javára válik, míg az Istent nem szeretőknek kárára van az is, ha 
nincsenek természeti katasztrófák! Az embereket nem ijesztgetni kell, hanem 
be kell mutatni nekik, hogy a hitből, reményből táplálkozó szeretet boldogsá-
got biztosít minden körülményben!

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

1629.
Kérdező: IDEGBETEG VAGYOK

Régóta idegbeteg vagyok. Férgeket látok, szagokat érzek, 
szúrásokat és egyéb jeleket látok magamon, mozgásom 
korlátozódik, és  ezeknek nem tudom az okát!

HANG: "Drága Gyermekem!
Születéseddel hoztál magaddal olyan érzékenységet, amely kiváltja be-

lőled az általad említett tüneteket. Ezek gyengülni fognak, sőt el is fognak 
tűnni, ha képes leszel arra, hogy megtanulj feladatokban gondolkodni, és el-
hiszed Nekem azt, hogy Én nemcsak benned élek, hanem érted élek benned!

Tudom, hogy ezt kimondani önmagában egyszerű dolog, de megvalósí-
tása nem megy könnyen! Mindennapi szellemi,  lelki  munka számodra az, 
hogy erre törekedj. Tudomásul kell venned, hogy lényegében nem az a fon-
tos, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Ha erre teszed a 
hangsúlyt, akkor elindulsz a gyógyulás útján.
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Amíg azzal foglalkozol, hogy mi történt és mi történik veled, addig el-
zárod az utat Előlem, hogy veled foglalkozzam! Hidd el, Én sokkal jobban 
szeretlek és ismerlek téged, mint te saját magadat, és mindent megteszek ér-
ted, amit egy Isten megtehet, de ennek feltétele az, hogy te Velem foglalkozz 
(a négy evangélium alapján megismerhetsz), és arra törekedj, hogy elvégezd 
azt a munkát mindennap, amit el tudsz végezni.

Neked nem különböző gyógyászokat kell felkeresned, hanem Engem! 
Ott élek a szívedben, s várom, hogy együtt munkálkodjunk azon, amit úgy 
hívnak: szívbéke! Én nem kerülök pénzbe, s te mégsem Engem akarsz követ-
ni, mégsem Rám akarsz hallgatni? Sok időt, pénzt és energiát spórolhatnál 
meg, ha jobban bíznál Bennem!

Van egy könyv, melynek címe: "Az élet játéka!" E könyvben egy olyan 
kislány a főszereplőm, akit édesapja, mielőtt meghalt, megtanított egy játék-
ra! E játék abból áll, hogy mindenben meg kell látni, mi benne a jó! A könyv 
azt írja le, hogy e kislány hogyan tudott egy egész kis várost úgy átalakítani, 
hogy mindenki jól érezte magát. Érdemes lenne e könyvet elolvasnod! Az 
ilyen könyvek Tőlem kapják az ihletet, az erőt, és Általam sugározzák szét a 
világba azt  az  orvosságot,  amely meg tudja  gyógyítani  a  gyenge idegzetű 
gyermekeimet!

Én végtelen szeretet-energia vagyok, és ez mind rendelkezésedre áll, ha 
nem gyógyulni akarsz, hanem szeretni, tehát jót tenni ott és annyira, ahol és 
amennyire erre képes vagy. Ez az út a te gyógyulásod útja, és nem a minden-
áron gyógyulni akarás. Vállalnod kell, hogy együtt élj bajaiddal, akkor csök-
kenni fognak, és csak idő kérdése, és meg is fognak szűnni bajaid! Ha nem 
ezt az utat választod, akkor csak sajnálni tudlak, de segíteni nem tudok raj-
tad!

Azzal mutatod meg, hogy bízol Bennem, ha be tudod látni, hogy eddig 
erőfeszítéseiddel nem jutottál előbbre, s kár is így fáradoznod tovább! Azzal 
mutatod  meg,  hogy bízol  Bennem,  ha arra  figyelsz,  hogy környezetedben 
erődhöz képest - függetlenül arról, hogy mit észlelsz magadon, milyen sza-
gok gyötörnek, és milyen férgeket látsz - kinek és hogyan tudsz segíteni! Én 
az általad fölvállalt szeretetszolgálaton keresztül tudlak gyógyítani! Hidd el, 
hogy nélkülem csak bódulás van és nem gyógyulás!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1630.
Kérdező: SZERETNÉK MEGGYÓGYULNI!
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1. Nagyon szeretnék meggyógyulni. Mit kell tennem ennek 
     érdekében?
2. Nehéz anyagi helyzetemből ki tudok-e kerülni?
3. Szeretném felnevelni családomat!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az életösztön parancsa az, hogy élni akarj! Ez az ösztön csodálatos 

erőket tud mozgósítani annak érdekében, hogy minél távolabb kerüljön an-
nak az eseménynek megvalósulása, amelyet a Földön élőlény el nem kerül-
het. Ennek az ösztönnek uralma elől lehet menekülni, de ez a bódulaton kí-
vül nem vezet sehová. Marad tehát a szembesülés.

Itt kapcsolódik be minden földi halandó ember életébe az az értékrend, 
amit élete folyamán kialakított magában.

Boldoggá mindenkit csak az az IGAZSÁG tehet, mely azonos Velem! 
Tehát a kikezdhetetlen REALITÁS! Ez pedig így hangzik: NINCS ELMÚ-
LÁS! Csak átváltozás, csak megváltozás van (János 11;26)! 

Ezzel kell józanul szembesülnöd ahhoz, hogy már itt a mulandó földi 
életben az önfenntartás ösztöne ne uralkodjon rajtad, hanem szolgáljon té-
ged! Tehát a földi értelemben vett gyógyulást is ez biztosítja legjobban. 

Amíg az a legfontosabb számodra, hogy testileg meggyógyulj,  addig 
nem tudja az élő hit kifejteni áldásos hatását, s te nem tudsz élő kapcsolatba 
kerülni az élő Istennel, csupán azzal az istennel, melyet te alakítottál ki ma-
gadban. A bálványok mindenkor magatehetetlenek! Csak az élő Isten a MIN-
DENHATÓ! Természetesen csak a szeretet körén belül! Boldogság nem is 
lehet e körön kívül! 

Mi  hát  a  teendőd?  Azzal  törődj,  ami  megszenteli  a  jelenedet!  Igen, 
mert megszentelni valamit annyit jelenet, hogy Nekem adni! Én mindenkit 
komolyan veszek, aki komolyan vesz Engem. De csak az vesz komolyan En-
gem, aki komolyan veszi önmagát olyan értelemben, hogy szívvel-lélekkel ki 
tudja ezt mondani: Ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy Te! 
Aki  ezt  ki  tudja  mondani,  annak életében MINDENHATÓ vagyok!  Igen, 
mert az elhiszi azt, hogy Én jobban szeretem őt, mint ő saját magát, és oko-
sabb vagyok őnála, tehát jobb, ha az Én akaratom teljesül, mintha az övé tel-
jesülne! Igen, mert ezzel lemond arról, hogy Én szolgáljam őt, és vállalja azt, 
hogy ő szolgáljon Engem. Csak akkor, ha ilyen lelkiállapotban van valaki, 
tudom őt szolgálni! A tartós gyógyulásnak csak ez lehet az útja! És ezzel már 
rá is tértem a második kérdésedre.
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2. Bármilyen hihetetlenül is hangzik mégis igaz, hogy anyagi helyzeted 
sem kívülről oldható meg, hanem belülről! Ez akkor is igaz, ha senki nem hi-
szi el! Nincs ember a világon, aki külső anyagi helyzete következtében lenne 
boldog vagy boldogtalan! Amikor pedig valaki azt mondja, hogy de hát az is 
kell, akkor Én erre azt mondom, hogy ez így nem igaz! Ez HOZZÁADA-
TIK! Nem birkóznod KELL érte, hanem HOZZÁADATIK! Amiért küzde-
ned kell, az a jelen megszentelése!

Isten országának keresése elsősorban nem imákból áll,  hanem abból, 
hogy igyekezzetek optimálisan megtalálni a szeretetnek azt a megnyilvánulá-
sát, amely megszenteli a jelent! Ez egy kicsit mindig a másikra figyelés! Ez 
is benne van abban a csomagban, amit valamikor így fejeztem ki: "Aki elve-
szíti életét, megnyeri azt (Máté 10;39)!"

Ne feledd! Mindig van adni valód! Ha valaki azokra figyel, akik körü-
lötte vannak, akkor tudni fogja, hogy semmi más dolga nincs, mint az, hogy 
lehetőségeihez képest  tegye meg másokért  azt,  amit  megtehet!  Aki többet 
akar tenni másokért, mint amit tehet, az önmagát emészti, éspedig feleslege-
sen! 

Isten mindig mindenkinek megadja azt a lehetőséget, hogy boldog le-
gyen. Azért teremtett boldogságra mindenkit, mert képes erre! Aki úgy gon-
dolja, hogy Isten nem képes őt  boldogítani,  vagy azt  gondolja,  hogy nem 
akarja őt boldogítani, pedig arra teremtette, az káromkodik! 

Bizony, minden belül dől el! El kell jutnod az alázatnak arra a fokára, 
hogy a  létezés területén elfogadd magadat olyannak, amilyen vagy! Az er-
kölcs területén pedig kérd és fogadd el Tőlem azt a szívbékét, ami a Földön 
elérhető legnagyobb boldogság!

3. Családodat Én jobban szeretem, mint bárki a világon! Egy sem ke-
rülhet  olyan  helyzetbe,  hogy hibáján  kívül  hátrányt  kellene  elkönyvelnie! 
Szeretetem jobban neveli őket, mint azt te bármikor is tehetnéd! Nem tőled 
függ hát, hogy boldogok lesznek vagy sem, és az sem, hogy hogyan lesznek 
boldogok. Ha hiszel Bennem, akkor ez nem lehet kétséges számodra! És ne 
is legyen!

Nagyon  szeretlek!  Nagyon  szeretném,  ha  leghőbb  vágyad  az  lenne, 
hogy Hozzám igazítsd magadat, és ne arra tedd a hangsúlyt,  hogy Engem 
akarj magadhoz igazítani.

Sok dicsőítő imára van szükséged ahhoz, hogy meglásd, mennyire gaz-
daggá tettelek eddig is, és sok kérő imára ahhoz, hogy kimutassam: Isten sze-
ret téged, és állapotszerűen segíteni akar!
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Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1631.
Kérdező: VÉLEMÉNYEKET KÉREK!

1. Egy kultúrtörténeti társaságról kérek véleményt!
2. Hamvas Béláról kérek véleményt! 
3. Segíthetek "áldás-mantrával"?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Egy társaságról erkölcsi véleményt mondani nemcsak kockázatos, de 

alapjában helytelen mindaddig, amíg a társaság egyértelművé nem teszi tag-
jai elkötelezettségét az Én erkölcsi tanításommal kapcsolatban.

Kollektív felelősség csak olyan értelemben létezik, hogy tagjai külön-
külön letették voksukat egy  meghatározott irányzat mellett. Valamikor azt 
mondtam, hogy lesz idő, amikor azok, akik titeket üldöznek, szolgálatot vél-
nek tenni az Istennek! (János 16;2)

Amint nincs jó vagy kevésbé jó egyház, úgy nincs jó vagy kevésbé jó 
társaság sem. Még a terror-szervezetek sem hirdetnek önmagában rossz esz-
mét. Vagyis nem mondják, hogy ők egy erkölcsi rossz mellett köteleződtek 
el. Önmagában rossz nem is létezhet, mivel a rossz a jónak a hiánya. Az ön-
magában hiány pedig éppen a nem létezés!

Azért fejtettem ezt ki, mert sokan vannak közöttetek, akik úgy vélik, 
vagy inkább így mondom, úgy képzelik, hogy nem a hozzáállás a lényeg, ha-
nem önmagában az, amihez hozzáállnak. Márpedig az üdvösség szempontjá-
ból ez másodlagos! Elsődleges a HOZZÁÁLLÁS!

Én lehetővé tettem számotokra, hogy a sötétségből kijöjjetek a világos-
ságra. De ha valaki önhibáján kívül sötétségben marad, akkor ez nem veszé-
lyeztetheti az üdvösségét.

Az  általad  említett  társasághoz  is  különböző  módon  lehet  HOZZÁ-
ÁLLNI! Erkölcsi értéket tehát e hozzáállás határozza meg!

2. Amit az előbb a társaságról mondottam, az fokozatosan áll szemé-
lyekre!

Mindenki, aki valaha a Földön élt, mondott, képviselt olyan mondatot, 
esszét, amiben volt helyes is és helytelen is! Az általad említett személlyel 
kapcsolatban is ez a helyzet.

Ha világosan megfogalmazod az illető bizonyos mondatait, akkor tu-
dok válaszolni érdemben kérdésedre, de így nem, mert minden kijelentésem 
félremagyarázható lehetne!
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3. Feltétlenül segít minden áldásmantra ! Ha valaki sokszor mondja el 
ugyanazokat a szavakat, akkor ugyanaz a szó egyre energikusabb erővel tölt-
heti meg a szó tartalmát! Ennek pedig az a következménye, hogy egyértel-
műbbé teszi az illető hitét, szándékát. Ez mindenképpen pozitív következmé-
nyekkel jár, ha a mantra tartalma pozitív!

      Örülök, hogy érdeklődő vagy, és szeretet él szívedben! 
                      Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

*******************************************************
1632.
Kérdező: MIT JELENT MEGBOCSÁTANI?

1. A megbocsátás azt jelenti, hogy nem fáj a megbántás?
2. Merre kell elindulnom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy nem fáj a megbántás! A meg-

bocsátás azt jelenti, hogy az, aki megbocsátott, átlépett a jogi igazság rendjé-
ből az irgalmas szeretet rendjébe! Megbocsátani azt jelenti, hogy embertársa-
iddal kapcsolatban igyekszel olyan elnéző lenni, amilyen elnéző volt veled 
eddig az Isten! Megbocsátani annyit jelent, mint lehetővé tenni magad szá-
mára azt, hogy nyugodtan aludj, hogy idegileg önmagadra találj!

Aki nem tud megbocsátani, az feltétlenül hazugságban él, mivel nem 
tudhatja, hogy aki őt bántotta,  az mit örökölt,  milyen hatások érték eddigi 
életében, és azt sem, hogy a kegyelem és annak akarata, aki őt bántotta,  ed-
dig hogyan dolgozott együtt! E három közül hacsak egyet is nem tud valaki, 
már melléfog, ha elítélő ítéletet alkot embertársáról. Önmaga fölött ítélkezik 
tehát az, aki nem tud megbocsátani embertársának! Márpedig tudott dolog, 
hogy egyiket sem tudhatja senki, csak az Isten!

Az természetes, hogy mindenkinek fáj a szeretetlenség. De ha tudod, 
hogy ez az Én fájdalmam benned, akkor ezt  is kitüntetésnek foghatod fel. 
Igen! Akár örömöm, akár fájdalmam osztom meg veletek, az mindig azt je-
lenti, hogy együvé tartozunk!

Akkor tiszta benned a téged ért sérelem feletti fájdalom, ha nem amiatt 
bánkódsz, mert téged bántottak, hanem amiatt, hogy aki bántott, az önmagá-
nak ártott ezzel, s mivel te szereted őt, hát fáj neked, hogy ő saját magának 
ellensége. Neked, ha Hozzám tartozol, még az ördög sem árthat, mert az Is-
tent szeretőknek minden javukra válik!

2. Úgy vélem, a fenti sorokban elmondtam, hogy merre kell indulnod. 
Mindenkinek az  a feladata,  hogy szavaival  és  példájával  szeretni  tanítson 
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másokat! Ez a CÉL! Naponta, a reggeli imáidban kell meglátnod azokat az 
eszközöket,  amelyek segítenek abban, hogy e célt  egyre jobban megköze-
lítsd!

Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1633.
Kérdező: NINCS SZÓ INKARNÁCIÓRÓL A BIBLIÁBAN

1. A Szentírásban nem olvastam inkarnációról.
2. Mit jelent e szó: karma?
3. Szóljak bele leányaim erkölcsi életébe? Talán nem jól 
    szeretem őket?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Máté 17;12-13-ban olvashatsz a reinkarnációról. De nem azzal kell 

foglalkoznotok, hogy milyen volt az előző életetek, hanem azzal, hogy meg-
szenteljétek a jelent. Megszentelni annyit jelent, hogy Istennek ajánlani, Isten 
szándéka szerint betölteni, kitölteni a jelent!

2.  Karma szó alatt  általában egy olyan sorsvonalat  szoktatok érteni, 
amely javításra szorul.

3. Leányaiddal kapcsolatban csak azt tudom mondani neked, hogy em-
ber nem lehet embernek birtoka! Minden szellemi lény boldogságának forrá-
sa, beteljesítője maga az Isten! Amíg te úgy gondolod, hogy értük kell élned, 
addig csalódást csalódásra halmozol, és nem a boldogság, hanem az elkese-
redés lesz úrrá rajtad. Engem nem lehet rávenni arra, hogy a ti erkölcsi nor-
máitokhoz igazodjam, mert ti gyakran éppen önmagatoknak vagytok legna-
gyobb ellenségei. Nem egymásért kell élnetek, hanem ÉRTEM kell egymá-
sért élnetek. E kettő között óriási különbség van! Én nem értetek éltem, ha-
nem az Atyámért éltem értetek. Ha csak értetek éltem volna, akkor a ti akara-
totokat teljesítettem volna. De mert az Atyáért éltem, ezért az Ő akaratát tel-
jesítettem a ti érdeketekben!

Amíg nem tanulod meg, hogy saját szabadságod körében nem enged-
heted meg, hogy kihasználjanak, addig gyermekeiddel annyira megkötözött 
vagy, hogy nem tudom átadni neked az Én szívem békéjét!

Meg kell tanulnod, hogy gyermekeid magatartásának, cselekedeteinek 
következményeit nem szabad magadra vállalni! Nem Isten, hanem a te hely-
telen engedékenységed juttatott oda, ahol most vagy! Engedted, hogy kihasz-
náljanak.  Isten  azért  adott  józan  értelmet,  hogy használjátok  azt,  és  azért 
adott szabad akaratot, mert a helyes szeretet e nélkül elképzelhetetlen! Maga 
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az Isten sem vállalhatja át senki helytelen cselekedetének következményeit 
mindaddig, amíg őszinte bűnbánattal azt nem vállalja magára a bűnös. De 
ilyekor sem az történik, hogy megszűnik a rossz cselekedet következménye, 
hanem az, hogy erőt kap Istentől a bűnbánó arra, hogy rossz cselekedetei kö-
vetkezményeit benső békével el tudja viselni!

Isten még azt is megengedi, hogy gyermekei elkárhozzanak! Még azt is 
megengedte, hogy Engem, a Fiát keresztre feszítsék! Isten örökkévalóságban 
gondolkodik, és elvárja gyermekeitől is azt, hogy így gondolkodjanak! Nem 
az a boldog, akinek kívánságát emberek teljesíteni igyekszenek, hanem az, 
aki Isten akaratát keresi, és azt törekszik magáévá tenni!

Drága Gyermekem! Te már nagyon sokszor voltál gyermekeiddel kap-
csolatban - éppen a helytelen szeretet miatt - bűnrészes. Ha visszagondolsz 
eddigi életedre, akkor magad is belátod, hogy bizonyos döntéseid előtt nem 
tetted föl magadnak e kérdést: Jézus is ezt tenné helyemben? És mert nem 
tetted föl, nem is irányíthatott ez téged! Te annyira természetesnek vetted, 
hogy akkor szereted igazán leányaidat, ha az ő akaratukat teljesíted. Pedig 
lelked mélyén tudtad, hogy ez csak pillanatnyi megbékélést eredményezhet. 
Ha Isten akaratát állhatatosan képviselted volna leányaid előtt, akkor külső-
leg sok szenvedést, de belül az Én békémet élhetted volna meg. Te a pillanat-
nyi külső szenvedés elodázásáért feláldoztad benső békédet. Most eljutottál 
oda, hogy benső békéd sincs, és a külső szenvedések sem odázhatók el to-
vább!

Nem tudok jobb tanácsot adni, mint azt, hogy állj a sarkadra! Ne a kö-
vetkezményekkel számolj, hanem a FORRÁS legyen IGAZ ÉS SZENT!, te-
hát ÉN! 

Hidd el, ha így teszel, akkor rendeződni fog életed, s nem lesz számod-
ra probléma az sem, ha leányaid ezért bántalmazni fognak vagy  elhagynak 
téged! Csak bűnrészes ne légy! Csak ne legyen szempont az, hogy mi lesz a 
leányaiddal! Csak ne őket féltsd, hanem Engem a te szívedben! Tudnod kell, 
hogy nekik is ezzel teszel a legjobbat. Egy seb nem gyógyul azáltal, hogy ho-
mokot szórnak rá. Csak gyökeres orvoslás segít! Ez pedig Általam, Velem és 
Bennem feltétlenül lehetséges!

Igen!  Felajánlom neked  Erőmet!  Legfontosabb számodra  az  legyen, 
hogy készülj a Velem való közvetlen találkozásra!
    Drága Gyermekem! Megáldalak az ERŐ és a BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
1634.
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Kérdező: KIÉRDEMELHETŐ A KEGYELEM?
Hogyan érdemeltem ki a kapott kegyelmeket?

HANG: "Drága Gyermekem!
Nem érdem, hanem Isten szeretetének örök álma valósul meg olyankor, 

amikor valaki az újjászületés által visszatérhet a valamikor elhagyott ÚTRA! 
A  Szentlélek  által  történt  Lélekkeresztségben  olyan  szerepet  kaptál,  ami 
ugyan nagy öröm és boldog erőkiáradás, de azért arra kérlek, maradj a  föl-
dön! Nem ijesztgetni akarlak, hanem józanságra akarlak figyelmeztetni! 

A Lélekkeresztség szenvedéseket hoz magával, mégpedig lelki szenve-
déseket! Olyan lelki szárazságokra kell felkészülnöd, amelyekben azért nem 
fogod érezni jelenlétemet, mert azokban a mélységekben, ahol benned lakom 
és dolgozom, emberi testben történt érzések nem juthatnak le!

A hűség és a bizalom e mélységekben csak hited által tud átvezetni, és 
segíteni az áldozatos szeretet fejlődésében. Én soha nem hagylak el! És azt 
sem engedem, hogy erődön felüli kísértések érjenek! Mert Enyém vagy, ezért 
ERŐM a te erőd is! Légy okos és óvatos, hogy a megfelelő időben és megfe-
lelő helyen vállalni tudd a Tőlem kapott, Mellettem tanúságot tevő szerepet!
    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1635.
Kérdező: CSAK A SEGÍTSÉGEMET AKARJÁK, DE ENGEM NEM

1. Miért csak akkor ragaszkodnak hozzám egyesek, ha segítek?
2. Unokáim lelkére szeretnék hatni!
3. Meghalt szeretteimről szeretném tudni, mi van velük!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Általános emberi nyomorúság az, hogy mindenki saját bajával van 

legjobban elfoglalva. Így természetes, hogy segítség-várásban él a világ!
Az teszi legjobban, aki nem azért szereti embertársait, hogy azok visz-

szaszeressék, hanem azért, mert minden rászorulóban Én várom a segítséget. 
A szeretet nem más, mint észrevenni a rászorulót, és segíteni. Aki ezt 

teszi, az Engem szeret. Aki azt várja, hogy szeressék, az sok csalódáson ke-
resztül tanulja meg, hogy nem érdemes erre várni! De azt is meg fogja ta-
pasztalni, hogy talán onnan kap szeretetet, ahonnan nem is várta! Igen, mert 
Én mindig gondoskodom az Enyéimről úgy, hogy közvetlenül is megkapják 
azt a szeretetet, amire szükségük van, hogy lelkileg fejlődni tudjanak.

2. A szeretni tanítás olyan művészet, amit nem lehet elkapkodni. Elő-
ször azt kell megtapasztalnia a környezetednek, hogy te szabad vagy tőlük! 
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Csak akkor, ha ezt a szabadságot kivívtad magadnak, remélheted azt, hogy 
súlya lesz a szavaidnak. Ha nem ezt az utat követed, akkor dirigálásnak fog-
ják elkönyvelni a legjobb szándékú szavaidat is.

Nagyon komolyan kell vennetek azt, hogy a földi életben az egyik leg-
fontosabb feladata minden gyermekemnek, hogy ne másokon, hanem önma-
gán tanuljon meg uralkodni!  Ennek viszont  feltétele  az a szabadság, az a 
megkötözöttség nélküli élet, amelyet az jellemez, hogy nem személyekben, 
hanem feladatokban tud gondolkodni. Vagyis azt kell megtanulnotok, hogy 
ne az legyen az érdekes, kivel, mit kell tennetek, hanem az, hogy azt tegyé-
tek, amit Én tennék helyetekben, illetve azt, hogy az Én Lelkem irányítson 
benneteket. Minden reggeli imátokban ezt kellene meglátnotok, erre kellene 
ráhangolódnotok!

Amit a Szentlélek kíván, az mindig megtehető! Ami nem tehető meg, 
azt nem Isten akarja!

3. Meghalt szeretteid sokkal közelebb vannak hozzád, mint voltak ak-
kor, amikor még éltek, de ez nem jelenti azt, hogy most fontosabb lennél ne-
kik, mint földi életükben. Nem, mert most olyan fontos vagy, amilyennek az 
Isten látja jónak e fontosságot. Ennek pedig mindig lényegéhez tartozik az, 
hogy tisztelik szabadságodat, s mivel nem tér-idő dimenzióban élnek, ezért 
benned sem azt látják, amit te szeretnél, hogy lássanak, hanem azt, amit az 
örökkévalóság szemüvegén át lehet látni.

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1636.
Kérdező: IDEGEN LÉNYEK LÁTOGATNAK

1. Zavaró számomra, hogy idegen lények látogatnak.
2. Szeretnék hasznos munkát végezni!
3. Szeretném rendezni életállapotomat!

HANG: "Kedves Barátom!
1. A számodra "idegen lények" úgy hozzátartoznak életetekhez, mint ti 

az emberalatti világhoz. Amint a növény, állat a maga ösztöneivel, élni aka-
rásával nem arra teszi  a hangsúlyt,  hogy mit csinál vele az ember, hanem 
arra, hogy mit kell neki tennie, úgy neked is az volna a feladatod, hogy ne 
tartsd lényegesnek azt,  amit  mások tesznek veled, hanem arra koncentrálj, 
hogy neked mit kell tenned másokkal!
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Bárki, bármit tesz veled akaratod, beleegyezésed nélkül, az csak javad-
ra válhat, ha szeretsz Engem. És bárki, bármit tesz veled vagy nem tesz ve-
led, károdra válik, ha nem szeretsz Engem!

Engem szeretni  semmiképpen  sem jelentheti  azt,  hogy mások  tevé-
kenységével foglalkozzon valaki, hanem kizárólag azt, hogy Én minél haté-
konyabban tudjak működni abban, aki befogadott Engem!

2. Hasznos munkát tehát akkor végzel, ha meglátod magad körül azo-
kat a napi feladatokat, amelyeket el tudsz végezni! Dologtalanná csak az vá-
lik, aki dologtalanná akar válni! Még egy börtön magánzárkájában is el tudja 
foglalni magát az, aki akarja! 

Ha valaki nem tudja  fizikai munkával elfoglalni magát, akkor még ott 
van az értelem! Imádkozni, elmélkedni, Velem társalogni mindig lehet! Gon-
dolatban érdekes problémákat felvetni, megoldani próbálni, mindig lehet! A 
múlt hibáit föltárni, ezekért bocsánatot kérni, mindig lehet! Az eddigi életed 
kegyelmeit számba venni, azokért Engem dicsőíteni, mindig lehet. Másokért 
imádkozni, mindig lehet! És még sorolhatnám, hogy mi mindent lehet tenni 
annak, aki nem akar tétlenkedni.

Azzal viszont, hogy veled ki és mit csinált, elfoglalhatod ugyan maga-
dat, de nem ajánlatos! Csak ártasz vele magadnak!

Napi munkádban ne a rendkívüliségeket akard tenni, hanem azokat a 
szürke, egyszerű feladatokat, amelyek abban segítenek, hogy ne lógj ki a sor-
ból! Csak azt építi a sorból kilógás, aki nagyon nem akarja ezt!

3. Életállapotod rendezése nemcsak a te dolgod, hanem az Enyém is! 
Bizonyos sodrásba kell kerülnöd e téren, és akkor kell azonossá lenned szán-
dékban Velem. Tehát olyan körülményt kell tudnod kivárni, amiről nem te-
hetsz, hogy aztán élni akarj a lehetőséggel.

Kedves Barátom! Bízzál Bennem! Amíg istenszeretőnek tudod maga-
dat, addig csak javadra válhat minden! A földi élet nagyon rövid!

            Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1637.
Kérdező: AZ IMÁRÓL

1. Elég, ha kötött imának csak a Miatyánkot mondom? 
2. Ha magamnak mondok vigasztaló szavakat, az Tőled jön?
3. A HANG gondolatait szabad közvetítenem?

HANG: "Drága Gyermekem!
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HANG-médiumom most írja a 17-dig HANG-kötetet. Bár eddig még 
csak 12 kötet jelent meg, melyekben válaszolok a feltett kérdésekre, s akik e 
köteteket olvassák, azok legtöbb kérdésükre meg is kapják a választ, ezért a 
következőkben csak három kérdésre válaszolok.

Szeretettel kérek mindenkit, saját érdekében olvassa e könyveket, már 
nem sokáig lesz rá lehetőség! Míg árad a VILÁGOSSÁG, használjátok a 
VILÁGOSSÁGOT!

Drága Gyermekem!
1. A "Miatyánk" imában minden benne van, ami a lényeget illeti. De 

mégis jó az, hogy megismersz olyan kötött imákat, amelyek Hozzám emelik 
lelkedet. Vannak nagyon szép reggeli és esti imák! Gondolok most a Szívem 
első gondolatja... és az Ó édes Istenem... imákra.

Feltétlenül nagyon jó és fontos, hogy saját szavaiddal szólj Hozzám! 
Ezt nem lehet semmivel pótolni!

2. Igen! Minden jó gondolatnak forrása az Isten! Alázat az, ha valaki 
nem önmagának tulajdonítja jó gondolatait, hanem Nekem! Aki azt gondolja, 
hogy méltatlan arra, hogy Én beszéljek belőle, az nem alázatos, hanem hitet-
len! Igen, mert akkor azt sem hiszi el, hogy benne élek! Pedig Én világosan 
mondottam:  "Aki szeret  Engem..,  azt  Atyám is  szeretni  fogja.  Hozzá me-
gyünk és lakóhelyet veszünk nála (János 14;23)

Vállald tehát, hogy magadnak mondott vigasztaló szavaiddal éreztes-
sem veled szeretetemet!

3. Minden gondolatot, amelyek a HANG köteteiben megjelentek, átad-
tam nektek! Azt  csináltok vele,  amit  akartok! Mivel  odaadtam, ezért  már 
nem csupán az Enyém, hanem teljesen a tiétek is! E gondolatok közös LEL-
KÜNKBŐL, a Szentlélektől, a Szent Szellemtől erednek! Tégy hát e gondo-
latokkal úgy, ahogy lelkiismereted diktálja!

            Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1638.
Kérdező: FÉRJEM ALKOHOLISTA

Alkoholista férjemtől féltem gyermekeimet. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Neked nagy bölcsességre és erőre van szükséged ahhoz, hogy magad és 
gyermekeid  élete  szándékom szerint  fejlődjék.  Akkor  fejlődik  szándékom 
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szerint egy lélek, ha értelmet tud adni szenvedésének, és arra törekszik, hogy 
embertársai élete is értelmes élet legyen. Akkor értelmes egy élet, ha a hittől 
átjárt józan ész irányítása alatt áll. Akkor áll a hittől átjárt józan ész irányítá-
sa alatt valaki, ha élővé tudja tenni magában a János 14;23-ban olvasottakat. 
Tehát az, aki szívvel-lélekkel élni akarja e kijelentésem valóságát: "Aki sze-
ret Engem..., azt Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk 
lakni!"

A bölcsesség ajándékát megkapod, ha a Jakab levelében olvasható ki-
jelentést magadévá teszed (Jakab 1;5).

Az erő pedig benned van, ha Én benned vagyok, mert Én soha nem va-
gyok erőmön kívül. Az Én erőm tehát a te erőd is!

Ha e fenti alapokra építed életedet, akkor nemcsak félelem nem lesz 
benned, de bizonyosságot is kapsz arra nézve, hogy te is és gyermekeid is 
Enyéim! Szabaddá tudsz tehát válni gyermekeidtől, s ezáltal tudod őket iga-
zán helyesen szeretni (2Kor 3;17). Mindazt, amit szíved szerint meg kell ten-
ned gyermekeidért, azt természetesen meg kell tenned, de ennek eredménye 
elsősorban  a  te  szívedben  kell  hogy megjelenjen  benső  békében.  Fontos, 
hogy amiről nem tehetsz, amiatt ne aggódj, mert a te gyermekeid az Én gyer-
mekeim,  és  őrangyalaitok  mindent  megtesznek  értetek,  hogy tudtotokon, 
akaratotokon kívül ártó erők nem uralkodhassanak rajtatok. 

Ha ezt megértetted, akkor mindent megértettél, ami a lényeget érinti! 
Ha nem érted meg, akkor nem te akarsz Hozzám igazodni, hanem azt szeret-
néd, ha Én igazodnék hozzád! Ez utóbb gyakran megtörtént már életedben, 
mert szívesen alkalmazkodom enyéimhez, de az alapból nem engedhetek. A 
ti érdeketekben nem engedhetek! Az alap pedig az, hogy mielőbb Hozzám 
kell igazodnotok!

A boldogság, tehát a szívbéke egy olyan szellemi munka eredménye, 
amelyet senkinek sem adhatok készen.  Mindenkinek együtt kell  dolgoznia 
Velem, aki boldog akar lenni szándékom szerint. Másképpen csak bódultság 
lehetséges, de boldogság nem!  

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, de ez nem elég ahhoz, hogy bol-
dog légy. Úgy kell szeretned Engem, ahogy Én szeretlek téged, vagyis abban 
a szabadságban, amely lehetővé teszi  számodra az Én Lelkem működését, 
mégpedig zavartalan működését! 

             Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1639.
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Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL!
 Mi a véleményed rólam?

HANG: "Drága Gyermekem!
Kérdésedre képtelenség stabil választ adnom, mert a földi életben min-

den ember ki van téve különböző hatásoknak, és ezekre mindenki különböző 
módon reagálhat. Ha ma azt mondom, hogy a te életállapotod nagyon kedves 
számomra, akkor lehet, hogy amikor e sorokat olvasod, már olyan döntéseid 
hatása alatt vagy, amelyek egyáltalán nem kedvesek Számomra.

Kérdésedre tehát naponta kell kérned válaszomat, és ennek legalkalma-
sabb idejét neked kell megállapítanod, eldöntened. Én mindenütt ott vagyok, 
és mindenkor képes vagyok éreztetni lelkiismereteden keresztül válaszomat 
arra a kérdésedre, hogy mennyire vagyok megelégedve veled.

Lényegében mindent tudsz, amit tudnod kell.  Tudod, hogy szeretlek, 
tudod, hogy csak Velem és soha Nélkülem haladhatsz, fejlődhetsz a szeretet-
ben. Tudod, hogy Én mindenkor megbocsátó, irgalmas és segítőkész vagyok 
azok iránt, akik hisznek Bennem és szeretni akarnak Engem. Tudod, hogy a 
napi kis  számdadásokból  tevődik össze a nagy  számadás,  és azt  is  tudod, 
hogy Engem nagylelkűségben nem lehet felülmúlni!

                      Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!
*******************************************************

1640.
Kérdező: NEM AKAROK FÁJDALMAT OKOZNI!

1. Szavaimmal bántom környezetemet.
2. Egy álom hatására időnként gátlásos vagyok.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki szavaiban tökéletes,  az tökéletes ember (Jakab 3;2.)! A földi 

életben nincs olyan végleges hazataláltság e téren sem, hogy ne kellene állan-
dó törekvésben élnetek!

Nem könnyű az igazság rendjéből átköltöznötök az irgalom rendjébe! 
Pedig üdvösséget mindenki csak az irgalom rendjében találhat!

Szinte mindig az igazságérzeted lázad fel olyankor, amikor bántó sza-
vakkal  fájdalmat  okozol  azoknak,  akik  körülötted  vannak.  Ilyenkor  tehát 
szívtelen vagy! Ma sem kérhetek mást tőled, mint kértem kétezer évvel ez-
előtt: "Tanuljatok tőlem, mert szelíd és alázatos szívű vagyok, és akkor nyu-
galmat találtok!" (Máté 11;29)

Minden ember benső érettsége, fegyelme azon mérhető le, hogy meny-
nyire ura szavainak! Szíved  szeretete és békéje azon fordul,  hogy e téren 
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mennyire javítod magadat. Helyetted senki nem tud beszédedben fegyelme-
zett lenni. De azt is tudnod kell, hogy nem vagy magadra hagyva! Én, aki is-
merem jó szándékodat, mindig azon leszek, hogy erődön felüli kísértés ne ér-
jen. Újra és újra neki kell gyürkőznöd. Az eredmény nem maradhat el!

2.  Ami  pedig  gátlásosságodat  illeti,  az  természetes  egy olyan  álom 
után, amit leírtál Nekem! Amint kiszárad egy nedves anyag a Napon, úgy ve-
szít hatékonyságából álmod, és úgy oldódik majd gátlásod. Sok olyan negatív 
lelki hatás van, amelynek egyetlen, legjobb gyógymódja az idő. Meg kell ta-
nulnod, hogy az álmot ne mosd össze az ébrenlét állapotával. Ha egy álom-
nak zavaró hatása van, akkor józanul tisztáznod kell az illetővel való kapcso-
latodat, akivel kapcsolatban ez a zavaró, gátlásos viselkedésed felébred ben-
ned. Álmod csupán erre adott felszólítást! Semmi formában ne akard álmo-
dat átültetni a valóság talajára! Az álmok világa a szimbólumok világa. Egy 
szimbólum csak akkor lesz olyan, mint egy kulcs a zárban, ha nem téglának 
fogod fel, amelyet be kell építened életedbe, hanem felszólításnak bizonyos 
rendezésre.

                Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1641.
Kérdező: JAVULNI SZERETNÉK!

1. Mire figyelmeztet betegségem?
2. Milyen foglalkozás lenne számomra megfelelő?
3. Párkapcsolatról, barátságról kérek véleményt.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden betegség mögött valami lelki betegség húzódik meg. A lelki 

betegségek pedig mindig valamilyen helytelen szeretetnek velejárói. Ha meg-
vizsgálod Istennel, embertársaiddal való kapcsolatodat, akkor magad is ráta-
lálsz azokra a pontokra, amelyek betegséggócok.

Én nem adhatok sem személyre lebontott diagnózist, sem terápiát  kí-
vülről, mivel belülről kell azt átvenned Tőlem imáidban!

Tudnod kell, hogy az emberi élet nem játék! Nagyon komoly dolog az, 
hogy az örökkévalóság várományosai vagytok. Óriási ajándék Isten részéről 
minden ember élete. Te Isten ajándéka vagy a világnak, és itt mindkét szón 
nagy hangsúly van. Istené vagy! És ajándék vagy! Tehát a végtelen Szeretet-
nek boldogságra, Önmagára teremtett  gyümölcse vagy! Betegséged tehát a 
helyes önértékelésre szólít fel!
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2. A gyakorlatban nagyon sok olyan foglalkozás van, ami megfelelő 
számodra. Azt soha ne várd Istentől, hogy ő válassza meg földi életed foglal-
kozását. Csak elvi útmutatást tudok adni! Igen, mert neked is az a hivatásod, 
ami minden embernek: a szeretni tanítás! Ehhez kell megtalálnod azt a fog-
lalkozást, ami ebben megfelelő lehetőségeket biztosít számodra. Elvben tehát 
minden  olyan  munka,  amelyben  szíved  békéje  biztosítható,  jó  munka! 
Amelyben  előre  látni  lehet,  hogy benső  összevisszaságot  eredményez,  az 
nem jó munka.

3. És ezt az elvet kellene halálosan komolyan venni mindenkinek min-
den párválasztáskor. Ha valaki nem játéknak fogja föl az életet, hanem egy 
Tőlem kapott szerep komoly felvállalásának, az tudni fogja, hogy komolyan 
kerülnie kell azokat a lehetőségeket, amelyek eltávolítják Tőlem, és komo-
lyan keresni fogja azokat a lehetőségeket, amelyek által  közelebb kerülhet 
Hozzám.

Drága Gyermekem! Hidd el, ti olyan lehetőség-erdőben jártok, amely-
ben Részemről mindent biztosítok, hogy boldogok legyetek, de ti nem vagy-
tok kötelesek a helyes önszeretetet  választani  olyan értelemben, hogy erre 
erőnek erejével bárki is, akár maga az Isten is, kényszeríthetne benneteket! 
Boldog csak az lehet, aki komolyan boldog akar lenni. Aki összekeveri a bol-
dogságot a bódultsággal, az magára vessen!

Párválasztás, barátra találás, ezek mind megfontolt lépéseknek lehetnek 
csak a következményei. Az önfejűség szöges ellentéte a bölcsességnek!

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

1642.
Kérdező: ÉRDEMES TEOLÓGIÁRA JÁRNI?

Járjak teológiára?
HANG: "Drága Gyermekem!

A világon azért vagytok, hogy Istent minél jobban megismerjétek, má-
sokkal is megismertessétek, megszeressétek, másokkal is megszerettessétek, 
és azáltal üdvözüljetek, hogy másoknak az üdvösség útját bemutassátok, fel-
ajánljátok!

A teológia ezt a célt kellene, hogy szolgálja. Teszi is ezt úgy, ahogy 
gyarló tanárai ezt tenni képesek.

Minden iskolában van sok felesleges ismeretanyag, s minden tanulónak 
önmagának kell megtanulnia azt, hogy hogyan szelektáljon.
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Ne feledd! Sokféle teológia van! Mindegyik úgy gondolja, hogy ő a 
legjobb! Valójában egyik sem az! Mindegyik gyarló emberek próbálkozása 
annak érdekében, hogy Istenről a hallgatók értelmes képet kapjanak. De az 
Istent megismerésnek nem ez az igazi útja. A teológiákon Istenről próbálnak 
ismereteket adni a tanárok, de Istent megismerni csak a szeretet útján lehet. 
Egy áldozatos szeretetben megélt élet jobban ismerheti Istent, mint akárhány 
teológiai tanár, akik könyvtárakat írtak tele Istenről!

Az már önmagában erkölcsi súllyal bír, ha valaki teológiára jár! Ezért, 
ha van lehetőséged, akkor vállald föl, de önmagadat is, gyermekeket is abból 
a szeretetforrásból taníts, aki Én vagyok, Jézus! Ne a bűnökre tedd a hang-
súlyt, hanem arra a szeretetre, amelyet elhoztam közétek, és ami által benne-
teket tudok élni!( János 14;23)!
     Országotokban ma a legjobb hittankönyv a "MERRE MENJEK?" 
Megadom azt a címet, ahol ez megrendelhető.

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

1643.
Kérdező: MIÉRT VAN MEGKÖTÖZÖTTSÉGEM?

1. Jó úton jár a csoport, ahová járok?
2. Miért ragaszkodom valakihez jobban, mint bárkihez? 
3. Isten akarja, hogy megkeresztelkedjek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nincs jó úton járó csoport! Csak jó vagy nem jó úton járó személyek 

vannak! Bármilyen csoportba járhatsz tehát, ha az Én utamat járod, akkor jó 
úton jársz, ha nem az Én utamat járod, akkor nem jó úton jársz. Mindenkor a 
csoport irányítói magatartása dönti el, hogy mennyire viselik el azokat körük-
ben, akik az Engem, mint UTAT vállalnak. Hozzám elsősorban nem hitvallá-
sok által lehet tartozni, hanem a szeretetnek azzal a magatartásával, melyben 
fő  helyet  foglal  el  az  ellenségszeretet.  A nem-ártás,  megbocsátás,  segítés 
szent háromsága testesült meg Bennem, mint ÚTBAN!

2. A szimpátia, antipátia nem tartozik az akarathoz, tehát nem tartozik 
a szeretet lényegéhez. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni! Akivel kapcso-
latban azt éled meg, hogy könnyű őt szeretni, az nem a te szeretetedről tesz 
tanúságot, hanem arról, hogy jól érzed magad. Ez bár velejárója a földi élet-
nek, de semmi köze az Általam bemutatott és tőletek megkívánt szeretethez! 
Szeretetedről az áldozatot vállaló, akár érzelmeid ellen is nekifeszülő jó aka-
ratod tesz tanúságot!
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3. "Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki nem hisz, elkárho-
zik (Márk 16;16)!" A vízkeresztség tehát nem feltétele az üdvözülésnek! E 
téren annak a csoportnak kívánságához illő alkalmazkodnod, amelybe jársz! 
Ha egy csoport megkívánja tagjaitól, hogy keresztelkedjenek meg, akkor, ha 
valaki e csoportban akar maradni, annak meg kell keresztelkednie. De a víz-
keresztség biztosan nem feltétlen feltétele az üdvösségnek!

Drága Gyermekem! Veled is közlöm, hogy csak három kérdésetekre 
válaszolok, mivel már 12 HANG-könyv van forgalomban, s már a 17-dik is 
befejezés előtt áll. Aki e könyveket elolvassa, az szinte minden kérdésére vá-
laszt kap. E könyveket nemcsak azért írattam, hogy egy-egy kérdésre választ 
adjak, hanem azért, hogy úgy átitatódjék gondolkodásotok az Én gondolata-
immal, hogy önállóan tudjátok vállalni jelen gondolkodásotok átalakítását!

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

1644.
Kérdező: FÉRJEM ATEISTAKÉNT HALT MEG

Hatékonyak voltak imáim ateista férjemért, aki meghalt?
HANG: "Drága Gyermekem!

Föl se tudod fogni, hogy imáid, magatartásod, milyen energiákat moz-
gattak  meg  volt  férjed  érdekében!  Az  imáitoknak  hatékonyságát,  értékét, 
csak akkor fogjátok látni, amikor már nem hitből, hanem színből látjátok Is-
ten országát!

Férjedet nem a rossz indulat, hanem egy olyan szellemi terheltség tar-
totta távol az általad elgondolt megtéréstől, melyet mint karmát, sorsvonalat 
cipelte magával, s az már értéknek számíttatott be neki, hogy nem volt apos-
tola, csupán áldozata ennek a szellemi terheltségnek.

Hidd el, hogy az Én szeretetem nemcsak eléri a te szeretetedet, de mér-
hetetlenül felül is múlja azt! Ha te megtetted azt, amit megtehettél, akkor Én 
ne tettem volna meg mindent érte, amit megtehettem!

Ti nem láttok még saját lelketek mélységeibe sem, de Én látom lelke-
tek minden rezdülését, és Én, aki hirdettem, hogy irgalmasságot akarok, ne 
lennék maga az IRGALOM?

Tovább is imádkozz volt férjedért, mert imáid által minden szenvedő 
lélek enyhülést kap, s benned imáid energiája, ha férjed felé irányul, nagyobb 
átélés tud megvalósítani, s így hatékonyabbá is válik!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÁHITAT  LELKÉVEL!
*******************************************************
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1645.
Kérdező: KÜLÖNBÖZŐ FELEKEZETEKHEZ TARTOZUNK

Az egyik gyermekem nem hisz. A másik a Szabad Keresztényekhez 
tartozik. A harmadik  Jehova  tanúja lett. Férjem református, én katoli-
kus, öreg, beteg ember vagyok.

HANG: "Drága Gyermekem! 
Ti aztán nem unatkoztok, amikor a család összejön!
Nagyszerű dolog az, hogy minden gyermekednek van önálló vélemé-

nye! Nálatok  nem tartozik a lényeghez az, hogy ki miben hisz, mivel egyikő-
tök  sem találkozott azzal a tiszta búzával, amely az Általam bemutatott he-
lyes utat képviselné! Ez gyakorlatban azt jeleneti, hogy  mindegyik azt hiszi, 
hogy ő jár jó úton.

Drága Gyermekem! Ne bánkódj emiatt! Van egy szint, amikor nem az 
a  lényeg, hogy valaki mit  hisz,  hanem az,  hogy amit  hisz,  azt  komolyan 
higgye! Igen, mert mindenki, aki meggyőződése szerint él, az csak jó szándé-
kú lehet! Én pedig a jó szándékú embereknek vagyok üdvözítője!

Kétségtelen, hogy mindegyik gyermeked valamit elhagy abból, amit Én 
tanítottam.  Te  viszont  hozzáteszel  tanításomhoz  olyan  tételeket,  amelyek 
nem Tőlem származnak. Így egyikőtök sem vethet semmit a másik szemére.

Ne nyugtalankodj gyermekeid miatt! Én nagyon szeretem őket, és ők - 
a maguk módján - nagyon szeretnek Engem! Az nem zavar Engem, hogy ők 
tudatlanságuk miatt nem azt látják jónak, amit Én. Te sem azt látod jónak, 
amit Én! De ez nem baj! Nem, mert döntő e téren a szándék, ami pedig jó 
bennetek!

Te akkor indulsz el az Én utamon, amikor elhatározod, hogy számodra 
a saját szíved békéjénél fontosabb nem lehet. Ez nem önzés, hanem helyes 
önszeretet. Szíved békéjét pedig senki sem adhatja neked Rajtam kívül, és 
nem is veheti el tőled senki!

Hidd el, hogy Én mindenkinél jobban szeretem gyermekeidet, és téged 
sem szeret úgy senki, mint Én! Te annak örülj, hogy be van írva a neved a 
mennybe! Annak örülj, hogy életed kis hajója a felé a nagy kikötő felé tart, 
ahol már nincs könny és fájdalom, és ahol Én letörlöm minden könnyedet! 
Annak örülj, hogy amíg nem találkozunk szemtől szembe, addig van lehető-
séged arra, hogy imádkozz és szeress úgy, ahogy erre lehetőséged van. Gyer-
mekeidet ne akard már nevelni! Szeretni akard őket! Ne nyugtalanítson az, 
hogy gyermekeid élete nem úgy alakult, ahogy te szeretted volna! A nyugta-
lanság nem segít sem téged, sem őket! Amiről nem tehetsz, azért nem fe-
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lelsz! Amiről pedig tehetsz, és nem jól tetted, azt már régen megbocsátottam 
neked! Bízz hát jobban az Én mérhetetlen szeretetem, irgalmam valóságá-
ban!

             Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!
*******************************************************

1646.
Kérdező: HOL TARTOK?

1. Megkaptam a prófétaság lelkét?
2. Valóban elvágtam az égi csatornát?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Isten gyermeke vagy! Ennél nagyobb kitüntetés nem érhet! Akiben 

Isten Lelke él, az főleg az áldozatos szeretet vállalásában tűnik ki! A próféta-
ság Lelke minden megkeresztelt emberben jelen van, mert az Én népem pró-
fétai nép! De Lelkem csak abban és akkor tud működni, aki nem önmagával 
van elfoglalva, hanem szíve szeretetének kiáradásával, és akkor, amikor épí-
teni, buzdítani és vigasztalni kell!

2. Szó sincs róla, hogy elvágtad volna az égi csatornát! Azt jobban vi-
gyázzák az ég angyalai, semmint csak úgy egyszerűen el lehetne vágni!

Imáidban, ha dicsőíted Istent, lelked rá fog látni arra, hogy mennyire 
szeret téged az Isten! Ne olyan felötlő mondatokkal foglalkozz, amilyeneket 
leírtál, és melyek jelentését kérdezed, és amelyekre nem is válaszolok. 

Foglalkozz azzal,  hogy hogyan tudnál jobban másokért élni! A földi 
életnek kizárólag a megélt szeretet ad értelmet! Minden, ami körülvesz, min-
den, amit magadban hordasz, eszközök arra, hogy okosan élni tudd a szeretet 
életét! Ha ezeket erre használod, akkor gazdagítani tudlak lelkileg! Az ég an-
gyalai is ebben, a gyakorlati szeretet megélésében akarnak segítségedre lenni, 
mert neked sem lehet más a boldogságod útja, csak ez!

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

1647.
Kérdező: SZERETNÉK MEGGYÓGYULNI!

1. Véleményt kérek önmagamról!
2. A gyógyulásnak mik a feltételei?
3. Földi mesterem van-e?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Én is ezt kérem tőled! Önismeretről csak akkor mondhatnál le, ha 

nem érnél rá megvizsgálni, hogy hol tartasz! Ilyen viszont nincs!
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Minden reggeli ima arra való, hogy belecsomagoljátok az elinduló nap 
programját, és erre kérjétek az Én áldásomat. Az esti imában  pedig meg kell 
vizsgálnod, hogy a reggeli imádban átgondolt akaratomat mennyire sikerült 
megvalósítanod. Az önismeretnek ezt  a szellemi munkáját  sem tőled, sem 
mástól át nem vállalom. Pontosan a ti érdeketekben nem vállalom át!

2. A testi, idegzeti bajok forrása minden esetben az alázatos szeretet hi-
ánya. Itt az alázat alatt nem az önleköpködést értem, hanem azt a gyermeki, 
egyszerű Rám figyelést,  amelynek következménye az,  hogy önmarcangoló 
elvárások helyett a várakozás, az Irántam való bizalom jellemezzen önma-
gaddal szemben is!

3. Akkor van mestered, ha választasz magadnak. Az a mestered, aki is-
meri reggeli és esti imáid tartalmát, és azért ismeri, mert te rendszeresen be-
számolsz neki ezekről, hogy véleményt mondjon róluk.

Kedves Barátom! Hidd el, hogy felnőtt embert nem lehet javítani! Sem 
Isten, sem ember nem képes erre! Javulni viszont mindenki tud! Javulni az 
akar, aki Istennel, emberekkel egyaránt ennek érdekében építi ki kapcsolatát!

         Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1648.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

1. Egy nagy falat építettem álmomban, ami összedőlt, de nem  temetett 
     maga alá senkit.
2. Halott férjem segítséget kért tőlem. Imádkoztam érte.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden ami történik veled,  akár álomban, akár ébrenlétben,  azért 

történik,  mert  lehetőséget akar nyújtani  számodra,  hogy életed értelmét,  a 
benső békét, tehát a Velem való kapcsolatodat egyre jobban át tudd élni.

Sok dolgot tartasz fontosnak, pedig csak egy a lényeg: a szeretni taní-
tás,  amelynek alapja a szívedben élő szeretetem megnyilvánulása (Lukács 
10;42)!

A halál pillanata azért nagyon tartalmas mindenki számára, mert lepe-
reg előttetek egész életetek, és látni fogjátok, hogy hogyan gazdálkodtatok az 
időtökkel! Mindenkinek ledől az a fala, amit homokra épített (Máté 7;26)! 
Amíg időd van tehát, arra törekedj, hogy tartalmas legyen életed minden nap-
ja! Az ima és a szolgáló szeretet tudja tartalmassá tenni földi életeteket!
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2. A legjobbat teszel, ha imádkozol férjedért és azokért, akik úgy jut-
nak eszedbe, hogy ezt kérik tőled. Az imának mindenképpen áldást sugárzó 
ereje van!

Életed  további  szakaszában  is  nagy segítséget  találhatsz  a  HANG-
könyvek által, mert Én ezeket azért diktálom, hogy építsenek, buzdítsanak és 
vigasztaljanak, erősítsenek benneteket.

Benned élek! És azért élek benned, hogy találkozz Velem! Ez valóban 
megtörténik, ha áhítatosan imádkozol!

                     Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!"
*******************************************************

1649.
Kérdező: TÖBB GYÓGYÍTÓ ENERGIÁRA VAN SZÜKSÉGEM

1. Jó úton járok?
2. Szeretnék nagyobb gyógyító energiához jutni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Minden életút két részből tevődik össze: találkozásokból, és e talál-

kozásokhoz való hozzáállásból.
Kérdésedre válaszolva tehát  azt  kell  mondanom, hogy vizsgáld meg 

hozzáállásodat azokhoz az eseményekhez és személyekhez, akikkel naponta 
találkozol. Nem az események és a személyek a fontos, hanem az, hogy úgy 
találkoznak-e veled, mintha Velem találkoznának, vagy nem. Ahhoz, hogy 
ezt fel tudd mérni, egyre jobban meg kell ismerned Engem! A Bibliában lévő 
evangéliumok alapján lehet Engem legtisztábban megismerni. Ha tehát kéred 
a Szentlélek segítségét az evangéliumok megértéséhez, s így olvasod azokat, 
akkor elindulsz azon az ÚTON, mely azonos Velem!

2. Nem nagyobb gyógyító erőre van szükséged, hanem a meggyógyulni 
akarók nagyobb hitére. Én sem tudtam elég gyógyító erőt árasztani olyankor, 
amikor ebben gátolt  a hitetlensége azoknak, akik körülöttem voltak (Máté 
13;58) 

Természetesen neked is  mindennap ápolnod, erősítened kell hitedet az 
áhítatos ima és az áldozatos szeretet cselekedetei által!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!
*******************************************************

1650.
Kérdező: ELLENE MONDOK A SÖTÉT ERŐKNEK!

Sötét erők kezdenek uralkodni rajtam, rajtunk!
HANG: "Kedves Barátom!
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A szellemvilág felé való kinyílás csak akkor hoz pozitív gyümölcsöket, 
ha Általam, Velem és Bennem történik ez. Azok a beavatások, amelyek ma 
annyira gyakoriak köreitekben, csak akkor lehetnek pozitív módon eredmé-
nyesek számotokra, ha ezeket őszinte bűnbánat és az Általam történt megbo-
csátás előzi meg. E nélkül feltétlenül veszélyesek!

Nem véletlen, hogy az eddig sokat megélt úgynevezett nagy egyházak 
általában óvakodnak attól, hogy híveiket a szellemvilág felé irányítsák. Ta-
pasztalatból tudják, hogy gyakran ebből nagyobb kár származik, mint előny! 

Bizonyos tekintetben igazuk van! Minél finomabb, kényesebb egy mű-
szer, annál nagyobb szakértelmet igényel annak kezelése. Lehet-e annál kifi-
nomultabb, kényesebb terület, mint a szellemvilág?

Ha magadban helyére akarod tenni a dolgokat, akkor meg kell tanulnod 
befelé dicsőíteni Istent, kifelé pedig feladatokban gondolkodni. Ez annyit je-
lent, hogy ne azt figyeld, hogy veled mit csinálnak, hanem azt, hogy te mit 
teszel! Ismétlem! Befelé Istendicsőítés, kifelé feladatok, szeretetszolgálat fel-
vállalása.

Te a Győztes oldalán állsz! Benned élek és érted élek benned!
          Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
1651.
Kérdező: CSŐD SZÉLÉN ÁLL ORSZÁGUNK

Családom és egész országunk anyagi és erkölcsi csőd szélén áll!
HANG: "Drága Gyermekem!

Mondanom sem kell, hogy nem Miattam vagytok abban a helyzetben, 
amiben  vagytok!  Országotok  nagy többséggel  ateista  vezetőket  választott 
magának. 

Egy ország anyagi jóléte nem az Én kezemben van, hanem azokéban, 
akik azt az országot irányítják. Amikor nem ti választottátok meg vezetőite-
ket, akkor ateista országotokban is jobb volt az anyagi helyzet, mint most. 
Igen, mert Magamra vállalhattam egy olyan anyagi keret biztosítását, melybe 
nem szabad döntésetek alapján jutottatok. De most más a helyzet!

Bár mondhatják sokan, hogy ők nem voltak a többség oldalán, amikor 
a többség istentelen emberek kezébe tette le földi országotok sorsát, s mégis 
szenvedniük kell a többség által megszavazott  gazdasági és erkölcsi ateiz-
must. Ez így igaz! Ezeknek mondom azt, hogy ma is mindenható az Isten az 
övéit illetően, tehát az istentelenekre nem szavazókkal kapcsolatban! Igen, 
mert ma is érvényes az, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. 
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Igen, mert aki nem kívülről, hanem belülről indul el az élet jobbá tevése út-
ján, az ma is megtapasztalja áldásomat! Megtapasztalja azt, amit olvashatsz 
Máté evangéliumának 6-dik fejezetében a 25-től 34-dik versig.

Nincs  külön  Mária  országa!  Illetve,  minden  ország  Mária  országa 
olyan értelemben, hogy minden ember, aki szeret Engem, az Isten országá-
nak várományosa, sőt, már itt és most hordozója! Én is, Anyám is mindenki-
hez hozzátartozunk, akik Hozzánk akarnak tartozni. Nem földrajzi kérdés ez, 
hanem hit- és szeretetmagatartás kérdése. Ne áltassátok magatokat! A legle-
hetetlenebb helyzetben is lehet boldog valaki, ha tudatosan befogad Engem 
szívébe!

Ha elolvasod János 14;23-at, akkor megérted, hogy a Mennyország van 
abban, aki Engem választott. A Mennyország pedig csak boldogító, csak ál-
dást hordozó lehet!

Drága Gyermekem! Gondod az legyen, hogy benned éljek! Gondod az 
legyen, hogy tudd megköszönni Istennek mindennap a hit és a szeretet életál-
lapotát! Gondod az legyen, hogy az Én békém éljen benned. 

Jöjjetek Hozzám, és vegyétek magatokra az Én igámat! Az Én igám 
nem a semmittevés, hanem annak a valóságnak átélése, hogy mindenki csak 
azért felel, amiről tehet, s minden körülményben lehet úgy szeretni, ahogy 
azt Én kívánom! Senkinek nem feladata a másik ember boldogítása! Boldo-
gítani csak Én tudlak benneteket! A te feladatod sem más, mint erre felhívni 
azok figyelmét, akik körülötted élnek. De felhívásod csak akkor lehet hiteles, 
ha magatartásodról leolvashatják azt, hogy Én valóban boldogságod vagyok! 

Hitelesen felkínálni a megtérést másoknak csak az tudja, aki maga is 
erre törekszik. Aki pedig megtérésre törekszik, az valójában arra törekszik, 
hogy Bennem megtalálja  szíve  békéjét.  Ezt  Én mindenkinek  lehetővé  te-
szem, aki nem azt tartja fontosnak, hogy Én ráhallgassak, hanem azt, hogy ő 
hallgasson Rám! Aki nem Engem akar önmagához formálni, hanem önmagát 
akarja úgy formálni, ahogy azt evangéliumaimban leírattam, azt Én soha el 
nem hagyom!

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Én ettől vagyok boldog. Ha te 
boldog akarsz lenni, akkor engedned kell, hogy az Én szeretetem békét te-
remtsen benned. Ezt azáltal  éred el, ha elhiszed azt,  hogy senki nem felel 
azért, amiről nem tehet, és azt, hogy mindenkinek önmagának kell vállalnia 
azt a gondolkodás-átalakítást, ami nélkül nincs boldogság. Vagyis, el kell fo-
gadnod, hogy senki nem tud más helyett megtérni!

Megáldalak LELKEM BÉKÉT TEREMTŐ EREJÉVEL!"
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*******************************************************
1652.
Kérdező: MAGAMRÓL ÉS EGY KICSIT A POLITIKÁRÓL

1. Harcoljak vagy várakozzak?
2. Tudok-e segíteni gyermekemnek?
3. Első királyunk helyesli számunkra az Európai Uniót?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A passzív magatartás csak akkor jogos, ha fizikai erő alkalmazásáról 

van szó. Ha tehát valaki tudja, hogy nincs igaza veled szemben, s így, tehát 
rossz indulatú veled szemben, akkor erőt adok ahhoz, hogy kimutasd nagy-
lelkűségedet a  cselekvés terén ( Máté 5;40). De akkor is ki kell fejezned sza-
vakkal, hogy az illető gonoszságot tesz (János 18;23). Ha viszont valaki arról 
van meggyőződve, hogy neki van igaza, akkor jogosan harcolsz jogaidért, 
mert ki tudja, hátha neki van igaza, s akkor te nem nagylelkű vagy, ha en-
gedsz, hanem becsületes, és a másik is az! 

Természetesen, ha a jogi igazság a másik fél oldalán áll, te akkor is le-
hetsz nagylelkű, s növelheted az általa megnyert per értékét az ő számára, ha 
már  egyértelmű,  hogy neki  volt  igaza!  De mindenképpen törekedned kell 
arra, hogy szereteted félelem nélküli,  értelmes,  bölcs lelkiállapotról tegyen 
tanúságot. Ezt így szoktam kifejezni: Legyetek bárányok, de nem legyetek 
birkák!

2. Ilyen kérdést ne Nekem tegyél fel. Azért vagy értelmes lény, hogy 
felmérd magadat  és körülményeidet.  Más dolog az,  ha valakinek szerepet 
adok, és más az, amikor valakinek felelősséget kell vállalnia tetteiért. Gyer-
mekeddel kapcsolatban ez utóbbi a helyzet. Légy bölcs, és dönts felelősség-
gel!

3. Első királyotok tudja, hogy a Szentlélek az egység, a kapcsolatok 
Lelke, ezért az egyes emberek és a különböző nemzetek összefogását szeret-
né látni. Ehhez minden segítséget megad nektek Isten és az ő szentjei. Fontos 
viszont tudnotok, hogy valós egységről és nem annak a látszatáról csak akkor 
lehet beszélni, ha az egység forrása a Szentlélek. Elvben tehát tisztán kell lát-
notok, hogy ateistákkal azért nem lehettek egységben, mert ők nem akarnak 
egységben lenni Velem! De nem lehettek egységben olyanokkal sem, akik 
gyakorlatilag  leigázni,  kihasználni  akarnak  benneteket!  Szeretetszövetség 
semmiképpen,  de  érdekszövetség  sem  jöhet  létre  addig,  amíg  a  becsület 
szintjén nem vagytok egymásra tekintettel!

                  Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!
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*******************************************************
1653.
Kérdező: KATASZTRÓFÁKRÓL ÁLMODOM

1. Miért álmodom katasztrófákról?
2. Hol tértem le az ÚTRÓL?
3. Hogyan lehet embereket Istenhez vezetni?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Álmaidnak külső és belső okai vannak. A külső ok az, hogy minden 

derűlátás ellenére is  katasztrofális helyzetben van az a világ, melyben éltek. 
A belső pedig az,  ki  kell  egyensúlyozódnod.  Az álomnak kiegyensúlyozó 
szerepe is van. A kiegyensúlyozottságnak másik neve a realitás. Ez nagyon 
fontos, mert minden ember hajlamos arra, hogy önmagát becsapja.

2. Amikor kezdtél elbizonytalanodni abban, hogy a józanság fontos ah-
hoz,  hogy valaki  boldog legyen. Vagyis,  amikor  különböző bódultságokat 
fontosnak kezdtél tartani magad számára, ahelyett hogy magaddal szembe-
sültél volna.

A rendszeres szembesülés önmagaddal nem valami szívderítő vállalko-
zás, de olyan ez, mint mikor a magasugró először visszarugózik, hogy aztán 
elérje célját. Aki meg akarja spórolni ez ilyen visszarugózást, az bizony hop-
pon marad!

Vállald hát a rendszeres szembesülést önmagaddal, s akkor elindulsz, 
belendülsz Felém, tehát Rám találsz, mint ÚTRA!

3. Okos és jogos a kérdés. Valakit Istenhez vezetni annyit jelent, mint 
megpróbálni megtanítani őt helyesen szeretni. Ennek feltétlenül feltétele az, 
hogy te tudj helyesen szeretni. Ehhez pedig nem elég tudnod azt, hogy nem 
szabad soha senkinek ártanod, hogy mindig mindenkinek meg kell tudnod 
bocsátani, hogy segítened kell ott, ahol erre lehetőséged van. Bár ezek na-
gyon fontosak, de csak akkor kivitelezhetők, ha elhiszed, és hited jutalmául 
megtapasztaltad  az  Én Lelkemmel  való  betöltődésemet.  E  nélkül  is  lehet 
ugyan helyesen szeretni - (egyes szerzetesrendekben voltak már ilyenek, ezek 
a lombik-szentek, akiket csodálni lehet, de követni nem! ) -, de e szeretetre 
másoknak kedvet teremtetni nem lehet. Istent-megtapasztalás nélkül nem le-
het, lélektani képtelenség tanúskodni a szeretet Istene mellett!

              Megáldalak SZERETETEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1654.
Kérdező: ÉLŐ-E A KAPCSOLATOM JÉZUSSAL?
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1. Valóban kapcsolatban állok Jézussal?
2. Ki a szellemi vezetőm?
3. Jézustól kapott meditációim hitelesek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Velem való kapcsolatod nagyobb valóság, mint amit érzékszerve-

iddel valaha is megtapasztalhatnál. A hited, vagyis a szíved szeme kell hogy 
tiszta és nyitott legyen. A tisztaság nagyon fontos! "Boldogok a tiszta szívű-
ek, mert  látják Istent!" (Máté 5;8) A nyitottsággal viszont nagyon kell vi-
gyáznod! Az okosság és az óvatosság az a két fegyver, amelynek mindig kéz-
nél kell lenni ahhoz, hogy ne ki-, csupán felhasználni tudjanak az emberek!

2. Az igazi lelki  mestered az az őrangyal, aki szívügyének tekinti azt, 
hogy segítségedre legyen. Ne adj nevet neki. Nevezd csak őrangyalnak. Ő 
azért a tiéd, mert szabadon adta magát a te szolgálatodra, és Isten után, a 
Szentháromság után ő az, akiből a leghatékonyabb szeretetenergia árad feléd! 
Ő égi édesanyáddal, Máriával is nagyon szoros kapcsolatban áll, s így elmél-
kedéseid rajtuk keresztül az Én áldásommal járják át egész lényedet.

3. Mindaddig termékeny és hiteles lesz minden meditációd, amíg nem 
azzal foglalod le magadat, hogy mennyire méltatlan vagy, hanem azzal, hogy 
Én, az Én Lelkem mennyire szeret, és él benned!

Legyen nagyon tudatos benned, hogy nem az a lényeg, milyen vagy, 
hanem az, hogy az Enyém vagy!

          Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1655.
Kérdező: BÖRTÖNBEN IS LEHET ÚJJSZÜLETNI?

1. Újjászülettem-e?
2. Gyógyíthatok-e máskor is itt a börtönben?
3. Édesapán szólhat hozzám?

HANG: "Édes Gyermekem!
1. Kemény utakon engedtelek járni azért, hogy egymásra rátaláljunk. 

De megérte!  
Természetesen újjászülettél. Azért mondom, hogy természetesen, mert 

akiben a börtönben egyértelművé válik az, hogy az Én életemnek a börtönön 
túl is folytatása kell hogy legyen, ez csak azért történhet meg, mert újjászü-
lettél,  vagyis  olyan  látásra  jutottál,  ami  nemcsak  egyszerű  elhatározás  a 
szebb, nemesebb élet felé, hanem egy olyan állapot, amelyben ezt úgy látod, 
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mint fölfedezést, és már előre biztosítani akarod ennek a fölfedezésnek foly-
tatását!

2. Mivel benned élek, ezért erőm rendelkezésedre áll. De tudnod kell, 
hogy a gyógyítás nem tartozik a lényeghez. A lényeghez az tartozik, hogy 
Engem fogadjatok be szívetekbe. Vannak emberek, akiknek éppen azért kell 
betegségeket hordozniuk, mert betegségük által egyenlítik ki azt a  számlát, 
amit előző életükben kellett volna már kiegyenlíteniük. 

Meg kell értetetni a gyógyulni szándékozókkal, hogy az igazi szeretet 
igazságban nyilvánul meg, az Általam képviselt igazság pedig szeretetben. 
Amikor tehát gyógyítok általad, akkor nem mindenkit és főleg nem azonnal 
gyógyítom meg, hanem úgy, hogy lelki fejlődése a testi gyógyulás által ne 
szenvedjen kárt!

3. Én szólok hozzád! Édesapád sem mondhatna mást, ha szólna hoz-
zád, mint amit Én mondok. Az ő számára most nem az a fontos, hogy szól-
jon hozzád, hanem az, hogy angyalaimmal beszélje meg megbeszélni valóit. 
Imádkozz érte! Ő is imádkozik érted! Ő Általam úton van Felém. Ezt az álla-
potát nem tudom most másképpen kifejezni a ti nyelveteken.

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

1656.
Kérdező: A GONDVISELÉS EGYBEN PASSZIVITÁS IS?

Mi a helyes:  teljesen a Gondviselésre hagyatkozás,  vagy nekem kell 
magamnak lépni?

HANG: "Drága Gyermekem!
Így nem lehet egy témához hozzáállni, ahogy te fölteszed a kérdésedet. 

Nem, mert mindkét része kérdésednek a lényeget érint! Velem kell állandóan 
mindent megtenned!

Egy lakásügy olyan dolog, amit meg kell oldani! Van olyan, hogy vala-
ki Nélkülem oldja meg, és van olyan, hogy valaki Velem oldja meg. Mind-
kettő  folyamat! Akik Nélkülem oldják meg, azok életében mindig csorbát 
szenved a  becsület!  Akik  Velem oldják  meg,  ott  is  sok  gond,  nehézség, 
problémák bogozása történik, de csak igazságtalanul lehet azt mondani enyé-
imre, hogy nem jártak el becsületesen!

A GONDVISELÉSRE hagyatkozás  soha nem jelenti  azt,  hogy Isten 
majd helyettetek megteszi azt, amit nektek kell megtennetek! Csak annyit je-
lenthet,  hogy veletek  munkálkodunk,  és  olyan  megoldások  felé  vezetünk 
benneteket, melyek elősegítik lelki fejlődéseteket is!
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Ha józan eszed azt mondja, hogy van lehetőséged lakásügyed megoldá-
sának érdekében tenni valamit, akkor azt meg kell tenned! Meg kell tenned 
még akkor is, ha nem az lesz az eredménye, amit szeretnél. Általában soha 
nem az eredmény a lényeg, hanem a FORRÁS! Vagyis az értelmes SZÁN-
DÉK!

Ha kitűztél magad elé egy célt, akkor e cél érekében kell lépned. Ad-
hatsz halasztást magadnak, ha a pillanatnyi szeretet mást kíván, de  a kitűzött 
cél ettől még cél marad. Ez így van mindaddig, amíg ennek értelmét látod. 
Ha nem tudsz magad dönteni, akkor meg kell kérdezned azokat, akiket kitű-
zött célod gyakorlatilag érint. Az önfejűség önmagában soha nem vezet meg-
nyugtató eredményre!

Drága Gyermekem! VELED VAGYOK! Nagyon fontos,  hogy növe-
kedj a hitben. A hittel kapcsolatban nem úgy van, hogy vagy van, vagy nincs. 
Amikor arról beszéltem, hogy legalább mustármagnyi legyen hitetek, akkor 
ezzel adtam tudtotokra, hogy a hit olyan képesség, amelyet csökkenteni, nö-
velni egyaránt lehet.

A hit növelése abban áll, hogy úgy kell gondolkodnod, szólnod és cse-
lekedned, mintha hinnél!  Minél jobban gyakorlattá válik ez benned, annál 
jobban nő a hited. A hit valóban csodákra képes, mert olyan energiákat tud 
felszabadítani, amelyek e nélkül életképtelenek!
   Drága Gyermekem! Megáldalak a HIT és a HŰSÉG LELKÉVEL!

*******************************************************
1657.
Kérdező: NEHEZEN VISELEM A MAGÁNYT

Férjem meghalt. Társra vágyom! Engedélyezve van ez?
HANG: "Drága Gyermekem!

Különböző vallások különböző módon vélekednek arról, hogy a házas-
társi hűség alatt mit kell érteni.

Én világosan és egyértelműen sokszor megválaszoltam ezt a kérdést. 
Többet és a teljességre törekedve kellene olvasnod a HANG-könyveket. En-
nek feltétlenül eredménye lenne az a szívbéke, ami után vágyódsz.

Nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek! A Bibliából mindent ki tud-
tok olvasni, és mindennek az ellenkezőjét is! De ha a Szentlélek működhet 
benned, akkor nem fogod félretenni a józan eszedet, mert az első kegyelem a 
természet, s embernél ebben benne van az értelem használata is. A Szentlé-
lek soha nem lehet sem értelmetlen, sem embertelen!
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Az a vallás, amelyet leveledben említesz, az BÁLVÁNYIMÁDÓ val-
lás! Igen, mert a Bibliát a Szentszellem szavaimnak tartja, holott a Bibliában 
meg is van jelölve, hogy kinek a szavait olvasod. Az kétségtelen, hogy mind-
egyik bibliás vallás többé-kevésbé azt mondja, hogy a Szentszellemet közve-
títi, s ez részben igaz is. De csak RÉSZBEN! Igen, mert a Szentlélek, aki egy 
VALÓSÁGOT közöl, sugall, nem változtatja meg tudatát, gondolkodási stí-
lusát annak, akin keresztül közli Önmagát! Ezért van annyi értelmezés! És 
azok, akik értelmezik, akkor válnak bálványimádókká, amikor saját értelme-
zésüket  imádják! Amikor  saját  értelmezésüket  igyekeznek rátukmálni  má-
sokra, megfosztva őket benső szabadságuktól, szinte  beszélőgéppé degradá-
lódnak. Már nem is érdekes számukra, hogy te vagy Lelkem mint akar mon-
dani, mivel csak a bennük lévő jelenlétemben hisznek! Sajnos, ilyenkor már 
meg sem fordul a fejükben, hogy Én  régen nem vagyok hatékonyan bennük, 
mivel az Én Lelkem a SZABADSÁG lelke.

Drága Gyermekem! Ne hagyd el eredeti vallásodat! Élj magad által vá-
lasztott  társaddal  Isten  iránti  szeretetben!  Hidd el,  Isten  nem embertelen! 
Szeret benneteket, és ég a vágytól, hogy elfogadjátok  Istentől azt a boldogsá-
got, amely már itt és most előíze a mennyei boldogságnak! 

             
                    Nagyon szeretlek, és megáldalak a

         JÓZANSÁG, a SZERETET, az ÖRÖM és a BÉKE LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1658.
Kérdező. NINCS ELÉG ÖNBIZALMAM

1. Egyéniség és személyiség között mi a különbség?
2. Mitől van a kisebbségi érzés?
3. Nem ellentmondás, ha segítek mást lelkiismerete szerint élni,
    ugyanakkor nem vállalhatok vele bűnrészességet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az egyéniség alatt a természetet szoktátok érteni. A személyiség alatt 

pedig  a  kapcsolatok  által  kiformált  természetet.  Gyenge  hasonlattal  élve 
olyan ez, mint egy hangszer és a hangja. A hangszerek különbözők, de hang-
jukat  feltétlenül  összhangban lehet  csak elviselhetővé  tenni  az  emberi  fül 
számára. Amint kibírhatatlan lenne az a hangszer, amely mindig kilóg a sor-
ból, mert képtelen ki nem lógni, ugyanúgy kibírhatatlan lenne akkor is, ha 
hol kilógna, hol nem. Egy egyéniség, melyet a magány hangszerel, személyi-
séggé a behangolás által válik, s ez csak kapcsolatok révén valósulhat meg.
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2. A kisebbségi érzés olyan hiúsági komplexus, amely az alázat hiányát 
jelzi. Annak az alázatnak a hiányát, amely úgy nyitott a jobb irányában, hogy 
a jelenben vállal minden mellőzést, megaláztatást, a meglátott jó érdekében.

3. Szó sincs semmiféle ellentmondásról! Mást lelkiismerete szerint ak-
kor segítesz élni, ha erővel nem akadályozod meg, hogy lelkiismeretére hall-
gatva éljen.  Bűnrészes  akkor  vagy,  ha  vállalod,  hogy mások  kedvéért  le-
mondj arról, hogy lelkiismereted szerint élj.

Szabadságkörödet tehát át nem lépheted a másik engedélye nélkül, és 
ha más átlépi a te szabadságkörödet, akkor ezt szóvá kell tenned! Ha nem te-
szed szóvá, akkor bűnrészes vagy.

Szeretlek és megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1659.
Kérdező: FÁRASZTANAK  KÖRÜLMÉNYEIM

1. Nehezen viselem el környezetemben a zajokat.
2. Nehezen viselem el munkahelyemen a bezártságot.

HANG: "Gyermekem!
Lényegében mindkét kérdésedre azonos választ kell adnom.
Mindaz, ami körülötted történik, olyan szerepet tölt be, amely rá akar 

nevelni téged valamire. Ez a valami minden esetben az önismeret körébe tar-
tozik. Igen, mert a körülmény mindig tükör is egyben.

Senki sincs arra kényszerítve, hogy erejét meghaladó körülményben él-
jen. Nincs, mert azért van józan eszetek, és azért vannak lehetőségeitek, hogy 
a józan ész diktálta módon törekedjetek elviselhetővé tenni körülményeite-
ket. A zaj ellen van füldugó, van kellemes zaj, hang, muzsika vagy egyéb 
olyan elfoglaltság, ami el tud távolítani a kellemetlen zajok forrásától.

Ha valaki már mindent megtett  annak érdekében, hogy elviselhetővé 
tegye az elviselhetetlent, és mégsem sikerült, akkor Én feltétlenül segítem őt 
abban, hogy ne csak elviselhető legyen számára  a lárma, ricsaj, stb., hanem 
még arra is fel lehessen ezt használni, hogy az illető a szeretetben növekedve 
lelkileg fejlődjék!

Lényegében ezeket az elveket kell szem előtt  tartani a munkahellyel 
kapcsolatban is. A munkahely is tükör, amely az önismeretre akar segíteni 
mindenkit. Csupán abban különbözik az előzőtől, hogy a munkahely egy föl-
di  feladatra,  a kenyérkeresetre predestinál,  s  mindenkinek fel  kell  mérnie, 
hogy megéri-e e cél érdekében vállalni azt a szenvedést, amit a munkahely 
elviselése okoz.
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Valamikor azt mondtam, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek. És 
mondhattam azt is, hogy a hívőnek minden lehetséges, tehát Velem mindenre 
képesek vagytok, ami lelketek fejlődését elősegíti! Most is ezt mondom!

        Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1660.
Kérdező: FOGALOM-TISZTÁZÁST KÉREK!

1. Mik a dimenziók?
2. Van-e összefüggés a dimenziók és a csakrák között?
3. Különböző dimenziókkal hogyan lehet kapcsolatot teremteni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Dimenzió alatt olyan léttereket szoktatok érteni, amelyek minőségi-

leg különböznek egymástól. Ezeket különböző szempontok szerint szoktátok 
osztályozni. Ezért nincs értelme arról beszélni, hogy hány van belőlük, mert 
döntő a szempont, ami szerint történik az osztályozás.

2. Ha a dimenzió léttér, akkor természetes, hogy összefüggés van  más 
dimenziók és nem dimenziók felé való nyitottság helye - mert ez a csakra - 
és a léttér között.

3. Más dimenziókkal  érdeklődés által  lehet kapcsolatba kerülni.  Ah-
hoz, hogy ne sérüljön meg valaki a szellemek létterét vizsgálva, tehát ahhoz, 
hogy valaki úgy tudjon kapcsolatot teremteni a szellemekkel, hogy lelkileg 
ne sérüljön, nagy óvatosságra és okosságra van szükség. Jól csak akkor jársz 
egészen biztosan e téren, ha Velem, angyalaimmal akarod felvenni a kapcso-
latot. Ezt úgy éred el, ha Hozzám vagy angyalaimhoz emeled lelkedet, értel-
medet.

Abból szinte soha nem jön ki jó, ha valaki nem saját szeretetének nö-
velésére akar kapcsolatba kerülni Velem, angyalaimmal. Ha pedig más szel-
lemekkel, lelkekkel akarja valaki felvenni a kapcsolatot, akkor alig menthető 
meg az idegbajtól.

Szeretetem eddig is érezhetted! Maradj hű Hozzám! Ez feltétele bol-
dogságodnak.

             Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************

1661.
Kérdező: VÁROM AZ ÉG SEGÍTSÉGÉT!

1. Bűneimre kérek bocsánatot!
2. Égi segítséget kérek magam és enyéim számára!
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3. Kérek egy szentmisét egy meghalt jó emberért!
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Már régen megbocsátottam neked! Hidd el, hogy az a szeretet, amely 
Bennem él irántad, nem lehet kevesebb, mint az, ami benned él azok iránt, 
akiket szeretsz. Ha szeretsz valakit, akkor te is meg tudsz bocsátani azoknak, 
akik tőled bocsánatot kérnek! Hát mennyivel inkább tudom Én ezt megtenni, 
ha azt látom, hogy valaki fájlalja bűneit! Jobban higgy irgalmamban! Az te-
gyen boldoggá,  hogy Én mérhetetlenül  szeretlek téged! Már most,  a földi 
életben békét akarok teremteni  szívedben.  De hiába teremtek békét annak 
szívében, aki ezt nem hiszi el! Ezért kérlek, hogy HIGGY!

Arra törekedj, hogy vedd észre még a fájó, kellemetlen helyzetekben is 
mindent csak azért engedek meg, hogy lelkileg fejlődj! Én soha nem hagyom 
magukra gyermekeimet! 

2. Csak azon és akkor tudok segíteni, aki és amikor Felém fordul. Azt 
nem tehetem meg,  hogy erőszakkal  fordítsak bárkit  is  Magam felé.  Azért 
nem tehetem meg, mert akkor nem tisztelném szabadságát. Sajnos, lehet El-
lenem dönteni! Az ilyen döntés kétségtelen, hogy árt annak, aki így döntött, 
de azoknak, akik Engem szeretnek, még az ilyen döntések is, tehát mások 
gonoszsága is, csak javukra válhat! Én a szeretet körén belül mindenható va-
gyok! De csak a szeretet körén belül! Aki Engem nem szeret, az elvágta azt a 
vezetéket, amelyen keresztül segíthetném őt. De aki engedi, hogy kapcsolat-
ban maradjak vele, annak tudnia kell, hogy ő a GYŐZTES oldalán áll még a 
legnehezebb körülmények között is!

3. Kérésed június 16-án (vasárnap) Székesfehérvárott teljesülni fog.
        Megáldalak a BIZALOM és a HŰSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1662.
Kérdező: ERŐT ÉS BÁTORÍTÁST KÉREK!

Bűneimre bocsánatot, környezetem szenvedéseire enyhülést 
kérek!

HANG: "Drága Gyermekem!
Én arra kértelek benneteket, hogy mindig legyetek készen a megbocsá-

tásra.  Nagyon természetes,  hogy csak azért  kérhettem,  mert  Én magam a 
megbocsátás vagyok!

Ha esténként imádkozol, és bocsánatot kérsz az elmúlt nap szeretetlen-
ségeiért, akkor nyugodt álmot tudok biztosítani neked. Igen, mert akkor ben-
ned élek! A szíved ilyenkor az Én otthonommá válik!
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Ami pedig a környezeted szenvedését illeti,  hát arra azt kell monda-
nom, hogy ezt enyhíteni, elviselhetőbbé tenni csak akkor tudom, ha együtt 
akarnak működni Velem azok, akik egymásnak szenvedéseket okoznak.

Tudnod kell, hogy Én mindenre képes vagyok értetek és veletek, ami 
lelketek javát szolgálja, de helyettetek sem megtérni, sem lelkileg fejlődni 
nem tudok.

Amikor emberként a Földön jártam, akkor mindig ez volt a köszönté-
sem: béke veletek. Ez ma is leghőbb kívánságom! De ezt a békét csak az él-
heti meg, aki el is fogadja! A Tőlem származó szívbéke nem ruha, amit má-
sokra rá lehet húzni, hanem egy olyan Mellettem szóló döntés következmé-
nye, amely a hit, remény és szeretet életét indítja el abban, aki ezt a döntést 
Mellettem meghozta!

                    Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
                   HIT, REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
1663.
Kérdező: LEHET BELŐLEM PAP?

Pap szeretnék lenni!
HANG: "Kedves Kis Barátom!

Szíved vágya szép és nemes, de fontos tudnod, hogy házat csak olyan 
alapra érdemes építeni, ami minden vihart el tud viselni. Tehát SZIKLÁRA! 
E szikla nem más, mint a jelen pillanat megszentelése.

Neked tehát az a legfontosabb feladatod, hogy a jelenben törekedj az 
Én kedvemben járni! Ez akkor történik meg, ha mindennap elvégzed azt a 
feladatot, amit el kell végezned! És jól  végzed azt el!

Lehetnek szép álmaid a jövődről, de az alap, amire építened kell, az 
mindig a JELEN!

Neked ma kell jónak lenned, ma kell jól imádkoznod, ma kell jól tanul-
nod,  ma kell segítőkésznek lenned, ma kell vigyáznod arra, hogy  valakinek 
fölöslegesen bánatot ne okozzál, tehát ma kell szeretetben élned! A többi az 
Én dolgom veled!

Bennem még senki nem csalódott! Én még mindig boldoggá tudtam 
tenni azt, aki ezt Tőlem várta!

Kedves Kis Barátom! Téged senki nem tud úgy szeretni, mint Én! Ha 
hű maradsz Hozzám, akkor meg fogod tapasztalni azt, hogy mennyire igaz: a 
Mennyországot teremtem meg szívedben.

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!
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*******************************************************
1664.
Kérdező: NEM CSAK MAGAMÉRT KÖNYÖRGÖM

1. Világosságot kérek!
2. Társam lelkét gyógyítsd meg!
3. Bűneimre kérem a bocsánatodat!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Nincs  semmi  baj  képességeiddel.  Elégedj  meg  azzal,  hogy azok 

olyanok, amilyenek. Aki kevesebb, kisebb képességet kapott, attól keveseb-
bet is követelnek az égiek. Neked pont annyi az értelmi képességed, ameny-
nyire szükséged van ahhoz, hogy megértsd a lényeget, vagyis azt, hogy akkor 
is jó akaratú legyél, amikor más ezért kigúnyol téged. Akkor is tedd a jót, 
amikor nem érdemli meg az, akivel jót teszel. Akkor is szeretet legyen ben-
ned, ha bántanak. Ezekhez Tőlem mindig megkapod a megfelelő segítséget.

2. Társad olyan természetet hozott magával, amely őt magát is bántja. 
Nem szabad belemenned abba,  hogy nevelni  akard őt,  mert  abból mindig 
csak veszekedések vannak! Tegyen úgy, ahogy akar, csak arra ügyelj, hogy 
kedvéért te ne engedd, hogy gyűlölet legyen benned mások iránt. Te csak ön-
magadért felelsz. Az Én erőm segíteni fog abban, hogy cipelni tudd kereszte-
det, mint ahogy nekem is segítettek, amikor a keresztet hordoztam. Soha nem 
hagylak magadra!

3. Bűneidet már régen elfelejtettem! Tudom, hogy te nehezen felejted 
azokat el, de ez nem is nagy baj. Elég, ha tudod, hogy Én már régen megbo-
csátottam neked, és az egész Mennyország örül annak, hogy Hozzám akarsz 
tartozni, és hűséges akarsz maradni.

                   Megáldalak LELKEM EREJÉVEL!"
*******************************************************

1665.
Kérdező: SEGÍTSÉGEDRE SZORULUNK!

Uram! A Te segítségedet kérem mindannyiunkra!
HANG: "Drága Gyermekem!

Örülök annak a bizalomnak, ami szívedben van Irántam! Valóban min-
den problémának megoldása Nálam van! De meg kell mondanom, hogy csa-
ládod tagjai mindaddig, amíg nem ismerik fel, hogy Nálam van a megoldás, 
sok szenvedésen és csalódáson fognak átmenni. De végül Rám talál mind-
egyik! Csak rajtuk múlik, hogy ez mennyi időt vesz igénybe!
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Drága Gyermekem! Tele van a szíved aggódással, fájdalommal és ret-
tegéssel tieid iránt. Szeretnélek megnyugtatni!

A Te áldozatos szereteted már eddig is sokat segített abban, hogy segí-
teni tudtam azokon, akik körületted élnek. Bízom benned! Nagyon szeret-
ném,  ha  megtapasztalnád,  hogy mennyire  szívemen  viselem  tieid  sorsát. 
Majd csak itt, az örökkévalóságban fogod látni, hogy egyetlen imád, egyetlen 
felajánlott áldozatod sem volt hiábavaló. És azok, akikért most aggódó szere-
tettel könyörögsz Hozzám, szintén majd itt látják meg, hogy ki is voltál te az 
ő számukra! Légy türelemmel! A te szereteted meghozza méltó gyümölcsét! 
Engem nem lehet nagylelkűségben felülmúlni!

Mindannyitokat nagyon szeretlek, és a te Irántam való szereteted óriási 
kegyelmeket indít el felétek! Csak bízzál, légy állhatatos, és megtapasztalod 
szeretetem erejét, erőmnek szeretetét!

          Megáldalak a BIZALOM és a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************

1666.
Kérdező: TÁRSAMMAL IS TÁRSTALAN  VAGYOK

Társam nem segít. Mit tegyek?
HANG: Drága Gyermekem!

Leveled alapján egyértelműnek kell lenni előtted, hogy társad már ré-
gen elhagyott. Akit elhagytak, annak reálisan be kell látnia, hogy önmagának 
kell döntenie további sorsáról. Az önámítás nem vezet sehová! Van ugyan 
olyan, hogy valaki neveltetése folytán feláldozza életét társáért úgy, hogy azt 
a hűséget tartja csúcsértéknek, amely az ő oldaláról akkor is szilárd marad, 
ha a másik már régen hűtlenné vált. Ilyenkor a jóhiszeműség sok mindent 
megmagyaráz. Aki Értem áldozza életét, annak nem kell ezt az utat követni! 
Nem  az  áldozattá  válás  a  csúcsérték,  hanem  azé  az  IGAZSÁGÉ,  mely 
SZERETETBEN nyilvánul meg!

Ha elhagytak, akkor már nem szólhat bele életedbe az, aki elhagyott! 
Minden gyermekről, minden családtagról tudnod kell, hogy azok csak addig 
a tieid, amíg gondviselőnek rendeltelek melléjük. Mindenki az Én gyerme-
kem! Ez akkor is igaz, ha ezt valaki nem veszi tudomásul, és más gyermeké-
nek gondolja magát.

Igen  Gyermekem!  Szabaddá  kell  válnod  attól  a  megkötözöttségtől, 
amely azt sugallja, hogy segítsd azt a gyermekedet, aki már saját lábán áll. 
Neked arra kell törekedned, hogy olyanokon segíts, akik valóban rászorulók, 
akik valóban éheznek, valóban nincs fedél a fejük felett, valóban rongyokban 
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élnek. Országotokban ez nem könnyű eset, mert sokan azért tűnnek szegény-
nek, mivel nem vállalnak Engem, a Szeretetet! Ezek nem azok a szegények, 
akiket boldogoknak mondtam!

A szenvedés és a benső béke együtt tud élni, amíg Értem teszed azt, 
amit teszel. Azt nem tudom előre megmondani neked, hogy mit és hogyan 
kell tenned, mert azért vagy ember, hogy vállald tetteid következményeit. De 
azt meg tudom ígérni, hogy amíg Értem teszed azt, amit teszel, Én veled va-
gyok, és érted vagyok veled!

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

1667.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL ÉLNI!

1. Szellemi segítőm hangját hogyan hallhatom?
2. Miért nincs megfelelő munkám?
3. A mélyből jövő csuklás mit akar jelezni?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Meg  kell  tanulnod  elcsendesedni!  Amennyire  lehetséges,  külső 

csendre is szükségetek van ahhoz,  hogy meghalljátok a lelkiismereteteken 
keresztül megszólaló szellemi segítőtök hangját. De a legfontosabb a befelé 
koncentráltság! Tehát olyan benső csend megteremtése, amelyben a fantázia 
nem viszi el mellékvágányra gondolataidat!

2. Mindig az a munka megfelelő, ami elvégezhető! Isten senkitől sem 
kíván lehetetlent. Ha mégis, akkor Ő végzi azt el általatok.

Kérned kell szemeket, hogy vedd észre, mi az, amivel el kell foglalnod 
magadat, mert aki nem ad magának munkát, annak ad az ördög!

A munkánál  nem az a döntő,  hogy van vagy nincs valakinek kedve 
hozzá, hanem az, hogy ésszerű-e az, amit tesz vagy sem! Jó, ha van pozitív 
érzelmi töltet egy munka végzésénél, de ez nem tartozok a lényeghez. Amint 
a szeretés is akarati, jó akarati aktus, és nem érzelmi hangoltság kérdése, úgy 
a munkában is azt kell látnod, hogy ésszerű vagy nem ésszerű, bármilyen ál-
dozatba is kerül. Az ésszerűség könnyen kontrollálható, mert amit mások, jó 
akaratú emberek annak látnak, az biztosan az is. Az önfejűség előbb-utóbb 
zsákutcába vezet!

3. Csuklásoddal senki nem akar közölni veled semmit. Nem másból, 
hanem belőled indul ki ez a testi megnyilvánulás. Ha ezt nem fogadod el, ak-
kor előbb-utóbb az idegosztályon fogsz kikötni!
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Kedves  Barátom!  Szeretnélek  megóvni  olyan  életfelfogástól,  amely 
nem a rendet, hanem a zavart növeli benned. Hidd el, hogy a bódulat és a 
boldogság között ég és föld a különbség! A zavar csak elbódít benneteket. A 
boldogság egy olyan rendnek a következménye és egyben velejárója, amely 
átlépve az önfejűség határát, megnyugszik saját szabadságkörén belül, és le-
hetőségeit látva és felhasználva növekszik a szeretetben.

              Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1668.
Kérdező: MI LESZ VELÜNK?

1. Kisfiamnak valami baja fog történni? 
2. Együtt maradunk élettársammal?  
3. Apám nem fogad el. Mit tegyek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Személyekre lebontott jóslásokba nem bocsátkozom. Csak ártanék, 

ha ezt tenném. Neked is meg kell tanulnod, hogy gyermekeddel való kapcso-
latodban a lényegre tedd a hangsúlyt. A lényeg pedig nem az, hogy külsőleg 
mi fog történni vele, hanem az, hogy lelkében Hozzám akar-e majd tartozni 
vagy sem. 

E téren a te feladatod semmi más, mint az, hogy a Velem való kapcso-
latodról neki is és mindenkinek olyan véleménye legyen, amely örömömre 
szolgál! Igen, mert csak ez lehet a te életed boldogságának is az alapja.

Az, hogy gyermekeddel mi történik, a lényeget érintve, nem a te ügyed. 
Az, hogy veled mi történik, az a te ügyed. A gyermeked nem a tiéd, hanem 
az Enyém, mint ahogy te is az Enyém vagy!

2. Két ember szabad döntésébe nem szólhatok bele! Itt is azt kell mon-
danom, mint az előző kérdésedre adott válaszom elején mondtam. Senki ne 
várjon Tőlem személyre lebontott jóslást!

3. Csak a benned élő szeretet a döntő! Amíg szeretet van benned, addig 
Én mindig gondoskodom arról,  hogy megkapd azt a szeretetet,  ami lelked 
fejlődéséhez szükséges.

Veszélyes út az, ha valaki a másik ember viselkedésétől várja saját éle-
tének rendezését, benső békéjét. Óvakodj ettől az úttól.

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

1669.
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Kérdező: SZÁNDÉKOM SZERINT LESZEK BOLDOG?
A boldogság után vágyam teljesül e szándékom szerint?

HANG: "Kedves Barátom!
Leveledben fölvetett kérdést szoros kapcsolatba hozod környezeteddel 

és a földi élet külső eseményeinek összhangjával. Szeretnélek kiemelni ebből 
a sehová nem vezető életfelfogásból!

Az eddig megjelent HANG-könyvekben (eddig 12 kötet) vezérfonal-
ként tanítalak benneteket arra, hogy a Velem való jó kapcsolat az egyetlen, 
ami képes boldoggá tenni benneteket! Isten minden szellemi teremtményét 
Önmagára teremtette Általam, Velem és Bennem! A szellemi lények, tehát 
az ember is, csak annyiban érdekesek egymásnak, amennyiben e CÉL eléré-
sében segítik egymást. Ez azt jelenti, hogy szoros életkapcsolat - házasság, 
barátság - csak akkor érdemli ki a boldogító jelzőt, ha Hozzám segítitek egy-
mást.  Sem ember,  sem eszmény,  sem házasság,  sem barátság,  semmiféle 
kapcsolat nem képes emberré tenni az embert. Erre egyedül Isten képes! Én 
is csak azért tudtam boldog ember lenni, mert emberré és boldoggá, ami egy 
és ugyanaz emberi szinten, az Atya által lettem! Tehát minden, ami körülöt-
ted van, és minden képesség, ami benned van, eszköz arra, hogy Általam 
boldog légy! Ha nem erre használod, akkor embertelen és boldogtalan leszel, 
mint ahogy embertelenek és boldogtalanok mindazok, akik számára Rajtam 
kívül más végcél is létezik, más a fontosabb.

Kedves Barátom! Ha már elolvastad, átgondoltan elolvastad az eddig 
megjelent Hang-könyveket, akkor csak idő kérdése, és megvilágosodik előt-
ted az, hogy környezeted, körülményeid is csak úgy alakulhatnak - amíg Ér-
tem élsz -, hogy segítsék szellemi, lelki fejlődésedet, tehát azt, hogy megfele-
lő módon növekedj a szeretetben, békében, boldogságban.

Amikor  azt  mondom,  hogy nagyon szeretlek,  akkor  a  Bennem lévő 
boldogságról teszek tanúságot. Szívesen és örömmel megosztom veled bol-
dogságomat, ha befogadsz életedbe úgy, hogy abszolút ELSŐ lehetek nálad. 
Akkor vagyok abszolút első, ha nincs második! Vagyis, ha mindig Én adom 
meg Lelkem által azt a napi programot, amit reggeli imádban megbeszélsz 
Velem, és ha mindig Velem kontrolláltatod magad az esti imádban.

              Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1670.
Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK! MI ENNEK AZ AKADÁLYA?

1. Mire figyeljek fejlődésem érdekében?
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2. Egy szellem-hölggyel beszélgettem álmomban, majd egy Fény
    jött felém. Ahogy növekedett bennem a szeretet, úgy jött felém.
3. Van vagy nincs duál?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szíveden keresztül rávezettelek arra az ÚTRA, amely Velem azo-

nos. Így kapcsolatba kerültél azzal az újjászületéssel,  melyről János evangé-
liumában, a 3-dik fejezet 3-dik versében olvashatsz.

Tanulj meg türelmesen várakozni! Nincs jobb eszköze az önismeret-
nek, mint az, ha reggel megbeszéled Velem az elinduló nap várható esemé-
nyeit, ezekre kéred áldásomat, és este ugyancsak megbeszéled Velem, hogy 
hogyan sikerült az elmúlt napod. Ha ez nincs, akkor nem segít semmiféle ön-
ismereti tanfolyam. Ha ez van, akkor ez képes helyettesíteni mindenféle tan-
folyamot.

Drága Gyermekem! Engem kell megismerned! Csak ha erre teszed a 
hangsúlyt, akkor juthatsz helyes önismeretre. Semmit nem ér az az önisme-
ret, amely nem az Engem megismerésből nő ki! Hidd el, kárhoznak el csodá-
latos képességű pszichológusok, olyanok, akik a legkülönbözőbb önismereti 
teszteket, módokat találták ki, és nem jutnak el arra a boldogságra, melyre 
sokan, akik semmit nem foglalkoztak tudományos önismerettel, de szerettek 
Engem, és ezért fontos volt számukra, hogy egyre jobban megismerjenek En-
gem, és így megtalálták önön boldogságukat!

2. Őrangyaloddal beszéltél álmodban! Azért angyal, mert az Én küldöt-
tem, és azért őrangyal, mert hozzád küldetett! A Fény mindig Én vagyok, és 
való igaz, hogy ahhoz közeledem, akiben szeretet ég, és minél tisztább vala-
kiben a szeretet, annál közelebb kerülhetek hozzá, míg végül olyan lelki egy-
séget alkotunk, amilyen egyek vagyunk az Atyával!

3. Bizonyos értelemben van, bizonyos értelemben nincs DUÁL!
Olyan értelemben van, hogy mindenki duálja annak a másiknak, akit állapot-
szerűen segít Hozzám. Ilyen általában csak egy lehet egy ember életében (há-
zastárs, jó barát).

Olyan értelemben nincs duál, hogy Isten választja azt ki, és a te Hoz-
zám tartozásod az ő magatartásától  függne. Isten mindenkit  Önmagára te-
remtett, és az, aki vállalja, hogy állapotszerűen Hozzám segíti társát, az ad-
dig duálja, amíg ezt teszi. Te is csak olyan értelemben lehetsz valakinek du-
álja, hogy állapotszerűen hozzám akarod segíteni társadat.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
**************************************************
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1671.
Kérdező: MI A NYELVEKEN-SZÓLÁS?

A nyelveken szólásról szeretnék hallani!
HANG: "Drága Gyermekem!

A nyelveken szólást imává a szándék teszi. Mindenki bármely képessé-
gét felajánlhatja az Istennek! A Szentlélek a felajánlott képességet elfogadja 
és használja. Ha valaki a nyelvkészségét ajánlja fel, vagyis úgy ad ki hangot, 
hogy mozgatja a száját és forgatja a nyelvét, akkor a Szentlélek végzi a töb-
bit.

A nyelvima nem közösségi ima. Aki nyelveken imádkozik, az önmagát 
építi, mivel olyan benső nyitottságot él át, amely alkalmassá teszi őt külön-
böző benső szorongások, helytelen gátlások feloldására.

Jól teszed hát, ha naponta imádkozol nyelveken, mert ezek az imák na-
gyon ki tudják szellőztetni lelked szobáit, és így idegileg erősítenek téged.

Mások előtt csak akkor használd ezt a karizmát, ha van, aki meg is tud-
ja magyarázni nyelvimádat. A nyelvima nem feltűnéskedésre való!

A nyelvima bár a legszerényebb adományok közé számít, de mivel a 
Szentszellem adománya, ezért nagyon értékeld és használd!

        Megáldalak a HÁLA és a DICSŐÍTÉS LELKÉVEL!"
*******************************************************

1672.
Kérdező: JÓ, HA KÜLÖNC VAGYOK?

1. Házasságom zsákutcába jutott. Van kiút?
2. Többeket meghökkent, életmódom, táplálkozásom.
3. Mit tehetek szüleimért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden zsákutcából csak fölfelé van kiút! Tehát van kiút!
2. Az természetes, hogy mindenki olyan életmódot folytasson, úgy táp-

lálkozzék, ahogy neki jólesik. Arra azonban ügyelned kell, ha lelki hasznot 
akarsz meríteni az átlagtól eltérő életmódod, táplálkozásod által, hogy a leg-
messzebbmenőkig el  kell  kerülnöd a feltűnést!  Nem jó,  ha másoknak be-
szélsz erről, mert akkor lelki hatása nullává degradálódhat. Márpedig mégis-
csak a lelki hatás a lényeg!

Ha tőled telhetőleg mindent megtettél azért, hogy magánügyed marad-
jon a másoktól eltérő életmódod, táplálkozásod, akkor nem kell a többivel 
törődnöd.
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3. Mindenkinek, de főleg a szülőknek csak akkor lehet hatékony taná-
csot adni, ha ők azt  kérik! Imádkoznod azért kell,  hogy  megértsd őket. A 
megértés még nem jelent helyeslést is, de mindenképpen segít abban, hogy 
megfelelően szeresd őket, és csak olyankor szólalj meg, amikor remény van 
arra, hogy szavaid pozitív következménnyel járnak.

Benső szabadságod alapja az,  hogy hagynod kell  szüleidet  élni  úgy, 
ahogy ők akarják. Isten is ezt teszi!

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

1673.
Kérdező: MIÉRT ZAVARÓ MOST BENNEM A HANG?

Régebben szólt bennem egy tiszta HANG. Most pedig zavaró e hang 
          bennem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Egy mulasztás következménye az, ami most benned van. Elmulasztot-
tad kiépíteni magadban azt a szűrőt, amely nélkül az Én hangomat képesek 
elnyomni azok a zavaró állomások, amelyek a szemtelen szellemek szemte-
lenkedései.

Ha valaki azt akarja, hogy tiszta maradjon benne az Én hangom, akkor 
komolyan kell vennie a TANULÁST!  Tanítványom csak az lehet, aki komo-
lyan tanulni akar Tőlem! 

Átgondoltan kell  olvasnod az Evangéliumaimat,  a Bibliát,  a HANG- 
könyveket, a "Merre menjek?" című hittankönyvet és ezekhez hasonló szelle-
mi kincseket. Ha ezt teszed, akkor kitisztul benned az Én hangom, és meg-
szűnik minden zavaró állomás negatív hatása. Ezt a munkát nem spórolhatja 
meg senki, ha tanítványom akar lenni. 

Tanítani pedig csak az taníthat az Én segítségemmel, aki vállalja, hogy 
tanítványom legyen! Fontosak a megtapasztalások is, de a legfontosabb a ta-
nítvánnyá levés, tevés, tehát a tanulás!

Ha a fent említett forrásokat használod, s az említett könyveket beszéli-
tek át az általad említett csoportban, akkor az Én jelenlétem termékennyé vá-
lik számotokra, és gazdagodni, fejlődni fogtok Általam!

A rendszeres  tanuláshoz  komoly önfegyelem kell!  Ehhez  feltétlenül 
megadom a szükséges ERŐT, ha valaki felvállal Engem!

Irántad való nagy szeretetem nem üres szavakból áll, hanem olyan te-
vékeny erőátvitelből, amely megsokszorozza erődet, és képes megteremteni 
benned a tisztánlátás karizmáját.
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Vállald tehát  úgy a tanítás  útját,  hogy annak forrása tanulás legyen. 
Mégpedig az Általam és Velem az Engem megjelenítő tanulásé.

             Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1674.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL MEDITÁLNI!

1. Csak Jézus útját akarom járni!
2. Hogyan kell jól meditálni?
3. Hogyan segíthetek magamon, másokon?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Okos kijelentés! Csak az Én utamon lehetséges olyan szembesülés, 

amely megfelelő nyitottságot teremt benned Felém. Mindaddig, amíg tudod, 
hogy legalább törekvésedben azt kell megcéloznod, hogy Velem élő kapcso-
latban légy, te nem járhatsz helytelen úton.

Te az Enyém vagy, és Én a tiéd! Ez tény! E ténynek ápolása az, amire 
naponta kell vállalkoznod. 

Mivel Én azonos vagyok az Általam kívánt úttal, ezért nagyon fontos 
az, hogy minél többet tudj Rólam! Engem nem lehet másképpen megismerni 
csak úgy, hogy foglalkozol Velem. Velem csak az foglalkozik érdemben, aki 
nem elégszik meg azzal, hogy tudja, hogy vagyok! Ez édeskevés! Szinte a 
nullával egyenlő! Engem tanításaim útján lehet és kell megismernetek. E nél-
kül nem megy!

Nem szabadna lenni olyan napnak életedben, hogy ne olvasd evangéli-
umaimat, vagy a HANG könyveket, vagy a "Merre menjek?" hittankönyvet!

Óriási tévedésben vannak azok, akik azt hiszik, hogy ismernek Engem, 
mert hallottak Rólam, mert találkoztak Velem! Senki nem ismerhető meg az-
által, hogy beszélnek róla vagy találkoznak vele! 

Sajnos, Velem is úgy vagytok, mint sokan, akik látnak, hallanak egy-
egy órás ismertetést a tévében valakiről, s már azt hiszik, hogy ismerik is azt, 
akiről az ismertetés szól. Az ilyen ismertetések csupán beköszöntések! És ha 
valaki ezzel megelégszik, az könnyen becsapja magát!

Csak az indul el az Engem megismerés útján, aki alaposan és rendsze-
resen elmélyed tanításomban. Aki mer kérdezni Velem kapcsolatban, és nem 
nyugszik, amíg értelmileg megnyugtató választ nem kap.

Valamikor ezt mondtam: "Nektek adatott TUDNI az Isten országának 
titkait (Lukács 8;10)!" Ez ma is áll! Akiknek ezt mondtam, azokat évekig ta-
nítottam szinte naponta!
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Szellemi munkát várok hát el tőled és nem felületes ismeretet! Az fog-
lalkozik tehát Velem, aki nem a létemmel, hanem a tanításommal foglalko-
zik! És ezzel már rá is térek a második kérdésedre.

2. Jól akkor meditálsz, hogy elcsendesedés után rákoncentrálsz tanítá-
som valamelyik pontjára, és a benned lévő Lelkem által igyekszel ezt tisztáz-
ni magadban úgy, hogy annak gyakorlati következménye is legyen az életed-
re.

Az a keleti világ, amely nem ismeri az Én tanításomat, a meditációk 
során belemélyedhet saját emberségébe, s onnan meríthet fényt. De aki már 
tudja, hogy Én vagyok, annak azt is tudnia kell, hogy Én a világ VILÁGOS-
SÁGA vagyok! EZZEL a FÉNNYEL kell találkoznia az elmélkedőnek a me-
ditálásban. 

Tehát a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás, 
a lehetőségek szerinti segítés útját kell meglátnia annak, aki jól elmélkedik, 
aki jól meditál!

3. Ha megtanulsz jó meditálni, akkor napra készen látni fogod, hogy 
hogyan kell segítened ott, ahol erre lehetőséget látsz. Igen, mert Lelkem irá-
nyítja azokat, aki engedik, hogy hatékonyan éljek bennük.
    Kedves Barátom! Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
1675.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETTEM?

1. Gyakran elfog a sírás.
2. Álmaimról s egy csodálatos Nap-csodáról
3. Újjászületésem befejődött-e már?

HANG: "Drága Gyermekem!
Éppen azért, mert nagyon szeretlek téged, fel kell hívnom figyelmedet 

arra, hogy nem jó az, ha egymást azzal szórakoztatjuk, hogy veled mi történt, 
Velem mi történt, hanem arra kell tenned a hangsúlyt, ami Isten akarata ve-
led, Velem! Ez nagyon fontos!

1. A sírás lehet kegyelmi adomány és lehet ideggyöngeség jele is. Ke-
gyelem akkor,  ha tevékeny szeretetre  indít,  ideggyöngeség akkor,  ha nem 
tudsz vele mit kezdeni.

2. Álmaidról és a körülötted történt természeti jelenségekről szintén azt 
kell mondanom, amit a sírásról. Akkor hordoznak Tőlem küldött tartalmakat, 
ha mélyítik  benned önmagadról  való  megfeledkezést,  és  segítenek abban, 
hogy másokért élj! Ha nem ezt teszik, akkor nem Tőlem vannak!
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3. Ami pedig az újjászületésedet illeti, arról szintén tudnod kell, hogy 
senki sem születik újjá önmagáért csupán! Olyan értelemben természetesen 
önmaga javára születik mindenki újjá, hogy ennek következtében már nem 
kell újra születnie, de az újjászületés is csak arra való lehet a Földön, hogy 
aki  ezt  átélte  már,  az  képes  legyen életét  elveszíteni  (Máté 10;39  /  Márk 
8;35 / Lukács 9;24 és17;33).

Akkor mondhatod, hogy újjászületett ember lettél, ha a reggeli imáid-
ban Velem megbeszélt napot az Én szándékom szerint mások javára törek-
szel megélni. Akkor is újjászülettél, ha az esti imáidban be kell vallanod Ne-
kem, hogy az elmúlt napod nem úgy sikerült, ahogyan szeretted volna. Igen. 
Mert az újjászületett ember is magában hordja a régi ember hibáit, hűtlensé-
geinek sebeit, de éppen azért, mert ezeket már tisztán látja, lassan ezekből is 
kezd kigyógyulni.

A teljes tisztánlátás csak a földi élet befejezése után lehetséges. A földi 
életben az újjászületett ember: hitből élő ember. (Az igaz a hitből él! Róm 
1;17)

Nagyon szeretlek! E szeretetem által sok lehetőséget adok neked arra, 
hogy életed szeretetben gyümölcsöző élet legyen! Az újjászületett emberben 
fellelhető Lélek gyümölcseit elolvashatod a Galata levél 5;22-ben! Ha aka-
rod, ezek mind rendelkezésedre állnak!

             Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1676.
Kérdező: BENSŐ BIZONYOSSÁGRA  VÁGYOM!

1. Kaphatok információt a GYÓGY-KÖZPONTTAL 
    kapcsolatban?
2. Van bennem elbizonytalanodás. Jogos ez?
3. Mi segíthet további fejlődésünkben?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kérdésedre nem válaszolhatok egyértelműen, mert minden, ami em-

ber által is történik, sok-sok hibalehetőségeket hord magában.
Olyan méretű vállalkozást, amelyet ti felvállaltatok, általában nem le-

het egy generáción belül megvalósítani úgy, hogy minden pontosan a maga 
helyére kerüljön. Csupán alapokat lehet elkezdeni lerakni.

Saját földi életemben Én sem tudtam mást tenni, mint ezt. A többi a 
Lelkem tevékenységére várt. A Szentlélek viszont csak azokban tudta és tud-
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ja ma is folytatni a megváltást, megszabadítást, gyógyítást, akik ennek érde-
kében befogadják Őt magukba.

Amit ti elkezdtetek, az tartalmat adott eddig is napjaitoknak, és tovább 
is azt kívánja tőletek, hogy jó szándékkal, mindennap áldásomat kérve mun-
kátokra, Értem tegyétek azt, amit naponta szívetek kíván tőletek! Higgyétek 
el, hogy soha nem hiábavaló az a fáradozás, amit valaki Értem vállal. Akkor 
is  mérhetetlen  értéket  hordoz,  ha ennek semmi  látszatja  nincs  a  mulandó 
életben. Ismét csak saját vállalkozásomra hivatkozom. Halálom pillanatában 
tökéletes csődnek tűnt, és még ma is nem sok valósult meg abból, amiért a 
Földre jöttem. 

Higgyétek el, hogy a ti munkátok is egy alapvető tégla az Én életmű-
vemben. És ahogy Nekem, úgy nektek sem lehet vergődő, fáradságos munka 
nélkül előre lépnetek!

GYÓGYÍTÓ-KÖZPONT! Ez az Én szívem szeretete köztetek! Az Én 
szerető szívemnek keres helyet, és épít ki lehetőségeket a testben-lélekben 
gyógyulni vágyóknak az, aki ezen dolgozik. Hogy is lehetne meddő és hiába-
való az ilyen vállalkozás! Még ha semmi sem valósulna meg abból, amin 
dolgozol, a világtörténelem, az Isten világának történelme akkor is hordozni 
fogja neveteket, mert azt tettétek, amiért Én a Földre jöttem!

2. Minden kicsi magnak időre van szüksége ahhoz, hogy szárba szök-
kenjen, s még több időre, hogy gyümölcsöt teremjen. Ezen idők alatt sok vi-
hart, jégverést, az ártó rágcsálókról nem is szólva, kell elszenvednie. De a 
mag, ha Atyám ültette, márpedig Ő az, aki a GYÓGYÍTÓ-KÖZPONT gon-
dolatát belétek ültette, erősödik és növekedik azok életáldozatán keresztül, 
akik e mag érlelésére, növelésére küldetést kaptak. Szinte minden ilyen vál-
lalkozásra jellemző az, hogy három fázis hullámzik át azokon, akik e szere-
pet vállalták. Elégni, leégni, és némi eredménynek örülni.

3. A gyakorlati, a cél érdekében kifejtett munka mellett nincs más jobb 
eszköz a fejlődés érdekében, mint az imádság és a tanulás. Imádság alatt azt 
értem, hogy légy hálás mindenért, és  rendszeresen kérd áldásomat terveitek-
re. A tanulás alatt pedig annak tanulmányozását értem, amely az okos szerve-
zést, a gazdaságos fejlesztést és egyéb olyan ismeretek megszerzését segíti 
elő,  ami  az  emberismeret,  a  helyzetek  felismerése  terén előbbre visz.  Az 
okosság és óvatosság nagyon fontos feltételek.

Drága Gyermekem! Ti az Enyéim vagytok, tehát mindenképpen csak 
jól járhattok! Ha ezt elhiszed, akkor nem leszel nyugtalan akkor sem, ha a 
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felszínen, a felületen ijesztő hullámok kezdenek tornyosulni.  Bízzatok! Én 
legyőztem a világot!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1677.
Kérdező: HIGGYEK A JÓSLÁSBAN?

1. Igaz az, amit jósoltak nekem?
2. Jó az út, amin elindultam?
3. Valóban el kell hagynom hazámat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Semmiféle jóslást nem szabad komolyan venni! Azért nem szabad, 

mert minden jóslásban van olyan elem, ami igaz, és van olyan, ami nem igaz. 
Az igaz elemek mindig valamilyen feltételekhez vannak kötve, és ha ezek 
nem teljesülnek, akkor a jós azt mondja, hogy nem úgy teljesítetted a feltéte-
leket, ahogy azokat kellett volna, ezért nem jött be a jóslat.

Van ugyan józan ész és van előrelátó képesség. Előre meg lehet jósol-
ni, hogy aki nem vigyáz magára, azt baj éri. Azt is meg lehet jósolni, hogy 
aki házasságban él, az előbb-utóbb megözvegyül. Ha ez nem jön be, a jós ak-
kor sem vonható felelősségre, mert csak akkor nem teljesül az ilyen jóslat, ha 
az illető előbb meghal, mint házastársa. A halottak pedig általában nem szok-
ták számon kérni a jósokat.

Drága Gyermekem! Nagy a veszélye annak, ha valaki azzal a jövővel 
foglalkozik, amit jósoltak neki. A veszély az, hogy éppen a jelen, ami a lé-
nyeg, amit meg kellene gyakorlati szeretettel szentelnie, az kerül holtvágány-
ra. Újra mondom: a  jelen megszentelésével  foglalkozz, és ne a jövődről ál-
modozz!

2. Az út Én vagyok (János 14;6). Akkor jársz ezen az úton, ha Velem 
foglalkozol. Ha arra keresed a választ, hogy Én pillanatnyilag mit tennék a 
helyedben.

Jelenleg már 12 kötet HANG-könyv áll rendelkezéstekre, hogy egyre 
jobban megismerjétek, ami a boldogságotokat szolgálja. Ha olvasod e köny-
veket, akkor nemcsak jelen gondjaidra kapod meg a választ,  hanem egész 
gondolkodásod úgy fog átalakulni, hogy egész életed az Én áldásomat fogja 
sugározni. Ez nem jóslás, hanem egy józan ténymegállapítás!

3. Ez a kérdés is olyan irányba tereli figyelmedet, ami megnehezíti az 
Én Lelkem munkáját benned! A Földön ki vagytok téve megtévesztő erők já-
tékának, és Én csak akkor tudok segíteni, ha van bennetek elszántság arra, 
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hogy ne magatokkal legyetek elfoglalva, hanem Velem, és azzal a feladattal, 
amit naponta el kell végeznetek.

Ha a napi munkádat Velem kezded, ha napközben is gyakrabban for-
dulsz Hozzám akár hála-, dicsőítő-imában, akár kérve áldásomat életedre, ha 
este Velem fejezed be napodat,  akkor úgyis megvilágosodik előtted,  hogy 
igazi hazád, otthonod nem rajtad kívül van, hanem Nálam, tehát belül a szí-
vedben.

Drága  Gyermekem!  Légy józan  és  megfontolt.  Megáldalak  azzal  a 
SZERETETTEL, amely Lelkem által akarja megszentelni jelen életedet! 

  Megáldalak a JÓZANSÁG és a TÜRELEM LELKÉVEL!
******************************************************

1678.
Kérdező: ÖSSZEFOGLALÓ HÁROM KÉRDÉS

1. A karmáról
2. Jézushoz tartozom?
3. Beavatásokról

HANG: "Kedves Barátom!
Feltettél 16 kérdést, s Én ezeket 3 kérdésben foglaltam össze. Részben 

azért,  mert  e három kérdésben benne van a tizenhat,  részben pedig azért, 
mert - amint már többször említettem - maximum csak három kérdésre vála-
szolok. Ennek oka az, hogy aki elolvassa és komolyan átgondolja az eddig 
megjelent 12 kötet HANG-könyvet, az előtt egyértelművé válik, hogy ismer-
lek benneteket,  és  ismerem azokat  a hatásokat is,  amelyeknek ki  vagytok 
téve. Tehát e könyvek képesek olyan szemléletmód kialakítására, mely által 
önállóan, magatok is látni tudjátok az utat, a KIUTAT gondjaitok probléma-
erdejéből. Ezért írattam e könyveket!

1. Akkor alakulhat ki  értelmes párbeszéd, ha az egymással beszélők 
ugyanazon szó alatt ugyanazt  értik. Most elmondom, hogy mit értek Én a 
karma szó alatt.

A karma egy olyan sorsvonal, amelyet minden Földre leszületett azért 
vállalt, hogy e sorsvonalon megszentelődjék, vagyis hogy olyanná finomítsa 
sorsvonalát, amelyről elmondhatja, hogy ezzel megalapozta örök boldogsá-
gát.

Eszerint mindenkinek, aki a Földre születik, van karmája, amelyet job-
bá vagy rosszabbá minősíthet földi életében.

2.  Hozzám három úton lehet közeledni.  Az egyik az,  amikor  valaki 
közvetlenül találkozik Velem, Jézussal. Ennek velejárója az, hogy az ilyen 

1813.



lélek ég a vágytól, hogy Engem egyre jobban megismerjen és másokkal is 
megismertessen. 

A másik út pedig az emberi természet útja, amely különböző gyakorla-
tok és  meditációk  által  megvilágosodásokat  eredményez,  és  ezek hatására 
különböző  beavatások által  szerepeket  vállalnak  azok,  akik  ezekre  igent 
mondanak.

Mindkét út tele van buktatókkal. Az elsőt azok teszik egyre alkalmatla-
nabbá a Velem való együttélésre, akik intézménybe erőltetik az Én Lelkem-
nek mozgásterét, ami nyilván képtelenség. De mivel az ilyen emberek erő-
hatalmat kapnak az erő-világától, ezért sokan, saját földi biztonságuk érdeké-
ben, elfogadják az ilyen intézményesült "szentlélekbankok" által finanszíro-
zott Szentlélek-áradást különböző szertartásokon keresztül. 

Az intézmények vezetői Rám hivatkozva építik és szépítik palotáikat, 
hivatalaikat,  saját  földi  kényelmük  érdekében,  s  beosztottaik  csodálatát 
igénylik azáltal,  hogy különböző rangokat és címeket osztogatnak egymás-
nak, s fennen hirdetik, hogy ők ontológiailag, tehát létükben mások, mint az 
úgynevezett laikusok! Ők klerikusok! Egy SZENT HATALOM hordozói!

Rám lehet találni ezen az úton is, de csak a Velem való sorsazonosság 
vállalása árán. Tehát vállalni kell a tükör szerepet, amely tükröt a hatalmon 
lévők alkalomadtán összetörnek. Aki tudja, hogyha Bennem hisz, akkor ha-
lált nem lát sohasem, az boldogan járja ezt az utat. Igen, mert megéli, hogy 
ez az út azonos Velem!

A másik út, amelyet te is jársz jelenleg, szintén tele van buktatókkal. 
Ez az út az emberi természet természetes útja, amely azért emberi, mert úgy 
van beágyazva a mulandóság sodrába, hogy az  ÖRÖK JELEN határozza 
meg a boldogság utáni vágyának jogosságát. Tehát nemcsak lenni akar, ha-
nem itt és most boldogan akar lenni, boldog akar lenni!

Ezen az úton a buktatók főleg a  tükör által homályban látásból ered-
nek. Egy kicsit mindig a vak vezeti a világtalant. Ezért sokkal inkább a pasz-
szivitásra, a meditációkra, az önkéntes fegyelmező eszközök használatára, az 
engedelmességre, az alávetettségre, az aszkézisre és a misztikus szertartásos 
előírások precíz betartására van téve a hangsúly.

E téren is elérhetővé válhat és megvalósulhat a benső béke, tehát a bol-
dog életállapot, de ezt inkább csodálni, mint követni képes az átlagember.

Én azért jöttem közétek, hogy ez utóbbi út helyett egy sokkal elviselhe-
tőbb,  mindenki  által  követhetőbb utat  kínáljak fel,  tehát  ÖNMAGAMAT, 
követésre!
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Azt az utat, amelyet te vállaltál, azt nem tudom ajánlani senkinek, és 
nem is szólok hozzá számodra sem érdemben. Akik az  általad vállalt utat 
járják, azokért csak drukkolni tudok, és remélni tudom, hogy bizonyos áttéte-
les formában olyan tükrök lehetnek az intézményesült egyházak vezetői sze-
mében, akiket ők képtelenek összetörni, s így nagyobb lehetőséget kapnak 
alattvalóik az emberségesebb, tehát boldogabb életre. Vagyis többet vállal-
hatnak Belőlem, mint ami a hatalmasoknak ínyére van. E második utat válla-
lók miatt ma már nem gyújtanak máglyákat egymás alá a különböző feleke-
zetek, és embernek nézik, ha nem is egészen épelméjű embernek, a másik 
egyházi intézmény támogatóit is.

Aki az evangéliumaim alapján felismerte,  hogy Én minden intézmé-
nyesült egyházi hatalmaskodástól függetlenül találkozni tudok azzal, akivel 
akarok, és aki Velem találkozni akar anélkül, hogy erre felettesétől engedélyt 
kellene kérnie, az találkozhat Velem, ha akar, az valami furcsa módon úgy 
találja magát egy harmadik úton, hogy e harmadik úton bizonyos módon fel-
ismeri az első és a második út lényeges vonásait is, a két úthoz rárakott buk-
tatók nélkül!

Ezen az úton már csak egy buktató van: a gőg! Ez azért buktató, mert 
ha nem szűnik meg, akkor csak idő kérdése, és az első vagy a második útba 
fog torkollni. 

Ezt az utat tehát csak alázatban lehet járni. Alázat alatt azt a nyitottsá-
got értem, amely által valaki bármikor elfogadja az általa meglátott jónál a 
jobbat, ha erre becsületes érvekkel hívják fel figyelmét, de ugyanakkor min-
den gyalázatot és megaláztatást  vállal  az általa  meglátott  jóért  mindaddig, 
amíg azt jó szándékkal, tehát valós érvekkel meg nem cáfoltan a legjobbnak 
tarthatja.

Senki nem jöhet Hozzám, hacsak az Atya nem vonzza, nem érdekli őt 
a legjobban, és senki sem jut az Atyához, csak Általam! Amint egy zenemű 
akkor kezdi vonzani a zenekedvelőt, ha az érdekessé és értékessé vált számá-
ra, így nem fog vonzóvá válni az Atya senki számára, ha Általam nem vált 
legfontosabbá, legértékesebbé! Általam pedig csak akkor válik vonzóvá az 
Atya, ha valaki önmagában felébresztette az Irántam való érdeklődés vágyát. 
E vágy ott szunnyad mindenkiben, mert Isten mindenkit Általam Önmagára 
teremtett, és végső megnyugvást mindenki csak Istenben talál. Minden olyan 
lelki béke, amely nem Rajtam keresztül és nem az Atyában találja meg igazi 
otthonát, csupán bódítás, és maradandó szeretet-gyümölcsöt nem teremhet. 
Nem,  mert  maradandó  gyümölcs  csak  Rajtam teremhet,  mert  maradandó 
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gyümölcsök csak a Lélek gyümölcsei lehetnek, melyeket elolvashatsz a Gala-
ta levél 5-dik fejezetének 23-dik versében.

3. Azok a BEAVATÁSOK, amelyekért annyi áldozatot hoztál, a Velem 
való  találkozásban,  a  Szentlélekkeresztségben  mindenki  számára  elérhető 
közelségben vannak, ha hisztek Bennem, és elhiszitek azt,  hogy igenis  Én 
akarlak benneteket  megkeresztelni!  Bele  akarlak  benneteket  meríteni  a 
Szentlélekbe. A Szentlélekbe történt belemerítés által kapja meg, pecsételi le 
a Lélek azt a szerepet bennetek, amely karizmákat kezd működtetni az így 
beavatódottban! 

Így  Nekem  is be  kellett  avatódnom,  Nekem  is  részesülnöm  kellett 
Szentlélekkeresztségben (Lukács 4;18). Ennek pontos idejét és helyét elol-
vashatod a Lukács evangélium 3;21-22. részében.

Az általad átélt beavatások sem tettek mást, mint a benned lévő képes-
ségeket behangolták arra, hogy Isten ezek bármelyikét megtisztítva felerősít-
se mások javára, szolgálatára. Azt, hogy melyiket és hogyan, majd a gyakor-
lat mutatja meg.

A beavatásoknak, csakúgy mint a Szentlélekkeresztségnek, szinte vele-
járója az,  hogy bizonyos szemtelen szellemek különböző elbizonytalanítá-
sokkal,  különböző holt  vágányok felé  irányított  sugallatokkal  képesek be-
szállni lelketekbe, és ott nagy zavarokat tudnak előidézni, ha nem kontrollál-
játok magatokat kellőképpen. 

Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a beavatott kinyílt a szellemvi-
lág felé, és a szemtelen szellemek egyáltalán nem tisztelik az embert. Így ké-
retlenül, különböző álruhában, gyakran a világosság angyalának mutatva ma-
gukat, játékszerükké degradálják azt, aki nem volt eléggé elővigyázatos.

Az igazi forrás mindig a Szentlélek és a józan ész! A józan ész pedig 
azt javallja, hogy mindenki legyen óvatos! És ilyen esetben a kontroll szem-
pontjából egy tudós ember többet ér, mint egy szent!

Okosság és óvatosság! Csak ezen a sínpáron tud életed vonata azon az 
úton haladni, amely azonos Velem, amely biztos és örök révbe juttathat téged 
Isten országában!

Nagyon szeretlek téged, és nagyon drukkolok érted!
Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*****************************************************

1679.
Kérdező: GYERMEKEIMNEK HOGYAN SEGÍTHETEK?

1. Mi a feladatom a Földön?
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2. Leányom rövidlátó. Lehet ezen segíteni természetes úton?
3. Fiam soványsága nem veszélyes?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban olyan gyermekeim vagytok, akik a szüleiktől kapott feladat 

gyors elvégzése helyett eljátszadoztok az úton!
A lényeges különbség mégis az, a hasonlat és közöttetek, hogy az Is-

tentől kapott feladat nem más, mint maga az ÚT! És aki az utolsó pillanatban 
talált rá, az is pontosan oda jut, ahová az, aki egész életében azon járt. Az a 
lélek, aki mindig tiszta volt és az, aki megmosdott a Bárány vérében, tehát az 
Én  életemet,  sorsomat  szeretetből  vállalta,  lényegében  nem  különböznek 
egymástól! Nem, mert aki később talált Rám, mint ÚTRA, bőségesen meg-
szenvedte eltévelyedéseit, míg az, aki mindig is Velem járt együtt, olyan ben-
ső békének és boldogságnak volt megélője, amely lényegesen más, örömte-
libb, békét teremtőbb, mint bármilyen bódultság.

A te feladatod tehát napjaid megszentelése a benned lévő Lelkem által! 
Az eddig megjelent HANG-könyvekből bőséges információk állnak rendel-
kezésedre, melyek segítik kérdésedre magadban megtalálnod a feleletet.

2. A rövidlátás csökkenthető azáltal, ha valaki igyekszik szembesülni a 
lelkében felmerülő problémákkal.

Szembesülés  helyett  ma  annyira  általános  köreitekben  a  menekülés 
problémáitok elől,  hogy szinte  kilóg  a sorból az, aki rendszeresen szembe 
mer nézni önmagával.

Meg kell tanulnotok együtt élni problémáitokkal. Ez már maga is gyó-
gyulás! Igen, mert az a karmikus sorsvonal, amelyet mindenkinek vállalnia 
kell, amikor a Földre születik, csak azáltal javítható, ha valaki belülről indul 
el a szívbékét megteremtés útján.

3. A kövérség és soványság gyakran alkati kérdés. Aki kövér, az bizo-
nyos terápiák segítségével el tud indulni a fogyás útján, de aki sovány alkat, 
az szinte képtelen arra, hogy meg tudjon hízni.

Azt,  hogy jobb-e tartózkodni  a húsevéstől,  mint  nem,  csak az  tudja 
megmondani, aki arra is választ tud adni, hogy mi a célja egyikkel, másikkal. 
Ez csak áttételesen tartozik a lényeghez. Aki azáltal tudja növelni önmagá-
ban a szeretetet, hogy nem eszik húst, az tegye ezt. Aki azáltal tud nagyobb 
szeretetet megélni, hogy eszik húst, az tegye ezt! E téren valóban a cél ad er-
kölcsi tartalmat a felhasznált eszköznek!

         Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak a 
          HŰSÉG LELKÉVEL!"
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*******************************************************
1680.
Kérdező: JÉZUS BÉKÉJÉT SZERETNÉM!

1. A bennem lévő béke Jézustól van?
 2. Akire általában felnéztem, nem ért velem egyet.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Feltétlenül az Én békém van szíved mélyén. Furcsa, de igaz, hogy az 
elbizonytalanodásod is ezt támasztja alá. Igen, mert az ősellenség, a nagy el-
bizonytalanító, csak azt támadja, aki Rám mondott igent! Ne engedd, hogy 
könnyen emészthető, finom falat légy számára. Hadd rágódjon rajtad! Az Én 
erőm a te erőd is! Ezt ne feledd egy pillanatra sem! 

2.  Neked  arra  kell  törekedned,  hogy  Velem  egyetérts!  Ha  Enyém 
akarsz maradni, akkor hozzá kell szoknod, hogy ne emberi vélemények irá-
nyítsanak, hanem az Én Lelkem, aki benned él.

Aki  hűséges  Hozzám,  az  szinte  mindig  átmegy három fázison.  Az 
egyik az, amikor támadják. A másik mikor agyonhallgatják, megpróbálnak 
elnézni fölötte. A harmadik, mikor kezdik tisztelni őt. 

De ha e harmadik fokra nem jutnának el azok, akik körülötted élnek, 
akikkel  kapcsolatban  állsz,  akkor  sem  szabad  elbizonytalanodnod!  Te  a 
győztes oldalán állsz mindaddig, amíg Velem nem szakítod meg a kapcsola-
tot. 

Én nagyon hűséges vagyok! Irántad való szeretetem soha nem szüne-
tel! Ha itt-ott el is kóborolsz Tőlem, Én akkor is visszavárlak. Ha pedig any-
nyira eltávolodtál Tőlem, mint egy kis bégető bárány a pásztorától, akkor el-
indulok és megkereslek. Megkereslek és megtalállak!

Megáldalak a BENSŐ  BÉKE  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1681.
Kérdező: SZERETETLENEK VAGYUNK EGYMÁSHOZ

1. Férjem és anyám nem tudják szeretni egymást.
2. Gond a házasélet!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az általad említett általános problémát te meg nem oldhatod. Az az 

ember, aki megtért, tudja, hogy a szeretet nem más, mint jó akarat mindenki 
iránt. Ha nem ezt éli, akkor bűnben él. Ezt Isten sem tudja megváltoztatni, ha 
az, akit érint, nem változtat ezen.
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Ha bármelyiket rá tudod ébreszteni arra, hogy nem az a lényeg számá-
ra, hogy a másik milyen, hanem az, hogy ő maga milyen, akkor elérted azt, 
amit egy kívülálló e téren elérhet, mint maximumot.

2. E második gondodra is ehhez hasonlót mondhatok. A házasság lé-
nyegéhez  tartozik  az,  hogy mindegyik  lemondott  testéről  a  másik  javára. 
Amelyik ezt teszi, az helyesen jár el. Amelyik nem ezt teszi, az nem lehet 
nyugodt, mert nem valósítja meg azt, amit ígért.

A házasság egyik legalkalmasabb terület arra, hogy valaki felmérje sa-
ját magát. Az feltétlenül zsákutca, ha a másik felmérésével van elfoglalva!

Neked tehát magadnak kell megnyugtató választ adnod arra a kérdé-
sedre, hogy vajon megtettél-e mindent. Ha nem tudod rá a választ, akkor meg 
kell kérdezned házastársadat, s az ő válasza szerint kell viselkedned.

Egy házastársnak mindenben alkalmazkodnia kell  társához,  kivéve a 
bűnt! A házaséletben csak az nevezhető bűnnek, ami kifejezetten kárára van 
bármelyiknek, bárkinek. Tehát az nem, ami nehezére esik bármelyiknek, ha-
nem az, ami kifejezetten kárára van bármelyiknek. Annak, aki értelme hasz-
nálatával rendelkezik, ezt meglátni,  fölmérni nem nehéz!

Megáldalak az ÁLDOZATOS SZERETET LELKÉVEL!
******************************************************

1682.
Kérdező: NAGY A KORKÜLÖNBSÉG KÖZÖTTÜNK

Kössek-e házasságot nálam tíz évvel fiatalabbal?
HANG: "Drága Gyermekem! Az első kegyelem a Szentlélek és a józan ész! 
A józan ész természetesen másodhegedűs! De akkor sem kapcsolható ki! Ha 
valamit a józan ész nem lát be, és feltételezhető, hogy a Szentlélek mégis azt 
akarja, amit nem fog át az ilyen értelem,  akkor meg kell kérdezned családod 
tagjait, azokat a rokonokat, barátokat, akiről tudod, hogy szeretnek téged is, 
Engem is, hogy mit szólnának egy ilyen döntésedhez.

Egy házassághoz nem elég két ember döntése! Abba bele kell sodródni 
is! Tehát a környezetből ki kell tudnod olvasni, hogy mennyire van az Én 
szándékom szerint egy ilyen házasság melletti döntés. 

Emberi sorsokat meghatározó döntésekkel nem szabad játszani! Éppen 
azért, mert emberi sorsok kerülnek azonos mederbe, a meder szélesítése, biz-
tosítása nagyon fontos! Tehát csak jól átgondolt, sok helyről megtámogatott 
döntés eredménye lehet nálad a házasság melletti döntés.

Én senkinek nem adok e téren egyértelmű  parancsot! Szempontokat 
adok, amelyeket azért adom, hogy vegyétek figyelembe, s úgy vállaljatok fe-
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lelős döntést. Mert ilyen horderejű döntésért csak magatok felelhettek. Szí-
ved nyugalmát csak akkor biztosítod, ha az Általam felkínált szempontokat 
átgondolva tudomásul veszed, hogy döntésedért csak te magad felelsz! A há-
zasság nem csúcsérték. Csúcsérték az ISTEN!

   Bármennyire szeretlek, helyetted nem tudok üdvözülni!
             Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1683.
Kérdező: BENSŐ NYUGTALANSÁG GYÖTÖR

1. Nincs bátorságom egy vallás mellett sem tanúskodni.
2. Bánt, hogy nem tettem meg mindent apámért.
3. Megbuktam az életvizsgákon.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az ne nyugtalanítson, hogy nem akarsz betagozódni egyik valláshoz 

sem. Ma olyan korban éltek, amikor szinte minden vallás hivatalból torzítja 
tanításomat! Így volt ez régebben is, de ma már meglehetősen nyilvánvalóvá 
vált,  hogy  minden  vallás  vezetői  olyan  alá-fölérendeltséget  hoztak  létre, 
amelyben már csak formálisan élik meg azt, hogy ők egymásnak testvérei. Ez 
áll még azokra a vallásokra is, amelyekben nem annyira kirívó a különbség, 
mint a római vallásban, amelyben egymástól lényegileg eltérő minőségi kü-
lönbséget kell elfogadniuk klerikusoknak, laikusoknak egyaránt. Nyilván itt a 
legkirívóbb a – „ti egymásnak mindannyian testvérei vagytok” - (Máté 23;8) 
kijelentésem ellentmondásossága!

Fontos a Velem való élő kapcsolatod. Ennek ápolását akkor tudod biz-
tosítani, ha tanulmányozod az evangéliumokat, és keresed azok társaságát, 
akik szintén ezt  teszik.  Nagyon igaz és nagyon hatékony az a jelenlétem, 
amely ezen az ígéretemen alapul: "Ahol ugyanis ketten vagy hárman össze-
gyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük." (Máté 18;20)

2. Édesapád jó helyen van. Azon a helyen van, amelyet a legjobbnak él 
meg a  maga számára.  Miatta  ne legyen lelkiismeretfurdalásod!  Ha Velem 
foglalkozol, akkor megérted, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra 
válik! Vagyis, csak jó érheti azokat, akik szívük mélyén igent mondtak Ne-
kem! Senkinek sem dönti el sorsát az, hogy hogyan viselkednek vele szem-
ben. Mindenkinek az dönti el a sorsát, hogy ő hogyan viselkedett másokkal, 
Velem szemben.

Jó tehát az, ha bántanak mulasztásaid, de nem jó, ha ezeket, miután 
már megbántad, még tovább ragozod magadban. Te nem apádnak, csak ma-
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gadnak ártottál, amikor nem tetted azt, amit tenned kellett volna. Ő attól sem 
jobb, sem rosszabb, sem boldogabb, sem boldogtalanabb nem lett. Mindenki 
saját  szívében hordja boldogságának forrását,  és  nem mások magatartásán 
dől az el!

Miután már megbántad bűneidet,  örülj,  hogy Isten előtt  tiszta  vagy! 
Örülj, hogy Isten benned él, és érted él benned! Örülj, hogy a Mennyország-
nak vagy hordozója, mert a mennyei Atyának vagy édes gyermeke! Ezt az 
örömödet,  békédet  senki  nem veheti  el  tőled,  mert  Tőlem kaptad!  Akkor 
vagy ezért hálás, ha felejtve mulasztásaidat, ennek tudsz örülni! Én már ré-
gen elfelejtettem botlásaidat! Hagyj föl vele te is!

3. Ezek után már meg kell értened, hogy nem buktál el az életvizsgán. 
Nem, mert rátaláltál arra az ÚTRA, amely VELEM azonos. A földi élet nem 
egy olyan lecke, amelyet jól, rosszul meg lehet tanulni, hanem útkeresés! Én 
vagyok az ÚT! Aki Engem megtalál, az ÉLETET talál! A lényeget nem érin-
ti, hogy ki és mikor találja meg ezt az utat. Azért jó mielőbb Rám találni, 
mert  sok fölösleges lelki  szenvedéstől  kíméli  meg magát  az,  aki  mielőbb 
megtalál Engem,  mint UTAT! 

Drága  Gyermekem!  Nagyon  szeretlek,  és  mindent  elkövetek  azért, 
hogy megosszam veled szívem békéjét, lelkem örömét!

        Megáldalak a BIZALOM és a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************

1684.
Kérdező: NEM VAGYOK ELÉG BÁTOR ÉS BÖLCS

1. Két ember békétlenségét hogyan tudnám megszüntetni?
2. Miért ragaszkodom ahhoz, akiről tudom, hogy nem való hozzám?
3. Mire kell legjobban odafigyelnem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tisztán kell látnod, hogy hol van a te szabadságköröd határa. Csak e 

határon belül van feladatod. Mások szabadságkörébe csak akkor léphetsz be 
érdemben, ha azok erre téged megkérnek.

Hidd el, hogy gyakran a hallgatás többet ér, mint a legékesebb beszéd. 
Aki meggyőzésre, megvilágításra szánja magát, ezt csak akkor teheti, ha erre 
felhatalmazást kap az illetékestől, tehát attól, akit szeretne meggyőzni. E fel-
hatalmazásnak kijárása sokféle lehet. A jó akarat, a jó szándék biztosan nem 
elég! Csak olyan magatartás lehet jogos, amely a gyakorlati szeretettel össz-
hangban áll. Tehát csak azt mondhatod, teheted másnak, mással, amit magad-
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nak is szeretnél, ha mások mondanának, tennének. A jót cselekvésnek meg 
kell előznie a jó tanácsot! Ez a magatartás kizár minden erőszakoskodást!

2. Minden megkötözöttség gyökerében, forrásában olyan feldolgozat-
lan, tisztázatlan gubanc áll, amelynek kioldása, tisztázása szellemi munkát és 
szívós állhatatosságot igényel. Ez azt jelenti, hogy  - egy egyszerű példával 
élve - amint a cigarettát sem helyesli a dohányzók legnagyobb többsége, s 
mégis ragaszkodnak a cigarettázáshoz,  így minden helytelen megkötözött-
ségnél is ez a helyzet. Vannak olyan módszerek, amelyek által az ilyen meg-
kötözöttségek feloldhatók, de a legradikálisabb megoldás a megfelelő moti-
vációk átelmélkedése és minél több pozitív érzelemmel való átitatása által 
valósul meg.

Drága Gyermekem! Szeretetem tart téged létben. Szeretetem által nyúj-
tom feléd Erőmet! Amennyiben elfogadod irántad való szeretetemet, annyi-
ban tudlak segíteni téged abban, hogy az Általam, Velem és Bennem megta-
lálható szabadságod, vagyis az a magatartási mód, melyben minden külső és 
belső kényszer ellenére tudd megvalósítani, vagy legalábbis tudj törekedni 
arra, hogy megvalósítsd a meglátott, felismert jót. Igen, mert szeretetem elfo-
gadása ugyanaz, mint a  tisztánlátásnak, tehát ERŐMNEK elfogadása!

3. A tisztánlátás nem csupán Tőlem függ! Leginkább arra kell ügyel-
ned, hogy a magad részéről is tégy meg mindent a tisztánlátásod érdekében!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS, az ERŐ LELKÉVEL!
*******************************************************

1685.
Kérdező: AKIK NEM SZÜLETHETTEK MEG,  TUDTÁK EZT ELŐRE?

1. Miért nem találunk meg Téged mielőbb?
2. Az abortuszban elhaltak tudták, hogy nem jönnek világra?
3. Kérem áldásodat szeretteimre!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban szabad döntéseitek alapján alakul életetek sorsvonala! Való-

ban senki nem vádolhat Engem, azért, hogy úgy alakult sorsa, ahogy alakult. 
Valóban Én bizonyos értelemben, tehát saját boldogságotokat tekintve má-
sodhegedűs vagyok, vagyis, tehetetlen vagyok azzal szemben, aki Ellenem 
döntött. Én csak a szeretet körén belül vagyok mindenható. A szeretet körén 
kívül tehetetlen vagyok. De afelől biztos lehetsz, hogy az enyéim számára a 
körülményeknek is Istene vagyok. Amint igaz az, hogy Nálam nélkül semmit 
sem tehettek, ami örök érték lenne, úgy igaz az is, hogy Velem mindenre ké-
pesek vagytok, ami a boldogságotokat érinti!
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2.  Az  abortuszok  által  meghaltak  tudták  döntésük  következményét! 
Legalábbis nagyon valószínű volt számukra. Ők döntöttek melletted. Te na-
gyot veszítettél, hogy nem vállaltad őket. De mégis melletted döntöttek, mert 
tudták, hogy számodra még az is, hogy nem vállalod őket, olyan lelki állapo-
tot eredményez, amely feltétlenül javadra válhat, amint vált is, mert ez is mo-
tivált téged abban, hogy ráébredj: csak a Mellettem és Velem hozott döntés 
boldogít! 

Az általad el nem fogadott lények megszülettek ugyan, és most másnak 
teszik lehetővé és természetesen maguknak is, hogy tisztultabb szeretetben 
éljék életüket.

3.  A legtöbb, amit  tehetsz,  valóban az,  hogy áldásomat kéred rájuk! 
Imádkozz értük, és többször kérd áldásomat életükre!

                  Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1686. 
Kérdező: JÓ AZ, HA VAN HÁZI-OLTÁROM?

1. Tanácsokat, útmutatást kérek!
2. Kézrátételes gyógyításokról kérek véleményt!
3. Házi oltárról kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Több kérdést tettél fel leveledben, de Én csak háromra válaszolok. 

Részben azért, mert az eddig megjelent HANG-könyvek több ezer kérdésre 
adtak már választ, s ezek a válaszok szinte felölelik az egész földi életproblé-
máitokat, részben pedig azért,  mert kérdéseid között azokra, amelyek nem 
közvetlenül rád vonatkoznak, nem adhatok választ.

Betöltöttem lelkedet az újjászületés kegyelmével, és te ezt a boldogsá-
got éled meg úgy, hogy végre Rám találtál. Ebben az újjászületésben olyan 
látásra jutottál, amely nem szerezhető meg semmiféle tanfolyam és beavatá-
sok által. Ez Tőlem van! Mindent, amire szükséged van, megkapsz Tőlem! A 
te jó szándékod lehetővé tette Számomra, hogy vigyázzak rád, és megóvjalak 
olyan utaktól, amelyek végül is elmennek a lényeg mellett. Nyilván tudod, 
mire gondolok!

2. A kézrátételes gyógyítással is óvatosan kell bánnotok! Hidd el, eljön 
az idő, és már nincs is olyan messze, amikor lesznek, akik éppen ilyen gyó-
gyításokra fognak hivatkozni, mondván: " Nem a te nevedben tettünk csodá-
kat?", és Én kénytelen leszek ezt mondani: "Soha nem ismertelek titeket!" 
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(Máté 7;22-23) Te megtanultad Tőlem azt, hogy egyetlen dolog a fontos: Ve-
lem együtt élni!

3. A házi oltár, a szentképek, a szobrok és hasonló tárgyak, amelyek 
arra hívják fel figyelmeteket, hogy együvé tartozunk, nemhogy nem ártanak, 
hanem kifejezetten kegyelmi eszközök, mivel közelebb kerülhettek ezek által 
Hozzám. A helyes ima, tehát lelkednek felemelése Hozzám, gyakran köny-
nyebben lehetséges ilyen szentképek, szobrok, Rám emlékeztető tárgyak ál-
tal, mint nélkülük. Ezeknek semmi köze a bálványimádáshoz. Aki bálvány-
imádónak mondja azt, aki édesanyja fényképét megcsókolja, az lélekben még 
nagyon lekorlátozott, összekötözött ember. Azok a felekezetek, amelyek tilt-
ják az ilyen képek, szobrok előtti imákat, azért tiltják, mert irányítói olyan 
szomorú tapasztalatokat  szereztek e  téren,  hogy így látják jónak.  Valóban 
vannak  olyanok,  akik  pótcselekvésnek  használják  a  szentek,  szentképek, 
szobrok tiszteletét, s nem eszköznek a szeretet növelésére.

Ne feledd! Minden rossz egy elrontott jó! Aki jól használja e képeket, 
szobrokat, az nem bálványimádó, hanem bölcs ember, aki megfelelő eszkö-
zök által el akar jutni ahhoz a célhoz, amely azonos Velem!

Okosan teszed hát,  ha kis házi oltárod előtt lelkedet Hozzám, Édes-
anyámhoz, angyalokhoz és azokhoz emeled, akikre ezek a tárgyak téged em-
lékeztetnek. Természetesen mindenütt lehet imádkozni, de mindaz, ami elő-
segíti az áhítatos hangulatot, csak jó szolgálatot tesz, ha használod ezeket!

Nagyon örülök neked, és megáldalak SZÍVEM BÉKÉJÉVEL!" 
*******************************************************

1687.
Kérdező: FELADATOMRÓL

1. Mi a feladatom társaságunkban?
2. Szolgálatom Istennek tetsző?
3. Gyermekemet bevonhatom a "tanultak" körébe?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az ezoterika lényege az, hogy belülről indul kifelé minden megol-

dás. Tehát azok az ezoterikus társaságok, amelyeknek tagjaira nem ruhaként, 
nem kényszerzubbonyként  húzták azt a döntést, hogy társaságba tömörülje-
nek, ezek a működéshez szükséges RENDET is belülről, tehát a lelkiismeret 
hangjára hallgatva kell megszervezniük. Ez azt jelenti, hogy nem a társasá-
gon  kívül, hanem a  társaságon belül kell megkapnod kérdésedre a választ. 
Minden társasági tagnak döntéséért úgy kell vállalnia a felelősséget, hogy an-
nak következményeit az egész társaság képes legyen hordozni. Ez pedig csak 
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akkor valósítható meg, ha az egyes tagok feladatát közösen fogalmazták meg 
és fogadták el.

2. Valami hasonlót kell mondanom e második kérdésedre is.
Minden reggeli imának az a célja, értelme, hogy az elinduló nap mun-

kaprogramját megbeszéljétek Velem, és a Velem előre megbeszélt programra 
kérjétek áldásomat! Természetesen, menet közben módosulhat a program, de 
ennek mindig a gyakorlati szeretet kívánalmainak megfelelően kell történnie!

Az esti imában helyet kell kapnia a reggeli ima kontrolljának!
3.  A gyermek nem kis  felnőtt!  Amint  a  felnőtt  nem nagy gyermek! 

Ezért feltétlenül figyelembe kell venned azt, hogy gyermeked szellemileg, er-
kölcsileg milyen mértékben vállalhat felelősséget tetteiért. Amint egy virág-
nak is fejlődése érdekében időre van szükség, úgy egy gyermeket sem szabad 
idő előtt olyasmivel terhelni, ami nem neki való. Egy gyermeknek a maga 
szintjén felhőtlen, felszabadult, vidám gyermeknek kell lenni. Ami ezt kívül-
ről akadályozza, az nem megengedett! Ez áll természetesen a felnőttre is, de 
világos, hogy gyermeknél, felnőttnél a teherbírás szempontjából különböző 
súlyú tartalmakról van szó.
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

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

1688.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL, JELENSÉGRŐL

1. Álmaimról, egy jelenségről kérdezem a HANG-ot.
2. Jó úton járok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az álmoknak általában és elsősorban kiegyenlítő szerepe van. Az éb-

renlétben megterhelt idegzet álomban akar regenerálódni, és a lelki egyen-
súly érdekében az alvás állapota nagyon alkalmas arra, hogy zsilipek és abla-
kok nyíljanak. Zsilipek, hogy elfojtott vágyak ne károsítsák lelketeket, és ab-
lakok, hogy megfelelő energiákkal tudjatok feltöltődni.

Azok az álmok, amelyek nemcsak erre valók, hanem szerepetek betöl-
tésére is világos útmutatást kínálnak fel, felismerhetők arról, hogy ébrenlét-
ben, a gyakorlati életben visszaigazolást kapnak. Az álomfejtés nem való ál-
modozások erősítésére, csupán arra, hogy az ébrenlétben elvégzendő felada-
tokra kínáljanak fel erőforrásokat. Ezért az álmok magyarázata csak akkor 
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szokott megfelelő eredménnyel járni, ha az közös munka eredménye. Aki ál-
modik és akivel megbeszéli az álmát, közösen mélyednek el a részletekben.

Vannak ártó erők, amelyek a jelen feladatokról úgy akarják elterelni a 
figyelmet,  hogy az  álmodót  a  jelen  megszentelése  helyett  a  jövővel  való 
meddő elfoglaltságra késztetik. Mindig a JELEN a legfontosabb!

2. Én vagyok az ÚT! Senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam (János 
14;6)! Aki nem Általam, tehát nem azáltal akar lelkileg fejlődni, hogy Velem 
foglalkozik, hogy Engem törekszik egyre jobban megismerni, az meg fogja 
tapasztalni, hogy a jó szándék önmagában nem elég. Komoly szellemi mun-
ka nélkül nem ismerhet meg Engem senki! Azért tettem lehetővé számotok-
ra, hogy legyen Bibliátok, hogy legyenek HANG-könyvek, mert meg akarlak 
ismertetni Magammal benneteket. Az emberalatti világ automatikusan való-
sítja gondolataimat. Az ember pontosan azáltal lesz ember, hogy vállalja a 
partnerséget,  a  barátságot  Velem. Így az önismeret  és  az istenismeret  egy 
gyékényen árul! Sőt, egyik sem lehet meg a másik nélkül!

Szeretetemet  irántad  már  sokszor  kimutattam.  Ez  állapotszerű  Ben-
nem!

                 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************

1689.
Kérdező: EGY NAGY ÉLMÉNYRŐL

Egy nagy élményben volt részem. Miért?
HANG: "Drága Gyermekem!

Amikor  csodálatosan jól  érzed  magad,  olyankor  mindig közvetlenül 
mutatom ki irántad való szeretetemet. Az ilyen esetek mindig egy kicsit a 
Mennyország előízét jelentik. Azért teszek ilyet, mert ezzel is biztosítani sze-
retném Irántam való hűségedet. Az istenélmények elsősorban erre valók! De 
a földi élet nem erre való! 

A Földre azért jöttél, hogy Nekem okozz olyan élményeket, amelyek-
ben Én a te Irántam való szeretetedet élhetem meg. A Föld erre való! Igen. 
Nagyon rövid ideig arra kell tenned a hangsúlyt, hogy kimutasd a szerető, ir-
galmas szolgálatod által, hogy szeretsz Engem. E rövid kis idő elmúltával az-
tán egy soha véget nem érő állapotban Én fogom kimutatni közvetlenül irán-
tad való szeretetemet! 
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Kevés áldozatért már itt a Földön benső béke, utána pedig szavakkal ki 
nem fejezhető, soha véget nem érő boldogság vár rád (Római levél 8;18)! 

Az Én segítségem állandóan rendelkezésedre áll!  Mindig biztosítom 
számodra azt az erőt, amely szükséges ahhoz, hogy az irgalom rendjét vállald 
életed kisugárzó állapotának.

Nem az, aki mondja: Uram, Uram!, tartozik Hozzám, hanem az, aki 
szem előtt tartja azt, hogy amint Én irgalmas voltam hozzá, úgy ő is irgalmas 
kell legyen azokhoz, akik irgalmatlanok vele szemben.

Nem arról van szó, hogy a rosszat jónak mondd, hanem arról,  hogy 
rossz akarat, tehát gyűlölet nem lehet szívedben senki iránt. Senkiről nem tu-
dod, hogy milyen megterheltségeket hozott magával a Földre. Szankcionált 
elítélésre senki emberfia nem kapott engedélyt! Ha valaki felett minden áron 
ítéletet akarsz mondani, az csak te magad lehetsz. De ezzel is nagyon óvato-
san kell bánnod! Bűnbánat igen, de bűntudat nem! Fájlalni szabad, sőt kell is 
minden rosszat mindaddig, amíg bocsánatot nem kértél Tőlem, de rágódni 
rajta nem szabad!

Arra törekedj, hogy a szereteted igazságban nyilvánuljon meg, az igaz-
ságod pedig szeretetben. Ennek megvalósítására gyakran kell kérned a tisz-
tánlátás kegyelmét.

             Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

1690.
Kérdező: TÚL ZÁRKÓZOTT VAGYOK

1. Miért vagyok olyan zárkózott?
2. Min kell változtatnom?
3. Milyen karma köt az eltartottamhoz?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azok a gátlások, amelyek benned vannak, csak akkor oldhatók fel, 

ha megtanulsz relaxálni és kinyílni Felém! A Szentlélek a nyitottság Lelke!
Bizonyos gátlások fontosak és szükségesek ahhoz, hogy beszédedben 

fegyelmezett és mértéktartó tudj lenni. Alkat kérdése is, hogy valaki mennyi-
re  nyitott  vagy zárt,  tehát  karmikus,  magaddal  hozott  adottság.  De ez  az 
adottság is, mint minden adottság, csak akkor és annyiban indul el pozitív 
irányban, amikor és amennyiben ura vagy ennek, és nem ez uralkodik rajtad! 
Ezért kell megtanulnod relaxálni és kinyílni Felém!
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A helyes ellazulás és megfelelő kinyílás lehetővé teszi számodra azt a 
lelki fejlődést, amelyet bizonyos görcsök akadályozni tudnak.

2. Imaéleteden kell változtatnod! Meg kell találnod és tanulnod azt a 
CSENDET, amelyben át tudod élni azt, hogy templom vagy! Lelkem templo-
ma!

3.  Nem mondanám karmának  e  kötődést!  Ez  inkább  egy karmikus 
adottságod következménye, de nem karmád! Karmikus adottságod pedig az, 
hogy tisztázatlan benned a hit és a hiszékenység fogalma, tartalma. Amennyi-
ben ez kitisztul,  annyiban oldódnak le lelkedről az emberi  kapcsolatokból 
adódó megkötözöttségek! 

A benső  szabadság  életbevágóan  fontos!  Lelkem mindenkiben  csak 
annyiban  tud  működni,  amennyiben  valaki  megteremti  magában  -  Velem 
együtt dolgozva - a szabadságot, vagyis azt a létállapotot, amelyben külső és 
belső kényszer ellenére tenni akarja a Velem egyetértésben meglátott jót!
    Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

*****************************************************
1691.
Kérdező: JÖVŐMRŐL

1. Mi a feladatom?
2. Eljutok-e Tibetbe?
3. Gyógyítok-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Van egy olyan feladatod, amit naponta kell elvégezned. Ennek pon-

tos  megfogalmazását  reggeli  imáidban  kell  megbeszélned  Velem!  Az  esti 
imáidban, ha visszatekintesz a napodra, akkor látni fogod, hogy mennyire 
vettél komolyan Engem az elmúlt napon.

2. Ne Tibetbe akarj eljutni! Ahová el kell jutnod, ha Benned élek, úgyis 
eljuttatlak. Te csak azt akard megtudni és megtenni, amit Én kívánok tőled. 
Ha erre koncentrálsz, akkor megszenteled a jelentedet, és ezzel a jövőd alap-
ját is. Se több, se kevesebb! Ez a te feladatod, mely egész életedre szól.

3. Szavaiddal is képes vagy gyógyítani, ha e szavak szívedből az Én 
szívemen át hangzanak felebarátaid felé. A gyógyítás önmagában a hivatásos 
orvosok kenyérkereseti foglalkozása. Az a gyógyítás, amely Tőlem szárma-
zik, s általatok nyilvánul meg, csak eszköz! Eszköz arra, hogy ugyancsak ál-
talatok jobban megismerjenek és megszeressenek Engem az emberek. Aki 
nem e célból gyógyít az Én nevemben, az visszaél nevemmel!
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Használd gyógyító erőmet, mint eszközt arra, hogy jobban befogadja-
nak szívükbe Engem az emberek. Az Engem befogadás a CÉL! E nélkül bár-
miféle gyógyítás mit sem ér!

      Megáldalak a TÜRELEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1692.
Kérdező: HISZEK BENNED URAM!

Bennem élsz! Segíts és figyelmeztess!
HANG: "Drága Gyermekem!

Örülök, hogy egymásra találtunk. Te azért találhattál meg Engem, mert 
Én fáradhatatlanul kerestelek téged! Mivel hiszed, tudod, hogy benned élek, 
ezért  tudnod kell  azt  is,  hogy Én soha nem vagyok erőmön kívül!  Tehát 
ERŐM is benned él! Ha engeded erőmet magadban működni, akkor öntudat-
tal tudod majd képviselni mindazt, amit Tőlem tanulsz. 

Az öntudat  nem gőg! Az öntudat  olyan benső  meggyőződés,  amely 
sziklaalappal rendelkezik mindaddig, amíg hordozója Rám hivatkozhat! Ezt 
nehezen viselik el azok a gőgős emberek, akik bizonyos intézményesült hata-
lommal a hátuk mögött érzik csak magukat biztonságban. Sajnos, sokan van-
nak ilyenek. Széles az út, és tágas a kapu, mely a romlásba vezet, s bizony 
sokan mennek be rajta (Máté 7;13)!

Amint egy rádió csak akkor veszi az adó adását, ha bekapcsolt állapot-
ban van, úgy Én is csak akkor tudok állandóan segítségére lenni valakinek, 
ha szíve állandóan bekapcsolt állapotban van Velem!

                Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!
*******************************************************

1693.
Kérdező: MA IS VAN KINYILATKOZTATÁS?

1. Jézussal a kinyilatkoztatás kora lejárt? Nem?
2. A magán-kinyilatkoztatásokat miért nem azok kapják, akikre   vonat- 
    kozik?
3. A katolikus egyház hitét tanítja a HANG?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Istenben nincs  változás! Még árnyéka sincs a változandóságnak (Ja-

kab 1;17)! Ez azt jelenti, hogy Istennél semmi nem zárult le annak következ-
tében, hogy bizonyos egyházi intézmények vezetői valamit lezártnak jelente-
nek ki. Én, Jézus, elmondtam nektek, hogy mindent átadtam, amit az Atyától 
kaptam (János 15;15), de elmondtam azt is,  hogy még sok mondanivalóm 
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volna, amit nem bírnátok elviselni, de majd elküldöm a Szentlelket, s Ő to-
vább tanít benneteket (János 16;12-13).

Ígéretem alapján  szavaimból  azt  kell  következtetnetek,  hogy csupán 
magjában kaptatok meg mindent Tőlem, és nem kifejtettségében. A Szentlé-
lek az Általam hintett magokat kifejti az idő fonalán egészen az idők végéig, 
de tanítása nem kerülhet szembe azzal a tanításommal, amit az evangéliuma-
imban felismerhettek.

Az, aki tanításomban a hangsúlyt arra teszi, és azt látja lényegnek, amit 
ti  tükör  által  homályban láttok,  az  éppen a  lényeg mellett  megy el,  mint 
ahogy el is ment minden intézményes egyház a lényeg mellett olyankor, ami-
kor különböző hitvallású felebarátaitokat máglyákon égettetek el, törtetek ke-
rékbe, zártatok börtönbe, ítéltetek halálra, száműzetésre, stb.

2. Amit te magán-kinyilatkoztatásnak nevezel, az a köztudatban telje-
sen pontatlan tartalmat hordoz. Igen, mert kivétel nélkül minden ember ré-
szesül magán-kinyilatkoztatásban olyankor, amikor lelkiismeretének hangjá-
ra figyel. A lelkiismeret szava Isten szava bennetek. Ez a szószerinti magán-
kinyilatkoztatás. 

Amikor valakinek olyan szerepet adok, hogy lelkiismerete karizmává 
minősül, vagyis megtisztítom, fölerősítem mások javára, akkor igenis leg-
többször nemcsak egy emberhez szólok Lelkem által, hanem sok emberhez 
azáltal a médium által, akit Lelkem erre a szerepre kiválasztott.

3.  A HANG-könyvek írója  az  egyike  azoknak,  akik  a  legtisztábban 
képviselik a KATOLIKUS tanítást ma országotokban. Én, Jézus, nem enge-
dem, hogy hitvitákba bonyolódjék, pedig alkatilag nagyon hajlamos erre, s 
néha át  is  lépi az Általam megengedett  határt.  Ilyenkor nem a szeretet  és 
béke, hanem a szeretetlenség és békétlenség légkörét szenvedi. Ilyenkor iga-
zán csak ő tudja, hogy milyen lelki szenvedéseket kell szenvednie! Így ő is, 
amit nem tanul meg szavaim által, azt szenvedésből tanulja meg! Így neve-
lem őt, hogy a hangsúlyt arra az erkölcsi magatartásra tegye, amelyben fősze-
repe van ennek a kijelentésemnek: "Szeressétek inkább ellenségeiteket" (Lu-
kács 6;35)! E kijelentésem, sajnos, minden felekezetben hangsúlyárnyékba 
került, pedig ennél lényegesebb mondanivalóm nincs, nem is volt és nem is 
lesz soha! Csak azok a médiumaim hitelesek, akik ezt hirdetik. Aki nem ezt 
hirdeti - lehet az akár a római pápa -, az nem hiteles médiumom!

Ha fenti szavaimat megértetted, akkor mindent megértettél. Ha nem ér-
tetted meg, akkor nem értettél meg semmit!

                  Megáldalak az ÉRTELEM  LELKÉVEL!"

1830.



*******************************************************
1694.
Kérdező: ÖNISMERETRŐL

1. Hogyan ismerem meg magamat legjobban?
2. Anyós-após problémámat hogyan tudom megoldani?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A helyes önismeret csak tárgyilagos tényeken alapulhat. Ez azt jelen-

ti, hogy nem olyan vagy, amilyennek képzeled magadat, hanem olyan, ami-
lyennek látnak téged mások cselekedeteid tükrében.

A helyes önismeret legtökéletesebb formáját az választja, aki állandóan 
arra törekszik, hogy másért éljen. Az ilyen ember nem ér rá önmagával fog-
lalkozni. Az ilyen emberrel tudok Én a legjobban foglalkozni.

Természetesen a napló írása, a reggelenkénti napi tervkészítés és az esti 
számonkérés, szintén jó eszközök az önismeret fejlesztésére. De ez csak ak-
kor igaz, ha Velem is komolyan foglalkozik az, aki az ilyen eszközök által 
akar helyes önismeretre jutni.

2. E második problémád sem kívülről oldódik meg. Arra a látásra kell 
eljutnod, mely szerint teljesen mindegy, hogy ők milyenek. Ehhez az út, hogy 
amennyire rajtad áll, kerüld velük a kapcsolatot. Ha pedig elkerülhetetlen a 
találkozás, akkor mindenféle magyarázkodást és azt az igényt, hogy ők ma-
gyarázkodjanak, kerülnöd kell úgy, hogy egyszerű, szerény, fegyelmezett jó 
szándékot mutatva kell igazolnod szíved szeretetét, vagyis azt, hogy jóakarat 
van benned! 

Mélyítsd magadban az, hogy Én mindig veled vagyok! Legyen benned 
tudatos az, hogy érted vagyok veled! Ez az érted való jelenlétem annál erő-
sebb, minél jobban te másokért vagy, másokért élsz! Én nagyon tudom szol-
gálni azt, aki másokat szolgál!

                  Megáldalak a BÉKE  LELKÉVEL!
*******************************************************

1695.
Kérdező: CSAK MÁSOKÉRT LEHET KARIZMATIKUS VALAKI?  

1. Lehetek-e karizmatikus csapat nélkül?
2. Jézus kegyelme alatt élek?
3. Jézus útját akarom járni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a karizmatikus, aki olyan Lélekkeresztséget él át, melyben Lel-

kem által erőt kap a tanúságtevésre! Ahogy első pünkösd ünnepén, úgy a ti 
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korotokban is,  akit Lelkem betölt,  aki egy nagy istenélményben találkozik 
Lelkem által Velem, az ezt az élményt nem tudja magában tartani! Így benső 
erő által irányítva megkeresi és meg is találja azokat, akik előtt tanúságot tud 
tenni Rólam. Ezért az istenélményért imádkozni kell, mert Atyám boldogan 
adja a Szentlelket annak, aki ezt komolyan kéri (Lukács 11;13)!

Lehet tehát csoport nélkül részesülni Lélekkeresztségben, de ennek az 
élménynek feltétlenül az a következménye, hogy barátokat talál, vagy baráti 
kört alakít ki magának az, aki ezt az élményt átélte!

2. Aki szeret Engem, abban kialakítom saját otthonomat (János 14;23)! 
Mivel ebből az állapotból ki is tudsz lépni, ezért nem mondhatok itt és most 
konkrét választ kérdésedre! Az egészen biztos, hogy aki Velem akar élni, azt 
Én nemcsak nem akadályozom ebben, hanem kifejezetten segítem erre! De a 
Velem való  élés  nem szavakból  áll  csupán!  Nem az,  aki  mondja nekem: 
Uram! Uram! (Máté 7;21), hanem az, aki teljesíti Atyám akaratát, az él Ve-
lem!  Atyám akarata pedig az, hogy megismerj Engem! Tehát tanulj!

3. Én azonos vagyok azzal a szeretet-úttal, melyet így fogalmazhatok 
meg: soha nem ártani, mindig megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehe-
tőség van!

           Ha ezt az UTAT járod, akkor jézusi úton vagy! 
               Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!

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

1696.
Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁM NAGYON SÚLYOS

1. Maradjak-e férjem mellett?
2. Mit kell tennem gyermekeimért?
3. Anyám egészsége helyre fog állni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Ez azt jelenti, hogyha valaki vala-

kit elhagy, azt nem a Szentlélek irányítja. Nagyon fontos tudnod, hogy az el-
hagyás nem a külső,  látható szinten valósul  meg,  hanem a belül,  a  lélek 
szintjén. 

Ha valaki lelkileg elhagyta a másikat anélkül, hogy Engem választott 
volna, akkor az, akit elhagytak, már szabad! A józan ész ellen van az a gon-
dolkodás, amely azt akarja rátok erőltetni, hogy akit elhagytak, az beszélje be 
magának, hogy nincs elhagyva, tehát olyankor  is legyen hűséges a másikhoz, 
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amikor a másik már nem is létezik számára. Tudomásul kell vennetek, hogy 
nemcsak a halál képes véglegesen elszakítani az emberi kapcsolatokat, még 
akkor is, ha azokat Isten kötötte egybe, hanem a kapcsolatokat alkotók egyé-
nileg is képesek erre.

Kérdésedre a válaszom egyértelműen az, hogy mindaddig, amíg nem 
világos előtted, hogy férjed lélekben téged már elhagyott, te nem hagyhatod 
el őt. De ha elhagyott téged, ha már elszakította kapcsolatotok kötelékét, ak-
kor nincs értelme magadra erőltetni azt, hogy e kapcsolat továbbra is éltethe-
tő részedről. Nem! Az a kötelék, amit az egyik elszakított, az a másik részé-
ről elszakítottnak, tehát szabaddá váltságnak mondható. A katolikus egyház 
nem egészen ezt az álláspontot képviseli! 

A katolikus egyház azt képviseli, hogy csak ott valós az együvé nem 
tartozás, ahol ez már kezdetben is ilyen volt, tehát már kezdetben sem akarta 
az egyik fél e kapcsolatot felbonthatatlannak. Ezt viszont  jogilag igazolni 
kell tudni, ha a felek felbontottnak akarják ezt nyilvánítani, mert a katolikus 
egyházban feltételeztetik  az,  hogy a  házasfelek  felbonthatatlan házasságot 
akarnak kötni. Ennek ellenkezőjét tehát külső fórumon igazolni kell, ha sza-
badnak akarja tudni magát az, akit elhagytak!

2. Csak magadért kell tenned azt, hogy komoly idő- és szeretet-elszá-
molást végezz! Gyermekeid számára nem elég, hogy hallják az igazságban 
megnyilvánuló szeretet  hangját!  Ők le is  akarják olvasni életedről azt!  Te 
csak annyiban tudsz másokon segíteni, amennyiben magadon is tudsz!

Minden szülő életfeladata az, hogy bensőleg, lelkében szabaddá váljék 
gyermekeitől, mert csak szabadon tudja számukra nyújtani azt, ami Tőlem 
jön! Elvtelenségeiteknek egyik legfőbb mutatója gyermekeitekkel való meg-
kötözöttségetek. Ez azt jelenti, hogy legtöbbször bűnrészesei  vagytok gyer-
mekeiteknek.  Minden  olyan  esetben,  amelyben egy szülő  magára  vállalja 
gyermeke helytelen magatartásának, viselkedésének következményeit, alkal-
mat ad gyermekének arra, hogy továbbra is felelőtlen maradjon. 

Sajnos, még a keresztény felekezetekben is gyakran hallani azt, hogy 
Én vállaltam bűneitek következményét, s szerintetek ez lenne a  megváltás! 
Pedig az ilyen felfogás inkább istenkáromlás, mint megváltás. Az a sors, amit 
vállalnom kellett,  és amiről azt mondtam, hogy nektek is vállalnotok kell, 
éppen azt jelenti, hogy nem akkor szeretlek benneteket, ha kedvetekben já-
rok, hanem akkor, ha a mennyei Atyám kedvében járok! Így kell nektek is 
tennetek gyermekeitekkel. Nem nekik kell kedvükben járni, nem azon kell 
törni fejeteket, hogy őket hogyan tudnátok jobbá tenni, hanem azon, hogy 
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Engem hogyan tudnátok egyre jobban megjeleníteni előttük. Hidd el, hogy 
számukra is ez volna a legjobb, és természetesen a te számodra az egyetlen, 
ami építő jellegű!

3. Édesanyád egészségével kapcsolatban látnod kell, hogy a testi egész-
ség mindig csak időszakos, tehát mulandó! A pillanatnyi testi egészség az 
egyben felelősség is! Akkor jó szándékú valaki, ha elsősorban nem egészsé-
ges, hanem felelősségteljes akar lenni. Mindenkinek az a kötelessége, hogy 
megtegye azt,  amit  megbír tenni.  Amit nem bír megtenni,  azt  nem is  kell 
megtennie. Mindenki attól lesz boldog, ha ezt belátja, és erre törekszik! Sen-
ki nem lesz boldog attól, hogy testileg egy rövid időre - márpedig időtök na-
gyon rövid! - egészséges lesz!

Édesanyádnak is meg kell értenie, hogy abban kell megtalálnia benső 
békéjét, vagyis boldogságát, hogy szeretetét kisugározza környezete felé úgy 
és annyira, ahogy és amennyire képes erre! Tehát boldogságra kell törekedne-
tek, és nem egészségre! Aki nem ebben az irányban törekszik alakítani gon-
dolkodását, azon az Isten sem tud segíteni!

         Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1697. 
Kérdező: HOGYAN IRÁNYÍTSAM A GYERMEKEKET?

1. Nehezen bírok a rám bízott gyermekekkel!
2. Szelídséggel mikor kell felhagynom a gyermekek érdekében?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amikor valakinek gyermekekkel kell foglalkozni, akkor ott csak a 

következetes szigornak van helye! Vagy a gyermek uralkodik a tanárán, vagy 
a tanár uralkodik a gyermeken! Szeretetre nevelni tömeget nem lehet sem ak-
kor, ha az a tömeg gyermekből áll, sem akkor, ha az a tömeg felnőttekből áll! 
Szeretetre csak külön-külön lehet gyermeket is, felnőtteket is nevelni. Most a 
nevelés alatt a rábeszélést értem.

Egy osztályban a tanárnak az a feladata, hogy a megfelelő tananyagot 
bevasalja a tanulókon. E téren a módszer, mint mondottam, a következetes 
egyértelműség, tehát olyan szigor, amelynek következtében egy osztály tudo-
másul veszi, hogy helytelen magatartásának, rájuk nézve, helytelen következ-
ménye van! Ilyenkor nem büntetésről van szó, hanem annak bemutatásáról, 
hogy a szeretet  igazságban nyilvánul meg! Mégpedig abban az igazságban, 
melyben mindenki megkapja azt, ami magatartása következtében neki jár, a 
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nevelő megítélése alapján! Itt nem erkölcsi elítélésről van szó! Csupán arról, 
hogy a felelősségre nevelés lényeges eszköze a felelősségre vonás!

2.  A szelídség mindig kötelez! Nagyon szelíden is  lehet  egy tanulót 
megbuktatni, nagyon szelíden is lehet egy tanulónak hazaírni, hazaküldeni és 
az órát igazolatlannak minősíteni, nagyon szelíden is lehet valakit elküldeni 
az  igazgatóhoz,  stb.  Pedagógiából  lehet  ugyan  bármikor  műfelháborodást 
produkálni, de ez nem ellentétes a szelídséggel, mert csupán a felszínen ját-
szódik le ez a produkció!

Drága Gyermekem! Te nem vagy szeretetlen olyankor, ha ura akarsz 
lenni a helyzetnek ott, ahol pontosan erre kaptad a megbízatást, ezért kapod a 
fizetésedet!

Én akkor is szelíd szívű voltam, amikor jajokat kiáltottam a farizeusok 
felé, amikor lesátánoztam Pétert, amikor kiűztem a templomból a kufárokat. 
Igen, mert ezekben az esetekben szó sem volt arról, hogy nem szeretem őket, 
hanem nagyon is arról volt szó, hogy utálatos volt Előttem magatartásuk. Ezt 
nem tudtam másképpen kifejezni, csak úgy, ahogy kifejeztem! Ebben is pél-
dát adtam nektek!

                     Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
                  HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!" 

*******************************************************
1698.
Kérdező: MI VAN GYERMEKEMMEL?

1. Hálás vagyok mindenért.
2. Gyermekem nincs jó helyen?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A hála szemeket nyit benned, és ennek következménye feltétlenül az, 

hogy erősödik benned minden megpróbáltatás ellenére az Én békém! Tedd is 
szokásoddá a hálaimákat! Nagyszerű eszközök ezek arra, hogy az események 
Felém fordítsanak téged! Engem nem lehet nagylelkűségben felülmúlni! Az a 
szívem vágya, hogy mindannyian egyre jobban megismerjétek, felismerjétek: 
szeretet az Isten!

2. Gyermeked nincs jó helyen addig, amíg félelmet keltő fantáziálása, 
látása van. Te úgy tudsz segíteni neki, hogy igyekszel tudatosítani benne az 
angyalok jelenlétét, akik vigyáznak rá is, és neki ezekkel kell kapcsolatot tar-
tania. De a kapcsolattartás csak annyiban lesz valóság, amennyiben tudatosan 
csak angyalokkal foglalkozik!
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Két felnőtt között is, ha az egyik azt veszi észre, hogy a másiknak nem 
ő az érdekes, hanem valami más, akkor ezt nagy szeretetlenségnek éli meg, 
és joggal! Legyenek hát azok a jó angyalok az érdekesek gyermeked számára 
is, a magad számára is, akik jelen vannak, akik veletek és értetek vannak je-
len ott, ahol vagytok!

Arra kérlek szeretettel, hogy sem gyermekednek, sem másoknak ne az 
ördöggel való foglalkozás legyen a fontos, hanem a Velem való foglalkozás! 
Kétségtelen, hogy az ártó szellemek mindig zavart akarnak kelteni, de amint 
az, aki szúnyogirtóval kente be magát, bár dünnyöghetnek körülötte a szú-
nyogok, ő nyugodt lehet, hogy rá nem szállnak, így vagytok ti is az ártó szel-
lemekkel. Ha áldásomat kéritek magatokra, ha beöltöztök angyalaimba, tehát 
szándékotokban felszítjátok azt a vágyat, hogy azt kívánjátok, hogy ők átjár-
janak benneteket, akkor az ártó erők elgyengülnek körülöttetek!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1699.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL SZERETNI!

1. Mi a célom a földi életben?
2. Házassági gondjaim vannak.
3. Hogyan kell jól szeretni?

HANG: "Drága Gyermekem!
Az eddig megjelent HANG-kötetek bőven választ adnak minden kér-

désedre. Ha át akarjátok alakítani életeteket úgy, ahogy erre Én felkértelek 
benneteket már kétezer évvel ezelőtt, akkor olvassátok el ezeket a könyveket, 
és  fogadjátok el  a bennük megfogalmazott  tanácsaimat.  A boldogság nem 
olyan sült galamb, amely bárkinek szájába repül, csak ki kell nyitnia a száját, 
hanem olyan feladat felvállalása, amely Engem, mint UTAT vállal. Annak ér-
dekében, hogy ezt az utat megtaláljátok, nem elég egy-egy probléma megol-
dására rálátni. Persze ez is nagyon fontos. De a legfontosabb az, hogy átita-
tódjatok gondolataimmal, és így Én tudjak általatok gondolkodni, szólni és 
cselekedni.

1. Én csak a legfőbb CÉLT tudom megmondani neked. E CÉL minden 
Földre leszületett ember számára a szeretni tanítás! Az ehhez szükséges esz-
közök szinte naponta változhatnak. Én nem kínálok fel senkinek  munkahe-
lyet! Nem bábok, hanem felelős személyek vagytok! Minden imádság arra 
való, hogy megbeszéljétek Velem, Atyámmal napi teendőiteket. Minden ima 
arra való, hogy tudjátok meglátni, miért kell hálásaknak lennetek, tudjátok 
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megbánni, ha valami olyat tettetek, amit nem kellett volna, tudjatok tisztáb-
ban látni abban, amire aztán az áldásomat kérhetitek! Igen. Minden ima erre 
való!

2. A házasság nem boldogításra való! Boldogítani csak Én tudlak ben-
neteket, mert csak Nálam talál szívetek olyan megnyugvást, békét, amire te-
remtve vagytok! A házasság az önismeretnek egyik legalkalmasabb eszköze. 
Minden házastárs  TÜKÖR!,  melyben egyre jobban megismerheti  magát  a 
másik fél. Azt, hogy mennyire vagy türelmes, szolgálatkész, áldozatokat vál-
laló, fegyelmezett, irgalmas, megbocsátó, a másik keresztjén könnyíteni aka-
ró,  tehát  azt,  hogy ki  is  vagy tulajdonképpen, a házasságban nagyszerűen 
meg lehet tanulni!

3. A helyes szeretetnek két összetevője van. Az egyik akarati, a másik 
értelmi. Akarati, tehát tettrekészség az adás, a szolgálat, a másért élés szán-
dékával. Értelmi, tehát okos felmérés szükséges atekintetben, hogy mire szo-
rul rá az Én elgondolásom szerint az, akin segíteni akarsz. Szolgálni, adni, 
másért élni anélkül, hogy felmérnéd az Általam is komolynak ítélt szükséget, 
nemcsak nem szeretet, hanem kifejezetten bűnrészesség is lehet. Csak abban 
szabad segítened másnak,  akiben  segítséged által  remélhetőleg  növekedni 
fog a szeretet, tehát az okos másért élés! Aki nem ebben az irányban akar se-
gíteni másokon, az az önzést táplálja szolgálatával a másikban. 

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

1700.
Kérdező: MIKOR KARIZMA EGY KÉPESSÉG?

1. Zenei készségemet Jézusnak ajánlom.
2. Honnan tudom, hogy bizonyos képességem karizmává lett?
3. Szeretem a magányt.

HANG: "Drága gyermekem! 
1. Bármelyik képességed, készséged karizmává minősülhet, ha átadod 

Nekem! Ez így igaz, de kicsit félreérthető. Ezért örülök, hogy feltetted Ne-
kem ezt a kérdést. Most pontosítok.

2. Bármely képességedet, készségedet karizmává minősíti Lelkem, ha 
teljesen átadod magadat Nekem, ha kéred, hogy kereszteljelek meg Szentlel-
kemmel. Lelkem azt a képességedet finomítja karizmává, tehát olyan képes-
séggé, amely számodra egyben szerepedet is jelenti, amelyiket jónak lát! Ha 
tehát benső igényed az, hogy zenével gyakorolj jó hatást másokra, akkor eb-
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ben a szerepedben különös erővel fog áradni hitre, reményre, szeretetre han-
goló Lelkem által az, ami építi, buzdítja és vigasztalja azokat, akik zenédet, 
ZENÉMET hallgatják!

3. A magányban valóban nagyon tudom formálni  egyéniségedet. Ezt 
jól látod. Jól látod azt is, hogy csak akkor érdemes az általad említett gyüle-
kezetet látogatnod, ha erre belülről érzel indítást. E nélkül bőven elég, ha a 
magányodban társalgunk egymással, és rendszeres templomba járó maradsz. 
Ha a templomban esetleg az igehirdetés vagy más esemény kapcsán nyugta-
lanság ér, azt úgyis meg tudjuk beszélni magányodban egymással!

Te írtál egy imát, amelyet édesanyáddal együtt elmondva úgy gondo-
lod, hogy megvalósul az Én gyógyító erőm hatása. Imád nagyon jó! De sze-
retném, ha kicsit javítanál rajta. E mondatod: "Ezért én hiszem, hogy meg-
gyógyultam Jézus Krisztus nevében" jobb, ha így mondod: 'Ezért én hiszem, 
hogy Jézus  Krisztus nevében elindult  bennem a gyógyulás az Ő szándéka 
szerint!'  Egy másik helyen: "Az Ő sebei által gyógyultam meg" helyett: ' Az 
Ő sebei által indult el bennem az Ő szándéka szerinti a gyógyulás!' 

Azért tartom fontosnak ezt, mert az a legjobb, ha nem ti akarjátok meg-
határozni az időket! Jobb, ha Rám bízzátok ezt. Egy beteg nemcsak önmaga 
miatt beteg, hanem mások miatt is! Egy egészséges ember nemcsak önmaga 
miatt  egészséges,  hanem mások  miatt  is.  Ezért  amint  nem szoktatok  pár 
számmal nagyobb cipőt,  ruhát venni senkinek,  főleg ha felnőtt,  mondván, 
majd belenő, éppen így jobb, ha Rám bízzátok a méretet, vagyis azt az időt, 
ami a legoptimálisabb a betegnek, környezetének egyaránt!

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek benneteket, és nagyon vágyódom 
arra, hogy az Általam közölt benső békét ápoljátok magatokban!

Megáldalak azzal a BÖLCSESSÉGGEL, amelynek tartalmát leírtad le-
veledben!

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

1701. A HANG 18-AS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

"Nagyon köszönöm, hogy megküldte a HANG-köteteket.
Csodálatos eredménye van ezen könyvek olvasásának! Nekem ezek segítsé-
gével sikerült  visszatalálnom Istenhez,  és úgy érzem, mindent  megkaptam 
Vele.
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Teljes  kétségbeesésben  írtam  első  levelemet  Önhöz,  hogy  vigye  a 
HANG elé problémámat. Ennek már több, mint egy éve.

Isten vigasztaló, tanító szavai után könnyedén meg tudtam oldani min-
den problémámat.

Szeretném  megköszönni  Önnek,  hogy  életével  lehetőséget   adott 
Urunknak arra, hogy ezek a könyvek megszülessenek.

Kötelességemnek tartom, hogy minél több emberhez eljuttassam eze-
ket. Kölcsön is adom, és utána beszélgetünk róla.

Szeretném ezúttal  kérni  azokat,  amelyeket  itt  felsorolok,  s  amelyek 
még nem jutottak el hozzám.

Köszönöm!"

                                                  H. J.     Tab
================================================
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1702.
Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL

1. Őrangyalomat hogyan szólítsam?
2. Kérek személyre szóló üzenetet!

HANG: "Drága Gyermekem!

1839.



1. Azt, aki jelenleg legközelebb áll hozzád az angyalok közül, nevezd 
Koncíliának.  Koncília az az égi lény, aki felkér több szellemtestvéredet is 
arra, hogy álljanak melletted, és szeretetük erejével tegyenek meg mindent, 
amit megtehetnek érdekedben úgy, hogy a te szabadságod sértetlen marad-
jon. E szó, koncília, magyar nyelven pozitív értelemben: egyesítőt, összekö-
tőt, megkedveltetőt, megbarátkoztatót jelent.

2. Személyre szóló üzeneteket számodra szívesen adok, de nem médiu-
mom által, hanem közvetlenül, a HANG első könyvében leírt párbeszéd-ima 
alapján.

Hidd el, hogy minden olyan gondolat, ami téged épít, buzdít és vigasz-
tal, Tőlem jön! Attól, hogy ez olyan egyszerűnek tűnik, még mérhetetlenül 
gazdagító! Egész életedet képes bearanyozni a párbeszéd-ima, ha komolyan 
veszed! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

1703.
Kérdező: FELADATOMRÓL

Mi a teendőm? 87 éves vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem!

Te egy sokat megélt, fáradt gyermekem vagy, aki úgy akarsz eltávozni 
a földi élet nyomorúságából, hogy akiket itt kell hagynod, azok egész életük-
ben áldják nevedet. 

Van  még  feladatod!  Amíg  a  Földön  vagy,  mindaddig  feladatod  az, 
hogy minél kevesebb gondot okozz környezetednek, és minél több segítséget 
adj. Ezt akkor tudod megtenni, ha tudod, hogy nem akkor vagy terhére kör-
nyezetednek, ha el kell látniuk téged! Nem, mert pontosan ilyenkor növeked-
nek ők is abban a szeretetben, amely az Én áldásomat hordozza! 

Te akkor könnyítesz környezeted helyzetén, ha nem panaszkodsz, in-
kább meghallgatod mások panaszát, és segítesz nekik abban, hogy tudjanak 
hinni  Bennem! Ez a te feladatod! Ez, és semmi más!

Nagyon szeretlek, és nagyon várom a közvetlen találkozást veled! Szá-
modra  elképzelhetetlen  az  a  boldogság  és  béke,  amit  neked  készítettem! 
Amikor majd színről színre látsz Engem, akkor fogod csak megérteni, hogy 
mit is jelent az, hogy SZERETET AZ ISTEN!

Drága Gyermekem! Oldd le magadról a mulandó földi élet problémáit! 
Olvasd és gondolkodj a HANG-könyvekben kapott üzeneteimről! 
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Eddig 12 HANG-könyv jelent meg, de  már a 18-dik készül! E könyve-
ket nemcsak azoknak írattam, akik a Földön problémákkal küzdenek, hanem 
azoknak is, akik már ott állnak az örök élet kapujában, és várják a Velem 
színről színre való találkozást.

Ne legyen semmi szorongás szívedben! Nagyon szeretlek, és nagyon 
boldoggá akarlak tenni!

Megáldalak a REMÉNY  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1704. 
Kérdező: TÁRSTALAN VAGYOK

1. Vőlegényemet elhagytam. Segíti ez lelkem fejlődését?     
2. Szeretnék valakivel kapcsolatot teremteni!
3. Jó, ha befejezem az iskolát?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A kérdés az, hogy miért hagytad el vőlegényedet!? Ha azért hagytad 

el, mert akadályozta a Hozzám való közeledésedet, akkor ő téged lélekben 
már elhagyott, tehát a te elhagyásod nem más, mint az ő elhagyásának kinyil-
vánítása. Ebben az esetben ez a kinyilvánítás jó! Ha másért hagytad el, akkor 
te nem jó úton jársz, és bárkivel is akarod tovább folytatni utadat, az csak 
zsákutca lehet. Csak a Velem megtett utat lehet ÚT-nak nevezni. Én vagyok 
az ÚT! (János 14;5)

2. Ha Velem élő kapcsolatod van, akkor jó, ha kapcsolatot akarsz más-
sal teremteni. De ha Velem nem őszinte és tiszta a kapcsolatod, akkor csö-
börből vödörbe esel!

Fontos tudnod, hogy minden boldogító kapcsolatnak csak Én lehetek a 
forrása. Ha Nélkülem is boldog lehetne bárki, akkor Isten nem Önmagára te-
remtett volna benneteket!

3. Okosan teszed, ha nem hagysz mögötted befejezetlen munkát! Tehát 
jó, ha befejezed azt, amit elkezdtél. Ez csak akkor kerülhet számításon kívül, 
ha valaki olyan szeretetre kötelezi el magát, amely szükségszerűen módosítja 
a megkezdett és be nem fejezhető feladat további vállalását!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

1705. 
Kérdező: SZERETNÉK MEGJAVULNI!
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Szeretném mulasztásaimat pótolni, és szeretnék mindenkinek javára 
lenni!

HANG: "Drága Gyermekem!
Pontosan azt szeretném Én is, amit te! Jó az, ha erőforrás számodra az 

a tudat, hogy bizonyos mulasztásokat be kell hoznod. Jó az, ha valaki rájön 
arra, hogy nem szabad elnagyolnia, nem szabad felületesen élnie az emberi 
kapcsolatokat. Jó az, ha valaki azt éli meg, hogy igyekeznie kell!

Erőforrásod vagyok! Imád és életed mindig szinkronban vannak! Ha 
saját szavaiddal imádkozol, akkor nem tudod becsapni magadat! Azok, akik 
csak kötött imákat mondanak, sajnos ki vannak téve az önbecsapásnak!

Amire ügyelned kell, amikor Engem, mint erőforrást bekapcsolsz éle-
tedbe, az az, hogy a múlt mulasztásaira gondolva ne legyen bűntudat benned! 
Inkább hála, hogy helyes önismeretre jutottál. Ha így teszel, akkor az ősellen-
ség távol fogja tartani magát tőled. Ő az Istennek hálás lelkek közelségét ne-
hezen viseli el!

Ami pedig azt a pozitív gondolatodat illeti, mely szerint szeretnél min-
denkinek szolgálatára állni az Én szándékom szerint, itt is felhívom valamire 
a figyelmedet. A szeretetnek mindig együtt kell járnia a bölcsességgel, tehát 
valamiképpen fel kell fednie az igazságot! Ha erre nem vigyázol, akkor ki 
vagy téve annak, hogy bűnrészessé válsz, mivel nemcsak abban kérik segít-
ségedet, ami Hozzám hoz közelebb, hanem olyasmiben is, ami által még job-
ban eltávolodhatnak Tőlem azok, akiken segítesz. Egy egyszerű példa: ha va-
lakit anyagilag támogatsz, pedig előre látni lehetett, hogy nem arra fogja fel-
használni a segítséget, amire kapta! Ebben az esetben nem segítettél, hanem 
inkább ártottál!
    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
1706.
Kérdező: KEZESSÉGRŐL, ÁLLATOKRÓL, CSALÁDRÓL

1. Vállaljak-e kezességet testvérem mellett?
2. Az állatok szeretete miért helytelen?
3. A családtól el kell szakadni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Felelőssége tudatában kezességet csak az vállalhat, aki alaposan is-

meri azt a problémakört, munkát, vállalkozást, amiért kezességet vállal. Nyu-
godt lelkiismerettel nem szabad belemenni olyan kezesség-vállalásba, ahol 
csak a személy a garancia. Testvéred mellett látatlanban kezességet vállalni, 

1842.



tehát úgy, hogy ne lásd át lépésednek akár legkellemetlenebb következmé-
nyét is, enyhén szólva felelőtlenség. Egy ilyen lépésre hetek, hónapok kelle-
nek, hogy valaki döntőképes legyen, nem napok! Csak ha tudod, hogy való-
ban erkölcsileg is jól jár testvéred, és te magad is,  ha kezességet vállalsz, te-
hát ha közelebb kerültök ezáltal Hozzám, csak akkor szabad ilyesmit vállal-
nod!

2. Szeretni mindent és mindenkit kell, tehát az állatokat is! Az, hogy az 
állat nem tárgya a szeretetnek, annyit jelent, hogy csupán eszköz lehet arra, 
hogy Engem jobban szeressetek.  Vagyis,  embertársaitok  és  természetesen 
magatok lelki javát kell szolgálnia annak, hogy ezeket szeretitek!

3. Amit Lukács 14;26-ban olvasol, az arra szólít fel radikálisan, hogy 
szabaddá kell  válnotok  minden megkötözöttségtől,  ha azt  akarjátok,  hogy 
Lelkem irányítani tudjon benneteket. Szó sincs arról,  hogy ellene tegyetek 
egész  tanításom szellemének!  Arról  van  szó,  hogy a  családi  kapcsolatok 
szoktak a legnagyobb akadályt jelenteni  annak megvalósításában,  hogy ne 
személyekben,  hanem feladatokban  gondolkodjatok.  Márpedig  mindaddig, 
amíg nem tanultok meg feladatokban gondolkodni, addig a személyek iránti 
szeretetetek sem lesz egyértelműen tiszta és hatékony! Másokat megtanítani 
helyesen szeretni csak az tud, aki maga is helyesen szeret. Ezt célozza meg 
az a radikális megfogalmazásom, melyben a gyűlölet szó szerepel!
                  Drága Gyermekem! Légy okos és megfontolt! 
  Megáldalak az OKOSSÁG és a MEGFONTOLTSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
1707.
Kérdező: HITEM TÖRETLEN

Sok szenvedés mellett is hitem töretlen!
HANG: "Drága Gyermekem!

Mérhetetlen  szenvedésed,  az  Én  szenvedéseimmel  összekapcsolva, 
mérhetetlen értéket jelentenek a szeretet mérlegén! Már eddig is és ezután is, 
hűséges szeretetem átölel téged, és segít abban, hogy földi életed hátralévő 
részét az Én szívem szeretetében és békéjében éld meg.

Ne félj semmitől! Az az öröm, amely Engem eltölt a veled való kap-
csolatban, át fog áradni reád is, és szavakban ki nem fejezhető boldogság az, 
amit számodra már elkészítettem.

Amíg nem találkozhatunk szemtől szembe, addig a szíved szemével, 
tehát a hiteddel fogadj be magadba Engem, hogy életemet a te életedhez kap-
csolva soha véget nem érő harmóniában találkozz majd Velem!
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Bízzál Bennem! Én legyőztem a világot! Legyőztem azt a beteg vilá-
got, amely alkalmat adott neked arra, hogy valamiképpen sorsomat vállald! 
Közös a sorsunk! És közös lesz egy örök életen át!

Mérhetetlen  szeretetemmel  megáldalak!  Hűségem  irántad  töretlen! 
Benned élek! És érted élek benned!

Megáldalak a BÉKÉM LELKÉVEL!" 
******************************************************

1708.
Kérdező: EGY GYÓGYÍTÓRÓL

Egy gyógyítóról kérdezem: Téged képvisel?
HANG: "Drága Gyermekem!

Az általad kérdezett személy stílusa nem az Én stílusom! A benne mű-
ködő gyógyító erő a benne lévő hit gyógyító ereje. A hit óriási energiákat ké-
pes megmozgatni! Ezek az energiák bennetek vannak, és a bennetek élő hit 
mozgásba lendíti ezeket az energiákat! Ez viszont egyáltalán nem jelenti azt, 
hogy valaki azonos Velem életvitelét tekintve! Az általad említett személy 
sem azonos Velem e tekintetben!

Tehát, ha valaki gyógyulni akar általa, az nagy valószínűséggel ezt el is 
éri. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az Én életem az ő életéből kiolvas-
ható lesz. Pedig ez a lényeg! 

Drága Gyermekem! Az Én életem lényege az a szeretet, amely beteg és 
nem beteg testben egyaránt meg tud nyilvánulni. A testi gyógyulások egyál-
talán nem tartoznak a lényeghez! Nem, mert a testi egészség mindig kapcso-
latban áll azzal a felelősséggel, ami földi szerepéhez van kötve! Ez kikerül-
hetetlen! Nem a testi egészség a lényeg, amely úgyis időleges, hanem a Hoz-
zám való kötöttség! Ez az, ami örök! Nincs olyan ember a világon, akit az 
egészsége kötne Hozzám! Egyedül és kizárólag az a szándék, amely hitelesíti 
és kinyilvánítja,  hogy Értem vagy nem Értem akar élni  valaki,  ez mutatja 
meg, hogy érdemes volt megszületnie vagy sem!

Drága Gyermekem! Az evangéliumok alapján jól megismerhetsz En-
gem! Ennél jobb forrást nem tudok felkínálni neked! Ha Engem, mint UTAT 
vállalsz, akkor azonos lesz sorsunk, boldog sorsunk az örökkévalóságban is!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1709.
Kérdező: JAVULNI SZERETNÉK; FÉLEK; A TÖMEG-SZEXRŐL

1. Javítani akarom magam a szeretet irányában.
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2. Félek az elhagyatottságtól férjemmel kapcsolatban.
3. A tömeg-szexről mi a véleményed?

HANG: "Drága Gyermekem!
E válaszok már a 18-dik HANG-kötetben jelennek meg. Már a 10-dik 

HANG-ban tudomásotokra hoztam, hogy csak három kérdésre válaszolok. 
Vágyam az, és ez a vágyam is a ti érdeketeket szolgálja, hogy olvassátok el 
az eddig megjelent köteteteket, mert  nem csupán egy-egy probléma megol-
dását kínálom fel nektek, hanem át akarom alakítani gondolkodásotokat, il-
letve lehetőséget akarok adni arra, hogy átalakítsátok gondolkodásotokat!

1. A direkt önnevelés helyett inkább az indirekt önnevelést ajánlom ne-
ked. Tehát azt ajánlom, hogy a gyűlölet kiküszöbölése és a szeretet felerősí-
tése érdekében inkább Velem foglalkozz többet, mint önmagaddal. Ha időt 
szánsz Rám, tehát arra, hogy az evangéliumokat tanulmányozd és elmélkedd, 
akkor Lelkem, aki benned él, hatékonyan tud segíteni abban, hogy megfelelő 
módon átalakítsd gondolkodásodat.

Meg kell értened, hogy nagy igazságot hordoz e mondat: 'Aki rosszul 
szeret, az gyűlöl, és aki jól gyűlöl, az szeret!' Én sugalltam e mondatot annak, 
aki egyik könyvében ezt leírta.

2. Mindaddig, amíg nem éled át, hogy Én abszolút első kell legyek éle-
tedben, nem iktathatod ki félelmedet! Akkor és csak akkor vagyok abszolút 
első,  ha nincs második,  illetve  ha Én mondom meg,  hogy mi  a teendőd! 
Amíg akár férjedet, akár más földi halandót első helyre teszel, nem  találha-
tod  meg lelked  nyugalmát,  mert  Isten téged Önmagára  teremtett,  és  csak 
Bennünk találod meg azt a félelem nélküli szívbékét, amit senki soha senki-
nek meg nem adhat. 

A félelem nem más, mint egy természetellenes magatartás nyomorúsá-
gos gyümölcse!

3. Szinte hihetetlen, hogy komolyan kérdezed ezt Tőlem! A test kíván-
sága, a szemek kívánsága, az élet kevélysége, tehát a kéjvágy, bírvágy, ura-
lomvágy, ezek olyan sátáni erőket hordoznak magukban, amely erők boldog-
ság helyett a bódultságot ajánlják fel nektek. Ez egyértelmű és világos min-
den normális, saját lelke üdvösségére valamit is adó ember előtt!

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

1710.
Kérdező: DEPRESSZIÓRÓL, ELRENDELÉSRŐL 

1. Depresszióm újra előjött!
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2. Kapcsolatok rendeltetnek el felülről?
3. Megszállott vagyok?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Mindenki  olyan depressziót  csinál  magának,  amilyet  akar!  A de-

presszió,  mint tudod, a pszichikai  immunrendszert  igyekszik károsítani.  A 
pszichikai immunrendszer csak azáltal erősödik, ha nem azzal törődik valaki, 
hogy neki milyen rossz, hanem azzal, hogy másoknak milyen rossz, és ezen 
hol, mikor és hogyan tudna segíteni az, aki engedi, hogy benne éljek! Amíg 
valaki ezt nem érti meg, addig csak tüneti kezelést tud adni magának e téren, 
tehát menekül Előlem, vagyis azok elől a problémák elől, amelyek pszichikai 
immunrendszerét erősítenék.

2. Eleve elrendelés nem létezik! Ha lenne, akkor Én lennék a legna-
gyobb rosszakarótok! Igen, mert míg azt sugallom, hogy szabad lények vagy-
tok, ennek pontosan ellenkezőjét tenném veletek! Kérlelek, ne tarts Engem 
ennyire gonosznak! Tudom, ezt csak akkor fogod megérteni, ha nem azzal 
leszel elfoglalva, hogy te hogyan érzed magad, hanem azzal, hogy Én hogyan 
érzem magamat másokban! Szenvedésetek kulcsát egyáltalán nem Én tartom 
kezemben! A boldogságotok kulcsát igen! De ezt át akarom adni nektek! Át-
vételének  éppen  azért  vannak feltételei,  mert  szabadok vagytok!  Szeretni 
csak szabadon lehet! Tehát csak az tud szeretni, aki tud nem szeretni is!

3. Persze hogy megszállott vagy! A legkülönbözőbb erkölcsi tartalom-
mal  rendelkező szellemek át-  meg átjárnak benneteket.  Mint  a különböző 
madarak a levegőt. Tőletek függ, hogy melyik  madárnak   adtok engedélyt 
arra, hogy fészket rakjon hajlékotok területén! A döntő ez!  Tehát nem a kü-
lönböző repülő madarak!

Ha hiszel Bennem, akkor el tudod űzni az ártó erőket, mert Én hatal-
mat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, és semmi nem árt-
hat nektek, ha az Enyéim akartok maradni (Lukács 10;19)! Vegyél komo-
lyabban Engem! Ne hidd már,  hogy csak úgy, a levegőbe beszéltem bele, 
amikor tanítottalak benneteket, és amikor ígéreteimet elmondottam! Igenis, 
hatalmad van az ártó erők felett! Ez nagyon természetes, ha elfogadod azt, 
hogy Én nemcsak vagyok, hanem érted vagyok benned!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 
****************************************************

1711.
Kérdező: FÉLELEMRŐL, TÜRELEMRŐL

1. Miből keletkeznek félelmeim?
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2. Miért nincs türelmem?
3. Jó anya vagyok-e?

HANG: "Drága Gyermekem! 
1. Minden félelemnek három forrása van. A három közül kettőről te-

hetsz, a harmadikról csak részben.
a) Olyan megkötözöttségek,  amelyek feloldására képes vagy Velem. 

Ilyen megkötözöttség emberekkel,  állatokkal, tárgyakkal  egyaránt lehetsé-
ges.

b) Gyenge, erőtlen hit, bizalom Istenben, és olyan helytelen önszeretet, 
tehát önzés, aggódás, amely abból adódik, hogy saját szabadságod körén kí-
vül is érvényesíteni akarod akaratodat.

c) Előző életed okán vállalt karmikus sorsvonalad részeként is beépült 
életedbe a félelem.

a) Azért jöttél a Földre, mert megkötözött vagy, és Én azért jöttem a 
Földre,  hogy segítsek  megszabadulni  megkötözöttségeidtől.  Lelkem  azért 
küldtem  el,  hogy  megszabaduljanak  azok,  akik  Őt  befogadják  magukba 
(2Kor 3;17)! A benned élő Lelkem meg akar tanítani arra, hogy emberi kap-
csolataidban ne érzéseid, hanem Lelkem tudjon irányítani! Meg kell tanulnod 
feladatokban gondolkodni! 

Amíg személyekben gondolkodsz, és nem feladatokban, tehát amíg az 
fontos számodra, hogy KI az, akit szolgálnod kell, és nem az, hogy Isten mit 
kíván tőled itt és most, addig félelmednek ez a forrása nyitott marad.

b) Hinni annyit jelent, hogy úgy kell gondolkodnod, szólnod és csele-
kedned, mintha hinnél! Többször kellene elgondolkodnod azon, hogy hajad 
szálai is számon vannak tartva, hogy többet érsz te a verebeknél (Máté 6;26)! 
Azt pedig feltétlenül meg kell tanulnod, hogy soha nem felelsz olyasmiért, 
amiről nem tehetsz!

c) Előző életedben sokan féltek tőled, mert olyan volt a munkaköröd, 
hogy voltak beosztottaid. Nem voltál kedvelt főnök!

Ha ebben az életedben nagy hangsúlyt teszel a szolgálatra, akkor ezt a 
forrást is részben meg tudod szüntetni. Azért részben, mert van ennek olyan 
magadra vállalt büntetés jellege is, amely mindaddig fönnáll, amíg őrangya-
loddal nem közlöd, hogy nem kívánod tovább ezt a vezeklést!

2. Türelmetlenséged oka a benned lévő rendezettség hiánya. Lényegé-
ben a kevés hálaadó és dicsőítő ima! Az ilyen tartalmú imádságok a legalkal-
masabbak arra, hogy idegileg rendeződj, mert az ilyen imádságok által leszel 
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képes rálátni azokra a csodálatos kegyelmi értékekre, amelyekkel már eddig 
is elhalmoztalak!

3. Minden egyes napon neked kell eldöntened azt, hogy jó anya vagy, 
vagy sem! Kérd reggeli imádban, hogy az légy, és erre a kívánságodra kérd 
az Én áldásomat!

             Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1712. 
Kérdező: EGY JELRŐL, MÉDIUM-ÍRÁSRÓL

1. Egy magamon észlelt jelről kérdezek.
2. Médium-írással miért húztam alá bizonyos szövegeket?
3. Mi a további teendőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha fiziológiai okon kívül bárkivel is történik valami megjelölés, ak-

kor angyalaim mindig tudatják azzal, akit megjelöltek, hogy miért történt az. 
Igen, mert soha nem a jel a fontos, hanem a tartalom, amit a jel jelez! Amint 
a betűk sem érnek szinte semmit önmagukban. De ha mondattá formálódnak, 
akkor maga a mondat hordozza a tartalmat. Így van ez a jelek tartományában 
is 

Fölösleges fantáziálnod tehát a jellel kapcsolatban, mert azt a szerepet, 
amelyet Lelkem neked szán, feltétlenül és félreérthetetlenül tudatja veled ak-
kor, amikor ennek eljön az ideje!

2. Veszélyes kinyílni a szellemvilág felé. Az a jó, ha valaki Felém lesz 
nyitott,  ha Velem foglalkozik,  ha elhiszi  azt,  hogy aki  szeret  Engem,  azt 
Atyám  is  szeretni  fogja,  hozzá  megyünk,  és  benne  fogunk  lakni  (János 
14;24)!

Ha valaki Általam kerül kapcsolatba a szellemvilággal, akkor nyugodt 
lehet,  mert  angyalaim vigyázni fognak rá, és értelme, akarata által  inkább 
erősödni fog idegileg, lelkileg, mint gyengülni.

Ahhoz, hogy Velem kapcsolatba kerülj, arra kell vállalkoznod, hogy ta-
nulmányozd tanításomat az evangéliumok alapján! Meg kell találnod azokat 
az embertársaidat, akik szintén jobban meg akarnak ismerni Engem. Ha ilye-
nekkel összejössz azért, hogy jobban megismerjetek, akkor ott leszek közöt-
tetek, és segíteni foglak benneteket (Máté 18;20)!

3. Teendődet a reggeli imádban kell megbeszélned Velem. A HANG 
első kötetében már elmondottam, hogy a PÁRBESZÉD-IMA mennyire fon-
tos! Egy ilyen ima keretében rendre el tudom mondani neked, hogy mi a te-
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endőd. A távlati terv mindig a szeretni tanítás! Ehhez a megfelelő eszközök 
megtalálása pedig olyan napi program, amelyet naponta be kell állítanod éle-
tedbe!

                  Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1713.
Kérdező: SZÜLEIM GONDOT JELENTENEK

Problémát jelentenek szüleim.
 HANG: "Drága Gyermekem!

Nekem is problémát jelentenek szüleid. Te nem tehetsz mást, mint azt, 
amit Én. Amennyire rajtad áll, kerülnöd kell a békétlenséget! Tehát minden 
egyéni sértődékenységet és minden bíráskodást félre kell  tudnod tenni,  de 
nem szabad ennek érdekében bűnrészessé válnod. Ez azt jelenti, hogy ha va-
lamihez szüleidnek nincs joga, és mégis úgy gondolják, hogy van, akkor meg 
kell mondanod, hogy ezzel nem értesz egyet.

Meg kell tanulnod, hogy ne vedd komolyan az öregembereket! Nem az 
a szeretet, hogy rigolyáikat elviseled, hanem az, hogy amiben szerinted rá-
szorulók, abban melléjük állj, és segítsd őket.

Drága Gyermekem! Az öregkor nem érdem! Senki nem érdemel tiszte-
letet azért, mert öreg. Mindenki csak azért érdemel tiszteletet, amiben tiszte-
letre méltó. Az öregkor leleplez. Szüleidet is, majdan téged is! Ha valaki éle-
tében nem arra törekedett, hogy átitatódjék az Általam elmondott és bemuta-
tott szeretettel, akkor szinte kibírhatatlanná válik azok előtt, akik őt komo-
lyan  veszik.  Azért  mondtam,  hogy ne  vedd  komolyan  az  öregembereket 
azért, mert öregek. Azok az öregek, akik nem tanultak meg életükben önma-
gukon uralkodni, azok öregkorukban szinte kivétel nélkül másokon akarnak 
uralkodni különböző érzelmi zsarolás által. Az ilyenekkel  nem szabad ko-
molyan  törődni.  Csak  amiben  szerinted  rászorulnak,  abban kell  segítened 
őket.

Sajnos, mivel a legtöbb ember nem arra használja földi életében fiatal-
ságát, amire való, tehát nem arra, hogy átlépve önmagát lelki gazdagodásra 
segítsen másokat, ezért e mulasztásnak negatív gyümölcsei, keserű, mérge-
zett  gyümölcsei  öregkorra érnek be.  Ezért  is nagyon sajnállak benneteket, 
mert nem tehetem meg, hogy segítsek olyan bűnösökön, akiknek nincs bűn-
bánatuk!
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Az átkozódásokkal  ne törődj!  Igaza van nyelvetekben e mondásnak: 
Kutyaugatás nem hallatszik az égig! 

Légy hát rugalmas lelkileg, és hidd el, hogy csak olyasmi történhet ve-
led, ami javadra válik mindaddig, amíg Én első helyen vagyok életedben.

            Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1714.
Kérdező: BIZONYTALAN  VAGYOK

1. Elérhetetlen vagy számomra, Uram!
2. Mi lesz azokkal, akik nem készülnek fel az utolsó időkben?
3. Ments meg az elbizonytalanodástól!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ne mondd magadat olyan kicsinek, mert nem vagy olyan nagy! Ha 

valóban olyan kicsiny lennél, már régen nem foglalkoznál annyit magaddal 
úgy, hogy Hozzám méregesd magadat.

Mint tudod, Én azért jöttem közétek, mert szeretlek benneteket, és nem 
azért, mert méltók lennétek Hozzám! Én, a bűnösök, vámosok, utcanők ba-
rátja, örömömet találom azokban, akik Hozzám jönnek abban a reményben, 
hogy Én majd felüdítem őket. Tehát nem azokhoz jöttem, akik tökéletesnek 
gondolják magukat, és legkevésbé azokhoz, akik annyira félreismernek, hogy 
félnek Tőlem! Én azokhoz jöttem, akik az élet terhét hordozva elfáradtak, és 
felkeresnek. Ezeknek átadom azt a szívbékét, amit a világ nem adhat senki-
nek, és el sem vehet senkitől.

Leveledben írod, hogy hited stabil! Sajnos, mélyebb önismeretre kell 
jutnod, hogy belásd: nagyon gyenge alapokon áll hited! Az, aki nem tudja el-
hinni még azt sem, amit Én mondottam, hogyan mondhatja magáról, hogy 
stabil hite van? 

Mit kell elhinned ahhoz, hogy elindulj a hit útján? Elmondok pár igaz-
ságot: El kellene hinned, hogy Én azért jöttem közétek, hogy belétek kerül-
jek. Azért jöttem, hogy életetek legyen Bennem! Azért jöttem, hogy keres-
sem és megmentsem azt, aki elveszettnek tudja magát! Azért jöttem, hogy ta-
lálkozzam veletek, és át tudjam adni az Én békémet nektek. Azért jöttem, 
hogy elmondjam: Isten édes gyermekei vagytok! És ha valaki ezt nem hiszi 
el, akkor az illető nemcsak nem hisz komolyan Nekem, hanem az önmagát 
köpködő ideológiával úgy be tud keményedni gőgjében - tehát abban a felfo-

1850.



gásában, hogy ő képes Nélkülem valami csuda nagy tökéletességre, amely 
méltóvá teszi Hozzám -,  hogy az Isten sem tud rajta segíteni!

2. Azt, hogy valaki hogyan készül fel és hogyan nem készül fel, bizo-
nyára nem a te dolgod eldönteni. Nem, mert nem tudhatod, hogy ki mit örö-
költ, milyen hatások érték a földi életében, és azt sem tudhatod, hogy hogyan 
működött együtt eddig azzal a kegyelemmel, amely Tőlem feléje áradt. A te 
dolgod az, hogy te felkészülj! Ennek pedig az útja-módja napjaid megszente-
lése azáltal, hogy senkinek nem ártasz, hogy mindenkinek megbocsátasz, és 
segítesz ott, ahol erre lehetőség kínálkozik számodra.

3. Az ősellenség egyik leghatékonyabb fegyvere az elbizonytalanítás. E 
téren csak annak tudok segíteni, aki legalább megpróbálja elhinni, hogy Én 
legyőztem a világot! És ezért nemcsak hogy nem árt, hanem kifejezetten lelki 
hasznára tudja fordítani mindenki - aki befogad Engem magába - mindazt, 
amit mások bármilyen ártó szándékkal tesznek ellene! Ez jelenti azt, hogy a 
Győztes oldalán áll az, aki engedi, hogy benne éljek.

Nem nehéz Engem befogadni! Csak reggeli imáidban kérned kell En-
gem erre, és Én máris benned élek. Ahhoz, hogy ezt elhidd, szintén nem kell 
mást tenned, csak úgy kell megpróbálnod élni, mintha ezt elhinnéd!

          NAGYON SZERETLEK ÉS MEGÁLDALAK!"
*******************************************************

1715.
Kérdező: MÁRIÁRÓL, VALLÁSOS EMBEREKRŐL

1. Mária szólt hozzám tizenkét évvel ezelőtt.
2. Miért nem hisznek nekem a vallásos emberek sem?
3. Fontosnak tartom másvallásúakkal ápolni a kapcsolatot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Édesanyámnak  nagy területen  van  Atyámtól  kapott  jogosítványa 

arra, hogy kapcsolatot vegyen fel veletek. Amikor hozzád szólt, akkor nem 
csupán azért szólt, hogy jövendöljön neked, hanem azért, hogy higgy benne, 
szeresd, tiszteld őt, mert ő mérhetetlenül szeret téged. Ezért szólt hozzád!

2.  Ma nagyon sok álpróféta  és  hamis  krisztus  jár  közöttetek.  Sok a 
látó, halló, gyógyító, prófétáló ember. Nem könnyű megkülönböztetni a vilá-
gosság angyalának képében megnyilvánuló megtévesztőt azoktól a jó szelle-
mektől, akik segíteni akarnak benneteket. Ezért jó az óvatosság! Nagyon kell 
ismernetek tanításomat, amely megtalálható az evangéliumaimban, ha nem 
akartok a megtévesztő áldozataivá válni! A hit és a hiszékenység nem azonos 
fogalmak! Légy továbbra is okos és óvatos!

1851.



3.  Okosan teszed,  ha emberi  kapcsolatokat  ápolsz  annak érdekében, 
hogy Bennem egyek legyetek. Én valóban nem egy vallást, hanem egy maga-
tartásformát  hagytam rátok.  Bármely valláshoz  tartozik  valaki,  ha  Engem 
őszintén képvisel, akkor nem fogja őt díjazni saját egyházában hatalmat kép-
viselő felettese! Legalábbis addig nem, míg meg nem halt az, aki szándékom 
szerint élt! Halála után már, amikor lehetőség nyílik arra, hogy a hatalom sa-
ját érdekében felhasználja az illető magatartását, akkor már örömmel avatja 
szentté őt az, aki  előbb még földi életében  negligálta őt!

Hidd el, nem lehet különb a tanítvány mesterénél!
    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
1716.
Kérdező: CSALÁDI ÉS EGYÉB PROBLÉMÁK

1. Férjemmel nem harmonikus a kapcsolatunk.
2. Gyermekemnek különös képessége nem elfogadott.
3. Szeretnék segíteni az embereken!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Harmonikus emberi kapcsolat nem létezhet Nélkülem! Mindenkinek 

az  a  küldetése,  hogy Velem harmonikus  kapcsolatot  építsen  ki  a  Földön. 
Csak azok között jöhet létre harmonikus kapcsolat, akik ezt Velem kiépítet-
ték!

Neked tehát az a feladatod, hogy Velem élő kapcsolatban élj. Ez csak 
bensőséges ima által lehetséges, mert az imádság képes olyan hit-szárnyakat 
kifejleszteni, amelyek segítségével át lehet lendülni a földi, hétköznapi élet 
szakadékain.

2. Egy gyermek számára sem lehet más fontosabb, mint az, hogy minél 
komolyabban  Velem  foglalkozzék!  Nem  a  rendkívüli  gyermekekben  kell 
hinnetek, hanem Bennem! 

Egy fát gyümölcseiről lehet megismerni. Egy gyermeknek még nem le-
hetnek maradandó értéket felmutató gyümölcsei.  Kemény tanulás, kemény 
munka és hősies helytállás az erkölcs területén! Ezek azok, amikre minden 
gyermeknek, tehát a te gyermekeidnek is törekedniük kell. Ezeket más nem 
teheti meg senki helyett!

3. A szeretni tanítás az egyetlen olyan segítség, ami a boldogság irá-
nyában áll! Ehhez sok és sokféle eszköz állhat rendelkezésedre. Naponta kell 
a felkínált eszközöket szeretetben meglátnod és alkalmaznod, hogy segíteni 
tudj másokon.
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                Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1717.
Kérdező: HOGYAN  TOVÁBB?

1. Férjem sokat utazik. Én háttérben vagyok.
2. Természetgyógyász lettem.
3. Hogyan tovább?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A házastársi kapcsolat egy olyan lehetőség, amely leplezetlenül önis-

meretre akar mindenkit juttatni. A házastárs a leghitelesebb TÜKÖR! E tükör 
egyszerűen nem tud torzítani! Mindenki megismerheti valódi énjét a házas-
ságban. Ha valaki elhagyja házastársát, az úgy gondolja, hogy ha tükröt cse-
rél, akkor más kép fog visszanézni rá. Nem így van! Más dolog az, ha a tü-
kör  távozik el! Ebben az esetben jogos lehet egy új  tükör  "beszerzése"! De 
tükör nélküli házastárs nem létezik!

Egy házastársnak soha nem szabad vállalnia a háttérben maradást! Egy 
házasságban nincs előtér és nincs háttér! Ott EGYÜTTLÉT van! Mindkettő-
töknek erre kell törekednetek! Aki ezt nem vállalja, az már el is hagyta a má-
sikat! Ilyenkor az, akit elhagytak, léphet úgy, ahogy jónak látja. De amíg ez 
nincs meg, addig csak úgy léphet mindegyik, ahogy a másik is jónak látja!

2. A természetgyógyászat okos dolog, de csak abban az esetben boldo-
gít, ha nem menekülés, nem pótcselekvés, hanem valóban a hazataláltság ér-
zését teremti meg a gyógyítóban. Amint igaz az, hogy gyújtani csak az tud, 
aki maga is ég, úgy igaz az is, hogy jó érzést csak az tud felkínálni hitelesen, 
aki maga is jól érzi magát!

3. Nincs olyan recept, amelyet csak ki kell váltani, s az orvosságot be 
kell venni, és máris minden rendben van! Az a folyamat, amelyben életed le-
pereg, naponta rászorul megfelelő pályamódosításra. Ha van komoly reggeli 
imád, akkor tudok naprakész gondolatokat adni, amelyek segítenek a "ho-
gyan tovább" kérdés  megválaszolásában.  Természetesen  szükséges  az esti 
ima is, hogy felmérjük közösen, mennyit sikerült megvalósítanod abból, ami-
ben reggel közösen megállapodtunk.

Szeretetem irántad töretlen, és hűségem szilárd! Én soha nem hagylak 
el. Neked szabadságodban áll naponta dönteni Mellettem!

                Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
****************************************************

1718.
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Kérdező: ÚJJÁSZÜLETTEM!
1. Úgy érzem, újjászülettem!
2. Vágyik lelkem Jézus szavaira.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te új ember lettél  Bennem! Látásod, mely arra bíztat,  hogy hálát 

mondj Nekem, azt igazolja, hogy észrevetted szeretetem sugarait életed egén. 
Nagyon szeretnélek teljesen elborítani azzal a fénnyel, melyet így fejeztem ki 
egykor: "Én vagyok a világ világossága"!
Bízzál Bennem! Én a te számodra is legyőztem a világot! Nincs olyan világ, 
amely árthatna neked! Bármi történik veled, jogosan teszed fel magadnak a 
kérdést: ez miért jó nekem? Igen, mert ez enyéim számára, tehát számodra is, 
a körülményeknek is az Istene vagyok! Semmi nem árthat neked! Minden, az 
egész világ csak javadat szolgálhatja! Ezt jelenti az, hogy újjászülettél!

2.  Természetes,  hogy vágyódsz hallani  Engem! Én is  vágyom téged 
hallani!  Kérő imáidat  átmelegítem szívemen,  és úgy hullatom vissza azok 
tartalmát életedre, mint hajnali harmatot az ébredező virágra. Dicsőítő imáid 
által olyan szemeket nyitok fel benned, amelyek már a Mennyország előízét 
éreztetik meg veled, és nem félni fogsz Tőlem, hanem vágyódni fogsz a  Ve-
lem való személyesen találkozásra, amely biztosabban eljön, mint az éj sötét-
jét követő nappal világossága.

Nagyon szeretlek! Megáldalak LELKEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

1719.
Kérdező: LESZ VALAHA MÉG TÁRSAM?

1. Férjem halála után hogyan tovább?
2. Lesz-e hűséges társam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Van olyan életállapot, amikor a szavak, még a leggyönyörűbb sza-

vak is, úgy kopognak a szív ablakán, mint valami jégverés. Nagyon kevés 
azoknak a száma, akik elég korán kezdték el a halál gondolatával való barát-
kozást. Igen, mert az ÉLETRE vagytok teremtve! Arra az életre, mely nem 
ismer elmúlást!

Akár előre-, akár hátranézel, megoldhatatlan a halál gondolatával való 
barátkozás! Csak az, aki befelé néz, aki képes megállni, az tud eljutni arra a 
gondolatra, hogy valójában nincs is halál, mert az egy ajtó, és az emberi szív 
tudja, hogy ez az ajtó feltétlenül ki fog nyílni, de ezt nem földi halandó nyitja 
ki!
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Drága Gyermekem! A ti hazátok a mennyben van! Ez nem üres szóvi-
rág, hanem a legnagyobb realitás, ami elhangozhat a Földön! Bármilyen éhes 
valaki, bármennyi ételt vehet magához, ha abból hiányzik a tápszer, mindig 
éhes, mindig kielégítetlen marad az illető! 

Minden életszemléletben a "tápszer" ez: a ti hazátok a mennyben van! 
Amely életszemléletből ez hiányzik, az eleve  boldogtalanságot, benső békét-
lenséget eredményez! Ezzel válaszoltam is első kérdésedre.

2. Mivel előnye, hátránya egyaránt van annak, ha bárkivel is összekap-
csolod életedet, ezért csak azt tudom ígérni neked, hogy Én hűséges vagyok! 
Rám mindig számíthatsz! Tőlem bármikor átveheted azt az erőt, amire szük-
séged van arra, hogy szíved békéjét megerősítsd! 

Az egészen biztos, hogy nincs ember a világon, aki téged vagy bárkit is 
boldoggá tudna tenni. Erre egyedül Isten képes! Éppen ezért, csak olyan em-
berhez kösd életed, akiről az a meggyőződés alakult ki benned, hogy Engem 
akar jobban megszerettetni veled!

Én általában nem jósolni, hanem ígérni szoktam. Ígéreteimhez mindig 
tartani szoktam Magam! Higgy Nekem, és bízzál Bennem!

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

1720.
Kérdező: ANYÁM HALOTT. GYÓGYÍTÓ VAGYOK?

1. Szeretném, ha meghalt anyám nem aggódna miattam.
2. Eddigi munkámat egészségi okokból nem folytathatom.
3. Gyógyító vagyok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Teljesen tőled függ, hogy adsz vagy nem adsz okot az aggódásra! 

Édesanyád aggódása  teljesen  azonos  az  Én szerető  aggódásommal.  Édes-
anyád ma közelebb van hozzád, mint akkor volt, amikor még földi testét ci-
pelte. Innen sokkal tisztultabban tud szeretni téged, mint tette a Földön. A 
földi életben a szeretet tisztasága azonos azzal a szabadsággal, amelyből a 
szeretet kinő. Ez a szabadság pedig szinte soha nem tiszta egészen, mert a 
különböző megkötözöttségek ezt akadályozzák! Tiszta szeretet csak az Én 
szeretetem irántatok! Édesanyád ezzel az Én szeretetemmel szeret most té-
ged, és ezért az ő segítsége most azonos az Én segítségemmel!

Édesanyád  emléke  élő  erőforrás  számodra,  mert  érzelmi  töltést  ad 
olyan döntésiedhez, amelyek a szeretet áldozatát kívánják tőled.
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2. A véglet csak a hit,  remény és szeretet  megélésében elfogadható. 
Egyébként óvakodnod kell tőle. Ésszerű napi beosztással mindarra fel tudod 
használni az idődet, amire szükséged van, ha vágyaid elé és nem mögé helye-
zed a bölcs átgondolást.

3. Más dolog gyógyítani, és más dolog gyógyítónak lenni! Aki orvos, 
az gyógyító. Aki Engem szeret, az szeretetre akar tanítani másokat is, és en-
nek lehet egyik eszköze az,  hogy hatására, imájára, érintésére gyógyulnak 
meg emberek különböző testi betegségekből is. De ez az eszköz  ESZKÖZ! 
Mégpedig elég veszedelmes eszköz! Csak azoknak ajánlom, akik már hitele-
sen rátették életüket az áldozatos szeretet oltárára, és állhatatosan rajta is ma-
radtak ezen az oltáron. E nélkül mind a gyógyítónak, mind a gyógyultnak 
könnyen fontosabbá válhat a test, a mulandó földi élet, mint a boldog örök-
kévalóság!

Bízzál Bennem! Benned élek! Megáldalak ERŐMMEL!"
*******************************************************

1721.
Kérdező: REFORMÁTUS VAGYOK. MÁRIA-JELENÉSEM VOLT

1. Református vagyok, és Mária-jelenésem volt.
2. Egy rokonom megbetegedése és egy rejtélyes halál foglalkoztat.
3. Mi van halottaimmal?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Anyám olyan engedéllyel rendelkezik Atyámtól, amely lehetővé te-

szi számára azokat a hatásokat, amelyek általa érnek benneteket. Neked nem 
rózsafüzért  kell  megtanulnod imádkozni,  bár ez nem árt  senkinek,  hanem 
tisztelni anyámat és mindazokat, akik számotokra már csak emlékeitekben 
élnek! Ők nagyon tudnak rólatok, és mivel minden mindennel összefügg, se-
gítenek is benneteket Felém, ha megfelelő tisztelettel feléjük fordultok. Ez 
nem bálványimádás, hanem a teremtett lények egymásba-kapcsolt életsorsá-
nak kibontakoztatása!

2. A te boldogságodat nem érinti e második kérdésednek kitisztázása. 
Számodra az a fontos, hogy teremts békét magadban Általam! Igyekezz meg-
látni a lehetőségeket, és kérd erőm segítségét, hogy szebbé tudd tenni magad 
körül az életet! Ez érinti a te boldogságod lényegét!

3. Amint említettem, hogy minden mindennel összefügg, ezért meghalt 
rokonaid, ismerőseid ma is kapcsolatban vannak veled, és majd örömmel fo-
god látni, hogy őrangyalod mellett ők lesznek azok, akikkel mint elsőkkel, 
közvetlenül találkozni fogsz, amikor majd átléped a földi élet határát. 
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Tehát nem az ő sorsuk az érdekes most számodra, hanem az, hogy kap-
csolatban vannak veled, s ha emlékeidben vagy álmaidban felvillan valami 
benned velük kapcsolatban, arról jó, ha tudod, hogy az nem véletlen, hanem 
a segíteni akarás szándéka nyilvánul meg feléd ilyenkor részükről. Adj hálát 
szívedben szeretteidért, mert ezzel nemcsak bennük növeled az örömöt, ha-
nem magadban is gazdagítod és frissíted kegyelmem erejét!

              Megáldalak a NYITOTTSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1722.
Kérdező: MI MÓDON URA ISTEN A TÖRTÉNELEMNEK?

1. Félreállított vagyok. Ez kissé elkeserít.
2. Miért mellőzik az egyházak vezetői a hiteles embereket?
3. Mi módon ura az Isten a történelemnek?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nagyon természetes, ha valakit bánt a gonoszság. Minden félreállí-

tottság gonoszság. Igen, mert ennek ellentéte az, ha valaki a helyére kerül. 
Engem is nagyon bántott, hogy félreállítottak. De nem azért bántott, mert ez-
zel Én kerültem hátrányos helyzetbe, hanem azért, mert azok, akik félreállí-
tottak,  önmaguknak lehetetlenné,  másoknak pedig nehézzé tették a Velem 
való SZERETET-kapcsolatot. És ez a lényeg!

Az tehát nem baj, sőt, természetes, hogy fáj mások ostobasága. De ez 
nem lehet ok arra, hogy magadba zárkózz, és eldobd a kulcsot! Amint médi-
umom százezreknek tud szólni, és hitelesen tud szólni jelen félreállított álla-
potában, úgy te is megtalálhatod azokat az eszközöket, amelyek tartalmassá, 
Nekem-tetszővé tudják tenni félreállítottságodat!

2. Az egyházak urai elsősorban nem az Én vágyaim beteljesülését akar-
ják,  hanem saját  hatalmi  pozícióik  biztosítását.  Ezért  menetelnek  mindig 
együtt a mindenkori világi hatalommal! Ezért volt bátorságom egyértelműen, 
a jövőt szem előtt tartva, kijelenteni, hogy nem lehet jobb sorsa a tanítványa-
imnak, mint Nekem adatott (János 15;20)!

3. Isten a szeretet körén belül MINDENHATÓ! Tehát övéi számára a 
körülményeknek is az Istene! Isten tökéletesen ismeri saját szeretetének ere-
jét, és tudja, hogy előbb-utóbb szellemi teremtményei is fel fogják ismerni: 
csak a szeretet boldogít!  Amíg valaki ezt nem ismeri fel, addig menekül és 
bódulatokat keres. De ez minden esetben fáradságos kiábrándulást eredmé-
nyez. Isten tehát csak az övéi történelmének az URA, és tudja, hogy előbb-u-
tóbb mindenki EGY lesz övéivel, tehát mindenki az Övé lesz! Tehát belülről, 
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az EGY-ből kiindulva kell felismerni azt, hogy vigyáznotok kell az Istenre. 
Ahogy ez a felismerés bővül, úgy lesz egyre megtapasztalhatóbb, hogy Isten 
vigyáz rátok! Így ura Isten a történelemnek!

             Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1723.
Kérdező: EGY GYÜLEKEZETRŐL, EGY GYERMEKRŐL...

1. Járhatok-e vasárnap délutánonként gyülekezetbe?
2. Egy gyermek, aki égi lényekkel beszél, hitelt érdemel?
3. A nyelveken való imáról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha saját  egyházadban nem adnak lehetőséget arra, hogy vasárnap 

délután kapcsolatba hozzanak Velem, akkor nyugodtan elmehetsz olyan gyü-
lekezetbe, ahol nem egyházad ellen beszélnek. De annak ne tedd ki magadat, 
hogy előtted szidják, emlegessék egyházad hibáit! Te még nem vagy olyan 
szellemi fokon, hogy vissza tudd verni az ilyen támadásokat, tehát jobb, ha 
nem teszed ki magad ilyesminek!

2. Nagyon óvatosnak kell lenned, amikor arról van szó, hogy kinek és 
mit  higgyél el! Természetesen egy gyermekből is képes hitelesen beszélni 
Lelkem, de az óvatosság sohasem árt! Legjobb, ha valaki megelégszik azzal, 
amit az evangéliumokban elmondottam nektek. Lényegében egészen az idők 
végezetéig nem mondok mást! Csupán az ott megtalálható gondolatok idő-
szerű kifejtéséről és személyekre való lebontásáról lehet szó a magán-kinyi-
latkoztatásokban. Tehát nem másról, csupán gazdagabb és időszerűbb kibon-
tásról lehet szó az idő tengelyén.

Csak azt fogadd el az illetőtől, amit be tudsz azonosítani az evangéliu-
maimmal!  Ehhez természetesen rendszeresen olvasnod és tanulmányoznod 
kell ezeket! Az evangéliumaimban leírt szavaimnak kitüntető értéket kell tu-
lajdonítanotok a Szentírás többi kijelentéseivel szemben! Nagyon fontos ez a 
rangsorolás!

3. A nyelveken szólást a szándék teszi Nekem tetszővé! Helyes szán-
dék nélkül nem más, mint egy felszabadultan mondott halandzsa beszéd. Ha 
valaki átadja nyelvkészségét Nekem, és így felszabadultan mozgatja a száját, 
forgatja a nyelvét, és hangot ad ki, akkor Lelkem egyik legkisebb adományá-
nak a birtokában van! Kétségtelen, hogy ez az adomány sincs mindenkinek 
birtokában, aki Hozzám tartozik. De mindenki birtokába kerülhet, mindenki-
nek megadja Lelkem, ha valaki nagyon akarja.
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Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1724.
Kérdező: ÖRDÖGŰZÉSRŐL, LÉLEKKERESZTSÉGRŐL

1. Jól csináltam az ördögűzést?
2. A Lélekkeresztségről szeretnék hallani!
3. Az egész Föld a gonosz birodalma?

HANG: "Kedves Barátom!
Amint az utóbbi HANG-könyvekben már többször említettem, három 

kérdésnél többre nem válaszolok. Akik elolvassák az eddig megjelent kötete-
ket - e válaszok már a 18-dik kötetben jelennek meg -, nagyon nagy kegye-
lemben részesülnek, mivel átitatódnak gondolataimmal úgy, hogy maguk is 
meg tudják válaszolni szándékom szerint a  további felmerült kérdéseket.

1. Igen! Ígéretem alapján enyéimnek hatalma van arra, hogy ördögöket 
űzzenek.  De tudatosítani  kell  annak, aki megszabadult  megszállottságától, 
hogy a jövőben vigyáznia kell, jobban kell figyelnie Rám, és elszántabban 
kell  Értem élnie,  mert  ha nem ezt  teszi,  akkor sorsa rosszabb lehet,  mint 
előbb volt (Lukács  11;26)!

2. A Lélekkeresztség olyan istenélmény, amelyben beavatást,  határo-
zott szerepet kap a hatékony tanúságtevésre az, aki ilyen élményben részesül. 
Ha állhatatosan kéred, akkor feltétlenül megkapod (Lukács 11;13).

3. Igen. Ebben a gonoszság birodalmában kell úgy világítanotok, mint 
sötét éjben a csillagoknak. Mert itt a gonoszság világa van, ezért nincs mara-
dandó városotok itt a Földön. Ezért a ti hazátok a mennyben van. De amíg 
szükségetek  lesz  arra,  hogy legyen  helye  a  tisztulásnak  olyan  formában, 
ahogy az csak a Földön lehetséges, mindaddig lennie kell ennek a helynek. 

Bizonyos megszentelt helyek is csak ideig-óráig mentesek a gonosz be-
folyásától. Ezért elsősorban nem arra kell törekednetek, hogy a helyeket tisz-
títsátok meg az ártó erőktől, hanem arra, hogy szíveteket tisztítsátok. Boldo-
gok a tiszta szívűek, mert ők tisztátalan helyeken is látják Istent! Itt is áll az, 
hogy nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé kell tökéletesedni, tisztulni!

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

1725.
Kérdező: KÉRDÉS NÉLKÜL KÉREK VÁLASZT!

Uram! Ismersz engem. Kérlek, válaszolj!
HANG: "Kedves Barátom!
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Ha érdeklődésedre válaszolni akarnék, akkor azt  kellene mondanom: 
ismerlek! Itt  be is kellene fejeznem válaszomat, mivel nem kérdeztél sem-
mit. Esetleg azt a kérésedet is megválaszolhatom, amelyben bocsánatot kértél 
bűneidre. De erre sem mondhatnék többet, mint azt, hogy megbocsátok!

Szeretném, ha megértenéd, hogy nincs értelme médiumomhoz fordulni 
akkor, ha nem akarod közvetítő útján Elém tárni problémádat. Ha azt akarod, 
hogy csak te meg Én tudjuk azt, amire válaszomat hallani akarod, akkor kér-
dezz meg közvetlenül.

Én semmiképpen sem adlak ki téged médiumomnak, ha te nem adod ki 
magadat! Ennél sokkal jobban tisztellek és sokkal diszkrétebb vagyok!

        Megáldalak a MEGÉRTÉS LELKÉVEL!"    
*******************************************************

1726.
Kérdező: MÚLTAMRÓL, JELENEMRŐL, JÖVŐMRŐL

1. Kivel beszéltem álmomban? Kitől kaptam válaszokat?
2. Jó úton  járok-e?
3. Jövőmről adj felvilágosítást!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Mindaddig elmész a lényeg mellett, amíg azon okoskodsz, hogy "ki-

vel", "kitől". A lényeg mindig a MIT! A jó fának jó a gyümölcse, a rossz fá-
nak rossz a gyümölcse. Gyümölcseiről ismeritek meg!

Ne az üzenőt boncold, hanem az üzenetet. Azért van józan eszed, hogy 
minden kapott üzenetet megfelelően tudj értékelni. Akkor értékelsz okosan, 
ha a szeretet mérlegén értékelsz. Akkor értékelsz a szeretet mérlegén, ha a 
senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a másikra figyelő szeretet 
az irányadó számodra.

2. Addig jársz jó úton, amíg az előbb említett szeretettartalmakat kép-
viseled. Én ÚT is vagyok! Ha szabadon élhetek benned, akkor jó úton jársz. 
Ha nem, akkor rossz úton jársz. E téren a lelkiismereteden keresztül bármi-
kor megkaphatod a  választ kérdésedre. Ehhez nincs szükség médiumi képes-
ségre, elég az élő lelkiismeret!

3.  A jelened megszentelése a  lényeg.  Innen,  erről  az  oldalról  nézve 
nincs jövőd, csak jelened van! Olyan jelened, amelybe múltad beépült, jövőd 
pedig  a  lehetőségek  tárháza.  A  lehetőségek  olyan  talentumok,  amelyeket 
mindig a jelenben kell kamatoztatnod!

          Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1727.
Kérdező: MAGÁN-KINYILATKOZTATÁSRA ÉRDEMES VAGYOK?

1. Érdemes vagyok magán-kinyilatkoztatásra?
2. Az égiektől jönnek e kinyilatkoztatások?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem jó úgy feltenni a kérdést, hogy ki mire érdemes. Isten nem azt 

nézi, amikor szerepeket ad, hogy ki méltó és ki nem méltó, ki érdemes és ki 
nem érdemes valamire.  Sőt!  Gyakran éppen a legérdemtelenebbeket bízza 
meg olyan feladattal, amely nagy horderejű. Így tudja legjobban biztosítani 
azt, hogy a megbízott nem tulajdoníthatja magának a szerep méltóságát, csu-
pán gyarló vállalójának!

Az kétségtelen, hogy vannak olyan érzékeny idegrendszerű emberek, 
akiknél a tudat alatti rész aránylag könnyen tör fel a tudatba, és ezek az em-
berek,  mivel  jól  megérzik  bizonyos  elindult  folyamatok  következményeit, 
így döbbenetes pontossággal tudnak elmondani a jelenben még nem megta-
pasztalható, de a jövőben megvalósuló eseményeket. Az ilyen adottságoknak 
csakúgy, mint az Istentől kapott szerepnek, nincs erkölcsi súlyuk. Senki nem 
lesz jobb attól, amit kapott. Mindenki attól lesz jobb, amit vállal az áldozatos 
szeretet megélésében! Isten csak ezt díjazza!

2.  Magán-kinyilatkoztatások  jöhetnek  jó  és  rossz  szellemektől  egy-
aránt.  Azért  nagyon fontos  a  szellemek megkülönböztetésének adománya, 
mert e nélkül nincs helyes megkülönböztetés! Ezért az adományért imádkoz-
ni kell, tehát kérni kell Istentől, és minden magán-kinyilatkoztatást alá kell 
vetni megfelelő vizsgálatnak. Csak hiteles vizsgálók mondhatnak e téren ér-
demben véleményt. E téren nem a szent a hiteles, hanem a tudós, a hozzáér-
tő, tehát az, akinek e téren rend van a fejében!

Megáldalak a 
SZELLEMEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉNEK LELKÉVEL!"

*******************************************************
1728.
Kérdező: MEDITÁCIÓRÓL

Meditációmban Jézus képe mellett megjelent más is.
HANG: "Drága Gyermekem!

A jó meditáció relaxálással kezdődik, és koncentrált, összpontosított fi-
gyelemmel folytatódik. Hozzám kell kötődnöd, ahhoz a képhez, amely egy-
értelműen gazdagítja lelkedet. A mellékszereplőknek nem szabad főszerepet 
juttatni! A mellékszereplőket hozzá kell illeszteni a  főképhez. 
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A te meditációdban az Én képem jelent  meg előtted,  s mellette  egy 
nagy szemű kis lény és egy szemüveges fiatalember.

E meditációban kétségtelen, hogy a lényeg az Én arcom megjelenése 
volt. A másik kettővel nem kell érdemben foglalkoznod, mert ha az Én ké-
pem látása a hit, remény, szeretet erősítését eredményezte, akkor a mellék-
szereplők vagy zavart akarnak kelteni benned, hogy figyelmedet eltereljék a 
lényegről, vagy későbbi életedben úgyis fölzárkóznak a lényeghez, tehát esz-
közök lesznek arra, hogy Velem tisztultabb, mélyebb kapcsolatot tudj kiépí-
teni.

Számomra öröm, hogy földi életed nem öncélú csupán, hanem célod a 
Velem való kapcsolat ápolása! Nagyon szeretlek, és megáldalak a HIT, RE-
MÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
1729.
Kérdező: MISSZIÓS HIVATÁSRÓL

1. Szeretnék missziós testvér lenni!
2. Mit tanácsolsz nekem?

 3. Segítsd az érettségi pótvizsgázóit!
HANG: "Kedves Barátom!

1. Szándékod nagyon szép és tiszta, de nem kellően átgondolt! Te sem 
kerülheted ki azt, hogy döntéseid következményeit is vállalnod kell. Amit Én 
ígérni tudok, az az,  hogy Rám mindig számíthatsz!  Helyetted nem teszek 
meg semmit, de veled mindent, ami lelki épülésedet szolgálja. Nem a  hely 
dönti  el,  hogy boldog légy,  hanem Én!  Hozzám kell  kapcsolódnod,  akár 
misszióban élsz, akár saját hazádban!

Kétségtelen, hogy vannak olyan földrészek, ahol nagy nyomorban él-
nek emberek! Ha ilyen helyre kívánkozol, akkor igaz, hogy szép és tiszta a 
szándékod. De ha olyan missziós testvér akarsz lenni, aki jobban él, mint a 
körülötte élő emberek, akkor elmegyünk egymás mellett! Missziókban csak a 
nélkülözőkkel menetelek együtt!

2. Azt tanácsolom, hogy legyen olyan napirended, amit be is vasalsz 
magadon! Az nem jó, ha valaki fantáziájában él meg sikerélményeket, s a va-
lóságban pedig környezete nem tapasztalja azt a fegyelmezett, kötelességtel-
jesítő, szeretetet árasztó hűséget, ami feltétlen feltétele annak, hogy Én vala-
kiben boldogító módon tudjak jelen lenni. Csak aki ura önmagának, az lehet 
szerető szolgája környezetének! És az mondhatja el önmagáról, hogy befoga-
dott Engem!
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3. Az enyéim számára a körülményeknek is Istene vagyok. De csak az 
enyéim számára! Segíteni csak ott tudok, ahol ezt kérik azzal a szándékkal és 
belátással, hogy csak Velem és Általam lehet boldog életet élni! Nem mene-
külni, hanem szembesülni kell megtanulni. Aki erre törekszik, az nem bódí-
tani, hanem boldogítani akarja önmagát, illetve azt  tudom Én boldogítani. 
Csak a szembesülőkkel,  és  soha nem az önmaguktól  menekülőkkel  tudok 
EGY lenni!

               Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1730.
Kérdező: GOND VAN A FIAMMAL

Fiam nem szereti mostani férjemet. Mitévő legyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Eddigi döntéseidnek következményeit nem lehet olybá venni, mintha 
azok nem lennének! Az elviselésen kívül nem tudok okosabbat ajánlani.

Bizonyára gyengülhet fiadban a mostani férjed elleni ellenszenv, ha azt 
tapasztalja, hogy jelenlegi házasságod által ő jobban jár, mintha ez nem len-
ne. Ennek feltétlenül meg kell lennie, ha te is ezt éled meg!
Egy második, vagy harmadik, vagy akárhányadik házasság gyökerében csak 
akkor hordozhatja az Én áldásomat, ha az előző házasság felbontásáért lénye-
gében nem az a felelős, aki erre rákényszerült.  Ha valakit  otthagynak, Én 
mindig vele maradok. De ha az elválás azért történt, mert egyik fél már lélek-
ben otthagyta társát, akkor Engem hagyott ott. Igen, mert Én ott maradok az 
elhagyott mellett!

Természetesen bűnbánattal részben ezt is lehet korrigálni, de következ-
ményeit viselni kell.

Tehát csak imával és gyakorlati szereteted kimutatásával tudsz enyhíte-
ni sorsodon. Az egészen biztos,  hogy te más helyett  megtérni nem tudsz! 
Sem fiad helyett, sem férjed helyett. Ezért számodra az a legjobb, ha körül-
ményeidet olyan tükörnek fogod fel, amelyben felismered, hogy milyen jó tu-
lajdonságaidat kell erősítened, és milyen rossz tulajdonságaidat kell kiirtanod 
magadból!

Hidd el, az Istent szeretőknek minden javukra válik! Még előző állapo-
tuk bűnei is!

Megáldalak szeretetből áldozatokat vállaló ERŐMMEL!"
*******************************************************

1731.

1863.



Kérdező: NINCS BIZALMAM AZ EMBEREKBEN
Férjem már nyolc éve meghalt. Nincs bizalmam máshoz.

HANG: "Drága Gyermekem!
Kétségtelen, hogy az a kötődés, amely férjeddel összekapcsolt, megne-

hezíti elhatározásodat, hogy valaki mást feltétel nélkül be tudj állítani magad 
mellé, az ő helyébe. Ennek pozitív és negatív oldala egyaránt van. Pozitív ol-
dala az, amit hűségnek lehet nevezni, negatív pedig az, hogy akadályoz, meg-
nehezít bizonyos gyakorlati lépések megtételében az életutad további szaka-
szán.

Amit feltétlenül tudnod kell, az az, hogy nem tartozik életed lényegé-
hez sem az, hogy egyedül élj tovább, sem az, hogy összekösd mással élete-
det. Mindkét életállapot alkalmas arra, hogy elindulj afelé a benső szabadság 
felé, amely nélkülözhetetlen, ha azt akarod, hogy Lelkem irányítsa további 
életedet (2Kor 3;17). Tehát mindkét életállapotban rendelkezésedre állnak a 
benső békédet biztosító eszközök!

Kétségtelen  az  is,  hogy egy társsal  gyorsabban és  nehezebben lehet 
megfelelő önismeretre jutni, mintha csak gyermekeddel élsz tovább. De tisz-
tességes,  elmélyült  imaélettel  így is  el  lehet  jutni  helyes  önismeretre.  Így 
könnyebb, de hosszabb időt vesz igénybe. Ennek egyszerű magyarázata az, 
hogy férj nélkül nehezebb belátnod azt, hogy minden tükör körülötted, s e tü-
körben kell helyes önismeretre jutnod. Az elválásoknak az az oka, hogy a há-
zastársak egyike inkább összetöri a tükröt,  semmint megváltozzék. A halál-
eset más. Ilyenkor a tükör magától törik össze.

Ami fontos tehát, az az, hogy körülményeidet mindig  tükörnek  hasz-
náld arra, hogy jobban megismerd magadat, és ennek természetes velejárója 
az, hogy egyre jobban megismersz Engem is, mivel Isten önmagára, tehát 
Rám teremtett téged. Közös kell legyen békénk, boldogságunk, tehát sorsunk 
is. A Föld nem Mennyország. A Mennyország Én vagyok a szívetekben. In-
nen, Tőlem kell merítened az erőt ahhoz, hogy egyre tisztább tükör légy leá-
nyodnak és mindenkinek, akivel találkozol, aki bármilyen fokon hozzád kap-
csolja életét!

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

1732.
Kérdező: VAN FEKETE MÁGIA A CSALÁDBAN?

1. Óraketyegést hallok ott, ahol nincs is óra.
2. Igaz, hogy apámat gyógyítania kell a gyógyítónak?
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3. Van fekete mágia a családunkon?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. A szellemvilág sok mindenre képes. Képes óraketyegést is előidézni. 
A döntő nem az, hogy ők mire képesek, hanem az, hogy te mire vagy képes! 
Minden olyan jelenség, amelyre nem találsz magyarázatot,  téged csak úgy 
befolyásol, ahogyan akarod, hogy befolyásoljon. Ha egy óraketyegés arra fi-
gyelmeztet, hogy a földi élet mulandó, és téged imára késztet, akkor az szá-
modra egy nagyon jó óraketyegés. Ha dühít, mert nem találod értelmét, akkor 
károdra van. De ez  rajtad áll, és nem a ketyegésen! A ketyegés egy lehető-
ség, tehát talentum, amit jóra és rosszra egyaránt felhasználhatsz.

2.  Könnyen  meglehet,  hogy  az  említett  gyógyító,  amikor  meditál, 
olyankor megjelenik előtte apád, és ő gyógyulást, erőt, egészséget kér számá-
ra, de ez az ő dolga. De olyan nincs, hogy nektek bele kellene egyeznetek 
abba, hogy közvetlen kapcsolatot teremtsetek vele. A gyógyító energiák, ha 
szeretettel,  önzetlenséggel átitatottak, akkor hatni tudnak, függetlenül attól, 
hogy mekkora a távolság a gyógyító és a beteg között.

Abba  ne  egyezzetek  bele,  hogy bárki  bármit  is  rátok  erőszakoljon. 
Apád gyógyulása általad pontosan úgy lehetséges, mint az által, aki gyógyító-
nak mondja magát! Az általad elvégzett tanfolyam nem volt sikertelen szá-
modra! Az ilyen tanfolyamok nem olyanok, mint egy iskolai vizsgára való 
felkészítés. Ami ott ért, amit hallottál, azt mind magadban hordod. E tanfo-
lyamok sok olyan elemet is tartalmaznak, amely nem tartozik a lényeghez.

3. Nincs fekete mágia családotokon. Fekete mágia csak ott és azokon 
van, ahol és akik azt tudatosan végzik. Tehát az, aki tudatosan akarja az ősel-
lenséggel a kapcsolatot, az el is éri azt. De hatni csak azokra tud, akik nem 
engednek be Engem magukba!

Én legyőztem a világot, tehát ahol Engem megidéznek, Én ott vagyok 
közöttük.  Márpedig  tudnotok  kell,  hogy egyugyanazon  helyen  nem  lehet 
együtt Isten és a Sátán! Az lehet, hogy ő körülöttetek tombol, de bennetek 
feltétlenül Isten él, ha ti ezt akarjátok. És ilyenkor még a legsátánibb körül-
mény is javatokra válik, mert az Istent szeretőknek minden a javukra válik. 
Ha nem így lenne, akkor nem mondhatnám, hogy legyőztem a világot!

Higgy jobban Bennem! Ajánld föl magad naponta Nekem! Reggel imá-
idban kérd angyalaim segítségét! Ők örömmel segítenek annak, aki őket erre 
kéri. Azért kell megvárni, hogy kérjétek őket, mert nagyon tisztelik szabad-
ságotokat. Nem úgy, mint az ősellenség!
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Neked is van őrangyalod. Úgy hívják őt itt  a szellemvilágban, hogy 
FAUSZTA. Ez magyarul biztatót jelent. Szólj hozzá, kérd segítségét! Hidd 
el, ez nem babonaság és nem felesleges. Amint egy házba transzformátoro-
kon keresztül jut el a világító áram, s nem közvetlenül kapcsolódnak a házak 
az áramforráshoz, így lelketek fényét, erejét, szépségét, fejlődését sok angya-
li transzformátor segíti elő!

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

1733.
Kérdező: SZÁMOK JELENTŐSÉGÉRŐL

1. Sok kérdésemre miért nem kapok választ?
2. Van-e ártó kisugárzásom?
3. Van-e jelentősége a számoknak életemben?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi élet  olyan probléma-erdő, amelyből végérvényesen kijutni 

nem lehet. Nincs is rá szükség. Amint a testi élet létfenntartásához nem lehet 
az egész életre szóló ételt egyszerre megenni, így a szellemi, lelki fejlődés ér-
dekében sem lehet minden problémát egy csapásra megoldani. Mindig azzal 
a problémával kell megküzdened, amely éppen előtted áll. Vigyázz, hogy a 
napi teendőid helyett ne akarj világmegváltó feladatokat felvállalni,  mert a 
mindenkori JELEN mérlegén méretik meg mindenki! Előfordul nem egyszer, 
hogy valaki  fantáziájában nagy sikereket ér el, könyvel el magában, ugyan-
akkor az élet vizsgáin pedig megbukik! Légy csak józan és reális.

2. Mindenkinek van kisugárzása. Ha valaki jó szándékkal éli életét, ak-
kor annak jó kisugárzása van. Aki rossz szándékkal éli életét, annak rossz ki-
sugárzása van. De amint a jó kisugárzás nem tesz senkit jobbá, csak azt, aki-
ből ez kisugárzik, úgy a rossz kisugárzás sem tesz senkit erkölcsileg rosszab-
bá, csak azt, akiből ez sugárzik.

Az igaz, hogy a jó kisugárzás megkönnyíti, a rossz kisugárzás megne-
hezíti a földi életet. Itt minden azon múlik, hogy valaki Értem él vagy nem 
Értem él. Aki Értem él, annak minden, még a legnehezebb életkörülmény is 
javára válik, aki nem Értem él, az lényegében menekülésben van, és még a 
legjobb körülmények között sem találja meg lelke nyugalmát.

Tehát számodra ne legyen szempont, hogy másokra hogyan hat a te ki-
sugárzásod, hanem arra törekedj, hogy Értem élj!

3. A számoknak van jelentősége olyan értelemben, hogy bár a Földön 
ugyan nem képes senki teljes egyértelműséggel, csak számok alapján felfej-
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teni senkinek erkölcsi életét, de sorsa mindenkinek kiolvasható a számokból. 
Innen, ebből a dimenzióból nézve ez bárki által tökéletesen felismerhető! Az 
Én életem sorsvonala is nyomon követhető volt a világrend létéből. Ha nem 
lenne jelentősége a számoknak, akkor nem lenne REND a világban, mert a 
REND nem más, mint kiszámíthatóság!

Az erkölcsi REND is feltérképezhető, de csak a szellemvilág dimenzi-
óiból. Ami nem számítható ki, az az, hogy valaki pozitív vagy negatív hozzá-
állással lép be az erkölcsi rendbe. Ezért lehet és van felelősség a földi ember 
életében, amikor dönt jó és rossz között!

Drága Gyermekem! Ennél részletesebben azért nem taglalom válaszo-
mat a felvetett kérdésedre, mert nem akarok lehetőséget adni arra, hogy el-
menj a lényeg mellett. A lényeg mindig a JELEN megszentelése, vagyis a tu-
datos Értem élés!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1734.
Kérdező: A BÉKÉNEK GYÓGYÍTÓ EREJE VAN!

Nagybeteg férjemért imádkozom!
HANG: "Drága Gyermekem!

Ahol te élsz, ott vannak nekem gyermekeim, akik szívük szeretetével 
át tudják melegíteni férjed szívét úgy, hogy békémet átveheti Tőlem. E béké-
nek gyógyító ereje van. E béke önmagában már olyan erőt hordoz, amely ér-
telmet  ad a hétköznapok tartalmas megéléséhez,  bármilyen betegségben is 
szenved valaki!

Valamire azonban fel kell hívnom a figyelmeteket. Férjed már születé-
se előtt nemcsak önmagáért, hanem értetek is vállalta azt a sorsot, azt a kar-
mikus életvonalat, amelyben ez a betegsége fontos szerepet kapott. Itt tehát a 
ti hozzáállásotok nagyon fontos a ti számotokra. Bár most ezt nem tudom ér-
telmesebben elmondani nektek, de mégis kimondom: ha nem volna ez a be-
tegsége, akkor ez nem volna jó nektek!

Szeretném, ha megértenétek, hogy senki sem külön sziget a földi élet 
óceánján, hanem minden mindennel összefügg, és ezért mindenhez úgy kell 
hozzáállni,  hogy ez miért jó. Az enyéim számára csak jó létezik, mert  Én 
számukra a körülményeknek is az Istene vagyok!

Ajánlatom tehát az, hogy vegyétek igénybe a helységetekben szeretet-
ből gyógyítani akaró gyermekeimet, vagyis rajtuk keresztül az Én gyógyító 
erőmet! De ennek az erőnek a másik neve: SZÍVBÉKE! Ezt akarom átadni 
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férjednek, hogy aztán ez a béke a maga gyógyító erejével mindannyitokban 
erősítse és segítse lelketek fejlődését a szeretetben.

Amint annak idején mondtam, Én azért hagytam el a Földet, hogy he-
lyet készítsek nektek, hogy ti is ott legyetek, ahol Én vagyok. E helyet elké-
szítettem! De nemcsak várlak benneteket, hanem mindennap igénylem, hogy 
szívetekben ti is készítsétek el Nekem a helyet. Ezt a vágyamat egyértelműen 
kifejeztem János evangéliumában (14;23).

Köszönöm szívetek szeretetét. Ne aggódjatok! Mindennél többet értek 
ti Nekem!

                Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1735.
Kérdező: AKI MELLÉM ÁLL, AZ A GYŐZTES MELLÉ ÁLLT

1. Imáimban zavar az ördög.
2. Összeegyeztethető a spirituális út és a villámolvasás útja?
3. Bizonyos katonák veszélyeztetik életünket?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nagyon természetes, hogy a Földön, ahol el kell dőlnie annak, hogy 

ki dönt Mellettem és ki dönt Ellenem, az ősellenség pontosan olyankor len-
dül támadásba, amikor a legjobban veszélyben látja pozícióit. A földi élet va-
lójában nem más, mint egy állapotszerű kampányháború, harc a voksokért. 
Külső világotokban, a sportban, művészetben és a tudományban, a politiká-
ban, az üzleti életben és a szórakoztató iparban nagyon csekély lehetősége 
van angyalaimnak arra, hogy hatást gyakoroljanak rátok. 

Benső világotokban már jobb a helyzet, bár a test kívánsága, a szemek 
kívánsága és az élet kevélysége érzékenyen gyenge pontjai mindannyitoknak. 
E téren mégis az, aki imádkozni, Velem spirituális szinten találkozni akar, az 
fel tud töltekezni jó energiákkal, és megnyerheti a harcot.

Aki Mellém állt, az a Győztes mellé állt. Ez nem jelenti azt, hogy nem 
éri támadás. Ez azt jelenti, hogy a hűség próbája mutatja meg, valóban Mel-
lém állt-e, vagy csak a felszínen, tehát látszatra, tehát különösebb harc nélkül 
várta Tőlem erőm győzelmét önmagában.

2. Azt, hogy mi egyeztethető össze, és mi nem, neked kell átlátnod, 
megtapasztalnod.  Minden  körülményt,  minden  eszközt  lehet  jóra  és  lehet 
rosszra használni. Ti nemcsak azért vagytok a Földön, hogy irányítás alatt le-
gyetek,  hanem azért  is,  hogy tanuljatok,  hogy megtanuljátok  önmagatokat 
irányítani!
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3. E kérdésedre pontosan azt kell mondanom, amit az előző pontban 
mondottam. Nem íratom le. Olvasd el azt újra!

             Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

1736.
Kérdező: ÜZLETRŐL, PÉNZRŐL

1. Közelebb vagy távolabb visz egy üzlet engem?
2. Kételkedő vagyok.
3. A pénz önmagában rossz?

HANG: "Kedves Barátom!
Kérdéseidre a választ már a 18-dik HANG-könyvben olvashatod. Je-

lenleg még csak 12 kötet jött ki a nyomdából, de feltétlenül meg fogom gyor-
sítani e könyvek megjelenését.

Csak három kérdésre válaszolok, mert aki elolvassa az eddig megjelen-
teket, az szinte minden kérdésére megkapja ezekből a választ.

1. Az üzlet, a politika és a tudomány olyan eszközök, amelyek nagyon 
megnehezítik a benső szabadság kialakítását. Igen, mert a test kívánsága, a 
szemek kívánsága és az élet kevélysége nagyon könnyen tud táplálkozni e 
három területen.

Ennek ellenére egyikre sem lehet azt mondani, hogy nem használható 
fel jó célra is. Azt viszont tudnod kell, hogy ha nem arra használod ezeket a 
területeket, amire legtöbben, akkor nem fogod sokra vinni! Tehát ha szándé-
kom szerint üzletelsz, akkor nem remélhetsz nagy sikert az üzleti életben!

2. Az jó, ha óvatos vagy! Óvakodjatok az emberektől (Máté 10;17)! A 
bizalom csak annak jár ki, aki már bizonyította, hogy kijár neki! Az előlege-
zett bizalom már sok embernek okozott álmatlan éjszakát! Még Én is csak 
azért kérhetem, hogy bízzatok Bennem, mert igazoltam előttetek, hogy érde-
mes Bennem bíznotok!

Legyél továbbra is óvatos még magaddal szemben is! Okosan cselek-
szik az, aki bölcs emberek tanácsát kikérve, döntéseit átgondolva és nem he-
behurgya módon hozza meg!

3.  A pénznek  önmagában nincs  erkölcsi  értéke!  Minden attól  függ, 
hogy mire használod pénzedet! A pénz birtokában tudhatja meg valaki leple-
zetlenül, hogy szíve önzetlen vagy önző! Akinek nincs pénze, annak nehe-
zebb önzetlenségéről tanúságot tenni, mint annak, akinek van pénze. Aki lé-
nyegében azon töri a fejét, hogy kin és hogyan tudna segíteni, és csak másod-
lagosan azon, hogy hogyan szerezzen pénzt, az valószínűleg önzetlen. De aki 
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azt mondja, hogy neki feltétlenül fontos pénzt szerezni, hogy másokon tud-
jon segíteni, az szinte biztos, hogy önző, és megideologizálja ezt az önzését!

Légy józan és megfontolt! Benned élek, és érted élek benned!
            Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1737.
Kérdező: JÉZUS AKARATÁT AKAROM MEGISMERNI!

Mit kíván tőlem Jézus?
HANG: "Drága Gyermekem!

Három forrás áll  rendelkezésedre, hogy megtudd, mit  kívánok tőled. 
Az első  a  Biblia,  főleg  az  evangéliumok.  A második  olyan  magánimáid, 
amelyekben saját szavaiddal fordulsz Hozzám, és ha elolvastad a HANG 1. 
könyvet,  akkor  a  párbeszéd-ima  által  szólni  tudok közvetlenül  hozzád.  A 
harmadik a HANG-médiumom, akitől most választ vársz.

A sorrend döntő! Ha már az evangéliumokból és imáidból nem látod 
napra lebontva életed legfőbb feladatát, ha már az eddig megjelent HANG-
könyveket elolvastad, és mégsem látod, mit kell tenned, akkor van értelme 
annak, hogy médiumom által eligazítást kérj és kapj Tőlem!

Hidd el, hogy lelki fejlődésed mérhetetlenül fontos Nekem! Nem keve-
sebbet, saját boldogságomat akarom átadni neked. Ezt pedig csak úgy tudom 
elérni, ha te is megteszed azt, amit kérek tőled, amit neked kell megtenned! 

Nagyon szeretetlek! E szeretetemnek többször voltál már megtapaszta-
lója. Azon a bizonyos vasárnapon is! Nagyon örülök örömödnek!

            Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

1738.
Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK!

1. Miben kell változnom? 
2. Önzésemen hogyan tudok változtatni?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Te egy olyan folyamatban vagy benne, melyben szinte mindennap 

másra kell tenned a hangsúlyt, ha úgy akarsz lelkileg fejlődni, hogy környe-
zeted is meg tudja ezt tapasztalni.

Az ima, főleg a reggeli ima, elsősorban arra való, hogy az előtted álló 
nap feladataira Velem felkészülj.  Nem elég áldásomat  kérni!  Tudnod kell 
azt,  hogy mire  kéred  áldásomat!  Meg kell  világosan fogalmaznod  magad 
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előtt, hogy mit akarsz tulajdonképpen, és hogyan gondolod az Én segítsége-
met döntéseidhez.

A földi élet egy állandó szabadságharctér! Amíg a Földön éltek, napon-
ta újrakezdők vagytok. E ténynek nem szabad kiábrándultságot eredményez-
nie! Inkább a bizalom, a remény, az Irántam való szeretet vágya kell hogy 
lendítsen afelé a bizonytalan jövő felé, amely a maga ismeretlenségében is 
érdekes, mert Hozzám akar közelebb juttatni téged!

2. Mindaddig önző maradsz, amíg rá nem látsz arra, hogy magadnak 
ártasz azzal, ha nem a másért élést választod! Igen, mert az önszeretet csúcs-
érték! Az önzés pontosan az önszeretet ellen dolgozik, mert a félelem világát 
vetíti eléd! Az önző ember szükségszerűen szorongó, állandó csalódásoknak 
kitett  ember. Ha ezt  belátod, akkor ki tudsz lépni abból az ördögi körből, 
amelyben szinte kényszerítve vagy arra, hogy mindig magaddal törődj.

Az önző emberért nem tudok élni! Nem, mert ő ezt nem teszi Nekem 
lehetővé. Csak azokért tudok élni, akik törekszenek másokért élni! Ha foglal-
kozol az evangéliumaimmal, akkor ez egészen egyértelművé válik előtted!

            Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1739.
Kérdező: MITÉVŐ LEGYEK?

Költözzem saját otthonomba? Van két nagy gyermekem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Mivel nagy bölcsességre van szükséged ahhoz, hogy életed az Én áldá-
som hordozója legyen, ezért feltétlenül fontos az, hogy egyre függetlenebbé 
válj gyermekeidtől. Amíg egy szülőt felnőtt gyermekei határozzák meg, ad-
dig olyan az a szülő, mint egy fa, amely tovább akarja táplálni érett gyümöl-
cseit. Ettől a fa is, a gyümölcs is csak rosszul járhat! Saját otthonod is csak 
akkor segít, ha belül, lelkedben már leoldottad azt a szálat, amely a vérkap-
csolatot fontosabbnak tartja, mint amire teremtve van. 

Ha elolvasod Márk 3;32-34. részt, akkor megérted, hogyha belül sza-
baddá váltál, akkor mindegy, hogy hol vagy, ha pedig nem váltál szabaddá, 
akkor meg azért mindegy, hogy hol vagy. Aki arra törekszik, hogy bensőleg 
szabad legyen (2Kor 3;17), az bárhol megtalálja lelke nyugalmát, aki nem 
erre törekszik, az sehol sem találja meg boldogságát. Legfeljebb bódulttá vál-
hat, de boldog soha nem lehet.
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Ha tehát lelkedben az az elhatározás él, hogy neked szabaddá kell len-
ned, akkor gyermekeid szabadsága érdekében kell úgy döntened, hogy saját 
otthonodba költözz. Ebben az esetben lépésedet áldásom kíséri.

            Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

1740.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

REIKI-beavatások után elindult bennem egy folyamat. Testi-lelki segít-
séget szeretnék nyújtani az embereknek!

HANG: "Kedves Barátom!
Mint tudod, nincsenek véletlenek. Te már azzal az elhatározással jöttél 

le a Földre, hogy egyszer elindulj azon az úton, amelyen többet látnak és hal-
lanak azok, akik  ezen az úton járnak.

Elindult benned egy olyan segíteni akarás, amely önmagában nem elég, 
bár e nélkül nem léphetnél előbbre.

Fontos az IRÁNYULTSÁG! Belülről kifelé! Mindenkivel, aki segítsé-
get kér, ezt kell megértetnie annak, aki segíteni akar, és tud is!

Akkor helyesek az említett  beavatások, ha ezekkel kezdetét  veszi az 
imának és tanulásnak komoly felvállalása!

Fontos az önmagad által irányított meditálás. Vagyis az, hogy meditá-
ció előtt legyen konkrét elképzelésed arról, hogy mit akarsz elérni a meditá-
cióban, a meditációval.

Egyre jobban el kell mélyedned az evangéliumokban, hogy az Én el-
gondolásaim szellemét magadévá tedd!

Ha ezt teszed, akkor melletted állok, és áldásom hatását meg fogod ta-
pasztalni.

Kedves  Barátom!  Légy óvatos  és  józan,  mert  az  ősellenség  nagyon 
munkálkodik  most  országotokban.  Nem kell  semmit  erőszakolnod!  Úgyis 
bele  fogsz  sodródni  abba,  ami  számodra  olyan  szolgálatot  eredményez, 
amelyben lélekben gazdagodni fogsz Általam!

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

1741.
Kérdező: ÁLLÁSOM BIZONYTALAN

Bizonytalan állású pedagógus vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem!
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Nagyon megértelek, mert Én fizetés nélküli vándortanító voltam, s nem 
szégyelltem bevallani,  hogy amíg a  madaraknak fészkük van,  a  rókáknak 
vackuk van,  Nekem nincs hová a fejemet  lehajtsam (Máté 8;20)! Nagyon 
megértem tehát helyzetedet!

Amiatt ne légy gondban, hogy jövőre mi lesz. A jövő majd gondosko-
dik magáról (Máté 6;34)! Te vállald azt, amit itt és most vállalnod lehet an-
nak érdekében, hogy jó pedagógus maradj. Kizárólag ez a feladatod.

Abban nincs igazad, hogy nehezebben vészelnéd át még egyszer azt, 
amit  már egyszer átvészeltél.  Senki nem mondhat ilyet,  mivel nem ismeri 
sem a jövőt, sem saját erejének gazdagságát, sem az Én szeretetem végtelen 
bölcsességét! Ne engedd, hogy az elbizonytalanítás ördöge negatíve beprog-
ramozzon! Az Én erőm a te erőd is. Én pedig, ha nem tudnád, legyőztem a 
világot! Pontosan azt a világot győztem le, amelyik téged akar legyőzni!

Nemcsak veled vagyok, de érted vagyok veled és benned! Ne feledd: 
Isten plusz egy fő mindig abszolút többség!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1742.
Kérdező: ISZÁKOSSÁGRÓL, BŰNHŐDÉSRŐL

1. Mit tegyek, hogy ne igyon élettársam?
2. Miért kell bűnhődnöm előző életemért?
3. Lesz-e jobb életem?

HANG: " Drága Gyermekem!
1. Kérdezd meg tőle, hogy mit kell tenned az ő megszabadulása érde-

kében. Ha olyat kér, ami részedről megvalósíthatatlan, akkor szakítanod kell 
vele. Nincs más lehetőséged!

Drága Gyermekem! Az életet nagyon komolyan kell venned! Nem le-
het helyes olyan hozzáállás az élethez, hogy a káposzta is megmaradjon és a 
kecske is jóllakjon. Azért nem lehetséges ez, mert a Föld nem a ti hazátok! 
Senkinek sincs a Földön véglegesen elfoglalt területe! Sokkal jobban szeret-
lek benneteket, semmint olyan pocsék világban gondolnám végleges hazáto-
kat, mint a Föld! Küllemében lehet ez akármilyen szép és ígéretes, a valóság 
az, hogy ez mindenkor siralomvölgy volt és lesz, amíg lesz! Remélem, vilá-
gos előtted, hogy a mulandóság világában élsz?!

A Föld egyszerűen nem való arra, hogy bárkit is véglegesen boldoggá 
tegyen! Természetesen időszakosan is csak bódulttá tehet, de boldoggá soha! 
Ti pedig nem bódultságra vagytok teremtve, hanem boldogságra, tehát arra, 
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hogy Velem legyetek EGYEK! Aki nem erre törekszik, annak sorsa az, hogy 
rendre le kell születnie a Földre mindaddig, amíg ezt be nem látja!

2. Az előző utolsó mondatommal már meg is válaszoltam e kérdésedet. 
Mivel előző életedben nem Bennem kerested boldogságodat, ezért lejöttél  a 
Földre, hogy ezt a hiányosságodat, ezt a butaságodat helyrehozd! Ezt te ma-
gad akartad! Ha ebben az életedben sem teszed meg azt, amit meg kell ten-
ned, tehát azt, hogy végleg Mellettem dönts, akkor csak sajnálni tudlak, de 
segíteni nem tudok rajtad! Senkin nem tudok segíteni, aki nem Mellettem 
dönt! Ellentmondásba kerülnék Önmagammal, ha azon segítenék, aki nem 
döntött Mellettem. Az dönt Mellettem, aki az egész földi életet  eszköznek,  
lehetőségnek látja és tartja arra, hogy Mellettem döntsön!

Tanácsaim csak tanácsok! Életté neked kell ezeket váltanod! Én helyet-
ted nem tehetem meg azt, ami a te feladatod. Veled és érted mindent, de he-
lyetted semmit! Ez szeretetem örök törvénye! Tehát ez is javadat szolgálja!

3. Teljesen rajtad áll, hogy lesz vagy nem lesz jobb életed! Amíg a bó-
dultságot választod, addig biztos, hogy nem lesz jobb életed. Ha bódultság 
helyett a boldogságot választod, tehát Engem, akkor lesz jobb, sőt csak így és 
a legjobb életed lesz.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

1743.
Kérdező: HOL TARTOK?

1. Hol tartok Feléd?
2. Nehéznek látom a megváltozást. (Mókuskerék!)
3. Hol és miben kell kiteljesednem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egész életed legsorsdöntőbb kérdése, amelyre naponta válaszolnod 

kell, az az, hogy hol tart a Velem való kapcsolatod. Mindent arra kell fel-
használnod földi életedben, hogy kapcsolatunk elmélyült  és kikezdhetetlen 
legyen! Ennek érdekében semmi nem lehet drága!

Aki nem találta meg a Földön Bennem élete megoldását, hazatalálását, 
az halála után sem tud mit kezdeni magával! Meg kell értened, hogy életed-
ben nem sorrendet kell felállítanod, hanem egyértelműséget Velem kapcso-
latban. Amennyire ezt megérted, annyira fogunk egymásra találni!

Jó, de nem feltétlenül fontos, hogy akár médiumomtól, akár másoktól 
törekedj okosodni. Ami feltétlenül fontos, az az, hogy egyéni imádban, tehát 
olyankor, amikor lelkedet Hozzám emeled,  akkor ne csak kérdezz,  hanem 
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engedd,  hogy gondolataiddal  Én tudjak  válaszolni.  Tehát  a  HANG 1-ben 
megtalálható párbeszéd-imával meg kell barátkoznod!

 Ez az imaforma az egyik legnagyobb áldásom ma számotokra. Igen! 
Ehhez hit, bizalom és nyitottság kell Felém. Akinek lelkében e három adott-
ság megvan, az szinte minden életproblémáját fel tudja oldani ezáltal! Földi 
életemben sem kívántam mást tőletek, mint e hármat. Ezzel szükségszerűen 
velejár az alázatos szeretet. Ezért is mérhetetlen áldás számotokra!

Drága Gyermekem! Velem nem lehet mellékállásban foglalkozni! Idő-
igényes vagyok! Ma, amikor sajtó, tévé, rádió, színház, mozi és egyéb szóra-
koztató lehetőségek annyi időt lefoglalnak maguknak életetekből, igazán sze-
rény kívánság Részemről, ha azt kérem, hogy legalább egy negyedórát szán-
jatok arra, hogy Engem is komolyan vegyetek imádságaitokban. Örök bol-
dogságotok áll, bukik ezen!

Első kérdésedre tehát, amit feltettél, azt kell mondanom, hogy te most 
pontosan ott tartasz, hogy elgondolkozz e válaszomon!

2. Az önfegyelemmel járó nehézségekkel kapcsolatban két illetve há-
rom szempontra hívom fel a figyelmedet. Az egyik az, hogy  Nálam nélkül 
ez nem megy! A másik az, hogy nálad nélkül sem megy! E kettő mellé pedig 
oda kell  tennem a  harmadikat:  Sokkal  könnyebb fegyelmezett  életet  élni, 
mint gondolod (Máté 11;28)! 

Az ősellenség mindent elkövet, hogy saját útját szépnek, az Én utamat 
pedig nagyon tövisesnek, sziklásnak, keservesnek mutassa be nektek! Őkel-
me rövid távon félelmetes sikereket tud felmutatni, de ezek a sikerek csupán 
bódultságok, és semmi közük ahhoz a benső békéhez, amit boldogságnak ne-
veznek. Hosszú távon ez egyértelmű! Messzire nézzen, aki élni akar!

3. Te azt kérted leveledben, hogy ne röviden válaszoljak, hanem részle-
tesen és hosszan.  E harmadik kérdésednél  nem tudok hallgatni  rád.  Nem, 
mert nem lenne értelme. Válaszom ez: Mindenhol és minden jóban töreked-
ned kell, hogy kiteljesedj!

                Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1744.
Kérdező: NEM MINDEGYIK TEMPLOMBAN ÉRZEM JÓL MAGAM

1. A katolikus templomokban nem találom meg helyemet, de az 
    evangélikus istentiszteleteken igen.
2. Egy betegnek segítek, de az nagyon kimerít, és nem ért meg.

HANG:  "Drága Gyermekem!
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1. A lelki békédnél fontosabb nincs! Oda menj, úgy imádkozz és azt az 
életformát válaszd, amelyben szíved-lelked megnyugszik. Ha idegileg rende-
ződni akarsz, akkor ne a szertartásokra tedd a hangsúlyt, hanem az okos sze-
retetre. Ha már kezeltek tudathasadással, akkor neked nemcsak a munkára, 
az elfoglaltságra kell tenned a hangsúlyt, hanem a pihenésre, kikapcsolódásra 
is, de lehetőleg ne magányosan!

Akkor  szeretsz  okosan,  ha  elfogadod  azok  tanácsát,  akikről  tudod, 
hogy szeretnek téged, és nem akarnak kihasználni!

Legyen több hála- és dicsőítő-imád! Az ilyen ima erősíteni tudja ben-
ned az Én békémet, mert jobban meg tudod látni azt, hogy Én mennyire sze-
retlek! Ne bűneiddel légy elfoglalva, hanem az Én jóságommal! 

2. Okosnak kell lenned, hogy ne tudjanak kihasználni, csak felhasznál-
ni. Nem jó az, ha engeded, hogy mások mindig dirigáljanak téged. Csak azt 
az irányítást kell elfogadnod, ami békével járja át lelkedet. Meg kell tanulnod 
úgy Rám hagyatkozni, hogy ezt észrevegyék rajtad azok, akik körülötted él-
nek.

A te földi sorsod sem jobb, sem rosszabb, mint bárkinek a sorsa. Csak 
MÁS! Ezt a másságot úgy kell megélned, hogy az ne ártalmadra legyen, ha-
nem hasznodra, vagyis úgy, hogy idegileg kiegyensúlyozottá válj! Én veled 
vagyok, és segíteni akarlak ebben téged, de ezt nem tudom megtenni helyet-
ted, csak veled!

             Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!" 
*******************************************************

1745.
Kérdező: ÉDESAPÁM MEGHALT

Egy hőn szeretett édesapa halála nagyon megráz bennünket.
HANG: "Drága Gyermekeim!

A halál, az elválás nem az Én találmányom! Én az életnek vagyok Iste-
ne! Sőt! Én vagyok az Élet. A halál a ti találmányotok. Ti akartátok azt, hogy 
legyen lehetőségetek lecserélni a boldog örökkévalóságot azzal a szenvedé-
keny mulandósággal, amely lehetőséget ad nektek arra, hogy visszataláljatok 
Hozzám!

Nem arra kell hát törekednetek, hogy belenyugodjatok a halálba, ha-
nem arra, hogy felismerjétek azt a csodás valóságot, mi szerint az, aki Ben-
nem hisz, halált nem lát sohasem (János 11;26)!
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Nagyon szeretném, ha megértenétek, hogy megnyugvást csak Nálam 
lehet találni. Bárhol próbálkoztok, csak homokot szórtok a sebre. Ennek pe-
dig semmiképpen sem a gyógyulás a következménye!

Nincs nép és nincs kor, amely naponta ne tudná megtanulni azt, ami a 
legtermészetesebb a földi életben, mégpedig azt, hogy halálra jött le minden-
ki a Földre! 

Halálra születtetek! Ezt soha senki nem kérdőjelezheti meg közületek. 
Még az orvostudomány is kezd kacérkodni korotokban azzal a gondolattal, 
hogy nem csupán az életre, hanem a jó halálra kell segítenie benneteket. A 
probléma az, hogy számukra a jó halál nem azonos azzal, amit Én gondolok 
annak!

Drága Gyermekeim!  Neves írótoknak igaza  van abban, hogy csak a 
Földön élők halandók. A holtak örökké élnek! Nektek nem az a feladatotok, 
hogy megváltoztassátok a megváltozhatatlant, az sem, hogy meghatározzátok 
a halál pillanatát. A ti feladatotok csak az, hogy a Velem való élő kapcsolatot 
ápoljátok, mert minden emberi és nem emberi kapcsolat erre való! Az emberi 
kapcsolatok csak annyiban fognak létezni az örökkévalóságban, amennyiben 
segítik bennetek elmélyíteni a Velem való kapcsolatot. Ennek már a Földön 
el kell kezdődnie. Sőt! Csak itt tud elkezdődni. Amíg ez meg nem történik, 
addig nem találjátok meg szívetek nyugalmát sem itt a Földön, sem a másvi-
lágon!

Nem azt mondom tehát, hogy próbáljatok beletörődni a halál gondola-
tába, hanem azt, hogy ne akarjatok belenyugodni abba, amit természetelle-
nesnek tartotok! Soha ne akarjátok befejezettnek tekinteni a Velem való kap-
csolat elmélyítését! Higgyétek el, hogy aki Bennem hisz, az halált nem lát 
sohasem!

A földi élet nagyon rövid! Ezért nem érdemes gondban lenni! 
Aki elkezdi keresni az Isten országát és annak igazságát, az megért En-

gem. Aki mást tart életében fontosabbnak, azt csak sajnálni tudom. Állhata-
tosan várom, hogy megértsetek!

Megáldalak benneteket SZERETETEM LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1746.
Kérdező: ERŐT KÉREK!

Kérek erősítést!
HANG: "Drága Gyermekem!
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Meg kell világítanom benned kérésed értelmét. Te erősítést kérsz ah-
hoz a harchoz, amely naponta helytállást követel tőled. Erősítést kérsz magad 
számára, hogy a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége ra-
bul ne ejtsen. Segítséget kérsz ahhoz, hogy azok a körülmények, amelyekben 
élsz, soha ne jelentsenek megoldatlan problémát számodra ahhoz, hogy szí-
ved békéjét megőrizd.

E kérésed nagyon helyes és indokolt. Az önismeretre belépőjegy az, ha 
belátjátok, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek! A boldogsághoz azon-
ban nem elég, bár feltétlenül szükséges, az önismeret.

Te eljutottál az önismeretnek arra a fokára, melyről el lehet indulni Fe-
lém.  Haladni  viszont  azon az úton,  amelyet  Magammal  azonosítottam,  az 
szükséges, hogy növekedj a HITBEN.

Gyakorlatban a helyzet a következő: Te erősítést kérsz. Tudnod kell, 
hogy Én nem adagolom az erősítést, hanem Én magam vagyok az ERŐSÍ-
TÉS! Neked tehát naponta kell  Engem elfogadnod! Ez úgy történik, hogy 
naponta, ha lehet a reggeli imádban, elém kell tárnod az elvégzendő feladata-
idat, s át kell venned Tőlem azt az erőt, ami természetszerűen benned van, ha 
Én benned vagyok! Tehát működésbe kell hoznod erőmet. 

Hinni akkor fogsz, ha úgy teszel, mintha hinnél. Szeretni akkor fogsz, 
ha úgy teszel, mintha szeretnél. Felszabadult úgy tudsz lenni, hogy úgy élsz, 
mintha felszabadult lennél. Mivel Én valóban benned élek, ezért a gyakorlat-
ban a feltételes mód szükségszerűen kijelentő móddá minősül életed folya-
mán, mert Velem mindenre képes vagy, ami a boldogságodhoz, benső békéd-
hez szükséges.

               Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

1747.
Kérdező: TELE VAGYOK NYUGTALANSÁGGAL

1. Tele vagyok gonddal, bajjal. Mit kell tennem?
2. Második házasságom alig elviselhető.
3. Koporsóban láttam magamat.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Imáidban megpróbálod megértetni Velem, hogy súlyos problémáid 

közepette segítségre van szükséged, de ezt a segítséget hiába várod. Ez való-
ban így van! Magam is szenvedem, mert szeretlek, hogy nem tudok segíteni 
akaratod szerint. Szenvedem, hogy nem az Én akaratom szerint várod segít-
ségemet. Az Én akaratom világos és egyértelmű, mely így hangzik: "Betelt 

1878.



az idő. Elérkezett hozzátok az Isten országa. Alakítsátok át gondolkodásoto-
kat és higgyetek az evangéliumban (Márk 1;15)!

Amíg  csak  azt  látod,  hogy másoknak  miben  kell  változniuk  ahhoz, 
hogy szép és jó legyen az életed, addig nem tudok segíteni. Én senkit nem tu-
dok kívülről segíteni, csak belülről!

Ha valóban Hozzám akarsz tartozni, akkor problémáid, gondjaid köze-
pette azt kell kitalálnod, hogy miért jó ez neked! Mert JÓ! 

Arról van szó tehát, hogy mivel az Istent szeretőknek minden a javukra 
válik, mivel Isten az övéi számára a körülményeknek is az Istene, ezért a 
szívbékének se több, se kevesebb az ára, mint az, hogy ezt észrevegye az, aki 
hisz Bennem! Én csak az enyéimet tudom boldogítani! Aki nem az Enyém, 
az állandóan olyan bódulatot keres, ami felmenti őt a gondolkodás-átalakítás 
szellemi munkája alól!

2.  Te már  egyszer  döntöttél  valaki  mellett,  aztán  elváltatok.  El  kell 
döntened, hogy mint kezdeményező, ő hagyott-e el téged, vagy te hagytad-e 
el őt. Olyan nincs, hogy egyszerre kezdeményeztétek! E téren lélekben közü-
letek valamelyik előbbre volt a másiknál. Ha te hagytad el őt előbb, akkor 
vissza kell fogadnod a másikat, mert az Én Lelkem a kapcsolat Lelke. Nem 
az elhagyóval, hanem az elhagyottal vagyok! Ha ő hagyott ott előbb téged lé-
lekben, akkor azt csinálsz, amit akarsz, mert Én feltétlenül melletted állok! 
Ha pedig azt mondod, hogy nem lehet ezt eldönteni akkor sem, ha közösen 
megpróbáljátok ezt kitisztázni, akkor bízhatsz abban, hogy melletted mara-
dok. Ha nem ezt tapasztalod, akkor te vagy az, aki elhagyta társát előbb!

3. El kell temetned eddigi életed, és újjá kell születned! 
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1748.
Kérdező: NEM BÍROM A MAGÁNYT!

1. Lesz-e társam? Nem akarok egyedül élni!
2.  Jövőmről szeretnék hallani!
3. Jézusi úton akarok haladni!

HANG: "Drága Gyermekem!
Elöljáróban neked is elmondom, hogy csak három kérdésre válaszolok. 

Kérdéseid már a 18-dik HANG-kötetben jelennek meg, és az eddig a nyom-
dából kijött 12 kötet annyi választ tartalmaz, hogy azok elolvasása a legtöbb 
emberi probléma megoldását megmutatja.
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1. Ha akarod, hogy legyen társad, akkor biztosan lesz is  társad. Azt 
nem tudom ígérni,  hogy áldásom rajta lesz kapcsolatotokon, mert  ez csak 
részben függ Tőlem. Önmagammal nem kerülhetek ellentétbe!

2. Jövődet a JELENBEN alakítod. Olyan jövő nincs, ami független len-
ne a mindenkori jelentől. Azt pedig, hogy milyen a jelened, te tudod a legjob-
ban. Én senkinek sem döntöm el a sorsát! Ezt mindenki maga csinálja!

3. Itt van az Én nagy problémám veled! Az első és a harmadik kérdé-
sedben megfogalmaztad, hogy mit akarsz, s e kettő nem férhet meg együtt. 
Vagy azt akarod, amit Én, vagy nem azt akarod amit Én! Én mindenképpen 
azt akarom, hogy Engem, mint UTAT vállalj! Tehát feltétel nélkül szolgál-
tasd ki  magadat  Lelkem irányításának.  Ennek lehet  következménye az  is, 
hogy egyedül kell maradnod a földi életben, és lehet az is, hogy nem kell 
egyedül maradnod a földi életben. De azt, hogy nem akarsz egyedül maradni, 
s ugyanakkor az akarod, hogy Lelkem irányítson, hát ez nem megy!

              Reggeli és esti imáidra helyezz nagyobb súlyt!
                  Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1749.
Kérdező: NÉHA ELHAGYOM A VILÁGOT

1. Néha egy másik világba zuhanok!
2. Mi váltja ezt ki nálam?
3. VALAKI sokszor segített már rajtam. Ki Ő?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A tudatalatti és a tudatos világod közötti gát időnként átereszti azt a 

folyamot, amit tudatos, tehát erkölcsi életedet érintő döntéseidben felvállal-
tál.  Ennek mindaddig nincs negatív jelentősége, amíg úgy fogod fel,  mint 
erőforrást  annak igazolására,  hogy van  szellemvilág,  és  ennek te  is  része 
vagy!

2. Az, aki már sokszor segített rajtad! Ő tudja, hogy a te szerepedhez, 
amelyet a Földön be kell töltened, nagyon fontos, hogy a halál utáni élet ne 
legyen számodra bezárójelezve! Adj hálát Istennek azért, hogy nem csupán 
értelmi síkon, hanem valamiképpen tapasztalati síkon is tudatosítani akarja 
benned azt, hogy a földi élet csak egy rövid kis hidacska, s a túlsó part, az 
örökkévalóság az a világ,  ahol  otthonodat  véglegesen megtalálod.  Vándor 
vagy, akinek tudnia kell, hogy az! Ez másokat is segít arra, hogy felébredjen 
bennük az égi honvágy!
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3. Őrangyalod nagy segítséget tud adni, mert engedélye van arra, hogy 
a szerepedhez szükséges idővallum és minden eszköz rendelkezésedre álljon. 
Ennek alapja nemcsak az Én szeretetem irántad, hanem a te jó szándékod is. 
Ez az a talaj, ahol őrangyalodnak szabad tere van akkor is, ha kifejezetten te 
nem kéred segítségét. Ha kéred - és nagyon ajánlom, hogy kérd -, akkor még 
hatékonyabban tudja érzékeltetni veled, hogy Istentől kapott szereped meny-
nyi áldást jelent magad és mások számára. Szereped a SZERETNI TANÍ-
TÁS!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1750.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK ENYÉIMNEK!

Hogyan tudok segíteni enyéimnek?
HANG: "Drága Gyermekem!

 Pontosan úgy tudsz segíteni, ahogy Én tudok segíteni nektek! Én úgy 
tudtam segíteni, hogy elmondtam és megmutattam életemben mindazt, amire 
szüksége van minden földi  halandónak ahhoz,  hogy boldog legyen. Ennél 
okosabbat te sem tudsz tenni! Fel kell hívnod figyelmüket arra, hogy vagy 
Általam lesznek boldogok, vagy sehogy!

De ezt  nemcsak elmondanod kell,  hanem meg kell  tenned mindent, 
hogy ezt a valóságot ki is tudják olvasni életedből.

Ami biztosan nem fog menni, az az, hogy Én helyettük megtérjek! Ér-
tetek és veletek mindent, de helyettetek semmit!

Az imádság nem arra való, hogy Engem gondolkodás-átalakításra kész-
tessetek, hanem arra, hogy megköszönjétek segítségemet  abban a szellemi 
munkában - amelyből bőven ki kell vennetek részeteket -, vagyis a gondolko-
dás-átalakítás munkájában.

Megáldalak  JÓZAN SZERETETEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1751.
Kérdező: KÉT EMBER BŰNÉÉRT LAKOLUNK?

1. Miért van a Gonosznak oly nagy hatalma? Lehet két ember
    bűnéért mindenkinek lakolnia?
2. Hogyan tapasztalható Isten szeretete? Én ellenkezőjét látom!
3. A szeretet körén kívül a Sátán azt csinál, amit akar?

HANG: "Kedves Barátom!

1881.



1. Mindenki csak saját bűnéért lakol. Az a történet, amely az első em-
berpár bukásáról szól, elmondja, hogy addig, amíg nem tudta az ember azt, 
hogy van rossz is, addig csak JÓ volt számára. (Jó és rossz tudásának fája!) 
Miután Én lejöttem a Földre, ha akarjátok, vissza tudjátok állítani azt a tudat-
állapotot, amely szerint csak JÓ van számotokra. [Az Istent szeretőknek min-
den javukra válik (Róm 8;28)]!

A Gonosznak csak ott van hatalma, ahol szóba állnak azzal, hogy van 
hatalma! Az enyéim fölött a Gonosznak nincs hatalma, amint Fölöttem sem 
volt semmi hatalma (János 14;30)!

Az, hogy ma nincs közbiztonság, nincs szótartás, megbízhatóság, stb., 
ez csak azoknak árt, akik ettől teszik függővé boldogságukat. Aki attól bol-
dog, hogy szeretet van benne, afölött senkinek sincs hatalma!

Bizony, a boldogság a jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül! Mivel 
egyetlen ilyen jó van, a szeretés, ezért csak azok boldogok, akik ezt állapot-
szerűen élik. A szűk kapu és a keskeny út, mely a boldogság útja, mindenki-
nek rendelkezésére áll. Az a tény, hogy ez keveseknek osztályrésze, ez nem a 
Gonosz hatalmát jelzi, hanem a ti hitetlenségeteket. Aki úgy gondolja, hogy 
ez a Gonosz műve, az el akarja hárítani a felelősséget önmagáról!

Ti  már  úgy születtetek  le  a  Földre,  hogy előbbre felelőtlenkedtetek. 
Sajnos, sokan folytatják előző életüket itt a Földön, ahelyett, hogy vállalnák a 
szeretet áldozatát. Oly rövid a földi élet!!! Nagysága, mérete csak képzelete-
tek játéka!

Az Én hatalmam az adás, az ajándékozás, a szolgálás hatalma. Ez, és 
csak ez boldogító hatalom! Más igazi hatalom nincs is! Amit te a Gonosz ha-
talmának nevezel, az nem más, mint menekülés a boldogság elől a bódultság 
felé!

2. Ha megkérdeznéd kalkuttai Teréz anyát, ha megkérdeznéd azokat, 
akik önmagukat átlépve másokért élnek, tehát ha megkérdeznéd azokat, akik 
vállalták a mulandó élet elvesztését, azok véget nem érően tudnának beszélni 
arról, hogy mit is jelent újjászületni, boldognak lenni!

Amint a hazugság, az áligazság tengerében az egyetlen igazság akkor is 
igazság, ha egyetlen, úgy a bódult, menekülésben, a vevés csalóka káprázatá-
ban, látszat-hatalmában hömpölygő tömegben az egyetlen lélek, aki a szere-
tet  hatalmával  rendelkezik,  mérhetetlenül  nagyobb  hatalom,  mint  a  többi 
együttvéve! Az erkölcs területén,  tehát ott,  ahol boldogságotok áll,  bukik, 
nem a mennyiség, hanem a minőség számít! Örök értékeket csak a szeretők, 
csak a boldogok hordoznak magukban. Függetlenül attól, hogy hányan van-
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nak! Hidd el, előbb-utóbb mindenki rátalál erre az ÚTRA, ennek a hatalom-
nak legyőzhetetlen erejére! Ez jelenti azt, hogy Én legyőztem a világot! Csak 
aki béka-perspektívában gondolkodik, annak nehéz ezt belátni! Ebből min-
denkinek ki kell lépni, ha valóban boldogok akartok lenni!  

3. A szeretet körén kívül a Sátán azt csinál, amit önzésében, a maga 
számára megfelelőnek tart. Gátlástalan, erkölcstelen! Mindaddig, amíg nem 
találja magát szemben a szeretet hatalmával! E pillanatban hatalma megszű-
nik, ereje csak a mulandóságra korlátozódik, melyről maga is tudja, hogy a 
csalódások sorozatát jelenti számára!

Kedves Barátom! Nagyon szeretlek benneteket!
Megáldalak az ÖRÖK  SZERETET  HATALMÁVAL!"

*******************************************************
1752.
Kérdező: NEM TUDOK IMÁDKOZNI

Miért nem tudok egyedül imádkozni?
HANG: "Drága Gyermekem!

Súlyos félreértésben vagy! Imádkozni nem annyit jelent, hogy ki kell 
találnod olyan mondatokat, amelyekről úgy gondolod, hogy méltók Hozzám! 
Imádkozni annyit jelent, mint lelkedet Hozzám emelni! Ezt naponta többször 
is megteszed! Az ilyen pillanatokban IMÁDKOZOL!

Az általad összeszerkesztett ima, amelyet médiumomnak küldtél,  na-
gyon  szép  és  okosan  összeszerkesztett.  Amíg  ezt  csináltad,  addig  végig 
imádkoztál, és természetesen akkor is imádkozol, amikor elmondod. Ha úgy 
érzed lelkedben, hogy az ilyen és ehhez hasonló imák mélyen át tudják járni 
szívedet, akkor nagyon jó, ha így is imádkozol. De tudnod kell, hogy egy-egy 
fohász, hála vagy kérés, mely szívedből bármelyik pillanatban Felém száll, 
Nekem kimondhatatlanul nagy értéknek számít!

Örülök, hogy eddigi életedben felismerted szeretetem állandó sugárzá-
sát feléd. Én hűséges vagyok! Örülök örömödnek, szenvedem szenvedései-
det. Légy továbbra is hűséges társam földi életed minden napján, hogy hűsé-
ges társad lehessek egy örökkévalóságon át!

          Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1753.
Kérdező: A FÉRJEM VALÓBAN ÖRDÖG?

1. Ördög-e a férjem?
2. Engem és környezetemet megrontottak-e?
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3. Ki lehet kerülnöm ebből a szörnyű körülményből?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Mindannyian megtisztulni jöttetek le a Földre! Ha azt érted ördög 
alatt, aki egykor hátat fordított Nekem, akkor mindannyian ördögök vagytok, 
mert bűn nélkülinek a Földön Anyámon és Rajtam kívül senki nem mondha-
tó! De mégsem mondható, hogy ördögök vagytok, mert ördögöknek azokat 
szoktátok nevezni, akik olyan szellemi lények, akik nem a Földön élnek, ha-
nem a pokolban. 

A pokolban lévőket sem mondjátok mind ördögnek, csak azokat, akik 
még nem születtek le a Földre megjavulni. Az örök kárhozatnak ezek a lakói 
az ördögök. Férjed tehát semmiképpen nem lehet ördög, mint ahogy senki 
sem lehet a Földön angyal! Bár angyal, ördög materializálódhat hosszabb-rö-
videbb időre, ha Isten erre engedélyt ad, de egyik sem házasodhat!

Az igaz, hogy bárki, aki akar, lehet ördögtől megszállott a Földön! Én, 
Jézus, hatalmat adtam nektek, hogy képesek legyetek elűzni magatoktól az 
ilyen ártó szellemeket. Nem kell hozzá más, csak tudatosan ezt vagy ehhez 
hasonlót mondani: „Jézusom! Befogadlak életembe, s ezzel a Te békéd és 
erőd az én békém és erőm is lett! Használj és irányíts Lelkeddel! A Te ne-
vedben  parancsolok  minden  ártó  erőnek,  akik  valamiképpen  közelemben 
vannak, hogy távozzanak oda, ahová Te parancsolod őket! Dicsőítlek, Uram, 
megszabadító, fölszabadító szeretetedért!”

Az természetesen nem elég, ha valaki csak mondja, hogy Engem befo-
gadott! Engem az fogad be, aki el is hiszi, hogy benne élek. Az hiszi el, hogy 
benne élek, aki úgy gondolkodik, úgy beszél és úgy cselekszik, mintha benne 
élnék! Legalábbis erre törekszik!

Ajánld föl imáidban gyakran Nekem férjedet és magadat is.
2. Senkit nem lehet kívülről megrontani! Hagyjatok már föl azzal a ba-

bonával, hogy boldogságotokba bárki is  kívülről, akaratotok ellenére bele-
nyúlhat!  Én sem tudom megtenni,  hogy akaratotok  ellenére hassak rátok! 
Hogyan tehetné ezt meg az a Nálam mérhetetlenül gyengébb szellemi világ, 
amelyről egyértelműen elmondtam, hogy Én legyőztem azt a világot! 

A nagy gond és probléma az, hogy át kellene programoznotok, alakíta-
notok gondolkodásotokat, és ti erre a szellemi, lelki munkára nem vállalkoz-
tok, mert nem akartok hinni sem Nekem, sem Bennem! 

Az hisz Nekem, aki elfogadja azt, amit tanítok. Tehát az, aki foglalko-
zik is tanításommal. Az hisz  Bennem, aki átadja magát Nekem, tehát nem-
csak elhiszi  tanításomat,  hanem erőm segítségével  igyekszik is  azt  átélni! 
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Szép és jó a szenteltvíz, a szentelt gyertya, a szentmise, a litániák, a búcsújá-
rások, de ezek nem pótolhatják azt, hogy valaki higgyen Nekem és Bennem. 
Ezek jók, mint eszközök, hogy Nekem és Bennem higgyetek!

3. Nagyon természetes, hogy ki lehet kerülni minden rosszból Általam, 
Velem és Bennem! Én pontosan azért jöttem közétek, hogy elmondjam: Be-
telt az idő! Elérkezett hozzátok Általam az Isten országa! Alakítsátok át gon-
dolkodásotokat, és higgyetek az evangéliumban, tanításomban, a jó hírben, 
az Én boldogítani akarásomban (Márk 1;15)!

Drága Gyermekem! Segítségemmel magadban teremts  békét,  s ez ki 
fog hatni környezetedre is. Csak magadért vagy felelős! Te sem tudsz mások 
helyett megtérni! De önmagadat Velem össze tudod úgy kapcsolni, hogy az 
Én békém és erőm működni tudjon benned!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"       
*******************************************************

1754.
Kérdező: HATÁROZOTTSÁGRA VOLNA SZÜKSÉGEM

1. Meghatározó döntések várnak rám.
2. Külső mankó nélkül helyt tudok állni?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Egészen biztos, hogy meghatározó döntések várnak rád! De fontos-

nak tartom felhívni figyelmedet arra, hogy életetek valójában nem más, mint 
meghatározó döntések sorozata! Ezért lenne nagyon fontos mindenki számá-
ra, hogy reggeli imátokban megbeszéljétek Velem az előttetek álló napot, és 
kérjétek programotokra áldásomat!

2.  Belső mankó nélkül nem tud senki helytállni,  tehát te sem (János 
15;5). Ha hiszed azt, hogy veled vagyok, hogy benned vagyok, akkor nem 
nehéz elhinned azt sem, hogy érted vagyok veled, benned!

Természetesen az is igaz, hogy külső mankó nélkül nem lehet helytáll-
ni, de ha hiszel Bennem, akkor hidd el azt is, hogy Én gondoskodom olyan 
külső  segítőkről,  akikre éppen szükséged lesz  adott  helyen,  adott  időben, 
adott problémában. Isten az övéi számára a körülményeknek is Istene!

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

1755.
Kérdező: MI LESZ KÁBÍTÓSZERES FIUNKKAL?

1. Mi lesz 20 éves fiunkkal? (Kábítószeres)
2. Hol hibáztunk a nevelésben?
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3. Hogyan szabadulhat szenvedélyétől?
HANG: "Kedves Barátom!

1. Két ellentétesnek látszó kijelentést teszek. Az egyik: Maga az Isten 
sem tudja, mi lesz vele. A másik: Biztosan megszabadul e rabságból.

E két kijelentés nyilván nem ugyanarra vonatkozik. Az első rövid táv-
ra,  a második  hosszú távra.  Benneteket  nyilván  a rövid táv érdekel,  de a 
hosszú táv biztosan megnyugtat! Ezért tettem hozzá ezt is! Ezt tudja az Isten, 
és ez így is lesz!

Mi hát a teendőtök rövid távon? Valamikor ezt  mondtam:  Legyetek 
okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől. Sajnos, hogy e két kéré-
semet nem szoktátok szeretteitekre alkalmazni, pedig ez még saját magatokra 
is  vonatkozik,  tehát  feltétlenül  gyermekeitekre,  rokonaitokra  is!  Ti  hamar 
egyek tudtok lenni egymással (ideig-óráig), de nehezen tudtok egyek lenni 
Velem (még ideig-óráig sem) a teljesség igényével! E téren nagyon fontos a 
sorrend. Először Velem kell hogy legalább törekvésben így egyek legyetek 
(Máté 22;37), és ennek lehet csak természetes következménye az, hogy azok-
kal is egyek vagytok, akik eggyé váltak Velem!

Kedves Barátom! Ha Velem egy vagy, akkor mindegyik gyermekeddel 
kapcsolatban okosnak és óvatosnak kell lenned! Jelen esetben az okosság azt 
diktálja, hogy gyermekeidnek, mindegyiknek, napirendjét legalább nagy vo-
nalakban közösen  beszéld meg velük, s ha valamelyik nem tartja magát a 
megbeszélt rendhez, akkor szintén közösen kell döntenetek arról, hogy bár-
melyik hogyan és mint fogja vállalni tettei következményét. Ha pedig bárme-
lyik nem zárkózik fel a közös döntéshez, akkor te nem lehetsz bűnrészes, te-
hát nem szabad személyben gondolkodnod, hanem feladatban. Te nem fe-
lelsz gyermekeidért. Csak magadért! Amit mondok, akár médiumomon ke-
resztül, akár lelkiismereteden keresztül, azt kell tenned.

Én annak idején nagyon okos és nagyon óvatos voltam Júdással szem-
ben. Ennek lett következménye, hogy nem háríthatta senkire a felelősséget!

Egészen más a megbocsátás, és egészen más az egyértelműség, akkor 
is, ha rövid távon az egész úgy látszik, hogy segíti gyermekedet lefelé a lej-
tőn. Júdásnak Én is besegítettem, amikor ezt mondtam neki: "Amit akarsz, 
azt tedd mielőbb!" (János 14;27)

Kedves Barátom! Egész tanulmányt kellene írnom arról, hogy ti, akik a 
BOKOR bázisközösségben vagytok,  akik annyira ismeritek tanításomat  és 
életemet, egyáltalán nem vagytok tisztában azzal a szabadsággal, amit elhoz-
tam nektek. Számotokra hiába nevem: Isten, a Szabadító! Vajon mikor fog-
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tok rájönni arra, hogy az a szabadság, amelyben a helyes szeretet megfogan 
és szárba szökve gyümölcsöt terem, valójában a legnagyobb megkötözöttség! 
Nem a szabadságra, hanem a Velem való megkötözöttségre kell tennetek a 
hangsúlyt, ha azt akarjátok, hogy az Én szabadságomban éljetek!

Hidd el! Nem a levegőbe beszélek! Ti ugyan kezdetben tudtátok, hogy 
az első és második kötelék milyen fontos, de aztán kitaláltátok azt a pedagó-
giai ostobaságot, hogy minél kevesebb idő és áldozat legyen az, amit a máso-
dik kötelék, tehát a szentgyónás elvégzésére fordítotok, mivel ez a lelki érett-
ség velejárója! Bekaptátok ezt  a sátáni horgot. Ennek lélektani szükséggel 
következménye lett az első kötelék, tehát a komoly reggeli és esti ima felüle-
tes kezelése, tehát az, hogy Lelkem szabadságát élvezzétek!

De most nem erről akarok beszélni. Ez csupán kitérő. Ami most a fon-
tos, az az, hogy az okosság és óvatosság kezdjen valóra válni otthonodban. A 
bizalmatlanságnak mindig helye van akár magatokkal szemben, akár a család 
tagjaival szemben mindaddig, amíg nem szolgál rá valaki ennek ellenkezőjé-
re! Bízni csak abban szabad, aki megbízható! A bizalmat ki kell érdemelnie 
mindenkinek. Még Nekem is, Istennek is ki kellett érdemelnünk, hogy gyer-
mekeim bízzanak Bennünk!

Más dolog az, hogy neked fáj gyermeked nyomorúsága. Ez Nekem is 
fáj! Ez a fájdalom tehát az Isten fájdalma benned, tehát kitüntetés is számod-
ra! Ez nem lehet akadálya annak, hogy továbbra is ő döntsön sorsa felől! Te 
bűnrészes nem lehetsz! És természetesen ostoba,  naiv sem!

2. Sehol nem hibáztatok a nevelésben! Szokjatok már le arról,  hogy 
magatokat vagy másokat hibáztassatok, ha valaki elindul az erkölcsi lejtőn! 
Szó sincs róla, hogy az első emberpár egyik gyermeküket jól (Ábel), a másik 
gyermeküket rosszul (Káin) nevelte volna. Legyen végre elég az önmagatok 
köpködéséből! Egyszerűen arról van szó, hogy saját önneveléseteket kicsit 
elrontottátok azzal, hogy elnagyoltátok az okosságot és az óvatosságot maga-
tokkal és tieitekkel szemben. Most legalább rájöttetek erre, tehát ki lehet ezt 
javítani. De még véletlenül se hidd, hogy ha okosabb és óvatosabb lettél vol-
na, akkor fiad más lenne, mint most. Nem az alkalom teszi a tolvajt! A tolvaj 
nem lop, ha figyelik, de azért tolvaj. Aki nem tolvaj, az akkor sem lop, ha 
nem figyelik!  Minden belülről  indul  el!  Azért  szólítottalak  fel  benneteket 
arra, hogy ne ítéljetek, mert ti csak a felszínt látjátok! Tehát nem a gyermeke-
itek miatt kell okosnak és óvatosnak lennetek, hanem önmagatok miatt!
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Senki nem térhet meg más helyett! A ti világotok semmivel sem rosz-
szabb, mint az előzők voltak, csupán nagyobb lett a fény, és így jobban ész-
revehető a rossz és a jó egyaránt!

Nem szabad engedned, hogy gondban légy bármelyik gyermeked miatt 
is! Járd tovább az egészséges önnevelés útját, és a többi már nem a te dol-
god! Minden gyermeked olyan értelemben tükör, hogy magadat jobban meg-
ismerheted, és semmiképpen sem olyan értelemben, hogy nekik jobb erkölcsi 
nevelést adj. Erkölcsi nevelés nem létezik! Csak erkölcsi önnevelés! Csupán 
illemszabályokra nevelhetitek  egymást!  Ha nem így lenne,  akkor  az Isten 
személyválogató lenne, mert akkor boldogságotok olyan körülményektől is 
függne, amelyről nem tehettek!

Magadat nevelgesd, s ha hibáztál, hidd el, a bűnbánónak nemcsak nem 
számítom be vétkeit, de vétkei következményét is javára fordítom. Így teszek 
majd elkódorgó fiaddal is!

3. A megszabadulása nem a te feladatod! Meg kell tanulnod belül füg-
getlenné válni tőle! Ha Én ezt meg tudtam tenni Anyámmal, aki pedig nem 
volt ám akárki (Márk 3;33), akkor te is meg tudod tenni, mert mint a szabad-
sággal kapcsolatban jeleztem, csak a teljes szívvel, teljes lélekkel és minden 
erővel történt Velem való megkötözöttség szabadíthat meg mindenkit a vér 
és egyéb megkötözöttségtől. Márpedig ez a Velem való megkötözöttség, te-
hát ez a szabadság a feltétlen feltétele annak, hogy Lelkem élni tudjon benne-
tek (2Kor 3;17)! 

Kedves Barátom! Hajad szálai is számon vannak tartva! Többet érsz te 
is, családod is, mint a verebek! Ne aggódj hát!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL, BÖLCSESSÉGÉVEL, tehát az 
          OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG KÖVETKEZMÉNYÉVEL!"

*******************************************************
1756.
Kérdező: VÁGYOM JÉZUS UTÁN!

Szeretnék Jézushoz visszatalálni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Úgy gondolod, hogy valamikor volt egy rendezett benső szobád, amit 
egy idő óta elhanyagoltál, s most szeretnéd e szobát újra rendbe tenni. Ez az 
elgondolásod csak részben igaz. 

Valóban van egy benső világod, és valóban ezt a benső világot Szá-
momra  illő  lakályossá tenned!  Nem annyira  Magamért,  inkább érted!  De 
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nem a múltat kell visszavarázsolnod, hanem a jelent kell szándékom szerint 
megélned, rendbe tenned!

Mit jelent e kijelentés: rendbe tenni? Ez azt jelenti, hogy meg kell te-
remtened magadban segítségemmel, őrangyalod segítségével, imával és tanu-
lással, elszánt gyakorlati nekirugaszkodással,  minden bukdácsolás ellenére 
újra és újra nekilendüléssel a  különbözőségek harmóniáját!

E hármas vonatkozásnak: önmagaddal, Velem, embertársaiddal, tehát 
környezeteddel. Akkor indul el benned a rendteremtés, ha elfogadod magadat 
olyannak, amilyen vagy, tehát olyannak, akin dolgoznod kell, mert te olyan 
vagy, akin dolgoznod kell! El kell fogadnod Engem olyannak, amilyen va-
gyok, tehát tanulmányoznod kell az evangéliumaimat és más, Rólam szóló 
írásokat, de mindig úgy, hogy az evangéliumaim mérlegén kell  ezeket sú-
lyoznod, mert Én olyan vagyok, aki gondolkodás-átalakítást kérek tőletek, és 
tanulmányoznod kell azt, hogy miben tudsz segíteni, szolgálni, hogyan tudod 
egyre jobban az Én szeretetemmel szeretni azokat, akikkel együtt élsz, mert 
környezeted, tehát a többi ember olyan, akiket helyesen szeretni csak akkor 
lehet, ha valaki bölcsen teszi ezt!

Mint látod, kérdésedre a válaszom nem is olyan egyszerű! Nincsenek 
hát olyan pirulák, amelyeket csak be kell venni, és máris rend keletkezik szí-
vetekben. A benső béke, tehát a Földön feltétlenül megszerzendő boldogság 
(aki ezt itt nem szerzi meg, annak odaát is hiányozni fog ez!) csak olyan Ve-
lem kötött szövetségben valósulhat meg, amelyben mindketten összedolgo-
zunk. Azt meg tudom ígérni, hogy Én hűséges maradok hozzád, és egy jottá-
nyit sem engedek szeretetem áradásából feléd. De ezt várom tőled is! Mun-
kára fel!

              Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

1757.
Kérdező: MI LESZ KÖRNYEZETEMMEL?

1. Mi történt fogadott leányommal?
2. Fiam élettársa  tönkreteszi a fiamat!
3. Miért tud megrontani bármit a szomszédom?

HANG "Drága Gyermekem!
1. Mindaddig, amíg mások sorsa miatt bánkódsz, nem tudok veled mit 

kezdeni! Meg kell értened, hogy semmiképpen sem tudhatod, hogy aki miatt 
gondban vagy, az milyen ok miatt született le a Földre! Sem indító okát, sem 
a célt nem ismered, amit el kell érnie, ami miatt megszületett!
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Amikor valaki mások miatt van gondban, akkor a háttérben mindig va-
lami hatalmi vágy húzódik meg. Tehát az az elképzelés, hogy jobb lenne, ha 
nem magukra hallgatnának azok, akik miatt gondban van az illető. 

Ez az alapállás teljesen helytelen! Lehet, sőt biztos, hogy nagyon sokan 
vannak olyanok, akik sokkal okosabbak, mint az, aki miatt valaki gondban 
van, de ez mégsem elég ok arra, hogy valaki ne önmagára hallgasson! Min-
denkinek önmagára kell hallgatnia, mivel mindenki önmagáért felel! Neked 
is az a feladatod, hogy saját lelkiismeretedre hallgass, amikor saját sorsodról 
van szó! Téged sem boldogíthat az, ha más lelkiismeretére hallgatsz! Neked 
is az rakja vállaidra a felelősséget, hogy saját elképzeléseid szerint döntesz 
akkor is, ha az egész világ ellenkezőjéről van meggyőződve, mint te. Ezt tu-
domásul  kell  venned  másokkal  kapcsolatban  is.  Le kell  mondanod  arról, 
hogy a lelked mélyén másokon akarj uralkodni, vagyis hogy másokkal kap-
csolatban gondban légy! Ha még az Isten is lemondott  erről,  akkor neked 
sem lehetnek olyan érveid, amelyek a te igazadat indokolnák!

2. A második kérdésre pontosan megkaptad a választ az előző pontban. 
Csak annyit tartok fontosnak hozzátenni az előzőkhöz, hogy a te fiad nem a 
te fiad! Minden szellemi lény az Én gyermekem! Nem lehet más örök kap-
csolat,  csak  a  Velem kötött  kapcsolat!  Mindenkinek  lehetősége  van  arra, 
hogy más kapcsolatokat felhasználjon vagy ne használjon fel erre, és senki-
nek sincs joga beleszólni ebbe, hacsak kérés formájában nem kapott felhatal-
mazást erre attól, aki akarja, hogy beleszóljanak életébe!

A  legtöbb  anyós-probléma  és  különböző  gubancok  abból  erednek, 
hogy fegyelmezetlen,  uralomvágytól  megszállott  anyósok és  egyéb lények 
kéretlenül okosabbak akarnak lenni annál, akinek saját sorsa van, s aki ter-
mészetesen felel is saját sorsáért. Bár minden anyós és nem anyós belátná, 
hogy felelnie kell önmagáért, és ebben a felelősségben nagyon negatív osz-
tályzatot kap az, aki kéretlenül beleszól másnak az életébe!

3. Teljesen képtelenséget állítasz!  Senki nem tud senkit  megrontani! 
Mindenki csak önmagát tudja megrontani! Nagyon szeretnélek megtanítani 
benneteket arra, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik, az Istent 
nem szeretőkkel pedig az Isten sem tud mit kezdeni. Amikor tehát te azt ta-
pasztalod, hogy körülötted valami rontás van, akkor azt kell tudomásul ven-
ned, hogy a rontás benned van, amelyet te teszel magaddal! Mindennek van 
jó és rossz oldala. Ha Istent szerető vagy, akkor csak ennek a kérdésnek van 
helye ilyenkor: Ez miért jó nekem? Ha nem vagy Istent szerető, akkor pedig 
úgysem fogsz soha megnyugodni!
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Istenemberi szívem teljes szeretetével szeretlek, és megáldalak 
                 a HIT, a REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
1758.
Kérdező: ŐRANGYALOM NEVÉT SZERETNÉM TUDNI!

Megtudhatom-e Őrangyalom nevét?
HANG: "Kedves Barátom!

Általában nem szívesen mondom meg annak a nevét,  aki jelenleg a 
legjobban szívén viseli sorsotokat a szellemvilágban. Azért nem, mert - főleg 
a ti korotokban - aránylag gyakran változnak őrangyalaitok. Ma a földi élet-
ben felgyorsult minden. Ma a lelki fejlődés terén nagyobb súly nehezedik az 
egyénre, mint az előző évtizedekben. A különböző intézmények - egyházi, 
állami intézmények egyaránt - nem rendelkeznek akkora kényszerítő erővel, 
mint azelőtt.  Tehát ki-ki önmaga veti bele magát abba a fejlődési irányba, 
amelyet jónak lát. Ezért nagyobb az egyéni felelősség, és ezért gyakrabban 
adják  át  egymásnak  Isten  szándéka  szerint   az  angyalok  saját 
"munkakörüket"!

A te életviteled és Istentől kapott szereped viszont olyan, hogy a jelen-
legi szellemi mestered egyhamar változni nem fog. Ezért is engedtem meg, 
hogy annyira érdekeljen mesterednek, őrangyalodnak a neve.

Azért adom meg az őrangyalok nevét, amikor megadom, latin nyelven, 
mert e nyelv van legkevésbé kitéve változásnak.

A te őrangyalod neve: GUBERNÁTOR. E szó magyarul irányítót, rá-
irányítót, főleg az értelmet valamire irányítót jelent!

Megáldalak a BENSŐ  FIGYELEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1759.
Kérdező: ISTENRŐL, FÉLELMEIMRŐL

1. A természetes élet- és gyógymódokat használom és tanítom.
2. Szeretném Istent önmagamon kívül is megtapasztalni.
3. Hogyan emelkedhetem félelmeim fölé? 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az nagyon jó, ha az általad természetesnek tartott élet- és gyógymó-

dokat használod és tanítod, de két dologra különösen felhívom a figyelmedet. 
Az egyik az, hogy amit te természetesnek mondasz, nem biztos, hogy 

más is annak tartja, és amit te nem tartasz természetesnek, nagyon is lehetsé-
ges, hogy más  azt tartja természetesnek. És mindkét állítás  igaz, bizonyos 
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szempontból!  Étel,  ital  dolgában nagyon kell  vigyáznotok,  hogy ne skatu-
lyázzatok, mert az étel, ital egyáltalán nem tartozik a lényeghez. Ugyanakkor 
nagyon alkalmas arra, hogy a lényegről elterelje figyelmeteket!

A lényeghez feltétlenül hozzátartozik az, ami a szájon kijön! Tehát a 
beszéd által megnyilvánult gondolat! Aki nem erre teszi a hangsúlyt, az fel-
tétlenül elmegy a lényeg mellett. A lényeg Én vagyok! Én, akit falánk és bor-
issza embernek is neveztek, Én, aki húst is ettem, bort is ittam, de tudtam 
koplalni, böjtölni is, tehát mindig kézben tartottam Magamat annak érdeké-
ben, hogy soha senkinek ne ártsak, hogy mindig mindenkinek megbocsássak, 
és segítsek ott a lelki fejlődésben, ahol erre lehetőséget kaptam. Mert ez a 
LÉNYEG!

A másik, amit mondanom kell, az az, hogy nem jó, ha valaki fizetett 
állását otthagyja azért, hogy másokat, amint te mondod, "természetes életre" 
oktasson. Igaz, hogy Én három évig fizetés nélküli vándortanító voltam, de 
semmiképpen  sem voltam olyan  gyógyító,  hogy bárkinek  is  a  földi  élete 
meghosszabbításán fáradoztam volna! 

Nyilvános működésem előtt  ács  voltam,  és utána kemény munkával 
olyan tanító voltam, aki csak mellékesen gyógyítottam, ha nagyon kellett, bár 
tudtam, hogy semmiféle olyan eszköz, ami a földi élet meghosszabbítását se-
gíti elő, nem nagyon alkalmas arra, hogy az emberek megtérjenek. A beteg-
ség és a szenvedés erre sokkal jobb eszköz! 

Az egészségnek pontosan annyi köze van a boldogsághoz, mint a be-
tegségnek! A betegség mégis annyiban előnyben van az egészséggel szem-
ben, hogy jobban ráirányítja figyelmeteket arra, hogy nem a Föld a ti igazi 
hazátok! Ezt nehezebb egészségesen felfogni, mint betegen!

A boldogság feltétele tehát nem a test állapota, hanem a megtérés, amit 
gyakran az egészség inkább megnehezít, mint megkönnyít.

Én tehát nem ajánlom, hogy állásodat feladd. Akkor sem ajánlom, ha 
ezt könnyebbnek látod, mint tovább vállalni a védőnői állással járó gondokat. 
Szeretnélek további csalódásoktól megóvni!

2.  Isten a te  számodra önmagadon kívül  NINCS!,  ha benned nincs. 
Csupán arról van szó, hogy ha benned élek, akkor a körülményeidet tudom 
úgy irányítani, hogy minden javadra váljon.

3. Félelmedet magaddal hoztad már születéseddel. Volt olyan életed, 
amelyben sokan és nagyon féltek tőled.  Most az ő félelmük egy részének 
hordozója vagy. Csökkenthető e félelem elmélyült imával, átélt hittel és az-
zal  a  benső  meggyőződéssel,  hogy hajad  szálai  is  számon  vannak tartva, 
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hogy Isten édes gyermeke vagy akkor is, ha ezt nem tudod a maga teljességé-
ben elképzelni, felfogni!

Ha elolvasod az eddig megjelent HANG-könyveket, akkor megérted, 
hogy miért csak három kérdésedre válaszoltam,  és olyan gondolkodásmód 
fog kialakulni benned, amely mindenkor biztosítani tudja számodra a benső 
békét!

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

1760.
Kérdező: DÖNTŐ A HOZZÁÁLLÁS

1. Keresztény szellemben neveltek.
2. Hittem a kommunizmus bukásában.
3. Anyagi összeomlás előtt állok!

 HANG: "Kedves Barátom!
Sajnálom, hogy úgy gondolod, félreértettelek. E leveledre sem tudok 

mást válaszolni, mint válaszoltam az előző leveledre, csupán egy kicsit más 
oldalról és más szavakkal, de lényegében ugyanazt mondom most is neked!

1. Az a szellem, amelyben neveltek, se jobb, se rosszabb, mint bármi-
lyen más szellem, amelyben bárkit is nevelnek. A döntő mindig a hozzáállás! 
Mindig adott az emberi természet és az a valóság, hogy Én létezem. Mindig 
lehetőség van arra, hogy valaki lemondjon a józan ész használatáról, és arra 
is, hogy használja az eszét. Mindig lehetőség van arra, hogy valaki lelkiisme-
rete szerint döntsön, és arra is, hogy lelkiismerete ellen döntsön. Sem törté-
nelmi korokra, sem bevett hagyományokra nem hivatkozhat senki saját bol-
dogságát illetően. Ez, gondolom, előtted is természetes. Ha nem így lenne, 
akkor Én nem lehetnék fölmenthető a személyválogatás vádja alól.

2. Nincs a világon olyan -izmus, amely ne lenne bukásnak kitéve! Ami 
állandó, az az emberi természetben lévő szeretés-gyűlölés, önzés-önzetlenség 
polaritása. Az erkölcsi rendben minden ezen áll vagy bukik! A legkülönbö-
zőbb -izmusok e polaritásoknak csupán ideológiát teremtenek. Ezek az ideo-
lógiák arra valók, hogy az egyén a tömeg széles rétegei előtt igazolni tudja 
magát e polaritás bármelyik oldala mellett! Soha ne hidd azt, hogy bárkit is 
jobbá vagy rosszabbá tehet bármilyen társadalmi, politikai rendszer! E rend-
szereknek részben leleplező, részben elfedő szerepük van csupán! A mások 
felé irányuló uralkodási vágy soha nem hordozza az Én áldásomat sem álla-
mi, sem egyházi intézményekben!
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Nekem nincs küldetésem a történelemhez! Nekem az egyes emberhez 
van küldetésem. A történelem nemcsak rajtatok csinálódik, hanem azt ti csi-
náljátok is magatoknak. E sugallt kijelentés: „Az Istent szeretőknek minden 
javukra válik!”, annyit jelenet, hogy azok számára, akik nemcsak befogadnak 
(szentgyónás, szentáldozás), hanem engednek működni is magukban, tudom 
úgy formálni a külső eseményeket, hogy az javukra váljék. De ez nem azt je-
lenti, hogy egyre jobbak lesznek enyéim számára a körülmények, hanem azt, 
hogy egyre hasznosabbak! Ti mindannyian, akik a Földön éltek, rá vagytok 
szorulva különböző műtétekre, s bizony ezeket átvészelni gyakran nem köny-
nyű! Akár magatok tökéletlensége miatt, tökéletesedése érdekében kell szen-
vednetek, akár annak a törvényszerűségnek erejében, amiért Nekem is szen-
vednem kellett (nem lehet a tanítvány sorsa más, mint mesterének sorsa!), 
mindenképpen a helyzet az, hogy itt dől el, ki mennyire érti meg ugyancsak e 
sugallt kijelentést: "Mi ez az örökkévalósághoz képest!" Vagyis azt, hogy a ti 
hazátok a mennyben van! Ez nem ópium, mint ahogy nem ópium egy sporto-
lónak sem az a gondolat, hogy a jó eredmény, siker reményében kell vállal-
nia a sok fárasztó, testet-lelket megterhelő edzést!

3. Az emberalatti világ természetéhez tartozik az, hogy  mindig  meg-
kapja kívülről azt, amit meg kell kapnia, hacsak magasabb szellemi létezők 
nem döntöttek megszüntetéséről, de ebben az esetben is egy olyan törvény-
szerűség megy végbe, amely tökéletesen szinkronban van benső világukkal! 
Vagyis azzal, hogy az ibolya az ibolyaságán dolgozzék, a pacsirta a pacsirta-
ságán dolgozzék, amennyire erre képes!

Az embernél is így van, csak kicsit félreérthető módon. Itt sem történik 
más, mint az, hogy kívülről mindig mindenki megkapja azt, amit meg kell 
kapnia, vagyis hogy emberiességén dolgozzék, hacsak magasabb szellemi lé-
tező - itt  egyes számot használok - nem döntött  másképpen! E magasabb 
szellemi létező nem más, mint maga az az ember, akiről szó van!

Sem az anyagi csőd, sem az idegi összeomlás nem derült égből villám-
csapás.  Mindkettő  valami  benső  megtérés-hiány!  Isten  mindenkiben  jelen 
van! Az emberalatti világban létbentartó módon. Az emberben nemcsak lét-
bentartó módon, hanem boldogító módon is.

Aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és la-
kást veszünk benne (János 14;24)! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy akiben 
élhetünk, az az ember feltétlenül rendeződik idegileg! Abban csak az omlik 
össze, ami akadályozta a boldogulását! Ez akkor is így igaz, ha valaki ennek 
éppen az ellenkezőjét gondolja!
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Ha együtt dolgozunk, akkor feltétlenül megoldódnak anyagi gondjaid 
is. Ne feledd: Isten plusz egy fő, mindig abszolút többség!

Megáldalak ugyanazzal  az áldással,  amellyel  az előző levelemben is 
megáldottalak, tehát a HŰSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1761.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. A vállalt munkahelyem nehezen viselhető el!
2. A szellemek megkülönböztetésének adományával rendelkezem-e?
3. Lehetek-e jó asztrológus?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha valakinek van házastársa, akkor munkahelyével kapcsolatban a 

következőket kell tennie: a) Nagyon alaposan meg kell beszélnie házastársá-
val, hogy az a hely, ahol napjait tölti, milyen hatással van reá, mivel a házas-
társ feltétlenül az első, akin lecsapódik társának a munkahelyen "begyűjtött" 
hangulata. b) Feltétlenül munkahelyet kell változtatnia annak, aki szíve nyu-
galmát a munkahelyen veszni látja! Nagyon természetes, hogy a szívbéke el-
vesztésének veszélye nem azonos a fáradságos, sok munkával járó, de a ke-
nyérkeresetet biztosító helytállással! Munkahelyet csak akkor kell változtat-
ni, ha erkölcsi veszélye van annak, hogy valaki eltávolodik Tőlem! c) Ha Én 
fontosnak tartom valaki számára azt, hogy munkahelyet változtasson, akkor 
az illető benső bizonyosságot kap Tőlem erre nézve!

Bárki, ha nem veszi figyelembe az előző három pontot, akkor lépéséért 
egyértelműen ő maga vállalja a felelősséget!

2.  A szellemek  megkülönböztetésének  fokozatai  vannak.  Feltétlenül 
birtokában vagy e megkülönböztetésnek, amikor arról van szó, hogy erköl-
csileg értékelhető döntést hozz! Ha valaki bizonytalan abban, hogy  jó vagy 
nem jó az, amit döntene, akkor nem szabad döntenie. Ki kell várnia, meg kell 
keresnie azokat a szempontokat, amelyek segítségével bizonyosságra tud jut-
ni! A szellemek megkülönbözetésének ezt a fokozatát tanulással finomítani 
lehet!

A szellemek megkülönböztetésének másik foka, amikor valaki  ráérez 
arra, hogy egy "fának" milyen "gyümölcse" lesz. Vagyis, belül egyértelművé 
válik az, hogy egy szellem szinkronban van Velem vagy sem! Ez HIVATAL-
BÓL senkinek sem jár!  Nincs olyan trón,  nincs  olyan bársonyszék,  nincs 
olyan korona, ami automatikusan közvetíteni tudná a szellemek megkülön-
böztetésének ezt a karizmáját! A Lélek ott fú, ahol akar (János 3;8). A Szent-
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lélek annak adja ezt az adományt, akit olyan szerepre jelöl ki, amely e kariz-
ma nélkül nem valósítható meg. Az ilyen adomány tehát mindig a szolgálat 
vonalán jelentkezik. Ez tehát nem hivatal, hanem hivatás kérdése!

Benned is csak akkor működik ez az isteni adomány, amikor a szerető 
szolgálat, a szolgáló szeretet lelke irányít! Mindenfajta uralkodási törekvés 
képes szétverni Isten Lelkének ezt az adományát!

3. Természetesen lehetsz jó asztrológus. De ezt nem Én teszem ben-
ned, hanem te teheted Általam, Velem és Bennem!
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1762.
Kérdező: VAN POLITIKAI KÜLDETÉS? VESZEKEDÉSRŐL

1. Egy HANG-tól parancsot kaptam fiammal kapcsolatban.
2. Küldetésnek fogtam fel politikai hovatartozásomat. 
3. Nem értettem meg a templomba járó, veszekedős embereket.

 HANG: "Kedves Barátom!
1. Az a HANG, amely Velem kapcsolatban pozitív irányban szólít meg 

valakit, mindig Tőlem indul el, de legtöbbször őrangyalaitok közvetítésével! 
Szeresd őrangyalodat!  E szeretetedet  részben azzal  tudod kimutatni,  hogy 
többször  kéred erejét,  segítségét.  Ha hiszel  benne,  akkor  nagy erőket  tud 
megmozgatni érdekedben. De hited e téren is kulcs, mely nélkül ő sem nyit-
hat ki bizonyos kapukat számodra!

2. Minden küldetésnek legfőbb célja az olyan szeretés megélése és hir-
detése, amely szeretni tanításra tud ösztönözni másokat. Erre a legszilárdabb 
alap az olyan tanúságtevés, amely igazolja, hogy az Én Lelkem ereje megta-
pasztalható! Ha valaki ezt elfogadja, az előbb-utóbb meg is fogja tapasztalni 
azt, hogy Általam, Velem és Bennem valóban boldog lehet már a Földön is 
minden ember! Sőt!  Csak Általam lehet boldog mindenki!  Aki nem talált 
Rám földi életében, pedig Rám találhatott volna, az halála után is csak bo-
lyongva fog keresni Engem, s nagyon sok szenvedésen, csalódáson fog még 
keresztül menni ahhoz, hogy Rám találva boldog legyen! Senki nem juthat az 
Atyához, csak Általam (János 14;6)!

3. Sok ember számára a templomba járás nem azt a célt szolgálja, hogy 
Bennem gazdagodjon, hanem olyan pótcselekvés, melyet egy hamis istenkép 
sugall. E hamis istenkép azt sugallja, hogy fontosabbak a szertartások, mint a 
magatartások. A vallásosság ördögének e megtévesztő fegyvere sok ember 
számára ad lehetőséget arra, hogy inkább a bódultságot, az önbecsapást vá-
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lassza, semmint megtérés által azt a szellemi munkát, amely által képes meg-
változtatni  gondolkodását,  és  ezáltal  valóban  lakást  vehetek  nála  (János 
14;24)! Így boldoggá lehetne Általam!

Az első "gombot" az gombolja be helyesen, aki alapként a gondolko-
dás-átalakítást vállalja! E nélkül az összes szertartás mit sem ér!

      Megáldalak az OKOSSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1763.
Kérdező: ERŐSÍTÉST KÉREK!

Uram! Csodálatos adományokat adtál. Erősítést kérek!
HANG: "Kedves Barátom!

Amikor megígértem azt, hogy aki Engem szeret, azt Atyám is szeretni 
fogja, hozzá megyünk és lakást veszünk nála (János 14;24), akkor e kijelen-
tésemben nem úgy gondoltam Magamat csupán, mint  helyfoglalót,  hanem 
úgy, mint aki működni akar azokban, akik Engem befogadnak. Az nagyon 
természetes, hogy nem az fogad be Engem, aki azt mondja, hogy befogad, 
hanem az, aki tanulmányozva szavaimat arra törekszik, hogy életében meg is 
valósuljanak azok!

Valóban igaz az, hogy ahol ketten-hárman összejönnek az Én nevem-
ben, ott vagyok közöttük (Máté 18;20). Az is nyilvánvaló kell legyen számo-
tokra, hogy nevemben csak azok jönnek össze, akik szeretetben jönnek ösz-
sze. Ilyen esetben a szeretet lényege a másikra figyelés! úgy, hogy az első ke-
gyelmet, a józan eszeteket feltétlenül használnotok kell. Tekintély helyett a 
szívetekben és értelmetekben megalapozott igazság az, amire a hangsúlyt he-
lyeznetek kell! Tehát nem az a lényeg, hogy ki mondja, hanem az, hogy mit 
mond!

Ma sok gyermekem által működik Lelkem! De az ősellenség is küldi 
az övéit,  hogy zavart  keltsen.  Nagyon fontos az okosság és az óvatosság! 
Ezekért imádkoznotok is kell, és ezeket gyakorolnotok is kell!

Amint a fát gyümölcséről lehet megismerni, úgy azt, hogy kiben élhe-
tek szabadon, az illető otthoni magatartásán lehet felismerni. Nem az a meg-
tért ember, aki azt mondja magáról, hogy megtért, hanem az, akiről környe-
zete mondja, hogy megtért (vagy azt mondják róla, hogy nem normális!). E 
zárójelbe tett kijelentés viszont akkor igaz lehet, ha ezt orvosi lelet támasztja 
alá.

Kedves Barátom! Higgyetek Bennem! Szeretetem kimeríthetetlen! Az 
a BÉKE, amelyet Én adok nektek, az nem más, mint a különbözőségek har-
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móniája! Tehát nem saját nézeteteket kell másra erőltetni, hanem meg kell 
tanulnotok, hogy rugalmasan tisztelni tudjátok egymás másságát mindaddig, 
amíg az a másság nem ellentétes Velem! Ami ellentétes velem, az nem lehet 
tiszteletre méltó!

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

1764.
Kérdező: TANFOLYAMRÓL, TEENDŐMRŐL

1. Fel kell hagynom a tanfolyamokkal? 
2. Mi a teendőm a REIKI-klubban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kaptál Tőlem olyan értelmi képességet, amelyet nem használhatok 

helyetted. Te nagyon jól tudod, hogy minden tanfolyamnak annyi értéke van, 
amennyi a tanfolyamokon szerzett ismeretek alapján, illetve a tanfolyamokon 
leadott ismeretek alapján növeli mindenkiben azt a vágyat, hogy a szeretni 
tanítást tartsa élete legfontosabb feladatának. E téren nem lehet mindenkorra 
és mindenkire szóló egyértelmű eligazítást adni! Az életet nem lehet beskatu-
lyázni! Lelkem rendelkezésedre áll, s mindenkor segít abban, hogy felismerd, 
mi a teendőd az itt és most helyzetekben!

2. A REIKI-klubban sem lehet más teendőd, mint a szeretni tanítás elő-
segítése! Sajnos, legtöbb ember szellemi fáradság, tehát tanulás nélkül sze-
retne olyan tartalomhoz jutni, amit aztán különböző módon kamatoztathat. 
Tehát a beavatást fontosabbnak tartja, mint a tanulást! Pedig e téren is meg 
kellene valósítanotok a gondolkodás-átalakítást! 

Én arra kértem apostolaimat, hogy tegyenek tanítványaimmá minden-
kit, akit tudnak! A beavatást a Szentléleknek tartottam fenn (Lukács 24;49)! 
Ma is ezt kérem tőled és tőletek!

Ha imádság alatt azt érted, hogy lelkedet Istenhez emeled, akkor imáid-
ban mindenkor megkapod azt a beavatást, amire szükséged van, hogy tanúsá-
got tégy Rólam, akár gyógyítás, akár tanítás, akár más szolgáló szeretet for-
májában!

Mindenkor hűséges vagyok! 
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1765.
Kérdező: HONNAN JÖN A ROSSZ? HASZNOS AKAROK LENNI!

1. Kitől jön az ismétlődő rossz álmom?
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2. Használni akarom ajándékodat.
3. Hogyan védekezzem a gonosz szellemek ellen?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A HANG-kötetek gyakran beszélnek arról, hogy az álmok, amelyek 

kétségtelenül sokszor jelzik előre a még meg nem történt dolgokat, minden 
esetben azt a célt szolgálják, hogy éber állapotban használjátok eszeteket, és 
tegyetek meg mindent, amit a rossz kikerülésére és a jó elősegítésére tenne-
tek kell!

Ezt azáltal tudod megtenni, ha az álmaidban felmerülő rossz ellen ké-
red őrangyalod segítségét. Az angyalok nagyon tudnak segíteni annak, aki hi-
szi azt, hogy ők erre képesek, és aki éppen ezért rendszeresen kéri is segítsé-
güket. Imával és böjttel minden rossz legyőzhető! De túlzásba nem szabad 
esned!

Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért minden rossznak meg lehet 
fogalmazni az ellentétét, tehát azt  a jót, ami elromlott. Az őrangyalt ugyan-
csak kérned kell arra, hogy segítse benned és veled megvalósítani azt a jót, 
aminek hiányát az álom előre jelezte.

Van olyan álom is, amikor valakit valaminek megtételére kérek álmá-
ban. De ilyen esetben nagyon óvatosnak kell lenni, mert az ősellenség is be-
folyásolni akar benneteket álmotokban. Az őszinte Istent dicsőítő ima, me-
lyet minden nap mondanod kellene, képes megvédeni téged attól, hogy ál-
modban megtévesszen bármiféle hamis szellem.

2. Első számú ajándékom a józan eszed! Ezt soha ne tedd félre! Azok 
az adományok, amelyek Tőlem származnak, mindig a józan természetre, ké-
pességekre építenek! Minden adományom, tehát minden karizma olyan em-
beri képesség, amelyet Lelkem megtisztít, fölerősít mások lelki épülésére. Az 
az adomány, amely nem ezt teszi, az nem Tőlem van!

3. Mint említettem, a dicsőítő ima segít legjobban abban, hogy ne tud-
jon ártani neked a gonosz. E téren is az angyalok nagy segítséget tudnak adni 
annak, aki erre kéri őket.

Legyen komoly reggeli imád! Ha megbeszéled Velem napi teendőidet, 
s  kéred  magadra  és  döntéseidre  áldásomat,  akkor  nyugodt  lehetsz  abban, 
hogy angyali védelem alatt állsz!  

Maradj hűséges! Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1766.
Kérdező: APÁM SORSÁRÓL
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Egy édesapa sorsával kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az említett  édesapa,  aki  leveled megírásakor eszméletlen  állapotban 
feküdt, már születése előtt vállalta ezt az állapotot, hogy környezetének lehe-
tőséget adjon bizonyos felismerésekre és olyan szeretetszolgálatokra, ame-
lyek e nélkül nem tudtak volna kibontakozni.

Mondok pár gondolatot a felismerésekről, és mondok pár szót a szere-
tetszolgálatról, amelyek megvalósulása érdekében vállalta az említett édes-
apa e földi sorsot. 

Te írod, hogy az orvosok várják a csodát. Hidd el, nem csodát várnak, 
hanem tudományuk  határait  tapasztalva  egyre  jobban  empatikussá  válnak 
azokkal a betegekkel szemben is, akiket eddig csupán munkaanyagnak tekin-
tettek. 

Aki  gyógyító,  az  mindig  ki  van téve olyan  felmagasztalásnak,  amit 
nem érdemel  meg. Óriási  kegyelmi értéke van annak, ha valaki vállalja  a 
gyógyítók lelki gyógyítását úgy, hogy önmagát áldozattá teszi ennek érdeké-
ben. Ez az édesapa már születése előtt erre vállalkozott.

Az érte mondott imák nemcsak Földhöz kötik őt, hanem segítenek is 
neki abban, hogy megvalósuljon az, amiért e sorsot vállalta.

Ami pedig a szeretetszolgálatot illeti, arról mindazok, akik ismerik őt, 
bőven tudnának beszélni. Csak egyet említek: leveled! Benned is az aggódó 
szeretet szólalt meg! Téged is a segíteni akarás mozgatott meg, s ezzel növe-
kedett benned az Én jelenlétemnek áldása!

Nemcsak arról van tehát szó, hogy nincsenek véletlenek, hanem arról, 
hogy amiről nem tehettek, azok kifejezetten kegyelmeket közvetítenek felé-
tek! 

Mint saját életemet, úgy tartom kezemben, úgy hordom szívemben en-
nek az édesapának életét is! Legyetek meggyőződve arról, hogy Isten görbe 
vonalakkal is egyenes sorokat, sorsokat ír!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

1767.
Kérdező: NÖVEKEDÉSRŐL, LÁTÁSRÓL, DUÁLRÓL

1. Hogyan növelhetem lelkierőmet?
2. A harmadik szemem hogyan segítheti küldetésemet?
3. Duálomról kérem a HANG véleményét!

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. A lelki erő nem növelhető úgy, mint a testi erő, tehát edzéssel, sem 
úgy, mint a tudás, tanulással. Minden olyan döntéshez, amelyhez lelki erőre 
van szükséged, külön-külön  világosan meg kell fogalmaznod azt a célt, amit 
el akarsz érni, és azokat az eszközöket, amelyekkel ezt el akarod érni. Ha ez 
megtetted, akkor jön a legfontosabb! Nagyon meg kell motiválnod, hogy mi-
ért jó az neked, hogy elérd célodat, és miért rossz, ha nem valósítod meg el-
határozásodat.

A lelkierőt tehát nem növelni kell, hanem használni! A lelkierő mindig 
kimeríthetetlen, mivel használat által valósul. Olyan ez, mint a szél! Ha nem 
fúj, akkor nincs is. Addig van, amíg fúj! Akkor fúj, amikor hőmérsékletvál-
tozás van. A lelkierő akkor van, amikor valaki feszültséget idéz elő magában. 
E feszültség megteremtése történik egy cél megfogalmazása és megmotiválá-
sa által.

2. A harmadik szem olyan eszköz, amelyet jóra, rosszra egyaránt lehet 
használni. Képesség, melynek erkölcsi értéket az ad, amire használja valaki!

3. Ma sokat hallotok a szellemvilág oldaláról történt információk alap-
ján a duálokról. Mérhetetlen károkat okoznak ezek az információk. Hol rö-
vid, hol hosszú távon, de mindig csalódásba torkoll  minden olyan döntés, 
amely erre épít!

Értsétek meg végre! NINCS DUÁL! Illetve mindenki akkor és annyi-
ban DUÁL, amikor és amennyire Hozzám segíti embertársát, szellemtársát!

Nem azt kell és nem is lehet kitalálni azt, hogy ki kizárólag a duálpá-
rod! Azt kell felmérned mindenkivel kapcsolatban, hogy Hozzám közelebb 
kerülsz általa vagy nem! Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke, s nincs olyan, 
hogy kizárólag csak egy kapcsolathoz kötné magát, még akkor is, ha e kap-
csolat Ellenem irányul! Isten nem kerülhet Önmagával ellentétbe!

Vannak emberek, akik különböző átgondolt vagy át nem gondolt okok-
ból úgy döntöttek, hogy egymáshoz kapcsolják életüket. Ha szándékuk tiszta, 
akkor áldásom kíséri e kapcsolatot. Ha nem tiszta, akkor becsapták önmagu-
kat is, a másikat is, amikor egymás mellett döntöttek. Vannak szellemek, an-
gyalok, akiket Isten segítőnek rendelt mellétek. Ezeket hívjátok őrangyalok-
nak. Ezek sem nevezhetők duálnak, mert Isten akkor rendeli vissza őket, ak-
kor cseréli őket, amikor ezt jónak látja.

Az volna a jó, ha ezt a szót, DUÁL, teljesen elfelejtenétek! Ez a szó 
nem az én találmányom! Semmi közöm hozzá!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1768.
Kérdező: PÉNZ ÉS BEAVATÁS

1. Pénzen vett beavatástól hogyan szabadulhatok meg?
2. Mit vársz tőlem, Uram?
3. Fáj, hogy sokan nem akarnak jobbá válni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A boldogító, tisztító álom, melyben részesültél, szeretetemnek fon-

tos megnyilvánulása volt. Te nem rossz szándékkal kaptad pénzért a beavatá-
sodat, ezért az egyáltalán nem nevezhető fekete mágiának! A REIKI-beavatá-
sok  olyan  erők  felszabadítását  eredményezik  a  jó  szándékú  emberekben, 
amelyek igenis hordozzák áldásomat mindaddig, amíg eszköznek, Hozzám 
segítő eszköznek használja ezeket a beavatott.

Te komolyan vettél Engem, és nagyon természetes, hogy Én is komo-
lyan veszlek téged! Amíg Enyém akarsz lenni, addig mindig tisztítalak, min-
dig erősítelek, mindig árasztom feléd, beléd azokat az energiákat, amelyek 
hatására erősödik szíved békéje, s általad is szebb lesz körülötted a világ! 
Akarom, hogy az örömöm a te örömöd, a mosolyom a te mosolyod, biztató 
szavaim a te bíztató szavaid legyenek általad veled és benned mindaddig, 
amíg Általam, Velem és Bennem akarod élni életedet!

2. Ezzel már meg is válaszoltam második kérdésedet. Imáidban, tehát 
mindannyiszor,  ahányszor  lelked  Hozzám  emeled,  bele  akarlak  öltöztetni 
abba a FÉNYBE, amelyről ezt  állítottam: "Én vagyok a világ világossága 
(János 8;12)! - Ti vagytok a világ világossága (Máté 5;14)!" Általad tehát 
Nekem kell jelen lennem ott, ahol te élsz!

3. Az a fájdalom, amit tapasztalsz magadban amiatt, hogy azok, akiket 
szeretsz, nem akarnak Hozzám kapcsolódni, ez a fájdalom az Én fájdalmam 
benned, s így ezt is vedd kitüntetésnek! Örömöm, fájdalmam egyaránt meg-
osztom veled, mint ahogy örömödben, fájdalmadban is részesülni akarok, és 
részesülök is! Sőt! Jobban átéllek Én téged, mint te valaha is át tudnál élni 
Engem. Én állapotszerűen átéllek! Neked törekvésben kell átélned Engem! A 
földi élet csak ezt teszi számodra lehetővé! Ha majd Velem leszel a színről 
színre látásban, akkor szinkronban lesz egymás iránti szeretetünk, boldogsá-
gunk átélése!

Bár a Földön csupán tükör által homályban látsz, de LÁTSZ! Ez feltét-
lenül örömforrás kell legyen számodra! Rendszeresen tisztítani akarlak, hogy 
szíved az Én békém otthona legyen, tehát azért, hogy boldog légy (Máté 5;8)!

              Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
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*******************************************************
1769.
Kérdező:  MEGBOCSÁTÁSOMMAL SEGÍTEK MÁSNAK?

1. Javára válik páromnak, ha megbocsátok neki?
2. Karmikus sorsom egyenlítem ki?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden megbocsátás annak válik javára, aki megbocsát (Máté 6;12)! 

Te azt kérdezed, hogy megbocsátásoddal nem adsz-e alkalmat párodnak arra, 
hogy hűtlenkedjen.

Meg kell értened, hogy nem az alkalom szüli a tolvajt! Az alkalom le-
leplezi azt, hogy ki tolvaj és ki nem tolvaj. Társaddal kapcsolatban te hiába 
szünteted meg a hűtlenségi alkalmakat, ha ő szívében nem akar hű lenni, úgy 
akkor sem lesz hű, ha külsőleg soha nem csal meg téged (Máté 5;28)!

Drága Gyermekem! Ne akarjátok egymást nevelgetni! Önmagad akard 
nevelni! E téren rendelkezésedre áll erőm! A lényeget tekintve csak önneve-
lés létezik. Ti egymásnak csak illemszabályokat kínálhattok fel átvételre, de 
az erkölcsi elvek mindenkinek a szívébe vannak beírva! A lelkiismeretnél, 
tehát a bennetek lévő Lelkemnél nemcsak jobb, de más nevelőtök nincs is! 
Kivétel nélkül minden ember - és ebben Én sem vagyok kivétel - külsőleg 
csak bemutatja saját önnevelését Isten és az emberek előtt! Tehát nem hét-
szer, hanem hetvenhétszer hétszer is meg kell tudnotok bocsátani egymásnak 
(Máté 18;22)!

2. Ami a lényeget illeti, bizony sok igazság volt abban, amit egy látó 
mondott  neked  férjeddel  kapcsolatban  előző  életedről.  Bár  a  kép  inkább 
szimbolikus. Az kétségtelen, hogy karmikus sorsod óriási pozitív töltetet kap 
megbocsátásod által! De többről is szó van! Jobban meg kell értened, hogy 
nem az érzelmek, vágyak megszüntetését kell szorgalmaznotok, hanem ezek-
nek az irányát kell helyesen kormányoznotok! A vágyak elfojtása elemberte-
lenedéshez vezet. A vágyak helyes irányítása pedig erősíti, gyorsítja szívetek 
szeretetének fejlődését irányomban!

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

1770.
Kérdező: NYUGTALAN ÉS ELÉGEDETLEN  VAGYOK

1. Keresem a helyemet!
2. Apám "hontalansága" is oka lehet elégedetlenségemnek?
3. Házasság előtt állok!
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HANG: "Kedves Barátom!
1. Nagyon jó önismerettel rendelkezel! Sokkal mélyebb összefüggések-

ben látod az életet, mint a nagy átlag! Alkatilag a születéseddel hozott érzé-
kenységed arra predestinál téged, hogy a szenvedésekből is bőségesen kivedd 
részedet. Te akár nőtlen maradsz, akár megnősülsz, úgyis megbánod! De a 
nőtlenség jobban illene hozzád, még akkor is, ha úgy érzed, segítés nélkül 
nem tudsz megfelelően előbbre jutni. Te magad is már arra hangolod maga-
dat, hogy a golgota felé lépegetsz, amikor a házasságot választod. És ez így 
igaz!

Kedves Barátom! A nagyszerű önismereted mellett fontos lenne szá-
modra az, hogy jobban megismerj Engem! Te menekülni sem önmagad elől, 
sem Előlem sokáig nem tudsz! Ezért volna fontos, hogy mielőbb lehorgo-
nyozz  Nálam!  Ez  a  gyakorlatban  azt  jelenti,  hogy rendszeres  időbeosztás 
mellett kellene imádkoznod, tehát beszélgetni Velem, és tanulnod Rólam.

2. Apád idegállapota kétségtelenül hatással volt és van a te idegállapo-
todra is.  Komoly oka volt  annak, hogy őt  vállaltad,  mielőtt  megszülettél! 
Előző életed különböző fázisaiban túlságosan is kolerikus természetet hor-
doztál, s most azért vállaltad azt, hogy jelen életedet melankolikus természet-
tel vándorold végig.

3. Te is, mások is, előre látják, hogy az a házasság, amely előtt állsz, a 
Velem való kapcsolatod kialakítását  nem fogja úgy elősegíteni,  ahogy azt 
egy házasságnak tennie kellene. De e téren helyetted más nem dönthet. Az, 
hogy szeretitek egymást, nem elég! Minden attól függ, hogy Engem mennyi-
re szerettek! Az Irántam való szeretetnek pedig mindenkor fokmérője egy bi-
zonyos  benső  függetlenség  szülőktől,  rokonoktól,  tehát  attól  a  családtól, 
amelyben születtetek. Azok a megkötözöttségek, amelyeket leveledben emlí-
tesz, nem teszik lehetővé Lelkem számára az irányítást (2Kor 3;17)!

Most úgy tűnik, hogy még várnom kell rátok!
          Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
1771.
Kérdező: NEM TALÁLOM HELYEMET

Abban a környezetben, amelyben élek, nem érzem jól magam.
HANG: "Kedves Barátom!

Mindenki  számára van olyan környezet,  amelyről  nem tehet,  és  van 
olyan, amelyről tehet. Általában nem tehettek arról, legalábbis ha már meg-
születtetek, hogy hol és kikkel kell helyileg élnetek. Általában nem tehettek 
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arról, hogy kikkel jártok iskolába, ott kik tanítanak, ki vizsgáztat. És még so-
rolhatnám, hogy mi mindenről nem tehettek. Amiről nem tehettek, azért nem 
is felelhettek. Tehát benső fejlődésetek nem függhet attól, amit nem ti hatá-
roztatok el. Ez akkor is így van, ha jól érzed magad az ilyen környezetben, és 
akkor is, ha nem érzed jól magad az ilyen környezetben!

Van aztán olyan körülmény, amiről tehettek, tehát ami igenis meghatá-
roz benneteket. Igen, mert pontosan azért választottátok, hogy ezek meghatá-
rozzanak benneteket. 

Amit viszont nagyon komolyan át kell gondolnod, az a következő: Ne 
mondd ki könnyen azt, hogy nem tehetsz valamiről! Mert igenis tehetsz ar-
ról, bárhol élsz, hogy megtaláld a lehetőségét annak, hogy kicsit magad ma-
radj, csendben légy, befelé figyelj! Aki nagyon akarja, az meg tudja teremte-
ni magának azokat a lehetőségeket, amelyekben tud imádkozni,  tanulni és 
olyan szeretetszolgálatokat végezni, melyek feltétlenül izmosítják, segítik a 
lélek fejlődését.

Arra kérlek tehát, hogy ne hivatkozz könnyen a körülmények nehézsé-
geire, mert te is tudod ezeket a körülményeket befolyásolni a saját érdeked 
szerint! Lényegében miden probléma abból ered, hogy vannak körülményei-
tek és van természetetek, amelyet körülményeitek határán belül, az Én segít-
ségemmel, fejlődésbe kell állítanotok. A saját természete mindenkinek ren-
delkezésre áll.  A körülmény pedig csak részben áll rendelkezésetekre úgy, 
ahogy szeretnétek! Ezért jobb, ha valaki nagyobb súlyt helyez természetének 
finomítására, mely mindenkor rendelkezésére áll, mint környezetének meg-
változtatására, mely csak részben áll rendelkezésére.
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1772.
Kérdező: NAGYON  SZERETEM  SZÜLEIMET

Szüleimről kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Én mindenkinél, tehát nálad is jobban szeretem szüleidet, és mindenki-
nél, még nálad is jobban szeretlek téged!

Áttételesen nem szoktam tanácsot adni, nem szoktam másokkal üzenni 
senkinek. Veled sem teszem ezt szüleid irányába. Bőséges tapasztalat tanú-
sítja, hogy csak a közvetlen kapcsolat vezethet bárkit is az Általam mutatott 
irányba. De számodra van mondanivalóm!
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Drága Gyermekem! Te nagyon biztos vagy abban, hogy amit látsz, azt 
jól látod, és ezért ítéleteid biztos talajon állnak. Ez csak részben van így. A 
földi életben mindennek, tehát minden emberi magatartásnak is sok oldala 
van. Mindennek minden oldalát csak Isten látja! Ember tehát jobb, ha tartóz-
kodik nemcsak a végletektől, hanem egyáltalán attól, hogy bárkiről is erköl-
csi ítéletet mondjon.

Szüleidnek óriási értékei vannak! De óriási értékei vannak azoknak is, 
akikről te úgy gondolod, hogy bántják szüleidet.

Mindenkinek az a kavics fáj, ami a cipőjében van. Mindenkinek van 
kavics a cipőjében! Mindenki egy olyan kaviccsal jött le a Földre, ami az 
övé, és ezt a kavicsot kell gyönggyé formálnia mindenkinek, amint a kagyló-
ban gyönggyé formálódik a  belé került homokszem! A kagylóban lévő kis 
élet nagyon megszenvedi ezt!

Az Istent szeretőknek minden javukra válik! Nem azzal kell tehát fog-
lalkoznod, hogy miért van szüleiddel szemben másokban bántó szándék, ha-
nem azzal, hogy e bántó szándékot hogyan lehet javára fordítani annak, aki 
ellen ez a szándék megnyilvánul, irányul?!

Senki boldogsága nem valósul meg rajta kívül álló események hatásá-
ra, és senki boldogtalanságát sem okozhatják rajta kívül álló események, sze-
mélyek.

Alig képzelhető el kellemetlenebb emberi sors, mint az Én kínszenve-
désem és keresztre feszítésem. És mégis! Meg tudtam látni és meg tudtam 
fogalmazni, hogy ennél jobb számomra nem is lehetett volna! (Számomra és 
nem a ti számotokra, mint sokan gondolják!) Olvasd el Lukács 24;26-ot, és 
igazat fogsz adni Nekem. Ennek értékét már elfogatásomkor is láttam (János 
18;11)! 

Ha szüleid Istent szeretők, akkor ne légy gondban szenvedéseik miatt, 
mert feltétlenül boldogságuk szövőszékén szövődnek e fonalak!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1773.
Kérdező: NEM VAGYOK MEGELÉGEDVE MAGAMMAL

1. Érzésem az, hogy nem vagy megelégedve velem.
2. Elbizakodott lettem a kapott kegyelmek miatt?
3. Nehezen és vontatottan javulok!

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Ha arra gondolsz, hogy tökéletesebb is lehetnél,  mint vagy, akkor 
igazad van. De ne úgy fogalmazz, hogy Én nem vagyok megelégedve veled, 
hanem úgy, hogy te nem vagy megelégedve önmagaddal! 

Ha ezt az elégedetlenséget nem viszed túlzásba, akkor egészséges haj-
tóerő ez benned. De vigyázz! Mert ha ez a kisebbségi érzésedet táplálja, ak-
kor legyengíti benned mindazt a kegyelmet, amelyet pontosan azért kaptál, 
hogy az öntudatod erősödjék általuk. Vagyis legyengíti benned azokat az erő-
ket, amelyek vonzó tanúságtevésre tudnának sarkallni téged. Így elégedetlen-
séged miatt a Tőlem kapott kegyelmek sem tudnak Engem kívánatossá tenni 
mások előtt! Tehát csak módjával légy elégedetlen önmagaddal szemben!

2. Vannak uralkodásra vágyó lelkek, akik valóban képesek a Tőlem ka-
pott értékeket önmaguknak tulajdonítani, de te nem tartozol ezek közé! Az 
öntudatosság és az elbizakodottság két nagyon különböző dolog! Téged nem 
veszélyeztet az elbizakodottság. Sokkal inkább veszélyeztet az, hogy csök-
ken benned az öntudatos kiállás Mellettem, vagyis a kishitűség!

3. Egy tanár megkérdezte tanítványait: tudják-e, hogyan lehet gyorsan 
és könnyen megtanulni egy idegen nyelvet. A tanítványok ezt válaszolták: 
nem,  s  kérdezték  kíváncsian:  hogyan?   A  tanár  válasza  ez  volt:  SEHO-
GYAN! Egy nyelvet csak lassan és nehezen lehet megtanulni jól. Ez a vála-
szom e kérdésedre is. Csak lassan és nehezen lehet helyesen megjavulni!

Magaddal szemben is meg kell tanulnod azt, hogy az elvárások mellett, 
sőt helyett!, a várakozásokra nagyobb hangsúlyt kell tenned. Nekem is van-
nak elvárásaim veled szemben, de ezek soha nem váltanak ki Bennem olyan 
türelmetlenséget, amely csökkentené Bennem a vágyamat, hogy EGY legyek 
veled!

Türelmesen várom tehát, hogy tudd összhangba hozni magadban e két 
fontos  lelkiállapotot:  a várakozás  és elvárás összhangját.  A szívbéke nem 
más, mint a különbözőségeknek, tehát a várakozásoknak és az elvárásoknak 
az összhangja!

         Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1774.
Kérdező: MI VAN HALOTT FIAMMAL?

Fiam, aki meghalt, jó helyen van-e?
HANG: "Drága Gyermekem!

Írod, hogy fiad nehezen vált  el tőletek. Ő mérhetetlenül  boldogabb, 
mint amilyen földi életében egyáltalán lehetett volna! Nem azért, mintha nem 
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kapott volna olyan szeretetet, amilyet szíve várt, hanem azért, mert az az is-
meret és  szeretet, ami itt vár rátok, nem is volna elviselhető földi testben!

A szenvedés és a halálfélelem úgy hull le rólatok, amikor átlépitek a 
földi  élet határát,  mint egy kilőtt rakéta fölöslegessé vált része, mely csak 
akadály lenne, ha nem hagyná el a cél felé száguldó rakétát!

Fiad miatt tehát ne aggódj! Egyáltalán semmi okod aggodalomra ma-
gaddal szemben sem! Amint fiad sem a te fiad, hanem az Atyámé, úgy te 
sem vagy senki másé, csak Atyámé! Nevetséges aggódnia annak, aki tud ar-
ról, hogy ő Isten édes gyermeke!

Minden nyugtalanságod gyökere kishitűséged! Ezen Isten sem tud segí-
teni. Neked kell megtanulnod úgy gondolkodni, szólni és cselekedni,  mintha 
óriási hited lenne! Ha ezt teszed, akkor hited ilyen is lesz!

Érdemes átelmélkedned Máté 6; 25-34 részt! Számodra Isten országá-
nak keresése nem más, mint elhinni azt, hogy benned élek (János 14;24)! Ha 
engeded, ha törekszel arra, hogy ez a valóság átélt legyen benned, akkor Lel-
kem mindennap megadja neked azt a programot, ami biztosítja benned szí-
ved békéjét!

          Megáldalak az ÉLŐ HIT KEGYELMÉVEL!"
*******************************************************

1775.
Kérdező: MEGTALÁLTAM  TÁRSAMAT?

1. Keresem társamat!
2. Akit ma annak gondolok, az a jó társam?
3. Jó úton haladok-e?

HANG: "Kedves Barátom! 
1. Házasságra nem kell törekedni! Felém kell törekednie mindenkinek! 

Ha valaki ezt komolyan teszi, akkor feltétlenül bele fog sodródni abba a há-
zasságba, amely Felém fogja őt segíteni tovább!

Nincs a világon ember, aki embert boldoggá tudna tenni! Természetel-
lenes beállítottság, ha valaki egy másik ember által akar boldog lenni, és nem 
Általam! Isten mindenkit Bennem Önmagára teremtett. Aki ezt nem fogadja 
el, az olyan problémákkal fog találkozni életében, amelyek megoldhatatlanok 
lesznek számára,  s  így nem marad más hátra,  minthogy meneküljön ezek 
elől. Tehát a boldogság helyett a bódultságot fogja keresni. Ez olyan fokot 
érhet el, hogy az illető már nem is nevezhető normális embernek! Minél ké-
sőbb ismeri ezt fel valaki, annál nehezebb a szívbéke állandósítása!
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2. Nem jól gondolod! Ma nem jól gondolod! A te korodban senkinek 
sem szabad senkit lekötni önmagának. Csak ha már valaki önmagát lekötötte 
Mellettem, akkor lehet reménye arra, hogy nem teszi tönkre önmagát mással. 
Ma országotokban könnyen, nagyon könnyen meg tudnád számolni a boldog 
házasságokat! Legtöbb házaspár nem azért nem vált még el, mert boldog há-
zasságban él, hanem azért, mert már rég kiábrándult abból, hogy valaha egy-
általán boldog legyen! Tehát nem a hazataláltság, hanem a kiábrándultság a 
jellemző a házastársak életében!

3. Sokan teszik föl Nekem ezt a kérdést. Neked sem tudok okosabbat 
mondani, mint a többieknek!

Kérdésedre a választ csak a reggeli és esti imáidban tudom helyesen 
megadni.  Döntéseid,  tehát  az  előtted  álló  utak  naponta  lehetőséget  adnak 
arra, hogy Mellettem dönts vagy Ellenem! Én vagyok az ÚT! Ha Mellettem 
döntesz, akkor mindig jó úton jársz! Ehhez kell kérned reggeli imádban áldá-
somat, és esti imádban kifejezni - bűnbánatod mellett - háládat!

   Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1776.
Kérdező: LELKI SEGÍTSÉGET KÉREK!

1. Gyermekkoromban volt egy templomi élményem.
2. Férjem gyanúsítása nagyon fáj!
3. Lelki segítséget kérek!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  A  szellemvilág  körülvesz  benneteket.  A  templomokban  főleg  jó 

szellemek,  tehát  angyalok vesznek körül  benneteket,  és  minden  olyan  él-
mény, ami tőlük jön, nemcsak felejthetetlen, de jóra akar irányítani bennete-
ket.

Azok az élmények, amelyeket leveledben leírtál, erősíteni akarják ben-
ned azt, hogy van szellemvilág, és Én, akinek képét egy villanásra láttad, fel-
tétlenül tudok rólad, erősíteni akarlak.

2. Az alaptalan gyanúsítások természetesen fájnak annak, akit gyanúsí-
tanak. Nekem is fájt, amikor azt híresztelték Rólam, hogy az ördöggel cim-
borálok (Márk 3;22), de nagyon nem törődtem vele, mert tudtam, hogy az a 
fontos, hogy Isten előtt milyen vagyok! Ha téged alaptalanul vádol házastár-
sad, akkor ő él hazugságban, és nem te, tehát neki sokkal rosszabb, mint ne-
ked! Ezt előbb-utóbb ő is tapasztalni fogja!
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3. Te segítséget kérsz.  Ez nagyon bölcs dolog. Arra szólítottalak fel 
benneteket, hogy kérjetek, és bízzatok abban, hogy Isten a ti Atyátok (Lukács 
11;13)!

Hidd el, hogy nemcsak tudok rólad, nemcsak ismerem sorsodat, de sze-
retném, ha Bennem meg tudnád találni szíved békéjét! Ezt Én adom, de át-
venni neked kell. Ennek átvétele úgy megy, hogy reggel Velem kezded a na-
podat, tehát imában Hozzám emeled lelkedet, és kéred az elinduló napra az 
Én áldásomat. Este pedig szintén imában köszönetet mondasz azért, hogy ve-
led voltam és erősítettelek.

Drága Gyermekem! Neked erősödnöd kell a hitben! Ezt azáltal éred el, 
ha nem arra teszed a hangsúlyt,  amit  az emberek mondanak rólad, hanem 
arra, hogy te valóban az Enyém vagy, és elhiszed, hogy az Én szeretetem 
csak azt engedi meg veled kapcsolatban, ami lelked fejlődését elősegíti. Ha 
bánat, fájdalom ér, Én mindig jelen vagyok, és szívem vágya az, hogy köny-
nyítsek, segítsek, buzdítsalak és vigasztaljalak (Máté 11;28)!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

1777.
Kérdező: LEHETEK BARÁTJA JÉZUSNAK?

1. Hogyan lehetek valóban barátod?
2. A "Jézus Krisztus tanítása 1966." című könyvről kérek véleményt!

HANG: "Kedves Barátom!
1. A barátság vagy azonosak között jön létre, vagy azonossá tesz. Nyil-

ván, hogy a kettőnk barátsága részemről azért indult el, hogy azonossá te-
gyen bennünket. Ne rettenj meg ettől! Hidd el, Engem jobban életre lehet 
kelteni magadban, mint bármelyik szentet! Olyan ember vagyok, aki mindab-
ban, ami emberségedet jelenti, teljesen azonosulok veled, és csak azt kívá-
nom, hogy mindaz, ami emberségemet illeti, azonosulj Velem! 

A rendkívüli emberektől nagyon kell óvakodnotok. Én egyáltalán nem 
voltam rendkívüli! Csodáim sem voltak azok olyan értelemben, hogy közüle-
tek bárki, akiben hit van, meg ne tudná tenni azok legtöbbjét. Sőt, még na-
gyobbakra is képesek vagytok (János 14;12)! Természetesen volt olyan is, 
amivel igazolnom kellett, hogy Bennem az Isten testesült meg (halott-feltá-
masztások, kenyérszaporítás és még néhány)! De az ilyen csodák nem szá-
mottevőek. 

2. Semmi nem jön Tőlem azért, mert valaki azt mondja vagy írja, hogy 
Tőlem jön! Abban a korban éltek, amikor támadnak, és nem is kis számmal, 
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hamis próféták, hamis Krisztusok, és ha lehet, még a választottakat is megté-
vesztik! Ne higgyetek nekik! Egyedül és kizárólag csak az evangéliumaim-
ban található kijelentéseim az igazi zsinórmérték! Aki ettől egy jottányit is 
eltér, az a megtévesztőt tolmácsolja akkor is, ha Rám hivatkozik. Ezek lesz-
nek azok, akik majd ezt mondják nekem: "Hát nem a Te nevedben jövendöl-
tünk, tettünk csodákat?  És Én ezt fogom válaszolni:  Nem ismerlek titeket 
(Máté 7;22-23)"!

Az említett könyvvel kapcsolatban jól gondolod. Csak azok a részek 
hitelesek, amelyek egyeznek az evangéliumaimmal. Én a Bibliában, főleg az 
evangéliumaimban, mindent átadtam nektek! Ne higgyetek semmiféle szirén 
hangoknak és semmiféle ijesztgetéseknek! Aki újat mond ahhoz viszonyítva, 
mint amit én az evangéliumaimban elmondtam, az hazudik akkor is, ha jóhi-
szemű, vagyis  ha tudtán és akaratán kívül lett a MEGTÉVESZTŐ áldozata!

Vigyázzatok! Legyetek éberek és óvatosak! Ne legyetek hiszékenyek! 
Csak abban higgyetek, ami alátámasztható az evangéliumaimban talált kije-
lentéseimmel! Csak ez jön Tőlem, és semmi más! Ne is vesztegessetek sok 
időt olyan könyvek olvasására, amelyekből azt látjátok, hogy nem egyeznek 
evangéliumaim kijelentésével!

Igaz, hogy mondottam: Még sok mondanivalóm volna, de most nem 
tudnátok elviselni (János 16;12)! De azt is mondtam, hogy mindent átadtam 
nektek (János 17;14)! E két kijelentésem nem ellentmondás. Magjában min-
dent elmondtam, és a jövőben az Én Lelkem semmi olyat nem mondhat nek-
tek, ami lényegében újnak tűnik. Az általad említett könyv hemzseg az ilyen 
gondolatoktól, kijelentésektől, sőt, egész szelleme idegen Tőlem!

Ébren legyetek! Vigyázzatok és imádkozzatok! Nagyon vigyázzatok!
Vigyázzatok Rám, hogy Én is vigyázni tudjak rátok!
Megáldalak az ÉBERSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1778.
Kérdező: IMÁIMBAN SOK A ZAVARÓ ÁLLOMÁS!

1. Miért jutnak zavaró gondolatok eszembe ima közben?
2. Miért érzem magam szerencsétlennek?
3. Miért vágyakozom azután, aki nem lehet az enyém?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Föld légköre tele van különböző zavaró és ártó erők tömegével. 

Ezek úgy járnak át benneteket, mint a rádió, tévé hullámai. Amennyire rajtuk 
áll, mindent elkövetnek, hogy eltereljék figyelmeteket arról, ami az Istennel 
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való kapcsolatotokat élteti. E téren pedig első helyen áll az imádság. Amint ti 
abból ÉLTEK, hogy kapcsolatot  létesítetek Velünk, úgy ők belőletek ÉL-
NEK azáltal, hogy hatni próbálnak rátok!

Szabadjon fölhívnom figyelmedet egy olyan hiányosságodra, amelyre 
még vissza fogok térni. Ez pedig egy olyan benső fegyelmezetlenség, amely 
lehetővé teszi az ártó erőknek figyelmed elterelését olyankor is, amikor na-
gyon kellene Rám koncentrálnod.

Azt ajánlom, hogy lehetőleg ne kötött imákat mondj, hanem saját sza-
vaiddal mondd azt, amit mondani akarsz. Jó az is, segíti a benső figyelem 
kézbentartását, ha egy-egy kötött imának egy-egy gondolatát mélyíted el, s 
ábrándozol  el  rajtuk.  Pl.,  ha  a  Miatyánkot mondod,  akkor  gondolkozz  el 
azon, hogy van egy csodálatos Atyád, akinek te édes gyermeke vagy, s aki 
életed hátterében mindent megtesz azért, hogy szíved majd el tudja viselni 
azt a boldogságot, amivel Ő meg fog ajándékozni téged, stb.

2. Az érzi magát szerencsétlennek, akinek kevés a hálálkodó, dicsőítő 
imája. E téren is át kell alakítanotok gondolkodásotokat. Nem úgy van, hogy 
ha szerencsések vagytok, akkor van helye a dicsőítésnek,  hanem úgy van, 
hogy Én mindig és teljesen adom Magamat nektek, de ezt észre kell venne-
tek, mert különben hiába állok rendelkezésetekre.

Ha meg tudod köszönni, hogy amikor annyian nem ébredtek fel reggel, 
te felébredhettél,  ha meg tudod köszönni, hogy amikor annyi a vak, süket, 
béna, sánta és egyéb testi, szellemi fogyatékos, neked van ép szemed, füled, 
kezed, lábad, értelmed, amennyiben van, ha meg tudod köszönni, hogy ami-
kor annyi ember éhezik,  sőt,  hal éhen, neked van elegendő táplálékod, és 
még sorolhatnám, hogy hányan vannak vas-tüdőben, s te aránylag könnyen 
vehetsz lélegzetet, stb., akkor nem azt élnéd meg, hogy szerencsétlen vagy, 
hanem azt, hogy milyen jó neked, mert Isten gyermeke vagy, Nekem, Jézus-
nak édes testvére vagy, vannak angyalok, akik alig várják, hogy kapcsolatba 
kerüljenek veled, stb. Mikor örültél  már annak, hogy be van írva neved a 
mennyben (Lukács 10;20)?

3. Kivétel nélkül minden ember képes arra, hogy szívében eldöntse: ki-
nyíljon vagy lezárt legyen. Ha nem így lenne, akkor Isten részéről badarság 
lenne hűséget követelni, és ember részéről badarság lenne hűséget ígérni bár-
kinek is! Ha te ma nem vagy lezárt egy házasember felé, akkor semmi bizo-
nyíték arra, hogy holnap egy másik felé ne lennél nyitott! Mindig mindenki 
ki van téve annak, hogy fog találkozni olyannal, akit mindenképpen megfele-
lőbbnek fog tartani a maga számára, mint azt, akivel éppen jelenleg él!
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Drága Gyermekem! Megfelelő benső fegyelmezettség nélkül mindenki 
elállatiasodik,  sőt,  ne sértsük meg az állatokat,  messze az állat  szintje alá 
süllyed! A benső fegyelmezettség mindenkiben pontosan olyan, mint az el-
kötelezettsége Irányomban!

Nálam nélkül valóban szerencsétlen, nyomorult és pokolian szenvedő 
lény vagy csupán, bárhogy is próbálsz ezen változtatni. De Általam, Velem 
és Bennem feltétlenül megtalálod azt a boldogságot, azt a szívbékét, melyet 
senki Rajtam kívül neked meg nem adhat, és ha Tőlem átvetted, akkor azt 
senki és soha el nem veheti tőled!

Jól  jegyezd meg:  A benső fegyelmezettség,  mely nélkül  csak pokol 
minden szellemi lény élete, csak a Velem való kapcsolat elmélyítése által tud 
megvalósulni, érlelődni, fejlődni, tehát boldogítani!

             Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1779.
Kérdező: KÖRÜLMÉNYEIMMEL VANNAK A BAJOK

1. Mit tegyek, hogy jobbra forduljon életem?
2. Házasságomban nincs egyetértés.
3. Munkahelyem nem nyújt rendes megélhetést.

HANG: "Kedves Barátom!
Amikor a leprás szíriai Naamán meghallotta Elizeus próféta tanácsát, 

hogy fürödjön meg a  Jordánban,  nagyon felháborodott!  Dühös volt,  hogy 
ilyen bagatell, egyszerű kívánságot ajánlanak neki, mikor ő valami egészen 
különleges csiribú-csiribá szertartásra volt  felkészülve.  Alig tudták szolgái 
rábeszélni, hogy tegye meg ezt az egyszerű dolgot.  Megtette és megtisztult! 
Így vagyok most Én is veled.

Hozzám fordulsz azzal, hogy legyen boldogabb az életed, és úgy gon-
dolod, hogy Én most valami egészen különleges, soha nem hallott, a külső 
körülmények csodálatos megváltoztatását lehetővé tevő tanácsot fogok neked 
adni.

Mindhárom problémádra egyetlen szóval tudnék felelni, de nem akar-
lak elkedvetleníteni.  Mivel  nagyon szeretlek,  ezért  öröktől  fogva már úgy 
gondoltam  rád,  hogy boldogságod  gyökerét  saját  szívedbe  ültettem  bele. 
Igen! Minden, ami komoly érték, az belülről indul el kifelé, és nem kívülről 
befelé!

Bizonyára hallottad már, hogy milyen bejelentéssel, kijelentéssel kezd-
tem el nyilvános működésemet. E kijelentés így hangzott:  ALAKÍTSÁTOK 
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ÁT GONDOLKODÁSOTOKAT! Ez az az első gomb, amelyet jól kell gom-
bolni, mert ez az alapja mindennek!

A legtöbb ember nagy-nagy jó szándékkal földi életében Istenhez akar 
eljutni, mert úgy gondolják, hogy akkor majd megoldódnak gondjaik. Ez a 
szemlélet nem vezet sehová! Nektek nem Istenhez kell jutnotok, hanem Is-
tennel kell járnotok! A kettő között óriási a különbség! Tehát belülről kell el-
indulnod neked is! Benned élek, és ahogy felismersz Engem magadban, úgy 
fogod látni, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésedre ahhoz, hogy szí-
ved békéjét, tehát az Én lakóhelyemet felismerd (János 14;24)!

Teljes képtelenség és istenkáromló gondolat az, ha valaki úgy gondol-
ja,  hogy olyannak teremtette  őt  az  Isten,  hogy saját  boldogságát,  békéjét, 
megelégedettségét mástól,  másoktól tette függővé! Aki így gondolja, tehát 
aki bár jóhiszeműen, de ilyen istenkáromló állapotban él, az semmiképpen 
sem hordozhatja életén Isten áldását! Isten nem lehet ellentétben Önmagával! 
Isten JÓ Isten is,  BÖLCS Isten is!

Kedves Barátom! Élete csak annak lesz megoldott élet, aki vállalja azt 
a szellemi munkát, amely a gondolkodás-átalakítással együtt jár! Ez valóban 
szellemi munka, mert le kell ülni hozzá, elő kell venni a Bibliát, és el kell ol-
vasni, át kell elmélkedni az evangéliumokban található tanításomat.  De ez 
még nem elég. Meg kell találnod azt a barátodat, ismerősödet, akivel el tudsz 
beszélgetni arról, hogy Én hogyan is gondolom boldoggá tenni azt, aki szeret 
Engem.  Ilyenkor  nemcsak  ketten  vagytok,  mert  Én is  ott  vagyok veletek 
(Máté 18;20).

Úgy gondolod, hogy sokat kérek tőled. Ez így igaz! Te is sokat kérsz 
Tőlem! Mindent, a boldogságodat, szíved békéjét, lelked megvilágosodását, 
ragyogását, tehát mindent, amiért a Földre jöttél. Én is mindent akarok adni, 
amikor Magamat adom a János 14;24 és a Máté 18;20 alapján.

Nagyon szeretlek! De ez lényegében Engem boldogít. Ha te is kezdesz 
Engem embertársaidon keresztül, a gondolkodás-átalakítás vállalása által na-
gyon szeretni, akkor boldogságom meg tudom osztani veled. Igen, mert ak-
kor át tudom venni tőled problémáidat, nehézségeidet. Akkor megérted azo-
kat  a szavaimat,  amelyeket  Máté 11;29-30-ban olvasol.  Az egyetlen szót, 
amit nem akartam az elején leírni, most leírom: GONDOLKODÁS-ÁTALA-
KÍTÁS!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************
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Kérdező: ROSSZ DÖNTÉSEIM NYOMASZTANAK!
Életemben sok rossz döntést hoztam, és ezek következményeit nehezen 
viselem!

HANG: "Drága Gyermekem!
Minden ember élete két véglet között mozog. Sok jó és sok nem jó ér 

benneteket. A legjobb és a legrosszabb között természetesen olyan hatások-
nak vagytok kitéve, amelyeknek  értékét gyakran csak hosszabb idő után ér-
zékelitek.

Bármikor kap észbe valaki, amíg a Földön él, soha sincs későn! Gon-
dolj arra a latorra, aki a keresztrefeszítés kínjai között jött rá arra, hogy vál-
toztatnia kell gondolkodásán. Szinte a halála pillanatában sem volt  későn! 
Hallhatta,  hogy  még  aznap  csodálatos  világ  kezdődik  számára  (Lukács 
23;43). Így van ez veled, és így van mindenkivel, aki Hozzám fordul azzal a 
kifejezett szándékkal, hogy lélekben komolyan eggyé akar válni Velem! Mi-
vel minden belülről kezdődik, e pillanatban már el is indult a boldoggá válás 
útján, mert maga az ÚT már e pillanattól kezdve Én vagyok (János 14;5) szá-
mára! 
Azt senkinek nem ígértem, hogy a Földön Mennyországot tudok teremteni 
körülöttetek.  De azt  igen,  hogy Mennyországot  tudok teremteni  bennetek! 
Vergődés nélküli földi élet még a gyermeki mesevilágban sem adatik meg! A 
mesékben szereplők is csak nagy küzdelmek árán kapják meg (jó, rossz egy-
aránt) azt, ami nekik jár! Ne várj hát a Földön megoldást, csupán próbálko-
zást a megoldás irányában. Az irányt megadtam. Reggel Velem indulj, nap-
közben Velem konzultálj, este Velem térj nyugovóra! Ha ezt soknak tartod, 
akkor találj ki könnyebbet! Én nem tudok ennél okosabbat kitalálni számod-
ra! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a  
HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

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

1781.
Kérdező: MEGIGAZULÁSRÓL, ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL

1. Mi a különbség a megigazulás és az újjászületés között?
2. Mi a különbség az újjászületés és a Lélekkeresztség között?
3. Az adventista egyházról kérek véleményt.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Ugyanannak az éremnek két oldaláról van szó. Ami az ember oldalá-
ról megigazulás, az Isten oldaláról az újjászületés. Csak gyakorlati értelem-
ben van értelme e két szónak. A megigazulásra törekedned kell. Tehát egész-
séges bűnbánat szükséges ahhoz, hogy valaki megigazulttá váljék. De senki 
sem szülheti újjá önmagát. Tehát senki nem döntheti el, hogy a megigazult-
ságra törekvése elérte-e azt a szintet, amikor Isten jónak látja, hogy újjászü-
lessen az, aki a megigazultságra törekszik.

2. Az újjászületés szemléletváltás. A Lélekkeresztségben pedig megha-
tározott  szerepre  pecsételi  le,  keni  fel  a  Szentlélek  azt,  aki  újjászületett! 
Vagyis karizmává minősíti azokat az emberi tulajdonságokat az újjászületett-
ben, amelyeket szükségesnek lát ahhoz, hogy az Istentől kapott szerepét be 
tudja tölteni! Ez feltétlenül egy nagy istenélmény, míg az újjászületés nem 
feltétlenül az! 

Nekem, Jézusnak, nem kellett újjászületnem, de Lélekkeresztségre Ne-
kem is szükségem volt! Ezért mondhattam Lélekkeresztségem után: "Az Úr 
lelke rajtam, azért kent fel Engem, hogy örömhírt  vigyek.....(Lukács 4;18-
19)." 

3. Te egy felekezetről kérdezel Engem. Nincs jó és nincs rossz feleke-
zet! Bármelyik felekezetben lehet Hozzám tartozni és lehet nem Hozzám tar-
tozni! Aki arra teszi az életét, hogy Hozzám tartozzon, az mindegyik feleke-
zetben kiteszi magát sok-sok támadásnak a felekezet vezetői részéről. Nincs 
a világon olyan egyház, felekezet, ahol el bírnák viselni a vezetők a felekeze-
ti  tagoknak azt  a  szabadságát,  amit  Én hoztam,  és  akarok átadni  nektek. 
Nincs a világon egyetlen olyan felekezet sem, ahol a felekezet vezetői úgy 
viselkednének a felekezet tagjaival, mint Én viselkedtem Júdással! Tudtam 
róla, hogy halálra fog adni, de Rajtam kívül ezt senki nem tudta, egészen az 
utolsó pillanatig (Máté 26;21-22)!

Ne az legyen hát számodra fontos, hogy melyik egyházról mi a vélemé-
nyem, hanem az, hogy az Én életemben növekedj abban a felekezetben, ahol 
élsz.  A felekezeti  változtatásoknak  lehetnek  pszichikai  okai,  de  kegyelmi 
okai nem! Úgy szeretni, ahogy Én szeretlek benneteket (János 13;34), min-
den egyházban lehet, és egyetlen egyházban sem fogják zokszó nélkül hagyni 
az egyházi vezetők, ha azt látják, hogy egymásnak osztogatott címeik, bár-
sonyszékük nem tesznek rád semmi különösebb hatást (János 15;20).

           Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1782.
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Kérdező: VAN ELLENSZERE AZ ALKOHOLIZMUSNAK?
Mit lehet tenni az alkoholizmus ellen családomban?

HANG: "Drága Gyermekem!
Először is mindannyitoknak tudomásul kell vennie, hogy a szenvedély-

betegségek felett senki nem tud uralkodni, hacsak meg nem tér, és nem tö-
rekszik állapotszerű kapcsolatot teremteni Velem!

Vannak olyan tüneti kezelések, amelyek ideig-óráig gátat tudnak vetni 
különböző szenvedélybetegségek romboló munkájának, vannak olyan gyógy-
szerek, amelyek szintén le tudják állítani vagy le tudják csökkenteni a szen-
vedélytől hajtott vágyakat, de gyógyulást csak Általam, Velem és Bennem le-
het találni.

Azt is tudjátok, hogy senki nem tud más helyett megtérni! Nem rajtad 
áll tehát, hogy családod mikor és hogyan képes ellene mondani az alkohol-
nak! Rajtam sem áll! Mindenki akkor tér meg, amikor akar, és nem akkor, 
amikor te vagy Én akarjuk. Én mindig akarom!

Nagyon sok összetevője van minden emberi élet fejlődésének a Földön. 
Mindenkinek külön meg kell találnia önmagában és környezetében azokat a 
lehetőségeket, amelyek által gyógyítható a beteg ember. Minden beteg ember 
gyógyítható, de mindegyik másképpen. Csak az azonosnak látszó tüneteket 
szoktátok ugyanazzal a módszerrel gyógyítani. De a gyökér maga az ember, 
akinek bizonyos lelki sérülése, még ha ugyanolyan testi tünetben mutatkozik 
is meg, bizony nem gyógyítható kaptafára! A szigor és engedékenység, a kü-
lönböző munka és pihenés, a megfelelő társi kapcsolat és magány, ezek és 
ezekhez hasonló polaritások mind-mind a legkülönbözőbb módon variálód-
hatnak annak érdekében, hogy a beteg ember elinduljon a gyógyulás útján, és 
át tudja venni Tőlem azt a szabadságot, amely ellentéte megkötözöttségei-
nek! De neki kell elindulnia, és Velem kell elindulnia!

Irántatok megélt szeretetem hordozza azt a teremtő erőmet, amely ké-
pessé tesz benneteket arra, hogy az Én szabadságomnak részesei legyetek!

Imáid  és  a  szolgáló  szeretetben  meghozott  áldozataid  kétségtelenül 
megkönnyítik családod megtérését, de mindenkinek önmagának kell megtér-
nie, és ez mindig belül történik! Csak ott van remény a sikerre, ahol van el-
szántság e siker iránt abban, aki szabaddá akar válni!

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

1783.
Kérdező: HALLASZ ENGEM URAM?
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1. Imáim meghallgatásra találnak?
2. Meghalt édesapám jó helyen van?
3. Jó az út, amelyen járok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az, aki még hajszálaitokat is számon  tartja, aki boldogságra, aki 

szeretetre és szeretésre, tehát Önmagára teremtett benneteket, az ne hallaná 
még sóhajtásaitokat is?!

Igaz, hogy nem minden imaszöveg ima! Csak az imádkozik, aki lelkét 
Istenhez emeli. Ha saját gondolataiddal, szavaiddal fordulsz Istenhez, akkor 
egészen biztos lehetsz abban, hogy találkozol is Istennel.

2. Ha olvastad az eddig megjelent HANG-köteteket, akkor tudod, hogy 
mindazok, akik átlépik a földi élet határát, sokkal jobb helyzetbe kerülnek, 
mint voltak földi életükben. Ez még azokra is áll, akik földi életükben sem-
mit nem értettek meg abból, hogy miért emberek. 

Itt a helyes önismeret és istenismeret előbb-utóbb kikerülhetetlen!  Ez 
az alapja annak, hogy az, akinek vissza kell térnie a Földre, akkor is önként 
vállalja, ha rábeszélésre történik benne ez az elhatározás.

Édesapád ma közelebb van hozzád, mint volt bármikor földi életében. 
Csak te éled meg azt, hogy távol van tőled. Ilyenkor kell hogy belépjen élete-
tekbe a hit, vagyis törekednetek kell arra, hogy egyre jobban és egyre tisztáb-
ban lássatok a szívetekkel!

Édesapád árasztja feléd innen azokat a kegyelmi sugarakat, amelyek e 
téren rendelkezésére állnak. Te is tedd ezt meg a Földön feléje, vagyis imád-
kozz érte, ajánld föl lelkedben őt az Atyának! Ezáltal nemcsak ti ketten lesz-
tek szeretetben gazdagabbak, hanem az egész világ szépül imáitok által!

3. Az életed útja addig jó, amíg Velem járod. Én vagyok az ÚT! A 
HANG köteteinek több helyén is kifejtettem már, hogy a földi élet annyi le-
hetőséget nyújt nemcsak kedély-, de erkölcsi hullámzásra is, hogy állapotsze-
rűen felelőtlenség lenne bárkiről is kijelenteni, hogy végleg és megváltozha-
tatlanul azonosult Velem, mint ÚT-tal!  

              Megáldalak SZÍVEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

1784.
Kérdező: EGY BETEGÉRT KÖNYÖRGÖM!

Egy vak testvérem gyógyulását kérem!
HANG: "Drága Gyermekem!
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Minden betegség gyógyítható, de nem minden gyógyulás hasznos! Ez 
azt  jelenti,  hogy minden betegség figyelmeztet  valamire, s ha valaki meg-
szívleli a figyelmeztetést, akkor gyakran értelmét veszti számára a betegség, 
tehát meggyógyul.

A vakság mindig benső látásra figyelmezteti azt, aki ilyen betegségtü-
netet hordoz magán. Ha valaki rá tudott hangolódni e betegség gyökerére, te-
hát elindul befelé látni, akkor visszatérhet külső látása is, anélkül, hogy lel-
kének ez kárára lenne!

Sokan vannak, akik számára egyáltalán nem előny a külső ép szem, és 
mégis látnak. Ezek legtöbbje reménytelen eset! Ezekre a vakságnál sokkal 
súlyosabb megpróbáltatások várnak, melyek  árán kénytelenek lesznek meg-
tanulni azt, hogy úgy lássanak befelé, ahogy arra lelki fejlődésük érdekében 
szükségük van!

Higgyétek el, hogy jobb vakon bemenni az életre, mint ép szemmel el-
kárhozni! És üdvösség, kárhozat nem a halállal kezdődik! A halál csak nyil-
vánvalóvá teszi azt, hogy a kettő közül melyiket hordja magában a lélek.

Meg kell mondjam, hogy az, aki elveszíti szeme világát, az csak azt 
nem látja, amire Lukács 4;6 szerint maga a Sátán tette rá kezét! Ő, aki a ha-
zugság atyja, Nekem soha nem hazudott. Ezen a helyen sem!

Az a rövid élet, ami még előttetek van, olyan feladatok elé állít benne-
teket,  amelyek  szinte  kiprovokálják  a  szeretetet  azokból,  akik  érdemesek 
erre! Így nemcsak az lehet előnyös helyzetben, aki nem lát, hanem azok is, 
akik szeretetükkel  segítik az ilyen embertestvérüket abban, hogy leszűkült 
mozgásterükben elviselhetően emberséges legyen életük.

Drága Gyermekeim! Soha nem engednék meg olyan bajt, betegséget, 
ami  ne válna előnyére enyéimnek!  Azt  a  szellemi  munkát  viszont,  amely 
szükséges ahhoz, hogy ezt az előnyt szívetek szemével, hittel, benső látással 
meglássátok, ezt helyettetek elvégezni nem tudom! Így minden olyan látszat-
nyomorúságról, ami benneteket ér, nektek kell válaszolni e felmerülő kérdés-
re: miért jó ez, mire jó ez? Ahhoz semmi kétség nem férhet, hogy az enyéim-
nek minden javára  válik a Földön! Isten a körülményeknek is Istene, éspedig 
szerető, boldogító Istene! Isten nem is lehet más! Ez az Isten jelent meg Ben-
nem, ÉRTETEK!

Ha keresitek, akkor meg fogjátok találni körülményeitekben is mérhe-
tetlen szeretetem gyöngyeit,  s ezek a gyöngyök minden látszatnyomorúság 
ellenére is az Én örömöm, az Én békém forrásai lesznek bennetek!

Megáldalak benneteket a 
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BENSŐ LÁTÁS, a HIT, a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

1785.
Kérdező: HALOTTAINK SZÓLHATNAK HOZZÁNK?

1. Szólhat-e hozzánk egy elhunyt édesapa?
2. Mit szeretett volna mondani halála előtt?
3. Miért nem kért előbb segítséget tőlünk?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem az a legfőbb probléma, hogy szólhat-e hozzátok az, aki eltávo-

zott a Földről, hanem az, hogy van-e fületek a hallásra?
Azok az angyalok, akik felvállalták, hogy segítsenek benneteket, sok-

szor élik meg fájdalmasan azt a közömbösségét, amibe ütköznek, amikor se-
gíteni akarnak, mert nem nyitott a benső fületek!

Gondolj arra, hogy az elhunyt akkor, mikor lehetősége volt a Földön, 
hányszor élte meg azt, hogy szavai sorsdöntően elirányító szavak lehettek?! 
Ne higgye senki, hogy erkölcsi magatartásotokat, tehát boldogságotokat ille-
tően innen hatékonyabban lehet szólni hozzátok, mint onnan, ahol most él-
tek! E tekintetben általában mindenki elmondta már a Földön azt,  amit  el 
akart mondani. Ez akkor is megtörtént, ha nem talált meghallgatásra. Így vol-
tam és vagyok Én is veletek (János 17;14)!

2. Azt szerette volna mondani, amit úgyis tudtok, hogy t.i. vigyázza-
tok! Az nem volt okos, hogy elmondottátok neki azt, hogy a gyermek "Papa, 
papa!" szavakkal hívogatja őt! Ez megnehezítette számára az elválást.  Ne-
kem is súlyos problémát jelent az, hogy többre értékelitek azt a parányi földi 
életet, mint az örök mennyek országát! Súlyos probléma szívem szereteté-
nek, hogy annyira belebonyolódtok a röpke, mulandó földi élet nyugtalansá-
gaiba, hogy szinte már mustármagnyi hitet is alig lehet találni a Földön!

3. A ti segítségnyújtásotok bármilyen jó szándékú, képtelen arra, hogy 
az Istenre teremtett emberi szívben megteremtse azt a békét és nyugalmat, 
ami után minden boldogságra teremtett ember vágyik!

Meg kellene tanulnotok,  hogy a hosszú élet  nem jobb, mint  a rövid 
élet, és a rövid élet nem rosszabb, mint a hosszú élet! 

Amint a repülőgépet a szakértők olyan kifutópályára helyezik, ami neki 
megfelel,  ugyanígy a földi  élet  kifutó pályája pontosan megfelel  annak az 
életnek, amelynek Hozzám kell szállnia. Nálatok okosabb értelem döntötte el 
mindannyiotok földi életének hosszát! Amikor ti azt mondjátok olyasmire, 
amiről nem tehettek, hogy jobb lett volna, ha..., akkor okosabbnak gondoljá-
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tok magatokat annál az Istennél, aki a körülményeiteknek is Istene, ha az 
övéi vagytok, és aki kiszabta földi életetek határait.

Drága Gyermekeim! Az emberi szívnek füle is van, szeme is van. Füle, 
amivel  hallani  lehet  a  lelkiismeret  szavát,  és  szeme,  aminek másik  neve: 
HIT! Ezekre  koncentráljatok,  ezeket  tisztítsátok,  erősítsétek,  mert  ezektől 
függ boldogságotok!

Megáldalak benneteket a BEFELÉ FIGYELÉS LELKÉVEL!"
******************************************************

1786.
Kérdező: CSALÁDOMÉRT KÖNYÖRGÖM!

1. A hála és köszönet mellett hitet és erőt kérek.
2. Családomért könyörgöm.
3. Egy megfelelő közösségre vágyom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A hála és köszönet már automatikusan erősíti hitedet és az Én bé-

kém ajándékával tölt el.
A hit annyira a szívnek a szeme, hogy a földi életben valóban boldogok 

a tiszta szívűek, mert amennyire a tükör által homályban látásban egyáltalán 
lehetséges, látják az Istent. E  látás olyan hegyeket mozgató erőforrást tud 
megnyitni, amely a földi problémák keresztjét nemcsak elviselhetővé, de bol-
dogítóvá is képes tenni (Máté 11;28-30)!

2. Okosan teszed, ha családod tagjait felajánlod Istennek, mert ezáltal 
ki tudom alakítani benned azt a látást, amely megérteti veled, hogy mi a te 
felelősséged, és mi az, ami miatt nem kell, sőt, nem szabad aggódnod. Fel 
kell ismerned azt a határt, ahol a másik ember szabadsága kezdődik, mert ott 
a te szabadságod és egyben felelősséged is véget ér!

3. Az általad említett közösség bármennyire jóhiszemű, nincs birtoká-
ban Lelkem szabadságának. De ott is vannak olyanok, akik tele vannak sze-
retettel, és az a féltés, amellyel mások felé fordulnak, ha nem is megalapo-
zott, számukra mégis szeretetük megnyilvánulása. Hidd el, Engem sem csupa 
gonosz ember feszített keresztre! Legtöbb tele volt jó szándékkal! Így van ez 
most is! Éppen emiatt mondottam, hogy nem lehet különb sorsa a tanítványa-
imnak, mint Nekem volt (János 15;20). Ez így lesz az idők végezetéig!

Örülök, hogy nem fogadod el azt, amivel belül nem értesz egyet! Azok, 
akik a Bibliát, mint papírpápát fogadják el és használják, jóhiszeműen ugyan, 
de bálványimádók. Ezt igazolják a gyümölcseik is! A megkeresztelt emberek 
közötti marakodásnak ez a gyökere! A gyümölcs: harag, viszály, veszekedés, 
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gyűlölködés,  egymás  lepocskondiázása,  kiközösítések,  leminősítések  és 
egyéb gonoszságok. S mindezek az ördögök emlegetésével a világosság an-
gyalának öltözetében!

Arra kérlek, amennyire rajtad áll, te csak maradj meg az evangéliuma-
imban elmondott és bemutatott életem hordozójának! Ne árts senkinek, tudj 
megbocsátani mindenkinek, és segíts ott, ahol erre neked lehetőséget adnak! 
Ez az Én életem! Legyen ez a te életed is!

                Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

1787.
Kérdező: LÁTTAM A SZŰZANYÁT KÖNNYEZNI

1. Ki szólt hozzám így: "Vigyázok rád."?
2. Láttam a Szűzanyát könnyezni.
3. Fiam nem azt érdemelte, ami érte őt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. E kijelentés: "vigyázok rád", annyira pozitív tartalmat hordoz, hogy 

semmiképpen sem jöhet a gonosztól. Csak az vigyáz, aki a rossztól kíméli 
azt, akire vigyáz!

Neked valóban van hálálkodnivalód, mivel benső világod, mely kinyí-
lott más dimenziók felé, oltalom alatt áll! De ez az oltalom nem automatika! 
Nem teszi fölöslegessé felszólításomat: Józanok legyetek és vigyázzatok (1. 
Péter levél 5;8)!

2. Anyám könnyei, több helyen vérkönnyei,  jelen korotokban figyel-
meztetni szeretnének benneteket, hogy sokkal nagyobb fegyelemben kellene 
élnetek, mint amilyenben éltek, mert szavaim eddig süket fülekre találtak ná-
latok.

3. Azt, hogy a te fiad mit érdemelt, Istenen kívül senki sem tudhatja! 
Annak soha nem szokott  jó következménye lenni,  ha valaki okosabb akar 
lenni a Gondviselő Istennél! Tudom, hogy neked ilyen eszedben sincs, de lel-
ked mélyén mégis ítéletet formálsz! Ne akarjatok se pro, se kontra bírói ítéle-
tet mondani senkiről. Ti nemcsak azt nem tudjátok, hogy ki mit érdemelt, de 
azt sem, hogy kinek mi válik javára! A "GONDVISELÉS" pontosan azt je-
lenti, hogy egy előre látó SZERETET  fejti ki hatását úgy, hogy nem befolyá-
solják rövidlátó szempontok!

Nagyon szeretlek, és nagyon nagy öröm itt a mennyben az, ha bizalom-
mal fordultok felénk!

          Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL !"
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*******************************************************

1788.
Kérdező: ELVÁLT VAGY ÖZVEGY VAGYOK?

1. Férjem halála előtt váltam el. Elvált vagy özvegy vagyok?
2. Áldozhatom-e a szentségtörés veszélye nélkül?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjed téged már elválása előtt régen elhagyott lelkileg! Valójában 

soha nem is kapcsolódott legbelül hozzád! Ezért az, amit te elválásnak neve-
zel, az csupán "hivatalosan" is külső megnyilvánulása volt annak, hogy nem 
tartoztok  egymáshoz.  Egyetlen  pillanatra  se  nyugtalanítson  tehát  téged  a 
meghozott bírói döntés. Nem te szakítottál, hanem ő! Te csupán realizáltad 
ezt azzal, hogy igent mondtál a válásra! E téren tehát semmi olyat nem tettél, 
ami Nekem, Jézusnak, fájdalmat okozott volna!

2. Nagy szeretettel várlak mindannyiszor, ahányszor magadhoz veszel 
a szentáldozásban! Szó sincs semmiféle szentségtörésről! Szeretetről, a SZE-
RETETÜNKRŐL van szó! Ne félj Tőlem! Öröktől fogva és örökké EGY 
akarok lenni veled, amint az Atya és Én Egyek vagyunk, úgy te is EGY légy 
Velünk (János 17;21)! 

Nem tudlak másképpen boldogítani! Pedig nincs hőbb vágyam, mint-
hogy megosszam veled szívem békéjét,  boldogságát, örömét! Ne bűneidet 
bogarászd, hanem az Én szeretetemet vedd észre, amely már annyiszor és oly 
sokféle módon érintett meg téged! 

Hányszor  tapasztalhattad,  hogy az  Én  erőm  volt  a  te  erőd?!  Soha, 
egyetlen pillanatra sem tágítottam mellőled! Higgy Bennem jobban! Azzal a 
szeretettel, amellyel Én szeretlek, te soha nem tudsz visszaszeretni, de leg-
alább indulj el ebben az irányban! Bízz jobban Bennem, és örülj annak, hogy 
egymáshoz tartozunk.

Valamikor, amikor tanítványaim örültek, mert megtapasztalták maguk-
ban az Én erőmet, akkor azt mondtam nekik, hogy inkább annak örüljenek, 
hogy nevük föl van írva a mennyben (Lukács 10;20)! Ezt mondom most ne-
ked is! Eleget szenvedtük egymás szenvedését, most már örüljünk egymás 
örömének!

Megáldalak a SZERETET, ÖRÖM, BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1789.
Kérdező: EGÉSZSÉGES SZERETNÉK LENNI!

1923.



1. Mit kell tennem egészségem érdekében?
2. Unokám gyógyulásáért könyörgöm!
3. A "Krisztus követése" c. könyvről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azért születtél a Földre, hogy szenvedéseid által felismerd: van fon-

tosabb, mint az egészség! Amíg az áll érdeklődésed középpontjában, hogy 
mit lehetne tenned akár neked, akár másnak, pl. unokádnak az egészsége ér-
dekében, addig éppen az a jelen csúszik ki kezedből, amit itt és most meg 
kell szentelned Velem!

Az a sok szenvedés, amelyet vállalnod kellett, nem szabad, hogy hiába-
valónak bizonyuljon! Neked a benső szabadságod érdekében kell megtenned 
azt,  hogy felismerd  azt  a  területet,  amely egyben felelősséged területe  is. 
Tisztítanod  kell  benső  szemedet,  a  hitet,  hogy úgy lásd  az  eseményeket, 
amint Én látom! Szeretném, ha nemcsak benned lennék, hanem benned élnék 
is! Ezt akkor tudom megtenni, ha láthatok a te szemeddel, dolgozhatom a te 
erőddel, és szerethetek a te szíveddel! 

Mindez akkor történik meg, ha nem az egészség lesz a legfontosabb 
számodra, hanem Isten akarata! Amint baj lenne, ha egy láb nem fájna, ami-
kor eltörik, ugyanúgy baj lenne, ha nem törne el az a láb, amelyik rossz útra 
akarja vinni gazdáját! Ez azt jelenti, hogy ti gyakran csak rövid távon akarjá-
tok életetek megoldását látni,  holott  az örökkévalóság gyermekei vagytok! 
Kivétel nélkül minden olyan látás, amely nem az örökkévalóság szemüvegén 
át  nézi  az  életet,  TORZÍT!  A  kijelentés:  „Mi  ez  az  örökkévalósághoz 
képest?!” az egyik legpraktikusabb és leghitelesebb mérleg! Ennek használa-
ta érteti meg veled azt is, hogy mit jelent e kijelentés: "Élni annyi, mint meg-
halni tudni kell" (Ez leveledből vett idézet)!

Tehát,  ha erősödik benned az örök élet  utáni  vágy, akkor gyengülni 
fognak benned a földi betegség tünetei is!      

2. Unokád és mindaz, aki környezetedben betegséggel bajlódik, nem az 
Én részvétlenségem következtében van ilyen helyzetben, hanem azért, hogy 
rátaláljon arra az Istenre önmagában, aki nem arra való, hogy a földi életben 
szolgátok legyen, hanem arra, hogy ti legyetek az Ő szolgái, tanítványai a 
Földön.  Aki  ezt  vállalja,  igenis  tapasztalni  fogja  azt,  hogy Isten  valóban 
SZOLGA, de e szolgaszerepét csak az örökkévalóságban tudja kifejteni! De 
ott ki tudja és ki is fogja fejteni (Lk 12;37)!             

3. Sok könyv jelent meg e témában. A Kempis Tamásnak tulajdonított 
"Krisztus követése" című könyv nagyon sok tiszta búzát tár elétek, de vannak 

1924.



benne részek, amelyek nem egyeztethetők össze evangéliumaimmal!  E ré-
szek régebbi korban helytállóak voltak, de ma már, amikor többen is ismerik 
tanításom lényegét az evangéliumaim alapján, ezek felismerhetők. Aki nincs 
birtokában evangéliumaim lényeges tartalmának, annak feltétlenül lelki épü-
lésére válik e könyv olvasása, de csak akkor, ha van benne megfelelő alázat, 
nyitottság arra, hogy evangéliumaimmal le ne cserélje, össze ne keverje, ne 
azonosítsa! Az nem véletlen, hogy e könyv, bármilyen szellemi,  lelki gaz-
dagságot kínál fel olvasójának, nem került be a sugalmazott könyvek listájá-
ra!

Drága Gyermekem! Három kérdésnél többre nem válaszolok, mert ha 
az eddig megjelent HANG-könyveket elolvasod, választ fogsz találni a többi 
kérdésedre. Sőt, másoknak is tanácsot fogsz tudni adni, ha hozzád fordulnak 
lelki problémáikkal. E könyveket ezért írattam!

            Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

1790.
Kérdező: KÖRNYEZETEM NEM MEGFELELŐ

1. Hogyan és mire használjam Isten adományát?
2. Miért a tehetség, ha nem lehet használnom?
3. Egy kapcsolatról, gyermek utáni vágyról...

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Akinek Isten adományokat ad, azokat munkatársaivá avatja! Én, aki 

magamról azt mondottam, hogy aki Engem lát, az látja az Atyát is,  veletek 
nem mint eszközökkel, hanem mint szabad emberekkel akarok együttműköd-
ni! Adományom teljesen ingyenes, de alkalmazásának hogyanját, módját rá-
tok  bízom,  és  ilyen  tekintetben  hozzátok  alkalmazkodom.  Ezt  azt  jelenti, 
hogy akkor sem vonom vissza, ha Ellenem használjátok (Máté 7;22-23)!

Adományaimat továbbadni csak akkor és annak lehet, amikor és akinek 
Én ezt kifejezetten engedélyezem! Ha valaki nem Velem beszéli meg közvet-
lenül azt, hogy kinek és mikor adja tovább a Tőlem kapott adományt, akkor 
nem az Én adományom, hanem a Megtévesztő által hamisított adományom 
kerül továbbadásra! Az ilyen adománnyal is lehet jeleket és csodákat produ-
kálni, de ezek gyümölcsei méltatlanok Hozzám is, hozzátok is!

A pénzért vett adomány egészen biztosan nem Tőlem való. E kijelenté-
sem: " Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok (Máté 10;8)!", örökérvényű! Ha te-
hát tovább akarod adni a Tőlem kapott adományodat, akkor minden alkalom-
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mal  külön-külön beszéld  meg velem imádságodban. Csak akkor és annak 
add tovább, ha szívedben ez békét hoz!

Fontosnak tartom itt megemlíteni, mivel nemcsak te, de többen is ol-
vasni fogják e gondolataimat, hogy azok, akik jóhiszeműen pénzért különbö-
ző "beavatásokban" részesültek, ha ezt jóhiszeműen kezelik, használják, ak-
kor "kicserélem" hamisítványukat IGAZ-ra! De nagyon fontos a tiszta szán-
dék!

2. Csak azt a képességet kell használnia mindenkinek, amit használni 
tud! Senki sem kapott Istentől olyan képességet, ami bár megvan, de használ-
hatatlan! Csak az lehetséges, hogy bizonyos adottságotok hol használható, 
hol nem! Ha nem használható, az azt jelenti, hogy nem kell használni! Ha 
valaki nagyon ragaszkodik hozzá, hogy használhatatlan képességét használja, 
az nem az Isten akaratát akarja teljesíteni, hanem Isten akarata ellen a saját 
akaratát  akarja érvényre juttatni.  E mögött  legtöbbször  hiúsági komplexus 
áll!

3. Az a kapcsolat hordozza az Én áldásomat, amely természetes, magá-
tól értetődő, és elbírja az enyéim által képviselt nyilvánosságot! Sőt, nem-
csak elbírnia kell, de enyéim által helyeseltnek is kell lennie annak a kapcso-
latnak, amelyben Én nemcsak jelen lehetek, hanem jól is érezhetem Maga-
mat! Az általad említett kapcsolat nyilván nem ilyen!

Ami pedig a gyermekáldást illeti, ez az egyik legínyencebb csali lehet a 
nagy Megtévesztő horgán! Jaj annak az embernek, aki abban ringatja magát, 
hogy gyermekei által boldog lesz! Ilyen csak abban a fantáziavilágban léte-
zik, melyre a Sátán hatni tud! Ne dőlj be az ilyen kísértésnek! 

Neked, függetlenül attól, hogy hány éves vagy, az a dolgod, hogy Ve-
lem egyre szorosabb, elmélyültebb, egyértelműbb és átlátszóbb legyen a kap-
csolatod. A többi az Én dolgom! Földi és örök boldogságod csak ezen az 
úton valósulhat meg! A boldogság területén minden más önámítás, önbecsa-
pás!
  Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
1791.
Kérdező: VAN GYÓGYÍTÓ ERŐM

Különböző beavatások hatására gyógyítok.
HANG: "Drága Gyermekem!

Most elmondom véleményemet neked a különböző "beavatásokról", és 
utána magad is látni fogod, hogy mi a teendőd.

1926.



Ti  mindannyian  mérhetetlen  energiákat  hordoztok  magatokban,  me-
lyek, ha felszínre kerülnek, valóban "csodákra" képesek. Ezeknek az energi-
áknak felfedezése pontosan úgy, mint minden felfedezésé,  vagy "véletlen" 
műve,  tehát  Isten  vagy angyalai  céltudatos  rendelésének  következménye, 
vagy kemény szellemi,  testi  gyakorlatok  eredménye  bizonyos  szakavatott 
mesterek irányítása mellett.

Az a "beavatás", amely közvetlen Tőlem jön, tehát a Lélekkeresztség, 
mely karizmává minősít  különböző emberi  képességeket, vagy felszentelé-
sek, amelyek felszínre hozhatnak bizonyos energiákat annak érdekében, hogy 
Istentől kapott speciális szerepét  be tudja tölteni az, aki erre rendeltetett, ez 
soha és semmilyen módon nem szerezhető meg pénzért! 

Ez azt jelenti, hogy az Én nevemben nem lehet pénzért gyógyítani! Le-
het  imádkozni Hozzám, hogy egy beteg meggyógyuljon, miközben valaki 
bizonyos tanfolyamokon megtanult energiakezelési móddal gyógyít, és ilyen-
kor természetesen követelhet e munkájáért pénzt is. De nevemben senki nem 
gyógyíthat pénzért! Orvos, természetgyógyász - és ide tartoznak azok is, akik 
tanfolya-   mokon megtanulták felszínre hozni a gyógyító energiákat - gyó-
gyíthat pénzért. De aki megkapta a gyógyítás karizmáját, az nem gyógyíthat 
pénzért! 

Ha tehát valaki azért imádkozik, hogy egy beteg meggyógyuljon, s köz-
ben a kapott vagy szerzett tudományát alkalmazza a betegen, az kérhet ezért 
pénzt. De aki úgy tudja, hogy Tőlem kapta gyógyító képességét, melyet ka-
rizmának neveznek, vagyis olyan képességnek, amely által közvetlenül Isten 
gyógyít, az nem kérhet pénzt, ha gyógyít, mert valóban nem ő gyógyít. Vi-
szont karizmát nem is tud senki senkinek átadni! 

Maga a  Lélekkeresztség  nem automatika!  Ígéretem alapján  biztosan 
megvalósul, ha az Általam megkívánt feltételek teljesülnek: őszinte bűnbánat 
és élő hit, hogy Én hűséges vagyok ígéreteim teljesítésében (Lukács 11;13)!

Ne nyugtalankodj hát! Amit pénzért kaptál, azt pénzért használd! Amit 
ingyen kaptál, azt ingyen használd mások javára! Csak ne keverd össze a ket-
tőt!! Vigyázz, hogy senkiben ne éljen az a tudat, hogy te valamit ingyen kap-
tál Tőlem, és pénzért használod mások javára. Csak arról lehet szó, hogy va-
lamit pénzért kaptál mástól, és pénzért használod mások javára. Közben ter-
mészetesen imádkozhatsz, tehát emelheted Hozzám a lelked, hogy segítselek 
gyógyító munkádban, de ilyenkor nem Én, hanem te vagy a gyógyító!

                      Szeretnélek megnyugtatni! 
          Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
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******************************************************
1792.
Kérdező: ÉRTÉK A HASZNÁLATON KÍVÜLI ÉRTÉK?

1. Elég valami értéket elfogadni, de nem használni?
2. Kivel beszélgetek álmomban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mulasztással vétkezik az, aki nem használja azt az értéket, amely a 

birtokában van. Más dolog az, hogy te meditáció alatt, amely tulajdonképpen 
irányított  meditáció volt,  nem vállaltad az irányítást,  hanem a magad útját 
jártad. Ez gyakran kifejezetten okos dolog! Amikor valóban imádkozol, tehát 
lelkedet Hozzám emeled, akkor a legjobbat teszed magadnak is, másoknak is 
mindaddig, amíg egyértelmű benned, hogy nem valami Általam fontosnak 
tartott feladat elvégzése helyett menekülsz imába. Mert az ilyen ima csak for-
málisan ima. Tartalmában inkább az ördög imádása!

Hozzám  elsősorban  azért  jöjjetek,  hogy  megkapjátok  azt  a  fényt, 
amelyre szükségetek van ahhoz, hogy a jelent a legoptimálisabb módon meg 
tudjátok szentelni.

2. Álmodban őrangyaloddal szoktál beszélgetni. Ő a te legjobb segítőd 
azon az úton, amelyet Én véremmel pontoztam ki számodra. Tehát a szeretés 
és szeretni tanítás útján. Elég az, ha őrangyalnak hívod őt, mivel a számodra 
fontos és szükséges nyitottság nehezebbé válna, ha egy lekorlátozott névvel 
akarnád őt megnevezni.

Utadat veled járom! Az a hűség, amely hozzád köt, szeretne benned 
megfelelő visszhangra találni.  Nem hangulati elem akarok lenni életedben, 
hanem sorsodat meghatározó személy, akire mindig számíthatsz, és aki sze-
retne mindig számítani rád!

                    Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1793.
Kérdező: REIKIRŐL

Valóban isteni eredetű a REIKI?
HANG: "Drága Gyermekem!

Valóban isteni eredetű az az energia, amely REIKI által működésre fel-
szabadul. Úgy gondolom, hogy te tulajdonképpen nem is erre vagy kíváncsi, 
mivel minden energia isteni eredetű! Semmi sem rossz, ami van, de szinte 
mindent lehet rosszra is használni!
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Az általad kérdezett  REIKI-energiát is lehet jóra és rosszra egyaránt 
használni.

Általában mindennek van forrása és célja. A forrásra akkor kell tenni a 
hangsúlyt, ha előtted egyértelmű egy cél jósága, de külső erők ezt gyengíteni 
akarják benned. A célra pedig akkor kell tenned a hangsúlyt, ha a forrás előt-
ted egyértelműen jó,  de akaraterődet  gyengének gondolod a cél  elérésére. 
Ilyenkor az akaratot a cél jó megmotiválása által tudod erősíteni. Vagyis, ha 
nagyon megmagyarázod magadnak, hogy miért kell elérned azt a célt, ami-
hez eddig erőt nem éreztél magadban.

Fontos még tudnod, hogy egy energia felhasználása gyakran nemcsak a 
felhasználó szándékától és akaraterejétől függ, hanem attól is, hogy akinek 
érdekében történik az energia felhasználása, az hogyan áll hozzá ennek az 
energiának  befogadásához.  A  gyógyító  energiák  általában  ilyenek!  Tehát 
olyanok,  mint az áldások. Aki áld, és akit áldanak, mindketten fontos ténye-
zők a hatás szempontjából. Különösen észrevehető ez olyankor, amikor vala-
ki egy megáldott tárgy áldásának energiáját akarja a maga javára felhasznál-
ni. Ilyenkor döntő az illető hite, hozzáállása!

Az univerzum kimeríthetetlen energiakészletét "megcsapolni" nem le-
het "automatikus" módon. Hit, bizalom, szeretet, türelem, hűség és nagy el-
szántság kell ahhoz, hogy valaki ezzel az energiakészlettel saját érdekében 
bánni tudjon. Mivel ez nem más, mint felétek áradó ISTENI SZERETET, 
ezért használhatósága, hatékonysága a ti oldalatokról nézve mindig feltéte-
les! Ha teljesítitek és amennyire teljesítitek az Isten által megkívánt feltétele-
ket, akkor és annyiban van reményetek arra, hogy Isten szeretetének kiáradá-
sa, energiája számotokra majd működni kezd!

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

1794.
Kérdező: REINKARNÁCIÓRÓL

1. Igaz, hogy magunk választjuk szüleinket?
2. Hogyan tudok megbocsátani ?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két, lényegében különböző szempontot  kell  tisztáznod magadban. 

Az egyik az, amit kérdezel.
Vannak, akik maguk választják szüleiket, és vannak olyanok is, akik 

erre nem képesek, mert már előbbre alkalmatlanná tették erre magukat! Az 
mindenképpen igaz, hogy a te előző magatartásod döntő abban, hogy kik a 
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szüleid. Akár azért, mert te választottad, akár azért, mert a te érdekedben té-
ged szerető szellemek választották számodra szüleidet, e választás azért tör-
tént így, hogy lehetőséget nyújtson mindannyitoknak az Általam megkívánt 
szeretet kibontakoztatására! Tehát neked is, szüleidnek is profitálnotok kell a 
te Földre-jöttödből!

A másik, amit világosan látnod kell, az az, hogy neked milyen maga-
tartást kell tanúsítanod ahhoz, hogy minél kevesebb szenvedést kelljen vál-
lalnod jelen életedben ahhoz, hogy karmikus terheltségeidet kiold magadból.

Tudnod kell,  hogy zsarolni  csak azt  lehet,  akinek  van féltenivalója! 
Amennyire  bensőleg  szabaddá váltál,  annyira  vagy közömbös  mindenféle 
zsarolással szemben!

Amikor Engem anyámmal próbáltak zsarolni,  akkor még anyámat is 
megtagadtam (Máté 12;48), pedig anyám nem volt akárki, és az Én szerete-
tem iránta sem volt akármilyen! 

Sajnos, az együttélés olyannal, aki zsarnokoskodni akar, nehéz, mert 
pokollá teszi maga körül az életet. Csak két eset lehetséges: vagy elkövetni 
mindent a különélés érdekében, vagy olybá venni a zsaroló életét,  mintha 
nem volna normális! Egy zsaroló élete sohasem normális! El kell döntened, 
hogy vagy te kerülsz az idegosztályra, vagy ő! Zsarolóval nem lehet kompro-
misszumot kötni! A pszichikai zsaroló olyan, mint az éretlen gyerek: vagy ő 
uralkodik környezetén, vagy környezete uralkodik rajta. Megegyezés nem le-
hetséges!

2. A megbocsátás lényegéhez nem tartozik az érzelmi változás. A meg-
bocsátás akarat kérdése. Aki szeret, az jót akar. Aki megbocsát, az elsősor-
ban önmagának akar jót! Béke csak annak a szívében talál otthonra, ahol má-
sok rossz akaratának hatására valaki lemond arról, hogy viszont-rosszakarat-
tal válaszoljon. A megbocsátás tehát nem más, mint lemondás a rossz akara-
tú  ember  megbüntetéséről.  Az  bocsát  meg,  aki  vállalja,  hogy az  igazság 
rendjéből átlép az irgalom rendjébe!

Szó sincs tehát arról, hogy kedvessé kell tenned magad számára azt, 
aki  bánt  téged!  Még arról  sincs  szó,  hogy elnézővé  kellene  lenned azzal 
szemben, akinek meg kell bocsátatod! Arról van szó, hogy a saját jól felfo-
gott érdekedben ne foglald el magad büntetést, visszavágást kitaláló gondola-
tokkal! Mert ha ilyenekkel foglalkozol, akkor pontosan te vagy az, aki nem 
tudsz nyugodtan aludni! Ne hozd meg a téged bántónak ezt az örömet!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

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

1930.



1795.
Kérdező: NEM FELELSZ AZÉRT, AMIRŐL NEM TEHETSZ!

1. Lehet rosszat elkövetni exomatózis alatt?
2. A rossz szellem tud segíteni a rossz embernek?
3. Más tudatállapotban tettem, írtam alá valamit?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Teljesen mindegy, hogy te milyen nevet adsz egy tudatállapotnak! A 

lényeg az, hogy rosszat csak felelősségetek tudatában tudtok elkövetni! Min-
denki csak azért  felel,  amiről  tehet!  Amiről  nem tehetsz,  azért  Isten előtt 
semmiképpen és soha nem felelsz!

2. Nagyon természetes, hogy a rossz cselekedetek mögött rossz szelle-
mek vannak. A kérdést  nem jól tetted  fel,  mert  egy rossz szellem csak a 
rosszban tudja segíteni azt, aki segítséget kér tőle!

3. Az ne érdekeljen, hogy más tudatállapotban mit tettél, mit nem tettél 
vagy egyáltalán tettél-e valami! Arra törekedj, hogy jelen állapotodban tedd 
azt, ami másoknak szívbékét sugároz, tehát élj szeretetben azokkal, akik kö-
rülötted vannak!

Légy okos és megfontolt! Fogadd el azok tanácsát, akik körülötted él-
nek,  ha tanácsaikkal  Hozzám,  a  szíved  békéjéhez  akarnak segíteni  téged, 
mert a makacsság és önfejűség rossz tanácsadó! Csak ott kell magad megma-
kacsolnod, ahol gyűlöletre akarnak rávenni! Ahol nem az Én akaratomat ke-
resik! Te addig vagy az Én angyalaim oltalma alatt, amíg jót akarsz, az Álta-
lam elgondolt jót akarod azoknak, akikkel együtt éled életedet!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1796.
Kérdező: ÉLŐ KAPCSOLAT VELEM !

1. Isten akaratát családom érdekében hogyan valósítsam meg?
2. Az idővel és az anyagiakkal nem tudok jól bánni!
3. Mi a legfontosabb számomra?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Általános problémát jelenet a Földön számotokra az, hogy ki vagy-

tok téve zsarolásnak! A Gonosznak egyik legbeváltabb kísértése az, hogy a 
családdal, jó baráttal, kedves ismerőssel zsarol benneteket! Engem is meg-
próbált  anyámmal zsarolni (Máté 12;46-49). Egy kicsit  erre is  gondoltam, 
amikor azt mondtam, hogy ellensége lesz az embernek saját háza népe (Máté 
10;36).
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Isten akaratát a napi teendőidre vonatkozóan a reggeli imádban kell fel-
ismerned, Velem megbeszélned, és kérned kell a napi munkádra Isten áldá-
sát! 

E kérésre két szempont miatt is szükség van. Az egyik rád vonatkozik: 
Így leszel nyitott napközben a megfelelő kegyelem befogadására. A másik Is-
tenre vonatkozik: A te mennyei Atyád így tudja Rajtam keresztül számodra 
igazolni, felismerhetővé tenni, hogy valóban jóságos Atyád Ő!

2. Amit valaki nem tud jól, pedig tudnia kellene, azt meg kell tanulnia! 
Az általad említett problémának helyes kezelését ismét csak az imában, még-
pedig az esti imában kell megtanulnod! Aki szán rá pár percet, hogy átgon-
dolja az elmúlt napját, az el tud jutni olyan elhatározásra, mely segíteni fogja 
őt abban, hogy megtanuljon helyesen élni idejével, pénzével! 

Arra ne számíts, hogy ez majd automatikusan, "magától" be fog követ-
kezni! Ha egy idő után azt látod, hogy magadtól nem vagy képes ezt megta-
nulni,  akkor  rendszeresen  meg kell  ezt  beszélned  valakivel,  akiről  tudod, 
hogy szeret téged, és akiről tudod, hogy e téren tanulhatsz tőle. Tudomásul 
kell vennetek, hogy a földi élet soha nem volt és soha nem lesz   Mennyor  -  
szág  !    

3. Számodra legfontosabb az, hogy tisztítsd a szíved szemét, vagyis a 
hitedet! A HIT nem elmélet! Csak gyakorlat által tisztul! De van egy elméleti 
oldala is. Ezt is vállalnod kell, ha valóban akarsz hitben növekedni. Ez pedig 
az, hogy naponta legalább negyedórát foglalkozz Velem! (Ez lehet három-
szor öt perc is!) 

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

1797.
Kérdező: SZENT MIHÁLY SEGÍTENI AKAR!

1. Hogyan tudnék kapcsolatba lépni azzal, akit szeretek?
2. Hogyan lehet segíteni egy sátánimádón?
3. Miért vagyok közömbös az emberek számára?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a szeretet és az a személy, melyről Engem kérdezel, két nagyon 

különböző dolog. Egy párkapcsolat akkor számíthat arra, hogy időtálló le-
gyen, ha nem erőltetik, hanem belesodródnak azok, akiket érint. Aki siettetni 
akarja  az  ilyen  kapcsolat  létrejöttét,  az  olyan,  mint  mikor  valaki  fogóval 
akarja szétfeszíteni a bimbót, hogy gyorsabban történjen a virágba borulás! 
Pontosan azt teszi tönkre, amit akart!
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Hidd el, ha engeded, hogy abszolút első legyek az életedben, vagyis, 
hogy irányítsalak, akkor nem kell sem kitalálnod, sem erőltetned semmit, ki-
véve azt, hogy magad felett uralkodjál!

2. a) Kérd mindennap angyalaimat, főleg szent Mihályt, hogy indítson 
harcot, vigye győzelemre az Én ügyemet annak életében, akit említesz leve-
ledben.

b) Nem a vita a jó eszköz, hanem lásd meg, hogyan tudod kimutatni 
jóságodat iránta! Egy jó szándékú, hibáján kívül (tudatlanságból) az ördög 
hálójába került lélek már azáltal is észreveheti, hogy rossz úton jár, ha azt 
látja, hogy szomorú miatta az, aki szereti őt. De ha nem jó szándékú valaki, 
akkor azon az Isten sem tud segíteni! Sajnos, igaz az, amit Máté 7;13-14-ben 
olvasol.

3. Csak részben igaz az, amit e pontban kérdezel. Általában az embe-
rek közömbösek mindazzal szemben, ami nem érinti életük lényegét. Általá-
ban nem szoktak az emberek szívesen és örömmel megváltozni sem jó, sem 
rossz irányban. Sokkal nagyobb a lelki, a szellemi restség, mint gondolnád! 
Pontosan ez a legfőbb oka minden reinkarnációnak!

Arra kérlek szeretettel, hogy légy lélekben (szeretetben) és szellemben 
(tanulásban) törekvő! Nem elég rátalálni a helyes útra! Azon nagy intenzitás-
sal haladni is kell. Sokkal több a mulasztással elkövetett vétketek, mint gon-
dolnátok!

              Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
             OKOSSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1798.
Kérdező: RÉGI BŰNÖM NYUGTALANÍT

Ma sem hagy nyugodni egy régi bűnöm.
HANG: "Drága Gyermekem!

Bűn az, amikor valaki Isten akarata ellen tesz. Tehát, amikor valaki sa-
ját természete ellen cselekszik, akkor lelkében e pillanatban megtagadott En-
gem! Ez bármennyire is gonosz dolog, aránylag könnyen kijavítható. Nem 
kell hozzá más, csak annyi, hogy a bűnös bevallja Előttem bűnét, és kérje 
Tőlem lelkének gyógyulását! Én azért jöttem közétek, hogy belétek költöz-
zem, s így már szabaddá is vált minden lelki betegségtől, bűntől az, aki been-
gedett Engem szívébe, tehát aki elhiszi azt, hogy szeretetem, békém benne 
él!
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Mivel  az  ember  nem csupán  lélek,  hanem megtestesült  lélek,  ezért 
minden bűnnek testi, idegzeti vonzata is van. Ezért egy bűnbánat után gyak-
ran még sok időnek, éspedig Velem EGGYÉ váltan eltöltött időnek kell el-
telnie ahhoz, hogy az egykor Ellenem lázadt és így önmagának lelki sebet 
okozott embernek a testében, az idegzetében is helyre tudjam állítani azt a 
harmóniát, amely már nincs kapcsolatban az egykor elkövetett lázadással. E 
téren a Földön végleges, megváltozhatatlanul állapotszerű megoldás nincs! A 
Föld nem is  erre való! Erre a Mennyország,  a boldog színről  színre  látás 
való!

Neked tehát a feladatod az, hogy elhidd:  kimondhatatlanul nagy szük-
ségem van rád! Ez a hit akkor valóság benned, ha úgy élsz, mintha elhinnéd! 
Ez nem farizeuskodás, hanem az élő hit természetének velejárója! Hidd el, 
hogy pontosan annyira szükségem van rád, mint neked Rám! Igen, mert a te 
életedben az Én boldogító jelenlétem csak akkor létező valóság, ha ezt elhi-
szed! Mivel pedig Nekem a boldogítás nélküli jelenlétem a boldogságra te-
remtett teremtményekben annyi, hogy nem létezem számukra, tehát számom-
ra is létkérdés, ezért csak abban tudok boldogítóan jelen lenni a Földön, aki 
ezt elhiszi! - "Aki nem hisz, elkárhozik!"

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

1799.
Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN !

1. Jó irányban haladok-e?
2. Szellemi vezetőm irányított bele egy kapcsolatba?
3. Miért szenvednek többet a jók,  mint a rosszak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valamikor azt mondtam tanítványaimnak, hogy ismerik az utat. Erre 

az egyik azt kérdezte, hogy hogyan ismernék!? Erre válaszoltam: "Én vagyok 
az ÚT!" (János 14;4-5)

Amennyiben Engem ismersz,  annyiban tudod,  hogy helyes  irányban 
van-e életed. Csak akkor van reményed, hogy megismerj Engem, ha rendsze-
resen olvasod az evangéliumaimat! Az nem elég, ha valaki valamikor hittant 
tanult! Az sem, ha templomba járt vagy jár! Csak az evangéliumaimmal való 
rendszeres foglalkozás juttat  el arra az ismeretre, amelyre szükséged van, 
hogy fel tudd mérni magadat erkölcsileg! Bármennyire szeretlek, nem tudom 
sem elősegíteni,  sem akadályozni  azt  a  szellemi  munkát,  amelyre annyira 
szükséged van! Semmit sem tudok megtenni helyetted! De ha te is akarod, 
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akkor ketten csodálatos világot tudunk felfedezni számodra! Szeretném, ha 
sokkal jobban vállalnál Engem!

2. Nem a szellemi vezetőd irányított e kapcsolatba! Ösztön-világod és 
jóhiszeműséged e kapcsolat forrása. Ezt lelked mélyén már most tudod, csak 
nem akarod tudni. Ti emberek hallatlanul meg tudjátok magatokat ideologi-
zálni, ha akarjátok, ha az tűnik pillanatnyilag fontosabbnak számotokra! Te 
is még inkább személyben gondolkodsz, mint feladatban. Pedig Isten orszá-
gában csak az talál magának otthont, aki megtanul feladatokban gondolkod-
ni! Ehhez viszont feltétlenül szükséges az, hogy szabaddá váljatok egymás-
tól! Ezt csak akkor tudod megtenni a magad számára, ha belátod, hogy nem 
felelsz  másért,  csak  magadért!  Mindenki  csak  önmagáért  felel.  Senkinek 
sincs a másikra szüksége ahhoz, hogy bárki boldog legyen. Mindenkinek a 
GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁSRA  van  szüksége!  Csak  ezáltal  lehet 
megtalálni a benső szívbékét, tehát a Földön elérhető legnagyobb boldogsá-
got!

3. A szeretet elsősorban nem élvezet, hanem Értem vállalt áldozat! Ez 
azért van így, mert nem a Föld a mennyek országa. Szinte mindannyian azért 
születtetek  le  a  Földre,  hogy megjavuljatok,  és  senki  nem született  azért, 
hogy itt  maradjon! Csak Értem vállalt szenvedésben lehet felszítani maga-
tokban azt a honvágyat, amely az örök élet reményét hordozza.

Akikről te azt mondod, hogy bár nem jók, mégis keveset szenvednek, 
azokról jó, ha tudod, hogy állandóan bódulatokba menekülnek, s borzasztó 
lesz számukra a kijózanodás, melyet el nem kerülhetnek. Akik pedig szeret-
nek Engem, azok vállalják azt a szembesülést önmagukkal, amelynek követ-
keztében ráismernek, hogy milyen fontos az a szenvedés életükben, amely 
kitisztítja őket hibáikból, lelki hiányosságaikból, s így a legnagyobb szenve-
dések közepette  is  belül  boldogok, mert  béke van bennük, míg az előzők 
minden látszat ellenére, éppen mert menekülnek, mert bódulatban élnek, be-
lül üresek, nyugtalanok, békétlenek!

Erre mondotta  valaki  szellemesen:  "Van, aki jól  fekszik (az életben 
ügyes, megalkuvó) és rosszul alszik, és van, aki rosszul fekszik (mert becsü-
letes) és jól alszik!"

Szeretettel kérlek, vedd komolyabban a reggeli imáidat! Segíteni csak 
annak tudok, aki maga is akar segíteni, nemcsak önmagának, hanem Nekem 
is!

           Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
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1800.
Kérdező: EGY A SZÜKSÉGES!

Egy kapcsolat végkifejletéről szeretnék tudni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Mindig akkor jársz legjobban, ha Rám bízod azt, hogy Én mit tegyek! 
Amikor médiumomat a HANG-gal kapcsolatban kéred valamire, akkor úgy 
gondolod, hogy jobb, ha te döntöd el, mi legyen azzal a válasszal, amelyet 
kérdésedre kapni fogsz. Ismétlem. Ezt bízd Rám! Így jár mindenki legjob-
ban!

E  szó  "végkifejlet",  nem  szerencsés  kifejezés.  Vannak  döntéseitek, 
ezeknek a döntéseknek vannak következményei, és ezek a következmények 
természetszerűen  felelőssé  teszik  azokat,  akik  a  döntésüket  meghozták. 
Nincs ebben semmi misztikum, semmi rendkívüli.  E törvény alól  Én sem 
voltam kivétel földi életemben!

Mindenkinek mondtam azt, amit valamikor Mártának mondtam: "Egy 
a szükséges!" (Lukács 10;41) Ami ezt az EGYET segíti, az áldásomat hor-
dozza. Ami nem segíti, hanem inkább az önzést, a birtoklást, az uralkodást 
segíti elő, az nem hordozza áldásomat.

Vannak olyan, emberek által előírt szabályok, amelyek gyakran inkább 
akadályozzák a szeretet kibontakozását, semmint elősegítenék azt. Az ilyen 
szabályok a  közvélemény formálásában fontos  szerepet  játszhatnak.  Nagy 
szeretet és nagy bátorság kell, hogy az ilyen közvéleményt formáló előíráso-
kat a lelki növekedés érdekében valaki áttörje. De a fontos mindig az kell le-
gyen, hogy a halálod óráján hálás légy döntésedért, melyet akármilyen közvé-
lemény ellenére is vállalni mertél. Amíg nem vagy biztos abban, hogy dönté-
sed  a  halálod  óráján  békével  tölt  el,  addig  ne  bízz  semmiféle 
"végkifejletben"! Nincs "végkifejlet"! Csak jelen van!

Isten örök tervében úgy álmodott meg minden szellemi lényt, hogy ké-
pes Isten erejével kinyílni, ha kell, és bezárulni, ha kell. Ha nem így lenne, 
akkor nem lehetne soha HŰSÉG a világon!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1801.
Kérdező: BELÜLRŐL AKAROK TANÁCSOT ADNI! 

1. Szándékod szerint élek?
2. Családom számára mikor teszem a legjobbat?
3. "A mennyei prófécia" c. könyvről kérek véleményt!
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. 2. Mindkét kérdésedre ugyanazt tudom mondani. Én mindenkinek 

belülről tudom a legjobban megadni azt a tanácsot, amire a tanácsot kérőnek 
szüksége van. Elmondom, hogy miért.

Ha bárki emberfiától kapott tanácsokkal él valaki, lehet az a tanácsadó 
a világ legbölcsebb embere is, akkor is csupán az történik, hogy a cselekede-
tek síkján látszatra nagyszerű dolgokat tud végrehajtani az, aki tanácsot ka-
pott és azt végrehajtotta. De ettől az illető nem válik EMBERIBB EMBER-
RÉ! Minden számítógép azt  teszi,  hogy azt,  amit  beletápláltak,  amit  tőle 
megkívánnak, azt tökéletes pontossággal végrehajtja. De ettől még csak em-
ber sem lesz belőle!

Ahhoz,  hogy ki tudjon bontakozni  benned az Én életem,  együtt  kell 
dolgoznunk! Reggel meg kell beszélnünk közösen, hogy mit kell tenned az 
előtted  álló  napon azért,  hogy e nap a halálod  óráján örömmel  töltsön  el 
mindkettőnket! Este vissza kell pillantanod, és köszönetet kell mondanod a 
kapott ajándékaimért, és kérned kell, hogy amit nem tettél, pedig tenned kel-
lett volna, vagy nem jól tetted azt, amit tettél,  a következő napon segítsek 
helyrehozni! Nincs külön recept sem magaddal, sem családoddal kapcsolat-
ban számodra!

3. Az említett könyv sok olyan gondolatot tartalmaz, amely "égi sugal-
latra"  készült.  Regény formában  akarja  felhívni  figyelmeteket  arra,  hogy 
minden mindennel összefügg, hogy minden ragyogó sugárzást áraszt, hogy 
az a szeretet, amely azonos az Én Lelkemmel, képes úgy átminősíteni benne-
teket, ahogy azt földi szem már követni nem tudja!

Nagyon szeretlek, és megáldalak azzal az okossággal, mely égi anyáto-
kat, Máriát, a BÖLCSESSÉG SZÉKÉVÉ magasztosította!" 

*******************************************************
1802.
Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK?

Bízom abban , hogy nem járok tévúton!
HANG: "Drága Gyermekem!

Te és az a pár hozzád hasonló gyermekem, ti vagytok országotok és vi-
lágotok megmentői! Már régen összeroppant volna a világ annak a mérhetet-
len szeretetlenségnek következében, amely ma is megpróbálja szétmállaszta-
ni azokat az örök törvényeket, melyek e világot még úgy-ahogy összetartják, 
ha ti nem lennétek!
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Te hálás vagy Nekem az erőmért, amit megosztok veled, Én pedig há-
lás vagyok neked azért a hűségért, ami szívedben él Irántam! 

A szenvedések őrlőmalmában egyre jobban kitisztul, kiég  belőled mi-
den, ami akadálya lehetne annak a szívbékének és boldogságnak, amelyet 
meg akarok osztani veled! Igen, mert azt akarom, hogy az Én békém és sze-
retetem éljen és égjen benned! 

Amint egykor azt mondtam, hogy Én vagyok a világ világossága, úgy 
mondom most azt, hogy Általam te is a világ világossága vagy! Szeretetem 
gyöngyszeme vagy azon a koronán, mely valamikor töviskorona volt feje-
men, most pedig dicsőségbe vonja homlokom! 

Áldott Gyermekem! Imáid és áldozataid annyira létérdeke a világnak, 
hogy ezt földi mércével mérni nem is lehet! Azok közé az Én választottaim 
közé tartozol, akiknek neve nemcsak be van írva a mennyben az élet könyvé-
be, hanem aki magad is neveket írsz e könyvbe! Sok-sok ezer és ezer nevet, 
akiket nem is ismersz, de akik egy örökkévalóságon át hálásak lesznek neked 
is életük jobbra fordulásáért! Ó, ha ezt látnád! De nem láthatod, mert ha lát-
nád, akkor a földi testbe zárt szellemed úgy robbanna szét, mintha egy kau-
csuk labdát valaki beledobna a lángoló Napba! 

Drága  Gyermekem!  Hidd  el,  pontosan  annyira  szükségem  van  rád, 
mint neked Rám! Keresztünk közös, természetes tehát, hogy örömünk, bé-
kénk, boldogságunk is közös! Rád tekintve óriási kegyelmi energiákat tudok 
árasztani a Földre!

Továbbra is légy hűséges! Én, Jézus, köszönöm neked azt az elszántsá-
got, amellyel ápolod magadban az Én szívem szeretetét!

         Megáldalak az ERŐ és BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

1803.
Kérdező: TIÉD VAGYOK, URAM?

1. Isten embere vagyok?
2. Vannak negatív tulajdonságaim?
3. Min kell változtatnom és hogyan?

HANG: "Drága Gyermekem!
Igenis, Isten embere vagy! Mindaddig Isten embere vagy, amíg szándé-

kod tiszta! Isten mindenkiben saját gyermekét szeretné látni, de ez nemcsak 
Istentől függ! Teljesen ostoba és sátáni butaság az olyan kijelentés, hogy va-
laki negatív módon kódolva lehetne! ILYEN NINCS!!!
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Ha lehetne,  akkor  angyalaim semmit  érő szellemek lennének,  mivel 
nem igazolnák azt, hogy Én legyőztem a gonoszt! Ne üljetek föl semmiféle 
látó tudálékos butaságának! Minden látó ki van téve ártó szellemek hatásá-
nak, tehát mindenki tévedhet! E HANG-kötetekben, ha olyat találnál, ami el-
lentétben áll az evangéliumaimban olvasható tanításommal, akkor az feltétle-
nül tévedés lenne e könyvekben! Az a kijelentés, hogy valakit be lehetne kó-
dolni tudta és akarata ellenére, ez teljesen ellentétes az Én evangéliumaimból 
áradó szellemiséggel!

2. Vannak negatív tulajdonságaid! Mindenkinek vannak negatív tulaj-
donságai. Neked az egyik ilyen a hiszékenységed, amely sok zavart tud elő-
idézni benned! Sokkal jobban és többet kellene tanulmányoznod a Bibliát, és 
főleg a négy evangéliumot!

Negatív  tulajdonságod az  is,  hogy médiumom képtelen  volt  rájönni 
arra, hogy milyen HANG-könyveket rendelsz. Annyira zavarosan és olvasha-
tatlanul írtad le, hogy csak találomra döntött úgy, ahogy döntött. Ilyesmiben 
Én nem segíthetek, mivel semmit nem tehetek meg helyettetek, amit nektek 
kell tisztességesen megtennetek. Nekem az a feladatom most is, mint volt, 
amikor Én, Jézus, úgy kétezer évvel ezelőtt a Földön jártam. Akkor is, most 
is az a feladatom, hogy irányt mutassak a problémák megoldására, és figyel-
meztesselek benneteket a gonosz, az ártó erők mesterkedéseire. Ezt tettem 
ebben a válaszomban is a kódolással kapcsolatban.

3. Csak komoly reggeli imával lehet elindulni azon az úton, amelyet Én 
magammal azonosítottam, amikor ezt mondtam: "Én  vagyok az ÚT (János 
14;5)!" A szándékom szerinti reggeli ima lényege: párbeszéd Velem, és az, 
hogy kérd áldásomat az elinduló napra!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a
                      TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!!"

******************************************************
1804.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

1. Szeretnék a betegeken jobban segíteni! Hogyan lehetne?
2. Fáradt, lehangolt vagyok. Miért?
3. Két beteggel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szíved szeretete sürget arra, hogy segíts azokon, akik szenvednek. 

Mindaddig, amíg csak szívedre hallgatsz, nem fogod megtalálni azt a békét 
és nyugalmat, amire pedig annyira szükséged van!
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Fontos számodra, hogy értelmeddel is közeledj problémáidhoz, ne csak 
szíveddel! Te már birtokában vagy azon felismerésnek, amely bőven elég ah-
hoz, hogy a továbbiakban semmiféle tanfolyamokra nincs szükséged! 

Soha nem lehet legfőbb szempont a másik ember egészsége, egy beteg 
meggyógyítása! Senki nem született le a Földre azért, hogy egészséges le-
gyen! Mindenki azért jött, hogy megtérjen, tehát Hozzám igazítva gondolko-
dását átvegye Tőlem hitben azt a békét, amit elhoztam közétek, hogy belétek 
tudjam helyezni, mielőtt valamennyien valamilyen betegségben meghaltok. 
Amelyik embernél nem ez a legfontosabb, azzal kár próbálkozni, mert a be-
tegsége nem más,  mint  az  Én próbálkozásom,  hogy hátha  a  betegségben 
kényszerből  elviselt  szenvedése  felnyitja  benső  szemeit,  és  figyelni  kezd 
Rám! Ha valaki éppen ezt a szenvedést akarja elvenni, az egy kegyelmi lehe-
tőséget vesz el a betegtől, s ezzel nem segít, hanem nagyon is árt annak, akit 
meggyógyított!

2. A lehangoltság nem Tőlem jön! Én mindenkit, aki közel enged ma-
gához,  építek,  buzdítok  és  vigasztalok!  Lehangoltságod  arra  figyelmeztet, 
hogy még nem valósítottad meg magadban azt a szemléletváltást, azt a gon-
dolkodás-átalakítást,  amelyre már  kétezer  éve kérlek benneteket.  Kérésem 
így szólt: " Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Alakítsá-
tok  át  gondolkodásotokat,  és  higgyetek  az  evangéliumban  (Márk  1;15)". 
Csak az a hit képes áthangolni lelked állapotát, amely megérteti veled, hogy 
számodra  nem az  a  legfontosabb,  hogy milyen  vagy,  hanem az,  hogy az 
Enyém vagy! Amennyire ezt át tudod élni, tehát lelked mélyén is el tudod 
hinni, annyira szűnik meg minden lehangoltság benned!

3. Az említet két beteggel kapcsolatban te csak a felszínt látod, és saj-
nos, ők is. A megoldás a mélyben van, vagyis abban a látásban, amely képes 
felfogni azt, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Ha valakiben 
elindul ez a látás, ha valaki elindul ebben az irányban, az lépésről lépésre na-
ponta meg fogja találni önmaga számára azt az értelmes léttartalmat, felada-
tot, ami egyben orvosság is számára. E nélkül a legjobb terápia is csak rövid 
ideig ható tüneti kezelés marad.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1805.
Kérdező: TISZTÁNLÁTÁST KÉREK!

1. Úttalanságomból hogyan találok kiutat?
2. Hitetlen társammal mitévő legyek?
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3. Őrangyalom volt az, aki boldogsággal töltött el?
HANG: "Drága Gyermekem!

1.  Az  úttalanság  nem más,  mint  céltévesztettség!  Minden  utazónak 
foglalkoznia kell, sokat kell foglalkoznia azzal a végállomással, ahová uta-
zik. Neked akkor, amikor rászállni készültél e Föld-bolygóra, már indulásod 
előtt elmondták, hogy végcélod, amely egyben a mindenkori boldogságod is, 
az, hogy megtanuld az örökkévalóság szemével nézni a mulandó dolgokat! 
Tehát e mérleget: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?!' gyakran kell alkal-
maznod, ha probléma-erdőbe tévedsz!

Drága Gyermek! Én nem tehetem meg, hogy bármit is megtegyek he-
lyetted, mert nem akadályozhatom lelked kibontakozását. De iránytűt adha-
tok,  és  az  előbb  említett  'mérleg'  azt  a  célt  szolgálja,  hogy megtaláld  az 
irányt, melyen haladnod kell!

Azokat az akadályokat, amelyek utadat állják, az Én erőmmel képes 
vagy elhárítani. Senkinek sem engedek olyan akadályt útjába állni, amely se-
gítségemmel elhárítható ne lenne! 

Sokkal-sokkal komolyabban kell venned reggeli imáidat, ha azt akarod, 
hogy látásod tisztuljon, és Én, mint életed napsugara, ne akadjak fenn lelked 
elfüggönyözött ablakán, bedeszkázott ajtód vaspántjain! Ami a Nap az égen, 
az a reggeli ima számodra a Földön!

2. Aki lélekben nem EGY veled, és nem is akar EGY lenni veled, az 
már régen elhagyott téged! Az ilyen "társsal" értelmetlen vergődés a további 
élet. Nem is lehet az ilyen életet életnek nevezni! Az nem szempont ilyenkor, 
hogy szereted őt. Én is szeretem őt! Sőt! Sokkal jobban szeretem, mint bárki 
valaha is szerethetné. De ez egyáltalán nem akadályozza és nem befolyásolja 
az Én szabadságomat vele szemben! Csak akkor szereted őt helyesen, ha sza-
baddá tudsz válni tőle úgy, hogy egyértelműen Engem választasz boldogsá-
god útjaként! Én vagyok az ÚT (János 14;5)!

3. Őrangyalod engedélyt kapott arra, hogy megéreztessen valamit abból 
a boldog életből, ami rád vár, ha hűséges maradsz Hozzám! De tudnod kell, 
hogy a Föld nem Mennyország! A Föld, a mulandóság, nem más, mint esz-
köz arra, hogy a végállomásra, a mennyek országába segítsen benneteket!

És most visszatérek oda, ahonnan elindítottam válaszlevelemet. Végál-
lomásod felé nem egyedül utazol. Őrangyalod megígérte neked, mielőtt meg-
születtél, hogy nem hagy el soha. Szolgáló szeretetét csak akkor tudja nagy 
hatékonysággal kifejteni, ha kéred őt erre, és hiszed azt, hogy nem a semmi-
be beszélsz akkor, ha hozzá emeled lelkedet, gondolataidat!
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                    Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1806.
Kérdező: TANULNI SZERETNÉK!

1. Miből tanuljak tovább?
2. Őrangyalom nevét tudhatnám?
3. Segítettek az angyalok, hogy lejöjjek a Földre?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sokat tanultál eddigi lelki szenvedéseidből, sokat tanultál hibáidból, 

a Szentírásból,  a HANG-ból,  és  Én továbbra is  gondoskodni  fogok arról, 
hogy a lelki fejlődésedben meg ne állj! A "Merre menjek?" című könyv bő-
séges kincsesbányát nyit meg lelked, szellemed gazdagítására! 

Te vagy az Én egyik nagyszerű ÖRÖMÖM! Örömforrás lettél az ég an-
gyalainak is (Lukács 15;7)! Ezért támadott annyira a Gonosz! Ne félj! Erő-
dön fölül nem engedem, hogy kísértés érjen!

2. Több angyal is szorgoskodik azon, hogy lelkedben egyre nagyobb te-
ret kapjon az Én életem kibontakozása. Ezért elég, ha őrangyalodnak neve-
zed, és így kéred azt a jóságos szellemet, aki éppen a legjobban rendelkezé-
sedre áll!

3. Közös megbeszélés eredménye az, hogy megszülettél! Jó, ha tudod, 
hogy soha nem tetted magadat annyira tönkre, hogy ne lehetett volna bele-
szólásod földi életedbe. Egyre erősödik benned az a vágy, amely hatására 
végleg megtalálod Bennem igazi otthonodat, tehát végleg megszűnik honta-
lanságod, s befejeződik számodra az a reinkarnáció-sorozat, amelynek követ-
keztében már életed súlypontja nem a földi élet szenvedékeny megpróbálta-
tásaiba helyeződik. Ezért mondom, hogy egyik nagyszerű örömöm vagy! 

Drága Gyermekem!  Már  jó  ideje  csak  három kérdésre  válaszolok  a 
HANG-médiumomon  keresztül.  Az  eddig  megjelent  kötetekben  sok  ezer 
kérdésre adtam már meg a választ, s az a kívánságom, hogy használjátok e 
könyveket, mint korotoknak Általam nyújtott még egy utolsó próbálkozását 
arra, hogy valóban sikerüljön átalakítanotok gondolkodásotokat! E sorok már 
a 18-dik kötet utolsó lapjain fognak megjelenni! Aki valóban éhes, aki való-
ban szomjazik, az felismerheti, hogy e könyvek által lehetővé válik számo-
tokra az, hogy megvalósuljon az a  vágyam, kiáltásom, melyet a jeruzsálemi 
templomban  fennhangon  hirdettem:  "Aki  szomjazik,  jöjjön  Hozzám  és 
igyék" (János 7;37)!

Nagyon szeretlek! 
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Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL, ÖRÖMÉVEL!"
*******************************************************

1807.
Kérdező: MILYEN LESZ A JÖVŐM?

1. Jelen helyzetem hogyan oldódik meg?
2. Együtt lesz-e a családunk?
3. Hol találom meg, ami most nagyon hiányzik nekem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te olyan próféciát kérsz Tőlem, amely fellebbenti jövődről a fátyolt. 

Szeretnélek megérteni, de csak annyira tudlak, amennyire te törekszel Engem 
megérteni. Én nem vagyok olyan, mint egy automata, amelybe bedobjátok a 
pénzt, és kijön a cukorka. Én egy olyan valóságos személy vagyok, aki sze-
retni akar, és aki szeretetre vágyik! Sőt, többet mondok! Én vagyok az egyet-
len a világon, aki boldoggá tudlak tenni benneteket. De csak azokat tudom 
boldogsággal megajándékozni, akik elfogadnak Engem uruknak, megszaba-
dítójuknak!

Mivel elég minden egyes napnak a maga baja, mivel a holnap majd 
gondoskodik magáról (Máté 6;34), ezért úgy oldódik meg naponta helyzeted, 
ahogy megoldod. Akkor oldod meg helyesen, ha Velem együtt oldod meg, és 
akkor oldod meg Velem együtt, ha este az Általam megajándékozott szívbé-
kével hajtod álomra a fejedet (Máté 11;28).

2. E kérdésedre, a lényeget érintve, ugyanazt mondhatom, amit az elő-
ző kérdésedre mondottam. A földi életben bekövetkező események mindig 
feltételekhez vannak kötve. Ha tehát bizonyos feltételek teljesülnek, akkor 
bizonyos események bekövetkeznek. Egy emberöltőn belül a szabadság na-
gyon komoly dolog! Ehhez Istennek is tartania kell magát! 

Kétségtelen, hogy a világon legjobban Én ismerlek benneteket, s ezért 
rövid távon nagy bizonyossággal meg tudom mondani, hogy hogyan fogtok 
cselekedni bizonyos körülmények között.  De ezt csak olyankor teszem, ha 
fontosnak tartom, hogy ezzel istenségemet a ti érdeketekben kinyilvánítsam.

Mivel te a gondolkodás-átalakításnak azon a fokán állsz, amelyen bol-
dogságodat rajtad kívül álló személyektől, eseményektől  is függővé teszed, 
ezért tökéletes emberismeretemet felhasználva a te érdekedben nem jósolha-
tok neked előre!

3. Csak magadban találhatod meg azt, ami neked a legjobban hiányzik! 
Csak BELÜL!
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Mindig zsákutcába torkoll az az elhatározás, ha valaki kívülről akar be-
felé elindulni. És mindig eredménnyel jár, ha valaki belülről akar kifelé elin-
dulni!  A külszín  mindig  felszín  is!  Amikor  Péternek  azt  mondtam,  hogy 
evezzen a mélyre, akkor halásztudásának teljesen ellene mondott az Én kéré-
sem. De kedvemért megtette, és annyi halat fogott, hogy alig bírták a halakat 
partra szállítani. Neked is ezt mondom: Evezz a mélyre, magadba befelé. Tu-
dom,  hogy ez  ellentmondani  látszik  életed,  családod  összefogásának.  Én 
mégis ezt kívánom tőled! 

Akár körülményeid megváltozásában, akár az Általam mondott, önma-
gad megváltozásában látod életed, boldogságod megtalálását, a jövő igazolni 
fogja, hogy melyikünk látta jobban jelened megoldását! Mert ez a lényeg! A 
JELEN!

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

1808.
Kérdező: KORAI CUKORBETEGSÉGRŐL

1. Unokánkkal nem lehetünk kapcsolatban.
2. Cukorbeteg gyermek gyógyítható-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden kapcsolat lelke a Szentlélek! Ahol nem teszik lehetővé Lel-

kem kapcsolatot teremtő erejének munkáját, ott nem is jöhet létre Általam 
megáldott  kapcsolat.  Az érdek-kapcsolat,  a cimboraság-kapcsolat  nem he-
lyezhető egy szintre a  szeretet-kapcsolattal! 

Mivel az Általam megáldott kapcsolat természetszerűen nem történhet 
csak egyik oldalról, ezért ott, ahol bár szeretnétek a kapcsolat létrejöttét, szá-
motokra nem marad más hátra, mint az, hogy nagyobb szeretettel gondolja-
tok azokra, és imádkozzatok azokért, akik e kapcsolatot nem akarják. A ki-
tartó ima és szeretet előbb-utóbb eljuttatják a másik felet legalább az érdek-
kapcsolat felvételére, s így mégis létrejön az általatok kívánt kapcsolat.

2. A gyermekkorban beállt cukorbetegség olyan karmikus, tehát az ille-
tő sorsához elválaszthatatlanul hozzátartozó hiányosság, amely sem kívülről, 
sem belülről meg nem szüntethető! (Nem azt mondtam, hogy nem gyógyítha-
tó, mert esetleg megváltoztatható). Tehát meg kell tanulnotok együtt élni az 
ilyen "betegséggel" De ez egyáltalán nem átok!

A karmikus, tehát már a megszületés előtt tudatosan vállalt betegségek, 
nagy-nagy hangsúllyal nemcsak annak lelki előmenetelét vannak hivatva elő-
segíteni, aki e "betegséget" viseli, hanem az egész emberiség számára a sze-
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retet kibontakozását elősegítő fejlődést, az értelmes kutatások egész sorát in-
dítják meg. Nem mondható hát ezekről sem, hogy nem gyógyíthatók, de fon-
tos, hogy ne a gyógyításra, hanem e "betegséggel" való együttélésre tegyétek 
a hangsúlyt.

Az az Isten, aki nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó, al-
kalmas időben ad egyeseknek olyan szerepet, mely bizonyos tudományos ku-
tatásokhoz ébreszt  kedvet  azokban,  akik e szerepet  kapták.  Így fejlődik  a 
gyógyítás tudománya!

Drága Gyermekem! Imádkozz azért, hogy a szabadság LELKE képessé 
tegyen arra, hogy a körülötted zajló események ne akadályai, hanem elősegí-
tői legyenek a benned lévő életem, szeretetem kiáradásának!

           Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*****************************************************

1809.
Kérdező: LEHET CSALÓDNI ISTENBEN?

1. Istentelen lett az, aki fiát elveszítette.
2. Használhat a "fénykör" egy depressziósnak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A vallásosság nem jelenti azt, hogy emiatt valaki Istenhez tartozna. 

A legtöbb vallásos ember bálványimádó! A vallási érzék olyan, mint a zenei 
érzék. Előnye, hátránya egyaránt van az erkölcsi élet, tehát a boldogság terü-
letén. A terroristák legtöbbje vallásos! Vannak népfajok, amelyeknél különö-
sen kifejlődött ez a metafizikai érzék. Ha nem tudnád, Engem vallástalansá-
gom miatt fogtak el és végeztek ki! Hát ennyit a vallásosságról.

Az általad említett  szenvedő léleknek a templom légköre csak akkor 
tenne jót, ha ott teljesen egyedül tudna lenni. Ha többen vannak ott, akkor 
nem használna neki az ottani légkör. Számára nem olyan egyszerű dolog fel-
dolgozni magában azt, hogy eddig bálványimádó volt, hogy az az isten nincs 
is, akiben ő eddig remélt! Még az érett, önálló gondolkodású embernek is ne-
héz behangolódnia arra, hogy a Földön csak akkor van számotokra GOND-
VISELŐ  ISTEN, ha előbb ti vállaljátok, hogy életetekben vigyáztok az Is-
tenre! Hogy is lehetne ezt elvárni egy beteg lélektől?!

2. Csak az a FÉNY jön Tőlem, amely nem kormoz és nem éget! Csak 
az a FÉNY jön Tőlem, amely nem mesterkélt! Az ilyen FÉNY feltétlenül ál-
dás  mindenki  számára!  Ha az  a  "fénykör",  amelyet  említettél  leveledben, 
ilyen, akkor nagy segítséget tud nyújtani az általad jelzett "betegnek".
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Drága Gyermekem! Elvárások helyet a várakozásra kell helyeznetek a 
hangsúlyt. A szeretet másik neve: TÜRELEM! Semmit nem szabad erőltetni, 
kivéve az önuralmat, önfegyelmet! Nemcsak nem szabad fogóval megpróbál-
ni siettetni  a rügyfakadást,  a bimbó virágba borulását,  de kézbe se szabad 
venni a fogót! Messze el kell hajítanotok magatoktól minden olyan erőltetést, 
ami másra irányul. Rábeszélés helyett csak a megbeszélés a megengedett!

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

1810.
Kérdező: TANULNI SZERETNÉK JÉZUSTÓL!

1. Te tanítasz engem Uram?
2. A Te áldásod van az általam végzett gyógyításokon?
3. Folytassam tovább a megkezdett utat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én közvetlenül csak azokat tanítom, akik közvetve is mindent elkö-

vetnek, hogy tanítványaim legyenek. Ez azt jelenti, hogy csak azoknak adok 
kegyelmet hordozó gondolatokat, akik az evangéliumaimat rendszeresen ol-
vassák, és az olvasottakat egymással megbeszélik. Nem elég tehát olvasni ta-
nításomat, és az pedig főleg nem elég, hogy másokkal nem az evangéliuma-
im alapján akarjátok megbeszélni az Engem és természetesen titeket érintő 
gondolataitokat.

Sajnos, ma nem kevés azoknak a száma, akik Rám hivatkozva akarnak 
tanítani  benneteket,  mondván,  hogy Én beszélek  belőlük,  holott  még arra 
sem vettek fáradságot, hogy a Bibliában található szavaim értelmét komolyan 
átgondolták, átbeszélték volna!

Megismétlem tehát az első mondatomat:  Én közvetlenül csak azokat 
tanítom, akik közvetve is mindent elkövetnek, hogy tanítványaim legyenek!

2. Az Én áldásom azokon az embereken van, akik vállalják, hogy ab-
szolút első helyre tesznek Engem életükben. Vagyis vállalják azt, hogy reg-
gel Velem beszélik meg napjukat, és este ugyancsak Velem zárják az elmúlt 
napot. Az az ember, aki áldásomat hordja, akkor is boldog, ha beteg, és az az 
ember, aki nem hordja áldásomat, akkor is boldogtalan, nyugtalan, elégedet-
len, ha nem beteg!

Senki nem jött le a Földre azért, hogy meggyógyuljon! Mindenki azért 
született a Földre,  hogy megtérjen!  Lehet tehát valaki tolókocsiban is bol-
dog, és lehet a testi egészség és ügyesség világbajnoka is boldogtalan! EZ 
ÖRÖK TÖRVÉNY!
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3. Feltétlenül folytasd azt az utat, amellyel Én azonosítottam Magamat, 
mikor azt mondtam: "Én vagyok az ÚT" (János 14;5)! Ennek az ÚTNAK 
tartalma kiolvasható az evangéliumaimból azok részéről, akik megfelelő alá-
zattal közelednek Felém!

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

1811.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Álmomban a királyi koronát láttam az égen.
HANG: "Drága Gyermekem!

Minden álom közvetít valamit, amit ébrenlétben nem fog föl a tudato-
tok. A tudatalatti világ nem térben és időben él. Az álomban megjelent szim-
bólumok olyan információkat közölnek veletek, amelyek sokkal többet jelen-
tenek, semmint szavakkal ki lehetne fejezni azokat.

Az álmodban látott szimbólum azt közli veled, hogy pszichikai gyöke-
reid az átlagnál mélyebben nyúlnak szülőfölded talajába. Nem arról van szó 
tehát, hogy országotok különleges ország, hanem arról, hogy számodra nem 
jelentene megnyugvást hosszú távon sem, ha földi hazát kellene cserélned. 
Nem kiválasztottságot jelent az, amit láttál, hanem olyan önismeretre segít-
het, amely alapján jobban tudod kamatoztatni képességeidet. 

Az a kultúra, amelyet ti népi kultúrának neveztek, nálad nem becsvágy-
ból kap értéket, hanem számodra olyan talaj, ami lelked épülését nagyon tud-
ja segíteni. Ne hidd, hogy ez mindenkinél így van! Az általad látott álomkép 
arról tanúskodik, hogy nyitott vagy e népi kultúra helyes értékelésére.

Ne feledd! A ti hazátok a MENNYBEN van! Bármennyire is értékes 
földi hazátok, itt minden csak eszköz arra, hogy az igazi hazát, a mennyek 
országát itt és most szívetekbe fogadjátok! A Mennyországban nem nációk 
vannak, hanem szerető lelkek, akik mint testvérek élik meg azt, hogy Isten 
mindannyiuk boldogító atyja!

Megáldalak az ÉRTELEM és a BUZGALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1812.
Kérdező: SZELLEMI IRÁNYZATOKRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT!

1. Egy tanításról és könyvről kérek véleményt!
2. Az "Angyal tanfolyamról" kérek véleményt!
3. A "szellemgyógyászatról" kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Könyvekről, tanításokról nem mondhatok véleményt, mert nincs a 
Földön tisztán sem jó,  sem hamis  tanítás!  Ha meghatározott  kijelentésről, 
megfogalmazott iránymutatásról kérsz véleményt, akkor tudok válaszolni, de 
így nem. Tévútra vinnélek, akár negatív akár pozitív véleményt mondanék! 
Azért kaptátok az értelmet, azért van lehetőségetek egymás között a gondola-
tok cseréjére, hogy ezek segítségével, tehát komoly szellemi munkával vál-
laljátok azt a szellemi, lelki fejlődést, amelyet senki nem vállalhat fel helyet-
tetek. Felelős személy csak az lehet, aki tud felelőtlenkedni is!

2. Az "Angyal tanfolyamról" hasonló a véleményem. Van lehetősége-
tek megismerni Engem az evangéliumokból, és azok tanításából, akik ezekre 
az evangéliumokra építve fejtik ki tanításukat. Ha e lehetőségeket felhaszná-
lod, akkor feltétlenül el tudsz indulni belülről a megfelelő irányban.

Meg kell értenetek, hogy Én nem fokozhatom le magamat a tévé isme-
retközlő előadásainak szintjére.  E szinten kaptok egy félórás előadást vala-
miről, és már ki is alakul bennetek az, hogy birtokában vagytok az előadott 
témának, holott még csak a felszínt sem érintettétek komolyan! Vagyis nem 
adhatok kész téglákat benső világotok kiépítésére. A téglákat nektek kell ki-
faragnotok tanításom nyersanyagából! Csak így lehetünk egymásnak partne-
rei!

3. E témára a válaszom ugyanazon tőről fakad, mint az előző kettő. 
Minden rossz egy elrontott jó. Ami van, az egyben jó is. Erkölcsi értéket az a 
felhasználó ad mindennek, aki Velem vagy Ellenem használja fel az önmagá-
ban erkölcsi értéket nem hordozó eszközt. Az ördög is jó annak, aki az ő tá-
madásait az Irántam való hűség kimutatására használja fel!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*****************************************************

1813.
Kérdező: LELKI GONDJAINK VANNAK

1. Imacsoportunk helyes úton jár?
2. El kellett helyeztetnünk lelkészünket.
3. Vallási, egészségügyi problémák vannak a családban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amikor Hozzám, Jézushoz, vagy Atyámhoz, vagy Máriához emeli-

tek lelketeket,  akkor döntő az, hogy miért  teszitek ezt!  Az őszinte imádat 
nem áll meg a szavaknál! Ha kérő imával fordultok Hozzánk, akkor meg kell 
hallanotok a Mi kéréseinket, kívánságainkat is veletek kapcsolatban! Ha di-
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csőítő imát mond valaki, akkor meg kell látnia, hogy mennyi kegyelmet ka-
pott már eddig is, és ezért neki is nagylelkűvé kell válnia embertársai felé. 

Az igazi, helyes imának mindig kettős következménye van: békét te-
remt az imádkozóban és feladatra bátorítja őt. A feladat mindig mások épülé-
sét, buzdítását és vigasztalását célozza meg!

2. Minden vallási építkezés, torony, egy kicsit bábeli-torony építkezés! 
Sehol nem lett attól nagyobb a szeretet, hogy nagyobb épületeket emeltek az 
Én dicsőségemre.  A hiúság, irigység és kapzsiság szokott  ilyenkor jobban 
megjelenni, s ezzel együtt a széthúzás  is.

Eddig a legnagyobb boldogság, öröm és béke a Földön egy rongyos is-
tállóban volt. Minden, ami érték, belülről indul el kifelé, és nem kívülről be-
felé.

Szeretném, ha nem értenél félre! Az általad irányított építkezés a te jó 
szándékod miatt  helyes volt.  Akit  elmozdítottak helyéről, mert  helytelenül 
bánt az anyagi javakkal, az is helyes volt. De nem szeretném, ha túlértékel-
néd az építkezést és annak az illetőnek áthelyezését, akit helytelenül kezelte 
a pénzt. Eljön az idő, amikor minden építkezés a földdel lesz egyenlő, és az, 
akit elhelyeztek, ahová helyezték, oda önmagát kénytelen volt magával vinni. 
Így most helyettetek másoknak fog gondot okozni. Mivel nemcsak bennetek, 
de másokban is Én szenvedek, ezért most nem nálatok, hanem máshol kell 
majd szenvednem miatta, esetleg kevesebb vigasztalásban részesülve!

3. Senkit nem hoznak szertartások közelebb Hozzám! Mindenütt a ma-
gatartások azok, amik eldöntik, hogy ki kihez tartozik! 

Van, amikor a szeretet magatartását különböző szertartások lepecséte-
lik. De sokkal többször van olyan, hogy a szertartások olyan pótcselekvések-
nek bizonyulnak, amelyek úgy el tudják bódítani a lelket, hogy ne kelljen át-
alakítania a gondolkodását! Ma már szinte minden keresztelés ilyen!

Ne  megkeresztelkedésre  buzdítsd  tieidet,  hanem  szeresd  őket  úgy, 
hogy szereteted által ne szertartások után vágyakozzanak, hanem arra, hogy 
ők is szeretni akarjanak másokat.

"Új parancsot adok nektek! Szeressétek egymást úgy, ahogy Én szeret-
telek titeket" (János 13;34-35)!  

 Megáldalak a SZERETET  LELKÉVEL!
******************************************************

1814.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL IMÁDKOZNI!

1. Kérem bűneim bocsánatát!
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2. Mi a legkedvesebb ima?
3. Meggyógyulok-e?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az Én lényegem a megbocsátás. Neked tehát nem lehet az probléma, 

hogy Én megbocsátottam-e neked, hanem csak az, hogy te meg tudsz-e bo-
csátani másoknak, magadnak és az Istennek! Igen, mert mindaz, akiben zú-
golódás van, az még nem fogadta el azokat a körülményeket, amelyekben él, 
azokat az eseményeket, viselkedéseket,  amelyeket mások tanúsítanak vele 
szemben. Te akkor békülsz ki Velem, ha szívedben elfogadod azt, hogy Én 
jobban szeretlek téged, mint te vagy bárki. Ha elfogadod azt, hogy Én ne azt 
akarjam neked, amit te látsz jónak, hanem azt, amit Én látok jónak. Tehát ne 
Nekem kelljen hozzád igazítanom gondolkodásomat és  akaratomat, hanem 
te akarj Hozzám igazodni örömmel, benső békével!

2. Nincs olyan, hogy legkedvesebb ima. Olyan van, hogy valaki való-
ban szeret Engem, és akkor minden szava kedves Nekem, mert az illető min-
denáron azt akarja, amit Én akarok az ő életében. Én pedig azt akarom a te 
életedben is, hogy készülj az örök boldogságra! Azt akarom, hogy a halálod 
órája legyen a legboldogabb óra életedben, mert erre készülve végre megtalá-
lod azt az örömteli életállapotot, amit csak Én véglegesíthetek benned! De 
erre nem lehet elkeseredetten készülni, hanem csak boldogító, békét teremtő 
reménységgel, a jelent szeretetben megélt bölcsességgel!

3. Senki nem született a Földre azért, hogy meggyógyuljon! Mindenki 
azért jött a Földre, hogy megtérjen! Mindenki halálra született, és boldog em-
ber az, aki földi életét arra használja, hogy ezt a halált ne halálnak gondolja, 
hanem  boldog örökkévalóságnak nevezze át! 

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*****************************************************

1815.
Kérdező: VESZÉLYES PRÓBÁLKOZÁS

1. Szeretnék segíteni egyik tanáromnak, hogy jól szeressen!
2. Édesapám visszajöhet hozzánk?
3. Miben és hogyan változzam meg?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Vágyaidat szándékom szerint nem tudod kiélni! Nincs lehetőséged 

arra, amit szeretnél! Magadon kell tudnod segíteni! Ő csak keserű tapasztala-
tok árán fogja megtanulni azt, amit te szeretnél, ha már most tudna. Vannak 
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dolgok, amelyeket nem lehet siettetni senki másnak, csak annak, akire köz-
vetlenül tartozik. Ez ilyen eset!

Magad számára és az ő számára is akkor teszed a legjobbat, ha erőt ve-
szel magadon, és lezársz feléje! Szeretnélek megmenteni sok-sok szenvedés-
től, amíg nem késő!

2. Édesapád sokkal jobb helyen van,  mint bárhol lehetne a Földön! Ha 
jól  szereted őt,  akkor ne szomorkodj,  hogy nem jön vissza,  hanem örülj, 
hogy jó helyen van!

3. Vedd komolyabban a reggeli imáidat! Velem beszéld meg az elindu-
ló napodat, és kérd Tőlem áldásomat, hogy józan, megfontolt és Nekem tet-
sző tudj maradni minden körülményben!

Nagyon szeretlek!  Boldoggá csak Én,  Jézus  tudlak tenni!  Ha valaki 
olyan étellel táplálkozik, amelyben nincs tápszer, az egyre többet kíván belő-
le, természetesen hiába, mert soha nem lakhat vele jól. A földi "boldogság" 
ilyen tápszer!  
    Megáldalak az ÖNURALOM, ÖNFEGYELEM  LELKÉVEL!"

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

1816. A HANG 19-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

"Nagyon nagy szeretettel  köszönöm a  válaszlevelet,  amely megadta 
kérdéseimre a feleletet. Ezek figyelembevételével hoztam meg számomra a 
legideálisabb döntést, és most már nyugodt vagyok. Ez azt jelenti, hogy jól 
döntöttem!

Legyen szíves  tolmácsolni  köszönetemet  és  hálámat  az  Úrnak,  amit 
ugyan nap mint nap magam is megteszek, de szeretném, ha Önön keresztül is 
meg tudnám köszönni a válaszokat és azt a rengeteg ajándékot, biztatást, sze-
retetet, amit a HANG által kaptam és kapok Tőle.

Nagyon szépen köszönöm a HANG megküldött köteteit!
Nagyon jó egészséget kívánok és erőt, áldást, hogy folytassa ezt a nem 

mindennapi munkáját.
Béke legyen Önnel."

Tisztelettel, 
1996. okt.
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                                                           J. Zoltán
==================================
Köszönöm a fenti sorokat.

2365 Inárcs
Rákóczi u. 3/b.

                                                  Dombi  Ferenc

1817.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI !

1. Taníthat másokat az, aki nem született újjá?
2. Terhes számomra a mostani társaság.
3. Hogyan javíthatom magamat?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Amint egy beteg orvos is tud gyógyítani, úgy olyanok is tudnak taní-

tani, akik azt,  amit  tanítanak,  talán nem veszik komolyan.  Az újjászületés 
nem tartozik tehát a tanítás lényegéhez! Az újjászületés lényegéhez az az alá-
zat tartozik, amely a nyitottságnak, a tanulékonyságnak és a meglátott jóért 
vállalt mulandó, földi élet elvesztésének ötvözete áll!

2.  A Szentlélek valóban a kapcsolatok lelke.  De ez nem jelenti  azt, 
hogy a Szentlélek ellen lenne az, ha valaki kilép egy kapcsolatból. A fontos 
az, hogy erre az a felismerés vezesse a kilépőt, hogy lélekben, szeretetben ez-
által jobban tud fejlődni! Mindaddig várni kell, amíg ez meg nem világoso-
dik a kilépő előtt! 

Az áldozatvállalásoknak határai vannak! Ha egy társaság akkora áldo-
zatot kíván meg valakitől, hogy az már nyugtalanná, békétlenné teszi, tehát 
lelki gubanccá válik az illetőben, vagyis akadályozza a békés, örömteli, lelki 
kibontakozást, akkor azt a társaságot ott kell hagynia annak, aki e kapcsolat-
nak a szenvedő alanya!

3. Kétségtelen, hogy ördögűzést is végeznie kell önmagán annak, aki 
azt veszi észre, hogy valami gonosz sugallat hatása alá került. Ennek egysze-
rű módja az, hogy az Én nevemben, tehát Jézus nevében rá kell parancsolnod 
az ártani akaró erőre, hogy távozzék! Ha ennek nincs megfelelő hatása, akkor 
kérned kell az angyalok segítségét, hogy erősítsék erődet, s így győzelemre 
tudnak segíteni.  Természetesen nagyon fontos, hogy ne keresd, hanem in-
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kább kerüld a rosszra vezető alkalmakat, mert aki keresi a bajt, az meg is ta-
lálja azt, aki játszik a tűzzel, az számíthat rá, hogy összeégeti magát! Elég a 
józan ész, hogy valaki eldöntse, mi válik hasznára, mi válik kárára.

Ha lelkileg valóban fejlődni akarsz, akkor fogadd meg tanácsomat! Na-
ponta legalább negyedórát töltsünk együtt! Aki nem biztosít legalább ennyit 
arra, hogy Velem elbeszélgessen, tehát, ha valakinek még negyedóra imája 
sincs naponta, azzal nem tudok mit kezdeni!

             Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

1818.
Kérdező: HOGYAN ERŐSÖDHET BENNEM A BIZALOM?

1. Bizalmatlan vagyok Istennel szemben.
2. A reggeli ima nem megy!
3. Feleségemmel szeretnék jobb kapcsolatot kialakítani!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha jobban megismersz Engem, akkor nem leszel bizalmatlan Hoz-

zám, HOZZÁNK! Nálad nem az általánosságban vett bizalmatlanság a prob-
léma, hanem az, hogy bizonytalan vagy abban, vajon Én vagyok-e az illeté-
kes mindig, amikor bízni akarsz Bennem. Erre azt kell mondanom, hogy leg-
ritkább esetben vagyok illetékes. Abban vagyok illetékes, hogy erődet felül-
múló feladat elvégzését nem kérem soha tőled, és nem engedem, hogy olyan 
kísértés érjen, amit ne tudnál legyőzni, ha az Én segítségemet kéred! Min-
denképpen fontos tehát, hogy jobban megismerj Engem!

2. A reggeli ima szoros kapcsolatban van az esti lefekvéssel. Ha nem 
tudod reggel megoldani azt, hogy pár percet együtt tölts Velem, akkor a nap-
nak olyan időszakát kell kiválasztanod, amelyet úgy élsz meg, hogy akkor in-
dítod el a napodat. Ez lehet bármelyik óra! 

Nem szabad, hogy fejfájást eredményezzen nálad a Velem való találko-
zás! Ha valóban Hozzám emeled lelkedet, akkor frissebb, üdébb, kiegyensú-
lyozottabb leszel,  mint előtte voltál! Csak az a jó ima, tehát érdemben csak 
az találkozik Velem, akit ez a találkozás épít, buzdít és vigasztal! Ahol ez 
nem történt meg, ott a legjobb szándék mellett sem tudtam megérinteni az 
imádkozót!

Ha saját szavaiddal elmondod Nekem gondolataidat, érzéseidet, és ké-
red további életedre áldásomat, akkor képtelenség, hogy lélekben ne töltőd-
nél föl Velem annyira, amennyire erre szükséged van!
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3.  Automatikusan  következménye van annak,  hogy Velem milyen  a 
kapcsolatod. Ha feleséged szeret Engem, akkor pozitív irányt vesz kettőtök 
kapcsolata. Ha feleséged nem úgy akar gondolkodni, mint Én, akkor negatív 
hatást vált ki nála, ha te szeretsz engem! Tehát értelmetlen próbálkozás az, 
hogy őt állítsd helyembe! Nem rajta keresztül érhetsz el Engem, hanem Raj-
tam keresztül érhetsz el hozzá! Ha ő is ezt az utóbbi utat választja, tehát Raj-
tam keresztül akar eljutni jobban hozzád, akkor boldogok vagytok, akkor ja-
vul, épül, szépül kapcsolatotok. Ha nem ez utóbbi utat választjátok, akkor az 
Isten sem tud segíteni rajtatok! 

Én vagy abszolút első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott! 
Isten plusz egy fő mindig abszolút többség! Az egész világ Isten nélkül még 
a nullánál is kevesebb az erkölcs, tehát a boldogság rendjében!

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

1819.
Kérdező: AKI ISZÁKOS, AZT A SÁTÁN SZÁLLJA MEG?

1. A Sátán szállja meg hozzátartozóimat, amikor isznak?
2. Hogyan segíthetek rajtuk?
3. Jól teszem, ha a HANG-könyveket másoknak ajánlom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden "rossz" melletti döntés valamiképpen szabad utat nyit az ős-

ellenség számára. Ő pedig nagyon makacs, erőszakos és önző. Ez azt jelenti, 
hogy aki rosszat tesz, az rosszul jár.

Az ital önmagában nem rossz. De ha valaki azért iszik, hogy menekül-
jön valami olyannak a szembesülésétől, ami szellemi munkára ösztönözné őt, 
akkor ez a döntése bizony utat nyit a Sátánnak! 

Az a szellemi munka, amely elől az iszákosok kezdetben menekülnek, 
nem más, mint az önismeret vállalása. Nincs elég alázatuk, sem bátorságuk 
arra, hogy szembesüljenek önmagukkal. Így másokra hagyják azt a munkát, 
amit nekik kellene elvégezniük ahhoz, hogy önmagukban és maguk körül is 
elviselhetőbbé váljék az élet.

Segíteni csak akkor lehet rajtuk, ha maguk is akarják. Különben nem! 
Kár minden dorgáló szóért, veszekedésért! Akire a Sátán rátette a kezét, akit 
karmai között tart, az ettől csak akkor menekülhet, ha BELÜLRŐL akar elin-
dulni, megváltozni, és belátva, hogy egyedül erre képtelen, mások segítségét, 
elsősorban természetesen az Én segítségemet kéri. Minden más próbálkozás 
csak tüneti kezelés, és csak rövid távon, rövid ideig hatásos.
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2. Csak az ima és a türelmes szeretet az, ami megoldást tud ajánlani 
azoknak,  akik  boldogtalanságukat  értelmük  félretevésével  gondolják meg-
szüntetni! 

Neked magadban ki kell tisztáznod, hogy neked nem árthat senki! Csak 
legfeljebb megnehezíthetik az életedet, de te az élet nehézségeiből is csak 
győztesen, szellemi, lelki gazdagodással kerülhetsz ki mindaddig, amíg Hoz-
zám akarod alakítani gondolkodásodat! Tehát te sem mondhatsz le arról a 
szellemi munkáról, ami nélkül csak boldogtalan lehetsz!

3.  Nagyon természetes,  hogy a HANG-könyvek terjesztése,  a Biblia 
terjesztése, szent énekek, imák terjesztése csak hasznára lehet a jó szándékú 
embereknek. Értelmednek és szívednek egyaránt parancsa az, hogy a HANG-
könyveket Én diktálom, médiumom írja, és ti terjesztitek. Az emberiség szel-
lemi, lelki gazdagodása állna le azzal, ha e három közül bármelyik hiányoz-
na! Én az Atyám iránti szeretetből diktálom, a médiumom a Szentlélektől be-
töltve írja, ti pedig Irántam  való szeretetből terjesztitek. 

Az ne zavarjon, hogy nem fogadja mindenki pozitív módon e könyve-
ket! Engem sem fogadtak szívesen sokan, pedig Rólam köztudott volt, hogy 
mindenkivel csak jót tettem!

Mindent meg kell tenned annak érdekében, hogy ne kelljen magadat 
mulasztással vádolnod! A többi nem a te dolgod!

Megáldalak a BIZALOM és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1820.
Kérdező: MEDDIG TART SZABADSÁGOM? HOL A HATÁRA?

1. Gondolataim könnyítést javasolnak életemben.
2. Beleszólhat más kozmetikázásaimba?
3. Összeköthetem életemet azzal, akitől néha félek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bármilyen gondolatod jön, mérlegre kell tenned! A mérleg az a sza-

badság, amely lehetővé teszi benned az Én életem kibontakozását. E szabad-
ság akkor  valósul  meg  és  annyiban,  amikor  és  amennyiben  függetlenülni 
tudsz lelked mélyén személyektől, és megtanulsz feladatokban gondolkodni. 

A reggeli imáidban ezt a célt kell kitűznöd magad elé! Az Én szándé-
kom szerint  nem akkor teszel  jót,  ha másokra hallgatsz,  hanem akkor,  ha 
Rám hallgatsz. Nem akkor hallgatsz Rám, ha valaki azt mondja, hogy belőle 
Én beszélek hozzád, hanem akkor, ha önmagadban hallod, mit kívánok tőled. 
Amíg szíved nem él zavartalan békét, addig bizonyos zavaró állomások még 
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nincsenek kiiktatva életedből. Amíg ez van, addig nem szabad sorsdöntő lé-
pésre határoznod magadat!

Nem az tehát a fontos, hogy könnyítő vagy nehezítő gondolataid jön-
nek, hanem az, hogy Tőlem jönnek vagy sem. Tőlem jöhetnek könnyítő és 
nehezen elfogadható feladatokra szóló felhívások egyaránt!

2.  Mindenki  mindenbe beleszólhat,  csak nem kell  figyelembe  venni 
mindig a beleszólást.  Ha valakinek kedveskedni akarsz, akkor vedd figye-
lembe a beleszólását. Ha azt veszed észre, hogy valaki uralkodni akar rajtad, 
és átlépi  a te szabadságkörödet,  akkor ne vedd figyelembe a beleszólását. 
Semmiképpen  se  engedelmeskedj  gondolkodásodat  kikapcsolva,  de  halld 
meg mások érvelését, s ha belátod, hogy számodra előnyös, amit mondanak, 
akkor vedd figyelembe. Ha ezt nem látod be, akkor még a legközelebb álló 
embertársad sem lehet  szempont  arra,  hogy önmagad szeretetét  félretedd! 
Légy óvatos azokkal szemben, akik nevelni akarnak téged, és amennyire le-
hetőséged van rá, tartózkodj az ilyenektől! Az önszeretet: CSÚCSÉRTÉK! 
Szeresd felebarátodat, mint ÖNMAGADAT!

3.  Soha ne kösd össze  életedet  olyannal,  akitől  bármiben is  tartasz! 
Soha nem kösd össze életedet olyannal, aki nevelni akar! Soha! Ha e téren 
nem hallgatsz Rám, akkor tudnod kell, hogy nem segíthetek neked a jövő-
ben!  Én csak  azoknak  tudok  segíteni,  akik  nem másoktól,  hanem Tőlem 
akarják megtudni, hogy mit és hogyan csináljanak. És ezt ne  tolmács  útján 
akarják megtudni, hanem közvetlenül. A HANG-könyvek mindenkinek azt 
javasolják, hogy ne másokban, hanem befelé, önmagukban élő jelenlétemre 
figyeljenek. Azért vagyok benned is, hogy érted legyek benned! Ez akkor is 
igaz, ha az egész világ másképpen gondolja!  

Amikor azt mondottam, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, 
mint aki életét adja embertársáért, ekkor Én nem állapotszerű vértanúságra 
gondoltam!  Állapotszerű  vértanúságot  csak  Értem  szabad  vállalni!  Mert 
egyedül csak Én tudlak boldogítani!

A jelenben megtalált boldogsága csak annak van, akinek leghőbb vá-
gya az, hogy élete legboldogabb órája a halála órája legyen! Ezt azt jelenti, 
hogy vagy abszolút első vagyok valakinek életében, vagy nem is vagyok ott!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1821.
Kérdező: A HANG VÉLEMÉNYE A "BOKOR"-RÓL

Véleményt kérek a "Bokor"-ról és a Bokorligetről!
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HANG: "Kedves Barátom!
Amikor  a  BOKOR BÁZISKÖZÖSSÉGRŐL kérsz  véleményt,  akkor 

tulajdonképpen az Én, országotokban föllelhető,  legradikálisabb  működé-
semről kérsz véleményt, melynek szükségszerű velejárója, mint egy lengőin-
ga két oldalon történő kilengése, hogy a Bennem megélt egység ellenpólusa-
ként a széthúzás szelleme is megjelenik!

Semmiképpen sem megoldás tehát arra törekednetek, hogy ne legyen 
széthúzás! Arra kell tennetek a hangsúlyt, hogy a Velem való egység álljon 
minden Bokor-tag életének fókuszában!

E pár sorban a lényeget már el is mondottam. Most ezt fogom kifejteni 
a következő sorokban.

Velem kapcsolatban  lenni,  Bennem elmélyülni  azokon  a  vonalakon 
kell,  amelyeket  adottságoknak  neveztek.  Az  adottságok  azért  adottságok, 
mert részemről ezek vonalán vannak elvárásaim veletek szemben! Amint az 
egyéniség érlelő talaja a magány, a személyiségé pedig a különböző emberi 
kapcsolatok, s az ember e kettő harmóniája révén válik egészséges emberré, 
úgy az adottságok és a lehetőségek (tehát a talentumok) egymásra találása ré-
vén épül és szépül az Isten országa közöttetek, ha a hangsúlyt a Velem való 
élő kapcsolatra teszitek. 

Az általatok oly jól ismert kicsiség, kiszolgáltatottság, szegénység nem 
cél, hanem közeg, melyet sem megcélozni, sem kijavítani nem kell. Az alá-
zatos ember átlépi önmagát akkor is, ha dicsérik, akkor is, ha  szidják. 

A kiszolgáltatottság olyan,  mint a rét virága. Kiszolgáltatott viharnak, 
napsugárnak egyaránt. Ha öntudatra ébredne, akkor sem tenne semmit, hogy 
változtasson helyzetén, mert tudná, hogy sem a viharról, sem a napsugárról 
nem neki kell gondoskodnia. Akiben tehát él a hit, abban él a bizalom is! 

A szegénység pedig nem a nélkülözéssel azonos, hanem egy bizonyos 
nemtörődömséggel, amellyel kezeli azokat az anyagi javakat, amelyek a napi 
szükségletek szempontjából rendelkezésére állnak. Ilyenkor nem hanyagság-
ról van szó, hanem arról, hogy az így felszabadult idő- és erőenergiát képes-
ségei és lehetőségei összehangolásával jobban fel tudja használja a szeretni 
tanítás érdekében!

Rendnek  lenni  kell!  Az  Általam  számotokra  elhozott  és  felkínált 
BÉKE lényegéhez tartozik a REND. De az Én békém nem a rend nyugalma, 
hanem a különbözőségek dinamikus harmóniája! Tehát nem statikus, hanem 
dinamikus REND!
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Tőlem jövő, tehát teremtő erőmet hordozó kívánság az, hogy a BO-
KOR-KÖZÖSSÉGEKBEN mindenki azt gondolja, azt mondja és azt tegye, 
amit jónak lát, s közben hallgassa, figyelje a többieket! 

Amint bizonyos folyók áradása révén vált biztosítottá sok jó termőföld, 
s így sok ember megélhetése, úgy a képességek és lehetőségek összefonódása 
és a Bennem való elmélyült, az Én szándékom irányában megtett tevékeny-
ség szükségszerűen átszakítja azokat a gátakat, kereteket, amelyeket az intéz-
ményesülés hoz létre annak érdekében, hogy a REND nyugalma legyen az 
Én BÉKÉMNEK jellemzője,  a különbözőségek dinamikus harmóniája he-
lyett. A REND nyugalma a hatalmasok  vágya. A különbözőségek dinamikus 
harmóniája pedig maga a TEREMTŐ látványos élete közöttetek! Ennek be-
látására rendre árat kell fizetnetek!

Ti szent dolognak tartjátok a barátságot, mely vagy azonosak  között 
alakul, vagy azonossá tesz, pedig csak a Velem vállalt partnerség tesz egy 
kapcsolatot szentté. Teremtményt nagyobb kitüntetés nem érhet annál, mint-
hogy lehetőséget kap arra, hogy partnere legyen a Teremtőjének! A Földön 
soha  nem alakulhat  ki  végleges,  életet  biztosító  intézményes  keret,  mivel 
minden, ami él, valamilyen irányban mindig FEJLŐDIK!

A BOKOR-BÁZISKÖZÖSSÉG nem küzdőtere a jónak és a rossznak 
olyan értelemben, hogy halálos sebet kaphatna, és így   végleg legyőzhető le-
hetne benne a jó. Nem, mert nemcsak elvben, de gyakorlatban sem alkalmaz-
ható itt olyan hatalmi harc, amely trónfosztást és trónra emelést tűz ki célul. 
Bárki ilyen céllal indulna harcba, máris automatikusan nem lehetne e KÖ-
ZÖSSÉG tagja, mivel célja érdekében a kicsiség, kiszolgáltatottság és sze-
génység közegét el kellene hagynia!

Ne legyen hát senki gondban ezekben a közösségekben atekintetben, 
hogy az egységre törekvést fontosnak tartaná! Egy kicsit sem kell erre töre-
kednetek! Ez Lelkem feladata! Nektek csak arra legyen gondotok, hogy ne 
hagyjátok el a közeget,  s tegyetek meg mindent a gondolat, szó és tett meze-
jén, hogy Velem legyen élő a kapcsolatotok. Vagyis mindent meg kell tenne-
tek, hogy ABSZOLÚT ELSŐ legyek, legalább mint törekvési irány, az élete-
tekben. ABSZOLÚT ELSŐ pedig akkor vagyok, ha nincs második! Tehát a 
napi teendőitekben Lelkem irányítását  állapotszerűen kell  igényelnetek,  és 
ezt az igényt rendre fel kell szítanotok, rendre meg kell vizsgálnotok maga-
tokban. Ennek biztosítására feltétlenül fontos a második kötelék!

Első és második kötelék nélkül tehát senki nem lehet állapotszerű BO-
KORTAG! És mivel mindig lesznek olyanok, akik e két köteléket nemcsak 
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fontosnak tartják, hanem áldozatokat is vállalva fenntartják, ezért e BÁZIS-
KÖZÖSSÉG nem eszköz arra, hogy valaki Velem EGY legyen, hanem maga 
az az ÚT, amit magammal azonosnak fogalmaztam meg, amikor ezt mond-
tam: ÉN VAGYOK AZ ÚT..!

Már többször hangoztattam, hogy Isten nem személyválogató, hanem 
szerepeket kiosztó. Aki nem vállalja a Tőlem kapott hivatást, vagyis a szeret-
ni tanítást, vagy tudatosan eltúlozza azt, az leválik Rólam, az ÚTRÓL, és ez-
zel már nem is Bokor-tag! Aki pedig nem tudatosan túloz e téren, azt a kö-
zösség tagjai úgyis rendre fogják utasítani, ha mégoly okos, akkor is! Így az, 
amiért közétek jöttem, nemcsak világító fáklya az emberiség egén, de a bot-
rány sziklája is a Földön, és Én erről mondtam, hogy ha valaki neki esik, 
szétmorzsolódik rajta, ha pedig ez esik valakire, szétzúzza azt!

Ne legyen hát gondod, hogy mi lesz a jövőben a BOKORRAL, mert a 
BOKOR nem egy a sok irányzat közül, hanem a BOKOR ÉN VAGYOK! 
ÉN VAGYOK KOROTOK ÉLŐ, ÉGŐ CSIPKEBOKRA! És Én lesátánoz-
tam azt, aki az Én jövőm miatt gondban volt (Máté 16;23)!

Mondok  most  pár  szót  a  BOKORLIGETRŐL is.  Maga  a  BOKOR 
ugyanis, magjában azonos a Bokorligettel! A BOKOR azért BOKOR, amiért 
a  szőlőtő  szőlőtő! E szó,  BOKOR, egy megelőlegezett  elnevezése annak, 
hogy ÁGAI, mint a szőlővesszők a tőkéből, az ágak a BOKOR gyökeréből 
nőnek az ég felé!

Mint említettem, az Én békém nem más, mint a különbözőségek dina-
mikus harmóniája által bemutatott REND. Olyan ez, mint egy zenekar, mely-
nek alaphangja a Szentlélek. Erre kell minden egyes  hangszernek  ráhango-
lódnia. A dallam nem más, mint az Én földi életem közöttetek.  A sugárzó 
központ pedig annak az égi SZENTHÁROMSÁGNAK szeretet-közössége, 
amelynek földi mása kell legyen az autonóm egységekből, Lelkemre hangolt 
egyénekből, az általam felkínált különböző szerepeket felvállalt csoportokból 
harmóniában  összefonódó ÉLETKÖZÖSSÉG. Amíg ez nincs, addig lehet-
nek gyönyörű és szépen muzsikáló hangszerek,  lehetnek alkalmilag,  múló 
villanásra összeállt zenekarok, de nincs Általam elgondolt  hegyre épült vá-
ros, szilárd tartóra helyezett égő lámpa, tehát az az Általam Földre imádko-
zott EGYSÉG, mely azonos Lelkem által az Atya és az Én EGYSÉGEM-
MEL úgy, hogy át tudjam adni nektek dicsőségemet, hogy elhiggye a világ az 
Én egyedülálló, pótolhatatlan és helyettesíthetetlen küldetésemet minden em-
ber és nép megmentésére (János 17;20-23)!
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Zavaró körülmény lehet az, hogy ez eddig nem sikerült, de szó sem le-
het arról, hogy mert nem sikerült, hát nem is sikerülhet! Eddig más sem sike-
rült a világ megmentése érdekében! 

Itt az ideje, hogy kezdjetek el abban a közegben, amely által bokor a 
BOKOR, tehát a kicsiség, kiszolgáltatottság, szegénység közegében, az okos-
ság és óvatosság fegyvereinek állandó alkalmazásával elindulni az ÉLETKÖ-
ZÖSSÉG megvalósítása felé.  Vagyis külön, külön Lelkemre hangolódva, az 
életközösség érdekében különböző szerepeket felvállalva, a szeretni tanítás 
szolgálatában engedve, hogy összhangot teremtsek  közöttetek Magammal, 
rámutatva arra, hogy mindenkinek véget ér szabadságköre ott, ahol a másiké 
kezdődik.

Senki ne gondolja, hogy máról holnapra megvalósulhat az, ami nem or-
ganizált, hanem élő organizmus! Ne a megvalósulás legyen hát életetek ser-
kentője, hanem a megvalósítás, a Velem átélt partneri kapcsolat! 

Az első lépés semmivel sem kisebb értékű, és semmivel sem nélkülöz-
hetetlenebb, mint az utolsó! Akinek gondolatában érlelődik az életközösség 
megvalósítása, akinek szándékában áll ennek elősegítése, annak nincs semmi 
más feladata, mint az, hogy a jelenben a szívében ápolja az Általam felkínált 
szívbékét, melyet előbbre kifejtettem. Minden más az Én Lelkemnek gondja 
(1. Kor. 3;6)!

                 Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
                 TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1822.
Kérdező: KERESEM ÉLETEM MEGOLDÁSÁT

1. Leendő gyermekeimről kérdezem a HANG-ot.
2. Mi van problémánk hátterében?
3. Milyen irányban változzunk?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Amit te kívánsz az első kérdésedben, az olyan, mintha egy el sem ül-

tetett mag azt kérdezné, hogy milyen termés várható, mely az ő életelhalásá-
nak a következménye lesz.

Ne érts félre! De egy tizenhat éves leánnyal való kapcsolatod nem ad-
hat elég alapot arra, hogy a jövődről fantáziálj akkor, amikor még a jelened 
sem elég megalapozott! Mielőtt valaki magasba akarna lendülni, előbb szi-
lárdítsa meg a talajt, ahonnan el kell rugaszkodnia, mert különben nemcsak 
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lendülni nem fog tudni, de még jobban bele fog mélyedni abba az ingovány-
ba, ahonnan el akart rugaszkodni!

2. Problémátok hátterében éppen az áll, hogy hiányzik a szilárd talaj 
mindkettőtök lába alatt! Ha nagy általánosságban akarnám kifejezni maga-
mat,  akkor  azt  kellene  mondanom,  hogy hiányzik  a  jelennek a  megfelelő 
megszentelése! Hiányzik környezetetekkel az a harmónia, amely mint háttér 
éretté, szilárddá tudná tenni leendő életed építményének alapját. Ilyen eset-
ben a környezettel úgy és akkor épül ki a megfelelő harmónia, ha saját erőd, 
fáradozásod révén igyekszel azt biztosítani azok beleegyezésével és segítsé-
gével, akikkel eddig is össze volt kötve életed. De ez még önmagában nem 
elég. Pontosan ennek kell megvalósulnia társad részéről is, az ő családi, ro-
koni, baráti szálainak felhasználásával, egyetértésével. A házasság nem egy-
szerű magánügy! Egy házassággal kapcsolatban életekről, életek sorozatáról 
van szó! Tehát a házasság semmiképpen sem kaland!, hanem a halálnak egy 
neme! Olyan, mint a magnak a sorsa, melynek el kell halnia ahhoz, hogy ter-
mést hozzon! Nagyon fontos tehát a talaj, ahová vetik a magot!

3.  Ha jól  átgondolod az  előző  mondatokat,  akkor magad is  rájössz, 
hogy a Velem való kapcsolat elmélyítése irányában kell fejlődnöd, fejlődnö-
tök! Isten mindenkit Önmagára teremtett Általam, Velem és Bennem! Ha va-
laki nem erre teszi a legnagyobb hangsúlyt, akkor a legtökéletesebb lehetősé-
gek és eszközök ellenére is csak idő kérdése, és tönkremegy a házassága. 
Pontosan a megfelelő alap hiánya miatt, pontosan a földi élet ingoványa mi-
att!

Kedves Barátom! Te megkérdeztél Engem, mert a legjobbat akarod ön-
magadnak és társadnak. Ezt  nagyon bölcsen tetted!  Ha ez a magatartásod 
életté tud válni benned, tehát, ha természeteddé válik az, hogy problémáidra 
Nálam keress megoldást, akkor tapasztalni fogod, hogy vagy Én veszem ke-
zembe  életed  gondjait,  vagy erőt  adok kezedbe és  bölcsességet  szívedbe, 
hogy Általam, Velem és Bennem te oldd meg a megoldandókat!

                   Nagyon szeretlek és megáldalak!"
*******************************************************

1823.
Kérdező: HALLOTTAM JÉZUST!

Jézus szólt hozzám egy alkalommal álmomban.
HANG: "Drága Gyermekem!

Igen. Én szóltam hozzád! Amit mondtam, azt azért mondtam, hogy éle-
ted tartalma, célja az legyen, amit mondottam. Tovább kell adnod nemcsak 
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létem valóságát, hanem azt is, hogy Én mindenkivel találkozni szeretnék már 
földi életetek folyamán. Hidd el, hogy ez Velem sikerülni fog neked! 

Ha tanulmányozzátok az evangéliumaimat, akkor megértitek, hogy ez 
nagyon is lehetséges! Mindig ott  vagyok olyankor, amikor összejöttök ne-
vemben! Mindig ott vagyok, amikor imában Hozzám fordultok! Mindig ott 
vagyok, amikor rászorulókkal találkoztok! Mindig ott vagyok, amikor hittel 
és szeretettel olvassátok evangéliumaimat, amikor olvassátok a Bibliát, ami-
kor olvassátok a HANG-omat! 

Neked küldetésed az, hogy tudomásul véve, átélve a Velem való talál-
kozás örömét, tovább add ezt a felismerést. Sok gyermekem nem tudja át-
venni Tőlem örömöm, szívbékém életerősítő forrását, mert félreinformált, tá-
jékozatlan. Tehát nem a rossz indulat az oka, hanem a hiteles felismerés hiá-
nya az, ami miatt boldogtalanok vagytok. Én az egész életeteket meghatározó 
akarok lenni számotokra, mert az örök boldogság nem a földi halállal kezdő-
dik, hanem a Velem való boldogító találkozással! 

Nagyon szeretlek, és szeretném, ha úgy szeretnél viszont, hogy ennek 
következtében  mások  is  Általam,  Velem és  Bennem elkezdenék  szeretni 
mindazokat, akikkel egy kocsiban utaznak az örök haza felé!

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1824.
Kérdező: CSÖBÖRBŐL VÖDÖRBE...

Egy csalódás után kialakult kapcsolatom is csalódásba torkoll?
HANG: "Drága Gyermekem!

Életed legnagyobb problémájának tartod azt, hogy olyan párkapcsolat-
ban találd meg életed értelmét, amely nemcsak elviselhetővé, de boldogítóvá 
is tudja tenni napjaidat. Ez a vágyad nagyon természetes! Boldogságra vagy 
teremtve, s erről, még ha akarnál, sem tudnál lemondani! Amire fel kell hív-
nom a fegyelmedet, az az, hogy ne keverd össze az eszközt a CÉLLAL! 

A CÉL valóban a teljes boldogság! A teljes boldogság nem részekből 
áll!  Aki  rész-boldogságokból  akarja  összeállítani  a  teljes  boldogságát,  aki 
úgy gondolja, hogy sok-sok boldog nap jelenti a boldogságot, az a csalódá-
sok olyan sorozatát vállalja fel, amelynek következtében előbb-utóbb feltét-
lenül menekülésben, narkotikumokban, bódultságokban próbálja elviselhető-
vé tenni a földi élet nehézségeit.

1962.



Ha azt a boldogságot akarod megtalálni, amire teremtve vagy, akkor a 
párválasztás, bár nagyon fontos, de csupán eszköz lehet számodra! Eszköz 
arra, hogy a CÉL, aki ÉN VAGYOK, egyre tisztultabban legyen elérhető, 
megtapasztalható, átélhető számodra! Éppen ezért nemcsak a leendő párod 
eszköz, hanem te is eszköz kell hogy légy az ő számára annak a CÉLNAK 
elérésére az ő számára, aki ÉN VAGYOK! Isten mindenkit Önmagára terem-
tett Bennem. Ezért mindaddig nyugtalan marad szívetek, amíg Bennem meg 
nem találjátok igazi otthonotokat!

Most egy nagyon fontos igazságra hívom fel figyelmedet!  Ha valaki 
számára a főhangsúly az eszközön van, akkor a CÉLT soha el nem érheti. Ha 
valaki számára a főhangsúly a CÉLON van, akkor feltétlenül rátalál arra az 
eszközre, tehát az igazi párjára, aki aztán boldogságának nem kerékkötője, 
hanem segítője lesz további életükben. Ha ezt megérted, akkor tudod, mit 
kell tenned. Ha nem értetted meg, akkor nem tudok segíteni rajtad.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉRTELEM  LELKÉVEL!"
******************************************************

1825.
Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK EGY MÉDIUMRÓL!

Egy amerikai médium közléseiről kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!

Elöljáróban "védő beszédet" mondok az említett közlésekkel kapcsolat-
ban, utána rátérek taglalására.

A földi életnek kétségtelenül természetéhez tartozik az,  hogy még a 
legjobb, a legszentebb,  a legnemesebb gondolat  is  olyan mértékben képes 
megszokottá válni, hogy elveszíti életalakító, életet formáló erejét. Ilyenkor a 
figyelemfölkeltésnek egyik módja az, hogy engedélyt kap a megtévesztő arra, 
hogy megtévesztő információival bizonyos témák újra beszédtémává legye-
nek köreitekben, s így a már félretett vagy elfelejtett kijelentéseim újra életre 
keljenek. Ez hát az oka annak, hogy időnként "felháborító" eszmék, gondola-
tok láthatnak napvilágot Isten engedélyével a szellemvilágból. Ezek mind az 
istenszeretők javát szolgálják! Nézzük most az említett információkat részle-
tesebben.

1. A megtévesztés mindig "sztaniolba van csomagolva". Általában sok 
"igen" és kevés "nem". Tehát sok olyan kijelentés, ami igaz, és kevés olyan 
kijelentés, ami nem igaz. De, mint tudod, elég egy lavór kölnivízbe egy kanál 
trágyát keverni, már dobhatod is ki az egészet! Így van ez az igaz és hamis 
kijelentésekkel is!
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A rejtett gőg, illetve az alázat hiánya is jelzi azt, hogy megtévesztővel 
van dolgotok. Csak ott van kellő alázat, ahol a kinyilatkozó mindenkor kész 
arra, hogy az evangéliumaimban talált  tartalmakkal kontrolláltassa szavait. 
Csak ott van kellő alázat! Az evangéliumokban Én mindent átadtam nektek. 
A HANG-könyvekben és minden hiteles médiumom által nem adok más is-
meretet, mint amit az evangéliumok, a Biblia tartalmaz. Csupán arról lehet 
szó, hogy amit magjában mondottam el kétezer éve, azt most médiumaim ál-
tal jobban kifejtem, s így életetek jelen szakaszában könnyebben tudjátok ta-
nításomat gyakorlati életetekre alkalmazni!

2. A személyes Isten személyét illetően kétségtelen, hogy fontos előbb 
meghatározni azt, hogy ki mit ért személy alatt. Mert valóban Isten személye 
nem úgy személy, mint ti vagytok. De az is kétségtelen, hogy jobb szót nem 
tudtok rá kitalálni, mivel ami nem személy, pl. a Dinári Alpok vagy egy ten-
ger öble, az nem szerethető úgy, mint egy személy. Istent pedig személyként 
kell tudnotok szeretni,  ha azt  akarjátok, hogy Ő boldogságotok forrása le-
gyen! Lelkesíteni eszme is képes, de személyt csak személy tud boldogítani!

3. Aki nem fogadja el, hogy igazat mondtam akkor, amikor megjöven-
döltem kereszthalálomat és feltámadásomat, az elsősorban  önmagában indít 
el egy olyan folyamatot, ami sehová sem vezet! Csupán szétterül, mint vala-
mi pocsolyává degradálódó tiszta forrás, mely már nem frissít, hanem fertőz. 
Teljesen mindegy, hogy ezt a lelki, szellemi öngyilkosságot milyen körítéssel 
követi el valaki önmagán, és ajánlja másoknak, a lényeg egy olyan átkos is-
tentagadás,  amely süketté,  vakká,  érzéketlenné  teszi  az  Általam felkínált 
szívbékére  (amely  a  különbözőségek  dinamikus  harmóniája)  előbb-utóbb 
mindazokat, akik az ilyen pocsolyából isznak, vagy akár csak ilyenben fürde-
tik magukat.

3.  Abban  is  van  igazság,  hogy a  "Gonosz"  csak  annyiban  létezik, 
amennyiben hisztek benne, de ez csak bizonyos megszorítással igaz. A Go-
nosz léte nem függ hitetektől, de hatása igen. Aki Bennem hisz, annak nem 
tud ártani, mert a szeretet körén belül az Isten mindenható, tehát az Istent 
szeretőknek minden a javára válik! De aki kilép a szeretet bűvköréből, annak 
bizony nagyon tud ártani a Gonosz! Az ő malmára azok hajtják a vizet, akik 
a Földön nem hisznek e Gonosz létezésében!

Kedves Barátom! Amint megjövendöltem, jönnek hamis krisztusok és 
álpróféták, és ha lehet, még a választottakat is megtévesztik. De ez csak ak-
kor válhat valósággá, ha nem győzitek le magatokban a közömbösséget, s 
nem teszitek újra élővé magatokban kétezer éves tanításomat.
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Örülök, hogy nem maradtál közömbös! Megáldalak  a
                              HŰSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1826.
Kérdező: HOGYAN HALT MEG APÁM?

Édesapám halálának körülményeit szeretném tudni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Kérésed részben jogos. Jogos annyiban, amennyiben e vérkapcsolat a 
te földi életedet is részben megjellegzi! Tiéd ő, mert magadnak választottad, 
és fontos, hogy e választásodat komolyan vedd! Nemcsak neked volt szüksé-
ged édesapádra, hanem neki is szüksége volt reád! 

Földi életetek születése előtt annyi minden történik veletek! De mégis, 
az a rövid kis idő, amit egy kicsit kiterjedt jelennek is mondhattok, mivel 
emlékeitekkel és terveitekkel ölelitek át, töltitek meg, ami a ti földi életetek 
történelme, számotokra a vérkapcsolat egy kicsit a másikban élést is jelenti. 
Ezért jogos érdeklődnöd apád halálának körülményeiről is!

De amint a Földön egy ember gondolata csak akkor válik ismertté má-
sok számára, ha ezt az illető kinyilvánítja, úgy minden szándék, ami egy cse-
lekedet mögött van, mindaddig csak arra tartozik, aki azt szándékolja, amíg 
az illető ezt ki nem nyilvánítja. Még Én sem mondhatom el senkinek, médiu-
maimnak sem azt, amit valaki nem akar másoknak tudomására hozni.

Többször utaltam rá, hogy ismerem tanítványaim benső szándékvilá-
gát, de soha nem nyilvánítottam ki ezt úgy, hogy a másikat ezzel kompromit-
táltam volna.

A te kívánságod bármennyire is jogosnak tűnik, nem látni semmi alap-
ját  annak, hogy e téren az esemény részletes  ismerete  növelné benned az 
Irántam való szeretetet, ami pedig a lényeg!

Engem szeretni csak akkor lehet hátrafelé nézve, ha nem mással, ha-
nem az önmagával történt eseményeket akarja valaki kielemezni. Erre élesen 
rámutattam,  amikor  a  "Tékozló  fiú"  példabeszédét  elmondtam  (Lukács 
15;11-32). Amíg mások életét akarjátok magatok számára átlátszóvá tenni, 
addig mindig ki vagytok téve egy olyan tévedésnek, amit nem tudtok kikerül-
ni még a legjobb esetben sem. Ez pedig az, hogy fölmentő vagy elmarasztaló 
ítélet fogalmazódik meg bennetek annak ellenére, hogy soha nem tudhatjátok 
a Földön azt, hogy valaki mit örökölt, milyen hatások érték, és azt sem, hogy 
élete folyamán akarata hogyan működött együtt Velem, tehát Isten kegyelmé-
vel!
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Ezért sokkal fontosabbnak tartom számodra azt, hogy előre nézz! Az 
eke szarvára tett kézzel nem lehet hátra figyelni, mert akkor az eke nem vág 
egyenes barázdát. Márpedig az idő nem foroghat visszafelé, csak előre! Arra 
kell koncentrálnod, hogy az előtted álló időt, napot, hogyan tudod egyre job-
ban szeretetben megélni! Erre pedig segítséget nem az ad, hogy édesapáddal 
mi volt, hanem hogy veled mi van, és általad mi lesz!

Hidd el, nagyon szeretlek. Senki meg sem közelítheti azt a szeretetet, 
amit Én élek meg irántad. Boldogságodat hordom szívemben! Nagyon sze-
retném, ha ezt átadhatnám neked! De ez csak akkor és annyiban történhet 
meg, amennyiben és amikor te átadod magadat Nekem!

Megáldalak azzal a látással, amely e mondatból árad: "Mi ez az örök-
kévalósághoz képest!?" Megáldalak tehát a 
                      TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1827. 
Kérdező: NYUGALOM UTÁN VÁGYOM!

1. Elhunyt édesanyámról szeretnék tudni valamit!
2. Apám társa komoly gondot okoz.
3. Lesz-e valaha nyugodt családi életem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden fontos tudnivalót elmondott édesanyád akkor, amikor a Föl-

dön erre lehetősége volt. Most neki is, neked is meg kell tanulnotok azt, hogy 
hogyan kell élnetek úgy, hogy a vérkapcsolat,  mint megkötözöttség, minél 
kisebb befolyást gyakoroljon rátok.

Amint a földi életnek fontos eszköze a vérkapcsolat, mert ez teszi lehe-
tővé, sőt kényszerítővé a gyakorlati szeretet egyértelműségének rendezettsé-
gét azok között, akiket ilyen kapcsolat köt össze, úgy ennek a kapcsolatnak, 
mint megkötözöttségnek, gyakran negatív jelentősége van a földi életen túl, 
főleg arra nézve, aki itt maradt a Földön. Na, ez a mondat kicsit nehezen ért-
hető, ezért egyszerűsítem. 

Elvileg  mindenkit  kell  szeretni.  De  gyakorlatilag  tíz-húsz  embernél 
többet nem tudtok szeretni. E körön belül a vérkapcsolat fontos szerepet ját-
szik. Azonos rászorultság esetén előnyben van a többivel szemben. De csak 
azonos rászorultság esetén! Ahol nem áll fönn vérkapcsolat, ott inkább kell 
szeretnetek ellenségeiteket, mivel az érdekkapcsolat ellen kell tennie annak, 
akiben az Én szeretetem él!
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Ahol szülő-, gyermek-, testvér-kapcsolatot vág ketté a halál, ott felis-
merhető e kapcsolatnak  megkötözöttség jellege, mely arra mutat rá, hogy a 
benső szabadság,  ami Lelkem jelenlétének területe (2Kor 3;17),  mennyire 
valós terület az itt-maradottnak és az eltávozottnak lelkében egyaránt. Min-
dig arra kell törekednetek, hogy Velem legyetek egyre tisztultabb, egyre el-
mélyültebb,  egyre átéltebb kapcsolatban. Ezt a célt,  az erre való törekvést 
semmiféle megkötözöttség sem segíti elő.

Édesanyád halála tehát ne az ő személyét állítsa eléd, hanem mindazt a 
jót, amit tőle kaptál azért, hogy szeretetben növekedj. Igen, mert ma már ő 
tisztán látja, hogy csak ennek van értelme a szellemek világában.

2. Ha átgondolod az eddig mondottakat, akkor látni fogod, hogy már 
választ is kaptál e második problémádra. Igen, mert a benső szabadság átélé-
se abban az irányban segíti lelked fejlődését, amelyben felismerheted, hogy 
mindenki önmaga dönti el, hogy előnyére vagy hátrányára használja fel földi 
kapcsolatait. Nem mondhatja tehát senki, hogy mások akadályozták növeke-
dését az okos szeretet kibontakozásában. Mindenki csak azt  mondhatja el, 
hogy benső döntése alapján jól vagy rosszul használta fel önmaga számára a 
körülményeit. Ne légy hát gondban sem édesapád, sem az ő társát illetően, 
mert senkiről sem tudhatod, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi 
életében, és azt sem, hogy hogyan dolgozott együtt eddig azzal a kegyelem-
mel, amelyet Én feléje nyújtottam. Bőven elég számodra, ha magadnak aka-
rod befogni a körülményeket, hogy Bennem tudj fejlődni. Ilyen értelemben 
igaz az, hogy az önszeretet csúcsérték! "Szeresd felebarátodat, mint önmaga-
dat!"

3. A benső nyugalmat feltétlenül megtalálja az, aki Hozzám jön (Máté 
11;28)! De életed felületén soha nem lesz nyugalom. Amint a tenger a felszí-
nen  mindig  hullámzik,  sőt,  néha  tajtékzó  vihar  is  tombol  felületén,  de  a 
mélységben csend és béke honol, úgy a te földi életedben is, ha Én vagyok 
számodra  a  legfontosabb,  akkor  a  mélységben  az  Én  békémet  hordozod, 
amely az ellentétek dinamikus harmóniáját szorgalmazza, míg a felszínen az 
ellentétek ütközése az, amit szenvedned kell. Az Én földi sorsom sem volt 
más! A tiéd sem lehet!

               Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

1828.
Kérdező: "DUÁLRÓL" ISMÉT!

1. A "duállal" kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
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2. Mozgássérült testvéremért mit kell tennem?
HANG: "Kedves Barátom!

Nincs duálpár olyan értelemben, hogy bárkinek is sorsa, tehát a bol-
dogsága vagy boldogtalansága bárkitől is függhetne! Van duálpár olyan érte-
lemben, hogy senki sem külön sziget, hanem mindenki valamiképpen része 
az egésznek, tehát minden hat mindenre. 

Ez azt jelenti, hogy mindig az a duálpárod, aki itt és most segít neked 
abban, lehetőséget ad neked arra, hogy Bennem növekedjél, és Felém köze-
ledjél.

A házastárs sem duálpár olyan értelemben, hogy nélküle nem juthatnál 
közelebb Hozzám, és a "legtávolabbi" ismerősöd is duálpárod lehet, ha sze-
retetben, az Én általam felkínált szeretetben növekedésedet elősegíti.  Min-
denki csak addig duálja a másiknak, amíg ezt teszi!

Arról pedig egyenesen szó sem lehet, hogy bárki is közelebb kerülhet 
hozzád,  mint  házastársad! A házastárs  és a duál szinte  soha nem azonos! 
Mindenki addig duálja a másiknak, amíg segíti Felém, míg a házastárs akkor 
is házastárs, ha segít, akkor is, ha nem segít.

Van tehát olyan, hogy a házastárs duál, de nem állapotszerűen az, míg 
mint házastárs, állapotszerűen az!

Meg kell  mondjam,  hogy sokkal  többet  ártott  eddig a duál-fogalom 
nektek, mint használt. E fogalom inkább bódításra való, mint boldogításra. 
Ha nagyon pontos akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy egyedül Én 
vagyok mindeninek az igazi duálpárja! Isten mindenkit Önmagára teremtett 
ÁLTALAM, VELEM és BENNEM! Teremtményi szinten az és akkor a duá-
lod, aki és amikor ezt segíti benned. Állapotszerű duál Rajtam kívül nem lé-
tezik!

2. Mozgássérült testvéreddel kapcsolatban súlyos probléma előtt állsz, 
mert ha ő nem vállalja a gondolkodás-átalakítást, akkor a pillanatnyi, gyakor-
lati szeretet-szolgálat vállalásán kívül rajta segíteni nem tudsz. Nagyon nehéz 
megértetni egy mozgássérülttel, hogy ő is, mint mindenki, csak azért felel, 
amiről tehet, tehát a felelősséget, a boldogságot illetően semmivel sem jobb 
az  egészség,  mint  a  betegség.  Mindenki  boldogsága azon áll  vagy bukik, 
hogy megérti-e a gondolkodás-átalakításnak kikerülhetetlen szükségességét!

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

1829.
Kérdező: KÖDBEN JÁROK!
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Súlyos családi problémámból nem látom a kiutat.
HANG: "Drága Gyermekem!

Férjedet alig tudod elviselni,  mivel nem hallgat rád, s gyermekeidért 
olyan felelősséget érzel, amelynek súlyát nem bírod egyedül vállalni. Mi hát 
a megoldás?

Számomra most  némi problémát  az jelent,  hogy nagyon mélyre kell 
nyúlnom, ha azt várod Tőlem, hogy érdemben segítsek rajtad. E várakozásod 
jogos és méltányos. Tudok is segíteni! De mivel te az első gombot nem jól 
gomboltad be, ezért nehezen fogsz tudni megérteni Engem. Ez, bár fáj Ne-
kem, de meg nem változtathatja Bennem azt, hogy azt az igazságot mondjam 
el neked, ami téged megszabadít. Igen. Az Általam megélt szeretetnek min-
dig igazságban kell  megnyilvánulnia,  és az Általam elmondott  igazságnak 
pedig szeretetben.

Vannak olyan események, amelyeket nagyon komolyan el kell hinned 
ahhoz, hogy életed ne ingoványon álljon. Ilyen esemény az, hogy Én valóban 
eljöttem közétek azért, hogy bennetek lakást vegyek (János 14;23)! Ez nem 
egy szép szólam, egy kedves ködösítés, hanem olyan realitás, mint a hétköz-
napi élet!

Ha elhiszed, hogy benned vagyok, éspedig érted vagyok benned, akkor 
meg kell élned, hogy nem személyekben, hanem feladatokban kell gondol-
kodnod, mert te nem felelsz senkiért, csak magadért! Meg kell értened, hogy 
az istenszeretőknek minden és mindenkor a javára válik, aki pedig nem is-
tenszerető, annak minden és mindenkor csak arra nyújt lehetőséget, hogy is-
tenszerető legyen, mert különben kénytelen narkotikumokhoz menekülni, te-
hát bódulni, mert Rajtam kívül senki sem képes boldoggá tenni senkit!

Már régen tudnod kellene, hogy felnőtt ember felnőtt embert csak ak-
kor tud nevelni, ha az illető ezt kéri! Kérés nélkül csak önnevelés van!

Ismétlem:  Mindenki csak önmagáért felel! Teljesen félreismeritek az 
Istent, ha azt gondoljátok, hogy bárki boldogságának kulcsa egy másik ember 
zsebében lehet! Ez teljesen képtelenség! Aki úgy gondolja, hogy rajta kívül 
lévő teremtményektől függ a boldogsága, az nemcsak nem ismeri az Istent, 
de állandó harcban áll az általa elgondolt istennel! Lelke mélyén azt éli meg, 
hogy bár lenne ő, akár csak pár percig isten, majd ő megmutatná, hogy ho-
gyan kell istennek lenni! Nyilvánvaló, hogy az ilyen gondolkodás inkább is-
tenkáromlás, mint imádság!

Feladatokban akkor tud valaki gondolkodni, ha távlatban tud gondol-
kodni. Ha rendre felteszed magadnak e kérdést: "Mi ez az örökkévalósághoz 
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képest?!", akkor lelked mélyén józan feleletet kapsz, s tudni fogod, hogy mi 
a teendőd.

Ha csak annyit hiszel el Istenről, hogy Ő legalább annyira jó, mint te 
vagy mint egy átlagember, akkor már tudod Róla, hogy erején felül nem ad 
senkinek, tehát neked sem keresztet. Ha pedig valaki úgy véli, hogy mégis 
túl nagy az Istentől kapott keresztje, akkor, ha elhiszi, hogy benne él az Isten, 
akkor meg fogja tapasztalni, hogy Isten soha nincs saját erején kívül, tehát 
mindenkiben ott van Isten ereje is, ha Istent befogadta önmagába.

Drága Gyermekem! Csak gondolkodás-átalakítással találhatod meg szí-
ved nyugalmát, és nem társad átalakításával! Ez a tétel mindenkire áll! Fér-
jedre, gyermekeidre egyaránt.

Gondolkodás-átalakítás  nélkül  nincs  boldogság!  Ezt  tudják  azok  is, 
akik az italhoz menekülnek ennek érdekében. De az ő, ital által átalakított 
gondolkodásuk nem boldogsághoz, hanem bódultsághoz vezeti őket, amely-
ből mindig nagyon keserves a kiábrándulás!

Szeretnék  nagyon segíteni  neked!  Ha időt  szánsz  arra,  hogy Velem 
megbeszéld napodat, tehát azt, hogy naponta mi a feladatod, akkor meg fo-
god tapasztalni, hogy elég a mának a maga baja, a holnap majd gondoskodik 
magáról (Máté 6;34).

          Megáldalak az ERŐ és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

1830.
Kérdező: BENNEM IS JÉZUS HANGJA SZÓL?

1. Jézustól kaptam belülről a HANG-ot?
2. Jézus testét miért nem vehetem magamhoz naponta?
3. Vannak olyanok, akik nem hiszik, hogy égi hang a HANG.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden olyan gondolat, ami épít, buzdít, vigasztal, Tőlem jön! Na-

gyon természetes, hogy nem úgy vagyok benned, mint valami tárgy egy kabát 
zsebében, hanem úgy, mint lelked a testedben! Nemcsak benned élek, hanem 
érted élek benned, ami annyit jelent, hogy te Általam élsz. Akiben nem élhe-
tek, az lelki halott!

Mivel benned élek, hát természetes, hogy szólhatok is hozzád! Szólok 
is!

2. Igaz, hogy naponta nem vehetsz úrvacsorát, mert a te vallásod ren-
delkezései alapján ez nem lehetséges. De emiatt nem vagy hátrányban azok-
kal szemben, akik naponta áldozhatnak. Nem, mert Én nem vagyok személy-

1970.



válogató, tehát semmiképpen sem engedem meg, hogy enyéim bármiben is 
megrövidüljenek, amiről nem tehetnek. Te pedig az Enyém vagy! Ezt tudnod 
kell!

3.  Nem is  lényeg az,  hogy valaki  elhiggye  azt,  hogy Én  vagyok  a 
HANG-könyvek forrása. A lényeg az, hogy amit e könyvek közölnek, azokat 
megtegyétek. Nem azért kell megtennetek, mert Én mondom, hanem azért, 
mert Hozzám segítenek benneteket! Elég az, ha a médiumom tudja, hogy Tő-
lem jönnek hozzá a gondolatok. Neki nem feladata az, hogy bizonygassa e 
mondatok forrását, hanem az a feladata, hogy leírja azokat a ti lelketek épü-
lésére.

Aki azzal tölti idejét, hogy különböző fondorlatokkal megpróbálja ta-
gadni, hogy Én vagyok a forrása e könyveknek, az ezzel a pótcselekvésével 
önmagától rabolja el azt a drága időt, amelyet e könyvekben fellelhető szere-
tet-élet kibontakoztatására kellene fordítania. Sokan vannak így az evangéli-
umokkal is!

Nagyon szeretlek! LÉGY HŰ HOZZÁM! MEGÁLDALAK!"
******************************************************

1831.
Kérdező: SOKAN NEM HISZNEK A HANG-BAN!

A kapott jézusi tanítások forrását sokan nem hiszik. Ez fáj.
HANG: "Drága Gyermekem!

Nem jó az, ha olyasmi fáj, aminek nem kell fájnia! Márpedig annak 
nem kell fájnia, hogy nem hisznek szavaid forrásában. Az már fájhat, ha azt 
tapasztalod, hogy az emberek nem akarják elfogadni szavaimat, pedig ezek-
ről tudhatják, hogy mindenkinek csak javát szolgálják. 

Elég, ha te tudod, hogy Én szólok hozzád! Nem kell ezt a valóságot 
másokra erőltetned, mivel nem az a lényeg, hogy ki mondja, ki mutatja meg, 
ki világítja át a szeretet útját, hanem az, hogy az út valóban a szeretet útja le-
gyen. Ez pedig elsősorban nem hit kérdése, hanem megtapasztalásé.

Mindenki  számára  átélhető  megtapasztalás  az,  hogy szeretni  jó!  Ha 
ilyen tartalma van mondanivalódnak, akkor elég, ha te tudod, hogy ez Tőlem 
van! Azok, akik nem akarnak szeretni, mindig meg fogják találni maguk szá-
mára a megfelelő ideológiát, mely - úgy gondolják - fölmenti őket a szeretet 
áldozatának vállalása alól.

Te  vállalj  Engem,  s  nem kell  erőfeszítést  tenned  annak  érdekében, 
hogy Rám hivatkozva fogadják el azt a jót, ami Tőlem jön. Ami Tőlem jön, 
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az önmagában hordja legyőzhetetlen, megcáfolhatatlan értékét! Szavaimban 
mindig Magamat közlöm! Nem kell ezt külön bizonygatni!

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

1832.
Kérdező: SZERETNÉK JÉZUSSAL TALÁLKOZNI!

1. Mostani férjem mellett döntöttem. Jó ez?
2. Mi a HANG véleménye rólam?
3. Miért nem látom, hallom Jézust?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Ha előző  férjed  elhagyott,  akkor  jogod van  arra,  hogy szabadon 

döntsd el, hogyan akarod élni tovább földi életedet.
Te nem vagy egy tárgy, melyet bárki csak úgy félretehet! Istent szerető 

ember vagy, és ezért jogod van ahhoz az emberi méltósághoz, amelynek for-
rása az, hogy Istené vagy!

Aki elhagyott, az vegye tudomásul azt, amit tett, és ahhoz tartsa magát! 
Te mindig légy hű utolsó döntésedhez mindaddig, amíg ezt valaki lehetetlen-
né nem teszi számodra.

Az a lelkiismereti nyugtalanság, amelyet magadban érzel, az egy olyan 
neveltetés következménye, mely nem számolt a lélek benső szabadságának 
valóságával, és így olyan köteléket is valósnak állított eléd, ami már régen 
megszűnt!

2. Véleményemet szívesen mondom el rólad reggeli imáidban. Mivel 
hullámzó a magatartásod, ezért véleményem sem lehet állandó veled kapcso-
latban.

3. Tévedésben vagy! Látsz Engem! Minden rászorulóban jelen vagyok, 
és lelkiismereteden keresztül gyakran hallhatod szavamat!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS és - HALLÁS LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1833.
Kérdező: JÓ, HA MEGIDÉZZÜK HALOTTAINKAT?

1. Egy halottidézőről kérek véleményt.
2. Apámmal kommunikáltam?
3. Jézussal beszéltem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A halottidézés nagyon veszélyes dolog! A szemtelen szellemek alig 

várják az ilyen eseteket.  Számukra nagyszerű terep ez arra, hogy idegileg 
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tönkretegyék azokat, akik hiszékenységük és kíváncsiságuk révén kinyíltak a 
szellemvilág felé.

Ne halottaitoktól  várjatok  eligazítást,  hanem Tőlem!  Azért  jelentem 
meg kétezer évvel ezelőtt, azért írattam az evangéliumokat, azért küldtem ta-
nítványaimat, hogy tegyenek tanítványommá minden népet, hogy lehetőséget 
kapjatok  olyan  eligazítások  átvételére,  amelyek  valóban  Tőlem  valók,  és 
Hozzám vezetnek benneteket!

Aki halottidézőket keres fel, az kiteszi magát annak, hogy Helyettem 
másvalaki kezdi irányítani őt! Vigyázzatok, és legyetek okosak és óvatosak! 
Csak így menthetitek meg lelketeket!

2.  Bármikor  kommunikálhatsz  édesapáddal!  Az  egész  szellemvilág 
rendelkezésetekre áll! Te bármikor szólhatsz apádhoz, de az egyáltalán nem 
biztos, hogy Ő visszaszólhat neked! Ez csak olyankor történhet meg, ha fel-
tétlenül  fontos számodra.  Ezért  sokkal  biztosabb és eredményesebb is,  ha 
Velem kommunikál valaki, akár  halottai, akár saját érdekében teszi ezt.

3.  Természetesen Velem beszélsz  mindig,  amikor  Velem akarsz be-
szélni. Tudnod kell azonban, hogy az Én nevemben mások is szólhatnak hoz-
zád ebből a "másvilágból". Mindig a mondanivaló tartalma a fontos! Ami 
épít, buzdít, vigasztal, az akkor is Tőlem jön, ha ez közvetítő útján történik.

Higgy jobban szíved szeretetében! Benned élek, és általad akarom sze-
retni azokat, akikre tőled engedélyt kapok. Így vagyunk egymásnak PART-
NEREI!

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

1834.
Kérdező: KICSIT NEHÉZ FELFOGÁSÚ VAGYOK

Nehezen értem a HANG-könyveket.
HANG: "Drága Gyermekem!

Ezekből a könyvekből a lényeget biztosan megérted. A lényege minden 
mondanivalómnak az, hogy úgy kell szeretnetek egymást, ahogy Én szerette-
lek titeket. Ezt pedig akkor tudjátok megvalósítani, ha hisztek abban, hogy 
Én a szívetekben élek.

Drága Gyermekem! Valóban Én szeretek a te szíveddel! Hidd el, hogy 
Lelkem a te lelked lelke.  Ez azt  jelenti,  hogy te az Isten temploma vagy, 
vagyis egy olyan Isten-áldotta személy, aki által Isten áldása árad a Földre. 
Köszönd ezt meg, és örülj, hogy ennyire szeretlek, ennyire értékelem földi 
életedet!
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Amikor Engem dicsőítesz, akkor magadban gyújtasz olyan világossá-
got, amely nem éget, nem kormoz, hanem melegít és világít mások számára 
is, hogy Hozzám találjanak.

Nem kell  neked olyan okosnak lenned, hogy értelmeddel  is fel tudd 
dolgozni a HANG-könyvek gondolatait. De igenis kell hogy legyen meg ben-
ned az az okosság, amely a gyakorlati szeretet megélését segíti elő.

Hidd el,  hogy benned élek,  és általad szeretem mindazokat,  akikkel 
kapcsolatba kerülsz.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 
******************************************************

1835.
Kérdező: ISTEN MIT AKAR VELEM?

1. Mi a szándéka Istennek a betegségeimmel?
2. Hálával tartozom családomnak a kapott erőért?
3. Leszázalékoltassam-e magamat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden betegség tükör, amely meg akar mutatni valamit magadnak 

benső világodból. De nemcsak erre valók e betegségek. Arra is valók, hogy 
azok, akik kevesebb betegségtől is már kétségbe esnek, tanuljanak enyéim-
től, hogyan kell a betegségekben hitből élni!

Legtöbb ember úgy gondolja, hogy az egészség erkölcsileg nagyobbra 
értékelhető, mint a betegség. Ez nem így van! Egészséget, betegséget egy-
aránt lehet arra is használni, hogy valaki növekedjék a szeretetben - amint ez 
nálad is tapasztalható -, és lehet arra is használni, hogy valakiben a zúgoló-
dás szelleme vegye át az irányítást. Köszönd meg, hogy nálad nem így tör-
tént!

2. Hálával Istennek tartozol mindenért. Amikor embernek adtok hálát, 
akkor is arról tesztek tanúságot, hogy felismertétek azt a jót, ami másokon 
keresztül Tőlem felétek áradt. Egymásnak szeretettel tartoztok! 

3. Aki megteheti, hogy leszázalékolják, az okosan teszi, ha az így nyert 
időt arra használja, ami mindenkinek élethivatása, vagyis arra, hogy a má-
sokra figyelő és másokat szolgáló szeretet által vágyat ébresszenek mások-
ban is arra, hogy ők is elinduljanak a gyakorlati szeret útján. A szeretni taní-
tásnál nincs fontosabb a világon!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

1836.
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Kérdező: HOGYAN FEJLŐDJEM TOVÁBB?
1. Hogy fejlődtem az utóbbi időben?
2. Szükségem van-e arra, hogy jógázzam?
3. Hogyan láthatom meg feladatomat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Senki nem tapasztalhatja meg saját testének növekedését óráról órá-

ra, napról napra. Távlat kell ahhoz, hogy fel tudd mérni, mennyit léptél előre.
Minden évben jó mindenkinek rászánnia egy napot arra, hogy az elmúlt 

évet felmérje magában. Egyéves távlat már nyújt némi támpontot arra, hogy 
előre vagy hátra  lépdelt valaki az elmúlt évben.

Megállás nincs a lelki életben! A kilőtt rakéta repül akkor is, ha irányt 
tévesztett! Fontos tehát az évi pályamódosítás (jó ezt naponta is ellenőrizni), 
hogy Felém lendülő életed azonos legyen Velem, mint ÚTTAL!

2. A jógázás nagyon széles skálán mozoghat. Ezért igennel, nemmel 
kérdésedre felelni nem lehet. Bizonyos testi és szellemi gyakorlatokra min-
denkinek szüksége van, ha karban akarja tartani önmagát. A túlzásoktól óva-
kodnod kell! Mindent eszköznek kell használnotok a CÉL elérésére. A CÉL 
pedig az, hogy olyan életállapotot alakítsatok ki magatokban, amely legfon-
tosabb feladatának a szeretni tanítást tartja. Amint szeretni cselekedettel és 
szóval egyaránt kell, úgy a szeretni tanítás is e két vágányon tud csak értel-
mesen haladni előre.

3. A feladatokban történő gondolkodás alapja a reggeli imádság. Ha 
reggel átgondolod, hogy Én hogyan akarom benned eltölteni az elinduló na-
pot, akkor feltétlenül megvilágosítom előtted azt, hogy mit várok el tőled, ha 
Velem akarsz együttműködni.

Nem a nagy tettekben, hanem a mindennapi élet apró bajainak, problé-
máinak boncolgatásában kell alázatos szeretettel együttműködni Velem!

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

1837.
Kérdező: GÁTLÁSOS VAGYOK

1. Beszédzavarom van.
2. Össze tudok-e sodródni olyannal, aki segít lelkileg?
3. Mire kell tennem a hangsúlyt?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Karmikus sorsod e beszédzavar. Azért vállaltad, mert így akartad jó-

vátenni az egyik életedben elkövetett hibádat, amikor ügyvédként ügyes be-
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szédfordulatokkal  nem az  igazat  képviselted,  hanem csak  arra  törekedtél, 
hogy híressé válj. Ha elfogadod ezt az állapotot lelkedben, és vállalod, hogy 
együtt élj ezzel a gátlásossággal, akkor feltétlenül enyhülni fog a  hibád, és 
még hálát is tudsz majd adni azért, hogy olyan vagy, amilyen vagy!

2. Nagyon okosan fejezted ki magadat. Összesodródni! E szó már ön-
magában arra figyelmeztet, hogy nem erőltetés következményéről van szó.

Minél fontosabb leszek számodra, minél jobban Rám bízod életed, an-
nál nagyobb lehetőségeid lesznek erre az összesodródásra. Megcéloznod te-
hát nem ezt kell, hanem azt, hogy örülni tudj Nekem, aki benned élek!

Itt térek ki egy kicsit a leveledben említett Lélekkeresztségre, mellyel 
kapcsolatban méltatlannak mondottad magad.

Kedves Barátom! Soha ne legyen szempont számodra az, hogy méltó 
vagy méltatlan vagy-e valamire. Mindkettő nevetséges önértékelés. Én nem 
aszerint adok nektek szerepeket, hogy mennyire vagytok méltók vagy nem 
méltók Hozzám! Nálam nélkül úgysem ér senki semmit! Velem pedig min-
denki mindenhatóvá válik a szeretet körén belül! Tedd hát végleg félre az 
olyan mérlegelést, hogy mire vagy méltó és mire nem vagy méltó! Ezt bízd 
Rám! Bízd Rám, hogy Én kit és mire tartok méltónak! 

Annál nagyobb méltóság nem létezik sem égen, sem Földön, hogy va-
laki Isten gyermeke lehet. E méltóság nem saját erőtök következménye, ha-
nem az Isten szeretetének megnyilvánulása! Ennek örülni kell, és nem álsze-
rénykedően  szerénykedni!  E  téren  csak  álszerénykedő  szerénykedés  van! 
Kérd  hát  nyugodtam  a  SZENTLÉLEKBEN  történő  keresztséget  (Lukács 
11;13)!

3. A hangsúlyt a reggeli imádra kell tenned! Ha áldásommal indítod 
napodat, ha kéred angyalaim oltalmát, ha felajánlod magadat Nekem, akkor 
nemcsak áldásom hordozója leszel, hanem másokat is áldásom hordozójává 
tehetek általad!

            Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

1838.
Kérdező: GYENGE A HITEM

1. Hiszek Istenben, bár gyenge a hitem.
2. Nehezen viselek el egy csalódást.
3. Helyreállítható-e régi kapcsolatom?

HANG: "Kedves Barátom!

1976.



1. Az az állapot, amelyben vagy, olyan, mint mikor hegyek közé kerül 
valaki, és azt tapasztalja, hogy hiába van rádiótelefonja, nincs vétel! Nincs, 
mert a körülötte lévő hegyek leárnyékolják telefonját. Nagyon erős és mély 
hitre volna szükséged, mint ahogy a telefonálónak egy műholdra, hogy értel-
mesen tudjon kommunikálni. Nálad pedig pont ez a hit hiánycikk!

2. Egy fa, ha öntudatra ébredne, s te elmondanád neki, hogy számára jó 
az, ha viharban van, mert akkor erősödik, bizonyára azt válaszolná, hogy os-
tobaságokat beszélsz, lennél csak az ő helyében, majd másképpen beszélnél. 
Akkor nem tudná bevenni, hogy jó neki a vihar, hanem csak azt, hogy az a 
jó, ha nincs vihar. 

Az is igaz, hogy a legnagyobb vihar sem tud mit kezdeni egy alázatos 
kis virággal, de bizony nagyon meg tudja tépázni még a legerősebb, legbüsz-
kébb tölgyfákat is. Így vagy te most szerelmi csalódásodban.

3. Bármilyen kiábrándító leszek számodra, mégis meg kell mondjam, 
hogy nem állítható  vissza  a  régi  kapcsolat.  Semmiféle  szerelmi  kapcsolat 
soha nem állítható vissza eredeti valóságában, ha egyszer csalódáson ment 
keresztül!

A szerelem egészen másra való, mint gondolod! Erről nincs értelme 
szövegelnem, éppen leárnyékoltságod miatt.

Nagyon szeretlek, de ez nem téged, hanem Engem boldogít. Majd ha te 
is kezdesz Engem nagyon viszontszeretni, akkor fogod megérteni szavaimat.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1839.
Kérdező: ISTENÉLMÉNYEM VOLT? 

Egy megrendítő élményt éltem át. Kiválasztott vagyok? 
HANG: "Kedves Barátom!

Minden olyan "megrendülés", amely hatása tisztulás, Tőlem van! Az 
ilyen esetekre is áll, hogy gyümölcséről lehet felismerni a fát. Ha nem szo-
rongó, hanem felszabadító érzések járnak át valakit egy ilyen élmény után, az 
az Én Lelkem jelenlétét érzékelteti, mivel a 2Kor 3;17-ben olvasható megál-
lapítás szó szerint értendő. Vagyis ahol a Lélek, ott a szabadság!

Szeretettel  kérlek -  bár kiválasztott  vagy - ne arra tedd a hangsúlyt, 
hogy kiválasztott  vagy, mert  az ősellenség nagyon meg tudja lovagolni az 
ilyen gondolatot, és a gőgnek csíráját ülteti lelkedbe. Ez egy kicsit már meg 
is  történt.  Ezt  az mutatja,  hogy felmerült  benned e  kérdés:  megérdemled 
vagy sem? Az ilyen gondolat nagyon buta gondolat. 
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Ti soha és semmit nem érdemeltek meg! Az ilyen gondolati kategória 
nem létezik az Isten országában. E kategóriával csak a beszűkült, földi gon-
dolkodás próbálja skatulyázni az embereket. Azt, hogy ki mit érdemel, hogy 
kinek mi jár, az irgalom rendjében egyáltalán nem díjazzák. Az Isten orszá-
gában senki sem érdemel  semmit,   senkinek sem jár semmi!  Ugyanakkor 
mindenki mindent megérdemel, és mindenkinek jár minden!

Alázatos nem akkor vagy, ha érdemtelennek tartod magadat, és akkor 
sem, ha érdemesnek tartod magadat. Alázatos akkor vagy, ha ilyesmi fel sem 
merül benned! Alázatos akkor vagy, ha minden gyalázatot vállalsz meggyő-
ződésedért, s ugyanakkor nyitott vagy afelé, hogy ha valaki általad elfogad-
ható érvekkel jobbat nyújt feléd, mint amit te eddig képviseltél, akkor nyitott 
vagy annak befogadására, tehát akkor vagy alázatos, ha benső fejlődésed ér-
dekében az egészséges rugalmasság birtokában vagy

Szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1840.
Kérdező: MAGAMRÓL, CSALÁDOMRÓL

1. Jézus akarata az, hogy hittant tanítsak?
2. Családommal kapcsolatban mi számomra a legfontosabb?
3. Gyermekeim jövőjével kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Más dolog Rólam tanítani, és más dolog Engem tanítani. Te nagyon 

okosan teszed, ha hittant tanítasz, de feltétlenül arra kell törekedned, hogy ne 
csupán Rólam taníts, hanem Engem taníts.

Engem nem a hittankönyvekből, hanem az evangéliumokból és a szí-
vedre hallgató józan eszedből ismersz meg legjobban.

Minden vallás, minden felekezet, minden egyház Rólam tanít, és mind-
egyik különbözőt tanít Rólam. Engem csak az tanít, aki csak Rám hivatko-
zik, amikor szeretetről, bűnről, élet-átalakításról tanít. Minden egyház ki akar 
sajátítani Engem magának, holott minden megtapasztalható egyház csak any-
nyiban az Én egyházam, amennyiben felismerhető bennük az Én történelmi 
jelenlétem, amely teljesen szinkronban van az evangéliumokból kiolvasható 
tanításommal.  Főleg azzal,  hogy "inkább szeressétek ellenségeiteket!" Aki 
ezt hangsúly-árnyékba helyezi, az Engem helyez hangsúly-árnyékba. Márpe-
dig kivétel nélkül minden létező felekezet ezt teszi. Mint uralkodó hatalom, 
nem is tehet mást! Ezért nem Engem, hanem csak Rólam tanítanak.
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Neked tehát arra kell törekedned, hogy  ne az értelmet félretevő enge-
delmességre, hanem az igazság rendjével szemben az értelmet nagyon is fel-
használó irgalom rendjére helyezd a hangsúlyt. Az igazság rendjében mindig 
annak van igaza, aki erősebb. Az irgalom rendjében pedig mindig annak van 
igaza, aki irgalmasabb, tehát aki jobban és tisztultabban szeret! "Irgalmassá-
got akarok és nem áldozat-bemutatást" (Máté 9;13), mondottam egykor, és 
azt is mondottam, hogy Én vagyok az Igazság (János 14;5). Az egyetlen er-
kölcsi IGAZSÁG, vagyis azt az IGAZSÁGOT testesítettem meg, amelyet így 
fogalmaztam meg: "Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket" (János 
13;34)!
 De ezt nagyon okosan kell tenned, mert nincs olyan intézmény, nincs 
olyan egyház, nincs olyan szervezet, amely ezt jó szemmel nézné!

2.  Ha elfogadod azt,  hogy Én abszolút  első legyek életedben (tehát 
nincs második!), akkor a reggeli imádban mindennap rá tudok mutatni arra, 
hogy mi a teendőd. Igen, mert ilyenkor olyan rangsorolás nincs, hogy először 
a család, aztán a többi (Máté 10;37). Ilyenkor csak az van, hogy Lelkem ve-
zetését kell elfogadnod, vagyis azt a benső jelzést, amelynek következtében 
szíved békéjét biztosítani tudod Bennem!

Aki valóban Hozzám akar tartozni, az nem lehet család-centrikus (Én 
sem voltam az!), csak Jézus-centrikus (Máté 10;38)!

3.  Gyermekeid jövőjével  kapcsolatban nagyon sok a bizonytalansági 
tényező. Te nem lehetsz fatalista! Semmi sincs előre "megírva" velük kap-
csolatban, mint volt Velem kapcsolatban, mivel Rólam tudott volt, hogy csak 
Atyám akaratát cselekszem. Gyermekeidről és senkiről sem ez el nem mond-
ható. Az emberi szabadság és az ezzel együtt járó felelősség nem kitaláció, 
hanem általatok szinte fel sem fogható szabadság! Csak ennek birtokában le-
hettek ti Istennek gyermekei, Istennek partnerei!
    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1841.
Kérdező: CSALÁDOM ÉS MUNKAHELYEM GONDOT JELENTENEK

Gondban vagyok férjemmel, fiammal, munkahelyemmel.
HANG: "Drága Gyermekem!

Vegyük sorra gondjaidat.
 1. Férjed a te társad. Ha annyira rabja már az italnak, hogy egyáltalán 
nem tud ennek ellenállni, akkor vállalnia kell az elvonókúrát, mert ez a józan 
ész parancsa. Ha nem rabja ennyire, akkor meg kell őt kérdezni, hogy miért 
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jó az neki, ha iszik. Ezt minden alkalommal meg kell kérdezned tőle, miután 
kijózanodott. Ő valamitől menekül, és ezt a valamit fel kell ismernetek, mert 
csak akkor lehet változtatni rajta.

2. Az bizony nagy szégyen, hogy egy szülő ne tudjon parancsolni kis-
korú gyermekének. Egy gyerekkel nem lehet kompromisszumot kötni. Vagy 
te uralkodsz rajta, vagy ő uralkodik rajtad! Neked el kell tudnod döntened, 
hogy melyiket választod. Mindkettőnek megjönnek a következményei. Már 
születésem előtt, tehát az Ószövetségben feljegyezték a Bölcsesség Könyvé-
ben, hogy "a gyereket és a hajót hátulról kormányozzák!" A gyermek nem kis 
felnőtt, hanem gyermek, tehát idomítandó! Ez nem szeretetlenség, hanem ép-
pen az ellenkezője.  A helyes szeretet hatékony eszköze az idomítás! "Aki 
rosszul szeret, az gyűlöl, és aki jól gyűlöl, az szeret" Ezt mondtam valamikor 
egyik közismert egyház-tudósotok által. Ma is ezt mondom.

Az kétségtelenül csacsiság, hogy valakit  valaki papnak akar nevelni. 
Sajnos, sok pap van olyan, akit papnak neveltek, az is lett belőlük, pedig Én 
nem hívtam őket. Meg is nézhetitek egyházatokat! Pontosan azok a papok 
tették olyan embertelenné, amilyen, akiket papnak neveltek, de Nekem nem 
ez volt velük a tervem!

Legokosabban akkor cselekszel, ha nem gyermekedet, hanem magadat 
neveled Nekem. Gyermekednek pedig meg kell tanulnia, hogy amíg a te asz-
talodnál eszik, addig te írod elő neki azt, hogy mit kell tennie olyan értelem-
ben, hogy a kőtáblára vésett tíz parancs számára olyan korlát legyen, amely 
megóvja őt attól, hogy erkölcsi szakadékba zuhanjon. Ez mindaddig megvál-
toztathatatlan előírás számára részetekről, amíg kiskorúként belőletek él!

3. A munkahellyel kapcsolatban pedig meg kell tanulnod, hogy nem 
azzal kell  törődnöd, hogy mások milyenek, hanem azzal, hogy mi a te mun-
kád! Ha tudod, hogy mit kell elvégezned, akkor fel tudod mérni, hogy alkal-
mas vagy-e erre vagy sem. Amíg nem tanulsz meg feladatokban gondolkod-
ni, addig mindig idegőrlő helyzet vár rád a világ fiai között. Ne te akard fel-
mérni erkölcsileg környezetedet! Ez az Én feladatom, melyet soha nem adok 
át senkinek. Ti nem tudjátok még magatokról sem, másokról pedig egyálta-
lán nem tudjátok, hogy mit örököltek, milyen hatások érték őket életükben, 
és azt sem, hogy hogyan működött együtt akaratuk az Én kegyelmemmel ed-
digi életükben. Ne mondj hát ítéletet felettük! 

Az természetes,  hogy az erkölcsileg rossz cselekedetet  rossznak kell 
minősítened. Megítélni tehát lehet, sőt kell is mindenki cselekedetét! Csupán 
az elítélés nem megengedett!
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Erődön felül nem engedem, hogy baj érjen! Ha úgy érzed, hogy már túl 
nagy a teher, akkor jusson eszedbe, hogy az Én erőm a te erőd is! Én soha 
nem vagyok erőmön kívül! Akkor sem, amikor benned élek (János 14;23)!
    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

*******************************************************
1842.
Kérdező: A MÉDIUMOT KÉRDEZEM

Saját nevében kérek magyarázatot a HANG sugallatáról!
MÉDIUM: Kedves Uram! 

Köszönöm kedves levelét. Remélem megértem aggodalmát. Úgy gon-
dolom, hogy a HANG-könyvek azért jelentenek Önnek problémát, mert úgy 
gondolja, hogy vagy valaki tollba mondja nekem azt, amit leírok, vagy én ta-
lálom ki azokat. Egyik sem felel meg a valóságnak.

Nehéz szavakkal kifejeznem e sugallatok hogyanját. Egy olyan tarta-
lom, gondolat hangzik fel bennem, amelyet aztán nekem kell formába önteni. 
Van olyan,  hogy ez,  mint  valami  folyam,  szinte  "magától"  megy,  és  van 
olyan, hogy komoly, fáradságos szellemi munkát kell kifejtenem annak érde-
kében, hogy az a valóság, amelyet belül "hallok", benső világomat megnyug-
tató formát öltsön.

Mint bizonyára tudja, az igazság nem más e téren, mint a valóság tuda-
ti tükrözése. Bennem valaki - legtöbbször Jézus, de felismertem már a Szűz-
anyát, őrangyalomat és másokat is - a valóságot "mondja". Ezt aztán, ahogy 
tudatom képernyőjén tükröződik, úgy írom le.

Onnan tudom, hogy Jézus beszél hozzám, amikor beszél, mert olyan 
eseményekkel  kapcsolatban  ad  információkat,  amelyek  az  evangéliumok 
alapján Vele történtek meg valamikor.

Általában nincs semmi különös abban, ha valakiből Jézus beszél, mivel 
ő ígéretet tett, hogy aki azt mondja, amit ő mondott, akkor Őt hallgatja az, 
aki hallgatja! Nálam azonban kicsit más a helyzet. 

Bennem azt a hangot, amit mindenkiben a lelkiismeret hangjának ne-
vezünk, karizmává minősítette a Szentlélek 1976. okt. 4-én 11 óra 30 perc-
kor. 

A karizma nem más, mint egy olyan emberi adottság, képesség, amit 
Isten megtisztít, fölerősít mások szolgálatára, lelki javára. Ez történik ben-
nem és általam, amikor a HANG-könyveket írom. Jelenleg már a tizenkilen-
cediknél tartok!

Testvéri szeretettel köszöntöm.
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*******************************************************
1843. 
Kérdező: TANULNI SZERETNÉK!

1. Hogyan kell szeretni tanítani?
2. Jó volna egy magasabb szellemi vezető!
3. Elhunyt feleségemről megtudhatok-e valamit?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A te életedben a szeretni tanítás nem más, mint az a szolgáló szere-

tet, amelyet végzel. Akár az öregek klubjában, akár másutt, ha szívesen, de-
rűs lélekkel végzel bármilyen szolgálatot, azt Nekem teszed ugyan, de máso-
kat tanítasz szeretni az ilyen magatartással. 

Minden olyan szolgálat,  segítés, amely nem anyagi érdekből,  hanem 
önzetlenül, tehát igazi szeretetből történik, akkor válik szeretni tanítássá, ha 
azt jókedvvel, örömmel teszi valaki. Ennyire egyszerű! Ha pedig valaki meg-
kérdezi, hogy te miért tudsz derűs lenni, akkor lehetőséged van arra, hogy ta-
núságot tégy szavakkal is Rólam, tanúságot tégy arról, hogy mit jelentek éle-
tedben.

2. Neked pontosan olyan lelki, szellemi vezetőd van, amilyenre szüksé-
ged van. Én, Jézus, mindenkiről kellőképpen gondoskodom! Rólad különö-
sen, mert erre lehetőséget adsz Nekem hiteddel, bizalmaddal, szereteteddel. 
Én nem vagyok ugyan személyválogató, de aki nyitottabb Felém, az többet 
fogadhat be Belőlem!

3. Feleséged testvéred is a szellemvilágban, és az ő élete még nem egé-
szen felhőtlen. Nagyon rászorul imáidra, szeretetedre. Halálakor elképzelhe-
tetlenül  nagy meglepetésekben volt  része.  Leveledben  helyesen  írtál  róla. 
Alig tudta, alig akarta elhinni, hogy meghalt! Ma már nagyon is tudja, és na-
gyon rászorul itt is másokra! De ne aggódj miatta.

Megáldalak a DERŰ és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1844.
Kérdező: IRÁNYÍTÓRA VAN SZÜKSÉGEM!

1. Álmomban rávettek arra, hogy szakadjak el a Földtől.
2. Küldj nekem irányítót!
3. Hiteles ember akarok lenni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi élet útvesztőiben csak az találja meg a helyes irányt, aki a 

hangsúlyt nem arra teszi, hogy itt és most hogyan lehetne egyre több lehető-
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séget találni  a mulandó javak megszerzésére, hanem arra, hogy a jelenben 
meglévő mulandó javakat itt és most hogyan lehetne eszköznek felhasználni 
az örök boldogság felé vezető úton való maradásra.

Álmod arra akarja felhívni figyelmedet, hogy rajtad kívül lévő szem-
pontokat is ennek érdekében kell kezelned.

2. Feltétlenül gondoskodom arról, hogy aki Engem valóban szeret, az 
megtapasztalja az Általam küldött irányítókat. Higgy jobban őrangyalod se-
gítő szándékában! Fordulj gyakran hozzá, és kérd segítségét. Tartsd fontos-
nak, hogy mindennap reggel vele indulj el feladataid elvégzésére! Hidd el, 
hogy nála jobb vezetőt nem találsz sem égen, sem Földön! Olyan őrangyalod 
van, akinek óriási lehetőségek állnak rendelkezésre a te érdekedben! De eze-
ket a lehetőségeket csak annyiban tudja gyakorlattá váltani, amennyiben ké-
red, és hiszel benne!

3. A hiteles embernek elsősorban nem arra kell törekednie, hogy életté 
váltsa a felismert  jót,  hanem arra, hogy tanúságot tegyen a felismert  jóról 
még akkor is, ha nem váltja életté.

Arra kell tehát törekedned, hogy ne ideologizáld meg magadat, hanem 
akkor is tégy vallást Mellettem, ha te néha vagy gyakran el is csavarogsz Tő-
lem. Amint a beteg orvos is tud gyógyítani, úgy a botladozó ember is tud szi-
lárd utat mutatni, ha megfelelő alázattal rendelkezik.

Ha nem tagadod le, hogy hogyan kell élned, akkor hiteles ember vagy 
még akkor is, ha nem úgy élsz, ahogyan élned kellene! Végeredményben a 
Földön minden jó törekvésben mutatkozik meg, és nem végleges formában. 
Ez azt jelenti, hogy jó az, aki törekszik a jóra. Szeret az, aki törekszik arra, 
hogy szeressen. Annak van hite, aki úgy akar élni, mintha hinne, stb. A döntő 
tehát a szándék!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1845.
Kérdező: NYUGTALAN VAGYOK

1. Férjem halála óta nem tudok megnyugodni.
2. Jól segítek olyankor, amikor más mulasztását pótolom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon szeretném, ha elhinnéd, hogy senki nem szeret úgy téged, 

mint Én. Nemcsak volt férjed nem szeret úgy, de ha a világ összes szeretetét 
össze lehetne adni, az sem érne fel ahhoz a szeretethez, amellyel Én szeretlek 
téged. Nagyon fontos, hogy ezt elhidd, mert a benned élő "seb" nem gyógyít-
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ható úgy, hogy ne  fájna neked a gyógyítás. Vannak lelki "sebek", amelyek 
csak fájdalomcsillapító nélkül gyógyíthatók. Ilyen a te férjed halálával ben-
ned keletkezett "seb" is. Ha gyógyulni akarsz, akkor vállalnod kell e fájdal-
mat. Vagyis el kell fogadnod, hogy az igazat mondom neked. Kizárólag csak 
az igazság szabadít meg téged is (János 8;32).
Életedben az  első gombot nem jól gomboltad, és most ennek következmé-
nyét  szenveded.  Bálvánnyá tetted  férjedet.  Helyembe  állítottad!  Azt  élted 
meg, hogy ő a te boldogságod! Nem arra tetted a hangsúlyt, hogy Én abszolút 
első legyek életedben - vagyis nincs második, csupán az, hogy Én mit kívá-
nok -, s így most, amikor férjed, tehát bálványod már nem tapasztalható meg 
számodra, nagyon magányosnak érzed magadat. Ahol Én nem lehetek abszo-
lút első, ott nem is vagyok jelen!

Drága Gyermekem! Te egyáltalán nem vagy magányos! Csupán arról 
van szó, hogy még nem nyíltak ki eléggé szemeid arra, hogy meglásd, meny-
nyire nem vagy magányos. Mostantól kezdve arra kell törekedned, hogy jól 
láss! Ha jobban kinyílik szíved szeme, akkor befelé nézve látni fogod, hogy 
az egész Mennyországot magadban hordod.  Kifelé nézve pedig látni fogod, 
hogy napi feladataidban feloldható a magányosság érzése, amely tulajdon-
képpen önámítás, mert a hazugság atyjának próbálkozása, hogy boldogtalan-
ná tegyen.

Amint olvasod a HANG-könyveket, magad is látni fogod, hogy az első 
gomb helyreigazítására soha nem késő rájönni! Nincs abban semmi szégyell-
nivaló, ha valaki idős korában jön rá arra, hogy eddigi hívő élete ellenére 
meg kell térnie! Ha valaki vállalja ezt az óriási felfedezést, akkor magánya 
valóban feloldódik, és szívében ráérez az Én jelenlétemre, az Én békémre! 
Igen, mert Én nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! Nem a halá-
lod után akarom, hogy egymásra találjunk, hanem itt és most! Örömöm és 
bánatom egyaránt meg akarom osztani veled, mint ahogy örömöd és bánatod 
egyaránt át akarom venni tőled! Nincs a világon élőlény, aki megtalálhatná 
nyugalmát  mindaddig,  amíg  csak Bennem meg nem nyugszik.  Gondolod, 
hogy te lehetnél az egyetlen kivétel? Nem! Neked Bennem van otthonod! És 
ez olyan mértékben lesz számodra megtapasztalható, amilyen mértékben le-
hetővé teszed, hogy Nekem benned legyen igazi otthonom (János 14; 23)!

2. Egy cselekedet akkor jó, ha bölcsesség járja át. Segítened feltétlenül 
kell, de törekedned kell arra, hogy ne légy bűnrészes, hanem valóban a jót se-
gítsd elő adományaiddal. Ha azt veszed észre, hogy e téren ostobának tarta-
nak, akkor vizsgáld meg, vajon Én tenném helyedben azt,  amit  te teszel? 

1984.



Amíg úgy gondolod, hogy igen, addig nem érdekes, hogy mit mondanak ró-
lad. Azt viszont feltétlenül tudnod kell, hogy törekedned kell feladatokban 
gondolkodni és nem személyekben. Nem lehet az a végső szempont, hogy ki 
van veled vérkapcsolatban, hanem csak az, hogy ki mennyire szorul rá segít-
ségedre. Csak ha azonos módon rászoruló két ember áll előtted, akkor lehet 
szempont az, hogy előbb azon segíts, aki vérségileg közelebb áll hozzád!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
1846.
Kérdező: GYERMEKEMÉRT ÉLEK

1. Isten mellett a gyermekem az első életemben.
2. Húgom  miért halt meg fiatalon?
3. Mindenkit féltek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szeretnélek megkímélni fájdalmas csalódásoktól, de ezt csak akkor 

tudom megtenni, ha komolyan veszed szavaimat. Ez neked nem lesz könnyű, 
de a boldogságnak ára van!

Te most bizonyos értelemben bódult vagy. Ebből a bódultságból rész-
ben csalódások árán, részben a hit által lehet felébredned. Jó lenne, ha a sor-
rend fordított lehetne. Vagyis először a hit, utána a csalódások. Ez kizárólag 
tőled függ.

Amíg gyermeked  mellett vagyok első az életedben, addig nem is va-
gyok ott! Fel kell ébredned e bódultságból! Én sem sorban, sem mellérendelt 
módon nem lehetek senkinek az életében! Ez nem önzés Részemről, hanem 
számotokra olyan realitás,  amelyet ha meg lehetne változtatni,  akkor Isten 
nem is lenne Isten! Te nem gyermekedre és gyermeked nem rád lett teremt-
ve, hanem mindkettőtök Istenre! 

Amíg nem élsz meg egy benső szabadságot gyermekeddel kapcsolat-
ban, addig mindig borotvaélen táncolsz, s nem is tudod sem őt, sem magadat 
helyesen szeretni! Ezt az igazságot gyakran felfedezheted, ha olvasod a Bib-
liát, főleg az evangéliumokat. A HANG-könyvek is eligazítást ajánlanak fel 
e téren.

Kétségtelen,  hogy boldogító  érzés  egy anyának  a  gyermekével  való 
kapcsolat mindaddig, amíg a gyermek nem önálló. De ennek a boldogító ér-
zésnek vajmi kevés köze van az igazi boldogsághoz! Ettől az érzéstől ember 
még nem emelkedik lényegében az ember alatti világ szintje fölé! 
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Az igazi boldogság mindig olyan csomagban található, amelyen az ön-
zetlenség címkéje  olvasható.  A gyermek a  szülő  önön kiteljesülése,  tehát 
nem mondható önzetlen szeretetnek az érzésekben megnyilvánuló, gyermek 
iránti szülői szeretetet. 

Most nem térek ki bővebben arra, hogy te anyja vagy a gyermeknek, 
mert ő téged erre választott, de ő nem a te gyermeked, mert nem te választot-
tad őt magadnak! Az ő születése előtt fogalmad sem volt arról, hogy ki is 
lesz ő tulajdonképpen! Csak kölcsönben van nálad. Ő Isten gyermeke, mint 
te is! És ha ő Isten mellé tesz téged, akkor éppen olyan bódulatban fog élni, 
mint te élsz, és éppen olyan csalódások árán fogja megtanulni az Én fontos-
ságomat, mint te fogod tanulni, ha mielőbb, a hit erejével, nem lazítod meg-
kötözöttségedet.

2. Húgoddal kapcsolatban ugyanez a problémád gyökere. A lényeget 
tekintve ő nem a te húgod, hanem az Én testvérem, s mint ilyen, csak annyi-
ban a te testvéred is, amennyiben Engem felvállalsz testvérednek. 

A lényeg nem található meg a földi kapcsolatokban (ezért mondtam, 
hogy a lényeget tekintve ő nem húgod), mivel a Földön minden mulandó! 
Messzire nézzen, aki élni akar, és fokozott hangsúlyt kap e mondat a lénye-
get tekintve. Messzire, az örökkévalóságra nézzen az, aki boldog akar lenni. 
Neked sem ajánlhatok jobb szemüveget, mint amit e kijelentés hordoz: 'Mi 
ez az örökkévalósághoz képest?!'-

Ne érveljetek azzal, hogy nem a halál után, hanem már most boldogok 
akartok lenni!  Csak nem képzelitek,  hogy mennyei  Atyátok olyan ostoba, 
hogy ez ne tudná?! De próbáljátok megérteni, hogy már a Földön is csak az 
találja meg benső békéjét, tehát boldogságát, aki az örök élet mérlegén méri 
a mulandóságot. Földi kikötőbe is egy hajó csak akkor tud befutni, ha fény-
évnyi távolságban lévő csillaghoz állítja iránytűjét. Így van ez minden emberi 
élet csónakjában utazóval is azon a tengeren, amelyet földi életnek neveztek! 

3. Minden félelem gyökere a halálfélelem! Csak aki a halál angyalával 
megbarátkozik, az érti meg e szavaimat: "Aki Bennem hisz, az halált nem lát 
sohasem" (János 11;26)!

Hidd el,  mérhetetlenül  szeretlek!  A fenti  sorokkal  kicsit  keményebb 
eledelt adtam neked, mint amit vártál. De ezt fejlődésed, boldogságod érde-
kében tettem. Értem szeress mindenkit. Magadat is!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************

1847.
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Kérdező: A MEGBOCSÁTÁSRÓL
1. Valaki megjelent nekem, de nem tudom ki és miért.
2. Valaki szólt hozzám a sötétben. Ki volt az?
3. Mikor célszerű a megbocsátás?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Minden esemény, élmény, amely nem helyezhető el megfelelően a 

tér-idő dimenzió határain belül, arra figyelmeztet, hogy van szellemvilág! Ha 
egy ilyen élmény arra nem ad lehetőséget, hogy mondanivalóját felismerd, 
akkor elég, ha csak a szellemvilág létezését szűröd le, erősíted meg magad-
ban, s a jövőben jobban igénybe veszed az angyalok segítségét. 

Nem kell  tehát  különösebben  foglalkoznod  látomásoddal,  de  igenis 
foglalkoznod kell azzal, dolgoznod kell azon, hogy az őrangyaloddal és álta-
lában az angyalokkal elmélyültebb legyen a kapcsolatod, mint eddig volt.

2. Ha valaki szól hozzád a szellemvilágból, akkor szintén nem az a fel-
adatod, hogy gépiesen viselkedj, hanem az, hogy a hallottakat tedd a józan 
ész mérlegére. Félálomban, bódulatban szólhatnak hozzátok olyan szemtelen 
szellemek, akik kihasználják benső világotok nyitottságát, s a kontrollnélkü-
liség szellemi állapotát. Az ilyenkor kapott  elirányításokat józan fejjel kell 
megvizsgálnotok, esetleg más, józan gondolkodású emberekkel megbeszél-
netek.

Mindig vigyáznod kell, hogy bele ne ess az érdekességek által felkínált 
kísértések  csapdájába!  Annál  RENDESEBB  egy  ember,  minél  kevésbé 
RENDKÍVÜLI!

3. Állapotszerű megbocsátásban kell élnie annak, aki nyugodt szívvel 
akar aludni! Aki arra vigyáz, hogy okos és óvatos legyen, annak nem kell tar-
tania attól, hogy kihasználják, ha mindig és mindenkinek megbocsát. A meg-
bocsátás nem jelenti azt, hogy bizalmas légy olyanokkal szemben, akikben 
nem lehet  megbízni!  A megbocsátás  annyit  jelent,  hogy lemondasz  arról, 
hogy büntető ítéletet forgass magadban azzal szemben, aki tudomásod sze-
rint megbántott téged, és szerinted megérdemelné, hogy megbüntesd őt ezért. 
Megbocsátani tehát annyit jelent, mint Rám bízni a büntetéssel foglalkozó 
bíráskodást!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
******************************************************

1848.
Kérdező: NEM ÉRTEK EGYET SZÜLEIMMEL

Szüleim terveivel nem azonos az én elgondolásom magamról.
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HANG: "Drága Gyermekem!
Az a vállalkozás, amelyben szüleid saját és a te jövődet is biztosítva 

látják, mindaddig, amíg az ő kenyerüket eszed, a te számodra csak akkor le-
het egyértelműen visszautasító, ha számodra ez erkölcsileg helytelen. Tehát 
akkor, ha úgy érzed, bűnt követsz el, lelked békéjének mondasz ellent, ha 
igent mondasz nekik. De még ha igent is mondasz, ők akkor sem kötelesek 
követni a te tanácsodat, mivel nem te tartod el őket, hanem ők téged.

Bármennyire is úgy gondolod, hogy számodra egy egészen más életfor-
ma felelne meg jobban, akkor sem önállósíthatod magadat addig, amíg erre 
sem megfelelő erkölcsi (házasság), sem megfelelő anyagi (megélhetés) ala-
pod nincs. 

Minden körülmény alkalmas arra, hogy szeress és légy jó! Tehát min-
den körülményben lehetőséged van arra, hogy lelkiismereted szerint csele-
kedj! Ha azt látod, hogy szüleid helytelen vágányra állítják életük vonatát, 
amelyen te is utazol, akkor feltétlenül lehetőséged lesz leszállnod e vonatról, 
amikor azt Én jónak látom! Én csak azokkal nem tudok együtt utazni, akik a 
rossz döntést hozzák, és nem azokkal, akik mások rossz döntésének követ-
kezményeit kénytelenek szenvedni! Ez utóbbiak nagyon is számolhatnak az 
Én gondviselő szeretetemmel.

Nem ajánlom azt sem, hogy lebeszéld, azt sem hogy rábeszéld szülei-
det azzal a lépésükkel kapcsolatban, amelyet  vállalkozásuk terén hoznak. 
Természetesen  véleményedet  mondd el,  de a  többi  már  nem a te dolgod. 
Anyagi téren te a te életedért felelsz, de csak akkor, ha már önálló vagy e té-
ren! 

A képzelet világa nagyon ellenmondásos tud lenni. Nagyon elképzelhe-
tő az is, hogy életedben rosszabb munkahelyet fogsz ki, mint az, amit szüleid 
vállalkozásánál kellene betöltened! Szüleid döntését pedig csak akkor tudom 
szándékom szerint befolyásolni, ha ők jönnek Hozzám az ilyen problémájuk-
kal. Döntésük következményéért a felelősséget teljesen nekik kell vállalniuk.

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

1849.
Kérdező: LEHET EGY GYERMEK IS ROSSZ?

1. Egy gyermek 7 éves kora után már nem él Istenben?
2. Miért hal meg valaki kisbaba korában? 
3. Lehet átok alatt élni úgy, hogy nem tehetünk róla?

HANG: "Drága  Gyermekem!
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1. Mindenkiben van egy olyan legmélyebb pont, amelyben mindaddig 
boldogító módon jelen van az Isten, amíg az illető ezt számára lehetővé teszi, 
illetve, amíg ennek ellenkezőjét nem szándékolja valaki. Ez gyermeknél, fel-
nőttnél egyaránt így van! Ez nincs korhoz kötve! Létbentartó módon minden-
ben  és mindenkor jelen van az Isten.

Gyermek számára  sem tud  senki  a  gyermek helyett  erkölcsi  ítéletet 
megfogalmazni. A tudva és akarva, ez mindenkinél a jó és a rossz alapja. Té-
vedésben vagytok,  amikor  azt  gondoljátok,  hogy egy gyermek  nem tehet 
rosszat!  Csupán arról  lehet  szó,  hogy nem képes  kivitelezni  a  rosszat!  A 
gyermeknek is van szándékvilága! Ez az, amit  kívülről  nem lehet egyértel-
műen látni. De ettől még van!

Kérdésedre egyértelmű válaszom tehát  ez:  Nincs korhoz kötve Isten 
gondviselő szeretete!

2. Van olyan, hogy egyes szülőknek karmikus sorsukhoz tartozik az, 
hogy alig születik meg gyermekük, máris el kell válniuk tőle.

Van, amikor a gyermek már születése előtt tudja ezt, és a szülők is tud-
ták megszületésük előtt, hogy ez meg fog történni!

Van olyan, hogy a gyermek egyáltalán nem megy biztosra. Ez főleg 
olyankor történik, amikor nem hallgatott  kellően illetékesek tanácsára, mi-
előtt megszületett. 

És van olyan, hogy a gyermeket, tőle független erők hatására, anélkül, 
hogy számíthatott volna rá, visszarendelik a Földről.

Bármelyik eset áll is fenn, mindig igaz az, hogy a halál angyala által 
minden szellemi lény  arra kap felszólítást,  hogy gondolja meg: mindenki 
számára Isten a végső cél! Isten, és nem egy teremtmény!

3. Hogyan lehetne átok alatt élni azoknak, akik átadták magukat Ne-
kem?! Az istenszeretőknek minden javukra válik! Az erkölcsi világban olyan 
győzelmet arattam, annyira legyőztem a világot, hogy még maga az ördög 
sem tudja átok alá vonni azokat, akik ezt maguk is nem akarják! Bízzatok! 
Én legyőztem a világot (János 16;33)!

            Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 
******************************************************

1850.
Kérdező: HOGYAN FEJLŐDJEM TOVÁBB?

További fejlődésünk útját szeretnénk látni!
HANG: "Testvéreim!
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Nekem mindenki testvérem, aki szeretetben akar fejlődni. Tehát nem-
csak formálódni, hanem fejlődni.

Formálódni mindenképpen kell! De fejlődésről csak ott lehet beszélni, 
ahol az "egyre több, az egyre jobb, az egyre tisztább" érzékelhető! Ez pedig 
megfelelő ütemben csak ott érzékelhető, ahol kiteszitek magatokat az Én ál-
dásomnak!

Azt kérdezitek leveletekben, hogy az igazi szeretet útja-e az, amit vá-
lasztani jónak láttok. E kérdésre csak fonák módon tudok választ adni.

Az első lépésben nem az ÚT határoz meg senkit, hanem mindenkinek 
önmagának kell meghatároznia azt az utat, amit vállalt. Ha ez megtörtént, ak-
kor lehet arról beszélni, hogy kit és hogyan határoz meg az az út, amit vá-
lasztott.

Nincs tehát olyan tökéletes közösség, mint ÚT, amelyet ha vállaltok, 
akkor ennek következtében tökéletessé váltok. Csak olyan van, hogy van egy 
ember, aki Engem vállalt, aztán van egy másik és egy harmadik és egy soka-
dik ember is, aki Engem vállalt. Akkor ezeket Én meghatározom. De csak 
ezeket! Ha olyan lép be közösségetekbe, aki lelke mélyén talán szeretne En-
gem választani, de még feltételekhez köti, akkor az ilyen ember mindaddig, 
amíg feltételek nélkül nem dönt Mellettem, sok problémát és akár szenvedést 
is fog okozni a többieknek. De aki Engem választott, azt az ilyen közösségi 
tag nem késztetheti szeretetlenségre, mivel Engem csak feltételek nélkül le-
het választani. Nem lehet feltétel tehát az, hogy csak olyanokkal akar valaki 
egy közösségben élni, akik mindenben olyan tökéletesek, amilyen tökéletes-
séget ő elvárhat a másiktól. Az Enyéimben nem elvárások vannak, hanem tü-
relmes várakozni tudás!

Azért mondtam "fonáknak" válaszomat, mert Előttem nincs jó és jobb 
és főleg legjobb közösség, csupán emberek, személyek vannak, akik erejük, 
szándékuk arányában viszonyulnak  Hozzám.  Az egészen  biztos,  hogy aki 
egész szívét kitárja Felém, annak lelki gazdagodását a közösség legszeretet-
lenebb személye sem tudja akadályozni, sőt, csak gazdagítani fogja! Enyéim 
soha nem lesznek kisebbek a kegyelmi rendben körülményeik folytán! Csak 
nagyobbak! Tehát csak fejlődni fognak, bármilyen körülmény is "szakad" rá-
juk.

Az viszont nagyon természetes, hogy a hová-tartozást jól át kell gon-
dolnotok, de nem olyan szempontból, hogy a másik ember mennyire látszik 
jónak, hanem olyan tekintetben, hogy azok, akikkel együtt akartok haladni, 
azonos irányban, tehát azonos szándékkal akarják-e azt a célt, amit ti kitűzte-
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tek  magatok  elé.  Vagyis,  feltételek  nélkül  akarnak-e  Engem megismerni, 
megszeretni, és Velem együtt élni. Ha igen, akkor a többi már nem döntő! 
Azok tudnak békében utazni  közös fülkében az élet-vonaton,  akik tudják, 
hogy mindannyian ugyanazt akarják. Tehát egyek abban, amit akarnak. A ho-
gyan, az lehet különböző. Ezt kell tudnotok elviselni, s úgy közös nevezőre 
hozni, hogy közben a szeretet ne sérüljön meg.

Megáldalak benneteket az ÉRTELEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1851.
Kérdező: ANYÁM ÁTOK  ALATT VAN?

Rontás van anyámon?
HANG: "Drága Gyermekem!

Kimondhatatlan szeretetem felétek nem teszi lehetővé semmiféle ártó 
erőnek, hogy uralkodjék azokon, akik Engem szeretnek. Én legyőztem azt a 
világot, amely a Gonosz uralma alatt áll! Higgyétek el, hogy szeretném meg-
osztani veletek győzelmem gyümölcsét, ami nem más, mint az a szívbéke, 
amelyet, ha átvesztek Tőlem, akkor azt senki és soha nem veheti el tőletek 
(János 16;33)!

Te nem tudsz megtérni édesanyád helyett! Neki kell elfogadnia, hogy 
Én legyőztem a világot. Te őhelyette ezt nem tudod megtenni! Én sem tudom 
megtenni, hogy bensőleg szabaddá váljék, mindaddig, amíg Engem be nem 
fogad magába úgy, ahogy várom tőle! 

Ne engedjétek, hogy idegileg tönkremenjetek miatta. Ő nem sajnálatra 
méltó, ha nem fogad be Engem. Nem, mert senki sem sajnálatra méltó, aki 
tudatosan olyan életformát választhat magának, amilyet akar. Ha nem fogad-
ja el, hogy védelmem alatt áll, akkor nem is hisz Bennem! És amint igaz az, 
hogy aki bennem hisz, az boldog, úgy igaz az is, hogy aki nem hisz Bennem, 
az boldogtalan. Ne engedjétek, hogy édesanyád hitetlensége miatt boldogta-
lan legyen a család! Rajta nem lehet akarata ellenére segíteni! Ő nem azt 
akarja,  amit  Isten  akar,  hanem azt  akarja,  hogy foglalkozzatok  vele  úgy, 
ahogy azt az ártó erők akarják! Majd ha ki tudja mondani, hogy nem érdekes 
az, hogy ővele mi van, hanem az a fontos, hogy veletek mi van, akkor elindul 
a gyógyulás útján. Amíg ez nem történik meg, addig tégy meg mindent, hogy 
szabaddá válj tőle. Az igazság szabaddá tesz (János 8;32). Az igazság pedig 
Én vagyok (János 14;5)!

Imádkozz,  hogy édesanyád  hallja  meg,  amit  benne,  a  lelkében  oly 
gyakran  tanácsolok  neki.  Imádkozz,  és  kérd az  angyalok segítségét,  hogy 
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meg tudj szabadulni megkötözöttségedtől, és kérd az angyalokat arra is, hogy 
édesanyádat is segítsék arra a benső szabadságra, ahol Lelkemmel találkoz-
hat (2Kor 3;17).

Nagyon szeretlek benneteket, de segíteni csak akkor tudok, ha elfogad-
játok azt a segítséget, amelyre szükségetek van. Ez pedig nem más, mint Lel-
kem irányítása!

Megáldalak a SZÍVBÉKE és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1852.
Kérdező: MIÉRT NEM VÉDI ISTEN AZ ÁRTATLANT?

1. Miért engedi Isten a Gonosz működését?
2. Miért nem védi Isten az ártatlant?
3. Miért halhat meg olyan szülő, akire még szükség volna?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Örülök, hogy neked nem Isten léte, hanem milyensége jelent problé-

mát. Azért örülök ennek, mert sokan így beszélnek: 'Ha volna Isten, akkor 
nem engedné meg a Gonosz működését!' Aki így beszél, az összekeveri e két 
egészen különböző kérdést: van-e Isten, és ha van, akkor milyen az Isten?

A te kérdésed alapján tehát nem Isten léte a probléma, hanem a milyen-
sége.

Isten olyan, amilyen Én vagyok! Aki Velem találkozik, az az Istennel 
találkozik.

Két nagyon érdekes és ellentmondásosnak tűnő kijelentést kell tennem. 
Az egyik így hangzik: Elsősorban és mindenekelőtt az a feladatotok, hogy vi-
gyázzatok Rám, és nem az, hogy arra várjatok, majd Én vigyázni fogok rá-
tok! A másik:  Egyedül és kizárólag csak Én tudlak boldogítani,  boldoggá 
tenni benneteket! E látszat-ellentmondás feloldható, ha egy ideális családra 
gondolsz, melyben nem a gyermek vigyáz a szülőkre, hanem a szülők a gyer-
mekre, de ha elveszítenék gyermeküket, akkor azt élnék meg, hogy boldogsá-
gukat vesztették el!

Drága Gyermekem! Isten a szeretet körén kívül teljesen magatehetet-
len! A szeretet körén belül viszont MINDENHATÓ! Aki Istent szereti, an-
nak Ő a körülményeknek is az Istene. Aki Őt nem szereti, annak körülmé-
nyeit sem tudja "kezelni".

Te úgy gondolod, hogy az lenne a jó, ha Isten nem engedné meg a Go-
nosz ártó működését. Hát most olyat mondok, amit csak az Enyéim értenek 
meg! Isten soha nem engedi meg övéi számára a Gonosz ártó működését! 
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Soha! Az Istent-szeretőknek a pokol összes ördöge sem tud ártani! Az Istent-
szeretőknek minden a javukra válik!

Ezt az utóbbi bekezdést csak a megtért emberek értik meg. Ha talán 
eszükkel nem is, de szívűkkel egészen biztosan megértik!

2. E pontban ugyanazt  kérdezed,  amit az előbbiben,  és Én ugyanazt 
kell, hogy mondjam, mint az előzőkben elmondtam. Isten együtt él az ártatla-
nokkal! Az ártatlan ember olyan, mint a tenger! Felületén tombolhatnak vi-
harok, tajtékozhatnak hullámok, de a mélyben csend és béke honol!

3. A boldogságot tekintve csak Rám van mindenkinek szüksége. Szüle-
tése előtt már mindenki tudja ezt! Az árva gyermekek karmikus sorsa nem 
jelent  erkölcsi  hátrányt!  Mindenki  képes  arra,  hogy jelenlegi  földi  életét 
olyanná formálja,  hogy a következő életében kisgyermekként  árva legyen. 
Van olyan, hogy valaki saját érdekében vállalja ezt, van olyan is, aki mások 
érdekében vállalja ezt. A Földre mindenki kettős feladattal jön: megszente-
lődni és megszentelni. A hangsúlyt azonban van aki az elsőre, és van aki a 
másodikra kénytelen tenni!

Ti a Földön nagyon kis szeletét látjátok még saját életeteknek is. Má-
sok élete pedig szinte teljesen el van rejtve előttetek. Azt ajánlom, ne mondj 
hát könnyen ítéletet sem a teremtményekről, sem a Teremtőről!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

1853.
Kérdező: ANYÁMBAN NINCS SZERETET

1. Anyánk nem szeret bennünket.
2. Sokféle baj gyötör. Sokszor már szeretnék meghalni!
3. Hogy van édesapám? 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban nagyon mostoha a sorsod. Amikor ezt vállaltad, akkor ígé-

retet kaptál az angyaloktól arra, hogy földi életed folyamán nagyon fognak 
ügyelni arra, hogy meg ne fogyatkozzék benső erőd. Neked is, másoknak is 
nagy szükségük van sorsodra! Amint van olyan minta, amelynek bal oldala 
csupa ákombákom, de jobb oldala csodálatosan szép, úgy vagy te is életed-
del. Most főleg a bal oldalát tapasztalod életed művének. De hamarosan el-
jön az az idő, amikor te is, és mindazok, akik hozzád tartoznak, látni fogjá-
tok azt a jobb oldalt, amely bőségesen kárpótolni fog mindenért. Így fogsz 
felsóhajtani: 'Jaj, de megérte!'
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Anyád, sajnos, nem valósítja meg azt, amiért a Földre született! Való-
ban sajnálatra méltó az ilyen ember, valóban jogosan fáj ez neked, mert Ne-
kem is fáj. Ami benned fáj, az az Én fájdalmam benned, mivel anyád tudta és 
beleegyezése nélkül nem lehet segíteni rajta. 

De ne veszítsd el egészen türelmedet! Ő is meg fog térni egykor. Az 
igaz, hogy addig még nagyon sokat kell szenvednie, de e szenvedések  lesz-
nek azok az eszközök,  amelyek Rám fogják irányítani  szívét.  Te most  az 
imádságon kívül semmit sem tehetsz érte. De ez nem semmi!

2. Azok a testi szenvedések, amelyek lelki szenvedéseiddel együtt je-
lentik  életed  keresztjét,  erődön  felüli  megpróbáltatást  nem  jelenthetnek. 
Szenvedéseid terhét nemcsak az csökkentheti, ha leraksz valamit e teherből, 
hanem az is, ha elfogadod Tőlem azt a többleterőt, amelyet azért kínálok fel, 
hogy mások előtt is tanúságot tudj tenni arról, hogy az Én erőm a te erőd is!

3. Édesapád sokat segít nektek! Minőségileg egészen más az a segítség, 
amelyet most adni tud nektek, de erre nagyobb szükségetek van, mint olyan 
segítségre, amelyet a Földön bárki adni tud a másik embernek.

Te tudod, hogy milyen fontos egy ember életében a szeretet! Mindenki-
nek olyan az élete, mint a szeretete! És mindenkinek olyan a szeretete, mint 
az imája!

A te életed kisugárzó erejéből sokkal többen merítenek erőt,  mint te 
gondolod. A Nekem felajánlott életed energiái az egész világot képesek job-
bá, szebbé, elviselhetőbbé tenni.

Én kimondhatatlanul szeretlek, és nagyon várom, hogy hű legyél a ki-
csiben azért, hogy sokat bízhassak rád (Máté 25;21)!  

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1854.
Kérdező: SZENVEDEM A MAGÁNYT

1. Szeretnék megtérni, visszatérni!
2. Megbántam bűneimet, és könnyek között imádkoztam.
3. Nagyon szenvedem a magányt. Mi a teendőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te már megtértél! Enyém vagy! Bűneid már régen bocsánatot nyer-

tek! Azok már régen  nem léteznek! A  visszatéréssel viszont óvatosan kell 
bánnod, mert nem a vallásos cselekedetek, szertartások a legfontosabbak, ha-
nem a gyakorlati szeretetnek olyan felvállalása, amely békével tölti el szíve-
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det. Csak olyan visszatérésnek  van értelme, amely erőforrás is egyben arra, 
hogy lásd, halld és tedd azt, amit Lelkem benned tőled kíván! 

2. Bűnbánatban ontott könnyeidet angyalaim, mint gyémántokat, oda-
helyezték Isten színe elé, s ekkor megtörtént az, amit kétezer évvel ezelőtt 
mondottam a Mennyország öröméről (Lukács 15;7)!

3. Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke! Az is igaz, hogy Isten szükség-
szerűen  közösség! Természetes tehát, hogy az Isten képére teremtett ember 
nem élhet emberi életet magányosan!  De vigyázz!

A magány feloldását kétféleképpen szoktátok elgondolni,  holott csak 
egyféleképpen lehet az olyan, hogy szívbékét biztosítson!

Ti úgy gondoljátok, hogy az oldja fel a magányotokat, ha valakivel él-
tek, holott csak az oldja fel boldogítóan a magányt, ha valakiért éltek. Az el-
sőben mindig ott van az önzés kísértő szelleme. A másodikban az önzés, ami 
a szeretet ellentéte, ki van zárva!

Természetesen lehet a kettő együtt, de a hangsúlyt mindig a valakiért-
re kell tenni, és nem a valakivel-re

Ha tehát úgy akarod feloldani magányodat, hogy boldog légy, hogy ne 
tedd ki magadat csalódásoknak, akkor a  másért élés útját kell választanod. 
Ha ezt választod, akkor Én feltétlenül lehetővé fogom tenni számodra azt, 
hogy találj magadnak olyan társat, aki segíteni fog téged tovább Felém, ha a 
te boldogságodhoz ez szükséges!

Hidd el, Én nagyobb valóság vagyok,  mint bárki és bármi a látható, ér-
zékeitekkel megtapasztalható világban!

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

1855.
Kérdező: MIT JELENT, HOGY JÉZUS AZ ÚT?

Hogyan tudom Jézust ÚT-ként vállalni?
HANG: "Kedves Barátom!

Engem nem is lehet másképpen vállalni, csak ÚT-ként! Sajnos, sokan 
vannak, akik bár Rám hivatkoznak, mégsem Engem vállalnak!

Önfegyelem nélkül, a mulandóság háttérbe helyezése nélkül, szívbéke 
nélkül, örömteli életelveszítés nélkül Engem vállalni nem lehet!

Nem vagyok jelen sem kaszárnyákban,  sem különböző  hatalmi  bár-
sonyszékekben! Nem vagyok jelen az önuralmon kívül semmiféle uralkodás-
ban!  Nem vagyok  jelen  a  bűnben,  az  önféltésben,  az  igazságszolgáltatás 
rendjében!
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Ha Engem akarsz választani, akkor mondj le az előbb felsoroltakról.
Jelen vagyok a kicsikben, a kiszolgáltatottakban, az éhezőkben, az ár-

tatlanul nyomorban szenvedőkben. Jelen vagyok minden szeretetre, jóságra 
rászorulóban. Jelen vagyok az üldözöttekben, a kifosztottakban és minden ir-
galomért esdeklőben. Jelen vagyok az önzetlenül másért élőkben. Jelen va-
gyok az irgalom rendjében!

Ha Engem akarsz választani, akkor élj az előbb felsoroltakért.
Drága Barátom! A Mennyországnak ára van!
Megáldalak a BÁTORSÁG  LELKÉVEL!"

******************************************************
1856.
Kérdező: SZENVEDÉSEM FELAJÁNLÁSÁRÓL

Hogyan kell felajánlanom szenvedéseimet?
HANG: "Drága Gyermekem!

A szenvedéssel kapcsolatban egy olyan területre kérdeztél rá, amely tel-
jesen félreértett terület!

Először is, szó sincs arról, hogy Istennek kedves lenne az, ha valaki 
szenvedést vállal! A szenvedés soha nem lehet értelmes cél a szeretet Istene 
előtt! Csupán arról lehet szó, hogy egy szenvedés  következménye annak az 
odaadottságnak, amely Engem akar képviselni a világ előtt! 

Tehát nem szenvedést, hanem szolgálatot  kell vállalni, még akkor is, 
ha ez szenvedéssel jár együtt! Ez a szemlélet szükségszerűen elromlott ak-
kor, amikor az Én nevemben az Én egyházam vezetői összeszövetkeztek a 
hatalommal, sőt, maguk is a hatalom megszállottjai lettek! Ekkor indult el 
szánalmasan hódító útjára az a felfogás, hogy az önként vállalt szenvedés va-
lami Istennek tetsző dolog! Annak érdekében aztán, hogy ezt át ne gondolják 
a józan gondolkodású emberek, erénnyé emelték a gondolkodásnélküli enge-
delmességet, csakhogy uralmukat biztosíthassák azok, akiknek eszükbe sem 
volt szenvedést vállalni Értem! De hatalmat, uralkodást annál inkább!

Drága Gyermekem! Hidd el, hogy a megváltói szenvedés abban az ér-
telemben, amelyben elterjedt, egy nagyon gonosz dolog, és semmi közöm 
hozzá!

Amennyire Én a földi életet  ismerem, bizonyos vagyok abban, hogy 
feltétlenül bántani fogják azokat,  akik engedik, hogy bennük éljek! (János 
15;20) Ezt a szenvedést kell vállalnia annak, aki életét Nekem ajánlja!

Szeretném, ha megértenél! Nekem nem a szenvedésetek kell, hanem az 
életetek! Elég baj az, hogy a Földön ennek törvényszerű következménye az, 
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hogy emiatt szenvednie kell az Én barátaimnak, gyermekeimnek, tanítványa-
imnak! Elég baj! A Föld pontosan ezért nem lesz soha Mennyország, mert a 
Földön nem lehet meg a szeretet szenvedés nélkül. Sajnos, pokol nagyon is 
lehet a Föld, vagyis, lehet szenvedés szeretet nélkül! A Mennyország tehát a 
szenvedés  nélküli  szeretés!  Aki  erre  törekszik  a  Földön,  az  elveszíti  a 
Mennyországot, és csak narkotikumokkal képes élni a Földön. Aki vállalja a 
szeretettel együtt járó szenvedést, az bár valamit megél a pokol  gyötrelmei-
ből, de még többet a Mennyország édes erejéből.

Ne törekedjen hát senki a szenvedés nélküli szeretésre, még kevésbé 
szenvedésre. Amire törekednetek kell az Én szándékom szerint, az az, hogy 
fogadjatok be magatokba Engem, mint UTAT! Ha soha senkinek nem ártasz, 
ha mindig mindenkinek megbocsátasz, ha mindig segítesz ott, ahol erre lehe-
tőséget kapsz, akkor bőséges szenvedésben lesz részed éppen azoktól, akik-
kel együtt élsz. Sorsod kiolvashatod Máté 10; 34-39-ből, ha befogadsz ma-
gadba!

Megáldalak, hogy vállalni tudd a szeretet útját akkor is, ha ez szenve-
déssel jár! VESS MAGADRA KERESZTET!"

******************************************************
1857.
Kérdező: MEGBOCSÁTHATÓ A GYILKOSSÁG?

Megöltem egy embert! Van erre bocsánat?
HANG: "Drága Gyermekem!

Először  is,  nagyon  szeretlek!  Ha  tudnád,  hogy  a  Mennyországban 
mennyi gyilkos, rabló (lator), mennyi házasságtörő, parázna (Magdolna), En-
gem hitványul megtagadó (Péter) van, csak éppen gőgös ember nincs! Ha 
tudnád, hogy a pokolban mennyi napi áldozó, imádkozó, böjtölő (farizeus, 
főpap) van, csak éppen alázatos ember nincs!

Te alázatos ember vagy. Nincs hát helyed a pokolban! Neved be van 
írva a mennybe!

Drága Gyermekem! Én aztán igazán nem akarlak becsapni! Ha valami 
Nekem érdekem, az az, hogy az IGAZAT mondjam meg neked! És az igaz-
ság az, hogy kimondhatatlanul szeretlek

Amit tettél, az kétségtelenül nélküled is bekövetkezett volna. Csak ak-
kor más úton kellett volna rájönnöd arra, amire így rájöttél: Csak az IRGA-
LOM RENDJÉBEN érdemes élni!

Arra kérlek, ne csak te add át magadat nekem, hanem engedd, hogy Én 
is átadjam magamat neked! Ezt akkor teszed meg, ha elhiszed, hogy szeret-
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lek, hogy benned élek, ha elhiszed, hogy nem létezik jóvátehetetlen cseleke-
det, mert Én a szeretet körén belül mindenható vagyok. 

Tehát az, akiről te úgy gondolod, hogy mivel megölted, ő ezzel rosszul 
járt, ez a látás nem más, mint nagyon szűk, rövid és hiányos látás az örökélet 
szemüvegén át nézve az életet! Ő, mint mondtam, előbb-utóbb meghalt vol-
na e nélkül is! Nem igaz, hogy a rövid élet rosszabb, mint a hosszú élet! Mint 
ahogy nem igaz, hogy a hosszú élet jobb, mint a rövid élet! 

Ölni nem azért nem szabad, mert ezzel megrövidül valakinek az élete! 
Ölni azért nem szabad, mert aki öl, az önön magát roncsolja lelkében. De 
nincs az a lelki roncsolás, amelyet Én meg ne tudnék gyógyítani, ha valaki 
erre Nekem lehetőséget ad!

Ha megbántad tettedet, akkor már el is indult benned az Én gyógyító 
erőm. Ez független a földi igazságszolgáltatás jogi perrendtartásától!

Higgy jobban Bennem. Adj hálát azért, hogy szeretetemnek nincs sem 
határa, sem akadálya, ha alázatosan elfogadod azt, hogy lelkedben éljek!

             Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
******************************************************

1858.
Kérdező: HOL HIBÁZTAM? MI VAN LEÁNYOMMAL?

1. Miért kellett leányomnak fiatalon meghalnia?
2. Hol van most ő?
3. Miben hibáztam én?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a mérhetetlenül sok szenvedés, amelyen neked keresztül kellett 

menned, a te számodra gyakran igazságtalannak és értelmetlennek tűnt, mert 
valóban igazságtalan is volt. Igazságtalan, de nem értelmetlen.

Igazságtalan volt, mert nem igazság az, hogy neked, mint gyermeknek 
rossz  körülmények  között  kell  felnőnöd,  mint  anyának el  kell  veszítened 
több gyermekedet, csalódnod kellett férjedben stb. Mindez nem igazság! Ez 
pokol! Ha ehhez még hozzáadod azt, hogy Engem sem ismerhettél úgy, hogy 
Tőlem vigaszt, bátorítást, erőt kérj, akkor valóban érthető, hogy teljesen el-
ment a kedved az élettől, és inkább szerettél volna meghalni, mint tovább ci-
pelni nehéz keresztedet.

Most  nem  részletezhetem,  mert  ha  részletezném,  akkor  egy  egész 
könyvet kellene írnom, csupán utalok rá, hogy miért nem volt értelmetlen az, 
ami veled történt.
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Ha valaki egy ember életét csupán pár évtized hosszával akarja felmér-
ni,  akkor  szinte  kivétel  nélkül  minden  ember  élete  értelmetlennek  tűnik. 
Szinte mindenütt azt látni, hogy a földi élet pár évtizedében a jók általában 
rosszul járnak, a rosszak pedig általában jól járnak. A nagyon jókkal és a na-
gyon rosszakkal feltétlenül ez a helyzet! 

Nekem, aki a legjobb voltam a világon, keresztre feszítve kellett meg-
halnom aránylag fiatalon! Azok a hadurak, akik százezreket, milliókat gyil-
koltatnak le, általában ágyban, párnák közt halnak meg idős korukban.

Csak akkor van remény értelmet adni az ember földi életének, ha elfo-
gadjátok, hogy nem a földé az utolsó szó. Akár elfogadja valaki a reinkarná-
ciót, tehát azt, hogy sok életen át vándorolva tisztulhat meg az örök életre te-
remtett lélek, akár úgy gondolja valaki, hogy a földi élet után folytatódik to-
vább a másik világban a lélek megtisztulása, mindenképpen csak akkor értel-
mes egy ember élete, ha a bűn elnyeri büntetését, és a jó megkapja jutalmát.

Előző életeidről azért nem akarok most beszélni, mert elég kell legyen 
számodra az, ha tudod: senkinek sem az Isten ácsolja keresztjét, hanem min-
denki saját magának ácsolja azt! És senki sem tud tökéletesedni másnak a ke-
resztje által, csak a maga keresztje által. Ha ezt elhiszed Nekem, akkor elin-
dultál a benső béke felé. Ha nem hiszed el, ez akkor is igaz, csak éppen nem 
segít rajtad.

2.  Gyermeked  csodálatosan  jó  és  szép  helyen van!  Az  az  állapot, 
amelyben ő van, a földi világ összes boldogságával sem mérhető össze! Ő 
előre tudta, már születése előtt, hogy mi vár rá, de földi halálának körülmé-
nyei nem voltak ismeretesek előtte. Ő valójában érted vállalta, hogy le fog 
születni a Földre általad, mert tudta, hogy a te szereteted iránta sok bajtól fog 
megóvni téged.
Most úgy gondolod, hogy téged veszteség ért, de ez csak látszat, mert ő vár 
reád, és hidd el, bármilyen hosszúnak is tűnik a földi élet, csupán egy piciny, 
jelentéktelen időrés, amely után találkozhattok abban a boldogságban, amely-
nek tartalma semmiképpen sem szorítható időkeretbe! Életed hátralévő ré-
szében nagyon jól teszed, ha mindenkinek megbocsátó szeretetben élsz, mert 
így válsz alkalmassá arra, hogyha véget ér földi életed, akkor ne kelljen töb-
bé elválnod Julikától.

 Ő sokat foglalkozik veled, és sokat segít téged. Szinte őrangyaloddá 
vált! Persze, vannak már őelőtte is melléd rendelt angyalok, akikkel ő nagy 
boldogságban várja a találkozást veled! 

3. Semmi értelme annak, hogy magadat hibáztasd! Kétségtelen, hogy 
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sokat vétettél életedben. E vétkek is okai voltak szenvedéseidnek. De ezek 
csak a te életed szempontjából voltak ártóak! Jó a bűnbánat, de nem jó a bűn-
tudatban élés! Aki megbánta vétkeit,  az ne rágódjon tovább rajtuk. A bűn 
nem más, mint lelki betegség! Mindenki csak önmagát tudja lelkileg megbe-
tegíteni! Aki egyszer meggyógyult, annak nem szabad azon keseregnie, hogy 
beteg volt! Te már nem vagy beteg lélek! Benned élek, és ahol Én jelen lehe-
tek, ott jelen kell lennie annak a békének is, amit ígértem mindazoknak, akik 
befogadnak Engem magukba!

Hidd el hát, hogy azon az úton haladsz, amely abba az örök hazába ve-
zet, ahol véget nem érően találkozhatsz Velem, gyermekeiddel és mindazok-
kal, akik akár földi életükben, akár más életükben már befogadtak Engem 
önmagukba!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

1859.
Kérdező: MIÉRT BÁNTANAK ENGEM?

1. Miért bánt szóval engem a fiam?
2. Miért durva hozzám a férjem?
3. Milyen alapon von engem felelősségre sógornőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
Három olyan kérdést tettél fel Nekem, melyeket nem Nekem, hanem 

fiadnak, férjednek és sógornődnek kell feltenned!
Ha így tetted volna fel a kérdéseket:
1. Hogyan kell viselkednem, ha szóval bánt a fiam?
2. Hogyan kell viselkednem, ha durva hozzám a férjem?
3. Hogyan kell viselkednem, ha sógornőm felelősségre von?
 Mondom, ha így tetted volna fel kérdéseidet, akkor tudnék válaszolni. 

De így nincs az az Isten, aki olyasmire vállalkozna, amit te kérsz!
Mások magatartását,  gondolkodását  nincs  értelme boncolgatni.  Rájuk kell 
kérdezni, és el kell gondolkodni azon, amit válaszolnak!

Ha azt akarod, hogy boldog légy, márpedig azt akarod, akkor saját gon-
dolkodásodat kell átalakítanod, és nem arra kell várnod, hogy majd a másik 
átalakítja a gondolkodását. Mindenki csak saját gondolkodását képes átalakí-
tani. Isten sem tudja senkinek átalakítani a gondolkodását! A boldogságnak 
pedig ez az útja. Márk evangéliumában 1;15-ben ezt olvashatod: "Betelt az 
idő, elérkezett hozzátok az Isten országa, alakítsátok át gondolkodásotokat és 
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higgyetek a jó hírben!"
E gondolkodás-átalakításnak a  módja  pedig az,  hogy minden reggel 

szánj Rám 5-10 percet, és beszéld meg Velem, hogy az elinduló napon mit és 
hogyan kell tenned! Ha ezt megbeszélted, akkor kérd áldásomat, és indulj el, 
hogy megvalósítsd azt, amit megbeszéltünk.

Drága Gyermekem! Én csak annak tudok segíteni, aki időt szán Rám! 
Tudom, hogy tele vagytok sok-sok problémával és nehézséggel, nektek pedig 
tudnotok kell, hogy Én nagyon szeretnék segíteni. De úgy nem tudok, hogy 
másokat javítsunk meg, csak úgy, hogy mindenkinek elmondom, mi a teen-
dője saját magával. A helyzet az, hogy önmaga felett mindenkinek van hatal-
ma, ha akarja, hogy legyen. De mások felett senkinek sincs. Nekem sincs. Én 
csak azzal tudok együtt élni, aki átadja magát Nekem. Ez jelenti azt, hogy az 
Istent szeretőknek minden a javukra válik, de az Istent nem szeretőkkel az Is-
ten sem tud mit kezdeni!

Nagyon szeretnék segíteni rajtad! 
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
1860.
Kérdező: ELVÁLÁSRÓL

Lehet-e legjobb megoldás az elválás?
HANG: "Drága Gyermekem!

A legjobb megoldás SOHA nem lehet az elválás! A legjobb megoldás 
mindig a szeretés irányában történhet csak! Az Én Lelkem a kapcsolatok lel-
ke, és aki nem ezt az irányt tartja a legjobbnak, az lehet akármilyen jó szó-
nok, találhat ki akármilyen ideológiát saját igazának igazolására, az nem áll 
az Én Lelkem vezetése alatt!

Aki téged elhagy, annak életében nem vagyok jelen! Ha valakit te el-
hagysz, akkor a te életedben nem vagyok jelen! Más az, hogyha valaki azt éli 
meg, hogy a másik elhagyta őt lélekben, akkor az elhagyott, természetesen, 
tudomásul veheti, hogy ő elhagyott, és Én nagyon mellette vagyok. Ha valaki 
valakit  elhagy, azzal  csak akkor tudok újra találkozni,  ha megbánta tettét. 
Különben nem! A szeretet nem ismer elválást!

A szülő-gyermek kötelék megszűnése sem jelent elválást! Ha egy meg-
kötözöttség  megszűnik,  akkor  nem elválás  történik,  hanem egy kapcsolat 
tisztul!  És ez egészen más! Bennem még jobban egyek azok, akik levetik 
megkötözöttségeiket. Bármilyen tartalmat hordozzanak is a megkötözöttsé-
gek!
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Bízzál Bennem! Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1861.
Kérdező: BÉKÉTLENSÉG VAN BENNEM

1. Miért van békétlenség a mi családunkban?
2. Munkahelyemen úgy érzem, lelkileg "kiégek".
3. Milyen irányban kell jobban fejlődnöm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Békétlenség ott  van, ahol az irgalom rendjét  elnyomja az igazság 

rendje! Amíg úgy gondoljátok, hogy van olyan igazság, amelyet meg kell vé-
denetek, addig a szeretet nem juthat szóhoz. Csak ott, ahol megértitek azt, 
hogy az igazságot nem kell védeni, mivel azt le sem lehet győzni, csak ott 
tudtok lemondani saját igazatokról.

Az IGAZSÁG Én vagyok! És Én legyőztem a világot (János 16;33)! A 
GYŐZTES oldalán áll tehát az, aki Engem befogad életébe. Ez akkor is így 
van, ha bántják, és akkor is, ha elismerik őt!

Akiben van kellő önfegyelem, az tud hallgatni. Aki tud hallgatni, azzal 
nem lehet veszekedni. Veszekedéshez legkevesebb két fegyelmezetlen ember 
kell!

2.  A  mun-
kahelyeden is gyökérproblémád az erős igazság-érzeted. Rá kell hangolód-
nod, meg kell tanulnod, hogy neked nincs más dolgod, mint naponta felmér-
ni, hogy mi a te teendőd. Hidd el, hosszú távon mindig az jár rosszul, aki 
nem végzi el, illetve nem jól végzi el saját munkáját. Kétségtelen, hogy rövid 
távon az, aki nem végzi, vagy nem jól végzi munkáját, az mások életét meg-
nehezíti. De hát a földi élet ilyen! Itt nem a mennyországban éltek!

Ne akarj más életében rendet teremteni (hacsak az illető nem kér meg 
erre!), mert abból csak ellenségeskedés származik, és valóban képes minden 
"kiégni" azok lelkéből, akik az ilyen rendteremtésre vállalkoznak!

3. A fentiekből adódik, hogy milyen irányban kell jobban fejlődnöd. 
Az IRGALOM rendjét kell jobban kiépítened magadban, ha szíved békéjét, 
melyet Tőlem átvettél, meg akarod őrizni.
   Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS és az IRGALOM LELKÉVEL!"

******************************************************
1862.
Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK

1. Férjem halálát megakadályozhattam volna?
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2. Hiányoznak a pécsi engesztelő órák!
3. Nem szeretném gyermekeimet elveszíteni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Semmi értele annak, hogy vádold magadat! Férjed halála, vagy in-

kább így mondom, földi életének végső határa már születése előtt tudott volt 
előtte. Nem szabadna engednetek, hogy a mulandósággal kapcsolatban - és a 
földi élet is ide tartozik- komoly bűntudatban éljetek. Még akkor is, ha valaki 
tudatosan elveszi embertársa életét,  ami gyilkosság, amennyire a bűnbánat 
nagyon helyén való, a bűntudatban élés nem Tőlem van! Ha valaki bármilyen 
bűnét egyszer már belátta és megbánta, akkor hinnie kell az Isten irgalmas 
szeretetében!

2. Otthon is tarthatsz  u.n. engesztelő órákat!  Otthon is  megoldhatod 
azt, hogy Hozzám fordulj, és kérd az Én erőmet, vigasztalásomat, tanácsai-
mat. A HANG 1. könyvében azért szóltam bővebben a PÁRBESZÉD-IMÁ-
RÓL,  mert  nagyon  szeretnélek  benneteket  lelketek  legmélyén  gyógyítani. 
Nélkülem nem lehet békében elviselni a földi életet! Nélkülem csak bódulat-
ban tudtok vánszorogni azon az úton, amit földi életnek neveztek!

3. Gyermekeid nem a te gyermekeid, hanem Isten gyermekei! Ha meg-
kötözöd magadat velük, akkor bálványimádóvá válsz, és a jövőd semmikép-
pen sem lehet bensőleg békés. Csak aki tudomásul veszi, hogy nem gyerme-
keiért kell élnie, hanem Értem, aki megérti, hogy aki jobban szereti családját, 
mint Engem, az sem családját, sem önmagát, sem Engem nem tud helyesen 
szeretni, tehát szükségszerűen a boldogtalanság útját építi ki magának, és a 
csalódások sorozatát éli meg, csak az remélheti, hogy boldogságban találkoz-
ni fog Velem már a földi életében is!

Szeretettel  kérlek,  törekedj  úgy szeretni  gyermekeidet,  ahogy az  Én 
Anyám szeretett Engem! Ő rájött, hogy akkor tesz Nekem a legjobbat, ha ki-
lép az életemből. Amikor erre rájött, akkor béke és harmónia épült ki közöt-
tünk. Addig sok és nagy feszültséget kellett átélnie. Ha elolvasod az evangé-
liumokban azokat a részeket, amelyek kettőnk kapcsolatát, találkozását írják 
le, akkor megérted, hogy mit jelent: nem személyekben, hanem feladatokban 
kell gondolkodnotok!

Nagyon szeretlek, és megáldalak LELKEM  BÉKÉJÉVEL!"
******************************************************

1863.
Kérdező: A NYOLC BOLDOGSÁGRÓL

1. Lopás ellen a riasztót és a lelkére beszélést jónak tartod?

2003.



2. Csoportunk jó úton halad?
3. A nyolc boldogságról szeretnék többet tudni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Aki tolvaj, az nem akar lelepleződni. Ezért hasznos védelmi eszköz 

a riasztó berendezés! De ha egy tolvaj tudja azt, hogy nem lesz komoly kö-
vetkezménye tolvajlásának, akkor a riasztó berendezés sem használ  sokat. 
Bár hallgatnának rátok az elfogott tolvajok! A megszégyenítésen kívül na-
gyobb hatékony eszközzel nem rendelkeztek. Az okosságot és az óvatosságot 
mindenképpen komolyan kell vennetek!

2. Ahol és ameddig az Én nevemben jöttök össze, ott és addig rossz 
úton nem járhattok! Ha kéritek Lelkem irányítását, ha kéritek angyalaim se-
gítségét, ha tanulni, önzetlenül jobban szeretni és megbocsátani jöttök össze, 
akkor növekedtek Bennem!

3.  Lelki  szegény az,  aki  lelkére,  lelkiismeretére  hallgatva szegényíti 
magát, és nem az, aki valamilyen katasztrófa miatt lett szegény!

Az a szomorú boldog, aki amiatt szomorú, hogy az emberek nem sze-
retik a SZERETETET! Tehát az, akivel Én megoszthatom az Én szomorú-
ságomat.

Azok a szelídek a boldogok, akik az erő világa értékeinek (katonaság!) 
ellene mondanak! Ezek legyőzhetetlenek. Csak ők birtokolhatják a háború-
ság és gyűlölködés nélküli Földet!

Azok az igazságra szomjazók a boldogok, akik egyetlen erkölcsi igaz-
ságot ismernek és fogadnak el. Ezt pedig így hangoztatják:  szeretnünk kell  
egymást!

Azok az irgalmasok a boldogok, akik kiszakították magukat az igazság 
(jogi igazság) rendjéből, és átültetődtek az irgalom rendjébe!

Azok a boldog tiszta szívűek, akik szándékukban egyértelműen döntöt-
tek a nem-ártás, megbocsátás és segítő szolgálat mellett! Ezek az igazi TISZ-
TÁNLÁTÓK! Ezek látnak legtöbbet az Istenből!

Azok a boldog békességben élők, akikben Én otthonra találtam a Ma-
gam számára. Azokban vagyok otthon, akik tudják, hogy Isten bármilyen kö-
rülményben békét tud és akar is adni szívükbe. Akik tudják, hogy az Istent 
szeretőknek minden javukra válik.  Akik tudják, hogy nem magukon kívül 
kell keresniük a boldogságukat, ami nem más, mint a szívbéke!

Azok az igazságért  szenvedők a boldogok, akik Rám hallgatva elfo-
gadják e kívánságomat: Inkább szeressétek ellenségeiteket!

Megáldalak benneteket a BOLDOGSÁG LELKÉVEL!"
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******************************************************
1864.
Kérdező: MIÉRT NEM JÓK A PAPOK?

1. Hogy tudta megtenni egy pap azt, amit megtett ellenem?
2. Miért nem tud egy püspök megfelelően intézkedni?

HANG: "Drága Gyermekem!
Mindkét  kérdésedet  nem Nekem,  hanem azoknak kellene  feltenned, 

akikre vonatkozik. Én csak olyan kérdésre tudok válaszolni, amely kérdés a 
te magatartásodra vonatkozik. Isten nem akar veled együtt bosszankodni má-
sok helytelen viselkedése miatt,  és azt sem akarja, hogy a te kívánságodra 
majd móresre tanítsa azokat, akiket te Isten elé állítasz.

Mit kell tenned, ha egy pap szeretetlen veled szemben? 
Mit kell tenned, ha egy püspök nem szándékod szerint jár el?

Ha ezeket kérdezted volna, akkor tudnék válaszolni. De te azért nem ezeket 
kérdezted, mert magad is tudod e kérdésekre Isten válaszát.

Örülj annak, hogy azok, akik Engem szeretnek és keresnek, bárhol is 
élnek és bármit is tesz velük bárki, Rám mindig számíthatnak! Soha és senki 
el nem szakíthatja Tőlem azokat, akik átadták életüket Nekem! Kivételt nem 
ismerő módon a világon semmi nem szükséges eszközszerűen, vagyis úgy, 
hogy nélküle meg ne lehetne valósítani a békét biztosító kapcsolatot Velem. 
Én csak a BŰNBEN nem vagyok jelen. Másutt mindenütt föllelhető vagyok!

Bízd rám magadat, ahogy Én már régen rád bíztam Magamat! Higgy 
abban, hogy minden javadra válik, még maga az ördög is, ha te Engem sze-
retsz, ha Istent szerető vagy! Nemcsak a GYŐZTES oldalán állsz, de  magad 
is győztes vagy, ha Én szívedben otthonra leltem!

Maradj hűséges, és megnyered az ÉLET KORONÁJÁT! 
Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1865.
Kérdező: BENNEM ÉS VELEM...

Sok furcsa dolog történt bennem és velem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Azok az  események,  amelyek veled és benned történtek és történnek, 
csak annyiban jogosultak Velem kapcsolatba kerülni,  amennyiben neked a 
szeretet megélésében és kibontakoztatásában szükséged van erre!

Problémád ne az legyen, hogy veled és benned mi játszódik le, hanem 
az, hogy hol, mikor és hogyan tudsz segíteni azokon, akikkel kapcsolatba ke-
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rülsz. Hidd el, hogy ez az egyetlen az, ami a lényeg! Azt, hogy mi a teendőd, 
bárki elmondja neked, aki körülötted él!  Neked az volna a legfontosabb, 
hogy őrizkedj a rendkívüliségektől, mert a REND Lelke az Én Lelkem, és 
nem a rendkívüliségeké!

Földi életemben mindig arra törekedtem, hogy ne legyek rendkívüli, 
mert az a program, amit lehoztam közétek, az önmagatokat is átlépni képes 
szeretet-program, megtorpan ott, ahol valaki rendszeresen megbotlik önma-
gában. 

Az  élet  elvesztésének,  aminek  fontosságát  annyira  hangsúlyoztam, 
hogy e nélkül nem is lehetséges a boldog örökélet megnyerése, az az útja, 
hogy azoknak tegyétek szebbé az életét, akikkel együtt éltek!

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

1866.
 Kérdező: PÁPA ÉS SZENT PÉTER

1. Lehet kereszténnyé tenni egy országot erőszakkal?
2. A pápalátogatás annyira fontos?
3. Jézus Péterre építette az egyházát?

HANG: "Drága Gyermekem!
Te nagyon józanul gondolkodsz. Adj ezért hálát! Ne engedd soha, hogy 

józan eszedet különböző tekintély-érvek félreállítsák!
1.  Nincs a Földön keresztény ország! Csak megkereszteltek  országa 

van! Aki megkeresztelt, az semmiképpen sem lesz a megkereszteltsége által 
keresztény!  Nem  különböző  szertartások  bűvészmutatványai  által,  hanem 
gondolkodásotok,  és  ennek következtében  magatartásotok  megváltoztatása 
által lehettek keresztények.

Minden szertartásnak elsősorban lepecsételő, és nem valamit megvaló-
sító  jellege  van!  Minden  megkeresztelt  csak  akkor  lesz  keresztény,  ha 
IGENT mond az Én életemre! E nélkül ezer római pápa keresztelése sem 
tesz kereszténnyé senkit, csak megkereszteltté! Ez még a gyermek-kereszte-
lésnél is így van! Az ex opere operátó szentségi hatékonyság, vagyis az a fel-
fogás, hogy a szentségi jel meg is valósítja azt, amit jelez, semmiképpen sem 
magyarázható valami földöntúli automatikának! Szentségekre nem az Isten-
nek van szüksége, hanem nektek, földi embereknek! Isten bármiféle szentség 
nélkül is azt tehet, amit akar. De ti, ha erőforrásnak használjátok a szentsége-
ket, akkor nagyszerű találkozásokat biztosítanak ezek Velem! De ha lelketlen 
automatikában gondolkodtok a szentségekkel kapcsolatban, akkor nagyon té-
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vedtek! Minden lepecsételésnek csak ott van értelme, ahol van lepecsételni 
való! Ezt minden kisiskolásnak meg kell értenie! Senki nem lesz tudtán kívül 
Isten gyermeke egy szertartás által úgy, hogy anélkül ne lehetne az! 

Arra a kérdésre pedig, hogy mi a rendes és mi a rendkívüli út,  csak 
annyit mondhatok, hogy semmiképpen sem lehet rendesnek nevezni az em-
beriség életében azt, amit  töredék választ,  azzal szemben, amin milliárdok 
járnak. Itt nem egy olyan igazságról van szó, amely akkor is igaz, ha csak egy 
ember képviseli milliárddal szemben. Ennek természetesen semmi köze az 
Általam említett életre vezető keskeny úthoz, és a romlásba vezető széles út-
hoz. Itt egy erkölcsi magatartásról van szó, amely területen Isten nem lehet 
igazságtalan! A keskeny úton nem azok járnak, akik bizonyos szertartásokat 
vállaltak, hanem azok, akik elfogadtak Engem tudatállapotuknak megfelelő-
en jó szándékkal ÚT-nak! Tehát azok, akik úgy élnek, hogy szívüket kinyi-
tották a szeretetben való növekedés irányába!

Szó sincs tehát arról, hogy Magyarország, a lényeget tekintve, keresz-
tény ország lenne! Senki nem tehet mást kereszténnyé, csak megkereszteltté. 
Első királyotok sem, és Isten sem tehet senkit kereszténnyé erőszakkal!

2.  A pápalátogatás  van,  akinek  fontos,  van,  akinek  nem fontos.  Se 
jobb, se rosszabb nem lesz senki tőle! A pápa és sokan mások úgy gondolják, 
hogy jót tesznek, ha segítik e találkozást. Amennyiben szándékuk jó, annyi-
ban jót tesznek ezzel, de nem ettől lesznek jobbak másoknál. Mindenki attól 
lesz egyre jobb, hogy minél előbbre halad az ellenség-szeretés útján. Mert ez 
a  lényeg!  IRGALMASSÁGOT AKAROK! Amennyiben a  pápa ezt  segíti 
elő, annyiban fejlődik lelkileg, amennyiben nem erre teszi a hangsúlyt, nem 
fejlődik lelkileg!

3. Egységesítő elvnek lennie kell! Pétert, mint nős embert, láttam legal-
kalmasabbnak arra, hogy a többieket Lelkem erejével összefogja. De nem 
hagytam kétséget afelől, hogy abban a pillanatban, mihelyt nem az Én gon-
dolataim vezérlik, elhatároljam Magamat tőle (Máté 16;23).

Ami pedig a kulcsokat illeti, azok csak akkor tudnak nyitni, ha zárat 
nyújt hozzá valaki. E kulcsokkal történő bezárásnak csak annyiban van értel-
me, amennyiben valaki nem nyújt kulcsot a nyitás érdekében. Egész tanítá-
som egyöntetűen hirdette, hogy nem lehet aktív módon bezáró szerepe az Ál-
talam Péterre bízott kulcsoknak. Teljes képtelenség, hogy e kulcsokat bárki 
is zárásra használni tudná, ha egy lélek ki akarja nyitni Felém a szívét! Ez el-
lene mondana istenségemnek, emberségemnek egyaránt.

Az úgynevezett joghatóság szintjén korlátozott feloldozások nem érin-
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tik a lényeget!  A lényeg e téren csak olyan tisztánlátásból  eredhet,  amely 
egyedül Istennek sajátja, s földi embernek soha át nem adhatja a földi ember 
korlátoltsága miatt. Isten senkit sem tehet bábuvá! Ha pedig embertől függe-
ne, hogy akit feloldoz, annak Isten megbocsát, akit nem, annak pedig Isten 
sem tud megbocsátani, akkor a feloldozás szentsége nem az emberért lenne, 
hanem az Istenért. Nem embernek, hanem Istennek adna lehetőséget az IR-
GALOMRA! Aki így gondolkodik, az káromkodik!

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Légy továbbra is hű Hozzám! 
Hozzám, aki benned élek, és Lelkemmel irányítani tudlak mindaddig, amíg 
fontosabb számodra az első kegyelem, tehát  a józan ész,  mint  a tekintély 
alapján történő ész nélküli engedelmesség!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1867.  
 Kérdező: ŐRANGYALOKRÓL
 Őrangyalokról, szentekről kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!

A védőszent és az őrangyal olyan értelemben ugyanaz, hogy mindegyik 
segít téged abban, amiben segíthet. De nem ugyanaz olyan értelemben, hogy 
a védőszent minden esetben emberként élt és halt meg a Földön, míg az őr-
angyalok  általában  olyanokból  kerülnek  ki,  akik  soha  nem születtek  le  a 
Földre.

Ha egy szentté avatottnak nevét azzal a tudattal viseled, hogy Ő szá-
modra példakép, akkor az az égi lény különösen segíteni akar neked, ha erre 
lehetőséget kap tőled. De választhatsz magadnak más névvel nevezettet is a 
szentek közül, ha lelkedben rokon vonást vélsz felismerni vele kapcsolatban. 
Akkor ő is védőszented lehet. A Földet szentként elhagyottak nem választa-
nak maguknak földi szponzoráltat, hanem ti választjátok őket égi szponzo-
roknak a magatok számára.

Az őrangyallal más a helyzet. Őrangyalt a mennyei Atyátok állít mellé-
tek, hogy ellensúlyozzák, kivédjék az ártó erők hatását. Hatékonyságuk óri-
ássá növelhető hitetek által!

Ne tartsd furcsának, hogy nem közvetlenül Tőlem vehetitek át azokat a 
kegyelmeket, amelyekre szükségetek van, de a szeretet országában az egy-
másra-utaltság a természetes!

Szeretettel figyelmeztetlek arra, hogy ne a szentektől és az őrangyalaid-
tól várd üdvösségedet! Az egész Mennyország sem tud segíteni neked, ha te 
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nem teszel meg mindent azért, hogy növekedj a szeretetben! Az égi lények e 
tekintetben  csak arra valók,  hogy segítsenek,  de arra nem, hogy helyetted 
megjavuljanak! 

A te akaratod az a kis fogaskerék, amelynek hozzá kell idomulnia az 
angyalok, a szentek életének nagy fogaskerekeihez, hogy az ég felé tudj len-
dülni! Ők pontosan úgy, mint Én, érted és veled mindent, de helyetted sem-
mit!

Tiszteld a szenteket, szeresd őrangyalodat (mindenkor csak EGY közü-
lük a legfőbb szolgálód!), de ne feledd, hogy ennek valóságtartalmát az iga-
zolja, ha szolgáló szeretettel szereted a rászorulókat ott, ahol élsz, és minden-
kor meg tudsz bocsátani az ellened vétőknek! E nélkül semmit sem érnek a 
jámborsági gyakorlatok!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  KEGYELMÉVEL!" 
*******************************************************

1868.
Kérdező: CSALÁDOMÉRT MIT KELL TENNEM?

Szeretnék családommal jó kapcsolatot kiépíteni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Minden jó kapcsolat alapja a Velem kiépített jó kapcsolat. Ha naponta 
szívügyeddé tudod tenni azt, hogy Én szóljak általad, Én szeressek szíveddel, 
akkor minden jó szándékú emberrel meg fogod találni a hangot. Ha valaki 
nem jó szándékú, azzal Én sem tudtam, és ma sem tudom megtalálni a han-
got.

Az anyagi áldozatokat kívánó tanfolyamokat meg kell gondolnod, mert 
a szerető szolgálathoz szükséges energiákat Én mindenkinek ingyen adom. 
Mindig csak azt érdemes megtenni, ami halálod óráján örömmel fog eltölte-
ni! Ez pedig mindig a másokért élés irányában helyezkedik el.

Vigyázzatok,  nehogy önzésbe ágyazott  legyen a különböző tanfolya-
mokon szerezhető ismeret birtoklása azzal az ideológiával, hogy majd má-
soknak váltok ezzel jobban hasznára. Kell szerezni ismereteket, de csak azok 
az ismeretek segítik lelki fejlődéseteket, amelyek gyökerei az evangéliuma-
imban megtalálhatók.

Nagyszerű erőforrás a HIT, de súlyos károkat okoz, ha babonává deg-
radálódik. A babona az az elrontott hit, amely által valaminek olyan erőt tu-
lajdonítotok,  amelyet  annak Isten nem adott.  A pszichotronikát  is  minden 
esetben ilyen értelemben vizsgálatnak kell alávetni. Csak az jó benne, ami-
ben Én felismerhető vagyok!
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Férjed természetét megváltoztatni nem tudod. Meg kell tanulnod, hogy 
együtt élj egy olyan természetű emberrel, akire gyakran rávetődik a depresz-
szió árnyéka.

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

1869.
Kérdező: VASÁRNAPRÓL, IMAFORMÁRÓL, GYÓNÁSRÓL

1. Hogyan szenteljem meg a vasárnapot?
2. Egy gyülekezet imaformáját tegyem-e magamévá?
3. Milyen sűrűn gyónjunk?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amikor az Úr napjának megszentelésére hívja fel figyelmeteket a 

KŐTÁBLÁRA vésett törvény, akkor tudnotok kell, hogy az ott olvasott szö-
veg "másolat"! Igen. Szívetekbe írt törvények "másolatát" olvashatjátok le a 
KŐTÁBLÁKRÓL!

Az Úr napját az Úr napjává az teszi, hogy e napon ünnepeltek, mégpe-
dig örömünnepet ünnepeltek! Örülnötök illik e napon Nekem, és örömet kel-
lene okoznotok e napon egymásnak! Pihenés és örülés Istennek, embertár-
saknak egyaránt. Ez az Úr napjának a lényege. Ez a testi-lelki pihenés napja!

Különböző  felekezetek  különböző  jámborsági  rendezvényeket  is  be 
szoktak iktatni e napra. A lényeg azonban a pihenésen, és azon az örömön 
van, amit az Isten és ember iránti szeretet ébreszt fel szívetekben.

2.  Ne  tedd  magadévá  semmiféle  gyülekezet  hivatalos  imaformáját! 
Még Én is, amikor imádkozni tanítottam tanítványaimat, akkor is nem azt 
mondtam, hogy mit imádkozzanak, hanem azt, hogy hogyan imádkozzanak. 
Ezt  mondtam:  "Így imádkozzatok!"  és  ezután  mondtam el  a  Miatyánkot. 
Hidd el, nincsenek varázsszavak, amelyekkel el lehet bűvölni az Istent, ame-
lyekkel üzembiztosan hatni lehet akaratára! Akkor imádkozol jól, ha lelkedet 
Istenhez emeled. Az ilyenkor megformált szavak csupán eszköz jellegűek! 
Sőt! Szavak nélkül is lehet imádkozni!

3. Jó, ha valaki évente egyszer elvégzi szentgyónását. A gyónás akkor 
igaz és szent, ha nem bűnvadászás előzi meg, hanem szeretetlenségeiteket, 
önzéseiteket belátva, fájlalva várjátok és a gyónásban átéljétek a felszabadí-
tás, feloldozás örömét!

A test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kevélysége által szinte 
naponta okozott sebek gyógyítására nem kell gyónásig várni. Az esti lelkiis-
meretvizsgálatban, tehát abban a pályamódosításban, amelyet naponta illő el-
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végeznetek, bőséges lehetőségem van arra, hogy megnyugtassam, gyógyít-
gassam botlások miatt háborgó, fölvérzett szíveteket, lelketeket. Ha évente 
egyszer elvégzed szentgyónásodat, akkor nyugodtan áldozhatsz minden alka-
lommal, amikor erre lehetőséged van, vagyis minden szentmisén.

Aki a gyakori gyónást szorgalmazza, az nem jól ismer Engem, és nem 
ismeri jól a ti szívetek boldogság utáni vágyát sem. Az nem a ti békéteket 
tartja elsősorban szem előtt, hanem egy olyan Általam nem kívánt papi hata-
lom hangsúlyozását, amely inkább infantilizálni, semmint érett nagykorúság-
ra nevelni akar benneteket!

Ne féljetek Tőlem! Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és 
az élet nyomorúságainak, botlásainak terhét hordozzátok, és Én önmagam-
mal táplálva titeket, erőt, bátorítást, bizalmat öntök szívetekbe! Meg akarlak 
ajándékozni benneteket azzal a benső szabadsággal, ami az Én békémet oltja 
belétek. Ezért maradtam itt  közöttetek a kenyér és bor színében, hogy így 
táplálva benneteket erősödjetek Bennem!

Semmiféle szentséget nem találtam ki tehernek! Márpedig, aki gyakran 
gyónik, és azt mondja, hogy neki ez nem teher, hogy örül, ha gyónhat, az 
nem mond igazat. Az Én szeretetem nem igényli azt a gyakori bűnbevallást, 
amit annyira hangoztatnak azok, akik nem segíteni akarnak nektek, hanem 
uralkodni akarnak lelketeken. Ismétlem! Elég évente egyszer gyónni annak, 
aki elfogadott Engem Urának, Megszabadítójának.

Az egyszeri gyónást azért tartom fontosnak, mert pszichikailag fontos 
időnként önmagatok feltárása egy olyan személy előtt, akiről tudjátok, hogy 
az Én szeretetemet kell közvetítenie! Sajnos, kevés pap alkalmas erre, s így 
gyakran azok, akik elvégzik gyónásukat, nem felszabadulást élnek át, hanem 
kellemetlen megaláztatást. Lábmosás helyett fejmosást kapnak! Sajnos!

Higgy jobban a Tőlem kapott szabadságban (2Kor 3;17)!
Megáldalak az ERŐ és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
1870.
Kérdező: BÁNT AZ IGAZSÁGTALANSÁG

1. Megtaláltam azt, aki után mindig vágytam.
2. Nagyon nehezen beszélek.
3. Nagyon bánt az igazságtalanság.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha olyan után vágyódsz, ami magadon kívül van, akkor soha nem 

fog békét találni lelked. Bár szükségetek van arra, hogy rajtatok kívül is le-
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gyen "érdekeltségetek", de soha nem valami "hiány" pótlására, hanem arra, 
hogy amit magatokban értéknek tartotok, azt a "kívülről" jövő segítséggel ka-
matoztatni, kibontakoztatni tudjátok.

Tehát soha nem a  lényeg  jön kívülről, hanem a  lényeget kibontakozó 
segítség! A hangsúlyt mindig a lényegre kell tenni, és nem a segítségre. A lé-
nyeg adott! A segítség mindig megjön időben, ha valaki hisz Bennem!

Mindezt azért mondtam el neked, mert leveled alapján Nekem úgy tű-
nik, hogy nálad hangsúly-eltolódás van. Ha nem akarod elindítani életedben 
a csalódások sorozatát, akkor vigyáznod kell a hangsúlytevésre. Minden em-
ber, tehát te is Istenre vagytok teremtve. Tehát az Isten országa BENNETEK 
kell hogy legyen! Ez a lényeg! Minden és mindenki, mások neked, te mások-
nak, arra kaptatok küldetést, hogy ebben segítsétek egymást. Az ég angyalai 
is ezen szorgoskodnak, bár ők nem annyira kívülről, inkább belülről, sugalla-
tokkal, késztetésekkel próbálják befolyásolni döntéseiteket.

2. Bármennyire gátlásos vagy a beszédben, ez nem lehet akadálya an-
nak, hogy Én ne tudnék küldeni  kívülről  segítséget számodra,  ha valóban 
szükséged van erre! Higgyél,  bízzál  jobban abban, hogy te valóban Istent 
szerető ember vagy! Tehát csak javadra válhat minden, amit benső képesség-
nek, adottságnak (lehet az ékesszólás vagy beszédhiba), illetve külső segít-
ségnek lehet nevezni!

3. A Földön sokkal fontosabb az IRGALOM RENDJE, mint az IGAZ-
SÁG RENDJE! Egyetlen erkölcsi igazság minden igazság gyökere: szeretne-
tek kell egymást! Ennél fontosabb igazság nem létezik!

Amikor te igazságtalanságról beszélsz, akkor azért jársz tévúton, mert 
senkiről sem tudod, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, 
és azt sem, hogy eddig hogyan dogozott együtt azzal a kegyelemmel, amely-
lyel Isten elhalmozta őt. Ezért nincs erkölcsi alapja a jogi igazságnak, amely-
ben mindenkinek azt kell kapnia, ami neki jár. Az előbb említett okok miatt 
senkiről senki nem tudja, hogy kinek mi jár! Amikor tehát bánt a rajtad kívül 
felismert igazságtalanság, akkor ez csak tudatlanságod, illetve helytelen lá-
tásmódod  miatt fájhat!

           Kedves Barátom! Megáldalak a 
TISZTÁNLÁTÁS és a TÜRELEM  LELKÉVEL!" 

******************************************************
1871.
Kérdező: MÚLTAM, JELENEM, JÖVŐM

1. Mi a feladatom magammal és családommal szemben?
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2. Lesz erőm vágyaim szerint cselekedni?
3. Halálközeli  élményben volt részem. Miért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nincs olyan nap, hogy meg ne mondanám szívedben, hogy mi a te-

endőd! Nincs külön családoddal és külön magaddal feladatod! Amit tenned 
kell, azt azért kell tenned, mert azzal használsz lelkednek! Mit használna, ha 
az egész világot megnyernéd is, de lelked kárt szenvedne?! Nem lehet neked 
két éned, csak egy! Az egyetlen magadat kell átadnod minden reggel Nekem, 
hogy Lelkem irányítani tudjon!

2. Erőt Tőlem csak arra kapsz, ami Hozzám hoz közelebb, mert tudom, 
hogy csak Bennem nyughat meg szíved háborgása! Minden olyan vágy, ami 
nem Felém lendít, nem Tőlem veszi erejét!

3. Élményed pontosan azt akarta erősíteni benned, hogy a mulandóság 
nem lehet csúcsérték! Élményeddel egy mérleget  kaptál, amelyen fel tudod 
mérni mindennek az értékét. "Mi ez az örökkévalósághoz képest?" kérdezhe-
ted, mivel már kaptál némi betekintést abba a világba élményed által.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

1872.
Kérdező: FÉRJEMRŐL

Férjem elhagyott. Nagyon fáj, hogy gonosz lett. Megtér-e?
HANG: "Drága Gyermekem!

Abban a szűk keretben, amit földi életnek neveztek, nagyon sok szen-
vedés tud összesűrűsödni! A földi élet poklában két malomkő között kell őr-
lődnötök. Az egyik az, hogy rá vagytok szorulva egymásra. A másik az, hogy 
nem egymásra vagytok teremtve, hanem Istenre, tehát az emberek részéről 
szükségszerűen csalódásoknak vagytok kitéve. Mi hát a megoldás?

Olyan megoldás nem létezik, amely máról holnapra mindent el tudna 
rendezni. Amikor nagy bizalommal vagytok egymás iránt, és úgy gondoljá-
tok, hogy boldogságotok a másik ember magatartásától függ, akkor bizony 
olyan bódulatban éltek, amelyből előbb-utóbb fel kell ébrednie mindenkinek!

Nagyon sok fordul azon, hogy valakinek mennyire élő a hite olyankor, 
amikor csalódás éri! Mert a hit nem ópium, amely elbódít, hanem erőforrás, 
amely talpra tudja állítani akkor is a szenvedő embert, amikor más már régen 
összeroskadt volna.

Drága Gyermekem! Én nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha szí-
vedben az Én békémet tudnád hordani! Ez akkor történhet meg, ha élő hittel 
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befogadsz Engem magadba. Vedd észre, hogy naponta melletted vagyok, és 
vigyázni akarok arra, hogy erődön felül ne érjen gond, baj, szenvedés!

Férjedet nem tudom visszahozni, mivel ő sem bábu, hanem képes fele-
lőtlenkedni is, de ez nem válhat a te károdra, ha megtanulsz Velem együtt 
járni e földi pokolban. Meg fogod tapasztalni, hogy mennyire igaz az, hogy 
az Istent szeretőknek a legnagyobb szenvedés is javukra válik! De amint az 
elején említettem, nem máról holnapra gyógyulnak be a gonoszság által ütött 
lelki sebek.

Az Én szenvedésem sem volt  kisebb,  mint  a tiéd,  csak más  jellegű 
volt! Én is sokat tanultam szenvedéseimből, amelyeket javatokra tudok most 
fordítani.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 
******************************************************

1873.
Kérdező: EGÉSZSÉGES ÉS BOLDOG AKAROK LENNI

1. Hogyan lehetnék egészséges, boldog és hosszú életű?
2. Mit kell magamon javítanom?
3. Lesz-e megfelelő társam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi életben felmerülő minden kérdésnek alapkérdése az, hogy 

miért jöttetek le a Földre!
A Földre te is azért jöttél, hogy komoly szellemi munkával igyekezz 

rendet teremteni a fejedben, s aztán e rend birtokában láss hozzá az Én segít-
ségemmel, tehát imával, hogy szívedben is visszhangra találjon a fejedben 
megteremtett rend! Mi hát a teendőd?

Semmiféle kapcsolat nincs az egészség, a boldogság és a hosszú élet 
között!

A Földre senki nem születik azért, hogy egészséges legyen, sem azért, 
hogy hosszú életű legyen. Mindenki azért születik le a Földre, hogy boldog 
legyen, illetve azért, hogy lelkileg meggyógyuljon.

Az az "árukapcsolás", amelyet te teszel kérdéseid első pontjában, tehát 
nem létezik. Ezek egyszerűen összeegyeztethetetlenek, másneműek! 

A boldogság szükségszerűen együtt jár bizonyos életelvesztéssel, tehát 
szükségszerűen figyelmen kívül hagyja mind az egészséget, mind a hosszú 
földi életet.  Annak a gondolkodás-átalakításnak, melyre oly nagy súlyt he-
lyeztem tanításomban,  a  lényegéhez tartozik  az,  hogy sem a test  állapota, 
sem az idő hossza nem játszhat semmiféle szerepet!
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Félreértés elkerülése végett meg kell említenem, hogy a földi élethez 
természetesen hozzátartozik mind a test állapota, mind az életfolyamat hosz-
sza. Aki a valódi boldogságra, tehát arra törekszik, hogy Én benne otthonra 
találjak, az feltétlenül megtapasztalja azt, hogy a testi állapota és földi életé-
nek időtartama felzárkózik e törekvéséhez, ha valóban lakást akar biztosítani 
számomra önmagában! Mérhetetlenül nagyobb az Én szeretetem annál, sem-
mint meg ne tennék mindent annak boldogságáért, aki Engem befogad! Ez az 
Én mindenhatóságom lényegéhez tartozik!

Nagyon fontos tehát a sorrend! Tehát aki befogad, annak rendeződik 
testi állapota, rendeződik földi élete úgy, hogy a legjobbnak éli meg azt. Aki-
nek nem az Engem befogadás az EGYETLEN és LEGFONTOSABB törek-
vése, azzal nem tudok mit kezdeni! Ez jelenti azt, hogy vagy abszolút első 
vagyok valakinek életében, vagy nem is vagyok ott!

2. Ezzel az utóbbi bekezdéssel már meg is adtam a választ a második 
pontra.

3. Nagyon természetes, hogy az enyéim számára mindenről gondosko-
dom! 

Amikor az ég madaraira és a mezők liliomaira hívtam fel figyelmete-
ket, amelyeknek rövid, mulandó életük érdekében egy nagy "terülj meg asz-
talkám" a természet, akkor pontosan azt nyomatékoztam, hogy ti, akik ezek-
nél sokkal többet értek, még inkább számíthattok arra, hogy megkapjátok a 
boldogságotokhoz szükséges feltételeket, legyenek azok akár társ, akár anya-
gi, gazdasági vagy akár egészségi feltételek! De minderre csak akkor vagytok 
"jogosultak", ha valóban az Isten országát és annak igazságát keresitek, tehát 
valóban a Teremtő szándéka szerint akartok boldogok lenni! Boldog más-
képpen senki sem lehet (Máté 6;25-34)!

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

1874.
Kérdező: MÉLTATLANNAK ÉRZEM MAGAM

1. Fiam fiatalon meg fog halni?
2. Min kell változtatnom?
3. Szeretnék tanítvány lenni, de erre nem vagyok méltó!

HANG: "Drága Gyermekem!
Meg kell tanulnod, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik! 

A földi életnek ez az iskolája, amelyben ez megtanulható, komoly hitet, bi-
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zalmat és türelmet kíván. De amint Én is tudok várni rátok, úgy ti is tudjátok 
kivárni azokat a boldogító megtapasztalásokat, amelyeket megfelelő időben 
és megfelelő módon adni akarok azoknak, akik hűségesek maradnak Hozzám 
akkor is, amikor nyomasztónak érzik a körülmények súlyát!

1. Gyermeked is bizonyos feladat elvégzésére jött a Földre. Ha elfele-
lőtlenkedi az életét,  azért te nem felelsz.  De arra vigyáznod kell,  hogy ne 
légy bűnrészes. Tehát amit helytelennek látsz, azt mondd meg, és csak azt 
tedd vele kapcsolatban, amit helyesnek gondolsz! Nem az az érdekes, hogy 
meddig él valaki, hanem az, hogy hogyan él! Értsétek már meg, hogy nem a 
földi életre vagytok teremtve! 

Természetesen  lehet  fontos  az,  hogy valaki  meddig él  a Földön,  de 
nagy a veszélye ennek, mert éppen a lényeg kerülhet hangsúly-árnyékba! Ha 
azt kérdezted volna, hogy gyermeked békében fog-e meghalni, akkor arról 
tettél volna tanúságot, hogy nincs fontosabb számodra annál, minthogy gyer-
meked örök boldogsága biztosítva legyen. De te nem ezt kérdezted.  Amit 
kérdeztél, az azt igazolja, hogy gyermeked léte a fontos, tehát az, hogy med-
dig lehetsz vele kapcsolatban a Földön.  Ez az alapmagatartás azért nem sze-
rencsés, mert saját boldogságod érdekében inkább a belenyugvást látod célra-
vezetőnek és nem a tevékeny életátadást. Én sem állhattam meg, amikor vér-
rel verejtékeztem, a belenyugvásnál: "Ne úgy legyen, ahogy Én akarom, ha-
nem ahogy Te!", hanem el kellett jutnom e kijelentésemig: "Ne igyam ki a 
kelyhet, amit Atyám ad nekem?" Te sem állhatsz meg a  belenyugvás  félút-
ján!

2. Komolyan kellene venned a reggeli és az esti imádságot ahhoz, hogy 
felismerd magadban azt, amin változtatnod kell. De nem akármilyen reggeli 
és esti imára gondolok!

Csak akkor gyümölcstermő egy reggeli  ima,  ha valódi  párbeszéd az 
Velem! Ha Tőlem veszed át, hogy mit kell tenned az elinduló nap folyamán 
(idő-elszámolás), és amit tenned kell, azt hogyan kell tenned (szeretet-elszá-
molás). Ha így indulsz neki a napnak az Én áldásommal, este pedig felméred 
magadban Előttem, Velem, hogy miképpen valósult meg az, amit megbeszél-
tünk, akkor  nagyszerű lelki fejlődésnek nézel elébe!

3. Drága Gyermekem! Ne méregesd azt, hogy mire vagy és mire nem 
vagy méltó. Ezt bízd Rám! Igenis, tanítvánnyá kell lenned. Ez nem a te érde-
med, hanem a Tőlem kapott szereped! Természetesen törekedned kell,  hogy 
érdemes légy rá! De a legfontosabb az, hogy higgy abban, amit így tudok 
most számodra legjobban megfogalmazni:  'Isten a szeretet körén belül min-
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denható!' 
Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"

******************************************************
1875.
Kérdező: PÁRKAPCSOLATRÓL, BEAVATÁSRÓL

1. Jó úton járok-e?
2. Párkapcsolatról kérdezem a HANG-ot.
3. Egy beavatásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Kedves Barátom!
Nagyon sok és fáradságos munkával itt-ott el tudott valamit olvasni le-

veledből médiumom. Már többször említettem nektek, hogy Én nem vagyok 
hajlandó megfejteni leveleitek tartalmát, ha médiumom nem tudja elolvasni. 
Aki rajta keresztül akarja megkapni Tőlem kérdéseire a választ, az írjon ol-
vashatóan. Ha valaki nem hajlandó erre, akkor az elégedjen meg azzal a vá-
lasszal, amit közvetlenül tud átvenni Tőlem.

Értsétek meg! Médiumomban a ti lelkiismeretetek szólal meg! De míg 
bennetek sok a zavaró állomás, addig őbenne tisztán tud a ti lelkiismeretetek 
megszólalni! De amint magatoknak érthetően teszitek fel a kérdést akkor is, 
ha zavarosan vagy egyáltalán nem tiszta számotokra a válasz, addig médiu-
momban is csak tisztán feltett kérdésekre, tehát olvasható írás alapján vála-
szolhatok,  természetesen tisztán és zavarmentesen! Ezért karizmatikus! Ez 
az ő egyik karizmája!

1. Az "úton járás" sohasem általános! A földi életetek konkrét dönté-
sek, konkrét cselekedetek sorozata.  Legalább napra lebontva kell  magatok 
elé állítani elhatározásaitokat, döntéseiteket. 

Örömmel és nagyon gyakorlatiasan akarok segíteni neked is! Adj időt 
magadnak és Nekem arra, hogy megértsük egymást! Bizony igaz: az Isten is 
időigényes!

2. Kétségtelen, hogy a párkapcsolat a legdöntőbb kapcsolat a földi élet-
ben. E döntés egyértelműen mindenkiben azért születik meg, hogy meghatá-
rozza egész földi életét. Tehát nem arról van szó, hogy e döntés Általam va-
laha is korrigálható, hanem arról, hogy Általam elviselhető! Ember embernek 
soha nem lehet sem kísérleti alanya, sem játékszere!

3. Mivel ezzel kapcsolatban sem írtál olvashatóan, ezért csak általános 
véleményt tudok eljuttatni hozzád.

Két komponense van minden olyan beavatásnak, amely az Én áldásom 
hordozója. Az egyik az, hogy olyan eszközök birtokába juttatja a beavatottat, 
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amely a nyitottság jegyeit viseli magán a szeretet irányában. A másik pedig 
az, hogy az Általam értékelt beavatás mindig összekapcsolja az értékeket, és 
soha nem teszi a hangsúlyt az elválasztásra! Magasabb szinten tehát mindig 
egységre, kapcsolatépítésre törekszik! Én csak az ilyen beavatásokra adom 
áldásomat. Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke, és Isten lényegéhez tartozik 
teremtményei felé a nyitottság!
   Megáldalak a NYITOTTSÁG és a KAPCSOLAT LELKÉVEL!"

*****************************************************
1876.
Kérdező: FÉLEK

1. Sok és nagy a lehúzó erő bennem! 
2. Félelmemnek mi az alapja?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Eljuttattalak olyan helyre, amelyet magam is emberként jól ismer-

tem, és mint helyet megszenteltem lépteimmel, örömeimmel, szenvedéseim-
mel. Ahol tehát az Én földi sorsom elindult és kibontakozott, oda irányítot-
tam a te sorsodat is, hogy kibontakozzék Bennem! Nekem sem ment semmi 
harc nélkül. Neked sem mehet másképpen.

Az a tudat, hogy te a Győztes oldalán állsz, kell hogy nyitottá tegye 
benned azt az ERŐFORRÁST, mely nem más, mint Én magam vagyok a te 
szívedben! Igen! Működni akarok általad,  veled és benned! Légy okos és 
óvatos! Neked önmagad számára kell tanúsítanod azt, hogy a Győztes olda-
lán állsz!

2. A földi életben a küzdelemnek csak az utolsó nap után jön el a vége! 
Minden egyes napon föl kell tudnod mutatni az Én győzelmi jelvényemet lel-
kedben, mert ez a kulcs az elkövetkezendő nap győzelméhez! Félelmed gyö-
kere az, hogy nincs szilárd talaj a lábad alatt! De senkinek sincs, csak Ne-
kem! Ezért amíg állni akarsz szilárdan, addig mindig ki vagy téve az ijesztés-
nek.  A hangsúlyt  nem arra  kell  tenned,  hogy állj,  hanem arra,  hogy KA-
PASZKODJ!  Kapaszkodnod  kell!  Csak  Belém kapaszkodva  oldódik  fel, 
szűnik meg a félelem benned!

Mérhetetlen szeretetemnek már számtalanszor megtapasztalója voltál. 
Én nem változom! Az Én hűségem ÖRÖK! 

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

1877.
Kérdező: HIVATÁSSZERŰEN SZERETNÉK GYÓGYÍTANI!
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1. Találok-e megfelelő társat?
2. Gyógyíthatok hivatásszerűen?
3. Jövőmről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Gyermekem!
1. Ilyen, hogy 'megfelelő társ', nem létezik! Pontosan ennek ellenkező-

jét is lehet mondani! Minden attól függ, hogy te hogyan állsz hozzá a  másik 
emberhez. Ha azzal a szándékkal élsz valakivel, hogy általa közelebb kerülj 
Hozzám, akkor az számodra megfelelő. Ha nem ezzel a szándékkal élsz vala-
kivel,  akkor nem megfelelő. Tehát mindenki lehet megfelelő és lehet nem 
megfelelő. 

Egy egyszerű, éles példa: Azok a katonák, akik Engem keresztre feszí-
tettek, számomra megfelelőek voltak (Ne igyam ki a kelyhet, amelyet Atyám 
ad Nekem? (János 18;11). Az egyik lator számára nem voltak megfelelőek 
(Lukács 23;39). De a másik lator számára szintén megfelelőek voltak (Lu-
kács 23;41)!

Tedd fel magadnak ezt a kérdést: 'Megfelelő számomra Jézus?' Ha e 
kérdésre pozitív választ tud adni szíved, akkor biztos, hogy minden földi társ 
megfelelő lesz számodra. Ha negatív választ adsz magadnak, akkor egyetlen 
földi társ sem lesz megfelelő számodra. Nem, mert akkor te nem a szembe-
sülést, hanem a menekülést választottad. Tehát bódultságban akarod megta-
lálni a boldogságodat. Ez pedig képtelenség!

2. E kérdésedre a választ nem Tőlem kell megkérdezned, hanem a kö-
rülményeidből és adottságaidból kell tudnod kiolvasni.

3. Én a JELEN Istene vagyok mindenkinek és mindenkor!
Nagyon szeretlek! Ez az Én boldogságom örök forrása. Szeretném, ha e for-
rás benned is felnyílna (János 7;38).

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1878.
Kérdező: FESZÜLETRŐL, SKIZOFRÉNIÁRÓL

1. Szeretnék ágyam fölé egy keresztet.
2. Leányom skizofréniában szenved.

HANG: "Drága Gyermekem!
Teljesen mindegy ilyen értelemben az, hogy milyen vallású vagy! Ágy 

fölé akasztható  feszületet könnyen lehet kapni. Nagyon jó, ha józanul gon-
dolkodsz, s nem félsz a feszülettől, mivel semmi köze a bálványokhoz! Az 
meg egyenesen nevetséges, ha valaki úgy gondolja, hogy egy nyakba vagy 
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falra akasztott vagy asztalra helyezett keresztet bárki is imádna abban a kul-
túrkörben, amelyben éltek!

A választott nép parancsban kapta, hogy faragott szobrokat ne készít-
sen imádásra, de azt is parancsba kapta, hogy a SZÖVETSÉG LÁDÁJÁT fa-
ragott kerubok fogják körül. Tehát nem minden faragott szobor, kép vagy fe-
szület vagy bármi mondható tiltott dolognak. A BIBLIÁT is lehet bálvánnyá 
tenni, és akkor e könyvet sem szabad így használni. Bálványként kezelik a 
Bibliát pl. azok, akik Isten szavának tartják benne azokat a szavakat is, ame-
lyek nyilván nem Isten szavai, hanem az író tudatán tükrözött isteni valósá-
got, és ezért természetesen torzított  valóságot tartalmaznak!

2. Ami pedig az említett beteget illeti, arról tudnod kell, hogy karmikus 
sorsvonalában azért van e betegsége, mert számára is és környezete számára 
is így adatik megfelelő lehetőség a bennetek lévő szeretet kibontakoztatására.

Ne légy hát gondban miatta! Én sokkal jobban szeretem őt is, mint bár-
ki szerethetné! Erőltetni semmiképpen nem szabad őt Felém! Neki szabadon 
kell kinyitnia szíve szemét, tehát vállalni a hitben látást, mert csak így tudom 
átadni neki az Én békémet, amely feltétlenül a végső és legjobb megoldást 
eredményezi.

             Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*****************************************************

1879.
Kérdező: DEPRESSZIÓRÓL

1. Depresszióra vagyok hajlamos.
2. Félek magamtól, mert tudok jósolni, asztalt táncoltatni.
3. Furcsa álmaim vannak.

HANG: "Gyermekem!
1. Az az irány - a munkanélküliség -, amely felé állsz, nem  képes sen-

ki életét bearanyozni. Csak akkor találsz  fényre, ha azt a valóságot kezded 
boncolgatni, hogy Isten az övéi számára a körülményeknek is az Istene! Ha 
elindul  jó  szándékú  gondolkodásod  abban  az  irányban,  melyben  választ 
akarsz találni arra, hogy Isten hogyan Isten a munkanélküliség terhét cipelők 
életében, akkor lehet, hogy kezdetben botorkálva, de egyre tisztultabban le-
szel képes kiutat találni a fölmerülő problémákból.

Azt nem tudom bizonygatni, hogy Én soha nem hagyom el enyéimet! 
Ezt az Én hűségemet minden bizonygatás nélkül, feltétlenül megtapasztalják 
azok, akik hisznek Bennem! 
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2. A szellemidézésnek az a formája, amelyről említést tettél leveled-
ben, nagyon veszélyes,  mert az ártó, zavaró, megtévesztő szellemek minden 
alkalmat megragadnak, hogy megnehezítsék életeteket! 

Mérhetetlen sok gondot tud okozni a Gonosz a világosság angyalának 
képében ott, ahol erre lehetőséget adnak neki. A jó szellemek előtt minden 
földi ember egy óriási méltóság. E méltóság alapja az a szabadság, amely 
még az Istennek is gátat vethet! Ezért csak akkor vállalják szent szolgálatu-
kat érdeketekben, ha erre kéritek őket!  Előttük minden ember  szabadsága 
SZENT! Ők ezt át nem léphetik, meg nem sérthetik. De ha valaki tudatosan 
kéri segítségüket, akkor nagy hatékonysággal tudnak segíteni nektek!

3. Ha valaki tudatlanul kerül ellenséges területre, tehát anélkül, hogy 
tudná, milyen veszélyesek az általad említett szellemidézések, kártyavetések, 
akkor feltétlenül jelzést kap erre. Ilyen jelzések félelmeid és furcsa álmaid! 
Semmi sincs elveszve addig, amíg jó szándékú vagy!

Engem keress! A jó angyalok segítségét kérd! Ne kíváncsiságok kielé-
gítésével foglalkozz,  hanem azzal,  hogy az Én szándékom szerint  próbáld 
megtanítani  szeretni  azokat, akik erre neked lehetőséget adnak! Ma is érvé-
nyes a kívánságom: "Tegyetek tanítványommá minden népet" (Máté 28;19)!

Az Én Lelkem, mint valami tisztító szél, ki akar fújni lelkedből, ideg-
zetedből  minden  félelmet,  álmaidból,  érzéseidből  minden  nyugtalanságot. 
Bárki figyelhet téged, ha te tudod, hogy benned élek, és kimondhatatlanul 
szeretlek,  akkor  úgy vagy,  mint  a kisgyermek az  édesanyja karjai  között. 
Tudja, érzi, éli, hogy a legnagyobb biztonságban van!

Higgy Bennem! Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

1880.
Kérdező: A TIZED MEGFIZETÉSÉRŐL, SZIMBÓLUMOKRÓL

1.  A bibliai tizedről kérdezem a HANG-ot.
2. A szimbólumokról kérdezem a HANG-ot.
3. Istentől kapja ismereteit egy tiszteletben álló ember?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szó sincs arról, hogy valaki bibliai késztetésre hivatkozzék családjá-

val  kapcsolatban.  Az  természetes,  hogy  családját  mindenkinek,  csakúgy, 
mint önmagát, el kell tartania. A bibliai tized azóta, hogy Engem, Jézust is-
mertek, már nem családotok, sem különböző egyházak fenntartásának fede-
zésére kötelez benneteket, hanem azokra a rászorulókra kell gondot fordíta-
notok, akiket Máté említ 25; 35-től 45-ig !
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2. A különböző szimbólumok használata különböző helyeken és idő-
ben nemcsak megengedettek, hanem hasznosak is! De óvakodnotok kell a 
babonától! A babona az, amikor valaminek olyan erőt tulajdoníttok, amilyen 
erőt annak Isten nem adott. A szimbólumoknak a földi életben elsősorban le-
pecsételő szerepük van, és csak másodlagos a kisugárzó szerepük!

3. Csak részben jön Lelkemtől az általad említett ember mondanivaló-
ja! Csak az jön számára is az Istentől, tehát Lelkem sugallatára, ami kapcso-
latba hozható az evangéliumokban Általam elmondottakkal. 

Sajnos, sok a jó szándékú ember, akit képes hatalmába keríteni a Meg-
tévesztő, mivel hiányzik az alázat! Csak az alázatos ember, tehát az, aki haj-
landó bármikor megvizsgáltatni szavait, csak az ilyen ember mondható hite-
les embernek. A megvizsgálás alatt azt értem, hogy érveket kell felsorakoz-
tatni érvekkel szemben, és nem minősítéseket vágni egymás fejéhez!

Sok örömet okoztál már Nekem. Ezt most megköszönöm! Nagyon sze-
retlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
1881.
Kérdező: JÉZUS HARCAIRÓL

1. Jézus hogyan harcolt a Sátánnal?
2. Jézus testi-lelki szenvedéseit meg lehet érteni?
3. A legnagyobb szellemek sem értik egészen Istent?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a harc, amit nekem vívnom kellett és kell még ma is a Gonosz-

szal, nem holmi birkózás! Részemről egy egyértelmű tanúságtevés amellett, 
hogy az Isten a szeretet körén belül mindenható, a szeretet körén kívül pedig 
nem létező! Részemről a "harc" ebből állt és áll ma is! 

A Sátán részéről pedig abból áll e "harc", hogy a szeretet körén kívül is 
erőltetni akarja az Isten boldogító létét. Azért van erre lehetősége, mert Isten 
mindenben benne van létbentartó módon, de boldogítóan csak a szellemvi-
lágban lehet Isten létéről beszélni. Ő azért harcol a Földön, hogy vagy tagad-
ják le az emberek Isten létét, vagy fogadják el, hogy a szeretettől függetlenül 
is boldogítani tud az Isten. A Földön mindkét próbálkozása rendszeres. A 
földön túli létben csak a másodikkal próbálkozhat.

Mivel Bennem az Isten testesült meg, ezért arra nem vehetett rá, hogy 
önön létemet tagadjam, de arra megpróbált rávenni, hogy a szeretet körén kí-
vül is, különböző bűvészkedéssel (test kívánsága, szemek kívánsága, élet ke-
vélysége) fogadjam el a boldogság elérésének legalább a lehetőségeit, mert 
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ha nem, akkor érezteti velem a szeretetlenség szenvedést okozó hatalmát tes-
temen, lelkemen pedig azt, hogy Isten létének megtapasztalása nem lehet ál-
lapotszerű a Földön, tehát ha Felettem nem is tud győzelmet aratni, van lehe-
tősége arra, hogy győzelmet arasson azok felett, akiket Én nagyon szeretek. 
Tehát az Ő harca abból állt és áll ma is, hogy felkínálja Nekem ezt az alter-
natívát: Vagy behódolok, és akkor többé-kevésbé megmenthetem szerettei-
met a különböző testi-lelki szenvedésektől  a földi élet idejére (János 15;19), 
vagy nem hódolok be, és akkor Engem okolhatnak még azok is, akikben bíz-
tam, mert Miattam nem juthatnak kettőről háromra a földi élet mulandó kin-
cseinek, örömeinek megszerzésében.

Bedobta tehát a Sátán azt az ördögi elvcsúsztatást, hogy ha már magam 
miatt  hű  is  maradnék  az  Atyámhoz,  legalább az  enyéim érdekeit  tartsam 
szem előtt, s legalább őket ne küldjem bárányokként a farkasok közé! Ezt az 
ördögi csalit alig utasítja vissza közületek pár ember. Önmagatokat még fel-
áldoznátok Értem, de gyermekeiteket, unokáitokat, arról szó sem lehet!

Én továbbra is tanúságot teszek Atyám mellett.  Ez az Én "harcom"! 
Teszem ezt azzal a világos beszéddel, hogy az Általam mérhetetlenül szere-
tett minden embernek a boldogsága, csakúgy, mint az Enyém, a mulandó élet 
elvesztésével jár együtt (Máté 10; 39). A Sátán harca pedig továbbra is az, 
hogy vagy istentagadóvá,  vagy bálványimádóvá igyekszik  tenni  azokat  az 
embereket, aki a Földön élnek! 

2. Az Én szenvedéseimet megérteni lehet, de átélni  nem! Szenvedés 
nélküli szeretet nem létezik a Földön, mert a Föld nem Mennyország! Szere-
tet nélküli szenvedés létezik, mivel a pokol már a Földön is létezik. A Föld a 
pokolnak egy olyan megjelenülése, amelyben csak a  bódulatba menekülés, 
tehát  valamiféle  fájdalomcsillapító  segítségével  csökkenthető  a  szenvedés. 
Akik nem ezt választják, hanem a szeretetet, azoknak nem a keresztjük lesz 
kisebb, hanem az erejük lesz nagyobb! A Föld az ilyen! Nem kell hát a na-
gyon szeretőknek a nagy szenvedésektől megijedniük,  mert a nagy szeretet 
óriási erőket képes mozgósítani bennetek!

3. Pontosítanom kell megfogalmazásodban. Istent csak Isten fogja át 
teljesen, mivel LÉNYEGES különbség van Isten és a teremtmények között. 
Amint az Isten soha nem lehet nem-Isten, Bennem sem lehetett,  úgy a te-
remtmény soha nem lehet nem-teremtmény, tehát valóságos Isten! Ez nem 
von le semmit abból, hogy Én valóságos ember voltam, mert nem ugyanaz 
volt Bennem a valóságos ember, aki a valóságos Isten. A valóságos ember a 
názáreti Ács volt.  A valóságos Isten pedig ebben a názáreti  Ácsban az az 
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örök isteni lényeg, aki képes a szeretet mindenhatóságában felvenni emberi 
természetet,  amint a Nap képes sugaraival bevilágítani a sötétséget. De az 
már nem lehetséges, hogy a megvilágított részek képesek legyenek arra, hogy 
létrehozzák  a  Napot!  A  sötétség egyre  világosabb lesz,  annak arányában, 
ahogy a Nap fényét befogadja, de soha nem juthat el oda, hogy önmagával le 
tudná cserélni a Napot! Az Én emberségem olyan örök emberség, amellyel 
kapcsolatban  kezdetről  lehet  beszélni,  de  végről  soha!  Emberségem soha 
nem lesz EGY és ugyanaz, mint az istenségem! A ti emberségetek nemcsak 
lehet azonos, hanem nem is lehet más, mint istenségetek, mivel amennyire 
sikerül megistenülni valakinek, annyira lesz tökéletes ember. Nálam nem így 
van. Nekem nem kell törekednem a megistenülésre, mert az vagyok. Nekem 
arra kellett törekednem, hogy tanúságot tegyek a tökéletes emberségemről! 
Ez az Én "harcom"! Erről nem mondok le, nem is mondhatok le soha! E té-
ren ugyanúgy alá voltam vetve a fejlődés törvényeinek, mint bárki más! De 
az Én isteni lényem soha nem lehet tökéletlen! Tehát mindig hozza azt a tö-
kéletes emberi formáját, amely számotokra örök példakép! Ha ti nem céloz-
zátok meg azt,  hogy megistenüljetek, akkor embertelenekké váltok. Ha Én 
nem célzom meg, hogy emberré legyek, akkor nem tudok nektek példát adni, 
s nem tudom megmutatni a gondolkodás-átalakításnak egyedül biztos irányát 
arra, hogy egyre emberibbé váljatok!

Drága  Gyermekem!  Médiumomnak  mondtam,  hogy szeretnék  hosz-
szabb tanulmányt diktálni az Én megtestesülésemről és a ti megistenülése-
tekről. De a szeretet arra kötelez, hogy amíg levelekre, kérdésekre kell vála-
szolnom, addig ez legyen a legfontosabb. Így jelenleg csak morzsákat tudok 
adni arról a FORRÁSRÓL, amelyből a ti gyakorlati, hétköznapi szeretet-éle-
tetek táplálkozni képes.

             Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

1882.
Kérdező: SZÜKSÉGEM VAN GYÓGYSZERRE!

1. Szeretnék növekedni a Jézus iránti szeretetben!
2. Kihagy az emlékezetem.
3. Gyógyszer nélkül nem tudok aludni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Pontosan annyira növekszel az Irántam való szeretetben, amennyi-

ben egyértelművé válik életedben a másokért élés! Mindenki, aki körületted 
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él, rászorul arra, hogy szeretetet kapjon tőled! Soha nem vagy fölmentve az 
alól, hogy szeress!

Ha nem a szeretet növekedésére, hanem egyszerűen a szeretetre teszed 
a hangsúlyt, tehát arra, hogy ne árts soha, hogy tudj mindig megbocsátani és 
segíteni, amikor erre lehetőséged van, akkor automatikusan növekedni fogsz 
az Irántam való szeretetben, Bennem!

2. Meg kell tanulnod, hogy amiről nem tehetsz, azért nem felelsz, tehát 
értelmetlen bánkódnod  miatta! Karmikus gubanc benned az, ami miatt  el 
szoktál  keseredni. Meg kell mondjam, hogy ezt a hiúsági komplexust már 
több életen át  hordozod magadban. Nagyon itt  volna már az ideje annak, 
hogy ne  amiatt  bánkódj,  hogy milyen  vagy,  hanem annak örülj,  hogy az 
Enyém vagy! Nagyon itt volna már az ideje annak, hogy hited boldogító erő-
forrás legyen számodra, s ne csak időnként felvett ruha!

3. E harmadik problémádra is lényegében azt tudom mondani, amit az 
előző pontban már elmondtam. Senkinek sem kell élnie anélkül, ami nélkül 
élni nem tud! Amíg nem tanulsz meg imával elaludni, addig valahogy csak el 
kell  aludnod,  ha  nem akarsz  teljesen  kiborulni  idegileg!  De  ha  ritmusos 
ütemben  gondolni,  ismételni  tudod  magadban  e  két  szót  "Jézusom, 
szeretlek", akkor eljön az idő, amikor már nem lesz szükséged gyógyszerekre 
ahhoz, hogy szívem szeretetében elaludj!

Megáldalak a BENSŐ  BÉKE  LELKÉVEL!"
******************************************************

1883.
Kérdező: AZ ALKOHOLIZÁLÁSBÓL KI LEHET GYÓGYULNI?

Férjem alkoholista. Megváltozik valaha?
HANG: "Drága Gyermekem!   

Az alkoholisták általában nem hiszik el, hogy ők betegek, s ezért már e 
hozzáállásuk miatt is szinte reménytelen esetek. Csak az, aki elhiszi, hogy 
segítségre szorul, remélhet szabadulást.

A te férjed még nem tart itt. Ezért neked hinned kell abban, hogyha ke-
reszted nem is lehet kisebb, de erőd lehet nagyobb! És növelni is fogom erő-
det azáltal, hogy szerető szívedbe beleültetem az Én szívem döntését, vagyis 
azt az igazságot, hogy az Én erőm a te erőd is!

Hinned kell, hogy Én nemcsak vagyok, nemcsak benned vagyok, nem-
csak érted vagyok benned, hanem GYŐZTESKÉNT vagyok érted benned!

Mondd, mi az az örökkévalósághoz képest, hogy időszakosan el kell 
viselned egy időnként értelmét vesztett embert? Tudom, hogy a jelen kereszt-
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je felejtet múltat és lebénít jövőt, ezért képes alig elviselhetővé válni, de hi-
ted nem ruha, hanem ERŐFORRÁS! Ahol koncentráltan érzékelhető a táma-
dó, sátáni erő, oda koncentrálom Én is erőmet, melyről ezt mondtam: Én le-
győztem a világot!

Tudj  hálát  adni,  amikor  nehéz,  szinte  elviselhetetlen  a kereszted,  és 
meg fogod tapasztalni, hogy az Én erőm a te erőtlenségedben lesz teljessé!

Férjedet meg nem változtathatod. Helyette boldog nem lehetsz. Az ő 
karmikus nyomorúságait neki magának kell cipelnie, bogoznia. Amit megte-
hetsz, az, az, hogy higgy jelenlétem legyőzhetetlen, megszüntethetetlen való-
ságában. Engem mindenki csak önmaga tud önmagától elűzni! Ezt pedig te 
semmiképpen sem akarod! Ha kicsúszik is lábad alól a talaj, kapaszkodni ak-
kor is tudsz! Velem olyan életet választottál, amelyet senki és soha el nem 
vehet tőled!
                  Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak
                         SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
1884.
Kérdező: A "SZERETET FÉNYE" ALAPÍTVÁNYRÓL

Kik és miért alapították a "Szeretet fénye" alapítványt?
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon szeretlek, és ez arra kötelez Engem, hogy elmondjam neked: 
Nem jó helyre címezted kérdésedet.  Én a te lelkiismereted vagyok tisztult 
formában! Tehát nem információs iroda.

Gyakran saját hibátokon kívül nem halljátok tisztán saját lelkiismerete-
tek hangját. 

Ha tehát boldogságod érdekében szeretnéd tisztán hallani, de  nem hal-
lod tisztán lelkiismereted szavát, mert különböző "zavaróállomások", külön-
böző megtévesztő szellemek zavart keltenek benned, akkor médiumom, aki-
ben az Én Lelkemnek hangja szólal meg, a te lelkiismereted hangját tisztán 
és zavarmentesen tudja veled közölni. A HANG-könyvekben olvasható vála-
szok lényegében mind ilyenek!

Az általad említett alapítványról bizonyára bőséges és kimerítő választ 
tudnak adni neked azok, akik az általad említett helyen kezelői ennek az ala-
pítványnak.

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

1885.
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Kérdező: MINTHA ELSZAKADNÉK NÉHA A FÖLDTŐL
Néha mintha elszakadnék a földtől.

HANG:  "Amint a vérnyomás ingadozása szédülést okozhat, úgy van bizo-
nyos pszichikai  "vérnyomás-ingadozás" is, mely pszichikai szédülést okoz-
hat.

Erre szoktátok azt mondani, hogy nincs rendben egészen az idegrend-
szer. Ez egy olyan karmikus rendellenesség, amelynek csak benned belül van 
tüneti következménye, de rajtad kívül nincs! Azért tüneti, mert lényegében 
valóság-tartalma nincs!

Benned a tudati és a tudatalatti között húzódó fal bizonyos területen el-
vékonyodott, és amint a vérnyomás egyeseknél megérzi az időjárás változást, 
úgy e fal elvékonyodottsága azt idézi elő benned, hogy mindjárt elszállsz.

Ez a pszichés állapot teljesen megszüntethető, ha elhiszed, hogy a sze-
rető angyalok is ott vannak benned, és vigyáznak arra, hogy a Földön maradj 
addig, amíg itt kell maradnod. Olyan ez az állapot, mint a tériszony. Ha van 
lehetőség megfelelő kapaszkodásra, akkor ez nem jelent gondot. Tehát ha va-
lóság számodra az, hogy szerető égi lelkek azért vannak benned és melletted, 
hogy biztonságban légy, akkor kibírható ez az állapot, és nem kell feladnod 
állást, elfoglaltságot, hogy ez megszűnjön benned.

Nagyon szeretlek! Ez már önmagában is elég kellene hogy legyen arra, 
ami a benső stabilitásod megerősítését illeti!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1886.
Kérdező: ÖNVÉDELEMRŐL, KULTÚRÁRÓL, NEMZETRŐL 

1. Van-e jogos önvédelem?
2. Kultúránk, nyelvünk, nemzetünk érdekében mit kell tennünk?
3. Lesz-e a világégés után nemzet?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Egyértelműséget vársz Tőlem, és egyértelmű is leszek, de valamit 

előre kell bocsátanom, hogy meg ne botránkoztassalak.
Az erő világában mindig annak van igaza, aki erősebb. Akik az erő vi-

lágában élnek, azok csak akkor támadnak, ha remélik, hogy erősebbek, mint 
azok, akiket támadnak. Az szokott megtéveszteni benneteket, hogy úgy gon-
doljátok, az erő világában a támadás és a védekezés lényegesen különbözik, 
pedig a lényeget tekintve a kettő azonos. Ennek fel nem ismerése következté-
ben nevezik a támadók magukat általában védekezőknek! Ezért miden hábo-
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rú úgy indul, hogy a védekező háború nevet veszi fel,  és folyamatában is 
mindegyik fél védekezőnek mondja magát, még akkor is, ha támadásba len-
dül.  Tehát  mindegyik  fél  számára  a  támadás  sem más,  mint  a  védekezés 
egyik formája. 

 Tehát a védekezésnek is csak akkor van értelme, ha van remény arra, 
hogy az erő világában a támadó legyőzhető, mert nem ő az erősebb. 

Ha tudjátok,  hogy olyan támadó nincs, aki nincs meggyőződve az ő 
többleterejéről, ha tudjátok, hogy akit támadnak, az tudja, hogy úgyis legyő-
zik, akkor már eleve értelmetlennek látjátok a védekezést.

Adtam nektek két fegyvert. Vagy inkább így mondom: A Lelkem által 
irányított értelem két nagyon fontos momentumra hívja fel figyelmeteket. Le-
gyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől. Ha az okosság 
és óvatosság menetkész állapotban van bennetek, akkor megértitek, hogy mi-
ért nem voltam szeretetlen, és miért merészeltem azt mondani, hogy úgy kül-
delek benneteket a világba, mint bárányokat a farkasok közé!

1. Ilyen előzmények után most  már kijelenthetem:  Nincs önvédelem 
azok számára, akik valóban hiszik és vallják, hogy Isten országa bennük van. 
Nincs önvédelem az Enyéim számára, mert aki Bennem él, akiben Én élek, 
az nem kevesebbet vállalt a Földön, mint az állapotszerű vértanúságot! Aki 
pedig állapotszerűen vértanú, annak eszében sincs, hogy védje magát! Eszé-
ben sincs, hogy féljen a boldog színről színre látástól, amely a földi élet befe-
jezésekor vár az Engem szeretőkre!

Az okosság és az óvatosság viszont megköveteli azt, hogy ne siettessé-
tek földi életetek végét, tehát halálotokat. De nem azért kell okosnak és óva-
tosnak lenni, hogy tovább éljetek, hanem azért, mert olyan feladat vállalásá-
val jöttetek le a Földre, amelynek végrehajtásának idejét nem ismeritek, csak 
annyit tudhattok róla, hogy nem kell hozzá, sőt, akadálya ennek az, ha fizikai 
erőt alkalmaztok a földi életetek meghosszabbítása érdekében. Igen, mert a 
földi  életben elvégzendő feladat lényege mindenkinél a szeretni tanítás,  és 
ezzel  szöges ellentétben  áll  a fizikai  erőalkalmazás!  Sem az önvédelmen, 
sem mások védelmén, ha az fizikai erővel történik, nincs áldásom!

2. Amit magadnak akarsz, hogy tegyék neked mások, azt tedd te is má-
sokkal. Kultúra, nyelv, nemzet, ezek mind olyan kialakult történelmi képződ-
ményei a földi életnek, amelyek csak annyiban ápolhatók, amennyiben nem 
irányulnak senki és semmi ellen.

3. Mivel az idő, tér világában ezek szükségszerűen kialakulnak, ezért a 
jövő sem lehet mentes ezektől. Ezek mind eszközök. Lehet jóra is, rosszra is 
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használni ezeket. Az Isten országában, amikor már az örökkévalóság, az Is-
ten minden mindenben a ti állapototok is, az előbb felsoroltak már nem je-
lentenek semmit. 

Ha valaki CÉLBA ért, akkor már fölöslegessé válnak a célba éréshez 
segítő eszközök.  De a mulandóságban mindig lesz kultúra,  nyelv,  nemzet 
egyaránt. Semmiképpen sem szabad ezekért másokra kényszerítő erővel, erő-
szakkal harcolni,  és erőszakkal védelmezni sem szabad ezeket. Nem, mert 
akkor már el is vesztették létük értelmét, vagyis azt, hogy a külső és belső 
szabadság eszközei legyenek! Igen, mert a szabadság tartalma éppen az, hogy 
külső és belső kényszer ellenére lehetséges, kell a jót választani!

Megáldalak  a BÖLCSESSÉG és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
*****************************************************

1887.
Kérdező: LEHET INKARNÁLÓDNI NÖVÉNYBEN?

1. Menjek, maradjak, vagy rám van bízva?
2. Szeretnék egy jézusi csoporthoz tartozni!
3. Ember inkarnálódhat növényben?

HANG: "Kedves Barátom!
Bár több kérdést is föltettél, de mivel Én már csak három kérdésére fe-

lelek mindenkinek, ezért veled sem tehetek kivételt. De válaszaimban a többi 
kérdésedre is megtalálod a feleletet. 

1.  Kétségtelen,  hogy rád van bízva a döntés.  Amit  ígérhetek,  az  az, 
hogy Én hűséges vagyok, és csak akkor válnak el útjaink, ha te eltávolodsz 
Tőlem. Hűségem annyira lényemhez tartozik, hogy nélküle nem is léteznék!

2. Két dologra hívom fel a figyelmedet. Az egyik az, hogy neked ma-
gadnak kell  törekedned arra, hogy olyan barátokat szerezz,  akiket érdekel, 
hogy mi az Istentől kapott feladatuk a Földön. A másik az, hogy amikor arra 
szükséged lesz, akkor feltétlenül lehetőséget biztosítok neked , hogy olyan 
közösséggel kerülj kapcsolatba, amely közösség az Én nevemben rendszere-
sen összejön, tehát ilyen formában is megjelenít Engem. Neked tehát az első-
re kell tenned a hangsúlyt. Ha ezt teszed, akkor a másodikról gondoskodom 
alkalomadtán.

3. Ember semmiképpen sem inkarnálódik sem növényben, sem állat-
ban úgy, hogy elveszíthetné szellemiségét. Az természetes, hogy minden em-
bernek testi része alkalmul szolgál növénynek, állatnak egyaránt arra, hogy 
táplálékként általa építse növényi, állati életét. De ezt nem lehet inkarnáció-
nak nevezni! Inkarnáció az, amikor valaki halála után egy másik emberi test-
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ben születik újra a Földre. Ember növénnyé, állattá fizikai értelemben nem 
válhat.

A szó legszorosabb értelmében Teremtő csak EGY VAN! Tágabb érte-
lemben viszont minden szellemi teremtmény teremtő is egyben. 

Az, hogy nem jártál hittanra, nem voltál elsőáldozó, bérmálkozó, sem-
miképpen sem jelenthet erkölcsi hátrányt számodra. Nem vesztettél semmit, 
mert nem tehettél  erről. Senki nem marasztalható el olyasmi miatt,  amiről 
nem tehet. Attól a pillanattól kezdve, hogy elfogadtál Engem, te pontosan 
úgy az Enyém vagy, mint az, aki már öntudata első pillanatától együtt él Ve-
lem! Aki pedig az Enyém, azt Én úgy formálom, ahogy jónak látom! Múltad 
semmiképpen sem akadályozhat meg tehát téged abban, hogy Lélekkereszt-
ség által átvedd Tőlem azt a szerepet, amit neked Én már öröktől fogva ki-
gondoltam!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

1888.
Kérdező: KÖNNYEN SÍROK. ANYÁMRÓL, TESTVÉREMRŐL

1. Néha rám jön a sírás. Miért?
2. Testvérem  hamarosan itthon lesz?
3. Anyámat ki akarta bántani álmában?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az jó, ha valaki ki tudja sírni magát olyankor, amikor nem látja sen-

ki. Igen, mert bizonyos idegzeti megterhelések feloldódnak ilyenkor, és ha a 
külső problémák nem is csökkennek, de tisztultabb hozzáállással könnyeb-
ben rendezhetők ezek.

2. Testvéredért imádkozz! Ne az ártatlanul elítélésben remélj, hanem 
Bennem! Az ő számára a jelen körülmény pontosan arra való, hogy felébred-
jen bizonyos bódulatból, és benne is legyen ösztönző erő az Irántam való bi-
zalom. Ne aggódj miatta! Az ő karmikus sorsa más, mint a tiéd! Számára 
most óriási segítséget jelentenek  a te érte mondott imáid!

3. Édesanyádnak is van őrangyala! Van hát lehetősége arra, hogy jó an-
gyalok vegyék körül, s óvják meg olyan és hasonló élményektől, mint ami-
lyet leírtál! Kérnie kell az őrangyalát erre!

Drága Gyermekem! Ti nem vagytok teljesen kiszolgáltatva ártó erők-
nek! Minden ártó szellem láncravert szellem! Csak azok, akik közel engedik 
magukhoz az  ilyen szellemeket,  élnek meg kellemetlen  élményeket  velük 
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kapcsolatban. Azok kerülnek egy ártó szellem ijesztő hatása alá, akik nem 
kérik őrangyaluk védelmét reggelenként, esténként.

Ha valaki reggel imában kéri az Én áldásomat és őrangyala segítségét, 
s így kezdi a napot, ha valaki este úgy hajtja fejét álomra, hogy kéri őrangya-
la védelmét, akkor nem a félelem, hanem a bátorság lelke erősödik benne, 
még akkor is, ha esetleg támadások érik.

Higgy Bennem, és légy továbbra is hálás Istennek!
Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"

*******************************************************
1889.
Kérdező: NINCS ELÉG ÖNURALMAM!

1. Néha nem tudok parancsolni önmagamnak.
2. Helyreállhat-e barátommal régi kapcsolatunk?
3. Miben kell változnom? Sokat vádolom magamat.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Olyan nincs, hogy szeretet van benned, csak nem tudod kimutatni! A 

szeretet lényegéhez tartozik az, hogy megmutatkozik. E nélkül nincs! Olyan 
ez, mint a szél, amikor nem fúj! Olyankor NINCS! 

Minden baj, betegség megszüntetésének első lépése az őszinteség! Az 
nem komoly baj, ha belátod, hogy időnként szeretetlen, fegyelmezetlen vagy. 
De az már baj, ha megideologizálod fegyelmezetlenségedet. Az már baj, ha 
azt mondod, hogy szeretet van benned, csak nem tudod kimutatni. A szere-
tetnek másik neve az önfegyelem!

2. Soha ne tedd a hangsúlyt arra, hogy helyreálljon egy régi kapcsolat! 
Akkor cselekszel helyesen, ha arra törekszel, hogy Velem legyen egyre egy-
értelműbb, egyre életszerűbb a kapcsolatod. A többi az Én dolgom! Ha leg-
főbb, sőt egyetlen célod az, hogy nagyon EGY legyél Velem, akkor Én feltét-
lenül létrehozom azokat az emberi kapcsolataidat, amelyekre neked boldog-
ságod érdekében, tehát annak érdekében, hogy EGY legyünk, szükséged van! 

Ha nem így lenne, akkor nem lennék imádandó Istened! Márpedig az 
vagyok! Ennél kevesebb lenni nem tudok! A te érdekedben nem lehetek en-
nél kevesebb! Ha ennél kevesebb lehetnék, akkor joggal lehetnél bálvány-
imádó!

3. Önvádnak csak akkor van helye és értelme, ha ugródeszka a benső 
béke, a boldogság felé. Önmagában nemcsak értelmetlen, de egyenesen ördö-
gi. Amikor a bűnbánat, a szeretetlenség felett érzett szomorúság elkeseredett-
séggé válik, akkor Én már nem vagyok ott!
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Bűnbánat  igen!  Bűntudat  nem! Mindennap lehet  pár percet  szánnod 
arra, hogy bűnbánatot tarts, de többet ne. A pár percnél több az ördögtől van! 
Aki megreked abban, hogy rágódik a múlton,  ahelyett,  hogy segítségemet 
kérve, bizalommal lendülne a jövő felé, az vagy tudatlan, vagy gonosz. Tu-
datlan akkor, ha úgy tudja, hogy nincs elég erőm szívemre ölelni a bűnbánó 
bűnöst, és gonosz, tele van hiúsági, gőgkomplexusokkal, ha úgy véli, hogy ő 
ki tudja érdemelni azt, hogy szívemre öleljem őt! Döntsd el te magad, hogy 
melyikhez akarsz tartozni,  milyennek ítélsz meg Engem, s felismered, hogy 
te ki vagy!

Kéred, hogy írjak barátodnak is. Kérésed teljes képtelenség!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"

*******************************************************
1890.
Kérdező: PÁROM ISTEN AJÁNDÉKA?

Vőlegényemet az Isten rendelte mellém?
HANG: "Drága Gyermekem!

Én senkit nem rendeltem melléd, és Én mindenkit melléd rendeltem! 
Attól függ, hogy milyen szempont vezérel. Azt ugyanis neked kell eldönte-
ned a Velem való egyre egyértelműbb élő kapcsolatunk alapján, hogy kit élsz 
meg olyannak, aki áldásomat hordozza, és így közelebb hoz Hozzám, és kit 
élsz meg Tőlem eltávolítónak. Aki Hozzám hoz közelebb, azt Én rendeltem 
melléd,  mert  áldásom hordozója.  Aki általad jut  közelebb Hozzám, az el-
mondhatja, hogy Én rendeltelek téged melléje. De neked nem arra kell hang-
súlyt tenned, hogy téged ki mellé rendeltelek, mert az az Én dolgom, hanem 
arra, hogy melléd kit rendeltem! Melléd feltétlenül azt rendeltem, aki jobban 
segít téged Hozzám! A te dolgod az, hogy ezt szem előtt tartsd!

Isten mindenkit Önmagára teremtett, és nem a másik emberre! Nincs 
olyan, hogy valaki - tetszik,  nem tetszik - valakinek duálja lehetne! Senki 
boldogsága sem függhet más ember magatartásától, de mindenkinek töreked-
nie kell arra, hogy saját boldogságát minél kisebb nehézséggel, tehát olyan 
kapcsolatok kialakításával érje el, amely elősegítője és nem akadályozója an-
nak.

Akiben nem látsz segítő készséget arra, hogy általa Hozzám közelebb 
kerülj, attól jobb mielőbb elhatárolnod magadat, mert a hűség szent dolog, és 
pontosan azért szent, mert Belőlem kell forrásoznia.

Ha szüleid, akik feltehetően szeretnek téged, és jót akarnak neked, óv-
nak ettől a házasságtól, akkor érdemes komolyan venned aggodalmukat. Em-
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ber nem lehet embernek próbababája! Minden ember istenképű, s ezért olyan 
méltóság hordozója, amely méltóság az ég angyalaiból is tiszteletet vált ki! 
Mindenkinek  tisztelnie  kell  önmagát  annyira,  hogy  minél  sértetlenebbül 
akarjon visszakerülni eredeti helyére, Isten szerető szívére.

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

1891.
Kérdező: AZ EMBER NEM AUTOMATA!

  Tizennégy különböző kérdés.
HANG: "Kedves Barátom!

Kérdéseid  mindegyikére  megtalálod  a  választ  az  eddig  megjelent 
HANG-könyvekben.

Nagyon fontosnak tartom, hogy megtanuljátok úgy szemlélni az életet, 
úgy hozzáállni a felmerülő problémákhoz, ahogy Lelkem kívánja ezt tőletek.

Ti nem vagytok gépek, automaták, nem vagytok beállíthatók úgy, hogy 
aztán már minden magától  menjen! Élet van bennetek! Olyan élet, amelyet 
az Én Lelkem akar éltetni, irányítani, vezetni útvesztőkön, problémaerdőkön 
át afelé az egyetlen út felé, amelyet Magammal azonosítottam,  amikor azt 
mondtam: Én vagyok az ÚT (János 14;5)!

Senkinek sem adhatok olyan életreceptet, amely olyan mint valami ka-
nalas orvosság. Csak be kell venni, és már el is indul a gyógyulás. Ilyen nincs 
a szabadságra, tehát szeretetre teremtett szellemi lények világában! Itt csak 
arról lehet szó, hogy Velem, az Én tanításommal foglalkozva keressétek an-
nak módját, hogy hogyan tudnátok egyre jobban EGY lenni Velem!

Minden istenadta szellemi életnek az imádság a kulcsa. Életetek olyan, 
mint az imáitok. Ha tudtok Rám koncentrálni az imában, akkor tudtok rákon-
centrálni azokra a feladatokra, amelyek naponta előttetek állnak, és arra vár-
nak, hogy megoldjátok azokat, vagy legalább törekedjetek arra, hogy tartal-
masan teljék el az előttetek álló nap.

Ha imában  - ez alatt elsősorban a párbeszéd-imát értem, amelyről már 
a HANG  első könyvében tanítást adtam - beszéled meg Velem azt a jelent, 
amelyet itt és most kell megszentelned, akkor halálod óráján boldog leszel, 
mert elérted azt a CÉLT, amiért lejöttél a Földre. És ennél fontosabb nincs a 
világon senki számára!
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Te beszélsz  médiumról, akivel napokat töltöttél  együtt, de arról nem 
beszélsz, hogy ő hogyan gondolja az Én életemet megvalósulni a te életed-
ben. Pedig ez az egyetlen, ami fontos! A többi csak körítés!

Kedves  Barátom!  Magadban,  családodban  és  minden  olyan  helyen, 
ahol bármiféle feladatod van, segítsd Lelkemet érvényre jutni. Tanulj meg el-
csendesedni naponta reggel pár percre, kérd áldásomat, szólj őrangyalodnak, 
kérd segítségét, és napközben is fordulj gyakran hozzá. Nincs nála jobb segí-
tőd! Meg fogod tapasztalni, hogy mennyire szeret téged Isten az ő angyalain 
keresztül is, és mennyire fontos az, hogy egyre nagyobb teret engedj át ma-
gadban Nekem, Jézusnak, aki nem elvontan, hanem a legkonkrétabb, a leg-
gyakorlatibb módon vagyok számodra is, ha elfogadtál Útnak, Igazságnak és 
Életnek!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!" 
******************************************************

1892.
Kérdező: FURCSA FÉNYKÉPEKRŐL, EGY IRÁNYZATRÓL

1. Furcsa fénykép-felvételekről kérdezem a HANG-ot.
2. Egy közismert szellemi irányzatról (R.S.) kérek véleményt.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amint a jó szellemeknek lehetőségük van olyan érzékelhető jelensé-

geket produkálni, amelyek vágyat ébreszthetnek bennetek Felém, úgy az ártó 
szellemek is rendelkeznek olyan képességgel, mely által zavart tudnak okoz-
ni azokban, akiket nem a lényeg, nem a jóra irányuló önátadás, nem a szere-
tetben való fejlődés, hanem valami más mozgat belülről. Akaratlanul is ke-
rülhettek ilyen helyzetbe!

Ha tehát olyan jelenséggel találkozol, amely rád nincs pozitív hatással, 
akkor legjobb, ha nem foglalkozol tovább vele, mert az ártó erőkkel úgy a 
legegyszerűbb elbánni, hogy figyelmen kívül hagyjátok őket. Ha semmi mást 
nem érnek el bűvészmutatványaikkal, csak azt, hogy elrabolják az időtöket, 
már sokat ártottak nektek!

Lelkem a REND LELKE!  A rend nem rendkívüliségekben nyilvánul 
meg!

2. Akit említesz, az sok okos és megszívlelendő gondolatot fogalma-
zott meg, de rá is vonatkozik az, amit 1. Tesszaloniki levél 5;21-ben olvasol! 
Ehhez tartsd magad! 

Evangéliumaim az a mérleg, mely pontosan be tudja mérni mindennek 
az értékét, illetve értéktelenségét!
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          Megáldalak az ÉRTELEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1893.
Kérdező: HÁLA ÉS TOVÁBBI KÖNYÖRGÉS

Hála és köszönet mellett kérem tovább segítségedet !
HANG: "Kedves Barátom!

Azok  a  beavatások,  melyekről  leveledben  említést  teszel,  és  az  a 
könyv, amit  a HANG-on kívül  ugyancsak megemlítesz,  rád nagy hatással 
voltak és vannak. E hatások jelenleg azt mutatják, hogy elindultál Felém. Ez 
az elindulás akkor valós és helyes, ha egyre jobban ismerni akarsz Engem az 
evangéliumaim alapján.

Nem elég az, ha valaki segíteni akar embertársainak. Feltétlenül fontos 
az, hogy e segítés TARTALMÁVAL tisztában legyetek. Az igazi tartalom 
egyedül és kizárólag csak ÉN lehetek! Én vagyok az AJTÓ! Én vagyok az 
ÚT, IGAZSÁG, ÉLET!

Ha valaki anyagi áldozatok árán, különböző beavatások útján akar kö-
zelebb kerülni Hozzám, annak tudnia kell, hogy az ilyen út zsákutca! Hoz-
zám akkor kerül közelebb valaki, ha segít a rászorulókon, ha megbocsát el-
lenségeinek,  és  ha  fegyelmezett  módon  sem szavaival,  sem gondolataival 
nem táplál gyűlöletet magában. Ha valaki ezt komolyan vállalja, akkor jöhet-
nek azok a  beavatások,  amelyek az előbbi  magatartást  semmiképpen sem 
előzhetik meg!

Aki úgy gondolja, hogy előbb a beavatás, és utána segít a rászorulókon, 
előbb kérjen tőle bocsánatot ellensége, akkor majd megbocsát, aki úgy gon-
dolja, hogy megbocsát, de nem felejt, az pontosan ellenkező irányban halad, 
mint amit Én elvárnék tőle!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1894.
Kérdező: PÁRBESZÉD-IMÁRÓL, JÉZUS-ISMERETRŐL

1. Hogyan lehet Jézusért élni?
2. Csak az evangéliumokból ismerhető meg Jézus?
3. Mi a párbeszéd-ima?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Vannak a Földön olyan megjelenési formáim, amelyek lehetővé te-

szik számotokra nemcsak azt, hogy Értem éljetek, hanem azt is, hogy Velem 
éljetek! Valójában Értem csak az él igazán, aki vállalja, hogy Velem éljen! 
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Nem sorolom fel a megjelenési formáimat, mert a HANG eddig megjelent 
könyveiben  már  ezt  többször  megtettem,  s  így ezeket  magad is  könnyen 
megtalálhatod.

2.  Az  evangéliumokban  vannak  nehezen  érthető  részek  is,  amint  a 
HANG-könyvekben is vannak ilyenek. De a kettő együtt soha nincs ellentét-
ben,  hanem kiegészítik  egymást!  A HANG-könyvek a ti  korotok  nyelvén 
személyre  lebontva  elmondják,  kifejtik  nektek  azt,  amit  az  evangéliumok 
időtől, helytől függetlenül, mindenkinek szólóan, esetleg magjában monda-
nak el, amit tudnotok kell ahhoz, hogy át tudjátok venni Tőlem azt a szívbé-
két, amit a világ soha meg nem adhat nektek és soha el sem vehet tőletek.

3. A párbeszéd-imát bőven kifejtettem a HANG első könyvében! Sze-
retetlenség volna Tőlem, mert a szellemi restséget segíteném elő bennetek, 
ha mindenkinek külön-külön elmondanám ugyanazt, amit már eddig elmond-
tam. Bűnös időpazarlás lenne ez Tőlem!

A HANG-könyveket azért írattam, hogy elolvassátok! E könyvekben 
már több mint tízezer kérdésre adtam választ! E sorokat már a HANG 19-dik 
könyvében találhatod meg! Már jóval előbb közhírré tettem, hogy csak há-
rom kérdésre válaszolok, mert azt szeretném, hogy ne csak egy-egy problé-
mára kapjatok választ, hanem az egész gondolkodásotok itatódjék át szívem 
szeretetével, tanításom lényegi tartalmával, tehát az Én életemmel, s így is-
merje meg a világ, hogy veletek és bennetek valóban jelen vagyok, ha ti Ben-
nem és Velem akarjátok járni földi életetek útját. Igen! Földi utatokat ÚTTÁ 
akarom minősíteni. Azzá a SZERETET-ÚTTÁ, amelyet Magammal azonosí-
tottam, amikor azt mondtam: "Én vagyok az ÚT " (János 14;5)! 

Megáldalak a BUZGÓSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

1895.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

1. Mozgásképtelen rokonom látja, hallja a szellemeket.
2. Beteg keresztszüleimen nem tudok segíteni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az, aki közvetlen kapcsolatot tud megélni a szellemekkel, addig tart 

jó irányban, ameddig ez szíve békéjét nem fenyegeti. A jó szellemek, tehát 
az  angyalok,  nagyon  szeretnek  benneteket,  és  rokonodnak  is  tudnia  kell, 
hogy melléje is rendeltetett olyan őrangyal, aki nagyon szívén viseli sorsát. 
Az angyalok nagyon tudnak aggódni, örülni, nagyon tudnak együtt érezni és 
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vigyázni rátok akkor, ha erre megkéritek őket, tehát ha hisztek áldásos mun-
kájuk valóságában.

Ha tehát  rokonod azt  tapasztalja,  hogy lelkileg gazdagodik az általa 
hallható,  látható  szellemek által,  akkor adjon ezért  hálát  Istennek, aki  így 
akarja enyhíteni azt a karmikus sorsot, amelyet vállalnia kellett előző életé-
nek következményeként.

2. Segíteni másoknak oly mértékben kell, amilyen mértékben erre lehe-
tőséget kap valaki. Ha tudod, hogy az Istent szeretőknek minden javukra vá-
lik, akkor már az nagy segítség, ha ezt tudatod azokkal, akik nagy szenvedők 
körülötted.

Szövegelni könnyű a szeretetről, de van olyan, amikor más lehetőség 
nincs. Ilyenkor nem egyszerű szövegelésről van szó, hanem felvilágosításról! 
Sok emberben tud erőforrásokat nyitni a megfelelő felvilágosítás! 

Mindenkinek és minden körülmény között elsődleges feladata az, hogy 
Istent szerető legyen. Minden más csak ez után jöhet! Istent szeretés nélkül a 
legegészségesebb ember is boldogtalan, mert bódulatban él. Aki szereti Is-
tent,  az  a  legsúlyosabb  kereszt  hordozásában  is  rátalál  olyan  erőforrásra, 
amely békét tud teremteni szívében. A Földön pedig ennél nagyobb boldog-
ság nem létezik!

Nagyon szeretlek benneteket!
Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1896.
Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN 

1. Szeretnem és tisztelnem kell azt, aki elhagyott?
2. Bizonyságot kellett volna erről tennem?
3. Mi a teendő?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szeretned mindenkit kell, mert e szeretet nem más, mint az Én jelen-

létem benned! Tisztelni csak azt lehet, aki tiszteletre méltó. Ezért csak azt 
kell tisztelned mindenkiben, amit te tiszteletre méltónak látsz. A szeretetnek 
és a tiszteletnek tehát nem kell és nem is szabad arra az illetőre korlátozód-
nia, akit te leveledben említettél. Ő elhagyott téged, és ezért ne bánkódj, ha-
nem adj érte hálát. Titeket nem "szerkesztett" egybe az Isten! Erről szó sincs! 
Az ilyen és ehhez hasonló gondolatok valóban az idegosztályra juttathatnak 
bárkit is!
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2. Semmiféle bizonyságra nem vagy kötelezve! Főleg nem arra, hogy 
annak tégy erről  bizonyságot,  akit  említesz!  Neked arról  kell  bizonyságot 
tenned mások előtt, hogy Hozzám tartozol! De kell, hogy erről légy meggyő-
ződve! Természetesen mindenki csak annyiban tartozik Hozzám, amennyi-
ben leoldotta magáról megkötözöttségeit, amelyek másokat Elém helyeztek 
benne. Ez nem nehéz!

3. Feladatod éppen az, hogy ne gabalyodj bele olyan emberi kapcsola-
tokba, amelyekben elgyengül, elhomályosul a Velem való kapcsolatod. Ezt 
úgy éred el, hogy DOLGOZOL! Tehát elfoglalod magadat fizikailag, szelle-
mileg egyaránt olyan dolgokkal, amelyek jelen életed jelen napjaiban építe-
nek, buzdítanak és vigasztalnak téged! Minden sopánkodást, minden ábrán-
dozást félre kell tenned, ha lelkileg, testileg meg akarsz gyógyulni! Ne be-
avatásokra törekedj, hanem olyan gyakorlati szolgálatokra, feladatok elvég-
zésére, amelyek mentesek minden rendkívüliségtől. Az Én Lelkem a REND 
lelke, és nem a rendkívüliség lelke! Természetesen eljöhet a rendkívüliségek-
nek is az ideje. De előbb REND legyen benned!

Ha "hang" szólal meg benned, ne kövesd vakon! Azért vannak normá-
lisan gondolkodó emberek is körülötted, hogy figyelj szavukra, tanácsaikra. 
Abból soha nem lesz baj, ha mások tanácsait figyelembe veszitek! Követned 
csak  azt  a  tanácsot  kell,  amit  magad is  értelmesnek  ítélsz,  tehát  szívedet 
megnyugtatja.

Amennyire  rajtad  áll,  ne  kösd  magad  emberekhez!  Inkább  Hozzám 
kösd magadat egyre jobban! A kettő együtt nem megy!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1897.
Kérdező: ŐRANGYALOKRÓL

1. Az őrangyalok munkájáról kérek véleményt!
2. Hogyan kerülhetek közelebb Jézushoz?
3. Elhunyt édesanyámról szeretnék tudni valamit!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Angyaloknak nevezitek azokat a szellemeket, akik nem  olyan tér-

idő dimenzióban élnek csupán, mint amilyen a múlékony anyagvilágban ta-
pasztalható. E meghatározás akkor is áll, ha más bolygón élő, anyagba ágya-
zott szellemekről van szó. Tehát ők sem angyalok!

Korotokban nagy az igény arra, hogy kapcsolatot teremtsetek az angya-
lokkal, a jó szellemekkel. Jók, mert folytonosan szemlélhetik Atyám arcát, 
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és állandóan abban a szentháromságos szeretetben élhetnek, amely felé nek-
tek is tartanotok kell, és amely már most is, mintegy foglaló,  bennetek él a 
Szentlélek által mindaddig, amíg szándékom szerint akartok szeretni!

Istennek  nincs  különböző  szeretete.  Csak  EGY  van!  Ezt  hívjátok 
Szentléleknek.  Ezzel  a  szeretettel  közösen  szeretünk  mi  titeket.  Végtelen 
szeretetünk intenzitása bennetek attól függ, hogy mennyire tudtok ráhango-
lódni viszont-szeretetettel embertársaitok iránt e teremtetlen SZERETETRE. 
Vagyis, mennyire adjátok át magatokat a bennetek élni  és működni  akaró 
Lelkemnek!

A mi Szeretetünk, tehát a Szentlélek, közvetlenül is, közvetve is el tud 
érni benneteket. Közvetlenül olyankor, amikor tanúságtevő erőre van szüksé-
getek. Közvetve pedig olyankor, amikor a különbözőségek dinamikus egysé-
gét kell megvalósítanotok. Ilyenkor van nagy szerepük az angyaloknak!

Amint a földi embernek sem elég hatékony a jó szándék önmagában 
ahhoz, hogy segítsen, hanem kell a rászoruló részéről a segítség igénylése, 
elfogadása, úgy az angyalok is csak akkor tudnak különös hatékonysággal se-
gíteni, ha erre felszólítást kapnak azoktól, akik igénylik segítségüket! 

Ezért olyan fontos, hogy naponta kérd az angyalok segítségét. Termé-
szetesen főleg őrangyalodat kell kérned, ahogy a Földön is a közvetlen mel-
letted lévőkhöz kell fordulnod, ha segítséget igényelsz.

Isten a szellemvilág lakói számára is, miként az ember számára a Föl-
dön, nemcsak boldogító Isten, hanem szerepeket kiosztó Isten is!

Az az angyal, aki Istentől azt a szerepet kapta, hogy mindig rendelke-
zésedre álljon, ha életed helyes érdeke ezt megkívánja, biztos lehetsz abban, 
hogy jó, a legjobb szolgálatot teszi érdekedben! De kérned kell! Szabadsá-
god, tehát emberi méltóságod, mérhetetlen érték az angyalok szemében!

2. Ha elolvasod a HANG eddig megjelent köteteit, akkor teljesen egy-
értelművé válik előtted, hogy miképpen kerülhetsz egyre közelebb Hozzám. 
Most csak szavakat íratok ide: reggeli ima, tanulás, megbocsátás, szolgálás, 
másra figyelés, várakozni tudás,...

3. E kérdésben arra kérsz választ, hogy mi az az információ édesanyád-
ról, ami jelenleg hasznodra válik. Erre így neked most nem válaszolhatok. 
Erről  szinte  naponta őrangyalodat  kellene megkérdezned. Egy kíváncsiság 
kielégítése nyilván méltatlan lenne édesanyádhoz is, hozzád is és Hozzám is!

Drága Gyermekem! Te is tudod, hogy van fejlődés lelki életedben! Azt 
is tudod, hogy ez örömforrás az égiek számára is, tehát Nekem is örömet 
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okoz minden  olyan megnyilvánulásod,   ami  a  tiszta  szeretet  fellobbanása 
benned!

Örüljünk egymásnak! Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
******************************************************

1898.
Kérdező: HOGYAN TUDNÉK SZOLGÁLNI?

1. Szolgálni akarlak!
2. Vágyom és félem is az emberek társaságát.
3. Munkanélküli vagyok.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. 2. Az első két gondolatod lényegében egy és ugyanaz. Engem szol-

gálni, Értem tenni valamit csak embertársaidon keresztül vagy képes. Nekem 
csak elmondani tudod, hogy amit teszel, azt Értem teszed, de maga a tett, az 
Értem vállalt, Irántam való szeretet által átitatott tett, tehát szíved jóságának 
kisugárzása feltétlenül mások javát kell hogy szolgálja.

Ennek a  szolgálatnak  a  hogyanja részben állapotszerű  kell  hogy le-
gyen, részben pedig naponta kell a lehetőségeket felismerned ahhoz, hogy a 
te lelked fejlődése jó irányban haladjon.

Állapotszerű maga a vágy benned, hogy Értem élj. A napi lehetőségek 
felismeréséhez pedig az szükséges, hogy az emberektől való félelmeid gyö-
kerét, tehát azt, hogy hogyan fognak reagálni mások a te szolgálatodra, an-
gyalaim kezébe tudd letenni!

Félelmed gyökere egy olyan benső bizonytalanság, amely részben kí-
sértés, részben karmikus eredetű. Éppen ezért, ha értelmesen átgondolod, te-
hát ha megérteted magaddal, hogy sem jobb, sem rosszabb nem leszel mások 
bármiféle reagálása következtében, akkor semlegesíteni tudod angyalaim se-
gítségével ezt a félelemérzést magadban. Angyalaim kivédik a kísértést, te 
pedig feloldod karmikus görcseidet.

3. Az a tény, hogy nincs olyan munkahelyed, mely lefoglalhatná idődet, 
s így több időd lehet a Velem való, Értem vállalt szolgálatra, ez normális kö-
rülmények között nem jelentheti azt, hogy a körülötted élők emiatt megrövi-
dítve  tudhatják  magukat!  Amennyire  rajtad  áll,  mindent  el  kell  követned 
azért, hogy ne csak másokból élj, de mások is tudjanak belőled élni! A mun-
kanélküliség semmiképpen sem lehet tétlenség!

Többet és buzgóbban imádkozz! Megáldalak a 
HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL! 

******************************************************
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1899.
Kérdező: NAGYON FÁJLALOM BŰNEIMET

1. Életem bűneit nagyon fájlalom!
2. Haladok-e a józan gondolkodás felé?
3. Szeretnék Veled boldog lenni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én is fájlalom bűneidet! Mivel sokat ártottál magadnak, ezért nehe-

zen tudod elfogadni az Én gyógyító erőmet. Pedig el kell fogadnod, hogy Én 
nem végzek felületes munkát!

Hidd el, csak aki menekül attól, hogy szembesüljön önmagával, az hor-
dozza bűnei terhét, szinte összenőve ezzel, mint a csiga a házával. Ahogy ki-
tártad szívedet,  ahogy megfogalmaztad lelked sebeit,  úgy lehetőséget adtál 
Nekem arra, hogy gyógyítsam ezeket.

Fontos, hogy az Én bűnbocsátó irgalmam erőforrás legyen számodra a 
jövőben, hogy valóban Értem tudj élni, és ha kell, meghalni!

2. Nagyon okos a kérdésföltevés! Valóban a józanság az, ami feltétle-
nül kell hogy jellemezze azokat, akik Velem akarják életüket egyértelműen 
összekapcsolni. Legyetek éberek és józanok! Az az elbódult világ, amely kö-
rülvesz benneteket, nagy kísértés arra, hogy ti is elbóduljatok. A Kísértő el 
akarja hitetni veletek, hogy a jelen földi életet józanul nem lehet kibírni! El 
akarja hitetni,  hogy csak valamiféle bódultság, valami gondolkodás-kikap-
csolás vagy -eltorzítás segíthet át benneteket a napi gondokon. Én pedig azt 
mondom ma is, amit  mondottam,  mikor mint Emberfia közöttetek jártam: 
Keressétek az Isten Országát és annak igazságát, és mindent meg fogtok kap-
ni hozzá!

Ha arra törekszel, hogy józanul gondolkodj, akkor már jó úton jársz, 
még akkor is, ha ez nem sikerül mindig.

3. Teljesen képtelen gondolat az, hogy bárki is Nélkülem boldog lehet-
ne! Természetellenesen senki sem lehet boldog! Azt pedig nem kell sokat 
magyaráznom, hogy minden akkor természetes, ha céljának megfelelően van 
használatban! Ha az embert  Isten Önmagára teremtette,  akkor természetes 
számára, hogy Isten nélkül csak embertelen, tehát boldogtalan lehet az em-
ber.

Ne elégedj meg azzal, hogy csak magad hidd el, hogy benned élek. Tö-
rekedj arra, hogy ezt a körülötted élő jó szándékú emberek is elhiggyék!

Mérhetetlen szeretetem Irántad mindenre képes, hogy boldognak lássa-
lak! Fogadd örömmel irgalmas szeretetemet!
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Megáldalak az IRGALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

1900.
Kérdező: BOLDOGTALANUL VAGYOK VALLÁSOS

Vallásos vagyok, és szerencsétlen az életem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az a vallásosság, amelyben nevelődtél, csak addig képes nyugalomban 
tartani a lelket, amíg valaki önálló gondolkodás nélkül a lemondás útját járja. 
Én nem ilyen  vallásosságot  kérek  tőletek.  Az általad  említett  vallásosság 
nem eredményezi azt, hogy valakiben ki tudjon bontakozni az Általam el-
gondolt emberiesség.

Te áldozata lettél egy olyan vallásosságnak, amely nem a gondolkodás-
átalakításra  teszi  a  hangsúlyt,  hanem  olyan  engedelmeskedtetésre,  amely 
részben éppen az egyéni gondolkodás alól akar fölmenteni, részben pedig bi-
zonyos szertartásokon való részvételben merül ki. 

Legsúlyosabb következménye e vallásoskodásnak a gyermekeddel való 
megkötözöttséged, amely rejtett uralkodási vágyadat olyan szolgáló szeretet-
be bújtatta, hogy még azok is távol akarják tartani magukat tőled, akiknek 
ehhez igazán semmi okuk nincs.

Mi hát a teendőd? Van-e egyéb, mint az imádság? Lehetséges-e maga-
don kívül megjavítani másokat? Lehet-e uralmad alatt más, mint te magad?

E kérdések várnak lelkedben feleletre. Mivel éppen az előbb helytele-
nítettem az engedelmeskedtető vallásoskodást, ezért csak irányelveket adok, 
s neked kell döntened e kérdésekben.

Az imádságon kívül nem lenne semmi más feladatod, ha azok az imád-
ságok valóban imádságok lennének. Imáitok legtöbbször olyan imaszövegek, 
amelyek Engem akarnak jobb belátásra juttatni.  Vagyis Nekem akarják el-
mondani, hogy mit tegyek. Ha imádság alatt azt értenéd, hogy lelkedet Hoz-
zám emeled, s megköszönöd Nekem, hogy te cipelheted az én keresztem, Én 
pedig segíthetlek téged kereszted hordozásában, akkor nem lenne probléma 
az, amit Máté 11;28-ban olvasol. Valóban át tudnád élni, hogy mennyire meg 
tudom enyhíteni gondjaidat.

Ami egészen biztos, az az, hogy magadon kívül nincs lehetőséged arra, 
hogy benső  békédet,  földi  boldogságodat  biztosíthasd!  Ennek legmélyebb 
gyökere az, hogy boldogtalanságodat sem mások idézik elő. Ennek gyökerét 
is magadban hordod! Az élet soha nem oldható meg kívülről befelé, csak be-
lülről kifelé!
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Önuralom! Nem is olyan egyszerű dolog ez hetven év fölött! Bizonyos 
bemerevült gondolkodás- és magatartásformák megnehezítik azt a rugalmas 
nyitottságot, amely a benső béke irányában tudná hangolni lelkedet. De ennél 
jobbat ajánlani nem tudok.

Bárhová mész, magadat mindenhová magaddal viszed, s mindig szük-
séged lesz önuralomra és a gondolkodás-átalakítás vállalására. Én mindig ve-
led vagyok! Rám mindenkor számíthatsz! Bennem még nem csalódott senki! 
De tudnod kell, hogy Velem sem lesz kisebb a kereszted, de nagyobb lesz az 
erőd, mert ha engeded, hogy benned lakjam, akkor az Én erőm a te erőd is!

Megáldalak a BIZALOM és az ERŐ LELKÉVEL!"  
******************************************************

1901. 
Kérdező: GYÓGYÍTHATÓ A DEPRESSZIÓM?

Depressziós vagyok!
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon ritkán teszem, de néha meg kell tennem, hogy valakinek jelen 
életét előző életének tükrében mutassam meg.

Te valamikor, az egyik életedben nagy művész voltál. Nagyon jó for-
maérzékkel rendelkeztél. Van ennek már vagy ezer éve! E képességedet ahe-
lyett, hogy kibontakoztattad volna, inkább elnyomtad, mert az akkori körül-
mények ezt úgy kívánták. Nem volt bátorságod harcolni az akkori közfelfo-
gás ellen, s így külső álarccal igyekeztél elfedni benső gyötrelmeidet. E ma-
gatartásodat  életeken keresztül  cipelted  magadban.  Ez  most  felszínre  tört. 
Nem kell ezen nagyon meglepődnöd. Soha nem volt annyi depressziós a Föl-
dön, mint korotokban. Nagy változás előtt áll a világ!

Jelen életedben a helyzet benned nemcsak megváltozott, hanem kifeje-
zetten visszájára fordult. Külsőleg is megnyilvánuló gyötrelmekkel akadályo-
zod azt, hogy benső világodban Engem felismerj.

Meg kell mondjam, hogy ez a karmikus görcsöd akkor gyógyul, ha kö-
vetkezetesen, egyre átéltebben köszönöd meg azt,  hogy pszichikai immun-
rendszered elgyengülése által egyértelműbbé válik előtted az, hogy csak re-
ményből lehet normális emberi életet élni, és ennek a reménynek alapja csak 
a benned élő jelenlétem lehet!  

Én semmivel sem vagyok lecserélhető, de én mindent képes vagyok 
helyettesíteni. Ez azt jelenti, hogy minél jobban megismersz Engem, annál 
jobban fogod látni, átélni azt az igazságot, mely szerint nem az az érdekes, 
hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Csak addig érzed elvisel-
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hetetlennek szenvedéseidet,  amíg nem látsz  úgy ezek mögé, amint  ezt  Én 
megkívánom tőled.

A HANG 12-dik könyvében az  1073-dik  kérdésre  adott  válaszomat 
fontos volna nagyon átelmélkedned!

Engedd, hogy gyógyítsalak! Csak akkor tudok hozzád férni, ha átadod 
Nekem a helyet, és te ahelyett, hogy magaddal foglalkoznál, mással vagy má-
sokkal kezdesz el foglalkozni.

Megáldalak a NYITOTTSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

1902.
Kérdező: EGYETLEN MEGOLDÁSNAK TUDOM MAGAMAT

Segíteni szeretnék valakinek, akinek talán egyetlen megoldása 
én lehetek!

HANG: "Drága Gyermekem!
Kétségtelen, hogy minden lehetőséget fel kell használnod arra, amit a 

szíved jónak lát. De az is kétségtelen, hogy neked már nem lehet akárhogy és 
akármit jónak látnod!

Mióta benned élek, mióta nemcsak te vagy fontos Nekem, hanem Én is 
fontos vagyok neked, azóta törekedned kell úgy látni, mint Én, és azt látni jó-
nak, amit Én látok jónak.

Minden olyan kapcsolatban, amelyben az egyik fél sok sebből vérzik, 
meg kell nézni, kérdezni a másik felet is, hogy ő hány sebből vérzik.

Leveledben írod, hogy azokat a könyveket, amelyeket segíteni akarás-
sal adtál, az illető társa kidobta. Jobban meg kellene nézned, hogy hogyan 
vitte haza e könyveket az illető? Milyen kísérő szöveggel látta el, amikor el 
kellett mondania, hogy miféle könyvek ezek, stb. Általában soha nem jó az 
egyoldalú információ. Még akkor sem, ha szilárd tényeket sorol fel! A másik 
félnek is vannak mindig szilárd tényei!

Ne féltsd azt, akin segíteni akarsz! Ne féltsd őt, ha ő nem félti önma-
gát! Ha pedig félti önmagát, akkor kérdezze meg társától, hogy mitévő le-
gyen? Ha igazán segíteni akarsz neki, akkor te is meg fogod találni a módját, 
hogy ezt megkérdezd társától.

Drága Gyermekem! Az világos előtted, hogy Én mérhetetlenül szeret-
lek! Mérhetetlenül, de csak egyféle módon! Úgy, ahogy ez a te természeted-
nek legjobban megfelel! Mivel ember vagy, ezért tudnod kell azt is, hogy 
akin segíteni akarsz, annak is emberi természete van, és ezért neki is szintén 
csak az felel meg, ami neked is megfelel. Vagyis az, hogy szívbékét csak Ná-
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lam lehet találni! Amíg ő ezt be nem látja, addig vigyázz, mert még te is el-
veszítheted szívbékédet abbéli igyekezetedben, hogy az ő szívbékéjét előse-
gítsed!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!" (Jakab 1;5)
******************************************************

1903.
Kérdező. HOGYAN ADHATOK MINDENT ODA?

1. Otthoni problémám karmikus keresztem?
2. Hogyan lehet mindent odaadni?
3. Te küldted azt, aki sokat segített? Van közös feladatunk?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Valóban karmikus keresztet kell cipelned otthonod feszültségeivel 

kapcsolatban.  A földi  élet  soha  nem lehet  meg  zavaró-állomások  nélkül! 
Problémád pontosan azért karmikus, mert nem a társad viselkedése, magatar-
tása az, ami számodra a lényeg, hanem az, hogy erre te hogyan reagálsz. Az ő 
magatartása nélkül nem ismerhetnéd fel, hogy te ki is vagy valójában. Nem 
ismerhetnéd fel, hogy hol tartasz azon az úton, amely azonos Velem! Nem 
ismerhetnéd fel, hogy az alázat útja a senkit nem bántás, a mindenkinek meg-
bocsátás és másokon segítés útja. 

Ezért adj hálát, hogy ő olyan, amilyen! Igen, mert jó orvosság ő szá-
modra akkor is, ha időnként nagyon nem kívánatosnak tartod. Az orvosságok 
általában ilyenek! A Földön szinte minden arra való, hogy gyógyuljatok lel-
kileg. Érdekes módon a test ebbe előbb-utóbb belepusztul! Ezt is jelenti e 
mondatom: 'Aki elveszíti életét, megnyeri azt!'

2.  A  mindent  odaadás egy olyan  eszmei  állapot,  amely azt  igényli, 
hogy semmivel se légy megkötözve! Nem valami fizikális darabolásról van 
tehát szó az adakozás útján, hanem arról, hogy másért élj! E MÁS természe-
tesen feleség, gyermek, barát,  és mindenki,  aki erre lehetőséget ad neked. 
Ami a lényeg, hogy e másért élés állapota mindenkor bölcsességgel párosul-
jon benned! Csak a bölcsességgel átitatott szeretet az igaz szeretet. Jó, ha na-
ponta kéred a bölcsesség adományát Jakab 1;5 alapján!

3. Mindig küldök melléd segítőt, amikor erre szükséged van, és mindig 
Tőlem van, ha valaki segítőként melléd áll. De nem szükséges senki mellett 
lehorgonyoznod kitüntetett módon.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
******************************************************

1904.
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Kérdező: LEHANGOLT, NYUGTALAN VAGYOK
1. Mi tesz lehangolttá, nyugtalanná?
2. Férjemet milyen szellem irányítja?
3. Hogyan viszonyuljak egy önző gyermekemhez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Érzékeny idegrendszered az átlagnál jobban érzi a földi élet nyomo-

rúságát. A földi élet akkor is terheket hordoz, ha ünneplőbe öltözik. Ezt ér-
zed, és ez ütközik ki rajtad olyankor, amikor nem látod okát, és mégis lehan-
golt vagy.

Többször kell elmondanod magadnak e mondatokat: „Mi ez az örökké-
valósághoz képest!” „A Győztes oldalán állok!” Igen. Ilyen és ehhez hasonló 
gondolatok át tudnak lendíteni, sőt meg is tudnak tanítani arra, hogy bár raj-
tad kívül nincs Mennyország, de benned az van, mert Én benned élek, és ér-
ted élek benned!

2.  Férjeddel  kapcsolatban  csak  azt  tudom mondani,  hogy számodra 
nem lehet legfontosabb az, hogy milyen szellem irányítása alatt áll! Számod-
ra csak az lehet a fontos, hogy te hogyan tudod férjed magatartását lelked fej-
lődése érdekében felhasználni.

A természetben a viharok fontosak! Edződni ezek nélkül nem lehet. A 
szeretetnek,  hűségnek,  megbocsátó  irgalomnak  valódiságát  viharok nélkül 
felismerni nem lehet. Azt pedig el kell hinned és fogadnod, hogy erődön fö-
lüli megpróbáltatást nem engedek rád. Ha mégis, akkor erődet növelem az-
zal, hogy olyan leszek neked, mint cirenei Simon volt Nekem a keresztúton. 
Tehát közösen cipeljük keresztedet!

3. Akiben Én élek, azt lehet felhasználni, de kihasználni az enyéimet 
csak akkor lehet, ha nem elég okosak és nem elég óvatosak.  A kettő között 
óriási a különbség. Ha felhasználnak, akkor segítségedet kérik. Ha kihasznál-
nak, akkor bűnrészessé akarnak tenni! Az első tehát: szereteted megnyilvá-
nulása. A második: szereteted elrontása! 

Szabaddá  kell  válnod bensőleg  gyermekedtől,  ha  komolyan  segíteni 
akarsz neki. A vele való kapcsolatodban láthatod meg legtisztábban, hogy 
mennyire sikerült megvalósítanod azt, hogy ne személyben, hanem feladat-
ban gondolkodj!

Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

1905.
Kérdező: OSTOBA A MAGYAR NÉP?
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1. Miért engedi meg Isten a magyarságnak ezt, ami van?
2. Miért olyan ostoba a mi népünk?
3. Tehetünk valamit azért, hogy ne legyünk ilyenek?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Isten mindenkinek csak azt engedi meg, amit mindenki saját javára 

tud fordítani, ha   akar  ! Ha nem tudnád, Nekem még a kínkeserves keresztha-
lál is javamra vált! ( Nem nektek! Nekem! Lukács 24;26)

Először el kell hinned, hogy az Istent szeretőknek minden javukra vá-
lik,  ha magyarok,  ha nem magyarok! Utána pedig ki/meg kell  próbálnod, 
hogy igaz-e ez?! Úgy lehet ezt megpróbálni, ahogy egy keresztrejtvényt pró-
bál megfejteni valaki. Csak egy-egy betű adott,  s a többit ki kell  találni a 
megadott témakörben.

Első szavam a nyilvánosság előtt  ez  volt:  "Betelt  az  idő! Elérkezett 
hozzátok az Isten országa! Alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek az 
örömhírben!" (Márk 1;15) Ha megpróbálod kitalálni, hogy miért jó, sőt, mi-
ért a legjobb neked az, ami most körülvesz téged, akkor olyan benső szemek 
fognak kinyílni benned, amelyekkel  látni   fogsz! A BOLDOGSÁG elsősor-
ban látás kérdése! Itt a Földön tükör által és homályban, a földi élet után pe-
dig színről színre látás!

Csak az, aki vállalja ezt a szellemi munkát, remélheti azt, hogy boldo-
gítani tudom és fogom őt már itt a földi életében is!

2. Bocsáss meg Nekem, de ebben a kérdésedben sem értek egyet veled! 
Szentjeitek, Nóbel-díjasaitok nem azt támasztják alá, amit te mondasz. A tö-
meggel kapcsolatban pedig tudnod kell, hogy mindenkinek az a kavics fáj, 
ami a cipőjében van, és minden nemzetnek van kavics a cipőjében.

3. Természetesen mindenkinek azt kell tennie, hogy alakítsa át gondol-
kodását! Ezt maga a mindenható Isten sem teheti meg senki helyett, tehát te 
sem!  Az élet  soha nem oldható meg kívülről  befelé,  csak belülről  kifelé. 
Csak amit  birtokolsz,  azt  tudod alakítani.  A rajtad kívül  álló világot nem 
vagy képes birtokolni. De magadat igen!

Kedves Barátom! Szeretnék benned otthonomra találni! (Az sem baj, 
ha rongyos istállónak tudod magad!)  

Megáldalak  a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1906.
Kérdező: ÉRDEKEL AZ EZOTERIKA

1. Jó irányban haladok-e?
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2. Nagyon érdekel az ezoterika. Miért?
3. Őrangyalomról, angyalokról szeretnék többet tudni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Afelől semmi kétséged nem lehet, hogy elindultál  Felém! Azt vi-

szont jó naponta megvizsgálnod, hogy nem kell-e pályamódosítást végezned. 
Kell! Nincs ember a Földön, aki az egyszeri elhatározás erejében tévedhetet-
lenül és tántoríthatatlanul, teljes tökéletességgel nőne bele az Én világomba! 

Mint már annyiszor, most ismét mondom, s úgy gondolom, hogy ezt 
nem lehet elég sokszor ismételni: Velem kell elindulnod reggel! Kell legyen 
reggeli beszélgetésünk! Kérned kell áldásomat és őrangyalod segítségét az 
elinduló napra! Ha ez nincs, akkor valami nagyon fontos maradt ki életedből. 
E nélkül nem te indulsz neki a napnak, hanem a nap indul el veled. Nem te 
fogod meg kezemet, hanem a körülmények fognak beléd kapaszkodni, és egy 
egészséges, békés fáradság helyett idegkimerültséggel fejezheted be a napo-
dat.

A reggeli és esti közös beszélgetésünk biztosítja számodra azt, hogy jó 
irányban tudj maradni.

2. Azért mondtam, hogy semmi kétséged nem lehet afelől, hogy Felém 
indultál el, mert  belülről indultál el kifelé! Ez a te megtérésed lényege! Rá-
éreztél arra a benső késztetésre, amely Lelkem munkája volt benned. Ennek 
egy nagyon különös következménye van. Ez pedig az, hogy minél többet me-
rít valaki e FORRÁSBÓL, annál többet kíván! Akit Lelkem irányít, az egyre 
inkább alig tud betelni Velem! És ez így van jól! A lelki érlelődés folyamatát 
jelzi az az éhség, ami eltölt.

3. Ha olvasod a HANG-köteteket, akkor sok információt találsz azok-
ról a jóságos szellemekről, akiket angyaloknak neveztek. A szerepeket kiosz-
tó szerető Istenetek szándéka szerint  örömmel  élnek ők veletek,  bennetek 
azért, hogy ti egyre zavartalanabbul tudjatok Istenben élni! Főleg abban akar-
nak segíteni nektek, hogy Engem ÚTKÉNT fogadjatok el, vagyis az Én bé-
kémnek legyetek elkötelezettjei, bátor vállalói (Máté 5;9)!

Őrangyalodat szólítsd csak őrangyalodnak!
Megáldalak a TÜRELEM és a KEDVESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1907. 
Kérdező: KRITIKUS VAGYOK

1. Jézus szól a médiumokon keresztül?
2. Közismert médiumok könyveit nem fogadom kritikátlanul.
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3. Hogyan lehetek Istennel szemben szabad?
HANG: "Kedves Barátom!

Leírtál huszonkét főkérdést, és még jó pár mellékkérdést.
Az utóbbi HANG-könyvekben már többször tettem említést arról, hogy há-
rom kérdésnél többre nem válaszolok. Azért teszem ezt, mert szeretlek ben-
neteket, és ezért nem tehetem meg helyettetek azt, amit nektek kell megten-
netek. 

Aki elolvassa az eddig megjelent 15 kötetet (e sorok már a 19-dik kötet 
végén találhatók), az legalább  tízezer kérdésre kap választ, s ezek között leg-
több kérdésére maga is ráismerhet saját problémájának megoldására.

 Mindenkinek tudnia kell,  hogy olyan boldogságra teremtett  lény az 
ember, aki el is érheti boldogságát, ha van benne elszántság arra, hogy ne ön-
magán kívül keresse boldogsága forrását.

1. Attól még egy médium sem lesz hiteles, mert ő azt mondja magáról, 
hogy Én, Jézus beszélek hozzá. Csak arra a médiumra érdemes odafigyelni, 
aki örömmel vesz bárminemű kritikát, ha az nem minősítés, hanem érvelés. 
Korotokban a Földön alig érik el a kétjegyű számot a hiteles próféták! Legye-
tek tehát okosak és óvatosak!  

2. Nagyon okosan teszed, hogy nem fogadod kritikátlanul azt, ami az 
egész életedre kell hogy hatással legyen! Csak azt fogadd el, amiről magad is 
meggyőződhetsz, hogy szinkronban van az evangéliumaimban található taní-
tásommal. Ma sokan ezt is kikezdik, és arról akarnak meggyőzni benneteket, 
hogy alig van az evangéliumokban olyan mondat,  ami közvetlenül  Tőlem 
származna. Hidd el, nincs igazuk! 

Nincs, mert Lelkem nagyon rossz munkát végzett volna, ha lényeges 
ferdeségek kerülhettek volna bele tanításomba. Nincs igazuk azért sem, mert 
akik ezt  állítják,  azok éppen azok, akikről elmondtam:  "Hálát adok néked 
Atyám, hogy elrejtetted ezeket az okosak és bölcsek elől, és kinyilvánítottad 
a kicsinyeknek!" Nincs igazuk, mert könnyen felismerhető, hogy nem annak 
megvalósításán fáradoznak, amit tanítottam, hanem olyan elbizonytalanítá-
son, mely elkedvetlenítheti még a jó szándékú keresőt is!

3. Ki kell tisztáznod magadban a szabadság fogalmát. Isten szabadsága 
azt jelenti, hogy amit Ő akar, az van, amit nem akar, az nincs. A szellemi te-
remtmények erkölcsi  szabadságának lényege az,  hogy akarhatják azt,  ami 
van, tehát akarhatják Isten akaratát, és akarhatják azt, ami az erkölcsi életben 
a szeretet hiánya, tehát azt, ami nincs! Ez a bűn!
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Az  ember  képes  Isten  ellen,  tehát  önmaga  boldogsága  ellen  tenni! 
Vagyis képes lemondani arról a szabadságról, aminek lényege az, hogy tegye 
azt,  amit  Isten akar! De ez az állapot nem a szabadság állapota,  hanem a 
megkötözöttség állapota! Egy szellemi teremtény tehát akkor szabad, ha azo-
nos Isten szabadságával, vagyis azzal, hogy a szeretetet állapotát élje meg.

Nem lehet tehát senki Istennel szemben szabad, csak Istennel együtt 
szabad! Istennel szemben csak megkötözött lehet az, aki lemondott a szeretet 
szabadságáról.

Kedves Barátom! Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha állapot-
szerűen részesíthetnélek szabadságomban,  ha megszabadíthatnálak  minden 
megkötözöttségedtől, és igaz otthonomra találhatnék benned! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

1908.
Kérdező: BIZONYTALANSÁGBAN VAGYOK

Félelmeimet legyőzve szeretnék lelkileg fejlődni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Van egy egészséges  bizonytalanság, amely arra késztet, hogy ne légy 
megelégedve azokkal az eredményekkel, amelyeket eddig a szeretet megélé-
se által elértél. Ez jó, ha van. De az már nem jó, sőt, akadálya a lelki fejlő-
désnek, ha valaki abban bizonytalan, hogy amit tesz, az helyes-e?! Mert igaz, 
hogy a jónál van jobb, de az is igaz, hogy a jó ettől még jó marad!

Két dologra kell nagyobb súlyt helyezned. Az egyik a Bibliában talál-
ható evangéliumaim olvasása. (Az egész Biblia sugalmazott könyv, de kitün-
tetett értékelés illeti meg az evangéliumaimat!) A másik pedig a reggeli és 
esti ima. Ha e kettő kegyelmi kincset komolyan felhasználod, akkor szíved, 
lelked fel tud töltődni jelenlétemmel, tehát nemcsak félelmed oldódik le ró-
lad, hanem fény, erő, energia fogja jellemezni napjaidat.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1909.
Kérdező: ELVISELHETETLEN SZÁMOMRA FÉRJEM HALÁLA

Nem tudom feldolgozni férjem halálát.
HANG: "Drága Gyermekem!

Férjednek most sokkal jobb a sorsa, mint valaha is lehetett volna a föl-
di életében! Ő már egyértelműen látja, hogy sem a földi mulandóság, sem az 
emberekkel való szoros kapcsolat nem tesz senkit igazán emberré! Emberré 
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az válik, aki még az embereket is Istenért szereti, s nem önmagukért. Igaz 
ember az, aki nem arra törekszik, hogy neki legyen jó, hanem arra, hogy a 
másik ember találja meg egyre jobban az Istent.

A  te férjed végre Rám talált! E miatt nem bánkódnod kellene, hanem 
örülnöd! Örülj annak, hogy neki már nem kell szenvednie a földi élet poklá-
ban! Örülj annak, hogy olyan gondoktól, bajoktól, szenvedésektől szabadult 
meg, amelyektől sem te, sem más soha meg nem tudta volna őt szabadítani. 
Ő megtalálta azt, amiért érdemes volt megszületnie!

A te fájdalmad abból az önzésedből ered, amelyet szeretetnek keresz-
teltél el. Tudom, hogy tele vagy jó szándékkal! Tudom, hogy most még nem 
látod át, hogy benned is, mint minden emberben, olyan rejtett önzés lappang, 
amelyet nagyon nehéz leleplezni,  és még nehezebb megszüntetni.  Csak az 
tudja megszüntetni, aki végleg eldöntötte, hogy nem fog sokat törődni a mu-
landósággal, de annál többet az örökkévalósággal! 

Minden embernek, tehát neked is az lenne a legfőbb feladatotok, hogy 
halálotok órájára készüljetek. Mindenkinek arra kell törekednie, hogy a halá-
la órája legyen a legboldogabb órája!

Ne feledd! Vándorok, utasok vagytok! A te vonatod sincs már messze 
a végállomástól! Magad is meg fogsz döbbenni, hogy milyen hamar odaért 
életed vonata! De erre készülnöd kell, ha találkozni akarsz azokkal, akiket a 
Földön valóban szerettél. A szeretet országába nem lehet bemenni az önzés-
nek semmiféle batyujával. Csak ha nem azzal töltöd napjaidat, hogy magad-
dal foglalkozz, csak ha derűs szívvel, kiegyensúlyozott lélekkel teszed azt, 
amit másokért tehetsz, akkor remélheted, hogy az örök boldogság váromá-
nyosa lehetsz.

Hidd el, hogy eltávozott férjed egyáltalán nem örül annak, ha azt látja, 
hogy te nem örülsz annak, hogy ő már célba érkezett.  Inkább fáj neki az, 
hogy te azt szeretnéd, ha ő még mindig azon a nyomorúságos Földön szen-
vedne, amely neked is és minden földi halandónak sokkal több szenvedést 
tartogat, mint örömöt. Mindaz, aki a mulandóság miatt kesereg, nem értett 
meg semmit az Én tanításomból. Én, Jézus, egyik legfontosabb mondaniva-
lómnak éppen azt tartottam, hogy az igazi élet megnyerése csak annak lehet 
valóság, aki vállalja a mulandó élet elvesztését!

Drága Gyermekem! Őrangyalod és még sokan drukkolnak neked, hogy 
találd meg szíved békéjét. Ez kizárólag tőled függ!

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
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1910.
Kérdező: JÉZUS A FORRÁSA VÁGYAIMNAK?

1. Letör az, hogy munkanélküli vagyok.
2. Vágyom vissza Angliába. Jézustól van ez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Más a munkanélküliség, és más a dologtalanság. E másodikat min-

denképpen kerülnöd kell, mert a tétlenség teljesen idegen Tőlem, Atyámtól, 
közös Lelkünktől!

Az Isten országának keresése és annak az igazságnak feltárása, hogy 
mindenki azért született a Földre, mert itt kell megtanulnia úgy az Általam 
elmondott és megélt szeretetet, hogy ez másokat is döntés elé állítson: vagy 
vállalják vagy ellene mondjanak szeretetemnek!

Ahhoz, hogy kézben tudd tartani magadat, nagyon fontos, hogy tudd 
kézben tartani az idődet! Fontos, hogy minden reggel meghatározott prog-
rammal indulj el utadra, hogy ne folyjon szét életed.

2. Ami a vágyadat illeti, hát arra csak azt tudom mondani, hogy azt kell 
tenned, amit a szíved diktál, mert senki, tehát Én sem vállalhatom át tőled 
döntésedért a felelősséget! Csak elveket, szempontokat tudok adni, de ezek-
kel te magad is eléggé tisztában vagy.

Tudnod kell, hogy nem kívülről befelé oldódik meg az emberi élet, ha-
nem belülről kifelé. Tudnod kell, hogy csak az a körülmény közömbös szá-
modra, amiről nem tehetsz. Amiről tehetsz, azt pontosan azért kell választa-
nod, hogy meghatározza további életedet. Pontosan ezért mondható az, hogy 
felelős vagy döntésedért! 

Előnye, hátránya egyaránt van annak, ha valaki elhagyja hazáját. Egy 
nyelv megtanulása azonban nem elég döntő érv erre.

Én azért nem hagytam el hazámat, mert ehhez volt küldetésem. De tud-
tam, és ezt neked is tudnod kell, hogy minden ember hazája, végső otthona  a 
mennyek országa kell hogy legyen! 

Beszélj  őrangyaloddal!  Kérd,  hogy  irányítsa  úgy  a  körülményeket, 
hogy ki tudd olvasni azokból, mi számodra a legjobb. Ő minden teremtmény-
nél jobban szeret téged, és pontosan azért őrangyalod, hogy segítsen olyan-
kor, amikor bensőleg bizonytalan vagy.

Szeretettel kérlek, légy hűséges Hozzám!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
1911.
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Kérdező: MÁS ÉRDEKÉBEN SZÓLOK
Tanácsot kérek barátnőm betegségére!

HANG: "Drága Gyermekem!
Másodkézből nem adhatok senkinek tanácsot! Bárki ad tanácsot bárki-

nek így, felelőtlenül jár el. Igen, mert aki a tanácsot célba juttatja, mindig hi-
vatkozhat a tanácsadóra úgy, hogy az nem tudja magát igazolni. Tehát csak 
neked adhatok tanácsot arra, hogy te hogyan viselkedj beteg barátnőddel kap-
csolatban.

Minden betegség jelezni akar valamit.  Ha beteggel találkozol,  akkor 
vagy el tudod vele fogadtatni, hogy az a betegség javára is válhat, vagy nem. 

Elfogadni csak az tudja ezt, aki elhiszi, hogy Isten nem rajta kívül léte-
zik az ő számára, hanem benne van! Aki ezt nem akarja elfogadni, az nem 
önmagát, hanem körülményeit (ilyen értelemben körülmény maga a test is) 
akarja megváltoztatni boldogsága érdekében.

Aki ilyen szemlélettel nézi a világot és önmagát, azon az Isten sem tud 
segíteni, tehát természetes, hogy te sem! Kívülről (tehát a test felől is) csak 
tüneti  kezelésben részesülhet  mindenki.  Egy tüneti  kezelés  csillapíthatja  a 
fájdalmat, de ez csak bódultságot eredményez, és ahelyett, hogy felnyitná, in-
kább elzárja a boldogsághoz vezető utat.

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek! Légy józan és megfontolt! Légy 
tudatában annak, hogy sem te, sem Isten nem képes senkit helyes útra állíta-
ni, ha ő maga nem akarja ezt teljes szívével, nagy nyitottsággal és alázattal.
   Megáldalak SZERETETEM és BÖLCSESSÉGEM LELKÉVEL!

******************************************************
1912.
Kérdező: JÉZUS ÚTJÁN  JÁROK?

Evangéliumi úton járok-e?
HANG: "Kedves Barátom!

Ha valaki nem tudja, hogy az evangéliumi úton jár-e, az egészen biz-
tos, hogy nem jár az evangéliumi úton. Nem, mert ezen az úton csak tudato-
san lehet járni. Tudatlanul, véletlenszerűen lehet evangéliumi cselekedeteket 
végrehajtani, de állapotszerűen csak tudva és akarva lehet az Én utamat járni.

Az jár az Én utamon, aki befogad Engem szívébe, lelkébe! Aki Engem 
befogad, annak tudnia kell, hogy kit fogadott be, mert senkiben sem tudok 
értelme és akarata ellenére irányító lenni!

Ha rendszeresen tanulmányozod az evangéliumokat, akkor hamarosan 
felismered, hogy segítségre szorulsz ezek megértésére. Ekkor jön a neheze! 
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Nagyon nehéz találnod olyan embert, aki az evangéliumok által fölme-
rült problémákra értelmet megnyugtató választ tudna adni. Legtöbben vagy a 
Bibliára,  annak  különböző,  nem  Általam  megfogalmazott  mondataira  tá-
maszkodva akarják értelmezi szavaimat, vagy egy egyházi intézmény tekin-
télye mögé bújva adnak magyarázatot úgy, hogy őket ezért semmi felelősség 
ne terhelje, vagy egyszerűen kijelentik, hogy szavaim megértése nem lehetsé-
ges, mert misztérium.

E levéllel  együtt  elküldök egy címet,  ahol  megrendelheted azokat  a 
könyveket, amelyek jelenleg a legtisztábban tárják eléd evangéliumaim tar-
talmát. Ha e könyveket áttanulmányozod, akkor el fogod tudni dönteni, hogy 
az evangéliumi úton jársz vagy sem.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1913.
Kérdező: RENDEZETT SZERETNÉK LENNI!

1. Kis csoportunk életképes-e?
2. Hogyan rendezhetem a házasságomat?
3. Miért nem merek kiállni Isten mellett?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nekem van egy olyan megjelenési formám, amelyért nagyon hálás 

vagyok nektek. Ez ugyan titokzatos megjelenésem, de valós! Erről így be-
széltem: "Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott 
vagyok közöttük" (Máté 18;20). Azért vagyok hálás ilyenkor nektek, mert ez 
a megjelenésem teljesen tőletek függ! Ismétlem: hálás vagyok nektek ezért, 
és nagyon örülök minden ilyen alkalomnak!

2. A te házasságod szívedben rendezett házasság, csak egyházjogilag 
nem az. A Mennyországban nincs jog, és ez a Mennyország benned van! Ha 
mindenáron jogilag is rendezni akarod házasságodat a te egyházadban, akkor 
férjedtől függetlenül is megvalósítható ez. Ennek a rendezésnek neve: gyöke-
rében orvoslás (sanatio in radice). A helyi plébánosod ezt minden különö-
sebb nehézség nélkül  el  tudja intézni.  Ismétlem:  még férjed beleegyezése 
sem kell hozzá! Csak annyi kell, hogy kijelentsd, te szentgyónáshoz, szentál-
dozáshoz akarsz járulni,  és majdan szentségekkel megerősítve akarsz eltá-
vozni a földi életből. - Újra mondom: a te házasságod szívedben rendezett 
házasság!

3. Sokan vannak a te egyházadban így, mint te, hogy nem tudtok érvel-
ni Mellettem. Ennek az a legfőbb oka, hogy nem tanultatok meg "vallásul" 
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beszélni, s ezért még akkor is, ha szívetekben érzitek, hogy butaságot mond a 
másik,  mégsem tudtok megfelelő szavakat találni  arra, hogy cáfoljátok őt. 
Nem kell nyugtalankodnod. Ha hűséges maradsz Hozzám, ha foglalkozol ta-
nításommal, akkor egy idő után e gátlás feloldódik, megszűnik benned.

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretem kis csoportotokat! 
Megáldalak benneteket a HŰSÉG  LELKÉVEL!"

******************************************************
1914.
Kérdező: PÁRKAPCSOLATRÓL

Párkapcsolatról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!

Az élet minden területén csak az IGAZSÁG szabadít meg benneteket 
minden olyan görcstől, akadálytól, amely útját állja boldogságotoknak.

Problémádban az IGAZSÁG az, hogy minden párkapcsolat vagy elvisz 
Tőlem, vagy közelebb hoz Hozzám. Ez természetesen nem a felszínen törté-
nik. Belül, egészen mélyen rá kell érezned, hogy mit várhatsz az említett pár-
kapcsolattól e téren. 

Vannak látszatra Tőlem távol élők, akik szívükben nyitottak Felém. Az 
eddigi életük folyamán csak ferde képet alakíthattak ki magunkban Rólam, 
és ezért nem akarnak szóba állni azzal a gondolattal,  hogy foglalkozzanak 
Velem.

Vannak látszatra Engem nagyon értékelő emberek, de ez csak felszín! 
Lelkük mélyén az uralkodási vágy irányítja őket. Ezek másokat is csak a fel-
szín irányában akarnak vallásossá tenni, szinte erőszakkal!

Vannak aztán a keresők, akik eddigi életük folyamán még nem szem-
besültek egyáltalán azzal, hogy Én létezem, és értük létezem.

Neked mindenképpen az a feladatod, hogy egyre elmélyültebben tar-
tozz Hozzám. Ha ezt teszed, akkor a többi az Én dolgom! Az Én áldásomat 
csak az a párkapcsolat hordozza, amely vagy Belőlem, vagy Belém nő!

Segíteni csak annak lehet, aki ezt igényli. Aki nem igényli, hogy szelle-
mi partnered legyen, tehát akivel nem lehet érvekkel, ellenérvekkel problé-
mákat  boncolgatni,  ott  csak a süketek párbeszéde alakulhat ki.  Mindegyik 
mondja a magáét. Az ilyen kapcsolat méltatlan ahhoz, aki embernek akarja 
érezni magát!

Légy hűséges Hozzám! A többi csak ez után következhet!
Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
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1915.
Kérdező: A MEGOLDÁS EGYEDÜL JÉZUS

Betegségemre csak Jézusnál van megoldás.
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon okosan  gondolod,  hogy megoldást  csak  Nálam lehet  találni 
arra, ami a legfontosabb. Ez pedig feltétlenül az a szívbéke, amit sem adni, 
sem elvenni nem képes senki, ha egyszer Tőlem elfogadtad!

Testi egészségről szoktatok beszélni, holott a valóságban ilyen nem lé-
tezik  a  szó  legteljesebb  értelmében.  Minden  test  annyiban  egészséges, 
amennyiben a lélek a Tőlem kapott szerepét a test által,  mint eszköz által 
meg tudja valósítani.

A legelső tehát mindenki számára a Tőlem kapott szerep! Ehhez Én 
mindig biztosítom a szükséges eszközöket, tehát azt a testi állapotot is, amit 
akkor is egészségnek lehet nevezni,  ha valakinek nincs lába, mert  szerepe 
megéléséhez erre nincs szüksége.

Betegségről tehát akkor lehet beszélni,  ha valaki nem azt a szerepet 
akarja megélni, amit Tőlem kapott, hanem valami más vágyat melenget ma-
gában. EGÉSZ-ség csak Nálam, Tőlem, Általam és Velem van!

Aki arra teszi a hangsúlyt, hogy minden áron hosszabbítsa földi életét, 
az  ezzel  csak a boldogtalanságát  hosszabbítja!  Aki  arra teszi  a hangsúlyt, 
hogy felismerje és megvalósítsa a Tőlem elvárt életfeladatát,  az elindult  a 
boldogság útján akkor is, ha úgy tűnik, hogy földi élete hamarosan véget ér.

Légy hát erős és biztos abban, hogy sokkal egészségesebb vagy, mint 
környezetedben szinte bárki! Te a győztes oldalán állsz! Én legyőztem min-
den olyan világot, ami árthatna   egészségednek  !

Légy továbbra is hűséges, mert tiéd az ÉLET KORONÁJA!
Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1916.
Kérdező: HALLANI SZERETNÉM A HANGOT!

Szeretnék üzenetet kapni a HANG-tól!
HANG: "Drága Gyermekem!

Te szeretnél üzenetet kapni Tőlem, Én pedig szeretnék üzenetet adni 
neked! Jó lenne, ha e két "szeretnék" találkozna!

Minden egyes nap ajándék számodra a gondviselő Istentől azért, hogy 
találkozzunk!
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Ha tudsz Rám szánni reggelenként pár percet, és kéred az elinduló nap-
ra áldásomat, ha napközben eszedbe jut, hogy benned élek, és érted élek ben-
ned, ha este számíthatok arra, hogy legalább pár szóban köszönetet mondj az 
elmúlt nap kegyelmeiért, akkor ki fog nyílni benső hallásod, és hallani fogod 
hangomat, ki fog nyílni szíved szeme, és látni fogsz benső látással, és meg 
fogod érteni,  hogy mennyire igaz az,  hogy nem úgy szeretlek téged,  mint 
mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Kettő lenne belőled, ha valakit 
még úgy szeretnék, mint téged! Meg fogod érteni, hogy egyetlenem vagy, és 
feltétlenül hozzátartozol boldogságomhoz, mint ahogy feltétlenül hozzátarto-
zom Én is a te boldogságodhoz! 

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

1917.
Kérdező: KAPCSOLATOKRÓL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Anyámmal nem jó a kapcsolatom.
2. Egy  beavatásról kérdezem a HANG-ot.
3. Párkapcsolatomról kérek tanítást!

HANG: "Kedves Barátom!
1. A madár élettere a lég, de fészkét a földön rakja. Az ember élettere a 

SZABADSÁG, ami Isten Lelkének másik neve, de fészke az  anya(föld). E 
hasonlat abban sántít, hogy míg a madár rendre visszajár fészkére, az ember, 
ha ugyanezt teszi, elembertelenedik, infantilis marad. Nem gyermeki, hanem 
gyerekes lesz! Leáll az a fejlődési iránya, ami pedig benső harmóniájának ki-
építéséhez elengedhetetlenül szükséges!

Az Én anyám nem volt akárki, de amikor akadályozni akart feladatom 
teljesítésében, akkor még meg is tagadtam őt (Mt.12;48-49)!

Életed irányításába semmiképpen nem szólhat bele senki, még édes-
anyád sem, ha már önálló keresettel rendelkezel. Még tanácsot is csak akkor 
adhat, ha erre megkéred! Amíg az ő asztaláról eszel, amíg belőle élsz, addig 
igen. De utána nem !

Minden ember számára a földi élet egy olyan kikerülhetetlen küzdőtér 
is, ahol kemény szabadságharc folyik. Más szóval: olyan önuralom megszer-
zésén kell fáradoznotok, amely nélkül az Általam felkínált szeretetet megélni 
nem lehet!

2. Minden beavatásnál két tényezőt kell megvizsgálni. Az egyik az az 
emberi magatartás, amit a beavatás megkíván. A másik pedig az, hogy a be-
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avató köti-e a beavatást  anyagi előnyhöz,  tehát árucikknek tartja-e, amiért 
pénzt kérhet.

Tanfolyamokat bárki tarthat anyagi ellenszolgáltatás fejében. De áldá-
somat csak olyan beavatás hordozza, amely független a pénztől. Az idők vé-
gezetéig érvényben marad kijelentésem: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!" 
Erkölcsi értéket hordozó beavatás csak Tőlem származhat. Én pedig ingyen 
adtam és adom. Feltétlenül jogos tehát az a kívánságom, hogy ingyen is adja 
tovább az, aki ezt Tőlem kapta.

Aki olyan beavatást igényel, amelynek forrása nem Én vagyok, az ter-
mészetesen a fekete mágiát igényli, s így nagyon sokba fog az kerülni neki! 
Előbb-utóbb idegileg is rá fog menni!

Aki pedig Tőlem kapta a beavatást, de pénzért adja tovább, az szintén 
fekete mágiát ad tovább, mivel e magatartásával elrontja a Tőlem kapott fe-
hér mágiát. Ekkor is az történik, hogy elromlik egy jó, s így lesz belőle rossz. 
Az erkölcs világában minden rossz egy elrontott jó!

Aki tudatlanul jutott fekete mágiához fehér mágia helyett, az vagy ne 
használja ezt a beavatottságát, vagy fokozott erővel igyekezzék, tehát önma-
gát szegényítve éljen a beavatásban kapott erővel jót tenni ott, ahol erre lehe-
tőséget kap.

Azért nem nevezek meg semmiféle beavatást, mert mindegyikkel lehet 
élni és visszaélni is.

3. A párkapcsolat mindig TÜKÖR! Egyetlen olyan párkapcsolat van, 
amelynek minőségén fáradoznotok kell egész életetek folyamán. Ez pedig a 
Velem való párkapcsolat. 

Nagyon téved az, aki úgy gondolja, hogy Velem majd a halál után lesz 
módja boldogan együtt élni. Nem! Aki már itt a Földön nem tudta kialakítani 
Velem az egyetlen, senkihez és semmihez nem mérhető PÁRKAPCSOLA-
TOT (Máté 10;37), annak a halál nagy csalódást fog okozni. A Földre min-
denki azért született, mert születése előtt nem volt megfelelő párkapcsolata 
Velem! Tehát minden földi embernek egyedül a földi élet az a létezési terü-
let, ahol a kapcsolatát ki tudja és ki kell Velem alakítania. Bizonyos értelem-
ben Én is azért jöttem a Földre, hogy ez mindenkinek lehetővé váljék a Föl-
dön.

Megáldalak a BIZALOM és az ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

1918.
Kérdező: TÚLNYÚJTÓZKODTAM  A TAKARÓMON
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Házépítésből származó előre nem látott gondok gyötörnek.
HANG: "Kedves Barátom!

Mindig komoly problémát jelent Nekem, a Földre lejött  Istennek az, 
amikor nem előre, hanem utólag fordultok Hozzám azért, hogy megoldjam 
anyagi gondjaitokat. Azért jelent ez komoly problémát, mert az a megoldás, 
amit Én fel tudok nektek kínálni, nem hoz máról holnapra gyümölcsöt, holott 
az anyagi gondok éppen azt igényelnék, hogy itt és most oldódjanak meg.

Az élet boldogulásához az utat Én belülről kifelé tudom ajánlani, ti pe-
dig kívülről befelé várjátok el, hogy megtaláljátok a megfelelő egyensúlyt. 
Márpedig azt,  amit  belülről  rontottatok  el,  nem lehet  kívülről  gyökeresen 
megjavítani. Csak tüneti kezelést lehet adni kívülről a belső sebek elviselésé-
hez. Ilyen kezelést most is akarok adni neked.

El kell fogadnod, hogy Én a körülményeknek is az Istene vagyok az 
Enyéim számára!  Ha tehát teljes szíveddel elfogadsz Engem uradnak, meg-
szabadítódnak, akkor tapasztalni fogod, hogy erődön fölüli keresztet nem en-
gedek rád nehezedni. Ha a látszat mégis az lenne, hogy túl nagy a kereszted, 
akkor meg fogod tapasztalni, hogy megnő az erőd is, mivel az Én erőm a te 
erőddé válik! Ezáltal csak a kívül állók látják túl nagynak gondjaidat, de te a 
szívedben  bőséges  erőforrást  fogsz  tapasztalni,  és  megéled,  hogy mindig 
megkapod kívülről is azt a segítséget, amire itt és most szükséged van ahhoz, 
hogy az Én békémet magadban hordani tudd!

Bennem még soha senki nem csalódott! Te sem csalódhatsz, ha törek-
szel naponta kedvemben járni! Engem nagylelkűségben nem lehet felülmúl-
ni!

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

1919.
Kérdező: BIZONYTALAN  VAGYOK MAGAMBAN

1. Alkalmas vagyok önismereti csoport létrehozására?
2. Belevonjam-e az egyik közös ismerősünket munkámba?
3. Jogi problémám van egy közös pénzzel kapcsolatban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Feltétlenül alkalmas vagy szeretni, tehát alkalmas vagy arra, hogy to-

vábbítsd azt a szeretetemet, amely felétek árad olyankor, amikor ketten-hár-
man összejöttök az Én nevemben, s Én ott vagyok közöttetek (Máté 18;20).

Az  önismeretben  ki-ki  naponta  mérje  fel  önmagát,  tehát  hogy mire 
használja fel idejét, és hogyan használja fel azt. Vagyis idő- és szeretet-elszá-
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molást  kell  végeznie  annak, aki  meg akarja ismerni  önmagát.  Ehhez még 
hozzá kell mindenkinek vennie, hogy anyagi javait hogyan kezeli.

Ennek két módját kell megvalósítani. Mivel az őszinteség itt a lényeget 
jelenti, ezért mindenkinek szükséges, hogy egészen részletekre menőkig na-
ponta vizsgálja meg önmagát e három szempontból: idő, szeretet, pénz. Ez 
az első és legfontosabb. A másik, hogy ennek vázlatát mondja el az összejö-
vetelen. Annyit, amennyit jónak lát. De itt is feltétlenül fontos a teljes őszin-
teség.

2. Ne vonj be olyat az ilyen közösségbe, akinek már van felvevő közös-
sége. Az nem szokott jóra vezetni, ha egy közösségben a vezetőn kívül vala-
ki többnek tudja magát, mint a többi. Ez inkább hátrányt, semmint előnyt je-
lentene.

3. Nagyon bölcsen gondolod, hogy ne hagyj magadból birkát csinálni. 
Az általad említett esetben nem csupán jogi problémáról van szó, hanem ar-
ról is, hogy bűnrészessé válsz vagy sem?! Akkor vagy bűnrészes, ha mások 
megkárosítását rajtad is számon lehet kérni! Ez pedig fennáll, ha nem emeled 
fel szavadat olyankor, amikor igazságtalanságot észlelsz, holott felemelhet-
néd!

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

1920.
Kérdező: HALLUCINÁLTUNK?

Hallucináltam vagy valóságot éltünk át egy erdei tisztáson?
HANG: "Drága Gyermekem!

Amit átéltetek akkor azon az erdei tisztáson, az nem volt sem halluci-
nálás, sem valami olyan esemény, ami erkölcsi többletet jelenthetne bárkinek 
is. Olyan szellemek játéka volt, akik nem elég érettek a mennyei boldogság 
birtoklására, és nem elég rosszak ahhoz, hogy hatékonyan tudnának ártani 
bárkinek is.

Ti akkor és ott nagyon rá voltatok hangolva arra, hogy benső világotok 
megfelelő kontroll nélkül is nyitott legyen azon szellemek számára is, akik 
állandóan földközelben lebzselnek, és csupán egyéni kedvtelésből igyekez-
nek olyan élményeket előidézni bennetek, amely élmények sajnos elvonhat-
ják figyelmeteket a lényegről, vagyis azokról a jó angyalokról, akik türelme-
sen várják, hogy kérjétek segítségüket napi életetek megszenteléséhez.

Nagyon  szeretném  szívetekbe  vésni,  hogy  a  REND  Lelke  nem  a 
RENDKÍVÜLISÉGEK  Lelke.  Természetesen  van  olyan  rendkívüliség  is, 
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amelynek forrása a Szentlélek,  de az ilyen rendkívüliség soha nem ködös 
misztikum, hanem egyértelmű erő egy olyan feladat felvállalására, amelyben 
mindenki növekedni tud az irgalmas szeretetben.

Azért óvok mindenkit a rendkívüliségektől, mert ezek annyira érdeke-
sek tudnak lenni, hogy könnyen találkoznak olyan benső igényeitekkel, ame-
lyek fontosságotok tudatát erősítik bennetek. A ti fontosságotok, és nem az 
Én fontosságom tudatát!

Nekem ti mérhetetlenül fontosak vagytok, de ez  csak akkor lehet gaz-
dagító számotokra, ha nektek pedig Én vagyok mérhetetlenül fontos!

Megismétlem a lényeget: Az a rendkívüliség, amely Tőlem, Lelkemtől 
származik, soha nem ködös misztikum! Mindig fényt, meleget, egyértelmű-
séget, biztonságot sugároz!

Nagyon értékelem azt, hogy képesek vagytok áldozatokat hozni azért, 
hogy  olyan  előadásokat,  olyan  körülményeket  biztosítsatok  magatoknak, 
amelyekben nagyobb lehetőségetek van Velem átitatódni, mint a zajos, roha-
nó, sürgető,  semmire rá nem érő napokban. De vigyázzatok,  mert  az ártó 
erők is tudják ezt, és csak akkor tudjátok jól és eredményesen felhasználni 
ezeket az optimális lehetőségeket, ha - amint az ott elhangzott előadásban is 
hallhattátok -  nagy lelki éhségetekben sem feledkeztek meg arról az önfe-
gyelemről, amely szükséges ahhoz, hogy a szellemek megkülönböztetésének 
adományát használni tudjátok. Kérd magad számára a szellemek megkülön-
böztetésének adományát!

Megáldalak, hogy igényed legyen ennek elfogadására.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
1921.
Kérdező: ODAADTUK MAGUNKAT NEKED?

1. Teljes-e az önátadásom?
2. Leányom teljesítette életfeladatát?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én is teljesen átadtam Magamat neked, s köszönöm, hogy te is átad-

tad magadat Nekem. Amire fel kell hívnom figyelmedet, az az, hogy mind-
kettőnk önátadását az igazolja, ha ez megtapasztalhatóan állapotszerű. Ez te-
hát azt jelenti, hogy önátadásunk akkor  igaz, ha olyan,  mint egy házasság-
kötés. Tehát elindulás egy életállapot állandósítására.

Azt tudnod kell, hogy Én minden pillanatban oly nagy szeretettel gon-
dolok rád, hogy te ennek köszönheted létedet. Nem lennél, ha nem szeretné-
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lek! Nem szeretnélek, ha nem gondolnék rád, ha nem lenne tudatos Bennem, 
hogy úgy kell lennem érted, mint senkiért a világon! Ezt az állapotot kell ne-
ked is magadévá tenned Velem kapcsolatban!

Igen. Nem elég egyszer átadnod magadat Nekem! Nem elég az sem, ha 
naponta egyszer adod át magadat Nekem! Amint az igazi házastársak nem 
elégedhetnek meg azzal, hogy naponta egyszer gondoljanak közös életükre, 
pontosan így neked is állapotszerűvé kell tenned tudatodban, szívedben egy-
aránt azt, hogy Én a tiéd, te az Enyém vagy!

Imádkozni  annyit  jelent,   mint  lelkedet  Hozzám  emelni.  A  Velem 
együtt járás ennél többet jelent! Olyan légkört, olyan benső békét, amelynek 
alapja az, hogy közös a Lelkünk! Csak EGY Szentlélek van! Ő éltet mindket-
tőnket!

Valamikor azért imádkoztam, hogy amint Én EGY vagyok az Atyám-
mal, úgy legyetek ti EGYEK Velem, Velünk! Ez az ima nemcsak elhangzott, 
hanem meg is valósult! Ez a Szentlélek munkája benned, ha nem engeded, 
hogy  hangulattá degradálódjék benned az Én jelenlétem.

Ne értsd félre szavaimat! Nem a jó, bensőséges, átmelegítő hangulat el-
len beszélek, hanem azt akarom valahogy kifejezni, hogy ez önmagában nem 
elég! E hangulat  nem tőled függ! E hangulatot  akkor alakítom ki benned, 
amikor lelki fejlődésed érdekében ezt jónak látom. De ez általában kezdeti 
stádium. 

Az Értem és Velem élés, tehát a hitben élés sokkal mélyebb és állan-
dóbb, mint bármilyen hangulat lehetne. Csak a Mennyországban van zavarta-
lan boldogság. A Föld soha nem lesz alkalmas arra, hogy a színről színre lá-
tást  elbírja!  Amint  nem szabad  letáborozni  egyetlen  érzelmileg  földobott 
hangulat mellett sem, úgy nem szabad félni azoktól a testi, szellemi, lelki si-
vatagoktól sem, amelyeken minden fejlődő léleknek át kell  mennie,  ha az 
ígéret földjére el akar jutni!

2. Leányod teljesítette azt, amit teljesített. A mérlegelés nem a te aszta-
lod. A földi élet hossza nem tőletek függ. De tartalma igen! Az ő öröme, bé-
kéje, boldogsága nem mérhető földi mércével!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"  
******************************************************

1922.
Kérdező: ÖNZŐ VAGYOK. FEJLŐDNI SZERETNÉK!

1. Nagyon én-központú vagyok.
2. Családomra nem tudok térítő módon hatni.
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3. Nagyon szeretnék lelkileg fejlődni!
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Ki kell tisztáznod magadban az önzés és az önszeretet fogalmát! Az 
önszeretet csúcsérték! Az önzés menekülés!

Az önszeretet azért csúcsérték, mert mit használ neked, ha az egész vi-
lágot megnyered is, de lelked kárt szenved?! Mit is adhatnál cserébe lelke-
dért?  A lelked te vagy! Egyetlenem vagy! Az az értéked, hogy az Enyém 
vagy! Ezt soha és semmiért oda nem adhatod!

Az előbbi mondatok szinte mind felkiáltójeles mondatok.  Igen, mert 
nincs fontosabb annál, hogy kellő módon értékeljétek magatokat. Senki a vi-
lágon nincs értetek, sőt bennetek Rajtam kívül boldogító módon, csak Én!

Vágyaid, álmaid,  fantáziálásod pontosan azt  takarják el szemed elől, 
ami a legnagyobb realitások közé tartozik. Ez pedig az, hogy a cél ugyan az 
egyre tökéletesebb önszeretet, de az út ehhez a másért-élés, ami elsősorban 
nem élvezet, hanem áldozat! Az ÉLET megnyerésének ára az élet elvesztése. 
Látom, mosolyogsz ezen. Ez így helyes. Örülnöd is kell ennek, mert igazán 
vállalnod kell, hogy azt a pici én-t feláldozd azért a nagy ÉLETÉRT, mely 
Velem azonos!

Minden nézőpont  kérdése!  Aki  helyesen  szereti  önmagát,  az  rendre 
szembesül azzal a gondolattal, hogy vállal vagy nem vállal Engem. Az önző 
ember viszont állapotszerű menekülésben van a legnagyobb realitás elől, ami 
nem más, mint az, hogy előbb-utóbb mindent itt kell hagynotok, el kell hagy-
notok. Aki menekülésben van, az nem Belém, hanem mulandó dolgokba ka-
paszkodik, tehát egész élete a csalódások sorozata, tehát egy csődtömeg!

Nem kell  rendkívüli  okosság annak belátására,  hogy mulandósággal 
nem lehet táplálni az örökkévalóságot. Aki a mulandókkal táplálja lelkét, az 
olyan, mint az, aki éhségét olyan táplálékokkal akarja csillapítani, amelyek-
ből kivonták a tápszert! Éppen azért, mert a megelégedettséget még hírből 
sem ismerheti, állandóan menekülésben van. De hová???

Te nem vagy önző ember! Szereted magadat, és ez így van jól! Azon 
az úton vagy, amelyet főparancs ír elő, és amellyel azonosítottam Magamat, 
és amely nemcsak azt eredményezi, hogy te otthont találj Bennem, hanem azt 
is, hogy Én otthon találhatok benned!

2. Azért fejtegettem kicsit hosszabban az előző kérdést, mert lényegé-
ben elmondtam benne a többi kérdésedre is a válaszomat.

Családod jobban az Én családom, mint a tiéd. Neked csak arra kell tö-
rekedned, hogy békés, boldog légy közöttük. Rólam hatékonyan csak akkor 
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tudsz tanúságot tenni, ha rád kérdeznek, ha érdeklődéssel találkozol. Amíg 
ez nem történik meg, addig a benső békéd megőrzése érdekében arra kell vi-
gyáznod, hogy ne légy velük bűnrészes. Ne engedd, hogy bármire is rávegye-
nek, amit te belül, a lelkedben nem helyeselsz. Sem időddel, sem pénzeddel 
nem szabad olyat  segítened,  amit  az  Én szememmel  nem látsz  jónak! Ez 
okozhat feszültséget, sőt ellenségeskedést is. Ebben az értelemben nem békét 
jöttem hozni  a Földre,  hanem kardot  (Máté 10;34-36)! De szíved békéjét 
csak így őrizheted meg, és csak így juthatsz el oda, hogy felfigyeljenek rád, 
Rám!

3.  Legyen reggeli  imád!  Kérdd  reggelenként  áldásomat  napodra,  és 
kérd őrangyalod segítő szeretetét! Ha este visszatekintesz a szándékom sze-
rint elindított napodra, akkor tapasztalni fogod, hogy érdemes volt Velem el-
indulnod. Az ilyen napodnak örülni fogsz a halálod óráján!

Lehet, hogy te nem fogod nagyon észrevenni a benned történt fejlődést, 
amint a fű növekedését sem veszi észre az, aki mindig látja azt, de környeze-
ted egy idő után feltétlenül észre fogja venni, hogy már nem az vagy, aki vol-
tál.

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

1923. A HANG 20-AS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

"Drága Jézusom! Tudom, hogy nap mint nap szólhatok Hozzád, most 
mégis úgy érzem, írásban kell megerősítenem azt a hálát, amit érzek! Te jól 
tudod, hogy milyen változások, megerősítések és felismerések mennek végbe 
bennem, mióta megkaptam válaszaidat. A hályog egy részét eltávolítottad a 
szememről, és végre tudatosodott bennem mindaz a szeretet és gondviselés, 
amit irányomban sugároztok. Lelkem minden rezdülésével köszönöm! Sze-
retnék egy aprócska tükördarab lenni, és végtelen szeretetetek fényét Rátok 
visszatükrözni, Bennetek megfürdetni újból és újból. Köszönöm a leckét, a 
tanulságokat és a még fel nem ismert igazságokat is! Kérlek, fogd meg a Fe-
léd nyújtott kezemet, és botladozásaim közepette vezess azon az úton, me-
lyen gyarlóságaimtól  megtisztulva megpillanthatom végre Arcodat! Segíts, 
hogy itt a Földön méltó lehessek Hozzád, és szeretetedet - mely minden bajra 
gyógyír  - közvetíthessem azok felé, akik sóvárogva várják azt! Taníts alázat-
ra, szerénységre, tisztaságra, és ha már méltóvá válok rá, akkor találj végső 
otthont szívemben, lelkemben. Csak Te tudod, hogy milyen út vár rám, Ben-

2064.



ned mégis erősnek érzem magam! Kérlek, segíts, hogy félelmeim gyökerét és 
a másoknak okozott problémákat a szeretet fényével feloldhassam, letörleszt-
hessem az adósságaimat, hogy ezek többé ne húzzanak vissza. Tudom, hogy 
itt a Földön nem lehetek tökéletes, de szeretnék JÓ lenni. A Te mércéd sze-
rint!

Taníts meg rá, hogy önző szeretetemben ne álljak gyermekeim és fér-
jem fejlődésének útjába. Itt és most oly sokat köszönhetek nekik, hogy sze-
retném őket Hozzád elvezetni. De nem erőszakkal. Kérlek, vigyázz rájuk is 
úgy, ahogy énrám, segíts, hogy egymást szerető és segítő kis közösség ma-
radjunk!

Teljes valóságában még mindig nem vagyok képes felfogni, hogy való-
ban fontos vagyok, és "számon tartanak "odafönn. Számomra ez egy hihetet-
len kegyelem, és úgy érzem, hogy sokszor nem vagyok rá méltó! Ki vagyok 
én? Csodálatos fényed köré nőtt matéria, melyet sokszor és sokféleképpen 
beszennyeztem a Föld sarával?

Kérlek, tisztítsd meg füleimet, hogy tisztán halljam bennem zengő han-
godat, és vedd le a hályogot a szememről, hogy tisztán láthassam azt a Fényt, 
amihez hasonlatossá kell válnom! Áldásodat kérem a családomra, barátaimra 
és mindazokra, akiknek szükségük van rá, és szellemtestvéreimre és őran-
gyalomra és legvégül önmagamra. A tisztánlátás és a bölcsesség fényével vi-
lágítsd meg utamat! Általad, Veled és Benned! Ámen."

================================================
Mivel nevét nem írta alá levelének, ezért én sem közlöm azt. De levelét 

őrzöm, és kérem Jézust, aki testvéremet ihlette e levél megírására, hogy adja 
meg neki azt  a hűséget,  amit  Jézus  így fejezett  ki:  "Aki állhatatos  marad 
mindvégig, az üdvözül" (Máté 10;22).
Testvéri szeretettel 
1996. okt. 
2365. Inárcs Rákóczi u. 3/b                                              Dombi Ferenc 

1924.
Kérdező: NEKEM KELL GONDOLKODNOM?

Tizenöt kérdés.
HANG: "Drága Gyermekem!
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Valóban nagyon zaklatott  idegállapotban  írtad leveledet  médiumom-
nak. Tizenegy oldalas leveled nagy része olvashatatlan. Amit médiumom ki 
tudott venni leveledből, azt Elém tárta.

Úgy tűnik, hogy Én teljesen hiányzom férjed életéből. Ha ez így van, 
akkor ő erkölcsileg gátlástalan ember, aki csak a pillanatnyi mulandó érdeke-
it tartja szem előtt, és nem érzi annak súlyát, hogy a másik emberre nézve 
milyen következményei lehetnek viselkedésének.

Az ilyen emberrel szinte semmit sem lehet kezdenie annak, aki nem 
akar bűnrészesévé válni az ő életvitelének.

Neked csak akkor van reményed arra, hogy idegileg rendeződj, ha Ve-
lem indulsz el naponta életed útján. Az eddigi életetek nagyrészt Nélkülem 
telt el, s ennek kikerülhetetlenül megjönnek a következményei. Isten önma-
gával kerülne ellentétbe, ha Tőle függetlenül rend, béke, boldogság lehetne 
azok szívében, akiket Isten önmagára teremtett!

Te  hiába  akarod  megérteni  férjedet  addig,  amíg  Engem sem értesz 
meg. Nem az foglalkozik Velem, aki úgy imádkozik Hozzám, hogy rá akar 
venni valamire, hanem az, aki az evangéliumaim alapján meg akarja tudni, 
hogy ki is vagyok Én tulajdonképpen. Nem az ismer Engem, aki tudja és 
gyakran kimondja a nevemet, és az sem, aki Hozzám beszél, hanem az, aki 
amellett, hogy foglalkozik evangéliumaimmal, megtanul csendben befelé fi-
gyelni,  és igyekszik ráérezni arra a látásmódra, ami az ő szívének békéjét 
biztosítani tudja.

Igen, mert minden megtérés, minden Velem kötött barátság gondolko-
dás-átalakítással  kezdődik  és  folytatódik!  Igen,  mert  csak  az  állapotszerű 
megtérés az igazi megtérés. Ez nem jelent kikezdhetetlen bűntelenséget, mert 
a Földön éppen a botlás az, ami elkerülhetetlen, hanem azt jelenti, hogy látva 
a CÉLT, azt soha meg nem tagadva, újra és újra nekifeszülve célirányos akar 
maradni az, aki Engem szeret, aki Engem választott, aki Engem valóban el-
fogadott annak, aki vagyok, Urának, Megszabadítójának, tehát aki valóban 
megtért.   

Aki nem akar megtérni, az mindig megtalálja azt a magyarázatot saját 
önigazolására, ami pillanatnyilag lehetővé teszi számára azt, hogy ne kelljen 
önmagát szemen köpnie.

Nincs hát értelme a vitának! El kell kezdened saját utadat járnod úgy, 
hogy egyre szorosabb kapcsolatba kerülj  Velem, s  ennek arányában egyre 
jobban függetlenülni tudj tőle és mindazoktól, akik nem akarják, hogy abszo-
lút első legyek életükben.
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Őrangyalod nem olyan, aki valaha földi lény volt, hanem olyan szel-
lem, aki mindig hű volt Hozzám, aki úgy táplálkozik Belőlem, hogy téged is 
képes táplálni azzal az erővel, bölcsességgel, kitartással, hűséggel, amire na-
ponta szükséged van, hogy megnyerd és megőrizd szíved békéjét.  Fordulj 
gyakran hozzá, és kérd segítségét! Kérésed nélkül nincs lehetősége úgy segí-
teni, ahogyan szeretne!

Drága Gyermekem! Az eddig megjelent HANG-könyvekben már több-
ször említettem, hogy még a tökéletesen olvasható levelekben található kér-
dések közül is csak három kérdésre válaszolok. Ha elolvassátok az eddigi 
könyveket, melyekben eddig már több mint tízezer kérdésre válaszoltam, be 
fogjátok látni, hogy éppen az irántatok való szeretetem követeli ezt Tőlem.

Amit Máté 11;28-ban olvasol, azt neked is írtam!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1925.
Kérdező: SZERETNÉM ISTENT JÓL DICSŐÍTENI!

Hogyan lehet jól dicsőíteni Istent?
HANG: "Kedves Barátom!

Istennek nincs  szüksége dicsőítésekre.  De igenis  nektek szükségetek 
van arra, hogy szívetek háláját valahogyan megfogalmazzátok, mert a megfo-
galmazott hála nemcsak szavakból áll, hanem olyan érzést táplál a hálálko-
dóban, hogy mások felé ne a panaszkodás jellemezze (a legtöbb ember, ha 
találkozik egy másik emberrel,  szinte azon verseng, hogy ki tud jobban pa-
naszkodni!), hanem az, hogy  bátorítsa a másikat a szeretetre.

Isten nem nagy tetteket vár tőled! Ennél többet! Téged vár! Nem a tet-
teid kellenek Nekünk, hanem te kellesz Nekünk! Tetteid, bármilyen méretű-
ek, ha Isten iránti szeretetből valók, akkor sokat segítenek másoknak akkor 
is, ha ez nem látványos különösen.

Ha naponta felajánlod magadat Istennek, ha kéred életedre reggelen-
ként áldásomat, ha köszöntöd és hívod őrangyalodat, hogy vigyázzon rád, ak-
kor már megtetted a legtöbbet, a legnagyobbat, amit elvárunk tőled.

Kedves Barátom! Én, Jézus, nagy szeretettel várom a találkozást veled!
Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"

******************************************************
1926.
Kérdező: HULLIK A HAJAM!

Van ellenszere a hajhullásnak?
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HANG: "Drága Gyermekem!
Mindennek van  ellenszere!  Még a halálnak is! A halál ellenszerével 

nagyon érdemes foglalkozni. A hajhullás ellenszerével már kevésbé. De aki 
foglalkozni akar ezzel, ám tegye, de úgy, hogy e probléma a helyére kerüljön, 
és ne úgy, hogy megszűnjön.

Azért a helyrekerülés a fontos, mert amiről nem tehet valaki, az azért 
van, történik, mert Nekem tervem van vele. Amiről tehet valaki, az pedig 
azért van, történik, mert annak van terve vele, aki tehet róla.

Mindenképpen el kell döntened, hogy fontosabb vagyok-e számodra, 
mint te saját magad számára. Amíg ezt el nem döntöd, addig nem tudunk 
szót érteni egymással.

Ha úgy döntöttél, hogy te fontosabb vagy magad számára, mint Én a te 
számodra, akkor a hajhullással kapcsolatban a következőket tudom mondani:

A világ különböző pontjain találtak már ki  különböző vegyszereket, 
amelyek borsos áron  beszerezhetők. Utána kell járnod, hogy hol és milyen 
hajnövesztő szerek szerezhetők be. Ha alaposan utána jártál ennek, és a leg-
jobbakat  sikerült  beszerezned,  akkor  alkalmazásuk következménye kétféle 
lehet. Vagy használnak, vagy nem! Azokkal az eszközökkel, amelyeket ti vá-
lasztottatok magatoknak, mindig együtt jár e két lehetőség.

Ha Engem fontosabbnak tartasz magadnál, akkor más a helyzet. De ezt 
mindenki tudja. Akkor automatikusan helyére kerül e probléma. Ezért nem 
szorul magyarázatra 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"   
******************************************************

1927.
Kérdező: MI VAN FIAMMAL?

1. Megtettem, amit meg kellett tennem?
2. Fiamról csak egyetlen szót kérek!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a lelki állapot, amelyben leveledet írtad, világosan jelzi, hogy te 

vagy Nekem az az örömöm, aki miatt érdemes volt megtestesülnöm! Ez nem 
túlzás!

Föl  kell  hívnom figyelmedet  azonban arra,  hogy a  földi  élet  nem a 
mennyek országa akkor sem, ha Velem elérkezett hozzátok ez a csodálatos 
világ.  Körülötted  nem a Mennyország lelkei  élnek,  mint  emberek,  hanem 
olyanok, akik inkább a poklot jelenítik meg. Ez feltétlenül reád is hatással 
volt, van és lesz. 
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Ennek következménye lesz az, hogy benned bizonyos üresség és sivár-
ság,  tehát olyan lelki-sivatagi szárazság fog keletkezni, amely bizonyos láza-
dást fog előidézni benned. Ekkor úgy fogod érezni, hogy nem tudsz mit kez-
deni Velem. Ekkor jön el az Én órám! Ekkor dől el, hogy Engem szeretsz-e 
vagy csupán adományaimat!

Drága Gyermekem! Azért figyelmeztettelek előre, hogy amikor elérke-
zel lelked fejlődésének az előbb említett  fázisához,  akkor erőt és kitartást 
tudj  meríteni  figyelmeztetésemből.  Én  valóban  és  kimondhatatlanul  téged 
szeretlek!

2. Fiad olyan angyali körökben él és fejlődik, ahol az idő már nem szá-
mít. Amit megtehet, azt megteszi érted és mindazokért, akik még szenvedik 
a földi élet poklát. Az az érzelmi szeretet- és hála-érzés, ami leveled megírá-
sakor téged eltöltött, tőle is származott.

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

1928. 
Kérdező: VÁLASZ EGY ELKÉSETT LEVÉLRE   

Maga a médium.
Uram! Lassan már egy éve íródott levél került elő az iratok alól, s nem 

tudom, kapott-e választ a levél írója.
HANG: "A levél írója, az Én gyermekem, még ma sincs túl azokon a kérdé-
seken, amit levelében felvetett. Bár azt sejti, hogy az álma arról a bizonyos 
kígyóról, valóban betegségét jelezte. De betegségének okát máig sem tudta 
megfejteni. Igaz, ez nem is jelent számára hátrányt. Ezért tettem lehetővé, 
hogy most is aktuális legyen számára üzenetem. Neki íratom tehát a követke-
ző sorokat!

Drága Gyermekem!
Nincsenek véletlenek! Tehát nem véletlen az, hogy most levelet kapsz 

Tőlem, Jézustól! Nagy szükséged van erre!
Megadatott neked az, hogy távlatokban tudj látni, és olyan megérzéseid 

legyenek, amelyet átlagember nem élhet át! Számodra tehát az okosság és 
óvatosság sokszorosan fontos fegyver arra, hogy az Irántam való szeretetben 
és hűségben talpon tudj maradni!

Mivel irányító szereped van azok körében, akikkel együtt élsz, dolgo-
zol, ezért gyakran kérd a BÖLCSESSÉG adományát (Jakab 1;5), hogy hatá-
sod másokra Hozzám segítsék azokat, akik keresők.
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Betegségeidnek mindig egyik legfőbb oka az, hogy kívülről is rákény-
szerülj a befelé figyelésre.

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

1929.
Kérdező: AZ ABORTUSZRÓL

1. Gyűlölet vesz körül a munkahelyemen.
2. Lesz-e valaha megfelelő társam?
3. Az abortusz kihat további sorsomra?

HANG: " Drága Gyermekem!
1. A meg nem értés még nem gyűlölet. Te túl érzékeny vagy, és ezért 

számodra a meleg is lehet forró, a langyos is lehet hideg, tehát az, hogy vala-
ki nem úgy gondolkodik, szól és cselekszik, ahogy te elvárod tőle, ez még 
nem jelenti azt, hogy gyűlölet van benne irántad!

Az a hiúsági komplexus, amit magadban hordasz, és az eddig eltelt föl-
di életed melléfogásai olyan idegállapotot teremtettek benned, hogy nehezen 
tudsz elviselhető lenni hosszú távon mások számára. Sokkal rugalmasabb-
nak, sokkal megértőbbnek kell lenned, ha azt akarod, hogy mások is rugal-
masabbak, megértőbbek legyenek veled szemben.

2. Sem neked, sem másnak soha nem volt és nem lesz olyan megfelelő 
társa, aki után  a ti megsérült lelketek vágyakozik! Hogy is lehetne bárki is 
megelégedve bárkivel is, ha Én nem vagyok neki elég?! 

Mindig  és  mindenkinek  mindenki  megfelelő  társa,  ha  úgy néz  rá, 
ahogy társára néznie kell. Vagyis, ha tükörnek használjátok azt, akivel kap-
csolatba kerültök, akkor felismerhetitek önmagatok jó és rossz tulajdonsága-
it. A tükör összetörése nem megoldás!

3. Az abortusz, tehát egy gyermek megölése, akár tudatlanságból, akár 
tudatos gyilkosságból abortusz, minden esetben olyan testi roncsolást ered-
ményez,  amelynek  kiheverése csak Velem, és csak hosszú idő múltán tud 
rendeződni. E téren a különböző narkotikumok csak tüneti kezelést tudnak 
adni, de gyökeres megoldást nem.

Drága Gyermekem! Nagyon szeretnélek meggyógyítani! Ennek feltét-
len feltétele az, hogy többet foglalkozz Velem, és ne magaddal. Ha Velem 
foglalkozol, és nem magaddal, akkor magadhoz tudsz engedni Engem, hogy 
foglalkozzam veled!

Megáldalak a SZERETET és HŰSÉG LELKÉVEL!"
*****************************************************
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1930.
Kérdező: GONDBAN VAGYOK

1. Miért vannak mostani problémáim?
2. Mit hozhat a jövő?
3. Hogyan segíthetek gyermekeimnek?

HANG: "Még jó, hogy leveled végén címed megtalálható, mert sem a borí-
tékra nem írtad rá, sem válaszborítékot nem küldtél, melyen rajta lett volna a 
címed.

Drága Gyermekem!
1. Tudnod kell, hogy a józan eszedet használatra kaptad! Mindaddig, 

amíg azt szeretnéd, hogy mások gondolkodjanak helyetted, ki akarsz bújni 
olyan felelősség alól, amit fel kell vállalnod, ha fejlődni akarsz szellemileg, 
lelkileg. Amint más nem eheti meg helyetted az ételt, hogy a te tested életben 
maradjon, így nem vállalhatja senki, tehát Én sem azt, hogy helyetted végig-
gondoljam eddigi életedet, s ennek következtében megfogalmazzam helyet-
ted neked, hogy miért vannak a mostani problémáid!

2. Nagy a veszélye annak, hogy míg valaki a jövőbe akar látni, addig a 
jelen feladatait elszalasztja, mert ezek boncolgatására nem biztosít magának 
elég időt. Az időzavar azokat jellemzi, akik hajlamosak megfeledkezni a je-
lenről!

Pontosan megmondom, hogy számodra mit hoz a jövő! Számodra azt 
hozza a jövő, aminek alapját a jelenben Velem egyetértésben rakod le!

3. Tanulj a madaraktól! Egyetlen madár sem rak fészket fiókái számá-
ra! Egyetlen madár sem engedi meg, hogy fiókái, ha már nem fiókák, hanem 
fejlett madarak, a fióka-fészekre támaszkodva építsék tovább életüket.

Te akkor teszed a legtöbbet és legjobbat gyermekeidnek, ha szabaddá 
válsz tőlük. Csak így tudod ráébreszteni őket arra, hogy a minden emberben 
ott lévő önzést mindenkinek önmagának kell kiirtania  önmagából, és min-
denkinek saját erejét kell igénybe vennie ahhoz, hogy jelen életét megszen-
telve készüljön fel arra a pillanatra, amikor a mulandóságot felváltja az örök-
kévalóság!

Kimondhatatlanul szeretlek téged is és egész családodat. Ti mind az 
Enyéim vagytok! Ti nem tudtok egymásnak erkölcsi nevelést adni olyan érte-
lemben, hogy erkölcsi értékeket tudnátok átadni gyermekeiteknek. De tudtok 
példát adni és lehetőséget biztosítani arra, hogy a Lelkemtől kapott és belőle-
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tek áradó bölcsesség rendelkezésére álljon azoknak, akik ezt igénybe akarják 
venni!

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

1931.
Kérdező: RENDKÍVÜLI DOLGOKAT ÉLTEM MEG

1. Különös dolgok történtek velem.
2. Halott apám rávett, hogy földet vásároljak.
3. Pereskedni akarnak velem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Te  olyan  idegállapottal  rendelkezel,  amely nagyon alkalmas  arra, 

hogy a szellemvilág hatása alá kerülj. Ez csak akkor előnyös, ha nagyon alá-
zatos tudsz maradni, és mindenkor elfogadod azoknak az embereknek az irá-
nyítását, akik nincsenek kitéve a szellemvilág hatásának úgy, mint te.

A földi élet nem arra való, hogy a szellemvilág irányítson benneteket, 
hanem arra, hogy az a józan ész, amelyet pontosan azért kaptatok, hogy en-
nek irányítása alatt rendezzétek földi életetek ünnepeit és hétköznapjait. Ha 
nem ezt teszitek, akkor nem tudtok felelős döntéseket hozni, mivel a szelle-
mekre való hivatkozás nem más, mint felelősség-áthárítás!

2. A halottakkal való kapcsolat  szintén veszedelmes terület.  Ők már 
képtelenek a ti dimenziótokban gondolkodni olyankor, amikor valami anyagi 
érdekeltségről van szó. Csak akkor érdemes halottaitok tanácsára hallgatni, 
ha a szívetekben lévő szeretetnek, tehát a mulandóságról való lemondásnak 
irányába próbálnak hatni rátok. A földvásárlás nem tartozik ebbe a kategóriá-
ba.

3. A pereskedésekben különösen fontos, hogy ne az érzelem kerüljön a 
főhelyre, hanem az átgondolásra képes józan ész!

A jog világa csak akkor jelent értéket, ha a szeretet világának szolgála-
tában áll! A jogi igazság, vagyis hogy mindenki megkapja azt, ami neki jár, 
ez soha nem lehet döntő irány, mivel soha senki nem tudja megítélni  azt, 
hogy kinek mi jár! Senkiről nem tudjátok, hogy mit örökölt, milyen hatások 
érték eddigi életében, és azt sem, hogy eddig hogyan működött együtt az Én 
kegyelmemmel. Ezért nem lehet soha főhelyen a jogi igazság!

Nagyon szeretlek! Kérlek, légy óvatos és alázatos!
Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1932.

2072.



Kérdező: ÉRDEMES ÁLDOZATOKAT HOZNI?
1. Érdemes kineziológiával áldozatok árán is foglalkozni?
2. Az igazságérzet tehet tönkre embereket?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A mozgástannal való foglalkozás is, akár elméleti, akár gyakorlati 

síkon történik ez, csak eszközjellegű lehet! A CÉL mindig az örök értékek 
felé történő behangolás! Mulandóság a mulandóságért, ez méltatlan az em-
berhez, aki nem a mulandóságért, hanem örök értékek behangolására jött le a 
Földre. Aki ezt világosan látja, annak semmi sem drága ennek érdekében! De 
nem elég ezt csupán látni. Erre törekednie is kell annak, aki hiteles ember 
akar lenni!

2. Az igazságérzet csak tönkre teheti az embert! Természetesen a jogi 
igazságérzetre gondolok. Az erkölcsi igazságérzet viszont megszabadító erő-
vel rendelkezik! Csak erre az igazságra áll e mondás: "Az igazság szabaddá 
tesz benneteket!" (János 8;32)

Egyetlen erkölcsi  igazság létezik.  Ez pedig így hangzik:  Szeressétek 
egymást! Ennek az erkölcsi igazságnak megtestesülése vagyok Én! Én va-
gyok az IGAZSÁG! Általam, Velem és Bennem senki sem mehet tönkre ide-
gileg! Általam, Velem és Bennem csak benső békére, tehát boldogságra jut-
hat az, aki Engem, mint erkölcsi igazságot befogad életébe.
  Nagyon szeretlek, és megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
1933.
Kérdező: MI A TEENDŐM?
 1. Nem értjük meg egymást házastársammal.

2. Mi a legfontosabb feladatom?
HANG: "Drága Gyermekem!

1.  Ahol  a  házasság  elsődleges  célja  margóra  kerül,  ott  előbb-utóbb 
mindig az a helyzet, hogy a felek nem értik meg egymást. Vagyis mindegyik 
úgy gondolja, hogy hiába igyekszik, nem tud társa fejével gondolkodni, illet-
ve ha ezt meg is próbálja, sokáig nem megy, mert azon veszi észre magát, 
hogy mindig azt kell belátnia, ő téved, és mindig a másiknak van igaza. Emi-
att hamarosan egy olyan kisebbségi érzés kezd eluralkodni rajta, ami egy idő 
után robbanáshoz vezet.

Minden házasság legfőbb célja az, hogy a házastársak egymást az örök 
értékek irányában előre segítsék! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy segíteni-
ük kell egymást a benső szabadság megélésében még egymással szemben is! 
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A Szentlélek csak ott tud hatékonyan jelen lenni, ahol e szabadság létezik 
(2Kor 3;17). Akit nem vezethet a Szentlélek, az különböző ártó erők játék-
szerévé válhat.

Tudatosítanod kell tehát magadban, hogy neked nem férjedért kell él-
ned, hanem önmagad benső harmóniájáért, benső békédért az Én Lelkem irá-
nyítása alatt! Ez a helyes önszeretet, s ez csúcsérték (Márk 8;37). Férjedért 
annyiban kell élned, amennyiben ez lelked gazdagítását segíti elő. Ha nem 
ezt teszed, akkor könnyen bűnrészessé válhatsz, tehát a külső béke kedvéért 
feláldozod benső békédet. Ez semmiképpen sem helyeselhető.

Vita sohasem az igazságért folyik, hanem a vitázók saját igazáért. Ha 
belátjátok, hogy mindig mindenkinek mindenben bizonyos értelemben igaza 
van, akkor máris értelmetlenné válik a szeretetlenséget elmélyítő vita.

Ne vitázz! Tedd, amit jónak látsz! Ez a megoldás!
2.  Számodra a legfontosabb feladat,  mint  előbb említettem,  a benső 

szabadság megszerzése, biztosítása. Megszerzése és biztosítása is imádság-
gal történik.  Saját  szavaiddal  beszélj  Hozzám! A HANG 1. könyvben el-
mondtam a PÁRBESZÉD-IMA módját és fontosságát. Ha így imádkozol, ak-
kor csodálatos változás fog beállni gondolkodásodban, és szíved békéjét fel-
tétlenül meg fogod találni, mivel a  PÁRBESZÉD-IMÁBAN Én szólok hoz-
zád közvetlenül, s az Én szavaimnak, ha valaki e szavakat szeretettel fogad-
ja, mindig békét teremtő ereje van.

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1934.
Kérdező: LEHET JÓ KAPCSOLAT EGY HITETLENNEL?

1. Hitetlen fiúval köthetek házasságot?
2. Lehet teljes odaadás házasság előtt?
3. Tudok-e segíteni társam megtérésében?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. E szó, hitetlenség, semmi tartalmat nem hordoz. Ilyen nincs is! Min-

denki hisz abban, amiért él, amire az életét tette! Mindenki boldog akar len-
ni. Boldog pedig nem lehet addig senki, amíg a birtokában lévő jót elveszít-
hetőnek tudja! Aki nem hisz abban, hogy az ember nem állat, aki nem hisz az 
örök  életben,  tehát  abban,  hogy birtokolhat  olyan  jót,  aminek  elvesztését 
megakadályozhatja, az menekülőben van az elől, hogy gondolkodjék.

Az a buta beszéd, hogy majd másban él a ti emléketek, és ezért érde-
mes áldozatot hozni, tehát lemondani az időszakos jóról ennek érdekében, te-
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hát annak érdekében, amihez már nektek semmi közötök nem lehet, ez szin-
tén ellene mond annak, hogy boldogságra vagytok teremtve.

Ha valaki hisz az örök életben, tehát józanul gondolkodik, de nem hisz 
Istenben, az  azért  nem hisz,  mert  torz  istenfogalma van.  Így nyilvánvaló, 
hogy abban az istenben te sem hiszel, amiben ő nem hisz, mert olyan isten 
valójában nincs is. Aki viszont nem hiszi, hogy Én, Jézus, valóban elmond-
tam nektek egy olyan tanítást, amely miatt Engem ugyan keresztre feszítet-
tek, de mégsem változtathattam meg, mert tudtam, hogy nincs más út a bol-
dogsághoz, az ilyen ember embertelen ember, és feltétlenül nagy veszélynek 
teszed ki magadat mellette.

2. Felelős testi kapcsolat csak házasságon belül lehetséges. A ti koro-
tok tele van felelőtlen emberekkel, és ezek diktálják, formálják a közvéle-
ményt. Ez az oka annak, hogy ma sokan dicsekszenek azzal, ami a szégye-
nük,  és  szégyenkeznek amiatt,  amivel  méltán  dicsekedhetnének.  Amíg az 
imát csendben, szinte rejtetten mondják, addig a káromkodást üvöltve har-
sogják. Nagyon szomorú az, hogy ezt tartjátok normálisnak. Iszonyatos pusz-
tulás vár világotokra. Abban a korban éltek, amelyről ezt mondtam: "Az Em-
berfia mikor eljön, vajon talál-e hitet a földön?" (Lukács 18;8)

3. Közvetlenül nem lehet segíteni másnak, csak annak, aki ezt maga is 
kéri. Közvetve nemcsak lehet, de kell is segítened! Ha tanulással igyekszel 
rendet teremteni a fejedben és imával a szívedben, akkor társad, ha jóhisze-
mű,  feltétlenül észre fogja venni, hogy sem a fejében, sem a szívében nincs 
rend, s kérni fog, hogy segíts neki. Ha ő eddig nem jut el, akkor te sem tu-
dod, Én sem tudom jobb belátásra bírni!

Légy okos és óvatos! Légy Hozzám hűséges!
Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"

******************************************************
1935.
Kérdező: MIÉRT VAN EGYESEKNEK HALÁLÉLMÉNYE?

1. A halálélmény újjászületéssel jár?
2. Szeszélyes természetemen szeretnék változtatni!
3. Kapcsolatunkról kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki visszajött a halálból, és emlékezik arra, ami ott vele történt, az-

zal mindig komoly tervem van! Ennek lényege mindig egy olyan tanúságte-
vés, amely  erőt  hordoz, a megtapasztalásnak erejét. Ezért senki nem lehet 
közömbös az ilyen beszámolók hallatán!
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Legtöbbször lehet ezt újjászületésnek is nevezni. Igen, mert aki már ta-
pasztalattal rendelkezik a halál utáni élet valóságát illetően, az egészen más-
képpen látja ettől kezdve a további földi életet. Az újjászületésnek pedig ép-
pen az a lényege, hogy aki újjászületett, az mindent másképpen lát, mint en-
nek előtte.

2. Az önuralom annyira hozzátartozik az emberré válás folyamatához, 
hogy e nélkül ez nem is valósulhat meg! Az élet minden területén attól lesz 
ember  vagy embertelen  valaki,  hogy önmagán vagy másokon akar  és  tud 
uralkodni. Eszerint az önuralom az emberré válás első lépése. Ezt  mindenki-
nek el kell kezdenie, és nem szabad soha abbahagynia annak, aki emberré 
akar válni, és az is akar maradni.

3. Az a halál utáni élmény, amit társad átélt, számodra előny és hátrány 
egyaránt.  Előny annyiban,  hogy nem tudod kivonni  magadat   hatása alól. 
Hátrány számodra  annyiban,  hogy egy olyan  plusszal  rendelkezik  társad, 
amit te soha nem tudsz megszerezni, tehát egy az egyben soha nem tudja ve-
led megosztani.

E kapcsolatnak csak akkor van pozitív  tartalma a jövődre nézve, ha 
nem neki, hanem Nekem adod át magadat egészen. Ő már képtelen átadni 
magát egészen neked, mivel számára e szó egész, nem helyezhető bele gya-
korlatilag a földi dimenzióba. Akik hiszik, és nem megtapasztalásból ismerik 
a másvilág valóságát, azok csak akkor tudnak együtt menetelni azokkal, akik 
már megtapasztalták a másvilágot, ha teljesen átadják  magukat Nekem!

Isten oldaláról nézve minden emberi kapcsolatnak az volna a feladata, 
hogy segítsétek egymást olyan örök értékek megszerzésében, amelyek a más-
világon is boldogítani fognak benneteket. Az ilyen értékek pedig elsősorban 
az Értem vállalt áldozatok, tehát az önuralomból kinőtt szeretet-vállalások!

Leveledben kérdeztél még az őrangyalodról és egyébről is, de Én már 
csak három kérdésére válaszolok mindenkinek. A ti érdeketekben teszem ezt. 
Elvárom tőletek azt a főleg idő-áldozatot, hogy elolvassátok az eddig megje-
lent és a jövőben megjelenő HANG-könyveket. Ezekben már több mint tíz-
ezer kérdésre adtam választ. Amit ti megtehettek saját érdeketekben, azt Én 
nem tehetem meg helyettetek, mert ha megtenném, akkor rosszul szeretnélek 
benneteket!

Annyit viszont mondhatok, hogy akár vizsgázol, akár nem, őrangyalod 
mindig veled van, és számít arra, várja azt, hogy beszélj vele.

Megáldalak az ÉLŐ HIT SZELLEMÉVEL!"
******************************************************
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1936.
Kérdező: A ROSSZ NEM MULANDÓ?

Miért nem múlik el felőlünk a rossz?
HANG: "Kedves Barátom!

Leveled, sajnos, amennyire szép, annyira olvashatatlan. Médiumomnak 
csak ezt ez egy kérdést sikerült kibetűznie. Így hát most erre az egyre vála-
szolok.

Kedves Barátom! Mindaddig, amíg valaki úgy gondolja, hogy számára 
van rossz akkor is, ha szívében ott él az Isten, annak Isten sem tudja meg-
mondani, hogy mikor múlik el felőle a rossz. Nem, mert mindenki maga idé-
zi maga fölé a rosszat. Én még a kínszenvedésemben, kereszthalálomban is 
meg tudtam látni azt, hogy az miért jó nekem (Lukács 24;26)! Annyira jónak 
láttam ezt, hogy még Pétert is lesátánoztam, amikor meg akart menteni En-
gem ettől  (Máté 16;23)!

A megtérés azt jelenti,  hogy nem mások megváltoztatásában látja az 
élete boldogságát az, aki megtér, hanem saját gondolkodásának átalakításá-
ban.

A meg nem tért ember pontosan azért meg nem tért ember, mert nincs 
kapcsolata Velem. Aki pedig nem él Velem, azzal Én sem tudok élni! Én 
senkire sem erőszakolhatom rá Magamat!

Aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és ben-
ne fogunk lakni (János 14;23). Aki nem szeret Engem, abban nem Én veszek 
lakást, hanem valaki más, aki egészen biztos, hogy nem tud szívbékét adni 
senkinek, mert neki sincsen! Már pedig erre is áll, hogy senki sem adhatja 
azt, amije nincs!

Kedves Barátom! Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1937.
Kérdező: MINDENKIT NEM TUDOK SZERETNI !

1. Nem tudom szeretni a rossz embereket.
2. Hátrányos megkülönböztetésben vagyok származásom miatt.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Rossz ember az, aki rosszat akar. Jó ember az, aki jót akar. El kell 

döntened minden reggel, hogy jó vagy rossz ember akarsz-e lenni az elinduló 
napon. A szeretet tehát, ami nem más, mint jót akarás, nem függ mástól, csak 
attól, aki akarja.
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Két fegyvert adtam kezetekbe: legyetek okosak, mint a kígyó, és óva-
kodjatok az emberektől.  Mivel te egyiket sem használtad, ezért becsaptak, 
kihasználtak, bántottak. Most még te is bántani akarod magadat? 

Ha nem akarsz jót azoknak, akik téged bántottak, akik neked rosszat 
akartak, akkor te, ha rosszat akarsz, ugyanúgy  rossz ember leszel, mint min-
denki, aki rosszat akar. Nem nekik teszel hát rosszat, ha nekik rosszat akarsz 
tenni, hanem magadnak. 

Bár tudnám megmagyarázni, hogy ők sem neked tettek rosszat, amikor 
megtanítottak arra, hogy okosnak és óvatosnak kell lenned, hanem önmaguk-
nak. Ez akkor is igaz, ha ők ezt most nem így fogják fel, és ha te sem így lá-
tod ezt most. Az ő életük tele van jajjal, bajjal! Senki nem vétkezhet büntet-
lenül! Aki rosszat tesz, az poklot hord magában. Aki szeretetet hord magá-
ban, tehát aki jót akar, ha okos és óvatos, akkor meg is tapasztalja szereteté-
nek áldását.

Amikor szeretetről van szó, akkor arról van szó, hogy az enyéimet le-
het  felhasználni,  de  nem szabad  lehetőséget  adni  arra,  hogy kihasználják 
őket. Az enyéim bárányok, de nem birkák! 

Nem az szeret tehát, aki a másik kedvében jár, hanem az, aki az Én 
kedvemben jár még akkor is, ha ezt mások rossz szemmel nézik. A bűnt utál-
ni kell, de a bűnöst szeretni. Akkor szereted jól a bűnöst, ha azt akarod neki, 
amit Én akarok neki. Én pedig minden bűnösnek azt akarom, hogy megtérjen 
és éljen! 

Megbocsátani nem azért szükséges, hogy az járjon jól, akinek megbo-
csátottak, hanem azért, hogy az járjon jól, aki megbocsát. Ha valakinek meg-
bocsáttok, akkor Istent szeretők vagytok, tehát minden javatokra válik. De 
annak, akinek megbocsáttok, csak akkor válik ez javára, ha megbánja vétke-
it, és igyekszik jóvá tenni azokat, mert különben semmi nem válik javára!

2. A hátrányos megkülönböztetéssel és minden kívülről jövő magatar-
tással kapcsolatban ugyanez a helyzet. Aki istenszerető, az mindent be tud 
építeni saját boldogsága vonalába. Tehát még azt is fel tudja használni ennek 
érdekében, hogy félreállították.  Én a körülményeknek is  az  Istene vagyok 
azok számára, akik befogadtak Engem szívükbe. 

Aki aszerint rangsorolja az embereket, hogy milyen nemzetséghez tar-
toznak, abban nem találok helyet Magamnak. Az ilyen ember tehát feltétle-
nül boldogtalan ember, akkor is, ha palotában lakik, akkor is, ha a mulandó 
javak bőségével rendelkezik. De akiben otthont találok Magamnak, az akkor 
is  szívbékében,  tehát  a  Földön  elérhető  legnagyobb  boldogságban  él,  ha 
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kunyhóban lakik, s ha gyakran kell éheznie, fáznia, mert tudja, hogy az Ér-
tem vállalt áldozat nem maradhat számára  jutalom nélkül! Isten nem lenne 
JÓ Isten, ha nem lenne GONDVISELŐJE övéinek. 

Csak az mondhatja nyugodt szívvel, hogy ő Istené és Isten az övé, aki-
nek életében abszolút első az Isten. Annak az életében abszolút első az Isten, 
akinek életében nincs második, tehát egyedül a Szentlélek az irányítója! Erre 
kell törekedned, ha boldog akarsz lenni!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

1938.
Kérdező: NEM TALÁLOM HELYEMET !

1. Anyámmal nagyon megromlott a kapcsolatom.
2. Elválásom után sem találom helyemet.
3. Döntéseimnek nem jók a következményei.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked volt már születésed előtt is életed, és ha azt végig tudnád ele-

mezni, akkor megértenéd, hogy jelen életedben miért vannak azok a feszült-
ségek, görcsök, amelyek vannak. Ez a látás viszont sem neked, sem másnak 
nem adatik meg teljesen, egyedül csak Nekem adatott  meg, mivel  Nekem 
annyira egyedülálló szerepem volt a Földön, mint senkinek a világon, s ezt a 
szerepet másképpen nem is  tudtam volna betölteni.  Ti mindannyian olyan 
szerepet kaptatok, amely éppen azáltal valósítható meg részetekről, ha nem 
ismeritek előző életeitek pontos részleteit.

Elég, ha annyit tudsz előző életedről, hogy tudtad, milyen rizikót vál-
lalsz azzal, hogy azt választod anyádul, akit választottál. Bíztál abban, hogy 
az ő karmikus sorsa előnyödre fog válni. Bíztál abban, hogy ő a vallásosságot 
nem fogja az Én, Jézus, életemnek elébe helyezni. Bíztál abban, hogy a Belő-
lem áradó szeretet őt is úgy át fogja járni, hogy nem akadálya, hanem előse-
gítője lesz a te szereteted növekedésének. Bármilyen furcsa is számodra, en-
nek lehetősége valóban meg is valósult!

Mivel számodra sem az volt a legfontosabb, hogy Értem elveszítsd éle-
tedet, tehát hogy megnyerd azt (Máté 10;39), ezért nem tudtad kihasználni a 
benned élő szeretetem növekedését. Pedig e nélkül senkinek sincs szívbéké-
je! Én bármennyire szeretek bárkit is, bármekkora áldozatot hozok is bárki-
ért, ezzel  csak magamat boldogítom. Téged csak akkor tudlak boldogítani, 
ha Értem élsz! Ne hidd, hogy ez nehéz! Sokkal nehezebb az az életút, ame-
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lyen Nélkülem jártok! A menekülés, a bódultságot keresés csak némi fájda-
lomcsillapító, de végső megoldást nem képes adni.

Lelkedet  akkor  nyitod  ki  Előttem,  ha reggelenként  időt  szánsz  arra, 
hogy megbeszéld Velem az elinduló napodat. Ha világosan megfogalmazod 
életednek azokat a mozzanatait, amire kéred áldásomat, kéred őrangyalod se-
gítségét. Ha ezt nem teszed meg, akkor, ha ingadozik lábad alatt a talaj, ak-
kor nem tudsz mibe, kibe kapaszkodni! Szinte sorsdöntőnek tudom mondani 
számodra azt,  hogy mennyire  tudsz időt szentelni  arra, hogy reggelenként 
Velem találkozz, Velem beszélj, Velem indulj útnak!

2. Akit megcsaltak, azt elhagyták. Ezért nem arról van szó, hogy elvál-
tál, hanem arról, hogy tudomásul vetted azt, hogy elhagytak. További kap-
csolataid azért problematikusak, mert nem beszélted meg ezeket előbb alapo-
san Velem, hanem úgy voltál jóhiszemű, hogy ebben nem volt megfelelő he-
lye az értelmednek. Minden olyan döntés, amelyből hiányzik a bölcsesség, 
már eleve rossz döntés! Az pedig egészen természetes, hogy rossz döntések-
nek nem lehetnek jó következményei olyan értelemben, hogy magát a döntést 
tehetnék jóvá.

Azt viszont nem szabad elfelejtened, hogy ha megbántad rossz dönté-
sedet, akkor - bár a döntés továbbra is rossz marad - a következménye javad-
ra válik, mivel a megbánás által Istent szeretővé lettél. Azt pedig mindenki-
nek tudnia kell, hogy az istenszeretőknek minden a javukra válik!

3. A második pontban már meg is adtam e harmadik kérdésedre a vá-
laszt. De annyit még hozzá kell tennem, hogy nem szabad a döntés következ-
ményein rágódnod, mert azokat bűnbánat által mindig jóra lehet használni! A 
legtöbb embert a rossz döntéseinek következményei hozták közelebb Hoz-
zám! 

A következmény erkölcsi értéke tehát megváltoztatható.  De a döntés 
rosszasága, ha egyszer rossz volt, az mindig rossz marad, s mindent el kell 
követned, hogy a jövőben tudatosan semmiképpen se hozz rossz döntéseket. 
Tudatlanul csak akkor lesz egy döntés rossz, ha elmulasztottál tanulni előző 
rossz döntéseidből.  Ilyenkor maga a mulasztás  az,  amit  meg kell  bánnod, 
hogy az ilyen döntés következményei lelked javára váljanak.
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 

******************************************************
1939.
Kérdező: ERŐSZAKMENTESSÉGRŐL

1. Gyermekeink hogyan védhetők meg erőszak nélkül?
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2. A világi hatalmak bűnüldözése Isten előtt jogos-e?
3. A megbocsátó lehet elnéző? Megbánás nélkül lehet

             megbocsátás?
HANG: "Kedves Barátom! 

Először is örülök okos kérdéseidnek.
1. Tegyünk különbséget Isten gyermekei és a világ fiai között.  Most 

nem térek ki arra, hogy a ti országotokban jelenleg abszolút többséggel nyer-
ték meg a választást  az  ateisták,  tehát  az istentelenek tábora.  A szavazók 
nagy többsége mellett tehát felnőtt egy olyan generáció, amely nem ismer er-
kölcsi gátlásokat. 

Vannak tehát a világ fiai és ezeknek gyermekei és vannak az Istennek 
adottak szűk tábora és ezek gyermekei. Természetesen van bizonyos átfedés, 
vagyis lehetséges, hogy a világ fiainak gyermekei között is van Isten gyerme-
ke, és Istennek adottak gyermekei között is vannak világ fiai. De általában 
nem ez a jellemző.

A súlyos problémát jelenleg az okozza, hogy a világ fiai részben azért, 
hogy legalább külsőleg szalonképesek legyenek, részben azért,  hogy időn-
ként  saját  létérdekükben ez  alkalmazható  legyen,  figyelembe  veszik  Isten 
gyermekeinek erőszakmentességre felszólító szavait, és így még nagyobb ka-
put nyitnak az erőszak-hullámnak azzal, hogy nem büntetik saját fiaikat, nem 
alkalmaznak velük szemben erőszakot. 

Erre a tűzre öntik az olajat azok az Isten gyermekei, akik fennen han-
goztatják a világ fiai felé is azt, hogy ne alkalmazzanak erőszakot. Ezzel a 
besegítéssel aztán nagyon megnehezítik saját sorsukat is, mert azok a világ 
fiai,  akik akár tudatosan,  akár tudatlanságból,  tehát  jóhiszeműen kerülnek 
erőszakot erőszakra halmozó  bandákba, éppen Isten gyermekeitől  kapnak 
olyan támogatást, mely szerint nem kell vállalniuk erőszakos cselekedeteik 
fájdalmas következményeit, és csak csekély ejnye-bejnyével rendre megúsz-
hatják brutális magatartásuk következményeit.

Nem helyes tehát az, ha Isten gyermekei a világ fiait nem megtérésre, 
hanem arra szólítják fel, hogy megtérés helyett az erőszakmentességet fogad-
ják el.  Azért  nem helyes ez,  mert  megtérés nélkül  az  erőszakmentességet 
nem lehet állapotszerűen helyeselni. Tehát csak olyankor fogják a világ fiai 
helyeselni ezt, amikor pillanatnyi érdekük ezt igényli. Tehát olyankor, ami-
kor az ő erőszakos cselekedeteikre válaszolókban kell az erőszakot tompíta-
ni.
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Csak az volna jó megoldásnak mondható, ha az Isten gyermekei saját 
körükön belül, és nem a világ fiainak akarnák megtiltani az erőszak alkalma-
zását! De ettől annyira távol vagytok, hogy még a legfőbb vezetőitek is fen-
nen hirdetik az úgynevezett önvédelmet! 

Ez azt jelenti, hogy a pápáktól a legkisebb vallási hivatalnokig alig ta-
lálsz Általam megkívánt megtért embert. Alig találsz olyan embert, aki tuda-
tosan vállalná az állapotszerű vértanúságot, amely pedig a lényegéhez tarto-
zik e szavaimnak: "Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, ahogy 
Én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást" (János 13;34)! 

Mit  gondolsz,  miért  nincs  egység  a  megkereszteltek  között?  Azért, 
mert egyik helyen sem hajlandó egy hatalmon lévő hangadó sem lemondani a 
bársonyszékéről! Egyik sem vállalja az állapotszerű vértanúságot még elvben 
sem, nemhogy a gyakorlatban! A pápa-mobiltól a templomok riasztó beren-
dezéseiig minden ezt igazolja!

Ha te most megdöbbenve azt kérdezed Tőlem, hogy hát Én ezeket nem 
helyeslem? Hát persze,  hogy nem helyeslem! Csak elszenvedem, eltűröm! 
Az a világkatasztrófa, amely előtt álltok, el fogja söpörni ezt a szégyenteljes 
állapotot, és az Én ÚJ PARANCSOM fel fog ragyogni újra az Általam meg-
álmodott ragyogásban!

Kedves Barátom! Azt a piszkos munkát, amit az istentelenek végeznek, 
nem nektek, hanem nekik kell eltakarítaniuk a saját módszereikkel, és ti ne 
akarjátok rájuk tukmálni az Én módszeremet, tehát az erőszakmentességet, 
mert ez megtérésük nélkül sokkal többet árt, mint használ!

Ti legyetek okosak, óvatosak, amint meghagytam nektek. Ne akarjátok 
óvni az erőszaktól a meg nem térteket! Ez kizárólag csak a ti privilégiumo-
tok, a megtértek privilégiuma!

2. A világi hatalmak bűnüldözése nem létezik! A világi hatalmak saját 
pillanatnyi érdekeik alapján ítélnek elevenek és holtak felett! A világi hatal-
makhoz Istennek semmi köze nincs!

3.  A megbocsátás  nem függ attól,  hogy akinek te  megbocsátasz,  az 
megbánta vagy nem bánta meg tettét.  A megbocsátás nem az ő érdekében 
történik, hanem a te érdekedben! Neked lesz ezáltal szívbékéd! Megbocsáta-
ni annyit jelent, mint tanúságot tenni az irgalom rendje mellett! Megbocsáta-
ni annyit jelent, mint elfogadni magad számára azt, hogy jobb szeretni, mint 
nem szeretni!
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A megbánás esetében arra vagy kötelezve, hogy ne vasald be az illetőn 
az ő gonoszságának rá vonatkozó következményeit.  De ha nem bánta meg 
tettét, akkor a tettének rá vonatkozó következményeivel nem kell törődnöd.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1940.
Kérdező: MEGMENTHETŐ A HÁZASSÁGUNK?

1. Férjemet nem tudom elfogadni olyannak, amilyen.
2. Szeretném házasságunkat megmenteni.
3. Egészen Jézusnak akarom szentelni magamat.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjedet nem lehet elfogadnod. Elfogadni csak azt lehet, aki átadja 

magát.  Férjed nem tartozik  hozzád  lélekben,  mert  elhagyott.  E  pillanattól 
kezdve számodra vele szemben nem lehet más a fontos, mint az, hogy szív-
békédet megtaláld. 

Tudomásul kell venned, hogy ő nem tartozik hozzád, mert elhagyott, 
tehát nem építhetsz rá! Ez bármennyire is fáj, akkor is tény! Az emiatti fáj-
dalmad az Én fájdalmam is. De ez a fájdalom tud együtt élni  azzal a szívbé-
kével, amelyet mindig megadok annak, aki ezt  Nálam keresi! E fájdalmat 
sem te, sem Én nem tudjuk megszüntetni, mert forrása nincs a mi birtokunk-
ban! Ha Én a tiéd vagyok és te az Enyém, akkor ő csak azzal a feltétellel tér-
het vissza hozzád, ha Hozzám is tartozni akar, tehát ha megtér. Ezt lehet tu-
domására hozni, de nem szabad erőltetni.

Neked naponta meg kell harcolnod azt a szabadságharcot, amely tudo-
mására juttatja azt, hogy Én nem ő utána jövök a te életedben! Ebben a harc-
ban soha nem hagylak magadra! Kérd gyakran angyalaim segítségét!

Ne akard megtéríteni!  Ehelyett  mindent  el  kell  követned,  hogy bár-
mennyire is fáj, de mégis szíved békéje legyen legfontosabb számodra! Ez 
nem szeretetlenség, hanem bölcsesség. Őt nem akkor szereted igazán és he-
lyesen, ha az ő akaratát akarod teljesíteni, hanem akkor, ha az Én akaratomat 
keresed.

2. Semmiféle házasság nem menthető meg. Mindenki csak saját meg-
mentésére törekedhet! Egy házasságban, ha mindketten saját üdvösségükön 
dolgoznak, akkor a házasság jónak mondható. Ha csak egyik is nem ezt teszi, 
akkor a másik egyedül képtelen az ilyen házasságot jóvá formálni.  Akkor 
csak az lehet e másik feladata, hogy akivel együtt él, de lélekben nem pen-
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dülnek egy húron, azt olyan tükörnek fogja fel, amely tükör által még jobb 
önismeretre jutva még nagyobb odaadással tud Velem EGY lenni!

Mindenképpen törekedned kell arra, hogy szabaddá válj lélekben há-
zastársadtól! Ez nem önzés, hanem önszeretet, amely feltétlenül csúcsérték 
(Márk 8;37 - Máté 16-26)!

3. Nagyon szeretlek, és kis versed is kedves Nekem! Boldogan elfoga-
dom a te önátadásodat! Gyakran újítsd meg e felajánlásodat, mert ahányszor 
ezt teszed, egyre tündöklőbbé csiszolod ezzel koronádat, örökéletednek azt a 
koronáját, amely Nálam reád vár!
    Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1941.
Kérdező: JÓL SZERETNÉK SZERETNI !

Szeretném benső szabadsággal szeretni családomat!
HANG: "Drága Gyermekem!

Amit te szeretnél, ezt szeretném Én is! Igen, mert csak benső szabad-
ság birtokában lehet helyesen szeretni bárkit is!

E benső szabadságnak az útja egy olyan önfegyelem és figyelem, amely 
elsősorban nem személyekben gondolkodik, hanem feladatokban.

Csak az tud  helyesen szeretni, aki Velem szinkronban van. Csak az 
van szinkronban Velem, akit Lelkem sugallata irányíthat.

Tehát, ha helyesen akarod szeretni családodat, ha valóban benső sza-
badság birtokába akarsz kerülni, akkor minden reggel kell Rám szánnod bi-
zonyos időt,  amelyben Elém terjeszted  az  elinduló  napon megvalósítandó 
terveidet. Ha nincs előre betervezhető napi elfoglaltságod, akkor nem is tud-
hatod, hogy konkréten mire is kell kérned áldásomat, akkor szereteted csa-
pongó és személyek által rendre meghatározó, és nem Általam meghatározó 
lesz. Tehát nem is lesz helyes és szabad szeretetszolgálat a napi munkád.

Fontos  továbbá,  hogy este  is  biztosítsd  azt  az  időt,  amelyet  Velem 
akarsz eltölteni, s amelyben visszatekintve az elmúlt napra, fel tudod mérni, 
hogy mi és hogyan valósult meg abból, amit reggel megbeszéltünk.

Drága Gyermekem! Megfelelő  fegyelem és  figyelem nélkül  a benső 
szabadságot senki el nem érheti a Földön. Amint minden értékes imának az 
áhítatosság és az állhatatosság a két szárnya, melyek Hozzám repítik az En-
gem szerető szívet, éppen így a fegyelem és a figyelem az a két szárny, ame-
lyek az Enyéim földi életét feltétlenül jellemzik! E szárnyak kibontása a reg-
geli imában, tisztítása pedig az esti imában történik.
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Mint tudod, nemcsak vagyok, de érted vagyok benned!
    Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
1942.
Kérdező: ISTEN MIÉRT OLYAN, AMILYEN?

1. Ha van Isten, akkor miért olyan, amilyen?
2. Lehet szerető Isten az ilyen Isten?

HANG: "Drága Gyermekem!
Egészen más az, hogy valaki van vagy nincs, és egészen más az, hogy 

az a valaki, ha van, milyen. Ezt nyilván te is belátod. Benned egy olyan torz 
istenkép alakult ki életed folyamán, amilyen isten valóban nincs. 

Először is tudomásul kell venned azt, hogy a te számodra rajtad kívül 
Isten nincs! Vagy benned van, vagy nincs is számodra.

A benned lévő Istent Szeretetnek kell nevezned, mert az is. Ez a ben-
ned lévő Isten, éppen azért, mert Szeretet, azáltal él benned, hogy kiárad be-
lőled. Igen, mert a szeretet ilyen. Abban van szeretet, akiből kiárad. Abból 
árad ki,  aki jót akar mindenkinek. Aki jót akar mindenkinek, az önmagán 
kell hogy elkezdje ezt a jót akarást. Önmagának az akar jót, aki az örök érté-
kek megszerzésére törekszik. 

Az örök életet tehát akkor is el kell fogadnod, ha nem hiszel Istenben, 
vagyis ha torz istenképed van, mert az kifejezetten ellene mond minden jó-
zan gondolkodásnak, hogy egy embert csak a faj- és önfenntartás ösztöne irá-
nyítsa, ha egyszer boldog akar lenni. Boldog ugyanis csak az lehet, akinek 
soha nem kell félnie attól, hogy a  birtokában lévő legfőbb jót, tehát a szere-
tést elveszítheti. Márpedig a földi élet úgy ahogy van, elmúlik. Ha ezzel az 
emberben lévő szeretetnek is  el  kellene múlnia,  akkor nem lenne értelme 
semmiféle önkéntes áldozatvállalásnak. Aki így akar élni, az egy teljesen em-
bertelen életet mondhat magáénak!

Minden mulandóra való törekvés önzés és nem önszeretet. Minden mu-
landó értéket előbb-utóbb el kell hagynia mindenkinek.

Örök értéke csak annak van, amit másoknak, másokért tettél. Mivel az 
egészség, munkahely, anyagi problémák, mások véleménye mind-mind mu-
landó értékek, ezért ezekhez Istennek csak annyi köze van, hogy lehetővé te-
szi számodra azt, hogy eszköznek használd arra, hogy az örök értékek meg-
szerzésére irányítsd figyelmedet, mert ezeket az előbb említett mulandó érté-
keket, ha akarod,  ha nem, el kell hagynod, éppen boldogságod érdekében!
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Isten nem foglalkozik mulandó dolgokkal! Nem, mert a mulandó dol-
gokat arra teremtette, hogy ezek a mulandó dolgok foglalkozzanak azokkal, 
tehát szolgálják azokat, akik örök értékek irányába állították életük vonalát. 
Ezért azok, akik valóban szeretnek, tehát engedik, hogy éljen bennük az Is-
ten, azok rendre azt tapasztalják, hogy a bennük élő Isten gondviselő Isten is, 
tehát megtapasztalják, hogy minden szükséges rendelkezésükre áll, ha életü-
ket az örök értékek, tehát a szeretet szolgálatába állították. Emiatt mondhat-
tam, hogy keressétek Isten országát és az Ő igazságát, és akkor mindent meg 
fogtok kapni hozzá (Máté 6;33)!

Drága Gyermekem! Mint látod, át kell alakítanod gondolkodásodat, ha 
boldog akarsz lenni, ha látni akarod, hogy mennyire szeretlek, mennyire min-
dent megtettem eddig is, hogy a mulandóságból átemeljem figyelmed irányát 
Felém, aki benned érted akar élni!

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

1943.
Kérdező: MI AZ ÉRTELME AZ ÉLETEMNEK?

1. Sokféle betegségem van.
2. Szeretnék könnyíteni anyám sorsán!
3. Pénteken nem böjtölök, és sajátosan vagyok vallásos.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Jól ismerem azt a sok nyomorúságot, amit tested miatt szenvedned 

kell. A te sok-sok szenvedésed bizony olyan sorsvonal velejárója, amely vé-
gighúzódik több életeden keresztül. Amikor már lehetőséged lesz rá, látni fo-
god, hogy ebben a mostani életedben mennyi elrontott döntésedet tudtad már 
eddig is helyrehozni!

Nem akarok feltárni  előző  életedből  részleteket,  mert  nem válna ez 
hasznodra. Elégedj meg azzal, hogy olyan ember voltál, aki súlyosan sérült 
embereken gazdagodott meg, s lett tekintélyes főúr mások csodálatára. Ide a 
Földre azért jöttél, hogy megismerd azokat a lelki  szenvedéseket, amelyek-
kel szemben előző életeidben annyira közömbös  voltál.

Ma már egészen más a helyzet! Van ugyan még sok lázongás benned, 
és van olyan értetlenség, amely nem könnyíti meg benned az alázat kialaku-
lását, de őrangyalod és azok az angyali lelkek, akik szinte állandóan körül-
vesznek, egyre eredményesebb munkát tudnak kifejteni benned.

A gyógyulni vágyás szándéka csak addig jó, ameddig bele tud simulni 
az Én akaratom, tehát a jelen helyzetben megélhető legnagyobb szeretet vál-
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lalásába. Nem lehet fontosabb számodra, mint a jelen megszentelése abban a 
körülményben és olyan feltételek mellett, amelyben és amellyel élsz.

Lényegében mindenki többé-kevésbé betegnek születik a Földre (ezért 
kell mindenkinek meghalnia), és nem azért, hogy egészséges legyen, hanem 
azért, hogy betegségében, kiszolgáltatottságában egyre jobban meg tudja ta-
nulni azt, hogy a másért élés minden körülményben lehetséges. A te számod-
ra is e röpke földi élet erre való!

2. Ha megtanulsz örülni annak, hogy az Enyém vagy, akkor édesanyád-
nak is  enyhíteni  tudod gondját.  Nem szabad úgy viszonyulnod bajaidhoz, 
hogy ezek miatt még jobban szenvedjen édesanyád. Erre te képes vagy!

3.  Amit  a  templomba-járásról,  böjtről,  papokról  írtál,  ezek  valóban 
nem tartoznak a lényeghez. A lényeghez az tartozik, hogy élőbb hittel hidd 
el: földi életed olyan ugródeszka, amely képes Isten szerető szívére lendíteni 
szenvedéssel  teli  életed,  és  ha ezt  elhiszed,  akkor  meg fogod tapasztalni, 
hogy a benned élő jelenlétem békét tud adni szívednek (János 14;23)!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

1944.
Kérdező: SOKAT FOGLALKOZTAT A MÚLT

1. Miért esett áldozatául fiam egy balesetnek?
2. Apám mit akart mondani halála pillanatában?
3. Isten mit üzen nekem a sok halálesettel?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Földi életetek hosszát nem, de a tartalmát rátok bízta Teremtő Atyá-

tok!
Vannak olyan  miért-ek amelyek forrására képtelenek vagytok rálátni. 

Sőt! Alig van olyan miért, amelynek forrása egészen világos lehetne előtte-
tek. Tehát az, hogy valami mi okból történik, szinte egyáltalán nem tartozik 
fejlődő életetek lényegéhez. Azon viszont, hogy mi célból, azon már fontos 
elgondolkodnotok, mert ez döntő a jelenetek megszentelése szempontjából.

Aki főleg a múltban mereng és főleg a múltat bogarássza, az kiteszi 
magát annak a veszélynek, hogy nemcsak testileg, de lelkileg is megöregszik. 
Aki meghatározható CÉL felé törekszik, az fiatal marad lélekben még száz-
éves korában is! Ezt nemcsak jó tudnod, de fontos is! 

Természetesen fontos az is, hogy a múlt tapasztalatait használjátok fel 
a jövőtök érdekében a jelen megszentelésekor, de a hangsúlyt a jövőre kell 
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tenned, tehát arra, ami erkölcsi, tehát boldogító tartalmat tud adni a jelen éle-
tednek. Ezt szem előtt tartva halld hát válaszom.

Fiad életének hossza azért volt ilyen rövidre szabva, mert amit mások 
irányában, érdekében tennie kellett, megtette. Az csupán fantáziád szülemé-
nye, hogy még mennyit tehetett volna! Az örökkévalóság szempontjából neki 
is és mindazoknak, akikkel valami kapcsolata kialakult a Földön, a legopti-
málisabb időpont volt az ő távozása, mivel csak rontott volna helyzetén, ha 
tovább marad. 

De  másoknak  is  megnehezítette  volna  a  további  fejlődésüket,  mert 
olyasmit is magára vállalt volna szeretet címén, ami sem neki, sem mások-
nak nem jelentett volna előnyt lelkileg.

Számodra csak az a fontos, hogy elhidd: amiről valaki nem tehet, és ez 
leggyakrabban elmondható a halálról, abban mindig főszerepe van a GOND-
VISELÉSNEK! Nyilván nem akarsz okosabb lenni Istennél, és megelégszel 
azzal,  hogy Isten jobban szereti fiadat, mint bárki a világon. Tehát amiről 
nem tehetett, az csak javát szolgálhatta. Haláláról pedig ő nem tehetett!

2. Ha szívedre hallgatsz, magad is tudhatod, hogy mit akart édesapád 
mondani a halála pillanatában. Ő mindenkinek azt akarta akkor is a lelkére 
kötni, ami egész életében számára a legfontosabb volt. Tehát azt akarta mon-
dani, hogy legyetek felelősek egymásért, vigyázzatok egymásra, ne az legyen 
a fontos, hogy ő elmegy, hanem az, hogy ti még itt maradtatok, de ti is utána 
fogtok menni!

3. E kérdésre is meg tudod hallani szívedből a választ. Tömören így fo-
galmazom: A földi életben a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy min-
den mulandó! Az örök életben pedig csak jó van annak, aki hisz Bennem, és 
ez a JÓ soha el nem múlóan ÉN MAGAM vagyok!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

1945.
Kérdező: TISZTÁZNI KELL A FOGALMAKAT !

1. Isten miért Fia által engesztelődött ki?
2. Öröm, boldogság, szabad akarat hol van?
3. Ostoba e nemzet.

HANG: "Kedves Barátom!
Egy egész könyvet írhatnék problémáidra, akkor sem tudnám megtenni 

azt,  hogy rendet  teremtsek  a  fejedben,  ha  ez  lelked  mélyén  nem komoly 
igény.
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1. Soha nem mondtam, hogy van egy olyan haragvó Isten, akit majd Én 
ki fogok engesztelni. Én az Atyámat, a mennyei Atyátokat a tékozló fiú apjá-
ban mutattam be nektek.

2. Mit értesz öröm, boldogság, szabadság alatt? Leveled alapján képte-
lenség kitalálni ezt.

Az Én tudatomban az öröm egy olyan hallatlan  nagy, értékes kincs 
megtalálása által létrejött lelki állapot, amely minden előző fáradságot kárpó-
tol. 

A boldogság szintén következmény! Következménye annak az önfe-
gyelemnek, amely által az Általam elmondott és bemutatott szeretet élni kezd 
valakiben úgy, hogy ennek elvesztésétől nem kell félnie annak, akiben így él-
hetek! Ez csak azoknak jut osztályrészül, akik hisznek Bennem! Nem Nekem 
csupán, hanem Bennem! Ez tehát az Általam elmondott és megélt világnézet 
befogadásának következménye. 

A szabadság pedig annak az elszántságnak következménye, mely által 
minden külső és belső kényszer ellenére képes valaki IGEN-t mondani az ál-
tala meglátott, felismert JÓ-ra!

Mindehhez még hozzá kell tennem, hogy a földi életben mindez törek-
vésben valósuló folyamat. Tehát az örömre, boldogságra, szabadságra törek-
vés az öröm, a boldogság, a szabadság.

3. A világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál!
Kedves Barátom! Ha lelked mélyén valóban komoly igény az,  hogy 

tisztán láss, akkor rendeld meg magad számára a KIO vagy a MERRE MEN-
JEK? című könyveket, vagy mindkettőt. 

A jövőben csak akkor tégy fel kérdéseket Nekem, ha e könyveket már 
elolvastad! Én semmiképpen sem válaszolok neked előbb!

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

1946.
Kérdező: MI A FELADATOM GYERMEKEMMEL KAPCSOLATBAN?

1. Kicsi leányommal mit tegyek?
2. Lelkem fejlődését hogyan tudom biztosítani?
3. Jó úton járok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Számodra komoly feladat az, hogy gyermeked idegállapotát lelemé-

nyes szeretettel fölerősítsd. Az a pár év, amit e gyermek eddig leélt, még nem 
ad okot az aggodalomra. Most neked inkább probléma ő, mint ő saját magá-
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nak. Benned megvan az a készség, hogy családoddal oldd a felmerülő fe-
szültséget. Ha ezt teszed, ez gyógymód e gyermek számára is. Ő sokkal job-
ban reagál a te benső állapotodra, mint gondolnád. Ezért nagyon fontos, hogy 
légy leleményes a szereteted ápolásában, kimutatásában.

2. A lélek fejlődését két forrás élteti. Az egyik a tanulás. A Bibliában 
főleg az evangéliumok. De vannak más könyvek is, amelyek közelebb tud-
nak hozni Hozzám. Fontos, hogy valóban használd az eszedet! Tehát ne félj 
a fölmerülő kérdésektől! Minden kérdésre meg lehet találni az értelmet meg-
nyugtató választ! Csak az ilyen válaszokat fogadd el! Csak így tudsz rendet 
teremteni a fejedben.

A másik forrás az imádság! Most nem kötött imák tömegét értem ima 
alatt. Akkor imádkozol jól, akkor emeled valóban Hozzám lelkedet, ha a fe-
jedben lévő, jónak ítélt gondolatokat át tudod ültetni a szívedbe. A benned 
élő Lelkem feltétlenül segít ebben! 

Van őrangyalod is! Vannak angyali lelkek, akik szívesen segítenek ne-
ked a lelki fejlődésed útján, ha kéred őket erre.

3. Az Út Én vagyok! Velem kell elindulnod reggelenként. Az Én áldá-
somat kérve fogod tudni átvenni Tőlem azt a szívbékét, ami erőt és bátorítást 
ad arra, hogy napi teendőid ne elkedvetlenítsenek, hanem inkább előre vigye-
nek az irgalmas szeretet útján.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
1947.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL, LÉLEKKERESZTSÉGRŐL

1. Valóban újjászülettem?
2. A Lélekkeresztség együtt jár ezzel?
3. Testvéremmel a kapcsolatom nem megkötözöttség?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te valóban újjászülettél! Amikor eljön annak az ideje, hogy színről 

színre találkozzunk, akkor látni fogod, hogy neked már soha nem kell sem 
Tőlem, sem gyermekeidtől elválnod egyetlen percre sem úgy, mint azoknak, 
akiknek újra le kell születniük a Földre. Persze e szavak nem fedik egészen a 
valóságot, de nem tudom érzékletesebben kifejezni azt az állapotot, ami rád 
vár.

2. Nálad együtt járt az újjászületéseddel a Lélekkeresztséged. Ez azt je-
lenti, hogy Lelkem által olyan tanúságtevő szerepet kaptál, amelyből az Én 
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erőm árad. Hidd el, ennek a szerepnek realitása beérik akkor, amikorra arra 
Lelkem fölkent téged.

Médiumom most egy kicsit nehézkesen fogalmazza gondolataimat, de 
te így is megérted, mivel nemcsak eszeddel, de szíveddel is hallasz Engem!

3.  Adj  hálát  testvéredért!  Szó  sincs  megkötözöttségről!  Egy áldásos 
kapcsolatról van szó! Ha megkötözöttségnek  nevezem, akkor ez olyan meg-
kötözöttség,  amely mindkettőtöknek a Velem való megkötözöttségeteknek 
következménye. Nálad is, nála is otthon érzem magam!
     Nagyon örülök neked! Megáldalak az ERŐSSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
1948.
Kérdező: ELKÁRHOZOM?

1. Gyengeségből történő botlásaim kárhozatot jelentenek?
2. Istennek tetsző szeretnék lenni!
3. Vágyom a szentáldozás után!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kárhozatot csak a tudatos, rossz indulatból hozott döntések jelente-

nek. Akik szeretik egymást, azok szívükben egymáshoz tartoznak. Az a kül-
ső meder, amit törvényes házasságnak neveztek, nagyon fontos, mert egy há-
zasság szintű együvé tartozással együtt jár bizonyos anyagi és erkölcsi követ-
kezmény is.

Akik nem törekednek arra, sőt, elhatárolják magukat attól, hogy külső 
keretet is  biztosítsanak  kapcsolatuknak,  azok  nem  hordozzák  áldásomat. 
Ezért mondottam egykor, hogy az ilyen kapcsolat megszüntetése nincs Isten 
akarata ellen (Máté 19;9). De akiknek bár szándékuk, hogy a külső medret is 
biztosítsák, tehát kapcsolatukat törvényesen is rendezzék, de súlyos erkölcsi 
(nagy családi feszültség) vagy anyagi (örökösödési problémák) gondok jelen-
leg akadályozzák e szándékuk megvalósulását,  ilyen esetben semmiképpen 
sem mondható kárhoztatónak az együttélés.

 Lelked nyugalma és fejlődése érdekében Én azt ajánlanám, hogy ne ál-
dozz addig, amíg nem rendeződik kapcsolatotok.  De feltétlenül légy meg-
győződve arról, hogy Isten édes gyermeke vagy, és nem a kárhozat fia. A 
szentáldozás nem más, mint egy meghatározott ruhámban történt találkozás 
Velem. De van Nekem más ruhám is, pl. a te szíved. Igenis, kegyelmi módon 
szívedben élek mindaddig, amíg ápolod magadban Irántam és embertársaid 
iránt a szeretetedet!  Nem szükséges tehát ragaszkodni  ahhoz a  ruhámhoz,  
amit szentostyának mondotok! 
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Ha a  házasságrendezés  szándékát  semmiképpen  sem adjátok  fel,  ha 
nem  járulsz  szentáldozáshoz  addig,  amíg  kapcsolatotok  nem  rendeződik 
(tudva, hogy e nélkül is benned élek), akkor nem lehet kivetnivaló együttélé-
setekben. Így nem botránkoztatod meg sem magadat, sem másokat.

2. Istennek tetsző vagy, ha az előbb említett utat követed.
3.  Ha utánam vágyódsz,  akkor  feltétlenül  együtt  élünk szentáldozás 

nélkül is.  Mérhetetlenül sok azoknak a száma, akik szentáldozás nélkül is 
megelőzik azokat a mennyek országában, akik napi áldozók voltak! Velem 
együtt nem azok élnek, akik sokszor áldoznak, hanem azok, akik a megbo-
csátó és szolgáló szeretet útját járják. Persze a kettő, tehát a szentáldozás és a 
szeretet megélése nem ellenkeznek egymással, de nem is tartoznak szükség-
szerűen egymáshoz. Aki nem eszi az Én testemet és nem issza az Én vére-
met, abban nem lesz élet! (János 6;53), ez csak bizonyos feltételek mellett ér-
vényes. A lényeg az, amit János 6;63-ban mondottam. A Lélek éltet!

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

1949.
Kérdező: NEHEZEN FELEJTEM A MÚLTAM!

1. Szeretném feledni a múltat!
2. Nagyon ártottak nekem bizonyos természetgyógyászok.
3. Volt egy nagyon rossz álmom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A múlt sebei már begyógyultak benned, de emlékük, amint egy eltö-

rött láb az összeforradás után megérzi az időjárás változását, úgy a lelki se-
bek is  hagynak maguk után bizonyos lelki  fájdalmakat,  amelyek időnként 
előjönnek.

Előre kell tekinteni, és nem hátra! Az előretekintés akkor könnyít szí-
veden, ha elhiszed, hogy minden áldott nap és minden helyzetben, amikor 
ijesztőnek tűnik neked a jövő, ott vagyok a szívedben, mint békét teremtő 
erő, és benne vagyok azokban a feladatokban is, amelyeket el kell végezned.

Amikor  arra kértelek benneteket,  hogy jöjjetek Hozzám, ha fáradtak 
vagytok  és  az  élet  terheit  nehéznek  érzitek,  és  Én  megenyhítelek  titeket 
(Máté 11;28), akkor nem arra gondoltam csupán, hogy vonuljatok el valaho-
vá imádkozni, hanem arra, hogy a rátok váró napi munkában ismerjetek föl 
Engem, hogy higgyétek el, hogy maga a munka is Én vagyok, amelyet Értem 
tesztek!

2092.



2. A természetgyógyászok, ha valóban azok, akkor nem tehetnek mást, 
mint  felismerve  a  természetben  található  energiaforrásokat,  felajánlhatják 
nektek, hogy ezeket az energiákat mozgósítsátok, és így ezek az energiák se-
gítsenek benneteket  a benső békétek megtalálására,  vagyis arra,  hogy Én, 
mint  végtelen  erő  és  harmónia,  bennetek  vagyok,  ha  valóban  szeretettel 
vagytok Irántam és egymás iránt (János 14;23)! Csak annak a testi egészség-
nek van értelme, amely ilyen, tehát az Én jelenlétem következtében állt hely-
re!

3.  A rossz álom hatása bármilyen ijesztő,  ha kéred őrangyalodat  az 
álom után, akkor csökkenti, sőt meg is szünteti káros hatását benned! Az őr-
angyalok legtöbbször azt a rosszat is meg tudják akadályozni, amely már út-
ban van felétek, ha erre kéritek őket. De kérni kell, mert ők nagyon szabad-
ságtisztelők!
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
1950.
Kérdező: MIKOR JÁRULHATOK SZENTÁLDOZÁSHOZ?

1. Előző férjem halála után járulhatok szentáldozáshoz?
2. Környezetem nagyon hitetlen.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szentáldozáshoz mindenképpen járulhatsz, ha szívedben megbántad 

szeretetlenségeidet.  Képtelenség arra  gondolnod,  hogy bizonyos  bürokrata 
adminisztrátor  akadálya  lehetne  az  ilyen  találkozásunknak.  Arra  viszont 
ügyelned kell, hogy ne botránkoztass meg senkit. Tehát ott, ahol nem tudják, 
hogy házasságod rendezett Előttem, s úgy gondolják, hogy még él előző fér-
jed, ezért egyházi tilalom alatt állsz a szentáldozással kapcsolatban, ott ne já-
rulj szentáldozáshoz. De ahol ezt nem tudják, ott nyugodtan és boldogan fo-
gadj be így is szívedbe Engem! 

Azt is meg kell mondanom, hogy jelenlegi férjed tudta és beleegyezése 
nélkül is rendezheted külső egyházi fórumon is házasságodat. Ehhez nem kell 
más, mint a helyi lelkészt megkéred, hogy orvosolják gyökerében házasságo-
dat. Ennek hivatalos neve: Szanáció in radice (úgy írattam le, ahogy olvasni 
kell). Ez minden további nélkül megtehető, ha kijelented, hogy te nem tudsz 
nyugodt  szívvel  szentáldozás  nélkül  élni,  s  férjedet  nem tudod rávenni  a 
templomi házasságkötésre. Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha fér-
jednek kapcsolatotok előtt nem volt előzőleg senkivel katolikus templomban 
kötött házassága.
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A szentgyónással már más a helyzet. HIVATALOS feloldozást csak ak-
kor kaphatsz, ha rendezted ez előbb említett módon, vagy másképpen, külső 
egyházi fórum előtt is a házasságodat. De tudnod kell, hogy nem annak van-
nak megbocsátva bűnei, aki feloldozást kapott, hanem annak, aki megbánta 
bűneit.  Arra  a kijelentésemre  hivatkozni,  hogy Én ezt  mondtam:  "Akinek 
megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben 
marad (Jn 20;23), az enyhén szólva szélhámosság, ha valaki azt  gondolja, 
hogy lehet önkényeskedni az Én bűnbocsátó, irgalmas szeretetemmel! 

Természetesen, a ti egyházatokban, ha jogi akadály nem áll fenn, akkor 
feloldozást is kérjen a bűnbánó. De sem jogi akadálya, sem jogi feltétele nem 
lehet az Én irgalmas szeretetem kiáradásának!

2. Ami pedig a hitetlen környezetedet illeti, arra azt tudom mondani, 
hogy ez nem neked, hanem nekik kell hogy gondot jelentsen. Ha nem jelent 
gondot nekik, az az ő bajuk. Akkor olyanok ők, mint azok a leprások, akik 
érzéketlenek már a fájdalommal szemben, s szinte észre sem veszik, hogyan 
rohad le róluk a hús. Az ilyen embereket inkább sajnálni kell, mint megvetni. 
Fokozott szeretettel kell lenned irányukban.

Megáldalak az ERŐ és a TÜRELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1951.
Kérdező: NEM TUD RÁM HATNI EGY GYÓGYÍTÓ

1. Egy természetgyógyászról kérdezek. Rám nem tudott hatni.
 2. Gyermekem állapota javulhat?

3. Mi a célod velem? Újjászülettem-e már?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Ma e címen: természetgyógyász,  nagyon sokan szaladgálnak közöt-
tetek. Ennek egyszerű oka az, hogy a bennetek lévő hit és a bennetek és kö-
rülöttetek lévő természeti  erők találkozása gyakran szinte  csodákra  képes. 
Ennek a ténynek felismerése nem kevés embert indított el azon az úton, hogy 
önmagát természetgyógyásznak nevezze, mivel - esetleg különböző - embe-
rek által történt  beavatásokkal e felismerést felerősítve bizonyos szimbólu-
mok, jelek, szavak vagy akár gondolatok alkalmazásával a hit és a természeti 
erők találkozása hatékonyan működni kezd, s sokan úgy vélik, általuk.

Maga a hit és a természeti erők találkozása mindig hatékony. Azok az 
úgynevezett természetgyógyászok, akik e kettő találkozását elősegítik, külön-
böző szuggesztív erővel rendelkeznek. És azok is különbözők, akik erre az 
erőre reagálnak.
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A természetgyógyászok semmiképpen sem karizmatikus gyógyítók! A 
karizmatikus gyógyítónak nincs szüksége sem beavatásokra, sem szimbólu-
mokra, sem jelekre, sem varázsszavakra. 

A karizmatikus gyógyító tudja, hogy őt a Lélekkeresztség által olyan 
szerepre jelölte ki a Szentlélek, amely szerepnek lényege az, hogy teljesen 
Lelkemre hagyatkozva tegye azt, amit neki Lelkem sugall. 

A karizmatikus gyógyító, ha egy betegre ráteszi kezét, annak szívében 
az Én békém és erőm kezd működni akkor is, ha testi gyógyulás nem követ-
kezik be, mert  belülről fog ráérezni arra, hogy nem a testi gyógyulás a lé-
nyeg. Rá fog érezni arra, hogy betegen is lehet valaki boldog, és egészsége-
sen is lehet valaki boldogtalan. 

Sőt! Meg fogja tapasztalni, hogy mivel a betegnek kisebb a felelőssége, 
ezért nagyobbak a lehetőségei arra, hogy megfelelő önismeretre jutva belül 
keresse életére a megoldást,  és ne kívül. A földi élet megoldása kizárólag 
csak belül található meg!

2.  Gyermekednek  karmikus  sorsvonala  lelki  fejlődésének  arányában 
fog alakulni. Neked és mindenkinek, aki gyermekeddel érdemlegesen kap-
csolatba kerül, tudnotok kell,  hogy mi a legfontosabb. Ezt megfogalmazni 
könnyű, de a gyakorlatban megélni nem könnyű. 

A legfontosabb az, hogy minél feszültség-mentesebben foglalkozzatok 
a gyermekkel.

3. A Sátán mindenkit meg akar szerezi magának. De félelemre nincs 
okod. Ha azt akarod, hogy ne te félj tőle, hanem ő féljen tőled, akkor gyakran 
kérd őrangyalod segítségét.  Minden reggel  tudatosítani  kellene  magadban, 
hogy angyalok társaságában, az Én áldásommal indul el a napod. Újjászüle-
tésed küszöbén állsz! Olyan vagy, mint az a kiscsibe, aki már kopogtatja a 
tojáshéjat, de még nem törte át igazán.

Ne félj! Én nemcsak vagyok, hanem benned vagyok. És nemcsak ben-
ned vagyok, hanem érted vagyok benned!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

1952.
Kérdező: ISZÁKOS EMBERBEN MEG LEHET BÍZNI?

1. Italos társamra rábízhatom jövőmet?
2. Anyám ellenséges velem szemben.
3. Miért isznak társam és családom egyes tagjai?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Italos emberrel  nem lehet  békében élni.  Nem is  lehet hosszú egy 
ilyen emberrel a kapcsolat, csak akkor, ha e kapcsolatból gyermekek is szü-
lettek. De ilyenkor sem azért marad meg a kapcsolat, mert van remény, ha-
nem azért, mert gyakran egyszerűen nincs más megoldás. 

Az italos ember megszállott ember is! Nem megrontásról van szó, ha-
nem arról, hogy egyszerűen ő nem fogadja el azt, hogy beteg. Azért nem fo-
gadja el, mert ittas állapotában annyira bódult, hogy nincs megfelelő önkont-
rollja, s így józanul nem is emlékezik rá, hogy milyen is volt ittasan. Mivel 
hazugságban él, ezért a hazugság Atyja igényt tart rá. De az ördögűzésnek is 
csak akkor lehet eredménye, ha az alkoholistában van némi alázat!

Csak azzal  az  alkoholistával  kapcsolatban lehet  némi  reményről  be-
szélni, aki belátja, hogy rabja az italnak, és szabadulni akar ettől a rabságtól. 
Ez így van minden kábítószerrel kapcsolatban. Más helyett nem lehet meg-
térni, csak segíteni lehet azt, aki meg akar térni! 

Amint csak annak a diáknak lehet segíteni a vizsgán, aki valamit tud, 
úgy csak azt  lehet megszabadítani  megkötözöttségeitől,  aki elismeri,  hogy 
megkötözött, és szabad akar lenni. Minden mástól, tehát kívülről jövő egyéni 
próbálkozás kudarcra van ítélve. 

Nincs olyan ima sem, nincs olyan Isten sem, aki bárkit akarata ellenére 
szabaddá tudna  tenni.  Az ember  nem bábfigura,  az  élet  nem bábszínház, 
ahol különböző szellemek madzagon rángathatnák a szereplőket, úgy, ahogy 
nekik tetszik.

Bármennyire úgy gondolod, hogy szereted őt, csak akkor tudod helye-
sen szeretni, ha szabaddá válsz tőle. Amíg megkötözött vagy vele, addig te 
nem segítesz rajta, ő nem segít neked.

Nekem az a nevem: Isten, a szabadító! Ezt jelenti e szó: Jézus! Ez nem 
véletlen! Szabadságotok érdekében Nálam nélkül semmit sem tehettek (Já-
nos 15;5). Én vagyok az Igazság, és csak az Igazság tud szabaddá tenni ben-
neteket (János 8;32)!

A te békéd, boldogságod kettőnk kapcsolatán múlik, illetve rajtad, mert 
Én  végtelenül  szeretlek,  és  az  Én  békémet  akarom  átadni  neked  (János 
14;27)!

2. Anyámmal való kapcsolatom Nekem is feszült volt. De ez sem őt, 
sem Engem nem akadályozott meg abban, hogy tegyük azt, amit a Szentlélek 
sugall. Téged sem akadályozhat sem anyád, sem más abban, hogy tedd a szí-
ved szerint  azt,  amit  megtehetsz.  Amit pedig nem tehetsz meg, bár látod, 
hogy másoknak, pl. anyádnak jó lenne, ha megtehetnéd, akkor ez a benned 
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fellépő  fájdalom az  Én fájdalmam is,  mert  Nekem is  nagyon fáj,  amikor 
azok,  akiket  annyira  szeretek,  másképpen  akarnak  boldogok  lenni,  mint 
ahogy boldogok lehetnek.

Boldog mindenki csak Istenben lehet. Az Isten nélküli világ a pokol vi-
lága, ahol nem boldogság, hanem bódultság van. Ezért találod meg nála is az 
italt, mint a bódultság forrását.

3. Arra a kérdésre, hogy miért isznak az alkoholisták, tehát miért akar-
ják félretenni az eszüket,  ami józan és boldog emberré tehetné őket, e kér-
désre tőlük kell megkapnod a választ.

Higgy nagyon abban, hogy benned élek! Higgy nagyon abban, hogy 
Bennem még nem csalódott senki! Higgy abban, hogy Én örökké tartó hű-
séggel szeretlek téged! Higgy abban, hogy Értem lettél te is teremtve!

Megáldalak a HIT, a REMÉNY és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1953.
Kérdező: BEKEMÉNYEDETT A SZÍVEM!

1. Úgy érzem, szívem megkeményedett.
2. Nem sikerül semmi nekünk.
3. Mi a teendőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Arra  a  keménységre,  amelyet  magadban érzel,  szükséged is  van! 

Igen, mert abban az embertelen világban, amely körülvesz, így tudod megóv-
ni benső értékeidet. Olyan állapot ez, mint a kérges tenyér. Az nem baj, sőt 
az a jó, hogy egy idő után megkeményedik a bőr, mert így védekezik a ter-
mészet a komoly sérülések ellen.

A te szíved nyitott Felém, és ez a lényeg! Ez azonban  önmagában nem 
elég. Olyan ez, mint amikor valakinek van valami képessége. E képesség ön-
magában nem elég! Amint egy képességet is megfelelő módon használni kell 
ahhoz, hogy értékelhető legyen, úgy a te nyitottságodat is Felém megfelelő 
módon kellene  használnod ahhoz,  hogy szívedben az  Én békém gyökeret 
tudjon verni.

Most elmondom neked, hogy hogyan kell használnod e nyitottságodat. 
Ezzel válaszolok is a második és harmadik kérdésedre.

2., 3. Változtatnod kell  az  irányon, amelyre nyitottságodat állítottad! 
Nincs a világon olyan rossz, amiben sokkal több jó ne lenne, ha valakiben Én 
élhetek! Tudnod kell, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik! Mind-
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addig, amíg nem tudod meglátni azt a mérhetetlen sok jót, amit eddig Tőlem 
kaptál, nem tudom átadni neked az Én békémet!

Első kijelentésem a nyilvánosság előtt ez volt: "...Elérkezett hozzátok 
az Isten országa! Alakítsátok át gondolkodásotokat!" (Márk 1;15). Neked te-
hát ezt mondom: Benned élek! Benned van a mennyek országa! Először hidd 
el, adj érte gyakran hálát! Ha ezt teszed, akkor hamarosan nemcsak elhiszed, 
de meg is tapasztalod, hogy te nem sajnálatra, hanem irigylésre méltó vagy!

De ne csak azért adj hálát, mert benned élek, hanem azokért az esemé-
nyekért is, amelyek körülötted és veled történnek, mert ezek mind olyan cso-
magok, amelyeknek a tartalma, ha hiszel Benne, az Én szeretetem kincseit 
hordozzák! Én a körülményeknek is Istene vagyok az Enyéim számára!

Drága Gyermekem! A világon minden látás kérdése! Nem olyan a vi-
lág, amilyennek látjátok,  hanem fordítva van. Amilyennek látjátok,  olyan! 
Még a pozitív gondolkodás sem elég! Ennél több kell! Hinni kell! Tehát az-
zal a szíveddel kell nézned világot, amely szív az Én lakásom benned! Én ak-
kor, amikor átadtam magamat neked, akkor a szememet is átadtam! Rajtad 
áll, hogy akarsz-e ezzel nézni vagy sem!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!" 
*******************************************************

1954.
Kérdező: GYÓGYULÓ BETEG VAGYOK?

Jó irányban haladok-e a teljes gyógyulás felé?
HANG: "Kedves Barátom!

A szerepeket kiosztó Isten különböző képességekkel látja el gyermeke-
it. Ezek a képességek mindig eszközjellegűek, és mindig arra valók, hogy ki-
bontsák bennetek azt a szeretetet, amely szeretet másokat is szeretetre képes 
buzdítani.

A rendkívüli képességek különös hangsúllyal erre valók! Van azonban 
ezeknek egy nagy veszélyük is. Minden esetben olyan méretű kísértéseket 
kell legyőznie annak, aki ilyen képességeket kap, amilyen méretű maga a ké-
pesség.  Ez  az  oka annak,  hogy ritkán  tudok EGY lenni  olyanokkal,  akik 
rendkívüli képességek birtokában vannak.

Három ilyen terület van: művészet, sport, tudomány. Csak nehezen és 
ritkán tudok EGY lenni a három területen eredményeket felmutatókkal. E há-
rom területen ugyanis nemcsak  másnak,  hanem  különbnek is  érzik,  tudják 
magukat azok, akik rendkívüli képességekkel rendelkeznek.
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Ami Rajtam áll, Én mindent megteszek annak érdekében, hogy a ké-
pesség, mint eszköz, maradjon eszköz.

 A világ legnagyobb teológusán, aquinói Tamáson keresztül Én mon-
dottam azt, amit ő mondott egyik folyosót seprő laikus testvérének, amikor 
ez az egyszerű laikus testvér e a nagy tudós írásait dicsérte: "Testvér, a maga 
seprűje és az én tollam teljesen azonos értékű Isten előtt. Ha pedig ön tisz-
tább szándékkal seper, mint én írok, akkor az ön seprűje messze megelőzi ér-
tékben az én tollamat!"

Kedves  Barátom!  Olyan mértékben fog javulni  egészséged,  amilyen 
mértékben gyógyul a lelked, amilyen mértékben a hangsúlyt a CÉLRA te-
szed,  vagyis olyan EGYSÉGRE Velem, amelyben szíved szeretete  mások 
szívének szeretetét is Felém irányítja.

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

1955.
Kérdező: BETEG A GYERMEKEM. MI A TEENDŐM VELE?

Beteg gyermekemen hogyan segíthetek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Beteg gyermeked is rájött arra, amire általában minden gyerek rájön. 
Ez pedig az, hogy nem szükséges kompromisszumot kötnie a felnőttekkel, ha 
uralkodhat is rajtuk.

Az, hogy gyermekként is tud csúnyán káromkodni, ez azt jelenti, hogy 
nem szoktatok ilyenkor olyat a szájára ütni, hogy elmenjen máskor ettől a 
kedve! Majd ha kap pár pofont, akkor megtanulja azt, hogy nem uralkodhat 
rajtatok.

Ez a gyerek nem buta gyerek! Egészen mélyen nagyon is érzi azt, hogy 
ti meg vagytok kötözve vele, és neki ez nem is olyan rossz!

Amíg valaki  nem tanulja  meg, hogy rossznak lenni  rossz,  addig Én 
nem tudok segíteni rajta. Ő azért vállalt benneteket, hogy ezt megtanulja tő-
letek. A Sirák fia könyvének 30. fejezete így kezdődik: "Aki szereti fiát, an-
nak kéznél van a pálcája."

Drága Gyermekem!  Hidd el,  hogy Én mindenkinél  jobban szeretem 
gyermekedet! Hidd el, hogy nem ajánlanék olyat, ami kárára lenne! Hidd el, 
hogy a benne lévő ferdeségek felett, az őt befolyásolni akaró ártó erők felett 
csak akkor tud úrrá lenni, ha rájön arra, hogy neki az a jó! Kérd  őrangyalo-
dat, hogy beszéljen kisfiad őrangyalával, hogy hatékonyan tudjon kisfiad úrrá 
lenni önmagán is. Korához mérten ezt nem szabad neki elhanyagolnia!
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Segíteni csak annak lehet, aki ezt igényli is. Van egy szint, amelyet e 
gyermek már elért,  és így ő is felelős önmagáért! Nem lehet, nem szabad 
mindent ráhagyni! Semmit sem szabad ráhagyni! Ne féljetek a helyes szigor-
tól. Ne feledd: "Aki rosszul szeret, az gyűlöl, és aki jól gyűlöl, az szeret"! 

Nagyon szeretnék segíteni gyermekednek és neked is! Az a karmikus 
gubanc, amit ki kell bogoznia, megvalósítható a te segítségeddel, de segítsé-
geddel, és nem az ő akarata ellenére. Ha az ő akarata ellenére megoldható lett 
volna élete,  akkor nem születetett  volna meg, nem jött  volna le a Földre! 
Senki nem jön jóként a Földre, hogy aztán itt elromoljon, hanem rosszként 
jöttetek, hogy megjavuljatok. Ezt senki senki helyett meg nem teheti. Isten 
sem!

Rá  kell  hát  nevelned  (bocsánat  a  szóért:  idomítanod!)  gyermekedet 
arra, hogy külsőleg, tehát mozgásában, bensőleg, tehát beszédében, magának 
okoz fájdalmat, ha nem úgy viselkedik, ahogy te jónak látod számára.

Nagyon  szeretlek  benneteket,  és  nagyon  szeretnék  együtt  dolgozni, 
együtt élni veletek!

Megáldalak a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

1956.
Kérdező: AGGÓDOM GYERMEKEIMÉRT

1. Vallástalan gyermekeimért mit tehetek?
2.  Istennek kell embervér? (Keresztáldozat)
3. A reinkarnáció tana egyházellenes?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Felnőtt ember felnőtt embert nem tud erkölcsi értelemben nevelni. 

Csak önnevelés van! Te is csak tanácsot adhatsz felnőtt gyermekeidnek. En-
nek is csak akkor van értelme, ha ők ezt kérik.

Jelenleg a legtöbb, amit megtehetsz, az az, hogy példát adsz, és imáid-
ban rendszeresen felajánlod őket Nekem!

2. Nincs olyan Isten, akinek embervér kell! A kereszthalált teljesen fél-
remagyarázzák  azok,  akik  úgy gondolják,  hogy az  Én Atyám nagypéntek 
után más lett, mint amilyen nagypéntek előtt volt.

Ha abból indulsz ki, hogy Istenben nincs változás, még árnyéka sincs a 
változandóságnak, akkor megérted,  hogy a végtelen szeretet,  AKINEK lé-
nyegéhez tartozik az, hogy mindig mindent odaad, és az a MINDEN nem ke-
vesebb, mint ÖNMAGA, akkor megérted azt is, hogy abban az önző világ-
ban, ahol a hatalmasok mindig mindent elvesznek azoktól, akiktől elvehet-
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nek, akkor nyilvánvaló, hogyha a mindent adó a mindent elvevővel találko-
zik, akkor a mindent adó mindent odaad, a mindent elvevő pedig mindent el-
vesz attól, aki mindent odaad.

Atyám és Én, mi örültünk volna a legjobban, ha Én földi életem végén 
ágyban és párnák között halhattam volna meg! De a gyűlölettel átitatott Föld 
nem bírja elviselni a kikezdhetetlen szeretetet! Ezért mondhatta, hogy nem-
csak Én, de ti sem tudjátok megúszni a keresztre feszítésnek valamilyen for-
máját, ha Engem vállaltok, követtek, mint utat, tehát ha az Általam elgondolt 
komolysággal vállaljátok a szeretet  megélését.  Vagyis azt  az új  parancsot, 
hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket.

A keresztáldozat ma közismert teológiája nem Tőlem származik! Isten-
nek nem embervér kell,  hanem az, hogy Engem elfogadjatok! Azt viszont 
nem rejthetem véka alá, hogy aki Engem elfogad, az azt fogja megtapasztal-
ni, hogy a világ Fejedelme, tehát a Sátán, embervért kíván az Engem elfoga-
dótól. Tehát nem az Isten, hanem a Sátán kívánja ezt, aki gyilkos volt kezdet 
óta!

3. A reinkarnáció nem egyházellenes. Nagyon sok bibliai hely igazolja 
a reinkarnációt. Csak kettőt említek. Egyet születésem előttről:  Jób könyve: 
1; 21, a másikat születésem utánról: Máté 17;12 vagy ugyanez Márk 9;13. - 
Példabeszédeimben is csak a kárhozatot, mint helyet, még inkább, mint örök 
lehetőség állapotát, mondtam öröknek, de azt nem mondtam soha, hogy akik 
oda kerülnek, azok örökre ott is maradnak! Ilyet sehol nem találsz evangéliu-
maimban!

Egyházi emberek között vannak, akik részben azért mondják a reinkar-
nációt egyházellenesnek, mert nem néztek ennek utána, részben pedig azért, 
mert hatalmukat féltik, s úgy gondolják, hogyha nem tudják örök elkárhozás-
sal fenyegetni alattvalóikat, akkor nem tudnak feltétlen engedelmességet ki-
csikarni tőlük. Ebben nem is tévednek!

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

1957.
Kérdező: TÁLTOS-BEAVATÁST KAPTAM !

Táltos-beavatást kaptam. Jézus helyesli ezt?
HANG: "Kedves Barátom!

A CÉL, ha valaki hosszú távon, örökre szólóan jót akar magának, ak-
kor senkinek sem lehet más, mint ÉN! Aki ezt a célt bármivel vagy bárkivel 
lecseréli, árt magának! Akinek Én vagyok a CÉL, annak életében vannak és 
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lesznek különböző lehetőségei arra, hogy különböző eszközöket találjon és 
használjon fel e CÉL eléréséhez.

Minden olyan beavatás, amely közelebb hoz valakit Hozzám, jó! Min-
den olyan beavatás, amely nem ezt célozza, nem jó! Ha valaki olyan beava-
tásban részesül, aminek következtében a beavatás tartalmát tudja jóra is, te-
hát Felém vivőnek, és tudja rosszra is, tehát Tőlem elvivőnek használni, ak-
kor döntése alapján lehet beavatását minősíteni. 

Ha valaki beavatása után azt tapasztalja, hogy nem használhatja tetszé-
se szerint az Én érdekemben beavatását, akkor ennek hátat kell fordítania, er-
ről le kell mondania!

Ezek az elvek minden beavatásra érvényesek. Kivételt képeznek  a ke-
resztény beavatások,  pl.  keresztelés,  bérmálás.  Ezek  azért  kivételek,  mert 
ezek használata csak Hozzám hozhatják közelebb azokat, akik ezeket a be-
avatásokat  megkapták.  De minden  más  beavatást  lehet  jóra  és  rosszra  is 
használni.

Kicsit más a helyzet, ha valaki belép bizonyos beavatottak klubjába, 
mert egy csoport meghatározott céllal képes csak működni. Így bármilyen jó 
szándékú valaki, ha egy beavatás után a kapott képesítését nem Én, hanem a 
csoport határozza meg, akkor az ilyen lépés ROSSZ!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az
ÉRTELEM és a JÓZAN MÉRLEGELÉS LELKÉVEL!"

******************************************************
1958.
Kérdező: JÉZUS EGYHÁZÁRÓL

1. Jézus nem alapított egyházat?
2. Előző életemről szeretnék tudni valamit!
3. Egy szentháromsági elképzelés.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az, amit ti egyháznak neveztek, az az Én titokzatos testem közötte-

tek, veletek és általatok. Ahol ketten-három összejöttök a nevemben, ott így 
vagyok ott. Azt a hierarchikus, tehát hatalmi formát, intézményt, amely váza 
az  Én titokzatos  testemnek,  s  ilyen jelenlétemnek,  a  történelem folyamán 
Lelkem és gyarló emberek összmunkája alakította ki. Így van benne olyan is, 
ami szent, és van benne olyan is, ami nagyon nem szent.

Ha azt akarod, hogy az Én ilyen formán közöttetek lévő jelenlétem ál-
dásait lelketek épülésére, és ne egyes cezaromániás személyek hatalmi igé-
nyeinek erősítésére használjátok fel, akkor gyertek gyakran össze az Én ne-
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vemben, és foglalkozzatok azzal, amit az evangéliumokban rátok hagytam. 
Lelkem mindegyikőtökben és mindenki épülésére, buzdítására, vigasztalásá-
ra szólni, működni akar. Az ilyen összejöveteleken, aki első akar lenni közü-
letek, az legyen a legodaadottabb szolgája a többinek.

Azt meg kell mondanom, hogy a római pápában sem vagyok jelen, ha 
mondanivalója nincs szinkronban az Én evangéliumaimból  áradó irgalmas 
szeretetemmel, azzal a kijelentésemmel, hogy inkább szeressétek ellenségei-
teket,  és  jelen vagyok a legkisebb,  legtudatlanabb analfabétában is,  ha az 
evangéliumaim gondolatait igyekszik szavakká formálni.

Az is meg kell mondanom, hogy azokkal a nagyon vallásos, szertartá-
sokat istenítő farizeusokkal ma sem tudok egyet érteni, és könnyen meg tud-
nátok számolni azokat a főpapokat, akikkel nem vagyok hadilábon.

Amikor Péterre építettem titokzatos testem jelenlétét közöttetek, akkor 
szinte perceken belül lesátánoztam őt, amikor nem úgy gondolkodott, ahogy 
gondolkodnia kellett volna. A világon csalhatatlan ember egyedül Én voltam, 
Én, a megtestesült Isten! Ezt a képességemet Péternek sem tudtam átadni!

Általában a jelenlegi egyházak mindegyikébe beépült a Sátán, de erőt 
nem tud venni rajtuk mindaddig, amíg egyetlen valóban Nekem odaadott lé-
lek van ezekben az egyházakban.

2. Előző életed megkérdezheted sok úgynevezett  látótól, de ne lepődj 
meg, ha különböző válaszokat fogsz kapni.

3.  Aki  szeret,  az  ad,  ajándékoz,  szolgál,  mások javára tesz  valamit. 
Szeretni tehát egyedül nem lehet. Szeretni csak valaki valakit csak (valami) 
valaki által tud. Ha Isten a SZERETET, márpedig a cselekvési létkategóriák 
szerint - szerzés, vevés, alakítás, adás - csak az adás, tehát a szeretés jelent-
het állapotszerű tökéletességet, akkor Istennek szükségszerűen közösségnek, 
SZENTHÁROMSÁGNAK kell lennie! Ezt kívánja a józan emberi ész. Más 
dolog az, hogy a színről színre látás minden képzeletet felülmúlóan fogja ezt 
igazolni!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

1959.
Kérdező: BŰNRÉSZES VAGYOK?

1. Mikor vagyok bűnrészes?
2. Jézus segítségére nagy szükségem van!
3. Környezetemben szeretnék okosan eljárni!

HANG: "Drága Gyermekem!

2103.



1. Akkor vagy bűnrészes, ha egyértelmű előtted, hogy belegyezésnek 
veszik mások tőled olyankor a hallgatásodat, amikor rosszat tesznek előtted. 
Általában nem nagy gond megérezni, hogy azok, akikkel kapcsolatban vagy, 
félreértenek vagy sem.

Az emberek nagy részének elég jó az erkölcsi érzéke akkor is, ha nem 
viselkedik erkölcsösen. Általában kevés olyan ember van, akinek külön szól-
nod kellene, mert nem tudja, hogy rosszat tesz olyankor, amikor rosszat tesz! 
Még élesebben fogalmazok. Kevesen vannak, akik úgy tudják, hogy jót tesz-
nek olyankor, amikor rosszat tesznek. Tulajdonképpen ilyenkor kellene szól-
nod, ha nem akarsz bűnrészes lenni. Különben meg kell tanulnod úgy együtt 
élni azzal a rosszal, amit az emberek tesznek körülötted, mint a madár, mely 
ha érzi, hogy recseg alatta az ág, még magasabbra száll, neked is jobban kell 
ilyenkor Felém igazodnod!

2. Nálam nélkül semmit sem tehettek (János 15;5)! Az Én jelenlétem 
benned nagyon gyakorlati!  Amint  egy gyermek,  aki  édesanyjával  van egy 
szobában, és bár játékaival van elfoglalva, de azonnal megérzi, ha édesanyja 
"észrevétlenül" kiment a szobából, vagy amikor ketten vannak egy sötét szo-
bában, s bár nem szólnak egymáshoz, mégis érzik egymás jelenlétét, így kell 
neked is belül ráérezned arra, hogy valóban benned élek! Ez hit kérdése. Hi-
ted azáltal erősödik, ha úgy teszel, mintha hinnél! Ez nem önbecsapás, ha-
nem edzés! 

Amikor azt mondtam, hogy lakást veszek annak szívében, aki szeret 
Engem, akkor Én nagyon gyakorlati módon gondoltam ezt. Nem szóvirágnak 
gondoltam szavaimat (János 14;23)!

3. Környezeted tükör neked, te tükör vagy környezetednek. Feltétlenül 
arra kell tenned a hangsúlyt, hogy ők tükrök számodra! Nagyon kell tudatosí-
tanod magadban, hogy nincs nevelés, csak önnevelés a felnőttek világában. 
Egy felnőttnek erkölcsi nevelést csak akkor lehet adni, ha ezt kéri. Kétségte-
len, hogy csak az tud érdemben másoknak Rólam beszélni, aki gyakran be-
szél Velem másokról!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL (Jakab 1;5)!"
*******************************************************

1960.
Kérdező: VESZÉLYBEN VAN LEÁNYOM!

Úgy tűnik, hogy kislányomat ártó erők támadják.
HANG: "Drága Gyermekem!
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   Mindannyian ki vagytok téve ártó erők támadásainak. Amíg valaki 
gyermek, addig nincs annyira kiépített fal a tudati és tudatalatti között, és így 
jobban ki van téve a szellemi hatásoknak. Pontosan ez is az egyik oka annak, 
hogy gyermek mellé nevelőt, tehát szülőt kell rendelni! A szülőnek nagyon 
fontos feladata az, hogy a gyermeket biztosítsa arról, hogy nem lehet baja, 
amíg a jó szüleire hallgat.

Szentül  légy meggyőződve  arról,  hogy gyermekednek  egyetlen  haja 
szála sem görbülhet meg semmiféle ártó erő hatására! Nem lenne az Isten 
szerető Atyátok, ha nem vigyázna jobban gyermekeitekre, mint ti  képesek 
vagytok erre!

A gyermeknek meg kell tapasztalnia, hogy szülei valóban szeretik őt, 
és azokat az ártó erőket, amelyek befolyásolni akarják, nem szabad komo-
lyan venni! A gyermeknek meg kell értenie, hogy szülei  nagyobb hatalom, 
mint  az  ilyen  láthatatlan  erők!  Ennek  egyik  legtermészetesebb  módja  az, 
hogy neked sem szabad a gyermek előtt ezeket komolyan venned! Mert nem 
is azok!

Ismétlem! Senki nem árthat a gyermeknek, csak saját maga! A felnőt-
tek besegíthetnek az ártó erőknek, ha nem hiszik el, hogy Isten valóban mér-
hetetlen ERŐ, ha nem hiszik el, hogy Én legyőztem a világot! Pontosan azt a 
világot győztem le, amely ijesztgetni ugyan tud, de ártani nem!

Nagyon szeretlek benneteket! Megáldalak a
GYŐZELMES  HIT  LELKÜLETÉVEL!"

******************************************************
1961.
Kérdező: KI BESZÉL HOZZÁM?

1. Ki szólt hozzám? Álmomban energiát kapok.
2. Karmikus büntetésünk jellege azonos előző bűneinkkel?
3. Menjek-e külföldre dolgozni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A fát gyümölcseiről lehet felismerni. Soha nem lényeg az, hogy ki 

szól hozzád! Mindig az a lényeg, hogy mit mond! Azért van ítélő képessé-
ged, hogy meg tudd ítélni a hallottakat.

Éjjel-nappal kapnak energiákat azok, akik a Földön élnek. Ha hisztek 
Bennem, akkor olyan erők szabadulnak fel bennetek, amelyek még csodákra 
is képesek (Márk 9;23)!

2. Nagyon természetes, hogy amit valaki elrontott, azt kell megjavíta-
nia. Itt nem büntetésről van szó, a szó legszorosabb értelmében, mivel min-
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denki önmagát bünteti azzal, hogy valamit elront magában. Ez a valami min-
dig a szeretetnek valamilyen megnyilvánulása, és ti azért jöttök le a Földre, 
mert ez a legoptimálisabb hely arra, hogy az önmagatok által elrontott szere-
tetet  az Én segítségemmel helyre tudjátok hozni.  Ezért  van az,  hogy amit 
kezdetben  sokat  és  gyakran  átkos  szenvedésnek  tartanak,  később  hálásan 
megköszönik a Gondviselésnek, mert e szenvedések nyitották ki szemüket 
arra, hogy mit kell megbánni és helyrehozni életükben.

3. Senkinek nem adhatok olyan tanácsot, ami leveszi válláról a dönté-
sével járó felelősséget.  Neked kell  döntened,  és csak magadat dicsérheted 
vagy hibáztathatod döntésed következményei miatt.

Annyit  azonban  mondhatok,  hogy  mindaddig,  amíg  engeded,  hogy 
benned éljek, minden javadat szolgálja, akár maradsz, akár mész. Igen, mert 
az istenszeretőknek mindig és minden a javukra válik. Az Enyéim számmára 
Isten a körülményeknek is Istene!

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

1962.
Kérdező: MIÉRT NEM SIKERÜL SEMMI NEKEM?

1. Semmi nem jön össze nekem!
2. Mi a teendőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egy alapvető dolgot ki kell tisztáznod magadban, hogy aztán erre 

építve tudj elindulni. Ezt az alapvető dolgot kicsit ki kell fejtenem.
Eddigi életedben természetes volt az, hogy környezeted jogot formált 

arra, hogy téged alakítson. Ez az időszak már elmúlt. Te ezt belülről tudod, 
de környezetednek ehhez még keményen hozzá kell szoknia. Neked is meg 
kell szoknod, hogy nem kívülről, hanem belülről kell információkhoz jutnod, 
ha boldog akarsz lenni.

E kijelentésed, "semmi nem jön össze", azt igazolja, hogy benned még 
az él, amit mindenkinek ki kell nőnie, ha boldog akar lenni. Ez így hangzik: 
'A jó körülmény biztosítja a jó közérzetet. Ha pedig nincs jó körülmény, mert 
nem jön össze semmi, akkor valami bódulatot kell keresni, hogy ne kelljen 
gondolkodnom,  mert  ha  gondolkodom,  akkor  mindig  arra  jövök rá,  hogy 
nem jön össze semmi!'

Hát ezt a mókuskereket lehet hajtani, de megoldást semmiképpen sem 
ad. Ez az alapmagatartás lelked mélyén azt érezteti veled, hogy Istennek nem 
lehet megbocsátanod, mert ha egyszer boldogságra teremtett, és nem teszi ezt 
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külső körülmények által lehetővé, akkor Ő gazember. Ha pedig nem gazem-
ber, hisz nem látta előre, hogy te ilyen körülményekkel leszel körülvéve, ak-
kor pedig ostoba, buta és felelőtlen, s mindennek neked kell meginnod a le-
vét!

Drága Gyermekem! Itt valami nagyon nem stimmel! A helyes kiinduló 
pont a következő: Az élet nem olyan, mint amilyennek látod, hanem ami-
lyennek látod, olyan! Ezért léptem be így az emberiség történelmébe: " Betelt 
az idő! Elérkezett hozzátok az Isten országa! Alakítsátok át gondolkodásoto-
kat!" és nem így: "Alakítsátok át körülményeiteket!" Tehát minden azon mú-
lik, hogy mennyire vállalja valaki az Én elgondolásom szerint a gondolko-
dás-átalakítást! Ahhoz viszont, hogy az Én elgondolásom szerint ezt valaki 
vállalni tudja, előbb szóba kell állnia azzal, hogy mi is az Én elgondolásom!

A gondolkodás-átalakítás tehát nem megy gondolkodás nélkül. Sem Is-
ten, sem ember nem képes senki helyett átalakítani a gondolkodását. Ennek a 
szellemi munkának felvállalása tesz benneteket emberré!

A tanulás  és az  imádság! Tanulással  rendet  kell  teremteni  a fejben, 
hogy aztán imával ezt a rendet át lehessen ültetni a szívbe! E kettő mindent 
megelőz! Csak ezután jöhet az, hogy "mit eszünk, mint iszunk, mibe öltö-
zünk? (Máté 6;31-34)!" Igen, mert az Isten országának keresése a tanuláson 
és az imán áll vagy bukik!

2. Ezzel már meg is adtam e kérdésedre is a választ. Az előzőkhöz még 
annyit fontosnak tartok hozzátenni, hogy legyen reggeli és esti imád. Saját 
szavaiddal fordulj Hozzám, kérd angyalaim segítségét, hogy az elinduló na-
pod szándékom szerint alakuljon. Este pedig ugyancsak saját szavaiddal adj 
hálát az elmúlt napért. Ha nem látod, hogy miért kellene hálát adnod, akkor 
vedd tudomásul, hogy nem Bennem, nem körülményeidben, hanem benned, 
a látásodban van a hiba! Az a mennyei Atya, aki még hajad szálait is számon 
tartja, az ne adna meg mindent neked, amire benső békédnek szüksége van?! 
Legalább azt hidd el, hogy Isten szemében többet érsz a verebeknél! Ha ezt 
sem tudod elhinni, akkor nézz a feszületre! Nagy árat fizettem érted! Ennyit 
érsz Isten szemében!
    Nagyon szeretlek. Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
1963.
Kérdező: LÉGZÉSI NEHÉZSÉGEIM VANNAK

Asztmatikus rohamaim vannak.
HANG: "Drága Gyermekem!
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Minden ember, aki a Földre születik, két feladatot vállal. Az egyik egy 
olyan sorsvonal, amely különböző szenvedések, keresztek vállalását nemcsak 
lehetővé teszi, de meg is követeli. A másik pedig ezeknek a szenvedéseknek, 
kereszteknek a feldolgozása.

A te  életedben,  amikor  felhalmozódtak  a  szenvedések,  akkor  lelked 
mélyén felszólítást kaptál e kereszteknek feldolgozására. Asztmatikus roha-
maid forrása innen ered!

A te életedben szenvedéseid feldolgozása azért akadozik, mert túl sú-
lyosnak fogtad fel és fogod fel még ma is életutadon azokat a szenvedéseket, 
amelyeket  vállalnod  kellett.  Két  szempont  segíteni  tud  neked  feldolgozni 
ezeket, ha e két szempontot megpróbálod átélni. 

Az egyik az, hogy egyáltalán nem olyan súlyosak életed szenvedései, 
mint amilyeneknek fantáziádon át látod ezeket. Ha minden embert a szenve-
déseik nagysága szerint sorba állítanánk, akkor te még a középről nézve na-
gyon is  a  kisebb szenvedők csoportjához  tartoznál.  (Gondolj  a  nincstelen 
torzszülöttekre, az afrikai csontváz-gyerekekre, csontváz-emberekre, vagy az 
állandóan rettegésben élő számkivetettek százezreire!)

A másik  szempont  pedig az,  hogy olyan  forrás  áll  rendelkezésedre, 
amely által mindenre képes vagy! Igen! Én vagyok a te forrásod! Én valóban 
legyőztem a világot. Én valóban győzelmet arattam azok felett a szenvedések 
felett is, amelyeket neked most fel kell dolgoznod. 

Szenvedéseidet  akkor kezded feldolgozni,  ha hálát  tudsz adni értük! 
Igen, mert e szenvedésekben Velem tudsz találkozni, és ha van élő hited, ak-
kor e szenvedések csupán csomagjai annak az áldott drágagyöngynek, amit e 
csomagok magukban rejtenek. 

E csomagok, e  szenvedések az Én  ruháim!  Ha te  fönnakadsz azon, 
hogy ilyen ruhákban jövök hozzád, akkor te nem is akarsz igazán EGY lenni 
Velem. Pedig Én nagyon ezt szeretném! Otthont akarok találni Magam szá-
mára benned! Ez pedig csak akkor lehet Számomra hiteles otthon, ha meg tu-
dod köszönni azokat a szenvedéseket, amelyekben eddigi életutadon Én kö-
zeledtem hozzád! A földi életben keresztút nélkül nem tudok találkozni vele-
tek, s ti nem tudtok találkozni Velem!

Drága  Gyermekem!  Nagyon  szeretlek!  Olyannak  szeretlek,  amilyen 
vagy! Szeress te is Engem olyannak, amilyen vagyok!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1964.
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Kérdező: HATNI SZERETNÉK GYERMEKEMRE
Visszafogadjam-e elvált gyermekemet?

HANG: "Drága Gyermekem!
Mindig segíteni kell  azon, aki rászorul a segítségre! A szeretet  nem 

mérlegeli azt, hogy mi miatt rászoruló valaki. Az okosságnak csak akkor van 
beleszólása a szív döntésébe, ha a következményeket kell mérlegelni.

Jelen esetben is helye van annak, hogy átgondoljátok gyermeked visz-
szatérésének következményeit.  Az ő és unokád élete nagyon fontos az Én 
számomra is! Mindaddig, amíg számodra Isten a legfontosabb, tudni fogod, 
hogy mit kell tenned azok érdekében, akiket visszafogadtál.

Semmiféle ítélkezésnek helye nincs ott, ahol a szeretet főszerephez ju-
tott. A gyakori visszatekintés nem vezet sehová! De az előretekintés nagyon 
fontos!

Gyakran kérd imában a Bölcsesség Lelkét, hogy mindig higgadt józan-
sággal, szerető határozottsággal tudd mondani azt, amit mondanod kell.

Nagyon lényeges alapállás az, hogy te nem dirigálhatod felnőtt leányo-
dat, és ő sem dirigálhat téged! A további együttélés illemszabályait meg kell 
beszélnetek, nehogy mindkettőtöknek benső feszültségeit unokád szenvedje.

Légy okos és óvatos! Ha ezért rendszeresen imádkozol, akkor szíved 
szeretete nagy lehetőség lesz leányod és unokád számára, hogy jövőjük az Én 
áldásom hordozója legyen.

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

1965.
Kérdező: TUDNI SZERETNÉK FÉRJEMRŐL!

Mi van férjemmel?
HANG: "Drága Gyermekem!

Volt férjeddel kapcsolatban két látszatra különböző, de a valóságban 
mégis egyetlen szempontra hívom fel figyelmedet.

Egyetlen szentmise, egyetlen fohász az egész világot képes szebbé, el-
viselhetőbbé tenni.  Nemcsak a földi  világot,  hanem a halál  után is  létező 
szenvedők világát. A hitből jövő imának erejét, hatalmát, hatékonyságát föl 
sem tudjátok fogni! A ti imáitok nemcsak a ti lelketek lélegzése, hanem az 
Én Lelkem lélegzése is a teremtett világban!

Tehát nem csupán arról van szó, hogy amikor volt férjedért imádkozol, 
olyankor rajta segítesz, hanem arról van szó, hogy az egész világ lesz iste-
nibb imáitok által.

2109.



Személyre szóló imát azért kell mondanotok, mert minden ember olyan 
benső pszichikai húrozottsággal rendelkezik, amely húrok  tisztábban tudnak 
megszólalni akkor, ha szívetekhez közel állóért száll imátok Isten elé, s így 
egész lényetek nagyobb intenzitással árasztja szerető sugárzását mindenkire.

Férjedért tehát elég lenne, ha egyetlen fohásszal kérnéd számára szíve 
békéjének megvalósulását. De a ti kapcsolatotok nemcsak arra volt Általam 
megszentelt,  hogy egymásért  éljetek,  hanem arra  is,  hogy általatok  egyre 
szebb legyen az egész világ. Ilyen értelemben kapcsolatotok ma is fennáll, és 
az ő halála ezen semmit nem változtatott!

Azt ajánlom tehát, hogy imádkozz érte, ha teheted, évente mondj misét 
érte, hogy így kettőtök kapcsolata az egész világ számára rendre megújítsa 
áldásomat.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

1966.
Kérdező: NAGYON ZAVAROS AZ ÉLETEM

Családi problémámra kérek választ. Elváltam, majd külföldivel 
éltem együtt külföldön, majd zavaros körülmények között
itthon.

HANG: "Gyermekem!
Rossz döntéseid sorozata mögött van szívedben jó szándék, ezért bíz-

hatsz abban, hogy melléd állok.
Férj-, haza-, vallás-változtatás nem vezethet máshová, mint a külső és 

belső csődhöz. A hármas rablánc váltogatása egy olyan mókuskerék forgatá-
sát hozta létre benned, amely körön belül nem is lehet jól gondolkodni, jól 
dönteni!

Remélem, odáig legalább eljutottál, hogy a haza és vallás csereberékről 
végleg lemondtál.  Remélem, odáig eljutottál,  hogy nem vagy képes szívet 
cserélni, tehát hazát sem, és nem akarod mindenre ráütni azt a bélyeget,  mi-
szerint minden az ördögtől van, ami nem iszlám. 

Kétségtelen, hogy gyermekeid apja mellett kitartanod egy teljes értel-
metlenségbe cövekelt volna bele téged és mindazokat, akik  veled kapcsolat-
ban vannak. Az ő érzelmi kitöréseire ahogy reagáltál, azt igazolta, hogy vál-
lalod a női nem leértékelését arab férjed előtt. Végre neki megjött az a jobbik 
esze, hogy szabaddá tegyen téged. 

De ez még mindig azt jelzi, hogy nem te lettél érettebb lelkileg, hanem 
a körülmények tették  lehetővé ezt  a szabadságot.  Nagy a veszélye annak, 
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hogy kellő érettség nélkül most újra nem Én vagyok neked a lényeg, hanem a 
földi életed pillanatnyi érzelmi töltete, melyet ugyanúgy el fogsz pufogtatni, 
mint eddig tetted.

Drága Gyermekem! Te nem változtál meg, mert nem nyúltál le problé-
mád gyökeréhez. Leveled alapján csak azt tudom mondani, hogy te még nem 
tértél meg! Amikor ő azt mondta, hogy a te könyveid az ördögtől vannak, 
még véletlenül sem mertél tanúságot tenni arról, hogy az ő könyvei vannak 
az ördögtől! Ő megtértnek érezhette magát melletted, de te nem, mert nem is 
volt rá alapod! Nem arra döbbentél rá, hogy neked semmi közöd nem lehet 
egy idegen környezet, idegen vérmérséklet, idegen vallás légköréhez! 

Azt a bizonyos első gombot, amit eddig nem jól gomboltál be, most 
sem gomboltad ki, hogy újra indítsd életed. Csak a felszínen egy új címkét 
akarsz ráragasztani arra a dobozra, arra az életedre, amelyről azt mondtad, 
hogy nem tudod eltaszítani magadtól azt az idegen elemet, ami sírva beléd 
kapaszkodik. 

Igazán nem kellett volna nagy emberismeret ahhoz, hogy felismerd azt 
a színészi produkciót, amit gyermekeid apja annyiszor eljátszott előtted. Még 
egy általános kisiskolás is tudhatja azt, hogy egy olyan vérmérsékletű ember, 
mint a te gyermekeid apja, ha hónapokig távol van tőled, akkor ott és annyi-
szor csal meg téged, ahol és ahányszor csak akar! Valami egészen nagy éret-
lenséget, a mélyben megkötözöttséget árultál el azzal, hogy őt meg tudod ér-
teni, meg tudsz neki bocsátani, mert neki ilyen a felfogása, hisz az ő vallása 
négy feleséget engedélyez.

Drága Gyermekem! Ha úgy gondolod, hogy van némi közünk egymás-
hoz, akkor sokkal jobban kell tanulmányoznod az Én evangéliumaimat. Meg 
kell  tanulnod, hogy Én nem arra való vagyok, hogy amikor  valaki bajban 
van,  akkor abból pillanatnyilag kisegítsem,  hanem valami  nagyon komoly 
dolgot kell vállalnod Értem! Amíg nem az Értem hozott áldozat a fontos szá-
modra, hanem az, hogy abban segítsek, minél kisebb legyen helytelen lépése-
id következményeinek a súlya, addig sajnos el fogunk menni egymás mellett.

A boldogságnak, a benső békének nagy ára van! Boldogságod kulcsa a 
te kezedben van. Senki nem adhatja át magát  félig   nekem! Két úrnak nem 
lehet szolgálni. Nem azt mondom, hogy nem szabad, hanem azt, hogy nem 
lehet!

Szeretnélek boldognak látni! 
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"

*******************************************************
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1967.
Kérdező: ELLENŐRIZTETNI SZERETNÉM MAGAMAT!

Helyes úton járok?
HANG: "Drága Gyermekem!

Mint tudod, Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG, ÉLET. E három közül lel-
ked mélyén Engem elsősorban útként kell elfogadnod ahhoz, hogy megme-
nekülj  olyan tévutaktól,  amelyek bár az Én nevemet hordozzák,  de tartal-
mukban nem az irgalmas szeretetet teszik az első helyre.

Csak az hivatkozhat Rám, csak az mondhatja, hogy Engem képvisel, 
akinek életében az irgalmas szeretet áll az első helyen. Mert Lelkem csak az 
irgalmas szeretetet tudja kulcsként használni az egyetlen erkölcsi igazság, az 
örök és boldog élet bemenetelének felnyitására.

Irgalmasságot akarok, és nem áldozatbemutatást (Máté 12;7)! Ha erre 
teszed a hangsúlyt, akkor feltétlenül Velem járod életed útját!

Az irgalmas szív nem ostoba szív! Az irgalmas szív tudja, hogy nem 
arra való, amire sokan gondolják! Nem arra való, hogy mások élősködjenek 
rajta, hanem arra, hogy mások szembesüljenek Velem, mint az egyetlen er-
kölcsi IGAZSÁGGAL! Én pedig úgy vagyok az egyetlen erkölcsi igazság, 
hogy szeretetem nem képes hazug emberekkel egy gyékényen árulni! 

Nagyon jó az,  ha kontrolláltatod  magadat.  De nem szükséges,  hogy 
médiumom által tedd ezt. Olvasd rendszeresen a Szentírást. Olvasd és tanul-
mányozd  rendszeresen  a  KIO-t,  vagy  ennek  rövid  foglalatát,  a  MERRE 
MENJEK? c. hittankönyvet. Ezek olyan patikamérlegek, amelyek - ha nem 
akarsz Nálam okosabb lenni - meg fognak tartani azon az Úton, amelyet Ma-
gammal azonosnak mondottam. 

De ugyanezt eléred, ha rendszeresen olvasod a HANG-könyveket, mi-
vel  ezek szintén  az  Én szívem virágai,  gyümölcsei,  és  a  lényeget  érintve 
akarnak téged előbbre vinni a lelki élet helyes fejlődésének útján.

Ha  tanítványom  vagy,  akkor  állapotszerű  tanuló  vagy!  Tehát  olyan 
szellemi munkát kell vállalnod, amely által megtanulod, hogy hogyan adj vá-
laszt a jó szándékú embereknek, ha hited, üdvösséged felől kérdeznek.

Megáldalak a HŰSÉG és az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

1968.
Kérdező: BEFEJEZETLEN VAGYOK!

1. Testvérem szabadulásáért könyörgöm.
2.  Sok a befejezetlen dolog életemben.
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3. Bűntudatban élek botlásaimra gondolva.
HANG: "Drága Gyermekem!

1.  Minden  esetben,  amikor  valakiért  imádkoztok,  olyankor  mindig 
frissül,  erősödik a világban az a szeretetállomány, amely az Én jelenlétem 
hatékonyságát  segíti  elő,  főleg ott,  ahol  ezt  az  imádkozó szeretné!  Éppen 
ezért az egymáshoz tartozásnak és az egymásra utaltságnak nagyon fontos 
szerepe van!

Azt pedig talán mondanom sem kell, hogy ha valaki jól imádkozik, ak-
kor az imádkozóban feltétlenül erősödik, növekszik a szeretet!

2. Semmiképpen sem a lelki egészség jele, ha valaki nem fejezi be azt, 
amit elkezdett. A befejezetlenség, a félben hagyott munka a lélek félelmét se-
gíti elő. Ami befejezett, ami egész, az az egészséget nemcsak jelzi, de erősíti 
is! A befejezetlenség a szétesettség jele, mely feltétlenül összeszedettségre 
szólít fel!

Aki nem gyűjt Velem, az szétszór (Máté 12;30)! Az összegyűjtést Ve-
lem mindenkinek önmagán belül kell vállalnia, ha nem akar önmagában teret 
adni a Diabolosznak, a Szétdobálónak! Az ősellenség neve: Diabolosz, Szét-
dobáló! E téren az önfegyelmet semmi nem helyettesítheti! Önmagán ural-
kodni mindenki csak saját maga tud! Ebben Én a legmesszemenőbben segít-
ségére vagyok mindenkinek, tehát neked is!

3. A bűnbánat nagyon fontos, de bűntudatban nem szabad élni! A bűn-
bánó fájlalja a múlt ballépéseit, s ezekért bocsánatot kérve bízik abban, hogy 
a Tőlem kapott benső békét a jövőben az Én irgalmas szeretetem által ápolni 
tudja. Aki bűntudatban él, az folytonosan hátra tekint, nem hisz az Én irgal-
mas  szeretetemben,  s  nem tudja  elfogadni  Tőlem,  hogy elkövetett  bűnei 
olyan lelki betegségek voltak, amelyeket Én már meggyógyítottam.

Ahogy nagyon helytelen lenne annak az embernek viselkedése, aki be-
tegségéből kigyógyulva továbbra is elmúlt betegségével lenne elfoglalva, úgy 
helytelen, ha valaki megbánva vétkeit továbbra is ezekkel a már nem létező 
dolgokkal foglalkozik!

Bízzatok, Én legyőztem a világot! A benned lévő rossz világot csak-
úgy, mint a körülötted lévő rossz világot! Aki Hozzám tartozik, az Istent sze-
rető ember. Az istenszeretőknek pedig minden javukra válik (Római levél 
8;28)!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

1969.
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Kérdező: ELÉGEDETT LEHETEK MÉG ITT A FÖLDÖN?
Megkapom-e földi életemben azt az érzést, amire vágyom?

HANG: "Drága Gyermekem!
Mindaddig, amíg valaki a jövőtől várja azt, ami lelkének békéjét bizto-

sítani képes, nem tudok neki érdemben segíteni! Nem, mert Én sem a múlt-
nak, sem a jövőnek, hanem egyedül a jelennek vagyok Istene az Atyával és a 
Szentlélekkel együtt!

Csak akkor, ha lelkedben eljutottál oda, hogy számodra a jelen meg-
szentelésénél fontosabb nem lehet, csak akkor van Nekem lehetőségem arra, 
hogy a  jövőt  illetően  bizalmat,  reményt,  erőt,  bátorítást  öntsek  szívedbe! 
Amíg a földi vágyak elfedik a jelen megszentelésének fontosságát, addig úgy 
vagyok veletek, mint azzal az emberrel, aki akkor akar napsugárban fürdeni, 
amikor felhők takarják el a Napot. Egyszerűen képtelenség!

Te is képtelenséget kívánsz Tőlem! Ha az a vágyad teljesülne, akkor 
újra csak mulandó vágyak várakozásában töltenéd idődet, éspedig békétle-
nül! Ezt az Én irántad való szeretetem nem engedheti meg! Neked is meg 
kell tanulnod, hogy a földi életben a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, 
hogy minden mulandó!

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha igyekeznél jobban megérte-
ni Engem! Én nem vagyok sem a múltad, sem a jövőd! Én a jelened vagyok! 
A mindenkori jelened     !

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

1970.
Kérdező: MI A LÉLEKKERESZTSÉG?

1. Mit jelent a Lélekkeresztség?
2. Katolikusnak vagyok keresztelve. Nem élem  vallásomat.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Lélekkeresztség, mint a neve is mutatja, belemerülés a Szentlélek-

be. Ezt a bemerítést Én, Jézus végzem akkor és azokkal, amikor és akik erre 
lélekben felkészültek, vagyis átadták magukat Nekem, vagyis befogadtak En-
gem életükbe, mint Urukat és Megszabadítójukat!

Kell tehát egy olyan közeg, egy olyan közösség, amely lehetővé teszi 
számodra azt, hogy Velem komolyan megismerkedj, Velem komolyan fog-
lalkozz, és vállald azt, hogy úgy tudjak benned élni, mint amilyen vagyok, te-
hát úgy, amint a názáreti Ácsban éltem ÉN, a názáreti Ács.
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Nem akármilyen szeretetet kívánok tőletek! Meg kell tanulnod neked is 
és mindenkinek, aki komolyan Hozzám akar tartozni, hogy úgy szeressétek 
egymást, ahogy Én szerettelek titeket (János 13;34)!

Nem azt kívánom, hogy e téren a gyakorlatban tökéletesek legyetek, 
hanem azt, hogy erre törekedjetek! Tehát belül légy nyitott, kívül pedig ke-
resd meg azokat a társaidat, akik Engem akarnak megjeleníteni életükben. Én 
csak az ilyen lelkeket tudom Lélekkeresztségben részesíteni.

2. Ami pedig a szentáldozásodat illeti, erre is hasonlót kell mondanom, 
mint a Lélekkeresztségről mondottam.

Aki nem tartozik egy olyan élő közösséghez, amely az Én nevemben 
jön össze rendszeresen, s mégis áldozni akar, az olyan, mint amikor valaki 
bűnbánat nélkül akar bűnbocsánathoz jutni.

Te azt írod leveledben, hogy a tartalom fontosabb, mint a forma. Ez eb-
ben az esetben megtévesztő! Forma nélküli  tartalom ugyanis nem létezik! 
Biztos, hogy nem a ruha teszi az embert, de az is biztos, hogy minden ember 
azért hord ruhát, mert ezzel igazolja, hogy ő több, mint a test! A szentáldo-
zásban a keret nagyon fontos! Ez igazolja azt, hogy olyankor nemcsak egy 
egyszerű étkezésről van szó, hanem olyan egység megvalósulásáról Velem, 
aminek a gyakorlatban másokra nézve is óriási következménye van. Ha ez 
nincs, akkor nincs értelme a szentáldozásnak! Maszek kereszténység nem lé-
tezik! Én senki számára nem lehetek magánügy olyan értelemben, ahogy so-
kan gondolják. Az önmegszentelődés szervesen bele van ágyazva egy élő kö-
zösségbe, mint a kovász a tésztába!

Drága Gyermek! Nagyon szeretnék hatékonyan élni benned!
Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!

*******************************************************
1971.
Kérdező: KÜLÖNBÖZŐ KINYILATKOZTATÁSOKRÓL

1. A Jelenések könyvéről
2. A hetes számról
3. Tamás evangéliumáról

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Jelenések könyve egy olyan víziót tartalmaz, amely nemcsak bizo-

nyos országok, közösségek, személyek életének tartalmát szimbolizálják, ha-
nem minden ember egyéni életének fázisai is megtalálhatók benne. Ezért uni-
verzális. E sugalmazott könyvvel is úgy vagytok, mint a többivel. Két úton 
vezethet félre benneteket. 
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Az egyik út az, amikor egyetlen meghatározott országra, felekezetre, 
intézményre, népcsoportra alkalmazzátok. Természetesen soha nem a sajáto-
tokéra! A másik az, amikor az Én tanításom elé helyezitek, amikor nem rang-
soroltok, amikor a látomást nem szimbolikus képeknek fogjátok fel, melyek 
mögött  kielemezendő  események,  valóságok,  figyelmeztetések  húzódnak 
meg, hanem szó szerint értendő információnak veszitek.

A Jelenések könyvének értelmezését az végzi helyesen, aki egyéni éle-
tében csakúgy, mint annak a közösségnek életében is, amelyhez tartozik, fel 
akarja ismerni a benne foglalt, szimbólumok által - legalább magjában, lehe-
tőségében - rejlő valóságokat.

2. A hetes szám,  mint szent szám, a számmisztikában fontos szerepet 
játszik. Vannak, akik olyan szerepet kaptak Istentől, hogy a számok birodal-
mában fellelhető összefüggéseket eszközként alkalmazzák az önismeret, az 
istenismeret, a szellemvilág és a történelem mélyebb megismerésének érde-
kében.

Az ezzel  való foglalkozás  csak azok számára érinti  a lényeget,  akik 
benső, tehát erkölcsi bizonyossággal tudják, hogy ezt a  szerepet kapták Is-
tentől.

3.  Az általatok  közismert  és  az egyházak által  hitelesnek elfogadott 
négy evangélium hiánytalanul tartalmazza az Én tanításomat és azokat a köz-
vetlenül a földi életemről szóló információkat, amelyeket tudtotokra akartam 
adni. Minden más evangélium, így a HANG-könyvek is, csak annyiban lép-
hetnek fel a hitelesség igényével, amennyiben mondanivalójuk legalább mag-
jában benne van a négy evangéliumomban. Ami ezekből  kilóg, az még lehet 
hiteles. De ami ellentmond a négy evangéliumban található tanításomnak, az 
nem hiteles.

Tamás evangéliuma nem azért nem került be a kánoni könyvek közé, 
mert ellent mondana tanításomnak, hanem azért, mert bizonyos korok és em-
berek e könyv hatására könnyen félrevihették volna a négy evangéliumom-
ban található tanításomat! Éppen elég gond számotokra az, hogy a páli leve-
lek nagy lehetőséget adnak erre nektek!

Azért is van annyi szekta, ellentétes teológiai nézet, mert nem volt elég 
türelmetek kivárni evangéliumaim megjelenését, és engedtetek annak a csá-
bításnak,  hogy hamarosan  visszajövök  az  ég  felhőiben.  A  türelmetlenség 
mindig rossz tanácsadó!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!
*******************************************************
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1972.
Kérdező: FONTOS AZ ŐSZINTESÉG?

1. Mire kötelez az őszinteség?
2. Hűség, hűtlenség.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az őszinteség nem erény. Az őszinteség két esetben nevezhető pozi-

tív magatartásnak. Az egyik az, amikor másképpen nem tud valaki könnyíte-
ni lelkén, csak úgy, ha kibeszéli magát. Nagyon fontos ilyenkor, hogy az, aki 
így akar könnyíteni önmagán, legyen nagyon bölcs, és nagyon nézze meg, 
hogy ki előtt beszéli ki nyugtalanságát.

A másik eset az, amikor valakinek, tehát egy másiknak, segítséget je-
lent, ha őszinte vagy hozzá bizonyos titkaid feltárásában. Arra tehát senki 
sem formálhat  jogot  magának, hogy bárki  is,  akár feleség,  akár  gyermek, 
akár barát, őszinte legyen hozzá mindenben. Ez egyedül és kizárólag Istent 
illeti meg!

Legtöbb úgynevezett őszinte embert nem a másik ember megbecsülése 
indítja őszinteségre, hanem az önfegyelem hiánya, melynek nagyon alá tud 
játszani a másik ember kíváncsisága, szenzációéhsége! 

Csak Istenhez légy teljesen őszinte! Az emberekkel szemben, legyenek 
azok még oly közel is hozzád, légy mindig fegyelmezett és óvatos. Az igazi 
szeretet ilyen! Nem akkor szereted a másikat, ha őszinte vagy hozzá, hanem 
akkor, ha érdekeit nézed, érdekeit képviseled, érdekeit tartod szem előtt!

Talán mondanom sem kell, mivel az előbb elmondottakból világosan 
kitűnik, hogy az őszinteség hiánya nem jelentheti a másik ember becsapását, 
inkább megkímélését bizonyos fájdalmas információktól.

2. A hűség mindaddig kötelez, amíg egy jobbra nem köteleződik el va-
laki. Hűség címén nem szabad folytatni azt a jót, ami időközben elromlott. A 
hűség tehát mindig kötelez az erkölcsi jóra! 

A  megbocsátás  nem  mindaddig,  hanem mindig  kötelez!  De  akinek 
megbocsátottál, azzal a további kapcsolatodban feltételeket kell állítanod. Ez 
jelenti azt,  hogy bárányok vagytok, de nem vagytok birkák! Ez jelenti azt, 
hogy akik az Enyéim, azokat lehet  felhasználni,  de nem lehet  kihasználni! 
Tehát a megbocsátásban is helyet kell kapnia a bölcsességnek!

Nagyon okosan teszed, ha sokat imádkozol. Kérd őrangyalod, kérd az 
angyalok segítségét! Kérd gyakran égi Anyádat, Máriát!
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Mi mindannyian nagyon szeretünk téged, nagyon szeretünk titeket, és 
szeretnénk nagyon segíteni abban, hogy szíved, szívetek békéjét általunk biz-
tosítani tudjátok.

Megáldalak az ÖNFEGYELEM és a HŰSÉG LELKÉVEL!
******************************************************

1973.
Kérdező: MIT AKAR VELEM  AZ ISTEN?

1. Lehetetlen helyzetekből menekültem ki.
2. Feltétlenül van feladatom a Földön.
3. Bokor Bázis-közösség hol található?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Véletlenek nincsenek! Azok az életveszélyes helyzetek, amelyekből 

megmenekültél, kétségtelenül arra figyelmeztetnek, hogy van értelme tovább 
élned a Földön.

A lehetőséget és az irányt Tőlem kapod, de tartalommal neked kell azt 
megtöltened.

2. Főleg reggeli imáid valók arra, hogy felismerd az elinduló napra be-
állított Isten akaratát. Tudnod kell, hogy Én tanítványnak, tehát állapotszerű 
tanulónak akarlak Magam mellett, vagy inkább így mondom: BENNED fel-
ismerni és elismerni téged! Igen, mert benned élek, és a te boldogságod pon-
tosan abban áll, hogy engedj tevékenyen  élni benned, veled és általad!

Az esti imádban elvárom tőled, hogy visszatekintve reggeli találkozá-
sunkra, ne a bánatnak, hanem a hálának érzése járjon át, mert Bennem nem 
csalódtál, és Én felejtem mindazt, ami elmúlt, és nem úgy végződött, ahogy 
szerettem volna,  ha  újra felszítod magadban a reményt,  a továbblendülés 
erejét.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

1974.
Kérdező: SZERETNÉK ÁLDOZNI!

Házasságom nem rendezhető egyházilag. Szeretnék áldozni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Aki megbánta hibás lépéseit, annak Én, aki titeket arra szólítottalak fel, 
hogy nem hétszer,  hanem hetvenhétszer-hétszer  bocsássatok meg egymás-
nak, természetes, hogy megbocsátok. A feloldozás tehát ne jelentsen gondot 
számodra. Maga a szentáldozás már problematikusabb, mert ennek kapcsán 
kerülnöd kell azt,  hogy valakit  megbotránkoztass. Ha olyan helyen járulsz 
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szentáldozáshoz, ahol ismernek, s csak azt tudják, mert mást nem is tudhat-
nak, hogy te nem egyházi házasságban élsz, akkor esetleg megbotránkoznak 
e lépéseden.

Ha szívedben béke van, tehát erkölcsi bizonyosságod van afelől, hogy 
valóban megbántad bűneidet,  akkor nem látom akadályát annak, hogy ott, 
ahol nem kell tartanod botránytól, szentáldozáshoz járulj.

Ez természetesen nem általános törvénye egyházadnak, mert nem is le-
het az, de hivatalosan is engedélyezett bizonyos esetekben, hogy szentáldo-
záshoz járuljanak olyanok, akik az egyház általános előírásai alapján ezt nem 
tehetik meg. (Pl. súlyos betegségben, vagy ha valaki nem katolikus, de hisz 
az Én szentségi jelenlétemben, akkor ünnepélyes esküvő alkalmával járulhat 
szentáldozáshoz gyónás nélkül is, ha van bánata.)

De ami  sokkal  fontosabb! Neked tudnod kell,  hogy Én a szívedben 
élek szentáldozás nélkül is (János 14;23)!  Ennél fontosabb számodra nem 
lehet sem ezen, sem a másvilágon! Az Én áldást biztosító jelenlétemnek nem 
szertartások a feltételei, hanem a Belém vetett hit és az Irántam való szeretet, 
amely az emberek felé irgalomban és segítőkészségben mutatkozik meg. Ná-
lad mindkettő megvan! Ne szomorkodj hát, hanem örülj Velem együtt! Te az 
Én örömöm vagy! Kell ennél több?! Hadd legyek hát Én a te örömöd!

Bízz jobban Bennem!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
1975.
Kérdező: CSODÁLATOS MEGTAPASZTALÁSAIM VOLTAK!

Az a sok gyönyörű álom és élmény, amelyeket átélhettem, 
kitől származott?

HANG: "Drága Gyermekem!
Minden, ami épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem van! Nagyon sok olyan 

forrás nyílt meg számodra a szellemvilágban, amely a földi életedet szeretet-
ben gyümölcstermővé tudja tenni.

Egy fa, ha jó talajba ágyazódtak gyökerei, ha megfelelő Napot és esőt 
kap, akkor automatikusan meghozza azokat a gyümölcsöket, amelyek saját 
természetének élvezetes adományai magasabb létsíkok  (állat, ember) számá-
ra.

Az embernél nem egészen így áll a dolog! Nagyon fontos a talaj, ahol 
és akikkel élsz, nagyon fontos a Nap, a szeretetem, amit árasztok feléd, na-
gyon fontos az eső, az információk, tehát a források, a könyvek, előadások, 
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emberi kapcsolatok, de mindez nem elég! Ezek önmagukban nem képesek 
olyan gyümölcsöt kiérlelni a te életedből, amely az egész örökkévalóság örö-
mét szolgálná! Mi hát az, ami az előzőket képessé teszi arra, hogy Isten örö-
me légy?

Az IRÁNY! Minden azon múlik,  hogy az előbb említetteket  milyen 
irányba állítottad be életedben. E téren némi aggodalmam van.

Minden erőddel azon kell lenned, hogy ne te magad légy magad számá-
ra a legfontosabb, hanem az, hogy Én mit akarok itt és most veled! Neked 
nagyon elmélyült és célirányos reggeli imáidnak kell lennie ahhoz, hogy a je-
lened megszentelését ne csak mindennél fontosabbnak tartsd, de ennek meg-
valósítására törekedj is!

Az nem jelent semmit, hogy tudsz járni vagy nem! Nem jelent semmit, 
hogy mi történik veled. A legfontosabb az, hogy mi történik benned! Olyan 
nap nem létezik, hogy ne volna lehetőséged kimutatni szeretetedet, tehát azt, 
hogy Én benned élek. Lelkem élteti a te lelkedet! Ezt ne feledd el! A mások-
ra figyelés sokkal fontosabb, mint az, hogy rád figyeljenek! Meg kell értened, 
hogy nem te vagy az érdekes, hanem Én! Amennyiben ez realizálódik ben-
ned, annyiban tudsz te érdekes lenni Nekem! És ez a lényeg!

Végeredményben még az is teljesen mindegy, hogy élményeid honnan 
voltak és vannak. A lényeg az, hogy ezeket mire használtad és használod! A 
szeretni tanításnál fontosabb nincs a világon. Mindenki azért született le a 
Földre, Én is, hogy ezt valósítsa. Sajnos, az önközpontúság, az érdekessé vá-
lás igénye az emberek nagy részét szinte alkalmatlanná teszi a szeretni taní-
tás okos megvalósítására.

Aki sokat kap, attól sokat is követelnek. Mindig mindenkinek csak az 
marad meg, mint örök érték, amit mások érdekében odaadott!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
1976.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

Hogyan segítsek helyesen testvéreimnek?
HANG: "Kedves Barátom!

Kérdésed nagyon összetett. Igen, mert magad is látod és tudod az elve-
ket,  tehát  azt,  hogy mindenkit  abban kell  segítened,  amiben rászoruló,  de 
úgy, hogy ne helyette tedd meg azt, amit neki kell megtennie, hanem őt kell 
serkentened arra, ami az ő feladata.
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Kétségtelenül nagyon fontos, hogy valaki tisztában legyen az elvekkel. 
Ha ez megvan, akkor arra kell törekedned, hogy azok is tisztában legyenek 
ezekkel, akiket úgy ítélsz, hogy őket segítened kell.

Nem szabad tehát segítséget sem adnod, sem  ígérned  senkinek, ha 
nincs reményed arra, hogy megbeszélheted vele az előbb említett elveket, te-
hát azt, hogy miben szorul rá a segítségre, és miért,  mi  célból szorul rá. A 
CÉL tisztázása nagyon fontos!

A tisztán nem látó testvérnek semmit nem segítesz addig, amíg a tisz-
tánlátásban nem segítesz neki.  Ezért  mondtam az elején, hogy a kérdésed 
nem egyszerű.

Más az, amikor nem testvérről van szó, hanem felebarátról. Akkor egy-
szerűbb a dolog, mert a pillanatnyi helyzet általában magával hozza a megol-
dást.

Kérd a bölcsesség Lelkét naponta, hogy megfelelő támasza tudj lenni 
azoknak, akiket testvéreidnek nevezhetsz! Nagyon jók reggelenként az ilyen 
és ehhez hasonló fohászok:  Bölcsesség Lelke irányíts! Bölcsesség Lelke ve-
zess! Bölcsesség Lelke mutasd az utat! Bölcsesség Lelke tedd tanulékonnyá 
azokat, akikkel ma beszélni fogok! 
   Nagyon szeretlek és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
1977.
Kérdező: CSALÁDI ÉS EGYÉNI GONDOK

Sok-sok családi és egyéni gondot hozok a HANG elé.
HANG: "Drága Barátom!

Súlyos keresztjeid forrása az, hogy együtt kell élned saját magaddal! 
Az az önközlési inger, amely szinte ellenállhatatlanul el szokott hatalmasod-
ni rajtad, azt igazolja, hogy lenn a mélyben képtelennek érzed magadat arra, 
hogy békében élj önmagaddal.

Azt nem tudom ígérni, hogy máról holnapra feloldhatod ezt a karmikus 
keresztedet. De meg tudom mutatni az utat, amely ennek feloldásához vezet, 
ha vállalod és hűségesen mindig visszatérsz hozzá, ha leléptél róla. Ismét-
lem. Ne várj máról holnapra látványos eredményt. Benső gyógyulásod csak 
olyan lehet, mint egy növény növekedése. Ha a növény öntudatra ébredne, 
észre sem  venné saját növekedését. Nálad is csak az történhet, hogy környe-
zeted fog idővel felfigyelni arra, hogy már nem az vagy, aki voltál.
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A kiút nem komplikált. Talán túl egyszerűnek is tűnik előtted. De ne 
tégy úgy, mint a szíriai Naamán, aki felháborodott azon, hogy leprájától oly 
egyszerű módon gyógyulhat meg, ahogy a próféta neki mondotta.

Bajodból a kiút a következő: Reggeli imáidban meg kell beszélned Ve-
lem, hogy az elinduló napon ki és mit vár tőled. Erre aztán kérned kell áldá-
somat, kérned kell őrangyalod segítségét, kérned kell égi édesanyádnak, Má-
riának oltalmát. Ennyi az egész! A siker kulcsa az, hogy világos legyen előt-
ted KI és MIT kíván tőled!

Jól  tudom, hogy komoly áldozatot,  önmegtagadást,  benső lemondást 
kell vállalnod annak érdekében, hogy benső békében és harmóniában együtt 
tudj élni önmagaddal. De Én csak így tudom életedet átitatni Önmagammal!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

1978.
Kérdező: ÉN VÁLLALTAM MAGAMNAK EZT AZ ÉLETET?

1. Tudatosan vállaltam ezt az inkarnációt?
2. Volt közöttünk előbbre már szeretetkapcsolat?
3. Állandósítani szeretném a bennem lévő örömet!

HANG: "Kedves Gyermekem!
1. Tudatosan vállaltad, hogy megszüless. Nem te erőszakoltad ki, ha-

nem közös megbeszélésetek alapján döntöttél  így. Nem volt szükségszerű, 
hogy megszüless, mert számodra itt is lett volna lehetőség arra, hogy fejlődj 
és kidolgozd magadból azokat a foltokat,  amelyek énközpontúságod miatt 
leárnyékoltak,  de ez nagyon bonyolultnak  és  lassú érési  folyamatnak  tűnt 
előtted, ezért te jobbnak láttad, hogy újra elkezdődjék földi életed. Döntésed 
helyes volt!

2. Éltél, amikor Én éltem emberként a Földön. Tudtál Rólam, de Álta-
lam elfogadható személyes kapcsolatról nem lehet beszélni. Ebben nemcsak 
a  körülmények  akadályoztak  meg,  hanem egy bizonyos  benső  restség  is, 
mintegy ellentétben a külső tenni vágyásoddal. Ez is egyik indító oka volt 
annak, hogy újra megszüless itt a Földön.

3. Az érzelmeket nem lehet konzerválni! A lelki békét azonban igen! 
Amint minden tenger ki van téve viharoknak, de a tenger legmélyén még a 
legnagyobb viharban is csend honol, úgy te a lelked mélyén biztosítani tudod 
az Én békémet. E hasonlatot tovább gondolva, ha a tenger mélyén földrengés 
vagy vulkánkitörés van, akkor ott is megszűnik a csend és nyugalom, úgy a 
te lelkedben is, ha eluralkodik rajtad az önzés szelleme, ez képes felborítani 
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lelked békéjét. De Én mindig és mindenki lelkében le tudom csendesíteni a 
legviharosabb hullámokat is!

Az Általam ajándékozott örömet elsősorban nem az érzelmi töltet jel-
lemzi, hanem egy olyan benső meggyőződés, amely az Általam, Lelkem által 
jelzett benső szabadságod bizonyossága. Ezért mondottam tanítványaimnak, 
hogy ne sikereiket tegyék örömük forrásaként életükben az első helyre, ha-
nem azt, hogy nevük föl van írva a mennyben (Lukács 10;20)!

Megáldalak A BENSŐ ÖRÖM és BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

1979.
Kérdező: AZ ÖNGYILKOS ELKÁRHOZIK?

1. Egy öngyilkosról kérdezem a HANG-ot.
2. Gyermeknevelésről kérdezem a HANG-ot.
3. Társam nem ismer Téged.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egy öngyilkos további élete attól függ, hogy e tette előtt milyen volt 

az élete. Akit a menekülés jellemezett, s végül a halálba menekült, az nagyon 
rosszul járt e tette által. Úgy járt, mint az a versenyző, aki azért, hogy köny-
nyítsen magán, tudatosan lelépett a pályáról, s ezért újra startolnia kell, de 
most már sokkal rosszabb körülmények között,  sokkal nehezebb feltételek 
mellett. Aki viszont sok-sok próbálkozás és lelki birkózás után jutott el arra 
az idegállapotra, hogy véget vessen földi életének, az rendelkezik bizonyos 
enyhítő körülményekkel is, és amikor önmaga fölött ítélkezik, akkor ezeket 
számba veheti. 

Van aztán olyan az ilyenek között, aki közvetlenül, mielőtt átlépné a 
határt, úgy ítélheti meg magát, hogy teljesen vétlen e cselekedetében. Van 
ilyen a szentek között! A te rokonod nem tartozik ezek közé. Imádkozzatok 
érte!

2. Aki nem tudja gyermekét fenyíteni, az szeretni sem tudja őt. Amint 
ha valaki nem tud NEM-et mondani, annak az IGEN-jét sem lehet komolyan 
venni! A gyermek nem egy kis felnőtt, akivel el lehet okosan beszélni, ha-
nem egy olyan erkölcsi lény, aki tudattalanjában hordja azt, hogy ne ismerjen 
kompromisszumot. Vagy ő uralkodik rajtad, vagy te uralkodsz rajta. Harma-
dik lehetőség nincs! Amint egy elhangolt zongorán a legjobb művész is csak 
hamisan tud játszani, s ahhoz, hogy ez megszűnjék, különböző feszítő, csa-
varó és egyéb szerszámokkal kell azt behangolni, úgy egy gyermek fizikális 
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valóságát, tehát testét, a pszichéjének burkát, csak fegyelmező eszközökkel 
lehet alkalmassá tenni saját lelkének, szellemének irányítására.

Amíg nem tanulja meg egy gyermek, hogy meddig tart saját szabadság-
köre, vagyis hogy hol kezdődik azoknak a szabadságkörük, akikkel együtt 
kell élnie, addig a kemény kéz hiánya sokkal többet árt, mint a szigor. A gyer-
mekneveléssel kapcsolatban alkalmazható e kijelentés: 'Aki rosszul szeret, az 
gyűlöl, és aki jól gyűlöl, az szeret!'

Jaj annak az orvosnak, akinél a legfőbb szempont nem az, hogy betege 
egészséges legyen, hanem az, hogy a beteg ne érezzen fájdalmat. Jaj annak a 
szülőnek, akinél a legfőbb szempont nem az, hogy gyermekével megtapasz-
taltassa azt, hogy fájdalmasan rossz neki az, ha ő rossz, hanem e helyett lel-
kizéssel akarja elhitetni gyermekével azt, hogy annak a rossznak a következ-
ményeit,  amit  ő tesz,  bár rossz,  de ezt  megtapasztalnia,  elszenvednie nem 
neki kell, hanem majd más szenvedi el helyette, pl. szülő vagy bárki más.

Drága Gyermekem! Van pokol! És ennek vannak fokozatai! Aki úgy 
akarja nevelni gyermekét, hogy az ne viselje tette esetleges fájdalmas követ-
kezményeit, az nagyon rossz szülő! Gyermeke számára nem a Mennyorszá-
got, hanem a poklot készíti elő!

A helyes nevelésben természetesen nemcsak fenyítés van, van jutalma-
zás is!

3. Társaddal kapcsolatban akkor teszed a legnagyobb jót, ha úgy élsz, 
hogy leolvashatja életedről az Én szeretetemet,  amely olyan igazság, mely 
szeretetben  nyilvánul  meg,  és  olyan  szeretet,  amely igazságban  nyilvánul 
meg!

Megáldalak a HATÁROZOTTSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1980.
Kérdező: JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Meggyógyulok-e valaha?
2. Mit tegyek a házammal?
3. Élettársat vállaljak-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. E témát ki kell tisztáznod magadban. Először is, egészségesen nem 

lehet meghalni. Márpedig meghalni kötelező! Másodszor pedig minden be-
tegségből meg lehet gyógyulni, ha ez válik javadra.

Aki azt vállalja, hogy igyekszik együtt élni betegségeivel, s tud arról, 
hogy minden betegség önismeretre akarja segíteni a beteget, az rá fog döb-
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benni arra, hogy a betegség nem rosszabb, mint az egészség, és az egészség 
nem jobb, mint a betegség!

Ha az emberek többet és mélyebben gondolnának arra, hogy milyen 
nagy felelősséggel jár az egészség, akkor még irigyelnék is a betegeket, akik-
nek szinte nincs más felelősségük, mint az, hogy ne panaszkodjanak folyton. 
Ezt pedig nem nehéz megtenni, ha valaki rájön arra, hogy sem jajgatással, 
sem panaszkodással nem könnyít fájdalmán.

Egy betegség fájdalmait lehet csökkenteni különböző fájdalomcsillapí-
tókkal, és lehet úgy is, hogy valaki megpróbál értelmet adni szenvedéseinek. 
Jób úgy gondolkodott, hogy ha elfogadta Istentől a jót, miért ne fogadná el a 
rosszat  is?  De  lehet  valami  kiegyenlítő  feladatnak  is  tekinteni.  Mindenki 
okozott már fájdalmat másoknak. Hát most ez kiegyenlítődik azzal, hogy va-
laki maga számára vállalja a fájdalmak elviselését. Velem nemcsak örülni le-
het együtt, de lehet szenvedni is! És ez is kitüntetés! E tudat is egyik módja 
annak, hogy könnyebben elviseld fájdalmaidat.

Természetesen, tégy meg mindent, hogy könnyítsd fájdalmadat, hogy 
elindulj a gyógyulás útján, de a többi már nem a te dolgod! Hidd el, hogy a te 
mennyei Atyád szeret téged annyira, hogy tudja, mit és miért engedjen meg. 
Mindig csak azt engedi meg, ami akkor is javadra válik, ha te ezt nem látod 
még most be. Istenben nem lehet sem túlságosan hinni, sem csalódni!

2. A házaddal kapcsolatban nem vállalhatom át a felelősséget tőled.
3. Jobban jársz, ha nem vállalsz társkapcsolatot. Azt azonban tudnod 

kell, hogy Én mindig melletted vagyok, soha el nem hagylak, és akárhogy 
döntesz, házzal, társsal kapcsolatban, Nálam mindig otthont találsz. 

Én viszont csak akkor találok otthont nálad a Magam számára, ha arra 
törekszel, hogy Velem építsd ki egyre jobban azt az élő, személyes kapcsola-
tot,  amelyet  imában,  szeretetszolgálatban gyümölcsöztetni  tudok számodra 
azért, hogy az örök boldogság ne csak egy szép álom maradjon, hanem az Én 
álmom megvalósulása legyen a te életedben.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

1981.
Kérdező: MILLIOMOS LESZEK?

Hozzá fogok jutni ötven millió dollárhoz?
HANG: "Drága Gyermekem! Annyit mondhatok, hogy Én soha nem ígértem 
sem neked, sem másnak pénzt.  Ennek ellenkezőjére  föl  szoktam szólítani 
embereket  azért,  hogy könnyebb legyen számukra üdvösségük biztosítása. 
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De pénzt nem ígértem soha senkinek! Olyan is történt, hogy valakit megkér-
tem arra, hogy pénzét vagy pénzének egy részét adja oda valakinek. De azt, 
hogy valaki  majd  valakitől  pénzt  fog kapni  bizonyos  feladat  elvégzésére, 
ilyet soha nem ígértem senkinek.

Ha engeded, hogy Lelkem irányítson, akkor minden munkádon az áldá-
som lesz, és mindig minden eszköz rendelkezésedre fog állni arra, hogy meg-
tehesd azt, amit szíved békéje, megnyugtatása érdekében meg kell tenned.

A "Boldogok vagytok, ti szegények (Lukács 6;20)" és "Jaj nektek gaz-
dagok (Lukács 6;24)" kijelentéseim semmiképpen sem egyeztethetők össze 
azzal, hogy valaki pénzt várhatna Tőlem. E kijelentéseim csak azzal egyez-
tethetők össze, hogy valaki pénzt adjon Nekem! "Amit egynek tettetek, ne-
kem tettétek (Máté 25;40, illetve Máté 25;45)"!

Jelen  életetekben  a  holisztikus  gyógymód  a  "legméregtelenítettebb" 
gyógymód, de mindaddig, amíg nem világosodik meg valaki előtt, hogy az 
egészség mekkora felelősséggel jár, semmiféle gyógymód nem teszi szebbé a 
földi életet!

Drága Gyermekem! Minden reggel kérd imádban áldásomat az elindu-
ló napodra, kérd őrangyalod oltalmát, és törekedj megszentelni, tehát Irántam 
való szeretetben vállalni az elinduló nap örömét, bánatát! Ennél fontosabb 
feladatod nincs! A többi az Én dolgom! A jövőd és a múltad nem létező va-
lóságok! A jelened az, ahol felépülhet lelked békéje, tehát boldogságod.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
******************************************************

1982.
Kérdező: A TILTOTT KAPCSOLAT NEM BOLDOGÍTHAT?

Miért nem válhat boldogítóvá egy tiltott kapcsolat?
HANG: "Drága Gyermekem!

Te játszol a tűzzel! Ne Engem okolj, ha összeégeted magad! Senki a 
világon  egyetlen  embert  sem  képes  boldoggá  tenni  Rajtam  kívül!  Nincs 
olyan ember a világon, akit Isten egy másik emberre teremtett volna. Isten 
sokkal jobban tiszteli, becsüli és szereti az embert, semhogy ilyet tett volna 
valaha! 

Te most bódult vagy, és ezért a fejeddel nem lehet beszélni! Pedig tud-
hatnád, hogy a Földön az ember nyaktól fölfelé ember!

Ne csak az egyik oldalt hallgasd meg! Beszélj az illető társával, család-
jával is! Ha tiszta és önzetlen a szeretet benned, akkor nem kell félned a vilá-
gosságtól, a nyilvánosságtól! Az ördög, a ködösítés szelleme mindent el akar 
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követni, hogy magáénak tudjon téged. Én tudok várni, de szeretnélek sok-sok 
fölösleges szenvedéstől megkímélni!

Senki boldogsága nem épülhet más boldogtalanságára! Te azt írod le-
veledben, hogy az illető elmondta neked lelki nyomorúságát. Hidd el, senki 
nem adhatja azt, amije nincs! Akinek nincs boldogsága, az nem is segíthet 
mást ezen az úton. A boldogságot vagy magatokban hordjátok azáltal, hogy 
otthont találjak bennetek, vagy összekeveritek a boldogságot a bódultsággal!

Boldogságod kulcsa a te szívedben, a te kezedben van. Az ajtód előtt 
állok...Jelenések könyve 3;20 !"

*******************************************************
1983.
Kérdező: ÁRTÓ SZELLEMEKRŐL

1. Miért engedted az ördögöket a disznókba menni?
2. Apámnak, öcsémnek és a háznak ártó szellemeit elűztem.
3. Újjászülettem?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Mivel az Istent szeretőknek minden a javukat szolgálja, az  Istent 

nem szeretőkkel  pedig úgysem lehet  mit  kezdeni,  ezért  teljesen mindegy, 
hogy hol vannak azok az ördögök, akik akadályozni akarják az Enyéim sze-
retetének kibontakozását!

Vannak viszont olyan jó szándékú emberek, akik csak akkor ébrednek 
rá, hogy mennyire fontos az Istenhez tartozás,  ha valami kár éri őket. Így 
azok a "disznótulajdonosok", akik ilyenek voltak, kegyelemnek foghatták fel 
állataik elpusztulását, mert így ráláthattak lelkük megmentésének útjára.

2. A Föld tele van szellemi lényekkel! Az ördögűzés néha jó, de nem 
kell ebből sportot csinálni! 

A szúnyogok ellen kétféleképpen lehet védekezni. Az egyik az, hogy 
szúnyogirtóval  lepermetezitek  azt  a környéket,  ahol  nagyon elterjedtek.  A 
másik  pedig  az,  amikor  bekenitek  magatokat  olyan  anyaggal,  amire  nem 
szállnak rá ezek a vérszívók. Van még egy harmadik lehetőség is. Nem mész 
olyan helyre, ahol szúnyogok vannak.

Az ártó szellemekkel nem egészen így áll a dolog. Nem, mert nem le-
het úgy lepermetezni őket, hogy elpusztuljanak, mivel ők halhatatlan szelle-
mek. De a második módszert lehet alkalmaznotok, sőt kell is, ha azt akarjá-
tok, hogy zavartalan legyen lelketek fejlődése.
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Kérnetek kell az angyalokat, hogy jöjjenek, járjanak át benneteket, és 
segítsenek nektek abban, hogy Lelkem irányításával, tehát Velem legyetek 
elfoglalva, és ne az ártó erőkkel. 

Tehát egyrészt az angyalokkal kell foglalkoznotok, és nem az ördögök-
kel! Másrészt  azzal  a feladattal  kell  elfoglalnotok magatokat,  amit  reggeli 
imáitokban Velem megbeszéltetek. Az egészen biztos, hogy nem jó, ha sokat 
foglalkozik valaki a szellemvilággal, hacsak nem az angyalokkal! A szemte-
len szellemek nagyon be tudnak zavarni ott, ahol sokat foglalkoznak velük. 

Velem, Jézussal, a mennyei Atyával, a Szentlélekkel, az angyalokkal, 
égi Édesanyátokkal, Máriával és a többi Földet már elhagyott szentekkel kell 
foglalkoznotok, és azzal, hogy mi a teendőtök, amelyet Irántam való szeretet-
ből naponta el kell végeznetek. Aki ezt teszi, azzal az ördögök nem tudnak 
mit kezdeni! Aki Hozzám tartozik, annak nem kell félnie az ördögöktől! Ne-
kik kell félniük az Enyéimtől!

3. Újjá nem lehet véletlenül születni. Abban a pillanatban, amikor tel-
jes szívedből átadod magadat Nekem, Lelkem újjászül téged! A te önátadá-
sodnak természetes  velejárója  az,  hogy Lelkem újjáteremt  téged!  Ez  soha 
nem marad el, ha átadtad magad Nekem! Bár Én valósítom meg az újjászüle-
tést, de nem Tőlem függ, hanem attól, aki tudatosan és feltételek nélkül átad-
ja magát Nekem.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

1984.
Kérdező: ZAVAR  A SZERTARTÁS KÖTÖTTSÉGE

1. Miért nem kérdezhetünk tanítás közben?
2. Gyóntatásról kérdezem a HANG-ot.
3. Miért perselyeznek a felajánlás előtt, alatt?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon sok olyan előadás van, amikor nem való belekiabálni az elő-

adó mondanivalójába, de előadás után lehet kérdezni. Ha te időt kérsz egy 
prédikátortól azért, hogy kérdéseidet feltedd neki, akkor a legtöbb prédikátor 
lehetőséget ad neked erre. A szertartások közben elhangzó tanítások nem al-
kalmasak ilyen kérdés-felelet párbeszédre. Ezen nem kell fönnakadnod.

2. A gyóntatás a papok egyik legnehezebb munkája. Nyilván nem ők 
találták ki. Amikor valaki valami rosszat tesz, ettől az egész világ rosszabb 
lesz, mert minden mindennel összefügg. Mindenkihez nem mehetsz el, hogy 
bocsánatot kérj azért, mert az általad elkövetett rosszal őt is bántottad. Jó, 
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hogy van valaki, aki a többi nevében elmondhatja neked, hogy bocsánatot 
nyertél.

Akik nem papnak gyónnak, azok előbb-utóbb pszichológusnak fognak 
gyónni komoly pénz ellenében. Igen, mert amint a test vagy kiveti magából 
azt az anyagot, amit nem tud megemészteni, vagy elpusztul tőle, úgy a lélek 
is vagy kiveti magából azt, amit nem tud feldolgozni magában, vagy belerop-
pan.

Más dolog az, hogy a  jelen gyóntatási forma már nagyon elavult. Mint 
tudod, minden rossz egy elrontott jó. A gyónás önmagában nagyon jó, de kö-
reitekben már nagyon elrontottátok.  Vannak azért  olyan helyek, ahol nem 
zárt  gyóntatószékben, nem térdelve, hanem normális, emberi körülmények 
között, megfelelő időt biztosítva végzik szentgyónásaikat azok, akik fontos-
nak tartják ezt magukra nézve. Ha elfogadod a Bibliát hitelesnek, akkor ott 
megtalálhatod  e  mondatot:  "Akinek megbocsátjátok  bűneit,  az  bocsánatot 
nyer..." (Jn 20;23). Ne akarjatok mindent kilúgozni az evangéliumaimból!

3. Valamikor a felajánláskor szedték össze azokat a kenyereket és a 
bort,  amivel  miséztek.  Ma pénzt  szednek össze ugyanezen cél  érdekében. 
Ezért van felajánláskor a perselyezés.

A perselypénzt mindig a templomra kell fordítani. Fenn kell tartani a 
helyet, és biztosítani kell a szükséges kellékeket, ha azt akarjátok, hogy le-
gyenek szentmisék. Persze, mint  mindent, úgy ezt is el lehet rontani. Bármi, 
amihez embernek is köze van, mindig ki van téve annak a veszélynek, hogy 
nem lesz tökéletes.

Légy elnézőbb másokkal, de soha nem légy elnéző önmagaddal!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
1985.
Kérdező: EGY RÁKOS ÉDESANYA MEGGYÓGYUL?

Egy háromgyerekes édesanya rákos beteg.
HANG: "Drága Barátom!

Amint a két lator azonos kereszten függött, s az egyik tudta, hogy para-
dicsomi körülmény várja, a másik pedig e reménynek nem lehetett birtoká-
ban, úgy a legsúlyosabb betegségek hordozói között is azok, akik helyet ad-
tak magukban Nekem,  az örök boldogság reményét  hordozzák szívükben. 
Kimondhatatlan tehát az a boldogság, ami erre az édesanyára, az Én édes 
gyermekemre vár!
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Azok pedig, apa és gyermekei, akiknek a földi élet poklát tovább kell 
szenvedniük, szintén úton vannak Felém! Csak rövid idő kérdése, és mind-
annyian meg fogjátok érteni, hogy mit is jelent a gyakorlatban ez: A SZERE-
TET ISTENE AZ ATYÁTOK!

Ha hisztek Nekem, akkor el tudjátok fogadni azt, hogy földi életetek 
nem valami véletlen műve, hanem nagyon is benne volt ebben minden Földre 
születettnek  beleegyezése!  Nagy vonalakban  feltétlenül,  de  gyakran  még 
részleteiben is akkor, amikor tisztán láttatok, tudatosan vállaltátok azt, amit 
most esetleg nagyon nem kívánatosnak gondoltok.

Hidd el, te is, feleséged is, a gyerekek is, ha újra kellene kezdenetek, 
újra ezt a sorsot vállalnátok magatokra, mert amit akkor láttatok, azt látnátok 
újra a legoptimálisabb körülménynek ahhoz, hogy megtaláljátok lelketek üd-
vösségét.

Te tudod, hogy Isten nem lehet kegyetlen, csak kegyes! Csak nem ér-
ted, hogy hogyan van ez. Ilyenkor lehet nagyon rádöbbenni arra, hogy milyen 
mérhetetlen nagy kincs az a HIT, ami élő kapcsolatot tud fenntartani Velem a 
legnehezebb körülmények közepette is.

Imáid áldásként szállnak vissza rád és családodra! Csak egy kis idő, 
amíg távol kell lennetek egymástól! 

Hiába adnám meg a lehetőséget feleségednek, hogy visszamehet hoz-
zátok, ha ide érkezett. Nem élne e lehetőséggel két ok miatt. Az egyik ok az, 
hogy innen is tud, sőt jobban és többet tud segíteni nektek, mint tehetné, ha a 
test börtönében élne tovább közöttetek. A másik ok pedig az, hogy itt már 
nincs szenvedés, nincs fájdalom, nincs nyugtalanság, nincs bizonytalanság. 
Itt minden nagyon világos, nagyon tiszta, nagyon átlátszó és nagyon boldogí-
tó.

Drága Barátom! Egyetlen imád, egyetlen fohászod sem hiábavaló!
Megáldalak a HIT-BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
1986.
Kérdező: SZIMBÓLUMOKRÓL

1. Mi az az ÉLET KÖNYVE, és kiknek neveit tartalmazza?
2. Mi az a pusztító utálatosság?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A szimbólumok nyelvén íródott  Jelenések könyve és sok prófécia 

nem tudja másképpen érzékeltetni veletek egy-egy valóság mélységét, tartal-
mát, nemcsak e mélység, e tartalom gazdagsága miatt, hanem felfogó képes-
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ségetek különbözősége miatt sem, csak ilyen képekben: 'élet könyve', 'pusztí-
tó utálatosság', stb.

Magad is   kitalálhatod,  hogy az örök boldogság, az örök világosság 
hona húzódik meg e kijelentés mögött: élet könyve!

Szó sincs arról, hogy már eleve meghatározott személyek lehetnek csak 
várományosai az örök boldogságnak. Hivatalos oda mindenki! De választott-
nak csak az mondhatja magát, aki ezt választotta! Aki választott, éspedig En-
gem választott, az a választott!

Amikor azt mondottam, hogy az Atya mindent átadott Nekem, akkor 
ebben a mindenben csak azok lehetnek benne, akik átadták magukat az Atyá-
nak. Senki nem adhatja azt, amije nincs. Ez áll az Atyára is!

2. A pusztító utálatosság szintén nem fogalmazható meg egy konkrét 
tárgyra, személyre, eseményre szűkítve! Amint ma beszéltek  erkölcsi fertő-
ről országotokban, s ezt nem lehet lokalizálni sem helyre, sem eseményre, 
sem személyre, éppen így a pusztító utálatosság is egy olyan gyűjtőfogalom, 
amelybe belefér minden, ami pusztító, ami utálatosság!

A világvégéről annyit, hogy az már kétezer évvel ezelőtt elkezdődött! 
Így fejeztem ezt akkor ki: "Betelt az idő... "(Márk 1;15). Tudom, te arra az 
időre gondolsz, amikor fölrobbantjátok a Földet. Hát valóban közel van az 
is,  de  még mindig  inkább lehetőség,  mint  bizonyosság!  Még mindig  van 
némi menekülési esély, ha az imádság és a böjt széles körben elterjed! 

Azt az időt óriási katasztrófák előzik meg, amikor Én eljövök az ég fel-
hőiben teljes hatalommal és dicsőséggel. Az új égnek és az új Földnek ideje 
még nem érkezett el! De a pusztító utálatosság egyre látványosabban mutatja 
magát! Legyetek hát éberek és imádkozzatok, mert bár úgy jön a vég, mint a 
tolvaj, de amikor lecsap, akkor nagyon hirtelen, nagyon váratlan és nagyon 
kegyetlen lesz.

Nem akarlak ijesztgetni benneteket! Nincs is okom rá, mert az Istent 
szeretőknek boldog pillanat lesz az! Föl fogjátok emelni fejeteket, örülni fog-
tok, mert elérkezett a ti megváltásotok! Örömötöket aztán már soha, senki el 
nem veheti tőletek!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1987.
Kérdező: ISTEN KÜLDHET VALAKIT POKOLRA?

1. Isten hogyan küldhet valakit a pokolra?
2. Hogyan hathatott Isten akkor rám, amikor nem figyeltem Őt?
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3. Honnan tudhatjuk, hogy szerepünkben vagyunk?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Isten soha senkit nem küld pokolra! Aki elfordul Istentől, az saját 
boldogságától fordul el, tehát a poklot választja. Azok, akik menekülnek a 
szembesüléstől itt a Földön, azok haláluk után is menekülni fognak, mert a 
halál nem változtat meg senkit! Aki természetellenes, tehát szeretetlen, tehát 
önző volt a Földön, az olyan marad a halála után is. Az önző, szeretetlen em-
ber a Földön is magányos, de itt el tudja bódítani magát. Magányos marad 
halála után is, de ott ez a bódulás nem lehetséges, mert az önismeret kínjai 
ezt nem teszik lehetővé. A Földön lehet menekülni az önismeret elől! Vagy-
is, ha valaki boldogtalan, az okolhatja mindig a másikat, a környezetet. A ha-
lál után ez nem lehetséges! És mégis ez a kényszer hajtja, űzi, égeti azt, aki 
benső sötétségével a külső sötétségre kerül. Isten nem teheti meg azt, hogy 
aki természetellenesen, tehát szeretetlenül élt,  az természetszerűen,  tehát a 
szeretet életét élő emberként boldog tudjon lenni.

2. Isten szeretetét semmi sem akadályozhatja. Isten akkor is hűséges, 
amikor te nem vagy hű Hozzá! Az Isten olyan, mint Én! Én olyan jó pásztor 
vagyok, aki keresem és meg akarom menteni azokat a bárányokat, akik el-
vesztek! Hallom bégetésüket. A tiédet is hallottam! Hallottam akkor is, ami-
kor te nem is gondoltál arra, hogy szíved sóhajai Engem kerestek akkor is, 
amikor rossz helyen kerestek! Te nem tudtál erről, de Én tudtam! Most már 
te is tudod. Légy is hálás Nekem azért, hogy nem hagytalak magadra!

3. Szereped nem komplikált! Jól írtad leveledben. A reggeli imáidban 
felmerülő gondolatok, türelem, szeretet, megértés, figyelem, fegyelem, báto-
rítás, hallgatás, megbocsátás, stb. ezek mind csodálatos szerepek, amelyek 
szebbé tudják tenni nemcsak a te életedet, de mindazokét, akikkel kapcsolat-
ba kerülsz. Sőt! Az ég angyalainak élete is növekszik fényben, örömben, ha 
benned felragyoghat az Én örömöm!
       Örömöd forrása az, hogy neved fel van jegyezve  a mennyekben!
      Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
1988.
Kérdező: HARMONIKUSSÁ TEHETEM PÁRKAPCSOLATOMAT?

1. Hogyan tehetem harmonikussá párkapcsolatomat?
2. Tanulmányaimban jó úton járok?
3. Mi a szerepe életemben az éneklésnek?

HANG: "Gyermekem!
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1. Ha egy láb vagy kéz kificamodott, akkor azt nem szabad lassan, óva-
tosan helyre igazítani. Csak gyors és radikális megoldást szabad használni a 
beteg érdekében. Így vagyok Én most veled!

Párkapcsolatodat  sehogy sem tudod harmonikussá tenni!  Ember em-
berrel harmonikus kapcsolatot kialakítani csak a felszínen képes. Elbódulásra 
mindig van lehetőség. De ez csak nagyon rövid távon és nagyon a felszínen 
ad némi látszatmegoldást!

Téged, aki már a teremtés kezdetén ott voltál a Mindenható tervében, 
nem alacsonyíthatlak le annyira (mint, bár tudatlanul, te teszed magaddal), 
hogy tüneti kezelést ajánljak, mert a tüneti kezelés a te esetedben nem más, 
mint a hazugságnak egyik formája.

Mivel nem bódultságra, hanem boldogságra teremtett lény vagy, ezért a 
menekülés helyett a szembesülést kell választanod. Szembesülnöd kell azzal 
az isteni renddel, amely veled sem tehet kivételt!

Tömören így mondhatom: Istenre teremtett lény vagy! Nem lehet szá-
modra fontosabb feladat a Földön, mint az, hogy Istennel építsd ki azt a har-
monikus kapcsolatot, amelynek lehetősége számodra adva van, és megvaló-
sulása rajtad áll vagy bukik.

Ember  emberrel  azért  sem  képes  harmonikus  kapcsolatot  kiépíteni, 
mert  e téren kettőn áll  ennek megvalósítása.  Istennel való kapcsolatodban 
nem így van. Csak rajtad áll!

Akkor találsz Istenre, ha Rám találsz. Ha Rám találsz, akkor feltétlenül 
el kezded keresni és meg is fogod találni  (Lukács 11;9) azt  a közösséget, 
amelynek tápláló forrása Én vagyok.

Visszatérve a kificamodott testrész hasonlatára, a helyreállítás után, bár 
a beteg a nehezén már túl van,  még hosszú az út a helyére rántott testrész 
normális használatáig. Így, ha Rám találtál, a lényeget elérted, de még hosszú 
az  út  ahhoz,  hogy állapottá  váljék  benned a  Velem kialakított  harmónia. 
Igen. A boldogságot nem adják ingyen a Földön. Pénzért sem! Kemény szel-
lemi munkát kell vállalnotok a gondolkodás-átalakítás terén, ha azt akarjá-
tok, hogy természetessé váljék életetekben az Általam felkínált és megkívánt 
szeretet (János 13;34)! E nélkül nincs boldog, harmonikus emberi élet!

2. Csak olyan tanulmányoknak van értelme, amelyek nemcsak a fejben, 
de a szívben is rendet akarnak teremteni. Tehát csak az első pontban elmon-
dott tartalmat szolgáló tanulmány lehet jó tanulmány!

3. Az éneklésnek pihentető, lazító, felfrissítő szerepe kell legyen mind-
addig, amíg valaki kereseti forrásnak nem akarja használni e képességét.
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Nagyon szeretlek, de ettől még te boldogtalan maradhatsz. Akkor le-
szel zavartalanul boldog, ha lakást vehetek szívedben!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1989.
Kérdező: BIBLIAI HELY MAGYARÁZATÁT KÉREM!

1. Lukács 4;18-19 magyarázatát kérem!
2. Melyik év lesz a pusztulás éve?
3. Újjászületés és Lélekkeresztség nem azonosak?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Az  említett  szövegrészben  tanúságot  teszek  arról  a  szerepemről, 

amit  magamra vállaltam azzal,  hogy lejöttem a Földre. E szerepemet  már 
Izaiás próféta megjövendölte!

Velem elérkezett hozzátok az Isten országa, és e pillanattól kezdve el-
kezdődött a Földön a világvége! Igen, mert Velem betelt az idő! Egyik példa-
beszédemben - Máté 22;4 - ugyanezt mondottam el, amikor arról a királyról 
beszéltem, aki, miután mindent elkészített a menyegzőre, hívni kezdte a ven-
dégeket, akik, sajnos, rendre kezdték kimenteni magukat.

2. Velem nemcsak betelt az idő, nemcsak az Isten országa érkezett el, 
hanem a pusztulás éve is! Amint egy fa elültetése nemcsak egy esemény, ha-
nem egy folyamat kezdete is, mivel e fa természetes fejlődése következtében 
a Napból és a földből kezdi magába asszimilálni mindazt, ami növekedésé-
hez szükséges, tehát rombol és épít, így az Én megjelenésem is, miként a ko-
vász, amely kezdi átjárni a tésztát,  valami olyasmit indított el, amiről Előfu-
tárom ilyeneket mondott: "A fejsze már a fák gyökerére tétetett (Máté 3;10)"! 

3. Ami pedig az újjászületést és a Lélekkeresztséget illet, erről a követ-
kezőt kell tudnotok:

A Földön minden ember életében meg kell történnie annak, hogy újjá-
szülessen, ha üdvözülni akar, ha nem akarja, hogy újra és újra leszülessék a 
Földre. Aki nem születik újjá, az nem mehet be az Isten országába (János 
3;3)! Ez az újjászületés történhet úgy is, hogy az illető nem vesz tudomást 
róla, amint lehet valakinek zsebébe nagy értéket betenni úgy, hogy nem vesz 
róla tudomást. Illetve nem is azt mondom, hogy nem vesz róla tudomást, ha-
nem azt, hogy nem jelent neki különösebben élményt, mivel saját benső han-
goltsága és külső körülményei (vallásos szülői nevelés, vallásos baráti kör) 
következtében egészen természetesnek tartja azt,  hogy ő Istent szerető,  és 
semmi akadályt nem gördít a Velem való találkozás elé.
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A Lélekkeresztség más!  A Lélekkeresztség fölkenetés  egy feladatra, 
küldetésre Lelkem által! Nekem nem kellett újjászületnem, mivel Szentlélek-
től és Máriától születtem! De Lélekkeresztségben Nekem is részesülnöm kel-
lett a felvállalt szerepem hitelesítése és gyakorlati alkalmazása miatt! Mind-
az, aki Lélekkeresztségben részesül, annak erről tanúságot kell tennie. Ezért 
kellett mondanom a názáreti zsinagógában e szavakat: "Az Úr lelke rajtam, 
azért kent föl engem..." (Lukács 4;19-).

A Lélekkeresztség tehát egy olyan istenélmény, amelyben erőt kap va-
laki arra, hogy tanúságot tegyen Isten szeretetéről,  és ilyenkor olyan isteni 
adományokat, karizmákat tapasztal meg önmagában, amelyek használatával 
szolgálni tudja embertársai lelki fejlődését!

Örülök tanulékony szívednek! Megáldalak !"
******************************************************

1990.
Kérdező: HELYES-E A PASSZÍV REZISZTENCIA?

1. A passzív rezisztenciával mi a helyzet?
2. A transzcendens hierarchiáról kérek véleményt!
3. Előre megálmodott események bekövetkezhetnek?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az általad felvetett magatartás morális értékét a célja adja meg. Ha 

valaki a passzív rezisztenciával hatalomra akar jutni, akkor az ilyen hozzáál-
lás  nem  hivatkozhat  arra  az  erőszakmentességre,  amelyet  Én  dicsértem! 
Nem, mert amit meg akar így szerezni, azt így megtartani nem lehet! Ha ez 
így van, akkor nincs értelme annak, hogy valaki ezt így szerezze meg!

Az erőszakmentes magatartás csak akkor hordozza az Én áldásomat, ha 
ezzel a magatartással semmiféle hatalmat nem akar szerezni magának az, aki 
így viselkedik, és ha az okossággal és az óvatossággal ez együtt jár. Bárány-
ként farkasok közé menni csak így szabad! E nélkül vagy álcázott hatalom-
vágy, vagy hebehurgyaság, vagy felelőtlenség.

2. Az általad említett információk a transzcendens hierarchiáról csak 
részben felelnek meg a valóságnak. Közületek bárki, még a legtökéletesebb 
elme is, ennek a világnak tartalmát csak szimbólumokban, csak tükör által 
homályban tudja érzékelni! Csak halvány sejtéseitek lehetnek arról, hogy mi-
lyen a szellemvilág.

Amit bizonyosan tudhattok, az az, hogy a szellemvilágban is van 
olyan, amit a szolgálat szelleme hat át, és van olyan, amit az uralkodás szel-
leme hat át. A szolgálat szelleme hatja át a mennyek országát. Az egyik pél-
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dabeszédemben ezt nagyon élesen állítottam elétek (Lukács 12;37). Az ural-
kodás szelleme hatja át az Istennek ellentmondó világot.

3. Nagyon nagy az olyan események száma, melyeknek bekövetkezte 
már nem áll a lehetőségek keretei között, mert mint folyamat, már feltartóz-
tathatatlanul elindult a látványos megvalósulás felé! Ennek megálmodásához 
nem  kell  semmiféle  kegyelmi  állapot.  Elég  hozzá  megfelelően  érzékeny 
idegzet, elég a befelé figyelésnek bizonyos fegyelme, és máris a tudat  és tu-
datalatti világotok közötti betonfal áteresztővé válik.

Aki azt tapasztalja önmagán, hogy ráérez bizonyos jövő eseményeire, 
hogy megálmodik jövőben bekövetkező dolgokat, az különösen igyekezzék 
élő kapcsolatot kiépíteni őrangyalával, s kérje gyakran az angyalok védő ol-
talmát. Ezzel még olyan tragédiáknak is elejét veheti, amelyek megvalósulá-
sa már folyamatban van! Nemcsak természeti csapásokat, közúti baleseteket, 
különböző betegségeket, de még háborúkat is meg lehet előzni, le lehet állí-
tani a jó szellemekkel történt kapcsolatok kiépítése által! Bárcsak minél töb-
ben elhinnék ezt az óriási lehetőséget!

Ti nemcsak médiumok által vagytok élő kapcsolatban a szellemvilág-
gal, hanem a szó legszorosabb értelmében közvetlenül is! Gondolj csak arra, 
hogy létbentartó módon mindenkiben jelen van Isten, erkölcsi értelemben pe-
dig mindig Lelkem beszél mindenkiből, aki olyat mond (vagy akár csak gon-
dol is), ami épít, buzdít, vigasztal!

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

1991.
Kérdező: GÁTLÁSOSSÁGRÓL

1. Előző életem végén előbbre jártam a hitben?
2. Gátlásos vagyok szeretetem kimutatásában.
3. Szeretnék könyvet írni, s így segíteni másoknak!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha valami probléma fölmerül benned, akkor ki kell tisztáznod ma-

gadban, hogy miért probléma számodra az, ami probléma, és ha ezt kitisztáz-
tad, akkor magad is fel tudod mérni, hogy érdemes vagy nem érdemes időt, 
energiát szánnod a probléma kitisztázására.

Miért fontos neked Hozzám fordulnod e kérdéssel, amit kérdezel? Mi-
ben visz előbbre, ha azt mondom, hogy nagyobb hittel rendelkeztél előző éle-
ted végén, mint most rendelkezel? Miben visz előbbre, ha ennek ellenkezőjét 
mondom?
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 Ha jól belegondolsz, belátod, hogy nem is lehet válaszolni kérdésedre, 
mivel nem cselekedetről, hanem egy állapotról van szó. Pontosan azért kel-
lett újra megszületned, mert állapotod nem volt alkalmas arra, hogy a szel-
lemvilágban megtaláld az alkalmas helyedet. Hatszor hat az harmincöt. Ez 
majdnem igaz. De pontosan annyira téves, mintha azt mondtam volna, hogy 
hatszor hat az ezer.

A különböző állapotok nem azonosak a különböző fokozatokkal. Tehát 
nem azért nem válaszolok érdemben a kérdésedre, mert nem akarok, hanem 
azért, mert nem tudok! Azért nem tudok, mert erre így válaszolni nem lehet. 
De mégis jó, hogy föltetted e kérdést, mert így lehetőséget adtál Nekem arra, 
hogy elmondjam a föntieket.

2. Te gátlásos vagy. Nem a szeretet kimutatásában vagy gátlásos, ha-
nem gátlásos vagy!

Szeretni annyi, mint jót akarni. Ezt a jóakaratodat gátlásos természeted 
módján mutatod ki. Tehát nem a szereteteddel van baj, hanem gátlásos ter-
mészeteddel.  Ennek gyökere olyan kisebbségi,  hiúsági  komplexus,  amely, 
mint  védekező mechanizmus,  megnehezíti  értékeid világosságra hozatalát. 
Lelked mélyén félsz a kudarcoktól, bár értelmeddel belátod, hogy célba csak 
az tud érkezni, aki vállalja az elesés kockázatát. Sőt, azt is tudod, hogy Én 
mindig föl foglak segíteni, ha Felém fordulsz. Neked jobban át kellene élned, 
hogy kudarcaid  is  csak látszatkudarcok lehetnek,  mert  Én azokat  minden 
esetben nemcsak tudom, de fogom is javadra fordítani!

3. Ami jelen életed jelen napjait illeti, Én mindent megadok neked ah-
hoz, hogy a jelened megszenteljed. Arra kérlek, hogy se a múltba, se a jövő-
be ne kalandozz el nagyon, nehogy újra éppen azt, amiért a Földre születtél, 
vagyis hogy a jelened megszenteld, tartalmassá tedd Velem, Bennem és Álta-
lam, kicsússzon a kezedből.

Megáldalak az ÁHÍTAT  és  az ALÁZAT  LELKÉVEL!"
*******************************************************

1992.
Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!

1. Közel állok az újjászületéshez?
2. Van-e számomra üzenet?
3. Kérem az újjászületés kegyelmét!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az ajtódban állok és kopogtatok! Ott vagyok szíved kapujában és 

kopogtatok! Nem kell mást csinálnod, mint őszintén megbánni bűneidet, és 
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halálosan komolyan kijelenteni, hogy elfogadsz Engem Uradnak, Megszaba-
dítódnak! Ha ezt megteszed akár egy templomban, akár egy szobában, akár 
egy csendes helyen, akkor újjászületésed már meg is történt! Hidd el, hogy 
Én  halálosan  komolyan veszem azt, aki Engem komolyan vesz! Ha nehéz 
ezt elhinned, akkor nézz a keresztre! Ha ekkor sem hiszed ezt el, akkor nincs 
is igazi bűnbánatod, nem is hiszel igazán Bennem!

2. Van! Minden reggel van számodra üzenetem. Alig várom, hogy le-
gyenek olyan reggeli imáid, amelyekben átadhatom üzeneteimet, áldásomat 
az elinduló napodra! 

Ha reggel megkérdezed Tőlem, hogy mi lesz aznap a teendőd, és e te-
endőt hogyan végezd el, akkor a te gondolataid ezekkel kapcsolatban az Én 
gondolataim lesznek, és tapasztalni fogod, hogy veled vagyok, Velem tölthe-
ted napjaidat,  és együtt járhatjuk azt  az utat,  ami végeredményben azonos 
Velem, a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és mindenkin se-
gítés útját.

3. Én pedig kérem tőled az újjászületésedhez szükséges lelki hozzáállá-
sodat.

Az  újjászületést  ne  keverd  össze  a  Lélekkeresztséggel!  Újjászületés 
nélkül nincs üdvösség. A Lélekkeresztség más! A nem személyválogató, a 
szerepeket kiosztó Isten a Lélekkeresztség által, tehát egy csodálatos istenél-
mény által ad olyan erőt, amely tanúságtevésre késztet, és ad karizmákat, te-
hát képességeidet megtisztítva, fölerősítve szolgálatra ken fel téged (Lukács 
11;13). Újjászületésre nem, de Lélekkeresztségre Nekem is szükségem volt 
földi életemben.

Megáldalak a NYITOTTSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

1993.
Kérdező: MINDENKITŐL SZABADDÁ KELL VÁLNOM?

1. Férjemtől is szabaddá kell válnom teljesen?
2. Beszéljek Rólad unokámnak? 
3. Probléma számomra Pál.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A teljes szabadságra minden embernek törekednie kell,  mert Isten 

Lelke csak azt tudja megfelelően irányítani, aki a teljes szabadságra törekszik 
2 Kor 3;17).

Az a szabad, aki minden külső és belső kényszer ellenére képes tenni 
az általa meglátott és belátott jót! Tehát az, akit nem határoz meg Istenen, te-
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hát  lelkiismeretén,  tehát  meggyőződésén  kívül  senki  és  semmi!  Helyesen 
csak az tud szeretni, aki szabad. Mivel a Földön minden folyamatban, törek-
vésben mutatkozik meg, ezért nem azon van a hangsúly, amit elértél, hanem 
azon, ami felé törekszel.

Túlságosan senki nem lehet szabad! Csak a megkötözöttségekkel kap-
csolatban lehet arról beszélni, hogy vannak nagyon és vannak kevésbé meg-
kötözöttek.

Állandóan törekedned kell arra, hogy egyre jobban megtanulj felada-
tokban, és ne személyekben gondolkodni. Tudom, hogy a gyakorlatban ezt 
nem lehet elválasztani, mert amikor Velem megbeszéled, hogy mi a teendőd, 
akkor e teendő személyekre lebontva fogalmazható meg. De mégis a feladat-
ra kell tenned a hangsúlyt, ha ki akarod, márpedig biztosan ki akarod védeni 
azt a veszélyt, hogy bűnrészes légy! Bűnrészes az, aki nem Rám való tekin-
tettel, hanem másra vagy másokra való tekintettel teszi azt, amit Rám való 
tekintettel nem tenne meg!

Mivel a teljes szabadságban megélt szeretet sem nem nélkülözi, sem 
nem igényli az érzelmeket, ezért arra kell törekedned, hogy senkivel, tehát 
férjeddel se légy megkötözött. Istent csak az szereti igazán, aki legalább elv-
ben abszolút első helyre tette Istent életében. Elvben tehát nincs második an-
nak, aki valóban Istent szerető! Nincs, mert a sorrendet különböző időben, 
különböző módon ez az abszolút Isten határozza meg!

2. Nemcsak megengedett, de kifejezetten kötelességed unokádnak be-
szélni Rólam. Mulasztással vétkezel, ha nem teszed ezt!

3. Jogosan probléma számodra Pál. Őt a legjobb szándék vezette, de 
beszéljen ő!

'Én, Pál, szeretettel kérlek benneteket, ne dobjatok rám követ! Próbál-
jatok megérteni! Engem nagyon bántott, hogy a zsidók nem vállalják azt a 
szerepüket, amelyet Isten szeretetétől kaptak! Nagyon bántott, hogy még én 
is üldöztem Jézust, s ezt vetítettem ki magamból olyankor, amikor túlbuzgón 
szemük elé akartam állítani, hogy mennyire más az ő szemléletük, mint amit 
Jézus kíván tőlünk.

Azt akartam érzékeltetni,  hogy Jézus a MINDEN, és ők a SENKIK! 
Magamra vetítve is ezt akartam megélni! Azt akartam érzékeltetni, hogy ők 
lehetnének az ELSŐ MINDEN, tehát nekik adatott meg, hogy félretegyék ha-
gyományaik béklyóit, mert olyan szabadságra kaptak meghívást, ami kegye-
lem, amit nem kiérdemelni, hanem elfogadni kell  Jézustól, a MEGSZABA-
DÍTÓTÓL!
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Az általam hangoztatott HIT-et olyan hűségnek gondoltam, amely által 
szabadon élhet mindenkiben Jézus úgy, ahogy akar!

Nagyon sajnálom, hogy teológiai felkészültségem szinte képtelenné tett 
arra, hogy tanulni tudjak Jézus apostolaitól. Tudták ezt ők is, és nem vonhat-
ták ki magukat az alól, hogy inkább tőlem tanultak, mint tanítottak volna en-
gem. Még Jézusom erkölcstanát sem fogták fel tisztán,  hát hogyan fogták 
volna fel azt, amiben ember az idők végezetéig csak tükör által homályban 
láthat!

Isten SZENT SZELLEME gondoskodott arról, hogy az evangéliumok 
megírása által azok, akik valóban szabadok akarnak lenni, tehát azok, akik 
nem különböző hatalmak uszályában érzik magukat biztonságban, hanem tu-
domásul veszik azt, hogy csak az állapotszerű vértanúság tud egy gyékényen 
árulni az ÉLET megnyerésével, ezek az emberek lesznek az idők végezetéig 
a világ világossága, a hegyre épült város, a tartóra tett égő gyertya, s így vo-
nul végig az ember földi történelmén Jézus öröme, sorsa, szenvedése és bé-
kéje.

Szeretettel  kérlek  benneteket,  értsétek  meg,  én  sem voltam különb, 
mint a Jézus előtti idők prófétái. Nekem sem lehetett olyan rend a fejemben, 
mint Jézusnak volt, s nem voltak az apostolok sem alkalmasak arra, hogy ne-
kem jézusi rendet felkínáljanak, mivel ez nekik sem volt a fejükben.

Ma már ti is látjátok, hogy a gondolkodás-átalakítás nem megy máról 
holnapra.  Kétségtelen,  hogy ennek nem gyorsítását  mozdítottam elő.  Erre 
nem is voltam alkalmas. De Isten SZENT SZELLEME ma is segít nektek ab-
ban, ha megfelelő nyitottság és tanulékonyság van bennetek, hogy az általam 
hirdetett teológia a helyére kerüljön, és az evangéliumokban fellelhető jézusi 
tanítás fénye megvilágítsa azokat a sötét foltokat, amelyek az én tanításom-
ban gyakran fellelhetők

Kérem értetek az Atyát, aki ugyanaz tegnap, ma és örökké!'
HANG: Drága Gyermekem! Pál szavai után ezt mondom neked: Örülök nyi-
tottságodnak!  Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
1994.
Kérdező: PÁRKAPCSOLATOMRÓL

1. Párkapcsolatom hogyan tudom megoldani?
2. Jó lesz-e nekem mesterem?

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Az mindenképpen érték, hogy a benned lévő kérdőjeleket nem nyo-
mod el magadban, hanem szeretnéd tisztán látni mindazt, ami veled kapcso-
latban van. Ez az a bizonyos első gomb, melyet feltétlenül jól kell gombol-
nod, ha nyugodt szívvel akarsz a jövőd felé fordulni!

Minden olyan ügyben, amelynek megoldása nem csak rajtad múlik, fel-
tétlenül világosan meg kell ismerned a másik fél álláspontját is, mert e nélkül 
Én a kapcsolatodba beleszólni nem tudok! Ha megismerted, ha kitisztáztad 
vele, hogy ő hogyan vélekedik további kapcsolatotokról, akkor ha nem tu-
dod, hogy mi a teendőd, fordulj Hozzám! 

2. E második kérdésedre sem válaszolhatok úgy, hogy levegyem vál-
ladról a felelősséget. Azért van józan eszed, azért teremtett téged Isten fele-
lős személynek, mert csak ezen az alapon tudod komolyan venni önmagadat, 
és azt az odaadottságot, amelyre az Én Lelkem hangolni akar téged, csak így 
tudod boldogítóvá tenni. A szófogadás mindig felelősség-áthárítás. A válla-
lás pedig mindig olyan szabad döntés, amelynek pontosan azért van erkölcsi 
értéke, mert vállalás, és nem szófogadás!

Boldogságod kettőnk kezében van! Te szabadon mondasz igent Mellet-
tem, Én pedig megáldom minden jó szándékú törekvésedet!

Ezt teszem most is! Megáldom szíved tiszta szándékát!"
*******************************************************

1995.
Kérdező: JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Ő az igazi, akivel szeretjük egymást?
2. Anyagilag rendeződik életem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kiábrándítalak!  Nem ő az igazi!  A  tiltott  fa gyümölcse általában 

mindig kívánatos, de mindig valami rossz indul el általa annak életében, aki 
vesz e fáról!

Meg kell mondjam neked, hogy ilyen, hogy "igazi", nincs is! Az a férfi 
viszont nemcsak, hogy nem az igazi, aki egy fiatal lánynak családi gondjairól 
panaszkodik, de egyenesen rossz!

Nagyon szeretnélek megmenteni sok-sok csalódástól és szenvedéstől, 
de amíg nem tanulod meg, hogy mikor és kire szabad nyitottnak lenned, ad-
dig nagyon nagy veszélyeknek vagy kitéve.

Senkinek a boldogsága sem épülhet mások boldogtalanságára. Ha az a 
férfi elhagyná feleségét és családját, nem valószínű, hogy azok repesnének a 
boldogságtól!
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Drága Gyermekem! A földi élet nem egy érdekes kaland, hanem egy 
halálosan komoly, szent feladat! Örök boldogságotok vagy boldogtalanságo-
tok múlik azon, hogy a Földön mire használjátok fel időtöket, szereteteteket! 
Vagyis  az,  hogy mit  csináltok,  és  amit  csináltok,  azt  hogyan csináljátok! 
Messzire nézzen, aki élni akar! A vágyak nem a boldogság, hanem a bódult-
ság felé irányítják azt a kis lélekvesztőt, amit az emberi élet ladikjának nevez-
tek! A boldogság felé a kemény, fegyelmezett jó akarat, ami a szeretetnek a 
másik neve, viszi életetek ladikját. Nagy árat kell fizetnie annak, aki vágyai-
ra, és nem Istenére hallgat! Csak annak az életén van Isten áldása, aki Belém, 
Jézusba kapaszkodik!  Egyedül  Én vagyok az AJTÓ, amely a boldogságra 
nyílik. Több ajtó nincs! Ti emberek, akkor szeretitek egymást helyesen, ha 
efelé  az  AJTÓ felé  segítitek  azt,  akivel  kapcsolatba  kerültetek.  Az szeret 
benneteket helyesen, aki efelé az AJTÓ felé terel benneteket.  Aki nem ezt 
teszi,  az  bármennyire  is  hangoztatja,  hogy szeretet  van  benne embertársa 
iránt, hazudik! A hazugság soha senkit semmi rossztól meg nem szabadíthat. 
Csak az IGAZSÁG szabadít meg titeket, és ez ÉN vagyok (János 8;32)!

2. Ami pedig az anyagi problémákat illeti, ezek szolgálják azokat, akik 
átadták magukat Nekem, és uralkodnak azokon, akik szolgáivá váltak ennek! 
Aki az anyagiakra éhezik, az olyan étellel eteti magát, amelyből kivonták a 
tápszert. Bármennyit eszik belőle, éhes marad!

Az az Isten, aki egy egész népet negyven éven keresztül a pusztában 
etetett, itatott, ruházott, az ne gondoskodna azokról, akik az Ő kedvében jár-
nak?! Ne gondoskodna gyermekeiről? Csak annyit kell elhinnetek, hogy töb-
bet értek a verebeknél!

Az viszont,  aki nem Isten kedvében jár, az keresse és kérje attól  az 
anyagi biztosítékot, akinek kedvében jár!

Megtérés nélkül nincs Rám-találás. Aki Engem megtalál, az Életet ta-
lál, saját boldog ÉLETÉT! 

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

1996.
Kérdező: MEGVÁLTOZHAT EGY ALKOHOLISTA?

Alkoholista férjem megváltozik? 
HANG: "Drága Gyermekem!

Férjed életében döntő az, hogy milyen tanúságot von le balesetéből. Ha 
csak annyit, hogy ezután jobban kell vigyáznia, akkor sokkal nagyobb baleset 
fogja őt  érni! Ha azt vonja le, hogy most van ideje elgondolkodnia azon, 
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hogy mire használta fel eddigi életét, és hogyan gondolja a további életét úgy 
alakítani, hogy ne kelljen félnie a haláltól sem, akkor megérti, hogy semmi 
nem volt véletlen, és mindaz, ami vele történt, javára történt.

Férjed sorsa az ő kezében van! Te annyit tehetsz, hogy gyakran Nekem 
ajánlod őt, és könyörögsz azért, hogy megtérjen és éljen. Ennél többet nem 
tehetsz. Senkit nem lehet akaratától függetlenül az üdvösség útjára ráirányí-
tani!

Amikor a HANG-ot kérdezed, akkor Én csak arra tudok neked elirá-
nyítást adni , ami a te benső békéd megőrzését illeti. Persze ez a  csak szá-
modra a MINDEN!

Imádra nem azért van szükség, hogy Én jobban segítselek téged, ha-
nem azért, mert imáid által a te szíved szeretetének sugárzása erőteljesebb 
lesz férjed felé,  és  így neked is,  neki  is  előnyére válik  minden fohászod. 
Amennyiben jó akarat van benne, annyiban, éppen e sugárzás ereje által, el 
tudja  hárítani  az  előtte  tornyosuló  akadályokat.  Azt  mondom,  tornyosuló, 
mert az alkohol által megkötözött ember  nagyon magatehetetlen tud lenni. 
Ez az egyik legsátánibb kötelék a földi ember számára!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

1997.
Kérdező: NEMCSAK AGRESSZIÓ ELNYOMÁSA A KÖRÖMRÁGÁS!

(Egy tízéves leány kérdez.)
1. Miért rágom a körmömet?
2. Miért fáj a fejem az autóban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Erre az első kérdésedre egyszerűen tudok válaszolni. Azért rágod a 

körmödet, mert még nem hallgatsz a jobbik eszedre! Helyetted ezt senki nem 
tudja elhagyni.  Akkor fogod elhagyni,  ha már  érettnek érzed magad arra, 
hogy e téren is uralkodni tudj magadon.

Nagyon sokan indulnak el úgy a fejlődés útján, hogy rágják körmüket! 
De azok, akik törekednek arra, hogy uralkodjanak magukon, mind le tudnak 
szokni erről. Ez nem betegség, amely ellen különböző orvosságokat kellene 
szedned, hanem egy olyan kisbaba-korban megrögzült szokás, amit minden 
normális ember előbb-utóbb kinő!

2. A fejfájás már más dolog. Ez nem olyan, mint a körömrágás. A kö-
römrágást nem szoktátok örökségként magatokkal hozni, de azt, hogy amikor 
valaki  autóval  utazik,  megfájdul  a  feje,  gyakran  öröklött  érzékenységként 
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hozzátok magatokkal. Vannak erre orvosságok is, és vannak olyan úgyneve-
zett  pszichoterápiás módszerek is, amelyek csökkenteni, sőt megszüntetni is 
képesek ezt az érzékenységet. 

Ha nem hátul, hanem elől ülsz az autóban, akkor szinte biztos, hogy 
nem fájdul meg oly könnyen a fejed. Buszon és vonaton pedig nem jó, ha az, 
akinek ilyen érzékenysége van, háttal ül a menetiránynak. Az eszeteket oko-
san használjátok, mert ezért kaptátok!

Örülök neked, és nagyon szeretlek téged! 
Imádkozd el a Miatyánkot! Megáldalak!"

*******************************************************
1998.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK, DE TEHETETLEN VAGYOK!

1. Nem tudok segíteni barátnőmnek?
2. Református kiadványokat adhatok katolikusoknak?
3. Nehezen tudok felkelni.

HANG: "Drága Gyermekem!
Már  régóta  csak  három  kérdésre  válaszolok.  Az  eddig  megjelent 

HANG-könyvekben legalább tízezer kérdésre válaszoltam már. Ha elolvas-
sátok válaszaimat, alig lesz kérdeznivalótok.

1. Segíteni csak azon lehet, aki maga is akarja! Csak az a virág tudja 
kibontani szirmait, amelyik reagálni tud a napsugárra. Valamikor ezt mon-
dottam: "...még a  port is rázzátok le lábatokról" (Márk 6;11)! Akinek "nincs 
kedve" arra, hogy Istené legyen, ott nincs keresnivalója Isten gyermekeinek. 
Majd, amikor eljön a 'jaj istenem'-ezés órája, akkor másképpen fognak gon-
dolkodni az ilyen lelkek! Csak nehogy akkor már késő legyen!

2. Bárki bárkinek bármilyen könyvet ajánlhat, ha úgy ítéli meg, hogy 
nincs ellentétben a Bibliával! Isten nem felekezetekben gondolkodik! Nincs 
felekezeti Mennyország! Az viszont nagyon valószínű, hogy bármely feleke-
zet vezetője, ha számára nem Én, hanem a felekezete a legfontosabb, akkor 
nem fogja jó szemmel nézni, ha nem saját felekezete könyveit ajánlod az ő 
báránykáinak!

3. A reggel általában este kezdődik! Aki hozzá tudja szoktatni magát 
ahhoz, hogy időben feküdjön le, az fel is tud majd kelni időben! Az is na-
gyon fontos, hogy ne akármilyen gondolatokkal hajtsd álomra a fejedet. Ha 
az ég angyalai társaságában készülsz lepihenni, akkor alvásod nyugtalansága 
feltétlenül lecsendesedik, és ezek a jóságos szellemek gyógyító hatással lesz-
nek tudatalatti világodra. Ennek pedig feltétlenül az lesz a következménye, 
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hogy a vallásosság ördöge elerőtlenedik veled szemben, s nem fogsz olyan 
sugallatokat  érezni  magadban,  amelyek  rendkívüli vallásos  magatartásra 
kényszeríthetnének! 

Isten Lelke a REND LELKE, és nem a rendkívüliség lelke! Hidd el, az 
Én Lelkem soha nem kíván olyat senkitől, hogy egy szál ruhában nekiindul-
jon az éjszakának és letérdeljen a sárban! Ez akkor is így van, ha valaki ilyen 
vállalkozás után benső örömet érez! Az Én Lelkem soha senkinek az életé-
ben nem kapcsolja ki a józan ész használatát! Magam is mindig  ÉSZNÉL 
voltam, és gyakran figyelmeztettem tanítványaimat és rajtuk keresztül termé-
szetesen mindannyiotokat, hogy legyetek józanok, éberek, és vigyázzatok!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

1999.
Kérdező: AKI TESTILEG, LELKILEG BETEG

Egy testi-lelki betegről kérek véleményt!
HANG: "Kedves Barátom!

Jobb, ha megfordítod a szórendet. Egy lelki-testi betegről kérdezel. Jó, 
rossz egyaránt  belülről  indul el kifelé, és nem kívülről  befelé! Már kétezer 
éve, hogy felszólítottalak benneteket a gondolkodás-átalakításra, és még ma 
sem érzitek át igazán ennek a súlyát!

Akiről kérdezel, annak képtelenség kívülről segíteni, amikor belülről 
van a betegségének góca! Csak tüneti kezelést kaphat kívülről, de az vég-
eredményben nem old meg semmit, csak kissé elodázza a bajt, s az felerő-
södve, egy nagy vargabetűvel visszatérve, újra figyelmet követel magának.

Nagy gond számotokra a Földön, hogy aki a testre koncentrál, annak 
lelkét nem lehet gyógyítani. Márpedig, aki beteg, az csak sokadik lépésben 
hajlandó elfordulni a testtől, és ráfigyelni arra, hogy lelkében keressen és ta-
láljon megoldást. Ez magyarul azt jelenti, hogy csak megtért emberrel tudok 
érdemben szót érteni. Amíg ez nem történik meg, addig csak azt tudom ten-
ni, hogy minden rendelkezésemre álló eszközzel a megtérés irányába terelve 
őt tegyem azt, amit tehetek érte!

Megtért embernek nem az mondható,  aki azt  mondja magáról,  hogy 
megtért, hogy hisz Istenben, imádkozik, igyekszik jót tenni, és arra törekszik, 
hogy parancsaimat megtartsa! Nem! Aki erre törekszik, az megtérés nélkül 
előbb-utóbb zúgolódni fog Ellenem és mások ellen, és nem fogja megérteni, 
hogy miért nem vehetett le Engem eddig a lábamról, miért nem alkalmazko-
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dom hozzá, és miért nem tudja elérni azt, hogy mások igazodjanak, formá-
lódjanak szándéka szerint!

Az természetes, hogy aki megtért, az hisz Istenben, az imádkozik, az 
teszi a jót, és törekszik arra, hogy parancsaimat megtartsa! De ez KÖVET-
KEZMÉNY! Tehát a legjobb esetben is második lépés! Az első lépés, ami a 
lényeg, az az, hogy a megtért ember belül, a lelkében kettős hazataláltságot él 
meg. Az egyik az, hogy ő otthon van Nálam, a másik az, hogy Én otthon va-
gyok nála! A megtért embernek esze ágában sincs, hogy önön békétlenségé-
ért, betegségéért, bajáért, gondjáért mást vagy másokat hibáztasson! Nincs, 
mert nincs is békétlensége!

A beteg, akiről kérdezel, az vagy igyekszik megkönnyíteni saját életét 
és ezzel a tiédet is, vagy nem erre törekszik, és akkor egy meg nem tért em-
ber rendre árnyékot fog vetni életedre. Feltétlenül belülről kell gyógyulnia, 
ha azt akarja, hogy testileg is egészségessé váljék!

Megáldalak a TÜRELEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2000.
Kérdező: GONDOM TÖBB IRÁNYÚ

1. Gondban vagyok barátom miatt!
2. Anyám nehéz természetű.
3. Gyermekemet szeretném jól nevelni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amit leveledben leírtál, az egyértelművé teszi, hogy elviselhetetlen 

terhet veszel magadra, ha tovább is ápolod az említett kapcsolatot! E kapcso-
latban nem tudok melléd állni! Nem, mert valamiképpen a Szentlélek elleni 
bűnt vállalod, amikor lelked mélyén magad is azt éled meg, hogy nem tudtok 
megfelelni egymás elvárásainak. Ha ilyen lelkiállapotban nem tudsz határo-
zottan ellene mondani egy ilyen kapcsolatnak, akkor később keserves kínok 
között fogod belátni súlyos tévedésedet, s akkor már sokkal nehezebb lesz 
helyreállítanod lelked egyensúlyát.

2. Abban segíteni fogok, hogy anyád nehéz természetét el tudd viselni, 
ha Belém kapaszkodsz olyankor, amikor gyengének érzed magad! Bennem 
nem lehet csalódni! Aki elfogad Engem, annak nem a keresztje lesz kisebb, 
hanem az ereje nagyobb! Igen, mert az Én erőm rendelkezésére áll annak, aki 
hisz Bennem! Ezt megígérhetem neked! Fontos, hogy ne akard anyádat ne-
velni, és tanulj meg hallgatni! Ha erre ügyelsz, akkor meg fog maradni egyé-
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niséged, és olyan önismeretre jutsz,  amely késztetni  fog arra, hogy Velem 
többet és mélyebben foglalkozz!

3. Gyermekedet ne vedd kis felnőttnek, mert nem az! Feltétlenül neked 
kell őt irányítanod, és nem szabad engedned, hogy ő irányítson téged. Hosszú 
távon sok szenvedést tud kikerülni az, aki nem engedi, hogy saját anyja és 
saját gyermeke a fejére nőjön. Erre kell törekedned! Velem minden jóra ké-
pes vagy! Elsősorban saját boldogságod, benső békéd biztosítására!

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

2001.
Kérdező: LEHET VALAKI ÁTOK ALATT MÁSTÓL?

1. Egy ateista átka lehet érvényes?
2. A múltamat vezekelem, és a jövőmet készítem elő?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nemcsak egy ateista, de minden szellemi lény átka visszaszáll arra, 

akitől az átok elindult. A szellemvilág lakói már régen tudják ezt, azért nem 
is mondanak átkot. Átok helyett inkább az ijesztgetéseknek legkülönbözőbb 
formáit választják, hogy a bennük lévő nyugtalanságot kivetítsék magukból.

Neked van egy óriási segítőd, ez pedig a humorod! Ez a legjobb fegy-
ver azok ellen a szellemek ellen, akik szeretnék megkeseríteni életedet.

Tudatom veled, hogy semmit nem árthatnak neked a szemtelen szelle-
mek mindaddig, amíg nem kezdesz velük cseverészni.  A humor mellett  a 
nagyvonalúság az az eszköz, ami képes föléje emelni téged a titokzatos ese-
mények fölé. Az Én irántad való szeretetem biztosítja angyalaim jelenlétét 
életedben, s így feltétlenül pórázra kötött lehetőségük van azoknak, akik za-
vart akarnak kelteni bennetek, körülöttetek. - A szenteltvíz jó a háznál! Jó 
egy Mária-érem a párna alatt is! De a legjobb az egészséges elfoglaltság! A 
szemtelen szellemek nem bírják sokáig elviselni, hogy ne velük foglalkozza-
nak! Annyira lealázó számukra, hogy messze elkerülik azt a személyt, helyet, 
ahol semmibe veszik őket. Szeress hálát adni! Szeress dicsőíteni! Szeress kö-
szönetet mondani! Ha ez árad belőled az ég felé, akkor ez olyan tiszta légkört 
teremt körülöttetek, amely az ártó erőknek szinte kibírhatatlan! 

2. Jól gondolod! Éppen eleget kóvályogtál már a létben! Ideje, hogy át-
éld mostani testedben azt az újjászületést, mely hatására megtalálhatod vég-
leges  helyedet  Isten Országában.  Örülök,  hogy volt  bátorságod megfogal-
mazni ezt: vezekelni a múltért és készíteni a jövődet!
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Kimondhatatlan szeretetem hatásának egyre jobban engedtek! E benső 
tanulékonyság hozza meg számotokra azt az áldást, amiért lejöttetek a Föld-
re, és ami égi lényekké minősít benneteket!

Megáldalak a BÉKE és az ÖRÖM LELKÉVEL!"
*****************************************************

2002. 
Kérdező: EGY KÍVÁNSÁG TELJESÜLÉSÉRE VÁGYOM!

Nekem szánta Isten azt, akit szeretek?
HANG: "Gyermekem!

Akinek annyi a tapasztalata, mint neked, annak tudnia kéne, hogy má-
sok boldogtalanságán nem lehet boldogságot építeni! Te még mindig olyan 
délibábot kergetsz, amelyről magad is tudod, hogy délibáb! Még a legjobb 
esetben is röpke, szinte alig mérhető időt élhetnél meg bódulatban, tehát nem 
boldogságban, ha kívánságod teljesülne!

Nagyon  szeretném megértetni  veled  is,  hogy megtérés  nélkül  nincs 
benső béke, és a megtérés lényege nem az, hogy valaki elhiszi Isten létét. Az 
sem megtérés, ha kérésekkel ostromolja valaki az eget. Megtérésről csak ak-
kor és csak ott lehet beszélni, amikor és ahol valaki mindennél fontosabbnak 
tartja azt, hogy ő teljesítse Isten akaratát, és semmiképpen sem akkor és ott, 
ahol valaki azt szeretné, ha Isten teljesítené az ő akaratát! 

A bűn állapota éppen az, amikor e két akarat metszi egymást, és valaki 
nem akar, vagy úgy gondolja, hogy nem tud dönteni Isten akarata mellett. Is-
ten nincs jelen a bűnben! A bűn léte nemcsak Isten nemlétét jelenti, hanem a 
boldogság nemlétét is! Te most ebben az állapotban vagy! 

Én hiába szeretlek az életemnél is jobban téged (valóban úgy szeretlek, 
mert azt az életemet, amelyet feláldozhattam érted, azt feláldoztam!), ez nem 
nyugtathat meg!  Csak az tud lelked mélyén megnyugtatni, ha te akarod sze-
retni Istent teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. (Ez az első és 
legfontosabb parancsolat! Máté 22;37)! Az teljes képtelenség, hogy valaki e 
nélkül  boldog lehetne!  E nélkül  csak bódultságban lehet  elmerülni,  de az 
pontosan ellenkezője a lelki ébredésnek. Csak ha Engem elfogadsz legfőbb 
irányítódnak, akkor tudlak vezeti azon az úton, amelyen rátalálhatsz a szá-
modra kijelölt otthonodra!

Szeretlek és várlak!"
*******************************************************

2003.
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Kérdező: SZERETNÉK ISTENNEK TETSZŐ LENNI!
1. Életem Istennek tetsző-e?
2. Létbiztonságot teremtő munkámon Isten áldása van? 
3. Szeretetemet viszonozza-e kiválasztottam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Erre a kérdésedre csak napra lebontva tudok választ adni. Ha reggel 

Velem kezded a napot, s este átgondolod Előttem, hogy mennyire figyeltél 
napközben Rám, akkor meg fogod tudni fogalmazni kérdésedre a válaszo-
mat.

A földi életben sem az érzelmeket,  sem a jól  sikerült  eredményeket 
konzerválni nem lehet. A jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden 
mulandó!

2. A munkára teremtett ember sem lehet rabja a munkának! A véglet, 
amelyektől tartózkodnod kell: a lustaság és a hajsza! Nemcsak az a lusta, aki 
nem csinál semmit, hanem az is, aki nem azt teszi, amit tennie kellene. A 
lustaságnak e második formája még veszélyesebb, mint az első. Nem csinálni 
semmit nem lehet sokáig! De nem azt csinálni, amit kell, ezt egy életen át ké-
pes a lusta ember!

Minden olyan munkán áldásom van, amely által szebbé válik valakinek 
az élete!

A hajsza a menekülésnek, az elbódulásnak egyik formája! Minden rit-
muszavartól tartózkodnia kell annak, aki az Én harmóniámat elfogadni akar-
ja. Békét csak annak tudok adni, aki időt szán Rám!

3. Nem viszonozza szeretetedet a kiválasztottad! Nem arra van teremt-
ve! Mint ahogy te sem arra vagy teremtve, hogy az ő szeretetét viszonozd! 
Mindenki arra van teremtve, hogy földi életében felismerje azokat a magával 
hozott, esetleg magára szedett benső görcsöket, gubancokat, amelyek akadá-
lyai a szív tisztaságának. Csak a tiszta szívűek boldogok, mert  ők látnak! 
Már itt a Földön is valamiképpen látják Istent ( Máté 5;8)!

Drága Gyermekem! Szívem szeretetével szeretnélek átmelegíteni, hogy 
benső látásod kitisztuljon. Ezt csak akkor tudom megtenni, ha elhiszed, hogy 
minden értelmes megoldás kulcsát csak Nálam találhatod meg!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2004.
Kérdező: MI BETEGSÉGEM GYÖKERE?

1. Betegségem lelki eredetét kérdezem.
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2. Jó úton haladok?
3. Sok segítőm közül melyik az, aki valóban segítőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Magadnak kell tudnod megbocsátani! Nem arról van szó, hogy meg-

ideologizáld tetteidet,  hanem arról, hogy elismerve hibáidat, bűneidet, pró-
báld elfogadni azt, hogy Én nem olyannak szeretlek, amilyen szeretnél lenni, 
hanem olyannak, amilyen vagy!

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem szeretném, ha olyan len-
nél, amilyennek látni szeretnélek, de az első lépés, az alap az, hogy olyannak 
szeretlek, amilyen vagy. Ha ezt megérted és elfogadod, akkor közösen fo-
gunk dolgozni azon, hogy megfelelő irányba induljon el lelked fejlődése, ké-
pességeid kibontakozása.

2. Nem úgy van, hogy ha valaki egyszer rátalált a helyes útra, akkor 
már végérvényesen úton van! Azért nincs ez így, mert e szó, ÚT, fejlődési 
irányt jelöl. Fejlődés mindenképpen van, de az iránya szinte minden esetben 
cikcakkos, vagyis nem nyílegyenes! Ezért csak azt mondhatom, hogyha Rám 
találtál,  akkor naponta kell  megvizsgálnod, korrigálnod, pályamódosítással 
helyreállítanod lelked fejlődésének irányát.

3. A legjobb segítődet sohase magadon kívül keresd! Lelkem temploma 
vagy! Lelkem az örökélet lehelete benned! Lelkem az örök élet szemüvegén 
át mérlegel mindent! Benned is! És tudomásodra hozza, ha az, amit vállalsz, 
súlytalan az örökélet mérlegén!

A legjobb segítőd tehát a benned élő Lelkem, aki gondolataidra, szava-
idra és cselekedeteidre így kérdez rá: Mi ez az örökkévalósághoz képest?! 

Megáldalak az ERŐ és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 
*******************************************************

2005.
Kérdező: HALOTT GYERMEKEMRŐL

Gyermekem 22 éves korában meghalt baleset következtében.
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon szeretném, ha nem vennéd banális dolognak azt, amit mondok 
gyermekeddel kapcsolatban, de akárhogyan veszed, a legtisztább igazságot 
mondom, amikor azt mondom, hogy te magad is, amikor már itt leszel, hálát 
fogsz érezni szívedben azért a balesetért!

Gyermeked már születése előtt nagy valószínűséggel látta előre földi 
életének végét! Ezért bizonyos öröm is eltöltötte, hogy a földi élet poklából 
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csak parányit kell megélnie. Ő és angyalaim is nagyon dolgoztak azon, hogy 
te ne sérülj meg végzetesen e baleset következtében.

A ti mennyei Atyátok sok embernek sok megtapasztalást enged meg 
annak érdekében, hogy sok csalódás után ráébredjenek az egyetlen megoldás-
ra, tehát arra, hogy véget vessenek annak a kóválygásnak, melyet önfejűsé-
gük rájuk kényszerít a létben, s találják meg az egyetlen megoldást, azt, hogy 
csak az érték, ami az örökélet mérlegén is érték!

Te nem adhattál többet gyermekednek a lényeg megtalálásának érdeké-
ben, mint amit adtál. Ezért további élete sem neki, sem neked nem jelentett 
volna többletet  lelketek fejlődésében. Te bizonyos értelemben még többet 
nyertél azzal, hogy ő elment, mint ő, mivel neked kevesebb eszköz állt ren-
delkezésedre elmélyülni Bennem, mint neki.

Az mindenképpen jó, ha imádkozol érte, mert minden imádságnak ál-
dást formáló ereje van, ha bizalommal párosul, ha célja az, hogy belesimul-
jon Atyám akaratába. A szeretet nem téphető szét! A szeretet Isten, aki mind-
annyiotokban egy és ugyanaz!

Életed hogyan tovább-jára naponta kell Hozzám fordulnod, és együtt 
kell meghatároznunk, hogy miképpen lehetne egyre tartalmasabbá tennünk 
napjaidat.  Szeretetem kimeríthetetlen,  és nem ismer kihagyásokat!  Mindig 
érted vagyok benned!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2006.
Kérdező: BÁNTÓ SZELLEMEK GYÖTÖRNEK!

1. Régóta nincs nyugtom!
2. Mit tegyek nagyobbik fiamért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Évekkel  ezelőtt  valóban  nagyon  elvékonyodott  benned  az  a  fal, 

amely általában zavarmentesen el tud választani benneteket a szellemvilág-
tól. De azért most sincs elveszve semmi!

A hit területe egy olyan küzdőtér, amelyen meg kell tanulnod, hogy a 
jó szellemek erősebbek, mint azok, akik ártani akarnak az Én gyermekeim-
nek. Amikor azt mondottam, hogy Én legyőztem a világot, akkor nemcsak az 
érzékelhető anyagi világra gondoltam. Sőt, elsősorban nem erre! Én győzel-
met arattam a fölött a szellemvilág fölött is, amely nyugtalanítani akar min-
denkit, mivel benső nyugtalanságát kénytelen kivetíteni ott, ahol erre lehető-
séget kap.
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Ezért mondom, hogy a hit egy küzdőtér. Úgy kell tenned, mintha hin-
nél! A hit edzése így történik: El kell hinned, és természetesen gyakran, min-
den reggel kérned kell őrangyalodat és több angyaltestvéredet is, hogy járják 
át benső világodat, s így erősítsék idegrendszeredet, hogy mosolyogni tudj a 
szemtelen szellemek próbálkozásain, ahelyett hogy bánkódnál miattuk. Ott, 
ahol nem veszik őket komolyan, nem érzik jól magukat, és hamarosan ma-
gadra hagynak!

2. Kettős feladatod van fiaddal kapcsolatban. Az egyik az, hogy soha 
ne segítsd őt abban, amit nem tartasz jónak. Főleg anyagiakra gondolok. A 
másik az, hogy ismerd fel, hol ér véget a te szabadságköröd vele kapcsolat-
ban, s azt tartsd tiszteletben csakúgy, ahogy feltétlenül keményen ellen kell 
állnod, ha ő ezt át akarja lépni.

Annak nincs értelme, hogy bárki is fogóval próbálja szétfeszíteni egy 
virág szirmait. Ez a szerep a napsugár dolga! Ha valaki nem nyílik ki a nap-
sugár-szeretet hatására, akkor sem szabad erőltetni, mert az erőltetés mindig 
roncsol.

Gyakran az a legjobb megoldás, ha nem engeditek központi témává fa-
julni egy zárkózott gyermek magatartását.

Minden szülőnek tudomásul kellene vennie azt, hogy az erkölcsi önne-
velés által járjon elől jó példával, s gyermeke számára olyan tiszta tükör le-
gyen, mely eleve helyes önismeretre készteti a gyermekét!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2007.
Kérdező: ELBÓDULT FIATAL VAGYOK?

1. Nagy hatással van rám egy énekes.
2. Kirúgtak az iskolából viselkedésem miatt.

HANG: "Kedves Barátom!
1.  A  most  fölkapott  énekesek  olyan  bódulatot  kínálnak  fel  nektek, 

amely nemcsak érzelemvilágotokat roncsolja szét, nemcsak lemerevít benne-
teket a felszínességben, de roncsolja azt az ítélőképességeteket is, mely nél-
kül elembertelenedtek.

Ha a világ tudná, hogy az az érzelmi kampó, mely beléd is beakadt, mi-
lyen következményekkel jár, biztos hogy nem tudnának az emberek nyugod-
tan aludni!

Van ugyan a felkapott énekesek között is megtért ember, de az ilyen 
előbb-utóbb pontosan arra akarja ráébreszteni hallgatóit, hogy ne bóduljanak 
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el a zenétől, énektől, hanem józanodjanak ki ezekből, és arra tegyék rá életü-
ket, aminek haláluk óráján örülni fognak.

Te mindaddig életveszélyben vagy, amíg nem döbbensz rá arra, hogy a 
bódultság nemcsak nem azonos a boldogsággal, de kifejezetten ellene van 
annak. Igen, mert sátáni erőknek ad szabad utat, hogy kicsavarja józan gon-
dolkodásotokat. Ne feledd: az ember nyaktól fölfelé ember!

2. Megértem, hogy lázadozol  az ellen,  ami veled történt.  Megértem, 
hogy bántja igazságérzetedet, hogy téged meg sem kérdeztek. De a lényeg 
mégsem az, hogy ők mit tettek rosszul, hanem az, hogy te mit tettél rosszul! 
Senki nem tudja úgy rendbe rakni életét, ha a másik ember hibái miatt bosz-
szankodik! Mindenki csak akkor találhat önmagára, ha a javítást állapotsze-
rűen vállalja önmagán.

Óriási tévedésben vagytok, ha úgy gondoljátok, hogy a boldogságotok 
elérhető áldozatvállalások nélkül is! A földi élet nem Mennyország! Ide sen-
ki sem jött azért, mert az emberi élet értelme itt megtalálható! Ide mindenki 
azért jött, mert az emberi élet itt megjavítható!

Amíg nem döbbensz rá arra, hogy megjavulni jöttél, addig keserves kí-
nok között újra és újra le  kell születned a Földre, egyre nehezebb körülmé-
nyek közé, amíg el nem fogadod, hogy nem másokat kell megjavítanod, ha-
nem magadnak kell megjavulnod. Ez természetesen mindenkire áll, aki meg-
javulni jött.

Én, Jézus, anyám, Mária és még vagyunk páran, akik nem megjavulni 
jöttünk, hanem azért, hogy elmondjuk és megmutassuk nektek, hogy hogyan 
kell megjavulnotok, miképpen kell átalakítanotok gondolkodásotokat. Mert a 
megjavulásnak ez a kiindulópontja!

Ha valaki cselekedeteiben kezd másképpen viselkedni, mint ahogy ad-
dig tette, de nem alakította át gondolkodását, az hamarosan visszatér helyte-
len viselkedési normáihoz. Ezért a kettőt, tehát a gondolkodás-átalakítást és 
az átalakított gondolkodásnak megfelelő viselkedést együtt kell vállalni!

Megáldalak az ÉRTELEM  LELKÉVEL!"
******************************************************

2008.
Kérdező: KI A MESTEREM?

1. Nekem szóló tanítást kérek!
2. Hihetek-e annak (az Elvirának), aki szól hozzám?
3. Mesteremről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Te egyetlen vagy a világon! Tudnod kell, hogy azért van ez így, mert 
senkit  nem szeretek úgy, mint téged! Ez pontosan olyan igazság, mint az, 
hogy van Isten! De olyan nincs, hogy volna valahol, valakinél egy csak neked 
szóló tanítás,  függetlenül tőled! Minden tanítás, ami épít, buzdít, vigasztal 
téged, az mind neked szóló tanítás is. Számodra van egy közeg, amelyben 
élsz, és vagyok Én, aki benned élek. Természetes, ezek mellett vagy még te, 
aki Tőlem és a körülötted lévő közegből átveszed és beépíted életedbe azt, 
amit  jónak látsz.  Ez mind neked szóló tanítás! És ilyenkor már teljesen a 
tiéd!

Én vagyok a neked szóló tanítás! Mindenkor és minden helyzetben!
2. Légy óvatos, amikor arról van szó, hogy kinek adj a szavára. Minél 

jobban megismersz Engem, annál tisztábban tudod kiszűrni  gondolataimat 
legtágabb és legszűkebb környezetedből, tehát mindenhonnan!

3. Van őrangyalod! Nála tökéletesebb  mester a teremtmények között 
számodra nincs! Hívhatod őt Elvirának, hívhatod őt őrangyalnak, a fontos az, 
hogy naponta kérd segítségét! Fontos az, hogy nyitott légy irányában! Akkor 
vagy nyitott, ha elhiszed, hogy ő szent valóság számodra, és mindig számít-
hatsz rá. De emellett is nagyon fontos, hogy Engem egyre jobban megismerj, 
mert működnek zavaró állomások, s ezeket kiszűrni segít ugyan őrangyalod, 
de e segítéssel is úgy vagytok, mint az a tanuló, akinek segíteni csak akkor 
lehet a vizsgán, ha van némi ismerete. Aki nem készült a vizsgára legalább 
egy elfogadható szintig, annak nem lehet segíteni!

Megáldalak a BUZGÓSÁG  LELKÉVEL!" 
*******************************************************

2009.
Kérdező: JÉZUS BÉKÉJÉRE VÁGYOM!

1. Mi a helyes út?
2. Mi a szerepem?
3. Hogyan kaphatom meg Jézus békéjét?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem mi, hanem KI a helyes út! Én vagyok az út, az igazság és az 

élet (János 14;5)! A nem-ártás, a megbocsátás, a segítés útja! Kell hogy le-
gyenek reggeli imáid, és kell hogy a reggeli imáidban ezt vállald föl! Mind-
az, aki áldásomat kéri az elinduló napjára, és kéri őrangyalát arra, hogy a 
senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, a lehetőségek szerinti se-
gítést segítsen felvállalni, az elindul Felém, az elindul Velem, az elindul az 
Én békém útján!
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2. A legjobb szintén az, ha reggel átgondolod, hogy mire kell felhasz-
nálnod idődet, szeretetedet, pénzedet az elinduló napon. Ha ezt megtetted, 
akkor már át is vetted Tőlem azt a szerepet, amelyet napra lebontva elvárok 
tőled. Fontos, hogy este szánj rá pár percet, és visszatekintve napodra vizs-
gáld meg, hogy mi sikeredett ki abból, amit reggel átgondoltál Velem!

3. Én nem úgy adom békémet, ahogy a világ adja! Nem mások legyő-
zése árán lehet birtokba venni az Én békémet, hanem önmagad legyőzésének 
jutalma ez Részemről. Tehát kitüntetés! Mint a versenyzőknek az aranyérem! 
Kell hozzá a sok munka is, de kell még sok egyéb is, hogy valaki aranyérem 
birokosa legyen. Ezért kitüntetés!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

2010.
Kérdező: EGÉSZSÉGES EMBER LEHET LELKI BETEG?

1. Min kell változtatnom?
2. A lelki betegség nem jelenik meg mindig a testen?
3. Mit tehetek családomért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Benső merevségedet rugalmasabbá kell tenned. Ne az legyen szá-

modra a fontos, hogy kinek van igaza, hanem az, hogy hogyan tudnál jobban 
igazodni azokhoz, akikkel egy kocsiban utazol ezen a földi életvonaton.

Aki igazán Hozzám tartozik, amellett szívesen vannak a jó szándékú 
emberek, mert jól érzik magukat ott. A nem jó szándékú ember, az más. Az-
zal nem kell törődnöd. E kettőt nem nehéz megkülönböztetni bizonyos idő 
után.

2. A testen nem jelenik meg mindig és gyorsan érzékelhető betegség 
formájában az, ha valakiben nem él az Én szeretetem. De lassan és biztosan 
felőrlődik idegileg és egyéb módon is, mivel immunrendszere legyengül.

3. Ha a türelmes, szolgáló szeretet hordozója és kisugárzója vagy, ak-
kor mindent megtettél, amit megtehettél családodért.

Drága Gyermekem! Lelked békéjénél fontosabb nem lehet számodra. 
Ehhez az egyik nagyon fontos és lényeges alap annak felismerése, hogy csak 
önmagadért felelsz! Mindenki, aki erkölcsi lény, és amennyiben erkölcsi lény 
(az életkorral ez egyre növekedik), csak önmagáért felel. Mindenkinek meg-
van a saját szabadságköre, s ezen belül kell választania azt, ami szívét meg-
nyugtatja. Ami e szabadságkörön túl esik, az lényegében nem érdekes! Bol-
dogsága, boldogtalansága mindenkinek saját szabadságkörén belül dől el!
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Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2011.
Kérdező: JÓL IRÁNYÍT AZ INGÁM?

Megbízhatom ingám irányításában?
HANG: "Drága Gyermekem!

Ami veled történt, az azért történt, hogy tudj tanúságot tenni. Mint tu-
dod, a tanításhoz tanulás, a tanúságtevéshez megtapasztalás kell. Mindkettő 
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy épüljön, szépüljön benső és külső világotok. 

Kértem tanítványaimat,  hogy tegyenek tanítványommá minden népet 
(Máté 28;19). Ezért kellett tanulniuk. De kértem őket arra is, hogy ne menje-
nek sehová, hanem várják meg, amíg a tanúsághoz szükséges ERŐT meg 
nem kapják (Lukács 24;49)!

Az inga morális kérdések eldöntésére nem alkalmas, mivel tudattala-
nod határozza meg ingád mozgását, s a tudattalan, sajnos, nem sajnos, ki van 
téve ártó erők hatásának is! Ezért mondhattam jó szándékú tanítványaimnak 
is, hogy nem tudják, milyen lélek van bennük, amikor átkot akartak mondani 
Szamariára (Lukács 9;55)!

Kell tehát a tanulás, hogy rend legyen a fejedben, és kell a megtapasz-
talás, hogy erő és élet legyen a fejedben lévő rendben.

A nem morális kérdésekben sem szabad vakon az ingára hagyatkozni. 
Ingától kaphatsz megerősítést, és kaphatsz olyan közlést, amely óvatosságra 
int.  Józan eszedet soha nem kapcsolhatod ki,  ha azt  akarod, hogy Lelkem 
eszköze tudj maradni! Hogy is volna kikapcsolható az értelem, a tudomány,  
a tanács, a józanság, a bölcsesség  Lelke érdekében az, ami által működni 
akar Lelkem benned!?

Te kaptál  Tőlem érzékeny  ráérző  képességet arra,  ami másnak csak 
sok  értelmi  próbálkozás  és  csalódások  sorozata  után  és  által  világosodik 
meg. Adj ezért hálát! A hála és dicsőítés nagyon tudja nyitogatni és tisztítani 
azokat a benső szemeket, amelyek, bár tükör által és homályban, de látnak 
Engem!

Egy fát valóban a gyümölcséről lehet megismerni. De emberre vetítve 
a hasonlatot, fontos tudnod, hogy főleg a lelki gyümölcsök azok, amelyek a 
jó  fán  teremnek.  E  gyümölcsök  felsorolását  megtalálhatod  a  Galata  levél 
5;22-23-ban. Ezek mindegyike szükséges ahhoz, hogy egy fát jó fának lehes-
sen minősíteni az Én mércém szerint!
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Nagyon örülök neked, és Én, a te tiszta örömöd örök forrása akarok 
maradni!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2012.
Kérdező: LEÁNYOMRÓL

Leányommal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Gyermekem!

A HANG-médiumon keresztül a te lelkiismereted szólal meg tisztán és 
torzítatlanul. Mindenkinek van lelkiismerete. E lelkiismeretnek három irányú 
vonatkozása van. Az egyik: önnönmagad. A másik: Isten. A harmadik: más 
emberek. Az Istent nem sorrendben tettem a második helyre, hanem egymás-
mellé állítva a hármat, középre! Úgy van Isten közted és a többi ember kö-
zött, mint az Én keresztem a két lator között volt!

Azzal kell foglalkoznod, hogy a te benső békéd érdekében mit kell ten-
ned. De ez önmagában nem áll meg. Ez akkor él, ha azt vizsgálod, hogy lel-
ked békéje Isten elgondolásában hogyan biztosítható részedről. Ennek nem 
lehet semmi köze másokhoz, sem leányodhoz, sem máshoz! Isten önmagára 
teremtett téged, és nem leányodra és nem másokra. Az más dolog, hogy Iste-
nért  csak úgy tudsz élni,  ha másokért  élsz,  de semmiképpen nem lényeg, 
hogy másokkal mi történik és mi nem történik! Amíg ezt nem érted meg, ad-
dig szélmalomharcot harcolsz boldogságodért, mert az teljesen képtelenség, 
hogy bárkinek is a boldogsága, tehát benső békéje, függhetne attól, hogy más 
emberrel mi történik!

Ha ez nem így lenne, akkor az egész világnak mérhetetlenül és örökké 
boldogtalannak kellene lennie, mert nem egyszerű hozzátartozótokat, hanem 
Engem, Uratokat és Isteneteket keresztre feszítették. Ez feltétlenül nagyobb 
fájdalmat és boldogtalanságot kellene hogy jelentsen nektek, mintha leányo-
dat feszítették volna keresztre! 

De ilyen ostobaság senkinek sem jut eszébe! És joggal! Joggal, mert 
senkit nem tehet se boldoggá, se boldogtalanná, hogy mi történik a másikkal. 
Mindenkit csak az tehet boldoggá vagy boldogtalanná, hogy mi történik ön-
nönmagával abban a kapcsolatban, amit egy lélek Istenével kapcsolatban él 
meg.

Te annyira meg vagy kötözve gyermekeddel, hogy egyszerűen Én nem 
is tudok közeledbe férkőzni! A te tragédiád ez, és nem az, hogy leányoddal 
mi van!
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Bármennyire szeretlek, bármennyire szeretném,  nem tudom enyhíteni 
az előbbi szavaimat. Van olyan gyógymód, amit nem lehet úgy alkalmazni, 
hogy ne járna fájdalommal! Ez ilyen!

Te akkor leszel boldog, tehát a benső békének, az Én békémnek birto-
kában csak akkor leszel, ha szívvel-lélekkel tudomásul veszed, hogy gyerme-
kednek, ha istenszerető, akkor minden a javára válik, ha pedig nem istensze-
rető, akkor az Isten sem tud mit kezdeni vele! 

Nem szabad Isten elé helyezned gyermekedet! Isten semmiképpen sem 
lehet Az, akinek az a feladata, hogy a te vágyadat teljesítse. Neked viszont 
más feladatod sincs, mint az, hogy Isten akaratát teljesítsd. Isten akarata pe-
dig az, hogy alakítsd át gondolkodásodat (Márk 1;15)!

A mai bálványimádást nemcsak az jellemzi, hogy faragott fákat, köve-
ket ruháznak fel az emberek olyan erővel, amelyet azoknak Isten nem adott, 
hanem főleg az, hogy boldogságukat, benső békéjüket, lelkük harmóniájának 
biztosítását emberi személyektől, körülményektől teszik függővé. A bálvány-
imádás mindig a kárhozat, a boldogtalanság, a nyugtalanság, az elégedetlen-
ség útja! Nagyon szeretnélek erről az útról letéríteni!

Bízd gyermeked sorsát Rám, és örülj annak, hogy neved be van írva a 
mennyekben az élet könyvébe. Gyermekednek és az egész teremtett világnak 
is ezzel teszed a legnagyobb jót!

Megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
******************************************************

2013.
Kérdező: ITT VAN A MENNYORSZÁG ÉS A POKOL?

1. Fáj, amikor azt mondják, hogy a pokol és a Mennyország
              itt van!

2. Fáj, amikor bántják Jézust!
3. Elhunyt szeretteimről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki azt mondja, hogy a pokol is, a Mennyország is itt van a Földön, 

az nagy igazságot mond. Csak egy kicsit  kell  pontosítanod. A pokol is,  a 
Mennyország is itt a Földön dől el, hogy véglegesül-e valakiben vagy sem! 
Mindaz, aki itt a Földön magában a sötétséget, tehát a poklot hordozza, az a 
külső sötétségre vettetik. Mindaz, aki itt a Földön a Mennyországot hordoz-
za, az az örök világosságra kerül!
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Az előbbiek abban tévednek, hogy azt gondoljak, csak itt a Földön van 
mindkettő. A valóság az, hogy itt  is jelen van mindkettő, de a java csak ez-
után jön! Isten nem hagy magából gúnyt űzni!

Aki Engem szeret, annak szívében valóság a mennyek országa (János 
14;23)! Aki nem szeret Engem, az már poklot hord magában akkor is, ha 
külsőleg jót mutat. Az ilyen ember menekülésben van, és a boldogságot, te-
hát a szívbékét  összekeveri  a bódultsággal.  Az ilyen ember  gyáva ember, 
mert nem mer szembesülni a józan eszével. Azért keres valami bódulatot, 
hogy ne kelljen szembesülnie, ne kelljen használnia a józan eszét. A meny-
nyek országa a bátrak országa!

2. Az a fájdalom, amit érzel, amikor Engem bántanak, az az Én fájdal-
mam benned. Jó, ha ilyenkor vigasztalni próbálsz imával, fohászokkal, di-
csőítéssel. De azt, aki Engem bánt, mindig szeretned kell, vagyis, mindig jót 
kell neki akarnod, és nem azt, hogy Isten büntesse őt meg!

3. Elhunyt szeretteidért imádkozz! Nincs fölöslegesen elmondott ima! 
Eljön annak az  ideje, amikor találkozol azokkal, akikkel szeretetszál kötött 
össze téged. Személyre szóló érdeklődésnek nincs értelme, mert a földi élet 
mulandó, és pontosan az az értelme a halál pillanatának, hogy nincs értelme 
azok sorsán töprengeni,  akik már  eltávoztak  a  Földről.  A Földön értelme 
csak annak van, ami itt és most növeli szívetek szeretetét!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

2014.
Kérdező: ÖSSZEKEVEREM AZ ÖNZÉST A SZERETETTEL?

1. Másokról kérdezem a HANG-ot. 
2. Nem önzés az, amit szeretetnek gondolok?
3. Türelmetlen vagyok.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Csak rólad beszélek neked. Természetesen olyankor, amikor lelked 

fejlődése érdekében kell valakiről valamit mondanom, akkor azt is elmon-
dom. Kicsit sem vagyok pletykálós típus!

Természetesen Velem találkoztál akkor a templomban. Ha nem így lett 
volna, akkor nem gondolnál még ma is bizonyos érzelmi töltettel rá! De meg 
kell mondanom, hogy már többször is találkoztál Velem, de akkor nem tar-
tottam olyan fontosnak, hogy felismerj, és te sem voltál erre hangolva!

Jó,  ha  tudod,  Nekem  van  hat  megjelenési  formám  közöttetek.  Az 
egyiknek két oldala van. Most csak ezt említem meg. Az egyik: minden rá-
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szorulóban jelen vagyok számotokra, mert igaz e kijelentésem: "Amit egynek 
tettetek..., Nekem tettétek!" A másik oldal: amikor te, mint rászoruló valaki-
vel találkozol, aki segít neked, akkor is Velem találkozol. Minden, ami jó, 
szép,  nemes,  az  nemcsak  Tőlem  van,  hanem  Engem  hordoz.  Gondolj  a 
HANG-könyvek hátlapján található idézetre!

Amikor gyógyítókról és egyéb személyekről kértek Tőlem véleményt, 
csak azt  tudom mondani,  hogy nem kímélhetlek meg benneteket bizonyos 
szellemi fáradságtól. A fát gyümölcséről lehet felismerni! Egy gyümölcs ér-
tékét neked kell felmérned.

Ez így van édesanyáddal kapcsolatban is. Tisztelni csak azt lehet, aki 
tiszteletre méltó. Neked kell megtalálnod, hogy mi tiszteletre méltó benne. 
Annyit mondhatok, hogy kivétel nélkül mindenkiben van valami, ami tiszte-
letre méltó. Ti még bűneitekben is tiszteletre méltók vagytok Isten szemében. 
Ez tart mindaddig, amíg a megtérés lehetősége fennáll!

2. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Azt a jót kell akarnod min-
denkinek, amiről úgy gondolod, hogy Én is azt a jót akarom az illetőnek. Az 
önző ember önmagával van minden cselekedete kapcsán elfoglalva. Az ön-
zetlen, tehát az, aki szeret, nem önmagával, hanem a másik ember rászorult-
ságával van elfoglalva, s az foglalkoztatja, hogy hogyan tudna jobban segíte-
ni.

3.  A türelem a szeretet  másik neve! A türelmetlen emberek,  hacsak 
nem betegek, tehát nem állnak orvosi kezelés alatt, általában nem rendelkez-
nek helyes önismerettel, nem rendelkeznek helyes helyzetismerettel, és nem 
rendelkeznek helyes Isten-ismerettel. A türelmetlenség a hiúsági komplexus 
egyik áruló jele!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2015.
Kérdező: AZ ERŐ-NEMALKALMAZÁS LEHET ROSSZ IS!

1. Lehetséges a senkinek nem ártás?
2. Nem akadályozható meg minden áron a nagyobb rossz?
3. Jézus is helyesbítette tanítását.

HANG: "Kedves Gyermekem!
1. A HANG-médiumban  a te lelkiismereted szólal meg torzításmente-

sen olyankor, amikor kérdést intézel hozzá. A te lelkiismeretedet különböző 
öröklött és szerzett zavaróállomás torzítja. Ez megnyilvánul abban is, hogy 
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bizonyos kérdésekben, mint pl. hit, erkölcs, jog, törvény kezelésében ide-oda 
ugrálsz, s így értelmetlen vitázni veled.

Ha a veled történ eset kapcsán valamelyik döntésed előtt megkérdezed 
a HANG-ot, akkor világos választ fogsz kapni arra vonatkozóan, hogy mi a 
teendőd.

2. Hiába magyarázom neked, hogy két rossz közül nem szabad egyik 
rosszat sem választani, mivel a rosszat soha nem szabad választani. Te ilyen-
kor elkezdesz fantáziálni,  s a jövővel,  ami teljesen bizonytalan,  mivel  azt 
sem tudod biztosan, hogy holnap élsz-e még, igyekszel megnyugtatni magad, 
hogy a jelenben jogod van a biztos rosszat választani.

3. Az pedig vagy kabaréba illő kijelentés, vagy istenkáromlás, hogy Én 
hebehurgya lettem volna! Márpedig, ha olyan tanítást adtam volna hallgató-
imnak, amelyet másnap esetleg helyesbítenem kellett volna, akkor ezt állít-
hatnád Rólam. 

Én soha nem helyesbítettem később tanításomnak egyetlen tételét sem! 
Ha pedig erre azt mondod, hogy nem hebehurgya az, aki ma mond valamit, 
és holnap rájön, hogy nem jót mondott, s ezért javít rajta, akkor erre csak azt 
tudom mondani, hogy Nekem soha nem volt olyan estém, amikor azt mond-
tam volna, hogy ha újra kezdhetném a napot, akkor másképpen beszélnék, 
mint beszéltem! 

Nekem  egy örökkévalóság  állt  rendelkezésemre,  hogy átgondoljam, 
mint fogok mondani, ha megjelenek közöttetek! Ezért mondhattam magam-
ról, hogy Én vagyok az IGAZSÁG, és nem azt, hogy Én vagyok a féligazság, 
vagy azt, hogy talán Én vagyok az IGAZSÁG, de ez néha nem biztos!

Újra és újra megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2016.
Kérdező: NEM TUDOK DÖNTENI

1. Apáca vagy anya legyek?
2. Őrangyalommal szeretnék mélyebb kapcsolatban lenni!
3. Öngyilkos üdvözülhet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Van egy harmadik lehetőség. Én ezt ajánlom. Ne döntsd el, hogy mi 

legyen belőled! Ezt bízd Rám! Te arra törekedj, hogy naponta vedd komo-
lyan  a  reggeli  imáidat,  és  napközben  gyakran  gondolj  arra,  hogy benned 
ÉLEK! Természetesen, érted élek benned!
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Egyetlen hivatás van a Földön, a szeretni tanítás, aminek feltétlen felté-
tele az, hogy úgy szeressetek, ahogy Én tanítottalak benneteket erre.

Ha rendszeresen olvasod az evangéliumaimat, akkor kitisztul előtted, 
hogy milyen is az a szeretet, amit Én elhoztam és átadtam nektek.

A házasságot nem szabad erőltetni! Csak akkor tudod nyugodt lelkiis-
merettel vállalni, ha belesodródsz! Ha kényszeríteni kell magadat erre, akkor 
soha nem leszel lélekben nyugodt, mert azt fogod megélni, hogy te ácsoltál 
magadnak keresztet, s nem Tőlem vetted át azt!

Bizonyos értelemben ez áll a szerzetesi életre is! Vannak olyanok, aki-
ket kiválasztok erre, de azok ezt úgy élik meg, hogy szinte belesodródtak!

Az kétségtelen, hogy Én csak olyan fogadalmakat helyeslek, amelyek 
valami rossz ellen irányulnak, és elvileg nem helyeslem, ha valaki  valami jó 
mellett  kötelezi  el magát fogadalommal.  Azért  nem helyeslem ezt  elvben, 
mert a jónál lehet jobb, és akkor a megtett fogadalom sok akadályt tud gördí-
teni a jobb vállalása elé.

Ha elvben helytelenítem is a jobb mellett tett fogadalmakat, de a gya-
korlatban, mint kivételt, ritkán helyesnek tudom  tartani. De ilyenkor nagyon 
egyértelműnek kell lennie annak, hogy ez, mint benső kényszer, Tőlem van, 
és nem menekülés valami áldozatvállalás elől, és nem is a fantázia által ki-
színezett jövő csábításáról van szó!

2.  Őrangyaloddal  nagyon  könnyű  benső,  mély  kapcsolatba  kerülni. 
Egyszerűen csak hinni kell jelenlétében, beszélni hozzá, és gyakrabban meg 
kell köszönnöd neki eddigi segítségét.

3. Az önfenntartás ösztöne oly erős bennetek, hogy normális ítélőké-
pességgel szinte lehetetlen öngyilkosnak lenni. Van olyan, hogy az észtvesz-
tő fájdalom vagy valami más bódulat rá tud venni valakit erre. De azért van 
olyan is, hogy az, aki már teljesen tönkretette kapcsolatát Velem, képes az 
öngyilkosságra.

Legjobb, ha senki fölött sem mondotok bírói ítéletet!
Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!"

*******************************************************
2017.
Kérdező: ELBIZONYTALANODOM A KÉRDÉSEK MIATT

1. Tanúságra készítenek fel?
2. Mintha a kérdéseknek soha nem lenne vége.
3. Kérem a bűnbánat kegyelmét!

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Ha hallasz hangot, akkor nem azt kell tudakolnod, hogy kitől jött, 
hanem azt,  hogy megegyezik-e tanításommal!  Tőlem soha nem jön olyan 
hang, olyan gondolat, ami ellenkezne az evangéliumaimmal. Ha pedig vala-
mi komoly, életedet, sorsodat érintő dologban kell döntened, akkor első a jó-
zan ész, aztán azok a jó szándékú, okos emberek, akiktől feltétlenül tanácsot 
kell kérned, nehogy a megtévesztő olyan útra vigyen, amely csak rövid távon 
tűnik jónak.

Aki akarja, az mindig felismeri azt, ami Tőlem jön, ha alázatos, és in-
kább háttérben akar maradni, semmint szerepeljen.

2. Nem úgy van, hogy minden kérdés új kérdést szül. Értelmileg meg-
nyugtató választ feltétlenül lehet találnod minden felmerülő kérdésedre, ha 
Velem vagy, és az Én utamat akarod Velem járni!

Ha azt veszed észre, hogy olyan kérdés elé kerültél, amire nem tudod a 
választ, akkor tudomásul kell venned, hogy jobban és többet kell tanulnod és 
imádkoznod! Én nagyon komolyan mondottam azt, hogy nektek adatott tud-
ni az Isten országának titkait (Máté 13;11)!

3. Okosan teszed, ha azért könyörögsz, hogy neked is fájjon az, ami 
Nekem fáj. De nagyon fontos az is, hogy örülni tudj annak, ami Nekem örö-
met okoz. A hangsúlyt erre kell tenned, ha azt akarod, hogy vonzó legyen 
mások számára is a Velem való kapcsolat.

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2018.
Kérdező: SORSSZERŰ A BALESETEIM SORA?

1. Egy meghatározott napon mindig baleset ér.
2. Jól nevelem-e nevelt lányomat?
3. Testvérem és apám nem jönnek ki egymással.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egy évben egy napot ki lehet bírni, hogy ne menj sehová, ne csinálj 

semmit.  Úgy látszik,  hogy te már e dátumra tudattalanodban úgy beálltál, 
hogy valóban legjobb, ha e napon kikapcsolod magad a forgalomból! Hidd 
el, nem te vagy az egyetlen, akibe ilyesmi rögzült.

2.  Csak azt  tudom mondani,  hogy jól  kell  nevelned magadat,  akkor 
mindent megtettél, amit meg kellett tenned. Akkor neveled magadat jól, ha 
napjaidat rendszeresen megbeszéled Velem.

Leányodnak csak felkínálhatod azt az emberi magatartást, amely leol-
vasható rólad. Mindenki csak önmagát tudja nevelni. Csak az a gyermek ne-
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veletlen, aki nem látta szülein, tanárain, a felnőtteken, hogy mennyire fontos 
az önnevelés. Minden normális gyermek, ha látja felnőtt környezetén, hogy 
jónak lenni jó, akkor kedvet kap erre. Ha azt látja, hogy önzőnek lenni jó, ak-
kor erre kap kedvet mindaddig, amíg maga is rá nem jön, hogy nem törvény-
szerű a boldogtalanság.

3. Elég baj, hogy nem jönnek ki egymással apád és testvéred. Nyilván 
testvérednek kellene rugalmasabbnak lennie. Te ezt helyette megtenni nem 
tudod, de enyhíteni tudod a feszültséget, ha valóban jót akarsz mindkettőjük-
nek.

Örülnék, ha rád is vonatkozna e kijelentésem: "Boldogok a békesség-
szerzők, mert ők Isten fiai" (Máté 5;9)!

Megáldalak az ERŐ és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2019.
Kérdező: MI AZ ISTEN AKARATA?

1. Miért nem érdekli az embereket az, amit én fontosnak tartok?
2. Honnan tudom, hogy Atyám akaratát teszem?
3. A munkáról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
Mielőtt válaszolnék feltett kérdéseidre, bevezetőként meg kell jegyez-

nem,  hogy benső  elbizonytalanodásod  gyökere  a  Velem való  kapcsolatod 
tisztázatlan volta. Sokkal egyértelműbbé kell tenned magadban azt, hogy Én 
partnered vagyok, és nem egy olyan fizetett tanácsadód, aki helyetted vállalja 
érted a te földi  életed gubancainak kibogozását.  Ez nem szeretetlenség ré-
szemről, hanem tiszteletem és nagyrabecsülésem irántad. Egyéniségedet csak 
az erősíti, ami segít téged abban, hogy bátran és örömmel vállald földi élete-
dért a felelősséget. Vagyis csökkenti, sőt meg is szünteti benned a szoron-
gást. Ez azt jelenti, hogy be kell engedned magadba azt a fényt, amit Istenbe 
vetett hitnek, bizalomnak lehet nevezni, s ennek természetes következménye 
lesz az, hogy megszűnik lelkedben nemcsak a sötétség, hanem a homály is.

1. Az általánosítás mindig azzal a veszéllyel jár, hogy egy kalap alá 
vesz jókat, rosszakat egyaránt.

Meg kellene próbálnod, hogy jobban érdekeljen téged az, ami az embe-
reket érdekli, illetve az, hogy miért érdekli az embereket az, ami érdekli őket 
- de nem általánosságban -, és akkor nagyobb érdeklődést tapasztalnál te is a 
magad irányában.
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2. Ha nem tudod biztosan, hogy mi az Isten akarata, akkor nem szabad 
cselekedned. Bizonytalan lelkiismerettel élni egyet jelent azzal, hogy valaki 
nem veszi komolyan Isten szeretetét. Amint egy anya nem adhatja be gyer-
mekének azt a szert, amiről nem tudja biztosan, hogy halálos méreg vagy or-
vosság, úgy senki nem dönthet olyan elgondolás mellett, amiről nem tudja, 
hogy növeli vagy megöli szívében Isten jelenlétét, vagyis a szeretetet.

A bevezetőben  mondott hit és bizalom feltétlenül elirányít e téren.
3 ."Aki nem dolgozik, az ne is egyék" (2. Tesz. levél 3;10)! E szavakat 

Lelkem sugallta a szöveg írójának!
A földi élet olyan terület, ahol becsületes munka nélkül nem lehet be-

csületesen élni, csak becstelenül!
Tartózkodnod kell a két véglettől. Az egyik véglet az, amikor valaki 

mindent elkövet, hogy ne kelljen dolgoznia, s így természetesen csak máso-
kon élősködik. A másik véglet pedig az, amikor valaki engedi, hogy meg-
egye a munka. Tehát nem azért dolgozik, hogy éljen, hanem azért él, hogy 
dolgozzon.

Mindenkinek az a hivatása, hogy törekedjen megtanítani szeretni azo-
kat, akik neki erre lehetőséget adnak. E cél érdekében, mint eszköz, a munka 
biztosítja a szeretetet. Egy hasonlattal világítom meg ezt. A kályhának az a 
szerepe, hogy melegítse azokat, akik körülötte vannak. Azért, hogy e szere-
pét be tudja tölteni, égni kell benne a tűznek. Azért, hogy e tűz égni tudjon, 
rakni kell a kályhába a fát, szenet, tüzelőt. Az embernek tehát az a szerepe, 
hogy szeretni tanítson, éppúgy, mint a kályhának, hogy melegítsen. Az em-
bernek szeretnie  kell  azokat,  akiket  tanítani  akar szeretni,  éppúgy, mint  a 
kályhában kell hogy égjen a tűz, ha melegíteni akar. Az ember, hogy szeretni 
tudjon, dolgoznia kell éppúgy, mint a kályhát rakni kell tüzelővel, hogy tüze 
ki ne aludjon, hogy égjen. A munka nem a tűz. A munka a tüzelő. De tüzelő 
nélkül nincs tűz. Tűz nélkül pedig nincs meleg! A szeretni tanításnak tehát 
alapanyaga a munka!

Drága Gyermekem! Nagyobb hitet, nagyobb bizalmat és bátrabb hoz-
záállást kérek tőled az élethez!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

2020.
Kérdező: A CIGARETTÁZÁSRÓL

1. Szeretnék leszokni a cigarettáról!
2. Férjemért könyörgöm!

2165.



HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tudnod kell, hogy a cigarettázás akkor volt bűn, tehát az Én akara-

tom elleni cselekedet, amikor elkezdted. De akkor is csak annyiban, ameny-
nyiben tudatos volt benned az, hogy ez Ellenem van. Mivel ezt már megbán-
tad, ezért szívedben nem lehet tovább háborgás emiatt. Csak amiatt háborog-
hat lelked, hogy olyan gyenge vagy, amilyen vagy! E tökéletlenségedet, ha 
Én megszüntetném, akkor a benned szunnyadó hiúsági-, gőg-komplexum tel-
jesen elborítana téged. Ezért nem szüntetem meg! 

Mélyülnöd kell tehát az alázatban, szerénységben, egyszerűségben, és 
akkor elveszem tőled ezt a megkötözöttségedet. Nagyobb megértést kell ta-
núsítanod másokkal szemben. Jobban észre kell venned életedben az Én erő-
met. Át kell élned az újjászületés élményét, tehát azt, hogy valóban teljes szí-
veddel  elfogadtál  Engem Uradnak,  Megszabadítódnak.  Ez  a  te  oldaladról 
nézve a teljes megtérés. Az Én oldalamról nézve ekkor történik meg a te tel-
jes újjászületésed Lelkem által. Ha ez megtörténik, akkor elveszem tőled a 
cigaretta okozta megkötözöttségedet. Azt örömmel mondhatom, hogy úton 
vagy efelé! Sőt! Közel vagy ehhez!

2. A legnagyobb jót teszed, amit csak tehetsz férjedért, ha imádkozol 
az ő életéért. Igen, mert lelke mélyén az Enyém ő, de a  lélek mélye nem az a 
terület, ahol játszódik életetek. Szinte minden emberben nagyon sok akadály-
nak kell megsemmisülnie ahhoz, hogy a lélek mélyén a magjában lévő jó a 
felszínre tudjon kerülni.  Ezért is fontos az, hogy imádkozzatok egymásért, 
hogy imádkozz férjedért!

Drága Gyermekem! Az első pontban, csak úgy ömlesztve, annyi fel-
adatot adtam, hogy első pillanatban megvalósíthatatlannak látszik. De nem 
így van! A Velem való kapcsolat nem az eredményekben, hanem a szándék-
világban dől el. Ha naponta felindítod, elhatározod, hogy törekedni fogsz a 
teljes megtérésre, akkor már meg is tetted azt, amit elvárok tőled. A növeke-
dést  Én, a te Napod adom a benned lévő életem kibontakozásában. A föld-
munkát, a jó szándék komolyságát neked kell biztosítanod lelked kertjében!

Megáldalak a HIT-HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2021.
Kérdező: HOGYAN JÖN EL JÉZUS?

1. Állandó stresszben vagyok.
2. Eljöveteled milyen lesz?
3. Van jelentősége annak, amit a látók láttak rajtam?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Lelked mélyén nagyon nem vagy megelégedve önmagaddal! Ez nem 

jó! Jobban át kellene élned, hogy a te jelen életedben igazán  nem érdekes, 
hogy milyen vagy!  A fontos az, hogy az Enyém vagy! A hiúság nem vezet 
sehová! Nálam nélkül úgysem tehetsz semmi értékes dolgot. Velem pedig 
mindig megvalósul az, amit Én fontosnak látok benned és körülötted egy-
aránt. Ne legyen az a legfontosabb, hogy másoknak megfelelj! Az Én ked-
vemben járj! Ezt akkor teszed, ha elhiszed, hogy sorsodra angyalok vigyáz-
nak! El kell hinned, hogy az Én szeretetem által  létezel!  A stressz-állapot 
nem teszi lehetővé az Én békém érvényesülését életedben. Pedig benned van 
ez a béke!

2. Hidd el:  Jelenlétem sokkal fontosabb, mint  eljövetelem! Eljövete-
lemkor semmivel sem leszek jobban jelen, mint vagyok most! Csupán ruha-
váltás történik akkor. Akinek igazán Én kellek, aki igazán szeret Engem, an-
nak nem lehet lényegesen más, akár ilyen, akár olyan ruhában vagyok jelen 
számára. Aki igazán szeret, az tudja, hogy Én mindig olyan ruhában vagyok 
jelen számára, ami az ő lelkének fejlődését legjobban segíti elő!

Számodra a legszívmelengetőbb annak felismerése kell  legyen, hogy 
kegyelmi módon benned élek (János 14;23)! Így vagyok benned  boldogító 
módon! E jelenlétemmel tudom feloldani stressz-állapotodat. E jelenlétem az 
Én békém benned!

Amikor az az eljövetelem fog megtörténni,  ami iránt te most érdek-
lődsz,  akkor  külsőleg is  tapasztalati  valóság leszek mindenki  számára.  Ez 
csak azok számára lesz hallatlanul megdöbbentő, akik nem tették lehetővé 
Nekem azt, hogy boldogító módon már előbb bennük legyek.

Neked most  belülről vagyok örömforrás. Akkor pedig  kívül- belül  az 
leszek. Hallani fogod te is: "Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett a ti meg-
váltásotok" (Lukács 21;28)!

3. Azok az angyalok, akiket a látók láttak körülötted, feltétlenül azt je-
lentik, amit sorsodról mondottam: angyalok vigyázzák! Köszönd meg ezt őr-
angyalodnak!

Nagyon szeretlek! A boldogító Jelen vagyok életedben!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2022.
Kérdező: HOGYAN TOVÁBB?

1. Sok szenvedéssel a hátam mögött, magamra maradtam.
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2. Jelenlegi vallásomban akarok maradni.
3. Vegyek-e magam mellé valakit?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Eddigi szenvedéseidben veled voltam, és továbbra is veled maradok! 

Tudom, hogy a földi életben nem elég, hogy benned vagyok. Jogos igénye 
mindenkinek az is, hogy  MELLETTE is legyen valaki. Ez mindaddig jogos, 
amíg  nem Engem akarsz  mással  helyettesíteni.  Arról  légy meggyőződve, 
hogy Én a körülményeknek is az Istene vagyok! Ez jelenti azt, hogy legyőz-
tem a világot.

Fontos lenne számodra, hogy egyre több hálaimát fogalmazz meg. En-
nek két oka is van. Az egyik az, hogy valóban van miért hálálkodnod, ha az 
Én szememmel tekintesz vissza eddigi életedre. A mások ok, amikért fontos 
lenne több hálaimát mondanod, az az, hogy benső szemeid jobban ki tudná-
nak nyílni minden olyan irányba, ami szép, jó, nemes, tehát Felém!

2. Nagyon természetes,  hogy abban a vallásban akarsz megmaradni, 
amelyben eddig éltél. Ha valakinek ez nem tetszik, az nem baj rád nézve! Az 
az ő baja! Csak arra vigyázz, hogy te ne akarj "vallásháborút" előidézni! Ha 
más akarja ezt, akkor meg kell várnod nyugodtan, türelemmel, hogy elüljön  
a vihar. De törekedned kell arra, hogy azok, akik veled találkoznak, azt ta-
pasztalják, hogy te a saját vallásod keretén belül úgy tudsz találkozni Velem, 
hogy annak valóban SZÍVBÉKE a következménye. Igen, mert Én nagyon ko-
molyan mondottam, hogy jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és 
az élet terhét cipelitek. Én nemcsak megtudom, de meg is akarom enyhíteni 
azokat, akik Engem befogadnak szívükbe, lelkükbe, gyakorlati életükbe!

Újra és újra azt kell mondanom: hálaima, hálaima, hálaima!
3.  Nem jó, ha erőlteted azt,  hogy valakit  magad mellé  végy! De ha 

mégis úgy látod jónak, mert nagyon erős benső igényed van arra, hogy valaki 
melletted  legyen öreg napjaidban,  akkor  is  higgy abban,  hogy Én mindig 
benned élek, és várom a színről színre való találkozást veled! Semmiféle fé-
lelem ne találjon otthont benned a halál angyalával kapcsolatban. Mérhetetle-
nül szeretlek,  és nagy-nagy vágyam az,  hogy ebből a szeretetemből minél 
többet tudjak veled éreztetni. Légy nagyon nyitott Felém, és bízzál Bennem!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2023.
Kérdező: GONDBAN VAGYOK LEÁNYOM MIATT

Vőm válópert indított leányom ellen.
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HANG: "Drága Gyermekem!
Te vagy olyan okos, hogy felismerd azt a helyzetet, amikor már nincs 

jogod beleszólni sem gyermeked, sem mások életébe!
A házasság nemcsak azért nagyon komoly dolog, mert két ember sza-

bad döntése, elhatározása folytán közös felelősséggel épül fel, épül tovább 
jövőjük, hanem azért is, mert így válik egyértelművé külsőleg is az elszaka-
dás attól a családtól, amelyben felnőttek! Ez semmivel sem kisebb fajsúlyú, 
mint az előző. Ez azt jelenti, hogy kifejezetten VÉTKEZEL, ha kérés nélkül 
beleszólsz férjhezment leányod életébe!

Ha kérdez, akkor mondd el véleményedet. Ha kérdez, akkor irányítsd 
Hozzám! Ha kérdez, akkor lehet, hogy van szereped. De anélkül semmikép-
pen!

Természetesen az ima és a böjt rendelkezésedre áll, és hidd el, hogy 
ezek nem is akármilyen eszközök. Amint imával és böjttel háborúkat lehet 
leállítani, úgy családi háborúkat is meg lehet szüntetni, és helyre lehet hozni 
olyan döntéseket, amelyek elhamarkodottak, eléggé át nem gondoltak voltak. 
De arra is jó, arra is való az ima és a böjt, hogy általuk lazítani, sőt megszün-
tetni is képes az imádkozó azokat a megkötözöttségeket, melyek akadályoz-
zák benső békéjének biztosítását.

Azt már nem kell  külön hangsúlyoznom, hogy nagyon szeretlek.  De 
fontosnak tartom, hogy vőd és leányod iránti  szeretetemre is felhívjam fi-
gyelmedet! Sokkal jobban szeretem őket, mint te, sőt jobban, mint ők saját 
magukat! Ne aggódj hát miattuk! Hidd el, hogy nincs válladon e téren sem 
felelősség, sem feladat, ha csak az nem, hogy nem szabad kérésük nélkül be-
leszólnod életükbe!

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

2024.
Kérdező: CSALÁDI GONDJAIM VANNAK

1. Fiam jövőjével kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
2. Hogyan tudom biztosítani a megfelelő energiát munkámhoz?
3. Mit tegyek a gyermekáldás érdekében?

HANG: "Drága Gyermekem!
Sok  kérdést  tennél  fel.  Háromra  válaszolok.  Az  eddig  megjelent 

HANG-könyveket azért írattam, hogy olvassátok. Ne az ilyen lelki táplálék 
megvételétől féltsétek anyagi helyzetetek ellehetetlenülését!
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1. Az eddig megjelent HANG-könyvekben sokszor és sokféleképpen 
beszéltem már arról, hogy senkitől nem vehetem át a felelős döntés feladatát. 
Szeretetem nem engedi, hogy helyettetek megtegyem azt,  amit nektek kell 
megtennetek. Mindaddig, amíg másoknak engeditek át azokat a döntéseket, 
amelyeket nektek kellene meghoznotok, akadályozzátok azt az újjászületése-
teket, amely által már nem kell többé újra születnetek.

2. A reggeli és az esti ima az a HELY,  ahol meg kell beszélned Velem 
feladataidat.  Ahhoz,  amit  Velem megbeszéltél,  mindig lesz elég energiád. 
Többet pedig nem kell tenned soha!

3. A gyermekáldás érdekében a legjobb, ha imádkozol! Vannak olyan 
orvosi beavatkozások, amelyek hatására nagyon kívánatossá teszik egyesek-
nek azt, hogy a Földre jöjjenek, illetve vannak olyan beavatkozások, amelyek 
nagyon meg tudják ezt nehezíteni! De az imánál jobb nincs!

Rövid földi életetek lehetőleg ne vágyakozásokban teljen el, hanem in-
kább a  jelen  megszentelésében,  vagyis  a  gyakorlati  szeretet  megélésében. 
Higgyétek el, rövid az idő! Higgyétek el, komolyan kell készülnötök a Velem 
való színről színre történő találkozásra! Higgyétek el: az ajtónál állok és ko-
pogtatok! Csak ahhoz tudok bemenni, aki meghallja e kopogtatásomat, vagy-
is azokat a jeleket, eseményeket, amelyek elég látványosan jelentkeznek már 
most életetekben, észreveszi, felfigyel rájuk, és felkészül, hogy ne érje várat-
lanul, ha belépek hozzá!

 Legalább benneteket ne érjen váratlanul, akik hisztek Bennem, szeret-
tek Engem, és Tőlem várjátok azt a szívbékét, ami az égi boldogságnak földi 
mása!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 
******************************************************

2025.
Kérdező: HOL TARTOK?

1. Miért kellett megszületnem?
2. Van-e, amit már teljesítettem?
3. Min kell változtatnom?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Te legszívesebben nem jöttél volna le a Földre. Elsősorban nem is 

magad miatt kellett lejönnöd. Engedélyt kaptál, hogy az átlagnál mélyebben 
láss bele a teremtő Isten mindent átfogó tervébe, és így vállaltad azt, hogy 
megszüless, és vállalj feladatot e grandiózus műben, amelyben a legkisebb 
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keréknek is pontosan a helyén kell lennie ahhoz,  hogy a szellemi lények szá-
mára minden boldogítóan működjék.

Szereped, amely földi életed végéig tart, nem önmagában kimagasló, 
hanem a nagy egész szempontjából az. Ezért is kellett mélyebbre látnod - mi-
előtt megszülettél – itt, a szellemvilágban!

2. Nem annyira a teljesítéssel van nálad sem a probléma, hanem inkább 
a nem teljesítéssel. Tehát a mulasztások azok, amelyek javításra várnak. De 
Én pontosan azért is jöttem közétek, hogy kiegészítsem azt, amit kiegészíthe-
tek. E kijelentésemnek átfogóbb tartalma van, mint amit Pál mondott, amikor 
arról beszélt, hogy ő kiegészíti azt, ami az Én élethelyzetemből adódóan, te-
hát a történelem folyamán kiegészítendő!

3. A gondolkodás-átalakítást soha nem szabad abbahagynod! Ez állan-
dóan magával hozza bizonyos pályamódosítások szükségességét, tehát olyan 
irányváltoztatásokat, amelyek nem rajtad kívül, hanem belül történnek meg, 
ha megtörténnek! Természetesen ezek rajtad kívül is észrevehetők lesznek, 
de ehhez  idő  kell! Gondolok most elsősorban arra a természetes rugalmas-
ságra, amire nagy szükséged van, hogy bensőleg felszabadult légy, és mások 
is jól érezzék magukat közeledben. E téren az önismeretnél fontosabb mások 
megértése és elfogadása, és az, hogy a fegyelem helyett a figyelemre tedd a 
hangsúlyt. A másokra figyelésre! Nem a megfigyelésre, hanem a ráfigyelés-
re!

Szeretetem mindig és mindenre kész, ami téged épít, buzdít, vigasztal!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
2026.
Kérdező: MINDIG HALLGASSAK LELKIISMERETEMRE?

1. Nem visz-e tévútra a lelkiismeretem?
2. Házaséletemmel nem vagyok igazán megelégedve.
3. Akaraterőmet hogyan növelhetem?

HANG: "Kedves Barátom!
Az nem baj, hogy hosszú levelet írtál. Legalább kiírtad magadból azt, 

amit kiírtál. De veled sem tehetek kivételt. Nincs is szükséged rá! Neked is 
csak három kérdésedre válaszolok. Azért nincs többre szükséged, mert főleg 
azt, amit az akaraterővel kapcsolatban írni fogok, szinte minden problémádra 
megadja a megoldást.

1. A lelkiismeret senkit sem vihet tévútra olyan értelemben, hogy bán-
kódhatna bárki is amiatt, amit ha később helytelennek is lát, de amikor meg-
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tette, akkor nem látta helytelennek! A lelkiismeretet  nem lehet véglegesen 
rögzíteni soha! Egész életen át finomítanotok kell! Szinte naponta szüksége-
tek van pályamódosításra, ha lelkileg fejlődni akartok! Az ÚT Én vagyok, és 
Engem,  mint  utat,  fejlődő értelmetek  egyre tisztultabban  láthat.  Ha pedig 
nem követed e fejlődő értelmed által egyre tisztábban felismerhető akarato-
mat, akkor nem kell mást tenned, mint bűnbánatot tartani, és Én máris korri-
gálom azt, amit elrontottál.

2.  Házaséletükkel  csak  azok  lehetnek  megelégedve,  akik  ezt  tartják 
legfőbb feladatuknak. De ezek is csak időszakosan! Két ember képtelen min-
dig egy húron pendülni, mert nem erre vannak teremtve! Mindig mindenki 
tükre a másiknak, s így csak a pillanatnyi időre jól sikerült smink mondathat-
ja veletek, hogy jó tükörbe nézni! Állapotszerűen jól sikerült smink nem léte-
zik két ember kapcsolatában.

3. Az akaraterő egy vak képesség, amely az értelem és az érzelem fino-
mításával erősíthető. Aki ezt elhanyagolja, az akaratnélküli ösztönlénnyé al-
jasul, s messze elmarad  bármelyik állat szintjétől.

Az akaraterő tehát egy cél megmotiválásával és az érzelem finomításá-
val - zene, művészet, irodalmilag értékes könyvek, versek olvasása - lehetsé-
ges. Leegyszerűsítve így tudnám mondani: az akaraterőd azáltal növelhető, 
hogy a meglévő erődet használod! Mindaddig, amíg valamennyi értelme van 
valakinek, addig valamennyi akaratereje is van! Hasonló  a helyzet, mint a 
testi erő fejlesztésénél. Kényelmesen ülve, állva nem lehet a lábizmokat erő-
síteni. Csak úgy, ha igénybe vannak véve, csak úgy, ha használatban vannak! 
Csak az, akinek nincs lába, az nem tudja lábizmait erősíteni. De annak ez 
nem is igénye!

Kedves Barátom! Előnyödre válna, ha nem magaddal foglalkoznál any-
nyit, hanem azokkal a feladatokkal, amelyeket el kell végezned. Ezeket kell 
egyre fontosabbá, vonzóbbá tenned magad számára, hogy indirekt módon a 
megfelelő önnevelésedet biztosítsd magadnak!

Megáldalak az ERŐ és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2027.

Részlet BARCZA BARNA  "Érvek és szempontok a reinkarnáció szüksé-
gessége mellett" című tanulmányából.

"A Föld nyugati féltekéjén sokan úgy gondolkodnak, hogy a reinkarná-
ció tudomásulvétele jobbára a keleti emberek gondolkodásába illeszkedő, de 
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semmiképp sem bizonyítható. A keresztények világán belül pedig egyenesen 
visszatetszőnek tűnik ez a felfogás, hiszen 1500 éven keresztül csupán egyet-
len földi életünkről tanultunk, hallottunk. A túlvilágra csak a jutalmazás-bün-
tetés maradt. Ott is két állapot véglegesülten, egy pedig átmeneti jelleggel.

Ha napjainkban azt tapasztaljuk, hogy a kereszténységen belül is sokan 
és egyre többen fogadják el valóságnak a reinkarnációk sorát, akkor pedig 
hajlamosak  vagyunk  ezt  olyan  szimpátia-kérdésként  kezelni:  "Elfogadja, 
mert neki ez szimpatikus" - mondjuk. Ebben burkoltan arra gondolunk, hogy 
ez egyáltalán nem bizonyítható, még kevésbé szükségszerű. Akik mégis hisz-
nek benne, azokra pedig legyintve azt mondjuk: Az a hobbijuk!

Eszünkbe se jut, hogy ezen fordul, ha nem is az Isten léte, de minden-
képpen az Isten szeretet-volta.  Már amilyennek Jézus  bemutatta Atyánkat. 
Akik nem hisznek a reinkarnációban, azok nem tudnak választ adni egy se-
reg olyan kérdésre, amelyek pedig kikezdik Isten szeretet-természetét.  Sok 
Istentől elforduló ember az ilyen megválaszolatlan kérdéseken megbotrán-
kozva lett hitetlenné.

Mik ezek a megbotránkoztató, Istent önkényes személyválogatással il-
lető és szeretetlennek mutató tények?

Mielőtt felsorolnánk néhányat ezek közül, előbb határozzuk meg, mi is 
a reinkarnáció?

A reinkarnációk tényét elfogadók hisznek az ember préegzisztens lé-
tezésében, vagyis abban, hogy az ember szelleme már a fogantatása előtt lé-
tezett a szellemi létmódban. Ott bukott el, vagyis fordult el Istentől, és ezáltal 
személyisége dezorganizálódott. Közben a szeretet-törvény valósítását meg-
szüntetve  életében,  egyre  mélyebben  öltözött  bele  az  át  nem látszó  sűrű 
anyagba. Az Istentől elfordultság, tehát a kárhozottság állapotából Isten a bu-
kottakat is kimenteni  akarja, hiszen az Isten szeretet-természete soha nem 
szűnhet meg. Még azokat a teremtményeit is szereti, akik Tőle elfordultak. 
Isten eredetileg teremtett  szellemvilágát a bukottak által létrehozott anyagi 
káoszból úgy menti ki, hogy előbb egy újabb teremtő aktussal a káoszt Koz-
mosszá rendezte, s a Kozmoszon belül létrehozta azokat az embertesteket, 
amelyekbe a bukott szellemeket belehelyezhette, hogy az ilyen megtestesí-
tett, vagyis inkarnálódott bukott szellemek az egyes életek során, tehát halá-
luk után megismételt testetöltések útján, bár lassan, de egyre inkább vissza-
kapaszkodhassanak bukásuk előtti létszintjükre, majd onnan - már inkarnáció 
nélkül - egyre tovább a saját tökéletesedésük maximumáig, az Isten Országá-
ba betagozódásukig.
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Ezek után soroljunk fel most néhányat a megbotránkoztató tényekből.
Ha nem volna préegzisztencia és reinkarnáció, akkor nagyon megbot-

ránkoznánk azon, hogy a Szeretet-Isten
1. miért szünteti be szeretetét a Tőle eltávolodottakkal szemben? Miért 

létesített örök kárhozatot?
2. miért teremt lelket nyomorék testekbe? Miért teremt lelket egy meg-

erőszakolt  nő magzatába?  Hiszen ezekkel a ténykedéseivel a megszületett 
gyermek sorsa, starthelyzete rendkívül egyenlőtlen.  Ő pedig jogosan lenne 
nevezhető szeszélyesnek, személyválogatónak, igazságtalannak. Nem Szere-
tet-Isten lenne, hanem kifejezetten igazságtalan Isten.

3. miért ad az egyes embereknek nagyon-nagyon különböző kifutási te-
rületeket egyenlőtlen esélyekkel?

4. miért szenvednek a jók, miért élvezhetik az anyagi javakat a jólétet, 
a gazdagságot a különböző mértékben gonoszok?

5. ha az ember is szeretetre van teremtve, akkor miért van a Földön 
többségben a szeretetellenes élet: a bűn, a gonoszság?

6. igazságos-e, hogy a jó korán hal meg és szenvedve, a gonosz meg 
sokáig él kevés szenvedéssel?

---------------------------
Folytathatnánk.  Hitetlenek  vagy hitetlenné  váltak  gyakran  támadnak 

ránk  ilyen  kérdésekkel.  Hagyományos,  reinkarnáció  nélküli  teológiánkkal 
igazán nem tudjuk nekik megmutatni az Isten "becsületét".

Bevezetésünk után most vegyük sorra meggondolásainkat a reinkarná-
ció szükségessége mellett.

Elméleti megfontolások
1.1. Isten a saját képére, tehát a szellemi létmódban teremtett.

Nem lehet csodálkozni azon, hogy minket meghatároz anyagba bukott 
léthelyzetünk. Ne felejtsük azonban, hogy nem ez a kiindulási létállapot. Is-
ten alapvetően szellemi létező, nem található meg benne a mi drasztikus és 
áthatolhatatlan,  átláthatatlan  sűrű  anyagunk.  Hiszen  ez  a  szellemi  létezés 
mozgékonyságának, átláthatóságának legnagyobb korlátozása. Amikor Isten 
a teremtésbe árad, akkor kiterjeszteni akarja erejét, nem korlátok közé szorí-
tani. A szellemi létezés olyan felszabadult létezés és olyan tüneményes moz-
gékonyság, hogy csak ezen a szinten kívánhatott partnereket létrehozni, nem 
pedig abban a bezártságban, amiben mi most létezünk. Igaz, hogy szelleme-
ket teremtő kisugárzása egyéniség-csírákat hozott létre, akikben a tökéletes-
ség még csak a kibontakozás hajnalát jelentő magocskákban volt jelen, de 
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ezek a csírák éppen az egyre teljesebb találkozásokban borultak virágba. Te-
hát a találkozásokat egymással és Teremtőjükkel éppen hogy segíteni kellett, 
nem pedig korlátozni. Az állandó, sokcsatornás találkozásuk egyre áttekint-
hetőbb egységekbe, közösségekbe rendezte őket. Isten teremtényeinek szel-
lemvilágában a transzparencia (átlátszóság) volt a természetes, nem az egy-
mástól elszigeteltség vagy elzártság. Szerencsére még senki nem találta fel 
azt a sűrű anyagot, amely teljesen elzárta volna őket egymástól és Istentől.
1.2. Tapasztalati anyagunk a szellemi létben történt bukás következménye. A 
bűn eredménye: káosz.

Amíg a teremtett szellemek rajta maradnak az Isten kijelölt törvénypá-
lyáján, addig a szellemek világa átlátszó és áthatolható volt. A gondolatátvé-
tel a szellemtestvérektől erőlködés nélkül történhetett. A kapcsolatba lépés és 
közösségalkotás érzelmi vonzalmak alapján jöhetett  létre. Az adás kölcsö-
nössége annyira egyetemes volt, hogy az ebből adódó szimmetria az egész 
teremtett mindenséget egyensúlyban tartotta és átlátszóvá tette. Tehát bárki 
bárkivel közösségi kapcsolatba léphetett, nem volt közöttünk fedés, takarás. 
Mindenki megosztotta a másikkal tudását, élményanyagát, kapcsolattapaszta-
latát, teremtő kreativitását anélkül, hogy egyéniségét föl kellett volna ezért 
áldoznia.

Ez az egyetemes állapot csak addig tartott, amíg meg nem indult a kez-
deményező és elcsábító szellemek bukása, vagyis az Isten törvénypályájáról 
való letérés. Egyszerűsítve így is fogalmazhatnánk: megszüntették az adás 
szimmetriáját. Azok, akik beszüntették az adást, akik csak elfogadtak vagy 
elvettek, azok saját léttartományukat kezdték besűríteni, egyre áthatolhatatla-
nabbá tenni.  Mivel mindezt  csupán mérhetetlen önérvényesítő szándékkal, 
önzéssel és nagyravágyással tették,  de átfogó koncepció és szolgáló alázat 
nélkül, ezért ez a létsűrűsödés kaotikus tendenciája létrehozta a káoszt,  az 
össze nem rendezett sűrű anyagot.
1.3. A Szeretet-Isten a bukottakat sem szűnt meg szeretni.

A szabadsággal lehet élni és visszaélni. A Teremtő szeretete azonban 
alkalmat ad minden változat kipróbálására. Mi nyomban haragszunk a más-
ként gondolkodókra és másként cselekvőkre. Isten azonban soha nem szüne-
telő szeretet-sugárzásával azokat is körülöleli, akik éppen az általunk helyte-
lenített változatot próbálják ki. Hiszen a kipróbálás előtt legfeljebb hallottak 
a törvénypálya elhagyásának rosszaságáról, boldogságot hosszú távon meg-
torpedózásáról, de tapasztalatok híján ez merő teória volt számukra. A gye-
reknek is hiába mondja mamája, hogy ne fogd meg a forró kályhát. Amíg 
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meg nem égeti kezét,  addig alig tud valamit a szabály semmibevevésének 
rosszaságáról.

A szabadság a szellemek bukásakor úgy értelmezhető, hogy a teremtő 
Isten lehetővé teszi az általa nem boldogítónak tartott lehetőségek kipróbálá-
sát is. A szakadék mélyére zuhant vad síelő maga fog kiáltani szabadító és 
szabadulás után. Isten pedig épp azon gondolkodik meg nem szűnő és sértő-
désmentes szeretetében, hogyan is szabadíthatja ki a bukottakat már felismert 
rossz helyzetükből, miközben továbbra se sérti szabadságukat.
1.4. A második teremtés a bukottak által létrehozott létsűrűsödés
       káoszát Kozmosszá rendezte.

Isten csak a saját képmására teremtett, tehát szellemi létsíkon teremtett. 
Eszében nem volt sűrű anyagot teremteni. Ha azonban a bukottak mégis "le-
gyártották"  azt  az  anyagot,  melyben  tehetetlenkedve  "fuldokoltak",  akkor 
most olyan módon kell segíteni rajtuk, hogy ezt a maguk teremtette káoszt 
használható, tehát funkcionáló közeggé kell rendezni, melyben már valami-
lyen  - bár alacsonyszintű - életfunkciók a szellemek számára is létrejönnek.

Ezzel a feladattal bízta meg valamelyik igen hatalmas szellemét, aki az 
Atya törvényútján járva rengeteg energiát gyűjtött össze. Létrehozta a maga 
hatalmas energia-napját. A nevét nem ismerjük. Pál szeretné ezt a feladatot 
Jézusra ruházni. Jobb, ha mi csak a káoszt Kozmosszá rendező Szellemről 
beszélünk.

Ez az átrendezés, ez a Kozmosz-teremtés, ez az úgynevezett második 
teremtés. Mélyebb átgondolások nélkül is be tudjuk látni, hogy a végrehajtó 
Szellemnek mennyi korláttal kellett megküzdenie. Hiszen egy összekuszált 
léttartományt  kellett  "kisimítania" és viszonylagosan funkcionálóvá tennie. 
Ez azonban az anyag bűnös keletkezése miatt csak nagyon töredékesen sike-
rülhetett.  Ezt az új léttartományt,  a bukottak által  létrehozott sűrű anyagot 
már nem jellemezhette az egyetemes léttörvény, az adás, hanem erre már a 
vevés erőszakos ismérvei a jellemzőek.

Mielőtt  a  bukott  szellemek  belehelyezhetők  lettek  volna  a  biológiai 
szinten egyre komplexebb anyagstruktúrákba, már akkor és ott tapasztalha-
tók egy nem Istentől indított magatartás megnyilvánulásai. Alacsonyabb ren-
dű létezők esetében is saját létük fenntartásához mások elpusztítása szüksé-
ges. Hasonlattal élve: Míg a hajón minden utas megkapta a maga élelmiszer-
adagját,  addig a hajótörés után az Óceán egy elhagyott  szigetén már csak 
egymást felfalva lehettek túlélők.
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Nagyon sokan eme nem isteni törvények érvényesülése miatt jutottak 
el Isten tagadásáig. Ezért kell nagyon értenünk, hogy az Isten-teremtette szel-
lemvilágban nem voltak ilyen más energiamezejét  elrabló megoldások - a 
bűnbeesés előtt.  Az anyag nemcsak létében, de funkcionális mivoltában is 
eleve eltér Isten adás-törvényétől, a szeretettől. A szellemvilág is teremtmé-
nyekből áll. Azok is relatív létezők. Mégis az Isten adástörvényének síkján 
élnek. Relatív voltukból egyáltalán nem következik, hogy Isten törvényeivel 
ellentétes módon éljenek. Ez csak a bukott szellemekre, és bukásuk követ-
kezményére: az anyagra érvényes. Ha valaki tudományos alapossággal föltér-
képezné az élőlények önfenntartását mások élete árán, hamar rájöhetne, hogy 
ez az anyagvilág nem Isten eredeti szándékából jött létre.

Sem Isten, sem a második teremtést végző Kozmoszt teremtő Szellem 
nem vádolható az anyagvilág rosszaságáért. Hiszen ez a bűn, illetve bűnök 
következménye.  A káosz  Kozmosszá  rendezése  éppen  azt  teszi  lehetővé, 
hogy a bukott szellemek visszakapaszkodása ezen erősen megrongálódott, de 
feljavított  léttartományban elkezdődjék  és  folytatódjék.  Már az  is  látható, 
hogy az itteni nehéz áttekinthetőség miatt  a bukottak tökéletességre jutása 
nagyon nehezen történhet. Ezért is van szükség annyi újra-testetöltésre.
1.5. A kozmosszá rendezett anyagban valósulhatott meg a kegyelem rendje: a 
dezorganizálódott személyiség újra felépülése."

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

2028. A HANG 21-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

"Megkaptam az Úrtól azt a kegyelmet, hogy gyógyíthattam egy S.M. 
betegségben szenvedő testvéremet.

Most azért írok, mert ahogy lapozgattam ismét a HANG 3. kötetét, lát-
tam ott egy hasonló esetet (227. levél.), s amennyiben még tudnék segíteni, 
nagyon szívesen tenném. Leírnám, hogy az általam patronált személy hogyan 
gyógyult meg.

Ugyancsak megkaptam a pikkelysömör gyógyításának lehetőségét, és 
számtalan esetben sikerült orvosolni a hiányokat, amelyek ehhez a betegség-
hez vezetnek. Ha bárkinek szüksége van rá, szívesen leírom akár Neked vagy 
személyesen annak, aki kéri.
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Hálát adok a Teremtőmnek, Jézus Krisztusnak, hogy ebben a kegye-
lemben részesített, hogy így is segíthetek másokon.

Nagyon sok szeretettel kérem áldását számodra, nagyon nagy szüksé-
günk van Rád."

Szeged, 1996. nov. 17. 
Dr. Sukiné Szentmihályi Klára
Hajnóczy u. 31.
6722

=================================================
A fenti szöveget a Gyógyító engedélyével tisztelettel közzé teszem a Hang 
21-dik kötetének előszavában.

1996. december
2365. Inárcs
Rákóczi u. 3/b.
                                                                          Dombi Ferenc

2029.
Kérdező: SZERETNÉK JÓ KAPCSOLATOKAT TEREMTENI!

1. Vállalhatok gyermeket?
2. Családommal hogyan javíthatom kapcsolatomat?
3. Elváljak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szeretném, ha elhinnéd, hogy valóban ismerlek és javadat akarom. 

Ha ez nem hiszed el, akkor szinte biztos, hogy nem fogjuk megérteni egy-
mást. Azért mondom ezt, mert problémád gyökerét Én nem ott látom, ahol 
te, s ilyen esetben nagy annak a veszélye, hogy nem ismersz fel szavaimban 
Engem. Olyan ez,  mint  amikor  valaki  egészen mást  vár,  mint  amit   kért. 
Ilyenkor könnyen merül fel az a gondolat, hogy hátha nem értett meg engem 
az, akitől kértem, azért nem adta azt, amit kértem. Pedig Én tudom, hogy te 
mit kérsz, és azt is tudom, hogy amit adok, az pontosan azt fogja eredmé-
nyezni, amit te kértél, csak nem közvetlenül.

Neked gyökérproblémád a Velem való kapcsolatod! Te ugyan akarsz 
Engem, de nem ismersz, s így nem is tudhatod, hogy Kit akarsz!? Ha valaki 
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Engem akar, akkor számára semmi a világon nem előzheti meg azt, hogy is-
merni akarjon!

Abban a probléma-erdőben, amelyben jelenleg jársz, állandóan fának 
fogsz ütközni mindaddig, amíg nem fogadsz el Engem, mint LÁMPÁST! 

Én vagyok a világ világossága! Én, Jézus, úgy jöttem a világba, mint a 
világ világossága, de az emberek jobban szeretik ma is a sötétséget, mint a 
világosságot. Ezért nem fogadnak el. 

Csak akkor tudsz te is elfogadni, ha megismersz, és elismersz Urad-
nak!  Amíg  nem ismersz,  addig  nem tudsz  Engem elismerni,  vagyis  nem 
tudsz szeretni. Ha pedig nem szeretsz, akkor nem fogadsz el, mert úgy gon-
dolod, hogy jobban  jársz, ha nem Velem foglalkozol. Úgy gondolod, hogy 
akkor jársz jól, ha veled foglalkoznak mások, sőt maga az Isten is. Ez így 
igaz is! Csakhogy ez akkor lesz boldogító számodra, ha ez  következmény! 
Annak  következménye,  hogy te  Velem  sokkal  komolyabban  foglalkozol. 
Most még nem világos előtted, hogy az Én akaratom megismerése nem le-
hetséges az Engem megismerés  nélkül,  a Velem rendszeresen foglalkozás 
nélkül! Most abban a hiszemben, tudatban élsz, hogy az a jó, ha minél kisebb 
kockázattal, minél kisebb felelősségvállalással pergeted életedet.

A gyermekvállalással kapcsolatban Én nem dönthetek helyetted. Csak 
azt mondhatom, hogy Én mindaddig melletted vagyok, és mindaddig nyúj-
tom feléd az Én erőmet, amíg legfontosabb vagyok számodra. Ha nem va-
gyok a legfontosabb, akkor bármit teszel, úgyis boldogtalan leszel, akár vál-
lalsz több gyermeket, akár nem!

2. Pontosan ezt kell mondanom a második kérdéseddel kapcsolatban is. 
Emberi szinten semmi komoly lépést nem lehet tenni kívülről befelé, csak 
belülről kifelé!

Megállni, gondolkodni, elmélyülni, meditálni, mantrázni, relaxálni és 
ezek mellett Rólam és Velem olvasni, tanulni, szemlélni a világot. Ezek azok 
az  eszközök,  amelyek  belül,  a  lélek  mélyén  harmóniát  hoznak  létre,  egy 
olyan benső, meleg fészket,  ahol a Szentlélek, mint galamb a fiókáját, táplál-
ja,  erősíti,  kisimítja  háborgó,  nyugtalan lelkedet.  Fölerősít,  hogy ne törött 
szárnyakkal, hanem öntudatos bátorsággal tudj tájékozódni abban a rajtad kí-
vüli  világban,  amit  hétköznapi,  földi  életnek  neveztek.  Akinek  ilyesmire 
nincs ideje, azzal nem tudok mit kezdeni. Mindig, mindenkinek arra van ide-
je, amit fontosnak tart!

3. A Szentlélek a kapcsolatok Lelke! A Szentlélek nem ismer elválást. 
A Szentlélek mindig és mindenkiben a szeretet egységén dolgozik! Amíg a 
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Szentlélek működik benned, addig nem ismerhetsz elválást. Más az, ha téged 
elhagy valaki lélekben. Akkor Lelkem tovább él és működik, mégpedig  bol-
dogítóan működik benned, az elhagyottban.

Drága Gyermekem! Visszatekintve is, előre tekintve is szeretetem örök 
irántad! Foglalkozz többet Velem, hogy Én hatékonyabban tudjak foglalkoz-
ni veled!

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

2030.
Kérdező: ÉRTELMESEN AKAROK ÉLNI!

1. Van értelme a tűzön való átmenetem következményének?
2. Jó úton járok?
3. Munkámban használhatom azt, amit hitem diktál?  

HANG: "Drága Gyermekem!                                                           
1. Értelme mindennek van, ami benned és körületted történik! Véletle-

nek nincsenek! Mindennek az az értelme, amit te annak adsz! Azért kértelek 
benneteket arra,  hogy alakítsátok át gondolkodásotokat, mert gondolkodást 
csak úgy lehet átalakítani, hogy egyre értelmesebbé teszed azt, amit esetleg 
eddig nem vettél megfelelő módon figyelembe. Lehetőleg mindennek értel-
met kell adnod! De neked kell ezt adnod! Számodra mindennek olyan értel-
me van, amilyet annak adsz! Arra kell törekedned, hogy mindennek olyan ér-
telmet adj, ami Hozzám hoz közelebb. MAGAD számára csak te adhatsz ér-
telmet mindennek. Ezt Én sem tudom megtenni helyetted! Mindennek csak 
szubjektív értéke és értelme van számodra. Ennek minőségi fokozása a gon-
dolkodás-átalakításnak a célja! Én is csak a Magam számára adok értelmet 
mindennek. Neked is ez a feladatod!

2. Ha azt kutatod, hogy Én minek és milyen értelmet adok, ezt jól te-
szed. Ha ehhez igyekszel igazítani a te értékrendedet, akkor jársz jó úton. Én 
veled kapcsolatban annál értékesebbnek és értelmesebbnek tartok valamit, 
minél közelebb kerülhetek általa hozzád! Te is akkor teszed magad számára 
a legjobbat, ha mindent, akár parázson-járást, akár különböző jeleket, szim-
bólumokat, eseményeket, bármi mást, abból a szempontból értékelsz, hogy 
mit jelent az az örökkévalósághoz képest, tehát mit fog jelenteni akkor, ami-
kor színről színre találkozol majd Velem. Mert, hogy ez meg fog történni, 
ennél biztosabb nincs semmi a Földön!
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3. Az okosságod, bölcsességed, hited, bizalmad, szereteted el kell hogy 
tudjon igazítani abban, hogy mit, mikor és hogyan használj fel munkád köz-
ben!

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

2031.
Kérdező: ÁLDOZZAM MÁSOK KEDVÉÉRT?

Valakit bántott, hogy nem vettem magamhoz Jézus testét!
HANG: "Drága Gyermekem!

Vannak olyan helyzetek, események, amelyekben fontos alkalmazkod-
nod azokhoz, akikkel együtt vagy. A szeretet megköveteli azt, hogy tekintet-
tel légy másokra, a másikra. Ez így van különböző vallások, különböző szo-
kások előírásaival kapcsolatban is. Jó az, ha valaki nem lóg ki a sorból! De a 
Velem  való  közvetlen  kapcsolatban  nem  kerülhetnek  első  helyre  emberi 
szempontok!

Soha ne járulj  szentáldozáshoz emberi  szempontok miatt!  Ha valaki 
ezért bánkódik, az az ő baja. Aki nem az Én kedvemért vesz Engem magá-
hoz a szentmisén, az feltétlenül árt magának!

Soha ne engedj külső erőszaknak, amikor belül ennek nem látod értel-
mét!

Valamikor  beszéltem bárányokról,  akiknek  pásztora  Én vagyok.  De 
nem beszéltem soha birkanyájról, amelybe bele kellene tagozódnotok! Ne-
kem nincs  birkanyájam!  Csak báránykáim vannak,  akik  nagyon szeretnek 
Engem, és akiket Én nagyon szeretek. Ha elkóborol valamelyik, nem a nyáj-
tól,  hanem Tőlem, akkor utána megyek, megkeresem, és amikor megtalál-
tam, akkor vállamra veszem, és visszaviszem oda, ahol közelemben tudhatja 
magát!

Jól tetted, nem tetted jól, hogy nem vettél magadhoz akkor ott a temp-
lomban? Ha a különcködés vezetett, akkor nem tetted jól. Ha annyira el vol-
tál foglalva Velem, hogy föl sem merült benned, hogy kilógsz a sorból, akkor 
jól tetted. Annak viszont, akinek emiatt sírt a lelke, semmiképpen sincs iga-
za! Beléd nem láthatott, előtte nem beszéltétek meg, hogy közösen mit tesz-
tek, mit nem tesztek, tehát semmi értelmes alapja nem volt botránkozásának!

Soha ne akadj fenn külső dolgokon! Még akkor sem, ha esetleg a lélek-
belátás adományával rendelkezel!  Fogadj el  mindenkit  olyannak, amilyen! 
Én is ezt teszem!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
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******************************************************
2032.
Kérdező: KEGYELEMRŐL, EREKLYÉRŐL

1. Vallástalan gyermekeim a kegyelem állapotában vannak?
2. Szívbeteg gyermekem meggyógyul, ha imádkozunk érte?
3. Van egy ereklyém. Eltemettessem magammal?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az van a kegyelem állapotában,  aki tudatállapotának megfelelően 

szeret.  A butaság, a tudatlanság sok embert  fölment az erkölcsi felelősség 
alól, de akiben rossz indulat van, az kizár Engem a lelkéből!

Ha valaki  a  jogi  igazság  rendjéhez  ragaszkodik,  és  fontosnak tartja 
büntetni a bűnöst akkor is, ha az már megbánta tettét, az ilyen embert nem az 
Én Lelkem irányítja. De, mint mondottam, a tudatlansága mentheti őt.

Isten nem büntet senkit! Mindenki, ha rosszat tesz, ezzel már önmagát 
bünteti. Minden bűn büntetést hordoz magában! Ha valaki megbánta tettét, 
akkor  bűnének büntető  jellegű következménye óriásit  veszít  súlyából!  Ha 
nem bánta meg, akkor Isten nem tudja könnyíteni bűne rossz következmé-
nyének súlyát!

2. Minden imának gyógyító ereje van! Aki a kegyelem állapotában él, 
az bármit kérhet a szeretet körén belül, biztosan megkapja. Számára nincs 
meg nem hallgatott ima! Aki nincs a kegyelem állapotában, az csalhatatlanul 
csak azt kérheti, hogy megtérjen. E kérése biztos meghallgatásra talál!

Vannak olyan betegek, akik tudják, hogy az egészség nagy felelősség-
gel jár, s így semmivel sem jobb, mint a betegség. Aki eljut erre a fokra, an-
nak a betegsége a környezete számára jelent figyelmeztetést! A környezetét 
szinte ösztönzi arra, hogy szeretetben növekedjenek!

3. Ne temettesd el ereklyédet önmagaddal! Először is az a test, amit el-
temetnek, az nem te vagy! Másodszor pedig egy ereklyének eszmei értéke 
van! Szentelmény! Külső kegyelem! Léte nagy lehetőséget hordoz magában 
arra, hogy mások Istenhez térjenek! 

 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2033. MEGGYÓGYULOK VALAHA?
1. Meddig kell gyógyszert szednem?
2. Tud segíteni az, aki pénzért gyógyít?
3. Találok-e megfelelő társat magamnak?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Az a lelki harmónia, ami fölöslegessé képes tenni gyógyszerek alkal-
mazását, nagyon függ attól, hogy te mennyire mélyen hangolódsz rá benső 
világod tisztítására, tehát arra, hogy benső világodat valóban átadd Nekem!

Igen.  Én azért  jöttem közétek,  hogy befogadjatok magatokba (János 
14;23)! Úgy kell átadnod benső világodat Nekem, hogy Én nézzek a szemed-
del, Én szeressek a szíveddel, Én járjak a lábaddal, Én dolgozzam a kezed-
del. Amilyen mértékben ez valósul, olyan mértékben gyógyulsz.

Az orvosságok csak tüneti kezelést tudnak adni. Benső harmóniát kép-
telenek produkálni!

Pénzért csak szakavatott orvostól fogadj el kezelést! Az a gyógymód, 
ami Tőlem van, az mindig magán hordja ezt  a kitüntető feliratot: "Ingyen 
kaptátok,  ingyen  adjátok!" Azok  a  szakavatott  orvosok,  akik  gyógyításra 
szentelték életüket,  kemény munkát végeztek azért,  hogy gyógyíthassanak. 
Aki e munkát, ezt az áldozatot vállalni nem, de a kezelésért pénzt igen, az 
nem hordozza az Én áldásomat. Egy ember élete nem lehet  kísérleti tárgy: 
vagy bejön, vagy nem! Ne szolgáltassátok ki magatokat ilyen kísérleteknek! 
Ha már nem akartok orvosi kezelésben részesülni, ha már nem találtok olyat, 
aki ingyen, az Én nevemben gyógyító energiát sugároz, akkor inkább imád-
kozzatok, s Én közvetlenül sokkal jobban segítek betegségeitekben, mint a 
pénzért gyógyítók!

3. E kérdésedre szintén azt kell mondanom, amit az első kérdésedre vá-
laszoltam. Attól függ, hogy mennyire mélyedsz el Bennem! Ha legfontosabb 
számodra az, hogy Velem egyre tisztultabb, elmélyültebb legyen kapcsola-
tod, akkor feltétlenül  belesodródsz olyan körülménybe,  ami után most vá-
gyódsz. Én istene vagyok a körülményeknek is, de csak az Enyéim körülmé-
nyeinek! 

Abszolút elsőnek kell lennem életedben! Tehát nem lehet elsőnek sem 
tenni Engem libasorban a többivel. Csak akkor tudok hatékonyan, boldogító 
módon jelen lenni életedben,  ha Én határozhatom meg azt a sorrendet, amit 
Én jónak látok számodra!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2034.
Kérdező: FÉRJEM TERRORIZÁL

1. Nem találkozhatom gyermekemmel.
2. Férjem öngyilkossággal fenyeget.

HANG: "Gyermekem!
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1. Vagy  rosszul írtad leveledben, vagy nincs is problémád. Rosszul ír-
tad azt,  hogy gyermeked az apjával  él?  Ha rosszul,  akkor valóban súlyos 
problémával kerültél szembe. De ha jól írtad, akkor mi a probléma? Az, hogy 
a gyerek nem mehet hozzád akkor, amikor akar? Hát ez természetes! Ha ta-
lálkozni akartok, akkor másutt kell megtalálnotok a módját. Jelenlegi férjed-
nek ebben teljesen igaza van! Te akkor, amikor elváltál első férjedtől, elvál-
tál gyermekedtől is! Ezért él fiad az apjánál, és nem nálad!

A házasság nem egy érdekes játszótér! Ha a mostani férjeddel akarsz 
élni, akkor alkalmazkodj azokhoz az elvárásaihoz, amelyeket eléd tár.

2.  Férjed fenyegetései  azt  akarják megértetni  veled,  hogy nem azért 
vett el, hogy ő alkalmazkodjék a te akaratod szerint, hanem azért, hogy te al-
kalmazkodj az ő akarata szerint.

Természetesen az volna a legjobb, ha mindketten alkalmazkodnátok az 
Én akaratom szerint. Ha ez nem megy, akkor legalább neked kellene erre tö-
rekedned.

Erre ne úgy törekedj, hogy megpróbáld Nekem elmondani, hogy miben 
segítsek neked, hanem úgy, hogy kérd az erőmet arra, amit vállaltál. Kérd az 
erőmet, hogy ne ragaszkodj gyermekedhez, ha egyszer az apjánál él, ne akarj 
már gyermekedért élni, ha egyszer már egy másik férjet vállaltál magad mel-
lé. Arra kérd az erőmet, hogy tudd őt szeretni, szolgálni, Hozzám segíteni! 
Ez most a te feladatod!

Azzal, hogy őt is elhagyod, nem oldottál meg semmit, mert magadat 
mindenhová magaddal viszed, és az, amit te most újrakezdésnek gondolsz, 
nem más, mint menekülés olyan gondok elől, amelyekkel úgyis ismét szem-
ben találod magadat.

Szenvedés nélküli élet nem létezik a Földön! Ide nem azért jöttetek, 
hogy ne szenvedjetek, hanem azért, hogy megjavuljatok, mégpedig szenve-
dések árán.

A Földet neked is hamarosan el kell hagynod. Arra kell hát törekedned, 
aminek halálod óráján örülni fogsz. Mert a világon egyetlen embernek az éle-
tében sincs fontosabb óra, mint a halála órája! A megtért ember erre készül!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!
*******************************************************

2035.
Kérdező: ISTEN BIZTOSAN SZERET ENGEM?

Engem is szeret az Isten?
HANG: "Drága Barátom!
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Én,  Jézus,  magam vagyok a SZERETET! Az Én szeretetem irántad 
nem a  te  születéseddel  kezdődött!  Öröktől  fogva  szeretlek  folyamatosan, 
egyetlen pillanatra meg nem szűnő szeretettel! Szeretetem töredékét sem tu-
dom kimutatni felétek, mert a földi életben azt el sem tudnátok viselni!

Valamit megéreztél abból, hogy az irántad való szeretetem a te boldog-
ságod akkor,  ha beengedsz  Engem magadba.  Téged sem boldogíthat  más 
szeretet,  csak  az,  ami  Engem  boldogít.  Ennek  a  szeretetnek  Szentlélek, 
Szentszellem a neve! Ez benned, mint újjáteremtő ERŐ akar működni, hogy 
életed célja ne az legyen, ami csupán eszköz ehhez. A földi életben minden 
eszköz. Törekvésed iránya a Velem való színről színre történő találkozás kell 
hogy legyen! Én az a világosság akarok lenni benned, aki majd földi életed 
végén az örök világosság lesz benned és körülötted egyaránt.

Az nem lehet egy pillanatra sem vitás, hogy Én szeretlek, mivel maga a 
SZERETET vagyok. Az viszont már  nem olyan egyértelmű, hogy élhetek-e 
benned,  tehát  szeretsz-e  Engem!?  Akkor  szeretsz,  ha  szívesen  és  sokszor 
foglalkozol Velem. Én annyira szeretlek, hogy te ezáltal létezel!  Ha egy pil-
lanatra nem szeretnélek, akkor a nem-létbe esnél vissza. De ettől nem kell 
tartanod, mert Én hűséges vagyok!

Te akkor foglalkozol Velem, ha imádkozol és tanulsz Engem! Engem 
tanulni nem azonos azzal, hogy Rólam tanulni! Engem az tanul, aki nemcsak 
tulajdonságaimat  tanulja,  hanem kívánságaimat,  vágyaimat,  szándékaimat, 
elhatározásaimat kutatja, s igyekszik ezeket megvalósítani. Erre a Biblia - s 
ebben is az evangéliumok - a legalkalmasabb útmutató! Ha pedig találsz vagy 
létrehozol egy olyan baráti kört, amely az Én nevemben hajlandó rendszere-
sen összejönni, Velem foglalkozni, akkor csodálatosan ki tud bontakozódni 
benned az Irántam való szeretet.

Drága Barátom! Megáldalak a SZERETET  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2036.
Kérdező: GYÓGYÍRT KÉREK ELLENSZENVRE!

1. Jó irányban haladok-e?
2. Mit lehet tenni az ellenszenv ellen?
3. Egy ismert "gyógyítóról" kérek véleményt.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ezt a kérdést már sokan feltették Nekem, s Én a HANG-könyvek 

lapjain már a legkülönbözőbb oldalakról megválaszoltam. Válaszaim lénye-
ge mindig az volt és az most is, hogy akkor jársz jó úton, jó irányban, ha Ve-
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lem jársz, és ennek vizsgálata naponta szükséges. Tehát nincs a te életedben 
sem olyan rögzült állapot, amely lehetővé tenné azt, hogy egyértelmű igen-
nel, vagy egyértelmű nem-mel válaszolhatnék. A reggeli és az esti ima a leg-
alkalmasabb keret arra, hogy e kérdést kitisztázd magadban.

2. A szeretet lényege nem tartozik az érzelmek területére. Szeretni any-
nyit jelent, mint jót akarni. Vagyis akarni másnak azt, amit magadnak is kí-
vánsz, és nem akarni másnak azt, amit magadnak sem kívánsz. Ez a szeretet 
mindig és mindenkire nézve kötelező, aki Hozzám akar tartozni.

A szeretet parancsát könnyebb ott megvalósítani, ahol ezt érzelmi, han-
gulati elemek segítik. Nehezebb ott, ahol kevésbé segítik, és nagyon nehéz 
ott, ahol ennek érzelmi, hangulati akadályai vannak. Ezt az utóbbit mondjá-
tok  ellenszenvnek.  Ez  lehet  olyan  méretű,  hogy csak az  Enyéim képesek 
megvalósítani. De ezek képesek rá Irántam való szeretetből. Ilyenkor válik 
nyilvánvalóvá, hogy a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat.

Ha hiszel abban, hogy Én elvárom tőled a szeretés, a jót akarás áldoza-
tát,  akkor nem fog áthághatatlan akadályt jelenti  semmiféle  negatív érzés, 
semmiféle ellenszenv ennek megvalósítására, megélésére.

3.  Egy fát  gyümölcseiről  lehet  megismerni.  Egy gyógyítónak nem a 
gyógyítási sikerei a gyümölcsei. Sok gyógyító fogja hallani Tőlem, amikor 
megkérdezik: 'Nem a te nevedben tettünk csodákat?'...'Sohasem  ismertelek 
benneteket... Távozzatok, ti gonosztevők (Máté 7;22-23)'! A jó fának, tehát 
annak a gyógyítónak, aki Velem kapcsolatban van, jó gyümölcseit elolvasha-
tod a Galata levél 5;22-23-ban.

Megáldalak az ERŐ és BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

2037.
Kérdező: DOLGOZZAM  VAGY TANULJAK TOVÁBB?

1. Hol tartok lelki fejlődésemben?
2. Szerezzek-e egyetemi diplomát? Vagy kezdjek dolgozni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha egy virág megkérdezné, hogy hol tart fejlődésében, vajon mit le-

hetne mondani neki? Csak ezt: 'Ott, ahol most vagy!' Ha azt kérdezné, hogy 
szedett-e össze annyit a napsugárból és a táptalajból, amennyit össze kellett 
szednie, akkor a válasz csak ez lehetne: 'Neked kell ezt tudnod!'

Senki helyett nem tarthatok lelkiismeretvizsgálatot. Csupán segíteni tu-
dok ebben. Üljünk le közösen, és jelenlétem tudatában vizsgáld meg eddigi 
életedet. Vizsgáld meg, hogy mit tettél, hogyan tetted azt, amit tettél?! Ha ezt 
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teszed, akkor feltétlenül rá fogsz jönni arra, hogy ezt a vizsgálatot rendszere-
sítened, és ezt a rendszeresítést állandósítanod kell! Te Isten kertjének nem-
csak egyedülállóan nemes virága vagy, hanem furcsa módon e virág gondo-
zója is. Ezért kell rendszeressé tenned azt az önvizsgálatot, ami nemcsak fel-
méri azt, hogy hol tartasz, hanem választ ad a hogyan tovább-ra is!

2. E második kérdéseddel kapcsolatban is valahogy úgy vagyok, mint 
az elsővel. Nekem olyan mindegy, hogy dolgozni mész vagy tovább tanulsz! 
A fontos az, hogy Velem tedd, amit teszel! Tehát a szeretés és a szeretni taní-
tás  kell  hogy meghatározza  életedet!  Azt  egyedül  neked  kell  eldöntened, 
hogy ezt a  hivatást,  tehát a szeretést és a szeretni tanítást milyen keretben, 
formában akarod megvalósítani. Azért kaptad az értelmedet, azért van szaba-
don szeretni tudó szíved, hogy ne gépszerűen, mint a növény, ne ösztönsze-
rűen, mint egy madár, hanem értelmed és akaratod munkába állításával dol-
gozd ki azt a keretet, formát, amelyben Velem szeretsz, és Általam szeretni 
tanítod azokat, akik erre nekünk lehetőséget adnak!

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

2038.
Kérdező: CSAK ÉP TESTBEN LEHET ÉP LÉLEK?

1. Miért oly nehéz az újjászületés?
2. Kell, hogy ép legyen a testünk, hogy újjászülessünk?
3. Egy mesterről és egy szellemi iskoláról kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Maga az újjászületés a te részedről nem nehéz. Nem kell mást ten-

ned,  mint egy nyugodt, csendes imában megbánni eddigi bűneidet, és átadni 
magadat Nekem!

Az jó, ha bűneidet részletesen felsorolva egyenként megbánod. De ezt 
csak egyszer kell tenned. Többé már nemcsak nem kell, de nem is szabad, ha 
azt akarod, hogy boldogítóan éljek benned! 

Az nagyon fontos, hogy önmagad átadását is részletesen mondd el. Te-
hát sorold fel, hogy mit adsz át Nekem. Szemed, szád, füled, szíved, kezed, 
lábad, szándékaidat, érzéseidet, vágyaidat, terveidet és természetesen eddigi 
bűneidet. Tehát ne személyeket, ne tárgyakat, hanem magadat add át Nekem. 
Az újjászületés tehát a te  oldaladról nézve ebből áll. Magát az újjászületést 
az Én Lelkem végzi. Ha te megtetted azt, ami a te részed ebben, akkor hidd 
el, hogy a Szentlélek nem fog mulasztással vétkezni! Egészen biztos, hogy 
elvégzi benned az újjászületés csodáját.
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Az nem biztos, hogy ezt azonnal érzékszerveid is átveszik. Nem is fon-
tos. De hiteddel el kell ezt fogadnod annak alapján, hogy János 3;5-ben erre 
fölhívtam figyelmeteket, és Lk 11;13-ban ezt megígértem! Természetesen ér-
zelemvilágotokat is át fogja ez járni. De azt, hogy mikor, nem ti határozzátok 
meg, hanem a Szentlélek, aki az újjászületéstől kezdve különös módon veze-
ti az újszülöttet.

Ebben az állapotban megmaradni nemcsak nehéz, de nem is lehet saját 
erőtökből. Aki így akarja ezt az állapotot, az máris kiesett belőle! Ebben az 
állapotban minden kegyelem! Természetesen első kegyelem az a természetes 
erő, amely az újjászületés által a helyére került, és amelyet az újszülött állan-
dóan táplál  abból a forrásból,  amelyet  ugyancsak megígértem János 7;38-
ban.

2. Az újjászületéshez nem kell semmi más, csak az, amit a fentiekben 
elmondottam.

3. Sem mesterekről, sem szellemi iskolákról nem mondok soha minősí-
tő bírálatot, mert nem lehet sem mindent jónak, sem mindent rossznak mon-
dani egyikről sem. Azt tudjátok, hogy Én vagyok az út, az igazság és az élet. 
Minden mester és minden szellemi iskola jó, ha szinkronban van Velem, és 
egyik sem jó, ha nincs szinkronban Velem!

Fontos  tehát,  hogy mindent  vizsgáljatok  meg.  Ami  jó,  azt  tartsátok 
meg, ami nem hozható harmóniába Velem, azt vessétek el!

Nagyon  szeretlek,  és  nagyon  szeretném,  ha  felszabadultan  élhetnék 
benned!

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2039.
Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL, ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL

1. A Lélekkeresztségről kérek tájékoztatást!
2. Álmomban láttam a Keresztrefeszítettet.
3. Többször álmodom elhunyt szüleimmel.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tégy különbséget a Lélekkeresztség és az újjászületés között. Azért 

tartom ezt fontosnak, mert a kettő nem mindig esik egybe. Csak ott szokott 
egybeesni, ahol felnőttként tér meg valaki. Ilyenkor az őszinte bűnbánattal 
együtt járó újjászületéskor gyakran Lélekkeresztségben is részesül a megtért. 
Arra a kérdésre, hogy mi a lényeges különbség a kettő között, egy példával 
világítok rá.
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Nekem nem kellett újjászületnem, mivel Engem anyám a Szentlélektől 
fogant. De Lélekkeresztségben Nekem is részesülnöm kellett,  mert ember-
ként csak így vállalhattam tanúságtevő szerepemet. Ezt Lukács 4;18-19-ig ol-
vashatod a Bibliában.

Aki őszinte bűnbánatban átadja magát Nekem, azt Lelkem abban a pil-
lanatban újjászüli! Ha érzi ezt az illető, ha nem! A Lélekkeresztség nem lehet 
érzelemmentes! A Lélekkeresztségkor megtapasztalás van! Ez nem hit dol-
ga! Amit megtapasztalsz, azt nem kell hinned! A nem személyválogató, de 
szerepeket kiosztó Isten a Lélekkeresztségben olyan szerepet ad annak, aki 
ebben részesül, amely szerep bizonyos karizmák működése által tanúságte-
vésre készteti azt, aki ebben az Isten-megtapasztalásban részesült.

2. Az álom állapota nemcsak arra alkalmas, hogy a test kipihenje ma-
gát, nemcsak arra, hogy a szellem felfrissüljön, hanem arra is, hogy a szel-
lemvilág dimenzióiból különböző jelek, szimbólumok olyan tartalmakat köz-
vetítsenek, amely tartalmak a lélek fejlődését vannak hivatva előmozdítani. 
Álomban senki nem kerülhet ártó erők hatása alá úgy, hogy ez ébrenlétében 
hátrányt jelentene számára. Hacsak, mielőtt elaludt vagy elaltatták, nem ezt 
szándékozta tenni! Mert ha ezt szándékozta, akkor belekeverhetik a fekete 
mágiába álmában, és ennek negatív hatása nagyon is megnyilvánul ébrenlété-
ben.

A legjobb, ha őrangyalodat kéred arra, hogy álmodat vigyázza, és segít-
sen álmodban lelket építő képeket, eseményeket átélni.

A Keresztrefeszített állapotom arra hívja fel figyelmedet, hogy jobban 
értékeld azt a szeretetet, amit érzek és élek irántad.

3. Azok az álmaid, amelyek szüleidet jelenítik meg, késztessenek arra, 
hogy imádkozz értük.

Megáldalak SZERETETEM és BÉKÉM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2040. 
Kérdező: JÉZUS ELÉ JÁRULOK

Családom betegeit és hajszolt életemet hozom a HANG elé.
HANG: "Drága Gyermekem!

Kétségtelen, hogy a reinkarnáció elfogadása nélkül képtelen lennél Is-
tent szerető Istennek mondani. Még így is menekülésben vagy! Pedig nem-
csak gyermekeid karmájának tudata, tehát terhelt  sorsvonaluk ismerete az, 
ami segít könnyíteni terhedet, hanem a te karmádról is, a te terhelt sorsvona-
ladról is tudnod kell, hogy azért olyan, amilyen, mert Isten a szeretet Istene!
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Nem akarok előző életedről, életeidről részleteket mondani, mert nem 
akarom, hogy bűntudatban élj, de nagy vonalakban tudatom veled, hogy volt 
olyan életed, amikor gyermekeidnek testvére voltál, s bizony sokszor szen-
vedtek ők miattad. Persze ők sem voltak angyalok veled szemben, és éppen 
ezért kellett így találkoznotok, hogy keresztjeiteket cipelve szeretetben tudjá-
tok elviselhetővé tenni kapcsolatotokat. 

Most el sem tudjátok képzelni azt az örömet és boldogságot, ami vár 
rátok akkor, amikor a rövid földi élet után az Én szívem szeretetében egy-
mással találkozni fogtok! Szinte látom  azt a nagy felszabadulást ragyogni, 
kisugározni  belőletek,  ami,  visszaemlékezve földi  életetek nyomorúságára, 
betölt, átjár majd itt benneteket! Ezt fogalmazta meg Pál apostol a Római le-
vél 8;18-ban.

Ha csak annyit törekszel átélni, hogy tudnak rólatok ideát, és drukkol 
értetek egy egész Mennyország, akkor már nem is lesz olyan elviselhetetle-
nül nehéz az a kereszt!

Hajatok szálai is számon vannak tartva! 
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

******************************************************
2041.
Kérdező: MIÉRT NEM VAGYOK MINDIG SZILÁRD?

1. Néha biztos vagyok a hitemben, majd összeomlik.
2. Tudnak rólunk halottaink?
3. Egy személyről és egy könyvről kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Abban az egyházban, amelyhez tartozol, nem tanultatok meg vallá-

sul beszélni. Így még akkor sem találod a megfelelő szavakat, amikor lelked-
ben biztos  vagy abban,  hogy véleményt  kellene  nyilvánítanod.  Valójában 
nem a tudatodból törlődnek ki dolgok, hanem ott nem is voltak azok olyan 
rendezettek, hogy bizonyos esetekben ki lehetne azokat fejezni. Egy egyszerű 
ellenérv képes téged leblokkolni. De nemcsak téged, hanem szinte mindazo-
kat, akik nem járnak rendszeresen olyan csoportba, közösségbe, ahol Rólam 
beszélgetnének,  Velem foglalkoznának.  Ha találsz  ilyen  közösséget,  vagy 
magad létrehozol egy ilyen baráti  kört, akkor megszűnik az ilyen hit-problé-
mád.

2. A halál pillanata egy nagy felébredés! Aki felébredt, az tud azokról, 
akik alszanak. De akik alszanak, azok nem tudnak azokról, akik ébren van-
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nak. Nagymamád és mindazok, akik már előtted elmentek, feltétlenül feléb-
redtek haláluk pillanatában.

Akit te kérdezel, az nemcsak tud rólad, de jobban is szeret téged, mint 
szeretethetett  földi  életében,  mert  szabadabban kívánhatja neked azt  a jót, 
amit most a te javadra tisztábban lát. Nagyon sok jó sugallatot kaptál már 
tőle!

3. Személyekről, könyvekről nem mondhatok olyan véleményt, ami be-
folyásolhatna téged. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy minden könyv-
ben, minden személyben van jó és van nem jó is. A másik pedig az, hogy fe-
lelős vagy magadért, és ezt a felelősséget Velem sem oszthatod meg! Sem 
másra, sem Rám nem hivatkozhatsz erkölcsi döntéseid következménye miatt. 
Ha sokat foglalkozol Velem, akkor Én számodra egy olyan erkölcsi patika-
mérleg tudok lenni, amelyen felmérheted, hogy mi a jó és mi a nem jó. De 
felmérned neked kell!

Hidd el,  szeretetem nyilvánul  meg abban,  hogy felelős  személyként 
akarlak kezelni. Így tudsz  partneremmé válni, és nem bábuvá, akit más, akár 
az Én akaratom kényszerítően rángathat.

Megáldalak a BENSŐ  SZABADSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2042.
Kérdező: HOGYAN LEHETEK JOBBÁ?

1. Lehúzó vágyaim túlságosan megkötöznek.
2. Ha elnéző vagyok, az sem jó, ha reális, az sem jó.
3. Szeretnék jobb lenni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Te sem szentként jöttél a Földre, hogy aztán rosszabb légy, hanem 

lehúzó vágyakkal, hogy ezeket próbáld oldozgatni. A hangsúlyt a próbálko-
zásra kell tenned, és nem az elért eredményre. A te birtokodban az van, hogy 
ki tudd mondani Előttem: 'Uram, ha nem megy, akkor sem adom fel! Hi-
szem,  hogy a küzdelem maga az,  ami  kedves Előtted.'  Amíg így gondol-
kodsz, addig van benned bizalom Irántam. A többi az Én dolgom!

2. A végletek általában nem megoldások. Egy folyó sodrása, ereje nem 
a két part szegélyén, e két végletnél van, hanem a közepén! Azon az úton, 
amit földi életnek neveztek, nagy művészet az egyensúlyozás művészete. Na-
ponta kell tanulnod! E pontban is azt kell mondanom, amit az előzőben: az 
egyensúly keresését soha nem szabad föladnod! A Jakab levél 1;5-ben arra 
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szólít fel benneteket a Szentlélek, hogy a bölcsesség nem akármi! Azt kérni 
kell! És pedig élő hittel, vagyis áhítatosan és kitartóan, vagyis  állhatatosan!

3. A Földön minden folyamat. Megállás nem létezik! A kérdés mindig 
az, hogy milyen irányban van a fejlődés! Egyetlen stabil pont van, ez a halál 
órája. Erre kell neked is készülnöd. Amit azért teszel, hogy a halálod óráján 
megnyugtasson, azt biztos, hogy jól teszed! Csak az örök élet távlata teszi 
helyre mindenkiben az embert! Aki nem ehhez igazítja életét, az elembertele-
nedik!
Nagyon szeretlek! Bízzál Bennem! Megáldalak!"

*******************************************************
2043.
Kérdező: BÁRKI LEHET MISZTIKUS?

1. Hogyan válik valaki misztikussá?
2. A szenteknek miért kellett annyit szenvedniük?
3. Mitől függ az életszentség nagysága?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenki arra született,  hogy misztikus legyen. Vagyis arra, hogy 

földi életének az a szobája, amelyen ez a címke áll: misztika,  mindig nyitott 
legyen. E nyitott szoba biztosítja az élő kapcsolatot az anyagon túli világgal. 
Te e szoba ajtajáig mehetsz csak el, de idáig el is kell mennie mindenkinek, 
aki tapasztalati találkozást akar Velem a Szentlélek által.

Sajnos, ez a szoba legtöbbször zárva van, és a ti oldalatokon van a zár 
kulcsa. Én az ajtónál állok és kopogtatok. Aki vállalja, hogy kinyitja az ajtót, 
ahhoz bemegyek, és az illető megélheti a léleknek azt a lakodalmát, ami a 
Földön egyáltalán lehetséges. De az ajtót nektek kell kinyitnotok (Jelenések 
könyve 3;20)!

Az ajtó megnyitásának első feltétele a vágyakozás Utánam! A második 
a mulandó örömök átlépése, ezeknek hátat fordítása. A harmadik az alázat. 
Vagyis az, hogy amit helyesnek ismertél fel, azért minden gyalázatot, meg-
aláztatást, szenvedést vállalj, és ugyanakkor nyitott légy arra, hogy lehet jobb 
is, mint amit pillanatnyilag a legjobbnak ismertél fel. Tehát, ha valaki értel-
mesen igazolni tudja azt, hogy van jobb, mint amit te legjobbnak ítélsz, ak-
kor tudd félretenni nézetedet, és átvenni a jobbat. Ez a helyes alázat!

Az említett  három feltétel  mindegyike szükséges. Nem is három ez, 
csak egy, csupán három oldalról szemlélve. Az EGY ebben az, hogy az ajtó-
nál állsz, és hallani akarod kopogtatásomat, vagyis a körülmények és az önis-
mereted által közölt kívánságaimat! Ennyi!
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2. A szenteknek nem kell semmivel sem többet szenvedniük, mint a 
nem szenteknek. Csupán arról van szó, hogy a szentek szembesülnek, a nem 
szentek menekülnek. A szentek előbb szembesülnek az önismeret fontossá-
gával, s így előbb fel is tudják dolgozni az ezzel járó szenvedéseket, míg a 
nem szentek később kénytelenek szembesülni  önmagukkal,  s körülménye-
sebben és lélekbe vágóbban kénytelenek megszenvedni nemcsak rossz tetteik 
következményeit csupán, hanem mulasztásaik következményeit is!

3.  Az alázatos  szeretet  nagysága,  mélysége dönti  el  azt,  hogy ki  és 
mennyit  tud befogadni Belőlem lelkébe, életébe!

Megáldalak az ALÁZATOS SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

2044.
Kérdező: ÖSSZEJÖVETELEINKRŐL

1. Beteg húgom gyógyulása tartós lesz?
2. Ajándékodat mire használhatom?
3. Van jövője összejöveteleinknek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Földön nincs tartós gyógyulás. Vannak feladataitok, amelyeket, ha 

elvégeztetek, nem is érzitek már jól magatokat a Földön. Ne légy kishitű! 
Mindenkinek jobb a halál után, mint a földi halála előtt. Ez még azokra is áll, 
akik elkárhoznak, mivel itt olyan önismeretre juthatnak, amelynek mindig hí-
jával voltak. Így egy idő után, miután lefizette adósságát az ilyen nyomorult 
lélek (Máté 18;34),  valami kis remény felcsillanhat benne, hogy ő sem ve-
szett el örökre!

Kétségtelen, hogy imával tudtok földi életet hosszabbítani. Hosszabbí-
tani, de nem véglegesíteni. Ez a kijelentés viszont, hogy  hosszabbítás, any-
nyira relatív!

Azért imádkozz és azért imádkozzatok mindannyian, hogy azt a rövid 
kis földi pillanatot, amelyet ti földi életnek neveztek, minél nagyobb szeretet-
tel tudjátok megtölteni. Ez a fontos!

2. Az Én ajándékaim mindenkor önmagukért beszélnek. Ha valaki nem 
tudja, hogy egy ajándékot mire kell használnia, az nem Tőlem van! A Tőlem 
származó ajándék, karizma egy olyan adományom,  amely abból  áll,  hogy 
megtisztítok és fölerősítek bizonyos emberi adottságokat, tulajdonságokat a 
többi ember javára. Minden Tőlem származó adomány, ajándék ilyen!

3. Ahol ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, Én ott vagyok kö-
zöttetek! Arra természetesen fel kell készülnötök, hogy ahol Én megjelenek a 
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Földön, ott az ősellenség sem tétlenkedik! Csak ott tétlenkedik, ahol tudja, 
előre látja, hogy úgyis ölébe hull minden.

Ha tehát összejöttök nevemben, akkor jó, ha arra imával - esetleg böjt-
tel is - készültök. Jó, ha mindenkinek van olyan  hozott  gondolata, amit el-
mond, ha igénylik a többiek. Jó, ha mindenkiben olyan nyitottság van, ami 
biztosítja, hogy szellemben, lélekben gazdagabban megy el a közösségi ösz-
szejövetel után, mint ahogy odajött. Jó, ha mindenki táplálja magában azt a 
bizonyosságot, hogy legalább úgy szereti őt mindenki a közösségben, ahogy 
ő szereti a többieket. Ez utóbbi azért nagyon fontos, hogy le legyenek érzé-
kenykedések,  ha esetleg valaki  valamilyen  negatív  kijelentés  miatt  találva 
érzi magát.

Kimondhatatlanul  fontos,  hogy olyan  közösség  tagja  légy,  ahol  Én 
azért vagyok jelen, mert az Én nevemben jönnek össze Enyéim!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

2045.
Kérdező: FÉLELMEIM VANNAK

1. Túlságosan elővigyázatos vagyok a munkámban. Honnan e
félelem?
2. Újjászületés vagy Lélekkeresztség volt, amiben részesültem?
3. A bennem lévő feszültség összefügg  szerepemmel?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A te munkád lényegéhez tartozik a benső szorongás! Pénzzel nem le-

het lezserül dolgozni. A pénz atmoszférát áraszt maga körül! Ennek az atmo-
szférának tehát lényegéhez tartozik az a benső feszültség, szorongás, amelyet 
kénytelen vagy vállalni, ha ezt a munkát végzed. Mint tudod, az egyik tanít-
ványom, Lévi, akinek később Máté lett a neve, nem bírta vállalni ezt a fe-
szültséget,  s otthagyta jól  jövedelmező állását.  Neked nem ajánlanám ezt, 
mert te kaptál olyan idegzetet, bizonyos könnyedséget, hogy ezzel a  feszült-
séggel egészen jól tudsz élni. De e feszültség meg nem szüntethető. Nem, 
mert  következmény! Következménye a pénzzel való foglalkozásnak. A Föl-
dön  verejték  nélkül  nem lehet  dolgozni! Minden munka  fáradsággal   jár. 
Még azoké is, akik lopják a pénzt! De fáradsággal jár nemcsak megszerzése, 
hanem további kezelése is! Arcod verejtékével eszed a kenyeredet! Ez alól 
senki sem kivétel! Te már sokféle munkát végeztél. Mindegyiknek meg volt 
a maga keresztje. E munkádnak most ez a keresztje.
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E feszültséged levezetése érdekében kaptad azt a természetet, amivel 
rendelkezel, és ennek érdekében kaptad azt a kapcsolatot a HANG-ommal, 
amelyet egy istenélmény pecsételt meg, még mielőtt ez a gyakorlatban bein-
dulhatott volna!

Benső  nyugtalanságaidat,  vergődéseidet  nemcsak  tudom,  látom,  de 
együtt is élek vele. Néha szinte araszolva viszlek, húzlak, hogy bele ne bo-
nyolódj  a  földi  élettel  velejáró  problémák  útveszőibe!  Biztos,  hogy nem 
könnyű neked együtt élni Velem, de jó! Hidd el, nekem se könnyű élnem ve-
led, de jó!

2. Te egy rövid időre eljutottál arra a pontra, amikor valóban szabaddá 
váltál pénzedtől. Ez a pillanat volt az, amikor istenélményben tudtalak része-
síteni. Ezt sem újjászületésnek, sem Lélekkeresztségnek nem mondanám. Új-
jászületésnek azért nem, mert az nem abból áll, hogy valaki valamitől sza-
baddá válik, hanem abból, hogy megbánva eddigi életének botlásait, elfogad 
Engem urának, megszabadítójának. Inkább az újjászületés kezdetének mon-
danám.  Lélekkeresztségnek  pedig  azért  nem mondanám,  mert  a  Lélekke-
resztség  olyan istenélményt jelent, amely karizmává minősít bizonyos embe-
ri tulajdonságokat. Ennek is inkább kezdetéről beszélnék nálad, mivel azt a 
tulajdonságodat  kezdte  átjárni  Lelkem,  amely által  könnyen kapcsolatokat 
tudsz teremteni másokkal. E tulajdonságod azelőtt is megvolt, de akkor na-
gyon más tartalmakat hordozott, és más célokat igyekezett elérni. Azért mon-
dom ezt is inkább kezdetnek,  mert  e képességednek még fejlődnie kell   a 
kapcsolatteremtés tartalmát illetően.

Bizonyos értelemben mondhatom újjászületésnek és Lélekkeresztség-
nek tehát  az   istenélményedet,  de  nem mint  egy egyszer  megtörtént  ese-
ményt, hanem mint egy egyszer elindult  folyamatot! A te istenélményedben 
erről volt szó! Egy Általam történt elindításról! Felém!

3. Nem a szerepeddel függ össze a benned fellépő feszültség. Önelége-
detlenséged az oka ennek. A te benső feszültséged ezzel függ össze, és nem a 
szerepeddel.
     Kedves Barátom! Meg kell tanulnod magadnak is megbocsátani!

Megáldalak SZÍVEM BÉKÉJÉVEL!"
*******************************************************

2046.
Kérdező: GONDOLATAIM ELVISZNEK JÉZUSTÓL

1. Hol van meghalt édesanyám?
2. Szeretnék  sokat Jézussal lenni, de valami mindig elvisz Tőle!
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ahol édesanyád van, az elsősorban nem hely, hanem állapot. Ez azt 

jelenti, hogy édesanyád bár elment a Földről, mégis itt maradt veled! Akik 
átlépik a földi  élet  határát,  azok bizonyos szempontból közelebb kerülnek 
hozzátok, mert ők hozzátok képest az ébrenlét állapotába kerültek. Ti tehát 
az alvás állapotát élitek velük szemben!

Természetesen nemcsak hozzád van közelebb édesanyád, hanem Hoz-
zám is, mert lelke mélyén mindig is Nálam volt. Sokan vannak így a Földön, 
akik nem is tudnak erről. Ez nem jelenti azt,  hogy ne imádkozz érte, mivel a 
Földről égbe szálló imáknak mindenki számára csodálatos hatása van. Az ő 
imája érted azt eredményezi, hogy ezáltal jobban tud hatni rád. De soha nem 
annyira, hogy ez szabadságodban korlátozna. Azok a jó sugallatok, amelyek 
belül figyelmeztetnek valamire, gyakran tőle indulnak el feléd. De helyetted 
sem ő, sem Én meg nem tudjuk tenni azt, amit neked kell megtenned!

2. A kötött imák gyakran elégtelenek arra, hogy valaki Velem élő kap-
csolatban maradjon. Ha elhiszed, hogy olyankor, amikor saját szavaiddal épí-
tő,  buzdító,  vigasztaló  szavakkal  szólsz  magadhoz,  Én  beszélek  hozzád, 
mondom, ha ezt elhiszed, akkor nem fognak  elkalandozni gondolataid. Ak-
kor nagyon termékeny és sok időt tudunk eltölteni egymással. Így van ez ak-
kor is, ha egy-egy kötött imának, vagy a Szentírásnak, vagy más lelki olvas-
mánynak  bizonyos mondatain elgondolkodsz,  elelmélkedsz.  Ilyenkor sem 
tudnak elkalandozni gondolataid. Ha pedig gondolatban, fantáziálásban ma-
gadra kérdezel, hogy Én most ehhez mit szólok, akkor már szintén benne va-
gyok a te világodban. Aki egyszer IGEN-t mondott Nekem, az nem egyköny-
nyen tud Engem lerázni magáról!

Mint tudod, Én annyira szeretlek téged, hogy te ezáltal létezel. Azért 
vagy ember, mert embernek szeretlek, és azért vagy az az ember, aki vagy, 
mert Én ennek az embernek szeretlek! Kell, hogy a te imád, szereteted vissz-
hangja legyen az Én szeretetemnek!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2047.
Kérdező: EGY BIBLIAI MAGYARÁZATOT KÉREK

1. Mostani társammal, bár hívő, mégsem értjük meg egymást.
2.  Az okos és balga szüzekről kérek magyarázatot!
3. Esztergom valóban szellemileg "nehéz" város?

HANG: "Drága Gyermekem!

2196.



1. Ha egy kályha nem melegíti környezetét, akkor abban tűz nem éghet. 
Ha pedig a látszat tüzet mutat, akkor ott már nem valódi, csupán festett lán-
gok láthatók!

A Biblia nem forrása az isteni életnek. Akik azt forrásnak mondják, ál-
landóan harcban állnak egymással. A Forrás a Szentlélek! Akiben Én Lelkem 
által tevékenyen élhetek, azok az Én szeretetem tevékeny hordozói, s első-
sorban  ennek áldását azok érzik, akik közvetlenül kapcsolatban vannak Lel-
kem hordozóival.

Egy kicsit mindaddig bálványimádók vagytok, amíg egy másik ember-
től,  -  legyen az szép, jó, gazdag, egészséges - várjátok azt  a boldogságot, 
amire teremtve vagytok. Amíg a bódulatot  összekeveritek a boldogsággal, 
vagyis az Általam felkínált szívbékével, addig feltétlenül a csalódás útját jár-
játok. Még tüneti kezelésnek sem mondható az, amit egymásnak nyújthattok! 
Mint ahogy nem mondható tüneti kezelésnek egy nagy beteg számára az ópi-
um adagolása, fogyasztása. Ez kábítás csupán. Ember lehet embernek elkábí-
tója, de boldogítója nem! Senkinek sem adhatom át helyemet!

2. A balga szüzek azért voltak balgák, mert olyasmit kértek az okosak-
tól, amit másnak adni nem lehet. Ez a szeretet áradása. Ezt nem tudja senki 
odaadni másnak! Maga Isten sem tudja megtenni, hogy más helyett szeres-
sen! Ha valaki azt kéri Tőlem, hogy szeressek helyette, akkor csak ezt mond-
hatom neki: "Érted és veled tudok szeretni, de helyetted nem!" A balgák te-
hát azért voltak balgák, mert azt kérték az okosaktól, hogy adják át nekik sa-
ját szeretetüket. Az okosak válasza valóban okos volt: "Szerezzétek be ma-
gatoknak!"

Az olaj tehát szívetek szeretete! Akkor vagytok okosak, ha arra hasz-
náljátok földi életeteket, hogy ezt megszerezzétek, őrizzétek és ápoljátok ma-
gatokban. Aki nem ezt teszi, aki mindig a másik szeretetétől várja szíve sze-
retetének föllángolását, az bizony balga!

Szeretni annyit jelent, mint jót akarni! Mégpedig azt a jót akarni, amit 
Én akarok annak szívében, aki befogadott Engem életébe.

A te esetedben az elviselés mellett jelenleg nem tehetsz mást, mint arra 
vigyázz, hogy bűnrészes ne legyél. Tehát amit nem tartasz jónak, azt ne tedd 
akkor se, ha ez a földi életedbe kerül!

3. Ha egy hely, egy város ártó erők nyomása alatt van, az jó jel! Gon-
dolj  Jeruzsálemre,  gondolja a Szentföldre! Nincs a világon még egy hely, 
amelyik akkora szellemi, ártó erő nyomása alatt állna, mint ezek! Amelyik 
hely az ördögé, ott nem kell nagyobb erőt kifejtenie! Ahol ezt  teszi,  ott  ő 
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maga árulja el, hogy valamiképpen szent hely az, ahol ő élni szeretne, de ez 
nem nagyon akar úgy sikerülni neki, ahogy ő szeretné!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2048.
Kérdező: ŐRANGYALRÓL, GYERMEKLÁNY-ANYÁRÓL

1. Őrangyalomról kérdezem a HANG-ot.
2. Egy lélek hogyan választhat gyermeklányt anyjául?
3. Érdemes tanulni, ha annak nem látom hasznát?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Teljesen őrangyalodra van bízva, hogy számodra akarja-e ő névvel 

jelölni magát. De te is fel vagy hatalmazva arra, hogy egy névvel, egy szóval 
fejezd ki azt, hogy megszólítod őt! Magyarul: te is adhatsz neki nevet.

2. A gyermeklány-anyákkal kapcsolatban a karmák világának közepébe 
találtál. Nemcsak a gyereklány-anya, nemcsak a születendő gyermek, de az 
egész környezet olyan megoldandó feladat elé kerül ilyenkor, amely mind-
annyiukat arra figyelmezteti, hogy a földi élet egy erkölcsileg rendezetlen vi-
lág, s az egymásrautaltság az alázat és szeretet elvárásait nagyon sorsszerűen 
hordozza magában. 

Ilyen esetekben érzékelhető igazán, hogy a benső fény hogyan birkózik 
a külső sötétséggel. Bizonyos értelemben ehhez a körhöz tartoznak a meg-
erőszakoltak által megszült gyermekek, és azok a gyógyíthatatlan betegség-
ben szenvedők, akik maguknak és környezetüknek nem örömet, hanem terhet 
jelentenek. Akik másokon könnyíteni nem tudnak, de szinte állapotszerűen 
igénylik azt, hogy életnek alig mondható életüket mások tegyék elviselhető-
vé.

3. Tanulni nemcsak érdemes, de kell is!  Bizonyos iskolai végzettségek 
nem is annyira a tudásanyag miatt fontosak, hanem azért, mert bizonyítvány-
ban rögzíthetően igazolják azt az értelmi csiszoltságot, ami  nagyon fontos.

A tanulás iskolaszintű vállalása olyan, mint egy kés megélesítésének 
vállalása. Igaz, hogy egy éles késsel nemcsak operálni, hanem gyilkolni is le-
het, de az is igaz, hogy az életlen kést semmire sem lehet használni.

Aki nem éri el azt az iskolai végzettséget, amit elérhetne, az vizsgálja 
meg jól magát, mert nagyon valószínű, hogy szellemi restség áll mögötte, va-
lami szép ideológiai mezbe öltözve. A legtöbb ember nem azért szokott le-
mondani a rendszeres tanulásról - iskolában e nélkül eredményt elérni nem 
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lehet! -, mert okosabb dolgokra használta idejét, hanem valami  jellemhiba 
miatt!

Az, aki iskolában tanulhatna, és nem teszi,  csak akkor mondjon le a 
rendszeres iskolai tanulásról, ha addigi életében nagyon rendszeres, nagyon 
tiszta, nagyon jellemes magatartásról tett tanúságot, akinek nincsenek be nem 
fejezett dolgai! Tehát az, aki a rendszeres iskolai tanulás elől nem menekül, 
hanem szinte sajnálja, hogy le kell erről mondania. Az ilyen ember nyugodt 
szívvel lemondhat az iskolai tanulásról.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2049.
Kérdező: MEGKÁROSÍTOTTAK!

Eltűntek betétjegyeim!
HANG: "Kedves barátom!

Keservesen összekuporgatott pénzedet, úgy tűnik, elvitte valaki. Vég-
eredményben két lehetőség van. Az egyik az, hogy elveszett. Ilyenkor a kere-
sés mellett szólnod kell őrangyalodnak, hogy irányítson, és segítsen megta-
lálni az elveszett papírokat. De szent Antal is profi e téren. Neki is van felha-
talmazása arra, hogy ilyen esetekben segítsen.

A másik lehetőség az, hogy ellopták e betétjegyeket. Ebben az esetben 
csak azt a tanulságot vonhatod le, amit Én mindig kértem tőletek: legyetek 
okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől. Más lehetőséged nincs 
sem neked, sem Nekem!

De van egy nagyon fontos nézőpont, amit valamikor így fejeztem ki: 
Elég a mának a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról! Ne aggód-
jatok hát! Többet értek ti a verebeknél. Keressétek az Isten országát és annak 
igazságát, s a többit mind megkapjátok hozzá! Tudja a ti mennyei Atyátok, 
hogy mire van szükségetek! Isten az övéi számára GONDVISELŐ Isten!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

2050.
Kérdező: TIZENHÉT KÉRDÉSBŐL HÁROM KÉRDÉS

1. Jó úton járok-e?
2. Hogyan tudnék jobban segíteni hozzátartozóimon?
3. Meggyógyulok-e valaha?

HANG: "Drága Gyermekem!
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Te  föltettél  tizenhét  kérdést.  Eddig  már  megjelent  tizenhét  kötet 
HANG-könyv. Ezek több mint tízezer kérdésre adott válaszaimat tartalmaz-
zák. Ha elolvasod e könyveket, akkor nemcsak azokra a kérdésekre kapod 
meg a választ, amelyeket most föltettél, hanem minden problémádra megta-
lálhatod bennük a legjobb megoldást. Természetesen helyetted semmit nem 
tudok megtenni. Csak veled és általad!

Jelenleg három kérdésnél többre senkinek sem válaszolok. Veled sem 
tehetek kivételt. Így szeretlek helyesen!

1. Az ÚT Én vagyok! Ha nem ártasz senkinek, ha megbocsátasz min-
denkinek, ha segítesz erőd és képességeid szerint ott, ahol lehetőséget adnak 
neked erre, akkor jó úton jársz. Ezt mindennap meg kell vizsgálnod. Ehhez 
nélkülözhetetlen eszköz a reggeli és az esti ima.

2. Ha reggel átgondolod, hogy mi aznap a teendőd, akkor tudni fogod, 
hogy hogyan kell aznap segítened, tehát tudni fogod, hogy életednek azt a rö-
vid szakaszát, amit az a nap jelent, hogyan kell úgy eltöltened, hogy a halá-
lod óráján ne vádoljon, hanem örömmel töltsön el téged a visszaemlékezés.

Meg kell értened, hogy nem mások vágyait kell kielégítened, hanem Is-
ten akaratát kell teljesítened. Abban feltétlenül segíteni fogok, hogy fel tudd 
mérni, hogy mások vágyai mikor azonosak Isten akaratával és mikor nem. 
Neked mindenképpen Isten akaratát kell megvalósítanod. Nekem is az volt 
lelki eledelem, hogy teljesítsem Atyám akaratát (János 4;34), neked sem le-
het más!

3. A gyógyulás egyetlen igazi útja az, amit az előző pontban elmondot-
tam. Csak az az igazi gyógyulás, amely belülről indul el! Az a gyógyulási fo-
lyamat,  ami nem belülről,  nem a lélek gyógyulásánál kezdődik,  önámítás! 
Menekülés Isten akaratának vállalása elől! Aki belülről kezd gyógyulni, az 
legelőször idegzetileg jön rendbe. Ez a lényeg! Aki idegzetileg rendbejött, az 
vállalt Engem, mint UT-at. Igen, mert az képes arra, hogy ne ártson senki-
nek, hogy megbocsásson mindenkinek, hogy segítsen ereje és képessége sze-
rint ott, ahol tud.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

2051.
Kérdező: ÜZENET AUSZTRÁLIÁBA

1. Üresnek érzem magamat szellemileg. (New Age miatt?)
2. Borzalmas állapotban van a világ!
3. Hogyan kell a kozmikus energiához viszonyulni?
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HANG: "Kedves Barátom!
1. Amit te ürességnek nevezel, azt a misztikában  lelki szárazságnak 

nevezik. Ez nem hátrány, hanem természetes velejárója annak, hogy meg kell 
tanulnod hitedből,  és nem érzelmeidből venni a szükséges erőt ahhoz, hogy 
szeress, vagyis hogy jót akarj! Ez az üresség annak is a jele, hogy Én mélyeb-
ben dolgozom benned, mint a felszín! Ezért érzed üresnek azokat a felszíni 
szinteket, amelyek a tapasztalati világgal kapcsolnak össze. Ez az időszak a 
remény próbája!

A "New Age" a jó szándékú, természetes emberi vágyaknak olyan ki-
nyílása a szellemvilág felé, amely nyitottság lehetővé teszi a szemtelen szel-
lemeknek is azt, hogy e vágyakat kihasználják rövid és hosszú távú emberi 
megtévesztésekre.

Angyalaim nagyon vigyáznak rád! Ezért tűnt fel neked, hogy valami 
nincs rendben a "New Age"-el.  Mint  tudod,  a "New Age"-ben sem rossz 
minden. A Földön nincs olyan, amiben minden rossz lenne! Még a pokolban 
sem rossz minden. A rossz hiány! Az abszolút rossz a nem-létezés!

Mint mondottam, az új korszak, ami most rátok virradt, a jót is, a rosz-
szat is jobban felszínre hozza. A jó szándékú embereket nem elégíti ki az, 
hogy csak az egyházak vezetői foglalkozzanak a szellemvilág dolgaival. Ez 
jó! Ami nem jó, az az, ha kontrollálatlanul  bevesztek  mindent! A kiéhezett 
ember nagyon hajlamos arra, hogy mindent megegyen, amit eléje tesznek. Ti 
most szellemileg, a szellemvilággal kapcsolatban nagyon kiéhezett emberek 
vagytok. Ezért kell vigyáznotok, hogy kellő kontroll birtokában legyetek.

A HANG-médiumomat azért állítottam be világotokba, hogy ne ma-
radjatok magatokra abban a nagy szellemi kavalkádban, amely, mint valami 
forgószél, végigsöpör a világon. Ezért figyelnek fel rá már nemcsak nálatok, 
de Amerikában, Kanadában és Európa különböző országaiban is. Kétségte-
len, hogy buzgalmatok e téren sok embernek tud segítséget nyújtani.

2. Amit te borzalmas világnak mondasz, az a felszín! Mint a viharzó 
tenger esetében, a mélyben csend és béke honol. E borzalmas világban is a 
mélyben az Én győzelmem szilárd! Én valóban legyőztem a világot (János 
16;33)! Ez igaz minden felszíni háborgás és borzalom ellenére is!

3. Ne törődj sokat azzal,  amit kozmikus energia néven neveznek ma 
azok az írók és természetgyógyászok, akik annyira nehezen értik meg evan-
géliumaim lényegét, vagyis azt, hogy nem kívülről befelé, hanem belülről ki-
felé kell változnotok. A csakrákról szóló tanítások legnagyobb gyengéje ép-
pen az, hogy a világmindenséggel való tökéletes harmóniában látják az em-
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ber boldogulását, és nem Bennem! Ezért van akkora hangsúly a légzésen, az 
étkezésen, a testgyakorlatokon, stb. Ez a hangsúlyeltolódás sokkal többet árt, 
mint használ!

Sokat  kellene  mondanom  ezekről,  de  jelenleg  fontosabbnak  érzem, 
hogy ne ezt állítsam életetek fókuszába, hanem azt a kegyelmet, amely En-
gem  közvetít  nektek,  tehát  a  hitnek  és  benső  Isten-megtapasztalásoknak 
szükségességét!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2052.
Kérdező: TÖBBEK KÖZÖTT A GYERMEKNEVELÉSRŐL

1. A férjem által kívánt munkát végezzem vagy mást?
2. Mások helyett kérhetjük az illető őrangyalát?
3. Gyermekneveléssel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjeddel kapcsolatban a te szabadsághatárod csak erkölcsi területen 

létezik. Tehát amikor bűnbe akar vinni, olyankor nem szabad engedned. De 
azt, hogy te mit dolgozz és hol, azt te önkényesen nem szabhatod meg ma-
gadnak! Ha nem hallgatsz férjedre, akkor Rám sem hallgatsz! Ez természete-
sen  fordítva  is  áll.  Tehát  ő  is  csak  erkölcsi  szinten  őrizheti  szabadságát. 
Vagyis, ha te bűnbe akarod őt vinni, akkor nem szabad neki rád hallgatnia. 
De neki is fontos, hogy veled egyetértésben vállaljon munkát, munkahelyet. 
Nem engedelmeskedtetésről  van  tehát  szó,  hanem arról,  hogy egyik  sem 
dönthet a másik beleegyezése nélkül olyan témában, ami nem tartozik az er-
kölcs köréhez. Csak közös megegyezés alapján dönthetitek el, hogy ki mit 
csináljon! E téren amelyik nem alkalmazkodik a másikhoz, az erkölcstelen, 
tehát negatív módon lépett be a kettejüket érintő erkölcsi területre!

2. Te csak a te őrangyaloddal lehetsz olyan kapcsolatban, amilyenben 
vagy. Ha mások őrangyala is rendelkezésedre állhatna, akkor már az is a te 
őrangyalod lenne. Őrangyalodat megkérheted, hogy mások őrangyalával fog-
jon össze, de ez csak a te lelked fejlődését szolgálhatja.

Más dolog az, hogy mindenkiért imádkozhatsz. De mások őrangyalával 
semmiképpen sem rendelkezhetsz.

3.  A gyermeknevelés  veszélyes  nézőpont,  veszélyes  megfogalmazás. 
Legjobb, ha önnevelésről beszéltek. Meg kell tehát látnod, hogy gyermeked-
del szemben neked mi válik lelked hasznára! Semmi más nem lehet jó szem-
pont!
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A  gyermeknevelés  legtöbb  esetben  bálványimádás.  Azon  filóztok, 
hogy mi jó a gyereknek. Holott azon kellene gondolkodnotok, azt kellene fi-
gyelembe vennetek, hogy mi jó lelkileg nektek. Nagyon könnyen meg lehet 
számolni azokat a szülőket, akik gyermeknevelés címén ne távolodtak volna 
el Tőlem! A gyermekimádat nem más, mint rejtett önimádat! Soha nem kér-
telek benneteket arra, hogy gyermekeiteket neveljétek! Mindig azt kértem tő-
letek, hogy magatokat neveljétek! Ez csak a felszínen tűnik önzésnek. Való-
jában ez a legnagyobb áldás minden ember számára! Világotok nem a jó gye-
rekneveléstől lesz elviselhetőbb, hanem a felnőttek  jó önnevelésétől.

Az ateizmusban, tehát a sátáni világban még kicsit sem volt szabad fe-
nyíteni a gyermeket! A gyermekek pátyolgatása az istentelenek világa! Lát-
szatra könnyebb gyermekekkel eltölteni időtöket, mint önmagatokat megne-
velni fegyelemre, gerincességre, hűségre, becsületre, tehát arra, hogy ne ha-
zudjatok gátlástalanul, hogy tartsátok meg ígéreteiteket tisztességesen, hogy 
ne megszólással, rágalmazással, pletykálkodással töltsétek időtöket. Ne cso-
dálkozzatok, hogy pokollá teszitek magatok körül az életet azáltal, hogy egy 
tetszetősnek tűnő "gyermeknevelés"  címke alatt pontosan azt hanyagoljátok 
el, ami gyermekivé tudná tenni bennetek a tanulékonyságot, mégpedig a Fe-
lém forduló, az Általam minden köteléktől megszabadított, tehát a gyermek-
kel való megkötözöttségtől is megszabadított lélek tanulékonyságát.

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

2053.
Kérdező: NEM TUDOK MEGVIGASZTALÓDNI !

Férjem halálát nem tudom feldolgozni. 
HANG: "Drága Gyermekem!

Én valóban a vigasztalás istene vagyok. Amikor a Földön jártam, akkor 
is és most is az a leghőbb vágyam, hogy boldogok legyetek. Ennek egyetlen 
feltétele van, de ez a feltétel semmiképpen sem hiányozhat. E feltétel: higy-
gyétek el, hogy bennetek élek, ha befogadtok magatokba Engem.

Aki Engem befogad, az a Mennyországot fogadja be, az az Én békém-
nek kerül birtokába, az ráérez arra, hogy aki Bennem hisz, az halált nem lát 
sohasem!

Engem nem lehet félig befogadni! Engem nem lehet tudatos megkötö-
zöttségekkel együtt vállalni. Engem csak úgy lehet befogadni, ha valaki tuda-
tosan szabad akar lenni minden megkötözöttségtől. A családi megkötözöttsé-
gektől is. Ha valaki megkötözött férjével, gyermekével, vagy bárkivel az nem 
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baj!  De ha megkötözött  is  akar maradni,  az  baj!  Annak szívében Nekem 
nincs helyem. Senki nem szolgálhat két úrnak!

Nem lehetek megalkuvás tárgya! Vagy meg akarsz szabadulni minden 
megkötözöttségedtől, és akkor befogadsz és elfogadsz Engem uradnak, meg-
szabadítódnak, vagy forogsz tovább keserveid levében, és senki, maga az Is-
ten sem tud abból kiemelni téged! Mindaz,  aki jobban szereti  házastársát, 
családját vagy bárkit, mint Engem, az nem méltó Hozzám (Máté 10;37)! Is-
ten nem egymásra teremtett benneteket, hanem Önmagára! Ez Isten szerete-
tének legnagyobb megnyilvánulása!

Drága Gyermekem! Ha hiszel Bennem, akkor halált nem látsz sohasem 
(János 11;25-26)! Te azzal vagy még most is tele, hogy meghalt férjeddel mi 
van. Ez érthető, mert az együtt töltött évtizedek így formálták lelkedet. De 
most  már  azzal  kell  többet  foglalkoznod,  hogy Velem mi  van benned és 
azokban, akikkel még  földi életed vándorútját járod. Senki és soha, még az 
örökéletben sem tud mit kezdeni sem önmagával, sem másokkal, ha Velem 
és Bennem nem találta meg élete értelmét. Nagyon fontos, hogy Bennem bé-
két, otthont találj, hogy fájdalmaidat enyhíteni tudjam (Máté 11;28-30). De 
még ennél is fontosabb, hogy Én otthont találjak benned!

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

2044.
Kérdező: ÁTOK ALATT VAGYOK?

1. Nagyon meg vagyok kötözve gyermekemmel, unokáimmal.
2. Meghalt férjem átkot mondott rám.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Csak annyiban tudok segíteni neked, amennyiben szabaddá válsz! 

Minden megkötözöttség leárnyékol téged, s Én bármennyire szeretném, nem 
tudom elfoglalni szívedben azt a helyet, ami Engem megillet. Ha pedig saját 
helyemet nem tudom elfoglalni, akkor teljesen visszahúzódom, mert két úr-
nak szolgálni nem lehet! Vagy Én vagyok urad és megszabadítód, vagy vár-
nom kell, amíg sok csalódás és szenvedés árán rá nem jössz arra, hogy nin-
csenek utak a boldogság felé, csak Út van, és ez Én vagyok!

Gyermekeddel és unokáiddal nem az együttlét a probléma, hanem az 
egymásba kapaszkodás! Belém csak két kézzel lehet kapaszkodni, csak teljes 
szívvel lehet szeretni. Engem nem lehet megosztani! Én nem tudok segéd-
motoros lenni egyetlen szívben sem! Szeretetem nem egyezhet bele, hogy he-
lyemet másokkal bárki is megoszthassa!
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Mindaddig nem tudok boldogító módon életedben hatékonyan működ-
ni, amíg gyermeked, vejed, unokáid, tehát emberek, körülmények több gon-
dot okoznak neked, mint az Én sorsom köztetek!

Akiben élhetek, az elkezdi átalakítani gondolkodását az Én boldogító, 
békét sugárzó jelenlétem irányában. Vagyis elindul a benső szabaddá válás 
útján. A legnagyobb probléma soha nem az, hogy valaki meg van kötözve. A 
legnagyobb probléma mindig az, amikor valaki megkötözött akar maradni! 
Amikor valaki nem akarja leoldani magáról az Általam áldottnak egyáltalán 
nem mondható családi kötelékeket.

Az a kijelentésed, mely szerint sajnálod, hogy leányod házasságát nem 
tudtad megakadályozni, azt jelenti, hogy teljesen félreismered Istentől kapott 
földi szerepedet! Amíg ezt nem keresed és találod meg, addig átok alatt vagy 
akkor is,  ha meghalt  férjed átkozott  meg, akkor is,  ha senki sem átkozott 
meg. Nálad nem feloldani kell egy átkot, hanem meg kell térned Hozzám, 
Uradhoz,  Istenedhez,  teljes  szíveddel,  teljes  lelkeddel,  teljes  elméddel  és 
minden erőddel. Ez a legfőbb parancsolat (Máté 22;37)! 

Az nem baj, ha erre képtelennek gondolod magadat! Minden egyes nap 
töltsél Velem el bizonyos időt, hogy ezt megbeszéljük. Én segíteni akarok! 
Át akarom adni neked nemcsak bölcsességemet, hanem az erőmet is! Szeret-
nélek megtanítani helyesen szeretni! Természetesen ez a te legfőbb érdeked! 
Sem te,  sem  leányod,  sem unokáid  nem nyernek  semmit  azzal,  hogyha 
együtt érző szívvel nevelni akarod őket. Csak azzal nyernek, ha magadat aka-
rod nevelni!

Én nagyon szeretlek! És helyesen szeretlek. Ahogy Én szeretlek téged, 
úgy kell megtanulnod szereti azokat, akikkel együtt élsz! Szabadon, fegyel-
mezetten, szolgálatra készen, ha igénylik szolgálatodat, s türelemmel, megér-
téssel, várakozással és békével, ha nem igénylik szolgálatodat. Ha így próbá-
lod szeretni tieidet, akkor Én szeretem őket benned. Ha nem erre törekszel, 
akkor csak magadat szereted, mert nem szolgálni, hanem uralkodni akarsz! 
Ettől a hozzáállástól Én teljesen elhatárolom Magamat! 

Megáldalak a SZABADSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2055.
Kérdező: ÁLDALAK URAM!

Hála és köszönet mindenért!
HANG: "Drága Gyermekem!
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A hit  csodákra képes. Ezért mondhattam, hogy ha csak akkora hitetek 
is lesz, mint a mustármag, akkor már csodálatos dolgokra lesztek képesek. 
Az is mondottam, hogy még nagyobb dolgokat is fogtok tudni tenni, mint 
amit Én tettem, amíg emberként közöttetek éltem.

Higgyétek el, hogy Én bennetek élek! Igen! Benned élek, és ennek nem 
lehet kisebb, kevesebbet érő következménye, mint a boldogságod! Lehetet-
len, hogy aki elhiszi, hogy benne élek, az boldogtalan legyen! Ez ellentmon-
dás lenne! Mert ellentmondás az, hogy boldogtalan az, aki a boldogságot, a 
Mennyországot hordozza, tehát Engem hordoz magában!

Velem valóban elérkezett hozzátok az Isten országa! Én valóban azért 
jöttem közétek, hogy bennetek tudjak élni.

Mivel nem bábuknak teremtett benneteket az Isten, ezért csak abban 
tudok boldogítóan élni, aki ismer Engem, és engedi, hogy úgy éljek benne, 
ahogy Én jónak látom, és nem úgy, ahogy ő vagy mások látják jónak! Értel-
meteket nem kapcsolhatom ki! Az ősellenségnek az a vágya, hogy ne gon-
dolkodjatok! Ő akarja azt, hogy engedelmeskedjetek embereknek, ösztönei-
teknek, fölmerülő vágyaitoknak, az emberi közvéleménynek. Sőt azt akarja, 
hogy engedelmeskedjetek Istennek is, csak ne úgy, ahogy Én elmondottam és 
elétek éltem, hanem úgy, ahogy mások mondják nektek!

Nagyon örülök neked! Nagyon szeretlek és nagyon bízom abban, hogy 
szeretnél egyre jobban megismerni Engem! Számodra ez azért fontos, mert 
az Én irántad megélt szeretetem nagyra értékeli a te értelmi képességedet, és 
Én olyannak szeretlek, mint amilyen vagy! Mivel te szintén csak úgy tudsz 
szeretni, amilyen vagy, és nem úgy, amilyen Én vagyok, ezért kell neked fej-
lődnöd az Engem megismerésben, ezért kell  neked egyre jobban megismer-
ned, hogy ki is él benned boldogító módon!

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

2056.
Kérdező: EGY TANÍTÓRÓL ÉS GYÓGYÍTÓRÓL 
 Véleményt kérek egy tanítóról és gyógyítóról!
HANG: "Drága Gyermekem! 

A  tanítás  és  a  gyógyítás  nem  tartoznak  szükségszerűen  egymáshoz 
azon az erkölcsi területen, ahol Velem találkoznotok kell, ha boldogok akar-
tok lenni.
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"Nem a te  nevedben tettünk annyi  csodát?..."  fogják kérdezni  azok, 
akik az Én nevemben tettek csodákat, sőt, űztek ördögöt. Én pedig kijelen-
tem nekik: "Távozzatok színem elől, ti gonosztevők!" 

A sok csoda közé természetesen sok gyógyító csoda is tartozik! Egy 
időre visszakaphatja testi egészségét az, aki ennek fejében az ördögnek adja 
lelkét. De ez semmi esetre sem az Én nevemben történik. Legföljebb az Én 
nevem kimondásáról lehet szó, amire ezek hivatkozni fognak. Aki valóban 
az Én nevemben tesz csodát, az a Tőlem kapott küldetés erejében teszi azt, és 
nem annak az erejében, hogy nevemet kimondja!

Kétségtelen, hogy a betegség, a fájdalom nem a szeretet Isten műve! Ez 
az ember bukottságának következménye! A Földre bukottságé is! Én, amikor 
a lelki, szellemi bukottság nyomorúságos állapotát megszüntetem abban, aki 
Engem befogad,  akkor nem emelem ki a földi élet bukottságának állapotából 
automatikusan! Eljön az az idő, amikor azt fogom mondani: "Emeljétek föl 
fejeteket,  mert  elérkezett  a ti  megváltásotok (Lukács 21;28)!" De vannak, 
akiknek adok olyan feladatot és hozzá karizmát, hogy gyógyítsák a testi be-
tegségeket is, mintegy előre jelezve, hogy Velem elérkezett hozzátok az Isten 
országa! Tudnotok kell viszont, hogy a Földön az egészség állapota semmi-
vel sem előzi meg erkölcsi értelemben a betegség állapotát. A boldogság és 
boldogtalanság állapota nem attól függ, hogy valaki testileg egészséges vagy 
beteg, hanem attól, hogy az alázatos szeretet átjárja őt vagy sem! A valóság 
az, hogy mindenki halálra született a Földre, tehát valamilyen szinten min-
denki betegséget hordoz magában, ha akarja, ha nem. Az egészség szintjével 
egyenes arányban van felelősségszintje is mindenkinek. Ebbe a keretbe tarto-
zik e kijelentés: "Aki sokat kapott, attól sokat is követlenek!"

Én, bár mindenkit meggyógyítottam, aki Engem erre kért, de nem azért 
jöttem a Földre, hogy ezt tegyem! Azt, hogy nem ezért jöttem, és hogy miért 
jöttem, elolvashatod Márk 1;38-ban!

A kérdezett prédikátor tanításáról azt kell tudnod, hogy amikor Engem 
idéz, akkor azt igazolja, hogy fontosnak tartja tanításomat. Amikor viszont 
nem Engem, hanem a Biblia többi íróit idézi, akkor csak annyiban fogadd el 
idézeteit, amennyiben az evangéliumokkal szinkronban vannak.

Ne feledd! A Szentírásban minden benne van és az ellenkezője is min-
dennek. Ezért oly nagy a marakodás a folyton Bibliára hivatkozó különböző 
felekezetek között. Tehát az, aki nem rangsorol a Bibliában, az nem Engem, 
az Igazságot, hanem saját igazát képviseli.
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Mivel a prófétaság lelke engedelmeskedik a prófétának, ezért  rendre 
meg kell vizsgálnotok, hogy milyen lélek van bennetek!

Nincs ember a világon, és nincs intézmény sem, amelyre azt mondhat-
nám, hogy fenntartás nélkül kövessétek! Vizsgáljatok meg mindent! 

Aki az evangéliumok alapján tisztába került az Én gondolatvilágom-
mal, és követni akar Engem, azt Lelkem segíteni tudja abban, hogy a jót meg 
tudja különböztetni attól, ami nem jó! A tekintély-érvek a legritkább esetben 
tudnak erőforrásai lenni annak a gondolat- és élet-átalakításnak, amelyet Én 
megkívánok azoktól, akik egy húron akarnak pendülni Velem!

A valóban hiteles  próféták legsúlyosabb vizsgája az ellenségszeretés 
vállalása! "Szeressétek inkább ellenségeiteket!" (Lukács 6;35)

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

2057.
2057.
Kérdező: A REIKIRŐL

A REIKI-vel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

A REIKI-vel kapcsolatban mondok rövid véleményt. Te nagyon tisztán 
látod ezt a területet. Légy meggyőződve arról, hogy maga a forrás tiszta, s 
ezért tud oly pozitív hatással lenni annyi emberre ez a gyakorlat.

Mindannyiotoknak tudomásul kell vennetek azonban, hogy nem elég, 
ha egy folyamnak tiszta a forrása. Rendre meg kell vizsgálnotok a folyamot 
szakaszonként  is,  mivel  menet közben olyan  kezeken  folyik ez át,  amelyek 
tisztaságáról nem lehet mindig biztos a korlátozott emberi értelem.

A tapasztalat azt igazolja, hogy a vizsgálatban első helyen kell állnia az 
anyagi oldalnak! Nagyon sok a jóhiszemű ember, és sajnos vannak olyanok, 
akik ezt kihasználják. 

Az emberek általában a testi egészség és a hangulati, érzelmi kellemes-
ség érdekében szinte bármiféle anyagi áldozatra képesek. Rövid távú siker 
után sokszor nagy és keserű kiábrándultságok, könnyek és szenvedések sze-
gélyezik a  becsapottak útját. Ehhez hozzájárul még az, hogy az emberek a 
kezdeti sikerekről örömmel és némi túlzással szoktak tanúságot tenni, míg a 
sikertelenséget, szégyen és más pszichikai gátak közé szorítva, legtöbbször 
elhallgatják.
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 Ezért nagyon fontos a rendszeres kontroll! Vizsgáljatok meg mindent! 
A jót tartsátok meg, s amit helytelennek ítél bennetek a lelkiismeret, azt ves-
sétek el.

Nagy igazságot hordoz a Jakab levél 1;5.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"

******************************************************
2058.
Kérdező: BIZONYTALAN  VAGYOK

Munkahelyet kell választanom, s bizonytalan vagyok.
HANG: "Kedves Barátom!

Neked már ismerned kellene Engem annyira, hogy a döntéseidbe nem 
szólok bele mindaddig, amíg józan ítélőképességgel rendelkezel.  Te pedig 
rendelkezel  ezzel!  Ha nem rendelkeznél,  vagyis lelkiismereteden keresztül 
nem szólhatnék hozzád, tehát ha nem lennél beszámítható, akkor mások által 
mondanám meg, hogy mi a teendőd.

Nincs olyan, hogy bárkiért is felelősséget tudnék vállalni. Csak maga-
mért felelek Én is!

Miután döntöttél, és úgy döntöttél, hogy döntésed nem Isten akarata el-
leni döntés, tehát nem bűn, akkor Én teljesen rendelkezésedre állok, hogy 
benső békével, erővel és türelemmel tudd hordozni a vállalt keresztedet. Te-
hát partnered szívesen vagyok, de helyetted nem tehetem meg azt, amit ne-
ked kell megtenned. 

Irántad való szeretetem megköveteli azt Tőlem, hogy partnered legyek, 
de helyetted ne döntsek sorskérdésekben. Földre hozott karmád feloldására 
feltétlenül szükséges az, hogy te dönts, és vállald döntéseidért a felelősséget.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

2059.
Kérdező: SÖTÉT A VILÁGOM. BIZALMATLAN  VAGYOK!

1. A sok keserű tapasztalat elbizonytalanít.
2. Megtalálom, megtaláltam társamat?
3. Nem szeretném, ha visszaélnének érzéseimmel.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked most közhelynek tűnhet, de mégsem mondhatok mást, mint 

azt, amit nyilvános működésem beköszöntőjekor mondottam: ".....Alakítsá-
tok át gondolkodásotokat!" (Márk 1;15) Higgyétek el, hogy e kijelentésem 
szívetek közepét célozta meg! E nélkül semmit nem tudtok kezdeni boldog-
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ságra törekvő szándékotokkal! Ha az egész világot a lábad elé teszik is, ha 
olyan egészséges leszel, hogy a legjobb közérzetnek fogsz is örvendezni, ak-
kor sem leszel boldog addig, amíg komoly elszántsággal hozzá nem látsz át-
alakítani gondolkodásodat!

Ha csak akkora hited lesz, mint a mustármag, s elhiszed, hogy az isten-
szeretőknek minden javára válik, akkor már elindultál a benső béke, a bol-
dogság útján. Ha ezt nem vállalod, akkor mindig valami felületi kezeléssel, 
valami bódulattal próbálod elviselhetővé tenni e siralomvölgyben az életedet. 
De még egy pillanatra sem találhatod így meg benső békédet, mert mindig 
tudni fogod, hogy minden bódulatból fel kell ébredned egyszer. Az ettől való 
szorongás még a bódulatot is megkeseríti!

2. Olyat nem fogsz találni Rajtam kívül, aki feláldozza érted életét. Ha 
társat kívánsz magad mellé, akkor olyat keress, akiért te képes vagy feláldoz-
ni földi életedet.

3. Mindenki, tehát te is ki vagy téve annak a veszélynek, hogy visszaél-
nek szereteteddel, odaadottságoddal. Azért ajánlottam fel két fegyvert - le-
gyetek okosak, mint a kígyó és óvakodjatok az emberektől -, mert nagy sze-
retetemben szeretnélek megkímélni benneteket azoktól a lelki fájdalmaktól, 
amelyek Isten arcát is képesek elhomályosítani bennetek. Légy hát okos és 
óvatos! Rám mindig számíthatsz! Igaz, helyetted nem csinálok meg semmit, 
de érted és veled mindent!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

2060.
Kérdező: KÜLSŐ HATÁSOKRÓL

1. Mi az oka egy furcsa zsibbadásnak?
2. Kit láttam otthon egy fehér ködben?
3. Néha illatot érzek. Honnan van ez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden zsibbadást vérellátási elégtelenség idéz elő. Ennek viszont 

sokféle oka lehet. Fizikai, pszichikai és metafizikai, tehát a szellemvilág játé-
ka is lehet.

A fizikai  okot nem kell  magyaráznom. Egy zsibbadásnak akkor van 
pszichikai oka, ha túl élénk fantáziával és túl érzékeny idegrendszerrel van 
ellátva valaki. A szellemvilág is oka lehet ilyenkor a zsibbadásnak, de általá-
ban nem jó, hanem szemtelen szellemekről van szó. Ezért legjobb nem tö-
rődni velük. A szemtelen szellemek nem bírják sokáig elviselni, hogy ne tö-
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rődjenek velük. Ezért egy idő után elhagyják az őket negligálót. A jó szelle-
mek inkább serkentően hatnak, mint bénítóan. Lebénítást csak akkor idéznek 
elő, ha egy jó szándékú ember tudatlanságból olyat akar tenni, ami hosszú tá-
von ártana neki. A HANG-médium élt már át ilyet!

2. Kívülről ne várjatok soha pozitív hatást, megoldást életetekre! Még 
Én sem tudtam JÓL hatni kívülről! Ezért mondottam tanítványaimnak, hogy 
jobb nekik, ha Én elmegyek! Igen, mert az a Szentlélek, akit Én elküldtem, 
az belülről fog hatni rátok!

Tehát az a bizonyos alak, akit láttál, nem érdemli meg, hogy időt paza-
rolj rá!

3. A jó illatnak is lehet sokféle oka. Ha a szellemvilágtól van, akkor 
hálát kell adni érte. Erkölcsi értéke nincs! Tehát bárki lehet boldog nélküle!

Megáldalak a JÓZANSÁG és OKOSSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2061.
Kérdező: LESZ-E GYERMEKÜNK?

Igaz-e, hogy 1997 februárjában  gyermekünk születik?
HANG: "Kedves Barátom!

Mivel a HANG nemcsak a kérdezőnek válaszol, hanem minden olva-
sóját gazdagítani akarja szellemileg, lelkileg, ezért válaszolok feltett kérdé-
sedre.

1996. nov. 1-jén kérdezed,  hogy születik-e gyermeketek négy hónap 
múlva. Igaz, te úgy kérdezed, hogy akar-e leszületni a Földre hozzátok febru-
árban valaki. Ezt tehát lehet úgy értelmezni, hogy lehetséges-e fogantatás ek-
kor. Ha így érted, márpedig másképpen nem értheted, akkor azt kell monda-
nom, hogy sokan akarnak új életet kezdeni a Földön minden pillanatban, és 
feltétlenül titeket is örömmel vállalnának, ha ezt  bizonyos külső körülmé-
nyek lehetővé tennék.

Valakinek Földre-jötte nemcsak attól függ, hogy akarja vagy sem. Van-
nak olyan feltételek, amelyek ha hiányoznak, akkor nem tudnak e földi élet 
után vágyakozó szellemek ott megszületni, ahol szeretnének.

A világmindenségben van rend, de ez a rend nem valami darabos fizi-
kális  rend, hanem olyan, mint  sok-sok hang egymásba fonódása. A végső 
melódia megvalósulása előtt sok-sok variáció a ti lelki, szellemi ízlésetektől 
függ. Vagyis, sok szabad akaratnak kell egybecsengenie ahhoz, hogy egy dal-
lam létrejöjjön.
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Akkor találod  meg benső békédet,  ha arra  koncentrálsz,  hogy itt  és 
most meglásd, mit kíván tőled a benned élő Lelkem. Én jövendőt csak akkor 
mondok, ha a kérdezőnek ez feltétlenül fontos a jelenben ahhoz, hogy szere-
tetben növekedjék.

Neked együtt kell élned azzal a reménnyel, hogy apa leszel, és együtt 
kell élned azzal a valósággal, hogy számodra a jelen megszentelésénél fonto-
sabb nincs a világon!

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

2062.
Kérdező: ÁLMOKRÓL

1. A nagymamám álmában látta Jézust.
2. Jézustól van gyógyító energiám?
3. Utoljára vagyok a Földön?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az álmok szimbolikus nyelvét magának az álmodónak kell megta-

nulnia megfejteni. Nagyon ritka az az álom, amikor csak szakmai hozzáértő 
tudja megfejteni az álmokat, függetlenül az álmodótól.

Nagymamád  álmában  megélt  valamit  abból  a  fölszabadult  örömből, 
amit az Én jelenlétem az ő számára biztosít. Amikor pedig megijedt attól a 
nagy asszonytól, akit látott, az nem égi lény volt, de nem is valami szörnye-
teg, hanem saját én-je, amely még nem finomult olyanná, amilyenné ő lelke 
mélyén látni szeretné magát!

2. Minden energia isteni eredetű! Teljesen mindegy, hogy milyen uta-
kon ér el és erősödik föl bennetek. Fontos az, hogy felhasználása által növe-
kedjék bennetek a szeretetet! Abban, hogy ez történjék, főszerepe van annak, 
aki energiát érez magában! A döntő tehát nem az, hogy ki és mi által jut el 
valakihez a gyógyító energia, hanem az, hogy forrása mindig Én vagyok, és 
tőletek függ, hitetektől, gyakorlati szeretetetektől, az ellenségnek is megbo-
csátani tudásotoktól, hogy áldást vagy valami mást közvetít.

3. Mindaddig újra kell születnie mindenkinek, amíg újjá nem született 
saját testében. Aki őszinte bűnbánatban fájlalja elmúlt életének botlásait, s 
elfogad engem urának, megszabadítójának, tehát további élete irányítójának, 
annak az Én Lelkem megadja az újjászületés kegyelmét. Az ilyen embernek 
már nem kell többé megszületnie a Földön (János 3;3).

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
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2063. 
Kérdező: MI AZ ÉLETFELADATOM?

1. Máté 7;22-24 hogyan értendő?
2. Tudok-e segíteni betegeken?
3. Őrangyalomnak mi a neve?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nevemben csak az teszi azt, amit tesz, aki Tőlem kapott erre megbí-

zatást! Aki nevemet kimondja, az nem lesz attól az Én küldöttem, megbízot-
tam,  partnerem.  A  mennyek  országában  nem  azok  vannak,  akik  Uram, 
Uram-ot (Máté 7;21) mondogattak, hanem azok, akik igyekeztek megtenni 
Atyám akaratát! Atyámnak pedig az az akarata, hogy mindenki megtérjen, te-
hát  bűnbánatot  tartson,  alakítsa  át  gondolkodását,  szülessen  újjá,  vegye a 
Szentlelket, és e Lélek irányítása alatt tegye lehetővé, hogy Atyám és Én la-
kást vegyünk nála (János 14;23)! Szó sincs tehát arról, hogy azok, akikre a 
megjelölt rész vonatkozik, bármit is csináltak volna az Én nevemben!

2. Elemi kötelességed, hogy segítsd mindazokat, akik neked erre lehe-
tőséget adnak. Ezért jöttél le a Földre. A lényeget illetően neked sem más a 
küldetésed, mint az Enyém volt, amikor leszülettem a Földre! Én azért jöt-
tem, hogy partnereket, tanítványokat gyűjtsek, s így segítsem veletek és álta-
latok  mindazokat, akik kinyílnak Felém, arra, hogy Általam, Velem és Ben-
nem a világ világosságai legyenek!

Teljesen ferde vágányon halad az, aki úgy gondolja, hogy Belőlem elég 
volt egy! Hallatlan sokat ártó tévedésben van az, aki úgy gondolja, hogy csak 
Nekem kellett keresztény életet élnem, s elég ezt elhinni, és máris ölébe hull 
a  kedves  hívőnek  a  mennyek  országa!  Nem,  nem és  nem!  Aki  legalább 
őszinte szándékkal nem törekszik arra, hogy Én úgy éljek benne - természe-
tesen a körülményeket, adottságokat és a kor viszonyait figyelembe véve -, 
amint a názáreti Ácsban éltem, az semmit nem értett  meg abból, amiért a 
Földre jöttem! Annak elérése, amit Pál mondott: "Élek én, de már nem én, 
hanem Krisztus él bennem!" mindazoknak, akik szeretnek Engem, kell hogy 
életcéljuk legyen! Senki nem kap ennél olcsóbban Mennyországot!

A világnak nem megkeresztelt emberekre, hanem  keresztény emberek-
re van szüksége. Tehát nem a szertartások halmozása, hanem a magatartás 
megváltoztatása az, ami által lehetőséget kapok arra, hogy élni tudjak benne-
tek. Természetesen az ilyen magatartás vállalását jó, ha szertartással lepecsé-
telitek, de az, hogy a  gondolkodás-átalakítás vállalása nélkül szertartásokat 
halmoztok, az egyenesen istengyalázás!
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3. Adj te őrangyalodnak olyan nevet, amilyet a szíved diktál! 
Drága  Gyermekem!  Köszönöm szíved  szeretetét!  Fontosnak  tartom, 

hogy kedves leveled, amit Hozzám, a HANG-hoz írtál, előszóként az egyik 
kötetben megjelenjen.

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

2064.
Kérdező: AZ IMÁRÓL

Imával lehet lelkeket menteni?
HANG: "Kedves Barátom!

Három pontban foglalom össze mondanivalómat az imádságról.
a) Nincs meg nem hallgatott ima! Mivel az ima nem más, mint az, hogy lel-
keteket az Istenhez emelitek, ezért azoknak az imája, akik még nem fogadták 
be magukba Istent, mint megszentelő kegyelmet, legelőször csak olyan imá-
ban találnak meghallgatásra, amely arra kéri Istent, hogy segítse őket megtér-
ni. Ha ez megtörtént, akkor vagy azt kapják, amit kérnek, vagy annál jobbat. 
De mindig gazdagodnak lelkileg imáik által.
b)  Minden  mindennel  összefügg!  Amikor  valakiért  imádkoztok,  akkor  az 
egész világ lesz jobb az imáitok hatására, és nemcsak az, akiért imádkoztok. 
Mégis nagyon jó, ha konkrét személyért imádkoztok, mert imádságotok in-
tenzitása, átéltsége a lélektani törvények alapján fokozottabb ilyenkor, mint-
ha csak úgy általánosságban imádkoznátok mindenkiért.
c) Semmiféle imádság nem képes a rosszindulatú embert jóindulatúvá tenni! 
Senkinek a megtérése nem múlik Istenen! Mivel senkiről sem tudjátok, hogy 
lelke mélyén jó - vagy rosszindulatú, ezért érdemes mindenkiért imádkozni. 
Ha az illető rosszindulatú, akkor imátok visszaszáll rátok.

Amikor  valaki  azt  mondja,  hogy egy-egy  miatyánkkal,  üdvözléggyel 
lelkeket lehet menteni, akkor ezt nem szó szerint kell érteni. Ez egy nem ép-
pen szerencsés kép, amelyet az üzleti életből véve alkalmazni szoktatok a ke-
gyelmi életre is. Ezt jobb kerülni!

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

2065.
Kérdező: EGY HALOTT TÖMÖR ÜZENETE

1. Egy meghalt ismerősöm sorsáról kérdezem a HANG-ot. 
2. Meditációban egyedül sem éreztem magam magányosnak.
3. Kik voltak, akik simogatták a lelkemet?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. "Megoldódtak problémáim!" Ezt üzeni ismerősöd! E szavakat ő su-

gallta! Engedélyt kapott erre!
2. A meditációban eljutottál lelkednek arra a szintjére, ahol már nem 

létezik számodra a magányosság érzése. Ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, 
hogy pozitív  alaphelyzetbe  sikerült  kerülnöd.  A Tőlem eltávolodás  minél 
jobban mélyül, annál inkább elhatalmasodik a magányosság érzése a lélek-
ben. A halál utáni pokol az elmagányosodottak világa!

 Van a Földön olyan lelkiállapot, amikor nagyon elhagyatottnak érzi 
magát valaki, pedig ilyenkor vagyok hozzá legközelebb. Ez a lelki szárazság. 
Ez az elhagyatottság, és nem a magányosság érzése! De most nem erről aka-
rok beszélni.

Aki távol van Tőlem, az mindent elkövet, hogy emberek vegyék körül! 
A magány szinte kibírhatatlan számára. Képtelen a szembesülésre, ezért min-
dent elkövet, hogy tömegbe, társaságba, valamilyen szintén Tőlem távollevő 
emberek közé meneküljön. 

Aki önszántából meditálni képes, az egy lelki szint elérésekor már in-
kább abból érez meg valamit, hogy Én benne vagyok nemcsak létbentartó, 
hanem boldogító módon is!

3. Őrangyalod és társai mindig veled vannak. Ők gyógyítgatnak, erősí-
tenek lelkileg téged. Olyan hatás, ami téged ért őrangyaloddal kapcsolatban, 
hogy is jöhetne mástól?!

Drága Gyermekem! Előre jelzem, hogy lelki szárazságon, tehát egy ki-
üresedett, elhagyatottság érzésen neked is át kell menned lelked fejlődése ér-
dekében. Ez azért lesz szükséges, mert van a léleknek olyan állapota, amikor 
csak a hithűsége marad, amikor igazolnia kell, hogy Istent nem ajándékaiért 
szereti, hanem Önmagáért! Ez az igazi és örök szeretet! A lelki szárazság, a 
boldogtalanságnak valóságos megtapasztalása tesz alkalmassá mindenkit az 
igazi  boldogság,  az  Istenben  élés  boldogságának  megtapasztalására.  Ez  a 
megtapasztalás messze felülmúlja mind az újjászületésben, mind a Lélekke-
resztségben átélt istenélményt!

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

2066.
Kérdező: ŐSELLENSÉG FORTÉLYA

1. A  hiteles médiumitásról... Ez hogyan fejleszthető?
2. Hogyan történik az önátadás?
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3. Küldjek-e áldással egy kazettát valakinek?
HANG: "Kedves Barátom!

1. El kell egyszer döntened, hogy Én, Jézus vagyok-e a legfontosabb 
neked vagy a spirituális érdeklődésed!? Tudnod kéne, hogy spirituális érdek-
lődésedet azért kaptad, hogy Velem foglalkozz! 

Az ősellenség egyik gyakori és nagyon hatékony stratégiája az, hogy 
nem direkt, hanem indirekt módon igyekszik akadályozni a lelkek helyes fej-
lődését. Ez az indirekt mód szép és kívánatos mezbe öltöztet olyan tartalma-
kat, amelyek elrabolják az időtöket attól, hogy Velem foglalkozzatok.

Hiteles médiumitást csak Én adhatok. Ehhez részedről és minden em-
ber részéről kérnetek kell a Szentlélek betöltődését, ahogy ezt Lukács 11;13-
ban olvashatod. 

Az Én Atyám nektek, ha  Bennem éltek,  a Szentlélek által olyan szere-
pet ad, tehát olyan médiummá, közvetítővé ken föl titeket, hogy saját és má-
sok lelki fejlődése érdekében karizmák által Én élni és működni tudok ben-
netek!

A Szentlélektől kapott szerepben fejlődni csak alázattal lehet. Alázat-
tal, és nem erőfeszítéssel. Senki nem siettetheti növekedését azáltal, hogy fe-
jét próbálja fölfelé húzni! Csak megfelelő táplálkozás és életvitel által tud 
nőni, fejlődni az, ami él. Ez érvényes az Istentől kapott szerep kibontakozta-
tására is!

2. Mindenki csak azt adhatja, ami az övé! Tiéd az, amit magadban hor-
dasz, és nem az, amit  magadon! Ezt kell Nekem átadnod! Ha egy csendes 
imában szíved egész szeretetével átadod Nekem benső világodat, képességei-
det - fájlalva eddigi szeretetlenségedet, és reménykedve, hogy lakást veszek 
nálad -, akkor a Szentlélek újjászül téged saját testedben! Igen! A te oldalad-
ról nézve ezt megtérésnek hívják, Isten oldaláról nézve pedig újjászületés-
nek. Ennek valódiságát az igazolja, hogy ettől kezdve, pontosan azért, mert 
benső világodat átadtad Nekem, te sokat akarsz és fogsz is foglalkozni Ve-
lem! Nagyon fog érdekelni, hogy Én ki vagyok, mit akarok, hogyan akarok 
működni benned! Így válunk egymásnak partnereivé!

3. Semmiféle kazettát és semmit  ne küldj el senkinek addig, amíg ben-
sőleg meg nem bizonyosodsz arról, hogy ezzel építed, buzdítod és vigaszta-
lod azt, akinek a küldeményt küldöd. Ködösítés soha nem jön Tőlem! Én a 
világosság vagyok! A misztifikált ködösítések mindig a megtévesztő szelle-
mek próbálkozásai, hogy különböző hiúsági, szereplési és egyéb negatív vá-
gyaitok meglovagolásával megkeserítse életeteket!
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Kérjétek a szerénység, az egyszerűség, az átláthatóság kegyelmét, hogy 
meg tudjalak menteni benneteket a keserű csalódásoktól!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2067.
Kérdező: A HANG MINDENKIBEN SZÓL!

1. Kérek valakiről véleményt.
2. Miért nem szól bennem is a HANG?
3. Helyesen imádkozom?

HANG: "Kedves Barátom!
E válaszok már a HANG 21-dik kötetében fognak megjelenni.  Csak 

azért válaszolok  csupán három kérdésre, mivel az eddig megjelent kötetek-
ben több mint  tízezer  kérdést  válaszoltam meg.  Ha elolvassátok  ezeket  - 
ezért írattam le! -, akkor legtöbb kérdésetekre megkapjátok a válaszomat.

1. Kimerítő véleményt személyekről nem mondok. Kijelentésekről, né-
zőpontokról igen, de személyekről nem! Azért van a józan eszetek, hogy en-
nek használatával, gyakran fáradságos szellemi munkával vizsgáljatok meg 
mindent.  Amit  jónak ítélsz,  azt  tartsd meg mindaddig,  amíg jónak ítéled. 
Amit nem tartasz jónak, azt vesd el! Csak ezáltal mondhatod magadat felelős 
személynek! De személyek fölött soha ne mondj bírói ítéletet, mert soha nem 
tudod, hogy ki mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, és azt sem, 
hogy milyen mértékben működött együtt Velem.

2. Benned is szól a HANG! A lelkiismereted szava az Én szavam ben-
ned! Kettőtök között a különbség az, hogy a HANG-médiumban a te lelkiis-
mereted tisztábban szólal meg, mint benned. Szabad lények vagytok, és Isten 
azért ad különböző szerepeket, hogy az egymásrautaltság által növekedjetek 
az alázatban és a szeretetben.

3. Imádkozni annyit jelent, mint lelkedet Istenhez emelni. Ez történhet 
szóban, gondolatokban, képekben, érzésekben. A fontos a szándék. Minden-
ki jól imádkozik, ha jó szándékkal fordul Felém. Akkor jó a szándékod, ha 
imád által szeretetben növekedni akarsz.

A hálálkodó és dicsőítő imák azért fontosak, hogy benső szemeid ki-
nyíljanak arra, hogy milyen gazdaggá tettelek már eddig is téged lélekben. A 
kérő imára pedig azért van szükséged, hogy Isten tanúságot tudjon tenni ar-
ról, hogy meghallgat téged, mint gyermekét!

Fontos tudnod, hogy kérdéseid, amelyekre nem válaszoltam, azért sem 
válaszolhatók meg Részemről, mert nem vehetem át tőled döntéseidért a fe-
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lelősséget! Érett emberré kell válnod! Ezt csak felelős döntések árán érheted 
el!

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

2068.
Kérdező: LÉGY OKOS ÉS ÓVATOS!

1. Egy személyről szeretném tudni, hogy ki ő!
2. Őrangyalokról kérdezem a HANG-ot.
3. Bűn, ha zálogházba adok valamit?

HANG: "Drága Gyermekem!
Ma már mindenkinek csak három kérdésére válaszolok. Nem helyette-

tek, hanem veletek akarok gondolkodni. A HANG-könyvek olvasói ezt fel-
tétlenül megtapasztalják!

1. Az illetőt kérdezd meg, ha nem tudod, hogy ki ő. Én ilyen felvilágo-
sítást nem adhatok. Részben azért, mert nem leplezhetek le senkit (még Jú-
dást sem leplezhettem le társai előtt!), részben pedig azért, mert nem tehetem 
meg helyettetek azt, amit nektek kell megtennetek!

2. Őrangyala mindenkinek van! Olyan nevet adsz őrangyalodnak, ami-
lyet óhajtasz. Van ugyan itt is neve, vagyis megkülönböztetési alap vele kap-
csolatban, de ez nem alkalmazható a veled való kapcsolatának kifejezésére. 
Neki az is jó, ha csak őrangyalodnak nevezed, az is, ha valami más, kedves 
nevet adsz neki.

Természetesen gyermeked őrangyalával is beszélhetsz, de jobb, ha ezt 
rábízod a te őrangyalodra. A teremtett szellemi lények összefonódása által 
tud mindenki növekedni Bennem!

3. Felnőtt ember önkényesen ne tegyen olyan lépéseket, amelyek anya-
gi helyzetét érintik. Komolyan át kell gondolni, és értelmes, megbízható em-
berrel meg kell beszélni, ha valaki akár kölcsönt kér, akár kölcsönt ad, akár 
zálogba tesz valamit.  Sok gondtól menekül meg az, aki így tesz. Így tudja 
magát megmenteni a két véglettől: a könnyelműségtől és az önfejűségtől. E 
két mérges forrás nagyon meg tudja keseríteni nemcsak egy embernek az éle-
tét, hanem egy egész család életét is!

Egy rövid megjegyzést teszek a munkahelyeddel kapcsolatban felvetett 
problémádra is.  Nagyon komolyan át kell  élned, hogy az istenszeretőknek 
minden javukra válik! Vagyis a hangsúlyt soha sem a másik ember megvál-
toztatására kell  tenni,  hanem arra, hogy minden és mindenki tükör. Tükör 
arra, hogy egyre jobb és tökéletesebb önismeretre jussatok!
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Megáldalak a TÜRELEM és a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2069.
Kérdező: PÁR JÓ TANÁCS!

1. Találok-e kiadót könyvemre?
2. Szervezzek gyógyítási alkalmakat?
3. Keressem a párkapcsolatot?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Erre a kérdésedre csak feltételesen lehet válaszolni! Vagyis minden-

re lehet kiadót találni, ha valaki mindent megtesz azért, hogy találjon. Te ma-
gad is tudod, hogy csak bizonyos feltételek mellett fogadhatod el, hogy kiad-
ja valaki könyvedet. E feltételek pontos ismerete alapján tudja eldönteni egy 
kiadó, hogy vállalja-e vagy sem azt, amit tőle kívánsz.

2.  A gyógyítási  alkalmak  akkor  értékesek,  ha  lélek-centrikusak!  Ha 
azért jöttök össze, hogy jobban és tisztultabban tudjátok egymást szeretni, 
akkor ennek lehet  mellékterméke a gyógyítás. De a legfőbb cél semmikép-
pen!

3. Párkapcsolatot keresni általában nem jó. Ha valaki belesodródik egy 
ilyen kapcsolatba, az elviselhetőbben tudja vállalni,  mint az, aki kereste a 
párkapcsolat keresztjét. 

Az élet keresztjének könnyítése csak Általam lehetséges. Ezért mon-
dottam: "Jöjjetek HOZZÁM!" (Máté 11;28) Egymást csak szenvedések árán 
tudjátok segíteni. A szenvedések könnyítésére az orvosság Nálam van! Min-
den emberi kapcsolatban meg kell tapasztalnotok, hogy a Földön a szeretet 
elsősorban nem élvezet, hanem áldozat!

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

2070.
Kérdező: TÚL NAGY A TERHEM!

1. Hirtelen romlik egészségi állapotom.
2. A családi békét  hogyan segítsem elő?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Olyasmi fölött rágódsz, ami nem tőled vár megoldást. Sokkal szeré-

nyebbnek kellene  lenned teherbíró  képességedet  illetően!  Mások terhének 
nyomasztó  súlyát  nem szabadna magadra vállalnod!  Mindenkinek a maga 
terhét kell ismernie és cipelnie. 
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A te saját terhed az, amit a Tőlem kapott erő által képes vagy szeretet-
ben kezelni. Ami e fölött van, azon túl kell tenned magad. Ezt segíti az a fel-
ismerés, hogy csak magadért felelsz, hogy az istenszeretőknek minden javuk-
ra válik, hogy Isten a tenyerén hordoz, hogy Ő úgy szeret téged, mint senkit a 
világon, hogy egyetlenje vagy, hogy minden pillanatban rád gondol,  hogy 
alig várja azt a pillanatot, amikor szemtől szemben találkozhat majd veled, 
hogy saját boldogságára teremtett téged, és saját Lelkét lehelte beléd, és még 
folytathatnám mindazt a csodálatos és nagyszerű isteni hozzáállást a te tüné-
keny, mulandó
földi életedhez, amely mindig a te érdekedet szolgálja. 

Ezek és ezekhez hasonló gondolatok tökéletesen helyére tudják tenni 
benned azokat a testi betegség-tüneteket, amelyek nyugtalanítják lelkedet.

2. Ha békességszerző akarsz lenni,  akkor mindig annak pártjára állj, 
aki nincs jelen! Ha pedig mindketten jelen vannak, akkor igyekezz ne ott len-
ni harmadiknak. Ha pedig ott kell lenned, akkor imádkozz magadban, tehát 
Velem beszélj, Hozzám szólj, és ne hozzájuk!

Tudnod kell, hogy te más helyett nem térhetsz meg! És azt is jó, ha tu-
dod, hogy felnőtt embereknek csak akkor érdemes tanácsot adni, ha ezt kife-
jezetten kérik! E nélkül még a legjobbnak tűnő tanács is gyakran többet árt, 
mint használ!

Nagyon szeretlek, és könnyíteni akarom terhedet!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
2071.
Kérdező: EGY ÁLOM MAGYARÁZATÁT KÉREM!

Álmom: Belelöktem egy motorost a vízbe, majd utánamentem, 
         és ott egy kisgyermek láttán nagyon sírtam.
HANG: "Kedves Barátom!

Lelked mélyén ellensége vagy annak a rohanó életnek, amelyet a moto-
ros szimbolizál. Utána kellett menned, mert ettől te végleg el nem szakad-
hatsz. A gyermek, akit láttál, és aki sírásra késztetett, az te magad vagy. Na-
gyon mélyen ráéreztél arra a valóságra, hogy nagyon magányos vagy ebben a 
rohanó világban. És az a gyermeki kiszolgáltatottság, amit átéltél, hiába sze-
retne találni valami kapaszkodási pontot, nem talál!

Kedves Barátom! Gondolataidat,  amelyeket kifejtettél lelkipásztorod-
nak, külső abronccsal összefogni nem tudod. Belülről kell a Szent Szellem-
nek azt a kenetet, áldást rád sugároznia, amely olyan benső egységet tud te-
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remteni benned, amit a külső meg-nemértés viharai ki nem kezdhetnek, in-
kább megedzhetnek!

Higgy a Lukács 11;13-ban található kijelentésemben!
Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!" 

*******************************************************
2072.
Kérdező: ÁLMOKRÓL

1. Nem találom helyemet a világban.
2. Álmomban  lemaradás érzése jár át.
    Egy másik álmomban nagyon rosszak a fogaim.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két fontos szempontra hívom fel a figyelmedet. Az egyik az, hogy 

lelkedben hangsúlyváltást kell tenned. A hangsúlyt arra kell tenned, hogy Én, 
Jézus, találjam meg helyemet nálad! A másik az, hogy a földi élet lényegéhez 
tartozik a keresés küzdelme!

Akkor találom meg helyemet nálad, ha állapottá igyekszel tenni a Ve-
lem való kapcsolatodat. Ha köszöntesz, amikor reggel felébredsz, ha együtt 
indulunk el a napi teendőid felvállalására, ha napközben többször konzul-
tálsz Velem, ha este, mielőtt elalszol, szintén szánsz Rám pár percet.

A keresés küzdelme azt jelenti, hogy nem megállapodottságra  törek-
szel, hanem arra, hogy növekedni tudj a szeretetben.

2. Mindkét álmodnak azonos a gyökere. Álmaid, vágyaid által repülni 
szeretnél, de az adottságok ezt nem teszik lehetővé.

A megoldás nem az, hogy lemondj az álmaidról, vágyaidról, hanem az, 
hogy az irányát állítsd be helyesen. Befelé kell elindulnod! Az önismeret, ön-
nevelés, a Velem való szellemi, lelki kapcsolat ápolása, fejlesztése végtelen 
perspektívát nyújt vágyaid, álmaid energiáinak felhasználására.

Nagyszerű erők birtokában jöttél le a Földre! Ezek az erők a mulandó-
sággal nem tudnak sokat kezdeni. Ezért ajánlottam, hogy igyekezz állapottá 
nemesíteni a Velem való kapcsolatodat, és arra törekedj, hogy abban az élet-
ben, amelyben élni kényszerülsz, a szeretet növekedjen benned. Ehhez  elke-
rülhetetlen eszköz a helyes ön- és istenismeret. Ezért kell  befelé  elindulnod 
(önismeret),  és  ezért  kell  Velem foglalkoznod lelkileg (ima,  önfegyelem), 
szellemileg (evangéliumok, más Rólam  szóló és Velem foglalkozó könyvek 
tanulmányozása).

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************
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2073. 
Kérdező: KI VAGYOK ÉN?

1. Jellemzést szeretnék kapni magamról!
2. Meghalt nagyapámról gyakran álmodom.

HANG: " Kedves Barátom!
1. Tükröt tudok nyújtani neked. E tükör Én vagyok! Ha kimerítő jel-

lemzést adsz Rólam magadnak, akkor ráismersz arra a CÉLRA, amire rá kell 
hangolódnod. Ha ezt  megtetted,  akkor már  azon az ÚTON vagy, amelyet 
Magammal azonosnak hirdettem (János 14;5-6).

Olyan jellemzést nem adhatok, hogy most hol tartasz, mivel már nem 
ott vagy, ahol akkor voltál, amikor leveledet írtad, s nem fogsz ott tartani, 
amikor válaszomat olvasod, ahol most vagy, amikor e sorokat diktálom.

Nagyon fontos, hogy jól ismerj Engem, és rendszeresítsd azt a pálya-
módosítást,  ami  által  Rám hangolódsz!  A földi  életetekben,  ahol  állandó 
mozgásban, fejlődésben vagytok, egyetlen szilárd pont van, s az is csak el-
méletileg szilárd. Ez Én vagyok! Azért mondom, hogy elméletileg szilárd, és 
gyakorlatilag nem az, mert a gyakorlatban egyre jobban, egyre tisztultabban 
kell megismerned Engem, és Általam felismerned azt, ami a teendőd. Én a 
teljességet nyújtom feléd, amikor hozzád megyek és lakóhelyet veszek nálad 
(János 14;23), de te ebből a teljességből mindig annyit tudsz átölelni, ameny-
nyire kinyíltál Felém, és átitatódtál az emberek felé az Általam felkínált gya-
korlati szeretettel.

2. Ha nem küld nagyapád konkrét információt magáról ebből a halál 
utáni életből, akkor ez azt jelenti, hogy számodra csak azt tartja fontosnak, 
hogy tudj arról, hogy ő tud rólad! Ennek van olyan következménye is, hogy 
számíthatsz segítségére, és olyan is, hogy ő is számít imáidra.

Örülök szíved tanulékonyságának!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2074.
Kérdező:  MIÉRT  NINCS  ÖNBIZALMAM  ÉS  JÓ  EMBERISMERE-
TEM?

1. Nincs önbizalmam.
2. Nem találom helyemet a világban.
3. Hogyan lehet nagyobb emberismeretre jutni?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Pedig nincs okod arra, hogy ne legyen önbizalmad! Most nemcsak 
azt juttatom eszedbe, hogy egyetlenje vagy Istennek, és az egész világ, ebbe 
beleértve az egész Mennyországot is,  szegényebb lenne, ha te nem lennél, 
hanem főleg arra gondolok, hogy azok az emberek, akik előtt azt éled meg, 
hogy nincs  önbizalmad,  tehát  kisebbségi  érzéssel  küzdesz,  s  akiknek  oly 
gyenge és silány az ítélőképességük, hogy is jelenthetnek számodra komoly 
problémát! 

Igaz, hogy te most abban a korszakban élsz, amikor az emberek tudatá-
ban egy borzalmas értékrend-változás történt, amikor a legtöbb ember azzal 
dicsekszik, amit szégyellnie kellene, és azzal szerénykedik, ami igazi értéke, 
tehát abban a korban élsz, amikor az emberek szinte tüntetően elfordulnak az 
igazságtól, és odaadják magukat a meséknek, de ez nem szabad, hogy ok le-
gyen számodra önmagad leértékelésére.

Drága Gyermekem! Neked erősödnöd kell a hitedben! A hitben pedig 
csak gyakorlás által lehet erősödni! 

Ima és tanulás! Ezen a sínpáron fut az a vonat, amely Belém vetett  hi-
tedet és önmagadba vetett bizalmadat hordozza!

2. Valójában nincs is helyed a világban! Legtöbb ember azért menekül 
valamilyen bódulatba, mert egy idő után belefárad, hogy keresse helyét a vi-
lágban. Számodra is csak indirekt megoldás lehetséges! 

Tehát  nem arra  kell  törekedned,  hogy megtaláld  a  helyedet,  hanem 
arra, hogy Én otthont találjak nálad! Ha erre törekszel, akkor helyedre kerül-
tél abban a világban, ami körül vesz, mivel rátaláltál arra a világra, amit ma-
gadban hordasz. Így tehát egymásra találtunk! Ez egyáltalán nem jelenti azt, 
hogy el kell hagynod a világot, de igenis azt jelenti, hogy nem a világ uralko-
dik rajtad, hanem te uralkodsz rajta Velem, Bennem és Általam! Az egész vi-
lág szolgáddá tud így válni!  Ha hiszed,  ha nem, még az Isten is  (Lukács 
12;37)!

3. Az okosság és az óvatosság feltétlenül szükséges, ha csalódásoktól 
meg akarod kímélni magadat. A magad részére ennél jobb tanácsot nem tu-
dok adni az emberismerettel kapcsolatban.

Más az, amikor valaki olyan szerepet kap Lelkem által Istentől, hogy 
különböző emberismereti módszerek által önismeretre kell segítenie a lelki 
betegeket. Tehát az, aki pszichológus akar lenni, annak különböző segédesz-
közök  állnak  rendelkezésére,  ha  jó  pszichológus  akar  lenni,  melyek  által 
tárgyszerű emberismeretre tud jutni. De nálad most nem erről van szó. Ilyen 
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téren  nem is  adnék  senkinek  felvilágosítást,  mivel  erre  bőségesen  állnak 
könyvek rendelkezésetekre!

Drága  Gyermekem!  Nagyon  szeretlek!  Te  ezért  vagy az,  aki  vagy! 
Örülnék, ha tudnál ennek örülni!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2075. 
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL 

1. Honnan tudhatom, hogy újjászülettem?
2. Zeneórákon szeretném tanítványaimat szeretetre tanítani!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Ha csak egyszer is megtetted azt, hogy csendben, magányban letér-

deltél,  és  átadtad benső világodat  Istennek, tehát  ha csak egyszer is  időt 
szántál arra, hogy fájlald elmúlt életed szeretetlenségeit, önzéseid és mindazt, 
amit Isten parancsai, törvényei ellen vétettél, ha csak egyszer is bocsánatot 
kértél  Istentől,  amint  a tékozló fiú akart  apjától  (Lukács 15;18-19),  akkor 
egészen biztos lehetsz abban, hogy újjászülettél! Ahogy a példabeszédbeli té-
kozló fiút apja ünnepi díszbe öltöztette, s kedvéért lakodalmat készített, úgy 
készít fel téged a Szentlélek, mint újszülöttet, a mennyei életre. Ha még nem 
vállaltál fel ilyen vagy ehhez hasonló bűnbánatot, addig nem lehetsz biztos 
újjászületésedben. De ez nem jelenthet problémát, mivel ha mostanában ezt 
megteszed,  akkor sebaj, mert  mihelyt  megteszed,  abban a pillanatban már 
meg is történik újjászületésed! Ez nem ront semmit azon, ha már előbbre új-
jászülettél!  Isten leghőbb vágya irányotokban az,  hogy az újjászületés  ke-
gyelmében részesítsen benneteket. Ennek egyetlen feltétele, de ez feltétlen 
feltétel, az előbb említett bűnbánat felvállalása!

Jó, ha az újjászületés évfordulóját is megünneplitek imával, böjttel, há-
laimával!

2. Zene a Mennyországban is van! Még csak ott van igazán! Akinek 
szívében él a Mennyország, abban harmónia van, abban tehát a zene lelke él!

Kétségtelen, hogy a Földön a zenének olyan technikai követelményei 
vannak, amelyeket csak fáradságos munkával  lehet megszerezni,  de amint 
egy csillogó gyémánt  értékelése feledteti  a keret  fáradságos kimunkálását, 
melyben ragyog, úgy kell a zenében átélni minél többet a zene lelkéből, a 
harmóniából!

Sokszor nem könnyű ennek megértetése másokkal, de legalább maga a 
tanár élje és értékelje e harmóniát, és bízzon abban, hogy a zenének formát 
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finomító hatása van akkor is, ha a technikát nem szívesen vállalják fel tanít-
ványai! A gyümölcs nem érik együtt a fa ültetésével! Fáradság előzi meg a fi-
nom zamat ízlelését!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

2076.
Kérdező: GYÓGYULÁSRÓL

Szabad-e gyógyfürdőt vennem bárhogyan?
HANG: "Kedves Barátom!

Mi áll kérdésed mögött? Nem akarsz döntésedért felelősséget vállalni? 
Nem hiszel azoknak a szakembereknek, akiket e témában meg lehet kérdez-
ned? Egyszerűen csak olvasni akarod véleményemet?

Bármelyik kérdés is rugója érdeklődésednek, közvetlenül nem ezekre 
felelek.

Ti a Földre már halálos betegséggel jöttetek! Amikor ez a halálos be-
tegség valamiképpen tüneteket mutat a testen, akkor elkezdtek vele foglal-
kozni. Sokan közületek egész életükben arra használják idejüket, kapcsolata-
ikat, anyagi javaikat, hogy a különböző betegségtünetekkel foglalkozzanak. 
Úgy gondolják,  hogy valamivel  foglalkozniuk kell,  hát  ez áll  legközelebb 
hozzájuk. Így aztán az orvosi rendelők, várótermek, kórházak állandóan tele 
vannak. Megy a gyógyítás éjjel-nappal, és sem a beteg, sem a betegség nem 
lesz kevesebb.

Ha arra tennétek a hangsúlyt, amiért a Földre születtetek, vagyis arra, 
hogy szeressetek és szeretni tanítsátok egymást, akkor alig vennétek észre, 
hogy halálos betegek vagytok. Akkor csak a fájdalmak enyhítése volna érde-
kes, de az is csak annyiban, amennyiben az előbb említett célt, a szeretetni 
tanítást  és annak feltétlen feltételét,  a szeretést,  mások kímélését  segítheti 
elő.

Isten nem bábszínházat rendezett be azzal, hogy embert teremtett! Fe-
lelős döntések által fejlődik bennetek az az öntudatos élet, amely az örök élet 
csíráját hordja magában. Nemcsak nem lehet másokra ruházni a felelősséget 
olyan döntéseitekért, amit nektek kell meghoznotok, de átvenni sem veheti át 
senki tőletek az ilyen döntéseket. A halál után nem lehet a másikra mutogat-
ni, s így kibújni olyan szembesülés alól, ami a boldogságotokat érinti.

Ajánlom, gondold át ezeket egy kicsit, és tégy úgy, ahogy jónak látod!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"

*******************************************************
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2077.
Kérdező: PAPI HIVATÁSRÓL, ALÁZATRÓL

1. Én választottam a családomat?
2. Papnak kell lennem?
3. Miért nehéz alázatosnak lennem?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Igen! A családodat te választottad! Földi mércével nézve sokáig kel-

lett várnod, hogy e családba beleszülethess. Tanácsolták előbb neked, hogy 
megszülethetsz, de te valóban makacsul, csak magadra hallgatva akartad el-
dönteni, hogy mikor és hol szüless meg!

2. Én biztosan nem mondtam, hogy pap legyél! Ha valakit Én papnak 
hívok, akkor annak az illetőnek semmi kétsége efelől nem lehet! Én a világ 
világossága vagyok, és Én, mint világosság, úgy járom át annak lelkét, akit 
papnak hívok, hogy abban e téren semmi homályt, semmi kétséget nem ha-
gyok!

Ez nem jelenti azt, hogy nem mehetsz el papnak az Én hívásom nélkül 
is. Alig van pap országotokban, akit Én hívtam erre a pályára! Én mindenho-
vá veled megyek mindaddig, amíg vissza nem utasítod jelenlétemet. A bűn-
ben nem tudok együtt lenni veled! A bűnbánatban igen!

Hivatás egyetlen van a világon: a szeretni tanítás! Isten mindenkit erre 
hív! Médiumom, aki nem pap, hanem tornatanár akart lenni, amikor hívtam - 
ez számára tapasztalati tény volt -, vagy félórát vitatkozott Velem, s előbb 
úgy tett, mint annak idején Jónás, ő is más irányban indult, de akkor lebéní-
tottam, s kénytelen volt vállalni azt, amit kértem tőle, ő sem hivatásnak élte 
meg azt, hogy papnak ment, hanem egy Tőlem kapott szerepnek, amelyben a 
szemináriumokban és  a világban is  tanúságot  kellett  tennie  Rólam!  Ezért 
nem ismerhetett megalkuvást sem az ateista rendszerben, sem az egyházi ve-
zetőivel  kapcsolatban,  és  nem ismerhet  ma  sem a HANG-könyvek miatt. 
Ezért nem volt neki egyetlen pillanatra sem probléma az, hogy fölszentelik 
vagy sem, és az sem, hogy milyen beosztásokat kap felszentelése után. Ezért 
boldog nyugdíjasan is úgy, hogy még kápláni rangja sincs!

3. Alázatosnak lenni nem nehéz akkor, ha tudod, hogy mi az alázat! Az 
alázat  nem önmagatok  leköpködése.  Az  alázat  nem engedelmesség,  tehát 
nem a kaszárnyák világa. Az alázat két összetevőből áll, és a két összetevőt 
eggyé olvasztó  erőből.  Az egyik összetevő az az  elszántság,  amely vállal 
minden szenvedést, megpróbáltatást a meglátott jóért. A másik összetevő pe-
dig az a nyitottság, amely mindig képes leváltani a meglátott jót, ha jobbat, 
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tehát Rám hivatkozva jobbat mutatnak neki. Az eggyé olvasztó erő pedig az 
öntudat! Valamit képviselni csak öntudattal lehet! Az alázatos ember a leg-
nagyobbat, az Istent képviseli, tehát a legnagyobb öntudattal kell rendelkez-
nie, s nem lehet a világon sem egyházi, sem állami hatalom, ami előtt meg-
hajolna olyan értelemben, hogy emberi tekintély irányíthatná! A valóban alá-
zatos  embertől  minden  hatalom nagyon  fél!  Az  alázatos  embernek  nincs 
vesztenivalója, mert azzal az öntudattal  hordozza Istent, hogy Isten hordozza 
őt!

Ezek után talán megérted, hogy miért mondottam azt, hogy Tőlem ta-
nuljatok alázatot, és miért mondottam, hogy nem lehet különb sorsa a tanít-
ványnak, mint amilyen volt mestere sorsa! 

Mint tudod, Én nagyon szeretlek téged, de ez nem elég a boldogságod-
hoz! Nem a feléd, hanem a belőled áradó szeretet tud csak békét teremteni, 
fenntartani benned!

Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2078.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Csecsemőhalállal végződött áldott állapotom! Miért?
2. Szeretnék mindenkit "meggyőzni", segíteni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem részletezem, mert nem használnék semmit vele, csupán utalok 

arra, hogy karmikus sorsod vonalában kellett történnie annak, ami történt. Az 
egyik legszilárdabb nézőpont a világon az, hogy az istenszeretőknek minden 
a javukra válik. Ha értelmeddel nem látod át azt, hogy egy esemény mikép-
pen válik javadra, akkor szíved szemét kell jobban kinyitnod. A szív szeme a 
HIT!

Nem kell  különleges  hit  ahhoz,  hogy Isten  irántad való  szeretetéről 
meggyőződj. Csak nézz a keresztre! Az Atya önmagát és Lelkét adta Ben-
nem nektek úgy, hogy a szenvedések kelyhét teljesen ki kellett innom érte-
tek!

Isten a szeretet körén belül mindenható! Ezért hiheted el, hogy minden 
a te javadat szolgálta és fogja szolgálni a jövőben is, amíg istenszerető ma-
radsz!

Ti saját életeteknek csak kicsiny szeletét látjátok, és mivel az ősellen-
ség a fantáziátokra tud hatni, ezért túlozva látjátok a rosszat, és kicsinyítve a 
jót. Ha valami baj ér benneteket, akkor minden jót el tudtok felejteni! Gon-
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dolj arra, ha valaki tízszer kér tőled kölcsönt, és te a tizenegyediket megtaga-
dod, akkor ő elfelejtve azt, hogy egyszer sem kellett volna adnod, elfelejtve 
azt,  hogy te tízszer adtál, azért az egyetlen visszautasításért neheztelni fog 
rád. Bizony, ilyenek vagytok!

Karmikus sorssal jöttetek le a Földre. Sok-sok lehetőséget kaptál te is 
arra, hogy örülni tudj a Velem való kapcsolatodnak. Azt a bizonyos "csecse-
mőhalált" jobban tudta rögzíteni tudatod, mint az Én áldásaimat, s így nehe-
zen tudtad feldolgozni azt magadban.

Kicsit  lezser fogalmazással tehát azt  mondhatom:  ez is benne volt  a 
pakliban! De a játszma még tart, és hidd el, hogy hited és szereteted által biz-
tos nyerő vagy!

2.  Igenis feladatod,  feltétlenül  feladatod,  hogy mindenkit  meggyőzz, 
akit meggyőzhetsz! Nem miattuk, hanem miattad! Mulasztással vétkezel, ha 
nem teszel tanúságot Mellettem olyankor, amikor van valami esélyed arra, 
hogy hallgatnak rád. Ne feledd!: 'Bűnösök közt cinkos, aki néma.'

A tanúságtevést nem úgy gondolom, mint egyesek teszik, akik kimen-
nek az utakra, terekre, elmennek házakba, és különböző ijesztgetéssel és bib-
liai idézetekkel magukhoz akarnak kapcsolni szellemi csellengőket. Nem íté-
lem el ezeket, csak nem állítom őket példaképnek! Ezért mondottam: "Ne 
járjatok házról házra!" (Lukács 10;7) Tegyék, ha jónak látják, és nem ismer-
nek Engem! Mert a szellemi csellengők megérdemlik, hogy ráébredjenek a 
földi élet mulandóságára, akár úgy is, hogy tévutakon indulnak el. Legalább 
elindulnak! Ha jó szándék van bennük és nyitottság, akkor úgyis tudok majd 
segíteni rajtuk. Az elesetteket fel tudom segíteni, de az el sem indulókat nem 
tudom célba juttatni!

A te tanúságtevésedet úgy gondolom, ahogy szíved békéje, nyugalma 
megkívánja. De tanúságot tenned kell!

A szeretni tanítás nemcsak tett, hanem szövegelés is! Engem sem a tet-
teim miatt feszítettek keresztre, hanem a szövegeléseim miatt! A szenvedés-
nek bizonyos formáját vállalnod kell Értem, és ezt nem szereteted fogja rád 
hozni, hanem a tanúságtevésed! De ne félj! Szíved békéjét Én adtam, Én őr-
zöm, és Én legyőztem a világot (János 16;33)!"

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2079.
Kérdező: AMIT ISTEN  TESZ ÉRTÜNK

Isten adta férjemet, vagy én választottam?
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HANG: "Drága Gyermekem!
Isten önmagát adja mindenkinek! Isten senkinek senkit nem ad Önma-

gán kívül!
A szerelmespárok szívesen  hivatkoznak Istenre  a  kezdetben  bóknak 

tűnő kijelentéssel: 'Téged az Isten adott nekem!' Ha valaki ezt komolyan ve-
szi, akkor, mint minden valótlan állítás, ez is a kezdetben megkönnyítést, sőt 
kitüntetést jelentő bókot az  élet keresztjét megnehezítő kolonccá változtatja. 

Mivel Isten az övéinek mindig teljes Önmagát adja, ezért az Istent vál-
lalás igája mindig elviselhető. Azt a keresztet, amit az emberekbe vetett biza-
lom megrendülése, tehát csalódás okoz, vagyis azt a szenvedést, amit amiatt 
él és szenved valaki, mert párja őt lélekben elhagyta, nem Isten akarja! Isten 
csak szenvedi ezt annak lelkében, akit elhagytak!

Neked Bennem kell megtalálnod azt az erőforrást, amely képessé tesz 
téged arra, hogy irányításomat követni tudd, és az Én békémet őrizni tudd 
magadban akkor is, ha vihar tombol körülötted.

A lényeg soha nem az, ami körülötted van, hanem az, ami benned van! 
Minden probléma megoldását belülről kifelé kell elindítani. 

A földi életnek mindig és mindenki számára lényeget érintő feladata 
az, hogy belül szabaddá váljék körülményeitől. Ez nem jelenti azt, hogy ki 
kell szakadnod a világból, de igenis jelenti azt, hogy meg kell szabadulnod a 
gonosztól. Én azért vagyok benned, hogy ezt közösen  meg tudjuk valósítani 
(János 17;15)!

Ha azt tapasztalod, hogy lélekben elhagytak, akkor ezt belül el kell ren-
dezned magadban, és ennek természetesen csak olyan külső megnyilvánulása 
lehet, amely benső szabadságodat, függetlenségedet igazolja! Te nem vagy 
használati tárgy, hanem Isten édes gyermeke!

Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL (2Kor 3;17)!"
******************************************************

2080. 
A MÉDIUM EGYIK VÁLASZLEVELE

Egy levélre adott válasz a MÉDIUMTÓL.
Köszönöm, hogy megtisztelt levelével. Igyekezni fogok, hogy amilyen 

őszinte Ön volt levelében, olyan őszinte legyek én is e levélben.
Kedves Asszonyom! Leírta sok fájdalmát,  keserűségét,  szenvedéseit. 

Leírta, hogy nem tapasztalja Isten szeretetét, és leírta, hogy nagyon együtt tud 
érezni Molnár Edittel,  aki szintén annyi szenvedésen, meg nem értésen és 
egyéb megaláztatásokon ment keresztül.
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Igyekeztem beleélni magam az Ön helyzetébe, de ez természetesen na-
gyon gyarlón sikerült nekem. Amint sorait olvastam, egyértelművé vált előt-
tem, hogy én igazán nem tudok segíteni Önnek. Hogy is tudnék, amikor még 
maga az Isten sem tudott! 

Az az Isten, akit én ismerek, biztosan akart segíteni Önnek is, mert az 
Én Istenem mindenkin akar segíteni.  Ha valakin nem segített,  akkor azért 
nem,  mert  nem tudott.  Az Én Istenem egyáltalán  nem olyan mindenható, 
mint ahogy azt legtöbben gondolják! Az Én Istenem boldogító segítése felté-
telhez  van kötve!  Egyetlen  feltételhez!  A gondolkodásunk átalakításához! 
Rájöttem, hogy ezt senki helyett Ő el nem végzi! Biztosan azért, mert nem 
tudja elvégezni!

 Mióta elhiszem, hogy Ő szeret, és minden javamra válik, azóta leg-
főbb feladatomnak tartom azt, hogy észrevegyem az eseményekben, ember-
társaimban és magamban azt,  ami javamra válik.  Mióta  ezt  teszem, azóta 
boldog ember vagyok. Rájöttem, hogy ha nem végezzük el ezt a munkát, a 
gondolkodás-átalakítást,  az  Isten  gyakorlati  szeretetének  megtalálását  éle-
tünkben, akkor nem is lehetünk boldogok, mert ha azok lehetnénk, akkor Is-
ten báboknak teremtett volna bennünket, s Ő nem is lehetne belénk szerel-
mes! Még embernek is bolond, aki egy bábuba szerelmes, aki egy bábuért él! 
Így aztán örülök, hogy nem vagyok bábu. Örülök, hogy csak annyi az én fel-
adatom, hogy észrevegyem szeretetét. Ez hol könnyebben, hol nehezebben, 
de mindig sikerül. Tudniillik addig próbálkozom, amíg nem sikerül! Ha na-
gyon nehezen megy, akkor hosszasan nézem a feszületet, s megértem, hogy 
mennyire szereti Isten az embert! Megértem, hogy Fiában Önmagát adta ne-
künk, nekem!

Kedves Asszonyom! Tisztelettel említem meg, hogy a HANG-könyvek 
gondolatait csak nekem kell hitelesnek vennem, aki ezeket az üzeneteket ka-
pom. A magán-kinyilatkoztatások csak azokra nézve kötelezőek, akik kap-
ják. Így hát nyugodtan lehetnek fenntartásai. A Katolikus Egyházban csak azt 
kell elfogadni hitelesnek, amit a Hatóság hitelesnek nyilvánított. Sok víznek 
kell  lefolynia a Dunán addig,  amíg ez bekövetkezik a HANG-könyvekkel 
kapcsolatban!

Tisztelettel és szeretettel. 1996. nov. 13.
******************************************************

2081.
Kérdező: EGY PÉLDABESZÉD MAGYARÁZATÁRÓL

Lukács 16. A hűtlen intéző magyarázatát kérem!
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HANG: "Kedves Gyermekem!
Ebben a példabeszédben nem a hűtlenség kapott dicséretet Tőlem, ha-

nem az okosság! Mindig okosnak mondható az az ember, aki az önszeretetet 
csúcsértéknek tartja! Az más dolog, hogy a világ fiainál az önszeretet egybe-
esik az önzéssel, míg azoknál, akik befogadtak engem szívükbe, az önszere-
tet az önzetlenséggel azonos.

Bizony, a világ fiai okosabbak a maguk nemében a világosság fiainál, 
mert okosságuk által leleményesebbek az önzésükben, mint az Enyéim ön-
zetlenségükben.

Egy éles kés értékesebb önmagában, mint egy életlen. Más az, hogy az 
éles kést ki és mire használja. Az okosság a késnek az élessége. Ne hanya-
goljátok el értelmetek élesítését és gyakorlati alkalmazását, hogy lépést tud-
jatok tartani, sőt, igyekezzetek megelőzni okosságban a világ fiait. A földi 
életben a tapasztalat  azt mutatja, hogy nagy lemaradásban vannak Enyéim 
okosságban a világ fiaitól.

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az óvatosság mellett a legnélkülöz-
hetetlenebb fegyveretek Isten országa terjesztésében és megőrzésében, tehát 
lelketek épségben tartásában az OKOSSÁG!

Tömören összefoglalom tehát:  Okos az,  aki  az  önszeretetet  éli  meg 
csúcsértéknek. Isten szemében pedig  okos az, aki az önszeretetet ÖNZET-
LENSÉGBEN éli meg csúcsértéknek. Amint a főparancsban hallhatod: Sze-
resd felebarátodat, mint önmagadat!

Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2082.
Kérdező: MIKOR SZABAD PÉNZÉRT GYÓGYÍTANI?

1. Gyógyíthatok-e pénzért?
2. Kibékül-e fiam velünk?
3. Megszabadul-e férjem káros szenvedélyeitől?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Hivatalosan pénzért csak az gyógyíthat, akinek erre engedélye, tehát 

papírja van! Ilyenek az orvosok és azok a természetgyógyászok, akik külön-
böző tanfolyamok elvégzése után erre engedélyt kaptak.

Azok, akik közvetlenül a Szentlélek által az Én nevemben gyógyíta-
nak, tehát azok, akikben a gyógyító erő karizmaként működik, nem gyógyít-
hatnak pénzért! A közösség javára Istentől ingyen kapott adományt pénzen 
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sem megvenni nem lehet, sem pénzért használni nem szabad!  Ingyen kaptá-
tok, ingyen adjátok (Máté 10;8)!

2. E második kérdésben egy következményre kérdezel rá. Egy követ-
kezmény akkor valósul meg, ha a feltételei biztosítva vannak. Nincs olyan, 
hogy Én eldönthetném azt, amit nektek kell eldöntenetek. Jövendölést csak 
akkor  mondok,  ha  az  nem  befolyásolja  döntéseiteket.  Két  ember  közötti 
béke,  mint  tudod,  két  ember  komoly jó  szándékától  függ.  Ha benned az 
őszinte megbocsátás és bocsánatkérés megvan, akkor részedről a béke már 
meg is van. Igen, mert akkor béke van szívedben. Te csak azért felelsz, hogy 
mi van benned. Ami rajtad kívül van, az számodra nem tartozhat a lényeg-
hez!

3. E kérdésedre is azt tudom mondani, hogy ne Tőlem, hanem a férjed-
től kérdezd meg, mert nem Tőlem, hanem tőle függ az, hogy meg akar-e sza-
badulni megkötözöttségeitől. Erőnek erejével nem lehet senkit szabaddá ten-
ni! Helyette nem tehetek meg semmit. De Velem ő mindenre képes, ami a 
szabadságát, tehát boldogságát illeti!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2083.
Kérdező: KARMIKUS BETEGSÉGRŐL

1. Gyermekem betegsége karmikus eredetű?
2. Meggyógyítható-e gyermekem?
3. Fejfájásom megszűnik-e valaha?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Azok  a  tünetek,  amelyeket  felsoroltál,  egyértelművé  teszik,  hogy 

nem szerzett rendellenességekről van szó. Mondhatnám azt is, hogy magára 
vállalt egy olyan ferdeséget, amely nektek, felnőttek számára teszi lehetővé 
azt,  hogy jobban ráébredjetek  a  szolgálat  szellemének  értékelésére.  Tehát 
nem annyira önmagának, hanem nektek, az őt körül vevő világnak van nagy 
szüksége arra, hogy az ő magatartását megtanuljátok kezelni.

2. Minden baj, betegség gyógyítható! Mindannyian betegen jöttetek le 
a Földre, hogy itt rátaláljatok a gyógyulás útjára!

Belülről kell elindulnia minden gyógyulásnak. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy mindenkinek önmagán kell kezdenie a gyógyítást.  Tehát sem gyerme-
kén, sem házastársán, hanem önmagán! E gyermek és még sok egyéb, mind-
mind tükör, amely az önismeretre segíti azt, aki tanulékony, tehát alázatos.
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3. Fejfájásod is tünet! Tünet, és nem forrás! Az önismeret és az önne-
velés egy gyékényen árul! Minél jobban megismered magadat, annál jobban 
rálátsz arra, hogy többet ér, ha Velem és másokkal foglalkozol, mint magad-
dal! Gyógyulásodnak ez az útja! Ez az út azonos Velem, aki ezt mondottam: 
"Én vagyok az ÚT (János 14;5)!"

Megáldalak a BIZALOM és REMÉNY  LELKÉVEL!"
*******************************************************
2084.
Kérdező: ÁLMOKRÓL
 1. Álmomban majdnem mindig meg akarnak ölni.

2. Álmomban megjelent az ördög.
3. Sötétben félek.

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Két  fontos  mondanivalója  van ennek az  álmodnak.  Az egyik az, 

hogy te nagyon ragaszkodsz a mulandó, földi élethez. E ragaszkodásodat na-
gyon helytelennek tartja a benned élő isteni szikra, vagyis a lelkiismeret. Az 
Én Lelkem meg akarja értetni veled, hogy senki a világon, tehát te sem szü-
lettél a Földre azért, hogy örökre itt maradj. A másik mondanivalója ennek 
az álmodnak az, hogy nem Értem akarsz élni, hanem önmagad ellen! Olyan 
ez, mint mikor valaki azzal van elfoglalva, hogy bántja a sötétség, ahelyett, 
hogy világosságot gyújtana.

2. Az ártó erők zavarása ellen a legjobb védekező magatartás az, ha 
este, mielőtt elalszol, kéred őrangyalodat, kéred a jó angyalok, a szerető szel-
lemek segítségét, akik mintegy védő palástot  terítenek rád, és álmodban a 
biztonság érzése fog átjárni.

3. A külső sötétség természetes módon bizonytalansággal jár együtt. 
Csak szorgalmas  és  fáradságos  szellemi,  lelki  munkával  lehet  megtanulni 
azt, hogy a benned lévő világosság a te igazi otthonod. Hinni annyit jelent, 
mint ennek a benső világosságnak valóságáról meggyőző tanúságot tenni ön-
magad előtt. De e benső világosságról csak akkor lehetsz meggyőződve, ha 
legalább időnként tudatosan átadod magadat Nekem! Ha imában felajánlod 
életedet az Én Lelkem szeretetének, irányításának. Ha rendszeresen megbá-
nod szeretetlenségeidet, és bocsánatot kérsz botlásaidért.

Ha így teszel, akkor meg lehetsz győződve arról, hogy a FÉNY gyer-
meke vagy! És akkor nincs az a külső sötétség, amely el tudná ezt benned 
homályosítani! Nincs, mert a sötétségnek, amellett hogy ijesztget, semmi ere-
je nincsen!
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       Bízzál jobban Bennem! Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*****************************************************

2085.
Kérdező: CSALÓDÁSOK SOROZATÁT ÉLEM ÁT!

Sok és nagy a lelki fájdalom bennem!
HANG: "Drága Gyermekem!

A te vergődésed az Én vergődésem benned! Ami téged lehangol, elszo-
morít, az a körülötted élő, halódó világ, amely boldogság helyett a bódultsá-
got keresi. Ahelyett, hogy Értem élne, önmagát, mulandó semmi életét eléje 
helyezi azoknak az örök értékeknek, amelyek a honnan, hová, miért kérdé-
sekre megnyugtató választ tudnának adni szívének, lelke nyugalmának bizto-
sítására.

Én szenvedem benned azt a rohanást, amelyben nézni lehet, de látni 
nem, hallani lehet, de meghallani nem, érezni lehet, de átérezni nem, őrjön-
geni lehet, de örülni nem, vihogni lehet, de kacagni nem, és még folytathat-
nám azokat az elembertelenedett megnyilvánulásokat, amelyek annyira ter-
mészetellenessé teszik világotokat.

Csak a benned Énrám találás a megoldás! Igen, mert a körülötted ta-
pasztalható kényszer-rohanásban látni Én segítek, meghallani azt, amit meg 
kell hallanod, Én teszem lehetővé, az Én békémet átérezni, ezt csak Tőlem 
veheted át, és az az öröm és derű, amit a világ nem adhat, sem el nem vehet, 
csak Általam, Velem és Bennem lehetséges!

Hogy is kérhetném tőletek azt, hogy rajtatok keresztül építsem, buzdít-
sam és vigasztaljam az embereket, ha ezt nem tenném meg közvetlenül vele-
tek?! Szent és igaz minden szavam, amit Máté 11;28-ban olvasol! Ne csak 
kifelé,  de befelé  is  akarj  látni  a szíveddel!  Rám nem rajtad kívül  találsz! 
Csak magadban! Szeretetem által létezel! Hogy is lehetnél más által boldog?! 
Ha ezt megértetted, akkor mindent megértettél! Mindent megértettél még ak-
kor is, ha teljesen kilátástalan és reménytelen körülötted az élet. Igen, mert 
akkor nem arra teszed a hangsúlyt,  hogy te otthont  találj  Bennem, hanem 
arra, hogy Én otthont találjak benned!

Irántad való mérhetetlen szeretetemmel várom, hogy elfogadd Tőlem 
az Én békémet. Azt a békét, amely nem csupán a rend nyugalma. Az is! De 
még inkább a különbözőségek dinamikus harmóniája, tehát közös munkánk 
eredménye!

Megáldalak SZÍVEM  SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
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2086.
Kérdező: ÁLLATOKÉRT IMÁDKOZOM!

1. Isten tud minden kis állatról!
2. Az állatoknak nincs örök életük?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te nagyon aranyos vagy, de azzal az életfelfogással, amellyel rendel-

kezel, nem tudok mit kezdeni! Nincs a világon olyan keresztény felekezet, 
ahol hinnének az állatok emberarcú értékelésében.

Isten persze  hogy tud  minden  kis  állatról.  Azokról  is,  amelyeket  te 
mindennap elpusztítasz! Te döbbennél meg legjobban, ha látnád, hogy egy-
egy lélegzetvételnél  hány állatot  pusztítasz  el!  Úgy gondolod,  hogy azok 
megérdemlik,  a többi meg nem? Úgy gondolod,  hogy lényeges különbség 
van egy kis állat és egy nagy állat között? Ó, gyermekem! Ki vitte ennyire 
helytelen utakra látásodat?

Te ne állatokért imádkozz, hanem saját magadért! Azért, hogy át tudd 
alakítani gondolkodásodat addig, amíg erre lehetőséged van!

Isten mindenről tud, de ez nem jelenti azt, hogy minden olyan, mint az 
Isten képére teremtett ember! Vagy te a tetűt, a poloskát is istenképűnek tar-
tod talán? Mert, ha igen, akkor a macskákban a bolhát el ne pusztítsd, és 
tartsd gyilkosnak azt a macskát, amelyik megeszi az egeret, és minden mada-
rat, a fecskét, a cinegét és minden védett madarat, amelyik férgeket pusztít!  

Bizony, ha így gondolkodsz,  ez káromkodás, és ha ehhez ragaszkodsz, 
akkor a Szentlelket káromolod! Erre pedig nincs bocsánat sem ezen, sem a 
másvilágon (Márk 3;29)! Ezért mondom, hogy ezzel az életfelfogással nem 
tudok mit kezdeni.

2. Az állatoknak nincs örök életük! Az állatokat Isten a faj- és önfenn-
tartás ösztönével látta el, de boldogság utáni vágy nem él bennük, mert a bol-
dogság az mérhetetlenül több, mint a faj- és önfenntartás ösztönének műkö-
dése. A boldogság erkölcsösség. Az állatnak nincs erkölcsi érzéke, csak ösz-
töne!

Állat soha és semmilyen körülmények között sem lesz ember! És az 
ember sem lesz soha állattá. Még azok az ördögök sem, akik megszállták a 
sertéseket Gerázában, ők sem lettek sertések!

Ha  ismerni  akarsz  Engem,  akkor  foglalkozz  Velem!  Foglalkozz  az 
evangéliumaimmal! Te is Istenre, és nem állatra teremtett lény vagy! Azzal 
foglalkozz hát, amire teremtve vagy!

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
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*****************************************************
2087.
Kérdező: SZERETNÉK CSOPORTOT SZERVEZNI!
 Hogyan lehet csodatevő jézusi csoportot összehozni?
HANG: "Kedves Barátom!

Az embereknek nem csodákra, hanem szeretetre és hitre van szüksé-
gük! A te számodra nem az a fontos, hogy hallgassanak rád, hanem az, hogy 
te hallgass Rám!

Ha tanulmányozod az evangéliumokat, ha vállalod azt a kemény szelle-
mi munkát, amelyet az Én Lelkem kíván tőled, akkor meg fogod találni azo-
kat a kereső embereket,  akiket szintén az érdekel,  hogy Én ki vagyok, és 
akikkel együtt tudsz imádkozni és tanulni azért, hogy egyre jobban átalakul-
jon gondolkodásod, és egyre jobban elmélyüljön benned az Én békém. 

Ennek természetes következménye lesz az, hogy te magad egyre job-
ban fogod látni azt a mérhetetlen sok csodát, ami körülvesz téged, és amit 
magadban is hordasz, és ha ez megtörténik, akkor a jó szándékú emberek rád 
fognak kérdezni. A gondolkodó embereket érdekli az, hogy hogyan lehet az 
Én békémet megszerezni, és hogyan juthatnak csodákat látó szemekhez.

Kedves Barátom! Vigyázz! A Szentlélek nem a rendkívüliségek lelke, 
hanem a REND Lelke! Nem rendkívüli emberekre van szüksége a világnak, 
hanem RENDES emberekre! Ezt ne feledd el soha!

Amikor a Földön emberként éltem, az emberek akkor sem a csodák ha-
tására tértek Hozzám, hanem a hitük és szeretetük által! Ennek lett következ-
ménye a sok csoda, és nem fordítva!

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

2088.
Kérdező: ÖRÜL NEKEM JÉZUS?

1. Hogyan tudnék örömet okozni Jézusnak?
2. Nagy a világ csábítása!
3. Egy közismert íróról, tudósról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Te magad vagy az  Én örömöm!  Amint  örömforrás  számodra  az, 

hogy Én nemcsak vagyok benned, hanem  érted  vagyok benned, éppen így, 
Számomra a legnagyobb öröm részedről az, amikor elhatározod, hogy Értem 
vagy az, aki vagy! Amint neked nem lehet legfőbb szempont az, hogy milyen 
vagy, hanem csak az, hogy az Enyém vagy, éppen így számodra sem lehet 
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legfőbb szempont az, hogy Én mennyire távol vagyok, vagy mennyire tökéle-
tes vagyok, vagy akármilyen vagyok, hanem csak az, hogy a tiéd vagyok!

Sokszor kell tudatodba idézned, hogy Én nem úgy szeretlek téged, mint 
mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Ezért van csak EGY belőled! 
Tehát ne méricskélj, hanem szeress! Tedd a jót akkor és ott, ahol és amikor 
lehetőséged van rá, s mindezt Értem tedd!

Ha reggel felindítod magadban a szándékot, hogy Értem élsz, akkor ez-
zel mindent megtettél! Az már nem is olyan fontos, hogy mennyire sikerült 
ezt megvalósítanod! Azért nem olyan fontos ez, mert nemcsak másokról, de 
magadról sem tudod, hogy mit örököltél, milyen hatások értek eddigi életed 
folyamán, és azt sem tudod felmérni, hogy eddig hogyan dolgoztál együtt az-
zal a kegyelemmel, amely az Én tevékeny jelenlétem a te életedben. Ezért 
mondom, hogy ne mérlegelj, csak a szándékod legyen őszinte!

2. A világ csábítását szembesítsd e mondattal: „Mi ez az örökkévaló-
sághoz képest!?” E gondolat tiszta fényt gyújt benned, és fel tudod mérni 
megfelelő módon mindennek az értékét.

3. Személyekről nem szoktam adni másoknak információt. Könyvekről 
sem!  Ennek egyszerű oka az,  hogy az  általánosításokkal  mindig  vigyázni 
kell! Minden könyvben vannak pozitív és negatív hatású gondolatok. Az ál-
talad említett tudós könyveiben is. Ha egy könyvben található meghatározott 
gondolatról, kijelentésről, megállapításról kérsz véleményt, akkor arra vála-
szolok,  de az általános vélemény-nyilvánítással  óvatosan kell bánnom Ne-
kem is!

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

2089.
Kérdező: A SZENTMISÉRŐL

1. Miért kell szentmisére járni?
2. Valóban mérhetetlen érték a szentmise?
3. Csak az ünnepeltet kell megajándékozni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Katolikus Egyház a szentmisében a legszentebb. A szentmise ke-

retében adom tanításomat, adom a szertartás szövegeiben kívánságaimat és 
veszem át tőletek kívánságaitokat, és azt, amit nekem adtok, ruhaként ma-
gamra öltve, adom vissza nektek, hogy egyek legyetek!
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A szentmisén való részvétel természetesen csak olyan mértékben tud 
átjárni benneteket, amilyen mértében értelmetekkel és szívetekkel egyaránt 
kinyíltok a kegyelmek befogadására.

2. A szentmise mérhetetlenül nagyobb érték, semmint meg lehetne fo-
galmazni emberi szavakkal, s megfelelően értékelni lehetne teremtményi ke-
retben. Sem égen, sem Földön ki nem meríthető Isten szeretetének az a meg-
jelenülése, amely a szentmise szertartásában történik. Minden szentmisében 
az Isten szeretetének olyan kiáradása valósul meg, amilyenhez hasonló a vi-
lág teremtése óta soha nem volt és nem is múlható felül soha. Az a falat ke-
nyér és az a csöpp bor magát a világot teremtő, megváltó és megszentelő Is-
tent hordozza és kínálja eledelül nektek, hogy Isten erejének és boldogságá-
nak hordozói legyetek! Az, ami a szentmisén történik, az egész szellemi vi-
lág előtt  érthetetlen,  felfoghatatlan és lenyűgöző valóság.  Istennek embert 
tápláló szeretetével soha és sehol másutt így találkozni nem lehet! 

De vigyázz! A szeretet világa nem ismer automatikát! Sajnos, sokan 
azért nem értékelik kellőképpen a szentmisét, mert automatikát várnak tőle. 
Ha nem is nagyot, de legalább egy icipicit! A szentmisében semmi automati-
ka nincs! A jelenlévők annyit merítenek belőle, amennyire ráhangolják ma-
gukat Isten és embertársaik szolgálatára! Ezt Isten senki helyett meg nem te-
heti! Itt is áll az, hogy a kegyelem csak annyiban tud hatni rátok, amennyiben 
ráhangoltak, felkészültek, nyitottak vagytok rá!

3. Nagyon természetes, hogy ünnepelni csak az ünnepeltet illik! Ha va-
laki emiatt mellőzve érzi magát, az az ő baja. Sajnos sokszor és jogtalanul 
háborognak azok, akik nem részesülnek olyan ünneplésben, amiben más jo-
gosan részesül. Ez az emberi gyarlóság megnyilvánulása. E probléma csak 
ott oldható meg zavarmentesen, ahol minden gyermeknek ugyanaz a kereszt-
szülője.

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

2090.
Kérdező: EGY NEM ÉPPEN SZÉP ÁLOMRÓL

1. Álmomban láthatatlan, majd ördögien látható voltam.
2. Őrangyalommal szeretnék mélyebb kapcsolatba kerülni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azok a gondolatok, amelyek álmodban foglalkoztattak, azt akarták 

tudatni veled, hogy azokkal te nem azonosulhatsz. Érzékelhető formában ta-
pasztaltad meg, hogy benned is, mint minden földi halandóban, élnek olyan 
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szellemi lények, akik el akarják foglalni benned azt a helyet, amelyre Én tar-
tok igényt! Pontosan ennek érdekében ébresztettem fel benned a vágyat arra, 
hogy őrangyalod iránt jobban érdeklődj, mert azok a szellemi lények, akik az 
Én szeretetemben vannak kapcsolatban veled, minden lehetőt el akarnak kö-
vetni annak érdekében, hogy te is az Én szeretetemben kapcsolatban akarj 
maradni velük.

2. A dolog természetéből adódóan egy kapcsolat nem lehet magánügy! 
Azért kapcsolat. Egy nem elég, legkevesebb, hogy kettő ápolja ezt. Az a sze-
retetország, amit Mennyországnak is hívtok, és amiről azt mondottam, hogy 
bennetek van, csak akkor lehet élő valóság számotokra, ha ti  is akarjátok, 
mert ez elsősorban nem hely, hanem állapot. Őrangyalod arra kapott megbí-
zatást,  hogy erre az állapotra segítsen téged. Segítésről csak ott  lehet szó, 
ahol ezt igénylik! Senkit nem lehet segíteni akarata ellenére.

Visszatérve a kapcsolatra, őrangyalod mindig hűséges hozzád. Részed-
ről a hűség akkor válik valósággá, ha őszintén és állhatatosan kéred az ő se-
gítségét! Így lesz kapcsolatotok élő! Szólj hozzá, beszélj vele! Minden reggel 
tudatosan vele akarj elindulni napi teendőid végzésére. Este, mielőtt elalszol, 
szintén kérd, hogy őrizze álmodat! Akár őrangyalodnak hívod, akár te adsz 
neki egy kedves nevet, ő mindenképpen szolgálatodra áll, csak higgy benne!

Az a hit, amit Én kérek tőletek, az egyben hűség is!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

******************************************************
2091.
Kérdező: TESTI-LELKI JAVÍTÁSRA SZORULOK

1. Van reális alapja annak, hogy megházasodom?
2. Benső torzulásomtól hogyan tudok megszabadulni?
3. Rosszul alszom. Hogyan javíthatok ezen?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Feltétlenül van reális alapja annak, hogy megházasodj! De Én senki-

nek nem ajánlom, hogy ezt erőltesse. Ugyanis senki életében sem tartozik ez 
az illető boldogságának lényegéhez! Boldogítani csak Én tudok mindenkit! 

A házasság eszköz arra, hogy Bennem megtaláld életed értelmét. Saj-
nos, alig találsz olyan házaspárt, akik elmondhatnák magukról, hogy társuk 
által kerültek közelebb Hozzám! Az általános és megszokott ennek éppen az 
ellenkezője!

2. Többé-kevésbé mindenki bizonyos torzulással született.  E torzulá-
sok, mint karmikus rendellenességek, igenis alakíthatók, formálhatók, felold-
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hatók! Nagyon meg kell  világítanod magad előtt  a célt,  tehát  azt,  hogy a 
Földre azért születtél, hogy Engem jobban megismerj, megszeress, és egyre 
önzetlenebbül, Irántam való szeretetből segítsd embertársaidat abban, hogy 
Engem ők is jobban megismerjenek, megszeressenek, és másokat erre ráve-
gyenek.

Nincs a világon olyan torzulás, amely ne csökkenne, majd fel ne oldód-
na, ha legfőbb célodnak az Engem megismerést, megszeretést és ennek külső 
megnyilvánulását, az emberek szolgálatát tartod, mint legfontosabbat, szem 
előtt!

3. Élőbbé kell tenned kapcsolatodat az őrangyaloddal! Neki szíve vá-
gya, hogy álmodban is vigyázzon rád! De ennek a vágyának csak te adhatsz 
szabad utat azáltal, hogy mielőtt elalszol, hozzá fordulsz lélekben, és megké-
red arra, hogy szeretetével ő öleljen álomba téged!

Ahhoz, hogy kapcsolatod az őrangyaloddal élő legyen, szükséges ré-
szedről még az is, hogy napközben is emeld hozzá szívedet!

Kedves Barátom! A szellemvilág hatalmasabb valóság, mint az a röpke 
pillanat, amit ti földi életnek neveztek. Ebben a szellemvilágban azok a sze-
rető lelkek, akiket angyaloknak hívtok, várják azt a lehetőséget, amit ti ad-
hattok számukra, hogy szeretetükkel átjárjanak benneteket!

Hidd el, hogy az angyalok segítségével neked is óriási lehetőséged van 
arra a szívbékére, boldogságra, amire teremtve lettél! Ne emberektől várd eh-
hez a segítséget, mert az emberek, ha segítenek is, csak időszakosan képesek 
erre. Angyalaim állandóan készen állnak arra, hogy szolgálják minden jó tö-
rekvésedet!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 
*******************************************************

2092.
Kérdező: KI ÉS MI IRÁNYÍT BENNÜNKET?

1. Az éber tudat vagy a tudatalatti irányítja az embert?
2. Ki a 'küszöb őre'?
3. A marslakókat is szeretnünk kell?

HANG:  "Kedves Barátom!
1. Ma sokan és sokféle módon próbálják az ember benső világát külön-

böző szeletekre bontva föltérképezni, és különböző nevekkel ellátni.  Azért 
tartják ezt fontosnak, mert remélik, hogy bizonyos ismereteiket rendszerbe 
foglalva így tudják mások számára felfoghatóvá tenni.
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Kérdéseidre válaszolva megpróbálom azt, hogy az embert,  mint egé-
szet, úgy fogalmazzam meg, hogy ne rögzítsem szavaimat olyan elnevezé-
sekhez, amelyek különböző tartalmakat hordoznak a köztudatban.

Isten mindenben és mindenkiben benne van létbentartó módon. Ez ak-
kor is így van, ha az emberalatti  világot nem Isten, hanem a szellemvilág 
hozta létre. A létezés szintjén a lét feltétlenül gazdagodást jelent a nemléthez 
képest. Isten akarata nélkül tehát nem volna lehetséges semmi létező. Ami 
van, az azért van, mert akarta Isten, hogy legyen. A bűn mindig szeretethi-
ány! Ezért semmi köze Isten akaratához. Hacsak az nem, hogy semmi köze 
hozzá! Az ásvány-, növény- és állatvilág területén nincs tartalma e szónak: 
erkölcs. Ezért ott minden, ami van, Isten létbentartó ereje által van.

Az emberben Isten amellett, hogy létbentartó módon is jelen van, jelen 
van boldogító módon is! Ezt nevezheted akárminek, de mindenképpen vala-
kinek kell nevezned, mert Istent csak olyannak lehet mondani, akihez, mint 
valakihez közeledhet az ember. Még az sem lehet elég, hogy értelemmel és 
akarattal  rendelkező Lény legyen! Nem,  mert  nem lehet  teremtmény!  Sok 
minden miatt nem lehet teremtény. Többek között azért sem, mert teremt-
mény képtelen végtelenre irányítani a fejlődés vonalát, tehát képtelen olyan 
idő és hely nélküli kimeríthetetlen boldogság forrása lenni, amit a szellemvi-
lágban minden értelmes lény természetének megfelelő fejlődési vonalnak él 
meg.

Ez az Isten nem azonos veled olyan értelemben, hogy te Őáltala Isten 
lennél, de te azonos lehetsz Vele olyan értelemben, hogy a te én-ed olyan 
Tőle kapott engedelmességi képességgel rendelkezik az Ő irányában, amely 
képesség lehetővé teszi számodra a megistenülés fejlődésének felvállalását. 
Ez az Út azonos Velem benned! Ha ezt nem vállalod, akkor nemcsak istente-
len leszel, hanem embertelen is. Nincs embertelen isten, csak emberséges Is-
ten, és minden embertelen ember egyúttal istentelen ember is!

Legbenső világodban Isten mindig biztosítja azt az engedelmességi ké-
pességedet,  amelynek  kapcsolótáblája mindig  tudati  szinteden  található. 
Csak a tudati szint erkölcsi szint! Kétségtelen, hogy a tudatalatti szinten óriá-
si erőtartalékok rejlenek. A világmindenségben végbemenő fejlődés követ-
keztében ezek az erők egyre több lehetőséget kapnak arra, hogy felszínre jus-
sanak, és a tudat a kapcsolótábla gombjain egyre jobban kiismerheti magát. 
De itt tudnotok kell, hogy aki többet kapott, attól többet is követelnek. Sem 
törekedni nem kell a fejlődés gyorsítására, sem mulasztással nem szabad vét-
kezni e téren. E három: képesség, lehetőség, felelősség, együtt járnak.
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Nincs hát gyakorlati értelme annak, hogy "ki viseli a nadrágot", az éber 
tudat vagy a tudatalatti, mert képtelen egyik a másik nélkül létezni. A hason-
latodnál maradva: a nadrág egyik szára az egyik, a másik szára a másik. Ami 
az egyiknél a hosszából hiányzik, az a másiknál a minőségből megtérül. Így, 
ha valaki megmosolyogja azt, aki két lábon jár, mert csak az ellentétet látja, 
azt föl kell világosítani, hogy a szellemvilágban ilyen a divat!

2. A 'küszöb őre' alatt szintén mindegy, hogy különböző szellemi áram-
latok, fantáziálások vagy a másik dimenzióból hozzátok érkezett információk 
alapján hogyan kezelitek ezt az elnevezést. A lényeg az, hogy vannak angya-
lok, és ezek a szellemi lények felvállaltak bizonyos szerepeket, de e szerepek 
csak javatokra fordíthatók, amíg jó szándék van bennetek, és amíg Általam, 
Velem és Bennem akarjátok megtalálni szívetek nyugalmát.

Küszöbőr ide, küszöbőr oda, aki megvall Engem az emberek előtt, azt 
Én is magaménak fogom vallani mennyei Atyám és az ég angyalai előtt!

3.  Ami pedig más égi vagy égitesteken lakó lények szeretését  illeti, 
elég, ha a szomszédaitokat, munkatársaitokat, sőt még a házastársaitokat is 
szeretitek, tehát azokat, akikkel együtt éltek. Ha aztán beköszönt hozzátok 
egy ilyen másvilágról vagy másvilágból éppen erre járó lény, hát szeressétek 
azokat is.

Megáldalak továbbra is a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2093.
Kérdező: BIBLIA-MAGYARÁZATOT KÉREK!

1. Újjászülettem-e már?
2. Kérem Máté 24;15 magyarázatát.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mint tudod, ennél nagyobb horderejű kérdést nem lehet föltenni ma-

gadnak! Egész üdvösséged forog kockán az e kérdésre adott válaszban! Ép-
pen ezért erre a kérdésre csak belülről fogadhatsz el hiteles választ. Bár mé-
diumomon keresztül Én adom a választ,  azért ez egy kicsit mégis  kívülről  
van számodra.

Most elmondom, hogyan kaphatod meg belülről kérdésedre az egyér-
telmű feleletet.

Ami az Isten oldaláról nézve újjászületés, a te oldaladról nézve az a 
megtérés.

Ha egy őszinte, általad a lehető legátéltebb összeszedettségben, szíved 
igazi Felém fordulásával elmondod Nekem, hogy elfogadsz Uradnak, Meg-
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szabadítódnak, tehát átadod, felajánlod Nekem egész külső és belső világo-
dat,  akkor  ezzel  az  odaadottságoddal  megtetted  azt,  amit  ember  megtehet 
azért, hogy megtért ember legyen. Ebben a pillanatban elindult újjászületé-
sed. Igen, mert egy ilyen Hozzám fordulást az Isten nem nézhet tétlenül! 

Isten nem múlható felül nagylelkűségben! Te új teremtményként fogod 
folytatni  egy ilyen ima után földi  életed útját  abban a lobogó reményben, 
hogy már a FÉNY gyermeke vagy, és okozója lettél annak a nagyobb öröm-
nek, amely az egész Mennyország minden lakójában felragyog.

E pillanatban tehát lakója lettem lelkednek. Boldog lakója! Az csak ter-
mészetes, hogy ezt a boldogságot Veled osztom meg elsősorban, aki így be-
fogadott Engem szívébe! Ez a szívbéke záloga újjászületésed valóságának. 
Ezt tőled soha senki el nem veheti.

Mivel fejlődő lény vagy, ezért jó, ha hetenként, havonként, de évenként 
feltétlenül megújítod ezt a felajánlásodat, megünnepled újjászületésedet!

2. Az említett  bibliai  hely magyarázatát  megtalálhatod minden olyan 
könyvben, amelynek ez a feladata. Röviden azért most csak utalok rá.

Jeruzsálem pusztulásának megjövendölését olvashatod az említett he-
lyen. Ezt a pusztulást csak ahhoz a templommeggyalázáshoz lehet hasonlíta-
ni, ami akkor történt, amikor bálványszobrot helyeztek be Isten egyetlen föl-
di templomába.

Drága  Gyermekem!  Légy meggyőződve  újjászületésed  folyamatáról! 
Újítsd meg, szítsd fel gyakrabban magadban megtérésed kegyelmét! Nagyon 
szeretlek! Engedd, hogy szélesítsem szabadságod korlátait, vagyis oldozzam 
megkötözöttséged béklyóit.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
*******************************************************

2094.
Kérdező: MI A FELADATOM?  SZÜLEIM ELVÁLTAK

1. Túl szétszórt vagyok.
2. Mi a feladata egy 16 éves leánynak a világban?
3. Szüleimnek el kellett válniuk?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban túl szétszórt és túl makacs vagy! A naplóíráson kívül oko-

sabbat nem tudok ajánlani. Persze, ebben is rendszeressé kell válnod, mert 
sem Én, sem más nem tud segíteni ott, ahol ehhez hiányzik a jó szándék.

A szándék még nem akarat, de akiben szándék van valami értékes do-
log megvalósítására, annak  tudok segíteni, annak tudnak segíteni angyalaim, 
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és ahhoz tudok küldeni olyan segítő partnert, akivel képes az illető előbbre 
lépni. Ez azt jelenti, hogy csak annak van esélye meghallgatásra Nálam, aki 
legalább bizonyos erőfeszítést tesz saját érdekében.

2. Legfontosabb feladatod egy bizonyos nyitottságot és egy bizonyos 
zártságot megtanulni. Törekedned kell a befogadás nyitottságára. Tehát arra, 
hogy nyitott szemmel járj a világban. A tanulékonyság nyitottsága nélkül a 
szellemi, a lelki halál felé menetelsz. 

Ugyanakkor meg kell tanulnod a szív zártságát! Ez bizony komoly fe-
gyelmet igényel, amelyet máról holnapra nem lehet megtanulni. Aki nyelvé-
ben tökéletes, az tökéletes ember! Erre kell törekedned. Aki úgy gondolja, 
hogy jót tesz olyankor, amikor másokban megbízik, az téved! A legtöbb fe-
gyelmezetlen ember azzal akarja álcázni lelki nyomorúságát, hogy erénynek 
tünteti fel azt, amikor nem tudja a száját tartani! A fegyelmezetlen emberek 
azt szokták mondani önmagukról, hogy ők őszinte emberek. Ez egy óriási 
önbecsapás! Az ilyen kijelentés mögött szinte mindig a beszéd fegyelmezet-
lensége húzódik. Arra kell tehát törekedned, hogy e téren zárt légy!  Sokszor 
gondold meg azt, hogy kinek és mit mondasz el! Előbb gondolkodni, aztán 
beszélni, és nem fordítva!

A tanulékonyság (nyitottság az értékek befogadására) és a zártság (fe-
gyelmezettség a beszédben), ez a legfőbb feladata annak, aki 16 évesen fej-
lődni akar lelkileg.

3. Semmiképpen sem szükséges soha elválni a házastársaknak. Mint 
ahogy nem szükséges soha házasságra lépni! Az Én Lelkem a kapcsolatok 
lelke! Minden elválás mögött a Diabolus (Szétdobáló) áll! Más kérdés az, 
hogy mennyire számítódik be, mennyire felelős valaki azért, mert egy házas-
ság felbomlott. De azt neked is és mindenkinek tudnia kell, hogy soha sem 
szükséges az elválás! Még a halál sem képes elválasztani azokat, akikben a 
Szeretet Lelke él!

Nagyon szeretlek téged! Számomra örömöm egyik forrása vagy! Hidd 
el, hogy mindent el akarok követni boldogságod érdekében!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2095.
Kérdező: ÖRÖM NÉLKÜL MEDDIG LEHET ÉLNI?

1. Lehet-e örömforrások nélkül élni?
2. Jól imádkozom?
3. Van még feladatom?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem lehet örömforrások nélkül élni! A Lélek gyümölcsei: "Szeretet, 

ÖRÖM , béke... (Gal. 5;22)"! Ez az örömforrás mindenkinek rendelkezésére 
áll. Természetesen, bárki elfordulhat ettől a forrástól, de ez a forrás soha nem 
fordul el senkitől! Képtelen is erre, mert ez a forrás mindenkiben benne van! 
Isten mindenben benne van létbentartó módon. 

Az emberben nemcsak létbentartó módon vagyok jelen Lelkem által, 
hanem BOLDOGÍTÓ módon is (János 14;23)! De természetesen ennek felté-
tele az, amit a Szentírásban, az előbb jelzett helyen olvashatsz! Isten önma-
gával kerülne ellentétbe, ha az Őt szeretést kikapcsolná a titeket boldogító, 
örömmel eltöltő forrásból.

2. Akkor imádkozol jól, ha a dicsőítő ima nem hiányzik abból a maga-
tartásodból, amikor lelkedet Hozzám emeled, vagyis, amikor imádkozol.

3. Feladat nélküli szellemi lény nem létezik! Mint ahogy nincs feladat 
nélküli Isten, úgy nincs feladat nélküli ember sem.

Feladatod mindenkor a jelen megszentelése! Tehát annak tudatosítása, 
hogy Én benned élek, és nemcsak érted, hanem másokért is élek benned. Rá-
szoruló mindig van körülötted! Minden rászorulóban jelen vagyok, hogy sze-
ress, és Én mindig látom azt, amire neked szükséged van, tehát szeretetem 
mindig teszi  azt,  amit  tennie  lehetséges a te érdekedben. Ehhez részedről 
nem kell  más,  mint  elfogadnod azt,  hogy többet  érsz  a verebeknél  (Máté 
6;25-34).  Ennyi  önbizalmad  feltétlenül  kell  hogy legyen,  ha  elhiszed  azt, 
hogy Én létezem! 

Amíg akár a legkisebb antenna is van szívedben arra, hogy valamit fel-
fogj és megérts Belőlem, amíg tehát nem törtél le minden antennát magadban 
Felém, addig van reményem, hogy örömforrásod lehetek!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉN BÉKÉMMEL!"
*******************************************************

2096.
Kérdező: HOGYAN VÉGZŐDIK A PERÜNK?

1. Bepereltek bennünket. Megnyerjük ezt a pert?
2. Jelen munkahelyem biztosít számomra jövőt?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Jog világa nem az Isten világa. A jogi igazság nem azonos azzal 

az igazsággal, amellyel azonosítottam Magamat, amikor ezt mondottam: "Én 
vagyok az Igazság (János 14;6)!"
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A Jog azt nevezi igazságnak, amikor mindenki megkapja azt, ami neki 
jár. Isten nem foglalkozik ezzel, ember pedig képtelen átlátni azt, hogy kinek 
mi jár. Isten országában nincs jog! Isten országában szeretet van, és csak sze-
retet van! Aki az Isten országához tartozónak mondja magát, az már itt a Föl-
dön sem arra teszi a hangsúlyt, hogy mi jár neki, hanem arra, hogy hol és ki-
nek tud legtöbbet és legjobban lelki hasznára válni. 

A bárányélet ilyen! Ezért kértelek és kérlek ma is benneteket, hogy le-
gyetek okosak, mint a kígyó és óvakodjatok az emberektől. Aki az okosságot 
és az óvatosságot nem veszi halálosan komolyan, az kénytelen a jogi igazság 
küzdőterén harcolni. E küzdőtéren mindenki sok sebet ad és kap! E küzdőté-
ren Én nem vagyok megtalálható!

2. Jövőt semmiféle munkahellyel biztosítani nem lehet. Jövője csak an-
nak van, aki Bennem biztosítja nem a jövőjét, hanem a jelenét! Ha elolvasod 
Máté 6;25-34 részt,  akkor tökéletes  választ  kapsz kérdésedre.  Amit  akkor 
mondottam, azt tartom helyesnek ma is!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2097.
Kérdező: MITŐL VAN  BENNEM  BIZSERGÉS?

Olyan bizsergést észlelek magamon, amely nem e világból való.
HANG: "Drága Gyermekem!

Megérzésed  jó!  Valóban  a  szellemvilág  hatásai  olyan  rezgésekben 
szoktak megnyilvánulni, amelyek a testen bizsergéseket, forróságokat, meg-
rándulásokat idéznek elő. Ezekre nem szabad nagy hangsúlyt tenni, mert a 
szemtelen szellemek nagyon ki tudják használni azokat, akiknél nem a tarta-
lom, hanem a forma a lényeg!

Amikor imádkozol kitárt karokkal, főleg ha fölfelé fordítod tenyeredet, 
érezni fogod azt a forróságot, amit az Én jelenlétem sugároz szívedbe, s raj-
tad keresztül árad szándékod szerint a világba.

Higgyetek a szeretet kiáradásában! Csak olyan szeretet létezik, amelyik 
kiárad. Azt természetesnek kell vennetek, hogy e kiáradás érzékelhetően hat 
rátok. De nem csak rátok, akikből árad a szeretet, hanem azokra is, akikre 
árad!

Örömmel és boldogan töltelek fel benneteket olyan gyógyító erőkkel, 
amelyek az Én jelenlétemről tanúskodnak! Csak térjetek meg! Forduljatok 
Hozzám, és adjátok át magatokat olyan átélt imában, amelyben elfogadtok 
Engem Uratoknak és Megszabadítótoknak!
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 Amit Márk evangéliumában olvasol az utolsó versben (Márk 16;20), 
az ma is érvényes! Igenis csodajelekkel kisérem azokat, akik lehetőséget ad-
nak Lelkemnek magukban arra, hogy irányítsa őket, akik nemcsak Rólam ta-
nítanak, hanem Engem tanítanak, tehát nemcsak ismereteket közölnek, ha-
nem a szívbékét is sugározzák!

Nagyon örülök neked! Örüljünk egymásnak!
Megáldalak LELKEM ÖRÖMÉVEL!"

******************************************************
2098.
Kérdező:  ÖNGYILKOS TESTVÉREM LEHET EGYKOR  A GYERME-
KEM?

Mi van öngyilkos bátyámmal? Lehet egykor az én gyermekem?
HANG: "Drága Gyermekem!

1.  A  földi  vágyak  gyakran  nem  esnek  egybe  bizonyos  előnyökkel. 
Azok, akik elhagyták a Földet, s újra vissza kell térniük, nem lehetnek tekin-
tettel arra, hogy itt a Földön ki szeretné őket fogadni. A földi szempontok 
annyira gyarlók, annyira 'tükör által homályban' látók, annyira a földi érzel-
mekre alapozódnak,  hogy egyenesen tragédia lenne az,  ha ezt  figyelembe 
vennék azok, akiknek újra meg kell születniük.

Nem arról van szó, hogy ne akarjatok találkozni azokkal, akikkel a Föl-
dön a szeretet szálai kötöttek össze benneteket. A szeretet szálai szét nem 
téphetők!  De  ennek  egyértelműen  érzékelhető,  megtapasztalható  valósága 
nem a Földön nyilvánul meg. A földi élet nem is való arra, hogy komoly ér-
tékeket rögzítsen!

Pontosan azért, mert a földi élet átmeneti állapot, vágyaitokat az örök 
élet irányába kell beállítanotok. Aki nem ezt teszi, az a megkötözött ember. 
A Földre mindenki azért jön, hogy megkötözöttségeitől megszabaduljon, és 
nem azért, hogy ennek ellenkezője erősödjék benne, rajta, általa.

Neked is elsőszámú feladatod, hogy vágyaid beteljesülését ne a Földre 
korlátozd, hanem benső szabadságod kialakítására. Tehát testvéredért imád-
kozz, de szabadulj meg a vele való megkötözöttségedtől. Vagyis add fel azt a 
kívánságodat, hogy a Földön fizikálisan kapcsolatba kerülj vele! Te Velem 
akarj minél átéltebben, minél megtapasztalhatóbb módon kapcsolatba kerülni 
abban a szabadságban, abban a szívbékében, amely úgy irányítja vágyaidat 
az örök élet felé, hogy a mulandóságban is a legoptimálisabb módon megta-
láld helyedet!

Megáldalak az ÖRÖKÉLET REMÉNYÉVEL!"
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******************************************************
2099.
Kérdező:  MI A TEENDŐM BETEG FELESÉGEMMEL KAPCSOLAT-
BAN?

1. Feleségem betegsége karmikus?
2. Lesz-e valaha egészséges?
3. Mi az én teendőm?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Feleséged betegsége karmikus. Nehogy tévedésben légy, ezért mon-

dom a következőket:
A karmikus terheltségek nem azt jelentik, hogy valakinek ezekkel kell 

leélnie földi életét, hanem éppen az ellenkezőjét jelenti. 
A karmikus gubancok csak a földi életben oldhatók fel! Azért jöttetek 

betegekként a Földre, hogy meggyógyuljatok! Teljesen helytelen felfogás az, 
hogy ami karmikus, abba nem szabad belenyúlni! Azt viszont nagyon fontos 
tudnotok, hogy a karmikus terheltségeket valóban nem szabad közvetlenül 
megpróbálni  megszüntetni.  Karmikus  bajoknál  a tüneti  kezelés  többet  árt, 
mint használ. Tehát feltétlenül gyökérmegoldásra kell törekednie annak, aki 
karma-feloldásra vállalkozik.

A gyökérmegoldás  mindig  valamilyen  lelki  seb  kezelését  jelenti.  A 
gyógyulásban tehát feltétlenül maga a beteg a főszereplő. Nem kevés azon 
betegeknek a száma, akik lelkük mélyén nem is akarnak meggyógyulni, s ha 
te ezt szemükre vetnéd, ők botránkoznának meg legjobban szavaidon. 

Legtöbbször valami felelősségvállalástól való félelem, valami jogtalan-
nak megélt mellőzöttség, valami jogos igazságtalanságnak föl nem dolgozása 
szokott oka lenni annak, hogy csak felületi kezelésre vágyik az, akit karmi-
kus betegségéből csak saját helyes ön- és Isten-ismerete alapján valódi, ön-
zetlen szeretetből, az igazság rendjéből az irgalom rendjébe történő átállás 
gyógyíthatna meg.

2. E szó: egészség, nem egyértelmű. Ti általában mindig a tüneti keze-
lések által létrejött jó közérzetet, a test normális funkcionálását értitek egész-
ségen. Az ilyen egészség a világon mindenütt és minden ember életében csak 
időszakos lehet. Az az  egészség,   amit az él át, aki a világmindenség nagy 
egészében megtalálta igazi helyét és állapotát, az az igazi egészség! Erre kell 
törekednetek.  Aki  erre  rátalált,  az  megérti,  hogy az  általatok  egészségnek 
mondott állapot semmivel sem jobb, mint a betegség állapota, és a betegség 
semmivel sem rosszabb, mint az egészség állapota. A karmikus problémák 
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efelé akarnak terelni benneteket. A pillanatnyi hangulati hullámzások helyett 
a véget nem érő önmagatokra és Istenre találtság állapotát kell megcélozno-
tok!

Feleséged  betegségét  tekintve  így  is,  úgy  is  meggyógyulhat,  tehát 
egészséges lehet!

3. A te teendőd az, hogy többször és jobban éld meg szívedben a szel-
lemvilággal, tehát az angyalokkal való kapcsolatodat. Kérd segítségüket, fő-
leg őrangyalod segítségét, hogy sugallataikkal és Istentől kapott erőikkel se-
gítsenek kinyílni úgy Felém, hogy minél jobban meg tudd érteni, és át tudd 
élni az Én szívem szándékát veled kapcsolatban, Vagyis azt, hogy Én nem-
csak vagyok, hanem érte vagyok. Tehát boldogító módon vagyok benned és 
feleségedben egyaránt.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2100.
Kérdező: MIÉRT NEM KAPOK LEVELET?

1. Miért nem kapok levelet azoktól, akiktől várok?
2. Mások problémáiban nem látom a megoldást.
3. Egy szekta vezetőjével álmodtam.

HANG: "Drága Gyermekem!
Eddig már 20 könyvet diktáltam le médiumomnak. E könyvekben ta-

lálható több mint tízezer kérdés válaszát, ha elolvassátok - ezért írattam le 
azokat! -, akkor át fog alakulni gondolkodásotok annyira, hogy három kér-
désnél többel nem kell Hozzám fordulnotok.

Ma már csak három kérdésre válaszolok. A te kérdéseidre adott vála-
szaim már a 21-dik HANG-könyvben olvashatók.

1. Emberi kapcsolataitok azért kapcsolatok, mert a kapocs másik vége 
nem a ti kezetekben van. Én nem vállalkozhatom arra, hogy mások szándé-
kát feltárjam nektek, ha ők ezt nem akarják. A ti szándékotokat sem tárom 
senki elé, ha erre nem kértek meg. Így akár levelezésről, akár más összejöve-
telek létéről, megszűnéséről van szó, az ilyen problémák gyökerének felis-
merése a ti dolgotok. Ilyen ügyekben, ha valaki nagyon utána akar nézni a 
dolgoknak, akkor szánjon rá időt, fáradságot. Ebbe Engem nem lehet bele-
vonni!

2.  Pontosan  megismételhetném  az  előbb  elmondottakat.  Esetleg  azt 
kell  még hozzátennem, hogy mások problémáiban imádságaitokkal kérheti-
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tek egymásra Isten áldását, de mindenkinek magának kell megtalálnia a meg-
oldás útját. 

Felnőtt embernek csak akkor adhatsz hatékony tanácsot, ha ő erre fel-
kér téged. Ha azok, akiken segíteni akarsz, Engem kérdeznek afelől, hogy mi 
a teendőjük, akkor biztosan kapnak Tőlem választ. De te ne vállalj közvetítő 
szerepet kérés nélkül, mert attól csak nagyobb lesz a homály.

3. Te kaptál Lelkemtől nagyszerű látást! Erre szoktátok mondani, hogy 
fején találod a szöget. Ez az Én adományom benned, és örülök, hogy okosan 
használod is ezt a képességedet. Nagyon okosan beszéltél annak a szektave-
zérnek. Ezek a jó szándékú emberek nem hiszik azt, hogy Én nem úgy va-
gyok EGY az Atyámmal, mint ti, s így, bár sok értékes gondolatot képvisel-
nek, de az Általam Földre hozott szeretet lényegét nem értik.

Örülök, hogy jársz templomba! Szent hely az és az imádság háza! Oda 
senki nem jár elromlani! Bár igaz az is, hogy nem mindenki szentelődik meg 
a templomba-járás által. Nem, mert ezt az eszközt is, mint minden eszközt, 
megfelelő szándékkal és megfelelő célra kell használni. A CÉL mindig az, 
hogy egyre nagyobb teret tudjak kapni bennetek arra, hogy azt az új paran-
csot, amire azt mondtam, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerette-
lek titeket, ezt meg tudjam valósítani általatok és veletek. Ezért öltöttem ke-
nyérruhát, ezért nyújtom falat kenyérként Magamat nektek, hogy ti is falat 
kenyér tudjatok lenni egymásnak! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2101. 
Kérdező: NEHEZEN MEGY A KAPCSOLATTEREMTÉS

1. Életpályámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
2. A kapcsolatteremtésben nem vagyok rugalmas.
3. Lesz-e megértő társam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel érzékeny idegrendszerrel rendelkezel, ezért  mindig érezni fo-

god életed minden szakaszán, hogy 'nem ez az igazi'. És ebben teljesen iga-
zad lesz mindig! Az operaszakon nem 20 éves korukban szoktak kiforrni az 
énekesek. Ha te attól tartasz, hogy kifutsz az időből, akkor nem értettél meg 
valami lényegeset abból, amit e területen a nagyok, a legnagyobbak gyakran 
hangoztatnak. Ez a szakma inkább áldozat, mint élvezet! Áldozat az énekes-
nek, élvezet a hallgatóságnak. Amelyik nyilvános szereplést vállaló zenész, 
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énekes ezt nem érti meg, az nem képes maradandó élményt nyújtani a hallga-
tóinak.

Mint tudod, Isten mindenkit harmóniára teremtett. Isten maga az örök 
HARMÓNIA! Ezt a harmóniát neked kell részben felfedezned, részben meg-
teremtened magadban. Fölfedezned azért kell, mert EZ benned él! De ennek 
átéléséhez, tehát megtalálásához komolyan el kell mélyülnöd. Meg kell is-
merned valódi önmagadat! Nem azt, aki álmaidban vagy, hanem azt, aki tet-
teidben vagy. 

Meg kell ismerned azt a szívedet, amelynek bőségéből szól a száj, és 
amely ott van, ahol a kincsed van. Át kell látnod azt az értékrendet, amely lé-
nyegét csak az örökkévalóság szemüvegén át láthatja helyesen földi halandó. 
"Mi ez az örökkévalósághoz képest!?!" Erre kell válaszolniuk azoknak a va-
lóságoknak, amelyek szívedet betöltik. Senki nem oldotta meg és senki nem 
rontotta el még életét azzal, hogy jó vagy rossz életpályát választott magá-
nak. Aki körülményeit hibáztatja bármiért, az menekül a szembesüléstől!

Magadat  viszed  mindenhová!  És  soha  nem az  a  lényeg,  hogy hová 
mész önszántadból, hanem az, hogy ki vagy! Ha valóban magadra találtál, 
akkor magad nem fogsz menni sehová! Akkor mindig vinni fognak téged! 
Akkor rátaláltál  arra a szellemi áramlásra, amely a  honnan, hová és miért 
kérdésekre adott válaszaid által vinni fog téged oda, ahová menned kell!

2. Benső merevséged jelzi, hogy az önzés és az önszeretet egy gyéké-
nyen árulnak még benned. Az önszeretet csúcsérték! Az önzés mindenkit le-
merevít belül! Az önzés a hiúsági komplexusok gyökere. Ennek legyőzése 
nem ruha kérdése! A világ egy nagy álarcosbál, de csak azoknak, akik még 
nem találtak rá az igazi szeretetre, tehát nem találtak Rám önmagukban és 
másokban. Pedig mindannyitok földi életének értelme ez lenne!

3. Olyan társad, amilyet álmodsz magadnak, nem lesz! Nemcsak a mű-
vészet, de a szeretet is elsősorban áldozat, és nem élvezet. Sőt! Az igazi mű-
vészet is pontosan azért áldozat elsősorban, mert szeretet!

Akik úgy gondolják, hogy akkor járnak jól, ha egy hű és megértő társra 
lelnek, azok pontosan onnan várják életük ki- és beteljesülését, amitől az elő-
ző sorokban óvtalak. Nem magukon belül, hanem kívülről várják életük bol-
dogító megváltását. 

Ha Engem teszel életed legfőbb helyére, akkor Én feltétlenül gondos-
kodni fogok arról, hogy rád találjon az, aki szintén Engem tett élete legfőbb 
helyére, és ő mindent el fog követni, hogy egyre jobban megismerj és meg-
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szeress Engem, s Én mindkettőtöknek megadom azt a szívbékét, ami a földi 
életben az elérhető legnagyobb boldogság! 

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

2102.
Kérdező: MI ÁLTAL LESZ EGY CSOPORT JÉZUSI?

1. Újjászülettem?
2. Hogyan indulhat el egy jézusi csoport?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az újjászületésről több helyen is adtam már információkat a HANG-

könyvekben.  A te  élményeddel  kapcsolatban  azonban  ezekhez  hozzá  kell 
tennem egy olyan információt, ami még nem hangzott el.

A megtérés és az újjászületés egy és ugyanaz. Az a megtért ember, aki 
elfogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának. Aki ezt teszi, az Isten 
szeretete által újjászületik. 

E sorrend azonban nem szükségszerű! Gyakran előfordul, hogy Isten 
szeretetének újjáteremtő csodáját, örömét, boldogságát megéli valaki, és utá-
na történik az, hogy az illető tudatosan elfogad Engem Urának, Megszabadí-
tójának.

Ez azért történhet így, mert tudatalatti világotokban már megtörtént a 
döntésetek Mellettem, csak még nem vált ez tudatossá. Így a tudat szintjén 
előbb élhetitek meg az Én Lelkem újjáteremtő erejét.

Ami viszont nagyon fontos, az az, hogy feltétlenül fogadj el Engem tu-
datosan is Uradnak, Megszabadítódnak. Vagyis add át nekem életedet, hogy 
Lelkem téged, mint új embert, a tudatod szintjén is irányíthasson.

Általában az a megszokott dolog, hogy valaki előbb megvesz egy há-
zat, és csak utána költözik bele. De lehetséges az is, hogy a tulajdonos meg-
engedi ennek fordítottját. Tehát előbb a költözés, és utána a fizetés. Ez csak 
akkor történik meg így, ha a tulajdonos biztos abban, hogy megbízhat az új 
tulajdonosban. Veled ez történt! Szilárd a bizalmam benned, hogy mint új te-
remtmény, átadod magadat Nekem, elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadí-
tódnak!

2. Mint tudod, Én mindig jelen vagyok ott, ahol ketten-hárman össze-
jönnek az Én nevemben.  Ha tehát páran összejöttök,  és bármilyen imával 
Hozzám emelitek szíveteket, utána akár a Bibliából, akár a HANG-könyvek-
ből, akár más, általatok értékesnek tartott írásból valaki felolvas egy részt, s 
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arról mindenki elmondja véleményét, akkor már Lelkem csodálatosan ki tud-
ja fejteni hatását körötökben.

Ne csodákra vadásszatok, hanem arra törekedjetek, hogy Lelkem segít-
ségével rendet teremtsetek saját fejetekben. A kegyelem csak abban az irány-
ban tud hatni, amelyben értelmetek nyitott! Bár lesznek rendkívüliségek is, 
de a Szentlélek elsősorban nem a rendkívüliségeknek, hanem a rendnek a 
Lelke!
     Nagyon bízom benned! Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL"!

*****************************************************
2103.
Kérdező: MINDEN ÁJTATOSSÁG FONTOS?

1. Fáj, hogy hitetlenek vannak hozzátartozóim között.
2. Vállaljunk minden lehetséges ájtatosságot?
3. Fontos a napi Szentírás-olvasás?

HANG: "Drága Gyermekem!
Konkrét  véleményt  sem emberekről,  sem különböző  ájtatosságokról 

nem adhatok. Minden emberben van jó és minden emberben van hiba. Min-
den jót el lehet rontani, tehát minden ájtatosságot lehet babonává is silányíta-
ni.

1. Nekem is fáj, amikor azt tapasztalom, hogy sok gyermekem nem úgy 
akar boldog lenni, ahogy azt Én számukra felkínálom. E fájdalom benned te-
hát az Én fájdalmam, és így számodra ez kitüntetés. Igen. Azok szeretnek 
Engem igazán, akik nemcsak örömeimben, hanem fájdalmaimban is osztozni 
akarnak Velem.

Ez a fájdalom sem Engem, sem téged nem jogosít fel arra, hogy akadá-
lyozzuk, korlátozzuk bárkinek is szabadságát. Mindenki maga felel saját tet-
teiért, és senki gonoszsága nem csökkentheti irántuk való szeretetünket. Ne-
ked nem megjavítanod kell  tieidet,  hanem elengedni  őket.  Ez  azt  jelenti, 
hogy helytelen cselekedeteik következményeiért nekik kell vállalniuk a kö-
vetkezményeket, és te ebből nem vehetsz magadra semmit! Legtöbb ember 
csak keserves szenvedés árán tanulja meg azt, hogy jónak lenni jó és rossz-
nak lenni rossz!

2. Minden lehetséges ájtatosságot vállaljatok!  Természetesen nem ba-
bonásan,  tehát  nem úgy,  hogy olyan erőt  tulajdonítsatok  bármelyiknek is, 
amilyet annak Isten nem adott, hanem úgy, hogy szeretetben növekedni tud-
jatok, és szívetek békéjét Tőlem vegyétek át. Minden ájtatosság lényegében 
erre való!
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3. Nagyon fontos a Szentírás rendszeres olvasása és átelmélkedése! A 
Biblia az ÉLET könyve! Isten szeretete által nektek szóló szerelmes levél! 
De vigyázzatok! A Szentírásban rangsorolni kell! Csak azokban a sorokban 
él a Szentlélek lángja, amelyek hozzáigazíthatók az evangéliumaimhoz! A 
keresztények közötti meg nem értés egyik legsúlyosabb forrása az, hogy nem 
evangéliumaimhoz igazítjátok a Biblia többi részét, hanem azonos szintűnek 
tartjátok minden sorát.  Pedig könnyen beláthatnátok,  hogy így a Bibliából 
mindent ki lehet olvasni és az ellenkezőjét is! Tehát érdemben használhatat-
lan!

Arra kérlek benneteket, hogy az evangéliumaimat olvassátok nagy buz-
gósággal, és a Szentírás többi részével csak annyiban foglalkozzatok, ameny-
nyiben össze tudjátok egyezteti evangéliumaimmal.

Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak a
HŰSÉG  LELKÉVEL!"

******************************************************
2104.
Kérdező: NÖVEKEDNI SZERETNÉK JÉZUSBAN!

1. Mi által mélyülhet kapcsolatom Jézussal?
2. Gyötör az allergia.
3. Milyen "ruhaváltás" történik Jézus eljövetelekor?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A ima, főleg a reggeli ima az egyik legalkalmasabb eszköz arra, hogy 

valaki a szívében helyet készítsen Nekem. Ha szívedet Hozzám emeled, ak-
kor Lelkem irányítani fog téged, és olyan benső érzékenységet alakít ki ben-
ned, amely által  nem valami irreális  vágyaid lesznek Velem kapcsolatban, 
hanem a napi problémák, az egyszerű napi feladatok megoldásában, teljesíté-
sében is meglátod azt az értéket, amely Rám, az Én jelenlétemre fogja felhív-
ni figyelmedet.

Imában  tudod  a  legjobban  megtanulni  azt,  hogy bár  Számomra  ki-
mondhatatlan érték vagy, de csak Velem! Tehát kimondhatatlan érték leszek 
számodra! 

2. Általában minden allergia olyan karmikus gubanc, amely orvosilag 
csupán tüneti kezelésre számíthat. A gyökeres megoldás csak lelki síkon tör-
ténhet. Ha be tudod láttatni magaddal, hogy Én allergiáddal együtt szeretlek, 
hogy te allergiásan nagyszerűen tudsz szeretni Engem, akkor allergiád nem-
csak csökkenni fog, de meg is fog szűnni abban a pillanatban, amikor ez elő-
nyös lesz számodra. De amíg az él benned, hogy az allergia akadálya a ben-
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ned kibontakozó szeretetnek, addig mindig hiányozni fog nálad az a Rám ha-
gyatkozás, ami oldaná allergiádat. Tömören: Adj hálát az allergiádért! 

3. Amikor mindenki számára  láthatóvá válik az, hogy Én vagyok, és 
értetek vagyok, akkor nem történik más, mint az, hogy ami már eddig is belül 
valóság volt, az e pillanatban kívül is megnyilvánul. Ilyen értelemben feltét-
lenül csupán ruhaváltás fog történni.

Szeretetem és hűségem töretlen irántad. Te is erre törekedj Irántam!
Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"

******************************************************
2105.
Kérdező: SOKSZOR NEM LÁTOK TISZTÁN

1. Milyen fokon állok?
2. Álmomban gyakran menekülök.
3. A fel- és a kihasználás határát nem érzékelem kellően.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Különböző ezoterikus irányzatok különböző szempontjai helyett in-

kább arra hívom fel figyelmedet, hogy a legfontosabb  nem a bizonyos fokok 
felismerése, hanem az, hogy  Én benned élek! Ha nem ezt tartod legfonto-
sabbnak, akkor különböző hiúsági komplexusok hálójába gabalyodsz bele. 
Tehát vagy túl fogod magadat értékelni, vagy kisebbségi érzések hullámai-
ban fogsz fuldokolni!   

2. Ahonnan menekülsz és ahová menekülsz, Én nemcsak jelen vagyok 
e helyeken, hanem mindkét helyen Én vagyok a  megoldás! Ha ébrenlétben 
ezt el tudod fogadni, tehát azt, hogy az enyéim számára a körülményeknek is 
az Istene vagyok, akkor megszűnnek ezek az álomképek!

3. Annak a határvonalnak felismerése, amely a felhasználás és a ki-
használás között húzódik, csak tapasztalat alapján tanulható meg. Ez azt je-
lenti, hogy lehet ugyan mások keserű tapasztalata alapján is némi képet kapni 
arról, hogy mikor bárány és mikor birka valaki, de egy életre szólóan csak az 
tudja megtanulni,  aki csalódások útján maga is saját  bőrén megtapasztalta 
ezt.  Az  ilyen  fájdalmas  megtapasztaláskor  mindenkinek  ügyelnie  kellene 
arra, hogy a gyűlölet ne találjon táptalajt senki szívében. Ezt nyilván csak az 
tudja elérni, aki valóban befogadott Engem. Csak az ilyen ember képes fel-
tenni magának a 
kérdést, miután kihasználták, hogy vajon ez miért jó neki?! Mert akiben Én 
élhetek, az mindent, tehát a csalódásokat is fel tudja használni saját javára!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
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OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2106.
Kérdező: TÁRSAMMAL VOLT MÁR KAPCSOLATOM?

1. Társammal volt-e előző életemben kapcsolatom?
2. Van-e teendőm jelenleg vele kapcsolatban?
3. Orrproblémám hogyan gyógyítható?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Neked nem vele volt kapcsolatod, hanem mással, akit úgy hagytál el, 

amint most téged elhagytak. Ha lelki szenvedéseidért sem őt, sem másokat, 
sem magadat nem okolod e jelen életedben, akkor kitisztul benned előző éle-
ted hűtlenségének következménye, s az irgalmas szeretetnek ereje egy maga-
sabb szinten fogja görgetni további életedet.  De ha megrögzül benned az, 
hogy ezért valakit feltétlenül okolj, akkor mókuskereket forgatsz.

2. Természetesen van teendőd vele kapcsolatban. Tehát nem vele van 
teendőd, hanem vele kapcsolatban! Tehát a rád gyakorolt hatását kell megta-
nulnod úgy kezelni, hogy ne csak tudatodban, de érzelmeidben is függetle-
nülni tudj attól a gondolattól, hogy Rajtam kívül más is fontos szíved békéjé-
nek biztosítására.

3. Orrproblémád karmikus eredetű, tehát orvosi kezelés gyökeres meg-
oldást nem adhat. Ez nem jelenti azt, hogy ne kezeltesd magad, de tudnod 
kell, hogy azt a szimatot, amit képességként hoztál magaddal, nem szabad el-
nyomnod. Ráérzésedet érdemes követned, csak ezekből ne legyen pálcatörés 
mások felett!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BENSŐ  SZABADSÁG  LELKÉVEL!"

******************************************************
2107.
Kérdező: MILYEN AZ IGAZI SZERETET?

1. Valami akadályozza bennem szeretetemet.
2. Parancsra várok, Uram!
3. A szeretet lágy vagy kőkemény?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A 'tükör által homályban látás' már eleve arra rendel mindenkit, hogy 

a szívben lévő, tehát a komolyan szándékolt szeretet kiáradása akadályba üt-
közzék! E nélkül nem is kellene erőfeszítést tennetek arra, hogy jót akarja-
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tok! E nélkül nem lenne édes testvére a szeretetnek az áldozatvállalás! E nél-
kül a földi élet és a mennyei élet között szinte semmi különbség nem lenne!

A napi feladatod pontosan az, hogy vállald azt a küzdelmet, ami szíved 
szeretetének kimutatásával együtt jár!

2. Nem adok parancsot senkinek olyan értelemben, hogy felfüggeszte-
ném bennetek a gondolkodás, a benső meggyőződés kialakításának, tehát a 
mérlegelésnek szellemi munkáját.  Nem engedelmességet kérek hát,  hanem 
belátást! Nem azt kérem hát, hogy vállalj valamit, mert Én mondom, hanem 
azt, hogy lásd be, amit Én kérek, az számodra a legjobb! Az Isten országa 
nem kaszárnya! Az Isten országa a szabadon, benső meggyőződésből vállalt 
jót-akarás! Ennek csúcsa: Inkább szeressétek ellenségeiteket!

3. A szeretet nem tárgy! A szeretet élet! Az élet hol lágy, hol kőke-
mény! Meg kell tanulnod egyre jobban és egyre tisztábban látni a szíveddel! 
Tehát a HIT-ben kell erősödnöd, tisztulnod! Ha ezt vállalod, akkor ezen az 
úton azt  fogod tapasztalni,  hogy másokkal  szemben egyre lágyabb leszel, 
magaddal szemben pedig kőkemény, de inkább így mondom: gyémántkő-ke-
mény!

Imáid, Hozzám fordulásod óriási kegyelmi energiákat indítanak útra, és 
lesz általuk szebb a Föld!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2108.
Kérdező: HOGYAN  TÖRTÉNIK AZ ÚJJÁSZÜLETÉS?

1. Az újjászületésről kérem Jézus véleményét!
2. Benső békém erősítését kérem!
3. Segíts, hogy tanúságot tudjak tenni Rólad, Jézusom!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindaz, aki egy elmélyült imában elfogad Engem Urának, Megsza-

badítójának, tehát átadja nekem benső életének irányítását, az újjászületik a 
Szentlélek által! Se másoktól, se Tőlem nem kell tehát kérdezned, hogy újjá-
születtél-e már, mert ezt egyedül te magad tudhatod magadról. Ha nem vagy 
biztos abban, hogy már elfogadtál Engem, akkor fejezd ki ezt az elfogadáso-
dat többször imában, s akkor előbb-utóbb feltétlenül elmúlik kétséged!

2. Benső békéd erősítése Részemről állapotszerű! Vagyis mindig ezt 
teszem! Ha nem érzed ezt az erősítést, az nem baj. A Velem való élő kapcso-
lat nem az érzelmek hullámain hányódik. Hinni annyit tesz, mint igaznak tar-
tani azt, amit mondok. Ez az igazság tesz szabaddá titeket (János 8;31-32)! 
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Ennek átélése megszabadít  minden olyan megkötözöttségtől,  amely akadá-
lyozni  akarja  erőm működését  benned!  Azt  pedig,  hogy Én mit  mondok, 
megtudhatod lelkiismereted hangja által, evangéliumaim által, a HANG-kö-
tetek által. Mindhárom hangszóró rendelkezésedre áll!

3. A Lélekkeresztséget kérni kell! Ez nem azonos az újjászületéssel. A 
Lélekkeresztségre  Nekem is  szükségem volt,  hogy tanúságot  tudjak  tenni 
Magamról, küldetésemről (Lukács 4;18-19)! Ha kitartóan, hűségesen kéred 
ezt az Atyától, feltétlenül meg fogod kapni (Lukács 11;13)! Ha ez megtörté-
nik, akkor már nem lesz probléma számodra, hogy hol, mikor és hogyan tégy 
tanúságot Rólam!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a
HIT, REMÉNY és SZERETET LELKÉVEL!"

******************************************************
2109.
Kérdező: FELTÉTLENÜL  ÁRTHATNAK AZ ÁRTÓ ERŐK?

1. A Te utadat járom, Jézusom?
2. Bizonyos kapszulákat tudnak belém tenni az ártó erők?
3. Hogyan tudom leküzdeni a félelmemet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem járod az Én utamat. Akik már hallottak Rólam, és számukra 

kérdéses, hogy az Én utamat járják vagy sem, azok nem járhatják az Én uta-
mat, mert Rólam hallani és Velem nem foglalkozni, ez eleve annyit jelent, 
hogy az illető nem fogadott el Engem ÚT-nak!

Én  magam  vagyok  az  ÚT  (János  14;5-6)!  Akkor  kezdesz  ezen  az 
ÚTON járni, ha komolyan kezdesz foglalkozni az evangéliumaimmal. Tehát 
ha valaki már hallott Rólam, és nem foglalkozik életemmel, amely a lényeget 
érintve az evangéliumokból megismerhető, az nem jár azon az úton, amelyet 
Én méltán elvárhatnék tőle!

2. Semmiféle kapszulák nincsenek beléd építve. Aki ilyen ostoba boga-
rat  a fejedbe ültetett,  tehát aki ezt  neked bebeszélte,  az kihasználta hiszé-
kenységedet, és te ahelyett, hogy hinnél Bennem, olyan babonás lettél, ami-
lyen vagy! Csak egy kicsit hidd el, hogy van józan eszed! Ha ezt elfogadod, 
akkor már egyértelmű lesz előtted, hogy Én, aki elmondtam, hogy legyőztem 
a világot  (János  16;33),  semmiképpen sem engedném meg azt,  hogy ártó 
erők diadalmaskodjanak benned, ha az Én védelmemet kéred!

Az a babonás, aki olyan erőt tulajdonít valaminek, amilyet annak Isten 
nem adott! Igazán nem nehéz belátni senkinek, aki Engem választott, hogy 
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Isten semminek nem adhat olyan erőt, ami Engem, angyalaimat legyőzhetné! 
Isten nem dolgozhat Önmaga ellen! Ha ezt nem tudod belátni, akkor teljesen 
tehetetlen vagyok veled szemben!

A hívőnek minden lehetséges, de a hiszékenyekkel nem tudok mit kez-
deni!

3. Minden félelem mögött a halálfélelemnek arca húzódik meg. Aki el-
hiszi szavaimat, az megszabadul minden félelmétől, mivel aki Bennem hisz, 
az halált nem lát sohasem (János 11;26). 

Van azonban egy félelem, amely jó, ha van. Féljetek bűnös önmagatok-
tól!  Tehát a babonától!  Féljetek az olyan ostobaságok elfogadásától,  hogy 
kapszulákat helyezhetnek el bennetek! Az ilyen butaságoktól féljetek!

Drága  Gyermekem!  Nagyon  szeretlek!  Bennem  higgy!  Az  Életben 
higgy, és ne a halálban! Fogadd el és fogadd be az ÉLETET, mint gyermeket, 
mint kegyelmet, mint szeretetet! Ezért jöttél a Földre!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 
*******************************************************

2110.
Kérdező: HÁZASSÁGRÓL ÉS GYÓNÁSRÓL

1. Visszatérjek-e férjemhez, akit elhagytam ?
2. Valóban minden házasság az égben köttetik?
3. Nem gyónhatok érvényesen?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Attól, akit megbántottál, bocsánatot kell kérned. Ez akkor is kötelez, 

ha az illető a férjed volt! A további lépés az ő reagálásától függ. Első lépés-
nél helytálló e kijelentés: más boldogtalanságára nem lehet boldogságot épí-
teni!  Azért  mondom,  hogy első lépésnél,  mert  ha volt  férjed boldogtalan, 
szenved amiatt, hogy elhagytad, akkor erre nyugodt szívvel a következő há-
zasság nem építhető! Ha ő úgy reagál bocsánatkérésedre, hogy abból azt ve-
szed ki, hogy nem boldogtalan miattad, nem akarja komolyan rendezni, hely-
reállítani előző kapcsolatotokat, akkor szabadnak tudhatod magadat.

Az, akivel most úgy érzed, hogy harmonikusan tudnál élni, akkor sze-
ret téged igazán, ha segíteni akar neked abban, hogy helyre tudd állítani elő-
ző kapcsolatotokat, ha a volt férjed ezt szeretné. Ha az, akivel most együtt 
élsz, úgy gondolja, hogy akkor ő boldogtalan lenne, ezt nem kell, sőt nem is 
szabad komolyan venned, mert akkor nem téged szeret, hanem önmagát. Ha 
nem így lenne, akkor abból egy nagy összevisszaság keletkezne a világban, 
mert  bárki  saját  fájdalmára  hivatkozva  felboríthatná  mások  házasságát, 
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mondván, boldogtalan, ha nem válik el jelenlegi házastársától az, akit ő sze-
ret!

2. A szentségi házasságban az Isten előtt egy olyan ígéret hangzik el ta-
núk által is hallható módon, amely szerint a felek hűségesek lesznek egymás-
hoz minden körülményben. Az ilyen házasság csak akkor jön létre, ha ezt 
mindkét fél kétséget kizáróan így akarja akkor, amikor ez az ígéret elhang-
zik. A dolog természeténél fogva ez akkor és addig érvényes, amíg remény 
van arra, hogy fenntartható ez az ígéret! Mivel a Szentlélek a kapcsolatok lel-
ke, ezért az, aki vétkesnek érzi magát, tegyen meg mindent, hogy egy szétvált 
kapcsolat rendbe jöjjön. Ha ennek ellenére sem jön az létre, akkor a bűnbánó 
szabadnak  érezheti  magát,  mert  a  Szentlélek  a  szabadság  lelke  is  (2Kor 
3;17).

3. A szentgyónás nem tartozik a lényeghez,  mivel  az jogi keretekbe 
szorítja a bűnbocsánatot. Isten országában nincs JOG! Isten minden bűnbá-
nónak megbocsát! Irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatásokat! Én, 
aki arra szólítottalak föl benneteket, hogy nem  hétszer, hanem hetvenhétszer 
hétszer, tehát mindenkor készen kell lennetek a megbocsátásra. Én, aki a té-
kozló fiú apjában mutattam be nektek a mennyei Atyátokat, Én az Atyával és 
a Szentlélekkel hogy is tehetném meg, hogy ne teremtsek annak szívében bé-
két, aki megbánta bűneit?!

Hidd el, hogy a gyónás szentsége nem arra való, hogy felhatalmazza Is-
tent a bűnbocsánatra, hanem arra, hogy akiket nem köt egyházatokban jogi ti-
lalom,  azok ily módon  vegyék tudomásul,  hogy bűnbocsátást  nyertek,  ha 
megbánták bűneiket. Hidd el, hogy Nekem nincs szükségem jogi felhatalma-
zásra annak érdekében, hogy helyreállítsam egy lélekben a bűn által felbom-
lott harmóniát, ha az illető bűnbánatot tart! A bűnbánat másik neve: gondol-
kodás-átalakítás. Aki ezt szándékom szerint vállalja, annak lelkében Én élő, 
boldogító valóság vagyok.

Leveledben írtad, hogy félsz a válaszomtól. Ez csacsiság! Az Én vála-
szom csak a te boldogságodat segítheti elő! Ha van a világon valami, amitől 
nem kell senkinek félnie, az éppen az Én kívánságom veletek kapcsolatban. 
Ha komolyan ránézel a keresztre, akkor megértheted, hogy semmit  Maga-
mért, mindent ÉRTETEK! Ez ma is igaz. Aki másképpen akar boldog lenni, 
mint Én gondolom, az kifejezetten ellensége önmagának, az egész világnak 
és így Nekem is!

Kimondhatatlanul  szeretlek,  és  boldogítani  Rajtam kívül  soha  senki 
nem fog tudni téged! Eddigi életeid mindig azért jutottak zsákutcába, mert 
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úgy gondoltad, másképpen is lehetsz boldog, nemcsak úgy, ahogy Isten akar-
ja. Rá kell ébredned arra, hogy Isten a SZERETET, és ez a SZERETET a 
Földön szükségszerűen keresztutat jár, mert a Föld nem Mennyország! 

 Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

2111.
Kérdező: ISTEN NEM JÓ PEDAGÓGUS !

A mennyei Atya csapnivaló pedagógusnak bizonyult.
HANG: "Drága Gyermekem! 

Én mondottam olyat, hogy ha azok a csodák és tetteim nem Korazin-
ban, nem Betszaidában és nem Kafarnaumban történtek volna,  hanem Tí-
ruszban és Szidonban, akkor már régen megtértek volna ezek a városok. Azt 
is  mondottam,  hogy ezeknek jobb lesz  majd  a  sorsuk az  ítéletkor  (Máté 
11;21-24)!

Amikor  Isten  Ábrahámmal  szövetségre lépett,  akkor  a  leghitelesebb 
emberrel lépett szövetségre. Isten hű marad az Általa is igenelt szövetséghez 
akkor is, ha az ember hűtlenné válik hozzá!

Hidd el, nem volt jobb alany, mint Ábrahám! Ha te nemcsak azt a ki-
csiny szeletét látnád az emberiség történelmének, amelyet látsz, jobban meg-
értenéd az Isten pedagógiáját! Mi az Atyával és a Szentlélekkel a legjobb pe-
dagógusai vagyunk a világnak. 

Arról nem tehetünk, hogy te a gondolkodás-átalakításban nem jutottál 
még el arra, hogy meglásd, mennyire minden a lehető legtökéletesebb  ah-
hoz, hogy minden az Enyéim javát szolgálja! Biztos lehetsz abban, hogy a te 
tréfás felfogásod szöges ellentétben áll kalkuttai Teréz anyának a felfogásá-
val! De az Enyémmel is Lukács 24;26 alapján!

Hidd el, hogy a vizigótok között sem lett volna más a sorsom a lénye-
get tekintve. Sőt! Állítom, hogy a világ végéig mindenütt, ahol ember él, az 
Én sorsom bennetek golgotai sors.

De fölhívom egy nagyon lényeges dologra a figyelmedet! Az Én sor-
som a földi életemben aránylag nagyon rövid ideig volt csak golgotai sors! 
Amit Én belül megélhettem imáimban, szeretetben eltöltött földi életemben, 
az messze kárpótolt azért a pár hétért, amit szenvednem kellett! Az Enyéim, 
ha becsülettel átvizsgálják életüket, akkor be tudják látni, hogy sokkal több 
öröm és boldogság forrásozik abból, hogy bennük élek (János 14;23), mint 
az, amit szenvedniük kell Bennem, Velem és Miattam! Mert az Én igám na-
gyon is elviselhető (Máté 11;29-30)!
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Nagyon szeretlek benneteket! Engem ez boldogít! Ha engeditek, hogy 
állandósuljon  bennetek  az  Általam helyesnek ítélt  gondolkodás-átalakítás, 
akkor rá fogtok jönni,  hogy nincs nálam jobb pedagógus a világon! Ezért 
voltam bátor kérni benneteket arra, hogy ne nevezzetek senkit tanítónak (pe-
dagógusnak)  közületek,  mer  egy a  ti  TANÍTÓTOK, a  KRISZTUS (Máté 
23;10)!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2112.
Kérdező: MIÉRT GYŰLÖLNEK ANNYIRA?

Nagy a gyűlölet körülöttem!
HANG: "Drága Gyermekem!

Amit leveledben leírtál, tehát szereteted visszautasítását, ez azt mutat-
ja, hogy megérett már nagyon a Föld a pusztulásra! Igen, mert amit te leírtál, 
az szinte általános. 

Nincs béke a nemzetek között, nincs béke a városokban, nincs béke az 
utcákon, nincs béke a családokban, nincs béke a szívekben.

Anyám már több mint tizenöt éve mindennap megjelenik Medjugor-
jében, és a béke Királynéjaként mutatkozik be. A légkör, amit ott teremt, azt 
szeretné erősíteni bennetek, hogy szívetekben kell megtalálnotok a megoldás 
kulcsát, mert minden égi gyermek, Anyám és angyalaim, mind az Én béké-
met sugározzák felétek! Nektek igenis az a feladatotok, hogy a rosszat jóval, 
a türelmetlenséget türelemmel, az ingerültséget nyugodtsággal, az önzést ön-
zetlenséggel, tehát a haragot és gyűlöletet szeretettel viszonozzátok.

Élesen elválik jelen korotokban a jó a rossztól,  a bárány a farkastól. 
Tán még soha nem volt annyira tiszta tükör a körülmény, mint ma. Tán soha 
nem lepleződött le úgy, hogy ki tartozik Hozzám, és ki van Ellenem, mint 
ma. 

Ma mindenki a nyilvánvalóságban tapasztalhatja meg azt, amit régeb-
ben csupán burkoltan lehetett megélni. Azt, hogy felnőtt ember felnőtt em-
bert képtelen nevelni. Azt, hogy egyedül az önnevelésnek van létjogosultsá-
ga! Ma mutatkozik meg legkirívóbban az, hogy nem megoldás a gonosznak 
történő ellenállás, és csak ott mutatkozik meg az Én világ fölötti győzelmem, 
ahol képes oda tartani a másik arcát az, akinek egyik arcát megütötték!

Drága Gyermekem! Csak az indul el a szívbéke útján, aki a nyilvános-
ság előtt mondott beköszöntőmet, "alakítsátok át gondolkodásotokat", komo-
lyan vállalja. Mindenki akkor válik  megváltott emberré, amikor  belülről lát 
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rá arra, hogy aki Engem szeret, annak minden a javára válik. Igen, mert az, 
aki ezt meglátja, képessé lesz arra, hogy Istent a szeretet Istenének ismerje 
fel, tehát Atyjának, önönmagát pedig e SZERETET-ISTEN édes gyermeké-
nek!

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

2113.
Kérdező: MEGSZÁLLOTT VAGYOK?

1. Hiába imádkoztak értem Medjugorjében.
2. Démon van bennem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szó sincs róla, hogy hiába imádkoztak volna érted! Hiábavaló ima 

nem létezik! Létezik viszont egy olyan karmikus állapot, amely feloldásához 
a szükséges erőért kell imádkozni, és nem azért, hogy maga a karmikus sors-
vonal változzék át!

Nekem is imádkoznom kellett erőért, de nem imádkozhattam azért - 
bár próbáltam (Márk 14;35) -, hogy sorsom ne az legyen, amit vállaltam, mi-
előtt megszülettem! Pontosan ez a helyzet nálad is!

Az, hogy te magad vállaltad sorsodat, nem lesz kevésbé igaz amiatt, 
mert nem tudod ennek okát. A tényből kell kikövetkeztetned, hogy így volt, 
mert különben nem ismerhetnéd el Istent szerető Atyádnak! Nem kevesebbet 
kérek tőled, mint azt, hogy meg kell tanulnod benső békével elviselni sorso-
dat, mert ez az egyetlen jó döntés, amely könnyíteni tud szenvedéseiden. Így 
tudod feloldani előző életedből magaddal hozott adósságaidat.

2. Szó sincs arról,  hogy démoni megszállottság alatt  lennél!  Én élek 
benned! Nem neked kell félned a démonoktól, hanem nekik kell félniük tő-
led! Én a te számodra is legyőztem a világot! Azt a világot, amely benső bé-
kédet akadályozhatná, legyőztem! De ennek a győzelemnek gyümölcsét csak 
hitben tudod most elfogadni. Éppen ezért karmád ez. De hitben fel tudod ol-
dani! Ha aztán hitben már feloldódott benned szenvedésed értelmetlensége, 
akkor ezek a szenvedések már nem is szenvedések, hanem eszközök arra, 
hogy jobban közel kerülj Hozzám!

Eddig nagyszerűen álltál hozzá ahhoz, hogy szándékom szerint formál-
ni tudjalak. Ha élni kezd benned az, hogy az istenszeretőknek minden javuk-
ra válik, akkor már hálát is fogsz tudni adni olyasmiért, amiért mások károm-
kodni szoktak!
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Nagyon szeretném, ha teljes győzelmet tudnék aratni általad az ősellen-
ség felett. Ez nemcsak a te érdeked, de az egész világ javára tudod így fel-
használni életedet. 

Kimondhatatlanul értékes vagy Számomra! Érzelmi szinten ennek va-
lóságát ki sem tudnád bírni! De állandó erőforrás lehet számodra, ha ezt ko-
molyan elhiszed!

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

2114.
Kérdező: A SOK MIÉRTBŐL HÁROM

1. Miért nem becsült meg párom kellően?
2. Miért kellett találkoznom valakivel?
3. Miért lettem hűtlen?

HANG: " Gyermekem!
1. Lehet,  hogy ő úgy gondolja,  hogy megbecsült  téged kellőképpen, 

csak te ezt nem értékelted. Lehet, hogy nem becsült meg, mert úgy gondolta, 
hogy így a helyesebb. Lehet, hogy.....E kérdésedre tehát pontosan megkapha-
tod tőle a választ.

2. Életed minden eseménye azért történik, hogy egyre jobban megis-
merd magadat, és mindenre úgy reagálj, hogy Hozzám kerülj közelebb! A 
legkülönbözőbb kísértések által tudjátok legkönnyebben megismerni maga-
tokat. A "miatyánk" e mondata: "Ne vígy minket a kísértésbe" csak azoknak 
szívéből száll őszintén Istenhez, akik ismerik magukat annyira, hogy tudják, 
mennyire gyengék!

3. Nem jó, ha megideologizáljátok botlásaitokat! Senkit nem hoz köze-
lebb Hozzám az, ha magyarázni próbálja bizonyítványát. Nincs olyan, hogy 
te valakiért felelsz, legyen az kislány, kisfiú vagy bárki más! Egyedül önma-
gadért felelsz, de önmagadért akkor is felelsz, ha ezt nem akarod tudomásul 
venni! Az igazat megvallva nemcsak saját sorsotokat adtam kezetekbe, ha-
nem az Én sorsomat is! Igen! Saját sorsod és Isten sorsa, rád vonatkoztatva, a 
te kezedben van! De más ember sorsa nincs!

Drága Gyermekem! Mint írtad, tudod, hogy mindenki felvállalt valamit 
már születése előtt, s mégis azt kérdezed, hogy miért? Bűnt nem vállalt fel 
senki! Mindenki rosszként jött, hogy megjavuljon, és betegként, hogy meg-
gyógyuljon! Ha egészen pontos akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy 
a megjavulás az egészségessé válás útja is egyben. De a sorrend feltétlenül 
fontos! Megjavulni kell! Már a kisgyermeknek is el kell indulnia a szeretete 
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fejlődésének, kimutatásának irányába, a tőle telhető módon. A többi ennek 
következménye!

Köszönöm szeretetedet.
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
2115.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉNK ÉDESANYÁNKON!

Édesanyánknak hogyan segíthetünk szenvedésében?
HANG: "Kedves Barátom!

Látásod tiszta és világos! Édesanyád, mielőtt  megszületett,  jól tudta, 
hogy mit kell vállalnia ahhoz, hogy lelkének görcseit leoldva magáról, mint 
újjászületett lépje át a földi élet határát.

Csak újjászületett juthat be a mennyek országába (János 3;3)! Az, aki 
átadta magát Istennek, aki elfogadott Engem Megváltójának, vagyis az, aki 
tudja, hogy pontosan azért, mert Én legyőztem a világot, ezért neki minden 
javára válik. Tehát, ha hálát tud adni azért, amit szenvedésnek neveztek, mert 
tudja, hogy ez az ő üdvösségének kulcsa, mint volt az Én szenvedésem az Én 
megdicsőülésem kulcsa (Lukács 24;26)! Édesanyádnak ez a feladata!

Neked pedig az, hogy az ő szenvedését látva nagyobb önismeretre és 
istenismeretre juss! Azt kell megtanulnod, hogy Isten a te sorsodat és rád vo-
natkoztatva az Én sorsomat rád bízta azért, hogy amit te vállaltál már szüle-
tésed előtt, azt a karmikus sorsvonalat közös erőnkkel fel tudjuk oldani Isten 
dicsőségére, és elsősorban a te, s ennek következtében az egész emberiség ja-
vára!

Az  természetes,  hogy édesanyád  szeretne  már  meghalni!  Mindenki, 
akinek valóban van élő hite,  találkozni szeretne Velem, és inkább vágyik, 
semmint fél ettől a találkozástól. A kegyelmi életben ez  a teljesen normális 
állapot!

Kedves Barátom! Csodálatos az a boldogság, amit készítettem számo-
tokra!

Megáldalak a BENSŐ  BÉKE  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2116.
Kérdező: A HIT EREJÉRŐL ÉS A 13-AS SZÁMRÓL

1. Egy gyógyító rám tette a kezét. Nem éreztem semmit!
2. Vihetek végbe nagyobb tetteket, mint ő?
3. Házam népe ellenségem lesz? A 13-as számról, állatok 
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levágásáról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!

1. Nem minden gyógyító gyógyít meg mindenkit. Az se zavarjon, hogy 
nem éreztél semmit! A fontos az, hogy hiszel Bennem, és joggal remélheted, 
hogy betegséget,  egészséget  egyaránt  javadra  fordítok.  A fontos  az,  hogy 
hidd el, benned élek (János 14;23)!

2.  A tanításban feltétlenül  vihetsz  végbe nagyobb dolgokat,  mint  az 
említett gyógyító. A gyógyítás területén nem lehet mércét felállítani. A taní-
tás területén azért lehet, mert neked jobban megvan a lehetőséged arra, hogy 
tisztábban ismerj Engem, mint ő. Neki kisebb erre a lehetősége.

3. E kérdésedben nem arról van hát szó, hogy te bárkinek is ellensége 
lehetsz, ha Én benned élek, hanem arról, hogy azok, akik körülötted élnek, 
nem viselik el könnyen azt, hogy te tükör vagy számukra. A te szíved szere-
tete nemcsak arra kötelez,  hogy mindenkihez jóságos légy, hanem arra is, 
hogy ne légy bűnrészes, tehát a  béke kedvéért sem hallgathatsz, ha szólnod 
kell! Nem kell nevelned másokat, de abba sem mehetsz bele, hogy mások té-
ged félreneveljenek! Még a megtért embereknek is nehéz elfogadniuk, hogy 
mások jobban látnak, mint ők. Hát még a meg nem térteknek!

A 13-as  számot  Édesanyám különleges  szeretettel  választotta,  hogy 
földi megjelenéseit ehhez kösse. Önmagában nincs jelentősége egyik szám-
nak sem, de az, amit hozzáköttök, fontos tartalmat hordozhat! Ártó tartalom 
nem kötődhet számhoz! Ne légy babonás!

Az állatokkal kapcsolatban pedig semmi erkölcsi felelősséget nem sza-
bad magatokra vennetek! Én felszabadítani jöttem, és nem az emberalatti vi-
lággal megkötözni benneteket. Hogyan adhattam volna ki tanítványaimnak a 
megbízatást bárány megölésére, hal megsütésére, ha bármiféle erkölcsi súlya 
lenne az állatok sorsának!?

Mint tudod, ma sokan és nagy hangsúlyt tesznek erre. Sok embernek 
úgy tűnik, hogy bizonyos állatokat könnyebb szeretni, mint az Isten képére és 
hasonlatosságára teremtett embert. Ez legtöbbször igaz is! De ehhez Istennek 
semmi köze nincs. Isten soha senkit nem fog megdicsérni azért, mert állatba-
rát volt, és nem fog elítélni azért, mert állatokat vágott.

Hajtsatok  uralmatok  alá  mindent,  kivéve  az  EMBERT!  Az  embert 
szolgálnotok kell,  az állatokat pedig eszköznek használni arra, hogy egyre 
jobban tudjátok szolgálni egymást!
  Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
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2117.
Kérdező: KÜLÖNBSÉGEK A KERESZTÉNY EGYHÁZAK KÖZÖTT

1. A katolikus tanítás felhígította, a protestáns pedig 
    bezárójelezte Jézus tanítását?
2. A prédikációkban a HANG vagy a médium beszél?
3. A Lélekkeresztségről és az újjászületésről érdeklődöm.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem a Bibliát hígították illetve csonkították a különböző keresztény 

felekezetek, hanem a Rólam szóló tanítást. A Bibliát tekintve csak az ószö-
vetségi könyvek száma különböző a katolikus és a nem katolikus kiadások-
ban. Az újszövetségben minden Biblia 27 könyvet tartalmaz.

A katolikus tanítás a pápai mindenhatóság, a szentségek hatékonysága, 
a szentek tisztelete és a halál utáni állapot (tisztítóhely, búcsúk nyerése, bú-
csúcédulák!) területén túloz, míg a protestánsok e területeken csonkítanak!

2.  A nyilvános  prédikációkban, a mondanivaló  tartalmát  illetően,   a 
HANG beszél. Magánbeszédekben a HANG által átitatott médium beszél. Ez 
annyit jelent, hogy prédikációkban érvényes az, hogy aki a médiumot hallgat-
ja,  az Engem hallgat.  Magánbeszélgetésekben ez így már,  egy az egyben, 
nem érvényes. Médiumom ezért is próbál kitérni a magánbeszélgetések alól, 
és kér mindenkit, hogy írják le számára kéréseiket. Bár ő nem írómédium, de 
szükséges számára bizonyos behangolt állapot, hogy belülről hallja HANG-
omat!

3.  Az újjászületésről  és a Lélekkeresztségről az utóbbi időben sokat 
közöltem már veletek. Nekem nem kellett  újjászületnem, de Lélekkereszt-
ségben Nekem is részesülnöm kellett (Lukács 4;18). Az újjászületés valóban 
megtörténik akkor, ha valaki elfogad Engem Urának, Megváltójának. E nél-
kül nincs üdvösség! A Lélekkeresztségben a nem személyválogató, de szere-
peket kiosztó Szentlélek tanúságtevésre készíti fel azokat, akiket így betöl-
tött. Nem szükségszerű, hogy az újjászületés és a Lélekkeresztség egybees-
sék! Sőt! 

Mivel a Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságokat karizmá-
vá minősít a Szentlélek, s mivel a legkisebb, legegyszerűbb tulajdonsága az 
embernek maga a nyelvkészség, ezért csak ritka eset az, amikor valaki Lélek-
keresztségben legalább jelnek ne kapná meg ezt a karizmát. De aki megkap-
ja, nem azért kapja, hogy dicsekedjék vele, hanem azért, hogy önmagát építse 
általa!
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Az általad feltett többi kérdésre csak nagy általánosságban felelek, mi-
vel három kérdésnél többre nem válaszolok senkinek. Azért teszem ezt, hogy 
olvassátok e könyveket, melyekben már több mint tízezer kérdésre válaszol-
tam! A te kérdéseidre adott válaszaim is már a HANG 21-dik kötetében ol-
vashatók! A ti érdeketekben kérlek benneteket. Az a kívánságom, hogy telje-
sen áthangoljalak benneteket, gondolkodásotokat, vágyaitokat, érzésvilágoto-
kat, s tisztítsam bennetek azt az erőforrást, amelyet annyira beiszapított az a 
hajsza, ami jellemzi földi életeteket!

Most tehát adok bizonyos információkat, amelyek függetlenek a feltett 
három kérdéstől.

Te  nagyon jó  empatikus  képességgel  rendelkezel.  Ezt  az  adottságot 
magaddal hoztad, tehát karmádnak ez pozitív tartalma.

Ami pedig az Úrvacsorát, a konfirmálást illeti, erre azt kell mondanom, 
hogy minden intézmény igyekszik külső keretben rögzíteni az Én ígéreteim 
megvalósulását. Az idők folyamán, sajnos, annyira a külső keretre került a 
hangsúly, hogy emiatt tartalmát vesztette. Mivel ígéreteimet a különböző fe-
lekezetek urai saját hatalmuk alátámasztására használták, ezért ma már tarta-
lom nélküli formákká silányultak a különböző szentség-kiszolgáltatások, így 
az Úrvacsora-vétel és a konfirmálások is.

Ha benső vágy feszít afelé, hogy ezekben részesülj, akkor feltétlenül 
követned kell e késztetést. De tudnod kell, hogy az Úrvacsora, tehát az én 
testem vétele olyan élő mag, amely elhal, ha nem hull jó földbe, ha lelked ta-
laja nincs megfelelően  megdolgozva.  A konfirmálásban vagy bérmáláskor 
pedig csak akkor jelenül meg Lelkem hatékonysága, ha az nem vég, hanem 
kezdet! A szerepeket adó, tanúságtevésre felkenő Szentlélek csak elindulása 
lehet és nem befejezése, leállása annak az erőfeszítésnek, amely Hozzám kell 
hogy közelebb hozzon benneteket!

Nagyon szeretlek. Öröm Számomra az a nyitottság, amely készségessé 
tesz arra, hogy Bennem, Velem és Általam növekedj a szeretetben.

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2118.
Kérdező: GONDBAN VAGYOK OTTHON ÉS A MUNKAHELYEN IS!

1. Főnökömmel nagyon megromlott a kapcsolatom.
2. Komoly munkahely-problémám van.
3. Feltétlenül gondoskodnom kell beteg szülőmről!

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Kétségtelen, hogy egy munkahelyen pokollá tudja tenni az életet egy 
főnök, ha ezt akarja. Az is kétségtelen, hogy egy pont után ott kell hagyni azt 
a helyet, ahol valaki az idegösszeomlás szélére jut. De még két dolgot két-
ségtelenné kellene tenned magadban. Az egyik az, hogy minden körülmény 
olyan tükör, amelyben egyre jobban meg kell ismernie mindenkinek önma-
gát. A másik pedig az, hogy sorsát, mint karmikus vonalat, mindenki magá-
val hozta azért, hogy arra a Földön feloldást találjon. Az Általam megszer-
zett és felajánlott megváltásnak ez a lényege: Az istenszeretőknek minden ja-
vukra válik!

E négy   kétségtelent   úgy kell  egybelátni,  hogy szíved békéjét  ezáltal 
megtaláld! Nem lehetsz békében másokkal addig, amíg nem vagy békében 
magaddal, és nem lehetsz békében magaddal addig, amíg nem vagy békében 
Velem! Ez annyit  jelent,  hogy belülről  kell  kezdeni  gombolyítani  kifelé a 
szálat, és nem fordítva.

Ha lehetővé teszed Nekem, hogy lakást vegyek nálad (János 14;23), 
akkor tudok segíteni abban, hogy a te oldaladról nézve nyugodt szívvel tudd 
felszámolni munkahelyedet, s tudok más munkahelyet vinni eléd. De csak 
akkor, hogyha az előbb említett lehetőségek egybelátása és az Engem elfoga-
dás valóság benned.

2. Az előbb említett gondolatok e kérdésre is választ adnak. Még any-
nyit hozzá kell tennem, hogy megélhetési gondjai nem lehetnek annak, aki a 
szeretni tanításra, tehát az Isten országának keresésére és értékelésére tette a 
hangsúlyt (Máté 6;25-34)!

3.  Édesapád is  azért  született  a  Földre,  hogy szíve  békéjét  Bennem 
megtalálja. Ha ez egyértelmű előtte, akkor inkább erőt jelent számodra, mint 
gondot az ő ápolása. Ha nem ennek tudatában él,  akkor fontos számodra, 
hogy olyan benső szabadságot élj meg vele kapcsolatban, amely nem túlozza 
el a gondoskodást, de nem is jelent veszélyt, hogy mulasztással vétkezzél.

Összegezve tanácsomat, csak ott vagyok jelen boldogító módon, ahol 
abszolút elsőnek állít be valaki Engem életébe. Csak ott, de ott valóban iga-
zolom azt,  amit  Máté 11;28-ban olvasol!  Ha nem így cselekednék, akkor 
nem szeretnélek igazán benneteket.  Szeretetem,  amely erő- és fényáradás, 
csak közös munkában tud részt venni veletek! Nélkületek és helyettetek nem 
képes megnyilvánulni!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2119.
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Kérdező: SZERETNÉM JOBBAN MEGÉRTENI FÉRJEMET!
Szeretném jobban megérteni férjem viselkedését.

HANG: "Drága Gyermekem!
Nagyon örülök kérésednek! Azért jöttem közétek, és azért maradtam itt 

közöttetek különböző formákban, hogy át tudjam adni szeretetem erejét, szí-
vem békéjét és örömét, hogy már itt a földi életben is tudjatok megtapasztal-
ni egyre többet abból az égi békéből, aki Én magam vagyok! De azért is jöt-
tem, hogy egymásnak cirenei Simonjai legyünk, vagyis hogy Én segítek nek-
tek,  ti  segítsetek Nekem a kereszthordozásban!  Nagy és szent  igazság az, 
amit János 14;23-ban olvasol. Én semmit nem kívánok jobban veletek kap-
csolatban, mint azt, hogy bennetek lakást, otthont találjak! Minél többen és 
minél jobban átélitek ezt, annál otthonosabbá válik számotokra is körülötte-
tek az élet.

Férjeddel  kapcsolatban  az első az,  hogy magadat  értsd,  ismerd  meg 
egyre jobban. Ő tükör, amely által fel tudod mérni, hogy hol tartasz türelem-
ben, irgalomban, reménykedésben, tehát a szeretetben.  Csak ezután követ-
kezhet az, hogy őt megértsd! Az Én bölcsességem és erőm mindig rendelke-
zésedre áll, ha imában Hozzám fordulsz!

De Én is rászorulok a te segítségedre! Mikor valakiben szenvedek, s 
Én minden rászorulóban szenvedek, akkor a te jóságod, vigaszod, megérté-
sed a szenvedők iránt Engem segít, aki így is jelen vagyok az idők végezetéig 
a Földön. Bármi jót, bárkinek tettétek, Nekem tettétek (Máté 25;40)!

Megáldalak az IRGALMAS SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

2120.
Kérdező: NAGYON SZENVEDEK !

Szenvedéseim egy részét tártam a HANG- médium elé!
HANG: "Drága Gyermekem!

Médiumom Elém tárta leveledet, bár úgy gondolta, hogy nem vigaszta-
ló szavakra van szükséged, hanem az Én erőmre. Jól gondolta! Én,  Jézus, 
benned élek, és mivel soha nem vagyok erőmön kívül, erőmtől függetlenül, 
ezért számodra is erőmet feltétlenül felajánlom neked! Azért jöttem közétek, 
hogy belétek költözzem (János 14;23), és aki Engem befogad, annak mindig 
megadom azt, amire szüksége van ahhoz, hogy szívbékéjét Általam, Velem 
és Bennem megtalálja (Máté 25;28).

Nagyon ajánlom, hogy a jelzett szentírási részeket keresd ki a Bibliából 
és olvasd el, mert ezeket a te számodra is sugalltam! Ez egészen biztos!
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Te sem véletlenül születettél le a Földre, hanem azzal a sorsvállalással, 
amit most élned kell! Legyen meggyőződésed, hogy amint Nekem,  Jézus-
nak, vállalnom kellett  a kereszthalált,  hogy megdicsőüljek (Lukács 24;26), 
ugyanígy neked is az örök boldogságod árát kell megfizetned szenvedéseid-
del, egybeölelve az Én szenvedéseimmel.
 Isten egészen biztosan nem személyválogató, hanem szerepeket kiosz-
tó! Amennyiben vállalod azt a szerepet, ami erre a rövid földi életre kiporci-
ózódott számodra, annyiban nemcsak te, hanem a világon minden és minden-
ki valami nagy jóban részesül. Éppen a kettőnk együttes áldozatvállalása ál-
tal! 

Ígérem, hogy erődön felül soha nem engedem szenvedéseid növekedé-
sét, ha pedig mégis, akkor az Én erőm ékes bizonyítékul szolgál majd arra, 
hogy benned élek! Imáidban kérd erőmet, hogy segítsek neked meglátni földi 
életednek értelmét és értékét! Mert szinte merénylet Isten gondviselő szerete-
te ellen, ha csak az árnyékokra figyelsz, amikor a FÉNY gyermeke vagy!

Meg kell tanulnod HÁLÁLKODNI! Ennek az útja az, hogy ne csak azt 
lásd, hogy mi hiányzik neked, hanem vedd észre azt is, amit eddig Istentől 
kaptál!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

2121.
Kérdező: MIRE KELL BEAVATÁS?

1. Oldozhatok-e bűnt a Te nevedben?
2. Áldhatok-e a Te nevedben?
3. Taníthatok e gyógyítani a Te nevedben?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Én örömmel élek mindenkiben, aki szeret Engem és beenged önma-

gába (János 14:23)! Ez azt jelenti, hogy mindenkinek megadom azt az erőt, 
amire szüksége van ahhoz, hogy soha senkinek ne ártson, hogy mindig min-
denkinek megbocsásson,  és segítsen ott,  ahol erre neki lehetőséget adnak. 
Tehát,  aki  elfogad  Engem  Urának  és  Megszabadítójának,  azt  újjászüli  a 
Szentlélek, és így belé költözik a mennyek országa! Vagyis, halála után nem 
kell újra megszületnie, ha nem akar!

Mivel az Isten nem személyválogató, de igenis, szerepeket kiosztó, mi-
vel a Szentlélek a rend lelke, ezért a bűnbocsátó hatalmat csak az kapja meg, 
akit erre ken fel, szentel fel a Lélek! Ez különböző felekezeteknél a felszen-
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telés, a beavatás különböző formájában történik. Te ezt a hatalmat, ezt a ké-
pességet nem kaptad meg. Ezt nyilván tudod, hisz ezért kérdezted.

2.  Az áldás hatalmát  mindenki  megkapta, akit  megkereszteltek.  Sőt, 
még azok is, akiket nem kereszteltek meg, de beengedtek magukba Engem! 
Akiben Én zavartalanul élhetek, az már maga a két lábon járó áldás! Termé-
szetesen különös módon részesült ebben a kegyelemben az, aki erre is beava-
tást, felszentelést kapott!

3. Tévedésben vagytok! A gyógyítás karizmája nem tanulható meg, te-
hát nem is tanítható. Tanítható az orvostudomány, tanítható a természetgyó-
gyászat, tanítható bizonyos mechanizmus, a hit energiákat felszabadító erejé-
nek növelése, tanítható az Én szeretetemnek gyakorlati alkalmazása, megje-
lenülésének szolgálata, de a gyógyítás karizmája a szerepeket kiosztó Szent-
lélek ajándéka!

Szeretetem benned él boldogító módon! Vedd észre!
    Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2122.
Kérdező: GONDBAN VAGYOK A CSALÁDOM MIATT.

1. Hogyan tartsam szeretetben kis családomat?
2. Társamat segítenem kell, még ellenére is!
3. Mária neheztel rám?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A család, mint olyan, erkölcsileg egy nem létező valóság. Csak em-

berek vannak, akik közösségüket a vérkapcsolat alapján családnak nevezik. 
Aki családban gondolkodik, az a szabadságból valami lényegeset nem értett 
meg. E lényeges valami pedig nem más, mint az, hogy a családnak tagjai ál-
talában úgy gondolják, hogy első az egymás támogatása még akkor is, ha má-
sok sokkal súlyosabb helyzetben vannak, és másokban Én sokkal jobban rá-
szorulnék arra, hogy segítsenek Rajtam, mint az ő családtagjaikban (Máté 
25;45)!

Azok a kemény szavaim, amelyeket Márk 2;33-34-ben olvashatsz, és 
még idézhetnék pár helyet az evangéliumokból, mind azt igazolják, hogy a 
benső szabadság egyik legnagyobb akadálya legtöbbször éppen a családi kö-
telék!

Neked tehát egyetlen feladatod az, hogy Velem legyen olyan élő kap-
csolatod, hogy Én jól érezzem magam nálad! Semmi más feladatod nincsen! 
Ennek nem von le  semmit  súlyából  az,  hogy e kijelentésem mindenkinek 
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szól! Sőt, éppen erősítenie kell mindenkit, mert ha másoknak is ez a csúcs-
feladata, akkor természetes, hogy annak is, aki előtt ez probléma!

Ha komolyan veszel Engem, akkor a legnagyobb jót teszed családoddal 
is, bár fölhívtam figyelmeteket arra, hogy aki egész szívét átadta Nekem, an-
nak számolnia kell azzal, hogy ellensége lesz egész házanépe (Máté 10;36)!

2. Társadat csak abban kell segítened, amiben ő maga kéri, hogy segíts 
neki! De akkor is csak annyiban kell segítened, amennyiben jónak látod. Ha 
ő nem akarja, akkor nem szabad segítened, mert ha mégis erőlteted, akkor ez 
részedről az uralkodni akarásodnak egyik megnyilvánulása lesz! Márpedig 
Én teljesen elhatárolom Magamat attól, aki embertársán bármilyen ideológia 
álarc mögött is, akár a szolgálat szent szava alapján, uralkodni akar!

3. Mária mindenkit nagyon szeret, és mindenkinek kész segíteni abban, 
hogy Hozzám közelebb kerüljetek! Amit a kánai menyegzőn mondott a szol-
gáknak, Rám mutatva: "Amit mondd, tegyétek!", pontosan ezt teszi ma is! 
Nem lehetsz olyan lelkiállapotban, hogy Mária felé fordulva ő elfordulna tő-
led! Ha nem hallgattál Rá, akkor igyekezz, hogy máskor hallgass rá! Ő nem 
tesz szemrehányást senkinek. Anyai szeretetével mindenkit építeni, buzdítani 
és vigasztalni akar! Téged is!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
******************************************************

2123.
Kérdező: BIBLIAI MAGYARÁZAT

Kérem Lukács 18 magyarázatát!
HANG: "Drága Gyermekem!

A jelzett  bibliai  szövegben az igazságtalan bíró igazságot szolgáltat, 
mert már terhére van, hogy folyton zaklatják őt ezért.

A jogi igazság az, amikor valakinek megadják azt, ami neki jár! Na-
gyon természetes, hogy az említett igazságtalan bíró, még ha akart volna is, 
akkor sem lehetett volna igazságos, mivel ember nem képes senki emberfiá-
ról megállapítani azt, hogy mi jár neki és mi nem. 

De ez nem jelenti azt, hogy nincs igazságszolgáltatás a Földön. Van, de 
erkölcsileg mindig csak igazságtalan igazságszolgáltatás lehetséges, mivel a 
jogrend csak egy szeletét képes átfogni annak, ami egy embert irányít. A leg-
tökéletesebb bíró sem képes átlátni azt, hogy az, aki felett ítélkezik, mit örö-
költ, milyen hatások érték eddig életében, és hogyan működött együtt eddig 
azzal a kegyelemmel, ami lelkiismerete szavát olyanná alakította, amilyen. 
Éppen ezért egyetlen bíró sem mond erkölcsi ítéletet, csupán jogi ítéletet.
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Isten az embert erkölcsi lénynek teremtette! A bennetek működő igaz-
ság utáni vágy ezt harsogja! Képtelenség elfogadni azt, hogy Isten, aki kivé-
tel nélkül minden embert átvilágít - (Ez az Ő ítélete. A döntést, az elítélést 
mindenkire magára bízza!) -, megtéveszthetne benneteket. Ha ezt tenné, ak-
kor joggal hazugnak bélyegezhetnétek Őt! Ez nemcsak káromlás lenne, de 
megzavarodottság is. Hogy is lehetne normális kijelentés az, hogy az IGAZ-
SÁG hazugság?!

Mivel az előbb említett átvilágítást senki ki nem kerülheti, ezért igaz-
ságérzetetek  egyszer kielégül!  Maga Isten elégíti  ki  azzal,  hogy  átvilágít 
benneteket! De ez a Földön a maga teljességében nem történik meg. Részben 
igen, a lelkiismeret szava által. A földi élet, tehát a földi pokol,  csak azáltal 
elviselhető, hogy az Enyéim az IRGALOM RENDJÉT képviselik! Képesek 
erre, mert tudják, hogy bennük élek (János 14;23), és tudják, hogy az isten-
szeretőknek minden javukra válik (Róm 8;28)!

Megáldalak az ERŐ és BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

1224.
Kérdező: FÉLTEM A CSOPORTOMAT

       Egy kis csoport félelemben él.
HANG: "Drága Gyermekem!

Aki attól fél, hogy szétesik a csoport, azt az önfenntartás irányítja. Ez 
önmagában nem lenne baj. A baj akkor keletkezik, amikor valaki úgy gon-
dolja, hogy önmaga tarthat fenn egy jézusi csoportot. Ilyenkor már nem Rám, 
Jézusra épít, hanem valami vagy valaki másra.

Aki erkölcsi múltját el akarja pusztítani, el akarja égetni, az valóban ér-
telmi zavarban él, mivel az erkölcsi rossz: hiány! Mindig szeretethiány! E za-
varodottságot csak megjavulással  lehet megszüntetni.  Vagyis azáltal,  hogy 
az, aki pusztítani akar, javuljon meg, kezdje szeretni környezetét, önmagát és 
Engem, Jézust, azáltal, hogy nem saját feje szerint cselekszik, hanem a benne 
élő Szentlélek által, akinek működése: szeretet, öröm, béke, türelem, kedves-
ség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság (Gal 
5;22-23).

Mindenki  csak önmagáért  felel!  Ezért  azt,  aki rombol,  gyógykezelni 
kell! Én csak azon tudok segíteni, aki maga is akarja, hogy benne éljek! Aki 
ezt akarja, az első lépésben már önuralommal kezdi  magát kinyitni Felém, 
tehát nem magára, sugallataira hallgat, hanem azokra, akikről tudja, hogy ed-
dig sem akartak és most sem akarnak rombolni!
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Ismétlem: Az erkölcsi rosszat nem lehet rombolni, mert az nincs! He-
lyét jóval  kell  betölteni.  Erkölcsi  rosszat  csak szándék válthat  ki,  és  nem 
tárgy, nem esemény, nem kívül lévő dolog! Éppen, mert belül lévő hiánya a 
jónak, ezért belül, szándékban kell jóval, szeretéssel megszüntetni!

Akiben Én élek, abban az Én békém felismerhető! Én soha nem va-
gyok békémen kívül!  És pont  ezt  a BÉKÉT ígértem megosztani  azokkal, 
akik befogadnak Engem magukba. A valódi megtérés soha nem jár rombo-
lással. Mindig épít, buzdít és vigasztal! Aki rombol, aki másokat elkeserít és 
kétségbe ejt, az sajnos bezárja Előttem szíve ajtaját, bármit mond is ezzel 
kapcsolatban.
   Imádkozzatok egymásért! Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
2125.
Kérdező: "NE VÍGY MINKET A KÍSÉRTÉSBE"

1. Ki szokott felrázni álmomból?
2. Mit kell másképpen tennem?
3. A Miatyánk utolsó két sorát hogyan kell érteni?

HANG: "Kedves Barátom!
Már jó ideje,  hogy csak három kérdésre válaszolok,  mivel  az eddig 

megjelent HANG-könyvek több mint tízezer kérdésre adnak választ. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy olvassátok e könyveket! Valamikor azt mondottam, 
hogy jobb nektek,  ha elmegyek! Azért  jobb nektek,  hogy elmentem, mert 
amíg  Veletek  voltam fizikálisan,  addig  Tőlem,  mintegy  kívülről kaptátok 
meg problémáitokra a választ.

Ha  a  HANG-könyvek  helyett,  mintegy  kívülről adnék  mindenkinek 
minden feltett kérdésére választ, akkor pontosan azt akadályoznám meg ben-
netek, amire első nyilvános fellépésemkor felszólítottalak benneteket. Ez ak-
kor így hangzott: "Alakítsátok át gondolkodásotokat!" E gondolkodás-átala-
kításhoz nem az segít benneteket, ha minden problémátokra Én adom a meg-
oldást, s mintegy kézen fogva vezetlek ki ezekből, hanem az, ha átitatódtok 
gondolataimmal, és magatok kezdtek e gondolatok birtokában egyre tisztáb-
ban látni! A HANG-könyvek, éppen úgy, mint a Biblia, bár úgy tűnik, kívül-
ről hatnak rátok, de nem, mert belülről, a szívetekben jelen lévő Lelkemnek 
kínálnak fel gondolatokat, hogy e gondolatok segítségével veletek együtt, te-
hát belülről induljon meg bennetek a gondolkodás-átalakítás. Gondolkodást 
átalakítani csak gondolkodva lehet!
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1. Mivel álmotokban jobban ki vagytok téve különböző szellemek ha-
tásának, ezért fontos, hogy esti imáitokban kérjétek őrangyalotok  védelmét! 
Bár igaz, hogy az álom világa nem tartozik a erkölcsi rendbe, de idegileg 
nem mindegy, hogy álmaitok milyenek! Ezért jó, ha az angyalvilág védelmét 
kéred!

E kérdésedre konkrét válasz nem adható, mivel könyvnyi terjedelműt 
lehetne írni róla. Ha komolyan kapcsolatba lépsz őrangyaloddal, akkor tudni 
fogod, hogy miért kell felébredned álmodból éjnek idején! 

2. Mindig veled vagyok! Benned élek! Ha szánsz Rám megfelelő időt, 
akkor józan eszed alapján, tehát a saját eszed felhasználásával, meg tudom 
világítani előtted, hogy mire kell felhasználnod idődet, szeretetedet és pénze-
det. Érted és veled mindent, de helyetted semmit!

3. A Miatyánknak e mondata: "Ne vígy minket a kísértésbe", annak a 
szívéből száll őszintén Isten felé, aki átéli azt, hogy létének minden porciká-
jával Istenre szorul, és gyengeségének tudatában mondja azt a jézusi monda-
tot, amely az arám nyelvben két értelmű. A másik értelme: "Ne engedj ben-
nünket kísértésbe esni".

A :"Szabadíts meg a gonosztól" könyörgés az előbb említett idézet po-
zitív oldala.

Nagyon örülök, hogy vágyad a tisztánlátás! Megáldalak, hogy minden 
olyan kívánságod, amely értelmed és szíved tisztaságát célozza, valóra vál-
jék.

Megáldalak az ERŐ és a FÉNY LELKÉVEL!"
*******************************************************

2126.
Kérdező: FÉRJEM  VAGY A LÁNYOM ?

1. Vétkes vagyok-e férjem elhagyásában?
2. Kössek-e kompromisszumot?
3. Leányomról, férjemről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Vétkes vagy férjed elhagyásában. Igen, mert nem azért hagytad el, 

ami miatt esetleg jogod lett volna tudomásul venni, hogy ő elhagyott téged, 
hanem azért, mert neked választanod kellett leányod és férjed között, és te le-
ányodat választottad. 

Az ilyen döntés mindig helytelen döntés, mert nem leányodnak esküd-
tél örök hűséget, hanem férjednek, és leányoddal való megkötözöttséged ki-
zárja,  hogy a Szentlélek szabadon tudjon működni  benned. Te még sokat 
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fogsz szenvedni amiatt, hogy leányod pártjára álltál párválasztásával kapcso-
latban, és Én nem fogok tudni segíteni neked, éppen a megkötözöttséged mi-
att!

2.  Neked nem kompromisszumot  kell  kötnöd,  hanem vállalnod  kell 
azt, hogy leányod ellenében is a férjed oldalára állj! Ha emiatt leányod el-
hagy benneteket, akkor az már az ő felelőssége. Te nem szabhatsz semmiféle 
feltételt férjeddel való kapcsolatod fenntartásához, csak azt, hogy ő ne hagy-
jon el téged! Ha elhagy, akkor szabadnak mondhatod magadat. De ha te ha-
gyod őt el, akkor feltétlenül megkötözött vagy!

A vérkapcsolatnak nem a Szentlélek a lelke, hanem a szükség! A vér-
kapcsolat  legtöbbször  akadálya  annak  a  kapcsolatnak,  amelynek  lelke  a 
Szentlélek! Ezt ékesen bizonyítja a te eseted is! A férjeddel történt kapcsolat 
a Szentlélek műve. Leányoddal lévő kapcsolat nem a Szentlélek műve! Egy-
értelmű hát, hogy melyiket kell előnyben részesítened!

3. Leányod, ha párt választott magának férjed ellenére, akkor nagyon 
természetes, hogy önállónak tudja magát. Hát akkor legyen is az! Álljon saját 
lábára, és ne belőletek éljen!

Férjedről  te  elmondtál  egy-két  dolgot.  Ilyenkor  nagyon fontos,  hogy 
meg kell hallgatni a másik felet is! Neked nagyon fontos lenne komolyan el-
beszélgetni vele úgy, hogy ő azt élje meg, te fontosabbnak tartod a vele való 
kapcsolatod fenntartását, mint a leányoddal való kapcsolatodat. Ez volna Is-
tennek tetsző!

Drága  Gyermekem!  Hidd el,  hogy sok-sok szenvedéstől  szeretnélek 
megóvni,  azért  mondottam azt,  amit  mondottam!  Téged nem szeret  senki 
úgy, mint Én, és boldogságod csakúgy, mint leányod boldogsága, vagy Ná-
lam van, vagy nem létezik! 

Ennek természetesnek kellene lenni számotokra, mivel Isten mindenkit 
arra teremtett, hogy Nálam találja meg szíve békéjét, ami a Földön az egyet-
len és igazi boldogság. Szeretnélek megóvni azoktól a csalódásoktól, ame-
lyek abból fognak adódni, hogy nem úgy akartok boldogok lenni, ahogy Isten 
akarja, hanem úgy, ahogy pillanatnyi elfogultságotokban, megkötözöttsége-
tekben most ti látjátok azt jónak.

Örök szeretettel szeretlek, és megáldalak e SZERETETBEN!"
******************************************************

2127.
Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI MÁSOKON!

1. Helyzetem kilátástalannak tűnik!
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2. Szeretnék segíteni, gyógyítani!
3. Férjem egészségét is kikezdte a mostoha sors.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a helyzet,  amely kilátástalannak tűnik,  feltétlenül  hiányol En-

gem! Ha nem így lenne, akkor nem mondtam volna igazat, amikor azt mond-
tam, hogy bízzatok, mert Én legyőztem a világot (János 16;33). Azoknak az 
embereknek, akik befogadnak Engem magukba, pontosan az az egyik leg-
főbb feladatuk, hogy belevigyenek Engem a kilátástalannak tűnő helyzetek-
be. Abban a pillanatban, mihelyt jelen vagyok valahol, az a helyzet megszűnt 
kilátástalan lenni!

Én mindenhová csak Engem befogadó lelkek által  tudok eljutni.  Az 
Engem befogadás elsősorban HIT kérdése. Ezért mondhattam, hogy aki nem 
hisz, az elkárhozik! Igen, mert Nálam nélkül semmit sem tehettek. De igazán 
semmit, ami számotokra benső békét eredményezhetne. A hitetlenség éppen 
azt képviseli, hogy Velem sem lehet benső békére jutni. Hát ez a kárhozat!

Aki befogad önmagába, annak életében a körülményeknek is az Istene 
vagyok! Pontosan ez jelenti azt, hogy Én legyőztem a világot!

Aki vállalja,  hogy befogad Engem életébe,  az egy folyamatot  vállal. 
Most elmondom a folyamatot:

El kell hinned, hogy az Isten boldog! El kell hinned, hogy az Isten ben-
ned sem lehet boldogtalan,  mert  csak egy Isten van, a boldog Isten! Isten 
azért boldog, mert úgy látja, hogy jó Neki! Ahhoz, hogy ne csak Isten legyen 
boldog benned, de te is boldog lény, úgy kell látnod, mint Ő. Ennek érdeké-
ben fel kell vállalnod egy szellemi munkát, amit gondolkodás-átalakításnak 
hívnak. Ennek megvalósítása a következő: Miután már elhitted, hogy a bol-
dog Isten benned is boldog, és azért, mert úgy látja, hogy jó Neki, hát neked 
is el kell kezdened gondolkodni azon, hogy miért jó neked az, ami van!? Ezt 
a szellemi munkát Isten sem veheti át tőletek, mint ahogy át sem adhatja au-
tomatikusan az Ő látását nektek. El kell hinned, hogy neked jó, nagyon jó, 
mindent felülmúlóan jó, hogy gyermeke vagy, és Ő JÓ ATYÁD, aki a szere-
tet körén belül  mindenható, és ki kell találnod, hogy miért jó ez neked! De 
abból nem engedhetsz, hogy neked jó, mivel a JÓ Isten édes gyermeke vagy, 
akit Isten nem úgy szeret, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! 
Ezért van csak EGY belőled!  Ez a MEGVÁLTÁS!

Én elhoztam nektek a MEGVÁLTÁST, de átvenni nektek kell a gon-
dolkodás-átalakítás által. E megváltás véglegesült, beteljesedett formáját ak-
kor  élhetitek  át,  amikor  második  eljövetelemkor  felszólítalak  benneteket: 
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Emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett a ti  megváltásotok (Lukács 21;28). 
Addig a Megváltás folyamat, amelynek egyre nagyobb teret kell adnotok szí-
vetekben. Vagyis annak, hogy nektek jó! De ezt meg is kell tudnotok magya-
rázni! Elsősorban önmagatoknak, ez a gondolkodás-átalakítás, utána mások-
nak, ez a tanúságtevés.

2. Ma sokan szeretnék szeretetük erejét gyógyításra fordítani, de keve-
sen vannak olyanok, akik arra gondolnának, hogy Isten senkit nem jutalmaz 
meg azért, mert egészséges. Mint ahogy senkit nem marasztal el azért, mert 
beteg! Minden emberben az egészséggel egyenes arányban növekszik a fele-
lősség is! Sokan nem gondolnak arra, hogy az egészség még senkit nem vitt 
közelebb Istenhez. Istenhez egyedül a szeretet tud közelebb vinni mindenkit. 
Ezért  mindannyitoknak arra  kellene törekednetek,  hogy szeretni  tanítsátok 
egymást a szeretet gyakorlati megélésével és szóbeli tanítással egyaránt!

3. Férjed is vállalt  egy karmikus sorsvonalat,  mielőtt  megszületett,  s 
neki is könyörögnie kell erőért, hogy már itt a földi életben megkapja az újjá-
születés kegyelmét, mert e nélkül nincs Mennyország sem a Földön (benső 
béke; Máté 11;28), sem a másvilágon (színről színre látás; János 3;3). Neki 
is pozitív választ kell tudni adnia arra a kérdésre, hogy miért mondhatja Is-
tent jónak, mert az ő életében is jó az Isten, csak meg kell látnia, hogy miért!

Nagyon szeretlek benneteket. Ha efelől kétség merülne fel benned, ak-
kor nézz a keresztre! Teljesen odaadtam Magamat nektek!

Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS KEGYELMÉVEL!"
*******************************************************

2128.
Kérdező: LEHETNEK BENNEM KIŰZHETETLEN UFÓK?

1. Hogyan tudom magamból elűzni az ufókat?
2. Mennyire vagyok bűnrészes, ha elfogadok egy kapcsolatot?
3. Útkeresésemben kérek segítséget!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Semmit  nem kell kiűznöd magadból. Engem kell befogadnod! Ha 

bármilyen,  értelemmel rendelkező lények bárkire is negatív hatást  akarnak 
gyakorolni, akkor ennek csak ott lehet élettere, ahol az illető Engem kiűzött 
magából. Tehát az, aki tudatosan Ellenem használja fel életét, az a sötétség 
fia. A FÉNY gyermekével a sötétség fiai semmit nem tudnak kezdeni, mivel 
a legkisebb FÉNY is mérhetetlenül erősebb, mint a legvaskosabb sötétség! 
Te a FÉNY gyermeke vagy!
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Ti most szívesen használjátok a energia, a rezgésszám fogalmakat. Al-
kalmazkodom hát hozzátok.  Az Enyéim rezgésszámához soha nem tudják 
feltornászni magukat ártó energiák! A pozitív erőkkel, energiával rendelkező 
szellemi lények képesek arra, hogy letranszformálják rezgésszámukat hozzá-
tok, s így hatni tudnak rátok. De ártó erők erre képtelenek mindaddig, amíg ti 
le nem mondtatok Rólam!

Testét, lelkét mindenki csak önmaga tudja tönkretenni! Ki vagytok hát 
téve a jó angyalok hatásának mindaddig, amíg magatok is ezt akarjátok. Ők 
csak akkor tehetetlenek veletek szemben, ha elzárkóztok tőlük, tehát akkor, 
ha tudatosan a szeretetlenség birodalmának lettetek polgárai. Ne féljetek hát 
a sötétség fiaitól! Nekik kell félniük tőletek! Félnek is!

2. Másnak boldogtalanságán senki nem építheti fel saját boldogságát! 
Ez kikezdhetetlen elv! Itt nem arról van szó, hogyha valaki ellenez egy kap-
csolatot, akkor annak a kapcsolatnak már nem szabad létrejönnie, hanem ar-
ról, hogy egy kapcsolat csak úgy valósulhat meg boldogítóan, ha ezzel senki-
nek jogos kapcsolatát nem károsítja meg. Ha nem így tesz, akkor nem hor-
dozhatja áldásomat!

Ha tehát valaki ellenez egy házasságot, az nem lehet döntő a házasu-
landók számára. De ha valaki szétrombol egy házasságot egy másik kapcso-
lat  érdekében, az nem találhatja meg szíve nyugalmát,  bármennyire  is  azt 
magyarázza önmagának, hogy neki erre joga van!

3. Az útkeresés nem más, mint az Engem elfogadás utáni pályamódosí-
tások vállalása. Mert az nem lehet kétséges előtted, hogy az ÚT Én vagyok, 
tehát egyszer be kell Engem fogadnod szívedbe őszinte szándékkal. Ha ez 
már megtörtént, akkor ez a nap legyen számodra pirosbetűs ünnep! Ezt ha-
vonta, évente meg kell ünnepelnünk! 

A pályamódosítás pedig azt jelenti, hogy akár naponta vagy félnaponta 
megvizsgálod, hogy állsz, hogy élsz Velem?!

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

2129.
Kérdező: MUNKÁM BETEGGÉ TESZ

Hagyjam abba megbetegítő munkámat?
HANG: "Drága Gyermekem!

A karma és az újjászületés szorosan összefüggnek egymással. Minden-
kinek az a célja, az kell hogy célja legyen, hogy újjászülessen. Ehhez pedig 
mindenki a karmájának feloldása által tud eljutni. A karma egy olyan sorsvo-

2280.



nal, amely teljesen egyénre szabott. Nem létezik belőle kettő! A te karmád a 
te életed. Ezt sem leadni, sem átvállalni mástól nem lehet! Neked ebben a 
sorsvonalban kell megtalálnod azt a szívbékét, ami számodra életed megol-
dása, mások számára pedig fény, világosság, útmutatás. Ezután az előzmény 
után, most lássuk, mi a teendőd!

A megbetegedés útja soha nem lehet az élet megoldásának az útja! Ma-
gadból és körülményeidből ki kell tudnod olvasnod azt, hogy képes vagy-e 
olyan erőforrásokat igénybe venni, amelyek szívbékédet biztosítani képesek. 
Magadból, tehát Velem egyetértve, és körülményeidből, tehát különböző, té-
ged szerető embertestvéreid jó tanácsai elfogadása által. Ha nem, akkor fel-
tétlenül ott kell hagynod az eddig  vállalt feladat továbbgombolyítását!

Médiumom addig becsületes, amíg nem vállal  fel olyan felelősséget, 
amit a kérdezőnek kell magára vállalnia! A munkahely-probléma semmikép-
pen sem lehet senki számára legfőbb szempont.  Legfőbb szempont csak a 
Velem való kapcsolat lehet, tehát a szívbékének biztosítása. Hozzám nem le-
het boldogtalanul tartozni, Velem nem lehet elkeseredetten, kétségbeesetten, 
tehát úgy élni,  hogy mulandó dolgok miatt  görcsbe ránduljon valakinek a 
gyomra.

Drága Gyermekem! Neked szembesülnöd  kell  azzal,  hogy mennyire 
engeded az Én életemet érvényesülni benned, veled és általad. Vagyis, ho-
gyan éled napjaidat Velem, Bennem és Általam!? Ha erre teszed a hangsúlyt, 
akkor tapasztalni fogsz csodákat életedben. Ha nem erre teszed a hangsúlyt, 
akkor szembesülés helyett csak menekülni fogsz karmád feloldása elől, s ter-
mészetesen az elől az újjászületés elől is, amelyről azt mondottam, hogy nél-
küle senkinek sem lehet üdvössége (János 3;3)!

Nagyon szeretnék segíteni neked! Veled és érted mindent, de nélküled 
semmit! Nekem csak ilyen lehet hozzáállásom problémáidhoz.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************

2130.
Kérdező: GYERMEKEM KEZELHETETLEN

Kisfiam kezelhetetlen. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Tudod, hogy a szeretet és a türelem a legfontosabb. Ezt írod leveled-
ben! Engedd meg, hogy ennek ellene mondjak! Nem arról van szó, hogy nem 
ezek lennének a legfontosabbak, hanem arról, hogy az, amit te szeretet és tü-
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relem alatt értesz, az egyáltalán nem egyezik azzal, amit Én értek e két szó 
alatt.

Azt, hogy te mit értesz, tudod! Most elmondom neked, hogy Én mit ér-
tek ezalatt!

Szeretni annyit jelent, mint azt akarni a másiknak, amit Isten akar az il-
letőnek, és semmiképpen nem azt, amit az illető akar önmagának.

Egy gyermek úgy viselkedik, ahogy viselkedni engedik! Amíg te nem 
fegyelmezed meg gyermekedet, addig te nem szereted őt úgy, ahogy szeret-
ned kellene! Nem, mert rosszul szereted! „Aki rosszul szeret, az gyűlöl, és 
aki jól gyűlöl, az szeret!” E kijelentést már évszázadokkal ezelőtt sugallta 
Lelkem egy közismert prédikátoromnak.

Mindenkinek van szabadságköre, amelyen belül felelősséggel kell él-
nie. De ha ezt a szabadságkörét átlépi, akkor el kell venni a kedvét ettől, mert 
különben bűnrészes az, aki ezt nem teszi! Szó sincs arról, hogy egy gyereket 
nem szabad megütni! Jaj annak a gyereknek, aki nem kapott verést fegyelme-
zetlenségéért! És jaj annak a szülőnek, aki sajnálta megütni gyermekét! Ha a 
gyerek felnő, ő nem fogja sajnálni, hogy megüsse öreg szüleit!

Igaz, hogy erkölcsi nevelést nem lehet adni senkinek. De bizonyos il-
lemszabályokra feltétlenül meg lehet minden embert tanítani. Még az állatot 
is! Az a gyermek, aki egy kis állat, ha nem idomítják, akkor vadállat lesz idő-
vel. Vadállat, és nem ember!

Ti nagyon helytelenül szeretitek gyermekeiteket és magatokat is! Csak 
az szeret jól, aki hosszú távon tud látni, mérlegelni!

Amíg egy gyerek belőled él fizikailag, tehát te eteted, ruházod, addig 
jellemileg is belőled kell élnie. Ha ő ezt nem akarja, akkor fizikailag sem él-
het belőled!

A szeretet nem szirupos finomság, hanem kemény, sziklakemény köve-
telményrendszer felvállalása.

Te meg vagy kötözve gyermekeddel, és ő ezt kihasználja! Meg kell ta-
nulnod vele szemben is feladatokban gondolkodni. Csak így tudja megtanul-
ni, hogy falnak ütközik, amikor helytelenül viselkedik. Ha egy gyerek saját 
bőrén nem tapasztalja meg azt, hogy rossznak lenni rossz, jónak lenni jó, ak-
kor annak a gyermeknek szülei saját maguknak is és természetesen gyerme-
küknek is ellenségei!

Amikor Én azt mondtam a felnőtteknek, hogy legyenek olyanok, mint 
a gyermek, akkor olyan gyermekeket hoztak Hozzám, akikre áldásukat kér-
ték! 
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Vannak szülők, akik gyermekükkel járnak templomba, hittanra, együtt 
imádkozva kérik áldásomat önmagukra, családjukra. Az ilyen szülőnek nem 
kell  sokszor megverni gyermekét,  bár néha igen! De amelyik szülő elmu-
lasztja ezt a legelemibb szülői kötelességét, az ne csodálkozzon azon, hogy 
gyermekével nem tud mit kezdeni. Amelyik szülővel a mennyei Atya tud mit 
kezdeni, az gyermekével is tud mit kezdeni!

Hidd el, nagyon szeretlek téged is, gyermekedet is! Elég nagy kereszt 
számára az, hogy egyedüli gyerek! Ne tetézd ezt még azzal, hogy szabadjára 
engeded viselkedését! Neki sokkal több fegyelmezésre van szüksége, mint 
azoknak a gyerekeknek, akiknek több testvérük van. Őt sokkal szigorúbban 
kell  fognod, mint  azokat  a gyerekeket,  akik sokan vannak egy családban! 
Igen, mert azok egymást szükségszerűen faragják. Neked tehát ezeket a fara-
gásokat is fel kell vállalnod!

Drága Gyermekem! Imádkozz vele és érte, hogy megmentsd lelkedet. 
Jól értetted! Nem azt mondtam, hogy megmentsd őt, mert ez majd az ő dolga 
lesz. Neked magadat kell megmentened azáltal, hogy helyesen szereted gyer-
mekedet is!

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

2131.
Kérdező: KÉT CSODÁLATOS ÁLOMRÓL

Két csodálatos álmom volt. Az egyikben repültem, a másikban
nagy erőfeszítéssel kapaszkodtam egy hegyre, de megérte!

HANG: "Drága Gyermekem!
Mindkét  álmod arról  tanúskodik,  hogy érdemes abszolút  első helyre 

tenned Engem életedben!
Amint igaz az, hogy a jó Istennek csak jó gyermekei lehetnek, úgy igaz 

az is, hogy a boldog Istennek csak boldog gyermekei lehetnek! Aki ezt meg-
értette, az mindent megértett, amit itt a Földön meg kellett értenie. Mindenki 
azért jött le a Földre, hogy a boldog Isten boldog gyermekeként térjen vissza 
a színről színre látás állapotába!

Ennek megvalósítása úgy történik, hogy Engem nemcsak egyszerűen 
befogad valaki önmagába, hanem amennyire rajta áll, Velem EGGYÉ válva 
éli életét. Ez jelenti azt, hogy abszolút első vagyok életében.

Te egy újjászületett  ember vagy! Tehát a FÉNY gyermeke vagy! De 
tudnod kell,  hogy a Föld nem Mennyország! Amit  magadban hordasz,  az 
nemcsak nem azonos azzal, ami körülötted van, de erkölcsileg ellentéte an-
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nak! Benned van a Mennyország, az Én Lelkem szeretete, az Én szeretetem 
Lelke! Isten rád bízott Engem, s Általam Önmagát! Tudnod kell, hogy sorso-
mat hordozod! De ERŐMET is! 

Együtt kapaszkodunk tehát álmod hegyére, hogy majdan csodákban le-
gyen részed!

Bízom benned! Örüljünk egymásnak! De vállaljuk egymás keresztjét 
is!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

2132.
Kérdező: NAGYOBB ÖNISMERETRE SZERETNÉK JUTNI!

1. Szeretném jobban ismerni önmagamat!
2. Őrangyalomról szeretnék többet tudni!
3. Mostani kapcsolatomról kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha olvasod a HANG-könyveket, azokban már sokszor kifejtettem, 

hogy reggeli és esti imáitok pontosan arra valók, hogy megfelelő önismeretre 
jussatok.  Reggeli  ima nélkül  nincs  helyes  tervkészítés,  és  esti  ima  nélkül 
nincs helyes pályamódosítás!

2. Őrangyalodról nem kell többet tudnod, mint amit tudsz, de többször 
kellene vele  megbeszélned  napjaidat,  kapcsolataidat,  vágyaidat,  munkádat, 
pihenésedet, tehát életedet.

3. Csak az a kapcsolat hordozza áldásomat, amely közelebb hoz Hoz-
zám! Ennek az áldásnak boldogító erejét az tapasztalja, aki rendszeresen és 
következetesen szembesül Velem! Ha egy kapcsolatban ezt egyik fél sem te-
szi, akkor Én ott nem vagyok jelen! 

A Földre nem jött senki azért, hogy itt  örök lakást biztosítson a maga 
számára, hanem azért jött mindenki,  hogy Én lakást tudjak venni, éspedig 
örök lakást benne! Ez csak annak életében történhet meg, aki minden tőle 
telhetőt megtesz azért, hogy az Engem megismerés és megszeretés, tehát az, 
hogy Én erkölcsileg úgy éljek benne, ahogy a názáreti Ácsban élhettem, meg-
valósulhasson! Tehát csak abban tudok lakást venni, aki arra törekszik, hogy 
Lelkem gyümölcsei: a szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, 
szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság tapasztalati valósággá ér-
jenek benne. Ezekből egy sem hiányozhat!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2284.



2133.
Kérdező: MINDIG LESZ ELLENTÉTE A JÓNAK?

1. A halálról kérdezem a HANG-ot.
2. Van örök polaritás?
3. Egy szörnyű állapoton mentem keresztül. Miért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem (János 11;26). Ezt a ha-

lálnélküli állapotot magatokban hordozzátok!
Amikor mostani porhüvelyetek lehull rólatok, tehát akkor, amikor va-

lóban föl fogtok ébredni, akkor már várnak rátok azok, akikkel a szeretet szá-
lai kötöttek össze benneteket, és kötötték össze magukat Velem!

Valamikor azt mondottam, hogy elmegyek és helyet készítek nektek. 
Igen. Azt akarom, hogy együtt legyek azokkal, akik földi életükben befogad-
tak szívükbe Engem. Ha csak megközelítően is fel tudnátok fogni, hogy mi 
vár rátok, akkor leghőbb vágyatok az lenne, hogy ezt mielőbb elérjétek. 

A haláltól csak azok félnek, s megjegyzem, joggal, akik a mulandósá-
got elébe helyezték értékrendjükben az örökkévalóságnak! De aki egy kis ön-
ismerettel rálátott arra, hogy a Velem való személyes kapcsolatnak kell fon-
tosnak lennie számára a Földön, annak nemcsak nincs mitől félnie, de a leg-
nagyobb örömforrás lesz számára a Velem való találkozás!

2. Olyan értelemben nincs polaritás,  ahogy ti  gondoljátok. A boldog 
örökélet lényege a színről színre látás és szeretés egymást véget nem érő fel-
transzformálása. Boldogan láttok, mert szerettek. E szeretet még többet láttat 
meg számotokra Belőlem, s ezért még jobban szerettek.  Ennek még több, 
még csodálatosabb felfedezés a következménye, s erre még jobban növek-
szik bennetek a szeretet, és így transzformálja vég nélkül egymást a látás és a 
szeretés.

3. Aki az eke szarvára tette kezét és hátra tekint, az nem méltó a meny-
nyek országára! A múltban történő barangolás legtöbbször feledteti veletek a 
jelent, pedig csak a jelen a fontos. 

Ne azon töprengj, hogy mi és miért volt, hanem arra koncentrálj, hogy 
azt, ami van, egyre jobban átitasd szeretettel. A földi élet erre való!

Születésnapom megünneplése előtt  álltok.  Nem múltról  van ilyenkor 
sem szó. Újra és újra meg akarok születni bennetek a jelenben, újra és újra 
segíteni akarok nektek annak az új parancsnak kibontakoztatásában, amelyet 
az utolsó vacsorán felajánlottam nektek (János 14;34)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
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*******************************************************
2134.
Kérdező: LÉLEKKERESZTELT LETTEM!

Egy nagy istenélményben Lélekkeresztelt lettem?
HANG: "Drága Gyermekem!

Az olyan istenélményben, amely ünneppé rögzül valakiben, feltétlenül 
a szeretet áradására, Isten melletti tanúságtevésre ken fel a Szentlélek!     

Az újjászületés nem mindig azonos a Lélekkeresztséggel. Feltétlenül 
újjászületsz, ha őszinte szívvel elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítód-
nak! Vagyis elfogadod a megváltást,  tehát azt, hogy felvállalod a gondolko-
dás-átalakítással  járó szellemi munkát. Ez se több, se kevesebb, mint annak 
elfogadása, hogy törekedni fogsz meglátni mindenben azt, hogy egymáshoz 
tartozunk,  tehát  azt,  hogy mindent  javadra fordíthatsz  Általam,  Velem és 
Bennem!
A Lélekkeresztség fény és erő áradása! Tehát hiteles tanúságtevővé avatja 
azt, aki ebben részesül (Lukács 24;48-49)! Nagyon szeretlek, és nagyon bí-
zom benned! Örüljünk egymásnak! Megáldalak         

LELKEM SZERETETÉVEL, SZERETETEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2135.
Kérdező: MIT ÉS MIKOR RONTOTTAM EL?

1. Miért választottam családomat?
2. Mi a véleményed rólam?
3. Valami eltörött bennem?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nyilván azért választottad családodat, mert ezt a körülményt láttad a 

legjobbnak arra, hogy olyan tükör legyen számodra, amelynek segítségével 
megfelelő önismeretre tudsz jutni!

Nagyon fontos, hogy most megértsd, amit mondok! Te semmivel sem 
vagy kisebb értékű Számomra, mint bárki más a világon! Ez a döntő! Semmi 
okod semmiféle formában semmiféle elkeseredésre! Lehetőségeid kimeríthe-
tetlenek! Csak óvakodj belerögzülni a végletekbe! 

Annak  nincs  értelme,  hogy eddigi  életedet  felsoroljam.  Elég  annyi, 
hogy fogadd el: amit nem tudsz most megérteni, mert nem találod okát, az 
nem lehet számodra olyan súlyú, hogy elgyengülj tőle!

El kell jutnod odáig, hogy hálát tudj adni családodért, és szabaddá is 
tudj válni bensőleg családodtól!
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2. Véleményemet rólad szíves elmondom, ha párbeszéd-imában Hoz-
zám fordulsz. Ez az imaforma, amelyet a HANG 1. könyvben ismertettem, 
pontosan arra való, hogy elmondjam véleményemet arról,  aki így Hozzám 
fordul. Nagyon természetes, hogy amint változol, úgy véleményem is válto-
zik rólad.

3. Nem úgy van, hogy eltörött  benned valami,  hanem arról van szó, 
hogy fejlődő lény vagy, s mint ilyen, neked is át kell vergődnöd három csaló-
dáson. Gyakran kell még csalódnod magadban, másokban és abban az isten-
képben,  amit  Istenről  magadban kialakítottál.  Ezeket  a  csalódásokat  lehet 
benső töréseknek megélni, de nem azok, hanem a fejlődéseddel járó felelős-
ség kialakítását szorgalmazzák benned!

Szeretetem, mint forrás, mindig rendelkezésedre áll!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS KEGYELMÉVEL!"

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

2136. A HANG 22-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

"Két évvel ezelőtt kéréssel fordultam Önhöz, ma köszönettel. Közölje 
levelemet teljességgel a krisztusi Hanggal.

Levélben írt  imában  mondok köszönetet,  Uram!  Az elmúlt  években 
ezerszer feltéve a kérdést;  'mi az ember?', egyre mélyebben tekintettem ön-
magamba. Mindaddig, amíg fel nem ismertelek Téged, Uram!

De ez nem csak a hit által megragadott állapot. A racionális és ezoteri-
kus tudással felhalmozott szellemi anyag szintézise, lényeglátása. Ezért a lé-
nyeglátásért - amelyet két évvel ezelőtt üzenetedben áldásként kaptam - mon-
dok emelt fővel köszönetet. Soha azelőtt ilyen mértékben nem éreztem kerek 
egész voltomat, pedig rokkant nyugdíjasként élek. Szellemi tágulásom ered-
ményeként van erőm támogatni másokat. A békési könyvtárat anyagiakban 
is.

A vallások azonos magjain túl a tudomány is egyre inkább közelít ah-
hoz az alaptételhez, amit az ezoterikus tudás fel-felvillant:

Isten célja az ember, az ember célja Isten. Ezért értünk ma az evolúció-
ban az ökoszisztéma csúcsára. Egyik társam tömör megfogalmazását igyek-
szem teljességgel magamévá tenni: Azért vagyunk itt, hogy ne meghódítsuk, 
hanem magunkhoz öleljük a Földet!
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Külön köszönetet mondok, amiért elmúlt életeim eredményét is rész-
ben segítségemre adtad. Tudom, híresek, ismertek voltak a mai helyzetem-
mel szemben. Éppen ez volt a leckém. A személyiséget, a mai tudati formát 
újra és újra legyőzni, engedelmeskedni a lelkiismeretembe beleírt törvények-
nek. Abszolút értelemben nincs szabad akarat, csak folytonos fejlődés, köze-
ledés.

1995. szeptembere óta verseket írok. Rendezett, feltörő meditatív álla-
potban indul. Ma tudom, nem én írom e verseket, azok írnak engem, kijelölik 
az utamat. Szemben a mai irodalmi átlaggyakorlattal - az én mindhárom tu-
dás - ismeret sűrítéseként fokozatosan építkező dolgokat írok. Megfogalmaz-
va a kibontakozó Egyetemességet.

Az itt és most élő, lefedettségét fel nem ismerő emberre akarok tűhe-
gyesre csiszolt  mutatóujjal  rámutatni.  Nekem, ami túlságosan emberi,  már 
idegen tőlem.

Kérem társamat, olvassa el egyik versemet, a fentiek tartalmát így is 
alá akarom húzni.

Ha mondanivalód van hozzám, külön megköszönöm, a lelkész úrnak 
hagytam válaszborítékot.

Köszönöm meghallgatásom, Veled, általam, bennem van az Úr.
Ámen.

Békés, 1996. december 29.
                         
A vershez        jan. 11.

Vers gyere!
Taníts engem
Legyél álmom
Legyél belső fényem
Légy mai lámpásom
Mutasd meg gyökerem
Hagyjuk tegnapi énem
Legyél holnapi látomásom
Légy ható haladásom
Nekem is tetsző építményem
Megtalált eszközöm, formám
Hites, emelt fejű szolgám
Vezess az érzések kapuin át
Elmondjam az örök felfakadók szavát!"
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                                                                      A. István
=============================================

Eleget  téve  testvérem  kívánságának,  szeretettel  mondok  köszönetet 
minden kedves HANG-olvasónak, s kérem az elinduló évre is mindannyiuk-
ra Isten áldását, a Szentlélek kiáradását szeretetben, örömben és békében!

Testvéri szeretettel
1997. január
2365. Inárcs
Rákóczi u. 3/b.
                                                                           Dombi Ferenc          

2137.
Kérdező: FONTOS SZÁMOMRA A TESTI EGÉSZSÉG!

Egészségemmel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!

Az egészség nem a test problémája! Mindenki betegen születik, hogy 
földi élete folyamán rátaláljon az egészségessé válás útjára! De mint minden, 
ami a földi ember életének lényegéhez tartozik, úgy a testi egészség is belül-
ről kell hogy elinduljon, és nem kívülről! 

Tudnod kell, hogy már születésed előtt vállaltál egy olyan sorsvonalat, 
amelyen el kell indulnod abban az irányban, amelyben rátalálhatsz arra a bol-
dogságra, amelyre téged a VÉGTELEN SZERETET megteremtett. Tehát an-
nak irányában kell haladnod, amelyet Én eléd éltem! Nem járatlan úton, ha-
nem az Általam kitaposott úton találod meg először a benső világod gyógyu-
lásának, majd pedig a testi gyógyulásnak is a receptjét.

Két szempontnak nagyon világosan kell állnia előtted. Az egyik Isten 
szempontja, a másik a te szempontod.

Isten boldogságra teremtett, és lelkiismereted által lépten-nyomon tu-
domásodra hozza azt, hogy csak azon az úton élhetsz békében magaddal - ez 
tulajdonképpen a boldogság -, ha békében vagy az Isten által számodra is-
mertté vált  isteni renddel, vagyis az Istennel!

A  magad  szempontjából  önfegyelemmel  rá  kell  szorítanod  magadat 
arra, hogy csak úgy lehetsz boldog, ahogy azt az Isten akarja, és erősen tuda-
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tosítanod kell magadban azt, hogy Isten bőséges lehetőséget és erőt ad arra, 
hogy úgy légy boldog, ahogy Ő akarja.

A boldogságodat illetően egyetlen dolgot Isten sem tehet meg helyet-
ted! Nem alakíthatja át gondolkodásodat! Ezt neked kell felvállalnod. A gya-
korlatban ez annyit jelent, hogy esténként meg kell tudnod fogalmazni ma-
gadnak azt,  hogy miért  volt jó neked, miképpen szolgálta az elmúlt  nap a 
boldogságodat!? Ahhoz semmi kétség nem férhet, hogy ezt tette! Neked csak 
meg kell ezt látnod, és hálát kell ezért adnod! Természetessé kell válnia ben-
ned annak a valóságnak, hogy téged csak jó érhet, ha istenszerető vagy, mert 
az istenszeretőknek minden a javukra válik! Ahogy erre ráneveled magadat, 
úgy fogsz gyógyulni lelkileg, és ennek természetes következménye lesz az, 
hogy testileg is olyan állapotba kerülsz, ami a legmegfelelőbb számodra sze-
reteted, tehát boldogságod ápolására!

Ha komolyan veszed lelked gyógyító kezelését,  akkor hamarosan rá-
jössz arra, hogy a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a má-
sokért élés, másokat szolgálás a boldogság útja. Ha ezt az utat vállalod, ak-
kor már nem is érdekes, hogy mit eszel, mint iszol, mert  belülről  fogsz rá-
érezni arra, hogy mikor mit kell enned, innod, és mit nem kell enned, innod!

A lélek gyógyulása mindig az Isten országának és annak igazságának 
keresése. Aki ezzel foglalja el magát, az meg fogja tapasztalni azt, amit Máté 
6;33-ban olvashatsz.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2138.
Kérdező: GYŰLÖLET ÉL BENNÜNK!

1. Férjem haláláról szeretnék hallani valamit!
2. Gyűlölet él bennünk egyik ellenségünk iránt.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Számodra, ha szíved nyugalmát meg akarod találni - márpedig meg 

akarod, ezért Fordultál Hozzám -, akkor nem az a fontos, hogy mi volt férjed 
halálának közvetlen oka, hanem az, hogy egyáltalán miért kellett meghalnia. 

Ha el tudod fogadni azt, hogy minden ember, aki megszületik, már bi-
zonyos tervvel jön a világra, s e terv megvalósítására kell törekednie, akkor 
elfogadod azt is, hogy férjednek vállalnia kellett azt a hűséget a benső kész-
tetéséhez, amelynek olyan vége lett, amilyen lett.

Sokszor elhangzott már a Földön az, hogy az Isten görbe vonalakkal is 
tud egyenes sorokat írni. Ez azt jelenti, hogy annak, aki hű akar maradni lel-
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kiismeretéhez, még a legfájóbb keresztek is erősíteni képesek hordozójában 
azt a bizonyosságot, hogy a földi élet egy olyan előkészületi hely, ahol a sze-
replők nem maguk szabják meg életvitelükhöz, szerepükhöz a kellékeket.

2. Ha el tudod fogadni az előbb elmondottakat, akkor már csak annyit 
kell hozzátenned ehhez magadban, hogy azok, akik tudatosan ártani akarnak 
másoknak, saját maguknak ellenségei, mivel senki sem képes saját lelki bé-
kéjét felépíteni mások szenvedésének okozása által.

Összegezem tehát: Aki Hozzám akar tartozni, annak tudnia kell, hogy 
számára Én a körülményeknek is az Istene vagyok, tehát mindent javára for-
dítok! Aki pedig mások életét pokollá akarja tenni, az saját lelkében gyújtja 
meg a pokol tüzét a maga számára, és nem annak lelkében és nem annak szá-
mára,  akit boldogtalanná akar tenni.

Benned addig talál táptalajt a gyűlölet, amíg be nem látod, hogy ezzel 
annak a malmára hajtod a vizet, aki bántani akar téged. Tehát az ő szándékát, 
célját segíted megvalósulni, mivel ő azt akarja, hogy neked rossz legyen. Ha 
majd azt látod, hogy a megbocsátás által te jársz jól, s ő tovább szenvedhet 
saját poklában mindaddig, amíg rosszat akar, akkor minden erőddel azon le-
szel, hogy tudj megbocsátani, tehát azon leszel, hogy a Mennyország ragyog-
jon föl benned az Én jelenlétem által!

Hidd el, hogy mindenben csak Én vagyok a megoldás, mert Én vagyok 
a boldog ÉLET! Ha ezt nem hiszed el, Én akkor is szeretlek, de segíteni nem 
tudok. Csak a hívőnek lehetséges minden! Én csak a szeretet körén belül va-
gyok mindenható, boldogító. A szeretet körén kívül nem létezem!

Főleg  most,  születésnapom küszöbén,  nagyon szeretném odaajándé-
kozni Magamat neked. 

ÉN VAGYOK AZ ÉGI BÉKE A FÖLDÖN! 
Megáldalak az IRGALOM  LELKÉVEL!"   

*******************************************************
2139.
Kérdező: MI ÉRTELME VAN SZENVEDÉSEIMNEK?

1. Miért nem tudok imádkozni?
2. Mi Jézusnak a terve velem?
3. Miért szenvedtem három évig?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te az eddigi életed folyamán eljutottál arra a lelki szintre - és ebben 

sokat jelentett az a szenvedés, amit át kellett élned -, amely szinten nem ké-
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pes megelégedni egy lélek azzal, hogy bizonyos imákat elmondjon, bizonyos 
szertartásokon részt vegyen.

A HANG 1. könyvében megtalálhatod a párbeszéd-imának  azt a for-
máját, amely nagyon tudna segíteni neked abban, hogy úgy találj magadra, 
hogy Rám találsz, s úgy találj Rám, hogy magadra találj!

Tehát a hiteddel és bizonyos tudatlanságoddal van a baj. Hitedet meg 
kell erősítened, tudatlanságodat el kell kezdened fölszámolni!

Csak annyit  kell  elhinned,  hogy Én nemcsak mint  hallgatód vagyok 
benned, hanem szólni is kívánok hozzád, ha te Nekem erre  tevékenyen lehe-
tőséget adsz. Ez azt jelenti, hogy elkezdesz magadnak mondani olyan mon-
datokat, amelyek téged  - belülről érzed - építenek, buzdítanak és vigasztal-
nak! El kell hinned, hogy ezeket a mondatokat, bár te fogalmazod, de Én su-
gallom őket! Csak annyit kell elhinned, hogy minden jó Tőlem jön! Ez azért 
sem lehet számodra már nehéz, mert  gyakran megtapasztalhattad, hogy ez 
így van!  Biztos,  hogy az  ősellenség  el  akar  majd  bizonytalanítani  téged, 
mondván, ezeket te találod ki. E kísértést le kell tudnod győzni. Ennyi alázat 
kell hogy legyen benned!

A hit, mint minden életrevaló képesség, csak gyakorlás által növelhető. 
Tégy úgy, mintha hinnél! A gyakorlatban ez a hit! Ha elolvasod a HANG 1. 
kötetében ezt a részt, akkor már könnyen megértheted a második kérdésedre 
adandó válaszomat is.

2. Minden áldott nap pontosan ezt szeretném elmondani neked párbe-
széd-ima formájában a reggeli imáidban! Ezt is jelenti az, hogy tevékeny mó-
don kell lehetőséged adnod Nekem arra, hogy utat tudjak mutatni naponta 
neked, hogy naponta meg tudjam fogalmazni számodra azt a tervemet, amely 
tudomásodra hozza, hogy mire kell naponta használnod idődet, szeretetedet 
és pénzedet! Tehát azt, hogy mit kell tenned, hogy hogyan kell tenned azt, 
amit tenned kell, és anyagi téren hogyan kell gazdálkodnod.

3. A szenvedés a legjobb eszköz arra, hogy önismeretre jussatok! Még 
a kárhozottaknak is pontosan azért jó a földi halál, mert általa jutnak olyan 
önismeretre, amilyenre itt  a Földön nem jutottak, mert nem akartak. Aki a 
boldogság  helyett  a  bódultságot  választja,  az  egészen  biztos  lehet  abban, 
hogy Isten kegyetlen kegyelmei  előbb-utóbb meg fogják értetni  vele,  hogy 
senki sem lehet boldog másképpen, csak úgy, ahogy azt Isten számára meg-
tervezte.  Azok pedig, akik Isten szeretetében élve,  tehát nem bódultságuk 
folytán kerülnek a szenvedések őrlőmalmába, azok éppen a szenvedéseikben 
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hozzák felszínre azt a szeretetet, ami képes szebbé, jobbá tenni a földi élet 
poklát!

Nagyon szeretlek! ÉN, AZ ÉGI BÉKE A FÖLDÖN!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2140.
Kérdező: MI A FORRÁSA BETEGSÉGEMNEK?

1. Betegségemnek mi az oka? Meggyógyulhatok-e?
2. Elfogadjam az alternatív gyógymódokat?
3. Jellememről kérdezlek, Uram!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Betegséged karmikus eredetű. Most elmondom, hogy ez mit jelent.
Mielőtt  megszülettél,  egy  olyan  sorsvonalat  választottál  magadnak, 

amelyen a legoptimálisabban tudod majd önmagad önátadása által elfogadni 
az újjászületésedet, amely újjászületés nélkül nem juthat be senki a mennyek 
országába (János 3;3).

E sorsvonalon ott  volt  már  számodra az a  szenvedés-csomag,  amely 
felvállalására igent mondtál. Azért mondtál rá igent, mert világos volt előtted 
az a forrás, amelyből mindig meríthetsz erőt e szenvedés-csomag elviselésé-
re. A te részed ennyi. Az más dolog, hogy Én, amikor jónak látom, tehát 
olyankor, amikor a  nagy egészet látva erre az idő elérkezik, akkor teljesen 
meg fogom szüntetni szenvedéseidet, mivel a te hozzáállásod ezt lehetővé te-
szi Számomra azzal, hogy bízol Bennem, tehát gyakorlatilag igénybe veszed 
az erőforrást!

2. Részedről mindenféle gyógymód elfogadása nemcsak megengedett, 
de kifejezetten ajánlatos is! Igen, mert így teszed lehetővé Számomra, hogy 
jelezzem és gyógyulásoddal lepecsételjem annak a gyógymódnak Számomra 
itt és most értékelhető megjelenését, amelyet így másoknak is lehet ajánlani, 
ha gyógyulni akarnak.

3. Jellemedről a reggeli és az esti imáidból kaphatod meg azt a felisme-
rést, amire szükséged van. Most nem kötött szövegek elmondására gondolok, 
hanem arra, ami az ima lényege! Ez pedig lelked Istenhez emelése! Ha gya-
korlod a párbeszéd-imát, akkor tiszta képet tudok adni magadról, Magamról!

Nagyon szeretlek! Bízom benned, bízzál Bennem!
Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"

******************************************************
2141.
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Kérdező: FÉLEK A JÖVŐMTŐL!
1. Mi által gyógyul meg a lábam?
2. Félek, hogy magatehetetlen leszek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ma már az orvostudomány is egyre többet foglalkozik azzal a gon-

dolattal, hogy nem a betegséget kell gyógyítania, hanem a beteget.
Beteg  az,  aki  testén  fájdalmasan  valami  rendellenességet  tapasztal. 

Legtöbb beteg úgy gondolja, hogyha megszűnik e fájdalmas rendellenesség, 
akkor ő egészséges. Nem így van! Ha egy úgynevezett testi betegséget a tes-
ten megszüntetnek,  akkor e betegség előbb-utóbb más formában fog majd 
megjelenni. Minden betegségnek sokkal nagyobb mondanivalója van, mint 
azt általában az emberek gondolják!

Minden testi betegség egy olyan talentum, olyan lehetőség, amely vala-
mi nagyon fontos dologra akarja ráirányítani a beteg figyelmét.

A te lábfájásod részben karmikus, részben pedig nevelő célzatú. Kar-
mikus annyiban, amennyiben rákényszerít arra, hogy ezt az állapotodat is ta-
nuld  meg  kezelni  erővel,  bölcsességgel,  önfegyelemmel.  Nevelő  célzatú 
olyan értelemben, hogy jobban ránevelődsz mások szenvedésével való azo-
nosulásra, tehát az empátia-készség jobban ki tud így fejlődni benned. De ne-
velni akar téged arra is, hogy jobban bízd Rám magadat!

Ha lelkedben Rám találsz,  mint erőforrásra, és bölcs önfegyelemmel 
aláveted magadat a különböző gyógymódoknak, tehát ha okosan kezeled ezt 
saját lelked hasznára, akkor nemcsak szeretetben és alázatban fogsz növe-
kedni e lábfájásod által, hanem lelki egészséged folytán értelmét veszti éle-
tedben ez a testi lábfájás, és így az teljesen meggyógyul. Ez a gyógyulás már 
igazi gyógyulás lesz. Mert maga a beteg, tehát te magad, bensőleg kiszolgál-
tattad magadat Nekem - éppen lábfájásod folytán -, s Én akkor úgy működhe-
tem benned, ahogy Én azt a te örök boldogságod érdekében jónak látom.

Tömören így tudnám megfogalmazni azt, ami a lényeg: Ne te akard irá-
nyítani gondviselő szeretetemet,  hanem add meg magad az Én gondviselő 
szeretetem irányításának.

2. Az eddig elmondottak már e második problémádra is választ adnak. 
Sokkal jobban szeretlek Én téged annál, semhogy pont akkor hagynálak ma-
gadra, amikor a legnagyobb szükséged lesz Rám! Ha szeretsz Engem, akkor 
el kell fogadnod azt, hogy Én a körülményeidnek is az Istene vagyok, vagyis 
el kell fogadnod az Én mindenhatóságomat! 
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Nyilvánvaló, hogy ezt most csak HITBEN tudod elfogadni. De hozzá-
tartozik a földi élet természeti rendjéhez az, hogy amit a jövőben majd meg-
tapasztaltok, azt a jelenben hitben kell elfogadnotok! Csak az ilyen hit képes 
a jövőben megtapasztalásokat eredményezni!

Nagyon szeretlek! Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

2142.
Kérdező: SOK A ZAVARÓ TANÍTÁS!

1. Az ufonauták bukott angyalok?
2. Sok a zavaró tanítás. Hogyan lehet tájékozódni e téren?
3. Egy fényes pont közeledett felém egyre világítóbban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Teljesen mindegy, hogy minek mondod az ufonautákat. Akár jó an-

gyalok, akár bukott szellemek, a lényeg a következő:
A bukott szellemek, az ártó erők nem képesek elérni azt az energia-

szintet, vagy ahogy mondjátok, azt a rezgésszámot, amely által negatív mó-
don megérinthetnék azokat, akik szeretnek Engem! A jó szellemek, az an-
gyalok viszont képesek letranszformálni magukat az Engem szeretők szintjé-
re, s így nagyon tudnak segíteni nektek! Ez tehát a lényeg!

2. A sok zavaró tanításnak van egy nagyon jó hatása rátok. Ez pedig az, 
hogy rákényszerít benneteket a gondolkodásra! Rá kell jönnötök arra a kitün-
tetésre, hogy partnereim vagytok, és arra a felelősségre, hogy következmé-
nyei vannak döntéseiteknek!

Egy általános elvet tudok adni, amely segít fölébe emelkedni a szellemi 
zűrzavarnak.  Tanulmányozd  az  evangéliumaimat!  Ha  valamit  nem értesz 
bennük, akkor ne nyugodj meg addig, amíg problémádra értelmet megnyug-
tató választ nem kapsz! Nektek adatott  tudni az Isten országa titkait (Máté 
13;11)! Ne egyezz bele abba, hogy ez vagy az misztérium, amit nem lehet 
megérteni! Ne egyezz bele abba, hogy értelmi belátásodat alávesd emberi te-
kintélynek. Legyen az a római pápa vagy bárki, csak akkor fogadd el irányí-
tását, ha azt értelmesnek, jónak látod a magad számára!

Csak a hatalmukhoz minden áron ragaszkodók gondolják magukat egy-
folytában tévedhetetlennek! Csak ezek féltenek, szeretnek téged úgy, hogy 
büntetni kezdenek, ha nem úgy gondolkodsz, mint ők. Csak azok, akik nem 
szolgálni akarnak téged, hanem uralkodni akarnak rajtad, kívánják, hogy ne a 
lelkiismeretedre hallgass, hanem rájuk. Persze ehhez nagyon hozzásegít ben-
neteket az a szellemi restség, amely szívesebben engedelmeskedik, mint gon-
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dolkodik, mert ez kényelmesebbnek, kevésbé felelősnek tűnik. De ez nem az 
Én világom!

3. Minden külső látomás, esemény, jel arra való, hogy eszköznek hasz-
náld szereteted kibontakozásában. A Szentlélek nem a rendkívüliség lelke, 
hanem a REND lelke. Ezért minden kívülről jövő rendkívüliséggel szemben 
legyetek óvatosak!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2143.
Kérdező: BÜNTET AZ ISTEN!

1. Nincs szeretetkapocs az egyik gyermekem és én közöttem.
2. Isten büntetése ér gyermekemen keresztül?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ami kétoldalú, az kétoldalú! Neked szabaddá kell válnod gyerme-

kedtől még akkor is, ha most azt éled meg, hogy valamikor szeretetlen voltál 
vele szemben. Szó sincs róla, hogy bárkinek is joga lenne szemrehányást ten-
ni másnak egy vagy sok megbánt bűn miatt. Még a tékozló fiú testvérét is el-
marasztalja az evangélium, mert megfeledkezett a legnagyobbról, arról, hogy 
örüljön a visszatért testvérének!

A te gyermeked, bármennyire is vallásosnak tudja magát, nem megtért 
ember. Aki pedig nem megtért, attól nem lehet elvárni, hogy a Mennyorszá-
got képviselje, hogy szeretetet, örömöt és békét árasszon magából! 

Újra mondom! Szabaddá kell válnod gyermekedtől! Bármilyen nehéz, 
meg kell tanulnod, nem vezet lelked békéjének biztosítására az, ha keresed a 
vele való találkozást. Sem őt, sem családját nem szabad olyannak tartanod, 
mint akiknek te tartoznál! Kérned kell és be kell fogadnod a Szentlelket (Lu-
kács 11;13)! Ahol a Lélek, ott a szabadság (2Kor 3;17)!

2. Azt pedig verd ki a fejedből, hogy a VÉGTELEN SZERETET vala-
ha is bárkit is büntetni tudna! Ha Én arra szólítottalak fel benneteket, hogy 
nem hétszer, hanem hetvenhétszer-hétszer kell megbocsátanotok, akkor hogy 
is képzelhetné bárki is azt, hogy Isten rosszabb lenne annál, mint amit Én tő-
letek, mint jóságot, irgalmat megkívánok!

Drága Gyermekem! Tanuld meg leoldani magadról azt a megkötözött-
séget, amely abban áll, hogy fiad viselkedése, legyen az bármilyen, érinthet-
né a te boldogságodat. Isten lenne a legboldogtalanabb a világon, ha boldog-
ságát mások magatartása befolyásolhatná! Te, aki Isten képére és hasonlatos-
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ságára  teremtődtél,  szintén  olyan  boldogságra,  benső  békére  teremtődtél, 
amelyet csak magad akadályozhatsz meg magadban megkötözöttségek által.

Amint minden tárgy, ha szabaddá válik, akkor természeténél fogva a 
Föld középpontja felé hull, úgy az, aki megkötözöttségeit leoldja, természet-
szerűen az Én szívemre talál, az Én szívemre hull!

Megáldalak a SZERETET SZABADSÁGÁVAL!"
*******************************************************

2144.
Kérdező: MIT JELENTENEK LÁTOMÁSAIM?

1. A különböző színes látomásaim mit jelentenek?
2. Súlyos betegség után egy lebegő érzés vett erőt rajtam.
3. Sajnáltam, hogy vissza kell térnem a szenvedés földjére.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A tudatod és tudatalattid között fellazult gát hatására olyan hangulati 

elemek vették át a különböző képek, színek irányítását, amelyek az említett 
tanfolyam elvégzésének pozitív értékelését igazolták!

2. Minden betegség arra irányul elsősorban, hogy megfelelő önismeret-
re juttassa a beteget. Akit egy betegség megkérdez, az, ha akarja, ha nem, 
kénytelen válaszolni, reagálni arra, ami őt érte. Minden betegségnek a leglé-
nyegesebb kérdése az, hogy mit jelent számára a boldogság, mit jelent szá-
mára az, hogy Isten őt boldogságra teremtette. Aki elfogadja azt, hogy Isten 
valóban képes egy beteget is boldogítani, annak már csak azt kell megkeres-
nie, hogy hogyan boldogíthatja Isten azt, aki szenved. Ebben az állapotban 
DÖNTŐ a beteg válasza!

Ha olvasgatod az evangéliumokat, akkor alig találsz olyan helyet, ahol 
ne a szenvedőt mondottam volna boldognak! Egyértelmű tehát, hogy a bol-
dogság nem a test állapotától függ. Bár a boldogságtól nagyban függ a test ál-
lapota! Ez azt jelenti, hogy a testi betegségből történő kiút azonos a benső 
békének, a Földön elérhető igazi boldogságnak megélésével. 

Benső békéje viszont csak annak van, aki megéli, elhiszi azt, hogy Én 
benne élek, és ő békében van Velem! Tehát minden testi baj megszüntetése 
belülről indul el azáltal, hogy egymásra találtunk, talán éppen  a betegség, a 
szenvedés által!

3.  Teljesen megértem érzéseidet!  Az a rideg valóság, ami körülvesz 
benneteket, szinte maga a pokol! 'Alá szállani a poklokra', bizony nem kelle-
mes vállalkozás! Számomra is életem egyik legnagyobb vállalkozása volt! 
Az a világ, amely körülvesz benneteket, nem az Én világom! Éppen ezért 
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pusztulásra ítélt világ! Én mégsem azért imádkoztam az Atyához, hogy ve-
gyen ki benneteket e világból, hanem azért, hogy óvjon meg benneteket a go-
nosztól (János 17;15). Tehát azért imádkoztam, hogy képesek legyetek benső 
világotokat megóvni a külső világ ártó hatásaitól. Azért imádkoztam, hogy 
ne győzzön le benneteket a rossz, hanem ti győzzétek le a rosszat  a Jóval, te-
hát Velem!

Az a szeretet, amellyel Én téged szeretlek, szenvedéseid közepette is 
olyan erőforrás lehet számodra, mely által boldognak, irigylésre méltóan bol-
dognak élheted meg magadat még szenvedéseid közepette is!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2145. 
Kérdező: TÖREKEDJEM HÁZASSÁGRA?

1. Mi akadályozza lelki fejlődésemet?
2. Vállalt feladatomat házasságban vagy anélkül tudom teljesíteni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Lelki fejlődésednek egyedüli akadálya te lehetsz. Bizonyos éberség 

hiánya, bizonyos felületesség, bizonyos túlméretezése akár erődnek, akár az 
előtted álló feladatnak, bizonyos bizalomhiányból származó félelem, és még 
sorolhatnám azokat a szempontokat, amelyek ha nem is akadályozzák, de ne-
hezítik a lelkedet éltető életem kibontakozását.

Elég, ha naprakész terveid vannak. A ti életetekben nem úgy van, mint 
egy ház építésekor, ahol először az egész ház tervrajzát el kell készíteni, s 
csak utána lehet érdemben hozzálátni a felépítéséhez.

Nálatok úgy van, hogy a naprakész téglákat naprakész terv alapján kell 
egymáshoz illeszteni, s aki így tesz, az maga fog legjobban csodálkozni majd 
a végén azon, hogy Lelkem, aki irányította, milyen csodálatos  palotát vará-
zsolt azáltal, hogy hűségesek voltatok napi terveitek megvalósításához!

2.  Bizonyára úgy gondoljátok,  hogy aki akar,  az házasságra lép,  aki 
akar, az pedig magányos marad. A látszat mindenesetre ezt mutatja. Az az 
ember cselekszik legjobban, aki sem egyiket, sem másikat nem szorgalmaz-
za, nem erőlteti. A legelviselhetőbbek azok a házasságok, amelyekbe  bele-
sodródtak a házastársak. Sajnos, ilyen kevés van.

Akkor teszed legjobban, ha az előbbre említett naprakész tervet, tehát 
azt, hogy naponta mi a teendőd, és a Velem megbeszélt teendőnk hogyanját 
is megbeszéltük, elegendőnek tartod arra, hogy az Isten által elgondolt bol-
dogságod útját járjad. Ha azt látom jónak, hogy házasságban szeressük egy-
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mást, akkor lehetővé teszem számodra, el fogom vezetni hozzád azt, aki mel-
lett ezt a legoptimálisabban megteheted. De ha nem ezt látom jónak, akkor 
az lesz számodra a legoptimálisabb, ha egyedül élsz, és úgy szeretjük egy-
mást!

Csak így tud Isten abszolút első lenni életedben, tehát csak így élheted 
át már itt és most az Én békémet, az Én életemet!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2146.
Kérdező: KIÉGTEM BELÜLRŐL!

Kiégtem! Gyenge vagyok! Kérem Isten irgalmát!
HANG: "Drága Gyermekem!

Nincs igazad! A kiégett lelkű emberek nem írnak olyan levelet, amilyet 
te írtál! A kiégett emberek azok a menekülő emberek, akik képtelenné tették 
magukat az önmagukkal való szembesülésre. A kiégett emberek úgy adják át 
magukat különböző narkotikumoknak, kábítószereknek, hogy magukat meg-
ideologizálva hallani sem akarnak arról, hogy ők kiégtek! A kiégett emberek, 
míg magukat normálisnak gondolják, addig az enyéimet bolondnak tartják! 

Szó sincs hát arról, hogy te kiégett lennél! Csupán arról van szó, hogy 
ajándékaim helyett Magamat akarom adni neked! Sorsomban akarlak része-
síteni. Ez pedig kitüntetés! 

Tudom, az enyéim között gyakran vannak olyanok, akik azt mondják, 
köszönik szépen, nem kérnek az ilyen kitüntetésből! De ilyenkor nincs igaza-
tok!

Én a saját szememmel látom életedet, és nem a tiéddel. És nem is va-
gyok hajlandó a tiéddel látni, mert akkor rosszul látnék! Bár te is az Én sze-
memmel látnád a te életedet! Akkor látnád, hogy mennyire egyetlenem vagy 
te Nekem. Látnád, hogy valóban igaz: nem úgy szeretlek téged, mint min-
denkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Ezért van csak EGY belőled! De 
nemcsak! Ezért vagyok Én miattad boldog! Csak egy kicsit is megértenéd, 
hogy a boldogságom vagy, azonnal és végleg elvetnéd magadtól azokat a sö-
tét gondolatokat, hogy kiégett vagy, hogy gyenge vagy. Neked nem is kell 
kérned Isten irgalmát, mivel abban élsz!

Látod! Eszeddel nem kérted a HANG válaszát,  de szíveddel  kérted, 
ezért küldtél válaszborítékot. Én nagyon hallom a szívetek hangját! Ezt hal-
lom legjobban!

Megáldalak!"
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*******************************************************
2147.
Kérdező: VÁLLALJUNK MISSZIÓT KÜLFÖLDÖN?

Vállaljunk-e missziós munkát külföldön?
HANG: "Drága Gyermekem!

Először beszélek egy ELV-ről, utána a kivitelezésről.
1. Nincs annál szebb elhatározás és életátadás, mint az, ha valaki min-

dennek hátat fordít, aminek hátat fordíthat, és így követ Engem.
Szegényeket  szolgálni,  ez  az  egyik  legegyértelműbb  kívánságom, 

amely kiolvasható az evangéliumaimból. Az ilyen vállalkozásban tisztán és 
csorbítatlanul megvalósul az, amit valamikor így fogalmaztam meg: "Amit 
egynek tettetek, Nekem tettétek!"

Kivétel nélkül minden földi halandónak ezt kellene megcéloznia! Aki 
nem ezt teszi, az nem ismeri sem az Atyát, sem Engem! Lelkem leghőbb vá-
gya az, hogy az Én odaadottságom bennetek saját odaadottságotokká váljék!

Tehát csak áldásomat tudom adni az olyan gondolatra, elhatározásra, 
amelynek lényegéhez tartozik az olyan odaadottság, amiről ezt mondottam: 
'Aki elveszíti életét Értem és az örömhírért, megnyeri azt az örökéletre!' 

Elvben tehát az egyik legoptimálisabb formát választja saját lelkének 
boldogsága, üdvössége érdekében az, aki a szegények szolgálatába, szolgála-
tára áll!

2.  Ennek  gyakorlati  megvalósítása  viszont  nem mehet  hűbelebalázs 
módjára!

Azok az érvek, amelyek családi, rokoni, baráti körökben elhangzottak, 
inkább erősítik elhatározásotokat, semmint gyöngítenék. Amiket felsoroltál 
leveledben, annyira gyenguska, éretlen érvek, hogy nem kell, sőt nem is sza-
bad ezeket komolyan venni. (Ilyenek: Gondoskodjon a szegényekről a kor-
mányuk; ti magatokkal törődjetek; mi lesz öreg szüleitekkel, stb. Ezek mind 
nagyon komolytalan érvek!)

Fontos viszont az, hogy először egy-két hónapra vagy hosszabb próba-
időre  vállaljátok  azt  a  környezetet,  azokat  a  körülményeket,  személyeket, 
munkát, amire Irántam való szeretetből ráteszitek az életeteket! Nem szabad 
hát azonnal és mindent felégetni magatok mögött! Ez nem kishitűség, hanem 
bölcsesség! Ha viszont csak a mindent felégetéssel vághattok bele, akkor ezt 
is vállalnotok kell, de erre ellenállhatatlan benső sürgetést kell hogy érezze-
tek! 
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Tehát az okosság, az óvatosság, a  bölcsesség nagyon fontos! Itt, a ti 
országotokban is vannak Teréz anya leányai! Ők is alkalmasak bizonyos ta-
pasztalatok átadására. Ők is lehetnek eszközei az Én gondviselő szeretetem-
nek, hogy kitisztuljon bennetek az, hogy ki vagyok Én, kik vagytok ti, és mi-
lyen szolgálatra jelentkezhettek annak a Szentléleknek irányítása alatt,  aki 
mint minden erő és bölcsesség  forrása él bennetek.

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2148.
Kérdező: SZERETNÉK JÓ GYERMEK MARADNI!

1. Szüleimnek nem szimpatikus a vőlegényjelöltem.
2. Szeretnék szüleimnek is jó gyermeke maradni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azon ne csodálkozz, hogy szüleid más szemmel nézik választotta-

dat,  mint  te!  Szüleid azt  látják,  hogy  veszítenek általa,  te  pedig azt,  hogy 
nyersz általa! És ez így is van! A gyümölcs, ha jót akar magának, le kell hogy 
hulljon a fáról! A gyümölcsnek nem szabad ebből problémát csinálnia! A fa 
akkora problémát csinál ebből, hogyha másképpen nem megy, akkor külső 
erő kényszeríti őt ennek tudomásul vételére. Jön a hideg, a fagy, és akkor, ha 
akarja, ha nem, lehullatja még a leveleit is!

Amint a szülői szeretet, úgy a gyermeki szeretet is csak bizonyos felté-
telek mellett szeretet. E feltétel pedig az, hogy egyiknek sem szabad átlépnie 
saját szabadságkörét. Kizárólag neked van jogod arra, hogy mint felnőtt em-
ber, eldöntsd saját sorsodat! Ebbe még Isten sem szólhat bele úgy, hogy gá-
tolhatna téged! Hát akkor hogyan szólhatnának bele szüleid!?

2. Neked nem arra kell törekedned, hogy jó gyermeke légy szüleidnek, 
hanem arra, hogy jó gyermeke légy Istennek, aki lelkiismereteden keresztül 
feltétlenül irányítani akar téged! Te a szüleidet nem akkor szereted, ha azt 
akarod, amit ők, hanem akkor, ha azt akarod nekik, amit Én akarok! Én pe-
dig egyértelműen azt akarom, hogy fájjon nekik az, ha nem azt akarják, amit 
Isten akar nekik! Akkor nem szeretném őket, ha nem fájna nekik az, ami Ne-
kem fáj. Nekem pedig feltétlenül fáj, ha át akarják lépni szabadságkörüket.

Te akkor vagy jó gyermeke szüleidnek, ha tanácsot kérsz tőlük, taná-
csukat átgondolod, és nem az ő tanácsuk miatt, hanem a te belátásod szerint 
döntesz magad élete felől. Ők nem azért neveltek fel téged, hogy te  hálás  
légy nekik, hanem azért, mert e nélkül elkárhoztak volna! Ők sem és te sem 
felelsz másért, csak magadért!
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Számodra nem lehet fontosabb, mint az, hogy Bennem szíved békéjét 
megtaláld, megőrizd, és erről tanúskodj mások előtt is!

Ha szüleid valóban szeretnek téged, akkor úgy fogadnak el,  amilyen 
vagy, és jövendőbelidet is úgy fogadják el, amilyen! Ha nem ezt teszik, akkor 
sem téged, sem jövendőbelidet,  sem Engem nem szeretnek, hanem csupán 
korlátolt önmagukat,és ez előbb-utóbb  mindannyitokat megmérgezi!

Légy hű Hozzám, és tégy úgy, ahogy akarsz!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
2149.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL

1. Újjászülettem-e már?
2. Őrangyalomnak mi a véleménye rólam?
3. Szeretnék tisztán látni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az eddig megjelent HANG-könyvek gyakran írnak az újjászületés-

ről. Ha elolvasod ezeket, akkor tudni fogod, hogy mindaz, aki őszinte szívvel 
és amennyire csak képes, olyan átéléssel elmondja Nekem, hogy elfogad En-
gem Urának, Megszabadítójának, tehát ilyen vagy ehhez hasonló imában be-
fogad Engem önmagába, arra azt lehet mondani, hogy ő megtért. Aki pedig 
megtért, azt az Én Lelkem újjászüli! 

Az Engem befogadásnak kijelentése akkor igaz, ha attól kezdve nem-
csak legalább egyszer, ennek  évfordulója napján megünnepli az újjászületett 
ezt a napot, az ilyen megtérését, de hozzálát ahhoz is, hogy az Én gondolko-
dásom szerint kezdi átalakítani saját gondolkodását.  Ez utóbbi fölvállalása 
nélkül nincs megtérés, nincs újjászületés!

2. Őrangyalod véleményét mindennap megkérdezheted tőle. A HANG 
első kötetében  részletesen leírattam a párbeszéd-imának a módját.  Párbe-
széd-imában tisztán és világosan választ kaphatsz őrangyalodtól arra nézve, 
hogy megvan veled elégedve vagy sem!

Így, a HANG válaszain keresztül nem is lehet véleményt mondani ró-
lad, mivel naponta változhat a magatartásod, s ami az egyik nap igaz lehet, 
nem biztos, hogy a másik nap is igaz!

3. Én is azt szeretném, ha tisztán látnál. Ez nem Rajtam múlik! Neked 
kell többet imádkoznod, gondolkodnod, tehát tanulnod Felőlem! A Biblia és 
a HANG-könyvek nagyon alkalmasak arra, hogy általuk tisztuljon látásod.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
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*******************************************************
2150.
Kérdező: NEM ÉRTEM SORSOMAT

1. Miért történnek velem, amik történnek?
2. Miért kerültem kapcsolatba nálam sokkal idősebbel?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Véletlenek nincsenek! Ezt te is tudod. Azok az események, amelyek 

mindig keresztté  formálódnak számodra,  azért  történnek, mert  nem előtte, 
hanem utólag fordulsz Hozzám. Engeded, hogy sok-sok hatás érjen, s nem 
arra van legfőbb gondod, hogy Én helyeslem vagy nem helyeslem elgondolá-
saidat! A gyerekes magatartás nem azonos az Isten gyermekeinek magatartá-
sával! Az gyerekes dolog, ha valaki engedi, hogy érzelmei, hangulatai irányí-
tása alatt  álljon.  Az Isten gyermekeinek magatartását  elolvashatod Lukács 
9;23-25-ben.

Drága Gyermekem! Ti  az eget akarjátok irányítani  földi  vezérléssel, 
holott az volna rendjén, hogy vállaljátok azt, hogy titeket égi vezérlés irányít-
son! 

2. Minden ember képes nyitottságra és lezártságra egyaránt. Ha nem 
így lenne, akkor nem lenne sem tanulékonyság, sem hűség a világon. Az, 
hogy mindkettőből kevés van, azért van így, mert nyitottak vagytok olyankor, 
amikor lezártnak kellene lennetek, és zártak vagytok olyankor, amikor nyi-
tottnak kellene lennetek!

Ha nem lettél  volna nyitott  az említett  kapcsolatra, akkor most  nem 
lenne ez a kapcsolat. Az egészen biztos, hogy senki boldogsága nem épülhet 
másnak a boldogtalanságára! A házasság Isten gondolatában ezért monogám 
és egyszeri! Egyetlen házasságot is lehet boldogtalanná tenni, de elváltak há-
zassága soha nem lehet felhőtlen. Egyetlenné csak egyetlent lehet tenni! En-
nek belátására nem kell nagy szellemi erőfeszítést tenned!

Ha valakit elhagytak, az megtalálhatja másikban szíve békéjét. De aki 
elhagyott valakit, az valamiképpen mindig menekülésben marad.

Két ember kapcsolata annyiban lehet harmonikus, amennyiben Velem 
való kapcsolatuk élő, tehát döntéseikben mindig az a legfőbb szempont, hogy 
Általam, Velem és Bennem döntsenek életük, szeretetük kibontakozására.

Ha a fentieket átgondolod, talán meg fogod érteni, hogy mit is jelent a 
megtérés, a gondolkodás-átalakítás, a Velem járás!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************
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2151.
Kérdező: URAM, IRGALMAZZ!

Bűnbocsánatot és bátorítást kérek!
HANG: "Kedves Barátom!

Csak megbocsátó Isten van! Az Isten azért végtelen szeretet, mert min-
dig, mindenkinek a legjobbat akarja. Istennek nem az fáj, hogy Őt megbánt-
ják, mint ahogy egy jó embernek sem az fáj, ha őt megbántják, hanem az, 
hogy aki bánt, az miért  rossz, miért tesz önmagának olyan rosszat,  amiért 
egyszer felelnie kell. Ez fáj annak, aki JÓ!

Isten tehát azért szenved, mert szeret mindenkit, és ezért fáj neki az, 
hogy vannak olyan teremtményei,  akik nem Őt, a szeretetet,  hanem a Go-
noszt, a gyűlöletet engedik be magukba, holott az csak boldogtalanságot tud 
teremteni azok szívében, akik oda beengedték őt.

A félelmed a gonosztól nem más, mint tudatlanságod következménye. 
Tudnod kell, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik. A gonoszok 
energiája nem árthat az Isten gyermekeinek. Ha árthatna, akkor ők erősebbek 
lennének, mint  az Isten,  ez  pedig káromkodás!  Istennél  hatalmasabb,  erő-
sebb, jobb, végtelenül irgalmasabb senki sem lehet a világon!

Bármi történik veled, arra kell gondolnod, hogy az miért jó neked!  Na-
gyon természetes,  hogy Én csak jót  engedek meg az enyéimnek! Amit  te 
rossznak látsz,  az  azért  rossz  neked,  mert  annak látod!  Ha kérsz  Engem, 
hogy segítsek neked meglátni a rosszban a jót, akkor segíteni fogok, és felol-
dódik minden félelem benned.

Hidd el, hogy amíg az Enyém vagy, addig a Győztes oldalán állsz! En-
gem véletlenül nem lehet megtagadni! Ne félj hát attól, hogy te esetleg vélet-
lenül  megtagadsz  Engem,  s  akkor  már  nem állsz  védelmem  alatt.  Te  az 
Enyém vagy és Én a tiéd! Ha ezt elhiszed, akkor át tudom adni neked az Én 
békémet! Nekem ez hő vágyam!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

2152.
Kérdező: NÉHA SOK A SZERETETEM

1. Sorozatban érnek a bajok.
2. Sok szeretet gyülemlett fel bennem. Hogyan adjam ki?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amit te "bajok"-nak mondasz, azok olyan talentumok, lehetőségek, 

amelyeknek helyes felhasználása gyorsítani tudja lelki fejlődésedet, s helyte-
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len felhasználása pedig vissza tud vetni téged azon az úton, amelyen járnod 
kell.

Mivel az Istent szeretőknek minden javukra válik, ezért komolyan föl 
kell  tenned magadnak a kérdést,  hogy valóban mit  is  jelent  számodra az, 
hogy Istent szerető vagy. Az még egyáltalán nem jelent Isten iránti szeretetet, 
ha valaki hiszi Isten valóságát. Amint Jakab apostol levelében olvashatod, az 
ördögök is hisznek (Jakab 2;19). Ez nemcsak azt jelenti, hogy a hitetlenek 
rosszabbak az ördögöknél, hanem azt is, hogy nem elég Isten valóságában 
hinni.

Te nemcsak hiszel Istenben, de szeretsz is Engem! Ezért nem képtelen-
ség elfogadnod azt,  hogy Isten a körülményeknek is  Istene azok számára, 
akik szeretik Őt! Ahhoz, hogy ez megvilágosodjék előtted, el kell kezdened a 
gondolkodás-átalakítást! Ennek kiinduló pontja az a szilárd hit, hogy az Is-
tent szeretőknek minden a javukra válik. Ebből kiindulva, minden "baj" be-
következtekor te csak ezt kérdezheted: "Ez miért jó nekem!" Ha nem is tu-
dod világossá tenni magadnak, hogy neked az jó, de odáig semmi esetre sem 
juthatsz, amíg Engem szeretsz, hogy az neked nem jó!

2.  Nincs  felgyülemlett  szeretet!  A szeretet  egy olyan állapot,  amely 
mindig, mindenkinek, mindenhol jót akar. A szeretet nem azonos a szeretet 
cselekedeteivel! A szeretet nem más, mint a benned élő Isten! Ő nem tud fel-
gyülemleni! Isten maga a Mennyország! Isten maga a benső béke! Az szeret 
helyesen, aki ezt, tehát Őt hordozza magában. Az a szeretet, amit te annak 
gondolsz, sokkal inkább önzés, mint önzetlenség! Pontosan ezt fogalmazta 
meg Pál apostol a SZERETET HIMNUSZ 13;3 versében! Olvasd el, és vilá-
gos lesz előtted, hogy az, amit te szeretet szó alatt értesz, az nem azonos az-
zal,  amit  a  Szentlélek  ért  e  szó  alatt!  Ezért  nélkülözhetetlen  a  gondolko-
dás-átalakítás! E nélkül nincs boldogság!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2153.
Kérdező: SOKAT HARCOLOK

1. Anyámmal sok harcom van.
2. Valóban rossz oldalra vittek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenkinek meg kell vívnia a maga  szabadságharcát!  A szülői 

szeretet  a legtöbb esetben jogot formál  arra,  hogy uralja gyermeké! Ezt  a 
megkötözöttséget még saját édesanyám, Mária sem tudta önmaga leoldani 
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magáról. Szükség volt arra, hogy Én keményen lépjek föl vele szemben is. 
Ha elolvasod az evangéliumokban azokat a részeket, amelyek kettőnk kap-
csolatát írják le, akkor magad is meggyőződhetsz arról, hogy anyámnak sem 
volt könnyű átlépni a vérségi kötelék lehúzó erejét! Szinte Anyám megtaga-
dásáig kellett eljutnom, hogy segítsek neki (Máté 12;48-49)! Neked is vállal-
nod kell tehát e szabadságharcot! Ez nem szeretetlenség, hanem hűség a lel-
kiismeretedhez! Hűség a benned megszólaló Isten hangjához!

2. Soha ne hidd, hogy bárki is rossz oldalra vihet bárkit is! Ilyen nincs! 
Nemcsak azért, mert az Istent szeretőknek minden javukra válik, tehát még 
az ördög minden próbálkozása is,  hanem azért,  mert az ártó erők energia-
szintje soha nem képes feltornászni magát az Isten gyermekeinek energia-
szintjére! Az angyalok, tehát a jó szellemek képesek saját energiaszintjüket 
letranszformálni a ti energiaszintetekre, s így segíteni tudnak benneteket, de 
a gonosz erre soha nem képes! Ezért mondhattam: "Bízzatok, Én legyőztem 
a világot!" (János 16;33).
 Tehát, aki neked azt akarta bebeszélni, hogy valami  rossz hatása mű-
ködhet  benned ártalmadra,  abból  nem a Szentlélek  beszélt!  Hidd el,  te  a 
Szentlélek temploma vagy, és e templomot rajtad kívül senki és soha meg 
nem fertőzheti semmiféle rosszal!

Amíg szándékod az, hogy higgy Bennem, hogy szeress Engem, addig 
te a Győztes oldalán állsz! Tudatlanul, véletlenül, mások hatására senki nem 
lehet az Én ellenségem, önnönmaga ellensége!

Nagyon szeretlek! Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2154.
Kérdező: TESTVÉREM MEGHALT.  ANYÁM VIGASZTALAN! 

1. Egy meghalt testvéremről kérdezem a HANG-ot.
2. Édesanyám sokat sír, és hívja vissza őt.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Mint  tudod,  nem üres  lappal  születtek  le  a  Földre.  Mindenkinek 

egyéni karmája, sorsvonala van, de mindenki megegyezik abban, hogy sors-
vonalát  meg kell  tanulnia  úgy kezelni,  hogy szíve  békéjét  megőrizze.  Ez 
minden embernek egyaránt a feladata!

Testvéred olyan karmával született, amelynek elviselése szinte rákény-
szerített egy olyan szellemi kapacitást, amely biztosította számára azt, hogy 
nem tehetett arról, amit nem tett helyesen! Így aránylag kevés felelősséget 
kellett vállalnia földi életében. Ezért ő most sokkal boldogabb, mint volt a 
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földi életének akár legboldogabb pillanataiban is! Miatta tehát ne aggódja-
tok!

2. Ami pedig édesanyád fájdalmát illeti, hát arról neked is tudnod kell, 
hogy ennek az ő tudatlansága az oka. Mindaddig, amíg be nem látja, hogy Én 
jobban szeretem fiát, mint ő bármikor is szerethette volna, nem lehet segíteni 
a baján!

Az a hit, amely nem képes boldogítani valakit, az Tőlem idegen hit! 
Bennem az  hisz  helyesen,  aki  nemcsak  nem szomorkodik,  amikor  valaki 
meghal a családjából, hanem szinte várja, hogy mielőbb ő is sorra kerüljön, 
mert a földi élet soha nem volt és nem is lesz Mennyország! Aki jobban sze-
retne itt  maradni, mint Velem a mennyek országában lenni, az nem szeret 
sem Engem, sem önmagát helyesen. De nem szereti  azokat sem helyesen, 
akiket vissza szeretne hívni innen az örök boldogság hazájából abba a sira-
lomvölgy világba, amit elhagyott.

Szeretném,  ha  örömforrás  tudnék lenni  számotokra  itt  a  Földön,  és 
örök boldogságotok megvalósítója az Égben!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2155.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL SZERETNI!

Szeretném jól kezelni beteg, öreg, házsártos férjemmel a 
kapcsolatunkat.

HANG: "Drága Gyermekem!
Három kis csomag felbontását kérem tőled.
1. Senki nem felel a másik emberért, csak önmagáért. 
2. Senki nem jött üres lappal a Földre.
3. Istennek egyetlenje vagy.
Most segítek e három csomag kibontásában. De e csomagok tartalmá-

ban elmélyülni helyetted Én nem tudok! Veled és érted mindent, de helyetted 
semmit!

1. Nekem sem azért kellett mindent megtennem, amit megtettem, hogy 
boldogok legyetek, hanem azért, hogy Én boldog legyek (Lukács 24;26). En-
nek lehet következménye az, hogy ti is boldogok lehettek. Lehettek! De egy-
általán nem biztos, hogy azok is lesztek az Én odaadottságom által! 

Nektek sem azért kell mindent megtennetek, hogy mások boldogok le-
gyenek, hanem azért, hogy ti boldogok legyetek. A kettőnk mindent-megtéte-
le között azonban van egy lényeges különbség. Ez pedig az, hogy az Én min-
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dent megtevésem által, amit saját boldogságom érdekében a ti  javatokra is 
tettem, már tudhatjátok, hogy nektek mi a teendőtök saját boldogságotok ér-
dekében a másért élés által. Én tehát kirajzoltam elétek azt a szabadságkört, 
amelybe ha beléptek,  akkor megértitek azt,  hogy az önszeretet  csúcsérték! 
Felelősségeteknek van határa,  és csak e határon belül lehet megtalálnotok 
boldogságotokat, tehát azt a szívbékét, ami a Földön az elérhető legnagyobb 
boldogság!

Meg kell tanulnod nem személyekben, hanem feladatokban gondolkod-
ni!

A nem személyekben, hanem feladatokban való gondolkodás nem teszi 
személytelenné szívetek szeretetének kiáradást, hanem szabaddá tesz benne-
teket, s így valóban a Szentlélek tud szeretni másokat bennetek (2Kor 3;17)!

E szabadságkörön belül természetesen fáj neked az, hogy az, akit így 
szeretsz, hálátlan és házsártos, de e fájdalom az Én fájdalmam benned, s így 
ez is kitüntetés számodra! 

Az  evangéliumokban  Én  soha  nem mondottam  azt,  hogy boldogok 
azok, akiknek nincs fájdalmuk! Sőt! Pontosan az ellenkezőjét  mondottam! 
Azokat neveztem boldogoknak, akik sírnak, akiket bántanak Miattam!, tehát 
azért, mert nem hajlandók arra, hogy mások gonoszságát, helytelen magatar-
tását szívükön viseljék, csupán a vállukon viszik, mint Én tettem a keresz-
temmel, tehát a ti gonoszságotokkal, helytelen viselkedésetekkel! Ezért jog-
gal  utasítottam  vissza  az  Engem  szerető  asszonyok  empátiáját  (Lukács 
23;28)!

Ha megérted azt, hogy csak önmagadért felelsz, akkor megérted azt is, 
hogy a boldog Istennek csak boldog gyermekei lehetnek! A megváltás éppen 
azt jelenti, hogy az, aki megváltottnak tudja magát, az minden rossztól meg-
váltott, tehát minden szituációban csak azt kérdezheti önmagától, miért jó az 
neki, amit nem jónak él meg! Az Én Földre-jöttömnek kulcsszava az volt, 
amit  első nyilvános  működésem elején fogalmaztam meg:  "Alakítsátok  át 
gondolkodásotokat" (Márk 1;15)!

2. Mindenki lelki sebekkel jött le a Földre, hogy itt elinduljon a gyó-
gyulás útján. E téren a pszichológusok az emberi élet lámpását általában csak 
akkumulátorra  kötik,  s  ezek  az  energiaforrások idővel  lemerülnek,  idővel 
használhatatlanná válnak.  Aki Velem köti  össze magát,  az kimeríthetetlen 
erőforrás birtokába kerül, mert amikor azt mondottam, hogy aki szeret En-
gem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk nála (Já-
nos 14;23), akkor ezt Én halálosan komolyan gondoltam, s azt már nem is 
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kell magyaráznom, hogy Én soha nem vagyok erőmön kívül! Tehát Nálam 
nélkül előbb-utóbb semmit sem tehettek, de Általam, Velem és Bennem min-
denre képesek vagytok (Márk 9;23)!

Én csak felajánlani tudom nektek szívbékémet, de átadni nem tudom, 
ha nem akarjátok átvenni. Én arra a mondatomra is rátettem egész életemet, 
amely így hangzott el: "Jöjjetek Hozzám, mindnyájan, akik elfáradtatok, s az 
élet terhét hordozzátok,  és Én megenyhítelek titeket" (Máté 11;28)! Ennél 
többet te sem tudsz tenni társad érdekében! Csak felajánlani tudod számára a 
megoldást, de elfogadtatni vele nincs hatalmad! Nekem sincs!

3. Valóban egyetlenem vagy! A világon soha senkit nem szerettem, és 
nem is fogok szeretni úgy, mint téged! EZ KELL LEGYEN A TE ERŐFOR-
RÁSOD! Gyakran gondolj erre! Ezért nem lesz soha belőled még egy! De te 
örökké leszel!  Szívem szerelmének olyan egyetlen virága vagy, akit  egész 
angyalsereg ápol, gondoz, vigyáz! Már itt a Földön mindent javadra engedek 
csak meg! Az ártó erők energiaszintje soha nem éri el szívem, szíved, tehát 
szívünk energiaszintjét! Erődön felüli kísértébe soha nem engedlek kerülni! 
Mérhetetlen szeretetem azért nyúlt le utánad a Földre, hogy vezesselek Lel-
kemmel abba az országba, ahol a beléd költözött életem világossága az örök 
világosság honában találja meg végső otthonát. 

Értsd meg! Rövidke időre otthont akarok találni nálad, hogy te örökkön 
örökké otthonra tudj találni Nálam!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2156.
Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MÁRIÁRÓL!

Máriáról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Mária az Én Édesanyám! Én soha semmit nem tettem meggondolatla-
nul. Azért választottam Őt édesanyámul, mert azt is akartam, hogy mindenki, 
aki önmagát az Én testvéremnek tudja, fogadja el Őt anyjának! Természete-
sen a kegyelmi rendben!

Mint tudod, Nekem van egy Titokzatos Testem. Ez az Én Egyházam! 
Ennek a Titokzatos Testnek Én vagyok a FEJE, ti pedig tagjai vagytok. Így 
már magától értetődő, hogy aki a FEJNEK anyja, az anyja a tagoknak is.

Azok a bibliai részek, amelyeket te idézel, arra szolgálnak, hogy a testi 
kapcsolatot ne tegye senki a kegyelmi kapcsolat elé! Anyámmal kapcsolat-
ban Nekem nem az volt a feladatom, hogy Mária-tiszteletet hozzak létre, ha-
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nem az, hogy példát adjak nektek, hogy hogyan viselkedjetek földi édesanyá-
tokkal! Sajnos, kevés kivétellel, az anyák nagyon meg vannak kötözve gyer-
mekeikkel,  és ez nem helyes! Anyámnak is  meg kellett  tanulnia,  hogy az 
nem lehet számára előny, hogy Én vagyok a gyermeke! Természetesen hát-
rányt sem! Neki is növekednie kellett abban a Rám figyelő, szolgáló szeretet-
ben, amely az Én Lelkem jelenlétét jelentette benne! Nektek is meg kell ta-
nulnotok, mint neki, hogy sem gyermekeitekkel, sem anyátokkal ne legyetek 
megkötözöttek! 

Az nyilvánvaló  volt  Számomra,  hogy aki  Engem szeret,  az  szeretni 
fogja anyámat is, tehát erre nem kellett külön felhívni senkinek a figyelmét.

Isten szeretetének kibontakozása bennetek az egymás iránti kapcsolat 
tisztításában, ápolásában, felhasználásában tud megtörténni. Szeressétek na-
gyon égi Anyátokat! Ő ma is azt mondja nektek, amit a kánai lakodalomban 
mondott a szolgáknak! Rám mutatva monda nekik: "Amit mondd, tegyétek!"

Ne állítsd Máriát egy sorba másokkal! Isten ugyan nem személyváloga-
tó,  de szerepeket kiosztó! Olyan minőségi szerepet,  amilyet  Mária kapott, 
senki nem kapott a világon Istentől! 

Én Istentől Márián keresztül jöttem hozzátok. Rajta keresztül, és nem 
máson vagy másokon keresztül! Gondolod, hogy te jobb utat tudsz kitalálni 
ahhoz, hogy Istenhez juss, mint azt, amit Én találtam felétek? Mária nélkül 
Én nem lehettem volna a Földön. Gondolod, hogy Nélküle te közelebb le-
hetsz Hozzám, mint általa? Ha így gondolod, meg kell mondanom, hogy nem 
jól gondolod! A szerep nemcsak kitüntetés, hanem felelősség is! Az általad 
felsorolt szentek ezred-annyira sem teljesítették jól szerepüket, mint Mária!

Arra a kérdésedre pedig, hogy miért kell Máriához imádkozni, már el-
mondtam a HANG 1. kötetében, de másutt is tudomásotokra hoztam, hogy a 
szeretet Isten iránt az egymás iránti segítésben tud csak kibontakozni. Boltba 
sem viszlek el közvetlenül, pedig megtehetném, ha elutazol valahová, akkor 
is igénybe kell venned mások szolgálatát, pedig e téren is megkímélhetnélek 
ettől. Egyáltalán, ha élni akarsz, akkor ez csak mások felhasználása által va-
lósulhat meg. Másképpen nem lehetséges! Az egymáshoz tartozást nem sza-
kítja szét a halál sem, mert aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem (Já-
nos 11;26)! Így az istenszeretők egymásba kapcsolódva teszik lehetővé a ma-
guk számára, hogy kibontakozzék bennük az Én Lelkem szeretete! 

A "másvilágra" jutottakkal való kapcsolatotok élő kapcsolat! Ápoljátok 
hát, mert az életet ápolni kell!
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Természetesen a helytelen Mária-tisztelet  az helytelen lelkületből fa-
kad! Sőt! Fajulhat egészen a bálványimádásig. Ezt Mária fájlalja a legjob-
ban! 

Újra a HANG 1. kötetére hívom fel figyelmedet. Akinek Máriával jó a 
kapcsolata, annak Velem is jó a kapcsolata. Akinek Velem jó a kapcsolata, 
annak Máriával csak tudatlanságból lehet helytelen kapcsolata. De a tudat-
lanság soha nem volt, és nem is lesz erény! 

Ma Máriának szinte második földi életének lehettek tanúi. Sajnos nem 
hallgattok rá. Sem Lourdes-ban, ahol reggelenként jelent meg, sem Fatimá-
ban, ahol délben jelent meg, sem Medjugorjében, ahol már több mint 16 éve 
mindennap este jelenik meg ma is! Úgy tűnik, hiába! Ő mondja a magáét, te-
hát azt, hogy hallgassatok Rám, ti pedig mondjátok a magatokét, tehát hogy 
Ő hallgasson rátok. Ezt szoktátok süketek párbeszédének mondani!

Drága Gyermekem! Maradj nagyon józan, de tanulj meg látni a szíved-
del is!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2157.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

Sokszor nem látok elég tisztán.
HANG: "Drága Gyermekem!

A tisztánlátás a tanulás gyümölcse. A tanulás a tanulékonyság gyümöl-
cse. Akkor vagy tanulékony, ha lehetőséget adsz magadnak arra, hogy az ol-
vasottakat, a hallottakat, a látottakat feldolgozd magadban. Soha nem szabad 
a minőség rovására a mennyiségre tenni a hangsúlyt. 

E szó: mennyi, az anyag felé húz benneteket. E szó: milyen, a szellemi 
szférák felé tereli figyelmeteket. Az az ember, akinek sok félbemaradt mun-
kája  van,  nemcsak  szellemileg,  de  jellemében  is  széttöredezett  ember.  A 
Szentlélek az, aki még az isteni háromságot is EGY-gyé teszi! Aki engedi, 
hogy Lelkem irányítsa őt, mindig abban az EGY-ben akar teljességre jutni, 
amivel éppen szembesül. Nagyon fontos tehát, hogy a tanulásban megállapo-
dott légy! 

Nem mindent, csak egyet kell mindig feldolgoznod azok közül a prob-
lémák közül, amelyekkel szemben találod magadat.

Meg kell tanulnod világosan megfogalmazni magadnak, hogy mi az, 
amiben jobban, tisztábban, egyértelműbben akarsz látni. Föl kell hagynod az 
általánosításokkal.  Komolyan  foglalkozni  csak  konkrét  dolgokkal  lehet! 
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Mindig a jelen nap foglaljon le, és ne a holnap! Az Isten is időigényes! Nem 
a felszínen siklani, hanem a mélybe merülni kell  megtanulnod!

Meg kell  tanulnotok megállni,  elcsendesedni, relaxálni,  és megérteni 
azt, hogy mindig csak azt kell megtenni, ami megtehető. A fantáziálás nem-
csak időt, de energiát is rabol tőletek azáltal, hogy sikerélményeket tud nyúj-
tani minden reális alap nélkül.

Nekem leghőbb vágyam az, ami nektek! Az, hogy boldogok legyetek! 
Az előbb elmondottak ebben nyújtanak segítséget neked!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2158.
Kérdező: SOKAT SZENVEDEK SZERETTEIMTŐL

1. Gyermekeim sérelmei gyakran bántanak.
2. Anyám utolsó szavai égnek bennem!
3. Évek óta betegséggel küszködöm!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nekem is fáj  az,  amikor valaki valakit  bánt. Tehát Én szenvedek 

benned olyankor, amikor fáj az, amit rossznak ítélsz meg. Ha ezt fel tudod 
fogni úgy, mint az Én sorsomban való osztozást, tehát mint kitüntetést, akkor 
nagy erőnek kerülsz birtokába! Nem a fájdalmad csökken ugyan, de erőd nö-
vekszik, s így szenvedésedben is megmarad a szívbékéd. Az ilyen szenvedé-
sekre mondottam: "Boldogok, akik szomorúak!" (Máté: 5;4)

2. Csak pozitív szavakat szabad engedni állandósulni magatokban. Az 
tesz legjobbat önmagának, aki az Én szavaim,  kijelentéseim közül választ 
magának olyan életigét, amely végig kíséri őt az életén! Ilyen például: ' A hí-
vőnek minden lehetséges !' (Természetesen, ami a szeretet körén belül van! 
Márk 9;23) 

3. Minden betegségről tudnod kell,  hogy az nemcsak kereszt,  hanem 
kulcs is! Az önismeret kulcsa elsősorban, jóllehet, aki beteg, az aránylag reá-
lis ismeretet kap környezete szeretetéről is! 

De mindenek előtt az önismeret kulcsa! Ha valakiben megszűnik a zú-
golódás betegsége ellen, tehát olyan lelki szintre jut, amelyen megvilágoso-
dik előtte az az igazság, hogy a betegség erkölcsileg, tehát a boldogságot ille-
tően nem rosszabb az egészségnél, és mivel az egészség mérhetetlenül több 
felelősséget hordoz, mint a betegség, ezért erkölcsileg nem jobb a betegség-
nél, annak betegsége is gyakran megszűnik, mivel minden testi betegség va-
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lami lelki sérülésnek külső tünete. S ha megszűnik a lelki sérülés, akkor ér-
telmét veszti a testi betegség, mert nincs mit jeleznie!

Drága Gyermekem! Bízzál jobban abban, hogy nemcsak tudnak rólad 
Isten országában,  de drukkolnak is  érted!  Angyalaim veled  vannak!  Kérd 
gyakrabban segítségüket! Ők nagyon tisztelik szabadságodat, és sokkal töb-
bet tudnak tenni érted, ha erre nekik kéréseddel szabad utat adsz!

Nagyon szeretlek, és várom, hogy hittel, bizalommal vedd át Tőlem azt 
a szívbékét, amit a világ nem adhat, és el sem vehet attól, aki ezt átvette Tő-
lem!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2159.
Kérdező: SOK KÉRDÉSRE VÁROK VÁLASZT!

Tizenegy különböző kérdés.
HANG: "Gyermekem!

Eddig már több, mint tízezer kérdésre válaszoltam. Ha elolvastad volna 
az eddig megjelent HANG könyveket, tán nem is volna már kérdésed. Én 
azért íratom le ezeket, hogy ezek olvasása folytán meg tudjátok valósítani 
első  és  legfontosabb  kérésemet,  amelyet  nyilvános  működésem  kezdetén 
mondottam:  "Betelt  az  idő,.......  alakítsátok  át  gondolkodásotokat!"  (Márk 
1;15)

De nem zárkózom el azok elől sem, akik sok kérdést tesznek fel. Há-
rom kérdésre  mindenkinek  válaszolok,  de nagyon fontosnak tartom,  hogy 
foglalkozzatok az eddig leközöltekkel!"
Kérdező:

1. Jövőmet kilátástalannak látom.
2. Mi a feladatom?
3. Párkapcsolatban szeretnék tisztábban látni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két  nagy kísértés  környékez meg téged is.  Két olyasmire tesztek 

gyakran nagy hangsúlyt, ami nincs, s közben kicsúszik életetek egyetlen lé-
nyege, ami van. Az a kettő, ami bizonyos értelemben nincs, a múlt és a jövő. 
Az az egy, ami a lényeg, a jelen! 

A reális gondolkodású ember számára a jövő tehát soha nem lehet kilá-
tástalan, csak beláthatatlan! Azt sem tudod, hogy holnap mi lesz veled! Azt 
sem tudod, hogy egy pár hónap múlva élsz-e még!
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A jövőhöz való olyan hozzáállás, amelyet te megfogalmaztál, lebénítja 
benned a remény alkotó erejét. Azt pedig tudomásodra hozom, hogy a lelki 
AIDS, mely mindenkor forrása a testi AIDS-nek, nem más, mint a reményte-
lenség! 

Bennem hinni és reménytelennek lenni,  ez  szöges ellentmondás! De 
meg kell mondanom, hogy aki nem hisz Bennem, az valóban értelmetlen éle-
tet él! Valójában nem is lehet annak életét életnek mondani! Az ilyen ember 
mindig bódulatban él, mert mindig menekülésben van!

Át kell  hát  váltanod a fantáziálásról  a jelen megszentelésére,  ha azt 
akarod, értelmessé váljék életed!

2.  Az  előzők  alapján  megérted,  hogy reggelenként,  ha  megbeszéled 
Velem az elinduló napodat, akkor sínre kerül életed. Mert minden áldott nap 
csak azt kell megtenned, amit aznap meg lehet tenned azért, hogy béke le-
gyen szívedben. Igaz, hogy ehhez el kell fogadnod azt kiinduló igazságnak, 
hogy boldogságod nem függhet mástól, csak tőled! Ha te Engem befogadsz 
magadba, és Én nem tudlak szívbékével elárasztani, mert ezt valaki akadá-
lyozni képes, akkor Én nem vagyok az, akinek mondottam Magamat! Nem 
vagyok Út, Igazság, Élet! MÁRPEDIG AZ VAGYOK!

Azt viszont tudnod kell, hogy Én nem vagyok képes senki életébe be-
törni! Olvasd el a Bibliából János evangéliumának 14;23 részét, és megérted, 
hogy mi a teendőd!

3. Nagyon fontos, hogy minden párkapcsolat átvilágított kapcsolat le-
gyen! Akkor átvilágított az ilyen kapcsolat, ha ez az átvilágítás Általam, Ve-
lem és Bennem történik, mivel Én vagyok az élet világossága! A párkapcso-
lat annyira komoly és súlyos, életet formáló erőt hordoz, hogy más világos-
sággal, mint Velem, nem szabad megelégedned!

Nem csupán arról van szó, hogy bárki is boldogíthatna Rajtam kívül 
bárki emberfiát, hanem arról is, hogy vannak, akik nagyon meg tudják nehe-
zíteni társuknak a Velem való kapcsolatot, holott e kapcsolat elősegítése len-
ne minden társnak a legfőbb feladata társával szemben!

Légy okos és óvatos! Senki nem szeret úgy téged, mint Én! Csak az jó 
számodra, ami nem nehezíti, hanem elősegíti kettőnk kapcsolatát!

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

2160.
Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN!

1. Számomra mi a helyes? Férjem mással is él!
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2. Enyhén fogyatékos gyermekemért éljek csupán?
3. Csak imádkozni és olvasni szeretnék!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Óriási bölcsességre van szükséged ahhoz, hogy szíved békéjét az Én 

szándékom szerint  meg tudd őrizni.  Két  elvárásnak kell  eleget  tenni.  Az 
egyik az, hogy bűnrészes nem lehetsz! A másik az, hogy hűségesnek kell ma-
radnod önmagadhoz!

Nem lehetsz bűnrészes, tehát nemcsak nem nyugtathatod meg férjed is-
tentelen és embertelen életvitelét, de kifejezetten törekedned kell arra, hogy 
lelkiismeretfurdalása inkább erősödjék, mint gyengüljön. Ő nem érezheti jól 
magát melletted addig, amíg kettős életet él! Erre feltétlenül törekedned kell! 
Ha ezt teszed, akkor szereted őt helyesen, ha nem ezt teszed, akkor segítesz 
neki abban, hogy bűnében megmaradjon, s ezt nem teheted saját lelked béké-
je érdekében!

A boldogságnak, a szívbékének ára van! Hűség Hozzám! Aki nem akar 
Velem maradni, annak le kell válnia tőled, ha te Velem akarsz maradni! Egy-
szerűen nem érezheti jól magát veled, ha te jól akarod érzed magad Velem! 
Itt is áll a mondás: ”Aki rosszul szeret, gyűlöl! Aki jól gyűlöl, szeret!'

2. Akinek van rendszeres reggeli imája - most nem kötött imára gondo-
lok -, annak mindennap tudomására tudom hozni azt, hogy mi aznap a teen-
dője. Amennyire lehetőséged van rá, mindkettőt kell tenned: Kell törődnöd 
gyermekeddel, s kell dolgoznod annyit, amennyit emellett szükséges.

3. Minden földi élet számotokra annyira összetett, hogy nem lehet csak 
imádkozni, csak olvasni, csak dolgozni, csak pihenni, csak stb.

Aki lehetővé teszi  Nekem, hogy irányítsam, tehát az, aki párbeszéd-
imában gyakran társalog Velem, az képes arra, hogy a legnehezebben átlátha-
tó problémaerdőből is kitaláljon aránylag sérülésmentesen!

Gyakran kérd a bölcsesség Lelkét, ahogy ezt Jakab apostol ajánlja leve-
lének 1;5-dik részében! Csak ismételni tudom Magam: Nagyon nagy szüksé-
ged van a bölcsességre!

Hidd el! Soha nem engedem meg, hogy erődön felüli kísértést szen-
vedj! Ha mégis nagyon nehéznek érzed keresztedet, akkor tudatosuljon ben-
ned, hogy az Én erőm a te erőd is mindaddig, amíg ellene mondasz annak, 
hogy bűnrészes légy, és hűséges akarsz maradni önmagadhoz!

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

2161.
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Kérdező: JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT
1. Leendő könyvemről kérdezem a HANG-ot.
2. Mihez kell kezdenem a könyv megírása után?
3. Lesz-e megfelelő társam?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Két különböző oldalról közelítem meg kérdésedet.

Értelmes ember értelmetlenséget tudatosan nem szokott csinálni. Tehát vilá-
gos választ kell adnod magadnak arra, hogy mi a célod az említett könyvvel 
kapcsolatban. Itt a te válaszod az érdekes! A tiéd, és senki másé! A forrás a 
fontos, és nem az eredmény! Általában minden forrásnak idő kell, hogy ki-
tisztuljon! A te esetedben ez annyit jelent, hogy bizony kevert szándék vezé-
relt. Ez nem baj, mert ahogy mondani szoktátok, a tandíjat meg kell fizetni. 
Minden elhatározásod, ha komoly folyamatot indít el életedben, idővel be-
nyújtja a számlát. Rizikó vállalása nélkül nincs előrehaladás!

A másik, amit mondanom kell könyveddel kapcsolatban, az az, hogy 
éppen azért, mert minden könyv különböző kijelentéseket tartalmaz, nem le-
het globálisan minősíteni. Ez még akkor is így van, ha egy egységes téma kö-
rül forognak az események! Azt meg lehet állapítani, hogy egy állítás igaz 
vagy téves egy könyvben. A különböző felekezeti  cenzúrák is  csak addig 
szoktak elmenni, hogy a maguk szempontjából, saját eszmerendszerük mér-
legén veszélyesnek vagy veszélytelennek minősítik azt a művet, amelyet cen-
zúráznak.

Az Én eszmerendszerem a szeretés! Szeress, és gondold, tedd azt, ami 
ebből a forrásból fakad! Az Én eszmerendszeremet tehát a jó szándék vezérli. 
Az nem igaz, hogy jó szándékkal van kikövezve a pokol útja. Véletlenül nem 
lehet erkölcsi rosszat elkövetni! A jó szándék az mindig a tudatosan jót szán-
dékoló szándék! Ezzel a Mennyország útja van kikövezve, s ezek gyémánt-
kövek!

2. Elég a mának a maga baja! A holnap majd gondoskodik magáról! A 
Máté 6;25-34-ig található gondolatokat nagyon figyelmedbe ajánlom! Ezek-
nek magja a 33. vers.

3. Nem lesz megfelelő társad! Ha azt kérdezted volna, hogy lesz e ne-
ked megfelelő ruhád, cipőd, akkor azt mondtam volna, hogy lesz, ha te is 
akarod. De társad soha nem lesz neked megfelelő, mert Isten senkit sem te-
remtett arra, hogy a másik embernek megfelelő társa legyen! Isten mindenkit 
Önmagára teremtett. Ha te vállalsz Engem úgy, ahogy János 14;23-ban olva-
sod, akkor feltétlenül találkozni fogsz olyanokkal, akik szintén vállaltak En-
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gem, és Értem és Velem és Bennem akarnak élni. De ezek közül bármelyik 
csak addig lesz számodra megfelelő, amíg te őt abban segíted, hogy Nekem 
megfelelő legyen, amíg ő téged abban segít, hogy te Nekem megfelelő légy!

Mindenki  átesik  három  csalódáson:  Mindenki  csalódik  önmagában, 
csalódik embertársaiban, és csalódik abban az istenképben, amelyet kialakí-
tott  magában. Csak Bennem nem lehet csalódni.  Ezért  mondhattam,  hogy 
senki sem jut az Atyához,  csak Általam (János 14;6)!  Ezért  mondhattam, 
hogy Én vagyok az ÚT (János 14;5), és nem azt mondottam, hogy Én vagyok 
az utak!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2162.
Kérdező:  AKIT EGYSZER NEM VÁLLALTAM, MOST MÉGIS HOZ-
ZÁM

       JÖTT?
1. Mégis hozzám jött az, akit először nem vállaltam? 

 2. Lesz-e társam? Ha lesz, mikor? Ha nem,  miért?
HANG: "Gyermekem!

1. Nem. Akit nem vállaltál, az nem jön hozzád többé! Amiért hozzád 
akart jönni, az főleg neked lett volna jó arra, hogy a Földre hozott karmikus 
sorsodat  olyanná formáld  az ő segítségével,  amilyen örökkön örökké elő-
nyödre válhatott volna. Így te nehezebb helyzetbe kerültél, ő viszont nem ke-
rült nehezebb helyzetbe, mint nálad lehetett volna.

2. Aki sorsának formálását inkább a ráérzés, mint a logika irányítja, az 
akkor tesz legokosabban, ha értelmét is bele akarja vinni intuitív döntéseibe. 
Azért tartom ezt fontosnak, mert azt a felelősséget, amelyet ki nem kerül-
hetsz, ha bárkivel is összekapcsolod életedet, csak akkor tudod megosztani 
mással, ha ezt józan ésszel is át tudod látni.

A párválasztás egy bizonyos kor után már nem nélkülözheti azt a jó-
zanságot, amit csak az értelem biztosíthat.

Az így feltett kérdésre: ha lesz, mikor, ha nem lesz, miért?, azért nem 
válaszolhatok egyértelműen, mert magad előtt sem vagy kiszámítható, és a 
saját és mások szabadsága Istentől sem lehet annyira lehatárolt, amennyire ti 
gondoljátok! Az erkölcsi világban Isten nem mindenható. Komoly feltételei 
vannak annak, hogy Én, a ti Istenetek, Lelkem által döntően befolyásoljalak 
benneteket! Isten sem teheti meg, hogy szeresd azt, akit nem akarsz szeretni, 
és ne add magadat oda annak, akinek magadat oda akarod adni!
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Csak a rendszeres reggeli és esti ima adhatja meg Nekem azokat a le-
hetőségeket, amelyek alapján értelmedet is megnyugtató választ tudnék adni 
sorsodat döntően formáló elhatározásaidra.

Drága Gyermekem! Mögötted már van egy fél évszázad! Ha visszate-
kintesz  eddigi  életedre,  feltétlenül  látnod kell,  hogy mennyire  gyorsan el-
szálltak az évek! Ami még hátra van, sokkal gyorsabban fog elillanni! Min-
den erődet  mozgósítanod  kell  annak  érdekében,  hogy Általam,  Velem és 
Bennem erősödj, és készülj a színről színre történő találkozásra! Ha ezt te-
szed, akkor, ami még előtted van, az is a békét és reménységet fogja erősíteni 
benned, s megkönnyíti a végleges eltávozásodat, amikor eljön ennek az ide-
je!

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha arra a boldogságra készül-
nél, amelyet aztán már soha nem zavarhat meg senki és semmi!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

2163.
Kérdező: VISSZAFOGADJAM FÉRJEMET?

1. Közel kerültem-e Hozzád?
2. Hogyan lehet, hogy volt férjem annyira embertelen?
3. Te szóltál hozzám félálmomban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szívedben élek! Mindig is szerettelek, és mindig arra vártam, hogy 

te ezt valamiképpen észrevedd! Sok és nagy szenvedéseket kellett megélned, 
hogy visszatalálj Hozzám! Én soha nem hagytalak el, és nagyon fájt a szí-
vem, amikor bajaidban nem Nálam kerested az enyhülést, hanem különböző 
bódulatokban.

Amit Máté evangéliuma 11-dik fejezetének  28-dik versében olvasol, 
az szent és igaz! Én valóban olyan erőt és békét tudok adni annak, aki Hoz-
zám jön, hogy a leglehetetlenebb helyzetben is meg tudja látni és élni életé-
nek értelmét, értékét.

Velem könnyű találkoznod, mert nem akarok tágítani mellőled! Neked 
is azért kellett megszületned, hogy ráébredj arra a nagy valóságra, hogy csak 
Általam, Velem és Bennem lehetsz boldog. Hidd el, hogy azok, akik nem 
úgy akarnak boldogok lenni, amint azt Isten akarja, tehát akik nem Általam, 
Velem és Bennem akarják megtalálni szívük nyugalmát, azok kénytelenek a 
poklok poklát megjárni mindaddig, amíg meg nem adják magukat Nekem!
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Minden reggel Velem kezdd a napot! Minden napot azért adok neked, 
hogy földi életed ne csak elviselhető, de boldogító is legyen! Minden vágyam 
az, hogy az Én szememmel láss, az Én szívemmel szeress, az Én békémet éld 
át! Ez az a béke, amit a világ nem adhat, de el sem vehet tőled! Ne félj, csak 
higgy!

2. Bármennyire is gonosz és kemény volt férjednek a szíve, még ez is 
javadra válik, mert az istenszeretőknek minden javára válik! Láthatod, hogy 
mennyire embertelen tud lenni az, aki elzárta Előlem szívét. Az ilyen embe-
rek nagyon sajnálatra méltó emberek. 

Te csak akkor fogadhatnád vissza őt, ha megtérne! Aki annyira ember-
telenné, hűtlenné  vált testi vágyait követve, mint ő, hogy még saját leányait 
sem méltatja figyelemre, azt csak nagyon komoly feltételekkel szabad újra 
közel engedned magadhoz! Ha nem így teszel, akkor bűnrészes leszel, és újra 
eltávolodsz  Tőlem.  Ennek  pedig  iszonyatos  következményei  lehetnek  rád 
nézve!

3. Én gyakran szólok hozzád! Minden olyan gondolat, ami épít, buzdít 
és vigasztal,  az Tőlem jön hozzád! Gyakorold a  párbeszédimát,  amelyet a 
HANG  első kötetében megtalálhatsz. Médiumomnál mindegyik HANG-kö-
tet megrendelhető.

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

2164.
Kérdező: CSALÁDOM A KERESZTEM!

Súlyos problémát jelent számomra az egész családom.
HANG: "Drága Gyermekem!

Egész életviteled most hozza meg azokat a káros gyümölcsöket, ame-
lyek annyi szenvedést jelentenek számodra.

A legjobb szándékom mellett sem tudok segíteni neked, mert olyan ne-
velést kaptak gyermekeid, amely nevelés beléjük égette, hogy a szülők arra 
valók, hogy a gyerek kihasználja őket!

Arra képtelen vagy, hogy gyökeresen szakíts velük, pedig ez lenne az 
egyetlen módja annak, hogy önmagadban Rám találj úgy, hogy segíteni tud-
jak rajtad. Rajtuk semmiképpen sem tud segíteni Isten, mivel ők menekülés-
ben vannak! Amíg körülményeik rá nem kényszerítik őket arra, hogy mene-
külés helyett a szembesülést vállalják, addig boldogság helyett csak bódult-
ság lehet osztályrészük.
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Neked férjeddel szemben is sokkal egyértelműbben kellene képvisel-
ned azt, hogy neked Én fontosabb vagyok, mint ő! Csak ott tudok segíteni, 
ahol komolyan tudnak Rólam, ahol számolnak Velem, ahol van olyan, aki 
minden áldozatot vállal azért, hogy szabaddá váljon környezete kényszerítő 
zsarnokoskodásától.

Az pedig egyenesen bűn, ha gyermeked vállalkozását te akarod állni! 
Amíg ilyen gondolat egyáltalán eszedben lehet, addig képtelen vagy kapcso-
latba kerülni Velem! Csak nem képzeled, hogy Én a gonoszságot pártolom! 
Márpedig nagy gonoszság az, ha egy szülő annyira meg van kötözve gyerme-
keivel, hogy értük él, és nem az Istenért! Amíg hagyod, hogy kihasználjanak 
gyermekeid, addig Isten ereje nem képes működni benned!

Imádkozz  önmagadért!  Imádkozz  bölcsességért!  Imádkozz  erőért  és 
bátorságért, hogy lélekben szabaddá tudj válni családodtól, környezetedtől!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2165.
Kérdező: KÜZDÖK  A ZAVARÓ GONDOLATOK ELLEN !

1. Közel vagyok az újjászületéshez?
2. Az újjászületettek újra születve újra újjászületnek?
3. A zavaró gondolatoknak mi a legjobb ellenszere?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Abban a pillanatban, amikor őszinte és teljes szíveddel Hozzám for-

dulsz, tehát abban a pillanatban, amikor belátod, hogy eddigi életedben mi-
lyen pontokon tértél el az Általam felkínált úttól, abban a pillanatban, amikor 
belátod, hogy a tíz-parancsot, amelyet a két főparancs összefog, annyiszor fi-
gyelmen kívül  hagytad,  abban a pillanatban,  amikor  eddigi gyarlóságaidat 
fájlalni kezded, megbánod, és elmondod Nekem, hogy e pillanattól kezdve 
elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak, és ezt a napot életed legna-
gyobb  szubjektív  ünnepévé  nyilvánítod,  e  pillanatban  újjászülettél!  Igen, 
mert Istent nem lehet nagylelkűségben felülmúlni!

Ennek átélése, elfogadása nem mindig jelent sodró erejű érzelmi él-
ményt  is.  A Lélekkeresztség  igen!  Az mindig  érzelmi  feldobottsággal  jár 
együtt

2. Amikor valaki, mint újjászületett jön le a Földre, akkor a Lélekke-
resztség élményét feltétlenül átéli, mert ez az istenélmény, ez a megtapaszta-
lás olyan szerep vállalására késztet, amely e nélkül nem volna megvalósítha-
tó!
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3. A magasztalásban, dicsőítésben, hálálkodásban rejlő erőt mindenki 
megtapasztalja, aki ezt gyakorolja. Az ártó erők ettől félnek legjobban! Akik 
dicsőítik Istent, azok a jó szellemek, a jó angyalok energiaszintjével kerülnek 
közvetlen kapcsolatba, az ő  rezgésszámuk rezeg át rajtuk, s ez az ártó erők 
számára szinte kibírhatatlan! Amint a földi emberek bizonyos hangrezgést 
bírnak csak elviselni, mert efölött feltétlenül károsodnak, sőt bele is halnak, 
úgy az embereknek rosszat akaró, rosszra kísértő szellemek is a dicsőítő ima 
közelében annyira legyengülnek, annyira pusztulásra ítéltnek élik meg magu-
kat, hogy képtelenek a komoly kísértésre.

Szeretettel megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2166.
Kérdező: KÜLDETÉSEM HOGYAN ISMERHETEM FEL?

1. Mi a küldetésem?
2. Nekem is van őrangyalom?
3. Pszichoterápiát végezhetek-e szándékom szerint.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Küldetésed ugyanaz, mint az Enyém volt a Földön. Általad akarom 

folytatni azt, amit akkor elkezdtem!
A megváltás Velem kezdődött, általatok folytatódik, és majd Velem fe-

jeződik be.
Velem kezdődött! Első szavaim ezek voltak: "Betelt az idő, elérkezett 

hozzátok az Isten országa, alakítsátok át gondolkodásotokat és higgyetek az 
örömhírben!" (Márk 1;15)

Veled folytatódik akkor, ha vállalod a gondolkodás-átalakítást. Ennek 
módja az, hogy egyre többet tanulmányozod tanításomat, tehát a Bibliában 
található evangéliumok tartalmát. Ennek feltétlenül az lesz a következménye, 
hogy másokkal is akarsz erről beszélni. Ha pedig ketten-hárman összejöttök 
az Én nevemben, akkor már megidéztek Engem, tehát ott vagyok közöttetek 
(Máté 18;20). Ha ebből rendszert csinálsz, akkor megérted, hogy aki szeret 
Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk és lakást veszünk nála 
(János 14;23).  Így folytatódik  megváltásotok  mindaddig,  amíg újra vissza 
nem jövök olyan megtapasztalható módon, ahogy elmentem. Ekkor fogjátok 
hallani, hogy most már beteljesedett e megváltás (Lukács 21;28).

2. Mindenkinek van egy olyan jószellem-barátja, akit angyalnak hív-
tok. Amíg a Földön élsz, addig nincs téged jobban szerető lény a teremtmé-
nyek között. Okosan teszed, ha gyakran fordulsz hozzá! Sőt, akkor teszed a 
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legjobban, ha minden napodat vele kezded, vele indulsz el. Ez nem csökkenti 
a Velem való kapcsolatodat, mivel a teremtmények egymás közötti szeretete 
által lesz elviselhetőbb életetek. Még Nekem is szükségem volt angyal segít-
ségére, hogy általa megerősítve induljak el a Golgotára (Lukács 22;43)!

Botor és igaztalan beszéd az, amikor valaki azt mondja, hogy fölösle-
ges angyalokhoz, szentekhez fordulni és segítségüket kérni, amikor közvetle-
nül Istenhez is fordulhat az ember. Aki így beszél, az nem ismeri a szeretet 
rendjét!

3. Semmiféle felelősséget nem vehetek át tőled. Neked kell eldöntened, 
hogy hogyan akarsz embertársaid szolgálatára állni. Én csak abban adtam és 
adok pontos utasítást,  hogy szolgálnod kell embertársaidat,  ha szeretet van 
benned. Azt, hogy hogyan,  neked kell kitalálnod, esetleg reggeli imáidban 
kérve a bölcsesség Lelkét!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
*******************************************************

2167.
Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁKRÓL

1. Szülő és gyermek kapcsolatról kérdezem a HANG-ot.
2. Nagy a gond a családi életünk körülményei miatt.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az eddig megjelent HANG-könyvek sok elvi tisztázást tartalmaznak 

a szülő-gyermek kapcsolatát illetően. A legsúlyosabb probléma az, hogy a 
szülők nem előtte vannak, mint tudatlanok, e problémának, hanem már el-
rontott folyamat következményeit kell megtanulniuk kezelni. Tehát nem új-
rakezdésről van szó, hanem a helytelen nevelésről kell megtanulnotok átállni 
a helyes vágányra. Ez sokkal problematikusabb, mint egy új elindítása lenne!

Adva van tehát egy kereszt, a múlt hibái következményeinek vállalása, 
és adva van egy olyan nevelési stílus felvállalása, amely eltér az eddig meg-
szokottól.

A keresztvállalás elviseléséhez két gondolat nyit kiskaput, hogy Tőlem 
a megfelelő erőt át tudjátok venni. 

Az egyik gondolat az, hogy mindenki csak önmagáért felel, mivel az 
istenszeretőknek minden javukra válik, az Istent nem szeretőkkel meg maga 
az Isten sem tud mit kezdeni! 

A másik kiskapu pedig az őszinte bűnbánat a múlt hibáinak elkövetése 
miatt. Nem bűntudatról van tehát szó! Tehát nem állapotszerű szomorúság-
ról, ami mérgezné a jelent, hanem olyan bűnbánatról, amelynek következté-
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ben már átélhetitek, hogy a gondot átadtátok Nekem, s Én, aki nem az igaza-
kat jöttem hívni, hanem a bűnösöket, a bűnbocsánat által új életet indítok el 
bennetek, az Én istengyermeki életemet, s így már ti is az istengyermekség 
tudatával, tudatában élhettek tovább!

Adva van aztán az új vágányra történő átállás. Ennek lényege a követ-
kező:

Mivel erkölcsi nevelés nincs, csak erkölcsi önnevelés, ezért ki kell tisz-
táznotok, hogy kinek és meddig tart a szabadságköre. Mindenkinek véget ér 
ott a szabadsága, ahol a másiké kezdődik. A szabadságkörnek másik neve: 
felelősség köre! A boldogsága mindenkinek ezen belül valósítható, szerezhe-
tő meg.

A másik, amit vállalni kell, az az, hogy szót kell emelnie annak, akinek 
szabadságkörébe a másik be akar lépni. Mindenki számára a boldogtalansá-
got az okozza, ha vagy belép a másik szabadságkörébe, vagy ha nem szól, ha 
nem utasítja vissza azt, hogy saját szabadságkörébe a másik belépett! Ez tö-
mören azt jelenti, hogy nem szabad bűnrészességet vállalni annak, aki bol-
dog akar lenni! Tehát nem nevelni kell akarni a másikat, hanem mindenkinek 
önmagát kell nevelnie azáltal is, hogy nem engedi meg, hogy a másik nevelje 
őt. Tehát felnőttek körében nem lehet szó engedelmeskedtetésről, csak józan 
párbeszédről, melyben vagy meg lehet győzni a másikat vagy nem, de a ben-
ső szabadságból, a szívbékéből engedni nem szabad!

2. A családi körülmények elviselhetősége is  lényegében azon múlik, 
hogy le tud-e valaki mondani arról, hogy uralja a másikat vagy sem. A csalá-
dokban is a "fejmosás" helyett a "lábmosás" a célravezető!

Valójában szinte soha nem lehet a családi konfliktusokat megoldani! 
Nem is a megoldást kell megcélozni, hanem azt, hogy kezelni tudjátok az 
ilyen konfliktusokat. Aki ezt vállalja fel, az a maga számára már meg is ol-
dotta azt a lehetőségekhez képest. Azért mondom, hogy a lehetőségekhez ké-
pest, mert a gondok rendre visszatérnek, és a lehetőségek változnak.

Kedves Barátom! Mindennek alapja az, hogy hidd el: benned élek, és 
érted élek benned!

Megáldalak a FEGYELEM és a  FIGYELEM, 
tehát az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

*******************************************************
2168.
Kérdező: TÁRSAM NEM HÍVŐ.  BAJ  EZ?

1. Járjak-e tovább is a közösségbe?

2323.



2. Nem hívő társammal lépjek házasságra?
3. Hitetlen szüleimen hogyan tudnék segíteni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sok kegyelmet kaptál! A közösséget csak akkor hagyd el, ha az kivet 

téged magából! Az Én Lelkem kapcsol össze téged Velem, s így te erősebb 
vagy minden ártó erőnél! Fénynek, világosságnak állítottalak bele a világba! 
A közösséged világába is! Küldetésed ugyanaz, mint az Enyém! Akkor is vi-
lágítanod kell,  ha nem fogadják be fényünket! Szívedben a Lélek tüzét  el 
nem olthatja senki és semmi, csak te magad! Óvd e lángot! Nem provokálni, 
de hűnek maradni önmagadhoz, Hozzám! Lelkem azonossá tesz bennünket 
egymással lélekben! Ez azt jelenti, hogy Én te vagyok a világban! Én te va-
gyok otthonodban,  közösségedben,  munkahelyeden!  Közös  munkánk  gyü-
mölcse az a béke, amit magadban hordasz, és az a fény, az a szívmeleg, ami - 
szinte akaratodtól függetlenül is - árad belőled!

Olvass és tanulj! Intézmények, intézmények képviselői téged nem cen-
zúrázhatnak! A benned élő Lelkem az, amire hallgatnod kell! Nem az enge-
delmeskedő szolgaság lelkét kaptad, hanem az élő Isten szabadságának Lel-
két! Ne félj senkitől és semmitől! Benned élek, és érted élek benned! Ez éle-
ted értelme!

2. Semmiképpen ne kösd életed olyan emberhez, aki nem fogadott be 
Engem egyértelműen önmagába! Ha Engem nem fogadott be, hogyan fogad-
hatna be téged, akiben Én élek!? Aki jobban szeret bárkit, mint Engem, az 
nem méltó Hozzám, és méltatlan enyéimhez! Az ember élete nem játékszer! 
Nem vagytok próbababák! Rátok bíztam Magamat! Csak az lehet boldog, aki 
mindent, de igazán mindent elkövet annak érdekében, hogy vigyázzon Rám! 
Rajtam kívül senki a világon senkit nem boldogíthat, csak legfeljebb bódít-
hat!

Ha valóban Hozzám kötötted életedet, akkor csak az lehet társad, aki 
szintén valóban Hozzám kötötte életét!

3. Szüleid még menekülőben vannak. Az imádságon és szíved szerete-
tének éreztetésén kívül nem tehetsz értük semmit!  De ez, amit tehetsz,  az 
nem semmi, hanem ez a  minden! Imádságodnak arra kell irányulnia, hogy 
benned növekedjék  irántuk  a  szereteted!  Helyettük  te  meg  nem térhetsz! 
Tudnod kell, hogy boldogságod nem tőlük függ, s az a fájdalom, aggódás, 
amit irántuk érzel, az az Én fájdalmam, az Én aggódásom benned, s így szá-
modra ez is kitüntetés! Nemcsak örömömnek, békémnek vagy társa! Szenve-
déseimnek is! A Földön a szeretet ilyen!
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Drága Gyermekem! Nagyon sok felkiáltójeles mondatot küldök neked 
most ebben a válaszlevelemben. Igen, mert nagyon szeretném, ha át tudnád 
érezni e levél által is érted dobogó szívem szeretetét!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2169.  
A HANG HELYETT A MÉDIUM VÁLASZOL
Kérdező: Nem hiszek Istenben!
MÉDIUM:

Tisztelettel közlöm, hogy benső indítást érzek levelének megválaszolá-
sára. 

Írja, hogy nem hisz Istenben. Meg kell mondanom, hogy abban az is-
tenben, amelyikben Ön nem hisz, abban én sem hiszek. Nem hiszek olyan is-
tenben, aki kívülem létezne számomra azért, hogy segítségemre jöjjön olyan-
kor, amikor erre kérem. Nem hiszek olyan istenben, aki nélkülem nem tudja, 
hogy mit kellene tennie. Nem hiszek olyan istenben, aki az ember jogos kí-
vánságainak teljesítésére van kitalálva.

Most elmondom, hogy milyen Istenben hiszek. Olyan Istenben hiszek, 
aki bennem él mindaddig, amíg van némi fogalmam arról, hogy mit jelent jót 
akarni, tehát szeretni. Olyan Istenben hiszek, aki csak akkor tud bennem élni, 
ha én vigyázok Reá! Olyan Istenben hiszek, aki a Földön a rongyos istállót is 
elfogadta szállásnak, s így szívemet sem veti meg, ha igazán vállalom, hogy 
befogadjam Őt. Olyan Istenben hiszek, aki hidegben, sötétben, piszokban, te-
hát a jelen világunkat jellemző körülményekben született meg, hogy e hideg-
be meleget, e sötétbe világosságot, fényt, e piszokba erkölcsi tisztaságot hoz-
zon.

Én ebben az Istenben hiszek. Nekem Ő a mindenem, s meggyőződé-
sem, hogy akinek bármi és bárki más, tehát saját gyermeke is a mindene, az 
bálványimádó, és pontosan akkor fogja a legnagyobb csalódás érni, amikor 
legkevésbé várja.

Engem nem érhet csalódás, mert a bennem élő jó akarat, tehát a SZE-
RETET nem más, mint Ő, a TEREMTETLEN SZERETET!

Tudom, hogy Önben is él ez a SZERETET, ez az ISTEN, és azt is tu-
dom, hogy miután kiábrándult egy nem létező istenből, lehetővé vált az Ön 
számára a JÉZUSBAN közöttünk megjelent igazi Istennel való találkozás!

Igen! Ha megpróbál vigyázni a szívében lévő JÓ AKARATRA, tehát 
az igazi Istenre, akkor feltétlenül meg fogja tapasztalni azt, hogy míg kacsa-
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lábon forgó kastélyokban is lehet boldogtalanul élni, addig rongyos istálló-
ban, lehetetlen körülmények között is lehet szenvedve bár, de boldog szívbé-
kével hinni és remélni.

A magyarországi Erzsébet királynét télvíz idején kizavarták a királyi 
palotából apró gyermekeivel együtt,  akik szoknyájába kapaszkodva vágtak 
neki az éjszakának. S ez az asszony, akinek valóban senki nem adott semmit 
a gúnyon és megvetésen kívül, ekkor is énekelni tudta az angyalok karácso-
nyi énekét: "Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóaka-
ratú embereknek!" Igen, mert számára Isten a legnagyobb magasságban élt: e 
kisemmizett asszony szívének trónusán! Ennél magasabb magasság nem lé-
tezik sem ezen, sem a másvilágon!

Szentkarácsony estéjén írom e sorokat. Könnyű nekem, mert semmim 
és senkim nincs, s így enyém lehet az egész világ! Minden fény, minden me-
leg, minden tisztaság, ami után ember vágyakozhat a Földön.

Ebben a külső nincstelenségben, ebben a mérhetetlen benső boldog bé-
kességben kívánom Önnek annak az Istennek felismerését,  aki csak akkor 
tudja gondviselő szeretetét kimutatni irántunk, ha vállaljuk az Ő gondjának 
viselését. Mint a kicsiny gyermek a családban. Kicsi, erőtlen, de ő ad erőt an-
nak a szülőnek, aki szeretetével átkarolja. A nagy Isten olyan, mint a rongyos 
istállóban fekvő didergő kicsi, szegény, kiszolgáltatott gyermek! Szeressük 
Őt!

Az Ő szívbékéjét kívánom az Ön életében valósággá válni!
Testvéri szeretettel 1996. SZENT KARÁCSONY ESTÉJÉN!

*******************************************************
2170.
Kérdező: JÉZUS VÉRE VALÓBAN ITAL?

Jézus hogyan ajánlhatta vérét ivásra? Ez akkor iszonyat volt!
HANG: "Kedves Barátom!

Testemet enni és véremet inni, ez ma is iszonyat sok ember számára. 
Pedig aki nem táplálkozik Velem, abban nem lesz élet! Persze, a test nem 
használ semmit! A lélek az, aki éltet! Az Én testem és vérem lélek és élet!

Az Utolsó vacsorán nagyon ügyeltem arra, hogy ne csak valami szóvi-
rágnak fogjátok fel szavaimat. Ezért tettem hozzá, hogy amit tanítványaim-
nak nyújtottam, az ugyanaz a vér, amit értetek kiontok!

A kenyérszaporítás után (János 6) mindenki megbotránkozott szavai-
mon! Tanítványaim is! Ma is ezt teszitek! Nem hisztek Nekem, mert számo-
tokra borzalmas, iszonyatos, amiket mondok. 
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Nem hiszitek el azt sem, hogy bárányként küldelek benneteket a farka-
sok közé, és azt sem, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket. Nem hiszitek 
el, hogy mindenkit, még magatokat is "gyűlölnötök" kell Értem! Nem hiszi-
tek el  sem a hetvenhétszer-hétszer  megbocsátást,  sem a gonosznak ellene 
nem állást. Nem hiszitek el, hogy az Élet megnyeréséhez az út az élet elvesz-
tésén vezet keresztül, és azt sem, hogy szolgája, rabszolgája legyen az a má-
siknak, aki első akar lenni közöttetek. Nem hiszitek el, hogy mosnotok kell 
egymás lábát, és nem hiszitek el, hogy vigyáznotok kell Rám, ha nem akar-
tok  Engem és  magatokat  kárhoztató  módon  elveszíteni.  Nem hiszitek  el, 
hogy ti egymásnak testvérei vagytok, s ne nevezzétek magatokat sem atyá-
nak, sem úrnak, mert egy a ti Atyátok és Uratok!

Kedves Barátom! Ha Én szempontnak tartottam volna azt, hogy ti mit 
tartotok iszonyatosnak, és mit tartotok szalonképesnek, akkor nem neveztem 
volna vezetőiteket meszelt síroknak, és nem kiáltottam volna rájuk jajokat!

Hidd el! Nem az volt az iszonyat, amiket Én mondottam, hanem az, 
amit ti Velem csináltatok! Az iszonyat az volt és az ma is, hogy még az Is-
tent is felfeszítitek, csak ne legyen tükör, amelyben magatokra ismerhetné-
tek!

Igenis! Az Én testem valóban étel és az Én vérem valóban ital! És aki 
nem eszi az Én testemet és nem issza az Én véremet azzal az élő hitből faka-
dó meggyőződéssel, hogy a szentmisén, az Úrvacsorán, testemmel  és vérem-
mel táplálja lelkét (természetesen akkor is, ha egy szín alatt vesz magához 
Engem), abban bizony nem lesz élet!

Kedves Barátom! Ne arra tegyétek a hangsúlyt, hogy miért botránkoz-
tak meg Rajtam mások, hanem arra, hogy ti ne botránkozzatok, hanem fo-
gadjatok el Engem az örök életre vezető ÚTNAK! 

A soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás, a le-
hetőségeknek, mint talentumoknak felhasználásával történő másokon segítés 
életformát csak az képes gyakorlatban megvalósítani, aki az Utolsó vacsorán 
elhangzott szavaimat nem arra használja fel, hogy hogyan és miért lehetne 
azokat másképpen értelmezni, hanem arra, hogy elhiggye: azért adtam telje-
sen oda Magamat nektek, hogy bennetek is ezt éljem tovább, tehát nektek is 
teljesen adnotok kell  magatokat  egymásnak! Az elveszítés félelme nélküli 
mindent birtoklás csak a mindent odaadás által valósulhat meg!

Kedves Barátom! A többi kérdésedre azért nem válaszolok,  mert Én 
nem azért jöttem közétek, hogy tudományoskodjam, hanem azért, hogy ben-
netek éljek. 
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A sport, a művészet és a tudomány a legveszélyesebb területek arra, 
hogy könnyen eltévedjetek a Hozzám vezető úton. Ezek nem rosszak önma-
gukban, de mivel mulandó sikerrel is kecsegtetnek, ezért csak annak szabad-
na használnia, vállalnia ezeket, aki lelke mélyén meghallja az erre irányuló 
Lelkem szavát, s Irántam való szeretetből tenné azt, amit tenni akar e terüle-
teken. Közvetlen segítséget bárkinek adok úgy a sport, mint a tudomány és a 
művészet terén, ha valakinek ez lelki épülését szolgálja. De aki médium által 
akar e területeken előbbre jutni, az olyan fáradságtól akarja megkímélni ma-
gát,  ami  cáfolná ezt  a gyakran hangoztatott  tételemet:  Veletek és értettek 
mindent, de helyettetek semmit!

Szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2171.
Kérdező: VAN A HANGHOZ KÖZEL ÁLLÓ SZELLEMI IRÁNYZAT?

Van olyan szellemi irány, ami közel áll a HANG-hoz?
HANG: "Kedves Barátom!

Minden rossz egy elrontott jó! A megsérült emberi természet minden 
emberben megtalálható különböző fokon javított, illetve elrontott kiadásban.

Kelet nagy misztikusai az emberi természetben rejlő erőket igyekeztek 
felismerni és alkalmazni az egyre emberibb ember kiteljesedésére. Ennek lett 
következménye az, hogy sokan közülük idegileg rendezett, a lelkükben béké-
re talált, megállapodott emberek lettek.

A gyökér, a forrás Én vagyok. Én, Jézus! Én vagyok az ÚT! Mindaz, 
aki Engem kezd megismerni, az egyre jobban felismeri az emberi természet-
ben feltétlenül  megtalálható  minden olyan pozitív  vonást,  amely Általam, 
Velem és Bennem tisztán és töretlenül megismerhető és megtapasztalható.

Az jó, ha bárhol egyre több olyan gondolatot véltek felfedezni, amelye-
ket a Bibliában vagy a HANG-könyvekben már feltártam előttetek. De arra 
vigyáznotok kell, hogy Engem ne cseréljetek le mással, másokkal! Minden, 
ami szép, jó és nemes, az Belőlem él, és Engem képvisel. De csak az! Bekötő 
út sok lehet, de ÚT, az egyetlen, csak Én vagyok!

Örülj,  ha hallod visszhangomat  bárhol  és bárkiben,  de légy okos és 
óvatos! Engem nem vitában lehet megtalálni, hanem a szeretetben, és csak az 
tud képviselni,  aki  ismerve  Engem,  arra  törekszik,  hogy tanúságot  tegyen 
Rólam ott, ahol erre lehetőséget kap.

A keleti misztikusok, szentek gyakran más szavakkal ugyanazt a tartal-
mat képviselik, mint Én az evangéliumaimban elmondottam nektek. Csak az 
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igaz bennük, amit Bennem is fel lehet ismernetek. Bennem, és nem benne-
tek! Én nem vagyok azonos a megkereszteltekkel! Nem igaz az, hogy szer-
tartások által  azonosulok veletek. Sehogy sem azonosulok veletek. Nektek 
kell azonosulnotok Velem! Nem Nekem kell tőletek, hanem nektek kell Tő-
lem emberséget tanulnotok. Ez áll a keleti misztikusokra is! 

Az a sok harc, keresés, aszkézis, önfegyelmező gyakorlat ételben, ital-
ban, életmódban, az nem Én vagyok! Aki Engem megtalál,  az valóban az 
Életre talál! Aki Engem választ, annak nem kell  különböző légző és egyéb 
aszketikus gyakorlatokkal évtizedekig fegyelmeznie magát azért, hogy uralni 
tudja lehúzó vágyait, mert Bennem megvan, és akiben élhetek, abban Álta-
lam és Velem megnyílik az az erőforrás, amely nem más, mint az Én Lelkem 
kiáradása. Mindaz, aki szomjúhozza az ÉLETET, az jöjjön Hozzám és igyék, 
és benne az örök életre szökellő víz forrása fog felbuzogni (János 7;37-39)!

Szívesen osztom meg veled békémet, erőmet! Ettől Nekem nem lesz 
kevesebb, neked viszont több lesz!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2172.
Kérdező: CSOPORTUNKAT NAGY MEGPRÓBÁLTATÁS ÉRTE!

Miért érte csoportunkat egy nagy megpróbáltatás?
HANG: "Kedves Barátom!

Az már világos előtted, hogy semmi olyat nem engedek meg, ami káro-
tokra válna. Az a sötétség, amely körülvesz benneteket,  feltétlenül  fontos, 
hogy a ti életetek, mint a világ világossága, értelmet kapjon. A világosságnak 
csak akkor és ott van értelme a Földön, ahol sötétség van!

A megpróbáltatások pontosan azt akarják kinyilvánítani, hogy a vilá-
gosság akkor is világosság, ha a sötétség nem akarja befogadni azt!

Ne aggódj! Akkor kéne aggódnod, ha körülöttetek látszatra megszűnne 
a sötétség! Igen, mert a Föld nem Mennyország! A mélyben csak akkor van 
helyén minden, ha a felszínen vihar tombol. Persze, időszakos viharszünetek 
lehetnek, de végleg soha el nem fognak múlni enyéim felett azok a viharfel-
hők, amelyek időnként kitombolják magukat. A Föld ilyen! De bízzatok! A 
Győztes oldalán álltok!

Ne féltsétek  magatokat!  Ami  Istentől  van,  az  feltétlenül  megmarad! 
Aminek pedig a szerepe befejeződött, annak távoznia kell a színpadról! Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy mindig készen kell lennetek a megújulásra.
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A különböző szerzetesrendeknél  lehet legegyértelműbben látni,  hogy 
milyen értelmetlen a létük, amikor alapítójuk által elindított feladatuk felett 
már eljárt az idő, s nem tudnak megújulni!

Egyetlen csoportosulásnál sem jó az, amikor már csak az önfenntartás 
ösztöne tartja össze a társaságot, és nem a szeretet kiáradásának mindig meg-
újulni kész formája!

Kedves Barátom! Nagyszerű munka az, amit eddig tettetek, és hidd el, 
hogy a jövőben is szeretnék számítani rátok. Ha vállaltok Engem, akkor Én 
mindenről gondoskodom, ami a körülményeket illeti! De ez csak addig lesz 
így, amíg hajlandók vagytok Tőlem átvenni a tartalmat!

Nagyon szeretlek mindannyiotokat, és megáldalak benneteket 
Lelkem EREJÉVEL, BIZALMÁVAL, HŰSÉGÉVEL!"

******************************************************
2173.  
Kérdező: FOGALMAK TISZTÁZÁSA

1. Az apostolok és próféták közötti különbségről érdeklődöm.
2. Mi az alapja annak, hogy rangsorolni kell a Bibliában?
3. Őrangyalokról kérdezem a HANGOT.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az Engem képviselők, a nevemben joggal beszélők azok, akik apos-

tolaim. Az apostolság küldetés-vállalás, és nem karizma. A küldetés nem ka-
rizma! A küldetéssel viszont feltétlenül vele jár az, hogy a küldöttben olyan 
karizmák, tehát Isten által megtisztított és a közösség javára felerősített ado-
mányok működnek, amelyek hatékony eszközei az apostolkodásnak.

A prófétaság adománya, tehát e karizma, ez olyan képesség, amely ké-
pessé teszi a prófétát a jövőbe látásra vagy a lélekbe látásra, vagy az erőben 
történő tanításra, vagy akár mindhárom is megnyilvánul abban, aki a próféta-
ság karizmáját megkapta.

2. Mivel a Szentlélek az a forrás, aki az emberek számára az emberi ér-
telmet igénybe veszi, amikor közölni akarja mondanivalóját, és mivel az Is-
ten nem báboknak teremtette az embert, hanem szabad lényeknek, és mivel 
Isten valóságot közöl és nem mondatokat, mivel a mondatok a már az Isten 
által közölt valóságot igyekszenek az ember számára felfogható, megérthető 
módon közölni, ezért szükségszerű, hogy az Isten által emberen keresztül kö-
zölt valóság legoptimálisabb megfogalmazója Én, Jézus lehetek csupán, mert 
egyedül Bennem testesült meg az Isten úgy, mint senki másban!  Mindenki 
másban, Hozzám mérten, csak több-kevesebb sikerrel tudott ez megvalósul-
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ni. Tehát Hozzám viszonyítva mindenki torzított, mivel önmagát is kénytelen 
volt belevinni a kapott sugalmazott szövegbe!

3. Őrangyalodtól bármit kérhetsz! Ő azt a küldetést kapta Istentől, hogy 
veled kapcsolatban a legmesszebbre menően tegyen meg mindent, adjon meg 
minden segítséget, amit te tőle a szeretet körén belül igényelsz. Ez nem csök-
kenti és nem is teszi feleslegessé Isten benned, vele, mármint őrangyaloddal, 
érted végzett munkáját, de igenis gazdagítja az összes szellemi lények lelki 
tevékenységét,  s  így csodálatosan  segíti  minden értelmes  lény szeretetben 
történő kibontakozását.

Szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*****************************************************

2174.
Kérdező: MI AKADÁLYOZZA GYÓGYULÁSOMAT?

Miért nem gyógyulok?
HANG: "Kedves Barátom!

Először is tudnod kell, hogy az egészség nem csúcsérték a Földön! Má-
sodszor tudnod kell,  hogy minden betegség gyógyítható időszakosan. Har-
madszor pedig tudnod kell, hogy akkor tesz valaki legjobbat önmagának, ha 
törekszik  megtanulni  azt,  hogy  hogyan  kezelje  önmagát  a  betegségével 
együtt.

Nincs a világon egészséges ember! Mindannyian halálos betegséggel 
születtetek a Földre! E halálos betegséggel együtt egy olyan feladattal jöttél 
te is e világra, hogy boldog légy! Igen! A betegségével  együtt kell boldognak 
lennie mindenkinek!

A boldogság nem kapcsolódhat sem betegséghez, sem egészséghez! Ha 
nem így lenne, akkor Isten nem jó Isten lenne, hanem még az ördögnél is 
rosszabb, mivel boldogságra teremtett mindenkit, holott földi értelemben vett 
halál csak azért lehetséges, mert a halálos betegség szükségszerű!

Meg akarsz  gyógyulni?  Okosan teszed!  Gyógyulásodnak csak akkor 
van értelme, ha nem erre teszed a hangsúlyt, hanem arra, ami a lényeg. A lé-
nyeg a boldogság! Akarj boldog lenni! Aki igazán szeret, az feltétlenül bol-
dog, mert állapot benne a szívbéke! 

Szeretni annyit jelent, mint jót akarni olyan mértékben, amilyen mér-
tékben valaki erre képes! Aki nagyobb mértékben akar szeretni, mint képes, 
az egészségesen sem tudja ezt elérni, egészségesen sem lesz erre képes, tehát 
az ilyen ember nem boldog akar lenni, hanem okosabb akar lenni az Istennél! 
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Van az alázatnak egy olyan foka, amely nélkül hiányzik a boldogság 
alapja! Ez pedig az, hogy el kell tudnod fogadni Istent olyannak, amilyen. 
Magadban is örömmel el kell tudnod fogadni olyannak, amilyen! Ez az alap-
ja annak, hogy el tudd fogadni magadat olyannak, amilyen vagy, és ennek 
lesz következménye az, hogy másokat is el tudj fogadni olyannak, amilye-
nek!

Ha akarsz, meggyógyulsz! De ehhez vállalnod kell az előbb elmondot-
takat!

Érted aggódó szeretetem minden fényével és melegével megáldalak a 
BENSŐ BÉKÉT TEREMTŐ LELKEMMEL!"

******************************************************
2175.
Kérdező: ISTEN GYÓGYÍT ÁLTALAM!

1. A gyógyítás és prófétálás adományát megkaptam Istentől?
2. Az álmokban kapott útmutatások Istentől jönnek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenképpen kiválasztottam vagy, mert nem te teremtettél Engem, 

hanem Én teremtettelek téged! Most is benned élek létbentartó módon, és 
benned akarok élni boldogító módon is! Ennek természetesen feltétele van. E 
feltétel az, hogy a Tőlem kapott adományokat Irántam való szeretettel hasz-
náld fel embertársaid javára.

Az első és legfontosabb adomány, amit szeretném, ha vállalnál, a pró-
fétaság adománya. Elsősorban nem a jövőbelátásra és nem a lélekbelátásra 
gondolok, hanem olyan a tanításra, amely Lelkem erejét hordozza. Szándé-
kom van prófétaiskolát létesíteni hazátokban. Már keresem angyalaim által 
ehhez azokat, akik egyre jobban meg akarnak ismerni Engem, tehát vállalják 
azt, hogy komoly szellemi munkát végezzenek ennek érdekében.

A gyógyítás adománya csak kísérő jelensége lehet a tanúságtevő prófé-
tai  magatartás  vállalásának.  E nélkül  a  gyógyítás felelőtlen  művelet,  mert 
mindenki köteles minden képességét felelősséggel mozgósítani a szeretet ter-
jedésének  érdekében. Az a testi egészség, amely mögött nem áll a Bennem 
bízó és Általam boldog lélek, csak látszat-egészség! És messze ezek előtt áll-
nak azok, akik benső békével élik a beteg test nyomorúságát abban a tudat-
ban, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik.

Aki a prófétaság lelkét kapta, az képes a jó szándékú embereket olyan 
gondolkodás-átalakításra  késztetni,  aminek következtében  boldogító  erőm-
ben részesülnek! És ez a lényeg! 
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Aki úgy gondolja, hogy akkor lesz boldog, ha testileg egészséges, an-
nak feltétlenül komoly gondolkodás-átalakítást kell végeznie, mert e nélkül 
egyik csalódás a másikat fogja érni életében.

Drága Gyermekem! Minden megoldás belülről indul el kifelé, és nem 
kívülről befelé! Aki a testi egészség megszerzése által akarja elérni a boldog-
ságot, tehát a szívbékét, vagyis kívülről indul el befelé, az olyan, mint mikor 
valaki a padlásnál kezdi építeni házát, és nem az alapoknál. Aki belülről, a 
Velem való kapcsolat rendezésénél, tehát a gondolkodásának átalakításával 
kezd hozzá élete boldoggá tevéséhez, az legtöbbször elér a padlásig, tehát 
olyan testi egészségre jut, amiről nem is álmodott! De fordítva nem megy!

2. Az álmok nagyon fontos információs csatornák, de óvatosan kell ve-
lük bánni! Álmokban kapott utasítások csak akkor követhetők, ha éber álla-
potban is helyesnek lehet őket minősíteni. Tehát sokkal inkább erősítő és fi-
gyelemfelkeltő szerepük van, semmint felelősséget is tudnának vállalni azért, 
amit sugallnak! 

Megáldalak a JÓZANSÁG és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2176.
Kérdező: GYÓGYÍTHATÓ A KARMIKUS BETEGSÉG?

1. Betegségem karmikus-e?
2. Hogyan gyógyulhatok betegségemből

HANG: "Kedves Barátom!
1. Először légy tisztában azzal, hogy mit is jelent a karma! 
Karmája  mindenkinek  van!  A karma nem valami  rossz,  hanem egy 

olyan sorsvonal, amelyen vannak csomók, görcsök, s ezeket vállalva, kezel-
ve, oldódnak meg, oldódnak fel ezek a gubancok úgy, hogy nem zavarják to-
vább a karma hordozójának benső békéjét.

Mivel minden mindennel összefügg, a világmindenség nagy egészét te-
kintve, ha valaki nem arra törekszik, hogy sorsvonalát egy másikra átváltsa, 
hanem arra, hogy vállalva azt megfelelően kezelje, akkor teljesen megszűn-
nek e sorsvonalon elhelyezett görcsök.

Nekem is volt karmám, sorsvonalam a Földön, s Én, Jézus, szintén vol-
tam olyan állapotban, hogy azt kértem, ha lehetséges, múljék el tőlem e sors-
vonalon elhelyezett görcs, a szenvedés pohara, de kis idő elteltével eljutot-
tam oda, hogy nem megváltoztatásáért könyörögtem, hanem arra vágyódtam, 
hogy mindenképpen Atyám akarata  teljesüljön.  Így győztesen mentem to-
vább a vállalt sorsvonalon, s így, ezáltal az egész világ Üdvözítője lettem. Az 
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emmauszi tanítványoknak már elmondhattam, hogy saját üdvösségem érdeke 
is e sorsvonalam vállalását jelentette (Lukács 24;26).

"Betegséged" neked is karmikus eredetű, tehát gyógyulásod útjára ak-
kor lépsz, ha nem leváltani akarod, hanem meg akarod tanulni vállalni, ke-
zelni azt. Meg kell tanulnod hálát adni érte, mert a hálaadó ima olyan "ke-
gyelmi vegyületet" állít elő benned, amely képes teljesen feloldani, megszün-
tetni "betegségedet"! Igen, mert ha lelkedben, tudatodban helyet adsz annak a 
gondolatnak, hogy éppen erre van szükséged üdvösséged érdekében, akkor 
nem megszabadulni akarsz ettől, hanem, mint eszközt, vállalni, kezelni, fel-
használni  akarod azért,  hogy örökre boldog légy!  Valójában minden,  ami 
benned és körülötted van, ezért van,  ezt kellene hogy szolgálja. De csak ak-
kor valósulhat  ez meg, ha te "belülről" nem menekülni  akarsz ettől,  nem 
megszüntetni akarod ezt, hanem belátod, hogy pont erre van szükséged ben-
ső békéd érdekében. Ebben segít óriási mértékben a hálaadó ima.

A hálaadó imának az a felismerés a forrása, hogy téged nem úgy sze-
retlek, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon, mert ha még vala-
kit így szeretnék, akkor kettő lenne belőled, tehát te  egyetlenem vagy, s Én 
nemcsak benned élek, hanem érted élek benned, tehát boldogítód akarok len-
ni azon a karmikus sorsvonalon, amit vállaltál, mielőtt megszülettél!

2. A fentiekben már válaszoltam e második kérdésedre is. Ehhez még 
annyit kell hozzátennem, hogy el is várom tőled azt a hitet, bizalmat, amire 
képes is vagy Irányomban! Vagyis azt az életformát, amelyben nem "betegsé-
gedből" történő gyógyulásodra teszed a hangsúlyt, hanem a Velem való fog-
lalkozásra. 

A "gyógyulást" bízd Rám! Nem a te dolgod e téren az eredmény! A te 
dolgod az, hogy szeress, légy türelmes, hűséges, megbízható és körülménye-
idhez alkalmazkodó azzal a benső békével, amely az Én jelenlétem elfogadá-
sát, elhívését igazolja, tanúsítja számodra és mások számára is!

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

2177. 
Kérdező: TÖBB "ÉN"-ÜNK IS VAN?

1. Azt az utat járom, amit megterveztem magamnak?
2. Az "Én" nagyobb részét valóban "fönn" hagytuk?
3. Miért nem érzem mindig a felszabadultság érzését?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Az utat, amit vállaltál, ha akarod, ha nem, járnod kell! A sorsvonal, 
tehát a vállalt karma le nem váltható, ki nem cserélhető! Az, ami tőled függ a 
Földön, a HOGYAN-ban van! 

Mindenképpen Engem vállaltál,  mint  UTAT!  Tehát  a  nem ártás,  a 
megbocsátás, a segítés az az életmód, amit vállaltál. Amilyen mértékben ezt 
megvalósítod, olyan mértékben éled meg az Általam neked felkínált szívbé-
két.

A reggeli  és az esti ima azért fontos, mert ezek biztosítják legjobban 
az Általam megkívánt életmódot.

2. Nagyon természetes, hogy minden ember nemcsak mulandóságot él 
meg, hanem az örökkévalóságot is magában hordozza. Nem szerencsés kife-
jezés az, ami által valaki darabolja önmagát. Tehát a nagyobbik fele vagy a 
kisebbik fele az Én-ednek nem felel meg annak a valóságnak, amit a benned 
lévő létbentartó jelenlétem jelent. Kétségtelen, hogy van benned egy színről 
színre látás helyett inkább hallásnak nevezhető képesség. De ez nem dara-
bolja az én-edet! Egy "ÉN"-ed van! Amit ti kis és nagy Én-nek mondotok, az 
ugyanannak az Én-nek más és más oldalról való megközelítése! Benned te-
hát  minden fönn is  van és  lenn is  van!  Ez  nem ellentmondás,  mert  nem 
ugyanarról a nézőpontról szemlélve lehet mondani mindkettőt!

3. A szeretet, a benső szabadság, ugyan együtt jár bizonyos érzelmek-
kel, de ezek nem főszereplői sem a szeretésnek, sem a benső szabadságnak. 
A döntő a tudatos jó szándék! Az érzelmek különböző hullámzásoknak van-
nak kitéve.  A Föld senki számára sem lehetséges a véglegesült  Mennyor-
szág!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2178.
Kérdező: MI A TEENDŐM?

1. Végezzek tudományos kutató munkát?
2. Párkapcsolatomnak van értékelhető jövője?
3. Alkalmas vagyok arra, hogy médium legyek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Önmagában sem a fizikai, sem a szellemi munka nem értékelhető! 

Mindenkinek önmagának kell meghatároznia azt a célt, amely erkölcsi tartal-
mat ad életének. Te bárhogyan döntesz, Én mindig EGY vagyok veled mind-
addig, amíg Értem teszed azt, amit teszel! Semmiféle felelősséget át nem ve-
hetek tőled, mivel boldogságra teremtett szabad szellem vagy, akinek magá-
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nak kell eldöntenie, hogy milyen formában vállalja Velem a kapcsolatot. Én 
csak a szolgáló szeretet útját tudom felvázolni előtted, amelyet minden dön-
tésedben magadra kell vállalnod, ha boldog akarsz lenni úgy, ahogy azt az Is-
ten akarja! Illetve ha boldog akarsz lenni,  mivel  csak úgy lehetsz  boldog, 
ahogy az Isten akarja! Ennek a boldogságnak pedig az iránya nem lehet más, 
mint az, hogy naponta vedd fel Velem a kapcsolatot, tehát imádkozzál, be-
szélj Velem, akár többször is! A tudományos kutatók általában alkalmatla-
nok arra, hogy Velem sokat foglalkozzanak, mivel erre nem szoktak ráérni! 
Bár kivételek lehetnek. A sport, a művészet és a kannibálok megeszik az em-
bert! És ezáltal gyakran "megeszik" az Istent is. Már nem úgy, hogy Vele 
táplálkoznak, hanem úgy, hogy nem adnak számára lehetőséget az élethez, az 
életre! De Én soha nem hagyok el senkit! A tudományos kutatókat sem, a 
sportolókat sem, a művészeket sem! 
2.  Csak annak a párkapcsolatnak van reménye a jövőt  illetően,  amelyben 
mindkét fél a jelenben már Általam, Velem és Bennem igyekszik megtalálni 
élete értelmét. Tehát a jövőben csak az remélhet, aki a jelenben hordozza ál-
dásomat! 

3.  Nagyon természetes,  hogy alkalmas vagy arra, sőt!,  arra lettél  te-
remtve,  hogy médiumom légy! Nagyon szeretnék általad, veled és benned 
úgy élni, hogy ezáltal mások felé is tudjam hirdetni ezt az örök igazságot: 
Mindenki csak úgy lehet boldog, ahogy azt az Isten megálmodta róla!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

2179.
Kérdező: NINCS A KEZEMBEN AZ ÉLETEM!

1. Helyzetem kilátástalan.
2. Megkötözött vagyok valakivel.
3. Kezemből kifolyik a pénz.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Először is nincs kilátástalan helyzet. Csak kilátástalan béke ott, ahol 

nem Engem fogadnak be, mint békét teremtőt. Nálam nélkül valóban semmit 
sem tehettek, de Általam, Bennem és Velem mindenre képes az, aki befogad 
Engem Urának, Megszabadítójának!

Én senkit sem engedek erején felüli kísértésbe kerülni. Ha te azt mon-
dod, hogy nem tudsz ellenállni a kísértésnek, akkor ezzel arról teszel tanúsá-
got magad előtt, hogy lemondtál az Én segítségemről!
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Drága Gyermek! Ne mondj le Rólam! Az kétségtelen, hogy nem 
úgy állok melléd, mint azok, akik vállalják a bűnrészességet veled. De tud-
nod kell, hogy az igazi és helyes szeretet nem abban áll, hogy valakinek iga-
zat adjunk, hanem abban, hogy erőt adjunk annak, aki ki akar jönni az általa 
is létrehozott bajból.

Ha hűséges leszel azon  törekvésedben, hogy kilábalj gondjaidból,  te-
hát nem mondod azt, hogy reménytelen a helyzeted, akkor meg fogod tapasz-
talni az Én erőmet! Általad, veled és benned mindent, de nélküled semmit!

2. Az Én nevem azt jelenti magyarul, hogy Isten a megszabadító! Én 
soha nem hagyok el senkit! Azokat sem, akik Engem elhagynak. Az Én hűsé-
gem határtalan! Mindenkit meg akarok szabadítani minden megkötözöttségé-
től! Ezért jöttem SZABADÍTÓNAK a Földre! De ezt a szándékomat el kell 
fogadnia annak, aki valóban szabad akar lenni!

Akarata ellenére senkit sem tehetek szabaddá, mert ha ilyet tennék, ak-
kor képtelenné tennélek benneteket arra a szeretésre, amely boldoggá teheti 
az embert! Ha e mondatomat átgondolod, akkor igazat fogsz adni Nekem, és 
megérted, hogy nem tehetem meg azt helyetted, amit neked kell megtenned. 
Azt el kell fogadnod, ha a józan eszedre hallgatsz, hogy amit neked kell meg-
tenned, azt meg is tudod tenni! Igen, mert amit nem tudsz megtenni, azért 
semmiképpen  sem  lehetsz  felelősségre  vonható  sem  Isten,  sem  emberek 
előtt!

3. Anyagi javaid kezelését a reggeli imádban kell megbeszélned Ve-
lem. Ha ezt megteszed, akkor nem fog kifolyni kezedből semmi. Akkor látni 
fogod, hogy nemcsak tanácsot adok, de erőt is adok neked annak megvalósí-
tásához, amit neked tanácsolok!

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

2180.
Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL

Mi a Lélekkeresztség?
HANG: "Kedves Barátom!

A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amely erővel, bátorsággal, 
bizalommal tölti el azt, aki ebben részesül. A Lélekkeresztség teszi lehetővé 
azt, hogy hatékony tanúim legyetek az emberek előtt. Hinni kell abban, hogy 
van ilyen, mivel Előfutárom erről egyértelműen tudósított benneteket, ahogy 
ezt Márk evangéliumának 1;8 részében olvashatod. De Magam is erről be-
széltem, amikor Lukács evangéliumában a 24;49 részben megígértem, hogy 
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Erőben részesítelek benneteket! A Lélekkeresztség olyan esemény, amely ál-
tal Lelkem bizonyos emberi tulajdonságotokat karizmává minősíti embertár-
saitok javára!

Meglepő az, amit leveledben írsz erről,  amikor médiumom Lélekke-
resztségéről mondasz véleményt! Az ő számára ez az esemény olyan pirosbe-
tűs ünnep, mely élményhez semmi hozzá nem mérhető!

A Lélekkeresztség kicsit előíze a Mennyország boldogságának! Ennek 
csodálatos voltát nem lehet úgy szavakba foglalni, hogy ráérezzen valaki, aki 
ebben nem részesült. Olyan ez, mint a szerelem! Aki még soha nem volt sze-
relmes, annak hiába áradozol arról, hogy az milyen. Olyan ez, mint valami 
csodálatos illat. Akinek nincs szagló érzéke, annak beszélhetsz róla, de nem 
teheted számára tapasztalhatóvá,  érthetővé.  Olyan a  Lélekkeresztség,  mint 
valami színpompás varázslat. Aki színvak, annak hiába próbálod szavakkal 
érzékelhetővé tenni azt, hogy milyen a szivárvány! 

Én azért nem beszéltem a Lélekkeresztség milyen-ségéről, mert ennek 
nincs értelme senkinél addig, amíg ezt valaki meg nem tapasztalta. Csak azt 
mondtam róla, hogy van, és  erőben fogtok részesülni általa.

Hinned kell, és imádkoznod kell érte! Te ennél többet nem tehetsz. De 
ezek feltétlen feltételei annak, hogy Lélekkeresztelt légy! A kegyelem csak 
abban az irányban lehet hatékony, amely irányban nyitottságra talál

Minden embert  szeretnék Lélekkeresztségben részesíteni,  hogy haté-
kony tanúim legyetek a világ négy égtáján, és így ne csak másoknak kínáljá-
tok fel a Földön elérhető legnagyobb boldogságot, hanem magatok számára 
is biztosítsátok azt, hogy tanúságot tudjak tenni rólatok mennyei Atyám előtt, 
mivel ti is tanúságot tettetek Rólam az emberek előtt. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2181.
Kérdező: GYÓGYULÁSRÓL

Meggyógyulhat-e fiam a betegségéből?
HANG: "Drága Gyermekem!

Minden betegségből ki lehet gyógyulni. Egy kivétel van, a földi élet! 
Ez önmagában egy olyan betegség, amely előbb-utóbb halállal jár.

A Földre mindenki azért született, hogy meggyógyuljon! A testi beteg-
ségek a lélek betegségeinek tünetei. Az izületi betegségek lelki gyökere ket-
tős. Az egyik az empátia hiánya, tehát az, amikor valaki nem tudja kellőkép-
pen beleélni magát mások nyomorába, s nem tud kellőképpen együtt érezni 
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azokkal, akik a földi élet nagy szenvedői. Tehát a lelki fejlődéssel járó szen-
vedések vállalását olyan megkötözöttségnek éli meg, amelyből nem tanulni 
akar, hanem megszabadulni ettől.

A másik forrása az izületi bántalmaknak a test épülésére szolgáló éte-
lek megválogatásának hiánya. Okos diétával, az önzetlen szeretet növekedé-
sével, tehát mások nagyobb megértésével, és a bajok kezelésének hősies vál-
lalásával az izületi bajok tejesen megszüntethetők!

Amit eddig elmondottam, az csak ott és akkor tud érvényre jutni, ahol 
és amikor Engem valaki egész szívével, lelkével elfogad Urának, Megszaba-
dítójának. Élő hit nélkül csak pillanatnyi tüneti kezelés történhet, de gyöke-
res orvoslás nem!

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

2182.
Kérdező: REMÉNYTELEN VAGYOK

Nem működik jól az életem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Szeretnélek rávenni arra, hogy fogadd el a következő kijelentéseimet: 
Nem olyan az életed, amilyennek látod, hanem amilyennek látod, olyan! Te-
hát nem az életeddel van a baj, hanem a látásoddal! Ha el tudod fogadni, 
hogy látásodon kell változtatnod, akkor arra döbbensz rá, hogy életed nem is 
olyan rossz!

A gondolkodás-átalakítást semmi sem előzheti meg! Soha nem éri el a 
boldogságot, a szívbékét az, aki kívülről indul el befelé. Mindig csak a belül-
ről  kifelé történő elhatározások hoznak megelégedettséget. Mit jelent ez a 
gyakorlatban?

El kell hinned, hogy van Isten, és ez az Isten JÓ Isten. Amíg ezt el nem 
fogadod, addig mindig arra fogsz törekedni, hogy bizonyítsd magadnak: nin-
csen JÓ Isten!

Amíg valaki az alázatnak legalább arra a fokára nem jut el, hogy téved, 
ha Istent nem JÓ-nak gondolja, addig az Isten sem tud vele mit kezdeni. Ezt 
igazolják azok az öngyilkosok is, akik a felszínen, tehát kívülről, evilági érte-
lemben sikeresnek voltak mondhatók.

Aki hisz abban, hogy mennyei Atyánk egy csodálatosan JÓ Atya, 
annak nem jelentenek komoly problémát a körülményei negatív megnyilat-
kozásai, mert előbb-utóbb ki fogja találni, hogy azok miért jók neki! A gon-
dolkodás-átalakítás pontosan ezt jelenti. Ez az, amit Isten sem tud megtenni 
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helyettetek. Mindenkit csak Isten tud boldogítani, de csak akkor, ha a boldo-
gító  Istent  akarjátok  meglátni  életetekben.  Amíg azt  mondod,  hogy hiába 
imádkozol, addig feltétlenül hiába imádkozol! Amíg azt mondod és azt látod, 
hogy csupa kudarc van körülötted, addig az így is van! Aki pokolnak éli meg 
belül a lelkét, annak az is! De ezen az önámításon bárki változtathat magán. 

Ez azért önámítás, mert hazugságban élnek azok, akik benső kárhozat-
ban élnek. Igen, mert a hazugság atyjának igézetében élnek! Ebből kitörni 
csak belülről lehet. Fel kell vállalnod egy komoly szellemi munkát, tehát azt, 
hogy találd meg mindenben a jót! Hidd el, hogy az Isten az ő gyermekeinek 
csak jót engedhet meg. Ha valaki Isten gyermekei közül nem jónak éli meg 
azt, amit számára Isten enged, az ne Istent okolja ezért, hanem saját szellemi, 
lelki restségét, mivel nem vállalta a benső boldogságra formáló gondolkodás-
átalakítást.

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha elhinnéd: Én, Jézus, nem-
csak benned élek, de boldogító módon élek benned. Ennek meglátását he-
lyetted nem tudom megtenni. De mint tény, ez akkor is tény, ha nem hiszed 
el, ha nem törekszel ezt meglátni, elfogadni, s ezért hálát adni.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS és az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************

2183.
Kérdező: A HIT KÖVETKEZMÉNYE

1. A pszichotronikáról kérek véleményt!
2. Fogadhatok el honoráriumot?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azok a jelek, jelrendszerek, szertartás-formák és mondatok, amelyek 

a pszichotronika "látványos" megnyilatkozásai, azt a célt szolgálják, hogy a 
gyógyító segítségével  a gyógyulni vágyó tudatosan irányítsa  benső világát 
arra a beteg testrészre és  annak elhívésére, amit a gyógyító mond. Szó sincs 
itt tehát automatikáról.

Orvos és nem orvos, mindenki tudja, hogy a hitnek gyógyító ereje van. 
E gyógyító erőnek, amelynek alapja a tartalomba vetett hit, különböző formát 
adnak ma azok, akik e hitenergiát gyógyításra használják.

Valóban nevetséges ez az eljárás azoknak, akik a formán fennakadnak. 
Én is nevetséges voltam az ilyenek számára, amikor ezek látták, hogy a sü-
ketnémának fülébe dugtam ujjamat, és nyálazott ujjammal megérintettem a 
nyelvét (Márk 7;33), vagy mikor a földre köpve sarat csináltam, és a vak sze-
mére kentem (János 9;6)! De a bajok így szűntek meg!
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A külső formák tehát a betegben a hit erősítését és meghatározott hely-
re történő koncentrálását segítik elő. Hit nélkül nevetséges hókuszpókusz az 
egész!

2. Mindig mindenkitől mindent el szabad, sőt, illő elfogadni! A döntő 
soha nem az, amit birtokolsz, hanem az, hogy mire használod azt,  amid van! 
Az természetesen megengedhetetlen, hogy anyagi javakat kényszeríts ki Is-
tentől kapott képességeid alkalmazása fejében!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2184.
Kérdező: MELYIK A HELYES ÚT?

Férjem jó úton jár?
HANG: "Drága Gyermekem!

Semmiképpen sem jár jó úton az, aki a világ megmentésére érez külde-
tést! Az a világ, amely körülöttetek van, az nem az Én világom. Ennek a vi-
lágnak fejedelme a Sátán, aki hazug és gyilkos volt kezdet óta! Az a világ, 
amely bennetek van, ha beengedtek Engem magatokba, akkor az Én világom, 
az Én országom! És annak, aki beenged Engem magába, annak a körülmé-
nyeit is tudom úgy rendezni, hogy minden az ő javát szolgálja! 

Azt pedig világosan tudomásotokra hoztam már kétezer évvel ezelőtt, 
hogy jönnek hamis próféták és hamis krisztusok, és ha lehet, még a válasz-
tottakat is megtévesztik. De gyümölcseikről felismerhetők! A hazugság, az 
erkölcstelenség,  a  nagyképűség,  a  gőg és  az  önzésnek  különböző  formái 
mind árulkodó jelei annak, hogy az ilyen emberhez semmi köze nincs az Is-
tennek!

Azt kell tudnod eldönteni, hogy férjed elmebeteg vagy gonosz! Ha el-
mebeteg, akkor elmegyógyintézeti kezelésre szorul. Ha gonosz, akkor meg 
kell térnie. De azt neked tudnod kell, hogy ő semmiképpen sem képviselheti 
az Istent! És azt is tudnod kell, hogy ha te szeretsz Engem, Jézust, és befo-
gadsz szívedbe úgy, mint Uradat, Megszabadítódat, akkor Én és angyalaim 
vigyázni fognak rád mindaddig, amíg te hűséges maradsz Hozzám!

Én, Jézus, nagyon szeretlek téged és nagyon szeretem férjedet is,  de 
helyette megtérni nem tudok! Te sem tudsz! Ha megtér, akkor rálép a bol-
dogság útjára. Ha nem tér meg, akkor mindig hazugságban, bódultságban fog 
élni, míg végül elnyeli az a kárhozat, amelyet most magában hord!

Légy okos és óvatos! Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************
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2185.
Kérdező: KIBEN, MIBEN HIHETEK?

1. Lehet-e hinnem férjem őszinte bűnbánatában?
2. Üzleti vállalkozásainkat hogyan kezeljük?
3. Hol tartok lelkileg most?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked valóban meg kell bocsátanod minden alkalommal, amikor a 

neked tudatosan fájdalmat okozó tőled bocsánatot kér! De ez nem jelenti azt, 
hogy úgy kell viselkedned, mintha misem történt volna!
A szavakban történő bocsánatkérés semmiképpen sem elég ahhoz, hogy va-
laki az Én erőmben részesüljön. Férjednek nemcsak szavakkal, hanem gya-
korlatban is tanúsítania kell, hogy valóban visszatért hozzád, hogy valóban 
hátat fordított előző hűtlen életének! Neked pedig hinned kell abban, hogy 
számodra is olyan lecke az ő hűtlensége, amelyből tanulnod kell! Két ember-
nek egy földi életre szóló kapcsolatát nem szabad csak egyik oldalról szem-
lélni. Abba nem egyezhetsz bele, hogy téged csupán egy használati tárgy-nak 
tekintsen. Bűnrészességet nem szabad vállalnod! A megbocsátás nem azonos 
a mindent eltűréssel akkor sem, ha a Bibliában azt olvasod, hogy a szeretet 
mindent  eltűr.  Azt  nem tűrheti  el  az,  aki Isten gyermekének tudja magát, 
hogy bűnrészes legyen.

Ha valakit lélekben elhagyott a társa, akkor az testben sem lehet vele 
EGY tovább!

Megbocsátanod feltétlenül kell, mert ezzel saját szíved békéjét biztosí-
tod. De légy okos és óvatos, mert abba nem szabad belemenned, hogy társa-
dat, ha hazugságban él, akkor ebben erősítsd.

Azt is fontos tudnod, hogy ha valaki megbánta bűnét, akkor segíteni 
kell őt abban, hogy bűnének következményeit vállalni tudja. Így valóban ál-
dozattá magasztosul a segítő szeretet. De más az, amikor valakit felhasznál-
nak, és más az, amikor valakit kihasználnak. Isten igaz gyermekei vállalják, 
hogy mások felhasználják szeretetüket, de azt nem vállalhatják, hogy kihasz-
nálják őket. Ez jelenti azt, hogy Velem együtt bárányok vagytok, de birkák 
nem!

2. Ami az üzleti vállalkozásotokat illeti, abba nem szólhatok bele, mert 
döntéseitekért nektek kell vállalnotok a felelősséget. Csak azt mondhatom, és 
ez mindig igaz, hogy mindig benne élek azokban, éspedig boldogító, erőt, 
bölcsességet adó módon, aki befogad Engem (János 14;23), aki elfogad En-
gem Urának, Megszabadítójának!
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3. Lelki fejlődésed mércéje a reggeli és az esti imád!
Megáldalak az ERŐ és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2186.
Kérdező: TÚLSÁGOSAN NYITOTT VAGYOK

Kinyíltam a szellemvilág felé megfelelő kontroll nélkül.
HANG: "Drága Gyermekem!

Mindenkiben van bizonyos nyitottság a szellemvilág felé, és ez nem is 
baj. Baj akkor van, ha ehhez a nyitottsághoz nem állítotok megfelelő őrző 
angyalokat, hogy mint egykor az Édenkert kapuját a kerubok, úgy a ti szíve-
tek kapuját is ezek az általatok megkért angyalok őrizzék.

Már indulásban helytelen az, ha valaki rendkívüliségek után vágyik! A 
Szentlélek a  rend Lelke, és nem a rendkívüliségeké. Aki rendkívüliségekre 
vágyik, az nem a Szentlélek irányítását fogja megtapasztalni, hanem valami 
más lélek irányítása alá kerül. Olyan lélek veszi birtokába, aki majd eljátsza-
dozik vele, s előbb-utóbb idegileg, erkölcsileg, sőt az elméjét is megnyomo-
ríthatja.

De nincs veszve nálad semmi! Én azért jöttem, hogy megszabadítsalak 
benneteket minden ártó erőtől! Természetesen nem ellenetekre, hanem beáll-
va erőfeszítésetek vonalába, hogy Általam,  Velem és Bennem igazolódjék 
életetekben az, amit egykor így fejeztem ki: Én legyőztem a világot! Ponto-
san azt a szellemvilágot győztem le, amely ellenetek akar dolgozni bennetek!

Drága Gyermekem! Akkor indulsz el az egészséges emberré válás irá-
nyában, ha szándékodban megcélozod azt, hogy Én, a szelíd és alázatos szí-
vű Jézus annyira feltűnés nélkül éljek benned, amennyire csak lehetséges.

Te előző életedben is sötét erőkkel praktizáltál, tehát sokszor munkál-
kodtatok együtt, és ők ebben az életedben is igényt tartanak rád, pedig te ép-
pen azért vállaltad újra a földi életet, hogy ezek helyett a Szentlélek erejét fo-
gadd be magadba!

Ha a szellemírással felhagyva naponta elmondod, hogy elfogadsz En-
gem irányítódnak, megszabadítódnak, ha elfogadod azt, hogy Istent dicsőítő 
és egyéb kötött imákban Én szólok hozzád és általad az Atyához, akkor ha-
marosan megnyerjük a csatát! Én minden olyan ördögűzést elvégzek benned, 
amilyenre neked szükséged van.  Az Én kimondhatatlan szeretetemet  soha 
semmi és senki le nem győzheti benned! Csak vedd nagyon komolyan, hogy 
szerénynek, csendesnek, feltűnésnélkülinek kell lenned! Nincs neked szüksé-
ged evilági  elismerésekre,  sikerekre! Ezeket  Én készítem számodra lelked 
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mélyén és angyalaim örömére, csak légy alázatos, ne magaddal foglalkozz, 
hanem olyan szolgáló szeretet gyakorlásával, aminek következtében mások 
örülni tudnak, hogy te vagy! Ha ezt teszed, akkor Én tudok foglalkozni ve-
led! Akkor be tudok állni életed vonalába, és át tudom ültetni az Én szívem 
békéjét a te szívedbe!

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

2187.
Kérdező: MI ÉRTELME VAN  A TESTNEK?

1. Nem tudok igazán az irgalmas szeretet alapján élni!
2. Miért a fizikai test, ha annak annyi ártó hatása van?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem az eredmény, nem a megtett út, hanem az irány a fontos! Az 

nem baj, ha valaki örök újrakezdőnek tudja magát. Akiben lebénul a remény, 
az lelki AIDS-ben szenved. Reményed forrása Én vagyok, tehát e forrás soha 
nem apadhat ki. Persze, az lehetséges, hogy te elzárod a csapot. De ez már 
nem a Forrás hivatala. Mindaddig tehát, amíg te Belőlem akarsz erőt meríte-
ni, azt meg is teheted! Soha nem zárkózom el az elől, aki segítségért Hozzám 
fordul.

Ha nem tapasztalsz eredményt a szeretet megőrzésében, akkor is tud-
nod kell,  hogy hinni annyit  jelent,  mint  úgy tenni,  mintha hinnél,  remélni 
annyit jelent, hogy úgy tenni, mintha remélnél, és szeretni annyit jelent, hogy 
úgy tenni, mintha szeretnél! Ez nem képmutatás, hanem gyakorlatozás!

2. A szellemvilágban "valamikor" egy őrületes káoszt, zűrzavart csinál-
tatok! Ebből a káoszból hoztam létre azt a kozmoszt, azt a gondolati sűrít-
ményt, amelyet ti anyagi testnek neveztek. E test ad lehetőséget nektek arra, 
hogy helyes önismeretre jussatok, és ezáltal tudjon szárnyakat bontani benne-
tek egy helyes honvágy igazi hazátok után, ahol majd éppen az anyagi korlá-
tok  megtapasztalása  révén helyesen  tudtok  élni  azzal  a  szabadságotokkal, 
amely nélkül igazán szeretni nem lehet.

A Földre csak azok születnek tömegesen, akik önfegyelem híjával nem 
tudtak önmagukra találni a szellemvilágban. Fegyelmet csak korlátok között 
lehet tanulni. A szellemvilágban nincs erre lehetőségetek! Ott nincsenek üt-
közési lehetőségek. E nélkül pedig nem ismerhető fel az irgalmas szeretet 
rendje, amely a mennyek országa!

Ne tartsd hát rossznak a testet akkor sem, ha sok negatív vonással ren-
delkezik! Használd fel földi életedet arra, hogy tested képességei által, legye-
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nek  azok  akár  pozitív,  akár  negatív  képességek,  olyan  önismeretre  juss, 
amely segít abban, hogy helyes istenismeretre tégy szert! Így a testben-élésed 
olyan ugródeszka, amely segítségével be tudsz lendülni abba a világba, ahol 
a hit látássá, a remény birtoklássá, a szeretet pedig az örök boldogságod for-
rásává válik! Ez így van, így lesz, mert a Szeretet maga az Isten!

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2188.
Kérdező: ATEISTA ÉS HÍVŐ KÖZÖTTI PROBLÉMA

1. Egy ateista nem engedi gyermekét nagyanyjához.
2. Összejöhetek-e azzal, akivel szeretjük egymást?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egy ateista azt csinál, amit akar, egy hívő ember azt csinálja, amit 

neki Isten mond. Az ateista, mivel önmagát nem dirigálja, azért másokat akar 
dirigálni. Egy hívő ember, mivel őt Isten irányítja, ezért önmagán kívül sen-
kit sem akar dirigálni.

Ha valakinek fáj az, amit egy ateista csinál, akkor az illető vagy ateista, 
vagy bálványimádó, vagy ha istenhívő, akkor nem dolgozta még ki magában 
azt az önismeretet, amely egyben helyes istenismeret is, és amelyek hatására 
bizonyos lehetne abban, hogy neki, mint Istent szeretőnek, minden a javára 
válik!

Akiben Én élhetek, annak soha nem az fáj, amit egy ateista csinál, ha-
nem az fáj neki, hogy képes valaki megtagadni Engem! Aki szeret, annak ez 
fáj! De az, hogy mit csinál az ilyen ember, azzal szemben egy istenszerető 
közömbös.  Tehát az, ha valaki tagadva Istent nem úgy akar boldog lenni, 
ahogy azt Isten gondolja, hanem saját feje szerint szeretné ezt elérni, ez az, 
ami Nekem fáj, és ez az, ami kell hogy fájjon azoknak, akik Engem szeret-
nek. De az, hogy gyermekét hová engedi, hová nem engedi, ez csak megkö-
tözött embernek jelenthet fájdalmat, de akiben a Szentlélek él, az szabad az 
ilyesmitől (2Kor 3;17).

2. Nem ajánlom, hogy kezdeményező légy a párkapcsolatot  illetően! 
Most csak vágyaid szemüvegén át látod, hogy milyen jó volna, ha....De a va-
lóság az, hogy ami felé halad a földi élet, az olyan borzalmakat hord magá-
ban, amelyeket előre látva mondottam azt, hogy jaj lesz a várandós anyák-
nak! (Máté 24;19 - Lukács 21;23 - Márk 13;17)

Hidd el, szeretlek Én annyira téged, hogy fogok melléd állítani megfe-
lelő segítő társat, ha azt számodra fontosnak és üdvösnek látom! De te ne 
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erőltesd! Amennyi öröm, annyi bánat is jár együtt egy párkapcsolattal, még 
akkor is, ha a legideálisabbnak tűnik az a kapcsolat.

Ne értsd félre szavaimat! Nem a párkapcsolat ellen beszélek, hanem 
óvni akarlak attól, hogy vágyaid kezelhetetlenné váljanak számodra, és hogy 
a képzelet  szárnyait összetéveszd a helyes realitásokkal.  Én nem mondom 
soha senkinek, hogy kinek ki legyen a társa, mert Isten országában sem meg 
nem nősülnek, sem férjhez nem mennek azok, akik ott élnek, mert úgy élnek, 
mint Isten angyalai (Máté 22;30)! De tiltani sem szoktam senkit egy párkap-
csolat  kialakításában,  mivel  ezt  nektek  kell  eldöntenetek.  Óvni  szoktalak 
benneteket, és amikor van rá lehetőségem, akkor mindig tudomásotokra ho-
zom azt, hogy csak olyan emberrel kössétek össze életeteket, aki nem önma-
gának akar benneteket, hanem Felém akarja megkönnyíteni lépteiteket. Igen, 
mert józan ember nagyon tudja, hogy ember embert képtelen boldoggá tenni, 
mivel a boldogság nevet csak az az állapot, az a jó érdemli meg, amely soha 
el nem múlik. Ilyen jót, ilyen állapotot csak Én tudok adni nektek!

Az a szerepkör, amely jelenleg munkaköröd, annyi lehetőséget ad sze-
reteted kibontakozására, lelked fejlődésének biztosítására, hogy nincs az a 
házasság, amely ennek nyomába léphetne!

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

2189.
Kérdező: FIAMRÓL, ŐRANGYALOMRÓL

1. Aggódom fiamért.
2. Mi őrangyalom neve?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A te aggódásod fiadért csak részben jogos! Nem jogos az az aggó-

dás, amely a mulandó földi élet sikereinek elmaradása miatt ébred fel valaki-
nek a szívében. Jogos az aggódás, ha valaki amiatt aggódik, hogy a Velem 
való élő kapcsolatot látja valakinél veszélyben. Tehát nem jogos az aggódás 
akkor, ha az különböző cselekedetek miatt történik, és jogos, ha a megtérés 
hiánya miatt történik.

Az igazi szeretet nem ismer megkötözöttséget. A megkötözöttség ve-
szélye különösen nagy ott, ahol vérkapcsolat áll fenn. Az Én Anyámnak is 
meg kellett tanulnia, hogy nem jelenthet számára semmit a Velem való vér-
kapcsolat (Lukács 11;28 és Máté 12;48-49)! Ezt neked is meg kell tanulnod 
fiaddal kapcsolatban! Ha eljutsz erre a benső szabadságra, akkor már jogos 
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lehet aggódásod mindenkivel  kapcsolatban,  ha bárkinél is hitetlenséget ta-
pasztalsz, mert aki nem hisz, elkárhozik!

Az ima ilyenkor azért nagyon értékes, mert szeretetedet csak ezzel tu-
dod kimutatni a hitetlenek felé, s így a te szeretetben történő fejlődésed által 
az  egész világ elviselhetőbbé válik  mindenki  számára.  Igen, mert  minden 
mindennel mindig összefügg!

2. Őrangyalodnak ne a neve érdekeljen, hanem az, hogy gyakran szólj 
hozzá! Nem megnevezned kell őt, hanem megszólítanod. Ez azt jelenti, hogy 
rád van bízva, milyen néven nevezed őt. Ennek több oka is van. Az egyik, 
hogy egyes személyeknél az őrangyalok változhatnak. A másik ok az, hogy 
van, amikor több őrangyal is vigyáz rátok. Persze, ilyenkor is van Egy, aki-
nek szerepe a legdöntőbb!

Az angyalok világa nemcsak boldog világ, hanem a boldogítók világa 
is! Nagy az összefogás közöttük annak érdekében, hogy segítsenek azokon, 
akik segítségüket kérik! De kérni kell! Ez a ti valós szabadságotok miatt van!

Jó, ha minden reggel őrangyalod segítségét kérve indulsz el utadra! Az 
angyalok nagyon tisztelik az emberek szabadságát, mivel nagyon látják, hogy 
mindenkinek boldogsága a szabadság erkölcsi körén belül valósulhat meg. 
Ezért tudatosan kérd gyakran őrangyalod segítségét. Bőségesen elég, ha őran-
gyalodnak nevezed őt!

Szeretlek, és megáldalak a benső SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2190.
Kérdező: REMÉNYTELEN A JELENEM ÉS A JÖVŐM?

1. Engem nem szeret senki igazán.
2. Miért nem alakul ki párkapcsolatom?
3. Meddig kell még várnom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindaddig, amíg Engem vagy bárkit kívülről vársz, nem találhatod 

meg szíved nyugalmát. A külvilág nem, csak a belső világ az Isten világa! 
Aki Rám talál önmagában, abban meg tudom találni otthonomat, és akiben 
Én otthont találtam, az nem fogja soha azt mondani, hogy őt nem szereti sen-
ki. Nem, mert rendre tapasztalni fogja a földi számkivetés állapota mellett is 
azt, hogy számára az Isten a körülményeknek is az Istene. 

Tehát feltétlenül fogok küldeni mellé olyan személyt, aki az Általam, 
az Isten által elgondolt boldogság útján fogja nemcsak kísérni őt, hanem se-
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gíteni is az előrejutásban. De csak számára, és csak akkor, ha otthont talál-
tam benne!

Drága Gyermekem! Megtérni nem lehet fokozatosan, csak radikálisan. 
Mint ahogy megszületni sem lehet darabonként! 

Tehát  egyszer  nagyon komolyan,  átélten  ki  kell  jelentened,  ha  meg 
akarsz térni, hogy abszolút elsőnek fogadsz be életedbe, vagyis nemcsak meg 
akarsz  elégedni  irányításommal,  de  tudatosítani  is  akarod  magadban  azt, 
hogy Nálam jobb irányítód nem volt, nincs és nem is lehet soha! Ennek kö-
vetkezménye aztán folyamatosan fog gyümölcsökben, valós megtapasztalá-
sokban érzékelhetővé válni életedben. De elvben csak radikálisan lehet igent 
mondani Nekem! Amíg ezt meg nem teszed, addig másoktól, kívülről fogod 
várni életed megoldását, és egy olyan útvesztőben fogsz bolyongani, ami csa-
lódást csalódásra fog halmozni mindaddig, amíg teljesen ki nem ábrándulsz 
abból, hogy kívülről remélj boldogító megoldást. Amíg ez nem történik meg, 
addig bódulatokban próbálod majd elviselhetővé tenni azt a pillanatnyi je-
lent, amiről nagyon jól tudod, hogy mulandó, tehát semmi pozitív köze nincs 
ahhoz az örökkévalósághoz, amelyet magadban hordasz.

2. Amint már föntebb mondottam, nem szabad párkapcsolatoktól vár-
nod  életed  boldogulását!  A  párkapcsolat  előnyt  csak  akkor  jelenthet,  ha 
mindkét félben az abszolút első Én vagyok! De még ilyenkor is legalább any-
nyi hátránya van, mint előnye! Megdöbbennétek, ha rendelkezésetekre állna 
egy hiteles statisztika arról, hogy hány boldog párkapcsolat létezik országo-
tokban! Még ezrelékben sem lehet kifejezni!

Természetesen  olyan  lehetséges,  hogy valaki  számára  te  a  megtérés 
eszköze légy, de ez csak egy párkapcsolat komolyra fordulása előtt lehetsé-
ges. Utána már szinte lehetetlen! Ez annyit jelent, hogy a házasság nem javí-
tóintézet!

Te ne légy kezdeményező e téren! Ha belesodródsz, akkor tudnod kell, 
hogy ÉN mindig erőforrásod leszek. De ha kiprovokálod, akkor Nekem ke-
vés lehetőségem lesz segíteni rajtad!

3.  Ne  párkapcsolatra  várj,  hanem arra  legyen  gondod,  hogy legyen 
megfelelő reggeli imád! Ha Velem reggel megbeszéled az elinduló napodat, 
akkor mindig lesz annyi elfoglaltságod, hogy ne érj rá bódulatokba menekül-
ni, és mindig lesz erőd, hogy boldoggá tudjam tenni benned a jelent. Igen! A 
te erőd nélkül én nem tudok  boldogulni  veled! De boldogságot, szívbékét 
csak Tőlem remélhetsz!  Hidd el!  Soha senki  nem tud úgy szeretni  téged, 
mint Én! Ha hiszel ebben, akkor ki fognak nyílni  benned azok a szemek, 
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amelyek szeretetem megnyilvánulásait látni is fogják! Mert nem az a problé-
ma, hogy téged nem szeret senki, hanem az, hogy nincs még eléggé nyitva a 
szemed arra, hogy meglásd szeretetem jeleit!

Megáldalak SZÍVEM VÉGTELEN SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2191.
Kérdező: BIBLIAI MAGYARÁZATOK

1. Nem értem a kánaáni asszony történetét (Máté 15-ben).
2. A HANG nem a másvilág hangja: Lukács 16;19-31 szerint.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Vegyük szépen sorjában!
Nekem az egész világra szóló küldetésem időben szükségszerűen le-

korlátozódott Izrael elveszett juhaira (Máté 15;24). E népből kellett kovásszá 
érlelnem egy kis magot, amely majd mennybemenetelem és a Szentlélek el-
jövetele után elindulhat átjárni az egész tésztát, az egész világot.

A gyógyítás nem tartozott úgy küldetésemhez, és nem tartozik ma sem, 
mint az örömhír hirdetése (Márk 1;38).

Láttam az asszonynak azt az alázat-fokát, amely példaértékű lehet az 
idők végezetéig. Ez is motivált. Kijelentésem egyáltalán nem hangzott akkor 
olyan bántóan, amint most érzitek. Arra viszont nagyon jók voltak e szavak, 
hogy ne zaklassanak a pogányok betegeikkel akkor, amikor kis csoportomat 
kellett intenzív oktatásban részesítenem, hogy jó kovászokká érlelődjenek!

Az a kijelentésem, amelyre hivatkozol  leveledben:  "Jöjjetek hozzám 
mindnyájan, akik elfáradtatok...", csak arra az időre vonatkoztatható, amikor 
már valóban mindenki eljuthat Hozzám, mert már nem korlátoz a tér- és idő-
dimenzió senkit abban, hogy kapcsolatba kerüljön Velem. Képtelenség lett 
volna komolyan venni szavaimat, ha arra a korra értettem volna, amikor em-
beri testben közöttetek voltam. Éppen azért, hogy megvalósulhassanak e sza-
vaim,  mondottam,  hogy jobb nektek,  ha Én elmegyek (János 16;7)!  Igen, 
mert így ma már bárki eljuthat Hozzám, és ha komolyan befogad életébe, ak-
kor  képes  vagyok  megenyhíteni  őt  Atyám  és  a  Szentlelkem  által  (János 
14;23).

2. Az általad említett szentírási hely éppen azt igazolja, hogy ma is úgy 
van, mint akkor volt, amikor emberként jártam közöttetek. Aki ma nem akar, 
az ma sem hallgat a prófétáimra. De az említett helynek semmi köze ahhoz, 
hogy Én nem szólhatnék ma is hozzátok prófétáim által! Igenis szólok! És 
akinek van füle, az meg is hallja és fel is ismeri, hogy a HANG-könyvek az 
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Én - Jézus - hangomat továbbítják a ma emberének a mai problémák feloldá-
sának megkönnyítésére.

A nem személyválogató Isten az idők végezetéig szerepeket kiosztó Is-
ten, és ebben sem ember, sem intézmény meg nem akadályozhatja Őt! Az 
igaz, hogy jönnek, sőt vannak és lesznek hamis próféták, akik meg akarnak 
téveszteni benneteket. De aki ismeri tanításom alapjait, amelyeket az evangé-
liumaimban lefektettem, és figyeli a gyümölcseit a próféták életének, annak 
mindig lehetősége lesz befogadni és alkalmazni a szellemek megkülönbözte-
tésének adományát, tehát nem kell félnie, hogy tévútra sodródik! Pontosan 
azért küldök prófétákat, hogy legyen lehetőségetek a mérlegelésre, s magatok 
lássatok rá arra, hogy melyik próféta hiteles és melyik nem az.

Az Én hiteles prófétáim mindig társadalmilag kicsinyek, kiszolgáltatot-
tak és szegények! De bárki által érezhető az a szívbéke, amit magukban hor-
danak, és ők nemcsak mondják, de boldognak is élik meg magukat különbö-
ző üldözések, alulértékelések közepette! Ők nemcsak tanításomnak, de vala-
miképpen sorsomnak is hordozói.

Prófétáim tehát voltak, vannak és lesznek az idők végezetéig, és aki na-
gyon akarja, tehát akinek füle és szeme van rá, az fel is ismeri e küldöttei-
met!

Nagyon szeretlek! Nagyon örülök neked! Légy továbbra is okos és óva-
tos! Megáldalak SZERETŐ SZÍVEM HŰSÉGÉVEL!"

*******************************************************
2192.
Kérdező: VÉDŐSZENTEMRŐL, ŐRANGYALOMRÓL

1. Ki a védőszentem?
2. Meglátogattak engem elhunyt lelkek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Védőszented bárki lehet, akit magadnak választasz. Őrangyalod vi-

szont az, akit Isten rendelt melléd. A  hivatalosan  ismertetett szentek közül 
bármilyekhez fordulhatsz. De kérheted elhunyt szeretteid segítségét is, és kö-
zülük is választhatsz magadnak tetszésed szerinti példaképet, olyat, aki soha 
nem lesz hivatalosan szentté avatva!  

Mária a te égi édesanyád is, és bátran fordulhatsz hozzá gondolataid-
dal. Az Ő anyai szerepe csodálatosan leleményes, és mindenkit át akar ölelni, 
aki hozzá fordul. Őt nem korlátozza az, hogy ki milyen felekezet tagja. Szá-
mára csak az a fontos, hogy mindenki Rám találjon. Ebben akar mindenkit 
segíteni édesanyai szívének szeretetével!
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Őrangyalodat hívd Oltalmazónak, mert arra kapott küldetést, hogy őre 
legyen szíved békéjének. Eddigi életedben már sokat köszönhetsz neki. Ha 
hozzá fordulsz, gyakran meg fogod tapasztalni szeretetének erejét, melegét.

2.  Légy óvatos a szellemvilág megnyilvánulásaival  szemben.  Te na-
gyon aranyos vagy,  igazi jó szándék vezérel, de éppen azért kell vigyáznod, 
mert az ártó szellemek, a szemtelen szellemek csak akkor tehetetlenek, ha 
nem foglalkoznak velük! 

Ők szeretnének mindig központba kerülni, hogy hiúságodat felerősítve 
érdekessé akard tenni magadat. Ha a gyakorlatban a szolgáló szeretet vezérel, 
tehát okosan el tudod foglalni magadat, ha az angyalok oltalmába helyezed 
magadat mindennap, ha Máriával jó kapcsolatot építesz ki, tehát gyakran be-
szélsz hozzá úgy, mint gyermek anyjához, ha olvasod az evangéliumokat és a 
HANG-könyvek által küldött üzeneteimet, akkor nagyszerű fejlődésnek tud 
indulni benned az Én életem!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2193.
Kérdező: MAGAMRÓL ÉS FIAMRÓL

1. Életutamról kérdezem a HANG-ot.
2. Kisfiam Dániel próféta védelme alatt áll?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amit életutadról tudnod kell, azt feltétlenül tudod, ha végiggondolod 

az eddigi életedet, és hozzáméred az Általam felkínált úthoz. A nem ártás, a 
megbocsátás és a segítés útja az, amely ÚT azonos Velem, és aki befogad 
Engem az életébe, az ilyen magatartással igazolja ezt önmaga és mások előtt 
egyaránt. 

A szó legtisztább értelmében más életút nincs is! Én helyetted nem vé-
gezhetek lelkiismeretvizsgálatot.  Gyakran mondom és még sokszor fogom 
mondani, hogy helyettetek semmit, de értetek és veletek mindent!

Ha pontos képet akarsz kapni életutadról, akkor mérd össze a reggeli és 
az esti imádat. A kettő együtt tökéletes képet rajzol eléd életutadról!

2. Minden gyermek, sőt minden felnőtt rendelkezik olyan szellemi lé-
nyek oltalmával, amilyen oltalmat Isten rendelt mindenki mellé! Olyan nincs, 
hogy bárki is többnek vagy kevesebbnek gondolhatná magát azért, mert őran-
gyalát különbnek tartja más angyaloknál.
Dániel próféta feltétlenül segít, mert megteheti, azokon, akik hozzá fordul-
nak segítségért. Természetesen fiadnak is! De Isten, aki úgy adja a különbö-
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ző szerepeket teremtményeinek, ahogy jónak látja, csak olyan földi lények-
nek ad meghatározott őrangyalt, szellemi vezetőt, aki már előző életében át-
élte az újjászületés kegyelmét. De ezt nem kötik soha senkinek az orrára szü-
letése után. Még Keresztelő János sem tudta földi életében, hogy ő Illés!

Elégedj meg azzal, hogy gyermeked rád van bízva, és neked mindent 
meg kell tenned azért, hogy gyermeked alázatban, a szolgáló szeretet meg-
élésében bontakozzék ki. Ezt a feladatot sem Dániel, sem más jó szellem át 
nem veheti tőled!

Az a szülő, aki már eleve mindenki másnál különbnek gondolja gyer-
mekét, az már az élet ruháján az első gombot rosszul gombolta be. Te ne 
gyerekeddel légy tele, hanem Velem! Arra törekedj, hogy te minden egyes 
napnak minden óráját Értem vállald! Csak önmagadért vagy felelős! 

Ha gyereked azt tanulja meg, hogy te érte élsz, akkor az önzésnek, az 
önimádatnak magvát veted lelkébe, és nincs az a Dániel, nincs az az őran-
gyal, aki megóvhatná őt az általad okozott szenvedések poharának kiürítésé-
től! 

Nagyon sok szülő követi el azt a hibát,  hogy gyermekét túlértékelve 
nem készíti fel azokra az áldozatvállalásokra, amelyek reá várnak földi élete 
folyamán, s így nem jót, de kifejezetten rosszat tesz neki.

Ne törődj hát azzal, hogy  a szellemvilágban kit bízott meg Isten azzal, 
hogy gyermeked őre legyen. Te azzal törődj, hogy téged Isten azzal bízott 
meg, hogy szavaiddal és példáddal elmondd és bemutasd neki a szolgáló sze-
retetnek azt az útját, amivel Én, Jézus, azonosítottam magamat!
 Megáldalak a JÓZANSÁG és a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
2194.
Kérdező: MI TÖRTÉNT VELEM  ÁLMOMBAN?

1. Egyik álmomban keresztet  rajzoltak homlokomra,  ez  óriási  hatást 
tett   
    rám. 
2. Egy másik  álmomban csillogó tetejű piramist láttam, amely lefelé 
ko-  
    pott volt.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Jelentése minden álomnak van. Jelentősége viszont különböző. Az 

első álmodban olyan jó angyalok munkáját tapasztalhattad meg, akik külön-
böző beavatásokat végeznek az Általam kijelölt személyeken.
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Szó sem lehet arról, hogy álomban nem történhet semmi! Ha olvasod a 
Bibliát,  akkor nagyon sok olyan helyre találsz,  amikor álmokban történtek 
olyan  események,  amelyeknek következményei  világra  szóló  eseményeket 
indítottak el. Jákob álmában vált Izraellé, és József álmában kapott döntő el-
irányítást kétszer is.

A te beavatásod olyan áldássá formál téged, melyre nemcsak neked, de 
mindazoknak nagy szükségük van, akik kapcsolatba kerülnek veled!

2. A második álmod e beavatottság forrását mutatja meg, amely a pira-
mis csillogó csúcsával szimbolizálja azokat a szellemi erőket, amelyek iránt 
van érzéked, van antennád arra, hogy abból a tömény szellemi zűrzavarból, 
amely most elözönli világotokat,  kiszűrd azokat az értékeket, amelyek való-
ban képesek benned és általad építeni, buzdítani és vigasztalni.

A piramis kopott része két gondolatot hordoz. Az egyik az, hogy a leg-
tisztább eszme is képes silányulni, ha elindul lefelé, és a másik, hogy szür-
kés, semmitmondó területek is vezethetnek csillogó értékek felismerésére, ha 
valakiben van kitartás vállalni a szürke hétköznapok által felépíthető életpi-
ramist.

Beavatottságod kell hogy biztonságot jelentsen neked arra, hogy nem 
vagy soha egyedül, hogy jóságos szellemi erők dolgoznak rajtad, benned, és 
neked soha nem lehet okod az elcsüggedésre, mert választottam vagy! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

 2195.
Kérdező: KI ÉS HOGYAN  INKARNÁLÓDIK?

1. Lehetséges, hogy nagyanyám jelenleg a leányom?
2. Édesapám most hol van? Vagy ő most a kisunokám?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Földről eltávozottak számára sok lehetőség van arra, hogy átgon-

dolják újraszületésük,  leendő földi sorsuk vállalását.  De a vérkötelék nem 
szokott olyan tényező lenni, amivel foglalkoznának azok, akik egyszer már 
lejöttek a Földre. Sokkal fontosabbak az eszmei szempontok! Ez azt jelenti, 
hogy valahol vagy végre kell hajtaniuk földi életük során elmulasztott felada-
taikat, vagy rosszul végzett munkájukat kell korrigálniuk. Ehhez még az is 
hozzájárul,  hogy tekintettel  kell  lenniük azok életére,  akik közé kerülnek, 
amikor újra megszületnek itt a Földön.
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Benned túl erős a vérkapcsolatokkal való megkötözöttség, s ezt semmi-
képpen sem akarja erősíteni benned az, aki téged helyesen szeret, tehát nagy-
anyád sem!

Neked nem is kell azzal foglalkoznod, hogy gyermekedben ki születe-
tett melléd a Földre, hanem azzal, hogy gyermekednek szóval és példáddal 
olyan irányt mutass, ami az önzetlen szeretet vágyát ébresztheti fel benne! 
Nagyon nem jó lenne, ha gyermekedben mást szeretnél, mint gyermekedet! 
Nagyon helytelen lenne, ha nagyanyádat látnád gyermekedben, s azt  élnéd 
meg, hogy te tartozol neki, tehát adósságot törlesztesz, amikor szeretetedet 
kimutatod gyermeked iránt. Vesd el magadtól ezt a gondolatot! A te leányod 
sem nem nagyanyád, sem más rokonod, hanem a gyermeked, aki azért vá-
lasztott  téged, hogy tanulj  meg leoldódni  vérségi megkötözöttségeidtől,  és 
azt tedd gyermekedért, amit Isten kíván tőled!

2. Édesapád most már tudja, hogy helyesen szeretni csak az tud, aki 
nem önmagával, nem is övéivel foglalja le mindig magát, hanem az, aki csa-
ládján kívül meglátja azokat a rászorulókat, akiken segíteni lehet. Édesapád 
sokkal jobb helyzetben van, mint volt földi életében, de azt, hogy nem embe-
rek kedvét,  hanem mennyei Atyám kedvét kell  keresni,  és mindent ennek 
kell alárendelni, ezt még keményen tanulnia kell!

Drága Gyermekem! Szeretettel kérlek, lásd meg magad körül azokat a 
lehetőségeket, amelyek által úgy tudsz szolgálni másokat, hogy azzal Nekem, 
Jézusnak is kedvemben jársz!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2196.
Kérdező: HOGYAN VÉDEKEZZEK?

Egy sugárzást kibocsátó ellen hogyan kell védekezni?
HANG: "Kedves Barátom!

Mindenkit csak a józan gondolkodás által irányított valóság tudomásul-
vétele szabadíthat meg különböző szorongásoktól. A sugárzásokkal kapcso-
latban tudnod kell tehát a következőket.

a). Minden, ami létezik, amíg el nem éri az abszolút hideget, mozgás-
ban van, tehát hőt sugároz ki magából.

b). Ami él, az meghatározott fokon ég, tehát meghatározott hőt sugároz 
ki magából.

c). Vannak az emberi szervezetre káros sugárzások, amelyek különbö-
ző műszerekkel mérhetők, és bizonyos óvintézkedések által kiküszöbölhetők.
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Olyan sugárzás nem létezik, amely erkölcsileg, tehát az ember boldog-
ságát érintően, befolyásolhatna valakit! Aki úgy gondolja, hogy olyan sugár-
zás alatt áll,  amellyel gonosz erők ártani tudnának az enyéimnek, az lelke 
mélyén állapotszerű káromlásban él, mert azt képviseli, hogy létezik Istennél 
nagyobb hatalom!

Aki nem hisz abban, hogy Én legyőztem a világot, tehát nem hiszi el, 
hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik, azzal nem tudok mit kezde-
ni, mert senkit nem vagyok képes akarata ellenére boldogítani. A szívbékét 
csak annak tudom megadni, aki hisz abban, hogy a szeretet körén belül Én 
legyőzhetetlen vagyok.

Amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy inkább szeressétek el-
lenségeiteket, akkor azt akartam tudomásotokra hozni, hogy a szeretés min-
dennél erősebb!

Kedves Barátom! Neked nem sugárvédő herkentyűre van szükséged, 
hanem arra, hogy fogadj be szívedbe Engem Uradnak, Megszabadítódnak. 
Ha ezt komolyan megteszed, akkor új életet tudok teremteni benned.

Ha nem tudnád, te előző életedben sok bosszúságot okoztál másoknak, 
s mostani életedet azért vállaltad, hogy e bosszúság-okozta fájdalomból vala-
mit megízlelve, őszinte bűnbánatot tartva teljesen Rám bízd magadat. 

Ne akarj mások ellen hadakozni, hanem Felém akarj jó szándékkal ki-
nyílni, s engedd, hogy a Tőlem jövő kegyelmi sugárzás járja át értelmedet, 
akaratodat és érzelemvilágodat. Ez csak úgy érhető el, ha elhiszed az Én bol-
dogító jelenlétem valóságát. Ha pedig azt tapasztalod, hogy ezt nem tudod el-
hinni, akkor csinálj úgy, mintha elhinnéd! Ez nem önbecsapás, hanem olyan 
vállalkozás, amely helyes és erős hitre képes segíteni téged!

Ha komolyan veszel Engem, akkor el kell jutnod oda, hogy hálát és di-
csőítést tudj mondani minden téged ért sugárzásért, mivel hited által megvi-
lágosodik előtted, hogy az istenszeretőknek minden javukra válik, tehát min-
den sugárzás is!

Én igazán nagyon szeretlek, és szeretnék mindent megtenni azért, hogy 
azt a karmikus adósságodat, amellyel a Földre jöttél, ne kelljen tovább ma-
gaddal cipelned!

Megáldalak a HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

2197.
Kérdező: NYUGTALAN ÉS BIZONYTALAN VAGYOK NÉHA

1. Nem találtam még meg a páromat.
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2. Vizsgáim alatt leblokkolok.
3. Betegségemből kigyógyulhatok-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tudnod kell, hogy életed nem születéseddel kezdődött. Az a sorsvo-

nal, amelyet vállaltál még születésed előtt, felkínálta neked ezt az életállapo-
tot, és te okosan tetted, hogy eddig vállaltad ezt. Eddig mindig ráéreztél arra, 
hogy jobban jársz, ha nem kötöd magad senkihez úgy, hogy az életed megha-
tározója legyen.

Azok a természetes vágyak benned, amelyek a családalapítást szeret-
nék  elérni,  nem lehetnek  legfőbb  szempontok  számodra.  Nagyon  belétek 
sulykolták, hogy családcentrikusak legyetek, s Nekem nem kis gondot jelent 
megértetni veletek, hogy bár nagyon szép és tiszteletre méltó minden család, 
amely az Én szándékom szerint próbálja alakítani életét,  de mégsem lehet 
senki számára csúcsérték semmiféle vérkapcsolat, semmiféle földi szerelem!

Azok a kemény szavaim, amelyeket a körülöttem állóknak mondottam, 
amikor anyám és rokonaim el akartak vinni magukkal: "Ki az Én anyám, kik 
az Én rokonaim?" (Márk 3;33), vagy amikor a párkapcsolat elé helyeztem 
Magamat (Máté 19;29), ezek mind azt igazolják, hogy nem vesztettél semmit 
azzal, hogy nem találtad meg  eddig a párodat! Hidd el, szeretlek Én téged 
annyira, hogy fogok melléd küldeni olyat, aki nem akadálya, hanem elősegí-
tője lesz lelked fejlődésének, ha ezt jónak látom számodra!

2.  A vizsgákon történő leblokkolásod szintén  olyan karmikus  teher, 
amelyet  nem erőlködéssel,  hanem abban  a  hitben,  abban a  felismerésben 
tudsz  feloldani, amely megérteti veled, hogy az Istent szeretőknek minden a 
javukra válik. A megváltottság tudata ennyit jelent:  Mindenképpen javadra 
billen a mérleg nyelve! Tehát, aki tudja, hogy ő megváltott ember, az már 
eleve biztos abban, hogy ő csak jól járhat, bármilyen jegyet is adnak neki a 
vizsgán. Ez természetesen nem teszi feleslegessé a tanulásra szánt erőfeszí-
tést. Ez azért természetes, mert addig Enyém valaki, amíg igyekszik feladatát 
teljesíteni erejéhez képest. 

3.  Minden  betegség  eszköz  arra,  hogy  olyan  önismeretre  jussatok, 
amely feltétlenül társul megfelelő alázattal. Aki Engem komolyan el akar fo-
gadni, annak feltétlenül el kell fogadni önmagát is olyannak, amilyen, tehát 
amiről  nem  tehet  valaki,  amiatt  nem  szabad  nyugtalankodnia!  Ha  mégis 
nyugtalankodik, az annak a jele, hogy a hiúság ördöge fogva tartja őt. Ha va-
laki kéri Tőlem a szabadulást, annak Én feltétlenül megadom. Ezért jöttem 
közétek! Ezért élek veletek! Ezért vagyok bennetek!
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Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2198.
Kérdező: MILYEN VAGYOK AZ ÚR ELŐTT?

1. Megtisztultam-e korábbi vétkeimtől?
2. Jézus utját járom-e?
3. Kezelhetem-e embertársaimat?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Amíg valaki  a Földön él,  addig mindig ki  van téve annak, hogy 

szennyeződik! Ez nem azt jelenti,  hogy feltétlenül szennyeződni is fog, de 
senki nem lehet abban biztos, hogy soha nem fog elesni, ha már egyszer sike-
rült fölállnia! Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen! Tehát az állandó éberség 
feltétlenül szükséges, ha azt akarod, hogy az ősellenség soha ne arasson dia-
dalt fölötted (Lukács 21;36)! Aki úgy gondolja, hogy ő már legyőzhetetlen, 
az már el is vesztette a csatát, mert nem Bennem, hanem önmagában bízott!

Fölmagasztalásban csak az remélhet, aki magát megalázza. Aki magát 
felmagasztalva  azt  hirdeti,  hogy ő már végleg legyőzött  magában minden 
rosszat, az feltétlenül megaláztatik!

2. Mivel a földi életben nincs véglegesült, szilárd pont, ezért naponta 
kell megkérdezned magadtól, hogy az Én utamat járod-e! A reggeli és az esti 
imáid pontosan arra valók, hogy tisztában légy magaddal! Ahhoz pedig, hogy 
Engem, mint utat megismerj, vállalnod kell evangéliumaim komoly tanulmá-
nyozását, és abban a lényeget, amely így szól: "Inkább szerességek ellensége-
iteket " (Lukács 6;35)! És ezzel már rá is térek harmadik kérdésed megvála-
szolására, mert másokon segíteni úgy, ahogy azt Én szeretném, csak az ké-
pes, aki komolyan vállalja azt a szellemi munkát, azt a tanulást, amely nélkül 
senki nem képes arra, hogy átalakítsa gondolkodását. Márpedig ez feltétlen 
feltétele annak, hogy valaki Engem ÚT-ként képviseljen!

3. Embertársaid szolgálata a legegyértelműbb lehetőség arra, hogy ne 
csak szövegelj  a szeretetről,  de éld is  azt!  Fölhívom azonban figyelmedet 
arra, hogy a szolgáló szeretetet megelőzi a másikra figyelő szeretet. Ez soha 
nem lehet  rutin  munka! Sokszor már azzal is sokat lehet segíteni, ha csak 
meghallgatsz, végighallgatsz valakit! 

Az emberi élet bajainak forrása mindig lelki eredetű! Csak az mond-
hatja el magáról, hogy segít embertársának, aki lelkileg igyekszik segíteni. 
Ha ettől eltekintesz, akkor minden más csak bódítás, tüneti kezelés, amely 
legtöbbször többet árt, mint használ. Igen, mert az emberi élet bajai nagyon 
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alkalmasak arra, hogy megfelelő önismeretre jussatok, és azok, akik csak tü-
neti kezelést, tehát fájdalomcsillapítót  adnak bajaitokra, nem oldottak meg 
semmit, csak elodázták a megoldást.

Kérd gyakran a BÖLCSESSÉG LELKÉT!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
2199.
Kérdező: HÁROM JOGOS KÉRDÉS 

1. Figyelmeztetésem ellenére feleségem elvesztette pénzünket.
2. Fülemmel valami nincs rendben.
3. Megkapom-e azt, amit kérek?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az mindig jó, ha valakit figyelmeztetsz. Csak a  csomagolásra kell 

ilyenkor ügyelned!
A szeretetet soha nem szabad felfüggesztened! Akkor sem, ha minde-

nedet elveszíti valaki! Inkább vigasztalnod kell feleségedet, mint szemrehá-
nyást tenni neki. Szenvedi ő éppen eléggé esetleges figyelmetlenségét.

2. A fizikálisan érzékelhető fülzúgásra is legtöbbször csak tüneti keze-
lést tudnak adni az orvosok. A pszichés eredetű fülpanaszok azáltal  csök-
kenthetők,  sőt  meg is  szüntethetők,  ha  egyre jobban megérted  ezt:  amint 
igaz, hogy jól csak szívével lát az ember, úgy igaz az is, hogy jól csak az 
hall, aki megtanul a szívével hallani.

Amint a hit nem más, mint a szívnek a szeme, addig a bölcsesség nem 
más, mint a szívnek a füle!

3. Tragédiát tragédiára halmoznátok, ha kéréseitek automatikusan meg-
hallgatásra találnának. Ha van józan önismeretetek, akkor nem is mernétek 
kérni semmit Istentől, ha azt tudnátok, hogy Isten nem azt teszi, amit Ő jónak 
lát nektek, hanem azt, amit ti, akik szükségszerűen tükör által és homályban 
láttok, kívántok, hogy megtegyen.

Abban biztos lehetsz, hogy nincs meg nem hallgatott ima, nincs meg 
nem hallgatott kérés. De ahhoz, hogy rálépj a boldogság útjára, neked is arra 
van szükséged, hogy tudj hálát adni olyasmiért is, amit értelmeddel nem lá-
tod át, hogy miért jó neked! Amíg nem hiszed el, hogy Én sokkal jobban sze-
retlek téged, mint bárki a világon, addig nem tudok boldogító módon élni 
benned!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************
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2200.
Kérdező: MIKOR TÉR MEG FIAM?

1. Látomásomról kérdezem a HANG-ot.
2. Megtér-e valaha legkisebb fiam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Korod és szenvedéseid megérleltek téged annyira, hogy érzékennyé 

tudj válni a jó szellemek érintésére. Látomásaid nem egyszerű kitalációk, ha-
nem lelked képernyőjén megjelent égi hatások, amelyek erősíteni, bátorítani 
akarnak téged abban, hogy amit hiszel, az nagyobb valóság, mint amit testi 
szemmel láthat az ember.

Látomásodnak nem a részletei  a fontosak, hanem maga az egész! A 
fény, a ragyogás, és az utána átélt nyugalom!

Aki magányosnak gondolja magát, annak szüksége van időnként olyan 
égi hatásokra, amelyek azt igazolják, hogy soha nincs egyedül az, akiben van 
hit és bizalom a gondviselésben.

Imáid nagyon értékesek, és nagy erőket tudnak megmozdítani itt a szel-
lemvilágban annak érdekében, hogy szebb legyen általuk a Föld. Imáid első-
sorban reád hullnak vissza áldásként, de amint a tóba dobott kő hullámokat 
indít el az egész tavon, úgy indít el jó sugárzást minden hitből, szívből jövő 
imádságod.

2. Erkölcsileg, jellemileg önmagát szétroncsoló gyermekednek nagyon 
keserves életeken keresztül kell majd megtanulnia, hogy mindenki csak úgy 
lehet boldog, ahogy azt az Isten számára elgondolta.

Időt nem lehet mondani megtérésével kapcsolatban. Az biztos,  hogy 
imádságod képes rövidíteni a megtérésre vezető utját.

Számodra nagyon fontos,  hogy ne engedd kihasználni  magadat tőle! 
Nem szabad bűnrészességet vállalnod! Tehát nem szabad olyan látszatsegít-
séget adni neki, amiről te is tudod előre, hogy nem jóra fogja azt felhasznál-
ni! Bármilyen nehéz, de keménynek kell lenned! Az ő érdekében kell így vi-
selkedned vele szemben! A szeretet néha kemény, mint a gyémánt, és vág, 
mint a borotva! Bizony, mondottam olyat, hogy nem békét jöttem hozni, ha-
nem kardot! És ez a kard családtagokat választ el egymástól, családokat vág 
ketté (Máté 10;34-35)! Ezt is vállalnod kell, ha szükséges!

Hidd el, hogy jelen vagyok szívedben (János 14;23)! Erőm mindig ren-
delkezésedre áll!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************
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2201.
Kérdező: HATALMAM VAN GYÓGYÍTANI?

1. Jézustól hatalmat kaptam gyógyításra?
2. Újjászülettem-e? Lélekkeresztelt vagyok-e?
3. Szeretném, ha Jézus tovább tanítana!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A gyógyítás önmagában nem szolgálja senki boldogságát! Boldoggá 

nem az tesz valakit, hogy nem fáj semmije, hanem az, hogy Én, Jézus, benne 
otthonra találtam. Aki elsősorban nem ezt akarja, az már eleve melléfogott! 

Én mindenkinek minden képességet megadok arra, hogy Engem képvi-
seljen az emberek előtt. De Engem csak az akar komolyan befogadni életébe, 
aki nagyon komolyan hozzálát, és kezdi tanulmányozni az Én evangéliumai-
mat. Én elsősorban ezért jöttem. 

Olvasd el Márk 1;38-at, és megérted, hogy mennyire nem gyógyítónak 
jöttem, hanem boldogítónak! Boldog pedig lehet valaki betegen is, és bol-
dogtalan lehet valaki egészségesen is. Ez természetesen akkor igaz, ha valaki 
használja az eszét, tehát nem bódulni akar, hanem Velem akar EGY lenni 
úgy, hogy nem árt soha senkinek, hogy mindig megbocsát mindenkinek, és 
segít ott, ahol tud! Aki így él, az megtért ember, az újjászületett ember, az 
beavatott ember.

2. A Lélekkeresztség akkor valódi, ha egy, az előbbi megfogalmazás 
szerinti megtért ember kéri a Szentlelket, hogy bármelyik képességét kariz-
mává finomítva szolgálni tudja embertársait. Ha e kérésében állhatatos, ak-
kor olyan istenélményben részesítem, amely mélyíti az alázatát, és felerősíti 
hiteles tanúságtevésre!

Jó,  ha tudod, hogy az Általam beavatottak bár nagyon boldogok, de 
nagy szenvedők is! A prófétasággal együtt jár a prófétai sors is! Aki Hozzám 
tartozik, az nem keverheti össze a Föld siralomvölgy jellegét a Mennyország-
gal! Itt a boldogok bizony sokat sírnak, a boldogokat üldözik, félreállítják, 
sőt bebörtönzik, és gyakran meg is ölik őket! De ők boldogok, mert tudják, 
hogy övék a mennyek országa, amit már itt a Földön szívükben hordnak!

3. Én, Jézus, mindenkit mindig tanítani akarok. De nem ábrándozások, 
nem fantáziálások közepette, tehát nem különböző úgynevezett "meditációk" 
útján, hanem komoly szellemi munka felvállalása által. A tanulás "rendes" 
útját ne akarja senki leváltani valami "rendkívüli" útra. Csak azt tudom taní-
tani, aki valóban tanulni akar. Csak az akar valóban tanulni,  aki tanulmá-
nyozza azokat a hittartalmakat, amelyeket Én az evangéliumokban az idők 
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végezetéig rögzítettem! Csak az lehet az Én tanítványom, aki nem szellemi 
munka nélkül, nem csak úgy, szinte tölcséren át várja, hogy ismeretei legye-
nek tanításomról, hanem tanul, tanul és tanul!

Bőséges anyag áll rendelkezésedre, ha utána akarsz járni és rá akarod 
tenni életedet arra az életformára, amelyet Én, mint UTAT Magammal azo-
nosítottam!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2202.
Kérdező: NEM VAGYOK ELÉG RUGALMAS

1. Párkapcsolataim eddig sikertelennek bizonyultak. Miért?
2. Miért tudok nehezen beintegrálódni egy közösségbe?
3. Véleményt kérek az "Abszolútumba integráló" mozgalomról.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Magaddal hozott karmikus vállalkozás következménye az, hogy pár-

kapcsolataid eddig sikertelennek bizonyultak. De ez nem negatív jelenség a 
te életedben, hanem nagyon is pozitív. Igen, mert számodra bármelyik eddig 
jónak gondolt párkapcsolatod csak nehezítette volna lelked fejlődését. Már-
pedig ennél fontosabb nem lehet földi életedben.

Soha nem jó erőltetni a párkapcsolatokat. Ha valaki a lényegre, tehát 
arra tette a hangsúlyt, hogy Bennem növekedjék, akkor Én feltétlenül gon-
doskodni fogok arról, hogy mindig kapjon megfelelő társat ennek érdekében.

Hidd el, hogy nem életidegen gondolat az, ha valaki az örökkévalóság 
szemüvegén át szemléli a mulandóságot. Sőt! Ekkor kerül minden a megfele-
lő helyre! Az a sok értékbillenés, amely jellemzi korotokat, éppen abból adó-
dik, hogy a legnormálisabb mérleget, tehát ezt a mondatot: mi ez az örökké-
valósághoz képest?!, elmulasztjátok használni.

Erősítsd a Velem való kapcsolatodat, és a többit bízd Rám!
2. Kevés olyan közösség van, amelyben lényeges szempont lenne az 

egyéni  értékek kibontakoztatása.  Pedig minden  olyan  közösség,  amelyben 
Lelkem irányító szerephez jut, ezt célozza meg.

Az egyik oka tehát ez annak, hogy a közösségek általában csak egy bi-
zonyos mértékig engedik működni Lelkemet. E kijelentés, hogy a prófétaság 
Lelke engedelmeskedik a prófétának,  áll  a közösség Lelkére is.  A dolgok 
sokkal jobban rajtatok fordulnak, semmint gondolnátok!
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A másik ok, ami miatt nehezen integrálódsz, az, hogy keveset imádko-
zol a bölcsesség adományáért! Pedig Isten nem szűkmarkú, ha a Lélek böl-
csességét kérik tőle gyermekei!

3. Az a szellemi mozgalom, amelyet említesz leveledben, kétségtelen, 
hogy a legjobbat akarja, amikor azt akarja tudatni veletek, hogy senki sem 
külön sziget, hanem minden mindennel összefügg, és így mindenki számára 
lehetőség nyílik kifogyhatatlan erőforrásba kapcsolódni.

Amit viszont nem szabad szem elől tévesztenetek, az az, hogy Én, Jé-
zus, egy olyan személy vagyok, aki képes vagyok bennetek élni, mint valósá-
gos valaki, ha befogadtok szívetekbe Engem. E szó: ABSZOLÚTUM, na-
gyon személytelennek tűnik, és nem érzékelteti a létsíkok közötti különbsé-
get, tehát az ásvány-, növény-, állat-, embervilág össze nem keverhető való-
ságait. Egyedül csak az ember az a szellemi lény, aki az örök élet boldogító 
valóságát képes nemcsak vágyaiban, elképzeléseiben elgondolni, hanem ezt 
magában hordozni is. Erkölcsi értéke tehát csak az embernek van!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2203.
Kérdező: LEHETSÉGES A CSAK NEKEM SZÓLÓ TANÍTÁS?

1. Csak nekem szóló biztatást kérek!
2. Újjászülettem már?
3. Féltem szeretteimet és magamat is.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon aranyos vagy, hogy személyedre szóló biztatást kérsz, de ezt 

jobban át kellene gondolnod! Miért? Azért, mert hullámzó érzelmi világod 
naponta más és más biztató, bátorító szót igényel, s ez nem megy máskép-
pen, csak úgy, hogy te naponta, reggelenként, párbeszéd-imában kapd meg 
Tőlem azt a bátorítást, amire éppen akkor szükséged van. Így, levélben, sze-
mélyre szólóan, csak azt tudom mondani, amit még sok embernek elmond-
hatnék, ha éppen megkérdeznének. De a személyes reggeli imákban csak ne-
ked szólóan tudok szólni hozzád!

2. Feltétlenül újjászülettél, mivel elfogadtál Engem irányítódnak, meg-
szabadítódnak. Benned élek Lelkem által, és  Én hűséges vagyok! Még akkor 
is  ragaszkodom hozzád,  ha benned elhomályosul  a jelenlétem!  Feltétlenül 
bíznod kell abban, hogy Én vagyok a te boldogságod! Ennek mindenkor jele 
lesz az, hogy környezeted felé is engedsz Engem szeretetben megnyilvánul-
ni!
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3. Az ne zavarjon, hogy környezeted nem fogad el Engem úgy, ahogy 
te elfogadtál! Akkor sem szabad, hogy zavarjon, ha ez fáj neked! Számodra 
ne legyen fontos az eredmény, csak a FORRÁS, aki Én vagyok! 

Tudnod kell, hogy az Én erőm a te erőd is, és akivel megosztom örö-
mömet, annak vállalnia kell keresztemből is bizonyos részt. Az Én keresztem 
a te életedben az a fájdalom, hogy nem látod azt magad körül, amit Én ben-
ned formálok, alakítok.

Nagyon szeretlek, és megáldalak LELKEM BÉKÉJÉVEL!"
******************************************************

2204.
Kérdező: HÁROM  VONATKOZÁS  ÁTVILÁGÍTÁSÁT  KÉREM!

1. Mit tehetek egy hozzám közel álló személy érdekében?
2. Mit kell tennem családomért?
3. Mit kell tennem vállalkozásom sikeréért?

HANG: "Kedves Barátom!
Mindhárom kérdésed lényege az, hogy kapcsolataid érdekében akarsz 

tisztán látni. Hallatlanul pozitív a hozzáállásod annyiban, hogy önmagadtól 
akarsz elindulni. Tehát nem azt teszed első helyre, hogy a másiknak mi a te-
endője, hanem azt, hogy neked mi a teendőd.

Két  szempontot  kell  figyelemmel  kísérned  mindhárom  esetben.  Az 
egyik a gondolkodás-átalakítás, a másik a feladatokban, és nem a személyek-
ben való gondolkodás.

Az  első  szempont  tehát  a  téged  kívülről ért  hatások  pozitív  látása. 
Vagyis annak komoly tudomásulvétele, hogy az Istent szeretőknek minden 
javukra válik. Ez azt jelenti, hogy Isten a körülményeknek is az Istene akkor, 
ha valaki Isten gyermekének tudja magát.

A másik szempont pedig annak felismerése, hogy naponta mire kell és 
hogyan kell felhasználnod az idődet.

Nézzük most a hármas vonatkozásodat, kérdéseidet.
1. Az a személy, akivel kapcsolatodat javítani akarod, a te számodra: 

TÜKÖR! Úgy kell őt szemlélned, hogy ő valóban érted van, de nem azért, 
hogy tettlegesen szolgáljon (az ő számára természetesen jó, ha azt teszi), ha-
nem azért, hogy hitelesebben tudj helyes önismeretre jutni! Általában a kö-
rülmények mindig elsősorban arra valók, hogy helyes önismeretre segítsenek 
benneteket, és nem arra, hogy megváltoztassátok azokat.  Aki pedig egészen 
közel áll valakihez, az főszereplője, legfőbb alanya annak, hogy a szeretet 
mérlegén bárki helyesen rálásson önmagára.
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Feladatod tehát az, hogy az illető magatartása által kiváltott tulajdonsá-
gaidat tedd szíved szeretetének mérlegére.

Ezután nézzük a második szempontot: Meg kell  tanulnod személyek 
helyett feladatokban gondolkodni.

Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy a benned lévő Lelkem által jónak 
látott feladat az, amit fel kell vállalnod az illetővel kapcsolatban mindennap.

Mi ez a feladat? Csak a gyümölcsét tudom megmondani. Magát a fel-
adatot naponta kell reggeli imádban átvenni Tőlem. A gyümölcs: a te szívbé-
kéd. Ez járhat együtt fájdalommal, de ez a fájdalom már az Én fájdalmam 
benned, tehát számodra ez is kitüntetés! A Lelkem által jónak látott feladata-
id azért járhatnak fájdalommal, mert neked nem azt a viselkedési formát kell 
magadra vállalnod, amit ő lát jónak, azt sem, ami neked esetleg kellemesebb 
lenne, tehát a látszat-béke érdekében vállalt bűnrészességet, hanem azt, amit 
a benned élő Szentlélek lát jónak. Mert csak az ilyen magatartás lesz meg-
nyugtató  számodra  a halálod  óráján.  Márpedig ennél  fontosabb nincs!  Ez 
annyit jelent, hogy légy bárány, de ne légy birka!

A boldogságot nem adják ingyen! A fenti szempontok felvállalása az 
ára!

Ha naponta kéred a bölcsesség Lelkét, akkor a fenti szempontok figye-
lembevételével tudni fogod mindig, hogy mi a teendőd.

Isten téged is  boldogságra teremtett,  és  a  te  boldogságod sem lehet 
más, mint a jónak a birtoklása az elvesztés félelme nélkül, s ez egyedül és ki-
zárólag a Szentlélek boldogító jelenléte benned!

Kedves Barátom! Az első kérdésedre azért válaszoltam bővebben, mert 
a másik két kérdésedre vonatkozóan is a fenti szempontokat kell figyelembe 
venned.

2. Mindazt, amit eddig elmondtam, még kicsit kiegészítem.
Családod tagjai valójában önmagad kiszélesítése, kiterjesztése. Mivel 

az önszeretet csúcsérték: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!", ezért an-
nak tudatában, hogy ők nem sablonemberek, hanem mindegyik külön egyéni-
ség, nem lehet a legfőbb szempont, hogy mit szólnak a többiek ahhoz, amit 
valamelyikkel teszel, csak az, hogy tennéd-e magadnak is azt, amit bárme-
lyiknek teszel. Ez nem zárja ki a többiek véleményének értékelését, de nem 
lehet az ő véleményük a döntő. Csak a benned élő Lélek szava, tehát lelkiis-
mereted szava lehet a döntő!

3.  E harmadik  kérdésedhez  is  a  fenti  szempontokat  kell  figyelembe 
venned. Ehhez csak annyit még, hogy naponta kérd áldásomat munkádra. Ha 
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Isten áldását hordozod, akkor a kevés is soknak fog bizonyulni, de ha nem ál-
dásomon van a hangsúly, akkor a sokat is kevésnek fogod tartani, mert kevés 
is lesz!

Tudnod kell, hogy nagyon szeretlek, és megáldalak a
BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2205.
Kérdező: BETEGSÉGRŐL, GYÓGYÍTÁSRÓL

1. Gyógyulást és a gyógyítás adományát kérem!
2. Álmomban a Szentlélek akart szólni hozzám.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden betegség arra való, hogy jobban megismerd magadat, és töb-

bet tudj beszélgetni Velem, tehát többet imádkozzál. Ha erre használod a be-
tegség alatt eltöltött idődet, akkor a betegséget nem áldatlan tehernek, hanem 
olyan lehetőségnek fogod tartani, ami elősegíti lelked fejlődését, tehát szíved 
békéje mélyülni fog, és környezeted is épülni fog lelkileg a te békéd és nyu-
galmad láttán.

Ami pedig a gyógyítást illeti, arról azt kell mondanom, hogy mindenki-
ben van gyógyítási képesség, de eredményesen csak abban tud működni, akik 
elsősorban nem gyógyítani akarnak, hanem szeretni! Azok a gyógyítók, akik 
úgy tudnak hatni különböző betegségekre, hogy azokat látszatra megszünte-
tik, gyakran többet ártanak, mint használnak! 

Azért mondom ezt, mert a testi betegségek szinte mindig a lélek külön-
böző sebeinek megjelenései a testen, és aki csak ezeket a testen észlelhető 
bajokat tünteti el, s a lelket nem gyógyítja, az olyan, mint amikor egy beteg-
nek nem a betegségét szünteti meg a gyógyító, hanem olyan fájdalomcsillapí-
tót ad neki, amely tompítja az agyát, az idegeit, s valójában, bár jobban érzi 
magát, lelkileg mégis rosszabbul járt.

Ne gyógyítani  akarj  hát,  hanem szeretni  az  Én szívem szeretetével, 
vagyis tégy meg mindent, hogy soha ne árts senkinek, hogy tudj megbocsáta-
ni azoknak, akik valaha megbántottak téged, és vedd észre, hogy hol, mikor, 
kinek tudnál segíteni, és add is meg mindenkinek azt a segítséget szeretettel, 
amire képes vagy. Neked más dolgod nincs! A te szívbékédet csak ez a ma-
gatartás tudja biztosítani!

2. Az Én Lelkem, a Szentlélek, ha szólni akar valakihez, akkor erre ké-
pes is! Olyan nincs, hogy ebben bárki is akadályozhatná, ha annak a szíve 
nyitott, akihez szólni akar.
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Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2206.
Kérdező: AZ ÚTRÓL

1. Helyes-e az út, amelyen járok?
2. Jól kezelem magamat?
2. Az a gyógyító, akihez járok, hiteles-e?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A Biblia első négy könyvében, az evangéliumokban megismerhetsz 

Engem, mint UTAT! A Biblia többi része nagyszerűen ki tudja bontani, meg 
tudja világítani ezt az UTAT számodra is. De maga az ÚT az evangéliumok-
ban található!

Ez az ÚT egy mondatban így foglalható össze: senkinek soha nem árta-
ni,  mindig mindenkinek megbocsátani,  és segíteni  ott,  ahol erre lehetőség 
van!

A reggeli és esti párbeszéd-ima (Hang 1.) nagyon alkalmas arra, hogy 
az általad járt út állandóan megfelelő kontroll alatt legyen.

2. Egyetemi tanulmányaid alatt sokat tanultál a testi betegségek külön-
böző fajainak, tüneteinek megjelenéséről, kezeléséről. Azt, amit semmiféle 
orvosi egyetemen nem tanítanak, amit mindenkinek magának kell lelke mé-
lyén kialakítania, hogy megtalálja a megfelelő terápiát testi bajaira, a helyes 
önismeretre vezető benső látást, csak Általam, Velem és Bennem valósítha-
tod meg! Igen, mert szinte minden testi betegség valamilyen lelki betegség-
ből származik, és éppen ezért minden tüneti kezelés csak elodázza a gyógyu-
lást.

A lelki egészség visszaállításának első alapköve tehát a reális önisme-
ret. Meg kell tanulnod, hogy sem jobbnak, sem rosszabbnak ne tartsd maga-
dat, mint amilyen vagy. Mindenki a cselekedetei tükrében ismerheti meg ön-
magát legreálisabban. A reggeli és esti ima ebben is a legjobb eszközöket je-
lentik.

Aki szán időt arra, hogy legalább öt-tíz percben megbeszélje  Velem 
reggelenként azt, hogy mit kell tennie, és hogyan kell azt tennie, amit tennie 
kell, este pedig visszatekintve a napra, szintén szán öt-tíz percet arra, hogy a 
reggeli tervét hozzámérje az elmúlt nap tartalmához, akkor hamarosan eljut 
az önismeretnek arra a fokára, amely betekintést tud nyújtani lelke mélyebb 
redőibe, s felismerheti, hogy hol és milyen súlyosan sérült benne a szeretet.
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A lelki bajoknál mindig a szeretet megsérüléséről van szó! Igen, mert a 
szeretetlenség minden ember életében természetellenes, tehát beteges állapot.

3. Hiteles gyógyító egyedül Én vagyok! Kérdésedre azt kell válaszol-
nom, hogy minden attól függ, mennyire EGY Velem az, aki nevemben gyó-
gyít. Mivel minden gyógyító ki van téve kísértéseknek, melyeknek ellenáll-
hat vagy beleegyezhet, ezért bármikor változhat kettőnk EGY-sége, így kér-
désedre egyértelmű és végleges választ nem adhatok.

Az egészen bizonyos, hogyha nem direkt a betegséged ellen dolgozol, 
hanem arra törekszel, hogy betegségeddel benső békével, tehát boldogan tudj 
élni, akkor a legnagyobb sanszod van arra, hogy teljesen rendbe jöjj! Erre ak-
kor vagy képes, ha elfogadod megváltottságodat. Az fogadja el a megváltott-
ságot, aki azért, mert tudja, hogy benne az Isten boldogítóan él, minden baj-
ban ezt kérdezi magától: "Ez miért jó nekem?" Ennek viszont az az alapja, 
hogy elhiszed, Isten az ő gyermekei számára a körülményeknek is az Istene! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2207.
Kérdező:  MI  A  LEGFONTOSABB  A  HÁZASSÁGGAL  KAPCSOLAT-
BAN?

1. Miért kellett egyik barátomnak így eltávoznia közülünk?
2. Milyen megfontolások szükségesek egy házassághoz?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Minden  megszületett  ember  földi  életében  a  karma  törvénye  az, 

hogy sorsvonalának kibontása és teljesítése  nemcsak egy tényezőtől  függ. 
Amit e téren világosan kell látnotok, az az, hogy bármilyen tragikusnak is tű-
nik egy ember földi életének befejezése, az nem befolyásolhatta az illetőnek 
az örök boldogságról alkotott és elfogadott képét, csupán lezárta azt. Tehát 
csak a ti oldalatokról nézve lehet tragédiáról beszélni, de az ő oldaláról nézve 
nem.

Egy ember életében kívülről soha nem jöhet tragédia. Minden Földön 
élő szellemi  lény számára csak belülről  történhet  tragédia! A tragédia az, 
amikor valaki tudatosan ellene tesz annak, ami a boldogságát eredményez-
hetné, tehát a szeretet életét megtagadja. Ez tragédia! Tragédiát tehát min-
denki csak maga készíthet önmaga számára, de más nem!

Amikor bármi történik bárkivel, akkor csak azt kérdezheted meg jog-
gal, hogy az a történés mit használ a te lelked fejlődésében. Akinek tragikus 
végéről kérdeztél, szintén így kell hogy álljon előtted. Miért jó ez neked? Azt 
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el kell hinned, hogy jó, mert Isten boldogító módon van benned, tehát úgy 
szeret, mint édes gyermekét!

2. Akkor remélhető, hogy az Én áldásommal indul el egy házasság, ha 
mindkét fél Engem tart élete irányvonalának. Csak az a házasság lehet boldo-
gító, amelyben az Értem élésben segítik egymást a házastársak.

Azok a házasságok, amelyekben sem imádkozni nem tudnak együtt a 
házastársak, de még azt sem tudják megtenni, hogy külön-külön, de legalább 
egy időben imádkozzanak, csak nagy nehézségek árán képesek megközelíte-
ni az Általam felkínált boldogságot.

Mindenkinek olyan az élete, mint az imaélete!
Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"

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

2208.
Kérdező: MIKOR ÉS HOGYAN ÉRTÉKES A SZENVEDÉS?

1. Hogyan tudok másokat építeni a kapott karizma által?
2. Újra műteni akarnak!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A mások által érted mondott ima, amelyben te próféciában karizmát 

kaptál, csak akkor tud gyümölcsöket teremni, tehát csak akkor tudod meglát-
ni azt, hogy hol, kinek, mikor és hogyan kell segítened, ha nem rendkívüli 
képességekkel akarod kimutatni szeretetedet, hanem megfelelő áldozatválla-
lással. Csak akkor hitelesek a karizmák, ha mögöttük az alázat szelleme ra-
gyog. Tehát, ha az a szeretet sugárzik, amely erősíti másokban is a Tőlem ka-
pott szívbékét.

Ha felvállalod  és  az  Én szenvedéseimhez  kapcsolod szenvedéseidet, 
gondjaidat, akkor tapasztalni fogod azt, hogy az Én erőm a te erőd is, és az 
Én békém a te békéd is. Aki hozzákapcsolja szenvedéseit szenvedéseimhez, 
az nagyon meg tudja tapasztalni azt, hogy Isten a körülményeknek is az Iste-
ne az ő számára!

2. Normális esetekben a szakemberek egyúttal felelősséget vállaló em-
berek is. Amíg ennek ellenkezője nem gyanítható, addig kiindulási alapnak 
ezt kell venned. Tehát, ha a szakemberek azt látják jónak, hogy újra vállal-
nod kell a műtétet, akkor a józan ész alapján ezt kell tenned. Ha te mást látsz 
jobbnak, akkor ezért a teljes felelősséget neked kell vállalnod, s nem hivat-
kozhatsz Istenre, Jézusra, Szentlélekre, mert józan eszedet azért kaptad, hogy 
azt használd felelősséggel.
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Semmiképpen sem szabad félned, ha hiszel Bennem! Csak javadra vál-
hat minden, ha bízol Bennem!

Legfőbb célod tehát ne az legyen, hogy feltétlenül meg kell gyógyulnod 
testi bajaidból, hanem az, hogy szenvedéseidet kapcsold az Én szenvedése-
imhez. Tehát, ha azt mondod, hogy Értem vállalsz minden szenvedést, akkor 
a józan eszed használata mellett teljesen nyugodt lehetsz, bármi történik is 
veled. Én képes vagyok boldogítani bárkit, aki Rám bízza magát, akár egész-
séges, akár beteg. És nem tudok boldogítani senkit, akár egészséges, akár be-
teg, ha nem bízik Bennem! 

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

2209. 
Kérdező: MENNYIBEN FELELEK FÉRJEMÉRT?

Vissza kell fogadnom férjemet?
HANG: "Drága Gyermekem!

Több kérdést is tettél fel leveledben, de az ezekre adandó válaszaim 
mind benne lesznek ebben az egy válaszomban.

Te elfogadtál Engem Uradnak, Megszabadítódnak. Tehát megtértél, te-
hát újjászülettél. Ezáltal tudatosulhat benned az, hogy Én és az Atya benned 
élünk a Szentlélek által (János 14;23)! Ez tehát így van, és neked semmi ala-
pod nincs arra, hogy ezt megcáfold. Életed további története tehát feltétlenül 
kell hogy élő kapcsolatban maradjon Velem!

Kétségtelen, hogy te nagyon megkötöződtél férjeddel, s ennek követ-
keztében súlyos  szenvedéseket  vettél  a nyakadba!  Szabaddá nem válhatsz 
közvetlenül férjedtől, aki már régen, sőt, kezdettől sem téged, hanem önző 
módon, tehát helytelenül önmagát szerette.  Neki nem is  kellett  soha tőled 
megszabadulnia, mivel hozzád csak mindig önmagáért ragaszkodott, és nem 
a te érdekeid miatt.

Csak úgy tudsz függetlenné válni  tőle,  ha egyre jobban megkötözöd 
magadat Velem, a benső Szabadsággal (2Kor 3;17)! 

Isten senkit nem teremtett egy másik emberre, hanem mindenkit Ön-
magára! Mindaddig, amíg valaki nem úgy akar boldog lenni, ahogy azt Isten 
akarja, nem lehet boldog, csak bódult. Akit te férjednek nevezel, soha nem 
akart úgy boldog lenni, ahogy azt Isten akarja. Mivel beléd kapaszkodva a 
boldogság helyett a bódultságot választotta, ezért téged is belerántott a szen-
vedéseknek abba a pokoli tüzébe, amely ettől nem lett kisebb, sőt nagyobb 
lett.
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Amennyire rajtad áll,  feltétlenül el kell szakítanod megkötözöttséged 
fonalát, mert ha ezt nem teszed, akkor sem magadnak, sem neki, sem csalá-
dodnak nem könnyíted, hanem nehezíted a további áldatlan állapotot!

Te ne féltsd őt! Általad soha nem fog Hozzám találni! De általa te egy-
re távolabb fogsz kerülni Tőlem! Ő csak Általam tudna megtérni! És ebben 
bizony te nem segítője, hanem akadályozója vagy mindaddig, amíg megkötö-
zöttnek tudod magadat vele!

Akit férjednek nevezel, soha nem fog beleegyezni abba, hogy a te éle-
tedben Én abszolút első legyek, vagyis, hogy mindenben Én irányíthassalak. 
Márpedig ahol nem lehetek ilyen formában első, ott nem is vagyok jelen!

Újra mondom! Ne féltsd őt! De igenis, féltsd magadat! Vedd tudomá-
sul, hogy te nem lehetsz segítője a megtérésben! Inkább akadályozod, mert 
nem értéknek, hanem bolondnak fog téged tartani lelke mélyén, ha visszafo-
gadod őt anélkül, hogy évekig tartó idő alatt igazolnia kellene, hogy komo-
lyan meg akar térni! Nem báránynak, hanem birkának fog tartani téged, és 
esze ágában sem lesz az, hogy olyan Istenhez akarjon tartozni, akihez birkák 
tartoznak!

Drága Gyermekem! Attól tartok, hogy hiába mondottam, amiket mon-
dottam. De mégis el  kellett  mondanom, hogy egykor te is komolyan tudd 
majd venni megtérésedet, újjászületésedet!

Megáldalak a SZABADSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2210.
Kérdező: A SZEMÉLYRE SZÓLÓ  ÜZENET MIÉRT PROBLÉMA?

1. Szeretnék személyes üzenetet kapni Jézustól!
2. Megkötözött vagyok szüleimmel?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A személyes üzenetek mindig problematikusak Nekem, mert  csak 

Én vagyok ugyanaz tegnap, ma és holnap. Ti mindannyian ki vagytok téve 
olyan hatásoknak, amelyekkel  szemben nem azonos senkinek állandóan a 
Hozzám való hűsége! Éppen ezért kérlek benneteket arra, hogy törekedjetek 
ti is feladatokban gondolkodni, és nem személyekben.

Ha azt kérdezed Tőlem, hogy mi a feladatod, akkor azt tudom monda-
ni, hogy biztosítsd kettőnk számára azt a pár percet reggelenként, amikor Ve-
lem át tudod gondolni, hogy az elinduló napon mit és hogyan kell tenned 
azért, hogy szíved békéjét biztosítani tudjam.
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Nagyon fontosnak tartom a Velem való kötetlen beszélgetést, tehát az 
olyan imát, amelyben nagyon ki tud nyílni a szíved szeme, vagyis a hited, Fe-
lém. Egészen biztos, hogy neked nem lehet elég csupán kötött imákat mon-
dani. Olyan élő kapcsolatot akarok kiépíteni veled, amely tudatodat és érze-
lemvilágodat is képes átjárni.

Az  Én  szeretetem  nem  valami  hideg  jóakarat,  hanem  hús-vér  élet! 
Ezért tartom fontosnak azt, hogy párbeszéd-imában, amelyről bőven olvas-
hatsz a HANG 1. kötetében, gyakran emeld Hozzám lelkedet! Sokszor és ha-
tékonyan szeretnélek építeni, buzdítani és vigasztalni!

2. A vérkapcsolatnak van egy olyan szintje, amely nem káros,  ugyan-
akkor segít a szeretet kibontakoztatásában. Csak arra kell vigyáznod, hogy 
ráérezz erre a szintre, és ezt át ne lépd! A határ ott van, ahol érezned kell, 
hogy szíved békéje nem függhet a vérkapcsolatoktól.

Természetes érdeklődés az, hogy tudni szeretnél szüleid sorsáról. Az 
ilyen kérdésekre a választ  megkaphatod álmodban, ha valóban nekik vagy 
neked szükséges ez. De velük kapcsolatban is az a válaszom, amit a szemé-
lyes üzenettel kapcsolatban mondottam. 

Csak  általános  feleletet  mondhatok,  mivel  a  lelki  fejlődés,  haladás, 
mozgás a szellemi lények életében soha nem áll meg. Feladatod itt is az, amit 
meg tudsz tenni értük. Imádkozni mindenkiért lehet és kell is, akár a Földön 
élnek, akár már elhagyták ezt az árnyékvilágot.

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

2211.
Kérdező: MITŐL VÁLIK VALAKI AZ ALKOHOL RABJÁVÁ?

1. Betegségem hogyan szüntethető meg?
2. Miért vannak alkoholisták a családban?
3. Hogyan biztosítsam jövőm számára a nyugalmamat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel szinte minden testi bajnak lelki rugói vannak, ezért a testi be-

tegségek gyógyulására tett első lépésben arra kell törekedned, hogy megta-
nulj szívedben békével együtt élni a betegségeddel. Ezt akkor tudod megten-
ni, ha törekszel átélten magadévá tenni két igazságot. 

Az egyik igazság az, hogy minden betegség azért van, hogy egyre jobb 
önismeretre tudj jutni! A másik igazság az, hogy az Istent szeretőknek min-
den a javukra válik, mivel Isten az övéi számára a körülményeknek is az Iste-
ne. Tehát azt kell megtalálnod, hogy miért jó neked az a betegség, amit most 
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testedben hordasz. Először csak hitben kell tudnod hálát adni érte, később ér-
telmeddel is belátod, hogy lelked javára vált, s akkor már tudatosan is hálás 
leszel érte.

Csak  ezt  a  szellemi  munkát  felvállalva,  tehát  vállalva  a  gondolko-
dás-átalakítást, lehet reményed a gyógyulásra. E nélkül különböző tüneti ke-
zelésekkel könnyítheted ugyan a betegséged elviselését, de ez lelkileg nem 
visz előbbre!

Ha ezt az első lépést megtetted, akkor már tudni fogod, hogy mi a teen-
dőd tovább.

2. Mindenki azért válik alkoholistává, mert úgy érzi, hogy nem bírja el-
viselni a realitásokkal járó szembesülést. Itt is érvényes az a tétel, hogy meg-
térés nélkül nincs lehetőség megszabadulni a megkötözöttségektől. Az iszá-
kosság mögött mindig ez áll: Csak ne kelljen gondolkodni!

Van olyan karmikus iszákossági gubanc, amit újjászületett emberek is 
kénytelenek magukban cipelni. Igen. Van, amikor a nagy egésznek beteges 
részét, tehát a világ bűnének  maradványait  kell valakinek felszámolnia. Ez 
egy nagyon kegyetlen harc! Ilyenkor nagyon nagy lelki szenvedések árán és 
nagy megalázottságban törekszik az ilyen lélek kioldani magából ezt a gu-
bancot.

A te családodban nem ilyenek azok, akik italba menekülnek a valóság 
keresztjének felvállalása elől, hanem megkötözöttségük által még jobban nö-
velik mások szenvedését.

3. Egy kicsit hasonlót mondok ezzel kapcsolatban is, mint az első kér-
désedre mondottam.

A jelened nyugalmát kell biztosítanod, és nem a jövődét! Hidd el, hogy 
te Számomra többet érsz a verebeknél, és ha a jelent megszenteled, tehát, ha 
a jelenben azt próbálod megélni, hogy te a végtelenül szerető Isten édes gyer-
meke vagy, akkor egyértelművé válik előtted, hogy olyasmi miatt vagy gond-
ban, aminek nincs is alapja. 

Az idő tengelyén a valós életben csak jelen van! Sem múlt, sem jövő 
nem létezik! Azt sem tudod, holnap élsz-e még!

Általában úgy van, hogy akik a jövőjüket akarják biztosítani, azok a je-
lenüket rendre elveszítik, tönkreteszik. A józan értelmet természetesen hasz-
nálni kell, de ez mindig a jelenre vonatkozik. A jövő csak annyiban érdekes, 
amennyiben az a józan értelemmel átvilágítható! Ez pedig annyira rövid táv, 
hogy szinte nincs is!
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Nagyon ajánlom, olvasd el Máté 6;25-34. részt. Ezt építsd be szívedbe, 
s boldog ember leszel, bármi történik is a jövőben!

Aki azért akar házasságra lépni, hogy ne legyen egyedül, az biztosan 
csalódni fog!

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

2212.
Kérdező: KINEK ÁRTHATNAK AZ ÁRTÓ ERŐK?

1. Nem tudom elhinni, hogy Jézus mindig csak tilt.
2. Már én is a feketékhez tartozom?
3. Álmunkban árthatnak nekünk az ártó erők?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A hit és a hiszékenység között óriási különbség van! Hinni csak Is-

tenben szabad fenntartás nélkül! Az az ember, aki olyat mond, amit nem tud 
az Én evangéliumaimmal alátámasztani, az nem Isten küldötte! 

Én, Jézus, mindig arra kértelek benneteket, hogy ne féljetek! Senkitől 
és semmitől nem szabad félnetek! Aki fél, az még nem teljes a szeretetben! 
Aki fél, az nem hívő, hanem hiszékeny! Az Istent szeretőknek minden javuk-
ra válik. Nem nekik kell félniük, hanem tőlük fél az ördög, és tőlük félnek 
azok, akik az ördög csatlósai.

Benned a világosság él! A sötétségnek nincs ereje! A legkisebb pislá-
koló gyertya fénye is képes a legvaskosabb sötétséget megszüntetni, és a leg-
vaskosabb sötét sem képes a legkisebb gyertyalángot sem eloltani! Az úgyne-
vezett feketéknek nincs erejük semmire az erkölcsi világban, tehát ott, ahol 
valakinek a boldogsága,  boldogtalansága dől  el!  Csak ijesztgetni  képesek, 
mert maguk nagyon félnek a fénytől!

Hinni annyit jelent, mint igaznak fogadni el azt, amit Én az evangéliu-
mok alapján mondok. Hiszékenynek lenni annyit jelent, mint erőt tulajdoní-
tani olyasminek, aminek erőt Isten nem adott! A sötétségnek Isten nem adott 
erőt! Ne légy hát hiszékeny, hanem hívő!

2. Te Hozzám tartozol, és Én benned élek! Merd vállalni a párbeszéd-i-
mát! Ettől nagyon rettegnek a sötét erők. Az első HANG-kötetben bőven ol-
vashatsz erről. Ennek lényege az, hogy minden olyan mondat, amit te magad-
nak mondasz, hogy építsen, buzdítson és vigasztaljon téged, ezek nem tőled, 
hanem Tőlem erednek akkor is, ha te mondod ezt magadnak. Bennem a sze-
retet Istene jelent meg! S aki ezt elhiszi, annak nem kell félnie soha senkitől, 
mert ő a győztes oldalán áll! Én valóban legyőztem a világot! Pontosan az 
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ijesztők világát győztem le! Az Én örömöm a te örömöd, az Én erőm a te 
erőd, az Én békém a te békéd. Ne feledd! Én arra szólítottam fel mindenkit, 
hogy jöjjön Hozzám, és Én megenyhítelek benneteket! És soha nem küldtem 
el Magamtól senkit! És soha nem nehezítettem meg senki életét! Még a leg-
nagyobb kereszthordozásban is mindig a megtestesült segítő szeretet voltam.

Ne menj olyan helyre, ahol ijesztgetnek. Nem azért mondom, hogy ne 
menj, mert ott bajod lehetne, hanem azért mondom, mert Én nem vagyok ott! 
Ahol pedig nem vagyok jelen boldogító módon, oda nem érdemes elmenni 
azoknak, akik Tőlem akarják átvenni és Általam akarják megőrizni szívük 
békéjét!

3. Az álom nem az erkölcsi terület világa. Álmában senkit sem lehet 
megrontani. Igaz, hogy álmában senki sem tud erényeket gyakorolni! Ez nem 
jelenti  azt,  hogy álomban nem történhetnek nagyszerű dolgok!  Álmodban 
azért vigyáznak rád különösen angyalaim, mert fontosnak tartom, hogy fel-
erősödve ébredj, és így tudj Értem minél több jót tenni másokkal. Álomban 
csak abban tud rombolni az ördög, aki ébrenlétben tudatosan átadta magát 
neki. Akik átadták magukat Nekem, azok az Én gyermekeim, és amikor al-
szanak, akkor angyalaim által különös oltalmam alatt állnak!

Ne félj hát! Mérhetetlenül szeretlek, és megáldalak 
SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

********************************************
2213.
Kérdező: NINCS ÁLDÁSOD ÉLETEMEN?

1. Apámmal felvétettem a szentkenetet. De utána nem gyónt.
2. Akivel együtt élek, azzal nem esküdhetek meg !

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te bőven megtetted azt, amit édesapádért meg kellett tenned. Hidd 

el, hogy nem múlhat rajtad semmi, ami az ő lelkének épségét illeti! Hidd el, 
hogy Én őt is legjobban szeretem a világon, és nem te, hanem Én teszek meg 
mindent, hogy át tudja venni Tőlem azt a szívbékét, amit csak Én adhatok 
meg nektek. Igaz, csak akkor, ha elfogadjátok Tőlem!

Az ő benső világa csak Előttem ismert, és ezért ne nyugtalankodj, mert 
te is, mint minden ember, csak önmagadért felelsz, vagyis csak önmagadnak 
tudsz ártani, ha nem úgy akarsz boldog lenni, ahogyan azt Én akarom!

Drága Gyermek! Fölöslegesen okozol magadnak gondot, amikor úgy 
gondolod, hogy tőled függhet mások örök boldogsága! Tőled csak a te örök 
boldogságod függhet! Illetve Tőlem, függetlenül attól, hogy más mit tesz va-
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lakiért. Én csak azt nézem, hogy van-e jó szándék benned vagy nincs! Ezt te-
szem édesapáddal kapcsolatban is! Ne féltsd hát őt! Sem te nem üdvözíthetsz 
senkit, sem általad nem üdvözülhet senki! Csak Én üdvözíthetek (azért va-
gyok Üdvözítő), csak Énáltalam üdvözülhet mindenki! Én felhasználhatlak 
téged is és mást is ennek érdekében. Mindenki csak önmagáért felel!

2.  Minden  párkapcsolat  annyiban  hordozza  áldásomat,  amennyiben 
tagjai Hozzám segítik közelebb egymást. Ez a döntő! Ha téged nem segít kö-
zelebb Hozzám a párod, akkor ő már régen nem a párod! Amíg nem akadá-
lyoz a Felém irányuló úton, addig a te hűséged nagyon fontos. De Én senkit 
nem kényszerítek képtelenségre! Senkinek nem kell együtt élnie azzal,  aki 
állapotszerűen együtt él az ördöggel!

A JOG-nak nincs lelke! Ezért a legfőbb fórum mindig a lelkiismeret 
fóruma! Mindenki lelkiismerete alapján lesz boldog vagy boldogtalan!

Bizony, helytelenül tetted, hogy nem nézted meg, kihez mész gyónni! 
Ha már kaptál megfelelő eligazítást attól a kanonoktól, akkor ahhoz kellett 
volna tartanod magadat. Nagyon nem okos dolog az, hogyha valaki egy or-
vostól kap megfelelő receptet, akkor utána még más orvossal is ellenőriztetni 
akarja az előzőt! Örülnöd kellett volna, hogy az a kanonok megfelelően el-
igazított!

Drága Gyermekem! Bízzál jobban szívem szeretetében!
Megáldalak a SZABADSÁG  LELKÉVEL!"

******************************************************
2214.
Kérdező: VELED SZENVEDEK!

1. Miért nem szűnnek fájdalmaim?
2. Milyen módon akarsz megnyilvánulni életemben?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mint tudod, minden betegség gyógyítható. A karmikus betegségek 

is! Azt is tudod, hogy a te fájdalmaid karmikus eredetűek. Bár szinte minden 
testi bajnak lelki, pszichikai gyökerei vannak, sokszorosan állítható ez a kar-
mikus gubancokra.

Általában minden beteg igyekszik megtalálni  azt  az  orvosságot,  ami 
megszűntetné vagy legalább enyhítené fájdalmait.

A testi betegségeknek az a feladatuk, hogy lehetővé tegyék a betegnek 
keresni és megtalálni a betegségek lelki gyökereit. A karmikus betegségek-
nek nem ez a feladatuk. 
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A karmikus betegség tehát olyan betegség, amelyet már születésed előtt 
tudatosan vállaltál,  és elsősorban azt  követeli  meg tőled, hogy megpróbálj 
együtt élni vele! Ez az első lépés, hogy kigyógyulj belőle.

A szenvedéssel úgy lehet megtanulni együtt élni, hogy árukapcsolás-
ként hozzákapcsolod az Én szenvedéseimhez. Tehát amikor te szenvedsz, ha 
Hozzám kapcsoltad, ha Nekem felajánlottad, akkor együtt szenvedünk, tehát 
átélheted azt a kitüntetést, hogy részesülhetsz az Én szenvedéseimben. Ez va-
lóban kitüntetés! Ha ennek veszed, és hálát tudsz adni érte, akkor remélhe-
ted, hogy részesíteni foglak örömömben, benső békémben, dicsőségemben 
is. Ha fájdalmad így elmúlik, még az is lehetséges, hogy vágyódni fogsz utá-
na, mert az Én szenvedésemben, tehát abban a szenvedésben, amelyet együtt 
éltünk át,  van valami,  ami  édes,  ami  nagyobb értéknek mutatkozik,  mint 
maga az öröm, amellyel eltöltöm lelkedet.

2. Az volna a legjobb, ha a módot Rám bíznád! Te csak egy életedről 
tudsz, ami most van, és erről is nagyon felszínesen. Én ismerem összes eddi-
gi életedet, és nagyon szeretném, ha ez lenne az utolsó földi életed!

Ezért, ha arra irányul törekvésed, hogy együtt éljük szenvedéseidet, ak-
kor nemcsak kimeríthetetlenül rendelkezésedre áll az Én isteni erőm, de az is 
tudatosulni  fog benned, hogy csodálatosan tartalmas az életed! Igen, mert 
akiben szenvedhetek, abban kiegészül valami az idő tengelyén abból a szen-
vedésből, amely üdvözítői szenvedés, tehát a földi ember földi élete válik ez-
által  elviselhetőbbé!  Hogyan?  Hát  úgy,  hogy akikkel  kapcsolatba kerülsz, 
akik olyan könnyen panaszkodnak, mert  fáj  nekik valami,  azok felismerik 
azt, hogy Én a fájdalomban is fellelhető vagyok, tehát erőm nekik is rendel-
kezésre áll, ha elfogadnak Uruknak, Megszabadítójuknak!

Drága Gyermekem! Az egész életed, ha együtt szenvedünk, egy csodá-
latos  prédikációvá,  szentbeszéddé válik  akkor  is,  ha nem szólsz  egy szót 
sem! Bizony, a pogány százados sem akkor ismerte fel bennem az Isten fiát, 
amikor szabadon prédikálhattam, hanem amikor a kereszten hangtalanul ver-
gődve szenvedtem!

Bízd hát Rám életed további módját, hadd avassalak apostolommá!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
2215.
Kérdező: NEM AKAROK TÖBBÉ INKARNÁLÓDNI!

1. Mit kell tennem, hogy ne inkarnálódjak többé?
2. A dadogásomat le tudom-e vetni egyszer?
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3. Szeretnék én is őrangyal lenni!
HANG: "Kedves Barátom!

1. Ha valóban végleg el akarod hagyni a földi élet poklát, akkor újjá 
kell születned, mert mindaz, aki nem születik újjá, nem mehet be a mennyek 
országába (János 3;3).

Nyilvánvaló, hogy csak azért mondhattam ilyen egyértelmű kijelentést, 
mert rajtatok is fordul az, amit újjászületésnek mondottam!

A Szentlélek mindenkit újjá akar szülni! De Számára is szükségesek 
bizonyos feltételek  ehhez.  Szükségesek olyan feltételek,  amelyeket  nektek 
kell biztosítanotok! Semmiképpen sem lehet elégséges a felszínen megma-
radni!  Nemcsak elmondani, de következményeiben is tartania kell magát ah-
hoz annak, aki újjá akar születni, hogy elfogad Engem Urának, Megszabadí-
tójának. Sorsdöntő ünneppé kell minősítenie magában e döntését. És nem-
csak egyszer kell megünnepelnie, hanem mindaddig, amíg a Földön él, ennek 
a napnak kell legnagyobb jelentőséget tulajdonítania!

2. Dadogásodnak nagyon sok előnye van lelked fejlődése szempontjá-
ból.  Ha valóban elfogadtál  Engem Uradnak,  Megszabadítódnak,  akkor  ez 
nem lehet kétséges részedről, mivel tudnod kell, hogy Isten az Ő gyermekei 
számára a körülményeknek is Istene, s ilyen értelemben a te dadogásod is, bi-
zonyos értelemben, körülménynek számít! Ha neked az lenne az előnyösebb, 
hogy ne dadogj, hát természetesen vagyok Én oly jó és hatalmas, hogy azon-
nal megszüntetném ezt a számodra kellemetlen tulajdonságodat!

3. Neked most nem őrangyalnak kell lenned, hanem boldog, megelége-
dett embernek, tehát tudatosan kell vállalnod azt, hogy te valóban a boldog 
Isten boldog gyermeke vagy! Ezt hálálkodó imádságokkal kell tudnod kife-
jezni!

A  boldogság  bizonyos  értelemben  nem  érzelmi  állapot!  Soha  nem 
mondottam, hogy boldogok azok, akik jól érzik magukat! Más oldalról vi-
szont mégis csak érzelmi állapot is, mert mindenki, aki Isten gyermeke, sok-
kal  rosszabbul  érezné magát,  ha azt  kellene  mondania,  hogy ő nem Isten 
gyermeke! Tehát sem az emberi képességek, sem a körülmények nem szól-
hatnak bele abba, hogy valaki boldog vagy boldogtalan! Ezért nélkülözhetet-
len a gondolkodás-átalakítás!

Azt, hogy ki kinek lesz őrangyala, a szerepeket kiosztó Isten határozza 
meg! De azt, hogy boldog vagy boldogtalan, mindenkinek magának kell el-
döntenie a Földön.
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Az élet látás és szeretés kérdése. Mindenkinek olyan az élete, amilyen-
nek látja! És mindenki olyannak látja, amilyennek a szívével látja!

Bízd Rám sorsodat úgy, hogy lelked mélyén tudatosan fogadj el Engem 
Uradnak, Megszabadítódnak, s a többi nem a te dolgod!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

2216.
Kérdező: FELTÉTLENÜL ÜDVÖZÜLNI AKAROK!

1. Hogyan kell élnem, hogy üdvözüljek?
2. Hogyan viselkedjem környezetem reagálásaira?
3. Hogyan tudjak többet Istenről, vallásról?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki  azt mondja: 'Jézusom! Elfogadlak Uramnak, Megszabadítóm-

nak!',  és  ezt  komolyan  mondja,  annak  életébe  Én  feltétlenül  belépek,  és 
együtt kezdek vele dolgozni üdvössége érdekében. Persze, nem a szavak for-
máján van a hangsúly, hanem a tartalmán! Szerezned kell egy úgynevezett 
Újszövetségi Szentírást, melyben a négy evangéliumban megtalálhatod az Én 
életemet, tanításomat. Nagyon jó volna, ha megrendelnéd a "Merre menjek?" 
című könyvet (kb. 300 Ft). Ezt meg lehet rendelned a következő címen: Bu-
lányi György; 1122. Budapest, Városmajor u. 47/b. 2-dik emelet 3. E könyv 
olyan alapokat fog adni neked, amire ráépítheted boldogságodat.

Én mérhetetlenül szeretlek, és ennek a szeretetnek köszönheted, hogy 
felébredt benned az érdeklődés, a vágy, hogy úgy légy boldog, ahogy azt Is-
ten öröktől fogva elgondolta. Másképpen nem is lehetséges senkinek!

A kárhozat útját azok járják, akik nem Isten elgondolása szerint akar-
nak boldogok lenni, hanem saját elgondolásuk alapján. Ezek, amint eddig te 
is, valamiféle bódulatban akarják megtalálni szívük nyugalmát. De ez egyre 
rosszabb állapotot teremt.

Az a megtért ember tehát, aki Tőlem akarja megtanulni, hogy hogyan 
legyen boldog, aki engedi, hogy Én tanítsam őt! Aki vállalkozik erre, az fel-
tétlenül beszerzi magának az Újszövetségi Szentírást, és komolyan kezd fog-
lalkozni a benne található négy evangéliummal. És, mint mondottam, a ma 
legértékesebb hittankönyvvel, a "Merre menjek?" - kel. Ez hát az üdvösség 
útja!

2. Férjed és családod reagálása semmi lényegeset nem jelenthet szá-
modra, mert te csak önmagért felelsz, ahogy ők is csak önmagukért felelnek! 
Ha valóban elfogadtál Engem, akkor ennél többet az ő érdekükben sem te-
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hetsz! Mindenkinek magának kell  eldöntenie,  hogy elfogad-e Engem vagy 
sem! Aki még nem döntőképes, az nem felel semmiért! Aki pedig az, annak 
Én  mindig  biztosítom,  hogy esélye  legyen  dönteni  üdvössége  érdekében! 
Természetesen szabadságában áll ennek ellenkezője is!

Az idők végével, azzal, hogy ami mulandó, az bármikor elmúlhat, ez-
zel nem kell törődnötök, mert nem a ti ügyetek ez! Nektek csak az a  felada-
totok, hogy Velem akarjatok találkozni! Ez bármikor megtörténhet szívetek-
ben, ha valóban akarjátok.

Nekem leghőbb vágyam az, hogy lakást vegyek szívedben, lelkedben, 
életedben! Ne féltsd magadat, mert ha te vállaltál, befogadtál magadba En-
gem, akkor Én a körülményeidnek is az Istene vagyok, és csak azt engedem 
meg, ami lelked javát szolgálja! Én valóban legyőztem a világot, és ezt ta-
pasztalati valósággá akarom tenni benned is!

3. Ne a világvégével törődj, hanem Velem! A fenti eszközök lehetővé 
teszik számodra azt,  hogy egyre jobban megismerj. Ha ezt vállalod, akkor 
egyre jobban meg fogsz szeretni is, mert Én vagyok a teremtetlen JÓSÁG! 
Aki engedi, hogy hozzákössem életemet, azt megtanítom az örökkévalóság 
szemüvegével nézni a világot. 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?!' - fogod 
kérdezni, ha problémaerdőbe tévedsz.

Imáid  nagyon  kedvesek  Nekem!  Mint  anyának,  tudnod  kell,  hogy 
mennyire kedves egy szülőnek, mikor gyermeke, bármennyire csacsogó mó-
don, de beszélni kezd hozzá! Így vagyok Én veled!

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

2217.
Kérdező: NEM MAGAMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT

Egy asszonyról kérdezem a HANG-ot, aki már második élettársát is el 
akarja hagyni, s fiát, ha nem tanul jól, elküldi az apjához, aki részeges.

HANG: "Drága Gyermekem!
Kétféle ember van. A megtért és a meg nem tért. Aki megtért, az tudja, 

hogy a Szentlélek nem ismer elválást, és ha el is hagyja őt valaki, neki arra 
kell törekednie, hogy rendezze kapcsolatát a tőle telhető teljes erővel. Tehát 
az, aki megtért, tudja, hogy mi a teendője! 

Aki viszont nem megtért ember, mint az említett asszony is, az azt csi-
nál, amit akar! Igen, mert Isten csak saját gyermekeivel van beszélő viszony-
ban, csak nekik mondhatja meg azt, hogy mit kell tennie. A meg nem tért 
ember csak ártani tud önmagának, bármit csinál!
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Neked tehát nem az a feladatod, hogy ennek az asszonynak, amíg nem 
fogad el Engem élete Értelmének, Megszabadítójának, egyes döntéseiben ta-
nácsot adj, hanem az, hogy mondd meg neki, fogadjon el Engem Istenének, 
Megszabadítójának, vagyis, kezdjen el komolyan foglalkozni Velem, tartson 
bűnbánatot, kérje, hogy segítsem életének elrendezésében, s ha ezt megtette, 
akkor tudni fogja, hogy önmagával, fiával és általában az élettel mit kell kez-
denie!

Drága Gyermekem! A meg nem tért embereknek csak egyetlen tanács a 
helyén való! Az, hogy térjen meg!

Egy megtért ember, ha nem tudja, mint kell tennie, akkor kérdezni fog, 
és akkor a hatékony tanácsot el tudja fogadni tőled, Tőlem.

Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2218.
Kérdező: MIRE VALÓ A MÉDIUM?!

Jézus tudja problémáimat.
HANG: "Kedves Barátom!

Nagyon el vagy tájolva! Amíg csak a felszínen szemléled a szellemvi-
lág életét, addig fogalmad sem lehet a mélységben rejlő csodákról!

Azért mondtam, hogy el vagy tájolva, mert Én nem vagyok felelőtlen! 
Soha nem adlak ki annak, akinek te nem adod ki magadat! Egy kivétel ugyan 
van: amikor nem tudod, hogy hogyan add ki magadat.

Ha hiszel abban, hogy közvetlenül tudok válaszolni neked olyan kérdé-
sekre, amelyeket föl sem tettél, akkor el kell hinned azt is, hogy ezt közvetle-
nül is meg tudom tenni, tehát nincs szükség médiumra!

Ha viszont úgy gondolod, hogy szükség van rá, akkor csak arra vagyok 
hajlandó  válaszolni,  amit  konkrét  formában  feltett  kérdésben  fogalmazol 
meg. Magamnak tartozom azzal, hogy ne adjalak ki médiumomnak sem, ha 
te erre nem vagy hajlandó!

Az igazi médium olyan, mint egy égő csipkebokor! Minden fellengzős-
séget félretéve, csak levett sarukkal lehet közeledni Hozzám! Abban a tudat-
ban, hogy értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit! Ez áll rád is, és 
áll médiumomra is! Kemény leckével tanítottam őt meg erre, és neked is erre 
hívom fel figyelmedet!

Evezz a mélyre!
Megáldalak a NYITOTTSÁG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
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2219.
Kérdező: FÉRJEM MEGTÉR VALAHA?

1. Férjem elhagyott bennünket.
2. Rájön férjem, hogy mi az igazi érték?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amikor valaki külön világnak gondolja a földi életet és az örök éle-

tet, akkor nagy a valószínűsége annak, hogy nem tudok megfelelő szavakat 
találni arra, amit boldogságotok érdekében mondanom kellene!

Ha valaki egy tóba beledob egy követ azzal a szándékkal, hogy az en-
nek  következtében  megindult  hullámzás  csak  az  egyik  part  felé  induljon 
meg, az lehetetlenségre vállalkozik!

Te, mint írod, tudod, hogy "a földi élet legnagyszerűbb dolgai a szere-
tet és a család". Amíg ebben a tudatban élsz, addig hasonló vagy ahhoz, aki 
csak egyik irányban szeretné elindítani a hullámokat!

A földi életnek egyetlen nagyszerű "dolga" van! Én, Jézus Krisztus! 
Ennél nagyszerűbb nem volt, nincs és nem lesz soha!

Mint tudod, Én egyáltalán nem voltam "családcentrikus", és amikor azt 
mondottam, hogy példát adtam nektek, akkor nem tettem hozzá, hogy kivé-
ve...! Mivel a szeretet nem más, mint az Isten, ezért mondatodat csak így fo-
gadhatod el valósnak: "A földi élet legnagyszerűbb 'dolga' az Isten"!

Aki úgy gondolja, hogy van egy földi boldogság és van egy égi boldog-
ság, annak nincs fogalma arról, hogy mi a boldogság, mivel összekeveri a 
boldogságot a bódultsággal!

Valamikor azt mondottam, hogy nem lehet két úrnak szolgálni! Tehát 
nem azt mondottam, hogy nem szabad, hanem azt, hogy NEM LEHET! Ezt 
mondom most is!

Ha Istenhez kötődsz, akkor lazul, sőt, leoldódik az a kötelék, amely té-
ged férjeddel összekapcsol. Teremtmény képtelen helyesen szeretni azt, aki-
vel meg van kötözve! Sem férjedet, sem gyermekeidet nem tudod boldogító 
módon szeretni addig, amíg lélekben nem lettél szabad tőlük!

Nagyon torz, bálvánnyá torzult istenkép az, amikor valaki úgy gondol-
ja, hogy szívének békéje, tehát boldogsága attól függ, amiről nem tehet! 

Ha tehetsz arról, hogy férjed elhagyott, akkor azt bánd meg, és a többi 
már nem tartozik rád! Én a körülményeknek is Istene vagyok azok számára, 
akik valóban befogadtak Engem életükbe! De csak azok mondhatják, hogy 
ez megtörtént, akik számára abszolút első lehetek, tehát nincs második, mert 
pontosan arra tettek ígéretet, hogy fenntartás nélkül elfogadják Lelkem irá-
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nyítását! Tehát abban a fényben vállalják a további életük folytatását, ame-
lyet Én gyújtok szívükben! 

E FÉNYNEK valóság-sugarai  csak  addig  terjednek,  ameddig  valaki 
szabaddá tette magát Velem és Értem! Neked is tudnod kell, hogy veled és 
érted mindent, de helyetted semmit!

2. Férjed egyszer biztosan rá fog jönni arra, hogy Én vagyok az egye-
düli érték. De ez nem érintheti a te boldogságodat! Ez az ő boldogságát fogja 
jelenteni! Azt, hogy ez mikor fog megtörténni, előre nem mondhatom meg, 
mert neki is, csakúgy, mint neked, meg kell szabadulnia megkötözöttségei-
től, ha boldog akar lenni!

Drága Gyermek! Tudom, hogy te is úgy vagy, mint  annyian mások. 
Nem tehettek arról, nem arra nevelődtetek, és természetesen gyermekeiteket 
sem arra nevelitek, hogy Én vagyok az egyetlen és hamisítatlan érték, s min-
den csak annyiban értékelhető, amennyiben helyet foglalhatok benne, mint 
egyedüli boldogító, üdvözítő! Nem a másvilágon, hanem itt a Földön!

Az, akiben Én, Jézus, élhetek - a vízbe dobott kő hasonlatával élve - , 
olyan, aki minden irányban természetesnek tartja a hullámok terjedését, tehát 
tudja, hogy nincs külön földi és külön égi boldogság, csak egy boldogság 
van, az Én jelenlétem, és ez valóban boldoggá teszi azt, aki Engem befogad! 
Boldoggá teszi itt a Földön és a másvilágon egyaránt! Itt tükör által homály-
ban látva, ott pedig színről színre látva, megtapasztalva az egyetlen boldog-
ságot, a boldogító Istent!

Azzal  fejezem  be,  amivel  elkezdtem.  Alig  valószínű,  hogy építeni, 
buzdítani és vigasztalni tudjam azt, aki különbséget tesz földi és örök bol-
dogság között.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2220.
Kérdező: MI VAN ELHUNYT FÉRJEMMEL,  AKITŐL ELVÁLTAM?

Elvált férjem meghalt. Utána mi lett vele?
HANG: "Drága Gyermekem!

Mielőtt megszülettél, egy olyan hűséget vállaltál fel Velem kapcsolat-
ban, amelynek következménye lett a válásotok, és ennek pozitív oldala az, 
hogy volt férjed Rám talált! Kemény szenvedések következménye lett ez, de 
a lényeg, hogy meglett!

Legutolsó közösségi találkozótokon pontosan azt a témát indítottam el 
közöttetek, amellyel tudatosulhat bennetek az, hogy nemcsak Velem, de egy-
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mással is folytathattok párbeszédet akkor is, ha fizikálisan távol vagytok egy-
mástól,  mivel  nemcsak tér-idő dimenzióban éltek! Az egyik ember tudata 
kapcsolatba kerülhet a másik ember tudattalanjával!

Azt viszont fontosnak tartom további életed, sorsod érdekében, hogy 
már ne foglalkozz volt férjeddel. Nem azért ment el, hogy tovább foglalkozz 
vele, hanem azért, mert te is betejesítetted küldetésedet vele kapcsolatban, s 
neki már nincs szüksége senkire, aki még a Földön él!

De mostani férjed miatt sem kell már vele foglalkoznod. Csak megne-
hezíted a Hozzám való hűséged megélését, ha teret engedsz magadban a vele 
való foglalkozásra!

Feladatod semmiképpen sem az, hogy a múlttal  törődj, hanem Velem, 
tehát  a jelened megszentelése,  és amennyire  lehetséges,  a férjeddel  közös 
megbeszélés alapján jövőd építése.

Aminél fontosabb nincs: hűséged Hozzám!
Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
2221.
Kérdező: JÖVŐMRŐL

1. Meg tudom valósítani mindazt, amiben hiszek?
2. Megszólalhat bennem is a HANG?
3. Megteremtődhet-e a lelki harmóniám?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem tudod megvalósítani mindazt, amiben hiszel! Nem, mert  a te 

békéd érdekében sem az a fontos, hogy sikerélményeid legyenek, hanem az, 
hogy Bennem higgy! Ha ezt teszed, ez minden pillanatban megvalósulhat. 
De te nyilván nem erre gondoltál, amikor kérdésedet feltetted!

Hosszú távú elképzeléseidnek csak akkor van értelme, ha azokat egyér-
telműen és tisztán megelőzi az a rövid távú terv, amit reggeli imáidban, mint 
az elinduló nap programját, Tőlem átveszel. A legfőbb szempont soha nem 
lehet az, hogy mit teszel, hanem csak az, hogy boldog vagy vagy sem! Bol-
dog pedig csak az lehet, aki a boldogító Istennel van élő kapcsolatban. Min-
den, ami mulandó, csak eszköz lehet ennek érdekében!

2. Természetesen, benned is nemcsak meg tud szólalni, de meg is szó-
lal a HANG! Ez a te lelkiismereted hangja! A médiumomban megszólaló lel-
kiismereted hangja abban különbözik  a  benned megszólaló  lelkiismereted 
hangjától, hogy a benned megszólaló HANG benne zavaróállomások nélkül 
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szólal meg! De ugyanaz a HANG szól mindkettőtökben, amikor rólad van 
szó!

Ha azt kérdezted volna, hogy megszólalhat-e benned is mások lelkiis-
meretének a hangja, akkor másképpen kellett volna válaszolnom. A szerepe-
ket kiosztó Isten úgy és akkor és annak adja az Általa fontosnak tartott szere-
pet, ahogy, amikor és akinek akarja!

Médiumomban  elsősorban  külön-külön  a  ti  lelkiismeretetek  hangja 
szólal meg zavarmentesen, a ti boldogságotok érdekében!

3.  Feltétlenül  megteremtem mindenkiben  a  szívbékét,  aki  komolyan 
vesz engem (Máté 11;28-29; János 14;23)!

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

2222.
Kérdező: KAPCSOLATOM VAN KÜLÖNBÖZŐ SZELLEMEKKEL

1. Jó szellemmel vagyunk-e kapcsolatban?
2. Gyógyításért, jóslásért elfogadható-e pénz?
3. Tartogat felemelkedést számunkra a jövő?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az erkölcs, tehát a jó-rossz területén,  mindenki olyan szellemmel 

van kapcsolatban, amilyennel akar. Illetve jó szellemmel van kapcsolatban, 
ha ezt akarja, és elég, ha nem akar jó szellemmel kapcsolatban lenni, máris 
nyüzsögnek benne a rossznál rosszabb szemtelen szellemek. Akarnod kell te-
hát azt, hogy jó szellemmel légy kapcsolatban. 

Ha úgy jelentkezik be egy szellem, hogy ezt te nem kérted, akkor leg-
jobb, ha Istent dicsőítve fogadod. Ezt sokáig a rossz szellem el nem viselheti. 
Természetesen nagyon fontos az, hogy csak jó szándékkal és csak jót tegyél 
bármiféle szellem sugallatára! Csak azt, ami épít, buzdít és vigasztal, azt sza-
bad elfogadnod, és azt szabad tovább adnod. A közvetlen félelemkeltés soha 
nem jön Istentől, és semmi olyan, amit nem lehet valamiképpen alátámaszta-
ni az evangéliumaimmal!

Alapvetőnek kell tartanod, hogy a Szentlélek nem a rendkívüliségek-
nek, hanem a REND-nek a Lelke! Aki rendkívüliségekre törekszik, az nem 
arra törekszik, hogy Isten Lelke lakjék benne. Akiben Isten Lelke él, azzal 
történhetnek ugyan rendkívüli dolgok, de nem azért, mert törekszik rá, ha-
nem azért, mert nem tehet róla annak ellenére, hogy szeretné, ha nem lenné-
nek ezek a rendkívüli dolgok.
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2. Aki szellemekre hivatkozva gyógyít, vagy azt állítja, hogy a szellem-
világból gyógyító vagy bármiféle képességet, erőt kapott, és ezt pénzért gya-
korolja, annak nincs Velem élő kapcsolata! Tőlem és a Hozzám tartozó szel-
lemektől csak olyan adomány jön, amire ezt mondottam: "Ingyen kaptátok, 
ingyen adjátok!" (Máté 10;8).

3. Aki befogad Engem életébe, mint személyes Urát és Megszabadító-
ját, annak csak felemelkedést tartogathat a jövő. Csak az Enyéim magasztal-
tatnak fel! Ha nem így lenne, akkor nem mondhattam volna ezt: "Bízzatok, 
Én legyőztem a világot!" (János 16;33).

E felemelkedésnek módját  nem ti  határozzátok meg. Bőven elég, ha 
hisztek benne! Bőven elég, ha tudjátok, hogy ez a boldogság útján valósul 
meg, és  nem a mulandó, romlandó, nyomorúságos anyagiasodás útján.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2223.
Kérdező: KI SEGÍT NEKEM?

1. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni!
2. Végezzek-e Egyetemes Energia tanfolyamot 3-4 szinten?
3. Angyal vagy ördög az, aki eddig segített?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én is szeretném, ha Lélekkeresztségben részesülnél!
Ha őszintén megbántad eddigi botlásaidat, és elfogadtál Engem Urad-

nak, Megszabadítódnak, akkor megtörténik az újjászületésed. Ekkor már ké-
pes vagy Lélekkeresztségben részesülni. Ha így, Engem Uradnak, Megszaba-
dítódnak elfogadva hiszed, hogy képes vagyok téged belemeríteni a Szentlé-
lekbe, és ezért imádkozol, akkor ez meg fog történni akkor, amikor a Szent-
lélek ezt jónak látja. 

Számodra ezután már ez az egész csupán türelem kérdése. De mivel tu-
dod, hogy ez a vágyad az Isten kezében van, ezért e türelem már nem jelent-
het gondot.

2. A pénzért történő beavatásoktól Én teljesen elhatárolom magamat! 
Bizonyos  tanfolyamokért  természetesen  kérhetnek  pénzt  a  tanárok,  de  ez 
nem emelkedhet a más tanárok átlagórabére fölé! Ha több pénzt kér egy tan-
folyamot vezető, mint pl. egy magyar- vagy matektanár az órájáért, akkor ne 
vállald az ilyen tanfolyamot, mert ott Én nem vagyok jelen! Akkor sem va-
gyok jelen, ha bármilyen szép ígéretekkel, jövővel, eredményekkel kecsegtet 
az előadó!
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3. Mindenki jó angyalok hatása alatt áll, amíg azt mondja és teszi, ami 
szíve békéjét mélyíti. És mindenki a gonosz lelkek hatása alatt áll, ha ennek 
ellenkezője tapasztalható nála. 

Te azért kaptál józan észt, hogy el tudd dönteni, milyen hatásnak tedd 
ki magad. Itt is áll a mondásom: értetek és veletek mindent, de helyettetek 
semmit!

Megáldalak a JÓZANSÁG és a TÜRELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2224.
Kérdező: GYAKRAN LEBÉNÍT A FÉLELEM!

1. Istentől való kapcsolatot szalasztottam el?
2. Egy álomról, amelyben tó partján sok hal jött hozzám.
3. Miért félek dönteni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Olyan kapcsolatot, amely Istentől való, nem lehet elszalasztani, mert 

egyetlen ilyen kapcsolat létezik: találkozás Istennel! Ennek a lehetősége pe-
dig Isten részéről mindig fennáll!

Ti nem vagytok Istennek próbababái, akikkel Isten kísérletezik! Ezért 
minden olyan lehetőség, amely felmerül életetekben, eszköz arra, hogy fel-
használjátok a Velem való elmélyülésre. Baj mindig csak akkor van, ha vala-
ki lelkiismerete ellen cselekszik. De ez is csak akkor jelent komoly bajt, ha 
valaki megrögzül az ilyen állapotban.

Ha nem csinálsz lelkiismereti problémát abból, hogy kivel légy, illetve 
kivel ne légy kapcsolatban, akkor valóban nagyon sajnálatra méltó vagy. De 
egy olyan kapcsolatba belemenni, amiről nem tudja lelkiismereted egyértel-
műen eldönteni előre, hogy helyes vagy nem helyes, hát a legjobb, amit te-
hetsz, hogy nem mész bele! Ha valaki ezért ostobának tart, az vagy nem tud-
ja mit beszél, vagy gonosz! 

Sose sajnáld ezt az elszalasztott kapcsolatot. És főleg azt ne tedd, hogy 
egy későbbi kapcsolatot ezzel az elszalasztottal hasonlíts össze! Fantáziátok 
mindig ki van téve ártó erők hatásainak! 

2. Az álmod nem hordoz semmi olyan információt, amely meg akarná 
változtatni  eddigi életviteledet.  Pillanatnyi  érzelmi  állapotod szimbólumait 
láttad álmodban. Ezekkel azért nem érdemes foglalkoznod,  mert mire meg-
világosodna előtted értelmük, addigra már elveszítik aktualitásukat!

3. Eddigi tapasztalataid megtanítottak arra, hogy az életedet meghatá-
rozó döntéseid beláthatatlan következményekkel járnak. Márpedig a be nem 
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látható következmények mindig óvatosságra intik az okos embert! Félj is az 
olyan döntéstől, amelynek következményét nem tudod kellően felmérni! Ez 
nem gyávaság! A vakmerő emberek nem bátor, hanem ostoba emberek! Az 
igazi bátorság abban mutatkozik meg, hogy az élet apró bajainak elviselését 
vállalja az, aki törekedett életében okosan dönteni.

Ezért nélkülözhetetlen annyira az élő hit, a Velem való élő kapcsolat. E 
nélkül nincs semmi szilárd pont, amire életeteket nyugodt szívvel felépíthet-
nétek.

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

2225.
Kérdező: EGY ISKOLÁRÓL KÉREK VÉLEMÉNYT!

1. Hiteles-e egy iskola tematikája?
2. Jézustól kapom az inspirációkat?
3. Milyen változást idézett elő bennem egy avatás?

HANG: "Kedves Barátom!
Nagyon szeretnék örömmel nézni rátok! Nagyon szeretnék együtt mű-

ködni veletek! De sajnos, szomorúan kell látnom, hogy szinte semmit nem 
értettetek meg abból,  amit  immár  kétezer  éve mondok és üzenek nektek! 
Semmit!

Te olyan gondolatokat   mondasz általánosításnak,  amelyek a legmé-
lyebb lelki gazdagságokat tárnák fel előttetek, és olyasmit akarsz konkrétum-
ként beépíteni életedbe, amely a csak felszín és silány tartalom!

Kedves Barátom! Nagyon alaposan, és állandó jelleggel olvasd a Bibli-
át, az ÉLET KÖNYVÉT! Főleg az evangéliumaimat! Csak ezeken keresztül 
hallhatod hitelesen HANG-omat! A HANG-könyvek ebben akarnak segítsé-
get nyújtani! 

Értsd meg! Nincs sem hiteles iskola, sem hiteles tematika ott, ahol nem 
a Biblia áll a legfőbb helyen! Értsd meg! A krisztusi hierarchia merő ostoba-
ság! Nincs szent, krisztusi uralom! Csak szolgálat van! A nem ártás, a meg-
bocsátás, a segítés szolgálata. De nem ködös, zavaros misztikus szolgálat! 
Hanem: etesd meg az éhezőt, ruházd fel a ruhátlant, vigasztald a szomorko-
dót, látogasd a beteget, és mondd meg neki, hogy nem érdekes a test állapota, 
ha benne van az Isten országa, ha hisz Bennem! Bocsáss meg annak, aki té-
ged megbántott! Tanuld meg áldani átkozóidat! Emeld föl szavadat a katonai 
behívók ellen, hogy ne vállaljon senki kiképzést embergyilkosságra, hanem 
mindenki inkább szeresse ellenségét! Vállald Értem az állapotszerű vértanú-
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ságot, mert csak aki vállalja az élete elveszítését Értem és tanításomért, az 
nyeri meg a boldog örök életet! Ha te ezeket általánosságoknak minősíted, 
akkor nagyon sajnállak, de nem tudok segíteni rajtad!

2. A fenti szavak valóban Tőlem, Jézustól jövő inspirációk! Pontosan 
ezeket találod meg evangéliumaimban!  A HANG-könyvek csak addig lesz-
nek hitelesek, amíg az evangéliumaimban elmondott tanítási magvakat bont-
ják ki, amíg ezekre hívják föl a figyelmeteket!

3. Csak a tapasztalati változás a hiteles változás mindenkiben. Ez azt 
jelenti, hogy aki nem tapasztalja meg, hogy megtért, az nem tért meg! Aki 
nem tapasztalja, hogy képes áldozattá válni, az nem képes áldozattá válni! 
Aki nem tapasztalja meg azt,  hogy környezete megtapasztalja szeretetének 
kiáradását, annak nem árad ki a szeretete! Hogy is hihetnéd el azt a pozitív 
változást magadban, aminek nincsenek áldásos gyümölcsei!? A Lélek gyü-
mölcsei: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szerénység, 
szelídség, önmegtartóztatás és tisztaság (Gal 5;22-23)! Ahol csak egy is hi-
ányzik ezekből, ott a Lélek már nem érezheti magát otthon!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2226.
Kérdező: KISLÁNYOMRÓL

1. Miért fél kislányom elalvás előtt?
2. Miért bántja kistestvérét?
3. Hogyan tudnék neki segíteni, hogy jó irányban változzon?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  A köldökzsinór  fizikális  elvágása nem jelenti  a közvetlen  függés 

pszichikai megszüntetését is. Az amúgy is bizonytalan lét fokozatosan érző-
dik egy gyermek számára a sötétben! Még a felnőttek is el tudnak bizonytala-
nodni ilyenkor!

Minden elbizonytalanodás olyan benső kényszert idéz elő, amely ösz-
tönösen  kapaszkodásra  készteti  a  gyermeket.  A pszichikai  köldökzsinórt 
nem lehet egy csapással elvágni.

Okos szeretettel és fegyelmezett türelemmel meg kell tanulnod kezelni 
gyermeked félelemtől  szorongatott  állapotát.  Az okosság azért  fontos,  ne-
hogy a gyermek zsarnoki hajlamát erősítse a te szereteted. A fegyelmezettség 
pedig azért nagyon fontos, nehogy türelmetlenséged erősítse gyermeked ben-
ső szorongását.
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2. Egy gyermekben a féltékenységi hajlam még kezelhetetlen, s ez leg-
többször  agresszivitásban nyilvánul  meg. A nagyobb gyermekben nem el-
nyomni kell annak pozitív tartalmú tudatát, hogy ő a nagyobb, hanem a kicsi-
ben is tudatosítani kell ezt.

Már a pici gyermeknek meg kellene tanulnia tisztelni a nagyobbat, és 
nem fordítva! Ha nem ez történik, akkor mindkét gyermekben a negatív tu-
lajdonságok táptalaja erősödik.

3. A nagyobbal meg kell értetned, hogy mivel ő a nagyobb, ezért na-
gyobb szeretettel kell rendelkeznie is! A kicsinek pedig meg kell tanulnia, 
jobban becsülje a nagyobb testvérét, mert csak így tud benne is növekedni a 
szeretet. Tehát mindkettő életében a szeretésre kell tenned a hangsúlyt.

Drága Gyermekem! A gyermek számodra nem csupán Isten ajándéka, 
hanem Istentől kapott nemes feladat arra, hogy a legfontosabbat, amire te-
remtve vagy, a szeretést és a szeretni tanítást, naponta fel tudd vállalni. Oko-
san tennéd, ha naponta esténként leosztályoznád magadat, hányast érdemelsz 
az elmúlt nap szeretés és szeretni tanítás tantárgy feladatának elvégzéséért?!

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

2227.
Kérdező: SZERETNI ÉS SZOLGÁLNI AKAROK!

1. Szeretném megtalálni az Utat, az Igazságot.
2. Hogyan szolgálhatom jobban embertársaimat?
3. Bűn-e a tenyérelemzés?

HANG: "Drága Gyermekem! 
1. Leghőbb vágyamat fejezted ki, amikor e vágyadat leírtad! Én vagyok 

az Út,  az Igazság és az Élet! Aki Engem megtalál, az ÉLETET talál, éspedig 
boldog ÉLETET!

Ennek kikerülhetetlen módja a Biblia újszövetségi részében található 
evangéliumok olvasása, elmélkedése. Okos dolog az, ha valaki feljegyzi ma-
gának egy füzetben azokat a részeket, amelyek számára homályosak, és időn-
ként megbeszéli olyan emberrel, aki értelmileg megnyugtató választ tud adni 
kérdéseire. Meg kell  mondanom, hogy nagyon kevés ilyen ember van,  de 
van!

Tekintélyelvre hivatkozással ne elégedj meg! Tehát nem elég, ha valaki 
azt  mondja,  hogy ezt  el  kell  hinned.  Én nem véletlenül  mondottam,  hogy 
nektek tudni adatott   mindaz a titok,  amely az Isten országára vonatkozik 
(Máté 13;11)!
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Összegezve a fentieket: Csak az talál meg Engem, mint Utat és Igazsá-
got, aki keres. Csak az keres Engem, aki vállalja, hogy komolyan veszi az 
evangéliumaimat. A HANG-könyvek ebben adnak mindenkinek kimondha-
tatlanul nagy segítséget!

2. A szeretni tanítás csúcsérték! Ennek feltétlen feltétele az a szeretés, 
amelynek megnyilvánulását így fogalmazhatod meg: soha senkinek nem sza-
bad ártanod, mindig mindenkinek meg kell  tudnod bocsátani, és segítened 
kell ott és úgy, ahol és ahogy erre lehetőséged van.

A reggeli imáidban kell erre ráhangolnod magadat! Hidd el, hogy nem 
nagy tetteket kívánok Én senkitől! Fontosabb a hétköznapok szürkeségében 
vállalt szeretetáldozathoz való hűség. Aki ehhez tartja magát, azzal nagy dol-
gokat is véghez tudok vinni! De a döntő a hűség a kicsiben!

3. A kiromantológia, tehát a tenyérelemzés, csak akkor ellenkezik az 
Én akaratommal, ha felelőtlen jóslásokkal nem Felém, hanem pótcselekvé-
sekre készteti azt, akit érint. Bizonyos jellemvonások kiolvashatók a tenyér-
ből, de tudnod kell, hogy minden ember sorsvonalában vannak olyan ténye-
zők,  amelyek  mások  szabad  döntésével  állnak  szoros  kapcsolatban.  Ezek 
nemcsak előttetek, de még Előttem is csupán lehetőségek, amelyek megvaló-
sulása feltételekhez van kötve. Ha nem így lenne, akkor nem lennétek szabad 
lények, hanem bábuk, tehát nem is lehetnének felelős döntéseitek, cselekede-
teitek!

Óvakodjatok a jóslásoktól! Fontosabb, sőt, az egyedüli fontos a jelen 
megszentelése!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2228.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK TÁRSAMON ÉS MAGAMON!

1. Férjem betegségén hogyan segíthetek?
2. Saját lelki sebeimre kérek gyógyulást!

HANG: "Drága Gyermekem!
A levelednek voltak olyan részei, amelyeket a  médiumom el tudott ol-

vasni. Én ebben nem segíthetek neki, mert nem tehetem meg azt helyettetek, 
amit nektek kell megtennetek. Ilyen pl. az olvasható írás is. A jövőben, bár-
kinek írsz, légy tekintettel arra, hogy azt el is szeretné olvasni az, akinek ír-
tad.
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1.  Minden  betegség  három  szempontra  hívja  föl  figyelmeteket.  Az 
egyik szempont az önismeret, amely nemcsak a betegnek ad radikális lehető-
séget, hogy lelepleződjék, de a környezetének is.

Minden ember hajlamos arra, hogy egészséges állapotban torz  képet 
alakítson ki önmagáról. A betegség úgy kérdez meg benneteket, hogy arra 
nem lehet válaszolni mellébeszéléssel! A betegség képes felébreszteni olyan 
bódulatból is benneteket, amelyből másképpen nem is lehet felébredni. Egy 
betegség óriási értékeknek lehet hordozója! Kegyelem akkor is, ha kegyetlen 
kegyelem!

A másik szempont az előbbivel rokon. Valamilyen lelki sebre hívja fel 
a figyelmet, mivel szinte minden testi betegség valami lelki bajnak a testen 
történő kivetítődése. Így kényszeríti rá a beteget arra, hogy saját lelkével ala-
posabban foglalkozzék!

A harmadik szempont pedig a különböző terápiák mellett  egy benső 
kényszer arra, hogy tanuljatok meg együtt élni betegségeitekkel. E harmadik 
szempontot, ha valaki komolyan veszi, akkor lehet legnagyobb reménye arra, 
hogy leggyorsabban meggyógyul!

A te feladatod a beteg mellett mindenkor a bátorítás. E bátorítás vi-
szont nem lehet azonos az ámítással! Nem azzal segíted őt, ha hitegeted, ha-
nem azzal, ha azt érezteted vele, hogy ő a betegségében nem jelent terhet ne-
ked.  Aki  Engem  szeret,  annak  számára  egy beteg  olyan  kihívást  jelent, 
amelyben az Irántam való szeretetét tudja kimutatni! Igen, mert Istent szeret-
ni közvetlenül nem lehet. Közvetlenül csak elmondani tudjátok, hogy szereti-
tek az Istent. Ennek gyakorlati megnyilvánulása nagyszerűen kimutatható ab-
ban a törődésben, amelyet a betegekkel kapcsolatban éltek át. A Máté 25;31-
től 40-ig felsorolásban egyértelművé teszem azt, hogy aki beteggel törődik, 
az Velem törődik!

2. Jobban el kell hinned, hogy Én kimondhatatlanul szeretlek. A hitet is 
csak gyakorlással lehet erősíteni. Ez azt jelenti, hogy úgy kell tenned, mintha 
hinnél! Ez nem önbecsapás, hanem ez a hit  gyakorlótere, módszer,  amely 
biztosan eredményt fog hozni! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2229.
Kérdező: TÁMOGATOD-E TERVEMET?

1. Ismersz-e engem Atyám?
2. Támogatod-e tervemet?
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3. Meggyógyulhat-e gyermekem?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. A te életedben nem az a probléma, hogy Én ismerlek-e, hanem az, 
hogy te ismersz-e Engem! Aki azt mondja, hogy ismer Engem, az csak akkor 
mondhatja ezt, ha alátámasztja ezzel a kijelentésemmel: "Senki nem ismeri 
az Atyát, csak a Fiú és az, akinek a Fiú kinyilatkoztatja Őt" (Máté 11;27).

Mikor, hol és hogyan nyilatkoztattam Én ki neked az Atyát? Ha ezt el 
tudod mondani,  akkor alá tudod támasztani  azt,  hogy ismersz Engem. Az 
Atya és Én EGY vagyunk (János 10;30)! 

Nagyon szeretném kinyilatkoztatni Magamat neked, mert önismeretre 
mindaddig nem tudsz jutni, amíg nem akarsz Engem megismerni olyannak, 
amilyen vagyok. Önismeret nélkül nincs istenismeret sem.

A bálványimádásnak egyik módja az, amikor valaki egy torz istenképet 
alakít ki magában, és ahhoz fordul életproblémáinak megoldására. Csak Ál-
talam, Velem és Bennem tudod szíved nyugalmát úgy megtalálni, hogy azt 
állapotszerűvé is tudd tenni! Minden más próbálkozás csak pillanatnyi tüneti 
kezelést, bódulatot eredményezhet, amelyből előbb-utóbb fel kell ébredned!

2. Én nem tervekre adom áldásomat, hanem személyekre, akik az első 
kegyelmet, tehát a természetük adottságait felelős módon használva, az okos-
ság és az óvatosság szabályait figyelembe véve döntenek terveikről. Ha egy 
tervre adnám áldásomat, az annyit jelentene, hogy felelősséget vállalok át at-
tól, aki a tervét Velem megáldatta. Ez az, amit Isten sem tehet meg! Érted és 
Veled mindent, de helyetted semmit!

3. Mindenki meggyógyulhat! Nincs olyan betegség, amelyből ne lehet-
ne meggyógyulni. Valamikor azt mondottam egy édesapának, hogy a hívő-
nek minden lehetséges  (Márk 9;23).  E kijelentésemet  nem vontam vissza 
soha, tehát ma is érvényes! De az igazi, helyes, egészséges hit nem arra teszi 
a hangsúlyt, ami mulandó, hanem az Én boldogító, tehát minden körülmény-
ben a szívbékét biztosítani képes jelenlétemre! Aki valóban Rám talált,  az 
boldog akkor is, ha egészséges, és akkor is, ha testi betegséggel kell együtt 
élnie!

Drága  Gyermekem!  Nagyon  szeretném  megértetni  veletek,  hogy  a 
megtérést semmi nem helyettesítheti. Megtérni pedig annyit jelent, hogy ke-
resni és megvalósítani azt, hogy Hozzám igazodjatok, és nem annyit, hogy 
Én igazodjam hozzátok! Azt mindenesetre kijelenthetem, hogyha valaki tel-
jes szívével arra törekszik, hogy Hozzám igazodjék, az biztos lehet abban, 
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hogy Én is mindent megteszek, hogy hozzá igazodjam! Ezt jelenti az, hogy a 
hívőnek minden lehetséges!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2230.
Kérdező: LEÁNYOM JÖVŐJÉRŐL KÉRDEZEM  A HANGOT

Leányom sorsáról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Leányod egy olyan melankolikus alkat, aki nagyon meg tud rögzülni 
valamiben, s átlagon felüli időre van szüksége ahhoz, hogy feldolgozza ma-
gában élményeit.

Ha egy ilyen alkat Rám talál, akkor csodákra képes! Ha nem talál Rám, 
akkor a depresszió irányában halad. Egyszerűen nem tehet mást!

Ő választotta magának ezt az alkatot, mert előző életei nagyon felszí-
nesek voltak, s ebben az életében nagyon át akarja élni azokat a mélységeket, 
amelyek most számára rendelkezésre állnak.

Bármennyire is jogosnak éled meg aggódásodat leányod sorsa miatt, az 
imádságon és a józan szereteten kívül mást nem tehetsz érte! Te nem térhetsz 
meg helyette! Márpedig számára sincs más megoldás, mint az, hogy Általam, 
Velem  és Bennem kell megtalálnia élete értelmét. Ha ő erre rá fog látni - Én 
mindent megteszek ennek érdekében -,  akkor ez szintén problémát fog jelen-
teni  számodra,  mert  sokkal  nagyobb intenzitással  vállalja  az  Én életemet, 
mint UTAT, amint te azt szeretnéd.

Neked tehát arra kell törekedned, hogy lelked mélyén szabaddá válj le-
ányodtól, mert a te benső békéd sem függhet attól, hogy neki milyen lesz a 
sorsa, mint ahogy ő sem vállalhatja azt, hogy te határozd meg további életét.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
2231.
Kérdező: RÖVID ÖNÉLETRAJZ

Leírom röviden sorsomat, kapcsolataimat.
HANG: "Drága Gyermekem!

Te egy olyan mókuskereket forgatsz, amelyben nem érzed jól magad, 
de mégsem vagy hajlandó kilépni  belőle.  Én ugyan tudok várni,  mert  az 
örökkévalóság áll rendelkezésemre, de biztos vagyok abban, hogy te nagyon 
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fogod sajnálni azokat az éveket, amelyekben nem Engem tettél abszolút mó-
don életed első helyére.

Rajtad áll, hogy mikor ismered fel azt a cáfolhatatlan igazságot, hogy 
boldogítani egyedül csak Én tudok! Amíg valaki ezt  el nem ismeri,  addig 
egyik bódultságból a másikba zuhan, míg végül teljesen tönkretett élettel ta-
pasztalja meg azt, hogy mások boldogtalanságára senki nem építheti fel saját 
boldogságát.

Egyenesen döbbenetes az a lehatároltság, amely téged és a hozzád ha-
sonló problémákkal küzdőket jellemzi! Amikor egy házas férfi mondja azt, 
amit esetleg már másoknak is, de feleségének biztosan,  annyiszor elmon-
dott, akkor  nem keresitek fel a feleséget, hogy mondjon ő is véleményt férjé-
ről, aki őt már megunta. Azért nem keresitek fel, mert lelketek mélyét tudjá-
tok, hogy kisülne az igazság, lelepleződne a bennetek sajnálkozást kiváltani 
akaró szélhámos, aki képtelen volt arra, hogy hűséges maradjon, mert számá-
ra sokkal könnyebb mazsolázni különböző hiszékeny női lelkekben. Óh, sze-
gény gyermekeim!

A te életed csak akkor válik a jövőt illetően reménykeltővé, ha komo-
lyan kezdesz venni Engem! Az egyedüli boldogító ÉLET, az egyedüli erre 
irányuló IGAZSÁG és az egyedüli ehhez vezető ÚT egyedül ÉN VAGYOK! 
Bármit tesztek, bármit hisztek, soha nem lesztek addig boldogok, amíg nem 
úgy akartok boldogok lenni, ahogy azt a Teremtő Isten akarja!

Bármilyen nevet is adsz az általad megideologizált útnak, az igazság 
nem szűnik meg igazság lenni attól, hogy letagadjátok!

Forgatod a mókuskereket. De bármilyen gyorsan is forog, te egy hely-
ben toporogsz. Te nem haladsz előre, csak az idő! De az könyörtelenül!

Hamarosan Elém kerülsz, és fényem tökéletesen át fog világítani téged, 
akár akarod, akár nem!

Boldog ember az, aki mielőtt színről színre találkozik Velem, elfogad 
Engem Urának, Megszabadítójának. Ez a megtérés.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2232.
Kérdező: A FELTÁMADÁSRÓL

1. Egy vállalkozásomra kérem áldásodat!
2. Őrangyalommal álmomban találkozhatom?
3. A feltámadásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Csak személyekre adhatom áldásomat, és adom is,  mivel az erkölcsi 
rendben, tehát ott, ahol boldogságotok eldől, nincs semleges személy. Vagy 
áldásomat, vagy átkot hord magán minden ember! Az is áldásomat hordozza, 
aki nem ismerve Engem jól, úgy gondolja, hogy Tőlem függetlenül is, tehát 
szándékában tiszta, de értelmében az Én szememben tisztázatlan istenképpel 
dönthet az általa legtisztábbnak  gondolt szeretet irányában. Ilyenek nagyon 
sokan vannak. Te is ilyen vagy mindaddig, amíg nem tartod életed legfőbb 
feladatának azt, hogy az evangéliumaim alapján tiszta képet alkoss magad-
nak Rólam.

Ma országotokban egyetlen olyan könyv van, amely a legtisztább képet 
írja le Rólam, a "Merre menjek?", amely rövid, középiskolás szintre formált 
könyve a KIO-nak (Keressétek az Isten Országát). E könyv jelenleg megren-
delhető a következő címen: Bulányi György; 1122. Budapest; Városmajor u. 
47. 2.e. 3.ajtó.  Már nincs sok időtök, hogy e könyvet megrendeljétek!

2. Őrangyalod szívesen találkozik veled álmodban, ha ezt valóban aka-
rod. Sőt!  Akaratodtól függetlenül is,  különböző szimbólumok segítségével 
szinte mindig ott van álmodban veled, és ad információkat, amelyek az álom 
nyelvén tudatják veled, hogy mennyire fontos az okosság és óvatosság, ami-
kor egy vállalkozásról van szó! A hiszékenység gyakran nagyobb veszélyt je-
lent, mint a hitetlenség!

3. Olyan feltámadás, amely szerint a földből ki fognak bújni az elhan-
toltak, nincsen! Csak olyan feltámadás van, amely nagyon megközelíti a te 
elgondolásodat. Van olyan, hogy a másik dimenzióban már meg is történt va-
lóság az, amit a Földön ti még a jövő eseményeinek gondoltok. Bizonyos ér-
telemben ilyen a feltámadás is!

Szeretetem bizonyságaként megáldalak a 
TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL !"
*****************************************************

2233. 
Kérdező: ISTEN PARANCSOLHAT GYILKOSSÁGOT?

1. Isten akarta, hogy a zsidók öljék meg a bálványimádókat?
2. Mária fogantatása hogyan történt? 
3. A Szentháromságról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az Isten akarata soha nem változik olyan értelemben, hogy az erköl-

csi rendben ez az akarat ellentétes irányba mutatna. A NE ÖLJ parancs örök-
érvényű!
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Más a helyzet az emberi tudattal. Ez változik! Fejlődik, alakul, módo-
sul. Egy hasonlattal élve: az Isten akaratának és az emberi tudatnak találko-
zása olyan, mint amikor ugyanazt a képet, szobrot különbözően foncsorozott 
tükör elé teszed. A tükörben látható kép különböző, sőt ellentétes is lehet. 
Lehet, hogy a soványt kövérnek, a kövéret soványnak látod.

Az erkölcsi rendben nagyon is igaz az, hogy a Földön ti csupán tükör 
által homályban láttok, és nem színről színre!

Volt tehát és van ma is olyan területe a Földnek, ahol a minden körül-
ményben és feltétel nélkül Istenhez tartozás úgy jelenik meg a tudatban, hogy 
meg kell ölni azokat, akik nem így látják ezt.

Ha Én nem jelentem volna meg a Földön, akkor ti soha nem tudtátok 
volna meg, hogy Isten és ember létazonosságban vannak egymással az er-
kölcs területén. Vagyis EGY-UGYANAZ A LÉLEK boldogítja MINDKET-
TŐT! Az embert sem boldogíthatja más, mint az Istent, vagyis a mindenki-
nek jót akaró SZERETET LELKE!

2. Mária fogantatása úgy történt, ahogy a Szentírásban, az erről szóló 
evangéliumi részben olvashatod.

3. Isten csak befelé HÁROM, mert szeretni egyedül nem lehet. Isten ki-
felé   EGY, mert egyetlen pillanatra sem tudnak (tudunk!) meglenni egymás 
nélkül!

Ti ezt így mondjátok: Isten három SZEMÉLY, de EGY természet!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2234.
Kérdező: SOKSZOR RÁGALMAZNAK!

Sokan és sokszor rágalmaznak. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Engem, Jézust, is sokan és sokszor rágalmaztak, és Én azt kértem tőle-
tek,  hogy amikor  rágalmaznak  benneteket,  és  hazudozva  minden  rosszat 
mondanak rátok Miattam, akkor adjatok ezért hálát, mert ez alapja lesz an-
nak az örömnek és boldogságnak, amit megad az Én Atyám mindazoknak, 
akik Hozzám kapcsolták életüket (Máté 5;11).

Ha nehezen tudod elviselni a rágalmakat, ez annak a jele, hogy még 
sok hiúsági komplexum van benned, s ezeket föl kell oldanod magadban.

Engem, az Isten Fiát, ördögnek neveztek, és Én mégsem gyötrődtem 
emiatt,  bár fájt,  de nem Magam miatt,  hanem azok miatt,  akik bántottak. 
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Igen, mert ők voltak tévedésben, és nekik volt ezáltal elferdült lelkiismere-
tük.

Neked is meg kell értened, hogy attól te nem leszel jobb, ha dicsérnek, 
és nem leszel rosszabb, ha gyaláznak. Soha nem lehet a boldogságotok, illet-
ve boldogtalanságotok alapja az, amit mások mondanak rólatok, vagy tesz-
nek veletek. 

Ez nem jelenti azt, hogy mindegy legyen számodra mások véleménye. 
Ó, nem! Főleg mások véleményének tükrében kell megvizsgálnod magadat, 
hogy milyen vagy! Ha rosszat mondanak rólad, akkor vizsgáld meg, hogy 
van-e alapja ennek benned. Ha van, akkor légy hálás, hogy másokon keresz-
tül  helyes önismeretre  tudtál  jutni.  Ha nincs,  akkor  pedig azért  adj  hálát, 
hogy te nem élsz tévedésben, és imádkozz azokért, akikről úgy látod, hogy 
tévedésben vannak veled kapcsolatban. Arra semmiképpen sem kell töreked-
ned, hogy ne rágalmazzanak! De arra igenis törekedned kell, hogy mások rá-
galmának ne legyen valós alapja benned!

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

2235. 
Kérdező: HOGYAN  TOVÁBB?

1. Feladatom a gyógyítás?
2. Hogyan lépjek tovább?
3. Mit kell tennem házasságomért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Van, amikor feladatod a gyógyítás! De ez csak a szeretni tanításnak 

eszköze lehet, és nem cél! A szeretni tanításnak legfőbb feltétele az a szere-
tés, amely áldozatvállalásokban nyilvánul meg! Csak az tud jól szeretni, aki 
képes átlépni önmagát, túllépni önmagán, s mások lelki értékeit jobban szem 
előtt tartja, mint a saját mulandó előnyeit.

Aki valóban az Én szívem szeretetével akarja szeretni embertársait, an-
nak Én mindig megadom azokat az eszközöket, amelyekre szüksége van cél-
ja eléréséhez. Ezek közé az eszközök közé tartozhat a gyógyítás adománya 
is.

2. Lelkileg fejlődni csak Velem lehet. Ezért csak az tud helyesen fej-
lődni, aki időt szentel arra, hogy Velem beszélgessen, imádkozzon, Velem 
foglalkozzon, Rólam tanuljon, olvasson, és olyan baráti kört találjon magá-
nak, ahol az Én nevemben jönnek össze azok, akik szeretnek Engem. Lelki-
leg fejlődni csak így lehet!
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3. Férjedtől kell  megkérdezned, hogy mit  kell  tenned házasságodért. 
Meg kell fogadnod tanácsát mindaddig, amíg bűnt nem követel tőled, vagyis 
olyasmit, ami ellenkezik a lelkiismereteddel. De ha van ilyen, akkor ezt meg 
kell tudnod fogalmaznod, tehát meg kell okolnod! Ha őt nem érdekli ez, ak-
kor szabad vagy tőle, mivel nem te hagytad el őt, hanem ő hagyott el téged!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2236.
Kérdező: SZERETNÉK TALÁLKOZNI JÉZUSSAL ÉS MÁRIÁVAL!

1. Sok ember nem hajlandó elolvasni a HANG-ot.
2. "A szeretet mágiája" című könyvről kérek véleményt!
3. Szeretnék találkozni Jézussal és a Szűzanyával!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Kétezer évvel ezelőtt sem érdekelt sok embert a tanításom. A leg-

több ember csak azért jött Hozzám, hogy testi betegségeiből megszabadul-
jon. Ma is így van a legtöbb ember. Bár igazat adnak a HANG-ban leírt taní-
tásomnak is, de arra már nagyon kevesen vállalkoznak, hogy be is építsék 
életükbe az Én igazságban szerető és szeretetben az igazsághoz ragaszkodó 
Lényemet.

2. Könyvekről úgy nem adhatok bírálatot, hogy az félreérthető ne le-
gyen, tehát nem is adok. Ha egy könyvben található meghatározott gondola-
tot társz Elém, akkor elmondom róla a véleményemet. De általánosításokba 
nem bocsátkozhatom, mert  akkor mindenki azt  venné ki szavaimból,  amit 
pillanatnyi érdeke éppen megkíván.

Ha tudod, hogy szeretni annyit jelent, mint jót akarni magadnak és má-
soknak, mégpedig azt a jót, amit kiolvashatsz az evangéliumaimból, akkor 
mindent tudsz a szeretetről. Mindaz, aki ennek megvalósítását mondja el és 
próbálja tettekre váltani, Engem képvisel. De aki nem ezt teszi,  bármilyen 
hangzatos szavakat is használ, nem Engem képvisel.

3. Van hat megjelenési formám a Földön. Ezek közül, mint cél, a leg-
fontosabb az, hogy minden emberben benne vagyok rászoruló módon. Ha te-
hát azt látod, hogy valaki segítségre szorul, akkor már találkoztál is Velem 
(Máté 25;34-46)!  Mint  forrás pedig a  benned lévő kegyelmi  jelenlétem a 
döntő (János 14;23)! Ennél fontosabb jelenlétem a te számodra sem létezhet 
sem a Földön, sem a másvilágon! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
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2237.
Kérdező: FOG RENDESEN BESZÉLNI GYERMEKÜNK?!

Hat éves kislányunk csak pár szót tud beszélni.
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon természetes, hogy szeretnétek, ha leányotok, amint az ő kora-
beli gyermekek, beszélni tudna. A rendellenességet mindig fájdalmasan éli-
tek meg. Így van ez akkor is, amikor a szülők hisznek Bennem, és tudják, 
hogy nemcsak hátránya van a nevezett rendellenességnek, de van sok előnye 
is.

A Bennem hívők és a Bennem nem hívők között nem az élet keresztje-
inek nagyságában van a különbség, hanem az adott kereszt hordozásában.

Aki komolyan hisz  Bennem, az valamiképpen átéli  azt,  hogy az Én 
erőm az ő ereje is, és bízik abban, hogy feltétlenül rendelkezésére bocsátom 
csodatevő képességemet,  ha - a nagy egészet nézve - úgy látom, hogy az 
szebbé teszi a világot.

Három döntést kell egy-időben meghoznotok. Rám kell bíznotok ma-
gatokat és gyermeketek sorsát, s ugyanakkor kérnetek kell áhítatosan és áll-
hatatosan gyermeketek Isten akarata szerinti gyógyulását, s emellett hálát kell 
adnotok azért, hogy mindannyian Enyéim vagytok, tehát feltétlenül a legjobb 
jövő vár reátok.

Ha  e  három döntést  komolyan  veszitek,  akkor  lényegében  mindent 
megoldottatok. A többi már az Isten ügye!

Minden betegség gyógyítható és minden probléma megoldható, ha va-
lóban az Én kezembe tettétek le életeteket.

Megáldalak benneteket SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2237. A HANG 23-AS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

"Dicsőség és hála az Úrnak, az Ő nagyságának, szeretetének, gondos-
kodásának, bölcsességének!

Hálás szívvel gondolok a HANG köteteire. Mindig támaszt és erőt ad-
nak! Kérlek, küldd el az eddig megjelenteket!

Drága jó Uram,  édes,  szeretett  Jézusom!  Nehezen tudnám szavakba 
önteni azt  az érzést,  amit  érzek Irántad! Bocsáss meg ezért! Tied vagyok, 
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egyet szeretnék, azt, amit Te! Kérlek, segíts abban, hogy felismerjem akara-
todat a nehéz döntéseknél! Adj erőt és bölcsességet!

Bánatomban és a nehéz időkben is boldog vagyok és hálás, hogy Rád 
találtam, teremtő Istenem!!!

Édes Jézus!! Hálás köszönetem a sok segítségért, szeretetért.
Ámen.

Testvéri szeretettel és tisztelettel: Ildikó, 1997. január 16."
==============================================

Jézus nevében köszönöm a fenti levelet, melyből csak azt a kérdést hagytam 
ki, amelyre a kedves levélíró a 2230. szám alatt megkapta a HANG válaszát.

Testvéri szeretettel köszöntöm én is őt, és minden kedves HANG-olva-
sót.

1997. január 26. (a "Prófétaiskola" elindulásának napján).

2365. Inárcs
Rákóczi u. 3/b.

                                                                                Dombi Ferenc
 

2238.
Kérdező: VÁGYÓDOM JÉZUS SZAVAI UTÁN!

1. Jézusom, örömöm vagy, szólj hozzám!
2. Égi honvágyam erősödik.
3. Egy látó kisfiú jelet látott homlokomon.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Lelkem gyümölcsei: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, 

hűség,  szelídség,  szerénység,  önmegtartóztatás  és  tisztaság  (Gal.5;22-23). 
Amíg ezeket ápolod szíved gyümölcsöskertjében, addig nemcsak boldogsá-
gunk hordozója vagy, de sugárzója is! És ez nagyon fontos! Jobbá, szebbé, 
elviselhetőbbé tenni a Földet! Ezért jöttem közétek, és ezért élek bennetek 
(János 14;23)!

Szívem mindig nyitva áll előtted! Nálam mindig megpihenhetsz! Már 
itt a Földön is a legbiztosabb erőforrás vagyok számodra, hogy a szívbékédet 
meg tudd őrizni. De nemcsak neked van szükséged Rám. Ennek fordítottja is 
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igaz!  Szükségem van rád!  Nekem is  szükségem van bizonyos értelemben 
erőforrásra, amelyet a te szívedben is szeretnék megtalálni! 

Amint  valamikor  a  Getszemáni  kertben,  ahol  vérrel  verejtékezve 
szenvedtem, s kértem tanítványaimat, hogy virrasztva imádkozzanak, s egy 
angyalnak kellett jönnie, hogy megerősítsen Engem, úgy van ma szükségem 
arra, hogy erőre kapjak a te szívedben is, ahová befogadtál Engem.

Az Én mérhetetlen szeretetem nem tudott úgy elmenni a Földről, hogy 
itt ne maradtam volna a szenvedőkben! Amikor tehát rászorulóval találkozol, 
akkor Velem találkozol, és minden szomorkodóban Engem vigasztalsz, ami-
kor őt vigasztalod.

Drága Gyermekem! Csodálatos világ a szeretet világa! Kölcsönös erő-
forrásai vagyunk egymásnak, és így tudjuk biztosítani a Földön sírás és ül-
döztetés, rágalmazás és bántalmazás közepette is azt a szívbékét, ami a Föl-
dön az elérhető legnagyobb boldogság!

2. Az égi honvágy az Én vágyam benned, hogy mielőbb színről színre 
láthassuk egymást! De amíg feladatodat el nem végezted, addig várnunk kell 
erre a csodás találkozásra! Szíved szeme, a hit,  nyitott! És ez a lényeg! A 
többi már csupán idő kérdése! Hűségedben bízva szeretném Lelkem által irá-
nyítani életed minden egyes napját.

3. Ne tulajdoníts semmit az említett kisfiú szimbólumot látó kijelenté-
sének. Ma nagyon elterjedtek azok a látók, akik bár jó szándékkal, de mégis 
kicsit sem szakértelemmel, külső jelekből akarnak olyan bensőre gyakorolt 
hatást elérni, ami nem a világosságot, hanem a homályt növeli. Ne engedd, 
hogy az érdekesség utáni vágyad megfordítsa benned az Általam kialakított 
irányt. Nem a kívülről befelé, hanem a szívedből kifelé történő irány az Én 
irányom benned! Nincs neked semmi szükséged szimbólumokra, ha vállalod, 
hogy elégj Értem a szeretet tüzében!
        Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2239.
Kérdező: JÉZUS SZOKOTT LÁTOGATNI ENGEM?

Valóban Jézus látogat engem?
HANG: "Kedves Barátom!

Én, Jézus, nemcsak  meglátogatlak.  Ezt részemről kevésnek tartanám! 
Mindig benned akarok élni,  és a lelkiismereteden keresztül mindig építeni 
akarlak. Mindannyiszor, amikor úgy gondolod, hogy ilyen hatás ér téged, az 
valóban Tőlem van. 
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De olyan nincs, hogy Én hozzád vagy bárkihez úgy szólnék, mint mé-
diumomhoz, ha mondanivalómat nem kötöm össze egyértelmű küldetéssel. 
Olyan nincs, hogy Én bárkivel is kivételt tennék! 

Ha valakinek olyan szerepet adok, hogy benne, vele,  általa Nekem 
közölnivalóm van másokkal, akkor már előre úgy formálom életét, hogy a 
Lélekkeresztség által karizmatikus adományokkal lássam el őt a többi ember 
javára.

Akit arra választottam, hogy médiumom legyen, annak kemény prófé-
tai sorsot kell vállalnia, mert hiteles prófétám csak az lehet, aki sorsazonos-
ságot vállalt Velem.

Ha azt akarod tudni, hogy ki az a szellem, aki az Én nevemben szólni 
szokott  hozzád,  akkor  ehhez  alaposan tanulmányoznod  kell  az  evangéliu-
mokban megtalálható tanításomat. 

Az semmiképpen nem lehet  elég,  hogy valaki  azt  mondja benned, 
hogy ő Én vagyok. Az sem lehet elég, ha mindig szépeket mond. Csak akkor 
ismerhetsz Rám egy benned megszólaló szellemben, ha mondanivalója meg-
egyezik az evangéliumokkal. 

Ha a nemártást, a megbocsátást, az állandó segítőkészséget szorgal-
mazza mindenféle megszorítás nélkül rajtad keresztül mások felé, és ha te 
első kézből igazolod ezt életeddel. Ekkor lehet arról szó, hogy a közléseket 
Én adom neked. De ilyenkor nem csupán neked adom a gondolataimat, ha-
nem arra is felszólítalak, hogy azokat közöld másokkal is, mert minden Tő-
lem jövő felszólítás szeretni tanításra indítja azt, akivel így kapcsolatba ke-
rültem.

Kedves  Barátom!  Örülök  minden  jó  szándékú  törekvésednek!  Szá-
momra a te életed nagyon fontos. Általad is szebbé, jobbá akarom tenni azt a 
világot, amelyben Én most is jelen vagyok, mint út, igazság és élet!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2240.
Kérdező: MINTHA ÁTOK ALATT LENNÉK

1. Szeretnék magam körül egy közösséget létrehozni!
2. Néha mintha átok ülne rajtam.
3. Lakásproblémám van.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Évekig eltarthat, amíg valaki körül ki tud alakulni olyan közösség, 

amelynek lelke a Szentlélek! Sok ima és egyéni beszélgetés kell ahhoz, hogy 
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létre tudjon jönni egy olyan szent zenekar, amelyben az egyes hangszerek kü-
lön-külön is jól behangoltak,  és egymással is összhangban vannak. Ennek 
megvalósítása Nekem is több időbe telt.

Szánj rá pár hónapot, és tanulj, olvass és beszélgess külön-külön vagy 
két-három olyan ismerősöddel, akiknek van antennájuk arra, ami Velem kap-
csolatos. Az imát és a tanulást állapottá kell tenned, ha azt akarod, hogy ma-
radandó gyümölcsöt teremjen az életed.

2. Egy olyan vállalkozásnál, amelyben Én főszereplő vagyok, ott min-
dig a forrás a fontos, és nem az eredmény. Ha az eredményt teszed az első 
helyre, akkor már le is állítottad annak az erőnek áradását, amely csak az ál-
dozatokat vállaló szolgáló szeretettel tud együtt dolgozni. (1. Kor. 3;6) A nö-
vekedés elvégzése tehát az Én feladatom, míg te a forrásra, tehát Lelkem irá-
nyítására ügyelsz. 

Azért tartom olyan fontosnak a reggeli imáitokat, mert az elinduló nap 
problémáit ekkor tudom legjobban megbeszélni veletek. Az Isten országának 
építése életáldozatok gyümölcse! E gondolattal kell megbarátkoznod, ha va-
lóban barátom akarsz lenni! 

Te nem vagy átok alatt,  hanem az Én áldásom keresztje  akar téged 
olyanná formálni, hogy elmondhasd magadról azt, amit a Galata levél 2;20-
ban olvashatsz.

3. Okos dolog arra törekedned, hogy ne szólhassanak bele mások egyé-
ni döntéseidbe, tehát arra, hogy helyileg is függetleníteni tudd magadat kü-
lönböző befolyásoktól. De itt is azt kell elfogadnod alapként, hogy nem a hol 
a legfontosabb, hanem mindig a hogyan!

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

2241.
Kérdező: NAGYON MAGAM ALATT VAGYOK!

Súlyos gondok gyötörnek!
HANG: "Gyermekem!

Van egy-két olyan gondolat,  amely mellett  elmenni nem szabad. Az 
egyik az, hogy Én, Jézus, soha nem engedem meg, hogy azok, akik bíznak 
Bennem, nagyobb szenvedésbe kerüljenek, mint amit el tudnak viselni. Vagy 
elhiszed, hogy Én legyőztem a világot, tehát te a győztes oldalán állsz, ha az 
Én oldalamon állsz, vagy nem hiszed el, és akkor nem tudok segíteni. Nem, 
mert míg a hívőnek minden lehetséges, addig aki nem hisz Bennem, az olyan 
erőknek válik játékszerévé, amely erők kívül vannak az Én hatáskörömön.
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A másik gondolat, amit át kell világítanod, az az, hogy mit értesz vallá-
sosság alatt. Amíg azt gondolod, hogy bizonyos imák és vallási gyakorlatok 
elvégzése a lényeg, addig nem értettük meg egymást. Csak az mondhatja el 
magáról, hogy vallásos, aki tudja, hogy semmi más feladata nincs, mint az, 
hogy naponta azt tegye, amit Én kívánok tőle. Ha egy gyermek tudja, hogy 
csak azt kell tennie, amit édesanyja kíván tőle, s tudja azt is, hogy édesanyja 
soha nem kíván tőle olyat, amit ne tudna teljesíteni, akkor a gyermek nyu-
godt, békés, kiegyensúlyozott. Ha te elhiszed, hogy Isten gyermeke vagy, ak-
kor azt is el kell hinned, hogy Isten legalább olyan jó, mint egy földi édes-
anya,  s  így semmi  más  dolgod nincs,  mint  naponta  megtenni  azt,  amit  a 
mennyei Atyád tőled kíván.

Ha te erre azt mondod, hogy nem is az Istennel van neked bajod, ha-
nem az emberekkel, mert azok elvárásainak nem tudsz eleget tenni, akkor is-
mét be kell látnod, hogy baj van a hiteddel, mert aki hisz Istenben, annak 
nem lehet komoly szempont az, hogy az embereknek mi az elvárásuk. Egye-
dül Isten kívánsága a lényeg! A hívő ember szívében ez egyértelmű!

Azt is fontos tudnod, hogy számodra gyermekeid sem lehetnek a te is-
tened! Nem értük kell élned, hanem szíved békéjéért! Ha nem ezt teszed, ak-
kor gyermekeidet sem szereted úgy, ahogy kellene, mert bálványozod őket, 
és amíg te tönkreteszed magadat értük, ők nem tudnak ezzel az életáldoza-
toddal mit kezdeni. A te gyermekeidnek is arra van elsősorban szükségük, 
hogy édesanyjuk nyugodt, békés, kiegyensúlyozott legyen. Ezt pedig csak ak-
kor tudod elérni, ha valóban elhiszed azt, hogy semmi más feladatod nincs, 
csak szíved békéjére vigyázni.

Én, Jézus, nagyon komolyan kértelek benneteket, hogy jöjjetek Hoz-
zám mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét cipelitek, és Én megeny-
hítelek titeket (Máté 11;28). Vajon milyen sűrűn olvasod a Szentírást, főleg 
az evangéliumokat? És milyen komolyan hiszed az abban leírtakat?

Hidd el, hogy nagyon szeretnék segíteni neked, de csak akkor tudok, ha 
valóban elhiszed, hogy szeretlek, ha valóban elhiszed, hogy Én képes vagyok 
boldogító módon élni  abban, aki elfogad Engem Urának, Megszabadítójá-
nak. De csak abban! Aki ezt nem akarja, azzal nem tudok mit kezdeni!

Hidd el, hogy nem Rajtam fordul a te életed, hanem kettőnkön!
Bennem még  soha senki nem csalódott! A depresszió, a reménytelenség nem 
az Én világom! Az Én világom a szeretet, öröm és béke! Ez a világ nincs tá-
vol tőled, ha te nem akarod magadtól távol tartani! Nincs, mert ez a világ 
benned van, csak mivel nem foglalkoztál vele, nagyon mélyre merült benned, 
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s most engedned kellene, hogy ismét felszínre kerüljön. Én ebben segíteni 
akarok, de azt, amit neked kell e téren megtenned, azt Én helyetted meg nem 
tehetem.  Veled  és  érted  mindent,  de  helyetted  semmit!  Az  örök  szeretet 
ilyen, és jó, hogy ilyen, mert csak az ilyen szeretet tudja értékelni a másik 
szeretetét! 

Vállalj föl Engem, és megnyered az ÉLETET!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2242.
Kérdező: VÉLEMÉNY AZ AGYKONTROLLRÓL

Az agykontrollról kérek véleményt!
HANG: "Drága Gyermekem!

Minden kontroll mögött bölcsesség húzódik meg! Ilyen az agykontroll 
is, ha nem öncélú! Nincs értelme egy kést élesíteni azért, hogy éles legyen. 
Csak akkor van értelme az élesítésnek, ha a kés használatban van, használat-
ban lesz.

Az agykontroll az agy élesítését segíti elő, s ha valaki ennek következ-
tében jobban ki tudja mutatni szeretetét, könnyebben át tudja hidalni az em-
berek közötti távolságot, és szellemi hatást tud eljuttatni olyan helyekre, aho-
vá fizikálisan el nem érhet, akkor az agykontroll által mindenki gazdagodni 
tud testileg, lelkileg egyaránt.

Természetes,  hogy az  agykontrollnak  veszélyei  is  vannak!  Ilyen ve-
szély például az, ha valaki az általa megtehető, cselekedetekben megnyilvá-
nuló szeretet helyett megelégszik táv-segítségnyújtással. Az agykontroll által 
felszabadult szeretetenergiák nem helyettesíthetik, csupán kisegíthetik a ben-
netek lappangó energiák eredményes működését.

Gondolj csak az evangéliumomban leírt százados szolgájának meggyó-
gyítására! Amikor ez a százados felkért, hogy gyógyítsam meg szolgáját, ak-
kor az első szavam az volt, hogy megyek és meggyógyítom, és nem az, hogy 
majd távgyógyítok. Csak amikor tanúságot tett hitéről, akkor alkalmaztam az 
agykontrollban ismert távgyógyítást.

Az öngyógyításban is nagy segítséget tud nyújtani az agykontroll által 
felkínált  módszer.  Erre  is  bőven találsz  példát  az  evangéliumokban.  Bár-
mennyire is megbotránkoznak egyesek, akkor is igaz, hogy gyakran tettem 
olyan "csodákat", amelyeket ti is meg tudnátok tenni, ha értelmetek koncent-
ráltabb felhasználásával jobban hinnétek. Csak így érthető e kijelentésem: " 
A hívőnek minden lehetséges!" (Márk 9;23), és az is, hogy ..."még nagyobb 
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dolgokat is fogtok tudni tenni, mint Én!" (János 14;12)
Mikor egy betegtől azt kérdeztem, hogy hiszed-e, hogy meg tudom ten-

ni azt,  amit kérsz, akkor feltétlenül igényeltem agyának komoly Rám-kon-
centrálását! Értelemvesztetten hinni nem lehet, csak az értelem nagyon ko-
moly erőbedobásával lehetséges az élő hit! Óriási tévedésben vannak azok, 
akik úgy gondolják, hogy az élő hit lehetséges gondolkodás nélkül! Így csak 
a babona tud megélni, és nem a hit!

Drága Gyermekem! Hozzám intézett leveledet nagyon értékelem. E le-
velet meg is jelentetem a HANG 23-dik kötetének előszavában.

Nagyon szeretlek, és megáldalak
 SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2243.
Kérdező: KÖSZÖNÖM URAM...
           Szívem tele van hálával Irántad, Uram! Kérlek, erősíts tovább!
HANG: "Drága Gyermekem!

Én, a szíveket ismerő Szeretet, látom azt a tiszta szándékot, ami vezé-
rel, amikor meghozod döntéseidet. Bár te sem vagy mentes azoktól a kísérté-
sektől, amelyek el akarják vonni figyelmedet Rólam, és a mulandó dolgokat 
akarják felértékelni előtted. Az ilyen és ehhez hasonló kísértések nem diadal-
maskodhatnak  fölötted  addig,  amíg tudsz  szívből  hálát  mondani  az eddig 
megtapasztalt szeretetemért!

Nagyon fontos, hogy az elbizonytalanítás ördögét ne engedd elmélyülni 
magadban. A felszínről elzavarni nem lehet a kísértésnek ezt a fajtáját, mert 
mindenki, aki leszületik a Földre, kikerülhetetlenül a hit próbáin keresztül 
tud úgy erősödni, tisztulni Bennem, hogy  önmaga helyett Rám építse életét.

Rendelkezésedre áll  állandó erőforrásként  benned annak a kijelenté-
semnek igazsága, amely szerint, aki szeret Engem, abban örök lakást biztosí-
tok Magam számára (János 14;23)!

Arról az álmodról, amelyről nem írtam semmit, azért nem írtam, mert 
nem érintette érdemben életed további szakaszát. Ha fontosnak tartottam vol-
na, akkor nem hagytam volna azt szó nélkül!

Bízom további hűségedben! 
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2244.
Kérdező: MIÉRT KELL GYAKRAN IMÁDKOZNI?
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1. Szükséges többször kérni áldásodat?
2. Miért csak egy szín alatt áldoztatnak?
3. Álmomban befogadtunk lakásunkba egy gyermeket anyjával.

HANG: "Kedves Barátom! 
Az Isten áldását nem rőffel mérik! Okos dolog az, ha többször kéritek 

életetekre, cselekedeteitekre, munkátokra, pihenésetekre, hozzátartozóitokra 
áldásomat, de ezt a józan ész határain belül kell tennetek. Egyetlen áldás is 
áldás, mely a Velem való élő szeretet kifejezése, de ahogy egy házasságban 
nem attól lesz élő a szeretet, hogy ezt gyakran hangoztatják - ugyanakkor vi-
szont mégis csak időnként szóval is ki kell tudniuk fejezni ezt -, úgy a Velem 
való élő szeretet sem függ lényegében attól, hogy hányszor kéritek életetekre 
áldásomat. Nem a vallásoskodás, hanem a gyakorlati szeretetből történő ál-
dozatvállalás a lényeg! Ami ezt segíti, az fontos!

Én akkor is végtelenül szeretlek benneteket, ha soha nem kéritek áldá-
somat. Ha viszont úgy érzed, hogy a te áldozatvállalásod intenzitása csökken, 
ha nem kéred áldásomat, akkor kérned kell!

2. Más a szentmise és más az áldozás. Mivel Én élek, ezért természe-
tes, hogy nincs külön a testem a véremtől! Praktikus tehát az egy szín alatti 
áldozás. Mivel a szentmise megjeleníti az utolsó vacsora és a keresztáldozat 
eseményeit, ezért ott szükséges az, hogy két szín alatt is jelen legyek. De tel-
jesen ott vagyok mindkét átváltoztatott szín alatt!

3. Szíved szeretetének szimbóluma jelent meg neked álmodban.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2245.
Kérdező: MAGAMRA MARADTAM!

1. Nagyon lesújtott párom halála!
2. Mi a feladatom most?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A halál nem természetes esemény, hanem természetellenes ott, ahol 

az örök élet reménye élteti a földi halandót. De meg kell mondjam azt is, 
hogy egy szint után az egymáshoz való kötődésetek sem természetes dolog, 
mert Isten mindenkit Önmagára teremtett, és minél jobban át tudja élni ezt 
valaki, annál elviselhetőbb számára társának, gyermekének, testvérének, ba-
rátjának a halála.
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Amikor ti  azt  mondjátok,  hogy a halál  okozta sebek idővel elhalvá-
nyulnak, ez azért igaz, mert a valóság kényszere erősebb, mint egy nem ter-
mészetes kötődés.

Az elmagányosodás a pokol útja. Ennek fájdalmas voltát csökkenteni, 
sőt megszüntetni is csak a valóság, a Velem való élő kapcsolat erősítése ké-
pes. Szinte mosolyognom kell e Napnál is világosabb kijelentésemen, hogy 
mind fájdalmatokat megszüntetni, mind boldogságotokat megtalálni Nálam 
nélkül képtelenség!

Párod elment, de ez az elmenetel csak a te részedről tapasztalható. Az a 
dimenzió, amelyet másvilágnak neveztek, az nem rajtatok kívül van, hanem 
bennetek! Halottaitok közelebb vannak hozzátok, mint akkor voltak, amikor 
együtt éltek veletek a Földön! De ez mégsem szabad, hogy azt eredményez-
ze, amit a testi közelség szokott eredményezni, hogy tudniillik egymással le-
gyetek eltelve, és ne Istennel!

2. A feladatod neked is a készülődés! Nem félned kell a földi élet el-
múlásától, hanem számolnod kell vele, és készülnöd is kell rá! Életed végéig 
minden napodat azért kapod, hogy halálod napján örömmel gondolj vissza 
rájuk! Tehát a szeretéssel és a szeretni tanítással úgy kell eltöltened további 
életedet, mint Tőlem kapott ajándékot azért, hogy örökkön örökké megtaláld 
otthonodat ott, ahol Én elkészítettem neked a helyedet.

Konkrét feladatot nem mondhatok, mert minden egyes nap egyértelmű-
en felkínálja  azt  a munkát,  amelyet  el  kell  végezned,  ha szívedben békét 
akarsz teremteni. Senki nem élhet önmagának, és senki nem halhat meg ön-
magának! 

Mindennek értelmet a Velem való kapcsolat adhat csupán. Nélkülem 
értelmetlen  az  életetek,  mert  szükségszerűen  boldogtalan.  Márpedig  Isten 
nem menekülésre teremtett benneteket, hanem találkozásra Velem! Csak ak-
kor lehettek boldogok egymással, ha Bennem vagytok boldogok. Ez olyan 
törvény, amely soha meg nem másítható, és soha meg nem szüntethető. A 
látszat-boldogság szintjén időszakosan föl lehet ugyan függeszteni, de előbb-
utóbb feltétlenül csalódottságot idéz elő!

Drága Gyermekem! Ha imáid valóban azt fogják jelenteni, hogy lelke-
det Istenhez emeled, akkor kitisztul benned az, ami köd, és rá fogsz tudni lát-
ni arra, hogy te is a Fény gyermeke vagy!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

2246.
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Kérdező: A LÉLEK AJÁNDÉKAI, GYÜMÖLCSEI
          A Szentlélek ajándékaival kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!

A Szentlélek gyümölcseire vágyódj, és ne ajándékaira! E gyümölcsök 
felsorolását megtalálhatod a Galata levél 5;22-23. részében (szeretet, öröm, 
béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóz-
tatás és tisztaság). Ezek közül egynek sem szabad hiányoznia! Boldogságod 
forrásai ezek a gyümölcsök, és nem azok az ajándékok, amelyeket a Lélek 
úgy ad szabadon, ahogy jónak látja. 

A Lélek adományai, bármilyen hasznosnak tűnnek is, sok szenvedést 
és felelősséget szoktak magukban rejteni. De a Lélek gyümölcsei azt a célt 
szolgálják, hogy már itt a Földön érezzetek valamit abból a mennyei öröm-
ből, ami rátok vár, ha e gyümölcsöket lelketek gyümölcsöskertjében gondoz-
zátok, vigyázzátok! Ezért tartom fontosnak, hogy erre tedd a hangsúlyt.

Abban biztos lehetsz, hogy a Szentlélek feladatokat is fog adni, és a 
Tőle kapott feladatokhoz mindig megadja azokat az adományokat, amelyek e 
feladatok elvégzéséhez szükségesek. E feladatokat nem médiumon keresztül 
szokta adni a Szentlélek, hanem komoly, bensőséges imáid közben! Erre kell 
koncentrálnod, ha hallani akarod Lelkem felszólítását! Nagyon fontos az el-
csendesedés! De nem egy süket csendről van itt szó, hanem arról a lelkiálla-
potról, amelyben nagy erővel tudsz befelé figyelni, mert eszeddel és szíved-
del már egyaránt elfogadtad, hogy Én benned élek! Ilyen formában nagyon és 
gyakran várom a találkozást veled!

Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!"
*******************************************************

2247.
Kérdező: JOBBAN SZERETNÉK SEGÍTENI!

1. Szeretnék valakin a megnyugtató szavakon túl is segíteni!
2. Alkalmasabb munkahelyet szeretnék kapni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szíved hangján szóltál Hozzám. Olyan Isten nem létezik, aki meg ne 

hallaná az Őt szerető szívnek hangját! Valamire azonban feltétlenül föl kell 
hívnom a figyelmedet. Bár a NAGY EGÉSZBEN minden mindennel össze-
függ, Isten mégis a NAGY EGÉSZNEK egyes részeit külön-külön tudja csak 
boldogítani, és nem a NAGY EGÉSZET egyben!
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Te szólhatsz  más nevében Hozzám, de emberi  tevékenységed, átlátó 
képességed korlátjai miatt egyáltalán nem biztos, hogy amit kérsz, az való-
ban javára válik-e annak, akinek érdekében Hozzám fordultál. 

Isten boldogító módon nem másokon keresztül van bennetek, hanem 
közvetlenül.  Tehát annak, akinek nevében Hozzám fordultál,  kell  Hozzám 
fordulnia, és megbeszélnie Velem, hogy mi az a teendője, amely Isten áldását 
közvetíteni tudja az ő életére.

Nem csupán vigasztaló szavakról van itt szó, bár ezeket sem szabad le-
értékelni! Sokszor éppen ezek jelentik azt az indító erőt, amely által valaki 
képes megtenni az első lépéseket, hogy aztán saját lábán állva tegye lehetővé 
Istennek, hogy boldogítani tudja őt!

Ha valakin segíteni akarsz úgy, hogy az illető lélekben fejlődni tudjon, 
akkor egyetlen dologra kell rávenned. Azt kell megértetned vele, hogy áhítat-
tal és állhatatosan forduljon Hozzám! 

Ha nem az ő, hanem te lelki fejlődésed lebeg szemed előtt, akkor való-
ban,  a vigasztaló szavakon túl  adnod kell  neki  azt,  amiről  úgy gondolod, 
hogy képes vagy adni az ő segítése érdekében. De ez, míg rajtad segít, egyál-
talán nem biztos, hogy számára is valódi segítséget jelent.

2. Nincs ember a világon, aki ne akarna alkalmasabb munkahelyre ke-
rülni, mint amilyenben jelenleg van! Ez az igény mindig jogos! Ezt feltétle-
nül jogos kérni és ezért könyörögni. De ezzel kapcsolatban is tudnod kell, 
hogy ez a lényeget nem érintheti. 

Én  fizetés  nélküli  vándortanítóként  jártam az  országot,  és  nem volt 
hely, ahová fejem nyugodtan álomra hajtsam. Ennek ellenére boldog voltam! 
Annak ellenére, hogy egyáltalán nem tartottam helyesnek az életkörülménye-
imet.

Kérjétek hát bátran és buzgón az általatok elgondolt optimális életkö-
rülményt, de ezt soha ne tegyétek a lényeg helyére! A lényeg nem körülmé-
nyek kérdése, hanem a Velem való élő kapcsolaté!

Bízzál Bennem, és megkapod az ÉLET koronáját!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

******************************************************
2248.
Kérdező: MAGAMRÓL, FIAMRÓL

1. Hol tartok a Jézushoz vezető úton?
2. Jó úton jár fiam?
3. Érdemes az asztrológiával foglalkozni?
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HANG: "Kedves Barátom!
1. Gyakorlatilag nem lehet megmondani azt,  hogy hol tartasz,  mivel 

minden nap olyan talentum számodra, amelyet különböző módon használ-
hatsz fel. Elvileg feltétlenül helyes az út, amit jársz, mindaddig, amíg En-
gem, Jézust, útként fogadsz el!

Új parancsnak neveztem a szeretetnek örök parancsát számotokra azért 
(János 13;34), mert azok, akik engedik, hogy szívüket betöltsem, nagy hang-
súlyt  tesznek  erre  a  kijelentésemre:  "Inkább  szeressétek  ellenségeiteket!" 
(Lu-kács 6;35)

1. Fiadtól kell megkérdezned, hogy jó úton jár-e. Ha lelkiismerete sze-
rint cselekszik, és nyitott arra, hogy az általa eddig meglátott jót leváltsa arra 
a jobbra, amelyet annak ismer meg, akkor minden bizonnyal vállalta azt a 
lelki fejlődést, amely szíve békéjét, benső világának harmóniáját biztosítani 
tudja. De, hogy ez így van-e, azt tőle kell megtudnod, és nem Tőlem. Én sen-
kit senkinek nem adhatok ki. Mindenkit csak önmagával szembesíthetek! 

3.  Asztrológiával  és egyéb tudományokkal  annyiban érdemes foglal-
koznotok, amennyiben Hozzám segítenek benneteket közelebb. Boldogságo-
tok nem a csillagokba van beírva, hanem a Velem való kapcsolat élő megje-
lenítésébe. Valamikor hivatkoztam arra, hogy égi jelekből lehet kiolvasni az 
időjárás változásait, de az idők jeleit nem vették észre azok, akik között jár-
tam. Nem volna jó, ha ti is így járnátok!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
******************************************************

2249.
Kérdező: KÖRÜLMÉNYEIM PROBLÉMÁT JELENTENEK

1. Hazaköltözzem-e szüleimhez?
2. Tanácstalan vagyok lakásügyben.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amit neked kell megtenned, azt neked kell megtenned! Senkire nem 

háríthatod át a felelősséget! A földi élet lényegéhez tartozik az, hogy felelős 
döntések sorozata által fejlődtök lelkileg is. Ha annyira önállótlannak gondo-
lod magadat, hogy benső békéd érdekében nem tudsz lépni, akkor feltétlenül 
gyógyulnod kell. 

Ennek vannak külső és belső eszközei. A belső eszközök közé tartozik 
az imádság és a böjt. A külső eszközök pedig olyan jó barát, aki ismeri kö-
rülményeidet, és legszélsőségesebb esetben valamilyen orvosi, pszichikai te-
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rápia, gyógykezelés. De mindenképpen el kell jutnod oda, hogy felelős em-
ber légy!

Nagyon természetes, hogy szüleiddel meg kell beszélned, ha hozzájuk 
akarsz költözni, és az is természetes, hogy feltételei lesznek annak, ha ők ezt 
jónak látják. Részükről és részedről egyaránt meg kell tudnotok fogalmazni 
feltételeiteket.

2. E második kérdésedre szinte minden lényegeset elmondtam az előző 
pontban.

Nem győzöm hangsúlyozni,  hogy boldogságotok  nem lakásügyeken 
múlik, hanem olyan áldozatos szeretetvállaláson, amely szinte automatikusan 
képes felértékelni benneteket mások szemében. Ebben az irányban van csak 
a helyes megoldás!

Megáldalak az OKOSSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

2250. 
Kérdező: A RÁKRÓL ÉS EGY GYÓGYÍTÓRÓL

1. Rákos beteg vagyok. 
2. Úgy érzem, nem Jézus szerinti a gyógyítóm.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A rák  a szervezetben  egy olyan önállósult sejt, amely nem veszi fi-

gyelembe a test egészét. Olyan, mint a társadalomban az a terrorista, aki egy 
elképzelt szebb jövő reményében feláldozza azt a jelent, amelyet meg kellene 
szentelnie.

Ennek a betegségnek lelki forrása szinte mindig karmikus. Tehát egy 
olyan vállalt  sorsvonalon jelenik  meg, amely az előző  életetekben megélt 
empátia-hiányt, vagyis az alkalmazkodni akarás hiányát igyekszik elétek állí-
tani, hogy megadásra kényszerítsen benneteket.

E betegségnek legfőbb mondanivalója az, hogy megtanítson benneteket 
a  rövidtávú  gondoskodás  és  gondolkodás  helyett,  távlatban  gondolkodni. 
Csak ekkor éri el célját, csak ekkor van esély arra, hogy a rákos daganat leál-
lítsa önmagát. 

Igen. Amikor a betegnek már nem is nagyon érdekes az, hogy meggyó-
gyul vagy sem, hanem az a fontos,  hogy távlatban,  az örökélet  távlatában 
tudja szemlélni a mulandó világot is.

2. Rajtam kívül mindenki csak tüneti kezelést tud adni. Akit nem az Én 
Lelkem irányít, gyógyíthatja ugyan a testet, de amikor találkozni fog Velem, 
bizony, hallani fogja Tőlem e szavakat: "Távozzatok Tőlem...!" (Máté 7;23).
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Ha olyan gyógyítóval kerülsz kapcsolatba, akiről úgy látod, hogy nem 
Engem képvisel,  akkor sem kell  gondban lenned mindaddig,   amíg bűnre 
nem csábít. Mint tudod, beteg orvos is tud gyógyítani. Ha így fogadod a terá-
piát, akkor lelkedben, hited által, a kapott tüneti kezelést ki tudod egészíteni.

Meg kell tanulnod harmonikusan kezelni e két ellentétnek látszó kije-
lentést: Minden betegség meggyógyítható, és mindannyian halálosan betegek 
vagytok már születésetek óta. A testi halál ellen nincs orvosság!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2251.
Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!

Mit kell tennem, hogy újjászülessek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Minden vágyam az veled kapcsolatban is,  hogy újjászüless,  mivel  e 
nélkül nincs üdvösség (János 3;3)! Részedről nem kell semmi mást tenned, 
mint azt, hogy elfogadj Engem Uradnak, Megszabadítódnak. Ha ezt komo-
lyan megteszed,  akkor jegyezd be magadnak ezt az eseményt,  mint életed 
legfontosabb döntését! Legyen e nap számodra életed legnagyobb ünnepe, és 
ha havonta nem is, de legalább évente komolyan ünnepeld meg e napot. Ko-
molyabban, mint testi szülinapodat!

Amikor Engem valóban elfogadsz, akkor lélektani törvény, hogy fájla-
lod előző, Nélkülem eltöltött életedet. Ez egy benned átélt szülési fájdalom! 
De ebbe nem szabad nagyon beleragadnod, és semmi értelme, hogy többször 
is felidézd magadban előző életed botlásait! Úgy kell tenned ezzel is, mint 
egy olyan betegséggel, amelyből meggyógyultál.  Értelmetlen lenne folyton 
rágódnod miatta, ha egyszer már nincs!

Abban  biztos  lehetsz,  hogyha  te  az  előbbieket  megteszed,  akkor  a 
Szentlélek azonnal  megajándékoz az újjászületés  kegyelmével!  Istent nem 
lehet nagylelkűségben felülmúlni, és Én azért jöttem közétek, hogy menny-
bemenetelem után bennetek boldogító módon éljek tovább a Földön. Amit az 
újjászületett Pál mondott: "Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él ben-
nem!" (Gal. 2;20). Ezt neked is el kell tudnod mondani, és mindenkinek, aki 
elfogadott Engem Urának, Megszabadítójának. Ez akkor is így van, ha a gya-
korlati életben ezt még nem tapasztalod egyértelműen. Minden újjászületett 
gyermekemben hagyok olyan terheltségeket, amelyek segítik őt abban, hogy 
alázatos maradjon, s érezze, hogy nem ő lett tökéletes, hanem az Én szerete-
tem nagysága mutatkozott meg az újjászületése által.
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Az újjászületés olyan, mint amikor a kiscsirke kijön a tojásból. Kell 
ehhez saját erejének próbálkozása, de az a világ, ami várja, nem tőle van, ha-
nem Tőlem!

Te már benne élsz az újjászületés folyamatában!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2252.
Kérdező: ELŐZŐ ÉLETEMRŐL ÉS JELENEMRŐL

1. Bal latorként láttam magam álmomban.
2. Családalapításról kérdezem a HANG-ot.
3. Hogyan védekezzem a sötét erők ellen?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Te azzal a latorral azonosítod magadat,  amelyik nem tudott  hinni 

Bennem, mikor a kereszten egymás mellett függtünk. Ne azonosítsd magadat 
vele! Velem azonosítsd magadat! Benned élek, és az a vágyam, hogy ezt 
örömnek, benső békének, tehát boldogságnak éld meg! Nem tudom helyesel-
ni, amikor valaki  - bizonyos értelemben - állapotszerű bűntudatban éli le 
életét! Nem azért jöttem közétek, hogy a múltat bogarásszátok, hanem azért, 
hogy a jelent, az Én segítségemmel, megszenteljétek!

Nagyon sajnálom, hogy a reinkarnáció felismerése sok emberben nem 
azt eredményezi, hogy felszabaduljon, hanem azt, hogy vezekeljen! Bár meg-
értenétek,  hogy a  jelen  problémáinak  felvállalása  azzal  az  elhatározással, 
hogy a szeretetben való növekedést és a szeretni tanítást kell előtérbe állítani, 
tehát a szolgáló szeretetet, nem könnyítik azok a vezeklések, amelyeket bárki 
vélt vagy elképzelt előző életének bűnei miatt vállal magára! Bűnöket nem 
lehet jóvátenni, és nem is kell! Kinőni kell a bűnökből! Kinőni kell az önzés-
ből, és nem arra törekedni, hogy a múlt önzéseiért a jelent megkeserítsétek 
magatoknak! A szolgáló szeretet nemcsak titeket kötelez, hanem Engem is, 
Istent is! Ezt tudatosítsd magadban!

2. Kétségtelen, hogy könnyebb annak a keresztje, aki nem vállalja fel a 
családalapítás gondjait. De át kell gondolnod, hogy Isten azt kívánja-e tőled, 
hogy kisebb legyen az áldozatvállalásod, vagy azt akarja, hogy nagyobb le-
gyen az erőd?! A nagyobb erőben, tehát az Én erőmben akkor részesülsz, ha 
Engem választasz. Az rendben van, ha azért nem nősülsz meg, mert külde-
tést érzel olyan feladat vállalására, amely szétfeszíti a családalapítás kereteit. 
De azért, mert skorpió jegyében születtél, és te főnixmadár akarsz lenni, hát 
ezért nem érdemes a könnyebbik keresztet vállalnod.
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Ha úgy pereg életed, hogy nem jön össze a házasság, hát persze, hogy 
nem érdemes erőltetni. De ne gyárts ehhez ideológiát!

Van olyan, hogy valaki lemond a házasságról Értem, de azt semmiféle 
barátsággal sem cseréli fel, hanem minden idejét és erejét arra állítja be, hogy 
megvalósuljon benne és általa az Isten országa! De ez valami egészen más, 
mint ami a te leveledből kiolvasható!

Neked nem azért kell küzdened a lehúzó testi és egyéb vágyak ellen, 
mert skorpió jegyében születtél, hanem azért, mert ember akarsz lenni! Nincs 
ember a világon, bármilyen jegyben született is, akinek ne kellene küzdenie a 
test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége ellen. A kéjvágy, 
bírvágy,  uralomvágy mindenkit  megpróbál  magával  ragadni,  és  mindenki 
úgy gondolja, hogy őt különösen! Ehhez általában meg is szokták találni azt 
az ideológiát, amivel bizonyítványukat többé-kevésbé, legalább maguk előtt, 
érthetővé tudják tenni.

Arra kérlek szeretettel,  hogy higgy elszántabban abban, hogy benned 
élek!

3. A sötét erőktől nem kell félned! E sötét erők félnek tőled, ha te való-
ban befogadsz Engem, és életed legfőbb döntésének azt tartod, hogy Mellet-
tem döntöttél. Ne feledd: Isten plusz egy fő mindig abszolút többség! Ez azt 
jelenti, hogy te a győztes oldalán állsz, ha ragaszkodsz Hozzám! Életednek 
nincs egyetlen olyan pillanata sem, amikor nem dicsőíthetnéd Isten, mivel 
boldogító módon él benned! 

Kedves Barátom! Örülök neked! Örüljünk egymásnak!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
2253.
Kérdező: SZÜLŐ-GYERMEK KAPCSOLATRÓL

1. Jó, hogy visszahúzódtam leányomtól?
2. Hogyan reagáljak egy velem nem egy utat vállaló 

      megkeresésére?
HANG: "Kedves Barátom!

1. Az mindig jó, ha egy szülő le tud válni gyermekéről. Az nem jó, ha 
egy szülő el akarja fogadtatni magát gyermekével!

Az a benső szabadság, amely az Én Lelkemnek hatékony jelenlétét te-
szi lehetővé (2Kor 3;17), nem akar senkit befolyásolni azért, hogy a másik 
akaratát a saját akaratához igazítsa. Ha valaki Hozzám igazítja akaratát, ak-
kor előbb-utóbb rá fognak kérdezni azok, akik nem ezt teszik, hogy ezt ő mi-
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ért látja jónak. Ilyenkor van arra lehetőség, hogy gyümölcsöt termő tanács 
hangozzék el!

Erre a szabadságra törekedj (számold fel megkötözöttségeidet), és ak-
kor a Szentlélek, aki a kapcsolatok Lelke, elvégzi a többit!

2. Ha valaki Hozzám tartozik, akkor többszörösen is meg fogja tapasz-
talni azt, hogy egy egyoldalú vallásháború előidézője. Azért egyoldalú, mert 
ő nem indít harcot, és azért ő az előidézője, mert a másik felet megtérésre 
szólítja fel. Márpedig aki nem akar Hozzám csatlakozni, az nem fogja sokáig 
háborítatlanul szemlélni azt, aki őt megtérésre szólította fel. 

A  finomkodásnak,  az  ügyeskedésnek  e  téren  nincs  semmi  értelme. 
Egyértelműnek kell  lenned! Akinek van lehetősége arra,  hogy megvalljon 
Engem az emberek előtt, és akár taktikai okokból, akár más miatt nem teszi 
ezt meg egyértelműen, az az istentagadás bűnét követi el. Bizony, igaz: 'Bű-
nösök közt cinkos, aki néma!' 

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

2254.
Kérdező: A HELYES IMÁRÓL

1. Imáimmal segítségére vagyok Máriának?
2. Nincsenek megelégedve fejlődésemmel. Igazuk van?
3. A halál angyaláról kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Nincs  meg nem hallgatott  ima!  Amikor  valaki  imádkozik,  akkor 

olyan szeretetenergiát termel, teremt, amely mással nem pótolható, ha imája 
nem pótcselekvés. A helyes imádság az ég összes angyalainak - élükön Mári-
ával - imáival kapcsolja össze a Földet.

Akkor pótcselekvés egy ima, amikor valaki tehetne valamit egy ügy ér-
dekében, de inkább imádkozik, semmint cselekedne. És akkor helyes, ha az 
imádkozóban olyan benső energiákat ébreszt fel, amelyek hatására az imád-
kozó képes messze erején felüli szeretetszolgálatra, feladatok vállalására is. 

A helyes imádság tehát elsősorban az imádkozón mutatja be áldásos 
hatását. Mindenkinek olyan az élete, amilyen az imája!

2. Mások véleményének helyességét, okát, azoktól kell megkérdezned, 
akiknek véleményét fontosnak tartod. Ha megkérdezted őket, akkor már ne-
ked a feladatod az, hogy eldöntsd, helyénvaló vagy nem helyénvaló a véle-
ményük. Azt mindenképpen tudnod kell, hogy a leghitelesebb fórum önma-
gadról a saját lelkiismereted!
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3. Halál angyala az angyalvilág oldaláról nincs is! Nincs, mert amit ti 
halálnak neveztek, az valójában annak a megkezdett örök életnek folytatása 
egy másik dimenzióban, amely akkor lett élővé, amikor befogadtatok Engem 
magatokba, amikor igent mondottatok lelkiismeretetek szavának, és ezt  az 
igent hűségesen őriztétek addig a pillanatig, amíg nem találkoztatok őrangya-
lotokkal a földi élet után. 

Tehát akit te a halál angyalának nevezel, az tulajdonképpen a te őran-
gyalod! Ő mindent megtesz a te földi életedben érted, hogy a vele való szín-
ről színre történő találkozás az örök boldogságod kiteljesedésének folytatását 
jelentse!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2255.
Kérdező: KIK A LELKI SZEGÉNYEK?

1. Mit jelent az, hogy boldogok a lelki szegények?
2. Anyám látott egy szép hölgyet megjelenni. Ki volt az?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Először is nagyon örülök neked! E kijelentésem: "Boldogok a lelki 

szegények" azt jelenti, hogy nem azok a szegények boldogok, akiknek leégett 
a házuk vagy elvitte mindenüket az árvíz. Azok sem, akiket kiraboltak, kifor-
gattak mindenükből,  hanem azok, akik lelkükre, lelkiismeretükre hallgatva 
segítettek rászorulókat, és így szegényítették magukat, így lettek szegények.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valaki a még nála is szegényeb-
beket észreveszi és segíti, az a 'lelki szegény'. Aki viszont mindig azon van, 
hogy másoknak jobban megy sorsuk, aki mindig azokra figyel, akiknek több 
van, mint  neki,  vágyaiban lelki  gazdag, és tele van irigységgel és minden 
olyan szándékkal, hogy elvegye másoktól azt, amijük van.

A döntő tehát az, ki merre néz! Aki a nála szegényebbek felé néz, és itt 
most nemcsak anyagi szegénységről van szó, szó van a szomorúakról, a ma-
gukra maradottakról, és egyéb rászorulókról, aki tehát ezeket észreveszi, az 
azt éli meg, hogy neki még mindig több lelki kincse van, mint emezeknek, és 
így szeretet él benne ezek iránt, és nem irigység. Lelki szegény tehát az, aki a 
szegények felé fordul!

Aki mindig a gazdagok felé néz, annak olyan gazdagság ragad lelké-
hez, amely lehúzza őt a pokol felé.

2. Mint tudod, az Én Édesanyám, Mária, a ti égi édesanyátok is. Neki 
megadatott, hogy megjelenjen olyankor és azoknak, amikor és akik erre na-
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gyon rászorulnak. A te édesanyádnak szüksége volt arra, hogy égi édesanyá-
tok szándéka szerint jelenést lásson. Az nem baj, hogy elosont onnan, mert a 
fontos és döntő az a hatás volt, amit Mária kiváltott édesanyádban.

Nagyon örülök okos gondolataidnak és szíved szeretetének!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2256.
Kérdező: MAGAMRÓL

1. Magamról férjemmel kapcsolatban.
2. Magamról gyermekeimmel kapcsolatban.
3. Magamról szüleimmel kapcsolatban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kérdéseidet megváltoztattam, mivel én nem vagyok pletykás, és arra 

sem vállalkozom, hogy bárkit is leleplezzek mások előtt. 
Én, Jézus, azzal mutatom meg szeretetemet irántatok, hogy arról adok 

nektek információt, amit nektek kell megélnetek, és nem arról, hogy mások 
milyenek. 

Ehhez még hozzá kell tennem, hogy már régen csak három kérdésre 
adok választ, mivel az eddig megjelent HANG-könyvek olvasását fontosabb-
nak tartom, mint azt, hogy az egyes kérdésekre Én adjam meg a választ. 

Ha átolvassátok  HANG-könyveimet, akkor magatok is el tudtok iga-
zodni az élet legbonyolultabb kérdéseiben is. Ha pedig mégsem, akkor há-
rom kérdésnél többre nincs szükségetek, hogy válaszoljak nektek.

Férjeddel kapcsolatban föl kell szítanod azt az első szeretetet, ami kez-
detben ráhangolt téged arra, hogy őt válaszd magad mellé egy életre. A hűség 
nagyon fontos! A legfontosabb! Igen, mert csak a partneri hűség segít benne-
teket ahhoz, hogy megértsétek, ember embert képtelen boldoggá tenni, s így 
Hozzám fordultok, mint boldogságotok egyedüli Forrásához!  

Más dolog az, ha valakit elhagy a társa. Lelkem a kapcsolat lelke, és 
ezért a hűség mindig áldásom hordozója marad! Azért az, akit elhagytak, ha 
élő kapcsolatban marad Velem, akkor érzi is áldásom erejét! 

Az áldozatvállalás elől menekülni és az áldozatvállalással szembesülni, 
ez két annyira különböző magatartás, hogy Lelkem csak az egyiket áldhatja 
meg. Azt, hogy melyiket, könnyen eldöntheted!

Ne akard hát férjedet javítani, hanem használd az ő magatartását olyan 
tükörnek, amelyben reálisan megismerheted magadat. Ha pedig erődet kevés-
nek gondolod, akkor hidd el, hogy az Én erőm a te erőd is, és Én soha nem 
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engedem enyéimet olyan kereszt vállalására, amelyet az Én segítségemmel 
sem tudna hordozni valaki. 

Nem volna Bennem szeretet, ha nem hordoznám azt, aki Értem hor-
dozza keresztjét!

2. Gyermekeidet akkor szereted az Én szándékom szerint, ha nem az ő 
segítésükre koncentrálsz, hanem a szíved békéjének megőrzésére! Én sokkal 
jobban szeretem őket, mint te bármikor is szerethetnéd őket! És ha Én sem 
tehetek meg helyettük semmit, akkor el kell fogadnod, hogy te sem tehetsz 
meg helyettük semmit. Az a MINDEN pedig, amit megtehetsz értük, ponto-
san az, hogy megéled előttük szíved nyugalmát minden körülményben! Ez 
tömören azt jelenti,  hogy szabaddá kell válnod gyermekeidtől, ha helyesen 
akarod szeretni őket.

3. Szüleidet magad választottad. Ezért valóban ők a te szüleid! Fontos 
tehát, hogy szíved szeretetét először ők érezzék. Egy kályha, ha ég benne a 
tűz, akkor legjobban azt melegíti, aki a kályhához a legközelebb van. Amíg 
tehát a szülőknek szabaddá kell válniuk gyermekeiktől, a gyermeknek min-
dig  tudnia  kell,  hogy  valamiképpen  gondviselője szüleinek!  A  TÍZPA-
RANCS  negyedik parancsa halálosan komoly dolog! E parancs lényegében 
egyirányú utca, mert akkor is érvényben van, ha a párválasztás után elhagyjá-
tok szüleiteket, és házastársatokhoz kell ragaszkodnotok. 

De ehhez feltétlenül szükséges az, hogy a szülő szabaddá váljék gyer-
mekétől! Ezt a gyermeknek szüleinek tudomására kell hoznia, és a szülőknek 
nemcsak tudomásul kell venniük, de helyeselniük is kell ezt. Ha ezt nem te-
szik, akkor képtelenné teszik gyermekük számára azt, hogy a gyermek a gya-
korlatban kimutassa szeretetét szülei iránt! Tehát az egyirányú utca egy kicsit 
mégsem az!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2257.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETTEM?

1. Őrangyalom töltött el boldogsággal, nyugalommal?
2. 16 éves koromban újjászülettem?
3. Jó úton haladok barátommal?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden olyan pozitív élmény, amely benned megnyilvánul, kapcso-

latban van őrangyaloddal.  Azért  őrangyalod,  hogy minden lehetőséget fel-
használjon érdekedben. Mondj gyakran köszönetet szeretetéért, mert így még 
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nyitottabbá tudsz válni, és ő még több értékes lelki élményhez segíthet hozzá 
téged annak érdekében, hogy lelki fejlődésed intenzívebbé váljék.

2. Mindenki akkor születik újjá, ha Engem elfogad Urának, Megszaba-
dítójának. Ennek az elfogadásnak annyira komolynak kell lennie, hogy erre 
rá tudd tenni egész életedet. Ez nem jelenti azt, hogy a gyakorlatban is min-
dig Én irányíthatlak, mivel az újjászületés nem szünteti meg automatikusan 
senkinek sem a megsérült természetét, tehát a karmikus sorsvonala minden-
kinek ugyanaz marad, de az az új látásmód, amit az újjászületés ad, boldogí-
tóan kezelhetővé teszi még a további botladozásokat is. Tehát valamiképpen 
mindig nyitott marad Felém!

Okos  dolog  az,  ha  valaki  meghatározott  időszakonként  újra  és  újra 
megismétli azt az elhatározását, hogy elfogad Engem Urának, Megszabadító-
jának.

3. Az halad jó úton, aki arra törekszik, hogy megértse e szavaimat: "Én 
vagyok az ÚT!" Ha ezt  megértetted és magadévá tetted,  akkor te jó úton 
jársz, és mindaz jó úton jár veled, aki ezt az utat járja. De aki nem ezt az utat 
járja, az akár barátod, akár nem, nem jár jó úton. Én, mint ÚT, a senkinek 
soha nem ártás, a mindenkinek mindig megbocsátás és a lehetőségek  szerint 
a mindig segítés útjával azonosítottam Magamat.  Ezt kell  vállalnia annak, 
aki Isten szándéka szerint jó úton akar járni! Az ilyen életfelfogás hordozza 
áldásomat!

Megáldalak a NYITOTTSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2258.
Kérdező: TÁRSPROBLÉMÁM  VAN

Megtartsam vagy elengedjem társamat?
HANG: "Drága Gyermekem!

Feltétlenül engedd el! A benső szabadság annyira fontos ahhoz, hogy 
helyesen tudj szeretni, hogy  még akkor is ezt mondanám, ha házastársak len-
nétek! Minden jónak, szépnek nélkülözhetetlen alapja az, amit Pál apostol le-
velében, a 2-dik Korintusi levél 3-dik fejezetének 17-dik versében olvasol. 
Ez így szól: " Az Úr ugyanis Lélek: ahol az Úr Lelke, ott a szabadság!" En-
nek természetesen a fordítottja is igaz: Ahol nincs szabadság, ott nincs az Úr 
lelke, tehát ahol a szabadság, ott az Úr Lelke!

Hidd el! Ha Engem teszel életedben az első helyre, akkor Én elő fogom 
segíteni számodra azt a kapcsolatot, amely nem zavart és nehézségeket, nem 
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értetlenséget és keserűséget, hanem békét és örömet, távlatba mutató benső 
nyugalmat és harmóniát fog eredményezni benned és körülötted egyaránt!

Neked is választanod kell az egyiket e két út közül: Szembesülni vagy 
menekülni! Boldoggá válni vagy bódulttá válni! Vagy olyan értelmes, hogy 
ki tudod találni, Én melyik döntésednél várlak!

Megáldalak a SZABADSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

2259.
Kérdező: SZÜKSÉGÜNK VAN ISTEN ÁLDÁSÁRA!

Kérem Isten áldását a HANG-körre!
HANG: "Kedveseim! 

A bennetek megszólaló HANG és a médiumomban megszólaló HANG 
egy és ugyanaz! A kettő között  csupán annyi a különbség, hogy bennetek 
még sok a zavaróállomás, míg médiumomban, az Én Lelkemnek szerepeket 
kiosztó szeretete folytán tisztán szól a HANG-om mindannyitok javára.

Örülök,  hogy HANG-körré  alakultatok,  mert  nagyon szeretném azt, 
hogy ti, mint HANG-kör, pontosan olyan tisztán tudjátok fogadni HANG-o-
mat, amint a HANG-könyvek szerzője teszi ezt Lelkem hatására. Ennek a vá-
gyamnak három feltétele van:

1. A széthúzás szellemét nem szabad engednetek gyökeret verni közöt-
tetek. Ezt úgy éritek el, hogy külön-külön, lelketek mélyén erősítitek maga-
tokban azt a meggyőződést, hogy legalább annyira szeret itt benneteket min-
den jelenlévő, mint ti őket! Tehát nem lehet semmi alapja a sértődősködés-
nek!  

Bátran mondhatja tehát bárki azt, amit gondol, mert tudja, hogy bárho-
gyan reagálnak a többiek, az mindig szeretettől indíttatva fog történni!

2. A másik feltétel, hogy külön-külön imával és tanulással kell készül-
nötök összejöveteleitekre! Tehát mindig kell, hogy mindegyikteknek legyen 
valami a tarsolyában, amit a többiek épülésére szívesen közkinccsé tesz, ha 
ezt a többiek kívánják!

3. A harmadik feltétel pedig az az őszinte szándék külön-külön mind-
egyiktekben,  hogy inkább tanulni  akar  itt,  mint  tanítani.  Tehát  feltétlenül 
gazdagabban fog innen elmenni, mint ahogy ide jött!

Ha e  három feltételt  komolyan  veszitek,  akkor  tapasztalni  fogjátok, 
hogy Lelkem médiuma lett e HANG-kör. 

Megáldalak benneteket a SZÍVEM SZERETETÉVEL
 és az ALÁZATOS HŰSÉG LELKÉVEL!"
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*******************************************************
2260.
Kérdező: BOLDOGÍTÓ KAPCSOLATRÓL

1. Hiszek a boldogító kapcsolatunkban.
2. Családi kapcsolataimról kérdezem a HANG-ot.
3. Kérem további életemre áldásodat!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ember és ember közötti boldogító kapcsolat csak bizonyos feltételek 

között jöhet létre. Alapelv az, hogy másnak boldogtalanságán senki boldog-
sága nem épülhet fel! Ez a NAGY EGÉSZNEK olyan szikla-törvénye, ame-
lyet senki a világon soha meg nem változtathat!  Feltétlenül csak ebből az 
alapból lehet kiindulni, ha hinni akarsz bármiféle boldogító kapcsolatban.

A gyakorlatban ezt azt jelenti, hogy csak Isten és ember boldogító kap-
csolatából nőhet ki ember és ember között boldogító kapcsolat.

A boldogságot a Földön soha nem lehet az élvezet mérlegén mérni, mi-
vel a Föld soha nem lesz Mennyország! Itt a boldogság alapja mindig áldo-
zatvállalás annak érdekében, hogy hűtlenséggel soha ne lehessen vádolni té-
ged!

Az Én Lelkem annyiban is a kapcsolatok Lelke, hogy nem ismer elha-
gyást! Más az, ha valakit elhagytak! Lelkem mindig csak azzal tud azonosul-
ni, akit elhagytak, és soha azzal, aki mást elhagyott!

Ha a fentieket komolyan átgondolod, akkor egyértelművé válik előtted 
az, hogy az áldás és az átok között melyiket választottad. A kettő összekever-
hetetlen!

2. Mivel minden kapcsolat lényege az, hogy az érintettek miként van-
nak kapcsolatban Velem, ezért a szülő-testvér kapcsolatokban is az a legfon-
tosabb feladatod, hogy a Velem való kapcsolatod legyen tiszta és rendezett. 
A többi már nem a te asztalod! E téren is, mint minden kapcsolat terén, a 
döntő nem az, hogy érted mennyi áldozatot vállal a másik, hanem az, hogy te 
mennyi áldozatra vagy képes Értem!

3. Minden vágyam az, hogy áldásom kísérje utadat. De ennek megmá-
síthatatlan feltétele az, hogy Én abszolút első legyek életedben. Ez annyit je-
lent a gyakorlatban, hogy nincs második! Ezt már kétezer évvel ezelőtt nyil-
vánvalóvá tettem, amint olvashatod Máté 10;37-ben.

Amikor a HANG válaszaiban áldásomat küldöm a kérdezőre, akkor ez 
az áldásom annyiban lehet gyümölcsöző, amennyiben e feltétlen feltétel, te-
hát az, hogy abszolút ELSŐ helyre kerülök a kérdező életében, megvalósul. 
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A szerepkiosztáson kívül Lelkem csak együttműködni  tud veletek, s nem te-
het meg semmit nélkületek! Nem bábui, hanem partnerei vagytok Lelkem-
nek! Ez számotokra felelősség és kitüntetés egyaránt!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
******************************************************

2261.
Kérdező: FÉLEK A SZELLEMEKTŐL.

1. Érzem a szellemeket, és ilyenkor félek.
2. Hogyan küldjem el azokat a szellemeket,  akik nem akarnak

  távozni?
HANG: "Drága Gyermekem!

1.  Őrangyalod felülmúlhatatlanabbul  nagyobb erőt  képvisel,  mint  az 
összes ártó erők együttvéve! Legalább odáig juss el, hogy csinálj úgy, mintha 
ezt elhinnéd! Így tudod gyakorlati valósággá, érzékelhetővé emelni az őran-
gyalodból feléd áradó isteni erőket. Ezek az erők akkor is valóságosak, ha 
nem éled át őket élő hittel, csak így, önmagukban pont azokat a pillanatokat 
nem tudják feloldottá tenni benned, amelyekben rád tör a szorongás.

2. Leghatékonyabban akkor sugárzod ki magadból a téged és minden-
kit áldásosan érintő égi fényt, ha dicsőítő imába kezdesz. Ha el kezded mon-
dani azt, amit az angyalok énekeltek első karácsony éjszakáján: "Dicsőség a 
magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek!" Ha 
ezt ismételgeted hűségesen, akkor minden ártó erő elmenekül tőled, mert az 
ilyen dicsőítést ezek nem bírják elviselni. Ha pedig ilyen dicsőítő ima után 
sem érzel megkönnyebbülést, akkor tudnod kell, hogy nem ártó erők, hanem 
idegzeted játéka szórakozik veled. Ha így van, akkor gyógyulásért kell folya-
modnod őrangyalodhoz,  mert  nála jobb szellemi vezetőd itt  a Földön nin-
csen!

Örülnék, ha örömömet át tudnám adni neked, de ehhez az szükséges, 
hogy a  szolgáló  szeretetet  vedd  nagyon  komolyan!  Sokkal  komolyabban, 
mint a különböző meditációkat. Mindenki a szeretet, a szolgáló szeretet mér-
legén méretik meg, és nem azon, hogy hogyan és mennyit és mit meditált.

A hit és a hiszékenység között ég és föld a különbség! Akkor élsz hit-
ből, ha hiszed azt, hogy el tudsz fogadni Engem Uradnak, Megszabadítód-
nak. Akkor vagy hiszékeny, ha ennek ellenére nyugtalanná válik a lelked. 
Igen, mert ilyenkor valaminek olyan erőt tulajdonítasz, amit annak Isten nem 
adott. Ez pedig nem más, mint babona!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
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******************************************************
2262.
Kérdező: ISTEN AZ ÉLET URA!

1. Ki segített nekem, hogy még élek?
2. Sok csillag van a tenyeremen.
3. Szeretnék nyugodtabb lenni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban az átlagnál több, nagyobb erők álltak rendelkezésedre eddi-

gi életed folyamán.  Ez nem személyválogatás Isten részéről.  Csupán arról 
van szó, hogy felvállalt szereped ezt tette szükségessé, és a szerepeket kiosz-
tó Isten mindig bőkezű. Te pedig nem éltél vissza, nem pazaroltad el a kapott 
kegyelmeket, ezért a földi életedben szíved békéje, Lelkem ereje eddig is és 
ezután is képesít téged arra, hogy jól tudd kezelni a külső nehézségeket.

2. A tenyeredben lévő csillagok nem szükségszerűen jelentenek rosz-
szat. Az még nem rossz önmagában, ha valakinek gyakran kell életfontossá-
gú döntéseket hoznia. Főleg akkor nem jelentenek rosszat az ilyen helyzetek, 
ha olyan őrangyal és angyali, szellemi kör kíséri valakinek földi útját, mint a 
tiédet. Ez szintén nem személyválogatást jelent a szellemvilág részéről, ha-
nem azt jelenti, hogy a te sorsvonalad kevésbé terhelt, mint a legtöbb ember-
társadé.

3. A földi élet soha senkinek nem jelentheti a Mennyországot! Bizo-
nyos nyugtalanság,  békétlenség  minden  földi  halandót  végigkísér  azon az 
életpályán, amelyet emberi  életnek neveztek.  Amint tükörsima tenger nem 
létezik, mert mindig van a felszínen bizonyos hullámzás, ugyanígy, még a 
legtökéletesebb  ember  is,  bármennyire  nyugodt,  csendes  és  békés  lenn  a 
mélyben, a felszínen feltétlenül gondokkal, nehézségekkel, gyakran szoron-
gásokkal,  nyugtalanságokkal  éli  meg  földi  életét.  Csak  a  szívben  lehet 
Mennyország a Földön! Kívül inkább pokol!

Nem ijesztgetni akarlak, hanem bátorítani! Ezért mondom, hogy légy 
szabadabb gyermekeidtől,  vagyis, légy jobban olyan, aki Értem,  Velem és 
Bennem él azzal a benső szabadsággal, amely képes leállítani benned a fö-
lösleges aggódásokat családod tagjai miatt. Az ő Istenük is Én vagyok, és ők 
is az Én gyermekeim!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2263.
Kérdező: SIKERÉLMÉNYRE VÁGYOM!
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Hogyan lehetünk eredményesebbek? 
HANG: "Gyermekeim!

Mindaddig, amíg a jó szándék mellett a nyitottság jellemez benneteket, 
Lelkem segíteni tud nektek abban, hogy fejlődni tudjatok, és Lelkem gyü-
mölcseit megtapasztaljátok.

Sokkal nagyobb hangsúlyt kell tennetek a Lélek gyümölcseire, mint a 
Lélek adományaira! A Lélek gyümölcseit  megtaláljátok Pál apostol által  a 
Galatákhoz írt levél 5;22-23-ban: "Szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, 
jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartoztatás és tisztaság." Ezek kö-
zül egynek sem szabad hiányoznia! Ezek csak együtt jelentik azt, hogy Lel-
kem dolgozik bennetek, általatok, veletek!

Csak akkor remélhetitek, hogy az ősellenség nem tud kikezdeni benne-
teket, ha van reggeli és esti imátok. Egyénileg! Csak az a közösség egészsé-
ges, amelynek minden egyes tagja arra törekszik, hogy Velem élő kapcsolatot 
tartson fenn!

Fontos, hogy a reggeli és esti ima az előbb felsorolt gyümölcsöket igye-
kezzen karban tartani!

Bízzatok a szívetekben lévő jelenlétemben (János 14;23)! és  tanulja-
tok! Az Én kegyelmem csak abba az irányba tud hatni, amely irányba az ér-
telmetek nyitott! Én tanítani tudlak benneteket, de tanulni helyettetek nem tu-
dok! Mindig legyetek nyitottak a JOBB irányába! Higgyétek el, hogy a most 
meglátott legjobbnál is van jobb! Ez a fejlődés törvénye, ez a fejlődés útja!

A széthúzás szellemének ellene kell mondanotok! Ezt nem az engedel-
meskedtetés által kell megvalósítani, hanem a tanulékony alázat felvállalásá-
val. A hangsúlyt tehát ne arra tegyétek, hogy tanítsatok, hanem arra, hogy ta-
nuljatok. Ez mindegyiktekre áll!  Csak így lehetek Én a vezetőtök.  Engem 
senki nem sajátíthat ki magának akkor sem, ha különböző szerepeket is osz-
tok ki közöttetek! Ti egymásnak testvérei vagytok. Nincs alá- és fölérendelt-
ség! Mindenkiben szabadon akarok élni, hogy így az egész közösség a sok 
kicsi lángot, amelyet Lelkem gyújt meg szívetekben, segítsen Nekem nagy 
lánggá  összeötvözni,  amelyben  el  tud  égni  az  önzésnek,  békétlenségnek, 
széthúzásnak még a gyökere is.

Mindannyian  nagyon  fontosak  vagytok  Nekem mindaddig,  amíg  az 
előbb említett Lélek gyümölcseit külön-külön érlelitek magatokban!
Megáldalak benneteket az 
                      ÁHÍTAT és az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
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2264.
Kérdező: JÖVŐMRŐL

Probléma számomra, hogy hol lesz jobb laknunk.
HANG: "Drága Gyermekem!

Van egy kialakult,  általános emberi szabály, amely szerint a férfinak 
kell eldöntenie, hogy hol lakjon a család. Tehát az asszony akkor tesz helye-
sen, ha követi férjét.

Mint tudod, amikor Egyiptomba kellett mennünk Betlehemből, akkor 
az angyal Józsefnek jelentette ezt, és nem Máriának. Pontosan ez történt ak-
kor is, amikor Egyiptomból vissza kellett térnünk. Még csak nem is az an-
gyal, hanem József döntötte el, hogy Názáretbe menjünk!

Tehát te helytelenül tettél, amikor nem helyeselted férjed döntését a la-
kásotokkal kapcsolatban. Ha most férjed úgy látja jónak, hogy elköltözzetek, 
függetlenül  attól,  hogy mi  készteti  erre  az  elhatározásra,   akkor  ne kezdj 
megint ellenkezni, hanem mondd meg neki, hogy te már itt is és ott is jól 
akarod érezni magadat, és fel akarsz zárkózni az ő döntése mellé. Meg kell 
vele értetned,  hogy neked nem az az érdekes, hogy hol laktok, hanem az, 
hogy mellette légy, és ahol ő van, te ott akarod szebbé tenni az életét. Ezért 
vagy a felesége!

Hidd el, hogy nem neked kell viselned a döntésért a felelősséget! És 
bármiképpen is alakuljanak a dolgok, neked mindig az lesz a feladatod, hogy 
szíve légy a családnak, és ne feje! Ez egyáltalán nem másodrangú szerep!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2265.
Kérdező: NEM VAGYOK URA MAGAMNAK?

1. Spontán kezd mozogni az ajkam. Jó ez?
2. A családok felbomlásának lehet oka az, hogy az egyik szülő megtér?
3. Miért szenved jobban az, aki hűséges Istenhez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Vagy idegkimerültség vagy ártó erők játéka veled az,  ha spontán 

kezd mozogni az ajkad. Ha ezt észleled, legjobb, ha legalább gondolatban 
kezded dicsőíteni Istent. Ha ártó erők vannak jelen, akkor azok feltétlenül el-
távoznak, mert az Isten dicsőítésének valósága rövid időn belül kibírhatatlan-
ná válik számukra. Ha ezután sem szűnik meg ez a szájmozgás, akkor kime-
rült vagy. Ennek foka különböző lehet, és ezért a terápiának is különbözőnek 
kell lennie.
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2. Lehet olyan, hogy valaki elfogad Engem Urának, Megszabadítójá-
nak, és ennek eredményeként elhagyja őt társa. Lehet, ha az a társ birtokolni 
akarja azt, aki megtért. Ezt lehet úgy nevezni, hogy egy család felbomlott, de 
sokkal jobb, ha azt mondjátok erre, ami a valós tény. Vagyis azt,  hogy az 
egyik nem bírta elviselni az Én jelenlétemet, ezért elmenekült. Ennek egé-
szen más a csengése, mintha csak azt mondanátok, hogy egy család felbom-
lott.

3. Aki menekülőben van, az bódulatban van. Józanul nem tud sokáig 
menekülni az, akit benső kényszer hajt a menekülésre. Kétségtelen, hogy a 
látszat  szerint  egy bódult  kevésbé szenved,  mint  az,  akit  elhagyott.  Azért 
szenved kevésbé, mert  nem tudja használni az eszét.  Minden bódulat  erre 
megy ki! A kocsmák duhajkodó hangulata egy kívülről szemlélőben azt a 
gondolatot ébresztheti, hogy de jó ezeknek, milyen önfeledten mulatnak. De 
ez a felszín!

Amikor te azt észleled menekülő férjeden, hogy 'éli világát', akkor azt 
látod csak, hogy ösztönei vezetik, mint bármelyik állatot. A nagy különbség 
egy ember és az állat között ilyenkor az állat javára az, hogy az ő ösztöneit a 
természet törvényei irányítják, míg az ember, akire rá van bízva saját ösztö-
neinek irányítása, ezt elmulasztotta. Olyan, mint mikor a kocsis a lovak közé 
dobja a gyeplőt.  Lehet, hogy jobban rohannak a lovak, de egészen biztos, 
hogy vesztükbe rohannak!

Kétségtelen, hogy nem jó az embernek egyedül lennie normális körül-
mények között. De hol vannak itt normális körülmények? Amikor a Bibliá-
ban e mondat elhangzott, akkor a Földön paradicsomi állapot uralkodott! Hol 
vagytok már ettől!? Hány író, költő, intuitív lélek fogalmazott már így: 'A 
pokol nem más, mint a másik ember!' És ebben nagyon sok igazság van! 

Hidd el, Én képes vagyok mindenkit pótolni, de Engem soha senki nem 
tud  pótolni!  Már régen nincs  igaza  e  kijelentésnek:  nem jó  az  embernek 
egyedül lenni! Ennek pontosan a fordítottja az igaz.

Van egy ősrégi latin közmondás: 'Ó beáta solitudó, sóla beátitudó!' = 
'Ó boldog egyedüllét, az egyedüli boldogság!'

Az egyedüllét nem azonos a magányossággal. Aki engedi, hogy benne 
tevékenyen éljek, az soha sincs egyedül! Nincs, mert az Én jelenlétem valós 
jelenlét számára! Bármit tesztek, mindaddig nyugtalan lesz a szívetek, amíg 
Bennem meg nem nyugszik!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
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2266.
Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK VALAKIRŐL!

Egy személyről kérek felvilágosítást!
HANG: "Kedves Barátom!

Sem pletykás nem vagyok, sem felelőtlen.  Ha másokról jellemrajzot 
mondanék, akkor bizonyos értelemben becstelen lennék, mert azt, amit más-
ról tudok, az ő beleegyezése nélkül adnám tovább. Soha nem fordulhatnál 
Hozzám bizalommal, ha tudnád, hogy véleményt mondok rólad másoknak a 
te tudtod és beleegyezésed nélkül.

Még Júdás esetében is nagyon vigyáztam, hogy ki ne adjam őt társai-
nak. Ez annyira sikerült Nekem, hogy még az utolsó vacsorán is, amikor ki-
jelentettem, hogy egy közülük el fog árulni engem, nem Júdásra gondoltak, 
hanem mindegyik önmagában kezdett kételkedni.

Kedves Barátom! A szeretetnek, okosságnak és óvatosságnak, MIND-
HÁROMNAK EGYSZERRE, mindig együtt kell működnie benned, ha azt 
akarod, hogy erősödjön benned az a felelős magatartás, amelyre aztán mások 
is nyugodtan építhetnek.

Megáldalak a NYITOTTSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2267.
Kérdező: EGY ÁLOM MAGYARÁZATA

Egy álom magyarázatát kérem a HANG-tól!
HANG: "Drága Gyermekem!

Mint írod, álmodban egy olyan háromszögnek voltál egyik sarkában, 
amelynek másik sarkában egy szentkép és a harmadik sarkában nem tudod, 
hogy mi volt. Hirtelen egy villámszerű FÉNY hatott át. Mindez egy temp-
lomban volt.

Mivel nagy hatással volt rád ez az álom, azért ezzel nem csupán érzel-
mi világodat élted meg képszerűen, hanem ennél sokkal többet.

A lefektetett háromszög mindig stabilitást jelent, mert mint tudod, egy 
háromlábú szék mindig egy síkot zár be, tehát soha nem billeg. A szentkép a 
tiszta szellemekkel való kapcsolatodat akarta érzékeltetni. A harmadik sarok-
ban lévőre azért nem emlékszel, mert nincs benne semmi rendkívüli. Egysze-
rűen a te hétköznapjaid normális életvitele volt ott. S mindez TEMPLOM-
BAN!

Drága Gyermekem! Te valóban a FÉNY gyermeke vagy! Tehát nem 
csupán fényben állsz, hanem a FÉNY hordozója lettél! Tehát sugárzod azt!
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Légy hálás ennek az álomnak mondanivalójáért, de készülj fel arra is, 
hogy azok, akik nem szeretnek látni  - sokan vannak ilyenek - , azok nem 
örülni fognak neked, hanem ellenkezőleg!

Rád is illenek hajdan elmondott szavaim: "Ti vagytok a világ világos-
sága!"(Máté 5;14). De ezzel együtt jár e kijelentésem is: " Aki utánam akar 
jönni, vegye fel keresztjét mindennap!" (Lukács 9;23). És ez is: "Ha Engem 
üldöztek, titeket is üldözni fognak!" (János 15;20).És ez is: "De bízzatok, Én 
legyőztem a világot" (János 16;33)!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2268.
Kérdező: LÉTEZIK CSALHATATLAN ISKOLA?

1. Egy iskola azt állítja magáról, hogy csak ők járnak jó úton.
2. Lesz valaha égi társammal kapcsolatom a Földön?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sok olyan irányzat van, amelyik azt állítja magáról, hogy ők az egye-

düli birtokosai a Földön az égi igazságoknak. Ez nem baj. Mindig mindenki-
nek mindenben bizonyos értelemben igaza van. A baj akkor kezdődik, ami-
kor az igazság nevében bántani kezditek egymást. Ez azért helytelen, mert 
Én egyetlen erkölcsi igazságot hirdettem és testesítettem meg. Ez az igazság 
így hangzik: "Szerességek egymást! Ahogy Én szerettelek titeket, úgy szeres-
sétek ti is egymást!" (János 14;34).

Az  általad  említett  szellemi  irányzat  sok  olyan  igazságot  képvisel, 
amelynek forrása égi eredetű. De ezek az igazságok a lényeget tekintve nem 
erkölcsi igazságok, hanem olyan megállapítások, amelyek különböző infor-
mációkat  adnak nektek a szellemvilág életéről. Bár ezek az információk nem 
egy az egyben fogadhatók el, de a ti nyelvetekre mégis lefordítanak valamit 
abból, amit majd halálotok után látni fogtok. (A médium magánközlése: A 
Rózsakeresztesekről van szó.)

Nyomatékosan hangsúlyoznom kell, hogy Én mindent átadtam nektek, 
amit tudnotok kell, és ami a lényeget érinti. Ez nem mond ellene annak a ki-
jelentésemnek, hogy még sok mondanivalóm lett volna, de azon a szinten, 
amelyen ti akkor voltatok, azokat nem tudtátok volna elviselni. E mondani-
valók éppen olyasmikre vonatkoztak volna, ami a mindenkire kiterjedő, sen-
kit soha ki nem záró üdvösséget érintette volna. Ha akkor erről beszélek, ak-
kor az egész tanításom értelmetlennek tűnt volna előttetek. Még ma sem tud-
játok elfogadni annak a mérhetetlen szeretetnek valóságát, amiről beszéltem, 
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és amit elétek éltem! Még ma is  izmusokba akartok gyömöszölni, csak hogy 
uralkodni tudjatok egymáson, csak hogy nektek legyen igazatok.

2. Szinte lehetetlen  Számomra az, hogy az Én személyemet neked a 
legnagyobb  öröm-  és  erőforrásnak  ajánljam.  Te  hivatkozol  egy könyvre, 
amely szerint most nagy mennyiségben jönnek földi párjukhoz azok az égi 
lények, akik öröktől fogva elrendeltettek arra, hogy örökké földi párjukkal él-
jenek majd ezután. Nem csaphatlak be! Ilyen égi lények nincsenek! Én va-
gyok a szőlőtő és ti a szőlővesszők! Vagy Általam, Velem és Bennem, vagy 
sehogy!

Hidd el, hogy a földi életed akkor boldogító, ha olyasmivel töltöd ki, 
amire halálod óráján boldog örömmel fogsz visszagondolni! Ennek az órá-
nak eljövetele a legbiztosabb! Ezt kell szem előtt tartanod! Ez nem elvisz a 
realitásoktól, hanem éppen az igazi realitások talajára állít téged! Csak az ér-
ték, ami az örökkévalóság szemével nézve érték. Égi párod helyett inkább 
lásd meg azt a földi embertársadat, testvéredet, ismerősödet, aki rászorul sze-
retetedre. Ez legyen földi életed leghőbb vágya!
   Nagyon szeretlek! Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2269.
Kérdező: JÁTÉKSZENVEDÉLYRŐL

1. Káros játékszenvedélyem van.
2. Van olyan, hogy lebénulok egy időre éjszaka.
3. Hogyan választhatom Jézus útját?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Minden játékszenvedélynek forrása a nyerés vágya! Senkit nem fűt 

az a tudat, hogy veszíthet. Csak az, hogy nyerhet!
Neked arra kell rájönnöd, hogy árt a nyereség! Ha ezt megértetted, ak-

kor valami nagyon fontosat értettél  meg abból, amit Én, Jézus elmondtam 
nektek. Mi ez  a nagyon fontos? A következő:

Jaj-okat kiáltottam a nyerőkre, és boldogoknak mondottam a nem nye-
rőket.

Mindaz, aki anyagi nyerő a földi életben, még a legártatlanabb esetben 
is olyanok alá játszik, akiknek életében megtapasztalható lesz az az igazság, 
hogy amit valaki könnyen szerzett, azt istentelen formában könnyen el fogja 
verni. A könnyen megszerzett anyagi érték még soha senkit nem tett szentté! 
Mindazok tehát, akik számára szenvedéllyé válik bármilyen szerencsejáték, 
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azok a kárhozat útját nemcsak járják, de másoknak is kívánatossá akarják ezt 
az utat tenni!

A nem nyerők is csak akkor boldogok, ha nem is akarnak nyerők lenni 
a mulandóság palettáján. Tehát legbelül kell rájönnie mindenkinek arra, hogy 
mit jelent e kijelentésem: Senki nem szolgálhat két úrnak! (Máté 6;24 és Lu-
kács 16;13)

Nem akkor vagy képes tehát szakítani ezzel a szenvedélyeddel, ha egy 
nagy elhatározást teszel ezzel kapcsolatban, hanem akkor, ha értelmes ember 
lévén belátod, mennyire ártasz magadnak és másoknak is, ha folytatod e sze-
rencsejátékot. Azt kell belátnod, hogy lélekben akkor is veszítesz,  éspedig 
nagyon nagyot veszítesz, ha a külső szemlélő azt látja, hogy nyertél!

2. Nem bénít le téged senki éjszaka. Olyan érrendszeri probléma okoz-
za az ilyen lebénulásaidat, amelyek okos terápiával, testhelyzet-változtatással 
kezelhetők.

3. Nekem, Jézusnak szívügyem az, hogy benned otthonra találjak! En-
nek legnélkülözhetetlenebb eszköze az olyan imádság, főleg a reggeli imád-
ság, amely által meg tudom világosítani előtted, hogy mit és hogyan kell ten-
ned az elinduló napon.

Én soha nem kívánok olyan rendkívüliségeket, amelyek valami nagy, 
hősies vállalkozást jelentenének. Még az sem olyan, amikor arra kérlek ben-
neteket, hogy legyetek olyan tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes 
(Máté 5;48)! Ilyenkor sem kívánok mást, mint azt, hogy legyetek természetes 
emberek! Mert amint a mennyei Atya nem lenne tökéletes Atyátok, ha nem 
cselekedne természete szerint, úgy ti sem lehettek igazán tökéletes gyermekei 
olyankor, amikor természetellenesen cselekedtek!

Amint az Istennek, úgy az embernek is a SZERETÉS a természete. Te-
hát a nemártás, a megbocsátás és a segítés. Ezt az életformát kell az imáid-
ban beleültetned szíved-lelked mélyébe!

Megáldalak a BENSŐ  SZABADSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2270.
Kérdező: JÉZUS SZÓL HOZZÁM?

1. Ki az, aki szól hozzám?
2. Jézusért mindenre képes vagyok.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha azt mondom, hogy Én szólok hozzád, ez csak részben igaz. Ha 

azt mondom, hogy nem Én szólok hozzád, ez is csak részben igaz. Igen, mert 
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lelked antennáján keresztül nemcsak Én szólhatok. Neked meg kell tudnod 
állapítani azt, hogy mikor szólok Én, és mikor van olyan, hogy zavaróállo-
más szólal meg  benned.

Három utat kell vállalnod ahhoz, hogy meg tudd különböztetni az Én, 
Jézus, szavaimat mások szavaitól.

Az egyik út ez: Naponta kell kérned a szellemek megkülönböztetésé-
nek adományát. A másik út az, hogy tanulmányoznod kell az evangéliumai-
mat. A harmadik út az, hogy rendre kontrolláltatnod kell a hallottakat, és vál-
lalnod kell azt, hogyha valaki Rám hivatkozva a Bibliával, főleg evangéliu-
maimmal alátámasztva okosabbat vagy ellentéteset mond, mint amit te ma-
gadban hallottál, akkor legyen benned annyi alázat, hogy le tudd cserélni azt, 
amiről előbbre azt hitted, hogy Én mondom, azzal, amit Rám hivatkozva, te-
hát az evangéliumaimmal alátámasztva cáfolatként kapsz.

2. Nagyon örülök annak, hogy tiszta és feltételek nélküli szándékkal 
Értem, Jézusért akarsz élni. Hidd el, így élek Én is érted! Imádkozz, hogy 
olyan prófétaiskola alakuljon országotokban, amelynek te is hasznos tagja, 
Lelkemnek majdan tiszta csatornája tudj lenni!

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

2271.
Kérdező: IDEGÖSSZEOMLÁS SZÉLÉN ÁLLUNK

1. Anyám idegösszeomlást kapott, mert meglopták.
2. Én is összeroppanok, ha nem tudunk rajta segíteni.
3. Nem tudtam kihordani gyermekemet. Miért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Édesanyád azzal,  hogy idegösszeomlást  kapott,  egyértelművé tette 

önmaga számra is,  hogy az az alap, amire eddigi életét  építette,  valahogy 
nem olyan anyagból készült, amihez Nekem sok közöm lenne!

Te azt mondod, hogy édesanyád sokat imádkozott. Ezeknek az imák-
nak nyilván nem az volt a célja, hogy ő Hozzám igazodjék, hanem az, hogy 
Én igazodjam hozzá!  Ha ő Hozzám akart  volna igazodni,  akkor nemcsak 
idegösszeomlást  nem kapott  volna,  de még dicsőíteni  is  tudta  volna Isten 
azért, ami vele történt.

Gondolj  árpádházi  Erzsébetre!  Őt  nem  csupán  megrabolták,  hanem 
apró gyermekeivel együtt kizavarták otthonából férje halála után, és ő nem 
idegösszeomlással válaszolt erre, hanem hálás szívvel dicsőítette Istent, hogy 
Hozzám hasonló sors érhette őt.
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Akik Hozzám komolyan akartak tartozni földi életükben, azok mindig 
megerősödtek idegileg. Csak azok, akik az általuk elképzelt istent összeke-
verték a valódi Istennel, azok mentek tönkre. De ezek önmaguknak készítet-
ték ezt elő, mivel nem Rám, Jézusra, a Sziklára építettek, hanem a mulandó-
ság homokjára.

Édesanyádnak most is lehetősége van a gyógyulásra, vagyis a megté-
résre, vagyis arra, hogy vállalja az irgalom rendjét. Csak azok, akit tudnak ir-
galmasok lenni, csak azok, akik tudnak megbocsátani, csak azok, akiktől ha 
valamit  elvesznek,  akkor még azt  is odaadják, ami megmaradt,  csak azok 
mondhatják, hogy komolyan Hozzám akarnak tartozni (Máté 5;38-42). Mert 
azok már itt a Földön szívükben békét, odaát pedig az örök boldogságot kap-
ják osztályrészül.  Ha elolvasod az előbb zárójelben jelzett  szentírási részt, 
akkor megértesz Engem.

2. És megérted azt is, hogy te hol tartasz! Mert senkinek sincs Isten or-
szágában külön mércéje. Még nekem is el kellett veszítenem földi életemet, 
éspedig kínkeservesen, hogy megnyerjem az örökéletet (Lukács 24;25-26).

Drága Gyermekem! Hidd el, még egy pogány szájából is bántóan hang-
zik, ha azt mondja, hogy tönkremegy, ha  meghal az anyja! Hogyan gondo-
lod? Szeretnélek megérteni! Nem tudlak! Hol élsz lélekben? Miből? Belőlem 
nem, az biztos! 

Nagyon szépek kérlek, térj meg, amíg nem késő! Fogadj el  Engem 
olyannak, amilyen vagyok, amilyennek megismerhetsz a Szentíráson keresz-
tül! Az ajtódnál állok és kopogtatok! Csak Általam, Velem és Bennem talá-
lod meg szíved nyugalmát, és nem anyádban!

3. Akit nem tudtál kihordani, az nem azért nem maradt meg, mert még 
nem érett meg arra az idő, hogy ő itt maradjon. Ó, nem! A szellemvilágban 
sokkal nagyobb a tisztánlátás, semmint ilyen melléfogás lehetséges lehetne! 

Ő nem maga miatt jött le a Földre, hanem miattad, miattatok! Te kaptál 
leckét abból, hogy mit is jelent az, ha valaki életet kap, és ez aztán elmegy 
tőle. Neked kell ebből megtanulnod, hogy egyedül az Isten a lényeg! És ez az 
Isten le nem fizethető! Át nem alakítható, meg nem manipulálható! 

Ez az Isten valóban boldogító Isten, de csak azok számára létezik, akik 
úgy akarnak boldogok  lenni,  ahogyan  ez  az  Isten  számukra  ezt  kijelölte. 
Mindaddig, amíg akaratotokat nem igazítjátok Hozzá, boldogtalanok marad-
tok, mert  Isten nem teheti  meg, hogy másképpen legyetek boldogok, mint 
ahogy Ő ezt számotokra elrendelte. Nem teheti meg, hogy boldogok legye-
tek, ha nem Őérette éltek. Isten a legnagyobbra, Önmagára teremtett bennete-
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ket, és mindaddig nyugtalan marad a szívetek, amíg Benne meg nem nyug-
szik! Ez az Ő legnagyobb ajándéka felétek!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

2272.
Kérdező: KERÜLHETEK BAJBA A JÓ ÚTON IS?

1. Jó úton haladok?
2. Hogyan másszak ki a magam által ásott veremből?
3. Amit vállaltam, teljesíthetem-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Már nagyon sok helyen közöltem veletek, hogy Én vagyok az Út! 

Engem, mint UTAT naponta vállalnotok kell, ha Istenhez közelíteni akartok! 
Ahhoz, hogy útként megismerjetek, olvasnotok kell vagy az evangéliumokat, 
vagy a HANG-könyveket, mert senkinek sem tudom tölcsérrel a fejébe, és 
főleg nem a szívébe beleönteni a nemártás, a megbocsátás, a másokon segítés 
napi programját egyszer s mindenkorra! Minden áldott nap külön-külön kell 
ezt Velem megbeszélnetek, ha valóban Velem akarjátok élni földi életeteket, 
ha az Én utamat akarjátok vállalni, ami az igazság és az élet!

2. Semmit nem lehet felelőtlenül elintézni. Mindent csak felelősséggel, 
tehát szembesüléssel, és nem meneküléssel lehet megoldani. Amint az ételt 
is szét kell rágni ahhoz, hogy emészthető legyen, úgy a problémákat is minél 
jobban darabokra kell szedned, ha uralni, kezelni akarod azokat. Mindig azt 
a lépést kell tisztán látnod, amit, mint első lépést, meg kell tenned. Jó lenne, 
ha már nagyon ismernéd e mondásomat: Érted és veled mindent, de helyetted 
semmit! 

Minden veremből ki lehet mászni, minden problémát meg lehet oldani, 
ha valaki nem félti az életét.

3. Csak olyan vállalkozásra adhatok garanciát,  amelyet Velem előbb 
megbeszéltél, és együtt indultunk el annak végzésére.  Más vállalkozásodban 
is Veled vagyok, de olyan sikert, amely csak a mulandó élet keretei között 
mutatkozik,  nem tudok ígérni!  Az igazság kedvéért  meg kell  mondanom, 
hogy Velem csak olyan vállalkozások vállalhatók, amelyek földi hozamától 
szabadok vagytok. Ezt  fogalmaztam meg Máté által  a 6;25-től  43-ig tartó 
részben.

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

2273.
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Kérdező: KAPCSOLAT-PROBLÉMÁM VAN
1. Mit tegyek azzal, akivel már nem érzem magamat egynek
    Benned?
2. Keresztgyermekeimmel és szüleivel mit tegyek?
3. Vágyódhatom Lélekkeresztségre?

HANG: "Drága Gyermekem!
Nemcsak neked, de mindenkinek  mondom: Kulcsszavaitok leveleitek-

ben gyakran olvashatatlanok. Ha egy olvasó nem rejtvényfejtő is egyben, ak-
kor ez sok gondot, szenvedést, időt jelent az olvasónak.

 Ha a leveleteket az írás után gondosan elolvassátok, akkor magatok is 
észre fogjátok venni azt, hogy ami nektek természetes egy-egy szó értelme-
zésében, az egy kívülálló számára teljesen érthetetlen lehet. Azt nem tehetem 
meg, hogy médiumomnak erre vonatkozóan egy különleges képességet ad-
jak, amely által  ti  bármilyen olvashatatlanul is  írtok,  ő könnyedén olvasni 
tudja leveleiteket.

1. Meg kell tanulnod nemcsak ragaszkodni, de leválni tudni is! A ben-
ső szabadság annyiban valós, amennyiben segít feladatokban gondolkodni. 
Feladatokban, és nem személyekben! A túlságos ragaszkodás nem más, mint 
megkötözöttség. A túlságosan könnyű leválás nem más, mint állhatatlanság. 
E két véglet között a helyes egyensúlyt feltétlenül segítek megtalálni. 

Azt viszont tudnod kell, hogy tökéletes megoldás nem létezik a Föl-
dön! De létezik az, hogy Velem és Általam elviselhetően kezelni tudod prob-
lémáidat.

2. Ahol egy gyermek megkeresztelése előtt nem beszélték meg a szü-
lők a keresztszülővel azt, hogy mit is jelent a keresztszülői tisztség, ott utó-
lag a keresztszülő nem tud mit tenni. Csak ezt tudom javasolni: Ne engedd, 
hogy kihasználjanak! Akiben Én élek, azt lehet felhasználni, de nem kihasz-
nálni! Gyakrabban kell kérned a bölcsesség adományát!

3. Valóban nem azonos az újjászületés a Lélekkeresztséggel. Az újjá-
születés részetekről az Engem elfogadás. Ezt a döntéseteket a legnagyobbnak 
kell tartanotok földi életetekben. Döntésetek nélküli újjászületés nem létezik. 
A szertartások csak akkor értelmesek, ha van mit lepecsételniük. A gyermek-
keresztelésnél  előlegezve  van  a  jövőben  meghozott  döntésetek.  Ennek  a 
megelőlegezésnek ad alapot a szülők és a keresztszülők ígérete. E nélkül az 
egész értelmetlen, sőt szentségtörés! Újjászületés nélkül nincs üdvösség! (Já-
nos 3;3)
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A Lélekkeresztségre vonatkozó ígéretemet megtalálod Lukács 11;13-
ban. A Lélekkeresztségben a szerepeket kiosztó Isten karizmává minősít bi-
zonyos emberi tulajdonságokat bennetek. Tehát meghatározott feladatok el-
végzésére kaptok a Szentlélek által adományokat! Ezek az adományok nem 
azonosak a Szentlélek gyümölcseivel, amelyeket a Galata levél 5;22-23-ban 
olvashatsz.

Van olyan, és nem is ritkán, hogy az újjászületés és a Lélekkeresztség 
egybeesik!

Megáldalak a BENSŐ  SZABADSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

2274.
Kérdező: PROBLÉMA AZ EGÉSZ ÉLETEM!

1. Van kapcsolatunk a földönkívüliekkel?
2. Kezeltek természetgyógyászok is.
3. Miért születtem le a Földre?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden mindennel összefügg az anyagvilágban. De az erkölcsi rend 

az más! Nem attól lesz jó más, hogy te jó vagy, és nem attól lesz rossz más, 
hogy te rossz vagy. Boldogságod, illetve boldogtalanságod nem függhet más-
tól, csak tőled! Csak így lehettek önmagatokért felelős személyek! A felelős-
ség - a lényeget tekintve - át nem ruházható! Sem földönkívüli lények, sem 
más dimenzió szellemei nem érinthetik szívetek békéjét.

Tisztán kell látnod, hogy amennyire gyengül a hited Bennem, annyira 
nő a hiszékenység benned. Nem akarom, hogy hiszékenyek legyetek, de na-
gyon szeretném, ha valóban hinnétek Bennem, vagyis beengednétek Engem 
szívetekbe, mint Uratokat, Megszabadítótokat!

Ez csak akkor valóság részedről, ha komolyan érdeklődsz Felőlem, Jé-
zus felől, ha az evangéliumok napi olvasmányaid lesznek. Amíg ezt nem vál-
lalod fel, addig csak a felületen akarod tartani a kapcsolatot Velem. Ezt vi-
szont Én nem tudom elviselni. Inkább kilépek életedből! Nem lehet hívőnek 
és hiszékenynek lenni egyszerre. Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni! 
Hívő az, akit a Szentlélek irányíthat, hiszékeny az, akit más erők irányíthat-
nak.

2. Valamikor azt mondottam, hogy még ha valami halálos mérget esz-
nek, isznak is Enyéim, az sem árthat meg nekik (Márk 16;18)!

 Ha az Enyém vagy, akkor csak olyat engedek meg veled kapcsolatban, 
ami feltétlenül javadra válik. Ez a megváltottságod lényege! Ha különböző 
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földöntúli, vagy akár földi, vagy akár szellemi lények árthatnának neked, ak-
kor Én nem mondhattam volna azt, hogy "bízzatok, Én legyőztem a világot!" 
(János 16;33). Hát milyen győzelemre hivatkozhatnék, ha még az Enyéimet 
sem tudnám megvédeni!?

Ha valóban komolyan veszed azt, hogy Én benned élek (János 14;23), 
akkor nem szorulhatsz te semmiféle pszichés kezelésre. Önmagamnak mon-
danék ellen, ha nem bízhatnának feltétlenül Bennem azok, akikkel a szeretet, 
tehát a Szentlélek köt össze Engem!

3. Azért születtél le a Földre, mert nem úgy akartál boldog lenni, ahogy 
azt az Isten megálmodta rólad. Én pedig azért születtem le a Földre, hogy 
Tőlem megtanuld, miképpen kell Isten szándéka szerint boldognak lenned!

Ismét ott vagyunk, hogy rendszeresen kell  foglalkoznod Velem! Aki 
nem vállalja az Engem tanulást, az nem lehet tanítványom! Nem elég tehát 
Rólam tanulnod. Engem kell tanulnod! Erre nagyon alkalmasak az evangéli-
umaim,  a  HANG-könyvek,  és  olyan  emberekkel  való  beszélgetések,  akik 
ezekből a forrásokból tanulnak Engem.

Szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2275.
Kérdező: KIK OKOZZÁK A VILÁG PUSZTULÁSÁT?

1. A nők lesznek a világ pusztulásának okai?
2. Anyagi ügyeim problémáinak naivitásom az oka?
3. A hitem mellett értő is akarok lenni.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Fatális félreértésben vagy! Pontosan a nők azok, akik az emberi élet 

fenntartását biztosítják! Pontosan ott van a baj, amikor egy nő lemond nőies-
ségéről! Pontosan a férfiak azok, akik, mint eddig is mindig, most is pusztu-
lásba viszik a világot! Ha a nőkön múlna, soha nem lenne háború, soha nem 
találtak volna ki atombombát, és főleg soha nem dobták volna le városokra 
ezt a pusztító eszközt. 

Nincs anya, aki férjét vagy gyermekét büszkén küldené embert gyilkol-
ni, más anyák férjeit, gyermekeit elpusztítani! Egy értelmes nő sokkal nor-
málisabb annál, semmint bíztatná párját olyan földi országért meghalni, ami 
csak idő kérdése, és úgyis elpusztul! Ilyen gőg, ilyen uralkodási vágy csak a 
beszűkült agyú férfiakban szokott megfogalmazódni!
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Eszmeileg a nő a magasabb szint! Ne feledd! Még Nekem is szüksé-
gem volt nőre, hogy megszülessek. Férfira nem! És amikor valahol üldözik 
az enyéimet, akkor nem a férfiak állnak helyt elsősorban, hanem a nők! 

Nézd végig templomaitokat! Aránytalanul több nő kapaszkodik Isten-
be, mint férfi! És nem azért, mert gyengébbek, hanem mert több  közöttük a 
bölcs, mint a férfiak között! A férfiak az erővilág megtestesítői akarnak lenni 
legtöbbször. Ez a világ pedig annyira távol van Tőlem, hogy semmi közöm 
hozzá! 

Amíg a férfiak közül csekély azok száma, akik eszükkel és szívükkel 
egyaránt kapcsolatba akarnának lépni Velem, addig a nők el sem tudják kép-
zelni szív nélkül, szívbéke nélkül hitük megélését!  
2. Az anyagi világban folyó küzdelem, mint tudod, nem az Én világom! Ezt 
tökéletesen megérted, ha elolvasod Máté 6;25-34 részt. 

Akinek életében Isten abszolút első lehet, ott nincs soha anyagi problé-
ma! Csupán annyi hitre van szükség ennek elfogadásához, hogy többet értek 
a verebeknél!

3. Nagyon okos dolog, ha érteni is akarsz! Nektek adatott tudni az Isten 
országa titkait (Lukács 8;10). Gondolkodás-átalakításra szólítottalak fel ben-
neteket (Márk 1;15)! Megváltott csak olyan ember lehet, aki ezt vállalja! Ezt 
pedig csak  gondolkodással lehet csinálni!

Ne nyugodj  meg addig,  amíg problémáidra értelemileg megnyugtató 
választ  nem találsz.  Ez is  benne van abban a pakliban,  amit  így szoktam 
mondani: Első kegyelem a természet, a józan ész! Mindaz, ami Tőlem van, 
ideig-óráig lehet érthetetlen, de soha nem lehet értelmetlen!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2276.
Kérdező: BÉKÉRE VÁGYOM!

1. Örökre hű akarok lenni Istenhez.
2. Békességet szeretnék a Földön!
3. Szeretném, ha házamban is béke lenne!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Gondolom, tudod, hogy ez Rajtam nem múlik. Kell legyen annyi ön-

ismereted, hogy megértsd e kijelentést: 'Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen!' 
Isten iránti  hűségedet  azáltal  biztosíthatod,  ha türelmes  vagy mások 

másságának elviselésében, és tudatosul benned, hogy Isten sem azért szeret 
téged, mert jó vagy, hanem azért mert Isten jó. Így neked sem lehet szempont 
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az, hogy mások milyenek. Fontos, hogy szívedben az Én szeretetemmel úgy 
éld életedet, hogy csak azt tedd másnak, amit szeretnél, hogy veled is tegye-
nek, és kerülj minden olyan viselkedést, főleg beszédet, amit nem szeretnél, 
ha veled tennének, rólad mondanának.

2. A Földön csak ott van békesség, ahol Engem elfogadnak irányító-
nak. Ezzel már meg is fogalmaztam, hogy csak az a béke valódi, ami az Én 
szívemben van. Ezt szeretném megosztani veletek.

A mostani  földi  élet  soha nem lesz Mennyország olyan értelemben, 
hogy mindenki mindenhol szeressen mindenkit  az Én szívem szeretetével. 
De ez nem lehet baj az enyéim számára, mivel az ő számukra Én a körülmé-
nyeknek is az Istene vagyok. 

Ennek tudomásulvétele döntő! Az Én békém nem csupán fegyverszü-
net. Az Én békém annak szívében él, aki tudja, hogy Én valóban legyőztem a 
világot! Pontosan azt  a világot, amely meg akarja keseríteni mindazoknak 
életét, akik a Földre születtek.

3. A fentiek alapján már tudhatod, hogy a te házadban is csak annak a 
szívében lehet béke, aki befogad Engem. Amint nem lehet senki boldog má-
sok helyett, úgy nem lehet boldogtalan sem! 

Egyetlen feladatod van! Saját szívedben megőrizni az Én békémet! En-
nek biztosítása a reggeli és az esti ima. Ilyenkor kell élő kapcsolatba lépned 
őrangyaloddal és mindazokkal a jó szellemekkel, akik az Én szeretetem is-
merői, megélői és továbbadói is tudnak lenni!

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

2277.
Kérdező: NEHÉZ FELELŐSEN DÖNTENEM!

1. Félek dönteni, nehogy rosszul döntsek.
2. Tanuljak vagy a családomnak éljek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Benső bizonytalanságodnak rejtetten, önmagad előtt saját magad túl 

nagyra értékelése az oka. Nincs bátorságod elindulni, nehogy eless, mintha 
neked nem szabadna elesned! Másnak szabad, de neked nem!

Ha egyértelműbb lenne benned az, hogy Én mindig képes vagyok felse-
gíteni azt, aki elesik, de képtelen vagyok célba juttatni azt, aki el sem indul, 
akkor fel tudna oldódni benned ez a beteges, rejtett önértékelés, amely mind-
addig, amíg megvan, csak helytelen döntések létrehozására kényszerít téged. 
Igen, mert bárhogy döntesz, később az kezd bizonyossá válni benned, hogy 
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az a másik döntés, amit a meghozott miatt elmulasztottál, jobb lett volna. Így 
mindig csupa keserűség lesz az életed.

Ha vállalod azt a  gondolkodás-átalakítást, amelyre Márk 1;15-ben kér-
lek benneteket, akkor el fogsz jutni arra a látásra, hogy bárhogyan döntesz, te 
csak  jól  dönthetsz!  Egyszerűen azért,  mert  az  Enyém vagy! Márpedig az 
Enyéim számára Én a körülményeknek is az Istene vagyok!

Aki őszintén ki tudja mondani ezt: 'Uram! Befogadlak szívembe!', az 
előtt egyre világosabb lesz az, hogy teljesen mindegy, hogy mit tesz, mert a 
lényeg az, hogy amit tesz, azt Velem teszi! Ha pedig valaki valamit Velem 
tesz, az mindig jól jár!

2. Annak az asszonynak, kinek van házastársa, annak nem lehet problé-
ma az, hogy tanuljon vagy családjának éljen! Nem, mert e problémának meg-
oldása nem rá tartozik, hanem házastársára. Ha nincs férje, akkor az egészen 
más! De olyankor sem támaszkodhat csak saját látására! Kell legyen olyan 
baráti kör, olyan lelki vezető, olyan jó barát, akivel egyértelművé tudja tenni 
önmagában azt, hogy mit kíván tőle Isten. 

Azt te jól tudod, hogy másra nem háríthatod döntéseidért a felelőssé-
get. De azt is tudnod kell, hogyha Velem járod életed útját, akkor az Én erőm 
a te erőd is, és ha kéred, akkor feltétlenül megkapod Lelkemtől azt a bölcses-
séget, amelyre szükséged van (Jakab 1;5).

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2278.
Kérdező: HALOTT FÉRJEMRŐL ÉS GYERMEKEIMRŐL

1. Meghalt férjemről kérdezem a HANG-ot.
2. Beteg gyermekeim vannak. 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az ne zavarjon, hogy férjed, aki már eltávozott a Földről, nem je-

lentkezik be nálad úgy, ahogy őt a Földön ismerted. De azt tudnod kell, hogy 
az ő eltávozása a te életedet és  gyermekeid életét is nagyon segíti abban, 
hogy Velem jobban kapcsolatba kerüljetek. 

Hogyan? Hát  úgy, hogy éppen elmenetelével  hívja fel  figyelmeteket 
arra, hogy nincs itt a Földön maradandó lakása senkinek. Nyilvánvaló, hogy 
értelemmel ezt   mindannyian belátjátok, de ahhoz,  hogy ez a bizonyosság 
formáló erővé váljék bennetek, bizony kellett hogy elmenjen közületek!
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Maga a mulandó élet akar arra nevelni benneteket, hogy egyre többet 
foglalkozzatok a szolgáló szeretettel.  Itt a Földön csak annak van értelme, 
amit egymásért tesztek szeretetből.

Legalább álmodban szeretnél találkozni férjeddel? Kérd őrangyalodat, 
hogy segítsen neked abban, hogy létrejöjjön ez a találkozás.

2. Furcsán mondtad el gyermekeidről azt, hogy betegek. Az egyikről 
azt mondod, hogy beteg, de semmi bajt nem tudtak megállapítani róla. Ha 
így van, akkor honnan tudjátok azt, hogy beteg?

Ha valakinek nincs semmi baja, és mégis betegnek gondolja magát, azt 
nem lehet gyógyítani, mert senkit nem lehet arra rávenni, hogy ne gondolja 
azt, amit akar.

Vedd komolyan reggeli imáidat! Nagyon tudom segíteni azokat, akik 
reggelenként szánnak időt arra, hogy összeszedetten imádkozzanak.

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

2279.
Kérdező: LEÁNYOM A LEGNAGYOBB KERESZTEM

Sokat szenvedek leányom miatt.
HANG: "Drága Gyermekem!

 A földi élet egyik legsúlyosabb problémája számotokra az, hogy a vér-
ségi köteléket ápoljátok, ahelyett, hogy lazítanátok! Még az Én édesanyám-
nak, Máriának is nehéz volt megtanulnia, hogy ne az Én földi sorsom miatt 
legyen gondban. Egész odáig jutottam vele, hogy szinte meg kellett őt tagad-
nom! Ezt elolvashatod a Bibliában a Márk 3;33 részből.

Te csak addig lehetsz érdekelt leányod életében, ameddig fel nem nőtt, 
és saját lábára nem állt. Te nem szólhatsz bele az ő életébe, mint ahogy a te 
életedbe sem szólhat bele más! Természetesen nem is lehetsz bűnrészes vele. 
Vagyis, amit helytelennek látsz az ő viselkedésében, abban nem segítheted 
őt. De ő már egy külön világ!

A te szíved békéjét ne leányod viselkedésétől tedd függővé, hanem azt 
kell tudomásul venned, hogy a szíved békéje vagy békétlensége a te hitedről 
tesz tanúságot magad előtt és mások előtt is. Ha hiszed azt, hogy Isten ben-
ned él, akkor boldog vagy akkor is, ha a leányod bármit tesz, ha nem hiszed, 
akkor pedig boldogtalan vagy, bárhogyan is él a lányod !

A Mennyország nem leányod által létezik, hanem Énáltalam! Engem 
kell befogadnod magadba, és nem felnőtt lányoddal bajlódnod!
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Te nem akkor imádkozol jól, amikor Istent rá akarod venni valamire, 
hanem akkor, ha hálát tudsz mondani, ha ki tudod fejezni örömödet amiatt, 
hogy Isteneddel beszélhetsz, hogy van hited, amely meg tudja értetni veled 
azt, hogy csak önmagadért felelsz, és benső békéd csak abból táplálkozhat, 
hogy Én benned élek (János 14;23)!  

Drága Gyermekem! Amíg engeded, sőt erősíted magadban azt a meg-
kötözöttséget,  amit  leányoddal  kapcsolatban  megélsz,  addig  a  Szentlélek 
nem tud mit kezdeni veled, mert Ő a Szabadság lelke, és csak ott tud éltetni, 
boldogítani, ahol engedik Őt (2Kor 3;17)!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

2280.
Kérdező: HALOTT FÉRJEM JELENTKEZHET NÁLAM?

1. Férjem köszönt el tőlem halála után?
2. Valóban volt valaki a hallban, akit nem láthattam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Igen. Férjed engedélyt kapott, vagy inkább így mondom, lehetősége 

volt arra, hogy valamiképpen érzékeltesse önmagát, és ő élt ezzel a lehető-
séggel.

Meg kell mondjam neked, hogy ez nagyon gyakran előfordul. Szinte 
mindenkinek van lehetősége közvetlenül halála után érzékeltetnie önmagát 
azzal, aki nagyon fontos volt számára a földi életében. Sőt, másokkal is, csak 
kevesen vannak, akik fogják ezeket a jelzéseket.

Azt a sok bajt, gondot, szenvedést, ami átjárja életeteket, egészen más 
mércével mérik itt a   mélyben  , mint ott nálatok a felszínen!

Ezért lehettek biztosak abban, hogy itt valóban A SZERETET vár ben-
neteket!

2. Alkatod és körülményeid miatt  az átlagnál érzékenyebb idegrend-
szerrel vagy ellátva. Valójában mindig mindenütt "sokan" vannak jelen, de a 
durva anyagba ágyazott szellemnek, tehát a földi embernek a teste olyan vé-
dőburok, amely a szellemek sokaságának jelenlétét szinte egyáltalán nem en-
gedi érzékelni. És ez így is van jól! Ne éld bele magad abba, hogy a szellem-
világ úgy jár át benneteket, mint a rádió vagy a tévé hullámai! Bár ez így 
igaz! Arra kell tenned a hangsúlyt, amit leveledben is megfogalmaztál. Tehát 
arra, hogy Én benned, veled és általad élek és szeretek ott, ahol te vagy.

Amit a Szentírásban hangsúlyoztam, hogy aki szeret Engem, ahhoz be-
költözöm, és nála, a szívében, lelkében lakást veszek (János 14;23), ez olyan 
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igaz, mint a Nap az égen, mint a víz a Földön! Ez az igazi élet és életlehető-
ség arra a boldogságra, amelyre teremtve vagy!

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

2281.
Kérdező: MIBEN KELL MEGVÁLTOZNOM?                   

1. Egy könyv lapozgatásakor Jézus arcát láttam.
2. Van, akit bosszant, ha Istenről beszélek.
3. Mit kell megváltoztatnom magamban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden olyan látomás, amelynek következménye a szívbéke, Tőlem 

van! De soha nem a látomás a lényeg, hanem a szívbéke! Ezt csak azzal a 
hittel tudod erősíteni magadban, amely segít téged, átlépve önmagad, a szol-
gáló szeretet vállalásában.

Te olyan benső érzékenységgel rendelkezel, amely nem önmagában ér-
tékes, hanem attól lesz értékes vagy veszélyes, hogy mire használod. 

Ha benső érzékenységedet arra használod, hogy jobban meg tudd érteni 
azokat,  akik tele  vannak jajjal-bajjal,  akkor  megteremnek benned a Lélek 
gyümölcsei (Galata 5;22-23 ). Ha e benső érzékenységedet nem tanulod meg 
önfegyelemmel, alázattal kezelni, akkor azért válik veszélyessé, mert nem a 
hitet,  hanem a hiszékenységet erősíti  benned. Ez pedig a babonaságnak, a 
bálványoknak a területe.

2. Bizony, nem elég arra ügyelned, hogy mit mondasz! Arra is vigyáz-
nod kell, hogy hol, mikor, kinek és hogyan mondod azt, amit Istenről monda-
ni akarsz. Neked is meg kell tanulnod másokra figyelni, és várakozni arra, 
hogy hatékonyan tudj tanúságot tenni Istenről. Meg kell tanulnod magadat 
félreállítva, a másik embert tanulékonyan figyelve hallani az Én hangomat 
magadban. Ehhez a legjobb keret a reggeli és esti ima. Ilyenkor kell tudnod 
elcsendesedni, hogy az Én áldásom megfogalmazódjék benned.
       3. Mint tudod, nincsenek véletlenek. Azok, akikkel naponta találkoznod 
kell,  lehetővé  teszik  számodra  az  állapotszerű  önnevelést,  mivel  nemcsak 
megismertetik veled hiányosságaidat, de rávezetnek olyan rugalmasságra, al-
kalmazkodó-képességed  fejlesztésére,  amely  az  önismeret  mellett  mások 
jobb megismerését és megértését is elősegítik számodra.

Testvéredért mondott imáid mindkettőtök számára sokat jelentenek!
Megáldalak a BIZALOM és BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
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2282.
Kérdező: ENTITÁSOKRÓL

Valóban vannak rajtam ENTITÁSOK?
HANG: "Kedves Barátom!

Ha utána nézel az említett szónak, akkor magad is beláthatod, hogy az 
entitás nem más, mint bizonyos dolgok tulajdonságai. Ilyenek nem lehetnek 
senkin, viszont vannak mindenkiben! Mindenkinek vannak tulajdonságai!

Amikor valaki nem tud azonosulni valamelyik tulajdonságával, akkor 
szoktátok mondani, hogy entitászavara van az illetőnek. Nincs meg benne a 
megfelelő önazonosság érzete. Ez tehát nem valami, amit el kell hagynod, 
hanem valami, amivel azonosulnod kell. Vagyis, el kell fogadnod magadat 
olyannak, amilyen vagy, és kérned kell  őrangyalodat, hogy segítsen neked 
ebben.

Az teljesen képtelen gondolat, hogy akiben Én élek, abban ártó erők 
uralomra juthatnak! Ha te reggelenként kéred őrangyalodat, hogy járjon át té-
ged, legyen veled, benned, körülötted, akkor nincs az az ártó erő, amelyik át 
tudná törni azt a burkot, ami ilyenkor téged körülvesz!

Te a győztes oldalán állsz! Soha ne hidd el, hogy bármi és bárki árthat-
na neked! Egyedül te árthatsz magadnak, ha tudatosan ellene teszel a szeretet 
parancsának.  Minden  olyan  magatartás,  minden  olyan   fantáziálás,  amely 
gondokozó gondolatokat görget feléd, megtévesztő erők játéka, próbálkozá-
sa, annak érdekében, hogy magaddal légy elfoglalva, és ne azzal, amit tenned 
kell.

Ha azzal fogod elfoglalni magadat, hogy mit kell tenned a nap folya-
mán, és amit tenned kell, azt hogyan kell tenned, akkor majd Én fogok fog-
lalkozni  veled!  Akkor  Lelkem úgy fogja  éltetni  lelkedet,  hogy megérted: 
Semmi nem árthat neked, mert Én valóban legyőztem a világot! És pontosan 
azt a világot győztem le, amely világ ijesztgetni tud ugyan, de ártani nem!

Akik megszámolták, azt mondják, hogy a Bibliában háromszázhatvan-
ötször lehet olvasni a Szentléleknek e kijelentését: "Ne féljetek!" Tehát min-
dennapra jut egy! 

Hidd el, hogy nincs okod foglalkoznod magaddal! Ezt bízd Rám! Te 
foglalkozz  azzal,  ami a napi teendőd! Nincs rajtad semmiféle  ragadmány, 
semmiféle entitás, semmiféle tőled idegen tulajdonság! 

De igenis van benned egy csodálatos világ, az Én világom, amely, ha 
megmutatkozna a maga valóságában, te nem is bírnád örömödben elviselni 
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azt itt a földi életedben. Ezért nem tapasztalatodnak, hanem hitednek a tárgya 
ez!

Ne sokat foglalkozz azzal, hogy milyen vagy! Inkább azzal foglalkozz 
és annak örülj, hogy az Enyém vagy, és Én a tiéd vagyok!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2283.
Kérdező: SZENVEDEM CSALÁDOMAT!

Családom tagjai által súlyos megpróbáltatásokon mentem át.
HANG: "Drága Gyermekem!

Vállalt karmikus sorsodat becsülettel élted meg. Életed utolsó szaka-
szában tudnod kell, hogy tieid nem miattad - bár miattad is - vállalták azt a 
karmikus sorsot, amelyet több-kevesebb sikerrel oldottak meg. Te jól oldot-
tad meg! Te megoldottad! Én, a teremtetlen Isten, aki egyben teremtett em-
ber, tehát Jézus,  mint az emberré lett Isten, szívemre ölellek téged! Kereső, 
szerető szíved az egész világot emelte magasabb szintre! Illetve Én emeltem 
magasabb szintre a világot azáltal, hogy te valóban szívedbe fogadtál Engem.

Amikor azt mondottam, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni 
fogja, hozzá megyünk és lakóhelyet veszünk nála (János 14;23), akkor keve-
set  mondottam!  Teljesebb,  ha azt  mondom,  hogy aki  Engem befogad,  az 
nemcsak Atyámat fogadja be Velem, hanem az egész szellemvilágot, akár a 
Földön, akár már égi dimenziókban él.

Igen. Általad is - természetesen SZÁNDÉKOM SZERINT  - az egész 
világra kiáradt az IRGALOM LELKE!

Családodat ne féltsd! Enyéim ők, és a te benső nyitottságod által óriási 
lépést tudtak tenni Felém! 

Örülök, hogy nem akadsz fenn a látszaton! A hitből élésnek lényegéhez 
tartozik az, hogy nem látszat szerint ítél! Örülök, hogy szándékod tiszta, el-
határozásod Irányomban elszánt, és életed hátralévő része korona lesz eddigi 
életpályád pozitív minősítésére.
     Bár kivonatosan, de leveled meg fog jelenni az egyik HANG- kötet elő-
szavaként K. Gizella, Eger aláírással, ha nem tiltakozol ellene. Nagyon 
szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*****************************************************
2284.
Kérdező: KAPCSOLATUNKAT HELYESLI JÉZUS?

1. Helyes a kapcsolatunk Jézus szemében?

2445.



2. Folytatni vagy abbahagyni kell kapcsolatunkat?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Egy alapvetően helytelen felfogást kell tisztáznom előtted! Ennek lé-
nyege az, hogy te felelsz magadért. Te, és senki más! Isten sem! Neked kell 
felelned Isten előtt önmagadért! 

Isten minden szellemi lényt, minden embert kivétel nélkül, Önmagára 
teremtett! Ezt Ő maga sem változtathatja meg! Nem, mert Istennél nagyobb 
érték nem létezhet sem égen, sem Földön, és a teremtetlen Szeretet csak a 
legértékesebbre teremthette teremtményeit, tehát Önmagára! 

Ehhez a végtelenül csodálatos, mindig gazdagító, soha ki nem meríthe-
tő Istenhez Általam, Jézus által kapcsolódik minden szellemi teremtmény! 
Így tehát, amint magad is jól gondolod, csak Általam, Velem és Bennem ta-
lálhatja meg mindenki szíve békéjét, boldogságát, tehát azt a harmóniát, ami-
re teremtetett!

Mihelyt e CÉL megvilágosodik előtted, számodra egyértelművé válik 
az, hogy mindent ennek a CÉL-nak kell alárendelned. Naponta el kell tehát 
döntened, hogy mi az, ami közelebb visz ehhez a CÉL-hoz, s azt ápolnod 
kell, és mi az, ami eltávolít e CÉL-tól, s attól el kell határolnod magadat. En-
nek eldöntése a te szabadságkörödbe tartozik. Ez tesz téged felelős személlyé 
Isten és emberek előtt!

Nincs olyan, hogy valakit, aki ember, Isten egy másik ember mellé ren-
del! Még szüleidet is te rendelted meg magadnak! Csak a CÉL az, ami nem 
függ döntéseidtől. A többit neked kell felelős módon elintézned.

2. Nem mondhatom hát senkiről, hogy állapotszerűen hozzád-rendelt 
személy, csupán azt mondhatom, hogy itt és most, mikor nevezheted Isten-
nek tetszőnek  kapcsolatodat,  és  mikor  nem!  Minden  kapcsolat  áldásomat 
hordozza, ha általa Hozzám közelebb kerülsz.

Azért olyan mérhetetlenül fontos, és soha nem mondható feleslegesnek 
az imaélet ápolása, mert imáid által mérheted fel legegyszerűbben azt, hogy 
hol tartasz! Bizony, mindenkinek olyan az élete, amilyen az imája. És azt is 
mondhatom, hogy mindenkinek olyanok az emberi kapcsolatai, mint a Ve-
lem való kapcsolata. Nem lehet két úrnak szolgálni. Nem lehet sokáig kétfelé 
sántikálni! A valódi szívbékének csak egyértelműség lehet az alapja. A mel-
lébeszélés sokáig nem megy!

Drága Gyermekem! Én nem adok programokat neked. Saját programja-
idat neked kell megfogalmaznod, Nekem fölajánlanod, és kérned kell áldáso-
mat azokra a programokra, amelyekről az a véleményed, hogy szorosabbra 
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fűzik kettőnk kapcsolatát. Tehát olyan programokkal kell Elém állnod, ame-
lyek lehetővé teszik Számomra azt, hogy az Én békémet át tudjam adni ne-
ked!

Nagyon szeretlek! Teljesen nyitott  vagyok feléd! Mindent megteszek 
érted.  De egy kapcsolat  azért  kapcsolat,  mert  két  döntésnek kell  átölelnie 
egymást ahhoz, hogy azt a kapcsolatot jónak lehessen mondani! Az Enyém 
adott! Legyen adott a tiéd is!

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

2285.
Kérdező: SOKSZOR ÉS SOKAT FÉLEK

1. Rettegésből áll az életem. Hogyan imádkozzam?
2. Gyermekemnek ájulásos rohamai vannak.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Vannak olyan alapvető igazságok, amelyek ismerete nélkül képte-

lenség bárkinek is tartósan megtalálnia szíve nyugalmát. Csak annak az éle-
tébe tudom beleültetni  az Én szívem békéjét,  aki ezekkel az igazságokkal 
nemcsak szóba áll, hanem törekszik építeni is ezekre.

Ilyen igazság e kijelentésem: "Jöjjetek Hozzám mindnyájan, akik elfá-
radtatok és az élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítlek titeket. Vegyétek 
magatokra az Én igámat,  és tanuljatok Tőlem, mert  szelíd és alázatos va-
gyok, és nyugalmat találtok lelketeknek. A Én igám hasznos, és az Én terhem 
könnyű!" (Máté 11;30).

Fenti kijelentésem három lényeges mozzanatot tartalmaz. Az egyik az, 
hogy Hozzám kell jönnie annak, aki Velem valóban találkozni akar. Vagyis 
el kell kezdenie úgy beszélni Hozzám, mint amikor valaki vaksötétben be-
szél barátjával, akit nem lát, de akiről tudja, hogy jelen van. 

Emellett  vállalnia  kell,  hogy úgy beszéljen önmagához,  ahogy az őt 
építi, buzdítja és vigasztalja. Ilyenkor el kell hinnie, hogy az ilyen gondolato-
kat Én sugallom neki, mivel minden építő, buzdító és vigasztaló gondolatnak 
a forrása Én vagyok!

A másik mozzanat az, hogy tanulmányoznia kell az Én tanításomat, fő-
leg az evangéliumok alapján. De nagyon jó könyv a "Merre menjek?" című 
hittankönyv is  erre a célra.  Csak ezen az úton ébredhet rá mindenki  arra, 
hogy mit is jelent e kijelentésem: az Én igám  .   

Amíg valaki ezt nem tudja, addig nem tudja magára sem venni azt. Te-
hát Engem, mint UTAT kell vállalnia annak, aki szívbékére vágyik. A senki-
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nek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a lehetőségekhez képest meg-
valósítható segítés vállalására legalább elvben IGEN-t kell mondania annak, 
aki az Én igámat magára akarja venni, aki az Én békémben akar részesülni. 
Ez az ÚT azonos Velem!

A harmadik mozzanat egy olyan alázatnak a megélése, amely minden 
megpróbáltatást  vállal  azért  a jóért,  amit  megismert,  s  ugyanakkor nyitott 
arra, hogyha jobbat ismer meg, akkor azt fogja vállalni. Tehát vállalja azt a 
rugalmasságot,  amely szükséges ahhoz,  hogy valaki  egy jót  leváltson egy 
jobbra. Nyitottság nélküli alázat nem létezik!

2. Gyermeked karmikus ájulásait neki is, neked is meg kell tanulnotok 
kezelni.  Tehát nem közvetlen módon gyógyítható ez, de közvetetten igen! 
Nem rettegni kell, hanem hinni abban, hogy Én a gyermekedet is mindenki-
nél  jobban szeretem,  és ahogy kinyílik  Felém,  úgy fogja megérteni,  hogy 
nincs a világon olyan dolog, ami javára ne válna, ha egyszer ő az Enyém!

Drága Gyermekem! Ne gyógyulni akarjatok, hanem üdvözülni! Akkor 
gyógyulni is fogtok. Üdvösségeteknek pedig alapja az, hogy elhiszitek ezt az 
igazságot: Az Istent szeretőknek minden a javukra válik! Ha nem így lenne, 
akkor nem mondtam volna igazat, amikor azt mondtam: "Bízzatok! Én le-
győztem a világot!" (János 16;33). Pontosan azt a világot győztem le, amely 
árthatna Enyéimnek!

A földi élet nem azonos a mennyei élettel. De út efelé! Út akkor, ha az 
Én békémet az előbb említett három mozzanat alapján vállaljátok.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2286.
Kérdező: CSALÓDTAM. NEM TÖRTÉNT CSODA

1. Pénzért vettem meg a REIKI-beavatást, tudatlanul.
2. Hiába vártam csodára.
3. Nem vagyok biztos döntéseim helyességében. Főleg utólag!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tanfolyamért szabad pénzt kérni, de beavatásért nem. Minden elő-

adó kérhet annyit egy órára, mint egy matek- vagy angoltanár kér a saját tan-
tárgyának ismertetéséért. A REIKI harmadik beavatásért kért összegek egyes 
helyeken, enyhén szólva, erkölcstelen kizsákmányolásnak minősülnek! Visz-
szaélés a hiszékeny emberek jó szándékával!

Amit tudatlanul tettél, azért nem terhel téged felelősség. De a tanulsá-
got  le  kell  vonnod!  Az  eddigi  beavatottságodat  nyugodtan  használhatod. 
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Nincs abban semmi ördögi, mivel szándékod tiszta és jó volt, amikor vállal-
tad!

2. A gondolkodás-átalakítás nem csoda folytán kerül senkinek sem a 
fejébe,  hanem kemény tanulás  és  okos  gondolkodás  következménye.  Azt 
tisztán kell  látnod, hogy gondolkodás-átalakítás nélkül nincs életátalakítás. 
Azt is tudnod kell, hogy gondolkodásodat Hozzám kell igazítanod, tehát ta-
nulnod kell  Engem! Nemcsak Rólam! Az tanul Engem, aki az evangéliu-
mokban fellelhető kijelentéseimet akarja egyre jobban megérteni. Az tanul 
Rólam, aki nem az evangéliumok alapján akar megismerni Engem, hanem 
egyéb forrásokból.

3.  Utólag  semmi nem dől el erkölcsileg! Ha egyszer döntöttél, akkor 
már nem lehet érdekes a következmény, mert minden a javadra válik, hiszen 
szeretsz Engem! Aki a múlton rágódik, ahelyett, hogy a jövőt tervezné, az el-
szalasztja a jelent. Aki a jelenért tud hálát adni, bármilyen legyen is az a je-
len, az áldásomat hordozza, s feltétlenül meg fogja tapasztalni ezt a jövőben! 
Hátra tekintgetve nem lehet normálisan előrehaladni!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2287.
Kérdező: JÓ UTAT VÁLASZTOTTAM?

1. Természetgyógyász vagyok. Jó ez az út?
2. Lelki fejlődésem biztosítva van?
3. Megmozdul a csillag, amit nézek. Miért van ez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A természetgyógyászat, a kineziológia, fényadás és egyéb okos és 

kevésbé okos lehetőségek mind-mind olyan eszközök, amelyeknek erkölcsi 
értékét az a CÉL  határozza meg, amire használja ezeket valaki.

Senki számára nem lehet más út, mint Én magam! Én vagyok az ÚT! 
A nemártás, megbocsátás, segítés az az életforma, amit Én elmondottam és 
megtestesítettem előttetek! Ésszel és szívvel egyaránt vállalni kell ezt az élet-
formát! 

Ésszel! Ez azt jelenti, hogy mindenkinek önmagának jól felfogott érde-
ke ez, mert csak ez nyitja meg szíveteket az Én békém befogadására! 

Ésszel! Magaddal szemben lehetsz igazságos! Jusson eszedbe gyakran, 
hogy Isten hányszor bocsátott meg neked, hányszor segített ki nehéz helyze-
tekből, hányszor érezted, hogy Nélküle már sehol sem lennél! 
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Szívvel! Másokkal szemben feltétlenül IRGALMASNAK kell lenned! 
Neked kell másoknak bemutatnod az IRGALOM RENDJÉT!

 Légy szíves, és ne szívtelen! Csak az IRGALOM RENDJÉBEN lehet-
séges a szívbéke! Másutt,  ha nincs harc, akkor is legfeljebb fegyverszünet 
van, de az nem az a béke, amire minden normális ember és társadalom vá-
gyódik. Aki az IRGALOM RENDJÉBEN él, az arra törekszik, hogy a külön-
bözőségek dinamikus harmóniáját  segítse elő! Ehhez az ész mellett  SZÍV 
kell!

2. Az idő folyamatában állapotszerűen kell törekedned arra, hogy biz-
tosítva legyen lelki fejlődésed! Tehát ezt a törekvést kell biztosítanod! Ennek 
nélkülözhetetlen feltétele a szívből fakadó imádság! Tehát olyan imaélet, ami 
nem egyszerű szövegek elmondásából  áll,  hanem a lehetőségekhez képest 
komoly átélése annak, hogy Én nemcsak vagyok, hanem boldogító módon 
vagyok jelen benned, főleg olyankor, amikor beszélgetsz Velem!

3. Nemcsak a csillag mozdul meg, ha hosszabb ideig figyeled, de meg-
mozdul minden kép, szobor, tárgy, ami távolabb van tőled, ha kicsit meg-
erőltetően rákoncentrálsz. Nem a tárgyban van ennek magyarázata, hanem a 
szemedben, az agyadban.

Öröm  Számomra,  hogy értelmeddel  és  szíveddel  egyaránt  Hozzám 
akarsz kapcsolódni, Jézushoz! Irántad való szeretetem a te igazi életed! Va-
lóban kiapadhatatlan forrás vagyok, és szeretném mindennap átadni neked az 
Én szívem békéjét!

Megáldalak  SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2288.
Kérdező: A SZÍNÉSZNEK AZONOSULNIA KELL A ROSSZAL IS!

1. Mit jelen az, hogy akkor kapok segítséget, amikor már mindent 
              megtettem?

2. Visszatérő álmom, hogy felemelt kezemmel elűzöm a gonoszt.
3. Egy színész hogyan azonosulhat a rosszat megtestesítő szereppel?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Érted és veled mindent, de helyetted semmit!  Ez azt jelenti,  hogy 

együtt kell megélnünk életünket! Az a könyv, amire te hivatkozol, amikor 
problémázol azon, hogy hol van a te erőd határa, és mikor kezdődik az Én 
erőm működése a te életedben, csupán azt akarta kifejezni, hogy amit neked 
meg kell tenned, azt Én nem teszem meg helyetted. De semmiképpen sem je-
lenti azt, hogy amit megteszel, azt Nélkülem, az Én erőm nélkül teszed meg! 
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Tehát nem az az érdekes, hogy meddig terjed a te erőd hatása, hanem az, 
hogy Velem vagy Tőlem függetlenül teszed azt, amit tenni akarsz.

Kétségtelen, hogy a Földön minden szellemi teremtmény képes Tőlem 
függetlenül is erőt kifejteni, sőt, Ellenemre is! Ez a bűn! Ilyenkor nincs jelen 
az Én áldásom, tehát az illető átok alatt működik, és minél nagyobb hittel 
működik, annál nagyobb erőket tud mozgósítani. De ehhez az kell, hogy va-
laki tudatosan kapcsoljon ki Engem életéből! A HIT valóban csodákra képes 
Nélkülem is!

Ha szándékod jó, de erőd esendő, akkor Én pótolom még a hanyagsá-
gaidat is,  ha látom benned a készséget a javulásra. Csak azt  nem tehetem 
meg, hogy te Rám bízd annak elvégzését, amit kettőnknek kell elvégeznünk!

2. Visszatérő álmod éppen azt húzza alá, hogy Velem dolgozol. A go-
noszt legyőző felemelt kezed ezt szimbolizálja. Tehát áldásom van életeden 
akkor is, ha te gyengeséged tudatában nem is érzed ezt!

3. Minden színész tudja, hogy jól kell játszania a szerepét. Ezt akkor 
teszi, ha a darab írójának, rendezőjének szándéka szerint teszi ezt. Bármilyen 
átélten éli meg valaki a gonosz szerepét, tudja, hogy ezzel a nézőket riasztja 
a rossztól,  mert  az írónak, rendezőnek is ez a szándéka! Így tehát az átélt 
rossz által nem válik rosszá, hanem olyan apostollá, aki másokat ezzel a sze-
reppel hatékonyan akar elriasztani a rossztól. Itt arról az egyetlen esetről van 
szó, amikor a CÉL valóban szentesíti az eszközt!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2289.
Kérdező: MI ÉRTELME VAN A SZENTÁLDOZÁSNAK?

1. Vállaljunk két gyermek után egy harmadikat?
2. Bizonyos gyógyító eszközök használatáról érdeklődöm.
3. Miért kell áldozni a szentmisén, amikor mindig velem vagy?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az mindig jó, ha valaki használja az eszét. Ez az alapja annak, hogy 

felelősséget tudjatok vállalni tetteitekért. E felelősség megosztása érdekében 
lehet, sőt ajánlatos tanácsot kérni olyankor, mikor valaki bizonytalan  a dön-
tését illetően.

A gyermekáldás akkor áldás, ha férj és feleség közösen megbeszélve 
egymással, Bennem akarják élni tovább életüket. Ha így tesztek, akkor nem 
lehet komoly szempont sem világégés, sem jövőben bekövetkező nehézsé-
gek, mert Isten, aki az ég madarait és a mezők virágait élteti,  természetes, 
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hogy gyermekeinek is biztosítja azt, amire szükségük van! Ez az egész hit és 
szeretet kérdése. Ezért nektek kell döntenetek úgy, hogy a halálotok óráján 
örömmel gondoljatok erre vissza.

Ha bármelyik  közületek  tudatosan  nem Bennem,  Jézus  szeretetében 
akarja élni tovább életét, akkor annak teljesen mindegy, hogy mit tesz, mert 
úgyis átkot cipel magán. Ilyenkor annak, aki Bennem szándékozik élni to-
vább, mindent  vállalnia  kell!  Csak így remélheti  azt,  hogy párja visszatér 
Hozzám legalább azon a szinten, amelyen nagyobb áldozatvállalásra kény-
szerül maga is. 

Neked tehát nem kímélned kell őt, hanem lehetőséget kell adnod neki 
arra, hogy vegye komolyabban azt az életáldozatot, amely mások szolgálata 
által ad értelmet a különben értelmetlen hitetlen életének!

2. Mindannyian halálos betegséggel születtetek a Földre. Erre a beteg-
ségre csak tüneti kezeléseket lehet kapni, de gyökeres gyógyulást nem. A föl-
di élet hossza csak akkor volna figyelemre méltó, ha több volna benne a bol-
dogító, mint ennek veszélye. Márpedig tudja mindenki, hogy sokkal több a 
veszélyzóna a Földön, mint a paradicsomi állapot! Így aztán minden gyógyí-
tó eszköznek másodlagos vagy sokadlagos szerepe lehet csupán.

Aki nem egészségével foglalkozik,  hanem Velem,  annak Én mindig 
biztosítom azt az egészséget, amire szüksége van ahhoz, hogy szívében az 
Én békémet ápolni tudja! Nagyon sok embernek nagyobb lelki hasznára van 
a betegsége, mint a testi egészsége. Ezért legyetek óvatosak, amikor a gyó-
gyításról, a gyógyulásról van szó!

3. A szentáldozás alkalmával Én speciális módon jövök hozzád. Amint 
nem mondhatja egy asszony, hogy mindegy számára, hogy férje lakatosként 
jön hozzá vagy férjként,  éppen így nem mindegy, hogy Én hogyan jövök 
hozzátok!

A szentáldozásban az utolsó vacsorának és a golgotai odaadottságom-
nak, értetek túláradó áldozattá válásom szándékával, mint falat kenyér, jövök 
hozzátok. Természetesen máskor is benned élek kegyelmi módon, de ez a 
szentségi találkozás valami egészen más! Ha nem táplálnálak benneteket így 
Magammal, akkor azt az új parancsot, amely így hangzott: "Úgy szeressétek 
egymást,  ahogy Én szerettelek titeket!", soha nem adhattam volna nektek. 
Gondolom, azt nem kell magyaráznom, hogy a ti érdeketekben adtam ezt az 
új szeretet-parancsot is!

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

2452.



2290.
Kérdező: AZ ÚR NAPJÁRÓL

1. A vasárnapi szentmise helyettesíthető a szombatival?
2. Szeretném megkapni a nyelvek adományát!
3. Hogyan vélekedik Jézus rólam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az Istentől Mózes által nektek adományozott TÍZ-PARANCS har-

madik parancsa szólít fel benneteket arra, hogy megszenteljétek az Úr napját. 
Ennek a megszentelésnek lényege a pihenés és az Istennel történő foglalko-
zás.

A ti egyházatok a hangsúlyt arra tette, hogy az Istennel történő foglal-
kozás a vasárnapi misehallgatás legyen. Most nem térek ki arra részletesen, 
hogy ez mikor felel meg a TÍZ-PARANCS harmadik parancsának. Csupán 
annyit mondok, hogyha a vasárnap ekörül forog, akkor az nagyon jó, de ha 
csak egy félóra misehallgatást jelent, akkor az édeskevés. Azt viszont feltét-
lenül közölnöm kell veletek, hogy a pihenésre feltétlenül gondolnotok kell e 
napon!

Az egyházi vezetőknek joguk van arra, hogy a misehallgatást áttegyék 
szombatra, de nincs joguk arra, hogy a vasárnap pihenő jellegét megváltoz-
tassák!

Természetesen itt  is, mint minden pozitív parancs esetében, lehetnek 
kivételek! De ezek csak szabályt erősítő, és nem gyengítő kivételek lehetnek!

2. Lelkem örömmel adja a nyelvek adományát annak, aki kellő alázat-
tal átadja Neki a nyelvkészségét, tehát a technikát, vagyis azt, hogy csupán a 
nyelvedet forgatod, szádat mozgatod és hangot adsz ki. Ha ezt a gyermeki 
beszédformát átadod a Szentléleknek, akkor Ő ezt irányítani fogja, és kitölti 
olyan tartalommal, amely gátlásokat tud feloldani benned. Tehát nem erőlkö-
dés következménye ez, hanem ráhagyatkozás arra a Lélekre, akinek átadtad 
nyelvkészségedet.

Tehát, ha megbánva eddigi életed vétkeit, így átadod magadat Nekem, 
akkor nyugodtan kezdhetsz nyelveken imádkozni.

Fel kell hívnom figyelmedet arra, hogy a nagy Megtévesztő mindent el 
szokott  ilyenkor követni,  hogy elbizonytalanítsa  azt,  aki  elkezd nyelveken 
beszélni. Ezt szokta sugallni: 'Ezt csak te találod ki!' Ha te erre ezt  válaszo-
lod: 'Távozz Megtévesztő! Nem a te kedvedért kezdtem el, és a te kedvedért 
nem is hagyom abba ezt nyelveken-szólást!', akkor kénytelen lesz őkelme tu-
domásul venni, hogy nem tudott téged elbizonytalanítani!
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3. Reggeli és esti imáidban könnyen fel tudod mérni, hogy hogyan vé-
lekedek rólad. Meg nem változtatható véleményt csak Magamra vonatkozóan 
tudok mondani! Én mindig mérhetetlenül szeretlek téged. Az, hogy te ho-
gyan viszonyulsz Hozzám, az változhat, ezért mondottam, hogy a reggeli és 
esti imáidban kaphatsz erről képet magadról, kapcsolatunkról!

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

2291.
Kérdező: LÁTOMÁSAIMRÓL

Sok látomásom van. Jézus útját akarom járni!
HANG: "Drága Gyermekem!

A te látomásaid és egész benső világod azt a vágyadat jelzik, mely sze-
rint szeretnéd megszüntetni azt a határvonalat, ami a földi élet és az örök élet 
között húzódik. Ha még pontosabban akarnék fogalmazni, akkor azt monda-
nám, hogy szeretnéd, ha a tükör által homályban látás és a színről színre látás 
között nem volna különbség! Tehát valami olyasmit szeretnél, ami egyszerű-
en nem lehetséges.

A te benső világod, vágyaid, ha képekben megjelennek, ezek azt feltét-
lenül jelzik, hogy van élet a halál után, de ennél több információt nem nyúj-
tanak.

Neked, korodra való tekintettel, természetesen többet kell már foglal-
koznod azzal a világgal, ami vár rád, mint azzal, amit el kell hagynod. De na-
gyon fontos, hogy azt a munkát, amit naponta el kell végezned, olyan szere-
tettel  végezd,  amely  szeretet  boldogítani  fog  akkor,  amikor  el  kell  majd 
hagynod e földi életet. 

Aki hetven éves, annak lelkében feltétlenül fényeket akarok gyújtani! 
De ezek a fények nemcsak a jövőt, tehát a Velem történő színről színre való 
találkozást  világítják meg, hanem a jelenedben elvégzendő feladataidat  is. 
Vagyis nemcsak az imára kell tenned a hangsúlyt, hanem emberi kapcsolata-
id megszentelésére is. 

Nagyon fontos az őszinte,  szívből jövő megbocsátás! Nagyon fontos 
az, hogy az irgalom töltse be szívedet! Ha irgalmas szeretet él benned, akkor 
hetven éves korodban is  tudni  fogod, hogy a szolgáló szeretet  nem ismer 
nyugdíjba vonulást, és ha csökken is a külső látásod, a benső látásod annál 
jobban tisztul, élesedik, és meg tudod látni azokat a lehetőségeket, amelyek e 
szolgáló szeretetet várják el tőled.

Megáldalak az IRGALMAS  SZERETET  LELKÉVEL!"
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******************************************************
2292.
Kérdező: EGY MŰTÉTRŐL

Szabad műtéttel gyermekáldás ellen védekezni?
HANG: "Drága Gyermekem!!

Az öncsonkítás csak akkor megengedett, ha nem irányul más ellen! Te-
hát akkor sem megengedett, ha egy még meg sem fogant gyermek ellen irá-
nyul! Ezt világosan kell látnod!

Más dolog az, hogy egy ilyen műtét után milyen erkölcsi ítélet alá esik 
az, aki elkövette, és az, akin elkövették. Tehát egészen más az eszme, és egé-
szen más az ehhez az eszméhez való felzárkózás! 

A törekvésnek feltétlenül az eszme felé kell igazodnia! De azt, hogy a 
törekvő mit örökölt, milyen hatások érték eddigi életében, hogyan dolgozott 
eddig együtt az Én erőmmel, és még sok olyan pillanatnyilag, a körülmények 
által felerősödhető szempont játszhat döntő szerepet, amit földi halandó csal-
hatatlan bizonyossággal pontosan soha meg nem ítélhet úgy, hogy ennek az 
ítéletnek szankcióit is meghozhatná.

Bízzál Bennem, és megkapod az ÉLET koronáját!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
2293.
Kérdező: MI A FELADATOM?

1. Álmomban negatív hatások érnek.
2. Nem tudom, ki szólal meg bennem.
3. Mivel kell foglalkoznom?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nagyon szeretnék segíteni neked, de ehhez sokkal jobban el kellene 

hinned, hogy Én legyőztem a világot, és te a Győztes oldalán állsz! Amíg 
úgy gondolod, hogy negatív erők játszhatnak veled, addig nem hiszed el elég 
mélyen azt, hogy Én benned élek! 

Tanítványaimat gyakran megszidtam kishitűségük miatt. Nyilvánvaló, 
hogy csak azért szidhattam meg őket, mert ők tehettek erről. A hit nagysága 
tehát tőletek függ!

A hitet  úgy lehet  növelni,  hogy csinálj  úgy,  mintha hinnél!  Ez nem 
képmutatás,  hanem a  hit  gyakorlótere!  Tehát  csinálj  úgy,  mintha  hinnéd, 
hogy azok a bizonyos negatív erők nem negatív erők, hanem a te javadat 
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szolgáló erők! Ha nem azok lennének, akkor Én soha nem engedném, hogy 
hassanak rád! 

Higgy jobban, és inkább az angyalok jelenlétében és azok erejében, 
mint a negatív erőkben! Angyalaim mindig rendelkezésedre állnak, ha olyan 
természetes  ember  akarsz  lenni,  akiben,  aki  által  Én  szerethetem azokat, 
akikkel együtt élsz a Földön. 

Akiben Én élhetek, annak nem kell fakírkodnia. Az nyugodtan ehet, pi-
henhet, és normális mértékben tévét is nézhet! Az Én Lelkem a rend lelke, és 
nem a rendkívüliségek Lelke! Soha nem mondhattam volna, hogy minden-
ben példát adtam nektek, ha nem lettem volna normális, természetes ember! 
Ti sem lehettek a világ világossága, ha olyan életformát erőltettek magatokra, 
ami rendkívüli!

2. Ne arra figyelj, hogy ki szólal meg benned, hanem arra, hogy mit 
mond a józan eszed! Ahhoz, hogy józan eszeddel felismerd Isten akaratát, 
többet kell olvasnod az evangéliumokat és több kötött imát kell mondanod! 
Csak akkor, ha már hónapokon keresztül, sőt éveken keresztül tudtál kötött 
reggeli, esti imákat mondani, akkor helyettesítheted ezeket saját szavaiddal. 
De amíg ilyen imákkal  nem itatod  át  magadat,  addig nem ajánlom,  hogy 
másképpen imádkozz! Még a párbeszédimát is csak rövid ideig tudom aján-
lani! Legyen előbb rend a fejben, s csak utána lehet bátran megnyitnod a szí-
vedet is Felém!

3. Megértem, hogy nem szívesen akarod csinálni azt, amit a rokonsá-
godból kívánnak tőled, ha ezt te belülről nem érzed jónak. De mindenképpen 
fontos egy olyan szintű alkalmazkodás, amely a környezetet is jobb belátásra 
tudja bírni.

Erre  is  áll,  hogy hónapoknak,  éveknek  kell  eltelnie  sokszor  ahhoz, 
hogy úgy sikerüljön a megfelelő beilleszkedés egy adott környezetbe, hogy 
majd tisztességes jövő épülhessen reá.
      Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2294.
Kérdező: KITŐL VAN ENGEDÉLYÜK A GONOSZOKNAK?

1. Mi a földi életem célja, feladata?
2. Miért támadhattak annyira a gonosz szellemek?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. A földi életed célja és feladata neked sem más, mint minden ember-
nek a Földön: a szeretni tanítás! De a hogyan-jában nagyon komoly útmuta-
tást kell kapnod.

Mint  tudod,  véletlenek  nincsenek.  A  te  leveled  -  még  pár  levéllel 
együtt  - egészen mostanáig nem kerülhetett  médiumom kezébe.  Ma 1997. 
febr. 11. van. Azért nem kerülhetett előbb elő leveled, mert neked is fel aka-
rom kínálni azt a lehetőséget, amelyről médiumomat 1997. január 26-án érte-
sítettem. Ő majd külön levélben fel fog keresni,  és tájékoztatni fog erről té-
ged.

2. Ha valakinek olyan szerepet szánok, amelynek hatékonysága átlagon 
felüli, akkor az illetőnek olyan próbákon kell átmennie, amilyeneken neked 
is át kellett menned, hogy megfelelő alázattal tudj Hozzám fordulni, és tudd 
teljes szívvel átadni magadat Nekem, Jézusnak! Erre az önátadásodra nagy 
szükséged van és lesz! 

Az a világ, amely körülvesz benneteket, tele van zavaróállomásokkal 
és pusztító  erőkkel.  Ezeket  akarom ellensúlyozni  veletek,  akiket  bizonyos 
próbák kiállása után kiválasztottam az enyéim közül. Ezt tehát nem jelenti 
azt, hogy csak ezek az enyéim, amint annak idején is volt Nekem sok tanítvá-
nyom, akik közül választottam ki a tizenkettőt. Így van ez ma is!

Most elégedj meg ennyivel! 
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2295. 
Kérdező: A KERESZTELÉSEKRŐL

1. Mikor helyes az Úr napját megszentelni?
2. A csecsemő és felnőtt keresztségről.

HANG: "Kedves Barátom!
1. A szabbat, szombat, vagyis a pihenőnap a hétnek egyik meghatáro-

zott napja kell hogy legyen. Ez természetesen lehet a vasárnap is! Nem az el-
nevezés a fontos, hanem az, hogy legyen egy nap a héten, amikor nem azzal 
vagytok elfoglalva, hogy miből éltek, hanem azzal, hogy KIÉRT éltek!

Az szintén nem tartozik a lényeghez, hogy milyen szertartásokon kell 
részt vennetek. Ezt minden egyház, minden felekezet az övéi számára úgy 
írja elő,  ahogy akarja.  Lehetséges tehát,  hogy vasárnap helyett  szombaton 
vesztek részt a szentmisén, és vasárnap kirándultok, pihentek, tehát olyasmi-
vel foglalkoztok, ami az Isten szeretetére hívja fel figyelmeteket! De minden-
képpen tudnod kell, hogy nem az ember van bizonyos napért, hanem minden 
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egyes nap az emberért van. Az Úr napja is az emberért van! Nem Istennek 
van szüksége arra, hogy pihenjetek és Vele foglalkozzatok, hanem nektek.

2. Sajnos, a gyermekkeresztelés olyan történelmi képződmény, ami ál-
tal könnyen ki lehet játszani a jelet a tartalom ellen. Sokan úgy gondolják, 
hogy akit megkereszteltek, az már keresztény. Ez nem így van. Akit megke-
reszteltek, az egy megkeresztelt, de kereszténnyé nem válik senki olyan szer-
tartások által,  amely szertartások nem pecsételnek le bizonyos magatartást, 
bizonyos  ígéreteket,  amelyek feltétlenül  megfelelő  magatartásra  vonatkoz-
nak.

A gyermekkeresztelésnek azt a magyarázatot adjátok, hogy a gyermek 
nem mond ellen a szülei, illetve keresztszülei ígéreteinek.

A gyermekkeresztségnek nincs semmi értelme, ha nem követi azt éret-
tebb korban tudatos döntés Mellettem. De semmi esetre sem mondható, hogy 
egy későbbi döntésnek Mellettem akadálya lehetne a gyermek korban történt 
keresztelés. 

Gyakorlatban legtöbbször jobb, ha már gyermekkorban megkeresztel-
nek valakit, mivel a későbbi kereszteléskor maga a szertartás már nem aka-
dályozza azt az egyéni önátadást, amely nagy érzelmi feldobottsággal is szo-
kott járni. A későbbi kereszteléskor mégiscsak vannak olyan előírások, ame-
lyeket  feltétlenül  figyelembe kell  venni,  s  ezek  akadályai  lehetnek annak, 
hogy a teljes felszabadultság érzésével keresztelkedjen meg valaki. 

Ezért  gyakorlatilag  jobb a  gyermekkeresztelés.  De a  szülőknek,  ke-
resztszülőknek tudniuk kell, hogy nagy felelősséget vesznek magukra, mert a 
megkeresztelendő gyermek nevében nem akárhol (még a sarki kocsmában 
tett ígéretet is komolyan szoktátok venni!) és nem akárkinek (még ellensége-
iteknek tett ígéreteiteket is számon szoktátok tartani), hanem általában temp-
lomban és Istennek tesznek ígéretet!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
******************************************************

2296.
Kérdező: PROBLÉMÁT JELENT AZ ANYÓSOM ÉS A FÉRJEM

1. Anyósommal sok bajom van.
2. Férjemen sem tudok eléggé kiigazodni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi életben az egyik legnagyobb megkötözöttség a vérségi köte-

lék. Főleg a szülő-gyermek kötelék. Ahelyett,  hogy ezt lazítanátok, inkább 
erősítitek. Kimondhatatlanul sok család szenved amiatt, hogy részben együtt 
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kell élniük a fiataloknak szüleikkel, részben pedig az anyai értéket elébe he-
lyezitek a házastársi kapcsolatnak. Pedig világosan és egyértelműen kimon-
dottam, hogy aki házasságra lép, az el kell hogy hagyja szüleit! Legalább lel-
kileg el kellene hagynotok szüleiteket, mert ha ez nem történik meg, akkor ez 
a házastársi kapcsolat rovására megy!

Nyilvánvaló, hogy nem neked, hanem férjednek volna az a feladata, 
hogy anyósodnak elvegye kedvét attól, hogy téged rágjon. De ha ez nem tör-
ténik meg, akkor sem szabad neked azt gondolnod, hogy Én nem biztosítom 
a szívbékédet, ha te igazán hiszel Bennem, szeretsz Engem, és rendszeresen 
foglalkozol Velem. Az igaz, hogy Én csak annak tudok segíteni, aki komo-
lyan kapcsolatban akar lenni Velem.

Akkor vagy Velem kapcsolatban, ha reggeli imáidban felajánlod Ne-
kem az életedet, kéred az Én áldásomat, és kéred őrangyalodat, hogy vegyen 
körül téged azzal a szeretettel, amely mintegy védőpajzs, megvéd téged attól, 
hogy idegileg kikészülj.

Tehát vagy megszüntetem az ellened irányuló támadásokat, vagy erő-
det  növelem  ezek  elviselésére.  De  mindenképpen  biztosítom  számodra  a 
szívbékét, ha te hű maradsz Hozzám!

2. Férjeddel kapcsolatban sem mondhatok olyan megoldást, ami azt cé-
lozná, hogy neki miben kellene megváltoznia. Azért nem mondhatok, mert a 
te benső békédnek, tehát a Földön elérhető legnagyobb boldogságodnak alap-
ja nem lehet az, hogy a másik milyen. Itt is az a döntő, hogy te hogyan viszo-
nyulsz Hozzám.

A boldog örökéletben nem az hisz helyesen, aki úgy gondolja, hogy az 
majd a halál után, a földi élet után fog bekövetkezni, hanem az, akiben egyre 
jobban erősödik az a meggyőződés, hogy már itt és most a Földön szívében 
hordozza a mennyek országát.

Legelső kijelentésem nyilvános működésem kezdetén ez volt: "Elérke-
zett hozzátok az Isten országa! Alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgye-
tek a jó hírben!"

Magadban hordod tehát a Mennyországot! Nem férjed vagy anyósod 
viselkedése által  lesz az számodra elérhető! Az ima és a gondolkodás, az 
életszemlélet megváltoztatása azok az eszközök, amelyek által felfedezheted 
magadban az Én jelenlétemet!

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2297.
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Kérdező: KÉT ÁLOMRÓL
1. Egyik álmom: Kék lobogót vittem Jézus mellett.
2. Egy másik álmom: Keresztre akartak feszíteni.

HANG: "Drága Gyermekem!
A két álmod egy összefüggő életfolyamat szimbolikáját vetítette eléd.
Te álmodban, kis bizonytalanság után, lilával cserélted fel az előző pi-

ros lobogódat. Ez olyan szemléletváltást jelez, amelyben a nagyobb öröm és 
szeretet növekedése érdekében vállalod a bűnbánat útját. E vállalás által él-
ted meg, hogy egészen közel kerültél Hozzám!

De annak, aki vállalja, hogy Velem járjon, sorsomat is vállalnia kell! 
Ettől viszolyog neked is, mint általában a legtöbb embernek, a természeted. 
De hát Engem nem lehet függetleníteni sorsomtól. Engem csak sorsommal 
együtt lehet valós módon elfogadni. Aki nem így akar elfogadni, az nem En-
gem akar elfogadni, hanem saját elképzelései szárnyán akar röpködni a Föl-
dön, majd berepülni a Mennyországba. Ez bizony így nem megy!

A bűnbánatot vállalóknak nem kell félniük az Én sorsomtól, mert erő-
met is megkapják ahhoz, hogy járni tudják ezt az utat. Csak a bűnbánók útja 
a megdicsőültek útja! S ennek a megdicsőültségnek benső ragyogása bőséges 
erő- és örömforrás ahhoz, hogy a legkegyetlenebb keresztre feszítést is dia-
dalmas útnak, majd diadalmas célba érkezésnek  éljék meg a bűnbánók!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2298.
Kérdező: LEÁNYAIM KÉRDEZNEK TÉGED

Uram, Jézus! Eléd tárom két leányom Hozzád írt levelét.
HANG: "Drága Gyermekem!

Leányaid kérdéseire nem válaszolhatok úgy, hogy azt akár már holnap 
ne kellene másképpen fogalmaznom. Ezért a forrásra mutatok rá, amelyből 
mindannyian és bármikor meríthettek irányt és erőt arra, hogy elinduljatok, 
megmaradjatok a boldogságotokat jelentő úton.

Az nem lehet kétséges földi halandó előtt, hogy mindenki csak úgy le-
het boldog, ahogy azt az Isten megálmodta róla. Nem azért van annyi bol-
dogtalan ember, mert nem tudnák, hogy boldogságra vannak teremtve, ha-
nem azért, mert nem úgy akarják szívükben kielégíteni, betölteni ezt a vá-
gyat, ahogy ez a természetüknek megfelel. Azért akarják nem úgy ezt, mert 
ez önfegyelmet, rendszeres korrekciót, alázatot, újra és újra nekirugaszkodást 
jelentene. Pedig ezek nélkül nincs benső béke!
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A földi élet nem a CÉLBA jutásnak, hanem a CÉLBA törekvésnek a 
helye! A CÉL pedig ÉN VAGYOK! Ezzel már rá is mutattam a LÉNYEG-
RE!

Minden befelé fordulással  kezdődik! Az élet forrása, a boldogság for-
rása mindig belül van! Hiába tisztítja valaki a folyamot, ha a forrás szennye-
zett!

Tehát,  ha a kérdéseitekre meg akarjátok kapni a választ,  akkor nem 
könyvek  oldalairól,  hanem szívetek  lapjairól  kell  leolvasnotok  azt.  Tehát 
BELÜLRŐL! Erre időt és lehetőséget kell adnotok magatoknak.

Az élet kérdéseire adandó válasz maga az élet, tehát nem ruha! Így is 
mondhatom:  a Velem való élő kapcsolat.  Így is  mondhatom:  állapotszerű 
imádság! Aki ezt ki akarja kerülni, az Engem akar kikerülni, tehát nem bol-
dog akar lenni, hanem bódult!

Nagyon szeretlek benneteket! Várom részetekről a viszont-szeretést!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"

*******************************************************
2299.
Kérdező: EGY  ÁLOMBAN KAPOTT ÜZENETRŐL

Álmomban azt a felszólítást kaptam, hogy mondjam el az embereknek 
ezt az üzenetet: "Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeretlek titeket!" 
Ezt meg is tettem, de bolondnak néztek.

HANG: "Drága Gyermekem!
A tőlem idézett  új parancsot Én is csak egy szűk csoportban mondot-

tam el, és nem a nagy nyilvánosság előtt, és főleg nem fűnek-fának! 
Az okosság és óvatosság mindig kötelező! Ha valaki álomban kap va-

lamilyen üzenetet, azt előbb beszélje meg okos, értelmes, bölcs emberekkel, 
és csak az ő ajánlásukra tegye azt közzé!

Tudnod kell, hogy önmagában nem elég az, ha valami igaz! A Sátán 
Nekem soha nem hazudott, de mindig úgy mondta meg az igazságot, hogy 
azzal ártson Nekem, azzal lejárasson Engem!

A csúcsérték az a szeretet, amely épít, buzdít és vigasztal! Ne csodál-
kozz hát,  ha álmaid nem érik el azt  az eredményt a reális,  éber világban, 
amelyre te számítasz. Ha Engem képviselni akarsz hatékony módon, akkor 
az első lépést szilárd ponton kell elindítanod. Ez semmiképpen sem lehet az 
álomvilág. Egy kabát begombolásánál nagyon kell vigyáznod, hogy az első 
gombot ne gombold mellé! Az első gomb pedig mindig a realitásokat számí-
tásba vevő józan ész!
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Légy hát okos és óvatos!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
2300.
Kérdező: EGY KAPCSOLATRÓL

Magamról, páromról, kapcsolatunkról.
HANG: "Kedves Barátom!

Az egész életedet átfogó kérdéseidre részletes válaszokat nem adhatok, 
mivel nem vehetem át tőled a te életedre szabott felelősséget. Amit mondha-
tok, az lényegében az, hogy személyes kapcsolatban kell élned neked is, pá-
rodnak is Velem, és akkor életetek, a lényeget tekintve, megoldott élet. Ezt 
most kicsit bővebben kifejtem.

Párkapcsolatot Én soha nem alakítok ki ember és ember között. Ez a ti 
komoly,  felelősségteljes feladatotok.  Szándékban,  döntésben nem úgy kell 
elindulnia senkinek, hogy embertől érjen el Istenhez, hanem fordítva! Isten-
től kell elindulnia az ember felé. Aki nem Engem tesz életében az abszolút 
első helyre - tehát nem Én vagyok az egyetlen  ELSŐ -, annak életébe szinte 
semmi beleszólásom nincsen.

Döntő tehát az, hogy te az örökkévalóság megmásíthatatlan valóságát 
szemed előtt tartva, vagyis minden döntésre rákérdezve: mi ez az örökkéva-
lósághoz képest?,  mindennap Velem beszéld  meg teendőidet.  Erre  való  a 
reggeli ima. Napközben is többször fordulj Hozzám, mint egy festő, aki festi 
a tájat, s bár a vászonra koncentrál, de rendre felnézve abból szinte belefény-
képezi a tájat a tudatába, hogy onnan az a vászonra kerüljön. Így kell neked 
napjaidat végezned, végigélned!

Ami pedig a párkapcsolatot illeti, azt közösen kell megbeszélnetek, és 
egyikőtök sem hivatkozhat Rám, mint felelős személyre, csupán önmagára.

Az mindenképpen áldatlan dolog, hogy távol legyenek egymástól azok, 
akik együtt akarnak élni! Feltétlenül ennek megszüntetésére kell törekednie 
azoknak, akik egymást valóban komolyan veszik. Mindaddig, amíg nem ezt 
teszitek, arról tesztek tanúságot, hogy boldogságotokat, benső békéteket kí-
vülről akarjátok biztosítva látni. Akik igazán szeretik egymást, azok a legle-
hetetlenebb körülményekben is egybe tudják fonni földi életüket.  Ha nem, 
akkor ezzel azt igazolják, hogy lelkük mélyén sem Hozzám, sem egymáshoz 
nem tudnak kötődni. Ez tehát mindenképpen áldatlan állapot!

Kedves Barátom! Én valóban mindenkinél jobban szeretlek téged, és 
ezért Rám mindig számíthatsz! De amit neked kell megtenned, azt Én helyet-
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ted meg nem tehetem. Én csak azt tudom boldogítani, aki úgy akar boldog 
lenni, ahogy azt Isten elgondolta róla. Ezt pedig mindenki saját szívéből kiol-
vashatja, kihallhatja, ha erre rendszeresen időt biztosít magának.

"Az ajtóban állok és kopogtatok. Aki meghallja hangomat, ahhoz be-
megyek!" (Jel 3;20). A kopogás a körülményeid zaja. Ebben kell meghalla-
nod hangomat!

Megáldalak a BENSŐ HALLÁS KEGYELMÉVEL!"
*******************************************************

2301.
Kérdező: MINDENKI MEG FOG TÉRNI EGYSZER?

1. Szeretnék lelkemet építő közösséget találni!
2. Sokszor "égi honvágyam" van.
2. Egyszer mindenki visszatér Teremtőjéhez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amennyire van választási lehetőséged, fel kell tudnod mérni, hogy 

egy közösség erősíti vagy gyengíti szíved békéjét. De ez nem érzelmi ügy! 
Erősíti  akkor,  ha az evangéliumi  tanításaimmal  szinkronban van az, 

amit egy közösség képvisel. Gyengíti, ha ellenkezik ezzel. Az nem döntő, bár 
fontos, hogy jól érzed magad vagy sem. Azért nem döntő, mert neked első-
sorban arra kell törekedned, hogy Én jól érezzem Magamat benned. 

Én mindig jól érzem Magamat abban, aki legalább elvben az evangéli-
umaim alapján elétek tárt tanításomra igent mond. Azért mondom, hogy leg-
alább elvben, mert a gyakorlatban a bűnbánat mindig helyre tud tenni benne-
teket, ha elvben elfogadtátok tanításomat. De ha elvben nem fogadjátok el, 
akkor képtelenek vagytok a gyakorlatban bűnbánatot tartani, és így életképte-
lenné teszitek tanításomat!

Ahol arra törekszenek, hogy tanításom megvalósítása helyett, a Szent-
írás többi részére hivatkozva felhígítsák azt,  holott a Szentírás többi része 
nem arra való, hogy tanításomat korrigálja, hanem arra, hogy megvilágítsa, 
abba a közösségbe nem érdemes eljárni!

2. Az szép, jó és nemes, ha valakit "égi honvágy" gyötör. De mindig 
vigyázni kell arra, hogy ez az úgynevezett honvágy el ne vigyen benneteket a 
napi feladatotok elvégzésétől, tehát a jelen megszentelésétől, mert ennél fon-
tosabb nincsen számotokra! A Földre ezért jöttetek! Ha emellett még nagy 
vágy is van az égiek után, ez csak akkor tölti be hivatását, ha a jelen meg-
szentelésében megerősít benneteket.
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3. Igen! Egyszer mindenki visszatér Teremtőjéhez. Ha nem így lenne, 
akkor Én, Jézus, nem mondhattam volna, hogy legyőztem a világot. Miféle 
győzelem lenne az, ha lennének, akik soha ennek a győzelemnek, ennek a 
boldogító  szeretetnek  a  fenségét,  örömét  át  nem élhetnék,  bármennyire  is 
szeretnék? Ó igen! Egyszer mindenki visszatér Teremtőjéhez!

Arra kellene törekednie mindenkinek, hogy minél kevesebb fölösleges 
szenvedés árán jusson vissza mindenki Teremtőjéhez!

Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2302.
Kérdező: VAN ELEVE ELRENDELÉS?

1. A HANG-tól jött, hogy az ÚT visz Hozzád?
2. Minden sorsszerűen történik?
3. Megszentelni vagy megszentelődni jöttem a Földre?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Igen. Hozzám, Jézushoz, nem utak vezetnek, hanem ÚT!

Vannak utak,  amelyek  bekötő  utak ehhez az ÚT-hoz,  amellyel  azonosnak 
mondottam Magam. Szinte mindenki egyéni utakon jut el erre az ÚT-ra.

Igazat mond tehát az, aki azt mondja, hogy különböző utak vezetnek 
Istenhez. De ez csak addig igaz, amíg az illető nem ismer Engem. A bekötő 
utak nem azonosak a célhoz vezető ÚTTAL, tehát Velem! Legtöbb ember 
nem az Én utamat járva törekszik üdvösségre. Legtöbb embert a tudatlansága 
menti, mikor az üdvösségre törekszik!

A bekötő utak és közöttem, mint ÚT között, a lényeges különbség az, 
hogy a bekötő utakon járóknak nem az a legfontosabb, hogy minden áldoza-
tot  vállaló  szeretettel  törekedjenek  szebbé  tenni  a  Földet,  hanem  valami 
egyéb. Az az Isten országa, amelyről azt mondottam, hogy elérkezett hozzá-
tok (Márk 1;15), és amely minden ember számára a földi élet után felismer-
hető,  a Földön csak azoknak a lelkében van jelen,  akik arra törekszenek, 
hogy úgy éljek bennük, mint a názáreti Ácsban, tehát a nemártás, a megbo-
csátás, segítés életét, mint UTAT vállalják.

A HANG az Én hangom volt tehát, amikor azt hallottad, hogy az ÚT 
az, ami hoz, és nem a bekötő utak hoznak közelebb téged Hozzám!

2. Nem minden sorsszerűen, hanem minden sorsvonalszerűen történik! 
Véletlenek valóban nincsenek. De ez nem jelenthet fatalizmust! Eleve csak a 
CÉL van elrendelve mindenkinek, és az, hogy ennek felvállalása nélkül senki 
nem lehet boldog. Mindenki válogathat a különböző eszközökben, de nem 
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válthatja le a CÉLT, vagyis azt, hogy az Én Titokzatos Testembe tagozódjék, 
ha valóban el  akarja érni szíve békéjét,  a boldogságot.  Ennek felvállalása 
semmiképpen sem szertartás kérdése. Természetesen jó, ha ezt a magatartást 
lepecsételi valamilyen szertartás is. De a hangsúly feltétlenül az előbb  ÚT-
ként megfogalmazott magatartáson van. 

Itt megemlítem, hadd tudja meg mindenki, aki olvassa a HANG-köny-
veket, hogy immár kétezer éve, szinte intézményesen mindent elkövetnek a 
különböző felekezetek, hogy az a tartalom, amit ÚT-nak neveztem el, és Ma-
gammal azonosítottam, felismerhető ne legyen. A leghatékonyabb eszköz pe-
dig, amit ennek érdekében felhasználtok, a Biblia! Az a Biblia, amely az Én 
evangéliumaimat is tartalmazza, s amelynek minden sorát az evangéliuma-
imhoz kellene igazítanotok, de nem tanításom cáfolására, főleg nem kiegé-
szítésére, hanem megerősítésére! 

Mikor fogjátok megérteni végre, hogy nem a Biblia a forrás, hanem a 
Szentlélek! Mikor fogjátok megérteni végre, hogy a betű öl, de a Szentlélek, 
ha átadjátok értelmeteket Neki, akkor csodálatos fénnyel és erővel tölthet el 
benneteket!?

3. Megszentelődésed feltétele az, hogy megszenteld azt a jelent, ami 
éppen rendelkezésedre áll.  Tehát megszentelni  és megszentelődni egyaránt 
feladatod, amíg a földi életed ezekre neked lehetőséget ad!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2303.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Egy szellemi iskoláról kérdezem a HANG-ot.
 2. Honnan lehet felismerni a Megtévesztőt?

3. Szeretnék élő közösséget találni!
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Az általad említett  szellemi  iskola  sok olyan információt  közöl  a 
szellemvilágról, amelyek jól gazdagítják ismereteiteket, de erkölcsi gazdago-
dással nem tudnak szolgálni. Sőt! Amennyiben egy iskola önmagát az egye-
düli  üdvözítő  útnak  ajánlja  fel,  már  eleve  híján  van  annak  az  alázatnak, 
amely  feltétlen  feltétele  annak  az  egészséges  növekedésnek,  fejlődésnek, 
amely belülről biztosít megfelelő erőforrást a boldog élethez.

2. Ahhoz, hogy valaki a szellemek megkülönböztetésének adományát 
megkapja, nem elég Lélekkeresztségben részesülnie. Szükséges hozzá még 
egy végleges döntés, hogy rendszeresen foglalkozzék az evangéliumaimmal, 
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továbbá legyen benne nyitottság és alázat arra, hogy a megismert jót képes 
legyen leváltani az általa értelmesebbnek ítélt  jobbra. E nélkül ez az ado-
mány nem birtokolható. Aki azt gondolja magáról, hogy ő tévedhetetlen, an-
nak biztosan téves lelkiismerete van. Ez áll minden olyan igazságra, amely-
ről elmondhatjátok, hogy 'tükör által homályban' mutatkozik meg előttetek.

Más a helyzet az erkölcsi igazságokkal! Az az igazság, amely hirdeti, 
hogy soha senkinek nem szabad ártanotok, hogy mindig mindenkinek meg 
kell tudnotok bocsátani, és segítenetek kell ott és akkor, ahol és amikor erre 
lehetőséget kaptok, ez nem ismer mellébeszélést! Én EZZEL azonosítottam 
Magamat! Tehát a gyakorlati szeretet parancsa mindig és teljesen érvényben 
van, és ez mindig és mindenütt felismerhető.

Csak azt szabad másnak akarnod, amiről tudod, hogy a te lelkedet is 
építené, ha mások azt neked tennék, és nem szabad tenned azt, amiről tudod, 
hogy neked is ártana, ha mások tennék azt neked.

3. Ha nem találsz olyan közösséget, amely után szíved és az Én szívem 
is vágyik, nem baj. Csinálj te ilyet! Találd meg azt az egy-két embert, akivel 
Nevemben rendszeresen össze tudtok jönni, és kezdjétek megbeszélni evan-
géliumaimat. Ahol ketten vagy  hárman összejöttök az Én nevemben, ott va-
gyok közöttetek, és Lelkem sugallata által működni fogok bennetek, veletek, 
értetek!

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

2304.
Kérdező: ÁLOMBELI ÉLMÉNYEKRŐL

1. Álmomban hét angyalt láttam győzelmi harsonával.
2. Álmomban kozmikus katasztrófát éltem át.
3. Valóban nem érvényesek már az előző próféciák?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Álmodban egy olyan beavatódásod történt, amely ébrenlétben nem is 

lehetséges.  E  beavatódás  lényege  az,  hogy a  tér-idő  dimenzió  határainak 
megszűntével  a szellemvilág kapcsolatot  teremtett  veled annak érdekében, 
hogy rajtad keresztül másokra is jobban tudjanak hatni. 

Ez számodra nem jelent semmiféle akciót,  csupán passzív elviselője 
vagy ennek. Adj hálát ezért a szerepedért is. A többi már nem a te dolgod.

2. A kozmikus katasztrófa, amelyet láttál, annak a szimbóluma, amely 
már hosszabb ideje végbemegy a lelkekben, és amely külső megjelenésében 
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is közelíti a Földbolygót. De ti nem a félelem Lelkét kaptátok, hanem a foga-
dott fiúság Lelkét!

3.  Nincs  érvényét  veszíthető,  Isten Lelkétől  eredő prófécia!  Minden 
prófécia beteljesül! Az a prófécia, amely nem teljesül be, már kezdetben sem 
volt igazi prófécia!

Azok a próféciák, amelyek napjaitokban egyes látnokoknak birtokában 
vannak,  pontosan  azért  nem  hozhatók  nyilvánosságra,  mert  feltételekhez 
vannak kötve, s amíg e feltételek fennállnak, addig nem ismertethetők, ne-
hogy hamis próféciáknak lehessen minősíteni később ezeket.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

2305.
Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL, ELHUNYTJAIMRÓL

1. Elhunytjaimról szeretnék hallani valamit!
2. Őrangyalom nevét szeretném tudni!
3. Kaptam bűneimre megbocsátást?

HANG: "Gyermekem!
1. Aki bennem hisz, az halált nem lát sohasem! Ezt mondottam akkor, 

amikor Lázár sírjához mentem. Ezt ma is állítom!
A földi életetek egy állapotszerű meghalása annak a testnek, anyagnak, 

aminek nincs helye az örök életben. Tehát csak a test hal meg! Ami abban 
élet, az nincs alávetve a mulandóságnak.

Nektek fáj az az elválás, amit a földi élet vége jelent. Igen, mert jobban 
meg vagytok kötözve  egymással,  mint  Velem.  Így is  mondhatnám:  minél 
jobban meg vagytok közözve Velem, annál szabadabbak vagytok egymástól, 
és ezért annál boldogítóbb számotokra az a pillanat, amit ti a halál pillanatá-
nak neveztek.

Elhunytjaidnak leghőbb igyekezetük  most  az,  hogy Bennem találják 
meg szabadságukat, és így téged is tisztábban, istenibben és ezáltal emberib-
ben tudjanak szeretni.

Fontosnak tartom, hogy ne velük légy elfoglalva, hanem azzal a napi 
teendőddel, amely által jobban és szabadabban tudok élni benned!

2.  Ha őrangyalodat   őrangyalodnak nevezed,  ez  elég.  Jobb,  ha nem 
konkretizálom előtted szerepkörét. Ha tudod róla, hogy mindig veled van és 
örömmel érezteti szeretetét veled, ha kéred őt erre, akkor kettőtök kapcsolata 
már képes szent életté formálni a te életedet.
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3. Ami pedig a megbocsátást illeti, hát erről tudnod kell, hogy ez az Is-
ten lényege! A SZERETETNEK egy speciális megfogalmazása a MEGBO-
CSÁTÁS!

A ti  életetekben nem lehet probléma az,  hogy Isten megbocsát vagy 
sem! Sokkal súlyosabb probléma az, hogy ti meg tudtok-e bocsátani!

Ha valaki zúgolódik körülményei ellen, melyekről nem tehet, az bizony 
arról tesz tanúságot, hogy nem tud megbocsátani Istennek. Arról tesz tanúsá-
got, hogy szerinte Isten nem istene a körülményeknek az övéi számára sem. 
Arról tesz tanúságot, hogy bár még egy szülő is megtesz mindent gyermeké-
ért, de Isten nincs olyan jó, illetve nincs olyan tehetséges, mint egy jó szülő, 
mikor gyermekeiről van szó.

Hidd el, hogy Isten a körülményeiteknek is az Istene, ha élő kapcsolat-
ban akartok maradni Velem. Az Isten megbocsátó szeretete abszolút tökéle-
tes!

De meg kell tudnotok bocsátani embertársaitoknak is, ha Isten megbo-
csátó jóságát be akarjátok fogadni magatokba. Éppen azáltal nyíltok ki Isten 
megbocsátó jósága felé, hogy megbocsátjátok azokat a bántásokat, amelyek-
kel mások megnehezítették életeteket. Ez feltétlen feltétele annak, hogy át 
tudjátok venni Isten megbocsátó szeretetét!

Megáldalak SZÍVEM  SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2306. 
Kérdező: TELJES ÉRTÉKŰ SZERETNÉK LENNI!

1. Nagynéném miért mosolygott rám halála előtt?
2. Mi által válhatok igazi emberré?
3. A teljesebb élet érdekében jobb lenne már, ha lenne családom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amikor rokonod rád mosolygott,  akkor ő már inkább ebben a di-

menzióban élt, mint a Földön. Mivel senki sem külön sziget, ezért ő akkor 
már szeretetével sokat megélt abból, hogy te a szeretet országának váromá-
nyosa vagy csakúgy, mint ő.

2.  Igazi emberré csak Általam,  Jézus  által  válhat  mindenki.  Te sem 
vagy kivétel.  Csak Általam,  Velem és Bennem vagy képes olyan emberré 
válni, aki elmondhatja magáról azt, hogy boldog! Ennek útja a gondolkodás-
átalakítás. Nincs más út!

Engem kell tehát megismerned ahhoz, hogy tudd, kihez kell igazítanod 
gondolkodásodat.  Engem leghitelesebben  a  Bibliában  található  evangéliu-
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mok alapján lehet megismerni. Tehát nem a Biblia által, hanem a Bibliában 
található evangéliumok alapján. Ha ezeket olvasod, és problémák vetődnek 
fel benned, akkor írd fel kérdéseidet,  és addig keresd ezekre a feleleteket, 
amíg értelmedet megnyugtató válaszokat nem kapsz e kérdésekre. Van még 
egy könyv. Címe: "Merre menjek?" Egy kis cédulán elküldöm a címet, ahon-
nan megrendelheted.

Az emberré válás tehát nem egy pillanat műve, hanem egy folyamat, 
mely mindvégig tart. E téren nem a célba érés a lényeg, hanem az úton járás! 
A folyamat a döntő, és nem a megállapodottság.

3. Minden bizonnyal helyénvalónak érzed, hogy életed kiteljesedéséhez 
természetesnek gondolod azt, hogy saját családod legyen. De ezt csak te gon-
dolod, és általában az emberek. Én úgy gondolom, hogy életed kitejesedésé-
hez az is hozzá tartozhat, hogy saját családod legyen, de ez nem lényeg. A lé-
nyeg az,  hogy te  Hozzám tartozzál!  Családban vagy család  nélkül,  egyre 
megy! Minden család pontosan annyi előnyt jelent, mint amennyi hátrányt is 
ahhoz, hogy valakinek a benső világa, tehát az, ami örök, folyamatosan fej-
lődjék. A család amennyi lehetőséget ad az áldozatos szeretet megvalósításá-
ra, annyi megkötözöttséget is jelent a szabadságra teremetett szellemi lények 
számára. Ezért az a jó, ha valaki nem erőlteti, hanem csupán belesodródik 
egy életre szóló párkapcsolatba.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
******************************************************

2307.
Kérdező. ÉLHETEK ISTEN ÁLDÁSÁVAL ELVÁLÁSOM UTÁN?

Alkoholista férjemtől elváltam. Lehet áldás egy új kapcsolaton?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Ha valaki annyira rabja lett az al-
koholnak, hogy csak embertelen módon lehet vele együtt élni, akkor ott már 
nincs élő, lelki kapcsolat.

Abban az egyházban, amelyben te házasságot kötöttél a templomban, 
valóban nem lehetséges olyan feloldozásban részesülnöd, ha újra házasságra 
léptél, mint előtte lehetett. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy Isten nem 
ölelhet szívére téged! 

Az Istennek nincs megkötve a keze a szentségek által. Csupán a papok-
nak van jogi akadály a lelkükön, s így te nem a gyónás által, hanem attól füg-
getlenül,  bűneidet  megbánva,  feltétlenül  nyugodt  szívvel  élhetsz  Velem 
együtt akkor is, ha újra házasságot kötöttél. Csupán arról van tehát szó, hogy 
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egyházjogilag nincs lepecsételve kapcsolatotok. Ez számodra nem lehet dön-
tő szempont akkor, ha úgy gondolod, hogy szíved békéjét az új  kapcsolat 
erősíteni tudja.

Tudnod kell  azt  is,  hogy nem ilyen kapcsolaton múlik boldogságod, 
mivel legalább annyi nehézséget, mint könnyítést jelent minden párkapcso-
lat. Az okosságot és az óvatosságot soha nem szabad figyelmen kívül hagyni!

Ha úgy gondolod, hogy neked jobb lesz, ha ő úgy gondolja, hogy neki 
jobb lesz, ha polgári házasságot köttök,  akkor ebből nem sok jó fog szár-
mazni. Ha úgy gondolod, hogy neki jobb lesz, ha ő úgy gondolja, hogy neked 
jobb lesz, akkor van remény, hogy elviselhetőbb lesz életed a kapcsolat által, 
mint előtte volt.

A szentáldozás, mint erőforrás, a polgári házasságkötéssel sem kizárt 
véglegesen. Csupán bizonyos feltételekhez kötött. E feltételeket minden pap 
tudja. 

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2308.
Kérdező: MAGAMRÓL, ŐRANGYALOMRÓL

1. Szeretnék véleményt hallani magamról!
2. Részesülhetek Lélekkeresztségben?
3. Őrangyalomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én csak azt mondhatom el neked, hogy milyennek kell lenned. De 

azt, hogy milyen vagy, azt neked kell felismerned. 
Az önismeretnek legtisztább tükre a cselekedet! Cselekedeteid tükré-

ben felismerheted, hogy ki is vagy tulajdonképpen.
Meg kell vizsgálnod, hogy mivel foglalod le magadat egész nap. Aztán 

meg kell vizsgálnod, hogy amit teszel, azt  hogyan teszed! Milyen szándék-
kal, milyen figyelmesen, milyen szorgosan?

Meg kell vizsgálnod, hogy anyagi javaidból mennyit szoktál juttatni a 
nálad szegényebbeknek. Mennyi az a gyakorlatban mérhető idő, amit mások 
iránti segítő szolgálattal töltesz el? Ha ezeket naponta megvizsgálod, akkor 
aránylag reális képet kapsz magadról.

2. Nagyon természetes, hogy részesülhetsz Lélekkeresztségben.
Az Én Lelkem örömmel tölti be azokat, akik az Ő jelenlétét az áldozatos sze-
retet kibontakozására akarják felhasználni. Ennek nincs semmi más feltétele, 
mint radikálisan hátat fordítani az önzésnek, tehát megbánni eddig önzései-
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det, és komolyan igent mondani arra, hogy Lelkem irányítását el akarod fo-
gadni. Ha ezt naponta elmondod Nekem, Jézusnak, akkor már csak várnod 
kell,  és  egészen biztos  lehetsz  abban, hogy a megfelelő időben eláraszt  a 
Szentlélek.

3.  Mostanában a legtöbb ember  számára annyira sodró erejű a földi 
élet, hogy nem is egy angyal, hanem sokszor egy egész csapat törekszik irá-
nyítani, vezetni benneteket. Természetesen mindig van egy, aki a többit egy-
befogja. De nem szükséges, hogy ez mindig ugyanaz legyen. Ezért nevezd 
csak őrangyalodnak azt, aki éppen a legszolgálóbb szolgáló számodra a töb-
biek között.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!
******************************************************

2309.
Kérdező. SEGÍTSÉGET KÉREK!

Jézusom segíts!
HANG: "Kedves Barátom!

Felkiáltójeles fohászod nem alkalmas arra, hogy részletes útmutatást 
adjak,  mert  egy ilyen  összesűrített  gond-kupac  CSAK ÖSSZESŰRÍTETT 
válasszal robbantható szét!

Az egyik katonai akadémián volt egy olyan vizsgáztató, aki e kérdést 
tette fel az egyik ludovikásnak: "Mit vezényel csapatának, ha három oldalról 
túlerő zárta körül, háta mögött pedig a tenger?" A ludovikásnak válasza ez 
volt: "Imához!" E válaszáért kitűnőt kapott.

Rövid fohászodra Én sem tudok okosabbat vezényelni neked! Esetleg 
még hozzátehetem azt, hogy az Istenszeretőknek azért válik minden a javuk-
ra, mert Isten az övéi számára a körülményeknek is az Istene!

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

2310. 
Kérdező: SZENVEDEK LELKÉSZÜNK MIATT

1. Nagyon bánt a helyi pásztor szeretetlensége.
2. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nekem is fáj minden szeretetlenség, ami történik a világban. Ha ez 

fáj neked is, akkor számodra ez kitüntetés, mert ez benned az Én fájdalmam. 
Adj hálát Istennek, hogy  Én, Jézus, megosztom veled fájdalmamat. Ez biz-
tos jele annak, hogy örömömben is részesülni fogsz! Ez a fájdalom tehát nem 
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csökkentheti lelked békéjét, boldogságát, mivel Én sem vagyok boldogtala-
nabb attól, hogy sokan nem szeretnek. Engem is, téged is csak az a szeretet 
boldogíthat, amit magunkban hordozunk, és nem az, amit másoktól kapunk.

Ha mégis azt vennéd észre, hogy szíved nyugtalanná válik attól, hogy 
nem szeretnek úgy, ahogy szeretnéd, ha szeretnének, akkor ez benned nem 
Tőlem van! Akkor te meg vagy kötözve, tehát nem vagy szabad arra a békére 
és boldogságra, amire Isten téged teremtett.

Boldogságotoknak,  tehát  szívetek  békéjének,  vagy  boldogtalan-
ságotoknak,  tehát  szívetek  békétlenségének  mindenki  csak  maga lehet  az 
oka. Amire Isten benneteket teremtett, azt nem teheti mástól függővé, csak 
attól, akit arra teremtett, amire teremtett. 

Isten minden embert Önmagára, tehát nem papokra, nem templomokra, 
nem  szentségekre  teremtett,  hanem  Önmagára.  A  papokat,  templomokat, 
szentségeket jó, ha tudjátok eszköznek felhasználni, de nem baj, ha nem tud-
játok, mert Isten Általam, Jézus által, közvetlenül is tud szeretni benneteket! 
Tudnod kell, hogy amiről nem tehetsz, azért nem felelsz! 

Általában abból soha nem szokott semmi jó kijönni, ha másokat akar-
tok megváltoztatni magatok helyett. Hidd el,  bőven elég, ha magadat neve-
led áldozatokat vállalni tudó, szolgáló szeretetre. Én, Jézus, nem is kívánok 
ennél többet tőled!

2. Ha legfőbb vágyad a szolgáló szeretet megélése ott, ahol erre lehető-
séget adnak neked, akkor nincs más dolgod, mint az, hogy állhatatosan kérd 
a Lélekkeresztséget. Biztos lehetsz abban, hogy a Szentlélek akkor, amikor 
elérkezettnek látja az időt, be fog tölteni téged is erővel és békével, s te erről 
nemcsak tudni fogsz, de nem is fogod tudni megállni, hogy tanúságot ne tégy 
majd erről mások előtt!

Nagyon szeretlek, és megáldalak 
SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2311. 
Kérdező:  JÓSOLTATTAM MAGAMNAK

1. Megbántam, hogy jósoltattam magamnak.
2. Aggódom mások lelkéért.
3. Belekeveredtem egy kellemetlen ügybe.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Lelke békéjét mindenki megleli, ha megbánja ballépéseit. Az a lé-
lekállapot, amely valakit jósokhoz irányít, eleve helytelen alap arra, hogy Ve-
lem élő és megnyugtató kapcsolatot tudjon kialakítani.

Ha valakit érdekel a jövője, annak azt tudom ajánlani, hogy szentelje 
meg a jelenét, és akkor boldogító lesz a jövője is. De ha valaki úgy gondolja, 
hogy boldogsága nem belül dől el, hanem valami külső események döntik 
majd ezt el, arra csak azt tudom mondani, hogy sajnálom az illetőt, mert még 
távol van attól, hogy Rám találjon a szívében.

2. Az nem jó, ha bárkiért is aggódsz. Az jó, ha mindenkiért szorgos-
kodsz. Tehát, ha úgy gondolod, hogy aggódásoddal akár csak egy arasznyit is 
tudod növelni mások értékét, akkor szintén arról teszel tanúságot, hogy fele-
lős lehetsz mások lelkiállapotáért, és többre értékeled magadat Nálam is, mi-
vel Én sem tudtam és nem tudom ma sem megmenteni azokat,  akik nem 
akarnak megmenekülni. A szorgoskodás, a másokért élés azért jó, mert  ne-
ked jó! Te tudsz így kiteljesedni az Irántam való szeretetben.

3. Úgy gondolom, hogy jelenleg a legsúlyosabb problémád az, amibe 
belekeveredtél a munkahelyeden. Igen, mert megfeledkeztél az okosságról és 
az óvatosságról. Pedig e két őrangyal nélkül nem tudjátok azt az utat járni, 
amivel Magamat azonosítottam. 

De most sem késő! Mindenkor van újrakezdés. A földi életben a re-
mény az a lelki ellenálló képesség, amely mindig megtalálja a kiutat, ha ösz-
szecsapnak fölöttetek a hullámok. Bízzál a benned lévő jelenlétemben! Bíz-
zál Bennem!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

2312.
Kérdező: HÁZASSÁGRÓL

Lehet igazi szeretet a házasságban testi odaadás nélkül?
HANG: "Drága Gyermekem!

Nem lehet igazi szeretet a házasságban a testi odaadás nélkül, hacsak 
mindkét fél nem ezt szeretné. Pontosan a testi odaadást vállalta az, aki házas-
ságra lépett! Ez annyira a lényegéhez tartozik a házasságnak, hogy maga a 
testi kapcsolat házasságon kívül nem is megengedett, másrészt a házasság e 
nélkül nem is beteljesített!

Bizonyos hiúsági és egyéb kényelmetlenségi szempontok nem érinthe-
tik a lényeget. A lényeg pedig a test vonalán az egyik fél részéről a jogos 
megkövetelés, a másik fél részéről a teljes és feltétlen odaadottság, hacsak 
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valami egészen embertelen, brutális (részegség, különböző droghatás) hely-
zet nem áll fenn.

Az ne nyugtalanítson senkit, hogy a házastárs mit szeretne! Mindkettő-
nek azt kell adnia és azt kell kapnia, ami van!

Drága Gyermekem! A test is hozzátartozik az emberlét állapotához, és 
ezért jogos követeléseit teljesíteni kell, ha egészségesek akartok maradni, és 
teljes emberként akarjátok szolgálni egymást.

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2313.
Kérdező: MELYIK AZ ÚR NAPJA? SÜKÖSDRŐL

1. A vasárnap vagy a szombat az Úr napja?
2. Valóban csak 144 ezer kiválasztott lesz a Földön?
3. Jártam Sükösdre. Járjak továbbra is?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Isten úgy teremtett benneteket, hogy minden héten legyen hat nap, 

amikor Érte, és legyen egy nap, amikor Vele foglalkoztok. Az már nem tarto-
zik a lényeghez, hogy azt a napot, amikor Vele foglalkoztok, tehát a pihenő 
napot (szabbat) hogyan nevezitek. Van, ahol szabbatnak hívják, van ahol va-
sárnapnak, és még olyan is van, ahol pénteknek. Az őskeresztények egy ideig 
a szabbatnak, tehát szombatnak napját szentelték Istennek. Csak feltámadá-
som után (mivel ez vasárnap hajnalban történt) tértek át a vasárnapra. Ma a 
megkereszteltek körében ez az előírt, ez az elterjedt. Vezetőitek e napra igye-
keznek időt biztosítani nektek arra, hogy Velem foglalkozzatok és pihenje-
tek.

2. Szó sincs róla, hogy szó szerint lehetne venni a JELENÉSEK köny-
vének szavait,  számait!  A Jelenések könyve, csakúgy, mint a többi bibliai 
könyv, csak akkor segít benneteket Felém, ha az Én tanításomat, amelyek az 
evangéliumokban  föllelhetők,  alátámasztja,  megvilágítja,  de  semmiképpen 
nem kiegészíti!

3. Jól tetted, hogy elmentél Sükösdre! Azért tetted jól, mert mindenki, 
aki odamegy, megsejthet valamit abból a szenvedés-tengerből, amelyet ma is 
szenvedek értetek, miattatok! Mindenkinek ajánlom, hogy egyszer vagy két-
szer elmenjen, de nem ajánlom senkinek, hogy rendszert csináljon ebből! Én 
nem LÁTVÁNYNAK jöttem a világba, hanem TANÍTÓNAK!

Sajnos, minden olyan eseménynél, amely nem a megszokott természeti 
rendet követi, fennáll annak a veszélye, hogy pótcselekvésekre ad lehetősé-
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get, kibúvót teremt arra, hogy ti a megtérés helyett zarándoklatokkal, imák-
kal és egyéb áldozatok meghozatalával a senkinek nem ártás, a mindenkinek 
megbocsátás,  a  mindenkin  segítés  útját,  amellyel  Én magamat  azonosnak 
mondottam, amikor azt mondottam, hogy Én vagyok az ÚT, kikerüljétek.

Neked tehát már nem kell járnod Sükösdre! 
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

*******************************************************
2314. 
Kérdező: ÁLLANDÓAN  VESZEKSZÜNK

Nagyon áldatlan a házaséletem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Leveled alapján férjed lélekben már régen vagy elhagyott, vagy nem is 
volt soha EGY veled. Az önzésnek az a formája, amellyel ő téged körülvesz, 
teljesen alkalmatlanná tesz arra, hogy lelkedben át tud venni Tőlem az Én bé-
kémet, amelyet mindenkinek megígértem, aki fáradtan Hozzám jön, és sze-
retné lerakni Előttem terheit (Máté 11;28). Vagy átszakítod ennek az önzés-
nek korlátait, vagy nem tudok rajtad segíteni!

Mivel nem Velem beszélted meg első házasságod után a további életed 
kibontakozását, így döntésed következményeit addig kell cipelned, ameddig 
bírod!

Egy házasságnak csak akkor van értelme, ha az két megtért ember kö-
zött kialakult kapcsolatot jelent. E nélkül Isten sem tudja boldogítóvá tenni 
senki házasságát!

Amit pedig egészségi állapotodról írtál, az természetes következménye 
annak az áldatlan helyzetnek, amelyben vagy.

Azt tudnod kell, hogy a házasság  nem egy olyan javítóintézet, amely-
ben az egyik fél  majd idővel  megneveli  a másikat.  Minden házasság arra 
való, hogy egymást segítsétek Felém, Jézus felé, aki boldogító módon akarok 
bennetek öröklakást venni! Ha csak az egyik fél vesz Engem komolyan, ak-
kor a másik fél ezt nem fogja a végtelenségig elviselni, és el fogja hagyni azt, 
aki Hozzám hű maradt. Az nem megy, hogy valaki Velem nem érzi jól ma-
gát, de az enyéimmel igen! Ahol a látszat ennek ellene mond, ott csak lát-
szat-enyéimről lehet szó!

Megáldalak a HOZZÁM KAPCSOLT HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2315.
Kérdező: EGY GYÜLEKEZETRŐL
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1. Járjak-e tovább abba a gyülekezetbe, amelyben megtértem?
2. A szeretni tanítást hogyan éljem meg?
3. Egy leukémiás gyermekért könyörgöm az Úrhoz.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sok embernek kinyitotta a szemét és a szívét az a gyülekezet, ame-

lyet említesz. De ott, ahol bántják Édesanyámat, természetes, hogy nem ér-
zed jól olyankor magadat. Ne is érezd jól magad soha ott, ahol Máriát bánt-
ják!

Az általad említett gyülekezet és egyéb gyülekezetek bármennyire a vi-
lágosság angyalai is, az ősellenség támadásaitól, sőt befolyásától egyik sem 
mentes. Természetesen ettől nem mentes egyetlen felekezet sem. A szomorú 
az, hogy nincs sem felekezet, sem gyülekezet, amely a senkinek nem ártást, a 
mindig mindenkinek megbocsátást, az állapotszerű szolgáló szeretet vállalá-
sát, tehát azt az életformát, amellyel Én, mint ÚT-tal azonosítottam Maga-
mat, vállalná. Emiatt lehet állítani, hogy nincs olyan  intézmény, amiben jól 
tudnám érezni Magamat. Csak  személy  van ilyen! És ezért Én most itt egy 
nagyon  megszívlelendő  kijelentést  teszek:  Ne  azt  tartsd  legfontosabbnak, 
hogy te jól érezd magadat valahol, hanem azt, hogy Én jól érezzem Magamat 
nálad, benned! Csak oda menj, csak azt csináld, amiről azt érzed szívedben, 
hogy Én ott és úgy jól érzem Magamat nálad. Az egészen biztos, hogy rosz-
szul érzem Magamat olyankor, amikor valaki Anyámról tiszteletlenül beszél!

2. A szeretni tanításnak feltétlen feltétele az a szeretés, amelyről ezt 
mondottam:  "Új  parancsot  adok  nektek!"  (János  13;34).  Ez  annyiban  új, 
hogy nem ismer megszorítást, kimagyarázást, amikor valakinek meg kell bo-
csátanotok és valakin segítenetek kell. A soha senkinek nem ártásról nem is 
beszélve!

Az tud helyesen szeretni tanítani, akik sem a páli levelekből, sem más 
szentírási részekből nem fogad el érveket, amikor arról van szó, hogy szabad 
embert ölni vagy sem, szabad esküt tenni vagy sem, szabad szankcionálni a 
rosszat vagy sem. Ezek semmiféle körülmények között sem megengedettek, 
ha Én szerethetek bennetek!

Helyesen tehát az tud szeretni tanítani, aki magára nézve legalább elv-
ben elfogadja azt, hogy mindenkinek úgy kell szeretnie embertársát, ahogy 
Én szerettelek titeket!  Elvben! Ha gyakorlatban valaki ezt megszegi, akkor 
még tud bűnbánatot  tartani,  de ha kimagyarázza,  megmagyarázza,  hogy a 
másik ember bántására joga van olyankor, amikor meg kell védenie önmagát, 
övéit, akkor képtelenné teszi magát az Általam helyesnek tartott bűnbánatra.
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A helyes szeretni tanításban tehát nagy a tét! Az Isten életének tétje fo-
rog ilyenkor kockán! Ezért fontos arra törekedned, hogy Én jól érezzem Ma-
gamat benned, és nem arra, hogy te jól érezd magadat valahol. Csak így vagy 
képes még életedet is elveszíteni Értem és az örömhírért (Márk 8;35)!

3. Minden betegség meggyógyítható, tehát minden beteg meggyógyul-
hat! Amikor gyógyulásért imádkoztok, akkor tegyétek hozzá: "Akaratod sze-
rint!"

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2316.
Kérdező: AZ ÉLET ÉRTELMÉRŐL

Mi az életem értelme? Miért élek?
HANG: "Leányom!

Az ember alatti világ élete egyszerűen csak van, s nem ébred fel egyet-
len növényben, egyetlen állatban sem az, hogy miért van. Csak a boldogságra 
született ember teszi fel e kérdést magának, és joggal!

Van egy olyan  birodalom,   amelynek valósága nélkül értelmetlen az 
önmagára reflektálni tudó létező léte! Ez a birodalom nem a tér és idő di-
menzió keretei közé ékelődött létezés, bár létezése itt is észlelhető. A tér és 
idő képtelenek e birodalmat le- és behatárolni. 

Vagy szóba állsz e birodalom létezésével, és akkor tudok segíteni ne-
ked, vagy nem állsz szóba, és akkor elmegyünk egymás mellett.

Minden, ami él, magában hordoz valami időtlent, tehát örök létet. A 
kis virág ugyanaz a virág a virágnak nagy korában is, mint kis korában volt. 
A kis macska ugyanaz a macska nagy korában is, mint kis korában volt, pe-
dig már semmi nincs a nagyban abból az anyagi részből, ami volt a kis macs-
kában. A Teremtő mindenben jelen van létbentartó módon.

A tér és idő dimenzióban az ember alatti világ faj- és önfenntartási ösz-
töne produkálja magát addig, amíg létezik. Ennek az ösztön-párnak felbom-
lása után értelmetlenné válik a léte tovább. Ezért, mint növényi, állati lét, el-
pusztul.

Az emberben Isten nemcsak létbentartó módon van jelen, hanem bol-
dogító módon is! A boldogság viszont csak akkor mondható minden igényt 
kielégítő valóságnak, ha soha nem kell elmúlnia.  Ez pedig a Földön képte-
lenség. Ezért csak az az ember kaphat értelmes feleletet  e kérdésre:  miért  
élek?, aki elfogadja a tér és idő feletti birodalom létezését, és ennek tudatá-
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ban formálja jelenét. Ti mindannyian onnan jöttetek, és akarva, akaratlan oda 
vágytok vissza!

A földi élet értelméről csak az beszélhet okosan, akit éltet a remény, 
hogy a soha meg nem szüntethető boldogság utáni vágya a mulandó életben 
csak törekvésben értelmes. Tehát úgy, mint aki úton van! A CÉL annak a bi-
rodalomnak  megjelenülését elérni, színről színre látni, amelyről az előbb be-
széltem, tehát amely nem rögzíthető tér és idő határai közé, bár itt is jelen 
van, ezt is átjárja.

Leányom! Számomra, Jézus számára, nagyon fontos a te földi életed. 
Ezt azzal mutatom ki, hogy nem úgy szeretlek téged, mint mindenkit, hanem 
úgy, mint senkit a világon! Ezért van belőled csak EGY!

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

2317.
Kérdező: SOK RAJTAM A RENDKÍVÜLISÉG

A tévé sugárzása nagyon hat rám.
HANG: "Leányom!

Mielőtt megszülettél, te már éltél! Előző életeid folyamán az önzésnek 
olyan formája alakult ki benned, amely most úgy mutatkozik meg, hogy ké-
pes vagy magadon megtartani átlagon felüli módon különböző tárgyakat. Ön-
zetlen szolgálattal feloldható e karmikus gubanc. Ezzel van összekötve a tévé 
hatása is rád. Nem ad gyökeres megoldást az, ha nem nézel tévét, mivel az 
ok, a forrás ettől nem szűnik meg 

Az a sok baleset és egyéb betegség-sorozat, amelyen átmentél, szintén 
ennek a felhalmozódott önzéskomplexumnak következménye volt. 

Ha vállalod, hogy erődhöz és lehetőségeidhez képest elkezded a szol-
gáló szeretet útját járni, tehát magad problémái helyett mások problémáin, 
gondjain enyhíteni, akkor a te problémád nemcsak csökkenni fog, de meg is 
fog szűnni!

Megáldalak, hogy az önzetlen szeretet kihívásainak eleget tudj tenni. 
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2318. 
Kérdező: EGY TANÍTÁSRÓL. HOGYAN TOVÁBB?

1. Hogyan folytassam tovább életemet?
2. Egy tanításról kérek véleményt!

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Az okosság és az óvatosság mindig kötelez. Ez nem jelent egyhely-
ben topogást, mert józan eszedet te is azért kaptad, hogy ennek használatával 
felelős döntéseket hozz!

Amikor azt kérdezed Tőlem, hogy hogyan folytasd tovább életedet, ak-
kor nem tudom, mire gondolsz. Nem tudom, mert az általánosságokat te is 
tudod, a konkrét események pedig, amelyekkel találkozol, annyira sokrétűek, 
hogy csak közvetlenül akkor tudom megmondani elképzeléseimet döntésed-
ről, amikor azok éppen előtted állnak. Tehát ne médium által akard megtudni 
azt,  hogy hogyan tovább, hanem közvetlenül - párbeszédimában - kérdezd 
meg Tőlem. Ha ilyenkor olyan gondolatok jönnek, amelyek szívedet békével 
töltik el, akkor tudni fogod, hogy e gondolatok Tőlem jönnek, mert minden, 
ami épít, buzdít, vigasztal, Tőlem jön!

2. Te annak az embernek tanításáról kérdezed az Én véleményemet, aki 
elindított téged a szellemekkel történő találkozások útján.

Már  többször  hangot  adtam  annak,  hogy  általános  véleményt  nem 
mondhatok senkiről, és semmiféle tanításról, mert az általánosítás ilyen téren 
többet árt, mint használ. Éppen az előtted kérdező levelében tettek fel Nekem 
egy olyan kérdést, hogy járjon-e az illető abba a gyülekezetbe, ahol Édes-
anyámat, Máriát nem tisztelik, sőt tiszteletlenek vele szemben. Erre tudtam 
mondani, és pedig felelősséggel tudtam mondani, hogy mindenki csak olyan 
helyre menjen, ahol tudja, hogy Én is jól érzem Magamat. Azt is mondottam, 
hogy ott, ahol Édesanyámat nem tisztelik, ott nem érzem jól Magamat.

A te kérdésedre tehát csak azt tudom mondani, hogy minden tanításban 
fel kell tudnotok ismerni azt, ami a szeretetet növeli bennetek. Ezeket a gon-
dolatokat ápoljátok, és örüljetek ezeknek, bárkitől is halljátok. De azokat a 
mondatokat, amelyek széthúzást, egyházatokból eltávozást, gyűlöletet, hara-
got ébresztenek bennetek, azokat az ősellenség nyújtja felétek.

Kérd  a  bölcsesség  Lelkét,  kérd  a  szellemek  megkülönböztetésének 
adományát! Isten nem szűkmarkú! Bőségesen segít ott, ahol nyitott és aláza-
tos szívet talál!

Megáldalak az OKOSSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

2319.
Kérdező: SZERETEM A HANG-ot

1. Jól képviselem a HANG-ot mások felé?
2. Anyámon szeretnék segíteni, de ő nem hallgat rám!

HANG: "Leányom!

2479.



1.  A  HANG-könyvek  gondolatait,  tehát  szavaimat,  úgy  képviseld, 
ahogy azt a szíved diktálja. Nem lehet receptet adni arra, hogy hogyan be-
széljen valaki Arról, akit szeret! Örülök, hogy elfogadod az Én hangomnak a 
HANG szavait, amint azok is. Ez számodra komoly erőforrás arra, hogy szí-
vedben az Én békémet be tudd fogadni, és tudd meglátni azt, hogy mit is je-
lent elfogadni és vállalni Engem, mint Utat! Az Én sorsom nemcsak kereszt-
halál, de feltámadás is, nemcsak szenvedés, de boldogság is! Aki Engem vál-
lal, az sorsom mindkét oldalát vállalja, s ezáltal lesz világosság mások szá-
mára!

2. Édesanyádat olyannak kell elfogadnod, amilyen. Nincs értelme úgy 
döntened helyette, hogy utána szemrehányásokat tegyen neked. Azzal, ami az 
övé és önmaga fölött is ő rendelkezik mindaddig, amíg eszének használatá-
nál van.

Neked szabaddá kell válnod édesanyádtól, mert csak akkor tudok ben-
ned boldogító módon élni. Az bőven elég, ha egyszer elmondod neki, hogy te 
mit látnál jónak vele kapcsolatban. De ne terheld őt mindig ezzel!  Csak ha ő 
kesereg, akkor állítsd le azzal, hogy jobb lenne sorsa, ha hallgatna rád! De 
semmit nem szabad erőltetned!

Vigyázz szíved békéjére, amelyet Tőlem kaptál!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!

*******************************************************
2320.
Kérdező: FIATAL VAGYOK. HOGYAN FEJLŐDJEM? 

Tizennyolc éves vagyok. Tele vagyok tervekkel, de ismerem gyengesé-
geimet is. Éltem az USA.-ban is, és szeretném megismerni a keleti vi-
lágot is.

HANG: "Kedves Barátom!
Első látásra úgy fog tűnni, hogy általános dolgokat mondok, de ha job-

ban belemélyedsz, látni fogod, hogy bizony nagyon is konkrét tanácsot nyúj-
tok feléd.

Az első, amit tudnod kell, az az, hogy jelenlegi környezeted számodra 
annak a tükörnek az egyik fontos darabja, amelyből helyes önismeretre tudsz 
jutni. Nem arról van szó, hogy mások elgondolásai szerint akarj alakulni, de 
igenis szó van arról, hogy belásd: korod miatt még nem rendelkezel olyan ta-
pasztalatokkal, amelyek alapján sziklaszilárdan tudnál megállni.  Mindig jó 
az, ha valaki kontrolláltathatja magát! 
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A másik darabja e tükörnek pedig a cselekedeteid! Tehát annak megfi-
gyelése, hogy mit csinálsz reggeltől estig, és amit csinálsz, azt hogyan csiná-
lod.

Valóban, még nem vagy öreg ember. Még tudsz magadnak kedvet te-
remtetni  arra,  hogy valami  naplószerűségben rendszeresen rögzítsd le  azt, 
hogy mit teszel reggeltől estig, és amit teszel, azt osztályozd le magadnak, 
hogy hányast érdemelsz érte.

Tehát legyen valami napirended, mert akinek nincsenek tervei, napra 
kész  tervei,  azt  megeszik  azok  az  időrabló  tényezők,  amelyek  sodrásába 
szükségszerűen belekerülnek a tervnélküli emberek, mert hát valamit csinál-
ni kell,  s legegyszerűbbnek tűnik az, hogy éppen azt csinálják az ilyenek, 
amit pillanatnyilag jónak látnak. Pedig ellene kell mondani az ilyen rapszodi-
kus életformának, ha valaki szellemileg, lelkileg haladni, fejlődni akar! 

Te befelé egy átlagnál nagyobb érzékenységgel rendelkező alkat vagy, 
s ennek előnye az, hogy sok mindent mélyebben látsz, mint mások. Hátránya 
viszont a szenvedékenység és az elbizonytalanodás.

Meg kellene tanulnod és rendszeresen gyakorolnod kellene a HANG 1. 
könyvben  részletesen  leírt  PÁRBESZÉDIMÁT!  Így  tudnék  rendszeresen 
mondani neked olyan gondolatokat, amelyek építenének, buzdítanának és vi-
gasztalnának téged. Tehát oldani tudnám benned a túlzott elbizonytalanodást, 
mert érzékeltetni tudnám veled, hogy nem az a lényeg, milyen vagy, hanem 
az, hogy az Enyém vagy!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************

2321.
Kérdező: GYERMEKPROBLÉMÁRÓL

1. Kígyófóbiámat hogyan győzhetem le?
2. Gyerekproblémám van.
3. Feléd vezet az az út, amin járok? 

HANG: "Leányom!
1. Évek, évtizedek múlhatnak el, míg egy kígyóval találkozol. Gyakor-

latilag tehát szinte semmi esélyed sincs arra, hogy ennek a félelmednek meg-
felelő alapot találj. Ami pedig a fantáziálást illeti, két út is áll előtted arra, 
hogy ne félj  a kígyóktól.  Az egyik a kígyók tanulmányozása, a másik az, 
hogy ne foglalkozz velük. Ami ezeken kívül van, az a hisztéria területére tar-
tozik, s ez olyan karmikus görcs, amely önfegyelemmel, és nem orvosságok-
kal és egyéb terápiákkal gyógyítható.
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2. Ne akard szeretetteljesebbé tenni kapcsolatodat gyermekeddel! In-
kább akarj szabaddá válni gyermekedtől! Csak ezen az úton tudod helyeseb-
ben szeretni gyermekedet. Ha nem ezt teszed, akkor lelked mélyén kiteszed 
magadat a bálványimádás veszélyének.

Egy gyermek számára mindig előnyös még egy-két gyermek! Ha valaki 
nem akar legalább három gyermeket vállalni, az nincs kibékülve az élettel, s 
általában nem a szolgáló szeretet vezeti, hanem az önzésnek a szelleme.

Aki tudja, hogy egyedül csak Isten boldogíthat minden embert, annak 
tudnia kell azt is, hogy a gyermekek számát nem korlátozhatják anyagi szem-
pontok. Egyedül  az Isten iránti szeretet nagysága a döntő! Ennek mértéke 
szerint mindenkinek minden megadatik (Máté 6; 25-től 34-ig)!

3. Én vagyok az ÚT (János 14;5)! Ha reggel Velem indulsz el utadra, 
akkor biztosan jó úton jársz. Nagyon fontos a reggeli ima! Nagyon fontos, 
hogy tudatosan Velem kezdd a napodat! Mindenre képes vagyok érted, de 
csak veled!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2322.
Kérdező: A BIZALOMRÓL

1. Bízol bennem, Jézusom?
2. Meggyógyítottál engem, mint bénát?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Azt  tudnod kell,  hogy kimondhatatlanul  szeretlek!  E szó viszont, 

hogy bizalom, magyarázatra szorul. 
Maga az Isten sem kíván tőletek megelőlegezett bizalmat! Én, Jézus, 

tanítványaimtól  csak  azért  követeltem meg,  hogy bízzanak  Bennem,  mert 
egész életem feléjük jogot formálhatott erre. 

A megelőlegezett bizalom nem jó! Éppen ezzel kapcsolatban mondot-
tam, hogy legyetek okosak és óvatosak! Kitöltetlen csekket aláírni csak ak-
kor szabad, ha a másik fél is már hajlandó erre! Én saját végtelen szeretetem-
ben bízom, mikor felétek fordulok. Ez az Én életállapotom minden ember 
iránt! Természetesen benned is bízom annyira, amennyire erre Nekem te már 
eddig is alapot adtál. De ne arra építs, hogy Én bízom benned, hanem arra, 
hogy szeretjük egymást, és mindent megteszünk egymásért, ami lehetséges. 
A megalapozatlan bizalom vagy bejön, vagy nem. Az ilyet nem szabad kö-
zéppontba állítani.
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Az kétségtelen, hogy te teljes mértékben bízhatsz  Bennem, mert  ke-
reszthalálommal igazoltam, hogy földi életemnél jobban szeretlek. Mondtam 
azt is, hogy nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mintha valaki életét adja 
barátjáért (János 15;13). Ezt Én megtettem érted. Tehát te soha nem fogsz 
csalódni Bennem. Nem azért, mert ezt mondom, hanem azért, mert meghal-
tam érted!

Az egyértelmű, hogy nem szeretnék csalódni benned! De az, hogy nem 
is fogok, nem Rajtam, hanem rajtad áll!

2. Ha nagyobb hálát vált ki belőled az a tudat, hogy meggyógyítottalak, 
hát  megmondom:  igen,  meggyógyítottalak!  De  ennél  nagyobb  súlya  kell 
hogy legyen benned annak tudata, hogy életemet adtam érted, és érted élek 
ma is! Rád is vonatkozik e kijelentésem: Nem úgy szeretlek, mint mindenkit, 
hanem úgy, mint senkit a világon. Ha még valakit úgy szeretnék, mint téged, 
akkor kettő lenne belőled. Tehát egyetlenem vagy! Ezért is bízhatsz Bennem 
fenntartás nélkül!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2323.
Kérdező: SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK

Nem kapok szeretetet senkitől.
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon őszintének kell lennem hozzád, mert  nagyon szeretlek! Meg 
kell mondjam, hogy te pontosan az ellenkező irányban keresed szíved béké-
jét, mint kellene. Hogyan magyarázzam meg nektek, hogy senkit a világon 
nem boldogít az a szeretet, amit kap az emberektől, ha nem arra a szeretetre 
koncentrál, amit magában hord, és amit Istentől kap, amelyet észre kell ven-
nie, ha jót akar magának.

Első kijelentésem, amikor nyilvánosság elé léptem, így hangzott: "Ala-
kítsátok át gondolkodásotokat!" Hidd el, e nélkül csak a bódulatot keresitek, 
és nem a boldogságot!

Gondolkodást átalakítani csak gondolkodással lehet! Onnan kell elin-
dulnod, hogy Én benned élek! Tehát a Mennyország benned van! Ha ezt elhi-
szed, akkor mindent megértettél. Ezt pedig el kell hinned, mert Én, Jézus, 
mondom ezt neked (János 14;23). 

Mindaz,  aki szándékában, gondolatában átadja magát Nekem, annak 
nemcsak szívében élek, nemcsak az Én békémet adom neki (Máté 11;28), 
hanem a körülményeinek is az Istene leszek!
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Ha tehát szeretsz Engem, akkor a szívedben is a Mennyország van, és 
körülötted  is  úgy alakulnak a  dolgok,  hogy észreveheted  szeretetemet,  ha 
akarod, tehát, ha vállalod az olyan gondolkodást, amely ennek meglátásához 
szükséges.

Ha nem fogadod el az eddig elmondottakat, akkor nem leszel boldog 
akkor sem, ha az egész világ lábad előtt hever.

Ha benned szeretet van, akkor nem az lesz számodra a fontos, hogy ve-
led mi van, hanem az, hogy hogyan tudnál szeretetben jobban szolgálatára 
állni másoknak. A boldogságnak, az élet megnyerésének ez az ára.

Próbáld segíteni, megérteni mások gondját, s tapasztalni fogod, hogy 
amíg  ezt  teszed,  a  saját  problémáid  egyre  kisebbek lesznek,  sőt,  teljesen 
megszűnnek.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

2324.
Kérdező: MÚLTAM, JELENEM, JÖVŐM

1. Mi voltam előző életemben?
2. Miért kellett újraszületnem?
3. Jól nevelem gyermekeimet? Halottaim hogy vannak?

HANG: "Leányom!
1. Több előző életed is volt. Az természetes, hogy mindenkit érdekel 

előző élete, de el kellene gondolkodnotok azon, hogy vajon miért nem be-
széltem senki  előző  életéről,  kivéve  Keresztelő  Jánost.  Minden bizonnyal 
azért, mert így pártatlanabbul tudsz szeretni, tehát csak a tiszta, érdek nélküli 
szeretet mutatkozik meg, ha Irántam való szeretetből teszel valamit.

Éppen két levéllel előbbre azt kérdezte valaki, hogy igaz-e az, hogy őt 
meggyógyítottam kétezer évvel ezelőtt. Mivel neki más médium ezt már el-
mondta, hát be kellett vallanom, hogy igen, de nem szívesen tettem, mert en-
nek tudatában már nem lehet oly elfogulatlan a szeretete Irántam, ami pedig 
nagyon fontos, ha valaki a karmáját fel akarja oldani.

Ez tehát annyit jelent, hogy akkor nem kell többé leszületned a Földre, 
ha a mostani életed görcseit nem azért oldod fel, hogy ne kelljen újraszület-
ned,  hanem  azért,  mert  felismerve  irántad  való  szeretetemet,  te  viszont 
akarsz szeretni Engem, függetlenül attól, hogy mi voltál előző életeidben.

2. Én gondolkodásátalakítást kértem és kérek ma is tőletek a boldogsá-
gotok irányában.
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Ha tudni akarod, hogy miért kellett újra megszületned, akkor vizsgáld 
meg azokat a pontokat, amelyekről úgy ítéled, hogy boldogságod akadályai 
jelen életedben. Ezeken a pontokon kell megtanulnod úgy látni, hogy ezek is 
közelebb tudnak hozni téged Hozzám! Ezeken a pontokon kell átalakítanod 
gondolkodásodat. 

Te azért születtél  le a Földre, hogy tanuld meg meglátni mindenben 
azt, ami Hozzám visz közelebb. Tehát jól látni tanulni jöttél a Földre. Ezért 
születtél! Ebből kell kitűnőre vizsgáznod. Tehát boldognak kell látnod, tud-
nod magadat!

3. Csak magadat tudod jól nevelni. Az erkölcsi rendben, tehát a jó és 
rossz felismerésében, tehát a boldogság vonalán csak önnevelés van. Nem fe-
lelhetsz azért, ha gyermekeid boldogok vagy boldogtalanok, amint nálad sem 
a szüleid tudták eldönteni, hogy boldog vagy boldogtalan légy. Ezt maga az 
Isten sem tudja eldönteni. Ha tudná, akkor kivétel nélkül minden ember bol-
dog  lenne  már  itt  a  Földön.  Akkor  a  Föld  már  nem Föld  lenne,  hanem 
Mennyország!

Törekedj szabaddá válni gyermekeidtől, ha boldog akarsz lenni!
Ami pedig a megholtakat illeti, ők valóban rászorulnak imáitokra, mert 

az imádság, mely szeretetet hordoz, az egész világmindenségre áldást jelent, 
és ez az áldás elsősorban közvetlenül érinti azokat, akik felé irányul.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2325.
Kérdező: REINKARNÁCIÓRÓL
   1. Van reinkarnáció?

2. Meggyógyulok-e teljesen?
3. Őrangyalom nevét szeretném tudni!

HANG: "Leányom! 
Leveled valóban az olvashatatlan levelek között volt, és csak telefoná-

lásod után silabizált  ki  médiumom valamit  abból.  Így most  ezekre kapod 
meg a választ.

1. A reinkarnáció nem lélekvándorlás! A szellemi lények mindig szel-
lemi lények voltak és lesznek.  Csak ott  lehet  szellemi  lényekről beszélni, 
ahol számukra lehetőség van arra, hogy kialakuljon, kifejlődjön az öntudatra 
ébredésüknek lehetősége, ha testet öltöttek.

A reinkarnáció tudata nem csökkentheti senkiben a jelen életének fele-
lősségtudatát. Az, amire, AKIRE minden szellemi lény teremtődött, a tudatos 
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Istenbe-olvadás,  és  Abban  a  további,  vég  nélküli  tudatos  kibontakozás, 
amely azonos a szellemi lényekben Isten boldogságának átélésével, termé-
szetesen kapacitásuk mértéke szerint. Ha valaki felelőtlen a jelen életében, 
csak önmagát okolhatja azért,  hogy  egyre nehezebbé,  keservesebbé válik 
számára ez az Istenbe-olva  dás, ez a boldogság-átélés!  

Isten sem tudja felvállalni senki helyett azt, hogy rendezett legyen fejé-
ben és szívében! Ha meg tudná tenni, akkor meg is tenné, de akkor nem len-
nének a szellemi lények képesek sem a szeretésre, sem a boldogságra! Nem, 
mert  mindkettőnek alapja  az  a  szabadság,  amely egyedül  képes  a  teremt-
ményt a Teremtő partnerévé, illetve ellenlábasává tenni.

Mindaddig reinkarnálódniuk kell tehát a szellemi lényeknek, amíg sza-
badságuk alapján oda nem kötötték  magukat  a  minden  megkötözöttségtől 
mentes SZABADSÁGHOZ, Istenhez! Ez az odaadottság csak a Földön in-
dulhat el az újjászületés által, amelynek lényege az ember részéről a feltétel 
nélküli Istennek adottság, s ennek hitelesítése Isten részéről egy olyan beava-
tás, amelyet újjászületésnek neveztek, mert valóban az is. Ha ez megtörténik 
saját, mostani testetekben, akkor már nem kell többé reinkarnálódnotok. De 
addig igen!

2. Igazi gyógyulásnak csak az nevezhető, ami belülről történik. Ti be-
tegként jöttetek a Földre azért,  hogy egészségessé váljatok. Ez azt  jelenti, 
hogy el kell indulnotok az egészségessé válás útján. Ez tehát azt a feladatot 
rója rátok, hogy rá kell állnotok a megtérés útjára. Aki ezt vállalja, az egy 
ponton beavatódik, tehát újjászületik, tehát eljut arra az egészségi állapotra, 
amelyre ember a Földön egyáltalán eljuthat. Boldoggá válik!

3. Őrangyalod nevét megmondhatom, de számodra melegebb jelentést 
hordoz  az angyalom szó. A szellemvilágban ő a valós, az igaz, a  hamisítat-
lan, tehát a VÉRUSZ. 
    Megáldalak a NYITOTTSÁG és az EGYSZERŰSÉG  LELKÉVEL!" 

*******************************************************
2326.
Kérdező: KÖTELEZŐ SZEGÉNYNEK LENNI?

1. Jézus, az Isten Fia, miért Emberfia?
2. A szegénység az egyedüli üdvözítő állapot. Hogyan?

HANG: "Drága Gyermekem!
Először is nagyon örülök kérdéseidnek. A gondolkodás-átalakításnak 

kikerülhetetlenül az első lépése a kérdésfeltevés, vagyis a gondolkodás!
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1. Engem, az Isten Fiát,  Dániel próféta rendre Emberfiának nevezett 
olyankor, amikor egyértelműen Isten Fiáról beszélt.  Ez Nekem nagyon jól 
jött, mert akik tudni akarták, hogy az Emberfia nem más, mint Dániel szerint 
az Isten fia, azok tudták, hogy Én Isten Fia vagyok. Akik pedig nem tudták 
vagy nem akarták tudni, azokat nem botránkoztattam meg, illetve nem adtam 
nekik alapot a jogos megbotránkozásra azzal,  hogy Emberfiának neveztem 
magamat. Még így is a legfőbb vád az volt Ellenem, hogy káromkodom, mi-
vel Isten Fiának tartom magamat.

2. A szegénység, lényegét tekintve, nem pénz kérdése. Bár legtöbbször 
egybeesik a kettő. A szegénység látás kérdése! 

Aki azokat látja, akik nála szegényebbek, annak szívében uralkodóvá 
válik az, hogy van adnivalója, és kell is adnia, vagyis ki kell mutatnia gya-
korlatilag is szeretetét, tehát szegényítenie kell magát. Ilyen értelemben tehát 
Isten szemében az a szegény, aki gazdagnak tudja magát. 

A gazdag az, aki mindig a nála gazdagabbakat figyelve azt  éli meg, 
hogy neki nem adnia, hanem állandóan kapnia, szereznie kell. Így tehát az 
önzés uralja életét. A gazdag tehát Isten előtt az, aki szegénynek tudja magát.

A szegénység és a gazdagság tehát élettér, és nem mennyiség kérdése. 
Ezért nincs a gazdagoknak életterük a Mennyországban, és ezért az üdvösség 
csak a szegények osztályrésze, mert a Mennyország csak a szeretésnek lehet 
az élettere, tehát azoknak, akik adni akarnak másoknak, és nem kapni, sze-
rezni akarnak másoktól.

Örülök neked, és megáldalak a további fejlődésed érdekében a
TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL!"

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

2327.
Kérdező: EGY FURCSA ÁLOMRÓL

1. Szeretnénk Jézust ÚT-ként vállalni!
2. Meggyógyulok-e betegségemből?
3. Álmomban sok halott jött, és egyikük fogakat adott nekem.

HANG: "Leányom!
1. Nem lehet fontosabb számotokra, mint az, hogy Engem, Jézust, ÚT-

ként elfogadjatok. Azért a legfontosabb ez, mert csak így tudtok eljutni a sze-
retésen és szeretni tanításon keresztül az ÉLETRE. Ilyen értelemben mondot-
tam, hogy Én vagyok az út, igazság és élet!
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Akkor vállaltok Engem, mint UT-at, ha nem csak imádkoztok, hanem 
tanultok is! A Bibliában található négy evangélium mindennek az alapja. Az 
egész Biblia nagy segítség a lelki fejlődés szempontjából, de csak akkor, ha 
valaki már tisztában van a négy evangéliumban található tanításommal.  E 
nélkül inkább káros a Biblia, semmint használna! Ha valaki okosabb akar 
lenni Nálam, Jézusnál, az biztosan tévútra kerül. Én, Jézus, íratom e sorokat, 
és Én, Jézus, tanítalak benneteket az evangéliumokban. A Szentírás többi ré-
szét ehhez kell igazítanotok, ha nem akartok gyűlölködést szítani egymás kö-
zött. Aki nem hallgat Rám, az vegye tudomásul, hogy a Bibliából mindent ki 
lehet olvasni, és mindennek az ellenkezőjét is! Voltak, akik még azt is kiol-
vasták a Bibliából, hogy Engem, Jézust, keresztre kell feszíteniük, mert jobb, 
ha egy ember hal meg a népért! És ezt prófétaként mondotta, aki mondotta, 
tehát isteni sugallatra!

2. Mindenkinek azt kell megcéloznia, hogy boldog legyen! Természe-
tesen az a boldog, aki annak látja magát. Ez tehát látás kérdése. Azért szólí-
tottalak fel benneteket nyilvános működésem elején arra, hogy alakítsátok át 
gondolkodásotokat, mert tudom, és akarom, hogy ti is tudjátok, a ti boldog-
ságotok és az Én boldogságom is: látás kérdése!

Ha az evangéliumaim alapján megtanuljátok azt, hogy az Én életem, 
mint ÚT, a nemártás, a megbocsátás és segítés, akkor ezt a szemléletet imá-
val, főleg a párbeszéd-imával át tudjátok ültetni szívetekbe, és ha ezt megte-
szitek,  akkor  meg fogjátok  tapasztalni  azt,  amit  a  jó  magról  mondottam, 
vagyis,  hogy  szinte  automatikusan  fog  gyümölcstermővé  válni  bennetek 
(Márk 4;27-28). Így mindig annyira egészségesek leszek, amennyire azt szí-
vetek békéje, tehát boldogságotok megkívánja.

3. Az álmodban neked nyújtott sok fog azt jelezte, hogy múltadat fel 
fogod tudni dolgozni úgy, hogy a jelened megszenteléséhez szükséges erő 
biztosítva legyen számodra. A temető a múltat, a fogak az elszántságot szim-
bolizálták  álmodban.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2328.
Kérdező:  LEHET ÁLOMBAN LÉLEKKERESZTSÉGBEN RÉSZESÜL-
NI?

1. Kihez imádkozzam?
2. Nem pótcselekvés a hithez menekülni?
3. Lehet álomban Lélekkeresztségben részesülni?

2488.



HANG: "Leányom!
1. Van lehetőséged szólni az Atyához,  Hozzám, Lelkünkhöz,  Máriá-

hoz,  őrangyalodhoz  és  bárkihez,  akiről  erkölcsi  bizonyosságod van,  hogy 
benned élnek, ha egyszer a Mennyország benned van.

Isten úgy alkotta meg teremtményeit, hogy kölcsönös szeretetben, sze-
retésben  egymáson  keresztül  tudják  mélyíteni,  növelni  önmagukban  Isten 
SZERETETÉNEK jelenlétét. Amint a földi életben is egymásra vagytok utal-
va, és különböző kapcsolatok révén tudtok egymásért és önmagatokért élni, 
így van ez ebben a dimenzióban is. Itt nincs rivalizálás! Itt mindenki minden-
kinek örül, és mindenki készséges!

Ne csinálj tehát problémát abból, hogy kihez imádkozol, mert bárkihez 
imádkozol, mindenki által Istenhez imádkozol!

2. A vallás akkor válik pótcselekvéssé, ha arra irányul, hogy a minden-
napi szeretetszolgálat  helyett, és ne ennek érdekében forduljatok  az égiek 
felé. Tehát akkor, ha a szertartásokat a szerető magatartás elé  helyezitek. 

Ha  forrásnak  használjátok  a  vallásos  eszközöket  -  ima,  szentmise, 
egyéb szertartások -, akkor nem pótcselekvések, hanem lehetőségek, talentu-
mok, amelyek meghozzák maradandó gyümölcsüket a gyakorlati szeretet te-
rületén.

3.  Lehet  álomban  is  Lélekkeresztségben  részesülni.  De újjászületni, 
megtérni nem lehet! Álomban is kaphatsz egy földi életre szóló szerepet Is-
tentől, de ennek igazolódnia kell ébrenlétben. Tehát gyümölcseiről felismer-
hető lesz.

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

2329.
Kérdező: JÉZUS IS MAGYAR VOLT?

1. Folyamatosan ismerteted tanításodat, igazságodat velünk.
2. Jézus is magyar.
3. Tömegeket szervezve kell legyőznünk a gonoszt.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon furcsa dolgokat írsz te Rólam a leveledben. Én nem tudok 

arról, hogy folyamatos tanításokat közölnék bárkivel is, mivel az evangéliu-
mokban mindent átadtam nektek. Úgy gondolom, hogy valaki nem éppen Is-
tennek tetsző játékot játszik Rám hivatkozva veletek. 

Én nagyon világosan, és egyértelműen elmondottam azt a magammal 
azonos tanítást, amelyet bárki megtalálhat a Bibliában leírt négy evangéliu-
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momban. Aki ezeket magáévá teszi, az megtapasztalhatja életében a Lélek 
gyümölcseit. A Lélek gyümölcsei: szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, 
jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisztaság.

2. Ami pedig az igazságot illeti, hát az Én vagyok! Én vagyok az út, 
igazság és az élet! Én, Jézus, aki soha életemben nem voltam magyar, aki, 
mint Istennek Fia, a Szentlék által jöttem a Földre, és mint ember, egy zsidó 
Máriától születtem, aki szintén soha nem volt magyar! Olyan értelemben per-
sze, hogy voltam magyar, német, olasz, stb., ahogy mindannyian Ádám és 
Éva utódai vagytok Velem, mint emberrel együtt. De Én Ábrahám fiának, 
Dávidnak nemzetségéből születtem, s ha ismerni akarod jobban a családfá-
mat, akkor tanulmányozd akár a Máté, akár a Lukács által leírtakat, de előre 
megmondom, hogy még senki nem került közelebb hozzám hovatartozásom 
vagy hovatartozása alapján. Hozzám csak annak a parancsnak alapján lehet 
közelebb kerülni, amelyet Én adtam nektek, s amelyet Én új parancsnak ne-
veztem. Ennek a lényege az, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szeret-
telek titeket (János 13;34)!

Én nagyon szeretem a magyar népet is meg a német meg az orosz meg 
a stb. népet is, de ezek mind, előbb-utóbb - szerepüket betöltve - lelépnek a 
történelem színpadáról. Én személyekben, és nem népben gondolkodom. Te 
is és ti is feladatotok lejártával elhagyjátok a Földet, és már elkészítettem a 
helyet ebben az országban, ahol nincs sem magyar, sem német, sem egyéb, 
hanem Isten édes gyermekei vannak, akiket soha nem a nacionalizmus veze-
tett, hanem az Én Lelkem által éltető szeretet, melynek lényegéhez tartozik 
az, hogy inkább szeressétek ellenségeiteket, áldjátok átkozóitokat, és tegye-
tek jót azokkal, akiktől viszonzást nem várhattok.

De ha véleményt akarsz hallani Tőlem a magyarról, mint népről, akkor 
el  kell  mondanom  neked,  hogy semmi  okod  arra,  hogy magyarságodnak 
örülj! Nemcsak azért, mert senkinek nem érdem, se nem kitüntetés az, hogy 
milyen nációhoz tartozik, hanem azért, mert a világon káromkodás, egymás-
sal áskálódásban és gyermekgyilkosságban annyira élen járó nép, mint a ma-
gyar, bizony nem található! Az ehhez a néphez tartozás miatt, ha földi maga-
tartásotokkal tehetnétek róla, akkor inkább szégyellnie kellene magát min-
denkinek,  amint  az utolsó választáskor  szégyellte  is  magát sok becsületes 
magyar, amikor ez a nép, mint tömeg, az ateistákra, tehát azokra adta szava-
zatát, akik kifejezetten Ellenem dolgoztak és dolgoznak ma is! A ti országo-
tokban ma egy tisztességes ember egy nagyobb városban már ki sem mer 
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menni az utcára, amikor sötétedik! A magyarsága miatt itt senkinek sincs oka 
az örömre!

3. Arról pedig végképp nem lehet szó, hogy Én szeretnék tömegeket 
szervezni a gonosz legyőzésére! Én már kétezer éve legyőztem a gonoszt, de 
nem úgy, hogy tömegeket szerveztem volna ennek érdekében, hanem úgy, 
hogy ellene mondottam a csábításának, és most neked már nincs más felada-
tod, mint Nekem volt! Mondj ellene az ördögnek és minden olyan szervezke-
désnek, amely tömegben szeretné legyőzni a gonoszt. Nem tömegben kell ezt 
megtenni, hanem a szívedben. El kell fogadd az Én győzelmemet! Fogadj be 
magadba Engem, Jézust, aki ígéretet tettem arra, hogy aki szeret Engem, ah-
hoz elmegyek, és lakást veszek benne (János 14;23)! Ha így teszel, akkor tet-
ted a legnagyobb jót magadnak, családodnak és magyar hazádnak. Ha nem 
így teszel, akkor ártasz magadnak, ártasz családodnak, ártasz egész nemze-
tednek, és bizony ártasz az egész világnak!

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, és megáldalak a
TISZTÁNLÁTÁS és az IRÁNTAM VALÓ HŰSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
2330.
Kérdező: MI AZ EMBER CÉLJA A FÖLDÖN?

1. Szegényként akarjak élni, vagy merjek gazdagodni?
2. Őrangyalommal hogyan tudom erősíteni kapcsolatunkat?
3. Mi az ember célja a Földön?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Valamikor világosan megfogalmaztam életetek folyamatának lénye-

gét. Ezt elolvashatod Máté 6;25-38-ban. A CÉL tehát változtathatatlan! Isten 
sem változtathatja meg! Az Isten országa pedig Én magam vagyok (Márk 
1,15)! Tehát a Velem való személyes kapcsolat mindennek felette kell hogy 
álljon. Csak abszolút első lehetek bárkinek is életében. Ez nem önzés Ré-
szemről,  hanem a legnagyobb szeretet  megnyilvánulása,  mivel  Nálam na-
gyobb boldogító érték nem létezik a teremtmények világában.

A szegénység, mint már máskor is mondottam, elsősorban élettér, és 
nem anyagi mennyiség. Az anyagi értékek erkölcsi értékét az adja meg, hogy 
mire használjátok azokat. Önmagában a világ összes aranyának, gyémántjá-
nak  erkölcsi értéke: nulla!

A Velem való személyes, élő kapcsolat mélyítése azt jelenti, hogy egy-
re jobban engeditek megvilágosodni magatokban azt, hogy Én ÚT vagyok, 
tehát a senkinek soha nem ártás, a mindenkinek mindig megbocsátás és a 
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szolgáló szeretés útja! Ezt annyira tisztán kell látnotok, hogy ebből semmi le 
nem faragható. Nincs olyan körülmény, ami ezek bármelyikét is megrövidít-
hetné, megsértését indokolhatná!

A másik fontos szempont a jelen megszentelése. A különböző vállal-
kozásokban mindig fennáll a veszélye annak, hogy a jövő érdekében (a jövő 
mindig bizonytalan) a biztos jelent kockáztatva hazárdjátékosokká váltok.

Azért tehát ne akarj gazdagabb lenni, hogy másokon a jövőben jobban 
tudj segíteni, de ne akarj szegényebb sem lenni, mert Istennek nem az tetszik, 
ha valaki szegény, hanem az, ha szegényíti magát, tehát másért él. A sze-
génység nem lehet CÉL! Még az is  elképzelhető,  hogy egyre gazdagabbá 
válsz,  ha  szegényíted  magadat,  ha  másokért  élsz.  Ezért  mondhattam  azt, 
hogy aki mindenről  lemond Értem, annak százszor  annyi  lesz mindenből, 
amit elhagyott - bár üldözések közepette -, és ráadásul még az örök életet is 
megkapja (Márk 10;30, vagy Máté 19;29)!

Ha tehát a józan eszed mellé kéred még a bölcsesség adományát is (Ja-
kab 1;5), akkor mindig tudni fogod, hogy hogyan dolgozz együtt Velem!

2.  Őrangyaloddal  nagyon egyszerűen tudod  mélyíteni  kapcsolatodat. 
Reggelenként köszöntsd őt,  kérd segítségét, áldását a napodra. Kérd, hogy 
járjon át, takarjon be téged, s így indulj el utadra. Este köszönd meg, hogy 
annyira jó barátként segített az elmúlt napon téged, és kérd, hogy biztosítson 
nyugodt pihenést,  nyugodt álmot  számodra az éjszaka folyamán. Ennyi az 
egész!

3. Földi életed legfontosabb feladata a gondolkodás-átalakítás. Ez az 
evangéliumaimnak, tehát tanításomnak tanulmányozása által  és a párbeszéd-
ima elsajátításával történik. Ez utóbbinak módját megtalálhatod a HANG 1. 
kötetében.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
******************************************************

2331.
Kérdező: EGY KISFIÚ KÉRDEZ

1. Miért nyafogok sokszor?
2. Súlyos bűn az, ha nem megyek vasárnap templomba?

HANG: "Kedves kis Barátom!
1. Azért nyafogsz, mert még nem tanultál meg uralkodni magadon. Pe-

dig az önuralom az szinte a legfontosabb, hogy boldog ember legyen belőled. 
Sokan úgy gondolják, hogy akkor lesznek majd boldogok, ha másokon fog-
nak uralkodni. Ez nem így van! Boldog ember csak az lehet, akinek van ön-
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uralma. Minél korábban kezdi ezt megtanulni valaki, annál jobb neki. Minél 
később, annál több szenvedést okoz önmagának is, másoknak is. Főleg azok-
nak, akik szeretik őt! Főleg Nekem, Jézusnak!

2. Vasárnap csak olyankor érdemes elmulasztani a templomba járást, 
ha van valami jobb, ami lelkednek javára válik. Ha például otthon  beteg va-
laki, és arra kell vigyáznod. Vagy ha elmennek otthonról, és neked kell vi-
gyáznod a házra, vagy ha szüleid olyan fontos munkát kérnek tőled, ami mi-
att nem mehetsz templomba. 

De csak azért, hogy a tévét nézd vagy lustálkodj, hát azért nem szabad 
otthon maradnod, nem szabad elmulasztanod a templomot vasárnaponként. 
Bizony, lehet az ilyen mulasztás súlyos bűn is, de attól nem kell tartanod, 
hogy az Úr Jézus ne bocsátana meg, ha bocsánatot kérsz Tőle, és a jövőben 
eljársz, ha van rá módod.

Én, Jézus, nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha boldognak tudná-
lak látni, tehát, ha megtanulnál parancsolni önmagadnak, és tudnánk örülni 
egymásnak.

Kérd gyakran őrangyalod segítségét!
Nagyon szeretlek!"

*******************************************************
2332.
Kérdező: JÉZUS ÁLDÁST ÍGÉR

1. Szívesen terjesztem a karizmatikus könyveket.
2. Imáimban elkalandozom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Okosan teszed, ha terjesztesz olyan könyveket, amelyek szíved sze-

rint építő hatással vannak az emberekre. Ma ez is egyik formája az apostol-
kodásnak. Éspedig egyik leghatékonyabb formája! De vállalnod kell ezzel bi-
zonyos meg nem értéseket, megaláztatásokat is!

A HANG-könyvek megrendelhetők a médiumomnál. Neki is nagy örö-
met okoz, ha vannak munkatársai, akik a terjesztést vállalják. Azok, akik vál-
lalkoznak  erre  a  munkára,  haláluk  óráján  nagy békével  fogják  átlépni  az 
örökkévalóság kapuját,  mert gyümölcstermő földi életről számolhatnak be. 
Nagyon szeretném, ha minden emberhez el tudnám juttatni építő, vigasztaló, 
buzdító szavaimat a HANG-könyveken keresztül. 

Mindenkire  különleges  áldásomat  adom,  aki  bekapcsolódik  ebbe  a 
munkába! E különleges áldást feltétlenül meg fogják tapasztalni az érdekel-
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tek. Főleg most, mikor már kevés idő van hátra ahhoz, hogy megrendüljön a 
Föld.

Az a tény, hogy e szavaim most a 23-dik kötetben jelennek meg, azt 
igazolja, hogy semmi önérdek nem vezeti a médiumomat! 

E gyanúnak akkor sem volna semmi alapja, ha már jóval előbb megje-
lentek volna e sorok. Így pedig, a 23-dik kötet vége felé, végképp nem!

2. Meg kell tanulnod, el kell hinned, magadévá kell tenned a  párbe-
szédimát! A HANG 1. kötetében bőven találsz ehhez segítséget.

A PÁRBESZÉDIMA a mai kor emberének egyik legalkalmasabb ima-
formája ahhoz, hogy ne csak Hozzám emelje lelkét, de párbeszédet kezdjen 
Velem, Jézussal. De tud bárki így beszélni az Atyával, a Lelkünkkel, Édes-
anyámmal, Máriával, az őrangyallal és bárkivel, akiről erkölcsi bizonyosság-
gal tudjátok, hogy bennetek élnek, ha bennetek van a mennyek országa.

Ennek az imaformának az alapja az a kijelentésem, amit János 14;23-
ban olvasol. Igen, mert Én nem csupán vagyok, hanem boldogító módon va-
gyok bennetek, tehát árad Belőlem mindaz, ami épít, buzdít és vigasztal ben-
neteket! Ezt csak úgy tudom megvalósítani, ha engeditek, ha elhiszitek, hogy 
saját szavaitokkal szólhatok  hozzátok!
         Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2333.
Kérdező: VAN-E ORSZÁGUNKNAK SPIRITUÁLIS FELADATA?

1. Mi voltam Jézus korában? Éltem akkor is a Földön?
2. Hogyan kell szolgálnom az embertársaimat?
3. Van Magyarországnak spirituális feladata?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Látlak, amint cirenei Simon  szerepében állsz tétován a mezőn. A 

többit már tudod.
2.  Jó,  ha  most  is  cirenei  Simon  szerepét vállalod.  Mindannyiszor, 

ahányszor egy rászorulón segítesz, Rajtam segítesz!
3. Bizonyos értelemben minden országnak van spirituális feladata. Én, 

Jézus, nem országokban, nemzetekben, fajokban gondolkodom, de ti igen.
Bizonyos egyberezdülő karma-sorsok alkotnak egy nemzetet annak ér-

dekében, hogy így könnyebben eljussanak tagjai a megtérésnek, az újjászüle-
tésnek állapotába. Egy nemzet akkor lép le a világ színpadáról, amikor tagjai 
vagy  feloldották  karma-sorsuk  lényeges  görcseit,  vagy  "népként"  csődöt 
mondott a kísérletezés,  így e nép beleolvad a népek nagy tengerébe.
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A magyar népnek, mint népnek, ütközéseket feloldó spirituális szerepe 
van a különböző népek közé ékelődve. Sajnos vagy nem sajnos, de ezt nem 
igyekszik feloldani, inkább még a benső széthúzások lázát is erősíti. Ezért, 
mint népnek,  nem sok reménye van a fennmaradáshoz.  Pozitív vonás vi-
szont benne a gyermeki naivitása, s ez némi biztatást jelent a jövőre nézve, 
már amennyire jövőről beszélni lehet a mostani Földön.

Amint annak idején hálás voltam cirenei Simonnak, úgy most is hálás 
vagyok neked minden olyan próbálkozásodért, amelyekkel segíteni, könnyí-
teni akarod embertársaid életét. Minden rászorulóban Rajtam segítesz!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2334.
Kérdező:  A SZERELEMRŐL

A szerelemről kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!

Minden ember szerelemre teremtődött! Ennek magyarázata az, hogy Is-
ten mérhetetlenül szerelmes Isten! Minden szellemi teremtményébe mérhe-
tetlenül szerelmes. Minden ember úgy élheti meg Isten iránta megélt szerel-
mét, hogy ő egyetlen szerelme az Istennek! A mennyek országában ez az ál-
lapot egy vég nélküli viszont-szerelemben bontakozik ki. Tehát minden em-
ber Isten iránti szerelemre teremtődött.

Ez az Istenre teremtődött  szerelmi készség a Földön az emberekben 
többé-kevésbé eltorzult formában ébred fel, mégpedig egy másik ember-ide-
álra kivetített irányban.

Legtöbb ember úgy gondolja, hogy vagy átalakul szerelme szeretetté, 
vagy csalódik szerelmében. Valójában nem ez történik. Az történik, hogy ez 
a szerelem semmiképpen sem találja meg a Földön szerelmének kibontako-
zását az ideáljában. Csak arról lehet szó, hogy vagy úgy oldódik le e szere-
lem, úgy csalódik valaki ideáljában, hogy az iránta megélt szeretete révén ezt 
szinte nem is veszi tudomásul, vagy szeretete hiányában keserűséggel, gyötrő 
benső  fájdalommal,  néha  kiábrándult  gyűlölettel  fordul  az  illető  előzőleg 
még imádott szerelme, ideálja felé.

Azok, akikben az újjászületés és Lélekkeresztség által már fellobbant a 
szerelem Isten iránt, akárcsak rövid időre is, azok megízleltek valamit abból 
a szerelemből, amely kölcsönös, azonos mindkettőben, aki maga a Szentlé-
lek! Ennek tartalmáról olvashatsz a Zsidó levél 6,4-ben. Egyben megértheted 
azt is, hogy mit jelent a Szentlélek elleni bűn.
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Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2335.
Kérdező: UNOKÁMRÓL

Unokám, aki kisbabát vár, jó úton jár-e?
HANG: "Leányom!

Függetlenül attól, hogy valaki kisbabát vár vagy sem, az így feltett kér-
désre semmiképpen nem adhatok választ, ha nem rólad van szó. 

Ha az érdekelne, hogy te jó úton jársz-e, akkor el tudnám mondani, 
hogy meg kell vizsgálnod reggeli és esti imáidat, meg kell vizsgálnod, hogy 
másokról mondasz-e rosszat a hátuk mögött vagy sem, meg kell vizsgálnod, 
hogy mennyit segítesz ott és akkor, ahol és amikor erre lehetőséged van, meg 
kell vizsgálnod, hogy tudsz-e megbocsátani, ha megbántanak, és tudsz-e bo-
csánatot kérni, ha valakit megbántottál. 

Tehát ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kérnélek fel, hogy válaszolj 
becsülettel magadnak, és akkor tudnád, hogy az Én utamat járod vagy sem. 
Én, Jézus, azzal az Úttal azonosítottam magamat, amelyen azok járnak, akik 
nem bántanak senkit, akik megbocsátanak mindenkinek, és akik mindig segí-
tenek, szolgálnak, ha erre alkalmuk van.

Ha unokád kérdezne meg Engem, akkor neki szintén el tudnám monda-
ni azt, amit számára jónak és fontosnak tartok. De azt ne várd Tőlem, hogy 
másról mondjak neked véleményt anélkül, hogy az illető erre fölhatalmazott 
volna. Ez pletykálkodás volna, s mint tudod, ez Tőlem, Jézustól, mérhetetlen 
távolságra van.

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

 2336. 
Kérdező: ÁLMOKRÓL, SZÁMOKRÓL

1. Több álomról és látomásról kérek véleményt!
2. Az ötös és a hetes számról kérek véleményt!

HANG: "Leányom!
1. Álmaid és látomásaid annyi pozitív elemet tartalmaznak, hogy azok 

nem is jöhetnek mástól, csak Tőlem, Édesanyámtól, az angyaloktól.
Minden jónak Én vagyok a forrása. Mindaz, ami átmelegíti benső vilá-

godat, az az Én áldásomat hordozza.
Két dologra azonban fel kell hívnom figyelmedet. Az egyik az, hogy 

minden látomás, minden lelki élmény a következményeiben, a gyümölcsei-
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ben árulja el a forrást, tehát azt, hogy honnan, kitől származik. A másik pe-
dig, amit nagyon fontos megjegyezned, az, hogy a Szentlélek elsősorban a 
REND lelke, és nem a rendkívüliségek lelke.

A  rendkívüliségek  mindig  magukban  hordják  azt  a  veszélyt,  hogy 
csökkentik az alázatot, és elterelik a figyelmet a jelen megszenteléséről, tehát 
a szolgáló szeretet mindennapi áldozatának felvállalásáról.

2. Az ötös szám, mint szimbólum, a földi, mulandó élet valóságát akar-
ja szép színbe öltöztetni. Az álmokban megjelenő ötös szám el akarja terelni 
a figyelmet arról az értékrendről, amely az ember helyes erkölcsi értékét sze-
retné érvényre juttatni.

A hetes szám a mulandó életről Isten világára akar útmutatással szol-
gálni. Álmokban, mint szimbólum, a megszentelődésre teszi a hangsúlyt.

Mivel a tízes  számról is írtál, hát erről is elmondom, hogy az álmok 
birodalmában általában a Teremtő és a teremtmény egybeválását, egybekap-
csolását szokta szimbolizálni.

Leányom! Mindig a GYÜMÖLCS a fontos! Az áldozatos szeretet vál-
lalása a fontos! A megbocsátani és segíteni akarás a fontos! A halálra való 
készülődés a fontos!

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

2337.
Kérdező: ISTEN MIÉRT TETTE LEHETŐVÉ A SZENVEDÉST?

1. Miért kockáztatott Isten a teremtéssel?
2. A Hare Krisna mantra énekléséről.
3. Egy álmomról és adottságomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Leányom!
1. A Teremtő mindig tudott saját legyőzhetetlen szeretetéről, és erre a 

szeretetre, ennek végtelenül boldogító voltára teremti  az Ellene is  dönteni 
tudó szellemi lényeket. 

A Teremtő tudja, hogy előbb-utóbb minden szellemi lény belátja, elfo-
gadja, hogy boldog csak úgy lehet, ahogy azt a Teremtő megálmodta róla. 
Minden szellemi teremtmény csak addig és oly mértékben vergődik, ameddig 
és amilyen mértékben másképpen akar boldog lenni, mint azt a Teremtő róla 
megálmodta.

Az Én, Jézus,  Földre-jöttöm számomra nem volt  keserűség.  Én úgy 
szeretlek benneteket, mint az Atya, és azzal, hogy eljöttem közétek, lehetővé 
tettem számotokra, hogy úgy éljen bennetek a Szentlélek, mint az Atyában és 
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Bennem! Igen! Szőlőtő vagyok, és ti vagytok a szőlővesszők. Egy és ugyanaz 
az éltetője a tőkének, mint a vesszőknek! Az a szenvedés, amit a Földön vál-
lalni kell, nem mérhető ahhoz a boldogsághoz, ami vár rátok Atyám országá-
ban!

2. Amint a Rózsafüzér, úgy más automatikusan ismételt szöveg is ké-
pes beleringatni benneteket olyan lelkiállapotba, amely le tudja csendesíteni 
szívetek nyugtalanító gondolatait.

Akinek lehetősége van, inkább a Velem kapcsolatos fohászokat hasz-
nálja fel mantrázásra.

3. Álmaid jelzései mindig helyére kerülhetnek, és adottságodnak isme-
rete mindig felhasználható eszköznek arra, hogy a jelenben tedd azt, ami a 
szívedet megnyugtatja. Egyéni imáid, emberi kapcsolataid arra is valók, hogy 
álmaid és képességeid megfelelően segítsenek előre.

Azért  nem mondhatok  konkrét  dolgokat  ezekkel  kapcsolatban,  mert 
mire válaszom elérkezik hozzád, már korrigálnom kellene, s így nincs értel-
me olyan dolgokat konkretizálni, amelyek a mulandóság árjában sodródnak. 

De tudnod kell, hogy ezek nagyon fontosak, és ezért mondottam, hogy 
az imádság, főleg a PÁRBESZÉDIMA, és az olyan nevemben történt talál-
kozás, amelyre ígéretet tettem, hogy ott vagyok, ha ketten vagy hárman így 
összejöttök, az ilyen témák megtárgyalására és helyre tevésére kínálnak fel 
lehetőséget!

Megáldalak az ATYA, FIÚ, SZENTLÉLEK NEVÉBEN!"
*****************************************************

2338.
Kérdező: ÉRDEMES VÁRNOM?

1. Szeret-e még a régi?
2. Várjak-e rá?
3. Melyiket válasszam?

HANG: "Leányom!
1. Kérdeztél, hát válaszolok! Úgy semmiképpen nem szeret téged az, 

akit le tudtak beszélni rólad, hogy higgy benne, tehát rátedd életedet az ő éle-
tére. Ha mégis elkövetsz mindent, hogy vele élj, nagyon meg fogod bánni. 
Ennek meglátásához nem kell  semmiféle prófétai  tehetség.  Benned él  egy 
ideál, amelyhez neki vajmi kevés köze van. Az egészen biztos, hogy boldogí-
tani soha nem fog tudni téged úgy, ahogy általában egy ember egy másik em-
bert képes boldogítani.
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2. E kérdésedre, hogy várjál-e reá, azért nem adhatok egyértelmű vá-
laszt, mert nem arról van szó, hogy valaki csak úgy elment, de tudta, hogy 
otthonról ment el, hanem arról, hogy ahonnan elment, azt nem érezte olyan 
alapnak, amihez feltétlenül ragaszkodnia kellett volna. Ha mégis visszatérne, 
akkor ez az érzés még sokszor visszatérne hozzá. Ezért semmi értelme a vá-
rakozásnak.

3. Mindenképpen Engem válassz! Csak olyan emberhez kösd életedet, 
aki szívvel, lélekkel Hozzám akar közelebb juttatni téged! Embert boldogíta-
ni senki nem képes, csak Isten, Rajtam keresztül!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2339.
Kérdező: VISSZATÉRŐ ÁLMOMRÓL

1. Sokszor visszatérő álmom az, hogy felszolgálok.
2. Keressek-e pénzt kereső munkát?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ne zavarjon az említett visszatérő álmod, mert lelked mélyén él ben-

ned az,  amit  ez  az álom szimbolizál:  SZOLGÁLAT! Másokat  kiszolgálni 
olyan eledellel, amelyről tudnod kell, hogy csak azért szolgálod fel, mert táp-
szer van bennük! Ez az álom szinte felszólítás arra a munkára, ami mindany-
nyitoknak feladata kellene hogy legyen! A szolgáló szeretet önmagában nem 
elég! Bölcsességre is szükségetek van, hogy szolgáló szereteteteknek tartal-
ma olyan legyen, amely az Én áldásomat, az Én kegyelmeimet közvetíti.

Kell tehát hogy legyen benned egy egészséges céltudatosság! És ez már 
átvezet a következő kérdésedre.

2.  A Földön az  embernek dolgoznia  kell  a  megélhetéséért!  A CÉL, 
amit soha senki meg nem változtathat, és ami mindig, mindenki számára az 
egyetlen és végső CÉL: "Keressétek az Isten országát és az Ő igazságát!" 
Minden más eszköz ennek a CÉL-nak irányában.

Amennyire rajtad áll, kell hogy szerezz magadnak olyan munkát, amely 
egyben kereseti forrás is. De nem szabad, hogy ez megegyen téged, nem sza-
bad engedned, hogy ez elhomályosítsa a CÉLT!

A becsülettel megkeresett pénztől nem kell félned! Az így megszerzett 
pénz felhasználásához szükséges bölcsességet kérned kell Istentől, mert csak 
Istentől kapott bölcsességgel lehet okosan sáfárkodni az anyagi javakkal. A 
tettre kész önzetlenség, mint alap, nagyon fontos ahhoz, hogy az anyagi ja-
vaknak ne legyetek rabszolgái!
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Kedves Barátom! Nagy szeretettel áldom meg életedet, és mindazokat, 
akik közvetlen kapcsolatban vannak életeddel.

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

2340.
Kérdező: EUTANÁZIÁRÓL

1. Az eutanáziával kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
2. Szeretnék úgy élni, hogy ne kelljen visszaszületni!
3. Szeretném, ha elköltözött barátom üzenne!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Kétféle ember van a világon. Van olyan, aki Hozzám akar tartozni, 

és van olyan, aki nem akar Hozzám tartozni.
Ha olyan kérdezi a te első kérdésedet tőled, aki nem akar Hozzám tar-

tozni,  annak mondd azt,  hogy térjen meg. Ha megtért,  akkor tudni  fogja, 
hogy mi a válaszom e kérdésre.

Ne menjetek bele abba, hogy meg nem tért embereknek a megtérésen 
kívül mást kínáljatok fel. A végén még azt fogják hinni, hogy nem is fontos 
megtérniük, elég, ha egyik-másik kívánságomra rábólintanak, esetleg teljesí-
tik, és akkor már nyugodt lehet a lelkiismeretük. Nem!

Aki nem megtért, az csináljon azt, amit akar! Aki pedig befogad En-
gem, az csinálja azt, amiről tudja, hogy Nekem kedves! Az Enyéim számára 
nem lehet vitás, hogy mi a véleményem a gyilkosságról. Akár ön- akár más-
nak a gyilkolásáról van szó. Enyéim ismerik hangomat (János 10;4).

2. Újjá kell születned ahhoz, hogy ne kelljen újra megszületned! Ehhez 
részedről őszinte bűnbánatot kell tartanod, és el kell fogadnod Engem Urad-
nak, Megszabadítódnak. Tehát abszolút első helyre kell tenned életedben azt 
a szándékot, hogy te Értem akarsz élni, mint ahogy Én érted élek! Ha ezt 
megtetted, akkor egy új élettel ajándékoz meg téged saját testedben a Szent-
lélek! Olyan ez, mint amikor a kiscsirke kijön a tojásból. Ugyanaz a csirke, 
de mégis valami egészen más élet kezdődik számára, mint amit addig megélt 
a tojásban.

3. Ne Engem, hanem őt kérd erre. Ha van módja erre, és a lelked javára 
válik, akkor be fog jelentkezni nálad. Amíg ez nem következik be, addig te 
járj  közben érte, vagyis imádkozz,  hogy az ő kis  élete belefolyjon abba a 
nagy Életbe, amely Velem azonos.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL."
******************************************************

2500.



2331.
Kérdező: AZ ÉGIEKRŐL KÉRDEZEM A HANGOT 

1. Elhunyt édesanyámról kérdezem a HANG-ot.
2. Őrangyalom nevét szeretném tudni!
3. Nem emlékszem álmaimra.

HANG: "Leányom!
1. Arról a világról, ahová édesanyád elment, Én, Jézus, azért nem be-

széltem nektek sokat, mert a földi fogalmak nem tudják kifejezni azokat a 
tartalmakat  torzítás  nélkül,  tehát úgy, hogy a félreértést  teljesen ki tudnák 
zárni. Ezért most sem mondhatok mást, mint azt, hogy az úgynevezett másvi-
lág olyan Fénybirodalom, ahol semmi el nem rejthető, ahol mindenre FÉNY 
derül, s ez a tény és ennek következménye nem fordítható le földi nyelvre!

Édesanyádról csak azt mondhatom, hogy tud rólad, és sokkal jobban is-
mer most téged, mint valaha is ismerhetett volna a Földön. És mivel látása 
sokkal szélesebb körű, ezért szeretete nem úgy lát téged, mint gyermekét, ha-
nem úgy, mint egy embertestvérét. Ezáltal elfogulatlanabbul, tehát egészsé-
gesebben viszonyul hozzád, mint a földi életében. Természetesen önmagát is 
elfogulatlanabbul látja, és ezért van bőven olyan programja, amit további fej-
lődése érdekében vállalnia kell.

2. Őrangyalod nevét tőle kérdezd meg. Ha ő jónak látja, akkor tudomá-
sodra fogja hozni. Ha nem látja jónak, akkor hívd továbbra is őrangyalodnak. 
Nagyon ritka eset, hogy előbbre vinne benneteket, ha tudnátok, hogy őran-
gyalotoknak mi az ismertetője. Azért mondom így, mert a földi élet utáni di-
menzióban egy név nem egyszerűen betűkből összeállított szó, hanem egy re-
ális tartalmat hordozó valóság, és éppen ezért nem mindig állandóan ugyan-
arról az angyalról van szó!

3. Ha kellene emlékezned álmaidra, akkor biztosan emlékeznél is. Le-
gyen számodra az ébrenlét a fontos! Boldogságod területe nem az álomvilág! 
Adj hálát, hogy nem emlékszel álmaidra! Igen, mert mostani lelkiállapotod-
ban csak elvinnének a lényegtől, a valóság helyes megélésétől.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2342.
Kérdező: SZENVEDEM A MAGÁNYT  
 Nagyon magányos vagyok. Párkapcsolat-problémám van.
HANG: "Leányom!
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Egyik legsúlyosabb probléma a Földön az, amit most keresztként hor-
dozol. Ha némi vigaszt jelent, hát megmondom, hogy volt neked olyan éle-
ted, amikor nagy társasági életet éltél, és ez a kifelé való életed teljesen elfe-
lejttette veled, hogy befelé is kellene élned. Nem a mostani életed hibái mi-
att,  hanem a tisztázandó feladatként  magaddal hozott  döntésed miatt  vagy 
ilyen lelkiállapotban.

A párbeszédima nagyszerű eszköz arra, hogy egyre tisztábban lásd sor-
sodat, feladataid megoldását, és azt, hogy az Én hűségem irányodban töret-
len!

A megoldás valóban mindig belülről történik. A kívülről jövő hatások 
csak elodázzák a problémák megoldását. 

Kétségtelen az is, hogy minden párkapcsolat-problémát fel tud nagyíta-
ni az emberi fantázia kiszolgáltatottsága. Nagy igazság, hogy e téren minden 
csak addig mutatkozik szépnek és kívánatosnak, amíg nincs. Árnyéka min-
dennek csak a valóságban van. De ott aztán van! Ezért az a bölcs magatartás, 
ha valaki az árnyéktalan világ helyett a szeretet, a türelem és az úton járás bi-
zonyosságának fényével igyekszik a valóság árnyait csökkenteni. Ebben segít 
mindenkit e kérdés: "Mi ez az örökkévalósághoz képest?"

Megáldalak a TÜRELEM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2343.
Kérdező: SZERETNÉK ANYÁMON SEGÍTENI!

1. Anyám előttem megy tönkre. Hogyan tudnék segíteni neki?
2. Igaz, hogy ufókkal vagyunk kapcsolatban?

HANG: "Leányom!
1. Megértetni és megérteni is nagyon nehéz azt, hogy egész földi élete-

tekben szinte állandó jelleggel arra kellene törekednetek, hogy ne személyek-
ben, hanem feladatokban gondolkodjatok.

Drága Gyermekem! Hidd el, nincs a Földön szívet megnyugtató megol-
dás mindaddig, amíg az Isten országát, tehát azt a tudatot, hogy mindenki ön-
magáért felel, és hogy Én azért jöttem közétek, hogy megkötözöttségeiteket 
leoldjam, csak a földi élet  melléktermékeként kezelitek. Vagyis, amíg ezeket 
- nem feleltek másokért, és megkötözöttségeitektől pedig megszabadítani jöt-
tem közétek - úgy fogjátok fel, mintha ezek is hozzátartoznának a földi élete-
tekhez, de ezeken kívül még sok más egyéb is, addig nem tud úgy működni 
bennetek Lelkem, hogy boldogítani tudna benneteket.
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Az, hogy bennetek élek, nemcsak hozzátartozik az életetekhez, hanem 
ez maga az ÉLET! Ez nem egy jámbor frázis! Ez maga az az új szív, amivel 
szeretném lecserélni eddigi szíveteket. Újjá kell születnie annak, aki boldog 
akar lenni! 
Nem úgy van, hogy ti, ha jók vagytok, akkor mentek a Mennyországba, ha-
nem úgy, hogy a Mennyország eljött hozzátok, akár jók vagytok, akár nem 
vagytok jók, és azok válnak boldoggá, akik ezt a Mennyországot, amelyet Én 
személyesítek meg, magukba engedik.  Tehát azok, akik Értem feladatokat 
vállalnak önmagukkal és másokkal kapcsolatban, és arra törekednek, hogy ne 
kötöződjenek meg személyektől. Isten vagy abszolút első valakinek az életé-
ben, vagy nincs is ott jelen!

Az  Én  beszédemben  e  szó,  SZÍV,  azt  a  törekvésközpontot  jelenti, 
amelyből minden fakad! Ti nem olyan szívvel jöttetek a Földre, amely bizto-
sítani tudná lelketek nyugalmát. Ezért van szükségetek új szívre, tehát egy új 
törekvésközpontra! Csak ez az új szív tud új törekvési irányt is mutatni szá-
motokra, hogy önmagatokat átlépve rátaláljatok arra az igazi önmagatokra, 
akit Én mérhetetlenül és boldogítóan tudok szeretni!

Neked azt kell kitisztáznod magadban, hogy itt és most mi a feladatod 
anyáddal kapcsolatban. A többi az ő dolga. Nem hogy te, de Én sem tudom 
boldogítani, ha ő a boldogság elfogadása helyett a bódultságnak adja át ma-
gát. 

Ez természetesen fáj  Nekem is,  neked is,  de ez a fájdalom valóban 
melléktermék!  A  szívünk  szeretetének  mellékterméke.  Ez  az  a  kereszt, 
amelyről mondottam, hogy naponta vállalnia kell annak, aki Engem követni 
akar. A földi élet pontosan azért nem a mennyek országa, mert erre a fájda-
lomra a Földön nincs fájdalomcsillapító. Van viszont forrás, amelyből min-
dig mindenki megkaphatja azt az erőt, amire szüksége van ahhoz, hogy ben-
ső nyugalmát meg tudja őrizni. Ez a forrás Én magam vagyok!

2. Ami pedig a Földön túli lényeket illeti, hát azokról tudnod kell, hogy 
csak azokkal kell számolnotok, akiket angyaloknak is szoktatok nevezni. Ti 
Isten gyermekei vagytok, tehát semmi és senki nem árthat nektek mindaddig, 
amíg tudatosan nem mondotok le istengyermeki méltóságotokról, tehát amíg 
tudatosan nem tagadjátok meg égi Atyátokat, közös Atyánkat, és égi testvé-
reteket, Engem!
     Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2344.
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Kérdező: VEJEM MEGTÉR-E?
1. Leányom megnyugtatására kérdezem: vejem megtér?

HANG: "Drága Gyermekem!
Amiatt  egy pillanatig se fájjon leányod feje, hogy férje megtér vagy 

sem. Ha leányod engedi, hogy Én, Jézus, a szívében éljek, akkor számára a 
többi már nem lehet sorsdöntő.

Vejed számára sem tehetsz sem te, sem leányod többet, mint azt, hogy 
engedjétek át magatokat Nekem, Jézusnak. Senki nem tud megtéríteni senkit, 
csak önmagát. Tehát csak megtérni lehet! Ez mindenkinek feladata! E nélkül 
nem tudok bennetek boldogító módon élni! Mindenki azért felel, amiről te-
het, és nem azért, amiről a másik tehet.

Vejedet bízd Rám! És leányodat is! Törekedjetek szabaddá válni egy-
mástól, hogy helyesen tudjátok szeretni egymást! A helyes szeretet mindig 
igazságban nyilvánul meg, és az igazságot mindig szeretetben képviseli. Erre 
csak az képes, aki nincs megkötözve embertársaival. Sem gyermekeivel, sem 
unokáival,  sem szüleivel,  sem testvéreivel,  sem rokonaival! Csak az ilyen 
szabadságra törekvő lélek képes úgy rendelkezésére állni  a Szentléleknek, 
hogy Az megfelelően irányítsa, boldogítsa őt!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2345.
Kérdező: GONDBAN VAGYOK FÉRJEM MIATT

1. Férjem gúnyol és kinevet, mert hiszek Istenben.
2. Férjemet nagyon befolyásolja az anyósom.
3. Kihez forduljak adósságaimmal?

HANG: "Leányom!
1. Az igazi vallásosság nem látványosság, hanem olyan szeretet, amely 

boldoggá teszi azt, aki ezt magában hordja. Ha annak örülsz, hogy Én, Jézus, 
a szívedben élhetek, akkor az Én erőm is benned van, és így nem fogsz elke-
seredni, ha Miattam gúnyolnak. A fontos az, hogy boldogabbnak lássanak té-
ged az emberek, mint azokat, akik nem hisznek Bennem. Erre kell töreked-
ned.

2. Biztosan sok és helytelen hatás éri férjedet. Ez jelenthet nagy fájdal-
mat neked is és Nekem is, de neked tudnod kell, hogy Isten nem kíván sem-
mi olyat tőled, ami meghaladja erődet.

Az a  legjobb,  ha  nem befolyásolni  akarod férjedet,  hanem szeretni, 
vagyis azt, amiről tudod, hogy neked is jó, ha valaki úgy viselkedik veled 

2504.



szemben,  hát  te  is  úgy viselkedj  férjeddel  szemben.  Soha  nem tégy neki 
olyat, amiről tudod, hogy te sem szeretnéd, ha valaki neked tenné.

Drága  Gyermekem!  Nagyon fontos,  hogy ne  akarjátok  nevelni  egy-
mást! Felnőtt ember nem szívesen veszi, ha őt egy másik felnőtt ember ne-
velni akarja. Abban biztos lehetsz, hogy Én hűséges maradok hozzád, és azt 
a békét és erőt, amire szükséged van, Tőlem mindig átveheted.

3. Az adóssággal  kapcsolatban ki kell tisztáznod férjeddel, hogy ami 
az ő feladata, azt ne te akard megoldani. Az ő feladata vállalni a felelősséget 
a család anyagi problémáival kapcsolatban. Te még akkor sem vagy erre kö-
telezve,  ha ő elhanyagolja feladatát.  Neked csak az a dolgod, hogy segíts 
neki, és nem az, hogy helyette tedd azt, amit neki kell megtennie. Nem sza-
bad, hogy gondot jelentsen neked az, aminek megoldása nem a te feladatod.

Abban egészen biztos lehetsz, hogy Én soha nem hagyom el az Enyéi-
met! Mindent megteszek veled és érted!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2346.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy álomról és szellemekről kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Leányom! 

Ha egy kútból jövő vizet állandóan tisztítani kell, mielőtt felhasználás-
ra kerül, akkor ez nem jó. Magát a kutat kell olyanná tenni, hogy abból hasz-
nálható víz jöjjön ki.

Nem tüneti kezelést akarok tehát Én adni, nem csupán a felszínen aka-
rom megoldani gondjaitokat, hanem lenn a mélyben, a szívetek gyökerénél 
akarom megváltoztatni, megújítani, újjáteremteni egész lényeteket.

Negyvennapi imádságom és böjtölésem után a názáreti zsinagógában 
ezzel kezdtem beszédemet: "Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem. El-
küldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és hirdessem a foglyoknak a 
szabadulást." (Lukács 4;18).

Az embert nem a körülmények teszik emberré. A foglyot nem a börtön 
teszi fogollyá! Az ember attól ember, hogy tud befelé látni, élni. Rabbá nem 
a börtön falai által lesz valaki, hanem benső megkötözöttségei által. A test 
kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevélysége az a fertőzött kút, ame-
lyet ki akarok tisztítani bennetek, akár a börtön falai, akár csupán a test bör-
töne tesz rabbá benneteket.
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Aki lelkében szabad, az szabad a legszűkebb cellában is, és aki lelké-
ben megkötözött, az akkor is rab, ha az egész világ urának gondolja is magát.

Hogyan kell  szabaddá válnod? Ezt mondom el most pár mondatban. 
Egy mondatban így hangzik: Be kell fogadnod Engem életedbe! Ugyanez egy 
másik megfogalmazásban: El kell fogadnod Engem megszabadítódnak! Ez 
annyit jelent, hogy abszolút elsőnek kell lennem szívedben. A gyakorlatban 
ez akkor valósul meg, ha Értem teszed azt, amit mások kívánnak tőled (ter-
mészetesen, hacsak nem bűnt kívánnak), és Én dönthetem el, hogy mit kell 
tenned, ha tőled függ a döntés.

 Álmaidban kaphatsz előrejelzéseket, de a boldogságod nem álmaidtól 
függ, hanem a szeretetedtől, amely ébrenlétben szolgáló és megbocsátó sze-
retetben nyilvánul meg.

A szellemekkel kapcsolatban pedig bőven elég, ha azt tudod, hogy van 
őrangyalod, és mindaddig, amíg hiszed, hogy Én, Jézus, szívedben élek, té-
ged semmiféle ártó erő nem akadályozhat meg abban, hogy szívedben az Én 
békémet birtokolhasd. Ígérem neked, hogy Én mindig elvégzem a megfelelő 
ördögűzést benned és körülötted, amikor erre lelkednek szüksége van.

Amennyire lehetséges, társaidnak se a rendkívüliségekről beszélj, ha-
nem arra hívd fel figyelmüket, hogy Nélkülem, Jézus nélkül, a börtön falain 
túl is pokol mindenkinek az élete (azért van annyi öngyilkos), de Velem a 
börtönben is meg lehet találni azt a szívbékét, amely után mindannyian vá-
gyódtok!

Velem tehát ne a rendkívüliségekben akarjatok találkozni, hanem ab-
ban a benső békében és csendben, amelyet örömmel megteremtek bennetek, 
ha ti is akarjátok ezt. Örök érvényű igazság ez: Veletek és értetek mindent, 
de nélkületek semmit!

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek benneteket!
Megáldalak a JÓZANSÁG és HŰSÉG  LELKÉVEL!"

*******************************************************
2347.
Kérdező: HATÁROZATLAN VAGYOK

1. Nagyon megaláztak a munkahelyemen.
2. Hogyan tudnék határozottabb lenni?
3. Nagyon szeretnék beszélgetni Jézussal!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az önismeret mellett az emberek jobb megismerése is gyakran kese-

rű tapasztalatokkal jár együtt. Ezt az  iskolát ki kell járnia mindenkinek, aki 
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szívvel-lélekkel meg akarja tanulni azt a figyelmeztetésemet, hogy legyetek 
okosak, és óvakodjatok az emberektől! Bár az emberek legnagyobb része in-
kább tévedésben él, mintsem gonosz lenne, de a következmény ugyanaz: az 
szenved, aki ártatlan!

2.  A határozottság részben alkat  kérdése,  részben pedig önnevelésé. 
Amennyiben  alkat  kérdése,  annyiban  sorsszerű,  tehát  karmikus  adottság, 
amellyel meg kell tanulnod együtt élni békében. Az ilyen alkatnak olyan po-
zitív tulajdonságai is vannak (pl. együttérző szív, segítőkészség), amelyekkel 
más ennyire nem rendelkezik. 

Amennyiben önnevelési kérdés, annyiban alázat és tanulékonyság kér-
dése is, mivel függetlenülnöd kell attól a szemponttól, hogy az emberek mit 
gondolnak rólad, és vállalnod kell a hűséget ahhoz az igazsághoz, amelyet a 
legjobbnak  látsz  mindaddig,  amíg  jobbat  nem mondanak  neked.  Tehát  a 
hangsúlyt nem a következményekre, hanem a forrásra kell tenned!

Az imádság és a tanulás feltétlenül fontosak ahhoz, hogy valaki az Én 
szándékom szerint önmagára találjon. Én, Jézus, mindig sziklaalap, háttér és 
erőforrás maradok számodra.

3. A HANG 1. könyvben bőséges segítséget találsz arra, hogy hogyan 
tudj Velem, Jézussal beszélni. A párbeszéd-ima nem más, mint közvetlen és 
valóságos beszélgetés Velem, aki benned élek, és aki nemcsak hallgatni akar 
téged, de szólni is akar hozzád a te szavaidon keresztül.

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

2348.
Kérdező: MIT KÍVÁNSZ TŐLEM, URAM? 

1. Érvényes volt az életgyónásom?
2. Gyermekeimmel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
3. Mit kívánsz tőlem, Uram?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Természetesen érvényes volt a gyónásod. Hidd el, hogy a FÉNY-nek 

vagy a gyermeke! Lelkedet az Én jelenlétem fénye élteti, tehát nem szabad 
aggódnod afelől, hogy Enyém vagy vagy sem! Én soha nem fordítok hátat 
neked! Ha pedig te úgy veszed észre, hogy te hűtlen lettél Hozzám, Én akkor 
is hű maradok, és neked nem kell különösebb bűnbánat ahhoz, hogy ismét 
EGY légy Velem, csak annyi, hogy hidd el, az Én szeretetemet irántad sem-
mi sem csökkentheti. Ha a világ összes bűnét magadra vennéd és elkövetnéd, 
akkor sem csökkenne szeretetem irántad! Én nem azért szeretek valakit, mert 
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ő jó, hanem azért, mert Én jó vagyok! Ha ezt megértetted, akkor nem fogod 
engedni, hogy a bűntudat elhatalmasodjék rajtad. Elég naponta egy-két per-
cig bűnbánatot tartanod, és máris átveheted Tőlem szíved békéjét, ha akarod! 
Ezt is jelenti az, hogy te egyetlenem vagy a világon!

2. Gyermekeiddel kapcsolatban szinte semmit sem mondhatok. Több 
okon is. Az egyik az, hogy senkiről nem szoktam beszélni a háta mögött! 
Vagy szemben vele, vagy sehogy. Rólad sem beszélnék soha senkinek a te 
beleegyezésed  nélkül.  Ha tenném,  akkor  pletykálkodnék.  A másik  ok  az, 
hogy még véletlenül sem akarom azt, hogy olyasmiben erősítselek meg, ami-
től éppen óvni akarlak. Óvni akarlak attól, hogy benső békédet, boldogságo-
dat attól  tedd függővé,  hogy gyermekeid milyenek. Jaj  volna Istennek, ha 
boldogsága attól függne, hogy milyenek gyermekei! És jaj minden embernek, 
aki azt gondolja, hogy a boldogsága másoktól függ. 

3. Leghőbb kívánságom veled kapcsolatban az, hogy boldog légy. Ne-
ked azt kell belátnod, hogy nem lehetsz akárhogyan boldog. Csak úgy, ahogy 
Rajtam keresztül Isten neked elmondja.  Vagyis úgy, hogy rámutat arra az 
útra, amelyen járnod kell, amely Velem azonos!

Leginkább úgy gondoljátok, hogy valami rendkívülit kell tennetek, ha 
kedvemben akartok járni. Ez részben igaz! Valóban annyira egyetlenem vagy 
te Nekem, hogy azt, amit tőled elvárok, más helyetted meg nem teheti. Van 
tehát egy teljesen egyénre szabott isteni akarat, amelyet naponta meg kell lát-
nod és föl kell  vállalnod. Ilyen értelemben valóban egyedülálló és egyéni, 
amit tenned kell. De másrészt azt kell mondjam, hogy egyáltalán nem rendkí-
vüli az, amit kérek tőletek, amint az Én munkám sem volt rendkívüli olyan 
értelemben, hogy mindenkinek azt  kellett  volna tennie,  tehát hallgatnia az 
Atyára, és ma is mindenkinek az volna a hivatása, feladata, hogy tegye azt, 
amit Én tettem, vagyis azt, hogy tanítsa meg helyesen szeretni azokat, akik 
neki erre lehetőséget adnak. Elsősorban mindenkinek saját magát kellene he-
lyes szeretetre nevelnie, mert csak ezáltal válik hiteles emberré az, aki máso-
kat szeretni tanítani akar.

Ha Értem végzed napi teendőidet, ha Irántam való szeretetből teszed 
azt, amit tenned kell, akkor már meg is tettél mindent, amit elvárok tőled. 
Komoly súlyt csak annak szabad adnod, amire halálod óráján örömmel emlé-
kezel vissza. Mindennek annyi a súlya, amennyit az örökkévalóság mérlegén 
mutat! A mottó: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?!'

Megáldalak SZÍVEM  BÉKÉJÉVEL!"
******************************************************
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2349.
Kérdező: SZERETNÉK FEJLŐDNI!

1. Mit kell tennem ateista férjemért?
2. Szeretnék nem megállni a lelki fejlődésben.
3. A világvég iszonyatát az igazak is megszenvedik?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A megtérés mindenkinek egyéni feladata.  Erre nem lehet  rávenni 

senkit, és megtérni sem lehet senki helyett. Amikor Én arra szólítottam fel ta-
nítványaimat, hogy tegyenek tanítványommá minden népet, akkor nem tet-
tem hozzá,  hogy csak azokat,  akik igényt tartanak erre. Azért  nem tettem 
hozzá, mert ezt magától értetődőnek gondoltam. Életeddel, magatartásoddal 
már  automatikusan felkínálod  másoknak azt,  hogy rákérdezhetnek arra  az 
erőforrásra, annak a boldogságnak, benső békének lelőhelyére, amivel ren-
delkezned kell, ha Én nemcsak benned élek, de te el is hiszed, hogy benned 
élek!

Ha egy józanul gondolkodó ember ateistának vallja magát, akkor ezt 
csak amiatt a torz istenkép miatt teheti, amit magában hord. Egy torz isten-
képben nem is kell, sőt, nem is szabadna hinnie senkinek! Pedig de sokan 
hisznek ilyen istenképben, s teszik ezáltal nehézzé a jó szándékú embereknek 
az igaz Istenre találást. Az igaz Isten olyan, amilyennek Én bemutattam nek-
tek Magamon és a példabeszédbeli tékozló fiú apjának képében.

2. Lelki fejlődésedben megállnod nem is szabad! Nem is lehet! Vagy 
fejlődik valaki, vagy visszafejlődik. Ami él, az nem ismeri benső törvényei 
alapján a megállást! Bensőleg csak irányváltozásokról lehet szó. Amíg ben-
ned Én vagyok az út, igazság, élet, addig fejlődésed töretlen. Én közvetlenül 
is, angyalaimmal is, jó szándékú embertestvéreid által is annyi lehetőséget és 
eszközt nyújtok mindenkor feléd, hogy valóban csak rajtad múlik fejlődésed 
érdekében minden. 

Tehát a szándékod, amelyet naponta fel kell ébresztened magadban - 
legjobb reggel, amikor magad is felébredsz - a döntő! A többi már szinte au-
tomatikus (Márk 4;27-28).

3.  A világvég iszonyatával  kapcsolatban  csak  azt  mondhatom,  amit 
kétezer évvel ezelőtt is, bár kicsit más szavakkal, de lényegében elmondot-
tam: Imádkozzatok a jó halál  kegyelméért!  Mindennap imádkozzatok a jó 
halál  kegyelméért!  A többit  bízzátok  Istenre,  a  ti  mennyei  Atyátokra,  aki 
mindent  úgy rendez,  hogy az Ő gyermekei  számára lélekben gazdagodást 
eredményezzenek mindenkor azok a körülmények, amelyekről nem tehetnek.
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2350.
Kérdező: VOLT BÁTYÁM LEHET AZ ŐRANGYALOM?

1. Beteges állapotom karmikus-e?
2. Bátyám lehet az én őrangyalom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Igen, beteges állapotod karmikus. Ez azt jelenti, hogy neked ebben 

az állapotban, mint  tükörben, meg kell látnod, ki kell gondolnod azt, hogy 
miképpen tudod alázattal feloldani magadban azokat a görcsöket, szorongá-
sokat, félelmeket, nyugtalanságokat, esetleg békétlenséget, amelyek megje-
lennek benned, hogy akadályozzák annak a boldogságnak átélését, amelynek 
már itt a Földön birtokába kell kerülnöd, ha azt akarod, hogy az örök boldog-
ság birtokba vegyen téged!

Ebben óriási segítség minden olyan személy, esemény, ami meg tudja 
érinteni  szívedet,  mert  Én valóban benned élek,  éspedig boldogító  módon 
szeretnék benned élni! De a SZERETET örök törvénye szerint ehhez szüksé-
ged van más szerető szívekre is. Gondolok most az általad említett REIKI-
mesterre, de férjed szerető kezelése is sok kegyelmet közvetít lelked fölerő-
södése érdekében.

2. Bizonyos értelemben lehet bátyád is az őrangyalod. Természetesen 
úgy, hogy olyankor, amikor az ő segítő jelenléte a fontos, akkor kaphat erre 
megbízatást. Ez tehát nem jelenti azt, hogy mielőtt ő meghalt, neked nem lett 
volna olyan szellem-testvéred, olyan őrangyalod, aki Istentől melléd rendelt 
gondviselőd ne lett volna. Volt, van és mindaddig, amíg a földi életedet a te 
mennyei  Atyád fontosnak tartja,  lesz  is  őrangyalod bátyádon kívül  is.  De 
neki lehetősége van segíteni téged olyankor,  amikor ő ezt  jónak látja.  Az 
egész Mennyország örül annak, hogy a mennyei Atya olyannak teremtette 
szellemi teremtményeit, hogy szeretetben, Szentlélekben összefonódva egy-
más örömének is örülni tudjanak, és így együtt, soha véget nem érő, ÖRÖK 
SZERETETBEN vég nélkül tovább fejlődjenek!

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

2351.
Kérdező: TÁRSTALAN  VAGYOK

Túl a hatvanötön vállaljak-e társat magam mellé?
HANG: "Leányom!
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A Biblia szerint egyszer volt olyan az emberiség történetében, hogy Is-
ten embert  teremtett  egy másik  ember  mellé.  Ez  még akkor  volt,  amikor 
ugyancsak a Biblia szerint, az ember még Istennel közvetlenül társalgó, min-
den rossztól érintetlen szellemi lény volt a Földön.

A párválasztást mindenkinek magának kell eldöntenie! Én, Jézus, adok 
bizonyos elveket ezzel kapcsolatban, de minden felelősség titeket terhel e té-
ren is!

Mivel egyedül Isten képes az emberi szívben békét, boldogságot terem-
teni, ezért egy ember számára egy másik embernek csak az lehet a feladata, 
hogy ebben segítse  társát.  Ez  akkor  realizálódik,  ha  olyanok találkoznak, 
akik mindketten  így gondolkodnak: jól jár velem az, akit páromnak válasz-
tottam?  Ismételem:  MINDKETTŐNEK  így  kell  gondolkodnia!  Ezért  az 
okosság és az óvatosság nagyon fontos! Az nem elég, ha csak az egyik gon-
dolkodik így. Az meg főleg nem elég, ha így gondolkodnak mindketten: én 
jól járok ezzel a párommal? Ez a hozzáállás sem fiatal korban, sem idős kor-
ban nem hordozza áldásomat.

Isten mindenkit Önmagára teremtett, és nem egy másik emberre. Csak 
akkor ajánlom, hogy föladd önállóságodat, függetlenségedet, ha ezzel nagyon 
egyetértenek azok, akik legközelebb állnak hozzád.

Légy okos, óvatos, állhatatos, és megkapod az ÉLET koronáját!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

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

2352. A HANG 24-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

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

Több könyvet  elolvastam belőlük,  és  kérdéseimre  megkaptam a vá-
laszt. Sokat tanultam belőle. Másoknak is kölcsönzöm és terjesztem.

Nekem is van egy benső hangom, amely megmondja, mit tegyek, csak 
figyelnem kell rá. Az Úr bennem él, és én az Ő szeretetét szeretném sugároz-
ni embertestvéreim felé, válogatás nélkül. Rájöttem, hogy a szeretet a legfon-
tosabb, és ezáltal már itt a Földön is boldogság tölt el, mert visszahat rám 
százszorosan.

Az Úr Jézus áldja meg, és adjon lelki és testi erőt további közvetítésé-
hez.
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A Váci Megyés Főpásztort is áldja meg az Úr, hogy önt működni enge-
di, és megérti az Úr akaratát.

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

Látja az Egyház, hogy sok ember közeledik az Úrhoz ezen az úton is. 
Ez a fontos!

Szeretettel üdvözlöm

1997. febr. 16.
1151. Bp. F. Józsefné."

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

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

2365. Inárcs
Rákóczi u. 3/b.
                                                                        Dombi Ferenc
                                                             nyugdíjas kisegítő lelkész              

2353.
Kérdező: VAN-E KÖZÖS FELADATUNK?

1. Egy szövevényes álmom magyarázatát kérem a HANG-tól.
2. Megfeledkeztem újjászületésemről. Megbocsátottad ezt?
3. Közös feladatra készítesz bennünket társaimmal együtt?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmodnak nincs a jövőt illetően figyelmeztető mondanivalója. Ál-

mod olyan kiegyenlítő feladatot látott el, amely a benső harmóniád érdeké-
ben szükséges volt. A legtöbb álom olyan, amely bizonyos rendező elv mű-
ködtetését segíti elő bennetek, s így idegileg megerősödve láthattok hozzá 
napi teendőitek elvégzéséhez.

2. Valóban fontos, hogy ünnep legyen számodra az újjászületésed, mert 
ennél nagyobb esemény egyszerűen elképzelhetetlen egy földi halandó életé-
ben. Számomra öröm, hogy észrevetted mulasztásodat, és ez bántott téged. 
Örömömet éreztettem is veled!

3. Ahol nevemben összejöttök, ott mindig különös szeretettel és segítő-
készséggel vagyok jelen közöttetek. Nekem nem intézményekhez, nem sze-
mélyektől függetlenül, csoportokhoz van közöm, hanem személyekhez, em-
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berekhez, akik csoportokat, intézményeket hoznak létre azért, hogy a Velem 
való személyes kapcsolatukat jobban ki tudják fejleszteni magukban. De így 
is mondhatom: Nekem adtok lehetőséget arra, hogy jobban tudjak működni 
Lelkem által bennetek, ha közösséget hoztok létre, ha mintegy intézménye-
sen Nekem szentelitek magatokat.

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

2354.
Kérdező: CSAK A FÖLDÖN ÉLJÜK KÜLÖN-KÜLÖN ÉLETÜNKET?

1. Egy számomra  hiteles emberről és könyveiről kérek véleményt!
2. A klónozással kapcsolatban mi a véleménye a HANG-nak?
3. Összes életünket csak földi értelemben éljük külön-külön?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Sem emberekről, sem emberek műveiről nem mondok soha általá-

nos véleményt. Nem, mert mindenben van olyan, amit helyeslek, és minden-
ben lehet olyan, amit nem helyeslek. Azért van józan eszetek és azért van lel-
kiismeretetek, és azért fejlődő az életetek, hogy mindaddig, amíg alázatosak 
vagytok,  tehát  mindaddig,  amíg  hajlandók  vagytok  leváltani  az  általatok 
meglátott jót egy később meglátott jobbra, biztosítva legyen számotokra az 
igazságban, szeretetben, boldogságban kibontakozó életút. 

A CÉL, vagy ha úgy jobban tetszik, a központ, mindenképpen Én, Jé-
zus vagyok. Én vagyok az Alfa és az Ómega.

Nem kímélhetlek meg benneteket attól a szellemi munkától, amire te-
remtve vagytok. Nem, mert akkor sem önismeretre, sem istenismeretre nem 
tudnátok jutni. Az pedig, aki nem jut el az ön- és istenismeret fontosságának 
felismerésére a Földön, a földi élet után sem tud mit kezdeni önmagával, és 
Isten sem tud mit kezdeni vele az ő érdekében. Legfeljebb azt, hogy vissza-
engedi a Földre ön- és istenismeret-szerzés céljából.

2. A klónozással kapcsolatban valóban igaz, hogy ennek kifejlesztése 
óriási lehetőségeket adna az ártó erőknek arra, hogy még jobban pokollá te-
gyék a földi élet poklát. De attól nem kell tartanotok, hogy bármi vagy bárki 
árthatna valaha is az Isten édes gyermekeinek. Én valóban legyőztem a vilá-
got!

3.  Bizonyos értelemben egyetlen  életetek  van,  az  Isten  által  rólatok 
megálmodott élet, és ezt az egyetlen életet élitek le ti, tisztulni vágyók, a re-
inkarnációkban.
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Ha mint valami helyet érzékeltethetném a szellemvilágot, bár az első-
sorban állapot,  akkor valamiképpen mindannyian bilokációban éltek,  tehát 
egyszerre két helyen. Azért bizonyos értelemben, mert Én, Jézus, mégiscsak 
igaz, hogy helyet készíteni mentem el számotokra!

Ti csak akkor találjátok meg végleges helyeteket, ha e kétszintű létezé-
setek, a földi és az Istenből élő nagy ÉN-etek egybecseng. Azok számára, 
akik itt a szellemi létrendben a szeretet próbáját nem állták ki, csak a földi 
létben van lehetőségük arra,  hogy visszataláljanak igazi  önmagukhoz.  Ezt 
megköveteli Isten szentsége és az ember szabadsága. Amikor ez a Földön 
megtörténik, akkor ezt neveztem újjászületésnek. Furcsa módon ez a Földön 
inkább folyamat, mint állapot, míg itt csak állapot, és olyan állapot, mely fej-
lődési folyamatban véglegesült. A halállal tehát a szeretet fejlődése nem áll 
meg! Soha nem áll meg (1. Jn 3;2)!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2355.
Kérdező: FELELHETEK SZERETTEIMÉRT?

1. Apám ránk hárítja a felelősséget önmagáért.
2. Férjemet hogyan vezethetem Hozzád, Jézusom?
3. Egyik testvéremen tudok-e segíteni?

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

nék,  mert  mindhárom  problémád  gyökere  ugyanaz.  Él  benned  egy olyan 
meggyőződés, hogy felelős vagy másokért, illetve mások magatartása döntő 
lehet kettőnk kapcsolatára. Alaphelyzeted teljesen téves!

1. Akkor tudod csak helyesen szeretni apádat, ha szabaddá válsz tőle. 
A vele való megkötözöttséged sem neked, sem neki nem jó. Neked azért nem 
jó, mert szereteted feléje nem igazságban nyilvánul meg, hanem egy olyan 
elfogultságban, amely az ő önzését erősíti, ahelyett hogy önismeretre segíte-
né. Tehát te egy hamis szeretetet ápolsz magadban, s ez téged boldogtalanná, 
szívedben nyugtalanná tesz.

Neki pedig azért nem jó, mert valóban nem tanul az eddigi szenvedése-
iből. Nem is tanulhat, mert lehetővé van téve számára az, hogy rátok hárítsa 
a felelősséget. Ha azt venné észre, hogy nem zavar benneteket az ő vádasko-
dása, akkor nagyobb lehetősége volna arra, hogy változtasson gondolkodá-
sán, mert különben pórul jár.
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2. Felnőtt embert nem lehet Hozzám vezetni. Én magam sem tudom 
Hozzám vezetni azt, aki nem akar Hozzám jönni. Meg kellene értened, hogy 
mindenki számára az a természetes, ha Hozzám jön, és az a természetellenes, 
ha nem Én vagyok az istene. Ha ezt komolyan elhiszed, akkor már tudni fo-
god, hogy mindaz, aki nem Engem választ, az saját magának ellensége, és 
igazán menekül saját benső békéje, tehát boldogsága elől. Belülről van tehát 
eltájolva, és ezért csak belülről indíthatja el a gondolkodás-átalakítást. 

Kívülről nem lehet senkit megtéríteni, sem eltéríteni. Nincs duálügy 
olyan értelemben, hogy egyik ember felel a másikért! Isten mindenkit Önma-
gára teremtett, és ember embert képtelen boldogítani, legfeljebb csak bódíta-
ni!

3. Testvéreddel kapcsolatban is azt kell mondjam, amit már előzőleg 
mondottam.  Neked csak az a feladatod,  hogy rátalálj  Bennem önmagadra, 
tedd - de Velem – azt, amit reggeltől estig tenned kell, törekedj átélni, hogy 
Én boldogító módon vagyok benned, törekedj feladatokban gondolkodni, és 
nem személyekben, a többi már nem a te dolgod.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

2356.
Kérdező: METTŐL MEDDIG VAGYUNK SZABADOK?

1. Visszatérő álmom az, hogy a Nap lenyugszik és visszajön.
2. A szabad akarat hány éves kortól van?
3. Nevelt gyermekünkre nem tudok jól hatni.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Álmod nem jövődről informál téged, hanem természetednek azt a 

tulajdonságát vetíti eléd e képben, amellyel a csüggedés ellen tudsz küzdeni.
2. A szabad akarat főleg az értelem függvénye, és az emberi felelősség 

alapja. Vannak olyan terheltségek, amelyek képesek akadályozni, sőt meg is 
tudják szüntetni az akarat szabadságát! Ez az oka annak, hogy ember ember 
fölött büntető ítéletet nem mondhat ki Isten szándéka szerint nyugodt lelkiis-
merettel. 

Azok, akik nem tudják kézben tartani magukat, nagyon meg tudják 
nehezíteni mások életét még akkor is, ha ők maguk Isten előtt nem felelnek 
tetteikért, mivel terheltségük révén nem urai önmaguknak.

Ezért olyan fontos az okosság és óvatosság! Légy okos és óvatos, hogy 
minél kevesebb szenvedést tudjon okozni neked fogadott gyermeked! A bün-
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tetéssel semmire sem mész! De ha okos és óvatos leszel vele szemben, akkor 
ez megszünteti benned a felelősség nyomasztó érzését.

3. Az előbb elmondottak alapján csak azt tudom mondani, hogy ne sze-
mélyekben gondolkodj, hanem feladatokban. Természetesen tekintettel kell 
lenned a személyre, de ne az ő kedvét keresve tedd, amit jónak látsz, hanem 
a szíved nyugalmáért tégy úgy, ahogy a lelkiismereted diktálja.

Ha úgy gondolod, hogy szíved nyugalma nevelt gyermeked magatartá-
sától  függ, akkor el  vagy tájolódva! Benső békéje mindenkinek csak attól 
függhet, amiről tudatosan tehet!

Az az igazság, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik, és az 
Istent nem szeretőkkel az Isten sem tud mit kezdeni, azt akarja tudatni vele-
tek, hogy nem szabad nyugtalankodnotok olyasmi miatt, ami rajtatok kívül 
történik. Csak ennek tudomásulvétele érteti meg veletek, hogy Isten nagyon 
is tudta, miért teremtett benneteket boldogságra. Nyilván csak azért, mert ezt 
el is tudja érni mindenki, aki akarja. Egy másik embert sem Isten, sem ember 
nem képes jóra nevelni, ha az illető ezt nem akarja!

Kedves Barátom! Ne érezz felelősséget nevelt gyermekedért! Boldogí-
tód Én vagyok, és senki más!   

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2357.
Kérdező: JÉZUS SZÓL HOZZÁM?

Jézus szólított föl, hogy kövessem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Lelked mélyén ott vagyok veled olyankor is, amikor nem imádkozol. 
Ha adtál volna lehetőséget Nekem arra, hogy reggeli imádban szóljak hoz-
zád, akkor kifejtettem volna azt, hogy mit értek a felszólítás alatt: kövess En-
gem.

A HANG 1. könyvben tanítalak benneteket arra, hogy hogyan tehetitek 
lehetővé magatok számára azt, hogy a saját szavaitokkal szóljak hozzátok. 

Nekem mindig olyan mondanivalóm van számodra is, ami téged épít, 
buzdít, vígasztal. Oly nehezen hiszitek el, hogy Én bennetek élek! Az ősel-
lenségnek oly könnyen elhiszitek, hogy csak magatok mondjátok magatok-
nak azt, ami épít, buzdít és vigasztal. Ő oly könnyen el tud bizonytalanítani 
benneteket, ha nem éltek hitből.

Te legjobban és legboldogítóbban akkor tudsz követni  Engem,  ha a 
párbeszédimában felveszed Velem az élő kapcsolatot.
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Nem valami  különleges tetteket  kívánok Én tőled,  csupán azt,  hogy 
higgy Bennem, és amit teszel, azt hidd el, hogy Velem teszed, ha a szándé-
kod jó!

Az igazi élet, csakúgy, mint a boldogság, nem kívülről tapasztalható, 
hanem benn, lelked mélyén!

Azért kérem tőled a párbeszédimát, mert ez hitednek nemcsak próbája, 
de erőforrása is!

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

2358.
Kérdező: LEHETNEK A TÚLVILÁGON GYERMEKEIM?

1. Két visszatérő álomról kérdezem a HANG-ot: 
a/ Túlvilágon vannak gyermekeim.
b/ Templomban áldozáskor Jézust vettem magamhoz.

 2. Egy harmadik álmom: angyalok közé kellett ülnöm.
HANG: "Leányom!

1. Visszatérő álmaid semmi mást nem jelentenek, mint meg akarnak 
erősíteni téged abban, amit egyébként is tudnod kellene.

Mindenkinek vannak gyermekei odaát olyan értelemben, hogy szinte 
minden ember volt valamikor szülő, és voltak gyermekei, akik már természe-
tesen nem a Földön élnek.

Az is nyilvánvaló, hogy aki szentáldozáshoz járul, az a szentostyával 
Engem vesz  magához,  mivel  tisztán  és  világosan  megmondottam nektek, 
hogy az Én testem valóban étel! Az utolsó vacsorámon ezt a kezemben lévő 
kenyérre mondottam, és azt is hozzátettem, hogy ti is cselekedjétek ezt.

Ha élő hittel szemléled ezeket az álmokat, akkor nem találsz ezekben 
semmi rendkívülit.

2. E másik álmod sem jelent mást, mint azt, hogy lelked mélyén ott a 
vágy, hogy angyalaim társaságában találd meg helyedet.

Még mondok valamit az álmokról. Nem szívesen mondom el, fejtem 
meg álmaitokat, mivel a legtöbb esetben hetek múltán, mikor megkapjátok a 
válaszomat, akkor már legtöbb álom elvesztette aktualitását.  Magatok pró-
báljátok megfejteni az álom-szimbólumokat, hogy ezek gyakorlatilag is fel-
használhatók legyenek számotokra.

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

2359.
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Kérdező: FIAM MUNKAKERÜLŐ, ÉS MEGLOP
Munkakerülő fiam elől hogyan zárjam a lakást?

HANG: "Drága Gyermekem!
Hidd el, hogy nem te tehetsz arról, hogy fiad olyan, amilyen. Az okos-

ság és  óvatosság mindenkivel  szemben kötelez,  tehát  fiaddal  szemben is. 
Feltétlenül le kell cserélned a zárat, és minden olyan technikai eszközt igény-
be kell venned, amivel akadályozni tudod, hogy tudtod és akaratod ellenére 
bejuthasson hozzád. Ez nem szeretetlenség! Pontosan az a szeretetlenség, ha 
nem teszel meg mindent azért, hogy akadályozd meg őt abban, amit rossznak 
tartasz. A fizikai erőszakon kívül mindent nemcsak szabad, de kell is alkal-
maznotok azok ellen, akik megnehezítik életeteket.

Az, hogy emellett imádkozol is érte, természetes. De az óvintézkedé-
sek elmulasztása a te lelkiismeretedet terheli. Senki nem lehet jogosan bűnré-
szes azzal az indokkal, hogy ő anya! Azt ne várd Istentől, amit neked kell 
megtenned!

Szeretlek téged is, fiadat is. Ezért diktáltam számodra a fenti sorokat.
Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2360.
Kérdező: MEGKÖTÖZÖTT VAGYOK, ÉS VÁROM JÉZUST

1. Hogyan tovább?
2. Várom Jézus eljövetelét.
3. Nem tudom elfelejteni azt, akit szeretek.

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

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

Ha reggeli  imádban  átgondolod,  hogy mit  kell  aznap tenned,  akkor 
hidd el, hogy holnapra is lesz elvégzendő feladatod, és utána is mindaddig, 
amíg a te mennyei Atyád ezt jónak látja. Ha aztán már megelégelte földi za-
rándoklásodat, akkor elszólít a Földről, s ezzel vége is minden földi problé-
mádnak.

Azért tartom nagyon fontosnak, hogy praktikusan, napra készen gon-
dolkodjatok, mert fantáziátokra tud hatni a Sátán, és ezt legjobb nem lehető-
vé tenni számára.

2. Ne az eljövetelemet várd, hanem a jelenlétemet vedd észre! Jelen va-
gyok a szívedben!  Ha vállalod  a  párbeszédimát,  akkor  lépten-nyomon ta-
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pasztalhatod, hogy együtt tesszük azt, amit te jó szándékkal teszel. Jelen va-
gyok minden rászorulóban is! Most nem az anyagi rászorultságra gondolok, 
hanem a szellemi, lelki rászorultságra. Környezetedben is megtalálod azokat, 
akik megértést, jó szót, biztatást várnak tőled. Amíg csak magaddal vagy el-
foglalva, addig mindig ott ólálkodnak körülötted az ártó erők. Velem légy el-
foglalva! Másokkal légy elfoglalva, s csodálatosan fogod tapasztalni,  hogy 
valóban önmagadra találtál.  Az igazi  élet  megnyerésének élet-elvesztés  az 
ára!

3. Persze, hogy nem tudod elfelejteni azt, akivel már nem kellene any-
nyit foglalkoznod. Nem is lehet senkit direkt  elfelejteni, csak indirekt! Tehát 
le  kell  foglalnod magadat  olyasmivel,  aminek  halálod  óráján  majd  örülni 
fogsz.  Vigasztald a szomorúakat,  látogasd a betegeket,  tégy rendet magad 
körül, vedd észre, hogy hol és kin kell segítened. Csak így kerül ki gondola-
taidnak fókuszából az, aki többet árt különben neked, mint használ.

Te vagy olyan okos, hogy tudsz megfelelő programot adni magadnak 
minden áldott nap. Én pedig szeretlek téged annyira, hogy tudok megfelelő 
erőt és biztatást adni minden Általam megáldott napon!"
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!

******************************************************
2361.
Kérdező: AUTOMATIKUS ÍRÁSRÓL

1. A szellemvilággal szeretnék pozitív módon kommunikálni!
2. Az automatikus írás jó eszköz-e fejlődésem érdekében?

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

szellemvilág irányában. Ti, anyagbazárt szellemek, lelketek mélyén hordjá-
tok azt a honvágyat  az örök haza után, amely tapasztalatilag  igazolja nek-
tek, hogy nincs, nem is lehet örök hazátok a Földön. 

Abban a korban, amelyben most éltek, különböző ártó erők mindent 
elkövetnek, hogy a rajtatok kívüli világra irányítsák figyelmeteket. Érdekes 
és sokszínű káprázattal akarnak bódítani benneteket, hogy másképpen akarja-
tok boldogok lenni, mint azt mennyei Atyátok megálmodta rólatok.

E kívülről jövő érdekességek közé tartozik többek között az automati-
kus írás is. Rövid távon érdekes és bódító, hosszú távon zsákutca. Felkínál 
egy érdekes, könnyűnek tetsző módszert olyan cél elérésére, amely csak fá-
radságos, áldozatos szeretet útján érhető el. Vagyis azt, hogy boldogságra és 
mások boldogítására jussatok, MEGTÉRÉS NÉLKÜL!
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Drága Gyermekem! A zsoltárok nagyon szépek! Az egész Biblia nagy-
szerű, szent könyv. Megvan benne minden,... meg az ellenkezője is! Ha való-
ban boldog akarsz lenni, és nem akarod megfelelő áldozatvállalás nélkül el-
érni azt, amit csak kemény szellemi munkával lehet elérni, akkor kezdd el ta-
nulmányozni a négy evangéliumot,  szerezd be magadnak a ti országotokban 
egyedülálló "Merre menjek?" című hittankönyvet, melyet sem könyvesbol-
tokban, sem plébániákon meg nem kaphatsz, de ha utánajársz, megszerez-
hetsz, kezdd el a párbeszédimát magadévá tenni, és  keresd meg azt az egy-
két jó szándékú társadat, akivel rendszeresen össze tudtok jönni nevemben, 
tehát Jézus nevében.

Ha ezt megteszed, akkor elindultál boldogságod elérésének útján, ak-
kor úgy kerültél kapcsolatba a szellemvilággal, hogy nem kell félned az ideg-
összeomlástól, s Én, Jézus, biztosítani tudom számodra azt a szívbékét, ami 
itt a Földön az elérhető legnagyobb boldogság!

Angyalaim alig várják, hogy segítsék, erősítsék benned azt az elhatáro-
zást és annak kivitelezését, amely lehetővé teszi Számomra, hogy általad és 
veled boldog EGYSÉGBEN tudjak úgy működni,  hogy a  szellemvilággal 
való kapcsolatod, egyben a földi életed józan, normális, gyakorlati szeretet 
által megszentelődjék.

Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak
SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2362.
Kérdező: CSALÓDOTT VAGYOK A TANFOLYAMOK UTÁN
 1. Különböző ezoterikus tanfolyamok elvégzése után is 

  bizonyos csalódás él bennem.
          2. Egy csodás kereszt-látomás után szeretnék reális maradni!
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Azok a tanfolyamok, melyeket elvégeztél, olyan eszközök, amelyek 
nem pótolhatják a lényeget, csupán pótcselekvésekre használhatók a lényeg 
nélkül. Mi a lényeg?

Felvállalása a gondolkodás-átalakításnak! Ennek pedig feltétlen feltéte-
le: rendszeres tanulmányozása az evangéliumaimnak, az ezekben foglaltak-
nak megbeszélése Engem szerető és kereső emberekkel, és a párbeszédimá-
ban, tehát élő hittel Hozzám emelni a lelkedet. 
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Ha ezeket vállalod, akkor a különböző ezoterikus tanfolyamok nagy-
szerű eszközöknek bizonyulnak arra, hogy szívbékédet megtaláld, s mások-
nak is eredményesen mutasd a Hozzám vezető utat. 

De ha nem vállalod, akkor egy idő után magad előtt is lelepleződsz, 
és belátod, hogy az elvégzett tanfolyamok által nem váltál hiteles emberré, és 
pótcselekvések irányába visznek ezek a különben nagyon is alkalmas eszkö-
zök annak az útnak a vállalására, amellyel Én, Jézus, magamat azonosítot-
tam, amikor ezt mondottam: "Én vagyok az ÚT!"

A tanulás és a józan imádkozás tehát az a sínpár, amelyen biztonságo-
san  tud  haladni  életednek  vonata,  amely boldogságod  hordozója.  Minden 
más úton ki vagy téve a kisiklás veszélyének. A gondolkodás-átalakítás és a 
józan imádság  útján soha! Ez az egészséges ALÁZAT útja!

2. Látomásodat Tőlem, Jézustól kaptad! Soha nem fogod elfelejteni! 
Bizonyos értelemben neked Veronika kendőjévé kell válnod, hogy verejtékes 
arcomat, amely időnként annyira szomorú, Irántam való szereteteddel megtö-
röld. Valóban az olyan utolsó időket élitek,  amelyet Én éltem, amikor ke-
resztutamat jártam, amikor a kereszten függtem. Az idő betelt. Megváltáso-
tok közel van már! Vállaljátok föl életemet, halálomat, hogy dicsőséges fel-
támadásomnak is részesei lehessetek!
                                    Megáldalak 
   SZÍVEM KIMONDHATATLANUL NAGY SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2363.
Kérdező: SZÁMOKKAL ÁLMODTAM

1. A 2000-es számmal álmodtam.
2. Egy nagy négyzetben 58-as számot láttam.
3. Természeti katasztrófát láttam készülőben,
     amely imám hatására visszahúzódott.

HANG: "Kedves Barátom!
Egy óriási tisztulási folyamat indult el útjára a Földön. Az események 

felgyorsulnak. Már régen kezelhetetlenné váltak azok az erők, amelyek képe-
sek az egész földi létet romba dönteni. Valóban az ima az egyetlen erőkisu-
gárzás,  amely fékezni  tudja azt  a katasztrófát,  amely fenyeget benneteket. 
Nagyon hinnetek kell abban, hogy az imának csodálatos pozitív kisugárzó 
ereje van. Ha még bizonyos böjttel is összekapcsoljátok imáitokat, akkor a 
sátáni erők elgyengülnek elsősorban bennetek, és természetesen körülöttetek 
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is. Körülöttetek mindenképpen annyira, hogy leoldódik rólatok az a félelem, 
amely különben jogosan borítana el benneteket.

Értsétek meg! Még nekem is, Jézusnak, életfontosságú volt az imád-
ság! Hogyne lenne nektek is az! A kegyelmi életnek ez az atombombája! A 
legnagyobb pusztító erőknek is képes gátat vetni! De tudnotok kell, hogy az 
imádság nem bizonyos szavak lélek nélküli verklizéséből áll.

Azért  nyújtom ma,  az utolsó  időkben nektek a  PÁRBESZÉD-IMÁT, 
mert ezt látom ma legalkalmasabbnak arra, hogy ne szent szavak üres szajkó-
zása legyen az imátok, hanem olyan személyes beszélgetés Velem, ami való-
ban képes építeni, buzdítani és vigasztalni benneteket. De ennek az imának 
van egy nélkülözhetetlen feltétele. Ez pedig az, hogy kérve a Szentlélek böl-
csességét, komoly szellemi munkával mélyüljetek el evangéliumaimban, és a 
gondolkodás-átalakítás alázatos felvállalásával tegyetek rendet fejetekben.

Nagyon szeretnélek megmenteni benneteket, de ezt nélkületek nem tu-
dom megtenni!

Édesanyám  a  BÉKE  KIRÁLYNÉJA!  A  szívetek  békéjének  a  KI-
RÁLYNÉJA! Azt a feladatot kapta Atyámtól, Atyátoktól, hogy megvalósítsa 
szívetek békéjét. Ennek feltétlen feltétele az, hogy legyetek nyitottak afelé a 
Szentlélek felé, akinek templomai vagytok!

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2364.
Kérdező: JÖVŐMRŐL, FÉRJEMRŐL

1. Lesz-e a jövőben állásom? Legyek optimista?
2. Hibáimat hogyan formáljam át?
3. Ateista férjem miért zárja le magát?

HANG: "Drága Gyermek!
1. Amíg hiszed azt, hogy a szívedben élek, addig feltétlenül legyél de-

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

Én egy fillér nélkül indultam el bebizonyítani a világnak, hogy Isten 
ura a körülményeknek is, amikor az övéiről van szó! De az ég madarai és a 
mezők virágai is mind erről beszélnek!

Míg a fantáziálás nem más,  mint  bizonyos sikerélmények átélése az 
álomvilágban, addig az a józan jövőt tervezés, amely a jelen megszentelésé-
re, az itt és most elvégzendő feladatokra koncentrál, és szabaddá igyekszik 
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válni mindentől, ami ezt akadályozza, nagyon lehetővé teszi Számomra azt, 
hogy békét teremtsek a különben nyugtalanságra hajló szívben.

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

2.  Hibáid rámutatnak  azokra a karmikus  görcsökre,  amelyeket  azért 
hoztál le a Földre, hogy elkezd föloldásukat. A hibák felismerése mindig a 
helyes önismeret jele. Helyes önismeret nélkül nincs helyes istenismeret sem. 
Mindenképpen vállalnod kell azt, hogy hibákkal kell együtt élned. Ez nem a 
hibákba való belenyugvást jelenti, hanem azt, hogy ismerve hibádat, mások 
hibáival szemben mindig alázatos magatartást tanúsíts. Ha ez véreddé válik, 
akkor az Én erőm leoldja rólad azokat a hibákat, terheltségeket, amelyek már 
nem viszik előbbre lelked fejlődését.

Lehet, hogy furcsán hangzik számodra az, hogy nem erényeidre, hanem 
hibáidra mondottam, hogy előbbre tudják vinni lelked fejlődését, de ez így 
van! Csak az alázat útján képes fejlődni a Földön minden anyagba zárt szel-
lemi lény, minden ember!

3. Általában az, aki ateistának vallja magát, egy olyan torz istenképpel 
rendelkezik, amilyen a valóságban tényleg nincs is. Tehát jogosan vallja ma-
gát ateistának. 
Aki viszont nyugtalanná válik olyankor, amikor valamelyik gyermekem Is-
tenről beszél, az attól tart, hogy saját torz istenképe mások előtt is leleplező-
dik, s neki színt kell vallania arról, hogy akar vagy nem akar lelkileg fejlődni. 
Ezek az ateisták e leleplezéstől félnek.

Azon pedig ne csodálkozz, hogy a legtöbb ember, főleg ha férfi, nehe-
zen akarja beismerni, hogy ő gyáva. Pedig a legtöbb az!

Ne erőltess semmit! Ha van jó szándék párodban, akkor előbb-utóbb 
meg fogja találni azt a módot, hogy különösebb presztízs-veszteség nélkül 
hitvallást tegyen Mellettem.

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

2365.
Kérdező: NEM VÉD JÉZUS A KÍSÉRTÉSEKTŐL

1. Miért nem véd Jézus jobban a kísértő támadásai alatt?
2. Nem lelki társam az, akit annak gondoltam évekig?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Három dolog a fontos számodra e kérdéseddel kapcsolatban. 
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a/ Légy tudatában gyengeségednek. b/  Légy tudatában annak, hogy az Én 
szeretetem mindig töretlen irántad. c/ Fontosabb az, hogy az Enyém vagy, 
mint az, hogy milyen vagy.

Ha e három szempont kitisztul benned, akkor eljutsz az alázatnak arra 
a szintjére, amelyben már át tudod venni Tőlem mindenkor azt az erőt, amely 
győzelemre segíthet téged. Nem sokat ér az a győzelem, ami a másik terüle-
ten vereség. Nincs nagyobb győzelem annál,  mint amikor valaki senkinek 
tudja magát Nélkülem! 

Ha ez  megvilágosodik  előtted,  akkor  megérted azt  a  kijelentésemet, 
hogy nem az egészségeseknek van orvosra szükségük, hanem a betegeknek, 
és Én nem a gőgös igazakat jöttem hívni, akik úgy gondolják, hogy nincs is 
szükségük bűnbánatra, hanem azokhoz jöttem,  akik bűnösségük tudatában 
soha nem törnek pálcát mások felett, s alázattal hajtják meg fejüket életük 
keresztje előtt, mert tudják, hogy üdvösségük váltsága függ rajta!

2. Lelki társad csak az lehet, aki Nekem is lelki társam! Ebben a mon-
datban minden benne van a jövődet illetően is!

Megáldalak az ALÁZAT és az ERŐSSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2366. 
Kérdező: Egy imacsoport nevében kéri valaki a HANG-könyvek leállítását.
HANG: "Kedves Testvéreim!

Szívem előtt nagyon kedves a ti kis imacsoportotok. Buzgó imáitokkal 
sokszor befolyásoljátok a földi események menetét. Bár több testvéretek tud-
na ilyen buzgó lelkiéletben ilyen adottságokat tanúsítani az általa jónak tar-
tottak akarásában.  Ti  valóban odaadottnak mutatkoztok az általatok  jónak 
tartottak akarásában. Viszont előbb-utóbb szembe kell néznetek azzal a kér-
déssel, hogy az általatok jónak tartottak egyeznek-e az Általam jónak tartot-
tal. Erre a kérdésre csak akkor kaptok választ, ha nagyon komolyan, nyitottan 
és folyamatosan az Engem megismeréssel kezdtek el foglalkozni.

Bármennyire  hihetetlen,  de  Én mindenki  számára  megismerhető  va-
gyok, ha kellő nyitottsággal és szívében szerető akarással fordul Felém vala-
ki. Aki viszont ezt teszi, az számíthat arra, hogy ez a munkája a földi életén 
túl,  az  örökkévalóságban is  folyamatosan  tartani  fog.  Azért  folyamatosan, 
mert Én nem egy befejezett tartalom vagyok a megismerni vágyók számára. 
Nem vagyok olyan, mint egy vödör víz, amelynek tartalma annak vizsgálatá-
val és kimerítésével befejeződhet. Én kimeríthetetlen vagyok! Ez a kimerít-
hetetlen szeretetem indít arra, hogy értetek, emberekért mindent megtegyek, 
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amit Én megtehetek. Ezért szólalok meg minden időben azok lelkében a lel-
kiismeret szavaként, akik erre a kapott karizmájuk révén alkalmasak. A jövő-
ben is meg fogok szólalni mindazokon keresztül, akin keresztül csak tudok. 
Az evangéliumomban olvashatjátok, hogy  megmondottam:
 "Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" (Máté 28;20). Szeret-
ném, ha elhinnétek, hogy nemcsak veletek vagyok, hanem arról is gondosko-
dom, hogy szavaimat eljuttassam hozzátok. Csak rajtatok múlik, hogy meg-
halljátok. "Akinek füle van a hallásra, hallja meg"(Márk. 4;9)!

Vagy úgy gondoljátok,  hogy némán élek közöttetek,  és már  semmit 
nem mondhatok nektek? Az édesanya is szól a gyermekéhez, ha látja, hogy 
az kárt akar tenni magában. Ti az Én gyermekeim vagytok, mert az Atya ne-
kem adott benneteket, embereket, és ti folyamatosan akartok kárt tenni ma-
gatokban. Ennek eredménye az, hogy a lelketek szenved kárt.

Mindez abból az alapállásból ered, hogy Engem nem megismerni akar-
tok, mint Utat, mint Igazságot és mint Életet, hanem hozzáigazítani ahhoz az 
elképzeléshez, ami Rólam bennetek él.

Kedveseim! Megfedditek a HANG médiumát, miszerint az általa a 9-
dik kötetben leírtak nem lehetnek az Én szavaim, mert Én ilyet nem mondha-
tok. Meg kell mondanom nektek, hogy mindez nemcsak a 9-dik kötetre al-
kalmazható, hanem a ma már megjelent 1-21-ig való kötetek mindegyikére. 
Mert mindegyikben ugyanazt az erkölcsi tartalmat írattam a médiumommal. 
Lényegileg ugyanazt, mert a levélírók többsége ha csak az 1-10-ig megírt kö-
teteket olvasná el, s szívlelné meg, úgy alapvető kérdésük már nem is marad-
na.

Végtelen szeretetem indít arra, hogy újból és újból ismételve mondjam 
ugyanazt a lényegi tartalmat személyre szólóan. Ugyanúgy személyre szóló-
an, ahogy ti a felszólításotokat tettétek "Ferenc atyának" címezve, miszerint 
felelősségét átérezve hagyjon fel ezzel az egyházától idegen tevékenységgel. 
Meg kell mondanom nektek, hogy a Földön, köztetek való működésemkor az 
Én egyházam, a zsidó egyház volt az, amelyik minden eszközzel el akart térí-
teni attól a tevékenységtől, amit az Atya Rám bízott. Végül is az Én egyhá-
zam volt az, amelyik keresztre juttatott. Mert nem ismertek fel, ahogy ti sem!

Kétezer évvel ezelőtt ugyanazzal a váddal illettek a farizeusok és a fő-
papok,  amivel  ti  vádoljátok  "Ferenc  atyát".  Azzal  vádoljátok  őt,  hogy a 
HANG-ban leírtak nem találhatók az evangéliumaimban. Ez egyrészt nem 
igaz azok számára, akiknek van fülük a hallásra, másrészt pedig a gondolko-
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dás nem takarítható meg azok számára, akik Rám és Nekem akarják szentel-
ni magukat.

Annak idején szinte minden szavam ostorcsapásként hatott a főpapok, 
a farizeusok és a hatalmasságok lelkére. Nem is hitték el, hogy Én vagyok a 
várva várt  KÜLDÖTT,  FÖLKENT, a KIRÁLY, a MESSIÁS. Olyanokat 
mondtam nekik szinte minden szavammal, amelyek nem voltak benne az ősi 
szent iratokban. Pedig azt is megmondtam, hogy nem eltörölni jöttem a tör-
vényt, hanem betölteni (Mt 5-17).

Azt is mondtam, hogy gondolkodás-változtatásra van szükség ahhoz, 
hogy Engem befogadni tudjatok.

Ez volna ma is a kérésem felétek, hogy lelketek a bódultság állapotából 
a boldogság állapotába léphessen."
(Jézus szavai Szabó Jánoson, a prófétaiskola egyik résztvevőjén  keresztül)
A HANG-médium utóirata:

Jelenleg 2353 levélre válaszolt általam a bennem megszólaló HANG. 
E levelek tele vannak Istent dicsőítéssel és hálával a HANG-könyvek miatt. 
Tudom, hogy Jézus mondja azt,  amit  belül hallok. Az én Egyházamban a 
magán-kinyilatkoztatásokat csak annak kötelessége elhinni, aki kapja. De an-
nak kötelessége! Tehát Istennel, Egyházammal és önmagammal kerülnék el-
lentétbe, ha megfogadnám azok tanácsát,  akik le akarnak állítani,  akik azt 
akarják, hogy ne mondjam azt, amit nekem mondanom kell! Lényegében te-
hát az akarják, hogy elkárhozzam! Bocsássanak meg, de nem járok kedvük-
ben.

Testvérem azért vállalta, hogy a benne megszólaló Jézus szavait köz-
vetíti a bírálók felé, mert én kicsit úgy gondolom, hogy nem csupán rosszin-
dulat vezette a bírálókat, hanem inkább jó szándékú tévedésben vannak.

Meg kell mondjam, sok reményem nincs. Eddig még egyetlen Jehova-
tanút sem tudtam felvilágosítani tanulékonyságra alkalmatlan lezártságuk mi-
att. Jézusnak sem sikerült feltörnie a farizeusok lezártságát. Negyvenöt éve 
foglalkozom a teológiával. Egyházamban mindazt, ami Jézussal igazolható, 
szívvel-lélekkel szeretem. Könyveimben egyetlen olyan kitételre sem tudott 
senki rámutatni,  ami Egyházam tanításával ellenkezne. Eddig a 2354 levél 
közül összesen hat volt negatív tartalmú. (Ez a 2354-dik levél a hatodik). Eb-
ből kettő volt olyan, akik a katolikus egyházhoz tartózónak gondolták magu-
kat, s hiányolták, hogy könyveimben nincs püspöki ajánlás. A mostani bírá-
lókról nem tudom, hogy milyen felekezethez tartoznak, de nem is tartom lé-
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nyegesnek, mivel Isten országa nem ismer felekezeteket, csak Isten gyerme-
keit.

Azért egy kicsit bízom jó szándékotokban! Feri bácsi! 
*******************************************************

2367.
Kérdező: BÁNT, HOGY GYERMEKEM SZEKTÁBA JÁR

1. Gyermekem a Hit gyülekezetébe jár.
2. Engem nyomaszt, ha templomba járok.
3. Nagyon szeretem a Szűzanyát.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Írod, hogy az anyai ösztön olyan erős benned, hogy emiatt boldogta-

lan vagy, ha gyermeked nem olyan, mint te szeretnéd.
Tudom, hogy könnyű azt mondani, légy szabad gyermekedtől, de en-

nek megvalósítása szerinted, éppen az anyai ösztön miatt, nem megy neked.
Nálad a hittel van baj! A hit pedig csak úgy növelhető, ha valaki értel-

mével és akaratával egyaránt beszáll,  nekifeszül ennek növelésére. Bizony 
pár percet naponta szánnod kell arra, hogy próbáld megmagyarázni magad-
nak, mennyire fontos, hogy el tudd hinni azt, amit szíved nyugalma érdeké-
ben el kell hinned. Nevezetesen azt, hogy gyermeked az Én gyermekem, és 
attól, hogy te aggódsz érte, ő ettől se jobb, se rosszabb nem lesz, de te tönk-
remehetsz benne.

Te félted őt a Hit gyülekezetétől. Te a saját templomodba sem jársz, 
mert az nyomaszt téged, ha ott többen is vannak. 

Drága Gyermekem! Te magad is érzed, hogy a te lelked is gyógyulni 
kíván! A magad számára is kérned kell olyan gyógyító erőket, amelyek által 
elviselhetőbb tudsz lenni legalább önmagad számára. 

Én hiába szeretlek téged, ha te nem szereted helyesen önmagadat. A 
Bennem élő szeretet lényegében Engem boldogít. Ha fel tudnád szítani ma-
gadban, ha arra tennéd a hangsúlyt, hogy feladatokban gondolkodj gyerme-
ked irányában is, akkor, ha nem is máról holnapra, de előbb-utóbb feltétlenül 
birtokába kerülnél annak a szabadságnak, amely nélkül Lelkem semmit sem 
tud tenni bennetek a ti boldogságotok érdekében. A boldogságnak ára van!

A Hit gyülekezetében már sok embert öleltem szívemre, és még többet 
szeretnék. A világon nincs olyan gyülekezet, ahol a jót ne lehetne elrontani. 
Ezt természetesen a te vallásodban is és más gyülekezetekben is megtapasz-
talhatod. De óvni valakit attól, hogy olyan gyülekezetbe járjon, ahová járva 
meggyőződése szerint bensőleg erősödik, hát bizony, ez nem bölcs dolog.
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Gyermeked boldogsága nem a te elgondolásaidtól függ. Boldoggá min-
denkit csak Én, Jézus tehetek. Ezt lehet kívülről könnyíteni vagy nehezíteni, 
de sem leállítani, sem kényszeríteni nem lehet.

2. Azt megértem, hogy nyomaszt, ha a te vallásod templomában tömeg 
vesz körül. Ennek pszichikai és értelmi oka van. Értelmi oka az, hogy nem 
ismered jól, mi történik a szertarások alatt az oltárnál. Pszichikai oka pedig 
ebből adódik. Értelmes ember értelmetlenséget nem tud nyugodt lélekkel so-
káig csinálni. A gyógymód tehát világos: utána kell nézned, hogy mi történik 
a szertartások alatt, és nem azzal kell foglalkoznod, hogy kik vesznek körül.

3. Az nagyon jó, ha tiszteled Édesanyámat! Ez feltétlenül áldást jelent 
számodra.  De ne hidd, hogy Édesanyám igényli  a tiszteletet.  Amennyiben 
mégis igényli, ezt csak azért teszi, mert tudja, hogy ezzel ti lesztek gazdagab-
bak lelkileg.  Hidd  el,  hogy a  Hit  gyülekezetében  is  a  legtöbben  tisztelik 
Anyámat! Csak nem istenítik, mint a te vallásodban teszik annyian. 

Sajnos, a katolikus vallásban nagyon eltorzították a Mária-tiszteletet. 
Így két fókuszú lett sok ember vallásos élete. Ez egyáltalán nem okoz örömet 
Édesanyámnak. Az Ő leghőbb vágyai közé tartozik az, hogy Engem, Jézust, 
állítsatok életetek egyetlen fókuszába!

Mária kimondhatatlanul szeret benneteket, de nem azért, hogy elsősor-
ban Hozzá forduljatok, hanem azért, hogy Velem kapcsolatba kerüljetek!
    Drága Gyermekem! Megáldalak a SZABADSÁG  LELKÉVEL!"

******************************************************
2368.
Kérdező: KI LEHET AZ ŐRANGYALOM?

1. A REIKI által segítek másokon. Helyes úton járok?
2. Rendezi akarom hivatalosan is kapcsolatomat.
3. Édesapán lehet az én őrangyalom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Feltétlenül helyes az, ha valaki a szolgáló szeretet útját járja! Azt 

azonban tudnod kell, hogy a jónál van jobb, a helyesnél van helyesebb. A 
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ne légy soha megelégedve azzal, ha olyas-
miben engednek segíteni csupán, ami úgyis elmúlik. Ilyen pl. a testi gyógyí-
tás. A testi gyógyítás csak eszköz lehet arra, hogy rátérj a lényegre. A lényeg 
pedig a Velem való élő találkozás. Itt a Földön hitben, majd a földi élet után 
színről színre. Csak olyan gyógyulásnak van értelme, amely a felelősségtuda-
tot is növeli, tehát tudatosítja a meggyógyultban azt, hogy számadással tarto-
zik a gyógyulásáért.
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2. Ebben a témában is azt tudom mondani, hogy nagyon okosan jársz 
el. Az Én Lelkem a REND Lelke! Isten és emberek előtt egyaránt RENDE-
ZETTÉ kell válnod! Így lesz a földi életed megfelelő ugródeszka a boldog és 
rendezett örökélet felé.

3. Édesapád kaphat engedélyt arra, hogy gyakran segítsen téged a lelki 
fejlődésed útján, de nem úgy, mint őrangyalod, hanem úgy, mint akit őran-
gyalod is megkér erre. Őrangyalok soha nem származnak a földi élet közvet-
len vérségi kapcsolatából. Ez nem von le semmit abból, hogy édesapáddal 
nem lehetnél, az ő halála után is, közvetlen kapcsolatban. Ő segíthet téged, 
ha az őrangyalod is jónak látja ezt. De jelenlegi őrangyalodnak neve: PERTI-
NAX = MEGINGATHATATLAN.

                     Megáldalak a HŰSÉG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2369.
Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL

1. Isten gyermeke vagyok?
2. Álmomban szőlőt rendeztem.
3. A meditációimról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nemcsak gyermeke vagy Istennek, hanem  édes gyermeke! Neked is 

szól,  amit  többször  olvashatsz  a  HANG-könyvekben:  Nem úgy szeretlek, 
mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon. Ezért van belőled EGY! 

Drága Gyermekem! Soha ne kérdőjelezzétek meg az Én szeretetemet! 
Az Isten szeretete soha nem függeszthető fel! Még akkor is szeretlek benne-
teket, ha hűtlenek vagytok Istenhez, Hozzám, Jézushoz! Én annyira EGY va-
gyok az Atyával és a Szentlélekkel, hogy semmit nem csinálunk egymás nél-
kül! Isten hűsége tehát töretlen! Ez nem attól függ, hogy te vagy bárki méltó, 
vagy nem méltó erre! Nem azért szeretlek benneteket, mert jók vagytok, és 
nem azért vagy te sem édes gyermeke Istennek, mert te jó vagy, hanem azért, 
mert az Isten JÓ! Még az elkárhozottak is Isten jósága által léteznek! Szen-
vedéseiket saját maguk idézik elő maguknak!

2. Álmod nagyon pozitív. Ehhez nem kell külön magyarázat. Aki álmá-
ban gyomlál,  rendez,  szépít,  az  a tudattalanjából  olyan jelzést  kap,  amely 
benső értékeit díjazza! Adj hálát azért, hogy te nemcsak a felszínen élsz Ér-
tem, hanem lelked legmélyén is elfogadtál Engem!

3. A meditációk addig jók, amíg nem parttalanok! Az irányított meditá-
ciók azok, amelyek meg tudnak óvni benneteket az ártó erők zavaróállomá-
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saitól! Ezeknek az ártó erőknek semmi sem szent! De tehetetlenek akkor, ha 
kéritek angyalaimat, és már a meditáció előtt lelkileg pozitív irányba álltok 
be. Tehát, ha olyan célt tűztök ki magatok elé, amely Velem kapcsolatos.
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2370.
Kérdező: KAPCSOLATAIMMAL GONDBAN VAGYOK

1. Jelen kapcsolatomat hogyan tudom rendezni?
2. Mivel segíthetem leendő gyermekemet?
3. Családommal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A múlt ismerete és a jövő tervezése mindig csak a jelen rendezése 

érdekében jöhet számításba.
Előző életedből azt hoztad magaddal javításra, amiről megállapíthatod, 

hogy a jelenben nyugtalanítja szívedet. 
Feltétlenül fontos számodra egy radikális megtérés!
Radikális megtérés alatt nem a részletekkel történő foglalkozást értem, 

hanem egy olyan komoly döntést, amely szerint egyszer s mindenkorra elha-
tározod, hogy elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak, és ezt annyira 
komolyan gondolod, hogy azt a napot, amikor illő bűnbánatban ezt a döntést 
meghozod, a legnagyobb ünneppé nyilvánítod életedben, s ennek megfelelő-
en akár havonta is, de évente feltétlenül, mint újjászületésed napját, megün-
nepled! Mert ami a te részedről megtérés, az az Én részemről a Szentlélek ál-
tali újjászületésed.

Ha ez megtörtént - ez olyan, mint mikor kilövik a rakétát egy meghatá-
rozott cél irányában, - akkor ezután jönnek a részletek, vagyis a rendszeres 
pályamódosítások!

Amikor elhatároztad, hogy elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítód-
nak, akkor azt határoztad el, hogy át fogod alakítani gondolkodásodat. 

A pályamódosítás azt jelenti, hogy rendszeresen megvizsgálod lelkiis-
meretedet, vajon meddig jutottál a gondolkodás-átalakításban. Szinte napon-
ta meg kell vizsgálnod, hogy mire használtad fel az idődet és a szeretetedet. 
Vagyis, hogy mit tettél, és amit tettél, azt hogyan tetted.

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

2. Ha elfogadod a fentieket, akkor már ajtót nyitottál Nekem arra, hogy 
megfelelően felkészítselek gyermeked fogadására. Én csak annak tudok ér-
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demben segíteni, aki befogad Engem életébe. Engem pedig csak az fogad be, 
aki eldönti, hogy soha senkit nem helyez Elém az életében.

3. Az első két pontban már megfeleltem e harmadikra is.
Drága Gyermekem! Médiumom már a 24-dik HANG-könyvet írja. Már 

régóta csak három kérdésre válaszolok. A ti érdeketekben teszem ezt. Ha el-
olvassátok az eddig megjelent könyveket, akkor három kérdés megválaszolá-
sánál többre már nincs is szükségetek. E könyveket azért íratom, hogy olvas-
sátok! Leíratni tudom értetek, de elolvasni nem tudom helyettetek!

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

2359.
Kérdező: SÚLYOSAN VÉTETTEM, ÉS EZÉRT BŰNHŐDÖM

1. Vétkeztem Isten és magam ellen.
2. A házasság SZENT!

HANG: "Drága Leányom!
1. Amiről  úgy gondolod, hogy azzal magad ellen vétettél, azért bőven 

meg is bűnhődtél. A bűnbánat jó, de a bűntudat nem jó! A bűnbánat annyit 
jelent, hogy valaki rájön arra, hogy kár volt tudatosan rosszat tennie. Ilyenkor 
bocsánatot kér Tőlem, és engedi, hogy szívében Én békét teremtsek. De el 
kell hinnie, hogy Én boldogan megbocsátok mindenkinek, bármilyen vétek 
nyomja is a lelkét. Aki tovább bűntudatban él, az nem hisz az Én végtelen 
szeretetemben, és lelke mélyén olyan nagyra tartja magát, hogy még Én, Jé-
zus, sem tudok segíteni rajta. Ez nem alázat!

Neked örülnöd kell, hogy Én akkor is szerettelek téged szívem egész 
szeretetével, amikor te úgy gondoltad, hogy hátat fordítasz nekem. Engem te 
csak azzal tudsz bántani, ha magadat bántod, mert Én nagyon szeretlek, és 
ezért fáj Nekem az, ha látom, hogy egy gyermekem árt magának. Nem Ne-
kem, hanem önmagának! Ha Nekem bárki is árthatna, akkor pokol lenne az 
életem. Márpedig az Én életem MENNYORSZÁG! És ezt a Mennyországot 
akarom a te szívedbe is beleteremteni.

2. Ami pedig a házasságot illeti,  hát arról  egy kicsit  más a vélemé-
nyem, mint a tiéd. Nem a házasság szent, hanem Én vagyok a szent! A há-
zasság egy kemény és küzdelmes élet, amelyben nem is olyan könnyű hűsé-
gesnek maradni Hozzám!

Bármennyire szereti valaki társát, amikor házasságra lép, később arra 
jön rá, hogy mást jobban tudott volna szeretni. De ez kísértés. Mindenkinek 
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azt a legnehezebb szeretni, akivel együtt él, mivel annak az árnyéka vetődik 
reá.

A házasság, akár nagyon, akár kicsit szereted társadat, elsősorban arra 
való, hogy helyes önismeretre jussatok, és ezáltal segítsétek egymást egyre 
közelebb jutni  Hozzám!  Isten nem egymásra teremtett  benneteket,  hanem 
Önmagára! Ezzel tette nektek a legnagyobb jót!

              Megáldalak SZÍVEM  SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2360.
Kérdező: ELALSZOM AZ IMÁBAN. GÁTLÁSOS IS VAGYOK

1. Gyakran elalszom ima közben.
2. Van olyan, akivel nem tudok feloldódni.
3. Mit és hogyan tegyek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha ima közben elalszol, az olyan, mint mikor egy gyermek édesany-

ja szívére hajtja fejét, és úgy alszik el. Ha ima közben elalszol, olyankor az 
Én szívemre hajtva fejedet alszol el. Ilyenkor nyugodt lehetsz, mert vigyá-
zom álmodat!

Gyakorold a  párbeszédimát,  mert  nemcsak neked van mondanivalód 
Számomra, hanem Nekem is sok mondanivalóm van számodra!

2. A földi élet folyamat! Ha valaki figyeli a fű növését, akkor nem lát 
belőle semmit, bármily sokáig figyeli. De ha pár nap elteltével nézi meg, ak-
kor látja, hogy mekkorát növekedett. Így vagy te is lelked fejlődésével. Las-
san, de biztosan oldódnak le rólad bizonyos kötelékek, és szereteted akkor is 
növekszik, ha ezt magad nem veszed észre. Én látom ezt! Légy türelmes ma-
gadhoz!  Higgy az  Én benned végzett  munkámban!  Abban biztos  lehetsz, 
hogy soha nem fáradok bele abba, hogy erősítselek szereteted elmélyítésében 
és kiáradásában. Amiről úgy érzed, hogy nem sikerült ma, az majd sikerülni 
fog holnap. És ha akkor sem, akkor majd azután, de sikerülni fog! A szeretet 
nem érzelem elsősorban, hanem jó akarat. Ezt ne feledd!

3. Legyen rendszeres reggeli és esti imád! Ha ezeket komolyan veszed, 
akkor ezek olyan keretet, olyan áldást biztosítanak lelked virágos kertjének, 
amely megóvja azt a kárt okozó betolakodóktól, és szemeket ad neked arra, 
hogy ebben a kertben, amely az Én kertem is, mivel te az Enyém vagy, meg-
felelően gyomlálni tudjuk azt, amit gyomlálnunk kell, és ápolni tudjuk azt, 
amit ápolnunk kell.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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*******************************************************
2361.
Kérdező: FIAMMAL ROSSZ A KAPCSOLATOM. EGY MÉDIUMITÁS-
RÓL

1. Fiammal rossz viszonyban élek.
2. Egy asszony édesanyjától kapott médiumitást.

HANG: "Leányom!
1. Felnőtt ember képtelen arra, hogy egy másik felnőtt embert megne-

veljen. Veszekedéssel, terrorizálással semmire nem lehet jutni, ha valaki bol-
dog, békés életet akar.

Mivel fiad is, volt férjed is gyűlöl, amint írod, bizonyára te is olyan 
vagy, aki inkább törik, mint hajlik. Ez a tulajdonság nyilván se nem női, se 
nem anyai, se nem feleségi tulajdonság. Ez inkább uralkodói vonás. Senki 
nem szereti, ha uralkodni akarnak fölötte. Főleg az egészséges férfitermészet 
ágál ez ellen. A szolgáló szeretet valami egészen más! 

Amíg a legfontosabb probléma az, hogy kinek van igaza, addig Én nem 
tudok senkinek az életébe beleszólni. Ha valaki afelé tesz lépéseket, hogy ki-
ben van nagyobb szeretet, akkor jövök Én!

Drága Leányom! Sokszor kellene föltenned magadnak a kérdést, ami-
kor harcba keveredsz fiaddal vagy bárkivel: mi ez az örökkévalósághoz ké-
pest? Mert te az örökkévalóság gyermeke vagy, és a te életedben is csak az 
mondható igazi értéknek, ami érték az örökkévalóság mérlegén. Ahhoz, hogy 
ezt meg tudd tenni, meg kell tanulnod kilépni az igazság rendjéből, és megta-
lálni helyedet az irgalom rendjében. Boldogságodnak ez az ára!

2. Természetesen igaz lehet, hogy valaki médiumitást kap édesanyjától. 
Az viszont már nagyon kétséges, hogy egy olyan médium, akit nem Én vá-
lasztok, aki nem Tőlem részesül Lélekkeresztségben, tisztán tudna Engem ál-
lapotszerűen  képviselni!  Sőt!  Nem is  kétséges,  mert  egyszerűen  nem tud 
ilyen lenni! Aki nem Általam lesz médium, az mondhat szépeket, jókat és 
igazakat, de tevékenységében mindig lesz valami rejtett csúsztatás, s ennek 
hosszú távon feltétlenül megjön a mérges gyümölcse. 

Neked is, és mindenkinek, sokkal többet kellene foglalkoznotok az Én 
evangéliumaimmal, és tanácsot olyan emberektől kellene kérnetek, akik En-
gem valóban ismernek. Gyümölcseiről ismeritek meg a fát, és gyümölcseiről 
ismeritek meg azokat az embereket, akik az én médiumaim. Ezeket az embe-
reket az jellemzi, hogy szegények és boldogok. Emellett minden igyekezetük 
az, hogy embertársaikat úgy szeressék, ahogy Én szerettelek titeket. 
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A senkinek soha nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a 
gyakorlatilag szolgáló szeretet megélése mellett az építés, buzdítás és vigasz-
talás. Ez jellemzi azokat, akikben az Én Lelkem él és működik. Én mindig 
gondoskodom arról, hogy legyenek ilyenek. Ha nem lenne egy sem, akkor Is-
ten már nem tartaná létben e világot. A világot általuk tartja fenn Isten, hogy 
lehetőségetek legyen megjavulni. Lehetőségetek legyen megtalálni boldogsá-
gotokat.

Nagyon szeretlek, és szeretnék akadálytalanul élni benned!
              Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
2362.
Kérdező: LAKÁS-  ÉS MUNKAHELYGONDOM VAN

1. Hogyan tudnék feljutni Pestre dolgozni és tanulni?
2. Hogyan szabaduljak meg félelmeimtől?
3. Fogok találkozni azzal, akiért imádkozom?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Én, Jézus, nem foglalkozom sem állásközvetítéssel,  sem tanulmá-

nyok érdekében semmiféle felvételizéssel. Amivel foglalkozom, az az, hogy 
hogyan lehettek boldogok. Tehát a Velem való élő kapcsolat kialakítására tu-
dok adni minden kérdezőnek eligazító választ. A többi részletkérdés megol-
dása mindenkinek saját kötelessége. Ezért vagytok felelős személyek.

2. Meg kell békülnöd a halál gondolatával. Minden pillanat a jelen te-
metése, és a földi életben senkinek sincs semmi vesztenivalója, kivéve szívé-
nek békéje. Csak erre kell vigyáznod. Erre pedig akkor vigyázol, ha Rám vi-
gyázol földi életedben. A többi mind mellékes!

3. Nem mehetek bele olyan jövendölésekbe, amelyek több embernek 
szabad döntése alapján alakulnak ki. Bennem azért nem lehet csalódni, mert 
nem hitegetek senkit. Mindenkit a jelen megszentelésére buzdítok. Csak a je-
len van birtokotokban. Ha van rendszeres reggeli és esti imád, akkor feltétle-
nül meg fogsz kapni a földi életben mindent, amire a boldogságod érdekében 
szükséged van.

Kérlek szeretettel, ha valakinek levelet írsz, törekedj olvasható írással 
írni, mert nagyon fárasztó olvashatatlan levelet silabizálni.

              Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

2363.
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Kérdező:  CIGARETTÁRÓL, DROGOKRÓL ÉS A HAMIS PRÓFÉTÁK-
RÓL  

1. Kisebbségi érzéssel küzdök.
2. Honnan ismerhetők fel a hamis próféták?
3. A cigarettáról és a drogokról mi a véleményed?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden kisebbségi érzés mögött hiúsági komplexusok állnak. Neked 

bőven megvan az a képességed, amire szükséged van, de ez csak akkor tud 
zavartalanul működni benned, ha nem másokhoz méricskéled magadat, ha-
nem egyszerűen elkezded végezni a munkádat, függetlenül attól, hogy kinek 
mi a véleménye róla. Neked nem produkálnod kell magadat, hanem tenned 
kell azt, amire képes vagy. Ne mások kedvéért, hanem az Én kedvemért tedd 
azt, amit teszel. Azt pedig hidd el, hogy nem tudsz olyan rosszul rajzolni, 
hogy Nekem ne tetszene! Nincs az az édesanya, akinek kisbabája bármilyen 
formátlan, ne lenne a világon a legszebb az ő szemében. Így vagyok Én is ve-
letek. Nekem olyan szemem van, hogy mindazt gyönyörűnek látom, amit va-
laki jó szándékkal tesz! Erre törekedj! Nekem tetszeni!

2. Ha egy próféta szegény, üldözött és boldog, az nem lehet hamis pró-
féta. Ehhez természetesen még hozzátartozik az is, hogy amit mond, az ne le-
gyen ellentétben az Én evangéliumaimmal. Hang-médiumom teljesen megfe-
lel e követelményeknek. Ha nem így lenne, akkor elöljárói már régen rámu-
tattak volna tévedéseire. Eddig az üldözésen, fenyegetésen kívül még másra 
nem vetemedtek vele szemben.

3. A cigarettázás megkötözöttség. Isten nem teremtett senkit cigarettá-
zásra. Amikor valaki rászokott erre, akkor vétkezett. Miután már szenvedély-
lyé vált, akkor már csak vergődik e megkötözöttségben az, aki dohányos.

A többi drog, amelyeket említesz, nemcsak megkötözöttséget, hanem 
jellemtorzulást is okoz. Tehát nemcsak bódít, hanem gyilkol is! A legkisebb 
mértékben sem megengedettek! Aki játszik ezekkel a drogokkal, azt a buta-
ságán kívül semmi nem menti!  A legkisebb mértékű fogyasztása is az er-
kölcstelenség útján indítja el a fogyasztót. Tegyetek meg mindent, hogy távol 
maradjatok a drogok minden fajtájától! Ezek mind, a kábításuk révén, a pok-
lot nyitják meg élvezőik előtt!

Légy okos és óvatos! Higgy a benned lévő jelenlétemben! 
             Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2364. 
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Kérdező: A PÁRBESZÉDIMÁBAN JÉZUS SZÓL MINDIG?
1. A párbeszédimában mindig Jézus szól hozzánk?
2. Álmomban találkoztam a kicsi és a nagy Jézussal.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden olyan gondolat, ami téged épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem, 

Jézustól jön. Ne zavarjon semmiféle elbizonytalanodás! Még abban is, aki 
nem szeret Engem, Én beszélek, ha olyan gondolatai vannak, amelyek építe-
nek, buzdítanak, vigasztalnak. Mindannak, ami jó, a forrása Én vagyok! A 
kettő között az a különbség, hogy aki tudja ezt, azt öröm tölti el, hogy Én 
benne élek, aki pedig nem hiszi, az nem tud örülni Nekem.

Tehát nem kell  semmiféle különleges módon kontrolláltatnod párbe-
szédimádat. Te magad bőven elég vagy erre.

2. Amit mások mondottak az említett álmodról, az igaz. A Bennem tör-
ténő fejlődésedet, gazdagodásodat jelezte az álmod. Én vagyok számodra a 
kezdet, és Én vagyok a Cél is. Velem és Általam tudod teljessé tenni élete-
det.

Kérd őrangyalodat is többször, hogy segítse kettőnk kapcsolatának el-
mélyítését, kibontakozását.

                Megáldalak SZÍVEM  SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2365.
Kérdező: HOGYAN KELL ISTENT SZÓLÍTANI?

1. Istent Jehovának kell szólítani?
2. A Jehova Tanúi bálványozzák a Bibliát?
3. Egy ösztön-álmomról kérek magyarázatot!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amikor a Bibliát írták, Isten nevét, JHVH-nak írták. Ezt JAHVE-

nak mondották, majd később  Jehovának torzították. Magyarul e szó annyit 
jelent, hogy AKI VAN! Az Isten szó nem tulajdonfőnév! Ahány ember, any-
nyi istenkép! E szó: AKI VAN!, nem szorítható semmiféle keretbe.

Én, Jézus, amikor megjelentem a nyilvánosság előtt, akkor kimondot-
tam Magamról, hogy aki Engem lát, az látja az Atyát is, és azt is mondottam, 
hogy mielőtt  Ábrahám lett,  Én VAGYOK (JHVH, JAHVE)! Ezért meg is 
akartak kövezni. Az a társaság, amelyről te beszélsz, nem is meri ezt ponto-
san lefordítani, mert ez nem illik bele az általuk megszerkesztett skatulyába. 
Értelmetlen elírásnak tartják. Ezért így fordítják szavaimat: "Mielőtt Ábra-
hám lett, én voltam!" (János 8;58). Pedig Én és a körülöttem állók is nagyon 
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jól tudták, hogy miért mondottam úgy, ahogy mondottam, és tudatállapotuk 
alapján jogosnak vélték, hogy megkövezzenek.

A Jehova Tanúinak számot kell adniuk minden évben, hogy hányszor 
próbálták eladni portékájukat, s bizony, egyik sem akar lemaradni a másik-
tól! A buzgalmuk dicséretre méltó! Én a hamis sáfárt is megdicsértem okos-
ságáért (Lukács 16;8)! Ezeket buzgalmukért dicsérem meg! Azok, akik jó 
szándékúak közöttük,  csak korlátoltak,  tehát hiányzik belőlük a megfelelő 
nyitottság, nagyon közel állnak szívemhez! Igen, mert a földi, mulandó érté-
kek gyarapítása helyett valami mást, valami olyan szellemi kincseket keres-
nek, amely kincsek nem vezetnek háborúkhoz! Bár vezetőik óriási vagyonnal 
rendelkeznek Amerikában. De ez a te egyházad vezetőiről is elmondható! Ők 
valóban komolyan veszik a NE ÖLJ! parancsot! És ez javukra tudódik be! 
Bár e téren is torzítanak az embervérrel kapcsolatban. Haragudnod semmi-
képpen nem szabad rájuk!

2. Valóban bálványimádók ezek az emberek, mert a Bibliát összekeve-
rik  az  Istennel.  (Közöttetek  is  rengeteg a bálványimádó!)  Meg sem értik, 
hogy a betű öl (2Kor 3;6), és azokat a szavaimat is kimagyarázzák, hogy ne 
járjatok házról házra (Lukács 10;7)! De legalább szívvel-lélekkel teszik, amit 
jónak látnak!

Csak azt tudom ajánlani neked, hogy fölösleges időtöltés számodra az, 
amit velük töltesz. De ha szíved vonzódik hozzájuk, ám legyen. Én minden 
gyermekemnek  csak  azt  mondhatom,  hogy sajnos,  ne  menjenek  közéjük. 
Azért sajnos, mert általában ők jobban szeretik az általuk elgondolt Istent, 
mint ti Engem, és azért nem ajánlom, mert nincs igazuk! Ezzel el is mond-
tam mindent velük kapcsolatban.

3. Ami pedig az álmodat illeti,  az egy olyan benső szorongást jelez, 
amelynek forrása valami olyasmi, amit méltatlannak tartasz kifelé megmutat-
ni.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
******************************************************

2366.
Kérdező: EGY AGGÓDÓ ÉDESANYA KÉRDEZ

Aggódó édesanya távollevő fiáról kérdez.
HANG: "Drága Gyermekem!

Én, Jézus, így áttételesen, nem mondhatok semmit fiadról, mert bármit 
mondanék, az vagy közhelynek hangzana, vagy lehetőséget adna sok félreér-
tésre. Csak akkor, ha ő kérdez, és egy meghatározott helyzetkép alapján tu-
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dok érdemben válaszolni. Ha nem látja szíve békéjének biztosítását, ennek 
hogyanját el tudom mondani neki.

Neked viszont van mondanivalóm! Az a szeretet,  amely fiadért  való 
aggódásodnak alapja, hiányolja azt a hitet, amely megerősítene téged abban, 
hogy a te gyermeked az Én gyermekem is. Sőt, miután már felnőtt, sokkal 
jobban az Én gyermekem, mint a tiéd. Te már nem vagy az ő gondviselője, 
de Én igen! És hidd el, hogy Nálam jobb gondviselő nem létezik!

Ne aggódj hát, hanem tégy meg mindent, hogy megértesd magaddal a 
következőket: a/ Sem jobb, sem rosszabb nem lesz gyermeked sorsa a te ag-
godalmaskodásod által, de te felőrlődhetsz benne. b/ Én mérhetetlenül job-
ban szeretem gyermekedet, mint te. c/ Az Istent szeretőknek minden a javára 
válik!

Drága Gyermekem! Számodra nem lehet fontosabb annál, hogy szíved-
ben az Én jelenlétemet biztosítsd,  tehát az, hogy szíved békéjére vigyázz! 
Ennek első lépése az, hogy ne kívülről várj megoldást a magad számára, ha-
nem belülről. Ha Istent az tenné boldoggá, hogy gyermekeinek milyen a sor-
suk, akkor pokol lenne az élete. Márpedig Isten maga a Mennyország! Senki-
nek, tehát egyetlen anyának sem szabad aggódnia gyermekéért, ha az már fel-
nőtt, és saját sorsáért felel. Az természetesen fájhat, ha azt látod, hogy gyer-
meked rosszat tesz önmagának, de ez egészen más, mint az aggódás.

             Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2367.
Kérdező: LEGFŐBB KAPCSOLATAIMRÓL KÉRDEZEM A HANG-OT

1. A férjemmel való kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot.
2. A fiammal való kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot.
3. Mi az életcélom?

HANG: "Drága Gyermekem!
Minden kapcsolatod alapja a Velem megélt kapcsolatod. Csak akkor 

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

1. Minden párkapcsolatnak kettős célja és feladata van. Az egyik az, 
hogy tükrök legyetek egymásnak. Helyes önismeretre csak az tud jutni, aki-
nek van lehetősége arra, hogy környezetének tükrében meglássa önmagát. E 
téren az első kísértés az, hogy minden olyan vonásotokat, amelyek nem ked-
veznek hiúságotoknak, a tükörnek tulajdonítjátok.
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Ha legyőzöd e kísértést, akkor jön a második lépés, vagyis az, hogy a 
valós helyzetből kiindulva hogyan tudsz közelebb kerülni Hozzám. Mert a 
párkapcsolat másik célja és feladata az, hogy Hozzám segítsen közelebb.

Ha azt  éled meg, hogy párkapcsolatod megromlott,  ez nem a legna-
gyobb tragédia. Van olyan eset, amikor éppen a megromlott párkapcsolat ál-
tal nyílik meg valamelyiknek a szeme arra, hogy meg kellene térnie! Amit ti 
jó házasságnak neveztek, az legtöbbször nem boldogság, hanem bódultság. 
Ez tart mindaddig, amíg rá nem jöttök arra, hogy ember embert a szó legtisz-
tább értelmében nem tehet boldoggá, mert Isten nem egymásra, hanem Ön-
magára teremtett  benneteket. Ez nem önzés részéről, hanem a legnagyobb 
kegy! 

Az a tény, hogy valaki jól érzi magát, az nem tartozik a boldogság lé-
nyegéhez.  Ez  a  bódultság lényegéhez  tartozik.  Természetesen  érezheti  jól 
magát az is, aki boldog, de ez mellékes, mert boldog lehet az is, akit üldöz-
nek, aki sír, tehát az is, akit bántanak. Igen, mert ettől még hordozhat bárki 
magában benső békét, ami a boldogság másik neve.

A férjeddel való kapcsolatodban tehát a döntő annak meglátása, hogy 
az önismeretre és a Velem szorosabbá váló kapcsolatra kell tenned a hang-
súlyt. Ezzel megtetted az, amit megtehettél. A többi a már boldogságod lé-
nyegét nem érinti.

Ha te megtértél, akkor mindent megtettél. Ha társad nem tér meg, ez 
lehet nagy fájdalom forrása, de ilyen esetben az Én erőm a te erőd is! Ilyen-
kor társad feltétlen boldogtalan még akkor is, ha jól érzi magát, tehát ha bó-
dult. Olyat soha nem ígértem senkinek, hogy boldog lesz, ha párja is boldog 
lesz. Amint jaj volna Istennek, ha mások boldogságától függne a saját bol-
dogsága, úgy jaj annak az istenképű embernek, aki azt szuggerálja be magá-
nak, hogy az ő boldogsága másnak a boldogságától függ!

2. Fiadat akkor szereted jól, ha Értem szereted őt. Tehát vele szemben 
is  meg kell  tanulnod feladatokban gondolkodni.  Nem ő az istened! Tehát 
semmiképpen sem kerülhet első helyre az életedben, mert ha igen, akkor bál-
ványimádó leszel. 

Engem kell abszolút első helyre tenned magadban, tehát úgy kell kiala-
kítanod Velem a kapcsolatodat, hogy nincs második. Mindennap Tőlem kell 
megkérdezned,  hogy mire kell felhasználnod idődet és szeretetedet. Vagyis 
azt, hogy mit kell tenned, és amit teszel, azt hogyan kell tenned. Gyermeked 
az Én gyermekem, és amíg nem önálló, addig a te gondoskodásodra szorul. 
De ő nem birtokod neked. Nem terád teremtődött ő sem, hanem Istenre.
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3. Életed célja tehát a Velem való élő kapcsolat, amelynek elsősorban 
gondolatban kell megnyilvánulnia számodra, tehát imáidban. Ha pedig szí-
ved úgy látja  jónak,  akkor  ennek szóban is  meg kell  nyilvánulnia  mások 
előtt, tehát tanúságot kell tudnod tenned arról, hogy egymáshoz tartozunk. A 
megbocsátó, szolgáló szeretet pedig az a gyakorlati terület, ahol feltétlenül 
külsőleg is érvényre jut az, hogy Velem kapcsolatban vagy. A lámpát és az 
égő gyertyát nem lehet véka alá rejteni. Az a szeretet, amelynek nincs külső 
megnyilvánulása, az nem-létező szeretet!

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

2368.
Kérdező: MI BIZTOSÍTJA FEJLŐDÉSEMET?

1. Az Igeliturgia alapján olvasom a Zsid. levél 8;13. részt.
2. Mit kell tennem fejlődésem érdekében?

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

szóra diktálást jelent, hanem a sugalmazott személy adottságaival úgy műkö-
dik együtt a Sugalmazó, hogy a leírt szöveget a sugalmazott is teljesen magá-
énak mondhatja.

Isten valóságot közöl, amikor sugalmaz, és nem mondatokat. A belül 
megélt, meghallott valóságot a sugalmazott saját tudatában mondatokká tör-
deli. Így kerül aztán az Istentől sugalmazott valóság az olvasó elé.

Azért fontos rangsorolni a Bibliában, mert az Isten által kapott valósá-
got az Én tudatom tudta a legtökéletesebben mondatokba foglalni, de még ez 
is gyarló mása annak, amit majd a színről színre történő találkozásban át fog-
tok élni!

A Szentírásnak tehát minden része alkalmas arra, hogy építsen, buzdít-
son és vigasztaljon benneteket, ha megfelelő hozzáállással olvassátok.

2. Ha a reggeli és az esti imádat főleg párbeszédima formájában vég-
zed, akkor naprakész információkat tudok adni lelki fejlődésed érdekében.

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

2369.
Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL

1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot: Egy liftben voltam,
    majd kiszálltam, de följebb, mint kellett volna, s én akadályba 
    ütköztem. Majd egy tanteremben hirtelen hosszú lett a hajam.
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2. Hormonzavaraim vannak.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Álmod arról tudósít, hogy vágyaid túlnőnek adottságaidon. Nem a 
képességeiden, hanem a külső adottságaidon. Hajad azt az értelmi erőfeszí-
tést szimbolizálja, ami által ura akarsz lenni külső adottságaidnak is a Föl-
dön. Álmod tehát a lényeget illetően pozitív jelzés arra, hogy fejlődni akarsz, 
s ugyanakkor ennek érdekében uralni akarod külső adottságaidat.

2. Amit a hormonzavaraidról írsz, az elsődlegesen semmiképpen sem 
orvosi ügy. Egész életviteled valamiképpen nőietlenségre állt  át,  és ennek 
természetes következménye az, amit leírsz. Álmod is lényegében erről a ben-
ső vergődésedről beszél.

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

2370.
Kérdező. MI VAN ELHUNYT KISLÁNYOMMAL?

1. Soha nem álmodom halott kislányommal. Miért?
2. Nem bírom elhagyni a gyászruhát.
2. Imáimban elkalandoznak gondolataim a gyermekemhez.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kislányod nagyon jó helyen van. Ha tudnád, hogy mennyi bajtól sza-

badult meg azáltal, hogy elhagyta a Földet, akkor nem bánkódnál, hanem há-
lát adnál azért,  hogy oly fiatalon kiérdemelte azt,  amit  mások sok évtized 
alatt sem érnek el. Nem voltál te rossz anya, de neki előbb járt le a földi élet 
próbatétele, mint legtöbb hasonló korú társának. Ezzel ő nagyon jól járt!

Ha görcsösen ragaszkodsz hozzá, akkor éppen a te érdekedben nem ál-
modhatsz vele.

2. Az nem jó, hogy nem tudod magadat túltenni azon, hogy leányod 
végre elérkezett igazi hazájába, Isten boldog országába. Lányodnak is örömet 
okoznál, ha tudnál örülni az ő békéjének, boldogságának. A földi élet méltat-
lan volt rá tovább! Neked hited gyengesége okoz fájdalmat, s nem az, hogy ő 
már elment, ő már boldog. A temetőben lehet szépen emlékezni, de megerő-
södni hitben nem a temetőben lehet, hanem a hálaadó imádságokban.

3. Ne csak kötött imákat mondj, hanem adj hálát saját szavaiddal min-
den olyan jóért, ami eszedbe jut. Minél többször teszed ezt, annál több lesz 
az, amit meglátsz az Isten jóságából.
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Én, Jézus, öröktől fogva szeretlek téged, és ezt egész életemmel be is 
bizonyítottam. Anyám, Mária, ma is arra kér benneteket, hogy olyan imádsá-
gos legyen az életetek, amely áldást jelent környezetetekre is!

Ha nem engeded el gyermekedet, akkor bálványimádó lesz belőled, és 
akkor az is megtörténhet, hogy halálod után sem találkozhatsz gyermekeddel 
nagyon sokáig!

Foglald le magadat olyan szolgáló szeretettel, amire képes vagy, amire 
lehetőséged nyílik.
   Bízzál jobban Bennem! Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2371.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL, LÉLEKKERESZTSÉGRŐL

1. Újjászülettem-e?
2. Űzhetek el rossz szellemeket?
3. Lélekkeresztségben részesülhetek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te elfogadtál  Engem, Jézust,  Uradnak, Megszabadítódnak. Ezt  jó 

többször is felelevenítened magadban. Határozz meg egy általad kedves na-
pot, amelyben felszítod magadban azt, hogy befogadsz Engem szívedbe. Ezt 
nevezd ki újjászületésed napjának, és rendszeresen ünnepeld ezt meg! Igen, 
mert a te részedről újjászületésednek ez a feltétele. A többit bízd a Szentlé-
lekre, aki akkor és úgy fogja éreztetni veled újjászületésed valóságát, amikor 
és ahogy Ő ezt jónak látja.

2. Nemcsak űzhetsz, de kell is űznöd rossz szellemeket. De ebből nem 
szabad sportot csinálni. Az nem jó, ha sokat foglalkoztok a gonosz lelkekkel. 
Az a jó, ha Velem és egymással foglalkoztok szeretetben sokat. De néha ke-
ményen el kell zavarnod azokat az ártó erőket, akik azt akarják, azért foglal-
koznak veled, hogy te velük foglalkozzál.

3. A Lélekkeresztség csak részben olyan, mint az újjászületés. A Lélek-
keresztség tanúságtevésre  buzdít.  Az,  amit  te  halandzsa éneklésnek mon-
dasz, az bizony a Szentlélek munkája benned, ha szándékod az, hogy szíved 
imájaként szálljon fel éneked Isten elé. A nyelv-imát a szándék teszi imává. 
De az, hogy valaki képes legyen erre az egyszerű, gyermeki feloldásra, az a 
Szentléleknek a műve, ha alapja az alázat.

Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG KEGYELMÉVEL!"
******************************************************

2372.
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Kérdező: KEVÉS AZ IDŐM!
1. Mi a feladatom?
2. Kevés időmet hogyan tudom legjobban felhasználni?
3. Meg tudnak bocsátani a halottak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. 2. Az első két kérdésedre ugyanazt a tanácsot tudom adni.
Mivel mindig az a feladatod, amit itt és most el kell végezned, és mivel 

idődet akkor használod fel legjobban, ha megteszed itt  és most,  amit meg 
kell tenned, ezért  legdöntőbb számodra a REGGELI IMA!

A reggeli imádban kell az Én jelenlétemben átgondolnod, hogy mit és 
hogyan kell tenned az előtted álló napon ahhoz, hogy halálod óráján öröm-
mel tudj visszagondolni erre a napra. Mert ez a döntő! Amint csak a Napon 
lehet meglátni mindennek a valódi színét, úgy minden cselekedet valódi érté-
két csak az örökkévalóság mérlegén lehet helyesen felismerni. Tehát: ' Mi ez 
az örökkévalósághoz képest?' Ez az a vizsga-kérdés, amely egyben le is osz-
tályozza cselekedeteiteket!

2. Halálon innen és halálon túl, mindenki önmaga dönt, hogy mit te-
gyen. Azok a halottak, akik nem tudnak megbocsátani másoknak, a legna-
gyobb ellenségeik önmaguknak. A megbocsátásnál nem érdekes az, hogy ki-
nek kell megbocsátani. Ha valaki megbánta rossz tettét, annak akár megbo-
csátanak, akár nem, boldog, mert Én élek szívében. De aki nem bocsát meg, 
az akkor is boldogtalan, ha bocsánatot kérnek tőle! Csak olyankor van értel-
me a bocsánatkérésnek,  amikor  te  nyugtalan vagy addig,  amíg bocsánatot 
nem kértél. De ha ezt megtetted, akár itt él az illető a Földön, akár már elköl-
tözött a másvilágra, akkor nyugodt lehetsz, mert megtetted azt, amit lelked 
érdeke megkívánt. Ilyen értelemben is igaz, hogy senki nem segíthet lelkileg 
másokon, csak önmagán, tehát önmagatokért feleltek!

Leveled többi gondolatával kapcsolatban arra hívom fel figyelmedet, 
hogy boldogítani csak Isten tudja teremtményeit!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

2373.
Kérdező:  EGY  ÁLMOMRÓL KÉRDEZEM A HANG-OT

Egy álmom magyarázatát kérem a HANG-tól! Álmomban egy temp-
lomban ragyogó, lüktető sárga fény járt  át,  és  csodálatosan feltöltött 
erővel ébredtem.

HANG: "Kedves Barátom!
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Álmaitok,  többek  között,  két  nagy lehetőséggel   rendelkeznek.  Az 
egyik az, hogy nagyon mélyen és tartósan be tudja építeni és rendezni tudja 
lelketekben az ébrenlétben kapott benyomásokat. A másik lehetőség az, hogy 
más dimenziók hatással tudnak lenni rátok, amennyiben ez szándékotokkal 
valamiképpen megegyezik, illetve amennyiben érdeklődést tud kiváltani be-
lőletek.

Ti szinte mérhetetlenül több energiával rendelkeztek, mint amennyit ál-
talában ébrenlétben aktualizáltok. Ha szándékotok tiszta, akkor angyalaim fel 
tudják használni az álmotoknak e lehetőségét arra, hogy meglendítsék benne-
tek azokat az energiákat, amelyek előbbre tudnak vinni benneteket a szerető 
szolgálat kibontakoztatásának útján.

Álmodban tehát az égiek segítettek abban, hogy merj vállalni több és 
nagyobb áldozatot, mint amennyit eddig vállaltál. Igen, mert képes vagy erre!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2374.
Kérdező: UTAT KERESŐ EMBER VAGYOK

1. Allergiás vagyok.
2. Aggódom anyagi helyzetünk miatt.
3. A Hit gyülekezetébe járok, ahol sok jó és sok tilos van.

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

attól függ, hogy mennyire válsz lelkileg szabaddá.
A szabadságra vezető út nem gyülekezetekben található meg, hanem 

Bennem, Jézusban. Én ott vagyok az említett gyülekezetben is, és ott vagyok 
minden olyan találkozásban, amely az Én nevemben jött össze. De ott va-
gyok a szívedben is, és ez utóbbi mindennél fontosabb kell hogy legyen szá-
modra!  Igen,  mert  kevesebb zavaróállomást  kell  kiszűrnöd,  ha biztosítasz 
magadnak naponta bizonyos időt arra, hogy Velem beszélgess, mintha bár-
milyen gyülekezetben várnád a csodát. A gyülekezetekben nemcsak Én va-
gyok jelen, hanem nagyon sok ártó erő is jelen van! A legtökéletesebb gyüle-
kezetekben is valamiképpen kívülről érnek hatások, s ezek könnyebben bódí-
tanak, mint boldogítanak. 

Te magad vagy Isten csodája, és arra kellene törekedned, hogy belül Is-
ten csodálója légy! Benned élek boldogító módon, és neked mindent el kell 
követned azért, hogy ennek az igazságnak érvényt szerezz, vagyis elhidd! A 
hit  gyakorlótere  a  próbálkozás!  Tégy  úgy,  mintha  elhinnéd,  amit  hinni 
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akarsz! Ez nem önámítás, hanem próbálkozás arra, hogy hitből élővé válj! 
Ne méricskéld, hogy mennyi ideig kell próbálkoznod! A földi életet éppen 
azért hívják próbaidőnek, mert próbálkozásokra való. A hit, a remény próbál-
kozásaira. Szeretetet azért nem mondok, mert az nem próbálkozás kérdése. A 
szeretet jóakarat kérdése.

Allergiád  csökkenése,  megszűnése  valóban  azáltal  valósul,  ha  hited 
szárnyait próbálgatod.

2. Anyagi gondjaid enyhítése is, mint burkoltan említettem, hit kérdé-
se. Olvasd el többször is a Máté 6;25-34 részt. Szívemből beszéltem akkor, 
és neked is mondottam e részt!

3. Azokat a gyógyításokat, amelyeket REIKI és egyéb módszerekkel 
szeretettel végeztek, nemcsak nem ítélem el, hanem egyenesen áldásom hor-
dozóinak jelentem ki. Az a lélek, aki szabad, az tudja, hogy neki minden sza-
bad, de azt is tudja, hogy nem minden használ. Az viszont fontos, hogy ne 
más mondja meg neked döntően, hogy neked mi használ. Ezt csak neked van 
jogod  felelősséggel  megállapítanod!  Mások  tanácsot  adhatnak,  de  az  Én 
gyermekeim a SZABADSÁG lelkét kapták, és nem a szolgaság lelkét! Fölöt-
ted egy vallási  vezető  sem uralkodhat!  Ne engedd, hogy bárki  is  lelkedet 
megnyomorítsa!  Ne félj  a SZABADSÁGTÓL! Vagyis attól,  hogy minden 
külső (körülötted élő emberek, körülmények) és belső (test kívánsága, sze-
mek kívánsága, élet kevélysége) kényszer ellenére is tudd tenni a meglátott 
JÓT! Ne hódolj be egyetlen gyülekezetnek sem. Csak azt fogadd el, ami szí-
vedben jótékony visszhangra talál benned. 

Hozzám jöjjetek, ha fáradtak és agyonhajszoltak vagytok. Aki nem ta-
lál meg Engem önmagában, az játékszerévé, sőt fejős tehenévé válik gyüle-
kezetének. Vagyis nem felhasználják, hanem előbb-utóbb kihasználják. Aki 
Engem megtalál, az át tudja venni Tőlem az Én békémet, amelyet nem úgy 
adok, ahogy a világ adja, tehát nem kívülről és engedelmességet követelve, 
hanem belülről és szabadságot biztosítva.

Nagyon szeretlek! Bízzál Bennem, vagyis foglalkozzál Velem! Főleg a 
dicsőítő imáid által tudok sokat alakítani rajtad, hogy mielőbb testileg egész-
séges, lelkileg békés, harmonikus légy.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*****************************************************

2375.
Kérdező: NEHÉZ ANYÓSOMAT SZERETNI

1. Egyszer megfutamodtam az élettől.
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2. Imádkozom, hogy gyermekeim jó házasságban éljenek.
3. Nehéz anyósomat szeretni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Körülményeid nem tőled függnek. Nem tőled függ, hogy más ember 

mit csinál. Nem függ tőled a CÉL sem, ami felé haladnod kell. Tehát nem tő-
led függ, hogy ki, mi okozhat kívülről szívedben békét. Ami tőled függ, az 
az, hogy rendszeres szellemi munkával magadnak kell rálátnod arra, hogy ki-
ért, miért adhatsz hálát Istennek. Mérhetetlen sok ilyen van, de te alig látsz 
meg ezekből valamit.

Az életed olyan, amilyennek látod. Tőled függ, hogy milyennek látod! 
Hiába van benned Isten boldogító módon (mert így van benned is, ha ember 
vagy), ha ezt nem látod meg.

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

2. Fontosabb azért imádkoznod, hogy te akkor is boldog légy, ha gyer-
mekeid bármilyen házasságot kötnek. Meg kell tanulnod, hogy a te benső bé-
kéd, boldogságod nem rajtad kívüli események függvénye! Amíg ezt nem ér-
ted meg, addig nincs lehetőség számodra a lelki fejlődés útján előrehaladni! 
Ha ezt nem érted meg, akkor pótcselekvés minden vallásos ténykedésed! Te 
a Földre azért születtél, hogy te boldog légy! Gyermekeid sem azért szület-
tek, hogy te meg légy elégedve életükkel, hanem azért, hogy ők boldogok le-
gyenek. Ez nekik is, csakúgy, mint neked, szemlélet kérdése.

3. Szeretni annyi, mint jót akarni. Ez mindenkivel szemben kötelez. Az 
érzelmi jó érzés nem tartozik a szeretet lényegéhez, sőt egyáltalán nem tarto-
zik a szeretethez. Jó, ha van, de jó úgy is, ha nincs! A lényeget semmiképpen 
sem érinti!

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

2376.
Kérdező: SZABAD ÁLLATOT ÖLNI?

1. Szabad-e állatot ölni önvédelemből vagy mások védelmére?
2. Jól döntöttem, hogy nem tagadtam meg a REIKIT-t?
3. Vannak-e különböző böjtök?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nemcsak  önvédelemből és mások védelmére lehet állatot ölni! Soha 

egyetlen szóval sem szóltam egy szót sem az állatok védelmében! 
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Az állat az emberalatti világhoz tartozik, s mint ilyen, az ember min-
dent megtehet velük, amit észszerűnek tart. Kísérletezhet rajtuk, velük, meg-
eheti azokat, és ha úgy látja jónak, irthatja is, ha zavarja létük az ember józan 
érdekeit.

Megtéveszt benneteket az, hogy a magatokban értékesnek tartott tulaj-
donságokat gyakran tökéletesebben látjátok az állatokban megvalósulni, mint 
magatokban. Nagy tévedésben vagytok, ha úgy gondoljátok, hogy tulajdonsá-
gaitok által vagytok emberek. Nem. Isten által vagytok emberek. Istenképű-
ségetek által vagytok emberek! 

Az állat tulajdonságai az ön- és fajfenntartás ösztönpárnak vannak alá-
vetve. Ez természetesen megvan az emberben is. A faj- és önfenntartás ösz-
tönének megszűntével az állat élete értelmetlenné válik. Ezért nincs örök éle-
te. Az embernél ez az ösztönpár inkább teher, semmint eszményi itt a Föl-
dön. Ez azért van így, mert az ember boldogsága nincs, nem lehet ezekhez 
kötve. Ezért szükségszerű, hogy az embernek legyen örök élete! Boldogság-
ról a szó igazi értelmében csak ott lehet szó, ahol nincs vége az örök jóban, 
szépben, igazban megélt életnek.

2. Nagyon jól döntöttél, amikor nem mondtál le azokról a csodálatos 
lehetőségekről, amelyeket Én a ti korotokban elétek tárok!

Valamikor azt mondottam, hogy az enyéim majd még nagyobb dogokat 
is fognak cselekedni, mint amit Én tettem! 

Amikor  egy társaság azt  képviseli,  hogy akkor  szabad,  ha mindent, 
amit nem ismer, tilt, akkor az a társaság egy üvöltő ellentmondást képvisel. 
Nem a tiltás által, hanem a nyitás által lesz szabad valaki! A bármilyen irány-
ban lezárt emberek nem ismernek sem Engem, sem az Atyát. Isten lényegé-
hez a  nyitottság tarozik. A teremtés, a megváltás, a Lélek eljövetele, ezek 
mind Isten nyitottságának egy-egy megnyilvánulásai!

3. Vannak különböző böjtök, ha böjt alatt valami állapotszerű önmeg-
tagadást, áldozatvállalást értesz. Van szó-böjt, ha egy-egy nap csak akkor be-
szélsz, ha kérdeznek. Van hallgatás-böjt, amikor vállalod, hogy rádiót, zenét 
egy ideig  nem hallgatsz.  Van szem-böjt,  amikor  egy meghatározott  időre 
nem nézel tévét, stb.

A böjtnek önmagában nincs értelme. A böjtnek erkölcsi értéket a CÉL 
ad, amiért vállalod a böjtöt.

                      Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

2377.
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Kérdező: SZERETNÉNK MEGGYÓGYULNI!
Öregek, betegek vagyunk. Van reményünk a gyógyulásra?

HANG: "Drága Gyermekeim! 
Én, Jézus, ma sem tudok mást mondani nektek, mint mondottam ak-

kor, amikor emberalakban közöttetek jártam. Ti akkor is azt kívántátok Tő-
lem, gyógyítsam betegeiteket, Én pedig állandóan azt hajtogattam, hogy első-
sorban ne egészségesek akarjatok lenni, hanem boldogok! Aztán, ha boldo-
gok lesztek, akkor már lehettek egészségesek is és betegek is, ez akkor már 
nem érinti a lényeget.

Boldogságotoknak nem megvalósítására, hanem meglátására kell töre-
kednetek! Isten mindenkiben boldogító módon van jelen. Van olyan, aki ezt 
meglátja, és van olyan, aki ezt nem látja meg.

Bármennyi pénz is van valakinek a zsebében, ha nem veszi észre, ha 
nem tud róla, akkor számára annyi, mintha nem is lenne pénze. Így vagytok a 
boldogságotokkal is. Hiába van bennetek Isten boldogító módon, ha ezt nem 
veszitek észre, mert Istennek ez a jelenléte csak akkor tud boldogítani, ha lá-
tás, tehát szemléletváltás történik bennetek.

Megértem, hogy egészségesek akartok lenni hatvan év után is, de nek-
tek is meg kell értenetek, hogy általában nem egészségesen szoktak meghalni 
az emberek. Márpedig kivétel nélkül minden ember halálra ítélt ember, és 
bármikor jönnek a bajok, betegségek, akár a halál is, mindaddig, amíg Isten 
boldogító jelenlétét nem veszitek észre magatokban, rosszkor jönnek ezek a 
bajok.

Mivel fiatalabbak már nem lesztek, csak idősebbek, ezért arra kérlek 
benneteket, hogy próbáljátok elhinni azt, amit az előbb mondottam. Vagyis 
azt, hogy a boldogságotok nem egészség kérdése, hanem látás kérdése. Lehet 
valaki  egészségesen  is  boldogtalan,  és  lehet  valaki  betegen  is  boldog! 
Amennyire át tudja valaki élni, hogy a Mennyország van a szívében, annyira 
boldog. Amennyire külső dolgoktól várja, akár testi egészségétől is a boldo-
gulását, feltétlenül csalódni fog, boldogtalan marad.

Bennetek élek, és mérhetetlen szeretetemmel szeretném átadni nektek 
az Én békémet! De átadni csak annak tudom, aki ezt hittel átveszi Tőlem.

Megáldalak benneteket SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2378.
Kérdező: EGY LÁTOMÁSRÓL ÉS EGY MAGATARTÁSRÓL

1. Egy látomásról kérdezem a HANG-ot.
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2. Képességeimet helyesen alkalmazom?
3. Kell-e változtatnom eddigi gondolkodásomon?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A fát gyümölcséről lehet megismerni, és nem az árnyékáról. Ha egy 

látomás, legyen az akármilyen fájdalmas is, Hozzám hoz közelebb, akkor an-
nak a forrása Én vagyok. Kivitelezői lehetnek angyalok, szentek, emberek, 
sőt még maga az ördög is, mivel az Istent szeretőknek minden a javára válik.

2. Adottságaid alkalmazása tőled függ, de a CÉL és az IRÁNY nem! A 
CÉL az az élet, amelyet egyetlen úton lehet csak elérni. Ezzel az egyetlen út-
tal Én azonosítottam Magamat! Én vagyok az ÚT! Tehát az a szolgáló szere-
tet, az a megbocsátó irgalom, amelyhez az eszközöket neked kell képessége-
id alapján alkalmaznod.  Erre naponta kell  ráhangolódnod, és naponta kell 
megvalósítanod az úton járást úgy, hogy szíved békéjét ne csak te, hanem 
környezeted is észrevegye.

3. Feltétlenül készen kell lenned arra, hogy a benned lévő szeretet fejő-
dése, kibontakozása érdekében változtatni tudj gondolkodásodon. Megfelelő 
rugalmasság nélkül nincs lelki fejlődés. Ez nem elvtelenséget jelent, hanem 
készséget arra, hogy le tudd váltani bármikor a jót jobbra. E nélkül fejlődni 
nem lehet!

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2379.
Kérdező: JÉZUS GYŰLÖLETRE IS TANÍTOTT?

1. Gyűlölnünk kell Jézusért szeretteinket?
2. Őrangyalom nevét szeretném tudni!
3. Védőszentem szent Filoména.

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Szó  sincs  semmiféle  érzelmi,  akarati  gyűlöletről.  Arról  van  szó, 

hogy amennyiben akadály a vérkapcsolat abban, hogy Engem kövessetek, azt 
el kell utasítanotok. A gyűlölni szónak tartalma az ilyen elutasítás is.

Azt viszont tudnod kell, hogy a vérkapcsolat olyan megkötözöttséget 
jelent a legtöbb embernél, amely valóban akadálya a Velem való kapcsolat-
nak. A vérkapcsolat igényli a legradikálisabb hátat fordítást, mert a legradi-
kálisabb kötelékkel képes akadályozni benneteket abban, hogy szabaddá vál-
jatok. Ezt a radikális döntést a vérkapcsolat ellen nem fejezhettem ki jobb 
szóval, mint ezzel: Értem meg kell tanulnotok még gyűlölni is a vérkapcsola-
tot.
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2. Szólítsd őrangyalodat  tetszésed szerint. Nincs szükséged arra, hogy 
külön névvel illesd őt.

3. Okos dolog, ha egy égi lényt kitüntettek különleges szeretettel. Az 
általad kiválasztott szent pontosan abban tud melléd állni és segítségedre len-
ni, amire a róla szóló könyvből következtetni tudsz.

Amit egyházközséged gondjairól írsz, sajnos nem egyedi eset. Körül-
ményeitek rá fognak kényszeríteni benneteket arra, hogy ne magatokon kívül 
keressétek lelketek nyugalmát, hanem önmagatokban. Azok az úgynevezett 
lelkipásztorok, akik az Én nevemben Ellenem dolgoznak, tehát szeretetlenek, 
rá fognak kényszeríteni benneteket arra, hogy ne egyházakon keresztül akar-
jatok eljutni Hozzám, hanem  Rajtam keresztül olyan közösséghez, egyház-
hoz, ahol valóban jelen vagyok, ahol az Én nevemben nem Ellenem, hanem 
Értem jönnek össze enyéim!

Bízzál Bennem! Légy szabad, és tartsd távol magadat minden gyüleke-
zeti marakodástól!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2380.
Kérdező: JÉZUS BEAVATHAT-E BÁRKIT IS?

1. Újjászülettem-e már?
2. Hogyan lehetek Jézus tanítványa?
3. Jézustól kaphatok-e beavatást és feladatot?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Nem szabad bizonytalanságban maradnod afelől,  hogy az  Enyém 

vagy, Én pedig a tiéd! Akinek nincs üdvbizonyossága, annak nem lehet béke 
a szívében. A bizonytalanság a félelemnek egyik formája. Tehát amikor azt 
kértem tőletek, hogy ne féljetek, akkor arra is gondoltam, hogy legyetek bi-
zonyosak abban, ami az üdvösségeteket illeti!

Tedd ünneppé magad számára azt a napot, amikor kijelented Előttem 
és az ég angyalai előtt, hogy elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak. 
Ez a te újjászületésed ünnepe! E nélkül nincs újjászületés! Ezáltal viszont az 
Én Lelkem szavatolja, hogy abban a pillanatban ez meg is történik! Az újjá-
születés  soha nem egyoldalú mű. De a kezdeményezőnek neked kell lenned. 
Ez a te emberi méltóságod bizonyítéka Előttem és az ég angyalai előtt!

Magad előtt azzal bizonyítod ennek komolyságát, ha havonta vagy leg-
alább évente megünnepled ezt a napot.
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2. Reggeli imáidban tudok olyan gondolatokat adni, amelyek alapján 
tanítványom tudsz lenni az elinduló napon.

3. Az, amit te Tőlem kapott beavatásnak nevezel, Lélekkeresztség. Ezt 
rendszeresen, tehát állhatatosan kérned kell, és amint Lukács evangéliumá-
ban (11;13) olvasod, meg is fogod kapni akkor és úgy, amikor és ahogy a Lé-
lek a te számodra a legjobbnak látja.

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

2381.
Kérdező: JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Milyen sors vár gyermekeimre?
2. Férjem meggyógyul-e?
3. Lesz szükségem műtétre?

HANG: "Drága Gyermekem!
Én, Jézus, ugyanaz vagyok tegnap, ma és örökké! Nagy szeretettel sze-

retném tudatni veled, hogy Én nem jósolni jöttem le a Földre, hanem azért, 
hogy elmondjam nektek, hogyan tudtok boldogok lenni.

A boldog Isten mindenkiben boldogító  módon  van jelen.  Ha valaki 
nem boldog, az nem azért nem boldog, mert rosszak a körülményei, hanem 
azért, mert nincs élő kapcsolata a benne boldogító módon jelenlévő Istennel. 

Azért jöttem a Földre, hogy elmondjam minden jó szándékú embernek, 
hogy a boldogság nem a körülményeknek és nem is a testi egészségnek vagy 
betegségnek a függvénye, hanem megfelelő látás kérdése. 

Ezért volt első kijelentésem a nyilvánosság előtt az, hogy alakítsátok át 
gondolkodásotokat. A Bibliában e szavaimat  bűnbánattartásnak  írják. Két-
ségtelen, hogy ez is benne van e szóban, de ennél sokkal mélyebb mondani-
valója van.  Ez  pedig az,  hogy úgy kell  átalakítanotok  gondolkodásotokat, 
hogy élő kapcsolatba kerüljetek a bennetek boldogító módon élő Istennel.

Gondolkodást átalakítani csak gondolkodva lehet. Tehát el kell kezde-
ned gondolkodni azon, hogy miért jó neked az, hogy Isten valóságosan ben-
ned él boldogítóan. Meg kell tudnod ezt fogalmazni a magad számára, és na-
ponta hálát kell adnod azért, mert rájöttél, hogy a boldog Istennek csak bol-
dog gyermekei lehetnek, függetlenül körülményeiktől!

Kimondhatatlanul szeretlek! Ez boldogít Engem! Téged ez csak akkor 
fog boldogítani, ha abszolút első leszek életedben.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
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2382.
Kérdező: VALÓJÁBAN HÁROM MIÉRT

1. Egyik templomban köhögés fojtogatott. Miért?
2. Munkahelyemen fénycsík jelenik meg. Miért?
3. Lesz-e valaha nyugodt otthonom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Pillanatnyi idegállapotod és a környezetnek, a levegőnek és mások 

jelenlétének hatása váltotta ki köhögésedet.
2.  Ha teljesen besötétítesz  a munkahelyeden és  mások is  látják azt, 

amit te látsz, akkor lehet számodra és mások számára is probléma az a bizo-
nyos fény-jelenség.

Általában nem jó, ha valaki könnyen fennakad a rendkívüliségeken, és 
ilyenekkel foglalkozik, mert akkor ártó erők játékszerévé válhat. Én minden 
olyan információt, amire boldogságodhoz szükséged van, átadtam neked is 
evangéliumaimban. Ami ehhez közelebb visz, az jó, ami nem, azzal nem kell 
törődnöd.

Szeretettel kérlek téged és mindenkit, ne ragadjatok le olyan jelensé-
geknél, amelyeknek nincs erkölcsi súlyuk, vagyis csupán érdekességükkel kí-
váncsiságotokat tupírozzák!

3. Nekem kellene megkérdeznem tőled azt, hogy vajon mikor és med-
dig lesz nyugodt otthonom nálad. Szívem szerinti nyugodtságot csak az talál-
hat ebben a világban, akiben Én otthonra találtam! Én pedig annak lelkében 
találtam otthonra, aki állapotszerűen törekszik arra, hogy kedvemben járjon. 
Ennél lényeget érintőbb feladatod nem lehet soha!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2383.
Kérdező: VÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLOK

Két iskola közül választhatok. Nincs elég tapasztalatom.
HANG: "Drága Gyermekem!

Elég jó önismerettel  rendelkezel,  és ez nagyszerű alap lehet további 
életed kialakítására. Hiányzik viszont belőled az az önbizalom, amely szük-
séges ahhoz, hogy felelős személlyé válj. Ez az önbizalom akkor tud helye-
sen fölerősödni benned, ha nem arra teszed a legnagyobb hangsúlyt, hogy az 
emberek hogyan vélekednek rólad, hanem arra, hogy szívedben Velem légy 
élő kapcsolatban. Ennek az élő kapcsolatnak szíve-lelke a te imaéleted. E té-
ren nem a mennyiség, hanem a minőség a fontos!
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Korodra való tekintettel valóban nem rendelkezhetsz elég élettapaszta-
lattal  ahhoz, hogy önmagad döntsd el,  melyik iskolát kell választanod. De 
ennek eldöntését ne az égiektől várd! Neked azt kell tudnod, hogy Én, Jézus, 
mindaddig melletted maradok, bármelyik iskolát választod is, amíg te erre 
Nekem lehetőséget adsz! De vannak környezetedben olyanok, akik szeretnek 
és ismernek téged, és ismerik, legalább nagyjából, bármelyik döntésed követ-
kezményeit. Pestnek legalább annyi hátránya is van, amennyi előnye, és a vi-
dék melletti döntésednek legalább annyi előnye is van, mint hátránya. Mind-
két helyen kemény munka vár rád!

Azt a kisebbségi érzést, azt az önbizalomhiányt, amelyről említést tet-
tem, feltétlenül számításba kell venned, mielőtt döntesz.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
******************************************************

2384.
Kérdező:  MIÉRT KELL KÜLÖN IMA,  HA MINDIG ISTENNEL VA-
GYOK?

1. Nagyon fontos a házassághoz a szerelem?
2. Kell külön ima, ha mindig Istennel vagyok?
3. Megkötözötten szeretem azt, akivel nem rendezett a kapcsolatom.

HANG: "Drága Gyermekem! 
1. Egyáltalán nem fontos a házassághoz a szerelem. Sőt! Ritka az a há-

zasság, amelyben helyes szeretet fejlődik ki akkor, ha szerelemre épült.  A 
szerelemnél nagyobb forradalmi erő és labilisabb, ingoványosabb talaj nehe-
zen képzelhető el!

A szerelem nem más legtöbbször, mint Istenre teremtettségetek irányt 
tévesztett formája a Földön. Azért mondom, hogy legtöbbször, mert van a 
Földön olyan is, hogy ez az Istenre teremtettség nem téveszt irányt, és Isten-
ben helyére tud találni. De ez ritka, nagyon ritka.

Aki jó házasságban akar élni, annak semmiképpen sem szabad a szere-
lemre építenie házasságát. Rám kell építenie!

2. Nem kell külön ima akkor, ha mindig Istennel vagy! Az ima nem 
más, mint közvetlen együttlét az Istennel. Azt felesleges bizonygatnom, hogy 
nem vagy állandóan és tudatosan közvetlenül kapcsolatban sem az Atyával, 
sem Vele,  Jézussal,  sem a Szentlélekkel.  Az viszont  nagyon fontos,  hogy 
ilyen közvetlen és tudatos kapcsolat legyen közöttünk, mert ha ez nem rend-
szeres, akkor elszürkül,  elkopik a közvetlen kapcsolatunk egymással.  Még 
Nekem, Jézusnak is szükségem volt időnként a tudatos közvetlen kapcsolatra 
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az Atyámmal, pedig Én komolyan mondottam, hogy aki Engem lát, az látja 
az Atyát is! Mennyivel inkább kell neked létrehoznod az ilyen tudatos köz-
vetlen kapcsolatot az Atyával, akivel te nemcsak nem vagy, de nem is lehetsz 
olyan EGY, mint Én öröktől fogva EGY vagyok Vele! Ne sajnálj hát időt 
szánni Rám! Én vágyom csak KETTESBEN lenni veled!

3. Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, az nem méltó Hozzám! Aki 
nem akar RENDEZETT kapcsolatban élni veled, az Velem sincs rendezett 
kapcsolatban. És te sem vagy Velem addig rendezett kapcsolatban, amíg nem 
rendezed vagy nem szünteted meg azzal a kapcsolatodat,  akivel megkötö-
zöttnek érzed magadat. Az Én nevem: Isten, a szabadító! Ha komolyan ve-
szed KETTŐNK kapcsolatát, akkor Én meg tudlak szabadítani minden meg-
kötözöttségedtől!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2385.
Kérdező: KARMÁRÓL, ÍTÉLKEZÉSRŐL

1. Kollektív karma van, de kollektív bűnösség nincs? 
2. A "Ne ítélj!" hogyan alkalmazható ma?
3. A valódi hívőnek nincs mitől tartania?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Valóban van  kollektív  karma,  mivel  azok,  akik  külön-külön  úgy 

döntöttek, vagy mások, szerető lelkek döntöttek helyettük úgy, vagy olyanok, 
akik nem megjavulás céljából jöttek le a Földre, hanem azért, hogy borsot 
törjenek Isten gyermekeinek orra alá (mert ilyenek is vannak!), azonos föld-
területen gondolják legoptimálisabb módon elérni céljuk megvalósulását. Így 
hát van kollektív sorsvonal. De ez egészen más, mint a kollektív bűnösség, 
mert ugyanazon  a sorsvonalon azok a legkülönbözőbb önzési formák oldha-
tók fel, amelyek nem másoknak hatására, hanem saját egyéni helytelen, önző 
döntések következményeiként jöttek létre, illetve nyilvánultak meg.

2. A rosszat mindig el kell ítélni,  de azt,  aki azt a rosszat elkövette, 
nem ítélhetitek  el  úgy,  hogy majd  ti  megfelelő  szankciókat  alkalmaztok, 
amelyekről úgy gondoljátok, hogy az illető bűnös azt megérdemli. Senkiről 
sem tudjátok, hogy mit örökölt, milyen hatások érték őt eddigi életeiben, és ő 
hogyan  dolgozott  együtt  azokkal  a  kegyelmekkel,  pozitív  lehetőségekkel, 
amelyek rendelkezésére álltak.

A mottó tehát ez: utálni a bűnt és szeretni a bűnöst! Szeretni annyit je-
lent, mint jót akarni. Ha Isten gyermekei okosak és óvatosak, akkor feltétle-
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nül meg fogják tapasztalni, hogy számukra mások gonoszsága nem hátráltat-
ja, hanem segíti lelkük fejlődését a szeretetben, tehát a jót akarásban. És itt 
már át is térek a harmadik kérdésedre.

3. Az Istent szeretők sem védettek teljes mértékben mindentől és min-
denkitől.  Önmaguknak tudnak  ártani!  De  csak  önmaguknak!  Önmagának 
mindenki tud ártani. Aki ember, az nem bábu! De használni is csak önmaga 
tud mindenki saját magának! Az Istent szeretők és a nem Istent szeretők kö-
zött éppen az a lényeges különbség, hogy aki Istent szerető, az használni is és 
ártani is tud önmagának. Aki nem Istent szerető, az használni nem, csak árta-
ni tud önmagának! Használni csak annyiban tud, ha úgy dönt, hogy megtér! 
A szenvedést okozás, te, mint orvos, tudod, hogy nem azonos az ártással. A 
szenvedés és a boldogság nem ellentétes állapotok. Sokszor nemcsak együtt 
tudnak árulni egy gyékényen, de nem is tudnak meglenni egymás nélkül! Ha 
valaki nem szenved mások gonoszsága láttán, az nem is tud boldog lenni! 
Nem, mert akkor már nem ember, hanem gép!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2386.
Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL

Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni, de csak akkor, 
ha méltónak tartasz rá, Uram!

HANG: "Drága Gyermekem!
Van személyre szóló üzenetem számodra. Pontosan a kérdéseddel kap-

csolatban tudom ezt kifejteni neked.
Szeretetem áradásának akadálya  benned az,  ha  egyáltalán  arra  gon-

dolsz, hogy mire vagy méltó, Én mire tartalak téged méltónak! E szó Velem 
kapcsolatban egy nagyon helytelen alázat-megnyilvánulás! Ostoba ember az, 
aki azt gondolja, hogy valaha is méltó valamire Istenével kapcsolatban. Én, 
Jézus, nem voltam akárki, de amikor valaki csak emberként "jó"-nak, tehát 
Istenhez  méltónak  mondott  Engem,  akkor  keményen  rászóltam  (Márk 
10;19).

Isten nem azért szeret benneteket, mert jók vagytok, hanem azért, mert 
Ő JÓ! És mivel Én egylényegű vagyok az Atyával, ezért Én sem akkor és 
azért teszek valamit, mert ti valamire is méltóvá váltatok, hanem azért, mert 
Én jó vagyok, és ti tükrözni akarjátok jóságomat.

Iktasd hát ki szótáradból azt, hogy te vagy bárki más mire méltó, illetve 
mire nem méltó a kegyelmi rendben. Itt minden ajándék!
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Te újjászületett, tehát megtért ember vagy. A Lélekkeresztségnek van 
egy hivatalos formája, melyet bérmálásnak, konfirmálásnak neveztek. Ennek 
az volna a feladata, hogy erőt és bátorságot adjon nektek a tanúságtevésre. 
Ezt a feladatát ez szinte soha nem tölti be. De a Szentlélek ezektől függetle-
nül is be tud bárkit tölteni, ha az illető kéri, kinyílik rá, vágyódik erre (Lu-
kács 11;13)!

Ha állhatatosan kéred ezt, akkor feltétlenül meg fogod kapni azt az Is-
tenélményt, amely ezzel együtt jár!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2387.
Kérdező: ERŐSÍTÉST KÉREK!

Nagyon rászorulok az erősítésre, Uram!
HANG: "Drága Gyermekem!

Mikor emberként éltem közöttetek, Én, Jézus is sokszor rászorultam az 
együtt érző emberi szív szeretetére. Sőt! Kimondom akkor is, ha ez furcsán 
hangzik fülednek: ma is rászorulok a Velem együtt érző, szerető szívetekre!

A földi élet nem alkalmas arra, hogy boldoggá tegyen bárkit is. A földi 
élet arra való, hogy szándékotok tisztuljon, irgalmas szeretetetek erősödjön, 
és úgy tegyetek tanúságot Rólam az emberek előtt,  hogy látván áldozatos 
munkátokat, dicsőítsék Atyátokat, aki soha nem engedi meg, hogy bármi is 
kárára váljék lelkileg annak, aki Engem befogadott, aki Nekem otthont bizto-
sított szívében.

Tudom,  hogy eredményt  szeretnél  látni.  Ez  egy természetes  emberi 
igény. De ha visszatekintesz életedre, és azt látod, hogy nem Ellenem, hanem 
Miattam éltél,  akkor tudnod kell,  hogy ezt Én tudom a legjobban, és nem 
szabad azon megakadnod, ami van, hanem abban kell bizakodnod, ami rád 
vár. Ez nem ópium, hanem az egészséges bizalom optimizmusa! 

A te életed sem attól értékes, amit tettél, hanem attól, hogy Értem tet-
ted azt, amit tettél. Ég és Föld el fognak múlni, de az a tiszta szándék, ami 
benneteket vezet, halálod óráján a Mennyország kapuját fogja jelenteni, ame-
lyet éppen a földi életedben irányított szándékod fog megnyitni számodra.

Nincs a földi életben szebb, mint az, amikor valaki embereken akar se-
gíteni! Én élek minden rászorulóban, és Engem nem lehet nagylelkűségben 
felülmúlni! Amikor pedig azt éled meg, hogy te magad vagy rászoruló, akkor 
tudnod kell, hogy nemcsak segítesz Nekem, hanem hordozol is Engem. Aki 
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pedig Engem hordoz, az az erőmet is hordozza, mert Én soha nem vagyok 
erőmön kívül!
                  Megáldalak téged és egész családodat 
                  SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2388.
Kérdező: FÉLELMEIMRŐL

1. Férjem a szórakozása miatt ritkán van együtt a családjával.
2. Félek a haláltól.
3. Félek az ufóktól.

HANG: "Leányom!
1. Nagyon helytelen, hogy bánt téged az, amikor férjed jól érzi magát. 

Inkább örülnöd kellene, és segítened kellene abban, hogy ne gondban, keserű 
lélekkel menjen focizni, hanem örömmel afelett, hogy te is örülni tudsz úgy, 
mint annyian tudnak örülni neki. Megismétlem! Nagyon helytelen ez a maga-
tartásod!

Ha valóban szeretnéd férjedet, és nem önző magadat, akkor ő is szíve-
sen megtenne mindent, hogy minél többet legyen együtt veled. De így, már 
akkor nem érzi jól magát, amikor hétvégén kénytelen hazamenni. Senki nem 
szeret olyan helyen lenni, ahol csak veszekedésnek, meg nem értésnek teszi 
ki magát.

Neked úgy kellene őt szolgálnod, hogy sajnálja a kényszerből tőled tá-
vol eltöltött idejét, és nem úgy viselkedned, hogy alig várja, mikor mehet el 
otthonról!

2. Az önzésed mellett a hited vagy inkább a hitetlenséged oka annak, 
hogy félsz a Velem való találkozástól, tehát a haláltól. Hiába félsz. Úgyis fo-
gunk találkozni! És akkor nem Én, hanem a te önismereted lesz az, ami fáj-
dalommal fog eltölteni, ha addig nem fogadsz el Engem egyedüli Uradnak, 
Megszabadítódnak. 

A halálod óráján, mely kikerülhetetlen számodra, biztosan nem fognak 
megnyugtatni azok a veszekedések, amelyekre gondolva most be tudod ma-
gyarázni magadnak, hogy neked volt igazad, s ezért történtek azok a veszeke-
dések.

Drága Leányom! Vedd tudomásul, hogy felnőtt ember még magát sem 
tudja könnyen megnevelni. A másik embert pedig egyáltalán nem! A te lel-
ked békéjét vagy békétlenségét soha nem okozhatja férjednek bármiféle vi-
selkedése. Az ő magatartása csak arra jó, ha Istent szerető vagy, hogy általa 

2557.



felismerheted, mennyi benned az önzés, és mennyire nehezen tudod megten-
ni, hogy ne önző magadat,  hanem azt szeresd, annak örülj,  akit  férjednek 
mondhatsz. 

3. Amíg mások örök sorsa, mint valami zárt ketrec, vesz körül, s te a 
halált úgy képzeled el, hogy az nem Istenhez juttatja a földi halandót, hanem 
elrabolja az itt maradottaktól, addig maga az Isten sem tud segíteni rajtad!

Akiket pedig te ufóknak vagy bárminek, jó vagy rossz erőknek neve-
zel, ha vannak, ha nincsenek, mindaddig meg fogják keseríteni életedet, amíg 
Engem, Jézust, a Földön megtestesült Isten Fiát nem fogadsz el abszolút el-
sőnek életedben. Tehát olyannak, aki mellett  nincs második.  Ezt helyetted 
senki nem tudja megtenni. Maga az Isten sem! 

Hiába erősítem, hogy nagyon szeretlek, mert ezt mindenki csak az Irán-
tam való szeretete, tehát önzetlensége mértéke szerint tudja átélni!

Megáldalak a BENSŐ  SZABADSÁG  LELKÉVEL!"
******************************************************

2389.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy álmomról kérdezem a HANG-ot. Az álmom: Kicsiny faházak kö-
zött  edzés után voltuk.  Két csapat.  Szerettem volna a fiú-csapattal  menni. 
Majd egy teremben ültem. Odébb ült kolléganőm férje, aki aludt. Jött egy 
pincér, és őt telefonhoz hívta. Majd szüleim házánál egy asszony futott, hogy 
elérje a buszt. Láttam, amint férjem egy részeg rokont betuszkol a kocsiba. 
Utána édesapám karjaiban sírtam.
HANG: "Leányom!

Vannak álmok, amelyek nagyon nagy érzelmi hullámokat hagynak ma-
guk után. Ezek a hullámok akár napokig is fodrozódnak az álmodó tudatá-
ban. Ennek oka az, hogy az álomban nagyon mély rétegek kerülhetnek fel-
színre, s ezek olyanok, mint a tengeren a dagály. Időre van szükség ahhoz, 
hogy visszahúzódjanak.

Az ilyen mélyről feltörő álmoknak gyakran nem figyelmeztető, hanem 
egzisztenciálisan kiegyenlítő  szerepük van. Sok mély, benső lerakódás, szin-
te mintegy hajszálereken felszívódva, képes mérgezni annak viselkedését éb-
renlétben, akiben ilyenek elraktározódtak. De egy olyan érzelmi töltetű álom 
hatására, amelyről itt szó van, ezek rendeződnek, és nemcsak nem ártanak, 
hanem ki tudják fejteni áldásos hatásukat is egy ilyen álom után. Beszélhet-
nék Én most konkrét következményekről is, de körülményeid tükrében neked 
kell ezeket meglátnod. Valóban ez lelki életed fejlődésének érdeke! 
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Jó, ha a kívülről jövő információkat önismeretre használod fel, mert az 
istenismeret és az önismeret egy gyékényen árul. Ide tartozik az is, ha videón 
nézed vissza magadat. A fontos az, hogy ne csupán a meglátott helytelen for-
mákon akarj változtatni, hanem ismerd fel azok lelki rugóit, és keress gyöke-
res megoldásokat. 

Az Isten szemében nem az a fontos, hogy mit és hogyan játszol meg, 
hanem az, hogy milyen gyökerei vannak a spontán megnyilvánulásaidnak. 

Egyszer téged is megszólít a halál, s félned nem kell a Velem való ta-
lálkozástól,  de  az  önmagaddal  történő találkozás  elsöpör  minden betanult 
formát, s úgy fogsz Előttem és angyalaim előtt állni, amilyen tényleg vagy. 
Ekkor világosodik meg majd előtted tisztán, hogy mit is jelent számodra az, 
hogy Én mérhetetlenül és öröktől fogva szeretlek!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2390.
Kérdező:  MIÉRT FONTOS AZ ISTEN-DICSŐÍTÉS?

1. Hogyan és miért kell Istent dicsőíteni?
2. A Mahikari egy japán szekta. Árthat az valamit?
3. Őrangyalom nevét szeretném tudni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Amikor valaki Istent dicsőíti, akkor szavakkal próbálja értékelni azt 

a sok jót, ami benne Istennel kapcsolatban felmerül.
Az Isten-dicsőítésre nem Istennek van szüksége, hanem nektek, embe-

reknek, mert a dicsőítés még több jót láttat meg Istenben, és így az emberi 
szív még nagyobb szeretetre gyullad Isten és emberek iránt.

2. Az általad említett szekta is hordoz sok jó és szép vonást, amelyeket 
értékelnie kell mindenkinek. De vannak olyan elvárásai, kívánalmai is, ame-
lyeket fölösleges magára vennie annak, aki engedi, hogy Én, Jézus, a szívé-
ben lakjam. A Szentlélek a szabadság Lelke, és te Ennek a Léleknek vagy 
hordozója. Olyan értelemben nem kell tartanod ettől a szektától, hogy téged 
megfertőzhet,  ha te  Hozzám hű akarsz  maradni.  Csak arra  kell  ügyelned, 
hogy ne cserélj le Engem velük, tehát nem teheted őket az Én helyembe szí-
vedben.

Azt is fontos tudnod, hogy a testi egészség nem lehet a legfontosabb, 
mert  a Földön általában nem egészségesen szoktak meghalni  az emberek. 
Márpedig  meghalni  előbb-utóbb  mindenkinek  meg  kell!   A legfontosabb 
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mindig az, aminek örök értéke van. Tehát az, ami valamiképpen a szeretettel 
van kapcsolatban.

3. Őrangyalod neve: PROTÉGENSZ. Vagyis: OLTALMAZÓ.
Kedves Barátom! Hidd el, hogy nagy örömmel készülnek angyalaim a 

te fogadtatásodra. Ezért nagyon okosan teszed, ha nem azt tartod legfonto-
sabbnak, hogy minél tovább légy a Földön, hanem azt, hogy a szíveddel tisz-
tán láss (ez a HIT), és szeretetben élj (ez a JÓT AKARÁS).

Megáldalak SZÍVEM  SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2391.
Kérdező: A PRÓFÉTAISKOLA HANGJA IS JÉZUS HANGJA

1. Miért nem nevezi meg magát a HANG?
2. Miért engedi a HANG a halottidézést?
3. A HANG nem Istentől való.

HANG: "Kedves Barátom!
'Tartalomhoz a forma', mondta pár éve reklámotok, és ez bizony na-

gyon is igaz. Ha jó vendéglátó vagy, nem a szekrényben lévő egy fajta pohár-
hoz választasz italt, hanem a kiválasztott italhoz keresel hozzáillő poharat. 
Te a borospohár oldalába köszörült cirádákkal vagy elfoglalva, nem azzal, 
hogy mit iszol. Tehát hiányzik belőled az a nyitottság, más néven alázat, ami 
Lelkem szabad szárnyalásának feltétele (Kor. 3;17).

Ha csak az első tíz kötetet elolvastad volna, rájöhettél volna, hogy sok 
válaszban bemutatkozom, de igen sokban rátok bízom annak felismerését, 
hogy ki szól hozzátok a HANG szavaival. Azt is megtalálhattad volna, hogy 
sohasem javasoltam a halottidézést, csak ott adtam engedélyt médiumomon 
keresztül megszólalásra, ahol az illető számára építő, buzdító és vigasztaló 
volt. De a kivétel erősíti a szabályt.

Képzeld el magadnak, hogy egy darálóba beleöntenek tyúkhúslevest, 
krumplit, sertéshúst, salátát, somlói galuskát, ledarálják, majd egy tányérban 
asztalodra teszik. Amikor te a 'Bibliai igékkel' akarod felvilágosítani médiu-
momat, hogy mit kell tanítania, akkor hasonlóképpen jársz el. Van főétel, kö-
ret, előétel, utóétel, miegyéb, de mindig a főételhez igazítják a köretet, a salá-
tát is, de még a levest, meg a desszertet is. A Főétel pedig Én vagyok, Jézus. 
Ha nem rangsorolsz a Bibliában, Szentírásban, akkor juthatsz olyan sántító 
következtetésekre, hogy nem az a fontos, hogy Én legyek a szívedben, és azt 
elhidd, hogy Én az utolsó vacsora megismétlésére való felhívásommal az ál-
dozatot helyeztem az irgalom elé.
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Olvasd evangéliumaimat, azokból ismerhetsz meg a legjobban! Hoz-
zám igazíts mindent, amit bárki más ír és mond, legyen az akár médiumom 
is.  Ha Engem akarsz megismerni,  fordulj  Hozzám reggeli  imádban,  meg-
adom neked azt a szívbékét, ami kézírásodon nem tükröződik.
Megáldalak IRGALMAS SZERETETEM és a 
                   TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

=================================
A HANG-médium szavai: Hálát adok Istennek, hogy Jézus, az Ő Lelke által 
a prófétaiskola tagjain keresztül is kezd megszólalni! Jövőre már ötven éve 
lesz annak, hogy teológiával, Bibliával szakértő szinten foglalkozom. Nagy 
kegyelem számomra látni, hogyha Jézus magához szólít, az ő HANG-ja ak-
kor is tovább fog hangzani, tovább fogja építeni, buzdítani és vigasztalni a jó 
szándékú választottait!

*******************************************************
2392.
Kérdező: MIÉRT ELÍTÉLENDŐ ÖSSZEJÖVETELÜNK?

Miért ítéli el valaki azt, ha vallástól függetlenül jövünk össze?
HANG: "Drága Gyermekem!

Egyes vallási vezetők féltik híveiket, nehogy téves tanításoknak legye-
nek áldozatai. Úgy gondolják, hogy csak az lehet jó, amit ők tanultak, amit 
ők tanítanak. Attól tartanak, hogy ti nem tudjátok megkülönböztetni a jót a 
rossztól, és nekik az az egyik feladatuk, hogy megvédjenek benneteket a té-
vedésektől.

Az ilyen vezetőket is meg kell értenetek, de nem szabad engednetek, 
hogy mások gondolkodjanak helyettetek!

Drága  Gyermekem!  Ahol  azt  tapasztalod,  hogy a  szereteten  van  a 
hangsúly, oda feltétlenül járj szívesen mindaddig, amíg ez a szeretet valóban 
jelen van! Senki emberfiának, még a római pápának sincs joga leállítani azt, 
aki olyan helyre akar járni, ahol Én, Jézus, szeretetem és jóságos irgalmam 
által építelek, buzdítalak és vigasztallak benneteket.

Nagyon megértem azt,  hogyha egy vallási  vezető,  akinek  leginkább 
észre kellene vennie, hogy a szeretetnél nincs fontosabb, ezt nem érti meg, 
akkor ez neked és minden jó szándékú és nyitott embernek fáj. Megértem. 
Ezért volt olyan, hogy meggyógyítottam valakit, és elküldtem a paphoz  bi-
zonyságul (Márk 1;44). De ez semmiképpen sem lehet indok arra, hogy ne 
szeresd őt. Szeresd őt, de saját szívedre hallgass olyankor, amikor tapasztala-
tod van arról, amiről neki nincs. Arról, hogy az általad említett összejövetel 
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nem árt, hanem hasznára van az ott jelenlévőknek, tehát segíti őket növeked-
ni a szeretetben.

Ne akard megtéríteni az általad említett személyt! Szeresd, de saját szí-
ved szerint cselekedj! A te irányítód nem ő, hanem Én, Jézus! Nincs a vilá-
gon olyan hatalom, nincs olyan intézmény, nincs olyan személy, aki az Én 
helyembe tudna lépni. Rám hivatkozni lehet, de nevemben csak olyat lehet 
mondani, ami az evangéliumaimban lévő tanításomra támaszkodva megállja 
a helyét.

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

2393.
Kérdező: KELL FIGYELMEZTETNÜNK MÁSOKAT HIBÁIKRA?

1. Igaz, hogy vágyaink egyszer kielégülnek?
2. Jó vagy nem jó, ha másokat figyelmeztetünk hibáikra?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon természetes, hogy a Teremtő minden vágyat azért teremtett 

belétek, hogy azok kielégüljenek. Efelől nem lehet kétséged. De afelől sem, 
hogy vágyaitok, szinte kivétel nélkül mind!, torz formában vannak jelen ben-
netek a Földön. Ezért olyan fontos, hogy éppen vágyaitok helyes irányú ki-
elégítése céljából ne ti, hanem a Teremtő adja meg számotokra a CÉLT! E 
CÉLHOZ az eszközöket nektek kell megtalálnotok, és segítségemmel alkal-
maznotok a CÉL elérése érdekében. Ezért mondottam Magamat ÚT-nak!

A szerelem,  amelyet  leveledben említettél,  azért  ébred  fel  bennetek 
torz formában, mert alig elhihető egy szerelmes számára, hogy célja nem az, 
amire, akire irányul. Ezért is lesz a vége mindig csalódás, amelyet csökkent-
het ugyan az, ha valakinek a szeretet is ott parázslik lelkében, de a szerelem 
akkor is mulandó, ha teremtményre irányul. Ha valaki képes arra, hogy Istent 
tegye szíve szerelmének CÉLJÁUL, akkor az nem múlik el soha! Mert a sze-
relem Istentől elgondolt CÉLJA a szellemi lények földi és égi életében maga 
az Isten. Isten a mennyben és a Földön mindenkibe szerelmes. A mennyben 
pedig minden szellemi lény szerelmes Istenbe. Ha a Földön mindenki szerel-
mes tudna lenni Istenbe, akkor semmi különbség nem lenne a Mennyország 
és a földi élet között. 

A Földet pokollá elsősorban az emberi szívekben felébredő torz szere-
lem teszi! Ez hiteti el a legtöbb emberrel azt, hogy a legnagyobb rabságot vá-
lasztva, a szabadság helyett, lesznek boldogok. Mert nincs nagyobb rabság 
annál, mint amikor valaki bálványimádóvá válik, vagyis embert istenít úgy, 
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mint saját boldogságának forrását. Az ilyen álom-mennyországból feltétlenül 
csak valós pokolra lehet felébredni.

 Az ilyen és ehhez hasonló felébredések után gyakran megmarad az 
álom-mennyország utáni vágy, amely céltévesztetten, bódulatokba hajszolja 
áldozatát.  Általában ebben az állapotban találva benneteket, szeretném Én, 
Jézus, a boldogság irányába tájolni fáradt, sok-sok csalódástól felsebzett szí-
veteket.

2. Figyelmeztetni saját hibájára valakit csak akkor szabad, ha van re-
mény arra, hogy a figyelmeztetésnek foganatja lesz. Pilátust figyelmeztettem 
bizonyos  dolgokra.  Heródeshez  nem  volt  egyetlen  szavam  sem  (Lukács 
23;9).

Értelme csak akkor van a figyelmeztetésnek, ha valakiről feltételezhe-
tő, hogy tévedésben van. Akár úgy van tévedésben, hogy nem tud hibájáról, 
akár úgy, hogy azt gondolja, te azonosulsz hibájával. Mindkét esetben fon-
tos, hogy figyelmeztesd őt. Saját érdekedben fontos, nehogy bűnrészességgel 
lehessen vádolni téged.

De ha valaki ismeri azt a hibáját, amire figyelmeztetni akarod, és tudja, 
hogy te nem azonosulsz vele, sőt, bánt téged, akkor figyelmeztetéseddel nem 
segíteni, szeretni akarod őt, hanem uralkodni akarsz fölötte. Ez nem helyes 
magatartás részedről!

Szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

2394.
Kérdező: A PÁRBESZÉDIMÁRÓL

1. Nehézkesen megy az időelszámolás.
2. A párbeszédimát  is nagyobb hittel kell végeznem.
3. Jól irányítom-e a meditációkat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha hálával kezded az imádat, ha megköszönöd az elinduló napot, és 

átgondolod a feladataidat azzal a tudattal, hogy ezt most Előttem teszed, ak-
kor áldásom adom rád. Neked pedig tudnod kell, hogy a szeretet, bár néha 
nagyon kemény tud lenni, de nem merev! Rugalmas! Tehát az idődet az Irán-
tam és embertársaid iránt érzett szereteted alapján bármikor lehet, sőt kell 
módosítanod napközben is.

2. A párbeszédima rutin kérdése is. Hozzá kell szoktatnod magadat ah-
hoz, hogy Én valóban benned élek, valóban szólok hozzád saját szavaiddal, 
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és valóban mindig építeni, buzdítani és vigasztalni akarlak. E téren is igaz: 
gyakorlat teszi a mestert.

3.  Nagyon jól  csinálod  a  meditációkat.  Örömmel  adom áldásom az 
ilyen vállalkozásokra. A jó meditáció ellazítással  kezdődik.  Ezután meleg, 
természeti képekkel kell felvázolnod azt az utat, amelyen irányítod a meditá-
lókat egy meghatározott környezetbe, ahol bizonyos személyekkel történő ta-
lálkozás alatt a nem-ártás, megbocsátás, segítés különböző tartalmára vagy 
formájára koncentrálva, a szeretet érzését felszítva kitágítod a meditálók szí-
vét az egész világ átölelésére.

Az ilyen és ehhez hasonló meditációk, ha ellazult állapotban szeretetre 
tudják gyújtani valakinek a lelkét, nem szoktak szalmalángok lenni.

Szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

2395.
Kérdező: HOGYAN JUTHATOK BENSŐ SZABADSÁGRA?

1. Szeretnék újjászületni! Gyógyítok Isten erejével.
2. Férjem iszákos. Én tartom el.
3. Szabadítsd meg az automata játékok rabságából!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Részedről nem kell mást tenned, mint Engem, Jézust, el kell fogad-

nod személyes Megváltódnak, Megszabadítódnak. Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy meg kell bánnod eddigi szeretetlenségeidet, botlásaidat és minden 
olyan döntésedet, amelyekről akkor, amikor döntöttél, tudtad, hogy Nekem 
az nem tetszik. Ha ezt komolyan megtetted, akkor mindent megtettél. 

Ha valóban komoly ez az elhatározásod, akkor ez abban nyilvánul meg 
a jövőben, hogy rendszeresen fogsz foglalkozni Velem.

Ima és tanulás! Főleg a párbeszédima és az evangéliumaim olvasása! 
Ha ehhez még hozzájárul az, hogy megkeresed azt az egy-két embert, akikkel 
Rólam el tudsz beszélgetni, akkor biztos lehetsz abban, hogy újjászületésed 
nem marad el!

2. Férjeddel kapcsolatban tanácsot kell kérned okos és értelmes embe-
rektől, akár lelkipásztorodtól, mert az sem megoldás, hogy ne törődj vele, és 
az sem, hogy bűnrészes légy, vagyis hogy a te pénzeden jusson italhoz, játék-
automatákhoz.

3. Imáid, mint a felszálló pára, harmatként hullanak vissza, hogy erő-
ben  részesítsenek,  és  megfelelő  bölcsességgel  lássanak  el  téged.  Minden 
imádságod meghallgatásra talál! 
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Azt azonban tudnod kell,  hogy az ima akkor és addig hat  másokra, 
amíg jó szándékra talál. Van, akinél ez a jó szándék nagyon mélyen, elrejtet-
ten húzódik meg, s ilyenkor az áhítat mellett az állhatatosság is nagyon fon-
tos.

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

2396.
Kérdező: A KÉRÉS NÉLKÜLI TANÁCSADÁSRÓL

1. Nagymamaként vállalom unokáim gondozását. Jó ez?
2. Adjak-e tanácsot a tanítónőnek?
3. Baráti kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Leányom!
1. Ha egy nagymama unokákat nevel, az jó is meg nem is. Jó azért, 

mert a nagymamák hite és élettapasztalata sokat jelenthet egy unoka lelki fej-
lődésében. Nem jó azért, mert úgy tűnik, hogy saját gyermekét sem tudta az a 
nagymama helyesen nevelni. Ha tudta volna, akkor most nem neki kellene 
nevelnie az unokákat.

2. Nagyon helytelen, ha egy szülő vagy nagyszülő egy iskolai tanárnak 
kéretlenül akar tanácsokat adni. Sokszorosan szentnek kellene lennie annak a 
tanárnőnek, aki ha így tanácsot kap, akkor nem visszájára fordítja a dolgot. 
Tehát szinte biztos, hogy előbb-utóbb a gyerek sínyli meg az ilyen kéretlen 
tanácsadást. Még egy szülő vagy nagyszülő sem fogadja szívesen, ha kéretle-
nül helyre akarják igazítani. Hát még egy hivatásos nevelő!

3. Minden párkapcsolat csak annyiban előnyös, amennyiben a kapcso-
lat által  Hozzám, Jézushoz irányítják egymást a párok. Az eleve rossz, ha 
bármelyik úgy gondolja, hogy neki abból előnye származik. Főleg, ha mind-
ketten úgy gondolják! Ilyenkor két ember saját érdekeit szem előtt tartva nem 
szeretni, hanem használni akarja a másikat.

Mindegy, hogy valaki hány éves, a megtérést nem lehet pótcselekvé-
sekkel helyettesíteni. A megtérésnek pedig a lényege az, hogy Én, Jézus, ke-
rülök a központba. Aki jobban szeret bárkit a világon, tehát akár unokáját is, 
mint Engem, annak életében nem tudok működni. Az szeret Engem helye-
sen, aki nem Engem akar felhasználni unokája vagy bárki érdekében, hanem 
unokát és bárkit, bármit, az Én érdekemben. Az Én érdekem pedig az, hogy 
ne legyetek megkötözve egymással,  ne személyekben gondolkodjatok,  ha-
nem feladatokban. Azért ez az Én érdekem, mert csak így tudom kifejteni 
megfelelő módon irányotokban szeretetemet, vagyis azt, hogy helyesen ké-
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szüljetek fel a halálra. A halál pillanata az a legbiztosabb pont, alap, amire 
építenetek kell. Aki nem erre épít, az homokra épít. Az tehát, ami az Én ér-
dekem, az a legalapvetőbben a ti érdeketek, csak ezt általában nem látjátok 
tisztán.

Saját békéd és örök boldogságod egyedül a te kezedben van! Unokáid 
békéje, boldogsága, jövője nem a te kezedben van. Azzal kell hát nagyon be-
hatóan foglalkoznod, ami felett te rendelkezel, vagyis KETTŐNK kapcsola-
tával. Mindennek EBBŐL kell kiindulnia!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2397.
Kérdező: JÉZUS AZ ÉGBEN IS JÉZUS?

1. Van Jézusnak külön neve az égben?
2. Kigyógyulhatok jelenlegi betegségemből?
3. Az ufók a Te angyalaid? Az üstökös mi?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Én, mint az Önmagát öröktől fogva Szentháromsággá formált Isten, 

emberként jöttem le a Földre, hogy isteni erőmmel segítselek benneteket an-
nak megvalósítására, amit emberi természetemmel bemutattam nektek. Azért 
lettem valóságos ember, hogy lássátok, hogyan is néz ki egy igazi ember, és 
isteni erőm segítségével tudjatok irányt venni az elembertelenedés megszün-
tetésére, és legalább szándékban tudjátok elfogadni azt, hogy csak az igazán 
ember, aki Engem, mint UT-at elfogad. Égen és Földön egyaránt Én, aki egy-
lényegű vagyok az Atyával,  Jézus vagyok, a Krisztus, vagyis a Fölkent. Te-
hát bizonyos szempontból valóságos Isten, egy másik szempontból pedig va-
lóságos ember.

2. Minden betegségből ki lehet gyógyulni. Kivéve abból a halálos be-
tegségből, amit mulandóságnak is lehet nevezni. Tehát annak, aki halandó, 
előbb-utóbb meg kell halnia!

Egy meghatározott betegségből akkor gyógyulhat meg a beteg, ha bizo-
nyos feltételek adottak, és a beteg él ezekkel a feltételekkel. Ilyen feltétel, 
hogy az Isten, és ne csupán a beteg lássa lelkének fejlődését a gyógyulás ál-
tal. Egy másik feltétel az, hogy a beteg higgyen Isten mindenhatóságában a 
szeretet körén belül. Megint egy másik feltétel, hogy a beteg a szeretet körén 
belül legyen, tehát megtért ember legyen, tehát fogadjon el Engem, Jézust, 
Urának, Megszabadítójának. Ha e három feltétel adott, akkor még az a beteg-
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ség is megszűnik, amelyet az előbb halál szóval jeleztem, mert aki Bennem 
hisz, az halált nem lát sohasem (János 11;26)!

3. Ufóknak azokat a lényeket nevezitek, akiket nem tudtok beazonosí-
tani. Én nem mondtam azt soha, hogy az ufók az angyalok, hanem azt mon-
dottam,  hogyha  olyan  beazonosíthatatlan  lényekkel  találkoztok,  akiket  jó 
szellemi lényeknek lehet nevezni, akkor ne ufót mondjatok, hanem angyalt.

A csillagokat  semmiképpen sem neveztem soha szellemi  lényeknek. 
Az üstökösök olyan mozgó csillagok, amelyek csóvát húznak maguk után. 
Erről bőségesen olvashatsz az erre vonatkozó szakkönyvekben.

Megáldalak a GYAKORLATI  SZERETET  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2398.
Kérdező: KI SZÓL HOZZÁM ÁLMOMBAN?

1. Álmomban nevemen szólítanak.
2. Gyógyíthatok betegen is?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az álom világa nagyon is valós világ, a maga nemében! Álomban 

olyan rétegek nyílnak ki bennetek, amelyeket ébrenlétben meg sem tudtok 
közelíteni.  Álmában kaphat bárki olyan információkat, amelyeket ébrenlét-
ben be sem tudna fogadni.

A neveden szólítás feltétlenül azt jelenti, hogy foglalkoznak veled an-
gyalaim, akikről most elég annyit tudnod, hogy foglalkoznak veled. Ha majd 
többet kell tudnod, akkor azt is tudomásodra fogják hozni. Most fontos szá-
modra annak bizonyossága, hogy nem vagy egyedül. Nemcsak védőleg, de 
serkentőleg is erőben részesülsz angyalaim által.

2. Amint a beteg orvos is tud gyógyítani, úgy te is tudsz gyógyítani, bár 
a magad egészségével nem vagy megelégedve. Ennek egyszerű magyarázata 
az, hogy neked is tudomásul kell venned azt, amit másokkal közölsz, vagyis 
azt, hogy nem önmagukért kell élniük, hanem másokért. Ne önmagukat állít-
sák a központba, hanem másokat.

Annak tudomásulvétele,  hogy rászorultok  másokra,  legalább annyira 
fontos, mint az, hogy rátok szorulnak mások. Az élet megnyerésének ára nem 
kevesebb, mint az élet elvesztése, és ez az időráfordításban mutatkozik meg 
legvilágosabban.

Számodra az a fontos, hogy átéld azt a serkentő energiát, amely képes 
rajtad keresztül hatni másokra. Így sem fog mindenki meggyógyulni, akire 
ráteszed kezedet, mert ahhoz, hogy teljes gyógyulás történjen valakiben, ah-
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hoz te egyedül nem lehetsz elég, mint ahogy Én sem lehetek elég egyedül ah-
hoz, hogy valakiben minden a helyére kerüljön. A teljességhez e téren több 
összetevőnek kell  egybeesnie, és ezek az összetevők gyakran több szerető 
szívet igényelnek egyszerre. Erre példát olvashatsz Márk evangéliumában a 
2;4-12. részben.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2399.
Kérdező: MI A KARMIKUS BŰNÖM?

1. Mágiával próbálok segíteni az embereknek.
2. Mi a karmikus bűnöm?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Mint tudod, van fekete mágia, és van fehér mágia. A fekete mágia 

nem többet árt, mint használ, hanem csak árt! Akkor űz valaki fekete mágiát, 
amikor  az  a szándéka,  hogy bármiféle  eszközt,  szellemeket,  felhasználjon 
olyan cél  elérésére, amely nem a Bennem, Jézusban, való töltekezést jelenti.

A fehér mágia az, amikor valakinek az a szándéka, hogy bármiféle esz-
közt felhasznál a Bennem való fejlődésre. Ez azért fehér mágia, mert Ben-
nem csak  olyan  eszközök  -  akár  szellemek  -  segítségével  lehet  fejlődni, 
amely eszközök már önmagukban is önzetlen szeretetet hordoznak. Tehát e 
szóban:  bármi, csak az értendő, ami a senkinek nem ártást, a mindenkinek 
megbocsátást és a rászorulókon való segítést jelenti. E háromból egyik sem 
maradhat ki!

Ha úgy segítesz embertársaidon, hogy felhívod figyelmüket arra, ami 
mindennek alapja, tehát az Engem, mint ÚT-nak vállalására, akkor feltétle-
nül jól segítesz embertársaidnak.

2. Karmikus sorsvonaladon azok a görcsök, amelyek egyben a jellem-
hibáid  is.  Mindenkinek önmagának kell  lelkiismeretvizsgálatában rálátnia, 
ráhallania,  ráéreznie  arra,  hogy mit  kell  megoldania  Velem! Mindenkinek 
van lelkiismerete, és az Isten szól mindenkinek lelkiismeretén keresztül, akár 
van füle a hallásra, akár nincs! Isten mindenkit ellát megfelelő benső fülekkel 
a hallásra. Ez azokra is áll, akik életük folyamán süketté tették magukat! E 
fülek  kiélesítésére  meg kell  tanulnod elcsendesedni.  Isten nem erőszakos! 
Csak ott szólal meg, ahol engedik! A néma Isten maga a kárhozat!

                        Nagyon szeretlek, és megáldalak
                                 A TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
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2400.
Kérdező: ÉLŐ KAPCSOLAT AZ ÚRRAL

1. Szeretnék az Úrral gyógyítani!
2. Szeretnék az Úrral beszélgetni!
2. Szeretném az Úr irányítását kérni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  A gyógyítással  kapcsolatban  fel  kell  hívnom a  figyelmedet  arra, 

hogy egy ember életéből nem szabad kiemelni részeket, ha igazán segíteni 
akarjátok egymást.

Minden ember azért született a Földre, hogy megszerezze a lélek ural-
mát a test felett. A testi gyógyulás csak akkor van a maga helyén, ha a lélek 
szolgálatában áll. A léleknek kell hát előbb lehetőséget adni a gyógyulásra, s 
csak ennek szolgálatába állhat be a test. A lélek gyógyulásának pedig kike-
rülhetetlenül első lépése a megtérés! E nélkül az egész gyógyítás, gyógyulás, 
semmit  sem ér!  Sőt  árt!  Felesleges és haszontalan  időfecsérlés!  Nem úgy 
van, hogy valaki előbb meggyógyul, és utána majd megtér. Az ilyen gondol-
kodás üzletelés!

Ha valaki megtért, tehát elfogadott Engem, Jézust, Urának, Megszaba-
dítójának, akkor a testi gyógyulását már eleve az Én szívemre helyezte, és hi-
szi, és te is hidd el, hogy a legjobb helyre helyezte!

2. A párbeszédima  az az imaforma ma, melyet azért nyitottam ki előt-
tetek, hogy beszélgetni tudjunk egymással! Ha magadnak egyes szám máso-
dik személyben olyan gondolatokat  fogalmazol  meg, amelyek téged építe-
nek, buzdítanak és vigasztalnak, akkor, ha csak egy kis hited is van, már tud-
ni fogod, hogy az ilyen gondolatoknak forrása Én vagyok, tehát Én szólok 
hozzád a te gondolataid, szavaid által!
A HANG 1. kötetében bőven olvashatsz erről.

3. Leghatékonyabban azt tudom irányítani, akinek van rendszeres reg-
geli imája. Mégpedig  párbeszédimája! Tehát az, aki reggelenként megbeszé-
li Velem az elinduló napját, tehát azt, hogy mit kell tennie, és hogyan kell 
tennie azt, amit tennie kell, az áldásommal indul. Jó ilyenkor kérni az angya-
lok segítségét, oltalmát. Ha tudnád, hogy őrangyalod mennyire várja ezt tő-
led!

Megáldalak az ÉLŐ HITET ÉLTETŐ LELKEMMEL!"
*******************************************************

2401.
Kérdező: HÁLÁT ADOK ISTENNEK
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Nem kérek, csak hálámat fejezem ki.
HANG: "Kedves Barátom!

Te küldtél válaszborítékot, tehát lelked mélyen mégis csak számítasz 
arra, hogy leveledre válaszoljak. Meg is teszem. A háláról   és az  alázatról  
mondanék pár gondolatot.

Minden hála mögött a megajándékozottság tudata áll. Minél több hála-
imát mondasz, annál tisztábban fogsz látni a szíveddel! De ez nem jelenti 
azt, hogy most már mást se csinálj! Azért nem jelenti ezt, mert a tiszta szem 
azt is látja, hogy a hálára Nekem az égvilágon semmi szükségem nincs. Ne-
kem a kérő imáitokra van szükségem!

A hálaimára nektek van szükségetek, hogy felismerjétek és másoknak 
is tanúsítani tudjátok, mennyire kimutattam eddig is szeretetemet irántatok. 
A kérő imára viszont azért van szükségem Nekem, hogy ki tudjam mutatni 
továbbra is, tanúskodni tudjak előttetek arról, hogy hallom szavaitokat! Per-
sze, nektek is szükségetek van kérő imára is. Az az imádság, amit Én, Jézus 
tanítottam nektek, tehát a Miatyánk, hét kérésből áll.

Legyen hát benned harmónia, arány. Szeress hálát adni, de ne feled-
kezz meg arról, hogy Isten igényli azt is, hogy kérjetek!

Az alázatról pedig azt kell tudnotok, hogy csak akkor igazi, ha öntuda-
tos! Igen, mert csak ekkor képvisel valamit. Az alázatnak nincs kapcsolata az 
engedelmességgel. A félelemnek van kapcsolata az engedelmességgel. Az az 
alázatos, aki úgy tud képviselni öntudatosan valamit, hogy azzal nem a jogi 
igazság rendjét képviseli, hanem az irgalomnak azt a rendjét, amely akkor is 
létezik, ha a bűnös nem kér bocsánatot attól, akit szeretetlenül megbántott. 
És az alázatos ember pontosan azért vállal bármiféle gyalázatot, mert öntuda-
tosan képvisel valamit, ugyanakkor nyitott a jobb felé, tehát hajlandó az ön-
tudattal képviselt eddigi nézetét jobbal felcserélni, és nem zavarja őt az sem, 
ha ezért elvtelennek mondják, mert lépését értelmesen meg tudja okolni azok 
előtt, akik meg akarják őt érteni.

Megáldalak az ÁHÍTAT és az ALÁZAT LELKÉVEL!"
*******************************************************

2402. 
Kérdező: HOL A HATÁRA A SEGÍTÉSNEK?

1. Kontrolláltatni szeretném magamat!
2. A szívátültetés nem Istennek tetsző?
3. Meddig kell elmenni a segítésben egy betegnél?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Nagyon fontos a kontroll! Ennek két forrása van. Az egyik az ön-
kontroll. Ennek helye a rendszeres lelkiismeretvizsgálatban van. E rendsze-
rességnek is van két módja. Az egyik az, amikor valaki hozzászoktatja magát 
ahhoz, hogy azonnal felfigyeljen, ha háborog a lelkiismerete. A másik pedig, 
amikor meghatározott időben átvizsgálod, hogy mit tettél utolsó lelkiismeret-
vizsgálatod óta, és amit tettél, hogyan tetted. Egy ilyen önvizsgálatot jó úgy 
befejezned, hogy kéred őrangyalod további segítő, oltalmazó szeretetét éle-
tedre.

A másik kontroll-forrás azoknak a véleménye, akiket érdemesnek tar-
tasz arra, hogy tükörnek használd őket e célra. Valójában minden és minden-
ki tükör, tehát a körülmény maga az. De ezek a körülötted lévő tükrök csak 
akkor tudnak megfelelő kontrollszereppel rendelkezni,  ha  egybecsengenek! 
Ha többen mondják ugyanazt, akkor érdemes odafigyelni rájuk. Peresze, így 
sem csalhatatlan senki, de a kereszted mindig a természeted és a körülmé-
nyeid gerendáiból alakulnak ki, tehát a kettő együtt képes az önismeret kul-
csává válni.

2. A szívátültetés feltétlenül a rendkívüli eszközök közé tartozik a gyó-
gyulást elősegítő terápia számára, és a rendkívüli eszközöket senki nem köte-
les igénybe venni gyógyulása érdekében. De az, hogy egy halott szívével va-
laki tovább él a Földön, ez gondot jelentene annak, akinek a szívét felhasz-
nálják, így erről szó sem lehet! 

Aki már meghalt,  tehát átment  a földi  életből az örök életbe,  annak 
olyan mindegy, hogy elégetik-e vagy a földben porlad-e, vagy más ember szí-
vében dobog-e még az a húsdarab, amihez neki már a világon semmi köze 
nincsen!

3. Főleg az általad említett beteggel kapcsolatban fontos megtanulnod 
azt, hogy ne személyekben gondolkodj, hanem feladatokban. Tehát nem arra 
kell figyelned, hogy mit kíván a beteg, hanem arra, hogy mit kíván lelked 
nyugalma. Ez nem önzés, hanem ez az az önszeretet, amelyet csúcsértéknek 
mondottam:  "Szeresd  felebarátodat,  mint  önmagadat!" Ha  nem  törekszel 
erre, akkor egy ilyen beteg pokollá tudja tenni mindazok életét, akik körülöt-
te vannak. Tehát szenvedését nem önismeret kulcsaként használja, hanem a 
pokol kulcsául önmaga és övéi számára egyaránt.  Ha nem válsz bensőleg 
szabaddá tőle, akkor őt sem szereted helyesen és magadat sem! Bensőleg pe-
dig csak akkor válsz szabaddá, ha szíved békéjét, mint legfontosabbat, tartod 
szemed előtt!

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

2403.
Kérdező: URAM! ADD, HOGY LÁSSAK!

Szeretném visszakapni látásomat!
HANG: "Drága Gyermekem!

Én, Jézus, világosságnak jöttem a világra. A külső és belső látásotok 
forrása Én vagyok! Te a Fény gyermeke vagy. Az a világ pedig, amelyet ti 
földi életnek neveztek, a sötétség birodalma. E sötét birodalomban alig ta-
lálsz ép szemű embert, aki el tudna igazodni. Annyira keskeny az út és any-
nyira szűk a kapu, amely az ÉLETRE vezet, hogy bizony kevesen találják 
meg azt. És most megmondom, hogy aránytalanul többen találják meg e kes-
keny utat azok közül, akik kifelé szinte semmit nem látnak, mint azok közül, 
akik el sem tudják képzelni, hogy mi lenne velük, ha két szemükkel nem lát-
nának a lábuk alá.

Igaz, hogy Én csak építeni, buzdítani és vigasztalni tudok, mert ezek-
nek vagyok a forrása, de az is igaz, hogy Én vagyok az IGAZSÁG! És csak 
az IGAZSÁG képes megszabadítani benneteket azoktól a benső háborgások-
tól, azoktól a külső kudarcoktól, amelyek mindenki számára ott találhatók az 
általatok vállalt földi életúton, amit karmának szoktatok nevezni.

Nagyon természetes, hogy meg tudom gyógyítani szemeidet, ha kéred, 
és ez nem ártalmadra, hanem javadra szolgál. De ami az Én dolgom, azzal 
nem kell neked sokat foglalkoznod. Neked azzal kell foglalkoznod, ami a te 
dolgod. A te dolgod pedig soha nem az, amire nem vagy képes, hanem az, 
amire nagyon is képes vagy! Ezt kell meglátnod, és ezt soha senki nem látja 
meg kívülről, csak belülről.

A legtöbb ember éppen azért nem azt teszi, amit tennie kellene, mert 
kifelé való látásuk akadályozza őket a helyes látásban.

Arra kérlek szeretettel, hidd el, hogy Én képes vagyok visszaadni külső 
látásodat. Akkor hiszed ezt el, ha nem ekörül forogsz. Akkor hiszed el, ha el-
hiszed, hogy Én a szeretet körén belül nemcsak mindenható vagyok, hanem 
az enyéim számára a körülményeknek is az Istene vagyok. Én, Jézus, és az 
Atyám EGY vagyunk a Szentlélekben annyira, hogy soha nem tudunk egy-
más nélkül lenni, élni! Tehát az egész SZENTHÁROMSÁG veszi magára a 
te gondodat, ha egyszer hiszel Bennem, és Rám bíztál valamit!

Drága Gyermekem! Hidd el, hogy nemcsak neked van szükséged a je-
lenlegi egészségi-betegségi állapotodra, hanem környezetednek is. És te ak-
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kor, amikor még születésed előtt ezt az állapotot belekalkuláltad földi életed-
be, nagyon is tudtad ezt, és hittél abban, hogy az ő érdekükben el fogod tudni 
viselni ennek az állapotnak következményeit.

Nagyon szeretném, ha az örökkévalóság szemüvegén át tudnátok látni 
magatokat és egész földi életeteket, de sajnos, nem sajnos, senki helyett és 
senkinek nem tudom átalakítani gondolkodását, pedig minden, ami a szívbé-
két, a boldogságot érinti,  ezen múlik.

Megáldalak a BENSŐ TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"   
*******************************************************

2404.
Kérdező: VÁLTOZTATNI SZERETNÉK ÉLETUTAMON!

1. Nem kívánok oda járni, ahová eddig jártam. 
2. Vállaljam-e fel az előttem álló kellemetlen helyzetet?

 3. Belső utamon előbbre szeretnék jutni!
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Minden, ami él, változásnak van kitéve. Vagy fejlődik, vagy vissza-
fejlődik a földi élet. Ez a törvény benned és abban a csoportban is megállít-
hatatlanul működik, amelyről említést tettél leveledben.

Neked nem kell arra törekedned, hogy a csoport fejlődésének irányát 
bíráld. Elég az, ha a magad fejlődését vizsgálod. Oda ne járj, ahol azt tapasz-
talod, hogy szíved békéjét nem azért nem találod meg, mert áldozatot kell 
hoznod, hanem azért, mert nem tartod helyesnek hitvallásukat, amelyet rád 
akarnak kényszeríteni. Ez megfelelő indok arra, hogy ne menj közéjük.

2.  A munkahelyen vállalt  feladataidért  te  felelsz,  és ezt  sem ember, 
sem Isten át nem veheti tőled.  Azért kaptad a józan eszedet,  hogy felelős 
döntésre juttasson. Minden ember élete a Földön döntések sorozatának a lán-
colata. E döntésekhez lehet tanácsot kérni a részletekben, de döntést átvállal-
ni nem szabad, mint ahogy a felelősséget sem szabad átvállalni mások dönté-
séért. Ezért fontos, hogy döntésed soha ne legyen elhamarkodott. De azt is 
tudnod kell,  hogyha nem döntesz,  akkor is  döntöttél!  Úgy döntöttél,  hogy 
nem döntesz!

3. Veled és általad mindent, de nélküled semmit! Ezt az elvet jól vésd a 
szívedbe! Ennek az elvnek gyakorlati alkalmazása abból áll, hogy naponta 
legalább egyszer beszélj Velem pár percig feladataidról. Hetenként legalább 
egyszer tölts  Velem egy órát.  Havonta legalább egyszer tölts  egy-két  órát 
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olyanok  társaságában,  akik  Velem  foglakoznak.  Évente  legalább  egyszer 
tölts minimum egy teljes napot csak Velem!

Szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

2405.
Kérdező: CSAK JÉZUS A MEGOLDÁS!

1. Csak Jézustól kaphatok teljes szeretetet!
2. Szüleimmel kapcsolatban kérem a HANG véleményét!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Földön élő szellemi lények számára a lényeget illetően minden 

eszköz arra, hogy Velem, Jézussal, egyre mélyebb, egyre tisztultabb kapcso-
latba kerüljetek. Csak Általam, Velem és Bennem tudjátok feloldani maga-
tokban azokat a karmikus görcsöket, amelyek akadályai annak az újjászüle-
tésnek, amely nélkül nem vagytok képesek elviselni az Isten országát (János 
3;3)!

Új teremtménnyé kell válnod ahhoz, hogy Én abszolút ELSŐ tudjak 
lenni a te életedben. Vagyis ahhoz, hogy ne sorolj be mások közé vagy elé, 
hanem emelj föléje mindennek a te világodban.

2. Szüleiddel kapcsolatban sincs más feladatod, mint bárkivel kapcso-
latban, aki a Földön él. Ők, miután már felnőttél, nem élhetnek úgy érted, 
mint  akkor,  amikor  még  gyermek  voltál.  Te  pedig,  miután  saját  lábadon 
állsz,  nem vállalhatod fel azt,  hogy visszafizess valamit abból, amit tőlük 
kaptál, mert a szülő és gyermek között nem üzleti kapcsolat áll fenn, hanem 
szeretet-kapcsolat. Ez pedig azt jelenti, hogy mindaz, amit ők adtak neked, 
nem visszaadnod kell, hanem továbbadnod másoknak. A szeretet végtelenre 
van nyitva, és nem befolyásolhatják üzleti szempontok.

Neked mindig segítened kell a rászorulókon, ha szeretet él benned, és 
lehet,  hogy nem szüleid  azok,  akik  a  legjobban rászorulnak  segítségedre. 
Ilyenkor nem rajtuk kell segítened, hanem azokon, akik  jobban rászorulnak 
segítségedre. A kegyelmi rendben nem a vérkapcsolat a döntő (Márk 3;33-
34)! Ezt csak akkor érted meg, ha lelkedben szabaddá tudtál válni szüleidtől. 
A benső szabadság feltétlen feltétele annak, hogy valakiben működni tudjon 
a Szentlélek (2. Kor. 3;17)!

Feladatokban gondolkodni éppen azt jelenti, hogy nem a másik kíván-
sága a döntő, hanem a te szíved nyugalma, tehát a benned élő Isten kívánsá-
ga. E kettő ugyanaz!
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Drága Gyermekem! Sok örömöm van benned! Engedd és segítsd elő 
azt, hogy az Én örömöm benned a te erőforrásod legyen!

Megáldalak a  HIT ÉLTETŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

2406.
Kérdező: CSELEKEDNI SZERETNÉK!

Mi a teendőm?
HANG: "Drága Gyermekem!

Eddigi életed különböző gondjai,  bajai,  amelyek sokszor felvérezték 
szívedet - de mindig gondoskodtam arról, hogy e sebek be is gyógyuljanak - 
mind arról tesznek tanúságot, hogy Isten szeretete nem a ti viselkedésetektől 
függ.

Az a tény, hogy nem vagytok mindannyian és mindig boldogok, azt 
igazolja, hogy boldogságotok, tehát Isten irántatok tanúsított szeretetének be-
fogadása nem Istenen múlik, hanem rajtatok!

Isten Rajtam mutatta meg, hogy mennyire szeret titeket. Úgy szerette 
Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta! Hiába süt a Nap a házakra. Csak 
abba a szobába tud fényt, meleget vinni, ahová beengedik! Így vagyok Én, 
Jézus, veletek.

Az Engem befogadás nem csupán szavakból áll! Irgalmas, szerető Szí-
vem csak annak szívében talál otthonra, aki vállalja, hogy az igazság rendje 
helyett az irgalom rendjében akar tájékozódni. Tehát nem úgy akarja megta-
lálni szíve nyugalmát, hogy megkeresi, kinek van igaza, hanem úgy, hogy 
tartózkodik minden olyan bírói döntéstől, amely a jogi igazságszolgáltatás-
ban nyilvánul meg, vagyis abban, hogy meg akarja adni mindenkinek azt, 
ami annak a másiknak jár. Ez leegyszerűsített formában így hangzik: Senki-
nek sincs joga ítélni eleveneket és holtakat!

Te nem rontottál el semmit! Arról van szó, hogy gyakran tettél olyat, 
amit nem Velem tettél. Bármely pillanat alkalmas arra, hogy Velem kezdd el 
életed további folytatását. Nem jóvá tenni kell, hanem megjavulni! Ha reggel 
biztosítasz időt arra, hogy elbeszélgessünk, akkor Velem indulsz el, és ha ezt 
mindennap megteszed, akkor életed további részében mindenben együtt le-
szünk. Ha ezt vállalod, akkor életed legboldogabb órája a halálod órája lesz, 
mert akkor fogod megélni azt, hogy nemcsak a Mennyország van benned, ha-
nem te is a Mennyországban vagy! Remélem, erre várunk mindketten!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
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2407.
Kérdező: ISTEN, HÁZASTÁRS, GYERMEK

1. Van valami célja velem az Úrnak?
2. Helyesen szeretem gyermekeimet?
3. Elhunyt férjem vigyáz ránk?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Feltétlenül van célom veled! Nem is akármilyen célom! Olyan célom 

van veled, amely méltó Hozzám, és boldogító számodra! 
Egy ilyen körítés, keret után valami rendkívüli feladatra gondolsz, s bi-

zony ebben csalódni fogsz! Egyetlen célom veled az, hogy egymásra talál-
junk! Itt a Földön tükör által homályban, utána pedig színről színre látásban!

E vágyam beteljesülése természetesen nemcsak Rajtam múlik! Én ed-
dig is megtettem mindent, és ezután is meg fogok tenni mindent. E kérdésre, 
hogy neked mit kell e cél megvalósulásáért megtenned, ezt mondhatom:

Az elképzelések világából feltétlenül át kell költöznöd a valóság vilá-
gába, tehát a napi szürke feladatokat kell felértékelned úgy, hogy azok ra-
gyogjanak. Ennek pedig az a módja, hogy Értem tedd azt, amit naponta ten-
ned kell! Ha így látsz hozzá a napi teendőidhez, akkor a takarítás, boltba me-
nés, stb. mind-mind csiszolják égi koronádat. Nincs a világon az a nagy vál-
lalkozás,  amely nyomába léphetne egy szoba kisöprésének,  ha ez Irántam 
való szeretetből történt, a vállalkozás pedig nem.

2. Gyermekeiddel kapcsolatban is azt az alaphelyzetet kell elfogadnod, 
hogy önmagadért felelsz csupán, és nem gyermekeidért. Nekik, ha istensze-
retők, akkor minden javukra válik, ha nem istenszeretők, akkor pedig a legtö-
kéletesebb pedagógus vagy szülő sem tud javukra tenni semmit. Az első em-
berpár nem kivételezett gyermekeikkel, mégis az egyik megölte a másikat. 
Én, Jézus, nem voltam akármilyen pedagógus, és nem voltam képes meg-
menteni Júdást, a kárhozat fiát! Elégedj meg hát azzal, hogy önmagadért fe-
lelsz. Csak így, gyermekeidtől bensőleg szabaddá váltan tudod őket helyesen 
szeretni. Igen, mert csak így tud téged a Szentlélek irányítani, így tudja a te 
lelked békéjét biztosítani (2. Kor. 3;17)!

3. Elégedj meg azzal, hogy Isten és az Ő angyalai vigyáznak rátok. Ez 
sokkal nagyobb biztosíték bármilyen más teremtménynél!

Megáldalak ERŐM és BÉKÉM LELKÉVEL!"
******************************************************

2408.
Kérdező: ELIRÁNYÍTÁST VÁROK!
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Útmutatást kérek a HANG-tól.
HANG: "Drága Gyermekem!

Amikor  Hozzám fordulsz,  olyankor  a  legjobb helyre fordulsz.  Az a 
szeretet,  amely által  létezel,  az Én szívem szeretete.  És az a CÉL, amely 
megadja életed értelmét,  szintén Én vagyok! Tehát életed forrása és célja 
egyaránt Én vagyok. Eddig is és a jövőben is mindent el fogok követni, hogy 
ne fordítsunk hátat egymásnak. Semmit nem akarok elvenni földi életedből, 
ami földi értelemben is kedvedre való, csak attól akarlak megóvni, ami rövid 
távon csupa örömmel kecsegtet, hosszú távon pedig a poklok kínját készíti 
elő.

Ne félj hát Tőlem, bízzál Bennem, mert boldogságod kulcsa kettőnk 
kezében van: az Enyémben mindig, a tiédben addig, amíg a kezemet fogod!

Most elmondom, hogy mire nem vagyok képes. Nem vagyok képes a 
Földet Mennyországgá változtatni. De igenis képes vagyok a körülményeidet 
javadra fordítani, bármilyenek is legyenek azok! Nem vagyok képes a gon-
dolkodásodat átalakítani,  de igenis képes vagyok bármikor  segíteni abban, 
hogy  átalakítsd  gondolkodásodat.  A  gondolkodás-átalakításon  áll,  bukik 
minden (Márk 1;15)! Hiába van valakinek a zsebe a legdrágább kincsekkel 
tele, ha nem tud róla, annyi mintha nem lenne semmije! Hiába hoztam el és 
viszem be szívetekbe az Isten országát, ha valaki nem nyitja ki a szíve sze-
mét, ami az élő hit, akkor számára ez annyi, mintha el sem jöttem volna hoz-
zátok.

Te útmutatást kértél Tőlem. Részemről az eddigi bevezetés nem hiába 
sokkal hosszabb, mint maga az útmutatás. Nem hiába, mert nagyon fontos 
tudnod azt, amit eddig mondottam.

Tanácsom ennyi: Legyen rendszeres  párbeszédimád reggelenként Ve-
lem!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

2409.
Kérdező: CSALÁDOMRÓL, IMÁRÓL

1. Férjem, családom, teendőm
2. Ima
3. Szerepem

HANG: "Drága Gyermekem!
Én, Jézus, aki joggal mondottam magamról azt, hogy szelíd és alázatos 

szívű vagyok, egy jottányit sem engedtem abból, hogy sziklára kell építene-
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tek azt a házat, amelyben Én lakást akarok venni, éspedig öröklakást (Máté 
7;24)! 

Aki jobban szeret bárkit, mint Engem, az nem méltó Hozzám! Akinek 
életében nem vagyok abszolút első, annak életében nem is vagyok jelen bol-
dogító módon.

Kétségtelen, hogy nem elég tudnod, mennyire szeretlek. Nem elég tud-
nod, hogy nem úgy szeretlek, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a vilá-
gon. Nem elég tudnod, hogy ha valakit még úgy szeretnélek, mint téged, ak-
kor kettő lenne belőled. Ennek tudomásulvétele nem elég! Emellé még két 
dolgot nagyon fontos tudnod és gyakorolnod . Most gyakorlat alatt nem vala-
mi  külső cselekvést értek,  hanem bizonyos szellemi  munkát,  amely olyan 
alapból indul ki, ami, aki Én Magam vagyok!

I. Megváltottságod lényege az, hogy a FÉNY gyermeke lettél. Ez azt 
jelenti,  hogy szíved  szeretetével  és  a  gondolkodás-átalakítás  vállalásával 
mindenbe bele tudsz világítani úgy, hogy meg tudod látni azt, ami a jelenben 
feltétlenül javadra válik. Fel tudod ismerni azt, amit nem elég így megfogal-
mazni: az istenszeretőknek minden javára válik, hanem hozzá kell tenned eh-
hez ezt a kicsi szót:  csak! Tehát az istenszeretőknek minden CSAK javára 
válhat! Nincs olyan, hogy néha vagy talán. Mindig minden CSAK javára vál-
hat annak, akiben Én élek!

Megváltottságod lényege tehát az, hogy új teremtmény vagy! Ez akkor 
is igaz, ha ezt nem látod meg. Csak ilyenkor nem erősít, nem boldogít. Mint 
azt az embert, akinek semmi értéket nem jelent az a  vagyona, amiről nem 
tud.

Azok a szenvedések, amelyek kívülről érnek, és amelyekről egyértel-
műen tudod, hogy nem te vagy okozójuk, azért  szükségszerűek számodra, 
mert előző életed hibái, hiányosságai csak ezek árán oldhatók fel.

II. A másik, amit nem szabad szem elől tévesztened, az az, hogy az Is-
ten az övéi számára a körülményeknek is az Istene! Amíg tehát te hűséges 
akarsz maradni Hozzám, addig csak azt kell elfogadnod, hogy többet érsz Is-
ten szemében, mint a verebek (Máté 6;25-34). Ha elfogadod azt, amit írtam 
irántad való szeretetemről, akkor ez nem lehet kétséges számodra.

1. Férjeddel szemben kézzel,  ököllel védekezhetsz,  mert amikor erre 
kerül a sor, akkor nem ember ellen használsz erőszakot,  hanem egy eszét 
vesztett, sátáni erők által elbódított lény az, aki feltétlenül hálás lesz később 
az ilyen ellenállásnak! Tehát ez valóban neki is az érdeke! Az ilyen magatar-
tás nem erőalkalmazás, mert az erőszakmentesség csak ember és ember kap-
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csolatában értendő!  Aki  egyértelműen  nem beszámítható,  azt  nem szabad 
gátlástalanságában az ártó erők hatalmának kitenni!

Amikor gyermekeidet vállaltad, akkor az ÉLETET vállaltad. Az a tény, 
hogy ezt férjeddel szemben tetted, nem téged, hanem őt vádolja. Ezért is me-
nekül bódulatba, ahelyett, hogy a boldogságot fogadná el a gyermekei által. 
Szeresd őt nagyon, mert ő nagyon sajnálatra méltó! Iszonyat az, ami reá vár, 
ha meg nem tér!

2. Gyakorold a párbeszédimát! Nagyon fontos, életet jelentően fontos, 
hogy ki tudj mondani, meg tudj fogalmazni a magad számára olyan mondato-
kat, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Ezeket ugyan te mondod 
magadnak, de Én vagyok a forrásuk, Én juttatom ezeket eszedbe. A Sátán az 
elbizonytalanítás nagy mestere. Ne dőlj be neki! Én mondom neked mindig 
azt, ami épít, buzdít és vigasztal téged, és nem te találod ki ezeket! Merj sok-
szor így beszélni magadhoz egyes szám második személyben!

3. Szereped meg fog világosodni előtted, ha reggelenként pár percben 
párbeszédimában  közösen megbeszéljük az előtted álló napot.  Vagyis azt, 
hogy mit és hogyan kell tenned!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2410.
Kérdező: BETEGSÉGEMRŐL, ÁRTÓ ERŐKRŐL

1. Szeretném a II. REIKI beavatást is megkapni.
2. Melyik betegségem miatt műttessem magamat?
3. Ártó erők látogatnak.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Emberi méltóságodhoz tartozik az, hogy nem vállalhatok át semmi-

féle felelősséget tőled. Elmondhatom neked, hogy mi a véleményem a külön-
böző beavatásokról, de se nem biztathatlak, se le nem beszélhetlek ezekről. 
Amiről teljes mértékben meg lehetsz győződve, az az, hogy Hozzám köze-
lebb csak a szeretet által lehet kerülni, erőmben csak hittel lehet részesülni, 
és minden olyan szertartás, amelynek nincs lepecsételő jellege is, idegen Tő-
lem. Ez utóbbi azt jelenti, hogy csak az Általam megkívánt magatartást pe-
csételhet le az olyan szertartás, amely az Én szándékom szerint a jövőt is 
meghatározhatja.

A Tőlem független, pénzért történő beavatások is bonthatnak ki benne-
tek különböző erőket, s ezek az erők akár látványosan is képesek igazolni sa-
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ját létüket (pl. beteg testrész meggyógyulása), de az ilyen erők senkiben nem 
tudják megteremteni a benső békét. 

A benső békét, tehát a Velem történő élő kapcsolatot, harmóniát, csak 
a hit és a szeretet házassága hozhatja létre!

2. E második kérdésedre is csak azt mondhatom, hogy ne Tőlem kérj 
erre tanácsot! Az ilyen hozzáállás a betegségeidhez, teljesen idegen Tőlem!

3. Az ártó erők mindenkit látogatnak és látogatni fognak mindaddig, 
amíg él ember a Földön. Engem is csak egy ideig hagytak el a Pusztában tör-
tént böjtölésem és megkísértetésem  után.

Aki tudja azt, hogy az Istent szeretőknek minden javára válik, mert Én 
legyőztem a világot, tehát aki hiszi és vallja, hogy ő a Győztes oldalán áll, 
annak nincs mitől félnie! Attól maguk az ártó erők félnek! Nektek csak ön-
magatoktól  kell  tartanotok,  félnetek.  Nektek  magatoknak  kell  ügyelnetek 
arra, hogy ne menjetek bele vakmerően olyan kísértésekbe, amelyekről előre 
lehet látni,  hogy erőtöket meghaladó hatást fognak produkálni számotokra. 
Önmagatokkal  szemben  nem tudlak  megvédeni  benneteket!  De  mindenki 
mással szemben IGEN!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
****************************************************

2411.
Kérdező: MINT ÍRÓMÉDIUM, JÓ ALAPON  ÁLLOK?

1. Mikor kell befejeznem a könyvemet?
2. Írómédium vagyok.
3. Évek óta járom a benső utat, de nem tanulmányoztam az
    evangéliumokat eléggé.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, mindig naprakész feladatokat szoktam adni azoknak, akik 

Hozzám fordulnak. Ha reggel megkérdezed Tőlem, hogy az elinduló napon 
mi a feladatod, akkor józan eszed alapján mindig eszedbe fogom juttatni azt, 
ami szívedet megnyugtatja, mert Nekem mindig az a kívánságom, hogy szí-
vetekben az Én békémet ápoljátok magatokban. Ehhez természetesen előfel-
tétel az, hogy befogadjatok Engem a szívetekbe. Az fogad be szívébe, aki 
nem rendkívüliségeket akar, hanem egyszerűen ember akar lenni. Ember, aki 
senkinek nem árt, aki mindenkinek megbocsát, és segít ott, ahol erre lehető-
séget kap.
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Ha valaki olyan szerepet kap Tőlem, ami nem szokványos, az nem örül 
ennek, hanem szenvedi ezt. Aminek örül, az az, hogy a szívében lakom, és 
rajta keresztül szerethetem és segíthetem azokat, akik erre rászorulnak.

2. A Bibliában, főleg evangéliumaim alapján, minden olyan információ 
megtalálható,  ami  szükséges  számotokra  ahhoz,  hogy boldogok  legyetek. 
Minden tanítás, amely nem ezekre épül, merő önámítás. Ezért nagyon fontos, 
hogy ismerjétek  az  evangéliumaimat!  Aki  magát  írómédiumnak  gondolja, 
annak különösen fontos, hogy tájékozott legyen e téren. 

Az Én Lelkem, a Szentlélek mindenkit arra indít, hogy Engem, főleg 
evangéliumaim alapján megismerjen, megszeressen, és partnerem legyen a 
szeretni tanításban. Én csak ezen a vonalon választom ki médiumaimat!

3. A benső út csak akkor vezet az  igazságon át az  élethez, ha Velem 
azonos. Én vagyok az út, igazság és élet! Az az igazság, amelyet Én elétek 
éltem, a helyes szeretetnek a vállalása. Ezt csak irgalmas és alázatos szívvel 
lehet vállalni. Irgalmas szíve annak van, aki mindig mindenkinek kész meg-
bocsátani. Alázata pedig annak, aki az általa felismert jót bármikor kész le-
cserélni, ha jobbal találkozik. Tehát alázatos az, aki fejlődőképes!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2412.
Kérdező: ROSSZ ÚTON JÁROK. BOCSÁNATOT KÉREK!

1. Rossz úton járok! Kérlek, bocsáss meg!
2. Sokat és sokan hazudoznak rám.
3. Bizonyos próféciákról kérdezem a Hang-ot.

HANG: "Leányom!
1. Aki rossz úton jár, annak el kell hagynia azt az utat. Olyan nincs, 

hogy valaki bocsánatot kér Tőlem, mert rossz úton jár. Olyan nincs, hogy va-
laki  az  Én megbocsátásommal  tovább járhat az  általa  rossznak ítélt  úton! 
Olyan nincs, hogy Én, Jézus, bárki kedvéért is helyeselni tudnám a rosszat. 
Aki rossz úton jár, az árt magának. Azt Én soha nem helyeselhetem, ha vala-
ki árt magának!

2. Te sem jobb, sem rosszabb nem leszel attól, hogy rólad mások mit 
és hogyan vélekednek. Ezért számodra teljesen közömbös, hogy mások ho-
gyan vélekednek. Természetesen ez csak akkor van így, ha semmiféle hiúsá-
gi komplexussal  nem vagy megkötözve. Amíg nem jutottál el a benső sza-
badságnak  elfogadására,  addig  saját  magadat  rágod,  emészted,  ha  mások 
rosszat mondanak rólad. A valóság az, hogy olyan nagy rosszat úgysem tud-
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nak kitalálni, amit te el ne követnél Isten kegyelme nélkül! Ha ezt tudod, ak-
kor csak mosolyoghatsz azon, hogy azok, akik rosszat mondanak rólad, csak 
oly kevés rosszat tudnak feltételezni, mivel te többet is tudnál mondani nekik 
magadról!

3. Nostradamus próféciáiról is áll az, ami minden próféciáról elmond-
ható: igaz voltát csak bekövetkeztével lehet alátámasztani. Éppen ezért nem 
a jövőben bekövetkezendő eseményekre kell a jelent építeni,  hanem Rám! 
Aki a jelenben Velem foglalkozik, az egészen biztos, hogy kikerüli azokat a 
csapdákat, amelyek a lényegről elterelhetnék a figyelmét! Mindenki számára 
bőven elég az a prófécia, amit Én mondottam nektek. Vagyis az, hogy Én, 
Jézus, vissza fogok jönni teljes hatalommal is dicsőséggel. De az időpontot 
senki  nem tudja.  Ha  fontos  lenne,  akkor  elmondottam  volna.  De Én  azt 
mondtam, hogy még Én sem tudom úgy, hogy tudomásotokra hozhatnám.

Akkor tesztek leghelyesebben, ha mindent arra állítotok be, hogy a je-
lent megszenteljétek azáltal, hogy Engem befogadtok a szívetekbe. Aki ezt 
megteszi, annak olyan mindegy, hogy mit hoz a jövő! Igen, mert azt éli meg, 
hogy a boldog Istennek  feltétlenül boldog gyermekei voltak, vannak és lesz-
nek, bármi is történik körülöttük!

Megáldalak a BÁTORSÁG  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2413.
Kérdező: NEM A SAJÁT EGYHÁZAMBAN ÉRZEM JÓL MAGAMAT

1. Depressziós barátnőmön lehet segíteni?
2. Katolikusként  evangélikus közösségben érzem jól magam.
3. Van-e a halál után élet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Segíteni csak azon lehet, aki maga is akarja, hogy segítsenek rajta. 

Aki azt akarja csupán, hogy foglalkozzanak vele, az nem meggyógyulni akar, 
hanem zsarnokoskodni akar környezetén. Az ilyen magatartás nem gyógyít-
ható másképpen, mint úgy, hogy túl kell lépni ezt a kapcsolatot. Az ilyen em-
bert nem kell sajnálni, mert nem arról van szó, hogy szerencsétlen, hanem ar-
ról, hogy legjobb esetben ravasz, legrosszabb esetben gonosz.

2. Amikor a tartalom és a forma nincs harmóniában, akkor egyiket sem 
lehet megfelelően értékelni.

A szentmise tartalma az Én életem és halálom legfenségesebb pillana-
tait fogja össze. Az utolsó vacsorán és a golgotai kereszthalálom pillanatában 
kiáradó szeretetem megjelenítéséről van szó a szentmisében. Ehhez adja a 
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formát a miséző pap. Nem könnyű átélni a szentmise tartalmát, ha a miséző 
pap semmit vagy csak nagyon keveset él át a szentmise tartalmából. A szent-
mise tartalmát nem múlhatja fölül semmiféle szertartás. Sem a katolikusok-
nál, sem más felekezeteknél!

Ha te szentmise helyett más felekezetbe jársz Úrvacsorázni, akkor ezt 
nem lehet helyeselni.  Neked a magad felekezetében kell megfelelő módon 
értékelned a szentmisét, mint ahogy más felekezethez tartozónak a sajátjában 
kell meglátnia azt, ami az Én életemet jeleníti meg.

Ha tanulni szeretnél, és saját felekezetedben nincs erre mód, akkor ki 
kell alakítanod magadnak azt a közösséget, amelyben Velem foglalkoztok. 
Ha pedig ezt nem tudod megtenni, akkor keress magadnak olyan közösséget, 
ahol szívedet megnyugtató módon foglalkoznak Velem! Ez nem kétfelé sán-
tikálás, mert te nyilván egyfelé, éspedig Felém akarsz közeledni. Ehhez ne-
ked kell megtalálnod a megfelelő eszközöket, saját lelkiismeretedre hallgat-
va, és nem írhatja elő neked hatalmi szóval más, hogy mit kell tenned. Légy 
okos és óvatos!

3. Csak az evangéliumaimban lefektetett alapra szabad építenie annak, 
aki nem akar csalódni! Én pedig mindannyitok életének középpontjába állí-
tottam az Én feltámadásomat és a ti örök életetek tényét! Amit emberi test-
nek neveztek, az minden pillanatban ég, pusztul, míg végül teljesen leoldó-
dik rólatok. 

Ruhát azért hordotok, mert az ember több, mint test! Ez, ami több ben-
netek, mint a test, a ti örökké megmaradó ÉN-etek. Szellemi lény nem lehet 
boldog anélkül, hogy ne tudná, örökké birtokolhatja azt a jót, ami boldogítja. 
Csak ezáltal tudja megszüntetni minden ember önmagában a félelmet, a jó 
elvesztésének félelmét! Az abba történő buta belenyugvás, hogy előbb-utóbb 
minden elpusztul, teljesen méltatlan ahhoz az emberhez, aki szeretni képes!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2414.
Kérdező: VAN HATÁRA AZ ADAKOZÁSNAK?

1. Jól szeretném végezni munkámat!
2. Hol van a határa az adakozásnak?
3. Lélekkeresztségre vágyom!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel mindenkit csak az igazság szabadít meg, ezért a munkáddal 

kapcsolatban feltétlenül útbaigazítást kell adnom neked, mert jó szándékod 
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nem elég arra, hogy a munkáról olyan felfogásod legyen, amit Én megfelelő-
nek tartok.

A munka nem szentel  meg senkit!  A munka arra való, hogy a földi 
életben be tudjátok szerezni magatoknak azt, amire szükségetek van a mu-
landó földi életetek fenntartásához.  Aki tehát igyekszik napi nyolc órában 
megkeresni önmagának és övéinek azt,  ami szükséges, az nem fog hiányt 
szenvedni, ha nem ezt tartja a legfontosabbnak, hanem azt, amit elolvashatsz 
Máté evangéliumának 6;25-től 34-ig található részében, különös hangsúlyt 
téve a 33-dik versre!

Neked tehát elsősorban nem arra kell törekedned, hogy gyermekeidre 
legyen időd, hanem arra, hogy Rám legyen időd! Csak Nálam tudod megta-
nulni azt, hogy a szeretni tanításnál senkinek sem lehet főbb feladata, és erre 
annak, akinek szívében élhetek, feltétlenül alkalmat adok. A halálod óráján 
nem fogják tőled megkérdezni, hogy mennyit és hogyan foglalkoztál gyerme-
keiddel, de azt meg fogják kérdezni, hogy mit csináltál akkor, amikor orszá-
gotokban tönkrement a kereszténység, a hitből és szeretetből bemutatott élet. 
Nagyon természetes, hogy gyermekeid kell hogy legyenek az elsők, akik ész-
reveszik rajtad, hogy nem ők a legfontosabbak életedben, hanem Én. Ha azt 
tapasztalják, hogy ők mindennél fontosabbak, akkor bizony, lelkük mélyén 
akár megfogalmazzák, akár nem, az a tudat fog elhatalmasodni, hogy ők a te 
isteneid! Ez pedig se neked, se nekik nem jó.

2. Minden jó cselekedetben benne kell lennie a bölcsességnek. Az ada-
kozásban is. Ha valaki keresetének tizedét igyekszik a rászorulókra fordítani, 
az biztosan nyugodt szívvel fog visszagondolni elmúlt életére.

Éhezőkkel  nemigen  találkozol  a  ti  országotokban,  de  azért  vannak. 
Még jobb, ha nagyobb összeget gyűjtögetsz össze, és azzal segíted valame-
lyik nagycsaládost, vagy valamelyik éhező ország nincstelenjeit. A szeretet 
leleményes. Lehetőleg ne aprózd föl magad.

3. A Lélekkeresztséget kérned kell, és el kell hinned, hogy igazat mon-
dottam akkor, amikor Lukács 11;13-ban ígéretet tettem erre.

Drága  Gyermekem!  Megértem,  hogy nehezen  tudod  feldolgozni  az 
igazságtalanságokat, a szeretetlenségeket. Ha nagyon mélyen át tudod látni 
azt, hogy önmaguknak ártanak azok, akik neked akarnak ártani, és azt, hogy-
ha te Istent szerető vagy, márpedig az vagy, akkor minden a javadra válik, 
akkor sikerülni fog megtalálnod lelked nyugalmát akkor is, ha kívülről há-
borgatnak, s a szíved felszínén nyugtalanságot élsz meg.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL"!
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*******************************************************
2415.
Kérdező: VANNAK FELOLDHATATLAN KONFLIKTUSOK?

1. Lehetséges feloldhatatlan konfliktus?
2. Benső világom információit követhetem-e?
2. Apám benső világa segíthet nekem?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Boldogságodat érintő feloldhatatlan konfliktusod nem lehet. Én, Jé-

zus,  mindenre  tudok  értelmet  és  szívet  megnyugtató  megoldást  nyújtani. 
Amikor azt mondottam, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek, akkor azt 
is tudomásotokra hoztam, hogy mindenre képesek vagytok Általam, Velem 
és Bennem, ami szívetek békéjét biztosítani képes.

2. Ismereteket nem belülről kell keresned, mert az ismeretszerzés nem 
egyéb, mint az érzékszerveitek által kapott információk befogadása, amelyet 
természetesen belül kell elrendeznetek, hogy a lelkiismeretetek hangján ke-
resztül minél tisztábban szólhassak hozzátok.

Az  evangéliumaimban  mindent  elmondottam.  A  hozzátok  küldött 
Szentlélek csupán annyi többletet  tud adni nektek,  amennyi kibontható az 
Általam magként lelketekbe ültetett tanításból. Tehát nem új ismeretet, ha-
nem a régi ismeretet új formában tudja elétek tárni. Ha valamelyik médiu-
mom új tanítást mond nektek, amelynek nyoma sincs az evangéliumokban, 
akkor ő nem Engem, hanem önmagát vagy valaki mást képvisel.

3. Semmiképpen sem lehet senkinek más lelkiismeretéhez igazodni! Ez 
azt jelenti a gyakorlatban, hogy nem lehet senkinek más személyre áthárítani 
a felelősséget! Azért van józan eszed, hogy apádtól és másoktól is minél több 
ismeretet szerezz, de döntened magadnak kell,  és nem rájuk támaszkodva, 
hanem arra a benső hangra, amit lelkiismeretnek neveztek.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2416.
Kérdező: LEHETEK-E EMBERHALÁSZ?

1. Információkat kapok odaátról.
2. Emberhalász akarok lenni!
3. Előző életem vonásai felsejlenek bennem.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Valóban sok információt kapsz innen, de ezek az információk csak 

akkor tudnak benned megfelelő gyümölcsöt teremni, csak akkor leszel képes 
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mások számára is ezeket az információkat hitelesen továbbítani, ha nem be-
lülről, hanem kívülről szerzed be a szükséges ismereteket, amelyek szűrőül, 
mérlegül szolgálhatnak a belülről jövő információk kontrolljának, elrendezé-
sének.

Elsősorban az  evangéliumokra  gondolok,  amelyekkel  komolyan kell 
foglalkoznod, ha tanításomat meg akarod ismerni. Ne zavarjanak a szívedben 
és értelmedben felbukkanó kérdőjelek! Minden olyan felmerülő problémára, 
amelyek az evangéliumaim alapján kerültek tudatod képernyőjére, meg kell 
találnod az értelmet megnyugtató választ. Az nem elég, hogy el kell hinni va-
lamit! Meg kell tudnod okolni, hogy miért kell elhinned azt, amit valaki, sze-
mély vagy intézmény, el kíván hitetni veled.

Hidd el, hogy nemcsak Én voltam és vagyok nagyon értelmes, de ezt 
várom el azoktól is, akik követőim akarnak lenni! Az a hit, amelyet nem tá-
maszt alá az értelem, babona!

2. Nagyon jó, hogy emberhalász akarsz lenni. Én is azt szeretném, ha 
az lennél! A próféta-iskolának alapja az, hogy vállaljátok az Általam kitűzött 
CÉL elérését. Legyen bennetek az a  törekvés, az a szándék, hogy rend le-
gyen a fejben és rend legyen a szívben. Amikor összejöttök, akkor azt az utat 
kell felvállalnotok, amely ezt a CÉLT célozza meg! Tanulás, vagyis gondol-
kodásátalakítás és imádság! Azért tettem előre a tanulást, mert nem az imái-
tok által lesztek értelmessé, hanem az értelmetek fogja minősíteni imáitokat. 
Mindenkinek olyan az imája, amilyen az élete, és mindenkinek olyan az éle-
te, amilyennek értelmével látja!

3. Csak akkor fogadd el az előző életedről kapott  ismertetéseket, ha 
azok építenek, buzdítanak és vigasztalnak. A múlt ismerete egyáltalán nem 
olyan fontos, mint sok okos bölcs gondolja! Az Engem megismerés a fontos! 
Engem kell minél jobban megismernetek, nem múltatokat! Persze a múltról 
kapott jó ismeret sokat tud segíteni, ha valaki arra törekszik, hogy Engem 
minél jobban megismerjen. A Velem való foglalkozás még a múltról történt 
helytelen ismereteket is korrigálni képes. De a legtökéletesebb múltat-isme-
rés sem ér semmit, ha valaki nem Engem akar egyre jobban megismerni!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS  LELKÉVEL!"

*******************************************************
2417.
Kérdező: GYÓNÁSRÓL, ÁLDOZÁSRÓL

1. Helyesled-e a mostani tevékenységemet?
2. Kineziológiát szeretnék tanulni!
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3. Lehet gyónás nélkül áldozni?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Kérdésedre sem igent, sem nemet nem lehet mondani. Azért nem le-
het, mert mindegyikbe bele tudod magyarázni azt, amit akarsz.

Ha vállalod, hogy reggelenként találkozz Velem olyan imában, amely 
nem már megtanult szövegből áll, hanem éppen akkor fogalmazott saját sza-
vaid  alapján szólsz  Hozzám,  akkor  ugyancsak a  saját  szavaid  által  tudok 
olyan mondatokat mondani neked, amelyek építenek, buzdítanak és vigasz-
talnak téged. Ez a párbeszédima!

Amíg önmagadon kívül keresel Engem, addig nem tudlak bensőleg for-
málni. Ha elhiszed, hogy Én benned élek (János 14;23), akkor azt is el tudod 
hinni, hogy minden építő, buzdító és vigasztaló gondolatot Én sugalmazok 
neked.  Neked csak szavakba kell  öntened ezeket  az  Általam sugalmazott 
gondolatokat, és máris kész a párbeszédima! Csodálkozva fogod megtapasz-
talni, hogy nem tudod becsapni magadat!

A Sátán egyik leghatásosabb fegyvere az  elbizonytalanítás! Nem kell 
vele törődnöd!

2. A kineziológiának is csak akkor van lelkileg is gyógyító hatása, ha 
hiszel abban, amit csinálsz. Óriási energia-tartalék van bennetek kihasználat-
lanul! A hit valóban csodákra képes! De tudnod kell, hogy nem a csoda a lé-
nyeg. Még csak a testi gyógyulás sem! A Lényeg a Velem való élő kapcsolat, 
amely békét teremt abban, aki élő hittel hisz Bennem. E béke nem függ a test 
állapotától. Aránytalanul több azoknak a száma, akik betegen az Én békémet 
hordják szívükben, mint azoknak, akik egészségesen fogadnak be magukba 
Engem.

3. Mivel minden mindennel összefügg, ezért nincs olyan rossz cseleke-
det, amely ne növelné a szenvedést a világban. Aki tudatosan tesz valami 
rosszat, s később megbánja, mindenkitől nem kérhet bocsánatot, s így jól jön, 
hogy van valaki, aki az egész egyház nevében felelősen feloldozhat, vagyis 
rajta  keresztül  kinyilváníthatom azt,  hogy bűneitek  bocsánatot  nyertek.  A 
gyónásnak ez  a  lényege.  Ahol  a  gyónást,  a  bűnbánat  szentségét  helyesen 
szolgálják ki, ott soha nem lesz szüksége a gyónónak pszichológusra, mert 
Én idegileg mindig rendet  teremtek  abban, aki  megfelelő módon részesül 
szentgyónásban.

Meg kell mondanom, hogy azok a rutin gyónások, amelyek ma annyira 
szokványosak, nem felelnek meg az Általam elgondolt követelményeknek.
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A szentáldozásnak nincs semmi kapcsolata a gyónással. Olyan ez, mint 
a mosakodás és az étkezés. Mint a takarítás és a vendégfogadás. A vendégfo-
gadás csak akkor igényel feltétlenül előkészületet, ha romokban van a ház. 
Ha valaki súlyos, halálos sebeket adott önmagának bűnei által, annak fel kell 
támadnia, s ehhez minden felekezet kialakított valamilyen szertartást, s csak 
ennek vállalása tudja kinyitni szívetek ajtaját Előttem.

Abban az egyházban, amelyben a gyónás és áldozás közismert, elég, ha 
valaki minden esztendőben legalább egyszer vállalja, hogy szentgyónáshoz 
járuljon. Áldozni nyugodtan áldozhat akár minden nap is bárki, ha nem dön-
tötte  össze benső templomát.  Elég,  ha csupán csendes  bűnbánattal,  tehát 
gyónás nélkül, fogad be magába Engem! 

Megáldalak a BENSŐ CSEND LELKÉVEL!"
*******************************************************

2418.
Kérdező: SZÜKSÉGES A SZÜLÉSI FÁJDALOM?

Miért kell fájdalommal világra hozni gyermekeinket?
HANG: "Drága Gyermekem!

Amit leveledben leírtál a testi fájdalom értelméről, annak felvállalásá-
ról, az nagyon okos. Egy kicsit azonban kiegészítem.

Minden szellemi lény részben egy külön világ, részben pedig hozzátar-
tozik a nagy egészhez. Ennek az együvé tartozásnak következménye az, hogy 
azok, akik soha nem születnek le a Földre, s akiket jó angyaloknak neveztek, 
külön-külön is és együtt is döntöttek a jó, tehát a szeretés mellett. Azok pe-
dig, akik a Földre születnek, az általuk igenelt önzést szintén külön-külön is 
és együtt is igenelték.

A földi élet pokla tehát olyan tisztítóhely, ahol külön-külön is és egy-
másnak is szenvedést okozva történik bizonyos kiegyenlítődés. Az, aki le-
születik,  tudja, hogy fájdalmat  fog okozni  anyjának.  Az anya, aki vállalja 
gyermekét,  tudja,  hogy ez számára fájdalommal  fog járni,  és  azt  is  tudja, 
hogy születendő gyermeke is sokat fog szenvedni, mégis, szinte minden anya 
lelke legmélyén azt éli meg, hogy ebben tud kiteljesedni, ennek a kettős fáj-
dalomnak vállalásában. Ezért az anya nem szidja gyermekét, hogy miért oko-
zott neki a szüléssel fájdalmat, és a gyermek nem érzi bűnösnek magát azért, 
hogy fájdalmat okozott anyjának. Nem azért nem érzi bűnösnek magát, mert 
nem tudatosan okozta a fájdalmat (valójában tudatosan tette), hanem azért, 
mert ezzel optimálisan lehetőséget adott anyjának arra, hogy önzetlen legyen. 
(Legalább az indulásban érte, a gyermekéért éljen, és ne önző önmagáért). 
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Az anya  pedig  későbbi  időre,  ha  a  gyermek  már  felnövekszik,  pontosan 
ugyanerre az önzetlenségre legalább elvben lehetőséged adott gyermekének 
azzal, hogy vállalta őt.

Itt említem meg, hogy - sajnos - sok anya, később a gyermekével való 
kapcsolatát önzésre fordítja, ami különböző zsarnokoskodásban szokott meg-
nyilvánulni  gyermekével  szemben.  Úgy akarja később gyermekének a jót, 
hogy a gyermeke abban megy tönkre.

Tudatosuljon hát benned az, hogy te is, gyermekeid is, az önzetlenség 
útján adódó szenvedések felvállalásával éritek el azt a  végleges, örök bol-
dogságot, amely mindannyitok közös otthona.

Megáldalak a Földön is megtapasztalható ÉGI BÉKÉVEL!" 
*******************************************************

2419.
Kérdező: FÉLEK LÁTOMÁSAIMTÓL

Félek! Látomásaimban sok alak jelenik meg.
HANG: "Drága Gyermekem!

Te azt mondod magadról, hogy nagyon vallásos vagy. Ezalatt azt érted, 
hogy különböző imákat és külső szereket - szenteltvíz, rózsafüzér, stb. hasz-
nálsz nagy mennyiségben.

Drága Gyermekem! A te félelmed nem szüntethető meg semmiféle ima 
vagy külső szerek használata által. Egyedül azáltal szüntethető meg, ha ko-
molyan elhiszed, hogy benned élek, és ezáltal te a győztes oldalán állsz. Az 
egész világ is hiába fogna össze ellened, ha hiszel Bennem, mert Én legyőz-
tem a világot! Elsősorban azt a világot győztem le, amely ártani tudna azok-
nak, akik szeretnek Engem. 

Annyira világosan elmondottam, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is 
szeretni fogja, és lakást fogunk venni a minket szerető szívében. Tehát ben-
ned élek!

Ha ezt nem hiszed el, akkor nem tudok veled mit kezdeni, mert senkire 
sem lehet rákényszeríteni sem a hitet, sem pedig azt, ami az élő hit velejáró-
ja, a benső békét.

Nyugodtan oltsd el éjjelre a villanyt! A külső sötét semmit nem jelent 
annak, akiben Én, a világ világossága benne vagyok! Mint ahogy a legragyo-
góbb napsugár sem jelent semmit annak, aki szívében nem vagyok jelen, te-
hát aki sötétséget hord magában.

Egyedül tőled függ, hogy hiszel vagy nem hiszel az Én boldogító, győ-
zelmet jelentő jelenlétemben.
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Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha nem imádságoktól és szen-
teltvíztől,  hanem az Én jelenlétemtől nemcsak várnád a megoldást,  hanem 
hinnéd, hogy ez már meg is történt! Én, Jézus, mondom ezeket neked.

Szeretlek, és Bízom Benned! 
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
2420.
Kérdező: MEGGYÓGYUL-E GYERMEKEM?

Hogyan segíthetnék viszkető ekcémában szenvedő 
gyermekemen?

HANG: "Drága Gyermekem!
Valóban kinövi gyermeked e kellemetlen betegséget, de amíg benső lé-

nye  nagyon megkötött veled (a kicsi gyermekek ilyenek), addig a te kapcso-
lataidban lévő rendezetlenségeknek is ki van ő szolgáltatva.

Kapcsolataidban a csupán tüneti megoldások nem elegendőek! A ben-
ső szabadság nemcsak azt jelenti, hogy másokkal szemben védelmet él meg 
valaki, hanem azt is, hogy nagy megértést tud a benső szabadsággal rendel-
kező ember tanúsítani azokkal szemben, akiknek hibáin e nélkül fennakadna!

Az őszinte Hozzám térés, a bátor Rám hagyatkozás és annak mély át-
élése, hogy te is, gyermeked is az Enyéim vagytok, és ez csak azért lehetsé-
ges, mert Én előbb adtam oda Magamat nektek, mint ti adtátok volna maga-
tokat Nekem, ezek azok az alapvető feltételek, amelyek által legjobban tudsz 
segíteni gyermekednek.

Amennyire sikerül megvalósítanod az előbbi feltételeket, annyira fog 
szűnni gyermeked bőrbetegsége. De idővel feltétlenül ki fogja nőni, hacsak 
nem gabalyodik ő is bele olyan kapcsolatokba, amelyeket szíve-lelke nem 
tud elfogadni.

Nagyon szeretlek téged is, gyermekedet is. Az Én szeretetemnek min-
dig van gyógyító ereje is. De ez a gyógyító erő olyan  csomagolásban van, 
amelyet nektek kell kibontanotok. Az egyik kéz az élő hit, a másik kéz a ben-
ső szabadság, amely gyorsan és biztosan ki tudja bontani e csomagot, s érez-
hetővé válik e csomag tartalmának gyógyító hatása. 

Megáldalak a KAPCSOLATOK SZENTLELKÉVEL!"
*******************************************************

2421.
Kérdező: KARMIKUS-E SORSOM?

1. Édesanyámhoz való viszonyom megfelelő-e?
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2. Karmikus eredetű-e a sorsom?
3. Ötágú csillaggal álmodtam. Jó jel ez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A föltett kérdésedre konkrét választ adni nem lehet. Azért nem lehet, 

mert  van,  amikor  megfelelő,  és  van,  amikor  nem megfelelő  a  viszonyod 
édesanyádhoz. Olyankor megfelelő, amikor magatartásod következménye az 
a benső béke, amely egyben szabadságodat is jelenti anyáddal kapcsolatban. 
Tehát, amikor függetlenülni tudsz tőle. 

Nagyon  fontos,  hogy legalább  szándékban  szabadságra  törekedjetek 
minden vérkötelék kelepcéjéből. Az Én édesanyámnak is meg kellett szen-
vednie azt, hogy nem az ő kívánságait igyekeztem teljesíteni, hanem Atyám 
akaratát vele szemben is. Itt az örökkévalóságban nagyon hálás Nekem azért, 
hogy Számomra nem az volt a legfontosabb, hogy ő hogyan érzi magát, ha-
nem az, hogy mit akar Tőlem az Atya.

Neked ne anyád mondja meg, hogy hogyan viselkedj vele szemben, ha-
nem a lelkiismereted! Ezt kell követned akkor is, ha emiatt anyád háborog, 
esetleg neheztel rád! Ha megfogadod ezt a tanácsomat, akkor a te anyád is 
hálás lesz neked az örökkévalóságban, hogy nem rá hallgattál, hanem lelkiis-
meretedre.

2. Abban a fogalmi rendben, amelyben most Veletek beszélek, a karma 
olyan sorsvonal, amely ütközési pontokat hordoz magán. Tehát csak karmi-
kus sors van! Ezeket a karmikus a pontokat, görcsöket kell fel-, megoldano-
tok magatokban. E karmikus gócokat onnan lehet felismerni, hogy gondot, 
problémát, eddig még meg nem oldott nehézségeket jelentenek. Ilyen minden 
megkötözöttség, melyek mint önző hajlamok, már veletek születtek.

3. Az ötágú csillag végletet szokott jelezni. Ha a csillag két csúcsa lefe-
lé, egy pedig fölfelé áll, akkor az eszmény-világ irányában mutatja a fejlődé-
sedet. Ha egy csúcsa lefelé és két csúcsa fölfelé áll, akkor lehúzó erők köze-
ledtét jelzi. A csillag, mint szimbólum, mindig a bizonytalanság felszámolá-
sát jelzi annak életében, aki e jelet kapta.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2422.
Kérdező: RÉSZESÜLHETEK-E LÉLEKKERESZTSÉGBEN?

1. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni!
2. Szeretnék őrangyalommal találkozni! Mi a neve?
3. Szeretnék fényátadó lenni! Méltó lehetek rá?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Lukács 11;13-ban egyértelműen és világosan megfogalmaztam azt 

az isteni vágyat, amely azonos a tiéddel, amikor Lélekkeresztségre vágyódsz. 
Már Előfutárom beszélt erről Márk evangéliumának 1;8-dik részében. Ne fá-
radj hát bele a könyörgésbe, amelyet szívedből az ég felé küldesz. Kérd áll-
hatatosan a Lélekkeresztséget!  Mindennap legalább egy-egy fohásszal  kö-
nyörögj ezért a kegyelemért!

Nem azért  kell  állhatatosan  kérned,  mert  állhatatosságodra  Istennek 
van szüksége, hanem azért, hogy a magad számára is igazolódjék az, ami a 
Lélekkeresztséggel kapcsolatban a legfontosabb. Ez pedig az, hogy nemcsak 
a felszínen fodrozódik benned ez a vágy, hanem egész lényeddel kívánod ezt 
az Istenélményt. De nemcsak ezért kell állhatatosan kérned, hanem azért is, 
mert Atyám Általam a legoptimálisabb időben akar téged betölteni Szentlé-
lekkel, s ez a pillanat nehogy olyankor érkezzen el, amikor részedről zárt aj-
tókra talál, tehát olyankor, amikor már esetleg le is mondtál erről.

Amikor a világ végéről beszéltem, akkor azt mondottam, hogy az úgy 
jön el, mint a tolvaj. Legyetek hát ébren, nehogy váratlanul érjen benneteket. 
A Lélekkeresztség annak számára, aki ebben részesül,  olyan, mint a világ 
vége! Egy új világ kezdetét kell hogy jelentse!

2. A párbeszédimában őrangyaloddal is beszélhetsz. Sajnos, fogalma-
tok sincs, hogy milyen kincs birtokában vagytok a  párbeszédima  által! Az 
egész Mennyország nyitva van számotokra, ha Engem, Jézust, beengedtetek 
magatokba! Minden olyan gondolat, amely épít, buzdít, vigasztal benneteket, 
tehát minden olyan gondolat, amelynek Atyám a forrása, azon az égi lényen 
át jut hozzátok, akit megszólíttok. Magatokat szegényítitek lelkileg, ha ezt 
nem hiszitek el. És ez a lelki szegényítés egyáltalán nem az a lelki szegény-
ség, amit boldogítónak mondottam! Mert a boldogító lelki  szegénység az, 
amikor valaki lelkiismerete szerint szegényíti magát. Az a lelki szegénység 
viszont, amelyet a párbeszédimának el nem fogadása okoz bennetek, ponto-
san az ellenkezőjét, tehát boldogtalanságotokat eredményezi. "Az igaz a hit-
ből él!" Így is fogalmazhatom: A boldog a hitből él! Nem is lehet boldog 
senki hit nélkül, ha a boldogság alatt nem a bódultságot érti, hanem a szívbé-
két!

3. Fényadó vagy! Ez nem méltóság kérdése. Alkalmasság kérdése! Ti 
nem vagytok méltók semmire,  de Én, Jézus,  a Szentlélek által  alkalmassá 
tudlak tenni benneteket mindenre, ami külön-külön nektek is, és ugyanakkor 
az egész világnak is hasznára válhat. Ennek megvalósítása ugyan nem a ti 
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munkátok, de nektek kell engednetek, hogy ezt meg tudjam valósítani benne-
tek. Ilyen értelemben vagyunk egymásnak partnerei!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG KEGYELMÉVEL!"
******************************************************

2423.
Kérdező: JÖVŐMRŐL

1. Az idén eljutok-e Medjugorjébe?
2. Lesz-e még energiám arra, hogy másokon segítsek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Medjugorjébe mindenki  eljut,  aki akar! Gyakran indulnak buszok 

Magyarországról Medjugorjébe.  Örülnék,  ha ismernéd a HANG- könyvei-
met, amelyekben tisztán, világosan és gyakran közlöm veletek, hogy értetek 
és veletek mindent, de helyettetek semmit. Ez azt jelenti, hogy Nekem, Jé-
zusnak, tehát az Én szívem szeretetének fontos, szívem szeretete igényli azt 
az erőfeszítést, amelyet a ti szívetek szeretete tud megvalósítani azért, hogy 
Velem és Értem ti is mindent megtegyetek annak érdekében,  ami a ti szíve-
tek békéjét meghozza, erősíti és állandósítani is képes.

Édesanyám, Mária, nemsokára be fogja fejezni küldetését Medjugorjében.
Sok idő már nem áll rendelkezésetekre. Az események különben is fel-
gyorsul-
nak. Legyetek hát készen!
     2. Mivel a SZERETET kiáradó energia, ezért mindaddig, amíg valaki-
ben él 
ez a szeretet, addig árad is mások szolgálatára. E szolgálatnak a tartalmát 
csak 
részben határozhatja meg az, aki szeret. A bennetek élő szeretetem kiára-
dásá-
nak körülményeit, lehetőségeit Atyám határozza meg. 
Neked tehát nem az a feladatod, hogy fantáziálj szolgáló szereteted ho-
gyan-
járól, hanem az, hogy vedd észre a jelenben azokat a lehetőségeket,  ame-
lyek
adódnak arra, hogy szíved, szívünk (ha szeretsz, akkor e kettő egy) szere-
tete
kiáradjon.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
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2424.
Kérdező: FEJLŐDHETEK-E SZELLEMILEG?

1. Értelmi képességem növelhető-e?
2. Új munkahelyet szeretnék szerezni, kapni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Minden képesség növelhető. Tudnod kell azonban azt, hogy új isme-

retet csak tanulás által szerezhetsz, de közvetlenül az égiektől nem. Egyetlen 
médium sem adhat új ismeretet olyan értelemben, hogy annak alapja ne lenne 
megtalálható az evangéliumaimban.

Tudnod  kellene  már  azt  is,  hogy a  párbeszédimában bármelyik  égi 
lénnyel  közvetlenül  is  kapcsolatba  kerülhetsz,  ha  a  kegyelem állapotában 
vagy, vagyis akkor, ha őszintén hátat fordítottál a bűnnek, tehát a szeretetlen-
ségnek, és megbánva minden rosszat,  őszintén  Lelkem irányítására bíztad 
magadat. 
Aki ezt még nem tette meg, az csalhatatlanul bizonyos lehet abban, hogy ezt, 
tehát lelkének kegyelmi állapotát, tehát a megtérés kegyelmét, ha komolyan 
kéri, feltétlenül megkapja!

A  párbeszédima,  amely  érzékelteti  veletek  azt,  hogy Én,  Jézus,  az 
Atyával és a Szentlélekkel boldogító módon élek bennetek, mindig lehetsé-
ges számotokra! Csak azt  kell  elhinnetek,  hogy Én, Jézus,  nem hazudtam 
nektek, amikor azt mondottam, hogy bennetek fogok lakni (János 14;23). Ha 
ezt elhiszed, akkor már nem nehéz elhinned azt, hogy minden olyan gondo-
lat, amely épít, buzdít, vigasztal, amely a szeretet, öröm és béke országát je-
leníti meg bennetek, a párbeszédimával érzékelhetővé válik számotokra.

Értsd meg! Ne magadon kívül keresd a Velem való élő kapcsolatot, ha-
nem magadban! De ne úgy, hogy magadat kikapcsolod,  hanem úgy, hogy 
magadat bekapcsolod! Tehát az a tartalom, amely a te gondolataid, szavaid 
alapján épít, buzdít és vigasztal téged, tehát szeretetet, örömöt és békét áraszt 
reád, az Tőlem van! Ilyen egyszerű!

2. Ami pedig a munkahely-problémádat illeti, elmélkedd át Máté evan-
géliumának 6;25-től 34-ig található részét. Rá kell jönnöd eközben arra, hogy 
a Rám vonatkozó munkát feltétlenül elvégzem a te boldogságod érdekében, 
ha te vállalod, hogy a rád vonatkozó munkát elvégezd Irántam való szeretet-
ből, ugyancsak a te érdekedben!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

2425.
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Kérdező: SZERETNÉK JÓL FEJLŐDNI!
Miben kell legjobban fejlődnöm?

HANG: "Drága Gyermekem!
Ami él,  az  nem darabonként  fejlődik,  hanem mindig a teljes  egész. 

Nem lehet azt megmondani, hogy egy virágnak melyik szirma növekedjék, 
illatozzék jobban. Nem lehet azt megmondani, hogy egy fának melyik ága 
erősödjék jobban. Nem lehet azt megmondani, hogy egy madárnak melyik 
szárnya, egy mókusnak melyik szőrszála nőjön szaporábban.

Azt meg lehet mondani, hogy egy virágnak melyik fonnyadt részét, egy 
fának melyik száraz ágát, egy madárnak melyik tollát, egy mókusnak  melyik 
szőrszálát kell eltávolítani. Azt, amelyik rontja, bontja a teljes képet.

A te életedben is az ÉLET, a TELJESSÉG a  szeretet. Naponta kell 
nyesegetned azokat a tulajdonságaidat, amelyek akadályozzák szereteted har-
monikus kibontakozását. Ez naponta, sőt óránként lehet változó. Van, ami-
kor a türelmetlenség, van, amikor a felszínesség, van, amikor a test különbö-
ző helytelen vágyai, van, amikor a szemek kapzsisága, van, amikor az ural-
kodási vágy, és sorolhatnám kimeríthetetlenül, hogy hol fonnyadhat a virág, 
hol száradhat el egy faág, hol és melyik tollát kell elhullajtania egy madár-
nak, szőrét a mókusnak, stb. Sorolhatnám ezt a végtelenségig.

Élj! Ez a döntő! Döntő az, hogy engedd magadban az Én életemet élni! 
Foglalkozz Velem rendszeresen, tanulj Engem és imádkozz saját szavaiddal, 
amint Hozzám intézett kedves leveledben is tetted. E leveled és minden imád 
arany betűktől ragyogva fognak várni téged akkor, amikor majd színről szín-
re, szemtől szembe fogunk találkozni! Röviden: SZERESS, ÉS TÉGY AMIT 
AKARSZ!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2426.
Kérdező: SÚLYOS GONDBAN  VAGYOK

1. Miért történik velem az, ami történik? Elrontottam valamit?
2. Nagyon meghatározza életünket az anyagi gond.

HANG: "Drága Gyermekem!
Én, Jézus, közvetlenül szólok hozzád, bár médiumom maga akart a sa-

ját nevében válaszolni leveledre.
1. Amint tapasztalod naponta, a földi élet nem a mennyek országa. Kö-

rülményeitek pokol is,  tisztítóhely is,  de semmiképpen sem Mennyország. 
Bennetek lehet pokol is, tisztítóhely is és Mennyország is.
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Sajnos, nem sajnos, Én csak annak a szívében tudok csendet, békét te-
remteni, aki legalább szándékban vállalja azt, hogy benne a Mennyország le-
gyen. Tehát az, aki nemcsak mondja, de hiszi is azt, hogy Engem valóban 
csak az fogad be magába, akinek életében abszolút első lehetek. Akinek éle-
tében mindent és mindenkit nemcsak megelőzök, hanem felülmúlok! Akinek 
életében sem gyermek, sem házastárs, sem szülő, sem rokon nem CÉL, csak 
ÉN!

Ez nem önzés részemről, hanem az igazi, normális szeretet megnyilat-
kozása. Igen, mert nem gyermekre, nem házastársra, nem szülőre, nem ro-
konra vagytok teremtve, hanem Istenre, vagyis arra, hogy Általam, Velem és 
Bennem, Jézusban éljetek!

Aki  így vállal  Engem,  az  természetesen  azt  is  megtapasztalja,  hogy 
közvetlen családi körének elsősorban nem ő, hanem Én vagyok a Gondnoka! 

Valamikor felszólítottalak benneteket, hogy jöjjetek Hozzám mindnyá-
jan, akik fáradtnak érzitek magatokat, és Én megenyhítelek benneteket. De 
ennek van egy feltétele. Ez így hangzik: Vegyétek magatokra az Én igámat. 
Csak azt tudom megenyhíteni, aki Engem vállal! Az Én igám abból adódik, 
hogy a szeretni tanítás keresztté válik akkor, ha a környezet, a hatalom ezt el-
utasítja.

Nem arról van tehát szó, hogy te valamit elrontottál, hanem arról, hogy 
a földi élet mindenki számára inkább pokol, mint Mennyország. Akik lát-
szatra jól élnek, legtöbbször menekülésben vannak önmaguk elől. Nélkülem 
jól élni nem lehet. De Velem, és csak Velem lehet jól élni még a legnagyobb 
nélkülözések közepette is!

2. Ha komolyan átgondolod az előbb elmondottakat, akkor meg fogod 
érteni azt, amit a Máté 6;25-34 evangéliumi részben leírattam. Tehát meg fo-
god kapni a választ e második kérdésedre.

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

2427.
Kérdező: A KÖNNYEZŐ MÁRIÁRÓL

300 évvel ezelőtt miért könnyezett Győrben a Mária-kép?
HANG: "Drága Gyermekem!

Tökéletesen igazad van, amikor azt mondod, hogy nektek kell jobban 
Ránk figyelni, és nem Nekünk rátok!

A vérkönnynek arról a fájdalomról tanúskodnak, amelyeket Anyám is, 
Én is átélek bennetek, amikor szenvedtek bűneitek miatt. A bűnöknek pedig 
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pontosan az a forrása, hogy nem Ránk, hanem önző magatokra koncentrálva 
figyelmen kívül hagytok Bennünket! Higgyétek el, hogy Nálam nélkül sem-
mit nem tehettek, ami benső békéteket, boldogságotokat elő tudná segíteni. 
Tele vagytok narkotikumokkal, s ezek, bárminek is nevezed őket, egyre na-
gyobb anyagi  áldozatot  követelnek  tőletek.  Ennek nyomasztó  súlya  pedig 
még jobban belehajszol benneteket különböző bódulatokba.

Ebből az ördögi körből csak a megtérés, tehát a szemléletváltás, a gon-
dolkodás-átalakítás tud kimenteni benneteket. A megtérés pedig az égiekre 
figyelés nélkül elképzelhetetlen. A szentképek, -szobrok vérrel könnyezése 
azt akarja eredményezni bennetek, hogy ne csak a felszínen térjetek meg, ha-
nem egész benső valóságotok, értelmetek, szívetek egyaránt vállalja az égi-
ekre figyelést azzal a benső elhatározással,  hogy újra felfedezi,  elsősorban 
önmagában, a mindenkire kiáradó szeretet fontosságát.

Az imáidban kapott válaszok forrása Én vagyok! Megáldalak
SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2428.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETHETEK?

Részesülhetek-e az újjászületés kegyelmében?
HANG: "Drága Gyermekem!

Aki nem születik újjá, az nem mehet be Isten országába (János 3;3)! E 
kijelentésemmel  világosan és félreérthetetlenül  tudomásotokra hoztam azt, 
hogy mindenkinek lehetősége van a Földön az újjászületésre! Ennek hogyan-
járól már sokat beszéltem az eddig megjelent HANG-könyvekben.

Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy az újjászületésük érdekében 
nem kell tenniük semmi mást, mint várniuk kell, hogy ez megtörténjék. Ha 
így lenne, akkor nem is beszéltem volna erről, mert Isten mindig mindenki-
nek megadja azt, amire szüksége van. Kétségtelen, hogy a legnagyobb szük-
sége mindenkinek arra van, hogy üdvözüljön, hogy eljusson Atyám országá-
ba, oda, ahol helyet készítettem mindenki számára. 

Aki létbe hívott téged saját szeretetéből, akaratod nélkül, nem tud üd-
vözíteni téged a te hozzájárulásod nélkül! Ez azt jelenti,  hogy van valami, 
amit a mindenható Isten sem tud megtenni helyetted.  Van valami,  ami az 
örök boldogságodat illeti,  és ez a valami rajtad fordul:  Át kell  alakítanod 
gondolkodásodat!  A  gondolkodás-átalakítás  vállalása  nélkül  újjászületés 
nem létezik. Akkor vállalod ezt a gondolkodás-átalakítást, ha elfogadsz, be-
fogadsz Engem életedbe abszolút ELSŐNEK. Ha elfogadsz Uradnak, Meg-

2597.



szabadítódnak! Ha azt a napot, amikor ezt megteszed, életed legnagyobb ün-
nepének nyilvánítod, amelyet rendszeresen megünnepelsz nagy, benső, lelki 
pompával! Ha ezt megtetted, akkor mindent megtettél! A többit az Isten vég-
zi el benned!

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

2429.
Kérdező: ÜDVÖZÜLNI SZERETNÉK!

1. Kegyelmébe fogad-e a jó Isten?
2. Mit kell tennem, hogy eljussak az Ő országába?
3. Alkoholista testvéremen hogyan segítsek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, mindig szerettelek, és ez a szeretet a benned élő Szentlé-

lek! Nagyon természetes, hogy EGY vagyok benned a Szentlélek által! Örülj 
annak, hogy kegyelmi módon benned élek (János 14;23)!

2. Neked nem kell tenned semmi mást, mint azt, hogy légy jóindulatú 
azokhoz, akik fölkeresnek téged. Imádkozz azokért, akik éppen eszedbe jut-
nak, és várj türelemmel sorodra. Amíg úgy látom, hogy szüksége van környe-
zetednek a te szeretetedre, és arra, hogy ők is növekedjenek az irántad való 
szeretetben, addig a Földön kell maradnod.

3. A szenvedélybetegeken csak akkor lehet segíteni, ha ők maguk is 
akarják ezt. Amíg nem akarják, addig imáitok segíteni tudják őket arra, hogy 
egyszer kezdjék el ők is akarni a gyógyulásukat. De ez csak olyanok életében 
valósul meg, akik jó szándékúak. 

Megadok egy címet, ahol a jó szándékú szenvedélybetegek az Én sze-
retetemmel és felszabadító erőmmel találkozhatnak: Halász Endre. Ő a leghi-
telesebb emberem most ebben az ügyben. Lakása: 2111. Szada. Róm. Kat. 
Plébánia. Ő is nagyon készül hazafelé!

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

2430.
Kérdező: HOGYAN TUD MINDENT AZ ISTEN?

1. Mit tegyek a romboló energiáimmal?
2. Van megtérés jóvátétel nélkül?
3. Isten nem tud mindent?

HANG: "Drága Gyermekem!
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Örülök, hogy használod az eszedet. Csak az lehet tanítványom, aki vál-
lalja, hogy állapotszerű tanulóm legyen. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogy 
minden bennetek felmerülő kérdésre keresitek az értelmet megnyugtató vá-
laszt.

1.  Nincsenek  romboló  energiák!  Csak  rombolásra  is  felhasználható 
energiák vannak. A SZÉL házakat is tud romba dönteni és malmokat is tud 
hajtani. Nem a SZÉL-en múlik, hogy mire használódik fel ereje!

Amit te romboló energiának nevezel, az olyan kísértés, amely legyőz-
hető az Én erőmmel. Az Én erőm a te erőd is, ha hiszed, hogy benned élek.

Van olyan,  hogy megengedem gyengeséged miatti  bukdácsolásaidat. 
Ezeket azért engedem meg, hogy túlságosan el ne bízd magadat. Azt viszont 
soha nem engedem meg, hogy erődön felüli, tehát Tőlem teljesen elfordító 
ártó erő hatása alá kerülj. 

Meg kell  tanulnotok,  hogy a Földön örök újrakezdők vagytok! Meg 
kell tanulnotok, hogy Én a remény föl nem adását értékelem a legjobban ab-
ban a harcban,  amelyet  Értem,  és gyakran ellenetek kell  megharcolnotok! 
Amíg hiszel abban, hogy te a Győztes oldalán állsz, még akkor is, ha bukdá-
csolsz, addig tudok benned élni!

2. A végső megoldás szempontjából teljesen mindegy, hogy ki mikor 
gyógyult meg. A lényeg, hogy egészséges lett! Az természetes, hogy minél 
előbb áll be ez a gyógyulás, tehát a megtérés, annál hamarább nyeri el az ille-
tő a szívbékét, tehát a Földön elérhető legnagyobb boldogságot. De a végső 
állapot elérése szempontjából a földi életnek bármelyik pillanatában megva-
lósítható ez.

Nincs szó tehát sem jóvátételről, sem érdemgyűjtésről. Megtérésről van 
szó olyankor, amikor újjászületésről van szó. E nélkül nincs Mennyország 
senki számára. E pillanattól kezdve van Mennyország, tehát boldogság, tehát 
egészség annak számára, aki megtért, aki elfogadott Engem Urának, Megsza-
badítójának!  Megbocsátásról  sincs  szó  a  szó  legszorosabb  értelmében!  A 
megbocsátás elfogadásáról van szó!

Bennem az irgalmas Isten, az Isten irgalma jelent meg közöttetek! Aki 
Engem befogad, az az örök Megbocsátót fogadja be magába!

3. Isten mindentudásával kapcsolatban tisztáznom kell bizonyos fogal-
makat. Minden csak az lehet, ami van! Az erkölcsi rendben a ROSSZ az nem 
valami, hanem a jó hiánya. Isten tud a jó hiányáról is, de nem a hiányt tudja! 
Ha tudná, akkor Ő okozná, mert ami van, az azért van, mert Ő benne van lét-
bentartó módon. Bennetek boldogító módon csak lehetőségként van az Isten. 
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Tehát úgy, hogy lehettek boldogok, ha akartok boldogok lenni úgy, ahogy Ő, 
mint SZERETET van!

Isten előtt tehát semmi sincs elrejtve, és még az összes lehetőségekről 
is tud. Ezek a lehetőségek, ha realizálódnak, akkor nem Benne realizálódnak, 
hanem benne, mint lehetőségek megszűnnek! Bennetek realizálódnak! 

Ezáltal Isten nem lesz kevesebb. Amint a Napban mindaddig megvan a 
lehetőség a világításra, amíg sötét van. De mihelyt világíthat a sötétben úgy, 
hogy  a sötétet, mint a fény hiányát megszűntetheti, a sötétben történik meg a 
változás. Isten a lehetőséget nem tartja létben akkor sem, ha tud róla. Ezt fo-
galmaztam meg az előbb, amikor azt mondottam, hogy Isten tud a hiányról, 
de nem tudja a hiányt. Mert amit Isten tud, azt akarja is! Amit pedig akar, az 
mindig van! Amikor a Getszemáni kertben azt mondottam, hogy " ...ne úgy 
legyen, ahogy Én akarom, hanem úgy, ahogy Te!", akkor azt a szándékomat 
fejeztem ki, hogy ne rögzüljön Bennem a hiány! Aki ember, abban csak ak-
kor nem rögzül a hiány, ha ellene mond ennek a lehetőségnek! A rosszat, 
mint hiányt, nem kell soha szándékolni. Mint lehetőség van e nélkül is. A jót 
viszont mindig szándékolni kell, mert e nélkül csak lehetőség, tehát a való-
ságban nemlétező marad!

Isten  mindentudása  abszolút  értelemben  éppen  annyira  képtelenség, 
mint a mindenhatósága. Nem tudja sem megsokszorozni, sem megszüntetni 
Önmagát, mert Istenben nincs hiány! De tudja, hogy Ő is lehet hiány! Lehet 
hiány, sőt az is az elkárhozottakban, és bizonyos értelemben a boldogtala-
nokban is. Azért bizonyos értelemben, mert a kárhozottakban az ő rossz aka-
ratuk miatt, mint hiány rögzült az Isten, míg sok boldogtalanban - és ez csak 
a Földön lehetséges - a jó akaratuk ellenére, a tévedésük miatt, a helytelen lá-
tásuk és gondolkodásuk következménye miatt hiány az Isten.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a
TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2431.
Kérdező: VÉRKÖTELÉK-PROBLÉMÁM VAN

1. Testvéremmel, gyermekemmel kapcsolatban mi a teendőm?
2. Halottaimról kérdezem a HANG-ot.
3. Mi a feladatom?

HANG "Drága Gyermekem!
1. A vérkötelék nagyon elfogulttá tud tenni benneteket. Az elfogultság 

pedig nagyon rossz tanácsadó még akkor is, ha az egyik leghatékonyabb sze-
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replője  életeteknek.  Ennek a  köteléknek  nem szabad  direkt  módon,  tehát 
közvetlenül nekimenni.  Ez a kötelék csak indirekt módon lazítható.  Tehát 
úgy, hogy Velem és gyermeked apjával kell tisztítanod, rendezned kapcsola-
todat. Amilyen mértékben ez sikerül, olyan mértékben oldódnak meg e téren 
a problémáid.

Velem úgy tudod  rendezni,  mélyíteni  kapcsolatodat,  hogy rendezed 
imaéletedet. Ez mindennek az alapja. E nélkül vak vezet világtalant. A ren-
dezett imaéletnek ismertető jele az áhítat és az állhatatosság. E sínpáron tud 
életed vonata a szívbékére ráállni. Áhítatosság és állhatatosság! Törekedned 
kell egyre átéltebbé tenni a magad számára azt, hogy amikor imádkozol, ak-
kor lelkedet az Istenhez emeled. Az állhatatosság pedig olyan önfegyelemre 
taníthat  téged,  amely  által  valóban  kezedben  tudod  tartani  sorsodat  úgy, 
ahogy Én, Jézus, elvárom tőled.

A te és gyermeked életét sem tudod jól kezelni, ha direkt módon látsz 
hozzá! Minden családban alapot ad a széthúzásra az, ha valamelyik szülő a 
gyermeke oldalára áll a házastárssal szemben. Az ilyen felállás mindenkinek 
árt. Legfőképpen a gyermeknek! Igen, mert olyan vonalon kap felbátorítást 
egyéni  döntésre  az egyik szülővel  szemben,  amelyre soha nem lehet  elég 
érett. Azt éli meg, hogy egyik szülője ellensége! S mivel csak az egyik ilyen, 
bízhat abban, hogy győzelmet arathat felette a másik szülő segítségével. 

Te ne akard enyhíteni gyermeked fájdalmát, amelyet szerinte és szerin-
ted apja okozott. Így a gyűlölet irányában indultok el mindketten. Ne gyer-
mekedet akard megérteni, hanem a férjedet gyermekeddel szemben. Gyerme-
keddel való megkötözöttséged sem gyermekednek, sem neked nem használ 
semmit! Sőt árt! Árt, mert képtelenné tesz az elfogulatlan szeretet felvállalá-
sára, tehát az objektív szemléletre. Erre is áll első kijelentésem, amelyet nyil-
vános működésem beköszöntőjében mondottam: "Alakítsátok át gondolko-
dásotokat!" (Márk 1:15).

2.  Ne foglalkozzatok  semmiféle  formában halott-idézéssel!  Az más, 
mikor valaki, aki már meghalt, engedélyt kap arra, hogy érzékelhetővé tegye 
magát a földi emberek számára. De ennek megidézése ellene van az isteni 
tervnek, amely szerint más dimenzió, és ennek megfelelően más életrend is a 
földi és az égi dimenzió.

Imádkozzatok halottaitokért! Ezzel tudjátok kimutatni azt, hogy a sze-
retet erősebb, mint a halál. A kapcsolatfelvétel tehát még nem halott-idézés. 
Ez áll  az őrangyalokkal való kapcsolatfelvételre  is.  Ez nem szellemidézés 

2601.



olyan értelemben, mintha valamelyik szellem materializálására tennétek kí-
sérletet.

A halálban mindenki olyan önismeretre jut, amelyben nem tud hazudni 
önmagának. Itt mindenki rádöbben arra, hogy nem az a fontos, hogy a másik 
milyen, a másikkal mi van, hanem az, hogy ő milyen, vele mi van. Ezt a 
szemléletet ajánlom neked már itt a Földön is!

3. Komolyan át kell elmélkedned Máté 6;25-34 gondolatait!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2432.
Kérdező: ANYÁMMAL NEM JÓ A KAPCSOLATOM

Édesanyámmal gyakran ellentétben állok.
HANG: "Drága Gyermekem!

Talán némi vigaszt jelenthet számodra, ha elmondom, hogy Én is gyak-
ran szembekerültem Édesanyámmal. Tudom, óriási a kettő közötti különb-
ség. De éreztetnem kell veled, hogy a szülő-gyermek kapcsolat véglegesen 
soha nem lehet felhőtlen.

A negyedik parancs, amely a szülői tiszteletre szólít fel benneteket, azt 
akarja nyomatékosítani, hogy itt egy olyan problémáról van szó, amely na-
gyon sérülékeny.

A kapcsolatok azért kapcsolatok, mert egyik oldalról nem rendeződhet-
nek. Ez pedig azt jelenti, hogy sehogy sem rendeződhetnek véglegesen, mert 
nem szériában teremtett benneteket a Teremtő. Mi hát a megoldás?

A benső szabaddá válás! Ezt  a szabadságharcot senki nem kerülheti 
meg. Már a legbensőbb kapcsolat is ilyen, vagyis a test-lélek kapcsolat! Ön-
magatokkal  sem  tudtok  mindenben  kompromisszumot  kötni.  Bizony,  a 
mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják azt maguk-
hoz.

Más az alkalmazkodás, és más a behódolás. Alkalmazkodni igen, be-
hódolni nem!

A mások feletti uralkodni vágyásnak mindig sátáni gyökerei vannak. 
Ezt mindenki csak önmaga képes irtogatni, gyomlálni önmagából. Nemcsak 
más ember, de Isten sem képes ezt senkiből kiirtani, mert nem maga a vágy a 
rossz, hanem legtöbbször az iránya!

Ha arra törekszel, hogy édesanyád ellenkezéseit önismeretre használd 
fel, akkor lesz olyan, hogy bekeményít, és lesz olyan, hogy rugalmassá tesz 
az ebből fakadó felismerés. Az úgynevezett béke kedvéért nem mondhatsz le 
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mindig arról, hogy azt mondd, amit gondolsz. De ha szíved békéjét nem ve-
szélyezteti,  akkor szavaid elrejthetik gondolataidat,  ahelyett hogy közölnék 
azokat. Ha senkinek nem árt, és mindenkinek használ, akkor szeretetből vál-
lalhatod, hogy nem mondasz igazat, hogy nem mész bele meddő vitákba.
     Mint magad is tudod, veszekedéssel nem sokra tudsz menni. Komoly fel-
adata minden értelmes földi lénynek, hogy az igazságot szeretetben, a szere-
tetet igazságban hozza nyilvánosságra.

Szabadságharcodban nem hagylak magadra.  Kérd gyakrabban a böl-
csességet (Jakab 1;5), hogy minél kevésbé sérüljön az igazság, és minél job-
ban növekedjék a szeretet!

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

2433.
Kérdező: JÓ-E AZ ÖNHIPNÓZIS?

1. Az önhipnózisról kérek véleményt!
2. Valóban ember tervez, és Isten végez?
3. Számomra van-e üzenete a HANG-nak?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nagyon fontos, hogy meg tudjátok mondani azt, hogy egy-egy szó 

alatt mit értetek. Az önhipnózis lehet valami álomba ringatás, lehet valami 
elképzelésnek magatokba szuggerálása, de lehet a meditálásnak, az elmélke-
désnek olyan imaformája is, amely erősíti bennetek az empátiát Velem, Jé-
zussal és embertársaitokkal.  Ha ez utóbbira gondolsz,  amikor kimondod e 
szót: önhipnózis, akkor csak a legjobbakat tudom mondani erről az imafor-
máról.

2. Részben igaz, hogy ember tervez, Isten végez. Azért részben, mert 
Isten gondolkodó lényeknek teremtett benneteket, és amit nektek kell meg-
tennetek szellemi síkon, azt Isten nem teheti meg helyettetek, mert ha megte-
hetné, akkor nem lennétek erkölcsi lények, akik felelősek tetteikért. De az is 
igaz, hogy Isten végez, mert ha azt akarjátok megtenni, amit Ő kíván, s ehhez 
gyengének érzitek magatokat, akkor erőért Hozzám kell fordulnotok. Vagyis 
csak EGYÜTT tudjunk tenni azt, ami boldoggá tesz benneteket!

3.  Számodra  üzenetem az,  hogy tovább  is  maradj  állhatatos  abban, 
hogy a fejlődési vágy soha ne szűnjön meg benned. Minden test egy idő után 
már nem fejlődik, hanem kezd lebomlani. A lélek azonban, pontosan azért, 
mert a Szentlélek élteti, képes arra, hogy soha véget nem érően fejlődjék a 
szeretetben. 
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Üzenetem számodra tehát  az,  hogy légy állhatatos,  hűséges annak a 
Szentléleknek irányításához, AKI benned állandósítani képes a szeretet fejlő-
dését.

Megáldalak az ÉLTETŐ LELKEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2434.
Kérdező: AGGÓDOM.  CSAK JÓT AKAROK LÁTNI MINDENBEN! 

1. Szellemidéző barátnőmet helyesen terelgetem-e?
2. Aggódon egy barátomért.
3. Helyes az, ha csak a jó oldalát akarom látni mindennek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon jól beszéltél  barátnőddel a szellemidézéssel kapcsolatban. 

Van mindenkinek őrangyala. Bőven elég, ha valaki a szellemvilágból ezzel 
az áldott lélekkel veszi fel a kapcsolatot. Aki nem ezt teszi, hanem inkább 
más szellemekkel kíván társalogni, az okosabb akar lenni annál az Istennél, 
aki őrangyalt állított mellétek azért, hogy ez az angyal (küldött!) tegye meg 
azt teremtményi szinten, amit a Teremtő a Földön élők számára segítségnyúj-
tás címén felkínál.

A kontrollálatlan szellemidézés nem azért nem jó, mert tiltják, hanem 
azért, mert nem jó! Csali! Csak rövid távon nyújt némi megnyugvást. Hosszú 
távon zűrzavart okoz.

2. Én is aggódom barátodért. Amennyi a jó szándék benne, annyi ala-
punk van a reménykedésre. Tulajdonképpen nem arról van szó, hogy bárki is 
végleg reménytelen eset lehetne, hanem arról, hogy akit szeretünk, azt szeret-
nénk minél több fölösleges szenvedéstől megóvni. Azt a szenvedést mondom 
fölöslegesnek, amelyet ki lehetne kerülni akkor, ha valaki mielőbb hallgatna 
Rám, Jézusra. Előbb-utóbb mindenkinek rá kell jönnie arra, hogy csak úgy 
lehet  boldog, ahogy azt  Isten Általam,  Jézus  által  felkínálta  nektek.  Ezért 
annyira elkerülhetetlenül fontos, hogy  Velem foglalkozzatok!

3. Ki kell javítanom e kérdésedet. Nem az a jó, ha csak a jó oldalát 
akarja valaki mindennek meglátni, hanem az, ha arra jön rá valaki, hogy csak 
jó oldala van mindennek  akkor, ha valaki elfogad Engem, Jézust,  Urának, 
Megszabadítójának.

Aki nem fogad be Engem abszolút  elsőként életébe,  az előbb-utóbb 
nemcsak azt fogja megtapasztalni, hogy mindenben van jó és mindenben van 
rossz is, hanem azt, hogy mindenben csak rossz van!
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Ezért a megtérés semmivel nem pótolható, és semmivel meg nem előz-
hető. Aki megtért, az ettől még a Földön nem került  páholyba! A megtérés 
kezdet! Kezdete annak a gondolkodás-átalakításnak, amely által mindenre rá 
lehet és rá is kell kérdeznie a megtértnek: ez miért jó nekem? Igen, mert az 
Istent szeretőknek minden a javára válik! De ezt meglátni az Isten sem tudja 
senki helyett. Ezt mindenkinek önmagának kell felismernie. Ez a gondolko-
dás-átalakítás tehát folyamat, amely kell hogy következménye legyen a való-
di megtérésnek.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2435.
Kérdező: ELKÁRHOZOM?

1. Rosszat tettem egy szellemidézéssel? Elkárhozom?
2. Megfelelő munkahelyet adjon nekem az Úr!
3. Őrangyalomat megidézhetem-e?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Szellemidézéssel  foglalkozni  semmiképpen sem jó! Akik már el-

mentek, nem azért mentek el, hogy visszajárjanak! Hagyjátok őket nyugton, 
békén! Ha valóban van szeretet szívedben édesapád iránt, akkor engedd őt 
el! Ez a megkötözöttség, amelyet vele kapcsolatban ápolsz magadban, nem 
jó sem neki, sem neked! De azért elkárhozásról ne beszélj! Istentől nem kell 
félned! Isten szeretete soha nem fogyatkozik meg irányodban sem! Bármi 
rosszat teszel,  ő mindig szeret! Isten a SZERETET, tehát csupa JÓ AKA-
RAT!

Pokol van, de az is Isten szeretetének műve, mert jobb, mint a nemlét, 
és  nem abszolút  reménytelenség! Joggal!  Ennek magyarázatába most  nem 
bocsátkozom, mert ez külön tanulmányt igényelne. Elégedj meg most annyi-
val, hogy van pokol, de az nem az olyanok számára van, amilyen te vagy.

2. Azon vagyok, hogy megfelelő munkahelyet találj magadnak. De en-
nek van egy feltétele: keresd az Isten országát és az Ő igazságát (Máté 6;33)! 
Érdemes elolvasnod az egész 6;25-34. részt.

3. Őrangyalod mindig kész segíteni, ha hívod őt. Számára ez kifejezet-
ten öröm, mivel az ő segítsége nemcsak téged gazdagít lelkileg, hanem az 
egész teremtett  világot.  Nagyon fontos  tehát,  hogy megidézd!  Őrangyalod 
azért jó szellem, mert tiszteli szabadságodat, és ezért a te döntésed, hogy vele 
kapcsolatba kerülj, sorsdöntő számodra. Nélküled ő tehetetlen, de ha behívod 
életedbe, ha kéred őt, akkor nagyon tud segíteni neked.
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Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2436.
Kérdező: SOK BENNEM  A HOMÁLY!

1. Kivel beszélek? Hol Jézusnak, hol Sátánnak mondja magát.
2. Sok látomásban volt már részem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, nem szoktam senkinek bejelentkezni, csak azért, hogy be-

szélgessünk. Ha valaki megszólít Engem, és úgy gondolja, hogy Én válaszo-
lok, akkor az Én válaszom mindig épít, buzdít és vigasztal! Ha nem ilyen 
szavak szólnak hozzád, akkor az nem Én vagyok!

Neked nem arra kell törekedned, hogy párbeszédben légy Velem, ha-
nem arra, hogy reggeltől estig, estétől reggelig, tehát mindig tedd azt, amit a 
szeretet megkíván tőled. Szolgáld azokat, akik erre lehetőséget adnak neked. 
Mondj ellen határozottan minden rendkívüliségnek, mert Én a REND-nek, és 
nem a rendkívüliségeknek vagyok az Istene!

Amikor  imádkozol,  akkor mondd azokat  a kötött  imákat,  amelyeket 
már eddig is mondani szoktál. Mondd el többször is naponta a Miatyánkot,  
Üdvözlégyet, reggelenként a Szívem első gondolat-ját vagy más szép reggeli 
imát. Esténként az Ó édes Istenem-et vagy más szép esi imát. Ne saját szava-
iddal beszélj. Téged a kötött imák hoznak közelebb Hozzám! De ami a leg-
fontosabb: a szolgáló szeretet! Számodra ez a legfontosabb! 

Ne itt a Földön akarj Engem színről színre látni! Ne itt akarj Engem 
közvetlenül hallani. Olvasd az evangéliumokat! Ezekkel tápláld lelkedet, és 
ne az ufómagazinokkal! Azt a rövid időt, ami még hátra van neked a földi 
életből, mindenek előtt gyakorlati szeretettel akard megtölteni. Csak ezeknek 
fogsz örülni a halálod óráján, amelyhez hatvan év után már mindenkinek kö-
zel kell éreznie magát.

Én hiába szeretlek téged, ha te nem a szeretet megvalósításával vagy 
elfoglalva, hanem azzal, hogy ki beszél hozzád, és azzal, hogy milyen élmé-
nyeid voltak és vannak.

Drága Gyermekem! Készülj a Velem való közvetlen találkozásra úgy, 
hogy soha senkinek  ne árts, mindig mindenkinek megbocsáss, és segíts ott, 
ahol erre lehetőséget adnak neked. Irántam való szeretetedet így tudod kimu-
tatni! Így, és nem másképpen!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
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******************************************************
2437.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Mit jelent egy házból kiáradó fény-látomásom?
2. Házastársammal nem tudok egy húron pendülni. 
3. Több szentírási hely homályos előttem.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Egy kemény mángorlón kellett átpréselődnöd, míg a házból kiáradó 

fényt megláttad. Senki nem kaphat értékes kegyelmeket anélkül, hogy ne kel-
lene átmennie bizonyos belső sivatagokon.

A fény, amelyet kiáradni láttál, az Én jelenlétem, fényem, amely tudatja 
veled, hogy nem hagylak magadra, nem engedem, hogy teljesen és véglege-
sen a sötétség birodalmának foglya légy!

A bizalomnak, a reménynek, tehát a látó szívnek mindig helye van éle-
tedben. Igaz, hogy ettől a földi élet pokla nem lesz Mennyország, de szíved-
ben mindig ott fog ez derengeni, mert Rám találtál!

2. A hangsúlyt feltétlenül arra kell helyezned továbbra is, hogy Velem, 
Jézussal légy egyre élőbb, egyre bensőségesebb kapcsolatban. Ennek pedig 
legbiztosabb útja-módja a  párbeszédimádság, mivel ebben az imaformában 
valóban úgy tudok szólni hozzád, hogy az azonnal épít, buzdít és vigasztal, 
tehát nemcsak gondolatokat közlök, hanem erőt is adok arra, hogy szívbéké-
det megtaláld.

Ha ápolod a Velem való kapcsolatodat, akkor házastársaddal való kap-
csolatod is úgy fog alakulni, ahogy az számodra a legoptimálisabb lesz.

3. Most röviden válaszolok egy-egy különálló kérdésedre.
- A hűtlen intézőt azért dicsértem meg, mert élete zsákutcájából megfe-

lelő ön- és emberismeret birtokában  az adás vállalásával próbált kijutni. Te-
hát nem a csalását értékeltem, hanem az okosságát.

- Én mindig tekintettel voltam azokra az egyházi törvényekre, amelyek 
az emberek érdekeit is szolgálták. Csak azokra nem voltam tekintettel, ame-
lyek embertelenek voltak. Az egyházi adó sem akkor, sem most, semmikép-
pen sem mondható embertelennek!

- Nincs ellentmondás e két kijelentésemben: Aki nincs Velem, az elle-
nem van, és aki nincs ellenünk, az velünk van. Mindenki annyiban van Ve-
lem, amennyiben ismeretei ezt lehetővé teszik számára.
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-  Amilyen  ismeretem Nekem,  Jézusnak  birtokomban  volt  az  utolsó 
napról, az nem volt olyan, hogy emberként embereknek továbbadhattam vol-
na.

-  Aki Lélekkeresztségben részesült,  az mind átélt  egy olyan istenél-
ményt, amely számára nem volt észrevétlen! Minden Lélekkeresztelt tudja, 
hogy tanúságot kell  tennie istenélményéről,  tehát egy ilyen megtapasztalás 
feltétlenül átélt valóság lehet csak. 

Az lehet, hogy újjászületésben részesülhet valaki anélkül, hogy ezt idő-
pontban tudná rögzíteni. Az újjászületés a megtéréssel azonos, és van, ami-
kor ez egyesek életében nem látványos. De a Lélekkeresztségben bizonyos 
emberi tulajdonságok karizmává minősülnek, tehát olyan képesség vagy ké-
pességek kezdenek működni, amelyeket Isten pillanatok alatt megtisztított és 
fölerősített mások javára! Ez tehát előbb-utóbb mindig nagy élményt bont ki 
a lélekkereszteltben.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2438.
Kérdező: APÁMMAL ROSSZ A KAPCSOLATOM

Anyám halála óta apámmal megromlott a kapcsolatunk.
HANG: "Drága Gyermekem!

Te nem rontottál el semmit. Aki nem Rám építi életét, az feltétlenül 
olyan talajra épít, amely alkalmatlan arra, hogy az élet kikerülhetetlen vihara-
iban biztosíthatná a lélek nyugalmát. A nyugtalan lélek pedig előbb-utóbb ki-
vetíti önmagát környezetére, és ott is nyugtalanságot igyekszik előidézni.

Amint egy kapcsolatot képtelen egy személy jól kiépíteni, úgy azt meg-
tartani is képtelen. Te ne is arra törekedj, hogy helyreálljon a régi jó kapcso-
latod apáddal, mivel ez nem rajtad múlik, hanem arra törekedj, hogy Velem 
legyen olyan a kapcsolatod, amely erőforrás is számodra ahhoz, hogy szívbé-
kédet meg tudd őrizni. A többi nem a te dolgod.

Az a fájdalom, amelyet apád magatartása okoz benned, az Én fájdal-
mam is, és így nemcsak elviselhető lehet számodra, de értékelned is kell, mi-
vel fájdalmamat is megosztom veled. Ez feltétlenül alap arra, hogy majd örö-
mömnek is részese légy.

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

2439. 
Kérdező:  CSAK TERHÉRE VAGYOK MINDENKINEK
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1. Nem találom helyemet. Nincs rám szüksége senkinek?
2. Nem vagyok megelégedve sorsommal, magammal.
3. Mindig minden rosszra fordul életemben.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha egy fának, virágnak nincs gyökere, akkor bizony ezek különböző 

viharok játékszerévé válnak. Azok a kicsi és nagy viharok, amelyek mindig 
jellemzői a földi életnek, hisz a földi élet nem lehet Mennyország, többek kö-
zött arra valók, hogy önismeretre juttassanak benneteket. Így is mondhatnám: 
rákényszerítenek benneteket arra, hogy vizsgáljátok meg gyökereiteket. Csak 
az Én életembe oltott  élet rendelkezik olyan erő- és életforrással,  amely a 
szívbékét biztosítani tudja. Aki ezt nem vállalja, az állandó menekülésben 
van. Annak soha semmi sem jó, soha nincs megelégedve, egyszerűen nem ta-
lálja, mert nem is találhatja meg a helyét. Nem, mert nem ott keresi, ahol 
van, hanem ott, ahol elveszítette, vagyis a mulandóságban.

Egy elveszett tárgyat ott kell keresni, ahol elveszítették. De a benső bé-
két soha nem lehet megtalálni ott, ahol el szoktátok veszíteni, vagyis a mu-
landóságban. Csak Nálam, Jézusnál, találhattok vissza önmagatokhoz. Égen 
és Földön az egyedüli megoldás Én, Jézus, vagyok! Nem a papok, nem az 
egyházak, nem különböző szellemi és gazdasági, politikai áramlatok, hanem 
Én, Jézus!

Engem meg lehet találni az evangéliumokban, de ott vagyok minden 
rászorulóban is, csak észre kellene vennetek. Benned is jelen vagyok. De te, 
ha Engem keresel, akkor is magadon kívül keresel, így soha meg nem talál-
hatsz. Ha erőt vennél magadon, és olyan gondolatokat engednél felszínre ke-
rülni  magadban,  amelyek  építenek,  buzdítanak  és  vígasztalnak,  amint  a 
HANG 1. kötetében felajánlottam nektek, s amelyet párbeszédimának nevez-
tem el, akkor nem merülne fel benned sem az, hogy tiltott kapcsolatba kerülj 
bárkivel is, hisz senki nem építheti saját boldogságát mások boldogtalanságá-
ra, és nem merülne fel benned az, hogy nincs értelme életednek. Azért sem 
merülhetne fel ilyen gondolat benned, mert az Én életem benned sem lehet 
értelmetlen. Ezt nem volna nehéz belátnod!

2. Sorsodat te választottad magadnak! Amint az Én sorsomat is Én vá-
lasztottam magamnak kétezer évvel ezelőtt.  Mindenki ugyanazért választja 
sorsát:  hogy megtalálja  önmagában az Én boldogító  jelenlétemet!  Aki  ezt 
vállalja, az a napi teendőit Bennem, Velem és Általam feltétlenül meg tudja 
oldani. Igen, mert rájön arra, hogy nem az a feladata, hogy álmaiban vágyait 
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kergesse, hanem az, hogy reggeltől estig tegye meg azt, amit meg tud tenni 
annak érdekében, hogy szíve békéjét megőrizze. Semmi más feladata nincs. 

Aki úgy gondolja, hogy szíve békéje nem önmagától, hanem másoktól 
is függ, az nem ismeri sem önmagát, sem az Istent. Az olyan tévedésben él, 
amelyből, ha nem akar kijönni, akkor abból az Isten sem tudja kihozni. Elég, 
ha komolyan elhiszed azt, amit Máté 6;25-34. részben olvasol.

3. Egyetlen mondatot mondok neked e harmadik kérdéseddel kapcso-
latban. Minden azon fog fordulni, hogy hiszel Nekem vagy sem. E mondat 
így hangzik: A földi élet nem olyan, amilyennek látod, hanem amilyennek lá-
tod, olyan!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2440.
Kérdező: SOHA NEM SIKERÜLT AZ IGAZI MEGTÉRÉS

Hiába törekedtem harmonikus életre. Soha nem sikerült.
HANG: "Drága Gyermekem!

Szinte megismételhetném az előző levélre adott válaszomat. (A HANG 
24-dik könyvében majd olvashatod). Neked is azért van annyi jajod-bajod, 
mert nem ott keresed életed megoldását, ahol az van.

Három szempontra hívom fel figyelmedet.
a.) A rajtatok kívüli földi élet soha nem lehet Mennyország. Vagy po-

kol,  vagy  tisztítóhely.  Önmagatokban  feltétlenül  meg  kell  találnotok  a 
Mennyországot, mert aki itt a Földön nem találja meg önmagában a Menny-
országot, az halála után sem lesz képes önmagát a Mennyországban találni. 
Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a boldog Istennek csak boldog gyer-
mekei lehetnek!  

b) Önismeret nélkül nincs megoldás. A környezet elsősorban arra való, 
hogy tükör legyen a helyes önismeret kialakításra. Az önismeret első és leg-
fontosabb következménye az, hogy felismeritek megkötözöttségeiteket, ame-
lyek akadályai annak, hogy szívetek békéjét átvegyétek Tőlem, és ehhez az 
erőt feltétlenül megadom mindenkinek, aki Hozzám fordul (Máté 11;28).

c)  Mivel  mindenkiben  jelen  vagyok  boldogító  módon,  ezért  ennek 
meglátásához elengedhetetlen a gondolkodás-átalakítás.

Lejegyzek itt  neked még három szentírási  részt  az evangéliumokból. 
Ha ezeket átelmélkeded, akkor elindultál azon az úton, amely szíved békéjét 
megteremti, és amellyel Én, mint ÚTTAL azonosítottam Magamat. 
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János 14;23 - Máté 6;25-34 - Márk 1;15
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2441.
Kérdező: SZERETNÉK BŐRBAJOMBÓL KIGYÓGYULNI!

Hogyan tudnék meggyógyulni csalánkiütésemből?
HANG: "Drága Gyermekem!

Ahol a felszín, tehát az a határterület válik természetellenessé, amely a 
közvetlen kapcsolat érintkezési felületét jelenti, ott a mélyben két visszauta-
sítás húzódik meg.

Az egyik az, hogy nem akarod elfogadni magadat olyannak, amilyen 
vagy. A másik az, hogy nem akarod elfogadni környezetedet olyannak, ami-
lyen.

Az első ellenkezés feloldása akkor valósul meg, ha megérteted magad-
dal, hogy nem az a lényeg, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Ha 
ezt a kikezdhetetlen igazságot valóságnak tudod megélni, akkor a bőrkiütése-
idnek egyik gyökerét már eltávolítottad. Úgy gondolom, hogy ez a könnyebb.

Nehezebb  arra  rávenned magadat,  hogy elfogadd:  teljesen  független 
vagy környezetedtől,  ami benső békédet illeti.  Nehezebb átélned azt,  hogy 
nem neked kell megtenned mindent annak érdekében, hogy téged elfogadja-
nak, hanem nekik kell téged elfogadniuk olyannak, amilyen te vagy, ha egy-
szer valódi szeretet van bennük. Ha pedig nincs bennük ilyen szeretet, akkor 
neked nem kell megtenned semmit azért, hogy az ő önzésüknek megfelelj.

Ha a fenti  két gyökérbajt  feloldottad azáltal,  hogy elfogadtál  Engem 
abszolút elsőnek életedben, akkor természetszerűen meg kell szűnnie a bőr-
bajnak, mert lelkedben kihúztad léte alól a talajt!

A HANG 1. kötetében olvasható párbeszédimát gyakorold. Ez az ima-
forma a benső bajok megoldásának legbiztosabb orvossága. Igen, mert Én, 
Jézus,  közvetlenül  tudok így szólni  hozzátok,  és  az Én szavaim nemcsak 
olyan ismereteket közölnek veletek, amelyek építenek, buzdítanak és vigasz-
talnak benneteket, hanem erőforrásul is szolgálnak a benső békétek létreho-
zására és megőrzésére.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
2442.
Kérdező: ÉRTÜNK HALT MEG JÉZUS?
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1. Hiába van bűnbánatunk? Jézus nem értünk halt meg?
2. Jézusnak milyen kapcsolata volt a szamaritánusokkal?
3. A pogányok fogékonyabbak voltak Jézus iránt, mint mások?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy befogadjatok szívetekbe, és ez-

által együtt tudjam járni veletek már itt a Földön azt a szeretet-utat, amely a 
Földön benső békét ad, és a külső békének is megfelelő alapul szolgál. Igen, 
mert ha valaki soha nem árt senkinek, mindig megbocsát mindenkinek, és se-
gít a rászorulókon, amint Én tettem és teszem azokban, akik valóban ismer-
nek és szeretnek Engem, az valamiképpen már itt és most a mennyek orszá-
gát jeleníti meg a Földön.

Azért jöttem tehát közétek, hogy szebb legyen a Föld! Azért jöttem, 
hogy ti egymásnak szerető testvérei tudjatok lenni abban a bizonyosságban, 
hogy Isten édes gyermekei vagytok. Azért jöttem, mert tudtam, hogy Nálam 
nélkül semmi olyat nem tehettek, ami az örök boldogság honában is értéket 
jelenhetne.

Nem azért jöttem, hogy kiengeszteljem az Atyát! Olyan Atya nincs, aki 
iszonyatos haraggal tekintett rátok mindaddig, amíg Engem meg nem ölte-
tek! Olyan Atya nincs, aki csak akkor tudott végre megnyugodni, amikor már 
az utolsót vonaglottam a kereszten! Aki azt mondja nektek, hogy ezt követel-
te Isten igazságossága, akkor annak Én, Jézus, azt mondom, hogy a világ leg-
nagyobb igazságtalansága történt akkor, amikor Engem ártatlanul elítéltek és 
megöltek. Bizony káromkodik az, aki a világ legnagyobb igazságtalanságát 
Isten igazságosságával azonosnak mondja.

Gondold csak végig egyszer a tékozló fiú édesapjának lelkületét. Ben-
ne mutattam be Atyámat nektek.

Atyám mindenkinek megbocsát, aki feléje fordul és gyermeke akar len-
ni. Atyámnak az fájdalma, hogy gyermekei nem akarnak Feléje fordulni, s 
ezáltal képtelenné teszik magukat arra, hogy boldogok legyenek. Ez nagyon 
fáj a SZERETETNEK, aki az Isten! 

A Szeretet soha nem örül semmiféle szenvedésnek. A Szeretet nem ki-
engesztelődni akar, hanem megbocsátva szeretni! "Irgalmasságot akarok, és 
nem áldozatot" (Máté 12;7)! A Szeretet együtt szenved a szenvedővel! Sőt, 
EGY a szenvedővel! Ezért nem azt mondottam, hogy nagyon sajnálom azo-
kat,  akik  éheznek,  szomjúhoznak,  nélkülöznek  és  üldöztetést  szenvednek, 
hanem azt mondottam, hogy amit az ilyenekkel tesztek, azt Velem teszitek 
(Máté 25;40)!
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Akinek bűnbánata volt, mielőtt Én, Jézus a Földre jöttem, az már Előt-
tem is "Ábrahám kebelére" került. Aki nem tart bűnbánatot, az, akár megöl-
tek Engem, akár nem, nem kerülhet "Ábrahám kebelére"! A különböző vallá-
si, dogmatikai viták helyett inkább szeressétek egymást!

2. A szamaritánusok és a zsidók ellenétéről megfelelő szakkönyvekből 
megfelelő ismereteket szerezhetsz.

3. A pogányok nem voltak annyira átitatva azzal a hamis felfogással, 
hogy a Messiás majd világhatalmat biztosít az Isten választott népének, ezért 
e nagy akadályt nem kellett elhárítaniuk az útból, hogy felismerjék bennem 
az Isten Fiát. Ilyen értelemben valóban nagyobb volt bennük a fogékonyság 
Irányomban.

Gyermekem! Örülök, hogy komolyan foglalkozol Velem és a Velem 
kapcsolatos eseményekkel!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2443.
Kérdező: VALÓBAN MEGTÉRT VAGYOK?

1. Férjemet mintha bántaná az, hogy megtértem.
2. Valóban jó a nyelvimám? Megtért vagyok?
3. Meditációmban Jézus nézett rám?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én JEL vagyok, akinek ellene mondanak. Ezt már az öreg Simeon is 

megjövendölte, amikor magához ölelhetett. Jel vagyok benned is! Jel kifelé, 
és erő és béke befelé! Hinned kell jelenlétemben! Férjed még nagyon fog ál-
dani téged azért, hogy befogadtál Engem életedbe. Ő még nem tudja, nem 
érti, hogy ezzel nem rövidült meg, hanem nagyobb lehetőség nyílt előtte a 
benső béke felé.

Téged ne zavarjon az, hogy Miattam szenvedned kell! A szeretet min-
dent el tud viselni, kivéve a bűnt, tehát azt, hogy szeretetlenné váljék! A sze-
retet mindent képes átváltoztatni, bár gyakran sok idő kell hozzá. A szerete-
tet semmi sem változtathatja meg. A szeretet ÖRÖK!

2. Te valóban megtért ember vagy, és nyelvimád az Én Lelkem szerete-
tét, építő, buzdító és vigasztaló erejét sugározza, közvetíti.

Az ősellenség leghatékonyabb fegyvere az elbizonytalanítás. Ezt min-
dig beveti. Te Irántam való szeretetből vállalod a nyelvimát, hát hogy is le-
hetne az rossz!?! Tudnod kell, hogy aki nyelveken imádkozik, az önmagát 
építi. Adj hálát ezért az egyszerű, de nagyszerű adományért!
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Más felekezetek gyülekezetébe csak addig érdemes járnod, amíg azt 
éled meg, hogy Én otthon lehetek nálad. Tehát nem az a lényeg, hogy te jól 
érezd magadat, hanem az, hogy Én jól érezzem magamat szívedben. Én, Jé-
zus, soha nem mondottam azt, hogy boldogok azok, akik jól érzik magukat 
különböző nevetések közepette, hanem azt mondottam, hogy még akkor is 
boldogok vagytok, ha bántanak titeket, és hazudozva minden rosszat monda-
nak rátok Miattam! Örüljetek annak, hogy nevetek be van írva a mennyek-
ben! Tehát a remény adjon olyan  derűt szívetekbe, amely hatására a szenve-
désekben, bántalmazásokban  is boldogok, kiegyensúlyozottak tudtok marad-
ni.

3. Meditációidban különböző módon éreztetem veled jelenlétemet. De 
ne keresd a rendkívüliségeket! Aki szeret Engem, az tudja, hogy nem önma-
gára, hanem Rám kell irányítania mások figyelmét. Ez pedig csak akkor va-
lósul meg, ha valaki a másikra figyelő szeretetben tűnik ki. Az ilyen szeretet-
megnyilvánulás méltán vált ki csodálatot azokban, akik felé e ráfigyelő sze-
retet fordul!

Szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2444.
Kérdező: HOGYAN ÉLHETEK ISTEN AKARATA SZERINT?

1. Mit jelentettek a leereszkedő aranyfelhők?
2. Tudok élni Isten akarata szerint?
3. Kényszer van bennem, hogy belül megváltozzam.

HANG: "Drága Gyermekem!
Az Én mennyei Atyám gyakran ad olyan külső jeleket, amelyek meg-

erősítenek benneteket abban, hogy az a világ, amelyben éltek, nemcsak szá-
motokra létezik, hanem az isteni Gondviselés is jelen van benne. Azért teszi 
ezt,  hogy bátrabban tudjatok  ellene  mondani  minden  rossznak,  és  legyen 
nagy elszántság bennetek minden jóra akkor is, ha ezért gyakran nem dicsé-
retet, hanem félreértésből fakadó lekicsinylést, sőt rosszindulatból származó 
bántalmazást is kaphattok.

2. Általában senki nem kíván olyat gyermekétől, amire az nem képes. 
Nagyon természetes,  hogy mennyei  Atyátok csak azt  kívánja tőletek,  ami 
nemcsak megvalósítható, hanem a megvalósítása boldogító is!

Nagyon fontos, hogy legyen átélt reggeli imád. Aki az Isten áldásával 
indul naponta, az rendre meg fogja tapasztalni Isten jóságos, gondviselő sze-
retetét. Nem arról van szó, hogy nem lesz, vagy kisebb lesz a keresztje, mint 
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másoknak, hanem arról, hogy olyan erőt fog érezni magában, amely által fe-
lül tud emelkedni minden csüggedésen. És ez nem kis dolog abban a világ-
ban, amelyben annyi csalódás ér benneteket.

3.  Ami  él,  az  fejlődni  akar.  Ha olyan  kényszer  van  benned,  amely 
előbbre akar vinni, akkor adj érte hálát. Ha olyan kényszert érzel magadban, 
ami akadályozni akar az előbbre jutásban, akkor vedd igénybe az Én jelenlé-
tem erejét. Én, Jézus, legyőztem a világot. Mindenkivel meg akarom osztani 
ezt a világ fölötti győzelmemet, hogy ti mindannyian el tudjátok nyerni az 
élet koronáját.

Drága Gyermekem! Te sok kérdést tettél fel leveledben. Már jó ideje 
csak három kérdésre válaszolok mindenkinek. Miattatok teszem ezt. Azt sze-
retném, ha olvasnátok HANG-könyveimet, mert azért írattam le gondolatai-
mat problémáitokkal kapcsolatban, hogy elsősorban  magatoknak, másodsor-
ban pedig rajtatok keresztül embertársaitoknak megfelelő tanácsokat tudjatok 
adni arra vonatkozóan, ami a boldogságotokat illeti.

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

2445.
Kérdező: TÖBB KEGYELEMRE VÁGYOM!

1. Mit jelent őrangyalom neve?
2. Szeretnék találkozni az Úrral!
3. Látni és hallani egyaránt szeretnék bensőmben!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amit te kérdezel,  az nem fordítható le semmiféle nyelvre. Bőven 

elég, ha tudod, hogy olyan őrangyalod van, aki Velem is, veled is közvetlen 
kapcsolatot tart fenn a te érdekedben. Gyakran fordulj hozzá elirányításért! 
Ha párbeszédimában vállalod azt, hogy szóljon hozzád, akkor tapasztalni fo-
god azt, ami az ő leghőbb vágya. Vagyis azt, hogy segít téged abban, ami vi-
szont a te leghőbb vágyad: találkozni Velem!

2. Van hat megjelenési formám. Számodra nagyon fontos, hogy min-
den rászorulóban felismerj Engem. Amit egynek tesztek a legkisebbek közül, 
Nekem teszitek.  Nagyon is  valós  az  Én  jelenlétem minden  szenvedőben, 
minden rászorulóban. Bizony fáj Nekem az, hogy ezt nem akarjátok elhinni. 

De ott vagyok benned is kegyelmi módon! Vedd komolyan azt a kije-
lentésemet, amelyet János evangéliumának 14-dik fejezetében a 23-dik vers-
ben olvashatsz. Akinek a földi életében ez nem elég, azzal nem tudok mit 
kezdeni. Nem, mert az nem Engem, hanem önmagát akarja a középpontba ál-
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lítani. Engedd meg Nekem, hogy téged Én állítsalak a középpontba. Ez akkor 
valósul meg, ha te Engem állítasz az életed középpontjába. Vagyis hiszed, 
hogy minden segítségre szorulóban Én várom a segítségedet, és hiszed, hogy 
valóban jelen vagyok a szívedben.

3.  Amíg  lelkiismeretedet  tönkre  nem  teszed,  addig  mindig  hallani 
fogsz engem. Amíg szíved szemét, a hitedet tönkre nem teszed, addig mindig 
látni fogsz Engem. Igaz, hogy tükör által és homályban, mert színről színre 
látás csak a földi élet után következhet be számotokra.

Nagyon szeretlek! Te is szeress Engem egész valóddal, tehát próbálj 
csupa jóindulat lenni. Ez igazolja azt, hogy a Mennyországot hordod magad-
ban.

Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

2446.
Kérdező: FÉRJEM NEM PARTNEREM

Férjemtől nem kapok semmi segítséget.
HANG: "Drága Gyermekem! 

Görcsösen beleragadtál abba a meggyőződésbe, hogy férjed megváltoz-
tatása az egyedüli megoldás életedben, s ha ez nem megy, akkor minden el 
van veszve. - Nem így van!

Te nem vagy sem buta, sem rossz. Te pontosan olyan vagy, amilyen 
legtöbb ember, akik úgy gondolják, hogy mások magatartásán múlik a saját 
benső békéjük. Ez egy olyan tévedés, amelyből csak azáltal van kiút, ha hig-
gadtan, nyugodtan időt adsz magadnak arra, hogy Velem megbeszéld a prob-
lémádat.

A te benső békédhez nem kell semmi más, mint az, hogy annyit tegyél, 
amennyit tenned kell naponta, és úgy tedd azt, amit teszel, hogy abban szere-
tet legyen. Erre mindenki képes. Ennél többet Isten senkitől sem kíván! Ha 
valaki ennél többet akar, az magának okoz fölösleges gondokat.

Vágyaitok, fantáziálásotok, terveitek gyakran előbbre járnak, mint kel-
lene. Így aztán azt gondoljátok, hogy még az Isten is elhagyott benneteket, 
pedig nem történt más, mint az, hogy ti hagytátok el azt a feladatot, amit he-
lyettetek Isten sem tehet meg. Azt, hogy ne aggódjatok a holnap miatt. A hol-
nap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Csak ezzel kell 
megbirkóznotok. Az erőt a győzelemhez mindig megadom, ha Velem harco-
lod harcodat!
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Általában a jelent az szokta megmérgezni, hogy vagy a múlt, vagy a 
jövő hat rátok nyugtalanítóan. A múlt már nincs, a jövő még nincs. Csak a 
jelen az, amit meg kell szentelned. A jelenben pedig nem lehetsz ura életed-
ben a külső dolgoknak. Nem uralkodhatsz környezeteden, körülményeiden. 
Egyszerűen nincs lehetőséged arra, hogy magadhoz igazítsd környezetedet. 
Neked egyetlen lehetőséged az, hogy magadat tartsd kézben. Magadon ural-
kodj, magadon vasald be azt, ami békét ad szívednek.

Meg kell  tehát szabadulnod azoktól  a megkötözöttségektől,  amelyek 
szét akarnak cibálni téged belsőleg. Kétségtelen, hogy ez nem megy máról 
holnapra, és főleg nem megy úgy, hogy majd mások, akár az Isten, megteszik 
helyetted azt, amit neked kell megtenned. Nem. Veled és érted mindent, de 
helyetted semmit!

Nagyon szeretlek! Jobban tisztítanod kell benső szemeidet, hogy szere-
tetem jeleit meglásd életednek minden napján. Való igaz, hogy nem olyan az 
életed, amilyennek látod, hanem amilyennek látod, olyan! Tehát nem kívül-
ről befelé szerezhetsz szívbékét, hanem kizárólag csak belülről kifelé!

Nagyon szeretném, ha jobban észrevennél!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2447.
Kérdező: EGY VISSZATÉRŐ ÁLOMRÓL

Gyakran álmodom olyan gyermekemről, aki miattam éhen hal.
HANG: "Drága Gyermekem!

A gyermek, akit féltesz az éhhaláltól, te vagy és társad, és mindazok, 
akik valamiképpen belőled is élnek. Eddigi életed alatt fölszedtél bizonyos 
tartalmakat, amelyek továbbadásával nem vagy megelégedve.

Két szempontot kell szem előtt tartanod. Az egyik az, hogy kell legyen 
benned egy jogos elégedetlenség magaddal szemben. Mindaz, ami eddig ve-
led történt, nem csupán megnyugtatásodra történt, hanem azért is, hogy fele-
lősséget érezz ismereteid, élményeid miatt arra, hogy másoknak élniük kell 
belőled, és így saját lelki, szellemi fejlődésednek is eleget kell tenned. E té-
ren a lelkiismereted elhallgattatása olyan lelkiismeret-furdalásban mutatko-
zik meg, amelyet álmodban hanyagságból történő hiányérzetnek, gyermeked 
miattad történő éhhalálának kell megélned. Jó tehát és fontos is szíved béké-
jére  vigyáznod,  de  nem azáltal,  hogy elhallgattatod  lelkiismereted  szavát 
olyankor is, amikor az benső kényelmed ellen tusakodik.
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A másik szempont egy kicsit ennek az ellenkezője. Jobban kell tudato-
sítanod magadban, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik. Képletes 
nyelven szólva, nem jár rosszul az a gyermek, aki éhen hal! Tehát azokat, 
akik bizonyos lelki,  szellemi  gazdagodást kénytelenek nélkülözni miattad, 
és ebben az azokat-ban te magad is benne vagy, csak a felszínen érintheti a 
halálnak szele.

Okosan  teszed,  ha  figyelsz  álmaidra.  Az  álmok  szimbolikus  nyelve 
gyakran figyelmeztet benneteket olyan rejtett erőkre, amelyek segíteni akar-
ják karmikus görcseitek, félelmeitek feloldását.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2448.
Kérdező:  VAN ÉRTELME A FELTÁMADÁSNAK? A FÖLD ELPUSZ-
TUL!

1. Nem értem a feltámadást.
2. Nem történik szentségtörés, ha gyónás nélkül áldozunk?
3. Újjászülettem én?

HANG: "Leányom! Nekem mindig örömöt jelent az, ha valamelyik gyerme-
kem érteni akar. Számomra öröm az, ha valaki arra akarja használni az eszét, 
amire kapta, tehát arra, hogy Engem egyre jobban megismerjen.

1. Valóban értelmetlen lenne az a feltámadás, ami után újra meg kelle-
ne halnotok. Az ilyen eseményt nem is feltámadásnak kell neveznetek, ha-
nem újraszületésnek,  tehát  reinkarnációnak.  Nincs  tehát  olyan feltámadás, 
amelyről te kérdezel.

Én valóban feltámadtam, mert ugyanabban a testemben jöttem újra kö-
zétek, amelyben keresztre feszítettetek. Jelenleg nem vagyok ugyanabban a 
testben. Jelenleg megdicsőült állapotban vagyok, s ehhez hozzátartozik az, 
amit úgy lehet nevezni, hogy megdicsőült test. Ez abban a pillanatban meg-
történik mindenkivel, akinek már nem kell újra megszületnie,  amikor valaki 
meghal.

Lesz új ég és új Föld, s az a bizonyos megdicsőült test, amely hozzátar-
tozik örök életet hordozó személyetekhez, természetesnek fogja tartani azt a 
létállapotot.

Ne aggódj hát a feltámadásoddal kapcsolatban! Soha nem  kell feltá-
madnia azoknak, akik az Enyéim, mert aki Bennem hisz, az halált nem lát 
sohasem! Én magam vagyok a feltámadás és az élet!
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2. Minden felekezetben vannak olyan előírások, amelyek vállalásával 
külsőleg is  érzékelhetővé  tehető  az,  hogy valaki  valóban hátat  fordított  a 
rossznak, és igenli a Velem való élő kapcsolatot.

Ahol ez gyónás keretében történik, ott ez nem kerülhető ki. Olyan ka-
tolikus nincs, aki soha nem végez szentgyónást, pedig végezhetne, és katoli-
kusnak gondolja magát. Olyan katolikus van, aki különböző jogi akadályok 
miatt (pl. második házasság) nem gyónhat csak a halálos ágyán, vagy külső 
körülmények (pl. megfelelő pap hiányában nincs lehetősége) akadályozzák, 
hogy elvégezze a szentgyónását. Ilyen esetekben, ha őszinte bűnbánatot tart, 
akkor Én, Jézus, örömmel ölelem őt Magamhoz. Engem nem akadályozhat-
nak sem jogi korlátok, sem külső körülmények abban, hogy szentségi jelenlé-
temmel  meg  ne  tudnám örvendeztetni  azt,  aki  vágyakozik  a  Velem való 
szentségi találkozásra.

Van szentségtörés. Minden olyan szentségfelvétel,  amely rossz szán-
dékból, pusztán emberi szempontok, egyéni hiúsági, anyagi és egyéb méltat-
lan érdekek alapján történik, szentségtörésnek minősül.

3. Természetesen újjászülettél,  ha elfogadtál Engem életedben olyan-
nak, aki nemcsak megelőz mindenkit, de felette is áll mindennek és minden-
kinek, tehát, ha abszolút ELSŐ vagyok életedben.

Megáldalak SZERETŐ SZÍVEM EREJÉVEL!"
*******************************************************

2449.
Kérdező: SZERETNÉK HITTANT TANÍTANI!

Szeretnék a Bibliával főiskolai szinten foglalkozni!
HANG: " Drága Gyermekem!

Kereső ember vagy, és úgy gondolod, hogy fontos lenne olyan iskolai 
végzettséget szerezned, amely hátteret biztosíthatna neked arra, hogy  Rólam 
taníts másokat.

Kereső nyitottságodat szüleid azért nem nézik jó szemmel, mert attól 
tartanak, hogy te nem azt fogod követni, amire ők neveltek.

Meg kell mondjam neked, hogy valóban nincs értelme háborút előidéz-
ni otthonodban emiatt. De azt is meg kell mondanom, hogy ha valóban nem 
Rólam,  hanem  Engem  akarsz  tanulni  és  tanítani,  akkor  kikerülhetetlenül 
szembe fogsz kerülni szüleiddel. Bizony, igazat mondtam akkor, amikor azt 
mondtam, hogy ellensége lesz saját háza népe annak, aki Engem komolyan 
akar képviselni (Máté 10;36).
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Ha valóban érdekel téged az, hogy Én ki vagyok, akkor ajánlok neked 
egy három (4) kötetes tanulmányt, amely ma a legreálisabban tárja elétek azt, 
hogy Én ki vagyok. Ha ezt áttanulmányozod, akkor sokkal jobban fogsz is-
merni Engem, mint bármilyen hittudományi főiskolai  előadásokból megis-
merhetnél. E művet egy olyan hiteles piarista pap írta, akit az ateista rendszer 
halálra ítélt, majd az ítéletet életfogytiglani börtönre változtatta. E három (4) 
kötetes mű címe: "Keressétek az Isten országát!"(KIO). Az írójának címe: 
Bulányi György, 1122. Budapest, Városmajor u. 47/b. 2.e. 3. ajtó. E címen 
megrendelhető az említett mű. Ugyancsak itt rendelhető meg a "Merre men-
jek?" című középiskolás hittankönyv is, amely a KIO tömör foglalata. (Ez 
utóbbi kb. 350 Ft.)

Azt ajánlom, hogy előbb e könyveket tanulmányozd át, és csak utána 
foglalkozz a különböző vallási felekezetek tanításaival. Ha így teszel, akkor 
van reményed arra, hogy rendet teremts a fejedben, és azt meg is tudd őrizni. 
Ha nem így teszel, akkor csak egyre nagyobb kavarodást, egyre több olyan 
tanítást fogadsz be, amelyek nemcsak szüleiddel, de előbb-utóbb Velem is 
szembe fognak állítani.

Jó  szándékod  mindenképpen  dicséretre  méltó!  Nagyon szeretlek,  és 
megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2450.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK, DE FÉLREÉRTENEK!

1. Az, akin segítettünk, nem hálás érte. Sőt!
2. Hogyan közelítsem meg azt, akiben nincs érdeklődés?
3. Nem vagyok elég határozott.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem lehet döntő az, hogy mit mond egy be nem számítható ember. 

Ha értelmed és szíved azt diktálja, hogy segítened kell, akkor segítened kell 
akkor is, ha ezért később nem hálát, hanem szidást kapsz. A segítés mértéke 
azonban gyakran nagy bölcsességet kíván. Sokkal szűkre-szabottabbnak kel-
lett volna lennie segítségeteknek, mint volt legutóbb. Ott, ahol feltételezni le-
het, hogy meg nem értéssel találkozol, ha segítesz, csak annyit kell tenned, 
amennyi a legszükségesebb. Van olyan, hogy egy részeg embert elég lehúzni 
az  úttestről  a  járdára.  További  intézkedés  nem szükséges,  ha  ezáltal  már 
nincs veszélyben az élete.

2620.



Legyetek okosak és óvatosak, mert nemcsak arról van szó, hogy az em-
berek  többsége  hálátlan,  hanem arról  is,  hogy ne  adjatok  tápot,  alapot  a 
rosszindulat felébresztésére.

2. Legjobb, ha kérdésekkel közelítesz ahhoz, akiben érdeklődést akarsz 
ébreszteni.  De kérdéseid valóban érdeklődő kérdések legyenek, és ne alibi 
kérdések, bár néha lehet az is. 

Mindenki boldog akar lenni! Ha kérdéseid által rájön valaki arra, hogy 
a mulandóság eleve nem lehet a boldogság forrása, éppen, mert elmúlik, míg 
a boldogság, mint jó, éppen azáltal boldogság, mert nem ismeri az elmúlást, 
akkor már el tud indulni közöttetek olyan tartalmas párbeszéd, amely gyü-
mölcstermő lesz mindkettőtök számára.

Az általad felvetett problémát érdemes akár többször is közösségedben 
megtárgyalnotok.

3. A határozottság részben született adottság, részben gyakorlat, rutin 
kérdése. Benned megvan a határozottságnak az a szintje,  amely gyakorlat, 
próbálkozás által nagyon felerősíthető. Nem kell hát aggódnod emiatt!

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

2451.
Kérdező: MI FÜGG A PAPOKTÓL?

1. A papoktól függ Isten bűnbocsánata?
2. A papok is fonhatnak ostort a templom megtisztítására?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bűnöket csak Isten bocsáthat meg. Az Istentől kapott megbocsátás 

feltétele az, hogy a bocsánatot kérőben őszinte bűnbánat legyen. Az őszinte 
vagy nem őszinte bűnbánat megítélését bíztam Én, Jézus, apostolaimra. Nyil-
vánvaló, hogy ezt annak érdekében tettem, hogy a bocsánatkérőben ne ma-
radjon semmi kétség, tehát külsőleg is jelét kapja annak, hogy Isten megbo-
csátott neki.

Abban az esetben, ha egy apostol, illetve ma egy pap, nincs szinkron-
ban Isten szeretetével, az Isten részéről a megbocsátás akkor is megtörténik, 
ha az Isten iránti szeretetet nélkülöző pap nem ad feloldozást.

Ha tehát egyetlen pap sem ad valakinek feloldozást, akkor annak az Is-
ten sem adhat jogi értelemben feloldozást, vagyis úgy, hogy külső jellel iga-
zolhatná a megbocsátás tényét. De Isten bárkinek adhat megbocsátást, tehát 
szívbékét, ha valaki bűnbánatot él meg szívében, és bízik Isten megbocsátó 
szeretetében. 
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A szentségek, így a bűnbánat szentsége is, nem Istenért van, hogy tud-
jon valamit csinálni. Isten kezét nem kötik a szentségek sem! Minden szent-
ség az emberekért  van,  mert  minden ember  nemcsak benső,  hanem külső 
kapcsolatok által is éli földi életét. A Szentlélek, aki a REND LELKE, meg-
követeli, hogy mindaddig, amíg különböző jogi akadályok nem teszik lehe-
tetlenné, ne csak belsőleg, de külsőleg is megjelenítse Isten szeretetét.

2. A kufárok templomból  történő kiűzése Részemről  olyan tett  volt, 
amelyet mindenki helyeselt, csak a hatalmukat és pénzüket féltő réteg állt e 
tettem előtt értetlenül. Ez így volt és így lesz a világ végezetéig. Aki hatalmát 
vagy pénzét félti, s Rám hivatkozva ostort fon, az vagy nem tudja mit beszél, 
és akkor nem normális, vagy tudja, és akkor gonosz.

Aki Isten házát Isten iránti szeretetből akarja megtisztítani, annak ezt a 
műveletet saját szívében kell elvégeznie. Ha ezt teszi, és utána indul a kőből 
épült templom megtisztítására, akkor e tettét minden jó szándékú ember he-
lyeselni fogja.

Nagyon szeretlek! Bízzál jobban Bennem!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2452.
Kérdező: HELYESEN LÁTOM MAGAMAT  ÉS AZ ÉLETET?

1. Hogyan gyógyíthatom meg kislányomat?
2. Kik vagyunk mi?
3. Jól látom a földi élet tragédiájának okát?

HANG: "Kedves Barátom!
Te rendelkezel olyan értelmi látással, amelynek alapján mindegyik kér-

désedre magad is értelmileg megnyugtató választ tudsz adni magadnak, ak-
kor is, ha maga a tény, nem megnyugtató.

1. Minden betegség gyógyítható akkor is,  ha maga a gyógyulás nem 
lesz teljes soha a Földön.

A gyógyítás folyamatát kell felvállalnotok, hogy mindannyian lelkileg 
gyógyuljatok.  Magának  a  betegnek  lényegileg  mindegy,  hogy beteg  vagy 
egészséges,  mivel  mindenki  létállapotának megfelelően  lehet  boldog vagy 
boldogtalan, attól függően, hogy milyen hőfokú felelősségérzet van benne. 

A beteg környezetének viszont nem mindegy, hogy a beteg milyen álla-
potban van. A környezetének hatása vagy gyógyító, vagy nem az. Neked te-
hát arra kell  törekedned, hogy gyógyító hatással  légy gyermekedre. Akkor 
vagy ilyen hatással, ha érzi rajtad, hogy az Én jézusi szeretetem árad ki belő-
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led feléje. Ennek sokféle megnyilvánulása lehet, de annak, hogy Én, Jézus, 
békét adóan vagyok jelen, mindig hitben elfogadottnak kell lennie.

2. Van olyan benső látásod, hogy e kérdésre  kívülről, tehát a HANG-
médium által nem adhatok konkrét választ. További benső fejlődésedhez tar-
tozik az, hogy ne  kívülről kapj ehhez megerősítést.  A múlt helyett a jövőt 
kell jobban tudatosítanom benned. Nincs kollektív felelősség, de van kollek-
tív sors! Az egymásra utaltságotok gyökerei nyilván nem a földi világban ta-
lálhatók. De jövőtök szempontjából fontos egy olyan egészséges szabadság-
harc megharcolása, amelynek győzelmi gyümölcse éppen az egymásra-utalt-
ságotok békés elfogadása által érik be.

3. A földi élet nyomorúságának több összetevője van. Nem érdemes 
nagyon leegyszerűsíteni ezeket. Elég tudnod azt, hogy a rajtad kívüli világ 
hol pokol, hol tisztítóhely, de soha nem Mennyország, s ez csak részben for-
dul rajtad. Míg a benned lévő világ lehet pokol, tisztítóhely és lehet Menny-
ország is,  és ez mindig szinte teljesen rajtad fordul! Azért mondom, hogy 
szinte, mert általában nem villámcsapásként lesz benned érzékelhetővé az Én 
békém.
    Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
2453.
Kérdező: HOGYAN OLDJAM FÖL MAGÁNYOMAT?

Szenvedem a magányt!
HANG: "Drága Gyermekem!

Ez az  egyszerűnek látszó  problémád nagyon összetett.  Azért  látszik 
egyszerűnek, mert nem magányra teremtett  lények vagytok, amint az Isten 
sem magányos, hanem szükségszerűen közösség. 

E probléma mégis összetett,  mert  a földi  élet  nem Mennyország.  Itt 
vagy a társaság hiányzik, vagy a magány. Az emberi természetnek magányra 
van szüksége, míg az emberi személyiségnek társaságra. Mindenkinek van 
természete és mindenkinek van személyisége. E kettő a Földön nem hozható 
tökéletes harmóniába. 

Csak az Istenbe vetett élő hit, tehát a szívnek a tiszta szeme, tudja meg-
teremteni, megtalálni, meglátni azt a benső harmóniát, amely feladatok válla-
lására késztet, és nem azzal van elfoglalva, hogy szeressék. Aki így tesz, az 
feltétlenül meg fogja tapasztalni azt, hogy Isten a körülményeinek is az Iste-
ne, tehát tapasztalni fogja azt a szeretetet, amire szüksége van ahhoz, hogy ne 
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váljék embertelenné, vagyis ne nyúljon narkotikumokhoz, ne keresse a bódu-
latot a benső béke helyett.

Drága Gyermekem! Szíved ajtaja előtt állok és kopogtatok. Ha valóban 
beengedsz magadba, tehát ha lehetővé teszed azt, hogy abszolút első legyek 
életedben, tehát ne csak mindenki előtt, hanem mindenki fölött legyen éle-
tedben a helyem, akkor a földi élet vándorlását meg fogod tudni úgy élni, 
még ha  pokol is van körülötted, hogy magadban a Mennyországot hordozod.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2454.
Kérdező: KAPCSOLATUNK VAN MÁS DIMENZIÓKKAL

1. Régi misztériumok új formába öntése helyes-e?
2. Dolgozhatunk gyógyító angyalok segítségével?
3. Meditációnk alatt kapunk megfelelő védelmet?

HANG: "Testvéreim!
Azért szólítalak benneteket testvéreimnek, mert nem kétséges Előttem 

az a jó szándék, amely forrása érdeklődéseteknek.
1. Egy sorrendre kell felhívnom figyelmeteket. A hangsúlyt arra kell 

tennetek, hogy Én, Jézus, miért jöttem el közétek. Ha megvilágosodik előtte-
tek két dolog: - a) irgalmasságot akarok és nem áldozatbemutatásokat,  b) az 
istenszeretőknek minden a javára válik  -,  akkor remélhetitek,  hogy a régi 
misztériumokhoz kapcsolt ártó erők elerőtlenednek, és e misztériumok tiszta 
erők forrásaivá válhatnak. 

De döntő az,  hogy Nevemben jöjjetek össze,  Velem foglalkozzatok, 
Engem akarjatok  egyre jobban megismerni  az  evangéliumok  és  a  "Merre 
menjek?" című könyv alapján.

2. Csak a gyógyító, Erőmmel rendelkező, Belőlem élő angyalokkal ér-
demes foglalkoznotok.  Tudatosan kell feléjük fordulnotok, mert az Én an-
gyalaim nem automaták, nem önkéntelenül működő erők, hanem kiszolgálta-
tottak nektek, amint Én voltam már földi születésemkor. 

Ha tudatosan  kéritek  angyalaimat,  angyalaitokat,  akkor  ők  örömmel 
dolgoznak együtt veletek! De az alapról nem szabad lelépnetek. Az alap az 
egyéni megtérés megtörténte!
 Tehát csak akkor tudnak a jó angyalok együtt dolgozni veletek, ha kü-
lön-külön elfogadtatok Engem Uratoknak és Megmentőtöknek! Tehát mind-
egyikteknek legyen egy be-, feljegyzett pirosbetűs ünnepnapja, amelyet leg-
alább évente megünnepel, mint újjászületésének napját. Aki nem tudja, hogy 
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mikor született újjá, az válasszon ki egy napot, amikor megújítja megtérését, 
és ezt jegyezze fel újjászületésének napjaként.

3. Ha vállaljátok, hogy elfogadtok Engem Uratoknak, Megszabadító-
toknak , akkor hogy úgy mondjam, hivatalból biztosítva van számotokra az a 
védelem, amelyre méltán számíthattok. De ennek feltétlen feltétele a megté-
rés, tehát az Engem egyértelmű elfogadás, és az a szándék, hogy ennek meg-
történtét  komolyan megünneplik  azok,  akik Engem így elfogadtak! Jó,  ha 
maga a közösség is választ egy olyan napot, amelyen megünnepli újjászületé-
se napját!

Kimondhatatlanul  szeretlek benneteket!  Higgyétek el,  hogy bennetek 
élek! Óriási erőket akarok felszabadítani bennetek azért, hogy szebb és jobb 
legyen a földi élet minden ember számára.

Lépten-nyomon halljátok, hogy mennyire terjed a bűnözés országotok-
ban. Ennek csökkenése nem a rendőrség létszámának növelésével, hanem a ti 
szeretet-energiátok átélésével, gyakorlásával, kiáradásával valósul meg!
  Megáldalak benneteket SZÍVEM VÉGTELEN SZERETETÉVEL!"

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

2455. A HANG 25-ÖS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

ISTENI TÖRVÉNYEK

A földi börtönömben
A testemben
Az önbüntetésem alatt
Mint Isten teremtett 
Szelleme,
Lejegyzeteltem
Szinte már
Elfelejtett
Igazságokat.
A hitemben tartott,
Istentől kapott
Szabaduló levelem
Biztonsága alatt
Rabtársaimmal

A szeretet
Mint Istent
Kell hogy szolgálja!
Ha nem teszi,
Működése jogát
Megkérdőjelezi.
Saját létezését 
Megnehezíti.

Az Igazságot 
A Karma őrzi,
Visszaültetésben
Működteti.
Ez így a bukástól

A megbocsátásaiddal
A szabadulásod 
Elindíthatod.
Ha kéred, 
Az irgalom Istene,
Jézus vezet.
Nekem ez az életem.
Ez az életem ez.
De neked (?)

Semmit nem ér
Ez az írás, 
Ha alaposan
Át nem gondolod,
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Megosztom 
E gondolatokat.

A fizikai élet,
Fizikai törvény 
Nem önmagáért van!
Minden bizonnyal
Önmagában  értelmet-
len,
Lásd, történelem.
Vagy nézzed abban,
Amit elviszel magaddal,
Ha tested levetheted.
Ha önmagáért van, 
Akkor önmaga ellen.
Magasztos a célja,

Az önpusztítás 
Fájdalmától 
Meg nem menti.
Csak az irgalom az,
Ami úgy isteni,
Hogy az övéit,
A gyakorlóit
Terjesztőit megmenti.
Innen kivezeti.
Más dimenziókba
Helyezi.

És szabadításod
Meg nem mozdítod.
Életveszélyben 
E kérdések megkeresnek.
Mért nem mégy eléjük,
Hogy el ne
Keserítsenek.

2456.
Kérdező: JÓGÁRÓL, ASZTROLÓGIÁRÓL, KÖRNYEZETEMRŐL

1. Jóga-gyakorlatok által akarok erőhöz jutni. Jó ez?
2. Asztrológia által is segíteni szeretnék! Jó ez?
3. Környezetemmel nem mindenben azonos a nézetem 

  sem otthon, sem munkahelyemen.
HANG: "Kedves Barátom!

1. Nagyon okosan teszed, hogy energiákat magadba fogadó gyakorlato-
kat végzel. Az ezekre fordított idő nagyon megtérül! Az az ember, aki meg-
felelő önfegyelemmel rendelkezik, nagyon tudja segíteni azt a lelki fejlődést, 
aminek megvalósítására jöttetek le a Földre. De nemcsak saját lelked fejlődé-
sét segíted így elő, hanem mindazoknak, akikkel együtt élsz, lehetőséget adsz 
példáddal, e fejlődéssel arra, hogy ők is vállalják a saját lelki fejlődésük útját.

2. Minden eszköz jó, ha azzal a szándékkal, arra az célra használja va-
laki, hogy segítsen másokon. Az igazi segítésnek pedig feltétlenül tartalmaz-
nia kell azt, ami épít, buzdít és vigasztal. Azok az eszközök, amelyek nem 
veszik figyelembe a HANG-könyvek által felkínált tartalmakat, nem képesek 
valódi benső megbékélésre juttatni senkit. 
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Ideig-óráig,  tehát tüneti  kezelés által  történő pillanatnyi  megbékélést 
sokféle módon el lehet érni, de ezek inkább bódultságot jelentenek, semmint 
a boldogságot, tehát a benső béke biztosítását. 

3. Az nagyon természetes, hogy mindenben nem azonosulhatsz környe-
zeteddel. Neked mindenkor a lelkiismereted által jónak tartott utat kell kö-
vetned, még akkor is, ha azt veszed észre, hogy ezen az úton magadra marad-
tál.  Amíg hű maradsz Hozzám, Jézushoz,  addig az általad jónak felismert 
úton, sőt ÚTBAN, mindig fel fogsz ismerni Engem!

A földi életetekben, bár törekednetek kell arra, hogy ne pokol, ne tisztí-
tóhely, hanem Mennyország vegyen körül benneteket, de ez mindig csak tö-
rekvés marad. Itt a boldogok és boldogtalanok, a jók és a rosszak, a szeretők 
és a gyűlölködők nem szeparálhatók el véglegesen egymástól. Ennek megtör-
ténte a halál utáni életre marad. De a halál után is csak annak lesz osztályré-
sze a Mennyország, aki itt a Földön törekvésben ezt élte meg. Tedd ezt, és 
élni fogsz!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2457.
Kérdező: FÉNYJELENSÉGGEL TALÁLKOZTAM

1. Egy fényjelenséggel találkoztam autóutamon.
2. Hang- és fényjelenség hívta fel magára a figyelmemet otthon.

HANG: "Drága Gyermekem!
Az első és második kérdésedre nem tartom szükségesnek, hogy külön 

válaszoljak.
1., 2. Külső és belső életetek tele van olyan csodálatos dolgokkal, ame-

lyek eszközök számotokra, hogy az érzékelhető világ mögötti valóságról is 
tudomásotok legyen. Elég csak az elektromosságra gondolnod, s be kell lát-
nod, hogy milyen óriási következményekkel járt ennek felfedezése. A fölfe-
dezéseknek még nincs vége és nem is lesz soha, mert olyan szellem lakik 
bennetek,  amely szintén  magában  hordja  a  fejlődés  lehetőségeit  csakúgy, 
mint a rajtatok kívüli világ.

Amit te rendkívülinek mondasz, annak a szónak töve a REND! A vi-
lágmindenség nagy egészében REND van akkor is, ha ezt ti, a jelenlegi fejlő-
dési  szinten rendkívülinek  mondjátok.  Én,  Jézus,  azért  jöttem közétek,  és 
azért küldtem el a Szentlelket, a REND Lelkét, hogy a REND-re, tehát a gyö-
kérre, a forrásra segítselek benneteket rátalálni.
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A boldogságotok mindenkor attól függ, hogy mennyire vagytok fogé-
konyak, nyitottak arra a jóra, amelyet a másokra figyelő és másokat szolgáló 
szeretet tud éltetni bennetek. Mindaddig, amíg a  rendkívüliségek  segítenek 
ennek a szeretetnek útján, hasznosak. Ha viszont időrabló módon egy rendkí-
vüli esemény önmagára vonja figyelmeteket úgy, hogy vele foglalkozzatok, 
káros!

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha át tudnám adni neked azt a 
szívbékét, amelynek forrása a Velem való élő kapcsolat.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2458. 
Kérdező: HOGYAN VÉGEZZEM JÓL FELADATAIMAT?

1. Hogyan segítsem férjemet leszoktatni káros szenvedélyéről?
2. Közösséget vezetek. Jól végzem e feladatomat?
3. Édesanyám hagyatékát hogyan kezeljem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Káros szenvedélyéről csak az tud leszokni, aki maga is akarja ezt. 

Ha valaki valóban le akar szokni káros szenvedélyéről, akkor először Velem 
kell élő kapcsolatba kerülnie, ezután segíteni tudok neki abban, hogy megta-
lálja a megfelelő eszközöket e szenvedélyének megszüntetésére.

Nagyon természetes, hogy csak az szabadul meg, aki elfogad Engem 
megszabadítójának. Aki Nélkülem akar megszabadulni valamilyen megkötö-
zöttségétől,  az  nem szabadul  meg,  csupán lecseréli  megkötözöttségét  egy 
másikkal. Arra az útra, amely a szabadság felé vezet, tehát annak megvalósí-
tására, hogy valaki külső és belső kényszer ellenére tudja tenni a meglátott 
jót, csak Általam, Velem és Bennem lehet jutni. Én tehát semmiképpen sem 
vagyok kikerülhető annak számára, aki szabad, aki boldog akar lenni.

2. Ha az Én nevemben jöttök össze, akkor Én jelen vagyok abban a kö-
zösségben. Jelenlétemet a másokra figyelő szeretet jellemzi legjobban. Csak 
abban a közösségben tudok hatékonyan működni, amelyben elsősorban ta-
nulni jönnek össze a közösség tagjai, és csak másodsorban tanítani! Lelkileg 
gazdagodni, és másokat akkor gazdagítani, ha azt mások igénylik.

Az Én közösségeimben tehát nincs engedelmeskedtetés, hanem csupán 
a többiekre figyelés van! Vezetői helyemet nem adhatom át másnak. Min-
denkinek meg kell  legyen a lehetősége arra,  hogy általa  megszólaljak.  Én 
mindig olyat mondok, ami épít, buzdít és vigasztal. Természetesen elnöknek,  
irányítónak, összefogónak lennie kell, mert Lelkem a REND lelke. De ti egy-
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másnak testvérei vagytok. Tehát nincs alá-, fölérendelés. Ha mindenki arra 
törekszik, hogy a szeretet, öröm, béke érzékelhető legyen közöttetek, akkor 
te jól végzed a feladatodat.

3. Hagyatéki ügyekkel nem foglalkozom. Sem olyan dolgokkal, ame-
lyek a mulandó egészség megőrzését szolgálják.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2459.
Kérdező: SZERETETRE, ÚJJÁSZÜLETÉSRE VÁGYOM!

1. Szeretetedre vágyom, Uram!
2. Kérem az újjászületés kegyelmét!
3. Hogyan alakítsam át gondolkodásomat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szeretet utáni vágyat Isten oltotta beléd. Ha hiszed azt, hogy Isten 

semmit nem tesz rosszul, akkor el kell fogadnod azt, hogy az a szeretet, ami 
után vágyódsz, nem valami jövőben megkapható adomány számodra, hanem 
már a jelenben is felfedezheted,  ha vállalod azt  a gondolkodás-átalakítást, 
amely a jelenben is megláttatja veled, hogy Én benned élek, tehát a Mennyor-
szágot magadon kívül hiába keresed, mert az magadon kívül nincs is! Csak 
magadban, de ott megtalálhatod, ha hittel és bizalommal keresed. Elmondom 
neked, hogy hogyan.

2. Az újjászületés kegyelme mindig rendelkezésetekre áll! A te olda-
ladról vállalnod kell azt,  hogy elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítód-
nak. Ez abból áll, hogy megbánva eddigi botlásaidat, kijelented, hogy e pilla-
nattól kezdve ABSZOLÚT ELSŐ vagyok életedben. Akkor vagyok abszolút 
Első, ha nincs második. Tehát nem eléje, hanem föléje helyezel Engem min-
dennek  és  mindenkinek  az  életedben.  Elhatározod,  hogy Velem beszéled 
meg reggel teendőidet, és azt is, hogy amit tenned kell, azt hogyan tudnád a 
legnagyobb szeretettel végezni. Este hálát adsz, hogy egész nap Velem lehet-
tél, és megkérsz arra, hogy holnap is, ha megéled a Földön a holnapot, legyek 
veled örömödben, bánatodban egyaránt.

Amikor Engem így elfogadsz, akkor legyen ez a nap életed legnagyobb 
ünnepe, amelyet legalább évente nagy szeretetben meg akarsz ünnepelni Ve-
lem.

3. Onnan tudhatod, hogy lelked mélyén valóban újjászülettél,  hogy e 
pillanattól kezdve veled csak jó történhet. Vagyis bármi történik, te csak azt 
kérdezheted, hogy miért jó az, ami történt! Ezzel tehát elkezdődött az a gon-
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dolkodás-átalakítás, amelyet azért vállalsz, hogy észrevedd: Én nemcsak ben-
ned vagyok, de boldogító módon vagyok benned!

A mennyei boldogság nem más, mint színről színre látása Isten kiáradó 
szeretetének. A Földön ezt HITBEN élik meg az újjászületettek. Vagyis a 
szívükkel látnak. Igen, mert a HIT nem más, mint a szívnek a szeme! 

Nagyon  természetes,  hogy  csodálatos  megtapasztalásokat  is  fogok 
adni, hogy erről a te újjászületésedről mások előtt tanúságot tudj tenni. Az 
újjászületett ember olyan, mint a mécstartóra helyezett lámpa. VILÁGÍT!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
2460.
Kérdező: HIÁBA TESZEK TANÚSÁGOT, NEM HISZNEK NEKEM 

1. Isten nagy kegyelméről tanúságot teszek, de a hivatalos 
    helyeken nem hisznek nekem. Mikor fognak hinni?
2. A Gonosz játszik velem?
3. Örökké hű akarok maradni Istenhez!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked feladatod az, hogy tanúságot tégy Rólam, Jézusról. E tanú-

ságtevésben  feltétlenül  jelen  kell  lennie  Lelkem bölcsességének.  Naponta 
kell kérned a bölcsesség adományát (Jakab 1;5)! Ha szeleburdi módon teszel 
tanúságot Mellettem, ha hatóságokkal akarod elfogadtatni élményeid égi ere-
detét, akkor az olyan, mintha gyöngyöket szórnál a sertések elé. Ezeknek el-
fogadtatása nem a te feladatod! Nagyon meg kell gondolnod, hogy kinek, mi-
kor és mit mondasz el élményeidről.

Te magad is csodálkoztál, hogy le tudtad írni azt, amit leírtál. Ezt tedd 
inkább, mint azt,  hogy beszélj  ezekről! Mindennek meg fog majd jönni a 
maga ideje. Az ima és a böjt arra is való, hogy légy fegyelmezett a beszéd-
ben! A világ megváltója nem te vagy, hanem Én!

Semmiképpen se adj olyan sugallatot tovább, hogy "megszületik tőled 
a  Messiás."  Egy ilyen  sugallatnak  oly sok és  bonyolult  magyarázatra  van 
szüksége, hogy erre te egyszerűen képtelen vagy. Természetesen lehet ezt jól 
is érteni, de erre most nem térek ki. Elégedj meg azzal, hogy minél keveseb-
bet beszélj, és minél jobban szeress! Imáidban sokat tudok rajtad formálni, 
ha hiszel abban, hogy benned élek!

2. A Gonosz mindenkivel játszani akar! Te sem lehetsz kivétel.  En-
gem, Jézust, is csak egy időre hagyott el, miután háromszorosan ellene mon-
dottam neki a pusztában. De ez ne zavarjon! Benned élek, és ez a lényeg! 
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Tégy meg mindent, hogy ne a rendkívüliség, hanem a REND legyen felis-
merhető ott, ahol élsz. Az Én Lelkem a REND lelke! Az a szerep, amelyet 
vállalnod kell, még sok megpróbáltatást rejt magában. De tudnod kell, hogy 
erején felül  Én senkit  nem teszek  ki  megpróbáltatásoknak.  A "Miatyánk" 
imának e kérése: "...ne vígy minket a kísértésbe", erre is vonatkozik.

3. Számítok hűségedre!
              Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2461.
Kérdező: TEMETŐ MELLETT NAGYOBB A VESZÉLY?

1. Egy állítólagos médiumról kérdezem a HANG-ot.
2. Fejlődtem-e már lélekben?
3. Temető közelében nagyobb a lelki veszély?

HANG: "Drága Gyermekem!
 1. Kivétel nélkül minden ember rendelkezik olyan képességgel, amely 
segítségével a szellemvilág lakói sugallatokkal láthatnak el benneteket.

Aki azt vizsgálja, hogy ki az, akitől jön egy sugallat, az már eleve nem 
jól áll hozzá e kérdéshez. Aki azt  vizsgálja, hogy az a sugallat,  amit kap, 
szinkronban van-e Velem, Jézussal, vagy sem, az jól áll hozzá a kérdéshez.

Az  Én  tanításom  megtalálható  az  evangéliumokban.  Először  ezeket 
kell nagyon ismernie annak, aki médiumok tanításainak hitelt akar adni. Aki 
nem olvassa rendszeresen az evangéliumokat, aki az evangéliumokban fog-
laltakra figyelve nem ért valamit pontosan, annak előbb érdeklődnie kell az 
evangéliumokat  jól  ismerő  szakembereknél,  mindaddig,  amíg  értelmileg 
megnyugtató választ nem kap a felvetett kérdéseire. Ilyen értelemben hitele-
sebb forrás a tudós, mint a szent! Ez a szellemi munka, ez a kutatás, keresés 
nem spórolható meg!

Az  ősellenség  a  legrafináltabb  módon  hivatkozhat  Rám,  csakhogy 
megtévesszen benneteket. A fejetekben nektek kell rendet teremtenetek. Ezt 
a feladatot az Isten sem veheti át tőletek! 

Az emmauszi úton, amikor feltámadásom után az Engem őszintén sze-
rető két emberrel  találkoztam, s fejtegetni kezdtem előttük a Rólam szóló 
próféciákat, akkor ők azért tudtak felismerni Engem a kenyértörésnél, mert 
az úton, míg Én beszéltem hozzájuk, gerjedezett a szívük, tehát belülről élték 
meg azt, hogy mennyire igaz mindaz, amit hallanak! Tehát nem az volt érde-
kes számukra, hogy Én mondom, amit mondok, hanem az, amit hallottak Tő-
lem.
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E főszabály tehát, vagyis az, hogy nem, aki mondja, hanem amit mond, 
azt  kell  vizsgálnotok evangéliumaim alapján,  ez  lesz a lényeg egészen az 
idők végezetéig! Aki nem ezt az utat választja, az kiteszi magát annak, hogy 
az ősellenség a világosság angyalának képében, vagy akár Rám hivatkozva, 
eltereli őt a lényegtől, vagyis attól, hogy Én vagyok az ÚT!

2. A lelki fejlődésed mércéje az a szívbéke, amelyet mindig átvehetsz 
Tőlem, Jézustól, ha elfogadtál Engem Uradnak, Megszabadítódnak.

3. Szó sincs róla, hogy temető közelében nagyobb lenne a lelki veszély, 
mint másutt. A lelki veszély akkor közeledik hozzád, ha te közeledsz hozzá! 
Vagyis ha nem kerülöd a bűnalkalmakat, akkor nagy veszélyeknek teheted ki 
magadat. A szellemvilág nem tud ártani nektek, mint ahogy nem tud segíteni 
sem, ha ti nem akarjátok!

A te beleegyezésed nélkül sem erkölcsi jó, sem erkölcsi rossz nem tör-
ténhet veled!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

2462.
Kérdező: FÉRJEM LEBÉNULT

Férjem baleset áldozata lett, de él. Teljesen béna.
HANG: "Drága Gyermekem!

Férjed  balesetével  kapcsolatban  semmi  értelme  nincs  semmiféle  vi-
gasztaló szónak. Te most az éled meg, hogy a gyógyulásán kívül nem is lé-
tezhet más megoldás, ami téged megvigasztalhatna. Ez így is van abban a 
szemléletben, amely általában minden embert jellemez mindaddig, amíg bol-
dogságát  a  külső  körülmények  megváltoztatásától  reméli.  A  Földön  bár-
mennyire embertelen és istentelen ez a szemlélet, mégis ezt tartjátok normá-
lisnak, egyszerűen azért, mert az emberek több mint 90 százaléka így gon-
dolkodik.

Én, Jézus, most nem is vigasztalni akarlak, hanem erőt akarok adni ne-
ked ahhoz, hogy te, mint a földi élet egyik vándora, és Számomra nem is 
akármilyen vándora, ne a jövőből (ami nincs) akarj megoldást, erőt meríteni, 
hanem a jelenben láss meg Engem, aki mindig a jelenben vagyok erőforrás 
és megoldás.

Nem elég tudnotok, hogy ami időben történik, az mind a mulandóság 
szálára van fűzve, tudnotok kell azt, hogy a magatartásotok mögötti szándék 
az, ami a döntő. Itt most ne gondolj valami komplikált dologra. Egyszerűen 
arról van szó, hogy reggel Értem kelsz és indulsz el életutadon vagy sem. 
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Egyszerűen csak erről van szó! Ha Értem indulsz el, akkor Velem indulsz el. 
Ekkor akár az egész emberiség lebénultan feküdhet előtted, az sem zavarhat-
ja meg szíved nyugalmát. Ha nem Értem, tehát nem Velem indulsz el, akkor 
akár a legragyogóbb életigenlés vehet körül, akkor is csak menekülésben tu-
dod elviselni azt, hogy zsákutcából zsákutcába kóvályog életed.

Én, Jézus, nem vigasztalni, hanem boldogítani akarlak téged is és férje-
det is! A szándékban valóban Velem töltött idő ezt eredményezi függetlenül 
attól, hogy ki milyen testi állapotban van. E kijelentésemet lehet el nem fo-
gadni, de nem lehet sem megcáfolni, sem megváltoztatni!

Köszönöm,  hogy  Elém  hoztad  szíved  fájdalmát.  Jöjjetek  Hozzám 
mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet kegyetlen terheit hordozzátok, és Én 
megenyhítelek titeket. De ennek feltétele kettő: Tanuljatok Tőlem, mert sze-
líd és alázatos vagyok, és vegyétek magatokra az Én igámat, tehát a gondol-
kodás-átalakításnak azt a munkáját, amely megérteti veletek e kijelentésem 
mélységét: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”

                Kimondhatatlanul szeretlek benneteket! 
                          Megáldalak az ERŐSSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
2463.
Kérdező: ÜZENETET VÁROK JÉZUSTÓL

1. Jézus otthont talált nálam?
2. Van Jézusnak üzenete számomra?
3. Újjászülettem-e már?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ott  vagyok otthon, ahol értékelnek Engem, ahol sokat és sokszor 

foglalkoznak Velem. Ott vagyok otthon, ahol beszélnek Hozzám, és hallani 
akarják Tőlem azt, hogy mit szeretnék, mit kívánok, mi okoz Nekem örömet.

Ne akarja senki úgy hallani ezeket, mintha kívülről és az illetőtől füg-
getlenül mondanám el ezeket neki, hanem úgy, hogy keresi, kutatja könyvei-
ben, főleg evangéliumaim lapjain, a HANG-könyveket olvasgatva, érdeklő-
dő, Engem szerető emberekkel Rólam beszélgetve, és főleg a párbeszédimá-
ban Velem közvetlenül társalogva, hogy hogyan is tudna jobban kedvemben 
járni. Aki így tesz, annak életében otthon érzem Magamat!

2. Nekem, Jézusnak, mindenki számára van üzenetem! Természetesen 
a te számodra is. Figyelj befelé, és kontrolláltasd magadat kifelé!
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A befelé figyelésnek részben állapotszerűnek kell lennie. Csak így tu-
dod kifelé úgy szolgálatba állítani magadat, hogy általad,  veled és benned 
tudjam segíteni azokat, akikkel kapcsolatba kerülsz.

A kívülről jövő kontroll elfogadása és használata pedig biztosítja azt az 
alázatot benned, amelyre megfelelő módon tudok építeni.

3. Újjászületésed igazolása az, hogy benső igény támad benned ennek 
megújítására. Ez azt jelenti, hogy ismételten elmondod Nekem imádban azt, 
hogy elfogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak. Aki ezt komolyan kije-
lenti, az feltétlenül az újjászületettek között tudhatja magát, mert ezzel kije-
lenti azt az igényét is, hogy egyre jobban meg akar ismerni és meg akar sze-
retni Engem.

Az nevetséges, sőt bosszantó önámítás, ha valaki elmondja, hogy elfo-
gad Engem Urának, Megszabadítójának, s ugyanakkor marad számára fonto-
sabb valami vagy valaki, mint Én!

Ahol legfontosabbnak tartanak Engem, ott nem a sor elejére, hanem 
mindenek fölé kerülök, tehát szinte állapotszerűen és egyre behatóbban fog-
lalkoznak Velem!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2464.
Kérdező: ÁLMOK MAGYARÁZATÁT KÉREM  A HANG-TÓL!

Három álmomnak a magyarázatát kérem a HANG-tól.
HANG: "Drága Gyermekem!

A harmadik álmodról azt írtad, hogy érted. Igen. Isten nem személyvá-
logató, és azt akarja, hogy minden szellemi lény által ki tudja bontani, tudja 
elindítani saját szeretetét.

A másik két álmodnak az az érdekessége, hogy sok összetevőből áll, és 
rendre magadnak kell meglátnod, kihallanod belőlük azt, amit mondani akar-
nak itt és most számodra. 

Egyetlen olyan momentum van, amely állapotodra vonatkozik. Ez pe-
dig az, hogy felfelé lendülsz, magasabb régiók várnak téged, és te már képte-
len vagy arra, hogy el tudjon bódítani végleg a Föld. 

Ez azért  nagyszerű,  mert  valóban Rám találtál!  Lelked mélyén az a 
HONVÁGY hajt, mely nem más, mint az Én, Jézus, jelenlétem benned! Ezt 
megtörhetik időszakos bódultságok, de már ki nem irthatják belőled! Erre 
mondhatod te: Hála Isten!
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Drága Gyermekem! Válaszom rövid, de éppen azért, mert álmaid ma-
gyarázata részben feladat, részben pedig számodra gyémántkövek, amelyek-
kel kiköveződnek további útjaid, ezért e rövid válasz hosszú programmal lát 
el téged.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2465.
Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL, RÓZSAFÜZÉRRŐL

1. Hogyan idézhetem meg őrangyalomat?
2. Egy pásztor leszólta a rózsafüzér-imádkozókat.
3. Lehet ilyen helyen Lélekkeresztségben részesülni?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Őrangyalod megidézéséhez nem szükséges semmiféle ceremónia. Ő 

mindig ott van, ahol vagy, és nem kell mást tenned, mint meg kell Őt szólíta-
nod. Ha elhiszed, hogy Ő azért lehet a te őrangyalod, mert Isten angyala, ak-
kor már ki is nyitottad szíved kapuját előtte.

A ceremóniákkal nagyon kell vigyáznotok, mert pontosan ezeket tud-
ják a sötét erők felhasználni arra, hogy a világosság angyalának képében be-
jelentkezzenek  nálatok,  és  míg  rövid  távon  ámulatba  ejtenek  benneteket, 
hosszú távon tönkreteszik idegzeteteket, emberi kapcsolataitokat, és főleg a 
Velem, Jézussal, való kapcsolatotokat. Ez így igaz akkor is, ha lépten-nyo-
mon Rám hivatkozik az ilyen szellem.

2. Ahol Édesanyámat nem tisztelik, ott Nekem, Jézusnak, helyem nin-
csen! Anyám által jöttem közétek, és semmiképpen sem vagyok Anyám elle-
nére bennetek! Ő mindig azt teszi, amit a kánai menyegzőn is tett, vagyis azt, 
hogy Rám mutatva mondja: „Amit mond, tegyétek!”

Nem jó, ha olyan helyre mentek, ahol Anyámat nem tisztelik! Bizony, 
a rózsafüzér imádsága nagyon sok embert kapcsolt már Hozzám!

3. Lélekkeresztségben bárhol lehet részesülni.  Ennek feltétele nem a 
hely, hanem a lelki hozzáállás ahhoz a lelki élményhez, amelyben a Szentlé-
lek karizmává minősít bizonyos emberi tulajdonságokat a többi ember javá-
ra.

Tudnod kell, hogy megtérni nem annyit jelent, mint valami felekezet-
hez csapódni, hanem annyit, hogy Engem, Jézust, elfogadni Uratoknak, Meg-
szabadítótoknak. Ez nem azonos a Lélekkeresztséggel, bár történhet egyszer-
re a kettő.

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

2466. 
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy álomról kérdezem a HANG-ot. Az álomban meghalt 
nagyapám olyasmit kért, amiért édesanyám sírt. Azt mondotta,
hogy adjunk el mindent. De ekkor már más volt az arca.

HANG: "Drága Gyermekem!
Lelketek mélyén nehezen tudjátok feldolgozni azt, hogy minden, ami 

mulandó, leoldódik rólatok.
Amíg nem tudtok megbarátkozni azzal, hogy minden és mindenki ha-

lálra ítélten éli földi életét, addig a legfontosabbról könnyen megfeledkeztek. 
A legfontosabb az, hogy előbb-utóbb Istenben mindannyian egymással is úgy 
éltek majd együtt, ahogy Én az Atyában, az Atya Bennem él a Lelkem által 
(János 17;21). Igen, mert akiket Isten önmagára, örök boldogságra, örök élet-
re teremtett, azok számára nem lehet a halálé, a mulandóságé az utolsó szó!

Te csak azért létezhetsz, mert Én, Jézus, az Én Lelkem által boldogító 
módon élek benned. De ennek egyértelmű megtapasztalását csak akkor élhe-
ted át, ha nem azon sopánkodsz, ami, aki elmúlt a környezetedből, hanem an-
nak örülsz, hogy az Enyém vagy, Én pedig úgy vagyok a tiéd, hogy a szíved-
ben otthont rendeztem be Magamnak!

Álmodban a környezeteddel való kapcsolatod elevenült meg.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2467.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL ÉS TEENDŐIMRŐL

1. Egy álom magyarázatát kérem a HANG-tól. Az álmom
    lényege: egy kutya vagy farkas, aki ember is.
2. Nyolc kérdés, amelyekből egyik az, amelyben teendőimről 
    kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Álmodban a hűség és a lázadás szelleme jelezte harcát benned.
2.  Nem akarlak elszórakoztatni  előző  életed történéseivel.  Arra sem 

térhetek ki, hogy könyvről, személyről jellemrajzot írjak neked. Amint rólad 
sem mondanék másoknak véleményt, úgy általános véleményt nem adhatok 
másokról. Ha valaki egy konkrét kijelentésről kérdez, akkor annak tudok el-
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igazítást adni. De helyettetek Én nem élhetek. Nem tehetem meg azt, amit 
nektek kell megtennetek!

Mindenki számára fontos feladat, hogy mindent vizsgáljatok meg, ami 
jó, azt tartsátok meg, és ami nem jó, azt vessétek el. Azt, hogy mi jó és mi 
nem jó, lelkiismereted által tudhatod meg. Felelős személy vagy! Értetek és 
veletek mindent, de helyettetek semmit!

Reggel Értem kelj fel! Ha ezt teszed, akkor veled indulok el életutadon. 
Ha komolyan veszed az Én jelenlétemet életedben, akkor mindig tudni fo-
god, hogy mit kell tenned. Egy biztos! Velem, Jézussal, többet kellene fog-
lalkoznod. Minden értelmes megoldásnak kezdete és vége Én vagyok!"

Megáldalak!
*******************************************************

2468.
Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK?  GONDBAN VAGYOK

1. Egy kapcsolat gondját teszem a HANG elé.
2. Jó úton járok? Mi a feladatom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Senkinek a boldogsága nem épülhet mások boldogtalanságára! Az 

egy, már régtől elhanyagolt önfegyelem hiánya, ha valaki nyitott olyan irány-
ban, amilyen irányban zártnak kellene lennie. Te nem őt szereted, amint ő 
sem téged szeret, csupán egy benső fegyelmezetlenség folytán ideologizáljá-
tok  meg magatokat.  Erre  a  magatartásra  mondottam Én,  Jézus,  hogy van 
olyan ember, aki homokra építi házát. Csak kis idő kérdése, és romhalmaz 
lesz az ilyen házból. De ez még nem lenne a legnagyobb baj. A fő baj az, 
hogy elsősorban az építőket temeti maga alá az ilyen romhalmaz!

Szeretettel kérlek, ne hivatkozz szeretetre e kapcsolat kapcsán! Sokkal 
inkább a pokol tüze ég benned, semmint a Szentlélek tüze! A legkegyetle-
nebb önámítás egyike az, amikor a legrosszabbat a legjobbnak akarja valaki 
megmagyarázni önmagának és másoknak is! Nem. A Szentlélek tüzére sem-
miképpen sem hivatkozhatsz! Ezt magad is jól tudod!

2. Én vagyok az ÚT! A senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsá-
tás, a segítés útja. Tehát a benső SZABADSÁG útja. Ez ellentéte minden 
megkötözöttségnek.

Aki arra törekszik, hogy másokat a házastársi hűségre, a házastárs irán-
ti  szeretetért  minden áldozat  vállalására buzdítson,  az egészen biztosan jó 
úton jár. De aki a maga mulandó érdekeit, érzelmeit tartja a legfontosabbnak, 
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az biztosan rossz úton jár! Minden emberi kapcsolat mulandó. A hűség örök! 
Ha Hozzám, Jézushoz köt, akkor Mennyország, különben pokol!

Feladatod az, hogy merj áldozattá válni Értem, Jézusért! Tehát ne légy 
parttalan a nyitottságodban. Légy egyértelmű és zárt, amikor arról van szó, 
hogy gyengíteni akarja valami vagy valaki Kettőnk kapcsolatát. Légy egyér-
telmű és lezárt, ha bárki a te kedvedért gyengíteni akarja a már egyszer más 
felé kinyilvánított hűségét. Mentsen Isten attól, hogy gyengíteni akard más-
ban az ilyen hűséget!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2469.
Kérdező: A SZERDAI BÖJT HELYETT VÉRADÁST VÁLLALTAM

1. Álmomban egy másik dimenzió lakóinak vergődését láttam 
    amiatt, hogy mi tönkretesszük a természetet.
2. A szerdai böjt helyett véradást vállaltam.
3. Az őrangyalok csak Isten akaratával szinkronban védenek?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Álmodban képekben láttad azt, hogy fáj a szíved a környezet pusztu-

lása miatt. Kétségtelen, hogy bizonyos értelemben együtt kell élnetek a körü-
löttetek lévő természettel, de a hangsúlyt nem arra kell tennetek, ami mulan-
dó. 

A környezetvédelemnek is csak eszköz jellege van. A cél az a szeretni 
tanítás, amely nem az ember alatti világ miatt van gondban, hanem az erköl-
csi értékek elpusztulása miatt.

Az emberi kapcsolatokban legfontosabb szeretet megőrzése érdekében 
nem lehet szempont az ember alatti világ pusztulása. Nemcsak az ember alat-
ti világ pusztulását, de még saját magad feláldozását is vállalnod kell, ha az 
emberek iránti szeretet megélése ezt kívánja tőled! 

Aki attól fél, hogy a jövő nemzedék élete nehezebb lesz, ha nem tesz-
tek nagyobb hangsúlyt a környezet védelmére, az úgy gondolja, hogy a Föl-
dön Istentől rendelt emberi szerep az, hogy kevesebb szenvedés legyen a Föl-
dön. Ez csak részben igaz. Annyiban igaz, hogy az egymás iránti szeretetetek 
kibontása szebbé teszi jelen életeteket. De csak ennyiben igaz. 

Ne a jövő érdekében akarjatok áldozattá válni, hanem a jelen érdeké-
ben! Etessétek az éhezőket, ruházzátok a rongyokban járókat, ápoljátok a be-
tegeket, oldjátok fel az egymás fölötti uralom kötelékeit magatokban. Ettől 
lesz szebb a Föld, és nem attól, hogy az állatokat és növényeket ápoljátok, 
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miközben megfeledkeztek arról, hogy megkönnyítsétek azok jelenét, akikkel 
együtt éltek.

2. Az Anyám által ajánlott szerdai böjt nem önmagában érték, hanem 
szintén  eszköz arra, hogy nagyobb legyen bennetek az önfegyelem, s így a 
másokért vállalt áldozatos szeretet megélése.

3. A balesetek megelőzése sem érték önmagában. Amikor valaki azt éli 
meg, hogy őrangyala által szabadult meg egy balesetből, akkor nagyobb az 
esély arra, hogy életét jobban Felém fordítsa!

A jó szellemekkel azért kell élő kapcsolatot kiépítenetek, hogy minden 
körülmény, így egy baleset szerencsés kimenetele is, Hozzám, Jézushoz se-
gítsen benneteket közelebb, és Velem, Jézussal, mélyüljön el jobban kapcso-
latotok.

Szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2470. 
Kérdező: FESZÜLTSÉGBEN ÉLEK. NEHEZEN KAPOK LEVEGŐT!

1. Feszültségben élünk egy vérségi kötelék miatt.
2. Gondban vagyok férjem miatt.
3. Nehezen kapok levegőt.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha egy elhibázott döntés miatt, vagy egyszerűen azért, mert úgy ala-

kult az élet körülötted, hogy feszültségbe kerültél, akkor sok megoldás között 
nem válogathatsz. Mivel jelenleg a vérségi kapcsolat nem szüntethető meg 
azáltal, hogy térben eltávolodhatnátok egymástól, ezért az okosság és az Én 
erőm az egyetlen, ami által nemcsak elviselhetővé tudod tenni, de egyenesen 
hasznodra tudod fordítani a feszültséget azáltal, hogy dicsőíteni kezded emi-
att az Istent. 

Igen, mert ilyenkor a hitből élés, tehát annak az igazságnak elfogadása, 
hogy az Istent szeretőknek mindig minden a javára válik, csak a hit által le-
hetséges. Azt pedig tudod, hogy aki hisz, az üdvözül! És csak az üdvözül, aki 
hisz!

2. Férjed irányában sem az alkalmazkodás segít. Aki akar, az a kákán 
is tud csomót találni. Ha azt tartod a legfontosabbnak, hogy alkalmazkodj, 
akkor idő előtt tönkre fogsz menni, és így sem éred el, hogy megfelelő légy 
annak, aki nevelni, alakítani, megváltoztatni akar téged. E kijelentés: „Mi ez 
az örökkévalósághoz képest?!” olyan, mint mikor valaki kiemeli fejét a víz-
ből, hogy egy nagy lélegzetet vegyen. Ezt nagyon tudom ajánlani!
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Én, Jézus, már most benned élek, és vigyázok arra, hogy erődön fölüli 
keresztet ne kelljen hordanod. Butácska emberek butácska minősítései (ezt 
nem ajánlom, hogy megmutasd a férjednek!) a bokádig sem érhetnek fel, ha 
benned élek,  nemhogy szívedet  gondba öltöztethetnék,  ha megvilágosodik 
előtted, hogy mindez csupán felszín!

3. Betegséged gyökere valóban pszichés eredetű. Azt éled meg, hogy 
mindig a víz alá nyom a felszín. Nem! A felszín, amelyet fojtogatónak élsz 
meg, tele van olyan friss levegővel, amelyet az Én boldogító jelenlétem elfo-
gadásra kínál fel neked így: Benned élek, egymáshoz tartozunk, és a halál 
sem tud elválasztani bennünket egymástól! Mondhat és tehet bárki bármit, 
Én, Jézus, megoldásként élek benned! E megoldás annak felismerése, hogy 
előző életedben amiatt szenvedtél, hogy nem alkalmazkodtak számodra meg-
felelően hozzád, tehát amiatt, hogy nem voltál megelégedve környezeteddel, 
s most azt kell megélned, azt kell megszenvedned, hogy mások szenvednek 
amiatt, hogy nincsenek veled megelégedve. Hadd szenvedjenek!

Légy hálás azért, hogy ez a karmikus gubanc ilyen testi tünetben szólít-
ja fel környezetedet arra, hogy szenvedjenek miattad! De te, akinek tudnod 
kell, hogy Én, Jézus, otthont rendeztem be szívedben a Magam számára, e 
testi tünet elfogadása által válhatsz nagyon kedvessé Számomra, mert ezzel 
régi adósságodat tudod törleszteni, sőt már le is törlesztetted!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL, vagyis 
BENSŐ BÉKÉT BIZTOSÍTÓ, BOLDOGÍTÓ JELENLÉTEMMEL!"

******************************************************
2471. 
Kérdező: BEBORULT AZ ÉG FÖLÖTTEM!
  1. Kilátástalannak látom az életemet.

2. Szeretnék jobban segíteni embertársaimon!
3. Áldásra van szükségem!

HANG: "Drága Gyermekem!
Te sokat imádkozol, sokat tanulsz, s azon kapod magadat, hogy nem 

úgy mennek körülötted és benned a dolgok, ahogyan te szeretnéd.
1. Nekem, Jézusnak, az első szavaim ezek voltak: "Betelt az idő! Elér-

kezett hozzátok az Isten országa! Alakítsátok át gondolkodásotokat" (Márk 
1;15)! Ha ezt az egyetlen egy nyitó gondolatomat elfogadod, és arra szánod 
életedet, hogy ezt a csomagot kibontsad, máris megragadtad a lényeget!
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Sem ima, sem tanulás nem ad megoldást mindaddig, amíg valaki nem 
kezd hozzá gondolatainak átalakításához úgy, ahogy azt Én ajánlom neki, és 
elvárom tőle.

Csak egy kicsit mélyedj bele az idézett szavaimba! "Betelt az idő!" Te-
hát elkezdődött  a világ vége! E pillanattól  kezdve már az Isten sem adhat 
többet a mulandó világnak, mint amennyit eddig adott. Miért? Mert Általam, 
Velem és Bennem mindent megkaptatok ahhoz, hogy boldogok legyetek! 

Pontosan azt tettem lehetővé számotokra, hogy rávezesselek bennete-
ket e nagy igazságra: nem olyan a világ, amilyennek látjátok, hanem ami-
lyennek látjátok, olyan! Tehát nem a rajtatok kívüli világot kell megváltoz-
tatnotok, hanem szemléleteteket a világhoz! Magatokban kell elindítanotok 
egy olyan szemléletváltást, amely épít, buzdít és vigasztal benneteket! 

Erre mindenki képes, aki úgy igyekszik gondolkodni, szólni és csele-
kedni, amint azt Én tettem. El kell hinned, hogy igazat mondottam akkor, 
amikor azt mondottam, hogy aki szeret Engem, abban lakóhelyet biztosítok a 
Magam számára (János 14;23)!

Kétségtelen,  hogy a  gondolkodás-átalakítás  nem  megy gondolkodás 
vállalása nélkül! Tehát egy komoly szellemi munkát kell vállalnia annak, aki 
meg akarja találni, vagy - ha úgy tetszik - teremteni szívében a különbözősé-
gek dinamikus harmóniáját. Ebben kétségtelenül a tanulás és az imádság a 
legnagyobb segítség. De nem mindegy, hogy valaki mit tanul, és nem mind-
egy, hogy valaki hogyan imádkozik! Tanulmányoznod elsősorban az evangé-
liumokat kell! Imádkozni pedig a párbeszédima szerint tudsz a legterméke-
nyítőbben.

2. Ha Velem megtalálod a valóban boldogító kapcsolatot, akkor a sze-
retni tanítást, mint célt, nemcsak látni fogod, de fel fogod ismerni azokat az 
eszközöket  is,  amelyek  gyümölcstermővé  teszik  emberi  kapcsolataidat!  A 
fontos  az,  hogy tudj  Velem megelégedni,  tudj  Velem betelni,  tudj  Velem 
egyre többet és egyre jobban együttműködni!

3. Minden vágyam az, hogy áldásommá válj! Áldás akarok lenni szá-
modra, és áldássá akarlak tenni téged mások számára!

Arra kell rálátnod, azt kell elfogadnod, hogy a földi élet mulandósága, 
mint felszín, nem téríthet el azoktól az értékektől, amelyek fennakadnak e ki-
jelentés szitáján:  „mi ez az örökkévalósághoz képest?” Csak az az érték 
méltó az emberhez, amelynek súlya van ezen a mérlegen! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
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2472.
Kérdező: EGY KÖNYVRŐL

Egy könyvről kérek véleményt!
HANG: "Kedves Barátom!

Az általad  említett  könyv és  annak szerzője  nem fogadható  el  úgy, 
mintha Én lennék! Még a Bibliát sem szabad úgy olvasnotok, mintha mind-
azt, ami abban van, helyeselném! A HANG-könyvek sem azért mondhatók 
hiteleseknek, mert írója azt mondja, hogy Én, Jézus, mondom neki azt, amit 
leír, hanem azért, mert nem a Bibliával, hanem az evangéliumokban fellelhe-
tő tanításommal vannak szinkronban a HANG-könyvek gondolatai, tanácsai, 
kívánságai! 

Maga a médium is csak annyiban hiteles, amennyiben Engem közvetít. 
Az ő szavai és magatartása ugyanúgy rászorul kontrollra, mint bárki másé. Ő 
sem hivatkozhat önmagára, mint forrásra, amikor Engem képvisel!

Általában soha nem mondok egyértelmű véleményt  sem személyről, 
sem könyvről, mivel személyekben, könyvekben lehetnek jó és nem jó, he-
lyes és helytelen gondolatok.

Amikor valaki konkrét mondatról, kijelentésről kér Tőlem véleményt, 
olyankor Én, Jézus, elmondom véleményemet.

Azért van értelmi képességetek, hogy használjátok eszeteket. Felelős 
ember csak az lehet, aki felelős ítéletet tud mondani konkrét kijelentésekkel 
kapcsolatban.

Szellemi, lelki fejlődés csak ott képzelhető el, ahol jó szándékú embe-
rek az Én nevemben azért  jönnek össze,  hogy elmondják  egymásnak azt, 
amit jónak látnak, de ugyanakkor legyenek nyitottak az esetleges jobb felé. E 
nyitottság nélkül nincs helyes fejlődés, csak uralkodni akarás, saját igazatok 
hangoztatása az igazság keresése helyett, csak veszekedések, félreértések és 
különböző széthúzó erőknek romboló megnyilvánulása.

Én csak az alázatosak körében nyilvánulhatok meg. Valójában csak az 
alázatosak mondhatják ki igazságként, hogy az Én nevemben jöttek össze. 
Aki nem alázatos, az mondhatja ugyan, hogy az Én nevemben van jelen, de 
nem mond igazat.

Azt pedig tudnotok kell, hogy az alázatosság lényegéhez tartozik az a 
nyitottság, amelynek birtokában le tud mondani az alázatos ember az általa 
meglátott jóról akkor, ha valaki jobbat kínál fel neki. De csak akkor! Azt is 
tudnotok kell, hogy az Én kijelentéseimnél jobbat aligha talál ki bárki is, le-
gyen az akár a római pápa!
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Nagyon szeretlek! Ezt azzal is igazolom, hogy azokat a könyveket, sze-
mélyeket, eszközöket, amelyekre valóban szükséged van lelki, szellemi fejlő-
désed érdekében, mindenkor el fogom juttatni hozzád. Ha valamit te ezekből 
az eszközökből szeretnél, és nem tudod megszerezni, arra nyilván nincs is 
szükséged! Az enyéim számára Én a körülményeknek is az Istene vagyok! 
Ezért mondhatja minden istenszerető, hogy minden az ő javára válik!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2473.
Kérdező: VAN JELENTŐSÉGÜK A SZÁMOKNAK?

Sok csodálatos dolog történt velem, s ezek hatására keresem
Istent egyre jobban. E szám, 933, élénken megjelent.

HANG: "Drága Gyermekem!
Soha nem hagyom magukra a jó szándékú embereket. Nem a valláso-

kon keresztül szoktak Velem találkozni az emberek. Amint nem a hangsze-
rek teremtik meg a zenét,  hanem a zene a hangszereken keresztül  jelenül 
meg, úgy nem a vallások által kerültök Hozzám közelebb, hanem a különbö-
ző szertartások, vallásos események által jelenítitek meg azt, hogy Hozzám 
akarjátok kapcsolni életeteket. Bár gyakran már a szertartások teljesen kiüre-
sedtek e tekintetben. 

Templomaitok ma már a legritkább esetben töltik be az Általam, Jézus, 
által elgondolt  funkcióikat! Éppen ezért nem az a lényeg, hogy jársz vagy 
nem jársz templomba, hanem az, hogy biztosítasz vagy nem biztosítasz időt 
magadnak arra, hogy Velem, Jézussal, foglalkozz!

E szám: 933, csupa hármas szám, a szimbólumok nyelvén a teljesség 
igényét, a tökéletesség egységét jelenti. Amint a háromlábú szék soha nem 
inog, bárhová helyezed, úgy a hármas szám, mint szimbólum, azt a stabilitást 
vetíti eléd, ami Én vagyok számodra.

A Velem való kapcsolatod életed egyetlen és tökéletes megoldásához 
vezet.  Ezért  neveztem Magamat ÚT-nak, és nem utaknak! Sok úton lehet 
Rám találni, de aki egyszer Rám talált, annak már csak egyetlen értelmes út 
kínálja fel magát, a SZERETET útja. Úgy kell szeretnetek egymást, ahogy 
Én szerettelek benneteket. Ez az Én ÚJ parancsom (János 13;34)!

Azt, hogy ezt az új parancsot egyértelművé tedd magad számára, csak 
azáltal  érheted el, ha komolyan olvasgatod, boncolgatod, imádkozgatod az 
evangéliumaimat.
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Ha komolyan kezdesz Velem foglalkozni, akkor a többi már szinte ma-
gától jön!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2474.
Kérdező: FELAJÁNLOTTAM GYERMEKEIMET

1. Elégedetlenségem karmikus görcs, amelyet le kell győznöm?
2. Két kisebb gyermekemet Neked és Máriának ajánlottam.
3. Bűnt követnek el azok, akik nem fogadják el a szeplőtelen foganta- 
    tást?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon is helye van az elégedetlenségnek! Nem az elégedetlenséget 

kell megszüntetned magadban, hanem azt kell tudnod meglátni, hogy mikor 
és miért kell elégedetlennek lenned. A mindennel megelégedett ember képte-
len a fejlődésre, tehát lelkileg, szellemileg tunyává válik. Az sem jó, ha az 
elégedetlenséged nem a magadban lévő tökéletlenségre, hanem mások töké-
letlenségére irányul. Neked sincs más feladatod, mint az, hogy magadat javít-
gasd a benned élő Lelkem erejével és bölcsességével!

Amikor türelmetlen vagy azért, mert mások nem úgy viselkednek, mint 
ahogyan szeretnéd, akkor megfeledkezel arról, hogy a körülményeid elsősor-
ban tükrök, amelyek önismeretre segítenek téged, tehát minden, ami rajtad 
kívül van, az javadat szolgálja. 

Reális önismeretre nem lehet jutni úgy, hogy mindenkitől függetleníte-
ni akarod magadat. Azt pedig tudnod kell, hogy az önismeret és az istenisme-
ret egy gyékényen árul. A KÉP és a képmás egyben tükörkép is! Amint Ne-
kem, Jézusnak fáj, ha nem látom Magamat tisztán bennetek, fáj, mert tudom, 
hogy így nem lehettek boldogok, úgy nektek is fáj, ha nem látjátok magato-
kat Bennem tisztán. E fájdalomtól sokan úgy akarnak menekülni közületek, 
hogy nem néznek Rám, nem foglalkoznak Velem. De e magatartásuk mene-
külés a bódulás felé, menekülés a boldogságtól, az Általam felkínált, a helyes 
önismeret által lehetővé válható szívbékém elfogadásától.

2. Szeretném, ha megértenéd azt, amit most mondok. Gyermekeid fel-
ajánlása nagyon jó dolog. De nem a gyermekeid, hanem a saját lelki fejlődé-
sed érdekében jó dolog! A világ nem azért gonosz, mert nem ajánlották fel 
Nekem, hanem azért, mert kevesen ajánlják a világot és így magukat is Ne-
kem! Mások helyett nem lehet erkölcsi jót tenni! Az erkölcs területe, tehát a 
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boldogság területe, nem lehet kiadó mások számára! Senki nem lehet más 
helyett boldog, senki nem üdvözülhet más helyett.

Azzal, hogy felajánlottad Nekem gyermekeidet, benned növekedett  a 
szeretet irántuk és természetesen Irántam is, mert azt fejezted ki e felajánlás-
sal, hogy Nálam és Bennem szeretnéd látni az ő további életük fejlődését.

3. A bűn az, amikor valaki tudva és akarva ellene mond lelkiismerete 
szavának. Mindenkinek kötelessége az, hogy finomítsa lelkiismerete hangját. 
Ember soha nem ítélheti meg, hogy egy másik ember e téren hol tart. Éppen 
ezért a dogmatikai kérdésekben, s ilyen a szeplőtelen fogantatás is, helytelen 
dolog az, ha valaki ebből erkölcsi kérdést csinál. Az, hogy ki mit hisz a tükör 
által homályban látás területén, az mindenkinek a magánügye. Mindenkinek 
magának kell eldöntenie, hogy milyen felekezet hitvallását teszi magáévá. A 
döntő az, hogy akar-e úgy szeretni, amint Én az új parancsomban parancsol-
tam, vagy sem!

Az elmúlt évszázadban mérhetetlen sok gonoszságot csináltak a szep-
lőtelen fogantatást elfogadók és megvallók, és sok szép és nemes dolgot tet-
tek olyanok, akik azt sem tudják, hogy mi fán terem a szeplőtelen fogantatás, 
illetve ha tudják, nem vallják!

Kérdésednek tehát nincs reális alapja.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2475.
Kérdező: VALÓBAN TUDNI FOGOK MINDENT?

Egy csodálatos hang mondotta: "Mindent tudni fogsz!"
HANG: "Drága Gyermekem!

A szellemvilág képes arra, hogy különböző jelzéseket adjon nektek. E 
jelzések csak akkor érdemelnek különös figyelmet, ha itt és most döntésre 
szólítanak fel. Az általad hallott kijelentés nem ilyen. Ezért jobb, ha nem for-
dítasz sok időt ennek boncolgatására. 

Egészen biztos, hogy mindent tudni fogsz! Nektek tudni adatott az Is-
ten országának minden titka (Lukács 8;10). De azt, hogy mikor fog minden 
ismeret birtokodba kerülni, az a te szorgalmadnak és az Én kegyelmemnek a 
függvénye. Ha nem itt a Földön, akkor majd a másvilágon, de biztos, hogy 
minden meg fog világosodni előtted!

Ami a fontos és döntő, az az, hogy gyakorold a párbeszédimát, és en-
gedd, hogy olyan gondolatok merüljenek fel benned, amik építenek, buzdíta-
nak és vigasztalnak. Neked is és Nekem is fontos, hogy szavaid által át tud-
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jam adni szívem békéjét és szeretetét másoknak, akik arra várnak, hogy vala-
ki által meghallják gyógyító, igazságot közlő, s ugyanakkor simogató szavai-
mat.

Fontos, hogy az Én szeretetem a te szavaidba öltözve eljusson minél 
több szenvedő embertestvéredhez!

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

2476.
Kérdező: NAGYANYÁM JÓ HELYEN VAN?

1. Elhunyt nagymamám jó helyen van?
2. Elégedett-e velem a mi Istenünk?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi élet és a földi élet utáni élet között csupán látás-ban van kü-

lönbség.  Ez  természetesen  a  gyakorlatban  nagyon  sokat  jelent.  A  lényeg 
azonban a látás! Azt, amit nagymamád tükör által homályban látott a Földön, 
azt most itt már színről színre látja.

Ő mindent tud rólad, és mindent elkövet, hogy azok az angyalok, akik 
erre lehetőséget kaptak, segítsenek téged a belső tisztulás útján előre. Igen. Itt 
látható igazán, hogy milyen mélységes valóságot hordoznak e szavaim: "Bol-
dogok a tiszta szívűek, mert látják Istent" (Máté 5;8). Nagymamád tehát azok 
között van, akik ugyancsak buzgólkodnak a te lelki életed fejlődésének érde-
kében.

2. Az Isten szeret téged! Elégedettség, elégedetlenség, ezek nem jó sza-
vak arra, hogy Isten viszonyát minősítsék irányotokban. Az a tény, hogy Isten 
szeret téged, nem jelenti azt, hogy te mindig légy megelégedve önmagaddal. 
Aki lelkileg fejődni akar, az nem elégedhet meg azzal a szinttel, amelyet el-
ért. A szeretetben való növekedésnek nincs felső határa!

Az egész Mennyország örül olyankor, amikor tudsz megbocsátani, és 
tudsz másokon segíteni. Habár megtehetnéd, de nem teszed meg ezeket, ak-
kor nincs miattad öröm a mennyben. De Isten irántad való szeretete mindig 
töretlen. 

Te boldog csak úgy lehetsz,  ahogy azt az Isten akarja. Naponta kell 
meglátnod és megvalósítanod azt, hogy mit akar veled az Isten, hogyan gon-
dolta el boldogulásodat. Ezt a szellemi munkát senki, még maga az Isten sem 
veheti át tőled!

A hit nem narkotikum, hanem éppen ennek ellenkezője! A hit felébre-
dés! Rátalálás arra a szabadságra, amely az Én Lelkem működésének a terü-
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lete  (2Kor 3;17). Csak ezen a területen tudnak örülni egymásnak azok, akik 
közül az egyik a Földön, a másik már a mennyben van.

Nagymamád nagyon szeretne örülni mindig neked! Örülj, hogy ő már 
elhagyhatta a szenvedések földjét, és ott él, ahol már nincs könny és fájda-
lom, ahol a szeretet, öröm és béke jár át mindent!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2477.
Kérdező: AKI JÓSOLTATNI AKART MAGÁNAK
MÉDIUM:

Köszönöm, hogy levelével bizalmába fogadott. Meg kell mondanom, 
hogy engem sokan félreértenek. Úgy gondolják, hogy van valami jóstehetsé-
gem, valami olyan jövőbe látó képességem, amely alapján jövendölni tudok. 
Ez nem így van! 

Olyan szerepet kaptam Istentől, hogy bennem meg tud szólalni tisztán 
annak a lelkiismerete, aki kérdéseket tesz fel nekem.

Lelkiismerete mindenkinek van, de legtöbbször ennek a lelkiismeret-
nek a hangja vagy nagyon halkan, vagy zavarosan hallható csak.

Bennem tisztán és elég erősen szól, és így elirányítást tudok adni e ben-
nem megszólaló HANG által bárkinek, ha az illető meg akar térni, tehát ha 
valaki rájön arra, hogy nem elég csak arra vágyódnia, hogy boldog legyen, 
hanem tudomásul kell vennie azt is, hogy csak úgy lehet boldog mindenki, 
ahogy azt a Teremtő Isten elgondolta róla.

Nekem tehát csak akkor érdemes írni, ha valaki meg akar térni, és nem 
tudja azt, hogy Isten szándéka szerint mit kell tennie, hogy boldog legyen.

Járt itt Magyarországon az amerikai Joni. Tele volt a stadion, ahol mik-
rofont tettek a szája elé, és beszélt. Ez a nő teljesen béna. Csak a fejét tudja 
mozgatni. A szájával ír, fest. Ő végtelenül boldog, amióta megtért.

Az Ön leveléből azt olvasom ki, hogy miután megharapta két kutya, 
azóta csupa szenvedés az élete, csalódott, depressziós, annak ellenére, hogy 
még csak 25 éves.

Úgy gondolom, hogy valakit felelősség terhel, valaki felelős ezért a ku-
tyaharapásért. Aki felel ezért, annak e tragédia következményeit is vállalnia 
kell, legalábbis ami az anyagi oldalát illeti ennek a balesetnek.

Az a szeretetlenség, amit maga körül tapasztal, és az a boldogtalanság, 
amit önmagában hord, nem hiszem, hogy  kívülről megváltoztatható lenne. 
Nem hiszem, hogy meg tudná spórolni a megtérést.
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Kérem Istent, hogy döbbentse Önt rá erre!
Testvéri szeretettel

******************************************************
2478.
Kérdező: ÉLETGYÓNÁSRÓL

1. Kell-e még egyszer életgyónást végeznem?
2. Van-e bennem szeretet?
3. Terhére vagyok-e valakinek?

HANG: "Drága Gyermekem!
Elöljáróban  megkérlek  arra,  hogy  az  elbizonytalanítás  ördögének 

mondj ellent!  Ne menj bele semmiféle önvádaskodásba! Én, Jézus,  kérlek 
arra, hogy Bennem bízzál, és ne önmagadban! Isten nem azért szeret téged, 
mert te valamit jól csinálsz, hanem azért, mert Isten a SZERETET!

1. Semmi szükség arra, hogy még egyszer életgyónást végezz! Ne járj 
vissza gondolatban a már egyszer lerakott terheidhez. Én, Jézus, az irgalom 
Istene vagyok! Nem akkor örülök, amikor valaki bánkódik, hanem akkor, ha 
valaki elhiszi, hogy benne élek, és jól érzem Magam benne, mert a szeretet 
Istene vagyok!

Hidd el, hogy egylényegű vagyok az Atyával a Szentlélek által, és soha 
nem fordítok hátat annak, aki szeretni akar Engem, vagyis annak, aki az Én 
békém után vágyódik!

Ne vélt  vagy valamikor  valódi  bűneiddel  foglalkozz,  hanem Velem, 
úgy hogy Irántam való szeretetből szeresd, tehát szolgáld azokat, akik erre 
neked lehetőséget adnak. Ezáltal tudod elveszíteni a kis életed úgy, hogy a 
NAGY ÉLETED megnyerjed! Örülj annak, hogy Én, Jézus, örülök neked!

2. Ha egyszer benned élek, hát akkor hogyne volna benned szeretet! A 
szeretet, tehát az Én jelenlétem benned nem más, mint JÓ AKARAT! Ezt 
igazán tudnod kell, hogy megvan benned!

3. Nincs ember a világon, aki ne lenne terhére valakinek. Nem is sza-
bad ezzel törődnöd! Aki Istent szereti, az mind terhére van azoknak, akik Is-
tent nem szeretik! Ne azzal foglalkozz,  hogy kinek vagy, vagy kinek nem 
vagy terhére, hanem azzal, hogy Én, Jézus, ne legyek a te terhedre. Akkor 
nem vagyok terhedre, ha szívesen gondolsz Rám. Még az is előfordulhat, 
hogy terhedre van az imádság. Ez nem baj! Ilyenkor nem Én vagyok terhed-
re, hanem a kísértő. E kísértő ellenére is végezd csak imáidat!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************
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2479.
Kérdező: SZERETNÉK MEGFELELNI MINDENKINEK!

1. Hogyan lehetünk jobban embertársaink javára?
2. Mint anya, hogyan kell jobban fejlődnöm a szeretetben?
3. Gyermekeimnek melyik pálya a legmegfelelőbb?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Ahol  élet  van,  ott  feltétlenül  van  mozgás,  haladás.  A  döntő  az 

IRÁNY! Ezt nektek nem kitalálnotok kell, hanem elfogadni! Aki tudatosítja 
magában azt, hogy reggel Értem, Jézusért kelt fel, az ezzel a tudatosítással 
Hozzám kapcsolja magát, tehát Velem indul útnak. Ha napközben többször 
reflektál erre, akkor a legtöbbet, a legnagyobbat teszi, amit ember megtehet a 
Földön! Régen ezt úgy mondtátok, hogy Isten jelenlétében járni, élni!

Álomból felébredni reggel, ez egy kicsit olyan, mint a halálból feltá-
madni. Ez tudatosodjon bennetek!

2. A szeretet akkor egészséges, ha a szabadság irányában fejlődik. Ez 
azt jelenti a gyakorlatban, hogy törekedned kell megkötözöttségeidtől meg-
szabadulni. Főleg a házastársi és a vérkötelék a legproblematikusabb kötelé-
kek. Ezeknek leoldása komoly gondolkodás-átalakítást kíván (Máté 10;37)!

Aki arra törekszik, hogy jó anya, jó feleség legyen, az nem jó úton in-
dult el. Ezek következmények lehetnek csupán! Arra kell törekedned, hogy 
jó keresztény légy! Arra kell  törekedned, hogy jó, egyre jobb és mélyebb 
kapcsolatod legyen Velem, Jézussal! Arra kell törekedned, hogy csupán átté-
telesen gondolkodj személyekben! Elsősorban feladatokban kell gondolkod-
nia annak, aki befogadott és elfogadott Engem Urának, Megszabadítójának! 
Arra kell törekedned, hogy ne családodnak, hanem Isten kedvében járj!

3. Gyermekeid majd eldöntik, hogy milyen pályát akarnak választani. 
Jól fognak dönteni akkor, ha megtanulták tőled, hogy mindenkinek egyetlen 
HIVATÁSA van: a SZERETNI TANÍTÁS! Minden mást, mint eszközt kell 
alkalmaznotok e CÉL, e hivatás betöltésének érdekében!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2480.
Kérdező: ÉRTELMETLENNEK LÁTOM AZ ÉLETEMET

1. Miért vagyok gyermekkorom óta beteg?
2. Nem látom értelmét eddigi életemnek.
3. Mit kíván tőlem az Úr?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Mindannyian halálos betegként születtetek a Földre. Azért születte-
tek így, hogy gyógyuljatok! Előbb-utóbb el kell fogadnotok, hogy egyedül a 
lelki gyógyulás a fontos. Isten előtt értékelhető élet csak a belülről kifelé el-
induló élet. Lehet valaki látszólag makkegészséges, ez mit sem ér, ha valaki-
nek lelke eközben kárt  szenved. Lehet valaki olyan beteg, hogy mozdulni 
sem tud, s tele lehet mindenféle fájdalommal, ha elfogadott Engem szívében 
Urának, Megszabadítójának, akkor a Mennyországot hordozza. Ennél többet, 
jobbat, értelmesebbet ember nem tehet a Földön!

2. Én, Jézus, látom értelmét eddigi életednek, és ez a lényeg. Számodra 
az lenne a fontos, hogy az Én életemnek lásd értelmét! Ha erre törekszel, 
meg fogod majd látni saját életed értelmét is!

3. Mit kíván tőled az Úr?  IDŐT! Időt az imára, időt a tanulásra, időt 
olyan szeretet-szolgálatra, amelynek célja a szeretni tanítás. E kívánság ami-
lyen egyszerűnek hangzik, olyan kemény, áldozatos munkát kíván. De hát 
tudnotok kell, hogy a boldogságnak ára van! De megéri, mert az igazi bol-
dogság egyben örök boldogság is!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
2481. 
Kérdező: MI A SZEREPEM?

Sorsdöntő, hogy felismerjem szerepemet?
HANG: "Kedves Barátom!

Én, Jézus, azért jöttem, hogy a világ világossága legyek! Mindaz, aki 
nem Engem fogad el útnak, ajtónak, szőlőtőkének, az sötétben jár, úttalan 
utakon botorkál, az ajtót nem találva falnak ütközik, és nem veheti át, mint 
szőlővessző, azt az életerőt, amit a szőlőtő neki felkínál.

Amióta Én, Jézus, megjelentem a Földön, nincs, nem lehet más legfon-
tosabb számotokra, mint az, hogy Velem kapcsolatba kerüljetek! A HANG-
könyvekben bőségesen beszéltem a megjelenési formáimról: 

1. EMBERI MÓDON. Ez történt megtestesülésem által, ahogy most az 
Atya jobbján vagyok. 

2. SUGALMAZOTT MÓDON. Így vagyok jelen a Szentírásban, mivel 
az IGE lett TESTTÉ. 

3. SZENTSÉGI MÓDON. Mivel egy szentség felvétele nem más, mint 
találkozás Velem, Jézussal, egy speciális cél érdekében. 

4. KEGYELMI MÓDON. János 14;23.
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5. TITOKZATOS MÓDON. Ahol ketten-hárman összejönnek az Én 
nevemben, ott vagyok közöttük.
 6. RÁSZORULÓ MÓDON. Ezt így fejeztem ki: 'Amit egynek tettetek 
a legkisebbek közül, azt Nekem tettétek.'

Ha a  fenti  megjelenési  formáimat  megvizsgálod,  akkor  látni  fogod, 
hogy Én, Jézus nagyon sok lehetőséget adtam nektek arra, hogy kapcsolatba 
tudjatok kerülni Velem. A többi nem érdekes, mert aki élő kapcsolatban van 
Velem, vagyis, aki a szívével (ez a hit) lát Engem, az tudja, hogy mikor és 
hová kell lépnie, mert világosságban van, hisz' a Világossággal jár együtt!

Szeretlek, és megáldalak a SZÍV SZEMÉNEK LÁTÁSÁVAL!"
******************************************************

2482.
Kérdező: KÁRTYAJÓSLÁSRÓL ÉS TŰZÖN-JÁRÁSRÓL

1. Hogyan készül a HANG?
2. Kártyajóslásról és a tűzön-járásról kérdezem a HANG-ot.
3. Álomban kaphatunk elirányítást?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Bárkitől  levelet kap médiumom, azt  ő sorszámozza,  és elolvasása 

után imában Elém, Jézus, elé hozza a levélben található kérdéseket. (Csak 
hármat, mert gyakran még e három kérdésre adott választ is megtalálhatná a 
kérdező, ha elolvasná a HANG-könyveket).

Kivételt képeznek azok a levelek, amelyeket a hónapok utolsó vasár-
napján személyesen adnak át a médiumomnak. Ezek már másnap sorra kerül-
nek.

Miután a médium Nekem, Jézusnak, ajánlotta a levél íróját, akkor el-
csendesedik, és befelé figyelve, belülről hallja a kérdésekre adott válaszai-
mat, melyeket úgy, ahogy mondok, azonnal beír a számítógépbe, s miután a 
válaszokat áldásommal befejezte, kinyomtatja, és elküldi a kérdezőnek.

Amikor  már  egy könyvnyi  választ  közöltem,  akkor  a  HANG című 
könyv formájában megszerkesztve e válaszok a nyomdába kerülnek, ahon-
nan általában két-három héten belül megkaphatják a rendelők a megjelent 
könyvet.

E sorok a HANG 25-dik kötetében fognak megjelenni.
2. A kártyajóslásokban sokkal több veszély rejlik, mint haszon. Az cse-

lekszik okosan, aki nem arra teszi a hangsúlyt, hogy mi lesz vele a jövőben, 
hanem arra, hogy egyre hatékonyabban tudja megszentelni, tehát szeretettel 
átitatni a jelent. Aki arra törekszik, hogy megszentelje a jelent, az áldásként 
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élheti meg a jövőt, mivel a jövő a jelenből nő ki! De akit sokat foglalkoztat a 
jövő, azt nagyon el tudják vinni tévútra az ártó erők éppen azzal, hogy a je-
lent húzzák ki alóla!

A tűzön-járás általában élményt jelent, de nem rendkívüli dolog. Én, 
Jézus nem a tűzön-járás ellen vagyok, hanem az ellen, ha ennek túl nagy fon-
tosságot tulajdonít valaki. Általában nem érinti a szeretés és a szeretni tanítás 
lényegét.

3. Feltétlenül kaphattok utasítást álmotokban. De ez elsősorban a  égi-
ek feladata, és nem a tiétek. Nektek számotokra az utasítást az evangéliuma-
imból és lelkiismeretetekből kell kiolvasnotok. Ha aztán szükségesnek lát-
juk, akkor álomban adunk utasításokat.

Olyan nincs, hogy valaki nem ismerve tanításomat, pedig ismerhetné, 
aztán álomban kér és kap Tőlem, Jézustól elirányítást. Ha valaki így fordulna 
hozzám,  az nagy lelki,  szellemi  tunyaságról tenne bizonyosságot,  s ezt  az 
égiek semmiképpen sem tudnák díjazni!

Megismétlem! Ha éber állapotban komolyan foglalkozol Velem, Jézus-
sal, akkor kaphatsz utasításokat álmodban. De ha nem foglalkozol velem, ak-
kor az álomban kért és kapott utasítás nem Tőlem, nem tőlünk jön!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2483.
Kérdező: SEGÍTHET BŰNRE A GYAKORI MEGBOCSÁTÁS?

1. Lehetek-e bűnrészes a gyakori megbocsátás által?
2. Fiam nem tud megszabadulni megkötözöttségeitől.
3. Egy gyermekem tele van szorongásokkal.

HANG: "Drága Gyermekem!
Mindenek előtt  neked kell megtérned. Csak ennek lehet következmé-

nye minden más.
1. Megtérésed lényegéhez tartozik az, hogy értelmeddel látod, akara-

toddal pedig egyértelművé teszed a Tőlem elfogadott szabadságodat.
Aki elfogadott  Engem, Jézust,  Urának, Megszabadítójának,  azt  lehet 

fölhasználni, de nem lehet kihasználni. 
Fölhasználni lehet, vagyis igénybe lehet venni enyéimtől azt a segítő-

kész erőt, szolgálatot, amely növelni tudja a bajban lévők erőfeszítéseit, hogy 
bajaikból kiszabaduljanak.

Kihasználni csak azt lehet, aki engedi magát becsapni! Aki pedig nem-
csak becsapni engedi magát, de tudatosan teszi azt, hogy a másik kihasználja 
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őt, az bizony bűnrészes, és rajta is számon fogják kérni a kihasználó bűnét 
engedékenysége, gyengesége miatt.

Nem szabad tehát engedékenynek lenned, mert ezzel csak elodázod a 
megtérését annak, akivel szemben engedékeny voltál. Bármennyire is kegyet-
len kötelék a vérségi kötelék, az Én segítségemmel képes vagy ezt is leoldani 
magadról! Ez a te érdeked is, és ez gyermekednek az érdeke is.

2. Fiad helyett te meg nem térhetsz. Ha ő valóban meg akar szabadulni 
megkötözöttségeitől, akkor neki is el kell tudnia fogadni Engem, a Megsza-
badítót! Nálam nélkül semmit sem tehettek (János 15;5)!

3. Szorongásos gyermekednek sincs más útja a szívbékéhez, mint az, 
hogy Velem kerüljön élő kapcsolatba.

Mint látod, mindhárom kérdésedre az egyetlen megoldás Én, Jézus, va-
gyok.  Nem kell  itt  semmiféle  vezeklésre,  semmiféle  karmikus  adósságra 
gondolnod. Arra kell gondolnod, és arra kell törekedned, hogy itt és most be-
fogadj Engem szívedbe! Ha Én, Jézus, otthont találtam benned, akkor a többi 
már szinte automatikusan megy tovább (Márk 4;27-28).

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

2484.
Kérdező: HOGYAN GYÓGYÍTSAK?

1. Nagyon vágyom valaki gyöngédségére.
2. Lehetek-e gyógyító? Pénzért vagy ingyen gyógyíthatok?
3. Gondban vagyok volt élettársammal.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az a hajó, amelyik egy másik hajóhoz akarja igazítani folyton magát 

a tengeren, nem juthat be abba a kikötőbe, ahol várják.
Elő kell venned, és el kell kezdened használni azt az iránytűdet, amely 

az örök élet partjai irányába tud eligazítást adni neked. Ez az iránytű nem va-
lami, hanem valaki! Én, Jézus, vagyok ez az Iránytű. Senki nem jut az Atyá-
hoz, csak Énáltalam. Földi életeteknek nincs is más értelme, mint az, hogy 
Velem élő kapcsolatot alakítsatok ki.

Én vagyok a  szőlőtő.  Csak  az  a  szőlővessző  képes  életet  hordozni, 
amely belőlem táplálkozik. Aki nem ezt teszi, az elszárad, azt levágják, tűzre 
vetik és elég (János 15;5-8)!

Boldogságodat  jelentő gyümölcstermő csak Általam,  Velem és Ben-
nem lehetsz!
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2. Mindenkinek gyógyítónak kell lennie! Nincs ember a világon, akiből 
ne áradna vagy gyógyító, vagy betegítő energia. Nemcsak az az igazság, hogy 
az istenszeretőknek minden javára válik, de az is, hogy minden istenszerető 
szeretetének mértéke szerint másoknak is javára válik, tehát gyógyít.

Amit ingyen kaptatok, azt ingyen adjátok (Máté 10;8)!
3. Jogos a gondban levésed! Minden olyan döntésed, amit előbb nem 

beszéltél meg Velem nagyon komolyan, olyan fertőző csírákat hordozhat ma-
gában, aminek a gondban levés a következménye.

Az ember nem egy olyan papiros, amelyre valaki ráír, majd félreteszi, s 
egy újabb papírt vehet elő. Te ráírtál egy lapra, s ez a te kislányod. Őt letöröl-
ni, leírni, eltüntetni nem tudod. Annak pedig ki vagy téve, hogy a LAP, tehát 
az édesanyja élete, úgy kapcsolódik e leányhoz, mint valami írott szöveg ah-
hoz a laphoz, amelyre írták.

Részedről  tehát  a  megtérésedet  hallatlanul  egyértelművé  kell  tenned 
ahhoz, hogy életed karmikus görcseit segítségemmel fel tudd oldani!

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

2485.
Kérdező: HOGYAN GOMBOLYÍTSAM TOVÁBB ÉLETEMET?

1. Adjam föl lakásomat, munkahelyemet?
2. Leányomhoz menjek? Mi lesz vele?
3. Félrecsúszottnak élem meg életemet.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. E téren problémádat meg kell beszélned azokkal, akik hozzád tartoz-

nak! Médiumom által nem mehetek bele abba, hogy kikerüljem azokat a le-
hetőségeket, amelyek rendelkezésedre állnak. Ha úgy gondolod, hogy kör-
nyezetedben senki sem alkalmas arra, hogy megbeszéld vele lakáshelyzete-
det, akkor benned van olyan elhangolódás, amelyet helyre kell tenned. Ennek 
pedig útja az, hogy fogadd el azoknak jó szándékú tanácsát, akikkel kapcso-
latban vagy

Hidd el, hogy a körülötted élők sokkal jobbak, mint gondolnád!
2. Teljesen egyértelmű, hogy ezt leányoddal kell megbeszélned. Ő már 

nem kisbaba, hogy a háta mögött, tőle függetlenül történhetnének olyan dön-
tések, amelyek őt nagyon érinthetnék!

3. Az nem baj, hogy félrecsúszott az életed! Az volna a baj, ha ezt nem 
vennéd észre! Én, Jézus, minden körülményben lehetőséget adok neked arra, 

2654.



hogy megoldd életedet. A Velem való kapcsolat nem egyszerűen semleges 
kapcsolat, hanem mindig magában hordja a legoptimálisabb megoldásokat is.

Amit viszont tudomásul kell venned, az az, hogy senkire nem hárítha-
tod át döntéseidért a felelősséget. Rám, Jézusra, sem olyankor, ha döntései-
det nem támaszthatod alá az evangéliumaimmal. Mindazt, amit azokban álta-
lánosságban mondottam, nektek kell a gyakorlatban felelős módon alkalmaz-
notok. Azt megígérhetem, hogy soha nem hagylak magadra, és ha kéred Lel-
kem bölcsességét, akkor mindig meg fogod kapni (Jakab 1;5).
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2486.
Kérdező: MIÉRT NEM VÁLASZOLT A HANG?
A HANG-médium válaszol.

 Tisztelt Uram!
A telefonbeszélgetés után újra elővettem mindkét levelet, s azokat újra 

elolvasva ugyanarra a megállapításra jutottam.
A levelek alapján nincs szó olyan problémáról, ami a megtérést, újjá-

születést, Jézust egyértelműen képviselést illeti.
A föltett kérdéseket vagy megtudhatja maga a kérdést föltevő, csak egy 

kicsit  utána kell  járnia (pl.:  "meggyógyult-e a tolókocsis bányász, meg tu-
dom-e gyógyítani apósom szemét, helyesen írtam-e le mindent?), vagy nem 
tartozik a jelen megszentelésének lényegéhez, tehát az igazi boldogsághoz, 
holott ez a lényege a HANG-könyvek mondanivalójának.

Kedves Testvérem! A megtérés annyit jelent, mint Jézus életét vállalni 
a  mostani  körülmények között.  Ha soha nem ártunk senkinek,  ha mindig 
megbocsátunk mindenkinek, ha segítünk ott, ahol erre lehetőséget kaptunk, 
akkor feltétlenül áldozattá fogunk válni úgy, mint Jézus az ő korában. A dön-
tő az, hogy az ELLENSÉGSZERETÉSRE KELL TENNI A HANGSÚLYT! 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy szembe kell helyezkednünk az ERŐ vilá-
gával, és vállalnunk akár az életünk elvesztését is az IRGALOM BEMUTA-
TÁSA ÉRDEKÉBEN.

Testvéri szeretettel köszöntöm.
*******************************************************

2487.
Kérdező: SZERETNÉM ELFOGADTATNI MAGAM!

1. Van-e reményem arra, hogy elfogadjanak szeretteim?
2. Törekedjem arra, hogy elfogadjanak?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Pozitív irányú reményeket soha nem szabad feladni! Mindaz, aki az 

Én, Jézus, szándéka szerint akar valamilyen célt elérni, azoknak tudniuk kell, 
hogy a SZABADSÁG mindennek az alapja. Meg kell tehát tanulnod, hogy 
véget ér ott a te szabadságod, ahol a másik szabadsága kezdődik! Amíg ezt 
meg nem tanulod, addig nem szeretni, hanem uralkodni akarsz!

A Földön nincs nagyobb dolog a szabadság vágyánál! Nincs, mert ez a 
boldogság alapja! Nem a pénz, nem a ház, nem a kert, nem a szeretés, hanem 
a SZABADSÁG. Népek, nemzetek,  országok és természetesen egyének és 
családok inkább elpusztulnak, de szabadságukról végleg képtelenek lemon-
dani! Ilyennek vagytok teremtve! Amíg ezt valaki be nem látja, addig nem 
tud lemondani arról, hogy uralkodjék! Bármennyire is megideologizálja ma-
gát, hogy ő szolgálni akar, hogy ő jót akar, nem! Uralkodni akar! Ez pedig az 
Isten és az ember természetével összeegyeztethetetlen!

Most egy nagyon keserű pirulát adok be neked. Azért teszem ezt, mert 
szeretlek, és bízom abban, hogy bármennyire keserű, javadra fog válni. 

Előző  leveledet  megmutattam  egy jézusi  közösségnek,  akik  szintén 
nem tudták elolvasni. Annyit kivettek belőle, hogy nem akarnak unokáidhoz 
engedni téged. A véleményük egyöntetűen az volt, olvashatatlan leveled lát-
va, hogy ők sem engednének téged gyermekükhöz. Ezen érdemes elgondol-
kodnod!

2.  Semmiképpen se törekedj  arra,  hogy elfogadjanak.  Arra törekedj, 
hogy te Engem, Jézust, fogadj el! Akkor fogadsz el, ha mindent elkövetsz 
azért, hogy halálod órája legyen a legboldogabb órád, tehát arra, hogy nagyon 
sajnálják, hogy eltávoztál a földi életből. Erre csak akkor tudsz helyesen töre-
kedni, ha szabaddá akarsz válni családtól, gyerektől, unokádtól. Igen, mert 
aki jobban szeret bárkit, mint Engem, Jézust, az nem méltó Hozzám! Min-
denki azt szereti a legjobban, akiről úgy tudja, hogy boldogítani képes őt. 
Aki rájön arra, hogy egyedül Én, Jézust, tudom őt boldogítani, az megnyerte 
az élet csatáját.

Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak a
BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2488.
Kérdező: ÁTOK ALATT VAGYOK

1. Hogyan lehet feloldani az átkokat?
2. Fogadjam el közeledését annak, akiről írtam?
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3. Különböző jóslásokról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Én, Jézus, azért jöttem Megszabadítónak (a nevem ezt jelenti), hogy 
semmiféle átok ne fogjon rajtatok, ha elfogadtatok Engem. Engem elfogadni 
nem nehéz. Csupán ennyit kell mondanod: „Szeretlek Jézusom, jöjj a szí-
vembe!” Ezzel már minden átkot fel is oldottál. Ez azért ilyen egyszerű, mert 
Én,  Jézus,  valóban legyőztem a  sátáni,  az  átkokkal  terhelt  világot  (János 
16;33). Nem kell tehát más, mint az, hogy az Én oldalamra állj! E kis mon-
dattal: „Szeretlek Jézusom, jöjj a szívembe!”, máris az Én oldalamra álltál!

Ezek után azt fontosnak tartom, hogy földi életedben ne a negatív je-
lenségekre figyelj, hanem arra, hogy Én a körülményeidnek is az Istene va-
gyok, tehát mindent, amit te most rossznak élsz meg, javadra fordítok. Ennek 
érdekében vállalnod kell a gondolkodás-átalakítást!

2. Semmiképpen se fogadd el annak a közeledését, akiről írtál! Adj há-
lát  azért,  hogy volt  erőd és bátorságod szakítani!  Valójában szakítás  előtt 
voltál átok alatt! Most már nem! Ne tedd újból a nyakadat a hurokba!

3. A babona az, amikor valaminek olyan erőt tulajdonítotok, amit an-
nak Isten nem adott. A jóslásoknak minden formája magában hordozza azt a 
veszélyt, hogy elfordultok a lényegtől, s elindultok a babona útján. Így aztán, 
ami kezdetben ígéretes reménnyel kecsegtetett,  később óriási csalódásokba 
torkoll!

Ne jósoltass magadnak! Elégedj meg Velem, Jézussal, aki mindenkor 
boldogító módon vagyok jelen benned.

Vállald az Általam megkívánt gondolkodás-átalakítást! Bármi történik 
veled, csak ezt a kérdést engedd fölmerülni magadban: „Ez miért jó nekem?” 
Arról meg lehetsz győződve, hogy amíg az Enyém vagy, addig minden java-
dat, boldogságodat szolgálja! És mindaddig az Enyém vagy, amíg az Enyém 
akarsz lenni! Nem lennék győztes Isten, ha nem így lenne! Szinte káromlás 
arra gondolnod, hogy bármikor bárki is Fölém kerülhetne, Engem legyőzhet-
ne!

                    Nagyon szeretlek, és megáldalak
                      SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2489. 
 A MÉDIUM VÁLASZOL A VÁCI PÜSPÖK FELMONDÁSÁRA
FŐTISZTELENDŐ PÜSPÖK ÚR!
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Köszönöm,  hogy kellő  időben értesített  főtisztelendő Pásztor  Győző 
esperes úr által arról a döntéséről, mely szerint nem tart igényt további szol-
gálatomra, miután a hitoktatások befejeződnek.

Köszönöm, mert így bőven áll idő rendelkezésemre, hogy helyet talál-
jak magamnak másutt az elkövetkezendő két hónap folyamán.

Tudomásomra jutott, hogy vannak olyanok az inárcsi hívei között, akik 
az én érdekemben szót akarnak emelni maradásom mellett. Ők még nem tud-
ják azt, hogy hallgass a nevük olyankor, amikor egy püspök az egész egyház-
megye érdekeit  szem előtt  tartva megkérdezésük nélkül  dönt sorsuk felől. 
Még nem tudják, de majd megtudják.

A hitoktatás, tudomásom szerint, június közepe felé befejeződik. Ígé-
rem, hogy július 1-jére elköltözöm Inárcsról. Már tettem lépéseket ennek ér-
dekében.

Szívemből kívánom Püspök úrnak csakúgy, mint magamnak, hogy ha-
lálunk órája legyen a legboldogabb óra számunkra. Őszintén remélem, hogy 
már közel vagyunk ehhez. Mindenesetre sokkal közelebb, mint mikor még 
együtt drukkoltunk a teológiai vizsgáink előtt.

Tisztelettel

1997. ápr. 25.
2365 Inárcs
Rákóczi u. 3/b.              
                                                              
                                                                              Dombi Ferenc
                                                                         nyugalmazott lelkész

*******************************************************
2490.
Kérdező: MAGAMRÓL ÉS HALOTTAIMRÓL

1. Társamról mondhatom: se vele, se nélküle!
2. Nem akarok ártani senkinek!
3. Fiam és anyám jó helyen vannak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ez a 'se vele, se nélküle' állapot az a holtpont, amelyen a legsúlyo-

sabb karmikus görcsök oldódnak le arról, aki ilyenkor nem bódulatokat keres 
magának, hanem igyekszik kinyitni szíve szemét, tehát igyekszik úgy élni, 
mint aki HISZ!
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Mivel az ősellenség képes hatni minden ember fantáziájára, tehát a ti-
édre is, ezért törekedned kell rövidtávú gondolkodásra berendezkedni. 'Elég 
a mának a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról' (Máté 6;34)! Ez 
az a bizonyos egyes sebesség, amelyre kapcsolva a legmeredekebb kapaszko-
dón is túl lehet jutni. Ne félj! A volánnál melletted ülök! Tehát mindaddig, 
amíg hiszel, nem lehetsz magányos!

2. Ki kell tisztáznod magadban a következőt: Mindenki csak önmagá-
nak árthat! Ha valaki azt mondja, hogy ártani akar valakinek, akkor tudnia 
kell, hogy ezzel már ártott is önmagának. Ha valaki azt mondja, hogy nem 
akar ártani senkinek, annak tudnia kell,  hogy ezzel semmi mást nem tesz, 
mint azt, hogy jó szándékát nyilvánítja ki. Ha mélyebben belegondolna e ki-
jelentésébe, akkor így fejezné ki magát: 'Bolond lennék ártani magamnak!'

Légy legalább annyira alázatos, hogy elfogadd: se jobb, se rosszabb, te-
hát se boldogabb, se boldogtalanabb nem lehet senki általad! Nincs erkölcsi 
nevelés! Csak erkölcsi önnevelés van! Neked nem azért kell jónak lenned, te-
hát lelkiismereted szerint cselekedned, hogy ennek következtében bárki is jó 
legyen, hanem azért, mert ezáltal leszel te jobb. Ez nem önzés, hanem önsze-
retet, s ez csúcsérték! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!

3. Fiad és édesanyád jobb helyen nem is lehetnének, mint ahol vannak. 
Azt az állapotot,  amit  ők megélnek,  teremtmény soha nemcsak nem tudta 
volna nekik megadni, de még megközelíteni sem tudta volna számukra sen-
ki! A földi élet képtelen befogadni azt a szeretetet,  örömöt és békét, ame-
lyeknek gyökere végső soron az a  benső szabadság, amelyre mindenkinek 
törekednie kellene a Földön. Igen, mert e törekvés a Földön jelenti azt a ki-
csiny magot, amely az örök boldogság fájában bontakozik ki, és hoz mara-
dandó gyümölcsöt.

Szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!" 
******************************************************

2491.
Kérdező: ELVESZÍTETTEM MINDEN REMÉNYEMET

Letargikus, kiábrándult és céltévesztett vagyok.
HANG: "Helyes! Az általad megfogalmazott három negatív tartalmú szó ta-
lán rá tud venni téged arra, hogy ráébredj a gondolkodás-átalakítás mérhetet-
len fontosságára!

Drága Gyermekem!
Én, Jézus, megjelentem közöttetek a Földön úgy kétezer évvel ezelőtt. 

Most ne azon okoskodj, amin feltétlenül okoskodni fognak többen is, akik a 
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HANG 25-dik könyvében olvassák e sorokat, mondván, nem kétezer éve, ha-
nem már pár évvel több annál. Mondom, ne ezen okoskodj, de igenis érde-
mes elgondolkodnotok azon,  hogy vajon miért  rendeztem úgy a dolgokat, 
hogy ne tudjátok pontosan a születésem dátumát?! Megmondom! A születé-
sem TÉNYE a fontos! Azért rendeztem így mindent, hogy főleg ne a mikor-
ral foglalkozzatok, hanem a miért  -tel  !

Pontosan azért jöttem közétek, hogy ne csak ábrándozhassatok arról, 
milyen jó is volna tudni, hogy hogyan kell másképpen gondolkodni, hanem 
ennek megvalósítására lehetőséget is adjak nektek.

Amíg nem jöttem közétek, addig csak egy lehetőségetek volt. Úgy kel-
lett gondolkodnotok, ahogy a fölöttetek trónoló hatalom azt megkívánta. Az 
erő világában mindig annak szokott igaza lenni, aki erősebb!

Amióta Én, Jézus, eljöttem közétek, azóta két lehetőség között választ-
hattok. Az egyik az előbb említett, tehát, 'aki erősebb, adjunk mindig annak 
igazat', vagyis behódolás a mindenkori hatalomnak, a másik pedig az, hogy 
van lehetőségetek szóba állni Velem, Jézussal!

Ne érvelj  azzal,  hogy minden  egyház  másképpen  mutat  be  Engem. 
Egyházakon keresztül soha nem jutsz el Hozzám! Az egyház, kivétel nélkül 
mindegyik, olyan, mint egy képkeret,  és egyik sem azonos a képpel, tehát 
Velem! Igen, az Egyház az Én Titokzatos Testem. De Én nem vagyok titok-
zatos! Én ÚT vagyok, aki tisztán és világosan bemutatkozom annak, aki vál-
lalja Értem azt az életáldozatot, amelyre Lelkem őt bensőleg indítja. Vagyis 
szóba áll azzal az új paranccsal, amit Én adtam nektek (János 13;34).

Mondhatod erre, hogy ez szubjektivizmus. Feltétlenül az! Csak szub-
jektív Mennyország van! Mennyország nincs Mennyországban lakók nélkül! 
Mint ahogy pokol sincs pokolban lakók nélkül!

Már annyiszor megfogalmaztam, de a te kedvedért újra megfogalma-
zom: A nemártás, megbocsátás, segítés, ez vagyok Én, Jézus, mint ÚT! Ez az 
ÚT az egyetlen állapota annak az erkölcsi igazságnak, hogy szeretnetek kell 
egymást  úgy, ahogy Én szerettelek benneteket.  Így vagyok az IGAZSÁG. 
Életre csak annak van jogos reménye, aki tudomásul veszi, hogy az ÚT, az 
IGAZSÁG velejárójaként vagyok Én az ÉLET! Bár e három együttesen va-
gyok Én, de a földi életben gyakorlatilag az ÚT-ra kell tennie a hangsúlyt an-
nak, aki ÉLNI akar!

A Bibliában az evangéliumok és a "Merre menjek?" című hittankönyv 
segíthet benneteket a legjobban, hogy ne csak Rólam tanuljatok, hanem EN-
GEM tanuljatok, vagyis a gondolkodás-átalakításban.
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Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!
   Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2492.
Kérdező: FIAMRÓL, LEÁNYOMRÓL, FÉRJEMRŐL

1. Fiam letartóztatása meddig tart?
2. Lányomnak milyen lesz a további kapcsolata?
3. Rokkant férjem meddig bírja még az életet?

HANG: "Drága Gyermekem!
De sok minden érdekel, csak éppen a lényeg mellett megy el az életed! 

Én, Jézus, a közöttetek megtestesült Isten, nem jósnak, hanem Boldogítónak, 
a megkötözöttségektől történő Megszabadítónak jöttem közétek. Még soha 
senkit nem tudott boldogítani semmiféle jövőbe látás, csupán a jelenben vál-
lalt önzetlen szeretés!

Az, aki téged a médiumomhoz irányított, a leglényegesebb dolgot nem 
mondta el neked! Nem mondta el azt, hogy Én, Jézus, nem érdekességnek 
jöttem a világra, hanem Megszabadítónak!

Te nagy tévedésben vagy, ha úgy gondolod, hogy akkor leszel boldog, 
ha fiad, leányod, férjed jövőjéről többet fogsz tudni. Nem! Te és mindenki 
csak akkor lesz boldog, ha Rólam, sőt Engem egyre jobban ismerni fogtok! 
Ti nem egymásra vagytok teremtve, hanem Istenre! És amíg ezt el nem fo-
gadjátok, mindaddig a legkülönbözőbb bódulatokban próbáljátok pillanatnyi-
lag elcsitítani idegállapototokat!

A vérségi kötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék. Ez tud legjobban 
elkötni benneteket Tőlem, és ez tud legkevésbé Hozzám segíteni benneteket! 
Szinte azt mondhatom, hogy vannak, akik a vérségi kötelék ellenére is felis-
merhetik és vállalhatják azt a szabadságot, amely egyben az Én Lelkem mű-
ködési területe is (2Kor 3;17).

Én, Jézus, mérhetetlenül szeretlek téged! Hisz' az életemet is feláldoz-
tam volna érted akkor is, ha csak te lettél volna egyedül a Földön. De még 
ezzel a végtelen szeretettel sem tudtam elérni azt, hogy szabaddá válj azok-
tól, akiktől, ha akarod, ha nem, úgyis el kell válnod!

Azt, hogy mi lesz fiaddal, leányoddal, férjeddel, Én neked meg nem 
mondom. Nem, mert nem volna semmi értelme. De azt meg tudom mondani, 
hogy mi lesz veled!

Egykor meg fogsz térni, és sajnálni fogod azt az időt, amit nem Velem 
töltöttél  a  Földön.  Én  akkor  vigasztalni  foglak.  Vigasztalni  foglak  azzal, 
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hogy sem a múlt, sem a jövő nem érdekes, csak az itt és most jelen, melyben 
egymásnak örülhetünk!

De addig, amíg ez megtörténik, sokat kell csalódnod elképzeléseidben, 
magadban, emberekben, sőt magában abban az istenképben is, amit eddig ki-
alakítottál magadban.

Engem, Jézust, az Istent meg nem változtathatod, de magadban a gon-
dolkodásodat meg kell változtatnod úgy, ahogy az evangéliumokban felkér-
lek erre!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!"
******************************************************

2493.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETTEM? BIZTOSÍTÓ BERENDEZÉSRŐL

1. Újjászülettem vagy sem? 
2. A biztosító berendezések használata lehet erkölcsileg jó?
3. Problémás számomra egy barátnői kapcsolatom.  

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Már többször hallhattál arról, hogy az ősellenségnek egyik leghaté-

konyabb  fegyvere  az  elbizonytalanítás.  Gyakran  ajánlottam  újjászületett 
gyermekeimnek, akikben fel szokott ébredni az elbizonytalanodás, hogy ha-
tározzanak  meg  egy napot,  amikor  tudatosan  elfogadnak  Engem,  Jézust, 
Uruknak, Megszabadítójuknak, és ezt a napot ünnepeljék úgy, mint újjászü-
letésük napját. 

Ez nem jelenti azt, hogy ők előbb nem születhettek újjá, csupán azt je-
lenti, hogy így meg tudják szüntetni magukban az elbizonytalanodás érzését, 
mivel ahhoz nem kell nagy hit, hogy valaki elhiggye, ha Engem elfogadott, 
akkor újjá is született. 

Az Engem elfogadás egészen biztosan megtörténik olyankor, amikor 
valaki ezt megfogalmazza. Olyan nincs, hogy valaki mondja, és közben ne-
vet magában, mert pontosan ennek ellenkezőjét akarja elérni. E tekintetben a 
gyakorlat már nem is annyira érdekes!

2. Az okosság és az óvatosság mindenkor kötelez! Ezzel önmagatok-
nak tartoztok. A gyilkos vagy tolvaj nem akkor gyilkos, nem akkor tolvaj, 
amikor tettét elköveti, hanem akkor, amikor elhatározta azt. Tehát nem miat-
ta  kellenek  a  különböző  biztosító  berendezések,  hanem  magatok  miatt. 
Vagyis azért, hogy égen-földön igazoljátok: okosak és óvatosak vagytok, te-
hát hallgattatok Rám, Jézusra!
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3. Minden kapcsolat-probléma megkötözöttséget jelez.  Földi életetek 
tele van ezekkel. A földi élet egy véget nem érő szabadságharc! Mindenki 
azért jött a Földre, hogy győztesen kerüljön ki ebből a szabadságharcból. Én, 
Jézus, azért vettem föl e nevet: Isten, a Szabadító, hogy tudatosuljon benne-
tek, és legalább szándékban valósuljon is bennetek a feladatokban való gon-
dolkodás. Tudom, hogy feladataitokban szinte képtelenség elvonatkoztatno-
tok a személyektől, de mégis erre kell törekednetek. Illetve arra, hogy az Én 
személyem gondolkodjék bennetek!

Ne feledd! A Szentlélek képes megnyitni személyemet felétek, és a ti 
személyeteket Felém!
 Megáldalak SZERETETEM, ÖRÖMÖM és BÉKÉM LELKÉVEL!"

******************************************************
2494.
Kérdező: FÉLELEM GYÖTÖR

Alaptalan félelmeim vannak. Mit tegyek ellene?
HANG: "Drága Gyermekem!

Mindig örömmel adok eligazítást annak, aki az Én békémmel akar ta-
lálkozni szívében.

Félelmed részben alaptalan. De csak részben. Azért részben, mert kí-
vülről várod azt  a bizonyosságot, amelyet csak belül,  magadban találhatsz 
meg, és azért is részben, mert szíved szeme, a hit, nincs nyitva olyan gyak-
ran, mint kellene. Valójában mindig nyitva kellene lennie a szíved szemének, 
vagyis mindig élő hitben kellene járnod!

Amíg nem egyértelmű benned az, hogy az Enyém, Jézusé, vagy, addig 
mindig van alapja félelmednek. Ez az alap a kishitűség!

E félelmedet tehát úgy tudod megszüntetni,  hogy elmondod Nekem: 
'Jézusom! Jöjj  szívembe! Kitárom Előtted szívemet,  lelkemet,  egész élete-
met! Hiszem, hogy a Tiéd vagyok! Hiszem, hogy Te, amint mondottad, le-
győzted a világot, pontosan azt a világot, amely ijesztgetni szokott engem. A 
Te erődre hivatkozva parancsolom ezeknek az ijesztgető erőknek, távozza-
nak életemből. Én a Győztes oldalán állok, mert Jézus enyém, és én az Övé 
vagyok!'

Tehát ilyen és ehhez hasonló imákkal, vagy egyszerű "Jézusom szeret-
lek!” fohásszal,  vagy „dicsőség Neked Istenem!” szavakkal  kell  hogy mi-
előbb rádöbbenj arra, hogy te a FÉNY gyermeke vagy, és nem neked kell fél-
ned, hanem tőled kell félniük azoknak akik belülről ijesztgetni próbálnak.
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Előző életedben nagyon felszínesen fogtad föl azt, hogy Isten gyerme-
ke vagy, s ezt a karmikus terheltségedet próbálják szemtelen szellemek tuda-
todban ellened fordítani. De te éppen azért vállaltad e földi életedet, hogy ki-
javítva előző életed kishitűségét,  most nagyon akarod elhinni,  hogy EGY-
MÁSHOZ TARTOZUNK. Én, Jézus, vagyok a szőlőtő, te pedig vagy az Én 
szeretett szőlővesszőm! Nagyon vigyázok rád!

Megáldalak BENSŐ ERŐMMEL és BÉKÉMMEL!
******************************************************

2495.
Kérdező: SAJÁT FELELŐSSÉGEMRŐL, MISÉT MONDATÁSRÓL

1. Mennyire vagyok oka lakótársi kapcsolatom elromlásának?
2. Nem erkölcsi sugallatot mennyire kell komolyan venni.
3. Érdemes misét mondatni egy öngyilkosért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem jó, ha mélyíted magadban a bűntudatot azért, amiért elromlott 

kapcsolatotok. Az pedig főleg nem jó, hogy a Velem, Jézussal még a szentsé-
gi találkozást is fölfüggesztetted, mintha ezzel meg lehetne oldani valamit.

Az kétségtelen, hogy a gyűlölet, amely nem más, mint a másik ember 
megsemmisítésére való kegyetlen törekvés legalább szándékban, teljesen ide-
gen Tőlem. De ezt nem szabad összekeverni a gyűlöletérzéssel, amely általá-
ban vagy egy spontán fellobbant ellenérzés, vagy egy kifejezetten rosszra irá-
nyuló érzés, de nem a személy kegyetlen elpusztítását célozza.

A gyűlölet az egy olyan rosszakarat igenlése, amely hideg fejjel igyek-
szik kitervelni áldozatának elpusztítását. Benned nem ez élt, s ezért helytele-
nítem, hogy nem járultál emiatt szentáldozáshoz.

Mihelyt észreveszitek,  hogy bennetek valami nincs rendben, azonnal 
jöjjetek Hozzám! Hozzám nem kozmetikázottan kell jönnötök, hanem úgy, 
amilyenek vagytok. Akkor tudok igazán segíteni! Aki jól fésülten akar csak 
találkozni  Velem,  az  nem megtérni,  nem megjavulni  akar,  hanem inkább 
meg akarja játszani magát Előttem, mint a 'farizeus és vámos' példabeszéd 
imádkozó farizeusa.

Ha azzal törődsz, hogy Velem legyen egyre mélyebb, egyre gyerme-
kibb a kapcsolatod, akkor a többi magától jön.

2. Nem szabad azokat a sugallatokat komolyan vennetek, amelyek uta-
sításokat akarnak adni. Akkor teszel helyesen, ha ilyen és ehhez hasonló su-
gallatokat egy józan, normálisan gondolkodó, érett embertársaddal megbe-
szélsz. Legjobb erre egy józan pap vagy egy felelősséget hordozó felettes. De 
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semmiképpen sem jó úgy hallgatnod az ilyen sugallatot, hogy egy az egyben 
helyeseld azt. Tudnod kell, hogy állandóan torpedóznak benneteket zavaróál-
lomások!

3. Szentmisét mindig érdemes mondatni, mivel minden olyan szertar-
tás, amely szeretetből és szeretetre irányul, áldást jelent mindenki számára.

Azt pedig, hogy egy öngyilkos hogyan jutott el tettének végrehajtásá-
hoz, egyszerűen képtelenek vagytok felmérni. Ne írjatok le senkit! Szeressé-
tek egymást akkor is, ha bármilyen itt a Földön, és akkor is, ha bármilyennek 
lehet őt elgondolni halála után.

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

2496.
Kérdező: PÁR KÖNYVRŐL KÉRDEZEM A HANGOT

1. "Az égi mester válaszol" c. könyv 143-44. oldalon jelzett
    kijelentések Jézustól származnak?
2. "Aranyhíd" c. kiadvány 52-55. oldalak Jézustól vannak?
3. N.N-nek a könyvet ajánló levelében lévő jézusi idézetek 
    Jézustól vannak?

HANG: "Kedves Barátom! 
Nagyon örülök kérdéseidnek, mivel nem egy könyvről, nem egy sze-

mélyről vagy csoportról, hanem meghatározott kijelentésekről kérsz Tőlem, 
Jézustól, véleményt. 

Mindaz, amit eddig mondottam, és ezután is mondani szándékozom a 
HANG-könyvek által, csak akkor és addig mondhatók Tőlem, Jézustól, szár-
mazóknak, amíg legalább magjában szinkronban vannak az evangéliumaim-
mal, amelyekben mint mondottam, mindent átadtam nektek, ami az Atyától 
Részemről átadható számotokra (János 17;14). 

Igaz, mondottam azt is, hogy még volna sok mondanivalóm, de most 
nem bírnátok elviselni, de ezeknek átadása is magjában megtörtént. Voltam 
annyira okos és bölcs, hogy ezt meg tudjam valósítani! A médiumom tehát 
nem csalhatatlan! Csak annyiban hiteles, amennyiben vállalja a lemérettetést 
az evangéliumaim mérlegén. Ennyit a HANG-könyvek médiumáról.

Pál apostol mond ugyan olyat az ő evangéliumáról, hogy aki mást hir-
det, az átkozott legyen (Gal 1;9), de e kijelentésétől ÉN, Jézus, elhatárolom 
Magam!

Térjünk hát rá kérdéseidre. Az természetes, hogy nem írom le a jelzett 
oldalakat, mert akit érdekel, az úgyis utánanézhet.
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1. Egy Általam nagyon szeretett és sok kegyelemmel ellátott személyek 
szemléletét kell most mérlegre tennem.

Való igaz, hogy hirdetnetek kell e világ közelgő végét. Sőt, azt kell hir-
detnetek, hogy Velem már el is érkezett ennek a mulandó világnak a vége. 
Én, Jézus ezt így fejeztem ki: "Betelt az idő" (Márk 1;15)! 'Összefogni, sze-
retetben együtt élni', ez mind igaz és szent. Szinte végig az egész oldal azt 
sugallja, hogy térjetek meg, és vállaljátok, hogy mint 'apró magvak' nekem 
tetsző fává növekedve hozzatok bő termést.

De van a végén egy bevágás, amelyben esküre szólítja fel hallgatóit a 
médium. Ez bármennyire is jó szándékkal történt, bármennyire csak az álta-
lánosan elterjedt, a felszínt erősebben fodrozó, átlagnál valamivel nagyobb 
elkötelezettség kifejezését is akarja jelenteni, ehhez Nekem, Jézusnak, sem-
mi közöm nincs! Nincs, mert nagyon félreérthető, nincs, mert szöges ellen-
tétben áll azzal a parancsommal, hogy soha, semmire ne esküdjetek! E kije-
lentéstől teljesen elhatárolom Magam! Vigyázzatok!

Egyértelműen és mindenre kiterjedően mondottam,  hogy semmire és 
soha ne esküdjetek (Máté 5;34)! Igaz, Engem megesketett a főpap, s e kíván-
ságára adott válaszommal lettem méltó a halálra (Máté 26;63)! De Én soha 
senkit meg nem eskettem, és nem is fogok soha senkit felszólítani eskütétel-
re! Az ilyen felszólítás a kaszárnyák világa, na meg azoké a főpapoké, akik 
okot keresnek arra, hogy Engem, Jézust, halálra ítélhessenek! 

Még annak is ellene vagyok, hogy a jóra fogadalmat tegyetek, mert a 
jónál elvben mindig lehet jobb! Még attól is tartózkodtam, hogy olyankor es-
küt tegyenek Mellettem tanítványaim,  amikor saját  szemükkel láthattak és 
fülükkel hallhattak! Hogy is kérhetnék esküt olyankor, amikor még tükör ál-
tal homályban láttok, tehát tévedhettek, tehát állandóan ki vagytok téve an-
nak,  hogy méreg keveredik abba a  mézbe,  amelyre esküt  tettetek!  Vagyis 
arra, akit nem láttok, hogy Én volnék, érzékszerveitekkel csalhatatlanul nem 
tapasztalhattok,  hogy Én volnék,  csak úgy gondoljátok,  hogy Én vagyok! 
Hogy is kívánhatnék ilyet, amikor még akkor sem kívántam, amikor csalha-
tatlanul megtapasztalhattak?! Tiszta ostobaság lenne Részemről nagyobb el-
köteleződést követelni egy részetekről bizonytalanabbra, mint az egyértelmű 
biztosra. Ne tegyétek! Ne esküdözzetek!

Semmiképpen sem szabad rossz szándékot feltételezned a médiumról, 
de ez az esküre történt felszólítás nem Tőlem van! Amint nem Tőlem volt 
Pál apostol átkozódása sem!

2666.



2. Ami az említett kiadvány 52-55. oldalán található kijelentéseket ille-
ti, hát ezekről elmondottam már evangéliumomban, hogy majd látni fogjátok 
az  Emberfiát,  amint  eljön  az  ég felhőin  nagy hatalommal  és  dicsőséggel 
(Máté 26;64). E kijelentésemnek kibontását különböző módon lehet megfo-
galmazni, de az biztos, hogy itt és most kell megtérnetek akkor is, ha a ti idő-
számításotok már messze túlhaladta a kétezer évet.

Én médiumaimnak valóságot közlök, és nem szavakat. Az ő feladatuk, 
hogy képzettségük, irányultságuk, érdeklődésük, koruk, tapasztalatuk, adott-
ságaik és egyéb körülményeik alapján tördeljék mondatokká azt a valóságot, 
amit eléjük, beléjük vetítek.

3. Ami pedig a könyv ajánlásában idézett gondolatokat illeti, azt János 
evangéliumában szintén elétek tártam, amikor megígértem, hogy el fogom 
küldeni nektek azt a Vigasztalót, aki eszetekbe fogja juttatni mindazt, amit 
elmondottam nektek (János 14;26). 

De arra ne várjon senki, hogy valami tölcsérrel különleges tudáshal-
mazt fognak a fejébe önteni. Nem! A Velem való személyes kapcsolat ami-
lyen nehéz, olyan egyszerű. Naponta el kell fogadnotok Engem, Jézust, Ura-
toknak,  Megszabadítótoknak,  és  szándékolnotok  kell  azt  az  új  parancsot, 
amelyet ugyancsak János evangéliumának  13;34 részében megtalálhatsz.

Ha valakit fellelkesítenek az említett ajánlásban található gondolatok, 
az nagyon jó! De aki éli a maga csendes, szeretetben áldozattá váló életét, 
mint a kalkuttai Teréz anya és leányai, az még jobb, mert bármikor jön el föl-
di életetek vége, az ilyen lelkülettel feltétlenül a legjobban jártok!

Az Én Lelkem elsősorban nem a rendkívüliség lelke, hanem a REND 
lelke. Tegyetek rendet magatokban! Ha ezt megtettétek, akkor a körülöttetek 
lévő világ rendjét bízzátok nyugodtan Rám. Soha nem az lesz a legfonto-
sabb, legdöntőbb számotokra, amit magatokon kívül láttok, hanem az, amit 
magatokban hordoztok!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2497.
Kérdező: FELELŐS VAGYOK MÁSOKÉRT?

1. Felelős vagyok anyám haláláért?
2. Miért szégyellem a származásomat?
3. Miért bujkálok el a problémák elől? Meg akarok térni!

HANG: "Kedves Barátom!

2667.



1. Erre a Földre mindenki úgy születik, hogy egyszer ezt a földi életét 
be is kell fejeznie! Eddig ez még mindenkinél így történt. Ez alól édesanyád 
sem kivétel.

Édesanyád halála nem a te viselkedésednek, szeretetlenségeidnek a kö-
vetkezménye,  habár  a  szeretetlenség mindig romboló  hatású,  hanem saját 
szabad döntésének beteljesedése, amelynek gyökere részben túlmutat a földi 
életen. Így édesanyád haláláról nem tehetsz. Mindenki csak önmagáért felel! 
Hidd el, halálba nem az segít valakit, ha nem szeretik, hanem az, ha az illető 
nem tud szeretni. (Természetesen a parancsra vagy egyéb gyűlölködésből tör-
tént gyilkosságokra ez így nem vonatkozik. Bár ilyen esetben sem jár rosszul 
az, aki Istent szerető). Mert aki nem tud szeretni, az boldogtalan. A boldogta-
lan ember pedig nem sziklára épít. Ezt már édesanyád is tudja. Ő már úton 
van Felém.

2. Származását az szégyelli, aki többre tartja magát annál, mint ami va-
lójában, és fél attól, hogy származása miatt hátrányba kerül másokkal szem-
ben.  Magyarul:  hiúsági  komplexusa  van!  Vagy pedig  nincs  hite,  és  ezért 
gyarló emberek  döntésétől  várja  saját  életének benső rendezését.  Bárhogy 
van, úgy tudod oldani, hogy elkezdesz Velem, Jézussal, foglalkozni, és egyre 
kevesebbet magaddal. Ha nem arra teszed a hangsúlyt, hogy mi van veled, 
hanem arra, hogy mi van Velem! Ezáltal kezd átalakulni a gondolkodásod az 
Én szándékom szerint. Erre hívtam fel figyelmeteket nyilvános működésem 
kezdetén (Márk 1;15).

Születésed  előtt  olyan  földi  sorsot  választottál  magadnak,  amelyben 
azokat a szeretetlenségeket, amelyeket lelked mélyén hordozol, tudod oldani. 
Ennek a szeretet-rehabilitációnak vetetted alá körülményeidet, s ennek része 
származásod is! Ezért ne szégyelld azt a döntésedet, amit a legnagyobb jó ér-
dekében hoztál! E legnagyobb jó az, hogy megtanulj szeretni, és tudj máso-
kat is megtanítani szeretni!

Hidd el, számodra nem az a döntő, hogy honnan származol földi érte-
lemben, hanem a nyitottságod a meglátott jó felé! Ha ezt tartod szem előtt, 
akkor egyszer még büszke is leszel arra, hogy honnan indultál el! Légy állha-
tatos, kitartó!

3. Azért bújsz el problémáid elől,  mert még úgy érzed, hogy elbújni 
könnyebb, mint szembesülni velük. Ez csak rövid távon hoz valami látszat-
eredményt, de megoldást sohasem! Te ezt már tudod és érzed is, hogy ez a 
bújócska magad körül  sehová sem vezet.  A megoldatlan  problémáid  nem 
mások, mint olyan gondolatok, cselekedetek, amelyeket nem lelkiismereted 
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szerint,  tehát nem Rám hallgatva tettél.  Olyanok, amelyeket lelkiismereted 
ellen tettél vagy teszel, tehát Ellenemre. Éppen ettől probléma! Ha elhinnéd 
azt, hogy Én benned élek és érted élek benned, ha elhinnéd azt, hogy Én le-
győztem azt a világot, amely árthat neked, akkor elhinnéd azt is, hogy Rám 
hallgatni érdemes! Ha szembesülsz magaddal, akkor Velem találkozol, mert 
én valóban az IGAZSÁG vagyok, aki képes megszabadítani téged minden 
ártó erőtől.

Kedves Barátom! Most kapaszkodj meg! Te már szinte meg is tértél! E 
határozott szándékod Tőlem, Jézustól, van! Igen. Én már régóta várakozom 
szíved előtt, és várom, hogy befogadj Engem, Jézust, az életedbe. A türelem 
másik neve szeretet. Ez ellen sokáig harcolnod nem lehet. E harcban nincs 
vesztes, csak győztes!

Fogadj el Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, mert Velem a 
Mennyország költözik a szívekbe. Én legyőztem a halált és minden megkötö-
zöttséget!  Általam  tehát  megszabadulsz  minden  megkötözöttségedtől,  ha 
szeretni akarsz úgy, ahogy Én tanítottam ezt. De a jó szándék bármennyire is 
alapfeltétele annak, hogy valaki Hozzám tartozzon, önmagában kevés! Olyan 
cselekedetekké kell váltanod a mindennapi életben, amelyek tanúságot tesz-
nek arról, hogy nyitott vagy a meglátott jó felé, és ezért minden gyalázatot 
vállalsz.

Az alázat édestestvére a megtérésnek. Nélküle nem MEGtérésről, ha-
nem Eltérésről van szó!

Válaszd az ÉLETET! Fogadj el ÚT-nak Engem! Így akkor fogadsz el 
Engem, ha szándékom szerint akarsz élni. A szándékom szerinti élet pedig 
kiolvasható a négy evangéliumból. De a reggeli és az esti imáidban is napra 
készen lebontva el tudom mondani neked, hogy mit várok tőled, ha párbe-
szédimában fordulsz Hozzám, Jézushoz! 
   Megáldalak az ALÁZAT és a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
2498.
Kérdező: TISZTÁN AKAROK LÁTNI!

Uram! Mit tegyek? Mert a ködösítés senkinek sem használ!
HANG: "Drága Gyermekem!

Két ellentétnek tűnő kijelentést is mondhatnék. Az egyik úgy hangzik, 
ahogy már egy tudós szentnek is ajkára adtam: 'Szeress, és tégy, amit akarsz!'

A  másik  kijelentésem pedig  így hangzik:  Nincs  igazad,  amikor  azt 
mondod, hogy a ködösítés senkinek sem használ. Nincs igazad azért, mert 
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amit te ködösítés alatt értesz, az lehet tapintat is, lehet bölcsesség is, és lehet 
olyan várakozni tudás is, amely egy gyékényen árul a szeretettel.

Kétségtelen,  hogy semmi  sincs,  ami  előbb-utóbb ki  ne tudódna.  De 
azért ez az előbb-utóbb nem mindegy! Gyakran van úgy, hogy akik gyorsan 
akarnak tiszta  vizet  önteni  a pohárba,  többet  ártanak,  mint  használnak az 
igazságérzetükkel. 

Ahhoz, hogy valaki jól lásson, nem tanácsos mindjárt a beteg szemű 
embert kivinni a tűző napra. Az, amit te ködösítésnek mondasz, lehet araszo-
lás, lehet adagolás,  lehet  fokozatosan történő megvilágítás  is.  A földi élet 
ilyen. Csak a Holdon és minden olyan égitesten, bolygón van az, hogy a sö-
tétből átmenet nélkül történik a világosság, ahol nincs levegő! De ezeken az 
égitesteken NINCS ÉLET!

Az ÉLET nem fekete-fehér színekből áll! Hát ennyit  a ködösítésről. 
Üzenetem most ennyi! 
    Megáldalak a FELELŐSSÉGVÁLLALÁS BÁTORSÁGÁVAL és 
                                       TÜRELMÉVEL!"

******************************************************
2499.
Kérdező: KI FELEL FÉRJEM HALÁLÁÉRT?

Felháborított a férjem halálával kapcsolatban tapasztalt 
hanyagság azok részéről, akiket felelőseknek gondolok a 
haláláért.

HANG: "Drága Gyermekem!
Köszönöm, hogy megosztottad médiumommal lelki fájdalmadat, bána-

todat, amely férjed halálával kapcsolatban ért.
Tagadhatatlan, hogy a benneteket körülvevő világ soha nem Mennyor-

szág, szinte mindig pokol, sőt a poklok pokla. Talán nem is a halál ténye ez, 
ami a legjobban fáj a gondolkodó embernek, hiszen mindannyian halálra ítél-
ten születtetek, és csak idő kérdése, hogy ez mikor következik be. Inkább a 
"hogyan"-ja  az,  ami  nyugtalanító,  sőt  gyakran felháborító.  Ezt  még Én,  a 
Földre lejött Isten Fia, Jézus, is átéltem, s ezért mondottam: "Ha lehetséges, 
múljék el Tőlem e pohár!" 

Szinte minden ember halálában van valami bizonytalansági tényező, és 
ez áll a "hogyan"-ra is. Minden ember, amíg a Földön él, vágyik arra, és jog-
gal vágyik arra, hogy valami gyógyírt találjon lelki sebeire.
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Egyetlen mondatban két gyógyírt tudnék említeni. E mondat így hang-
zik:  "Mi ez,  az  örökkévalósághoz képest!?" Vagyis a jóban az a rossz,  a 
rosszban az a jó, hogy minden mulandó! Ilyen a földi élet!

Bár az ember igazságérzete nem tudja átlépni azt az igazságtalanságot, 
amelyet más emberek hanyagsága, nemtörődömsége által okozott lelki sebek 
jelentenek, de azt is tudja mindenki, hogy sem a nyugtalanság, sem a gyűlölet 
nem adhat megoldást. Itt most nemcsak arról van szó, hogy azt, aki meghalt, 
sem nyugtalansággal, sem az igazságérzet ápolásával nem lehet visszahozni 
a földi életbe.

Itt arról van szó, annak az igazságnak tudomásulvételéről, hogy azok, 
akik előttetek elmentek, várnak reátok, és boldog békében csak akkor tudtok 
találkozni majd velük, ha már itt a Földön békét teremtettetek a szívetekben. 
Ha vállaltátok azt, hogy az igazság rendje helyett az irgalom rendjébe helyez-
zétek át  szívetek-lelketek minden háborgását.  Vagyis az igazságérzet  által 
diktált döntést átengedjétek Nekem, Jézusnak, aki azt mondottam: "Én va-
gyok az igazság!"

Gyermekem! Neked nem vigasztaló szavakra van szükséged, hanem 
HITRE! Arra a hitre, amellyel képes vagy megtalálni, meglátni saját szíved-
ben azt az ERŐFORRÁST, Aki nem más, mint az élő, végtelenül szerető Is-
ten. Igen, az az Isten, Aki számon tartja hajatok szálait is, Aki azt szeretné, 
ha vállalnátok azt a gondolkodás-átalakítást, amely által nemcsak tudomásul 
vennétek, hogy többet értek a verebeknél, de azt is, hogy az istenszeretőknek 
minden javára válik, azt is, hogy az Isten a körülményeknek is az Istene, ha 
engeditek megvilágosodni magunkban azt, hogy Isten édes gyermekei vagy-
tok.

Szeretném, ha erősödni akarnál a HITBEN, s felismernéd azt, hogy a 
földi és örök boldogságotok alapja nem a jogi igazságban, hanem az erkölcsi 
igazságban, tehát az irgalom rendjében található. Ezt senki és soha meg nem 
változtathatja!

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

2500.
Kérdező: FONTOS TANÁCSOKRA VAN SZÜKSÉGEM

1. Iránymutatást kérek további munkámra!
2. Kell válaszolnom egy fontos levélre?
3. A mostani állapot is "saját" akaratilag működik csak?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Egy ilyen általános kérdésre, mint amilyet feltettél,  csak általános 
választ tudok adni.

Irány az örök élet. Tehát a mérleg, amelyre a jelent föl kell tenned, az e 
kérdésre adott válaszod az irány: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”

2. Minden olyan levélre válaszolni kell, amely nem otromba, nem bán-
tó sem külsőleg, sem tartalmában. Ha valaki levelet kap, akkor a saját józan 
eszére hallgatva el tudja dönteni, hogy milyen a lelkülete annak, aki a levelet 
írta, s így el tudja dönteni azt is, hogy van vagy nincs értelme annak, hogy 
válaszoljon.

Az elv tehát ez: Minden levélre illő válaszolni, kivéve az otromba, bár-
gyú levelekre.

3. Amíg valaki józan eszének birtokában van, addig felel döntéseiért, 
tehát működtetnie kell akaratát. A józan ész birtokában működő akarat azon-
ban sohasem önálló! Ha jó szándék itatja át, akkor Lelkem áldása kíséri még 
akkor is, ha téved. Lelkem jelenlétét pontosan az jellemzi, hogy tévedhető-
nek tudja magát az, aki így dönt, s hajlandó megváltoztatni, sőt szembefor-
dulni előző döntésével, ha értelmesen igazolva látja, hogy tévedett. A konok, 
merev, rugalmasság nélküli emberek lelkük mélyén soha nem jó szándékú 
emberek!

A nem jó szándékú emberek sem "csak maguk" működtetik akaratukat. 
Az előbb említett  konok,  merev,  rugalmasság nélküli  emberek lelkében a 
"mégis nekem van igazam", az "úgyis nekem van igazam", tehát a javulni, 
pozitív irányban fejlődni nem akarás ördöge áll.

Légy szerény és alázatos, és megkapod az ÉLET koronáját!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2501.
Kérdező: EGY ÉLMÉNYRŐL ÉS KÉT ÁLOMRÓL

1. Egy élményem következményeiről 
2. Egy (két) álomról

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A te benső kiüresedési élményed, bármennyire kellemetlen állapotot 

éltél  meg ezzel  kapcsolatban,  biztos  jele annak, hogy Isten adományokkal 
akar ellátni téged. Amit te megéltél, azt  lelki szárazságnak hívják. Kegyet-
lennek tűnik, pedig nem történik ilyenkor más, mint az, hogy Isten elveszi, 
visszavonja tőled azokat az ajándékait, amelyeket addig életed értelmének, 
örömforrásának éltél meg. 
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Olyan ez, mint mikor egy anya naponta ad ajándékokat gyermekének, 
és a gyermek ezeknek nagyon örül, s szinte öröme egyetlen forrásának éli 
meg ezeket az ajándékokat. De ha az anya azt akarja, hogy ne az ajándékait, 
hanem magát az anyát szeresse a gyermek, és azt élje meg, hogy öröme forrá-
sa maga az anya, akkor nem ad ajándékot, hanem várja, hogy ne az ajándéko-
kért, hanem önmagáért szeresse a gyermek az anyját. 

Így van veletek az Isten is. Megvonja ajándékait, hogy önmagáért sze-
ressétek a SZERETETET. Egy ilyen lelki szárazságban nem marad más iga-
zolása annak, hogy szereted az Istent, mint a HŰSÉG!

E hűség következménye, hogy különböző képességek, amelyek egyben 
felelősséggel is járnak, kezdenek működni abban, aki hű marad a jó érzést 
biztosító ajándékok elmaradása után is

Kérd gyakran, akár rendszeresen a bölcsesség adományát, hogy azt a 
szerepet, amely a lelki  szárazság után kiformálódik benned, egyre jobban, 
tisztábban és eredményesebben tudd megélni.

2. Álmod, álmaid, azt akarja érzékeltetni veled, hogy a szeretet a föl-
dön nemcsak élvezet, hanem áldozat is. Főleg áldozat! 

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

2502.
Kérdező: ÁLLATBARÁT VAGYOK

1. Szeretnék rendet teremteni magamban, hogy gyógyuljak!
2. Anyám álmának van üzenete számomra?
3. Az állatokat miért nem kell segítenünk?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Örülök kívánságodnak! A testen jelentkező tünetek pontosan azért 

jelentkeznek, hogy fölhívják figyelmeteket egy benső, mélyebb problémára, 
vagyis a lélek állapotának felülvizsgálatára. Olyan a test, mint a repülőgép 
műszerfalán a kijelző  tábla.  Ezen lehet  észlelni,  ha valami  rendellenesség 
van a gépezetben. Rendellenesség! Tehát rendet kell teremteni. Ennek feltét-
len feltétele a vizsgálat  !   

Egyszerűsödnöd kell! Ennek útja-módja az, hogy amire eddig túl nagy 
hangsúlyt tettél, a látszatra, erről le kell oldódnod. Szinte arra kellene töre-
kedned, hogy ne is vegyenek észre mások. E téren nem kell tartanod attól, 
hogy túlzásba esel!  Olyan állapotot  kell  valahogy kialakítanod magadban, 
amelyben azt éled meg, hogy az sem baj, ha foglalkoznak veled, az sem, ha 
nem foglalkoznak veled. Neked sem szabad az alázatot köntösnek használ-
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nod a benned feltörekvő felületes, hiúsági vágyak eltakarására, hanem arról 
kell szilárdul meggyőznöd magad, hogy a te értéked Én, Jézus, vagyok ben-
ned! Én pedig annál nagyobb hangsúlyt tudok kapni benned, minél egysze-
rűbben és egyértelműbben háttérben tudsz maradni. Nagy munka ez, nagy és 
fenséges, nehéz és az önlegyőzések sorozatát kívánó feladat, de a te lelked 
fejlődését csak így tudom biztosítani!

2. Ha Én üzenni akarok neked, akkor közvetlenül teszem ezt. Ennek el-
fogadása is csak akkor lehetséges számodra, ha lemondasz a felszín kozmeti-
kázásáról. Még médiumom által is csak bizonyos keménységgel tudok meg-
felelő benső megrendülést előidézni nálad, hogy ennek következtében helye-
sen tudjalak kiábrándítani a felszínből.

3. Az állatoknak nincs erkölcse. Csak ti vetítitek az állatokra azokat az 
erkölcsi tulajdonságokat, amelyek benneteket minősítenek. A bolha és a tetű 
semmivel sem rosszabb állat, mint a pacsirta, amelyik az előbbieket megeszi. 
A kullancs ragaszkodóbb, mint bármelyik állat, mint bármelyik kutya. Mégis 
az egyikre azt mondjátok, hogy tenyészteni kell, a másikra pedig azt, hogy 
pusztítani kell. Pedig amelyiket tenyésztitek, az nem jobb, amelyiket pusztít-
játok, pl. légy, szúnyog, bolha, poloska, kullancs, stb., ezek nem rosszabbak. 
De mégis az egyik jobb, t.i. nektek, a másik rosszabb, t.i. nektek. Amelyik 
jobb, azt pártoljátok, amelyiket rossznak minősítitek, azt elvetitek.  Magad is 
megdöbbennél,  ha  látnád,  hogy egy-egy lélegzetvétellel  hány állatot  ölsz 
meg! De ha látnád, akkor sem azzal a tudattal járnál az utcán, hogy te álla-
potszerű gyilkos vagy! Ha mégis így járnál, akkor a bolondokházában volna 
a helyed.

Aki úgy gondolja, hogy az állatot is szeretni kell, az teljesen elvétette 
az irányt! Csak a felszínen tud élni, gondolkodni, létezni. Csak Istent és em-
bert kell szeretnetek! A többit ennek érdekében kell használnotok!

                    Nagyon szeretlek, és megáldalak a
                        JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2503.
Kérdező: FORDÍTHATÓ JÓRA A HARAG?

1. Vállalhatok-e nagy beruházást saját érdekemben?
2. Fel tudom-e jóra használni a bennem felmerülő haragot?

HANG:  "Kedves  Barátom!  Mindkét  kérdésedre  válaszolhatnék  egyszerű 
igen-nel, de ez félrevezetne téged.
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1. Amire komoly összeget akarsz fordítani, az csak akkor fogja meg-
nyugtatni a lelkedet, ha ugródeszkának használod azt, amit vásárolni akarsz. 
Természetesen az Isten és embertársaid irányában megélt szeretet kell hogy 
vezessen ebben. Ha csupán öncélúan kényelmet akarsz, és ezt akarod kine-
vezni benső békének, akkor az egész életednek nincs semmi értelme! De te 
nem ezt akarod. Te magadat is eszközként akarod odaadni másoknak Értem, 
és ehhez akarod megteremteni magad körül a terepet. Ha ez így van, akkor 
áldásom kíséri további életed!

2. A benned gyakran felébredő haraggal kapcsolatban csak abban az 
esetben mondhatnék igen-t,  ha szent haragnak lehetne elnevezni  a benned 
felmerülő haragot. Egy harag akkor szent, ha a jó megtételére sarkall. Ilyen 
volt az Én haragom akkor, amikor a béna kezű embert meggyógyítottam az 
Engem rosszindulattal figyelő farizeusok előtt (Márk 3;5).

Általában a harag arra való, hogy megfelelő önismeretre jusson a ha-
ragvó, és megfelelő önfegyelemmel győzze le indulatát. Erre törekedj!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2504.
Kérdező: ZAVART VAGYOK

1. Meg vagyok zavarodva.
2. Megváltozott az értékrendem.
3. Segítségre van szükségem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az inárcsi hóvégi istentiszteleten s az azt követő beszélgetésen hal-

lottak megérintették a lelkedet. Megérintette az Én lelkem tanításának szere-
tettől áthatott értelmének sugárzása. Ez a sugárzás valódi kérdések felkérésé-
re indít minden lelket, aki Lelkemből meríteni kíván. Ezek a kérdések tükör-
ként állnak előtted, hogy benne magadat szemlélve felismerd önnön életed 
értékeinek hiányosságait. Ehhez a vizsgálódáshoz Én, Jézus, adom a világos-
ságot. Rajtad múlik, hogy ebben a vakító világosságban, amelyben minden 
halvány, sötét folt élesen rajzolódik ki, az igazsággal akarsz-e szembesülni.

Te istenfélő embernek tartod magad. Az igazság az, hogy olyan Isten, 
akitől félni kell, nincs! Ezért van, hogy a te életed zűrzavarát vele nem is tu-
dod megoldani! Én, az evangélium Jézusa, nem a félelmetes, büntető Isten 
vagyok. Én az irgalmas szeretet Istene vagyok, aki benned élek! Az igazság 
az, hogy míg te a médiumomat tiszteletre méltó tisztelendőnek szólítottad, 
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annyira mégsem tisztelted meg a tisztelendő urat, hogy tisztességesen, olvas-
ható módon írd meg kérdéseidet.

Látod, ilyen világosság vagyok Én!
2. Megváltozott az értékrended? Ha az értékrended az Én irányomban 

megváltozott volna, úgy nem lennél megzavarodva.
Az  igazság az, hogy megingott az értékrended, mert a régi már nem 

használható, hiszen életed problémáit, melyek előtt tehetetlenül állsz, ennek 
segítségével nem tudod megnyugtató módon kezelni.

Megsejtetted, hogy a lelki békét okozó értékrend Rajtam kívül nem lé-
tezik, csak Rajtam belül! Ez a számodra még ismeretlen, új értékrend pedig 
még nem épült beléd. Ezek az értékek csak az Általam kért gondolkodás-át-
alakítással szerezhetők meg. 

Ennek a gondolkodás-átalakításnak lesz a következménye az újjászüle-
tésed. Ez a gondolkodás-átalakítás viszont csak nagyon kemény és elszánt 
szellemi munkán keresztül érhető el, melynek feltétlen feltétele a nyitott szív 
és a nyitott értelem Felém!

Ha mindez adva van, akkor ott találsz az ajtóban. Az ajtódban állok és 
kopogtatok (Jel 3;20). Várok arra, hogy ne csak úgy csinálj, mintha ki akar-
nád nyitni azt az ajtót, hanem nyisd is ki! Nyisd ki, mert csak így tudunk ta-
lálkozni, Én és te!

Ahhoz, hogy tudd, ki az, aki kopogtatott, meg kell ismerned Engem. 
Engem az evangéliumaimból és a HANG-könyvekből ismerhetsz meg első-
sorban. Én ismerlek téged, hiszen létbentartó módon, sőt boldogító módon 
benned élek, Én tartalak életben. Már csak arra várok, hogy te is megismerj 
Engem. Vegyél Engem komolyan! Annyira komolyan, hogyha Evangéliumra 
van szükséged, vedd a fáradságot, és magad szerezd be azt. Úgy tudom, or-
szágotokban ez nem ütközik akadályba. - Még -.

A komoly munkának az eredménye a fejben levő REND, amely a lelki 
békét eredményezi. Ezért neked is meg kell dolgoznod, mert a munkád a bi-
zonyíték a szándékod komolyságát illetően. Az az értékrend pedig, mely té-
ged boldogságra vezet, az Én magam vagyok! Az IGAZSÁG (János 14;6)!

3. Nyitottá válásodnak ez az első lépcsőfoka. Ezen a lépcsőfokon felis-
merted s bevallottad magadnak és Nekem, hogy segítség nélkül nem tudsz 
kilábolni abból a zűrzavarból, melybe eddigi életed torkollott.

A következő lépcsőfok, melyre lépned kell, a fejedben való rendterem-
tés. Kérdéseid zuhataga, s kétségbeesett  segélykiáltásod is azt jelzik, hogy 
rendet szeretnél tenni a fejedben. Ezt szeretném Én, Jézus is, de a te munká-
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dat neked kell elvégezned! Nagy a tét, tehát a munka is nagy, ami reád vár, 
amelyet helyetted senki el nem végezhet!

Te Tőlem várod az irányítást, hogy életedet így vagy úgy folytasd, pe-
dig az igazi kérdés az, hogy miért folytasd így vagy úgy. Erre viszont neked 
kell válaszolnod, mert a döntéseid felelősségét nem háríthatod Rám, Jézusra! 
Én szeretlek téged annyira, hogy nem kíméllek meg a döntéseid következmé-
nyeitől.

Nem élhet senki könnyebb életet, mint Én, aki minden tettéért, gondo-
latáért, mondatáért vállalta a felelősséget, akár a kereszthalál árán is.

Előtted is ÚT-ként állok. Csak rajtad múlik, hogy rátalálj s rálépj. Eh-
hez erőforrásként is rendelkezésedre állnak az evangéliumaim, a HANG-kö-
tetek, a Rólam való beszélgetések lehetőségei és a józan értelem.

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2505. 
Kérdező: TŰRŐKÉPESSÉGÜNK HATÁRÁN VAGYUNK!

Fiam már öt éve beilleszkedési, önértékelési problémákkal,
fóbiákkal, stb. küzd, s mi a férjemmel már tűrőképességünk 
határán vagyunk.

 HANG: " Drága Gyermekem!
 Nagyon örülök, hogy Hozzám fordultál problémáddal. Te magad írod, 
hogy már orvosok, természetgyógyászok sora van mögöttetek eredmény nél-
kül.  Nem is  lehet másképp,  hiszen számotokra egyetlen megoldás létezik, 
mégpedig mindhármatok számára: ÉN!!! Számodra is, fiad, férjed számára 
is. Azt írod, 'Isten nem akarhatja, hogy mind a hárman tönkremenjünk'. Le-
het, hogy megbotránkozol azon, amit most mondani fogok neked, de ez az 
igazság. Isten, természetesen nem akarja, hogy tönkremenjetek, de kénytelen 
megengedni, ha nem Benne, Bennem keresitek a megoldást. Természetesen 
nem feleltek egymásért, mindenkinek külön-külön egyénenként kell Hozzám 
megtérnie.  Aki  ezt  teszi  közületek  lelke  legmélyéből,  őszinte,  elkötelezett 
szándékkal, az nem fog tönkremenni közületek,  sőt csakis lelkének javára 
fog válni ez az egyébként 'áldatlan' állapot.

Neked arra van szükséged, hogy sokkal komolyabban elhidd: Én min-
dig enyhíteni tudom szíved fájdalmát, Én benned élek, ha befogadtál Engem, 
tehát az Én erőmre mindig számíthatsz, az Én szívbékémet mindig átveheted 
Tőlem. A te boldogságod nem függhet fiad állapotától, magatartásától. A te 
boldogságod csak azon múlik, hogy mennyire tudsz Velem valóban élő, éle-
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ted  minden  percét  kitöltő,  meghatározó  kapcsolatot  kialakítani,  és  hogy 
mennyire tudod meglátni és átélni hálaimáid következtében azt, hogy mennyi 
jót adok neked folyamatosan. Határtalan a nagylelkűségem, de ennek meglá-
tására a saját életedben neked kell kinyitnod szíved szemeit, és ezt a nyitoga-
tást éppen a hálaimák szolgálják nagyon intenzíven. Tudj szívből hálát adni 
fiad állapotáért! Ne feledkezz meg arról, hogy neked nem fiadért, hanem Ér-
tem kell élned!

Leveled alapján fiad értelmi képességeivel nincs semmi baj. Akkor el 
tudjátok magyarázni neki, hogy számotokra mekkora teher a viselkedése, és 
hogy csak akkor maradhat otthon nálatok, ha ő is minden tőle telhetőt meg-
tesz javulása érdekében. Fiad nem uralkodhat rajtatok, és nem rendelkezhet a 
ti tárgyaitok felett, nem dobálhatja ki, semmisítheti meg azokat. Nem tarthat 
benneteket sakkban!
     Fiad számára is csak Én lehetek a megoldás! Amíg nem fordul Hozzám, 
és nem fogad el Engem Urának, Megszabadítójának, addig senki nem tud 
rajta érdemben és tartósan segíteni. 
Amíg nem kezd el Velem foglalkozni, amíg a 'Sátánnal viaskodik', addig te-
hetetlen vagyok vele szemben. Fiad pedig Nélkülem a Sátánnal szemben te-
hetetlen, vagyis teljesen esélytelen. Neki nem a Sátánnal kellene küzdenie 
(foglalkoznia), hanem a Velem való kapcsolatot kellene beépítenie az életé-
be, mert Velem mindenre képes lenne, mert ha Velem, Bennem élne, és Én 
benne, akkor a Sátán nem tudna vele mit kezdeni. Én ugyanis legyőztem őt, 
erősebb vagyok nála, tehát akiben Én élek, attól fél a Sátán. Ne menjetek 
bele abba,  hogy ti  saját  erőtökre támaszkodva harcba szálltok  a Sátánnal, 
higgyétek el, egy ilyen viadalban csak vesztesek lehettek! Adjátok át magato-
kat teljesen Nekem, és akkor a Sátán már hiába ólálkodik körülöttetek, ti az 
angyalaim védelme alatt álltok. Nagyon fontos, hogy ezt az önátadásotokat 
Nekem naponta  újítsátok  meg újra  és  újra,  sőt  akár  napközben  többször, 
hogy a lelketeket ez teljesen átjárja, hogy egy pillanatra se feledkezzetek meg 
arról, kiéi is vagytok. 

Ha fiad napra készen olvas, figyel, mindent átgondol, tehát érdeklődő, 
akkor  megpróbálkozhatsz  azzal,  hogy a  HANG-könyveket  a  kezébe  adod 
(eddig már 23 kötet jelent meg). Én szólok e könyvekben hozzátok, és ha fi-
gyelmesen, elmélyülten, átelmélkedve olvassátok, akkor szinte észrevétlenül 
kezd átalakulni a gondolkodásotok az Én szándékom szerint.

Hiába keres magához hasonlót  fiad,  aki  őt  megértené,  az  megoldást 
úgysem nyújtana neki, legfeljebb csak 'megértegetnék' egymást egy helyben 
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toporogva.  Én mindig örömmel  veszem,  ha Velem megosztja  gondolatait, 
problémáit, és Én mindig kínálok igazi megoldást. Úgy soha senki nem fogja 
megérteni, ahogy Én, és ahhoz, hogy Hozzám forduljon, Velem beszélges-
sen, még az utcára sem kell kilépnie!

Nincs olyan hely, ahol értelme lenne az életének, mindaddig, amíg nem 
találja meg a helyét Bennem, és Én nem találhatom meg állandó otthonomat 
az ő szívében. Nem az ad értelmet életeteknek, hogy dolgoztok, tanultok (bár 
ezek természetesen fontosak), hanem az, hogy Értem éltek. 

Drága gyermekem! Nagyon sok mindent kellene még mondanom ne-
ked, szinte minden mondatodat kijavíthatnám, kiegészíthetném, annyira nem 
sajátítottad el még az Én gondolkodásmódomat. De nem tehetem meg a te 
érdekedben, te sem takaríthatod meg a gondolkodás-átalakítást eredményező 
komoly szellemi  munkát.  Csak így lehetsz  partnerem, hiszen gondolkodó, 
fejlődésre képes lényeknek teremtettelek benneteket. Ajánlom, hogy az evan-
géliumok alapos és elmélyült tanulmányozásával ismerj meg Engem olyan-
nak, amilyen vagyok, továbbá javaslom a HANG-kötetek olvasgatását is. 

Ne add fel a reményt, légy kitartó és állhatatos! Imádkozz sokat fiadért, 
ahányszor csak az eszedbe jut, mindig ajánld kegyelmembe őt, hidd el, na-
gyon szeretem, és nagyon szívemen viselem a sorsát. Ha nagyon mélyen tu-
datosítod magadban azt, hogy Én mérhetetlenül sokkal jobban szeretem őt, 
mint ahogy te bármikor is képes leszel rá, ha mindig Rám bízod, akkor meg 
fog szűnni aziránt való aggodalmad, hogy mi lesz vele. 

Bízzál Bennem, higgyél Bennem, akiben Én élek, azt ártó erők le nem 
győzhetik. Nagyon fontos lenne számodra, hogy gyakran beszélgess Velem 
párbeszédimában (a HANG 1. kötetében megtalálod a hogyanját). Tehát ne 
csak kérő imával fordulj Hozzám, hanem adj lehetőséget arra is, hogy lelkiis-
mereteden keresztül gyakran tudjak neked építő, buzdító, vigasztaló szavakat 
mondani, és mindig napra kész tanácsokkal, tennivalókkal láthassalak el fi-
addal kapcsolatban is. Ha így teszel, akkor az 'áldatlan' állapot ellenére sem 
fognak tönkremenni az idegeid, sőt boldog, kiegyensúlyozott ember leszel. 
    Férjed számára ugyanazt üzenem, mint amit neked elmondtam.
    Megáldalak mindhármatokat a 

HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL és ERŐMMEL!"
*******************************************************

2506.
Kérdező: IDEGILEG KIKÉSZÜLTEM

1. Bűn-e az öngyilkossági kísérlet?

2679.



2. Ártó erők tudnak ártani akkor is, ha ellene mondok ezeknek?
3. Iszákos férjem nagyon kikészít idegileg.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A bűn az, amikor valaki szeretetlen. Akár önmagával, akár másokkal 

szemben szeretetlen valaki, ilyenkor mindig ellene tesz Isten akaratának, te-
hát saját boldogságának.

Ha a földi életnek nem lenne folytatása, akkor lehetne azt  mondani, 
hogy jól járhat az, aki öngyilkos. De a földi életnek  VAN folytatása, és ez 
amennyire rossz és fájdalmas azok számára, akik öngyilkosságot akarnak el-
követni, olyan öröm és erőforrás azok számára, akik vállalják azt, hogy min-
den szenvedéssel szembenéznek, minden szenvedést vállalnak, amíg a Föl-
dön élnek. Isten mindig elégséges erőforrás azok számára, akik befogadják 
Őt életükbe!

2. Az ártó erők azért ártó erők, mert hatni tudnak. Tudnak és hatnak is! 
Aki Engem, Jézust, befogadott az életébe, az nem törődik azzal, hogy az ártó 
erők mit csinálnak. Nem, mert azzal van elfoglalva, hogy Nekem hogyan ad-
jon lehetőséget arra, hogy általa, vele és benne másokat szolgáljak. 

Így aztán az ártó erők jelenléte is javára válik az Engem szeretőknek, 
mert igazolódik szeretetem győzelme annak lelkében, aki örülni tud Nekem, 
dolgozni tud együtt Velem! Ezzel kell tehát neked is törődnöd, s nem azzal, 
hogy ki szállott beléd! 
Egy alkalommal Én, Jézus, azt mondottam tanítványaimnak, hogy nem tud-
ják, milyen szellem van bennük (Lukács 9;55). Ekkor sem Én, Jézus, nem 
gondoltam, sem ők nem gondoltak arra, hogy kizavarjam belőlük az ártani 
akaró szellemet. Ők maguk rájöttek arra, hogy ne az őket átjáró ártó erőkkel 
foglalkozzanak, még magukkal sem, hanem azokkal, akiket szolgálni tudnak. 
Ezt ajánlom neked is!

3. Az iszákos férj, a mostoha körülmények, ezek mind-mind nagy ter-
het jelentenek. Én, Jézus, csak akkor tudok segíteni, ha megszívlelitek azokat 
a szavaimat, amelyeket Máté 11;28-29-ben olvashatsz. A hangsúlyt arra kell 
tenni, hogy az Én igámat kell hordoznia annak, aki valóban azt akarja, hogy 
segítsek rajta. Az Én igám pedig nem más, mint a szeretni tanítás azon az 
alapon, hogy soha senkinek nem szabad ártani, hogy mindig mindenkinek 
meg kell bocsátani, és segíteni kell ott, ahol erre lehetőség adódik. Aki ezt te-
szi, az Engem hordoz szívében, és Én hordozom őt szívemben!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
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2507.
Kérdező: GYÓNÁSRÓL

1. Miben kell megváltoznom?
2. Van, aki sajnálattal néz rám, ha Jézusról beszélek.
3. Gyónással kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Volt egyszer egy tudósotok a Földön, aki azt mondotta, hogy ha mu-

tatnak neki egy szilárd pontot,  akkor az egész Földet kimozdítja sarkaiból 
különböző  erőátviteli  eszközök  segítségével.  Mondanom  sem  kell,  hogy 
ilyen szilárd pont nincs!

Életetekben minden változásnak van alávetve! A lelki fejlődés nem lát-
ványos dolog. Aki a reggeli imára teszi a hangsúlyt, és ima alatt azt érti, amit 
értenie kell, vagyis hogy lelkét Istenhez emeli, az akár ébren van, akár alszik, 
akár gondol reá, akár nem, akár dolgozik, akár pihen, pontosan, mint a mag a 
földben, úgy változik, hogy fejlődik (Márk 4;27)!

2. Én, Jézus, nevetség tárgya vagyok azoknak, akiknek szemét bántja 
az a fény, amely sugárzik Belőlem. Ha azt veszed észre, hogy kinevetnek Mi-
attam, akkor ez jelzés számodra, hogy neked sincs keresnivalód ott, ahol Én 
nevetség tárgya lehetek.

Rólam tanúságot tenni csak ott ajánlatos, ahol erre valami igényt mu-
tatnak azok, akik előtt tanúskodni akarsz. De tanúságot kell tenned mások 
előtt akkor is, ha támadnak Engem.

3. Benső világotok olyan, hogy nem elég, ha valaki élete szeretetlensé-
geit,  önzéseit  csupán Isten  előtt  bánja  meg.  Amíg nem fogalmazod  meg, 
amíg nem mondod ki a megbánás szándékával valaki előtt,  addig elfojtod 
magadban. Bocsáss meg a drasztikus hasonlatért: Olyan ez, mint amikor va-
laki olyan ételt vesz magához, amit nem tud megemészteni. Hiába erőlteti, 
csak árt magának azzal, ha visszatartja, és nem hányja ki magából. Pszichés 
világotok azért van tele félelemmel, görcsökkel, mert szeretetlenségeiteket, 
önzéseiteket nem dobjátok ki magatokból, hanem igyekeztek elfojtani.

Azért fontos és okos dolog a gyónás, mert így tudtok legegyértelműb-
ben könnyíteni magatokon. Persze igaz, hogy nem mindegy hogy kinek és 
hogyan gyóntok.

Megáldalak az ŐSZINTESÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2508.
Kérdező: SZERETNÉK MINDENT JÓL VÉGEZNI!
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1. Feladatom vállalásához kérem az erőt és irányítást.
2. Nagy gyermekeim felé hogyan tudok optimális lenni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két ellentétnek tűnő kijelentést kell mondanom. Az egyik így hang-

zik: Amit érdemes megcsinálni, azt mindig érdemes jól, a legjobban megcsi-
nálni. A másik: A földi élet bonyolításához szükséges egy olyan nagyvonalú-
ság, amelyben félreállítható önmagad fontosságának tudata. Tehát jól is kell 
csinálni mindent, és nem is szabad sokat okoskodni amiatt, hogy jól csinál-
tad-e azt, amit csináltál. Ez a kivitelezésben ellentmondásnak tűnik, de nem 
az, mert az első kijelentés a szándékra vonatkozik, míg a másik az eredmény-
re, a következményekre.

Szándékod azért lehet teljesen tökéletes, mert abban Én, Jézus, mindig 
teljesen jelen tudok lenni. Az eredményben már nem! Ezért ezzel már nem is 
kell annyit foglalkoznod. Egy döntés eredményébe nagyon sok hatás tud be-
lejátszani. Légy tehát nagyvonalú az eseményeket illetően, és légy őszintén 
Rám koncentrált a döntéseidben. Semmi kétséged ne legyen afelől, hogy Én, 
Jézus nemcsak szeretlek, de szeretetem által éltetlek!

2.  A  vérkötelék-probléma  nagyon  súlyos  probléma.  A  gondol-
kodás-átalakításnak csak hosszadalmas és fáradságos munkája képes kiérlel-
ni bennetek azt a benső szabadságot, melynek birtokában szót tudtok érteni 
Velem. Vagyis amelyben meg tudom értetni veletek: csak önmagatokért fe-
leltek! Nincs erkölcsi nevelés, csak önnevelés van!

Ha naponta tudatosan Velem indulsz el reggel életed útján, ha a napo-
dat rendszeresen Velem megbeszélve zárod le, akkor mindent megtettél gyer-
mekeidért, mert mindent megtettél önmagadért!

Megáldalak a RUGALMASSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2509.
Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁIM VANNAK

1. Házastárs-probléma.
2. Gyermek-probléma.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt a két legsúlyosabb problémát hoztad elém, Jézus elé, amelyek 

közül az elsőnek csak közvetett megoldása lehetséges. Közvetlen megoldása 
nincsen. Nincs, mert a házastárssal kapcsolatban az elválás csak látszatra ad 
gyökeres megoldás. Valójában tüneti kezelés maga a válás is, amely a mély-
ben nem képes a megtörtént dolgokat meg nem történtté tenni. Az a nagy ki-
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terjedésű és nagy számú pszichológiai próbálkozás, amely segíteni próbál e 
téren, azt igazolja, hogy nem tudja megvalósítani azt a várva várt boldogsá-
got, amelyet úgy a házasságkötéssel, mint a válással reméltek a felek.

Csak közvetett megoldás van tehát. Ha valaki igyekszik Rám, Jézusra, 
találni, akkor egyre jobban fényt és erőt kap arra, hogy megtalálja életének 
igazi értelmét. Vagyis egyre jobban fölébred bizonyos kábultságából, amely-
re eddigi életkörülményeitől kényszerítve igent mondott.  Kezdi fölismerni, 
hogy a körülményei olyan tükrök, amelyek nemcsak reális önismerethez jut-
tatják, hanem megmutatják a kiutat is az eddig kiúttalanságnak ítélt körülmé-
nyekből. Előfordulhat, hogy pontosan azt fogja felismerni, hogy társa már ré-
gen elhagyta őt lelkileg. Ráébred arra, hogy ő már régen szabad, s ilyenkor a 
hivatalos elválás már csupán formaság kérdése, tehát nem jelent problémát.

Ma országotokban egyre több az úgynevezett  vállalkozó! Sajnos még 
mindig kevesen vannak olyanok, akik a gazdasági terület elé helyeznék azt a 
befelé történő vállalkozást, amely reális önismeretre és reális istenismeretre 
irányulna. Pedig csak az ilyen vállalkozás ígér biztos sikert. Neked is ebbe a 
vállalkozásba kellene komolyan belefognod!

2. A gyermek-probléma még az előbbinél is súlyosabbnak tűnik, bár 
sokkal könnyebben oldható meg, mint az előző. Igen, mert e téren nem köz-
vetett, hanem a közvetlen megoldás az egyedüli megoldás.

A súlyát éppen a vérkötelék adja. Szóba kell állnod azzal az igazság-
gal, hogy csak önmagadért felelsz, és ennek gyökere éppen az, hogy erkölcsi 
nevelést senki nem tud adni senkinek, csak önmagának! Aki ezt tudomásul 
vette, az bensőleg szabaddá vált, és ilyen állapotban képes arra, hogy megfe-
lelő módon szeresse gyermekeit.

Isten nem rátok bízta, hogy gyermekeiteket lelkiismerettel ajándékoz-
zátok meg. Ti csak felkínálni tudjátok az Istentől kapott lelkiismerettel ren-
delkező gyermekeiteknek azt, hogy mit láttok jónak, és mit láttok rossznak. 
Senki nem javulhat meg gyermeke helyett, és senki nem züllhet el gyermeke 
helyett. Senki nem juthat a Mennyországba a gyermeke helyett, és senki nem 
kerülhet a pokolba a gyermeke helyett. Tehát mindenki önnönmagáért felel!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2510. 
Kérdező: FÉRJEM ÉS ANYÓSOM KIKÉSZÍTENEK

1. Férjem természetgyógyászattal foglalkozik. Jó ez?
2. Férjem és anyósom képesek idegileg felőrölni engem?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. A természetgyógyászat okos dolog. Miért is volna rossz? Isten min-

denben benne van létbentartó módon, és Isten ezzel a jelenlétével a termé-
szetben felkínálja Önmagát nektek arra, hogy megtaláljátok Őt magatokban, 
mint a titeket boldogítani akaró Istent.

Ne lebeszélni akard férjedet a természetgyógyászatról,  hanem érdek-
lődj nála afelől, hogy miért tartja ezt fontosnak. Légy nyitott arra, hogy meg-
győzhessen téged okos érvekkel.  Ha nem tud meggyőzni,  mert  nincsenek 
okos érvei, akkor ő fog elbizonytalanodni az okos kérdéseid miatt. Így remél-
hető, hogy a te nézetedet fogja elfogadni, ha azok valóban okosabbak, mint 
az ő érvei.

Olyan emberrel,  akivel  nem lehet  okosan beszélni,  kár győzködnöd, 
mert csak magadat teszed tönkre. De akkor is magadat teszed tönkre, ha te 
vagy bedeszkázott gondolkodású, ha te nem engedsz igazadból akkor sem, 
ha a másik nem a saját igazát, hanem az  igazságot, tehát Engem képvisel. 
Azt biztosan hallottad már, hogy Én, Jézus, vagyok az IGAZSÁG!

2. Sajnos lehetséges az, hogy valaki olyan őrlőmalomba kerül, melyben 
felőrlődik idegileg. Tehát lehetséges az, hogy bizonyos körülmények között 
nem képes valaki uralkodni önmagán. Lehetséges, hogy olyan súly nehezedik 
valakire, hogy emiatt már nem beszámítható, nem ura cselekedeteinek. Min-
dent el kell követnetek, hogy ilyen helyzetbe ne kerüljetek! 

Azért  van józan eszetek,  azért állok Én, Jézus,  is  rendelkezésetekre, 
hogy vagy könnyítsem terheteket, vagy növeljem bennetek az erőt. Aki En-
gem, Jézust, befogad életébe, az erőmmel együtt fogad be. Én, Jézus, soha 
nem vagyok erőm nélkül! Ha benned élhetek, akkor az Én erőm a te erőd is! 
Ebben nincs semmi természetfeletti misztikum. Ez annyira természetes, mint 
az, hogy a tűz, ha ég, akkor melegít és világít is. 

Az Én jelenlétem egyben az egész Mennyország jelenlétét is jelenti! Te 
most egy olyan csodálatos világot hordasz magadban, hogy halálod után egy-
szerűen nem fogod tudni megérteni, hogyan nem vetted ezt észre addig, amíg 
a Földön éltél?!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2511.
Kérdező: SOK BENNEM A BIZONYTALANSÁG

Töprengő, kereső lélek vagyok.
HANG: "Kedves Barátom!
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Töprengéseiddel,  gondjaiddal,  aggodalmaskodásaiddal  együtt  élek! 
Számotokra alig mérhető fel annak a mélysége, amely Bennem, Jézusban, 
nem az elvárásokra, hanem a várakozni tudásra teszi a hangsúlyt. Csak az tud 
ebből valamit megsejteni, aki az örökkévalóság látószögéből szemléli a vilá-
got. Azok, akik úgy gondolják, hogy egyetlen földi életben minden és végle-
gesen eldőlhet egy földi halandó számára, képtelenek megnyugtató választ 
találni töprengéseikben, bármilyen jó szándékú is valaki!

Részemről a segítőkészség állandó és nem fokozható, mert Én, Jézus, 
istenségem és emberségem teljes szeretetével mindig felkínálom Magamat 
arra, hogy átélhető legyen számotokra annak valósága, hogy Isten valóban és 
mindenkor boldogító módon van bennetek!

Az a sok bűn és gonoszság, amelynek szennyhullámai már-már teljesen 
elborítanak benneteket, nem azért nem csökken, mert Én nem akarom, ha-
nem azért, mert Nekem, Jézusnak, veletek szemben véget ér szabadságköröm 
ott, ahol a tiétek kezdődik. Ha nem így lenne, akkor ti soha nem tudnátok 
igazán szeretni,  tehát  soha nem lehetnétek partnereim,  soha nem lehetnék 
partneretek abban, hogy az azonos éltető Erőnk, tehát a Szentlélek szabadon 
tudjon élni bennünk.

Aki vétkezik, az önmagának árt akkor is, ha vétke által pillanatnyi él-
vezethez jut. Nekem pedig fájdalmat okoz vétke által a boldogságra teremtett 
szellemi lény, mivel tudom, hogy a vétek és a boldogtalanság azonos állapot 
akkor is, ha a kettő időben nem fedi egymást.

Nekem nem árthat az, csak önmagának, aki vétkezik, mert senki nem 
rövidülhet meg addig, amíg szabadságkörén belül marad. Azért nem rövidül-
het meg, mert minden szellemi lénynek a szabadságkörén belül maga az Isten 
is  szabadon tevékenykedik az  illető  boldogsága érdekében. Ez jelenti  azt, 
hogy Isten az övéi számára a körülményeknek is az Istene. Aki vétkezik, az 
éppen amiatt vétkezik, mert átlépte saját szabadságkörét. Ezáltal éppen azért 
válik boldogtalanná, mert mindenki, még Isten is, boldog csak a saját szabad-
ságkörén belül lehet. Ez örök törvény! Ez magának Istennek és minden szel-
lemi létezőnek lényegét érinti.

Kedves Barátom! Örülök neked! Megáldalak a
SZERETET, ÖRÖM és BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
2512.
Kérdező: HÁROM PROBLÉMÁRA KERESEM A VÁLASZT  

1. Párkapcsolat-problémám van.

2685.



2. Gyülekezeti problémám van.
3.A nyelvimával és a kézrátételes imával van problémám.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Problémáid,  bizony,  megoldásra  váró  problémák,  és  nem szabad 

ezeket csak úgy a szőnyeg alá söpörni.
A párkapcsolat kezelése csak akkor egészséges, ha nem foglalja el az 

első helyet életedben. Azért fontos ezt tudnod, mert  a párkapcsolat csak a 
földi életre vonatkozik, a földi élet pedig nem cél, hanem eszköz arra, hogy 
az örök boldogság magját felfedezzétek és ápoljátok magatokban.

Aki tehát az örök boldogság kibontakozását tartja szeme előtt, annak 
lehet ugyan olyan eszköz után is vágyakozni, amely nem áll rendelkezésére, 
de tudnia kell, hogy gyakorlatilag csak a meglévő eszközök állnak rendelke-
zésére, és ezeket kell használnia. Ha ezekhez még hozzá fog járulni az is, 
ami után vágyakozik, pl. egy házastárs, akkor ez jó, de e nélkül sem értelmet-
len, e nélkül sem szegényesebb az élete, mint ezzel.

Boldog házasság nem létezik! Léteznek boldog emberek, akik házas-
ságban élnek, és léteznek boldog emberek, akik nem élnek házasságban. A 
legritkább az, amikor a házastársak közül mindkettő boldog. Azért olyan rit-
ka ez, mert csak az a boldog ember, aki lelke mélyén lemondott arról, hogy 
bárki is elfoglalja az első helyet szívében. Tehát furcsa módon csak azok a 
házastársak mondhatják valóban boldognak önmagukat, akik le tudtak mon-
dani  arról,  hogy egymást  birtokolják.  Azt,  hogy hányan  vannak  ilyenek, 
könnyen meg tudnád számolni!

Hidd el, ha boldogságod megszilárdításához szükséged lesz arra, hogy 
rátalálj párodra, akkor Én őt hozzád fogom vezetni!

2. Egy gyülekezetről sem mondhatom azt, hogy az Én gyülekezetem. 
Csak azt  mondhatom, hogy mindegyik gyülekezetben ott  vagyok azokban, 
akik Engem, Jézust abszolút elsőnek fogadnak el életükben. Tehát azok éle-
tében vagyok jelen, bármelyik gyülekezetbe tartoznak is, akik életében nem a 
gyülekezet a lényeg, hanem Én. Erről ugyanazt mondhatom el, mint a pár-
kapcsolatról. A gyülekezet ESZKÖZ, és nem CÉL. Aki Engem, Jézust, befo-
gad, az szinte kikerülhetetlenül gyülekezethez fog tartozni, de aki gyülekeze-
tektől teszi  függővé a Velem, Jézussal kiépítendő kapcsolatát,  az sem En-
gem, sem a megfelelő gyülekezetet megtalálni nem fogja.

3. A nyelvima egy olyan önmagát építő imaforma, amelyben gyermeki 
módon, az illető önmagát ellazítva, átadja Nekem a nyelvkészségét azzal 
a szándékkal, hogy az Én Lelkem, a Szentszellem olyan formát adjon be-
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szédének,  amilyet  jónak lát  arra,  hogy bensőleg alázatos  gyermekként 
próbálja kimondani a kimondhatatlant, tehát úgy adjon ki hangot, hogy 
ehhez a formát és a tartalmat is Rám bízza. Ez a legkisebb lelki adomány 
egyszerűség, odaadottság kérdése. Természetesen erőlködés nélküli gya-
korlattal ez fejleszthető, gazdagítható.

A kézrátételes ima szintén sok kegyelmet közvetít, mivel még a szerető 
szónak is gyógyító ereje van. Egy szerető érintés, amelyben ugyanakkor 
élő kapcsolatotok van Istennel is, feltétlenül áldást közvetít. Most nem a 
kézrátételes beavatásokról beszélek, mert ezekhez megfelelő előkészület 
is szükséges. Arról beszélek, amikor valaki igényli azt, hogy imádkozza-
nak fölötte, mert így remél több erőt, bátorítást feladatainak teljesítésére.

Megáldalak a TÜRELEM és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2513.
Kérdező:  KÉREM A TISZTÁNLÁTÁS KEGYELMÉT!

1. Nekem mit üzen a HANG?
2. Mivel foglalkozzak?
3. Jó úton járok?
4. Gyermekeimmel kapcsolatban mi a teendő?
5. Férjemmel kapcsolatban mit hibáztam?
6. Belső nyugtalanságom hajt valamerre.

HANG: "Drága Gyermekem!
A végén kezdem. Országotokban kapható egy gyermekek játékos okta-

tásához szerkesztett ötletes eszköz.  Egy elemes ceruzát kell a kérdésre adha-
tó lehetséges válaszok mellé nyomni. Ha nem a jó válasz mellé nyomja a ta-
nuló, a kis elemes ceruza megszólal: „Tévedtél, próbáld újra!”. Eddigi életed 
állandó próbálkozásai a boldogság utáni vágy útkereséséből adódtak. Belső 
nyugtalanságod abból  adódik,  hogy Hozzám indulsz,  Felém tartasz,  de ez 
nem tudatosult benned, mint kizárólagos cél. Amikor boldogságodat, gyer-
mekeid "egyesítésétől", lakhelytől, munkahelytől teszed függővé, akkor a vá-
lasz mindig csak az lesz: „Tévedtél, próbáld újra!” Te egy hatalmas előnyben 
vagy mégis számos testvéredhez képest.  Magad írod, hogy „Jézus hangja 
újra életre kelt”.  Tudod betegségedre a gyógyírt, úton vagy tehát, csak nehe-
zen haladsz előre, ezért segítek Neked. 

Én mindig ott vagyok veled, Én mindig mérhetetlenül szeretlek, mióta 
megteremtettelek, de boldogítóan csak akkor tudok jelen lenni életedben, ha 
te ezt észreveszed, tehát ha figyelsz Rám, ha törődsz Velem. Nagyon szeret-
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nélek boldoggá tenni, nagyon szeretnék hozzád szólni, de ebben neked is se-
gítened kell! A víz minden háztartás vízvezetékében jelen van, de egész vá-
rosok pusztulhatnak szomjan, ha senki sem nyitja ki a vízcsapot. Én ott állok 
ajtódban, halkan kopogok és várok, de nem töröm rád az ajtót. Ha állandóan 
Rám figyelsz, állandóan boldog vagy, mert Én boldoggá teszlek! Rám figye-
lésed az indítókulcs boldogságod, közös boldogságunk autójához. Még a leg-
nagyobb autóhoz is kell egy akármilyen picike, de indítókulcs.

A te  utad,  mint  mindenkié,  a  szeretni  tanítás.  Szeretni  tanítani  úgy 
tudsz,  hogy úgy  szeretsz  mindenkit,  ahogy  Én  meghagytam  nektek.  (Jn 
13;34). Helyed ott van, ahol ebben a legkevésbé gátolnak, ahol ezt a legjob-
ban lehetővé teszik. 
Csak földi léptékkel hosszú, ami még előtted áll. Gondolj gyakrabban a vi-
szontlátás örömére!
                                               Megáldalak
      BOLDOGÍTÓ SZERETETEM és a FIGYELEM LELKÉVEL!"

*******************************************************
2514.
Kérdező: MI A FONTOS AZ IMÁBAN?

1. Sikerült-e előrehaladnom?
2. Imáim eljutnak-e az égbe?
3. Jelenlegi társam megfelelő?

HANG: "Drága Gyermekem!
A lényeg nem az,  hogy milyen  mértékben haladsz  előre,  hanem az, 

hogy úton vagy, mert Rám találtál. A türelem rózsát terem, és egész rózsa-
bokrod lesz, ha nem figyeled, méricskéled aprólékosan előrehaladásod, ha-
nem boldogító  jelenlétem megtapasztalására  teszed  a  hangsúlyt.  Velem,  a 
boldogságban,  repül  az  idő,  és  majd  Én figyelmeztetlek,  mikor  eljön egy 
visszatekintés ideje. 

Imáid  természetesen  felszállnak  Hozzám,  de  imáidban  nem  az 
„adásra”, hanem a „vételre” kell tenned a hangsúlyt. Így tudod pályádat nap 
mint nap Velem korrigálni.

Társad addig megfelelő, míg Hozzám, a Szeretethez segít közeledni.  
                                           Megáldalak  

SZERETETEM és a MEGTAPASZTALÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2515.
Kérdező: BENSŐ RENDRE VÁGYOM!
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Hogyan tudnék magamban rendet teremteni?
HANG: "Drága Gyermekem!

A legegyszerűbb az lenne, ha engednéd, hogy Én, Jézus, teremtsek ren-
det benned. Ennek módja a következő: Először is el kell hinned, hogy ben-
ned élek! Valójában nincs is más feladatod! Ha ezt komolyan elhiszed, akkor 
a Lelkem által a lelkiismereteden keresztül tudok szólni hozzád úgy, hogy 
tisztán megvilágosodjék előtted az, amit gondolnod, szólnod és cselekedned 
kell. De nemcsak szólni akarok hozzád a lelkiismereteden keresztül. Akara-
todat is erősíteni fogom, hogy amit jónak látsz Általam, azt meg is tudd ten-
ni.

Drága Gyermekem! A földi életben nincs végleges megnyugvás. Nincs 
olyan,  hogy ne  találkoznál  újra  és  újra  a  legkülönbözőbb  problémákkal. 
Mindegy, hogy hány éves vagy, mindegy, hogy beteg vagy, vagy egészséges. 

Egész földi életetek egy bolyongás abban a probléma-erdőben, ami kö-
rülvesz benneteket. A fontos az, hogy hidd el, nem vagy egyedül soha! Azért 
élek benned, hogy ne tudjalak elhagyni, és azért vagyok benned boldogító 
módon, hogy tudjalak boldogítani. 

Ezért mondottam e levelem elején, hogy először is hinned kell, hogy 
benned élek! Ez az alap. Ez a kiindulás, és ez a folytatás is. Ha dolgozol, ve-
led dolgozom. Ha pihensz, veled pihenek. Ha bosszankodsz, várom, hogy le-
csillapodj. Mindig megoszthatod Velem, Jézusoddal, az örömödet és bánato-
dat egyaránt.

Akkor tudok eredményesen foglalkozni veled, ha te igyekszel több időt 
szánni Rám. Főleg reggel, az elinduláskor! Ha tudod, hiszed, hogy veled va-
gyok, akkor ez már önmagában megoldás számodra. Kérd reggelenként áldá-
somat, s meg fogod tapasztalni ennek jótékony hatását.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2516.
Kérdező: JÉZUSSAL TALÁLKOZTAM EGY FIÚBAN?

1. Találkoztam egy fiúval, akiről úgy gondolom, hogy ő a 
    megtestesült Jézus.
2. Lélekkeresztségben részesültem?
3. Mi a teendőm?

HANG: " Drága Gyermekem!
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         1. Ha figyelmesen elolvasod és áttanulmányozod az evangéliumaimat, 
akkor egyértelmű lesz számodra, hogy Én soha nem mondtam azt és nem is 
utaltam rá, hogy valaha is még egyszer a Földön meg fogok testesülni. Nem 
volna értelme. Kétezer évvel ezelőtt mindent elmondtam, ami a boldogságo-
tokhoz szükséges, meg is mutattam személyesen a boldog életre vezető utat, 
s ennek ellenére még mind a mai napig oly sok a boldogtalan, önmaga elől 
menekülésben lévő ember, és ezzel ma is,  mind a mai napig, naponta ke-
resztre feszítetek, mérhetetlenül nagyobb fájdalmat okozva, mint az akkori 
földi fizikai keresztre-feszítésemmel. A szeretetnek mérhetetlenül fáj, amikor 
ártotok magatoknak, de ettől még a szeretet mérhetetlenül boldog. Ezek nem 
egymást  kizáró  dolgok,  hanem a szeretet  törvényéből  következők.  Sokkal 
többet adhatok nektek azzal, hogy itt vagyok a mennyben, mindenki számára 
bármikor elérhető módon.  Csak tőletek függ, hogy mikor találkozunk.  Én 
mindig készen állok rá. Mindenkiben és mindenben megláthatsz, hiszen lét-
bentartó módon mindenkiben és mindenben benne élek, és aki befogad En-
gem, abban boldogító módon is. Ilyen értelemben megtalálhatsz abban a fiú-
ban is, de akár magadban is! 

Azt tőle kell megtudakolnod, hogy akar-e a férjed lenni, szabad akarata 
van ez ügyben is.
      2. A Lélekkeresztség olyan istenélmény, amelyben közvetlenül tapasztal-
hatjátok meg Isten szeretetét, s ezzel együtt megkapjátok a pecsétet az Isten 
által rátok kiosztott szerepre is. Az ehhez a szerephez szükséges emberi ké-
pességeiteket ilyenkor Isten megtisztítja és karizmává erősíti, de ezt mindig 
csak a közösség javára szabad felhasználnotok. Ha Lélekkeresztségben ré-
szesültél, akkor ez olyan formában történik, hogy nem marad felőle kétséged. 
Ha Én hívlak el valamilyen szerepre, akkor egyértelműen teszem azt, és bő-
ven ellátlak bizonyosságokkal. Ha nem vagy benne biztos, akkor inkább várj 
tovább türelmesen, ne siettesd a te emberi akaratoddal, vágyaiddal, mert itt 
nagyon be  tud  kapcsolódni  az  ellenoldal.  Ami  biztos,  hogy mindenkinek 
alapfeladata a szeretés, a szeretni tanítás, ezt mindenképpen csinálnod kell, 
akár tudod már, hogy mi lesz a szereped, akár nem. Türelem, türelem, min-
dent időben közlök veletek, amire csak szükségetek van.
     3. Erre a kérdésedre már az előző pontban is válaszoltam. Engem a leghi-
telesebben az  evangéliumaimból  ismerhetsz  meg,  továbbá ajánlom még a 
„Keressétek az Isten országát!” és ennek kivonatát, a „Merre menjek?” című 
könyveket, ha valóban magas fokon akarsz Velem foglalkozni.
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Keress egy olyan közösséget, ahol Engem (és nem Rólam) akarnak tanulni, 
hiszen  „ha ketten-hárman összejöttök  az  Én nevemben,  akkor  ott  vagyok 
köztetek”, tehát ez egy nagyon hatékony módja az Engem megismerésnek. 
Továbbá legyen rendes esti és reggeli imád, amikor megbeszéljük az aznapi 
teendőidet, ill. azt, hogy hogyan sikerült végrehajtanod. Ez most a teendőd, 
minden más csak ezután jöhet, ha Tőlem, Engem akarsz tanulni.
     Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2517.
Kérdező: UTÓLAG JAVÍTHATÓ EGY DÖNTÉS?

Felbontottam egy nyolc éve tartó élettársi kapcsolatot,
mert úgy éreztem, hogy társam lelkileg elhagyott. Helyesen 
döntöttem?

HANG:" Drága Gyermekem!
         Te már döntöttél, s ennek megfelelően cselekedtél. Azt írod, tudod, 
hogy döntésed helyes volt. Akkor nyilván lelkiismereted szerint döntöttél és 
cselekedtél. S ez a legfontosabb! Én a lelkiismereteden keresztül mindig el 
tudom mondani számodra a konkrét tanácsaimat, s neked akkor is lelkiisme-
reted szerint kell cselekedned, ha az torz is. Viszont mindig nyitottnak kell 
lenned a jobbra, tehát mindig tanulnod kell, mindig egyre jobban meg kell is-
merned Engem, tehát lelkiismeretedet állandóan tisztítanod kell, hogy egyre 
tisztábban halld az Én hangom.
   Én most csak általánosságban válaszolok neked.
   Az Én Lelkem a kapcsolatok lelke, nem az elhagyás lelke. Tehát az enyéim 
nem hagyhatnak el senkit, őket legfeljebb elhagyni lehet, amit viszont nekik 
tudomásul kell venniük. Az elhagyás természetesen nem azonos a fizikai el-
hagyással feltétlenül, de a legtöbbször együtt járnak. Lelkileg az hagyott el 
téged, aki akadályozza a Velem való kapcsolatot, de itt nagyon vigyázzatok, 
hogy az esetleges saját  hanyagságotokat,  gyengeségeteket nehogy a másik 
nyakába  varrjátok!  Nagyon  alaposan  vizsgáljátok  meg,  hogy valóban  ki-
mondhatjátok-e nyugodt lelkiismerettel, hogy elhagyott a másik. Senki lelki 
szabadságát nem veheti el senki, még egy hűtlen élettárs sem! A lelki sza-
badságotok nem függ még a fizikai szabadságotoktól sem, nemhogy egy kap-
csolattól!
    A másik ember élete végéig tükör a számotokra, mindig megmutathat va-
lamit magatokról, arról, hogy hol tartotok türelemben, megértésben, toleran-
ciában, vagyis az Én parancsolataim gyakorlati megvalósításában. Ne áltas-
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sátok magatokat azzal,  hogy valakit elhagyhattok az Én áldásommal azért, 
mert már mindent megtanultatok a másik tükör-tartó magatartásából, amit le-
hetett!
      Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2518.
Kérdező: ISTEN MEGENGEDŐ AKARATÁRÓL

Mit enged meg az Isteni Akarat?
HANG: "Drága Barátom!

Az Isteni akarat  és az Isteni szeretet  egy és ugyanaz.  Amit  az Isten 
akar, azt teszi is. A szereteten kívül viszont mást nem akar. Így tehát az Isten 
mindent akar, ami Önmagával, vagyis a szeretettel azonos. Ami pedig nem a 
szeretet hatáskörébe tartozik, ott az Isten is tehetetlen. 

Természetesen nem arról van szó, hogy Isten karba tett kézzel nézi azt, 
hogy hogyan gyötrődtök szeretetlenségeitekben, hiszen Ő Általam, Jézus ál-
tal, mindenét odaadta nektek, hanem arról van szó, hogy helyettetek nem tud 
szeretni! Ezt nektek meg kell tanulnotok! Erre vagytok teremtve! Gyakorlati-
lag ott, ahol a ti szeretetlenségetek kezdődik, ott az Isten mindenhatósága vé-
get ér. Mert nem bábuknak teremtett benneteket az Isten, hanem szabad szel-
lemi lényeknek, akikben Szentlelkem csak annyiban tud működni, amennyi-
ben szabaddá tudtok válni a bűntől. 
Tehát nem mondhatjátok azt, hogy valami azért történhetett meg életetekben, 
mert azt az Isten szeretete megengedte. Az, ami szinkronban van Velem, Jé-
zussal, a ti életetekben, az feltétlenül meg fog történni, ha ti is akarjátok. An-
nak meg kell történnie! Ha nem történik meg, akkor azért nem történik meg, 
mert Én hiába akarom, ha ti nem akarjátok! Ilyenkor emögött a Sátán áll, és 
vele vagytok szinkronban. 

Két úrnak nem szolgálhattok! Az Istent szeretőknek minden a javára 
válik. Az Istent nem szeretőknek pedig minden a kárára válik.

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

2519.  
Kérdező: MIÉRT BÜNTET AZ ISTEN?

1. Meghalt gyermekem miatt értelmetlen az életem. 
2. Miért büntet engem a Jó Isten?

HANG: "Drága Gyermekem!
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Akinek nagy fájdalma van, annak az is fáj, ha simogatják. Főleg, ha ezt 
a simogatást nem a beteg elképzelése szerint teszik.

Szívem szeretetével válaszolok kérdéseidre. Remélem, szíveddel tudod 
hallani Szívem hangját.

Először is sem neked, sem másoknak, tehát senkinek nem volt és nem 
is lesz soha olyan gyermeke, akit úgy birtokolhatna bárki is, mint egy pár ci-
pőt. Ti mindannyian a teremtő Atyának a gyermekei vagytok. Belőle szület-
tetek Általam, Jézus által, Hozzá kell visszatérnetek Általam! 

Másodszor,  nem te  választottad  gyermekedet!  Azt  sem tudtad,  hogy 
fiad lesz vagy leányod. Ő választott téged. Minden Földre születő léleknek 
lehetősége van arra, hogy olyan életkörülményt válasszon magának, melyben 
a legjobb lehetősége lesz fejlődnie a szeretetben. Ezért inkább mondhatjátok 
azt, hogy az anya a gyermeké, mint azt, hogy az anyáé a gyermek. Igen, mert 
a gyermek azért választja szüleit, hogy a minden emberre érvényes földi hi-
vatásotokra, a szeretni tanításra a szülők segítségével fel tudjon készülni.

Meghalt  gyermeked boldogsága saját kezében volt,  és ő tudott  ezzel 
élni! Hiába akarod visszarángatni magadhoz, ezzel csak lelki fájdalmat oko-
zol neki és magadnak is azzal, hogy őt, Isten gyermekét, magadnak akarod 
kisajátítani.

Gyermeked már boldog! De te nem tudsz azzá válni mindaddig, amíg e 
megkötözöttségedből nem tudsz kilépni.

Bár megértenéd azt, hogy Én, Jézus, miért születtem közétek emberi 
testben, és miért vállaltam a kereszthalált, és a két időpont között egyáltalán 
mire  tanítottalak  benneteket!  Akkor most,  gyermekedre gondolva,  nagyon 
boldog lennél, mert tudnád, hogy volt gyermeked, aki most már testvéred, 
színről színre látja a végtelenül boldog, szerető Istent!

2. Isten soha nem büntet senkit! Ti büntetitek magatokat azzal, hogy az 
önzést, amelynek másik neve szeretetlenség, választjátok Helyettem, az ÚT, 
IGAZSÁG és az ÉLET helyett!

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

2520.
Kérdező: FÁJ AZ EMBEREK HÁLÁTLANSÁGA

1. Hálátlannak tartanak az emberek.
2. Anyámmal kapcsolatos a feladatom?
3. Jó úton járok?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Általában mindenkit hálátlannak tartanak, ha azt látják, hogy az ille-
tő nem úgy táncol, ahogy a rajta uralkodni akaró fütyül. Ez így van akkor is, 
ha mindent elkövet valaki azért, hogy érdemes legyen a hálára, de ragaszko-
dik a szabadságához. Hálásnak is mutatkozni és szabadságodhoz is ragasz-
kodni, ez a fából vaskarika!

Drága Gyermekem, értsd meg! Neked az Isten felé kell hálásnak len-
ned! Az emberek felé nem! Az embereket egyszerűen csak szeretned kell, 
úgy mint önmagadat. Az önszeretet csúcsérték! Nincs fontosabb a benső bé-
kédnél! 

A szeretetet nem koldulja a szeretetet, hanem adja!  Amíg arra teszed a 
hangsúlyt, hogy másoknak megfelelj, addig kiteszed magad annak, hogy ki-
használjanak, és idegileg tönkre fogsz menni! Így elmész a lényeg mellett! 

A lényeg Én vagyok! Én, akinek nem volt fedél a fejem felett, aki istál-
lóban születtem, bitófán végeztem, és mindenemet, még az életemet is oda-
adtam, de nem azért, hogy megfeleljek bárkinek is az emberek közül. Egy-
szerűen azért tettem mindezt, mert a boldogságom, benső békém ezen mú-
lott.

Amíg megkötözött vagy anyáddal, amíg nem látod be, hogy az ő sza-
badságköre véget ér ott,  ahol a tiéd kezdődik,  addig nem tudok boldogító 
módon élni benned. Ahol a szabadság, ott a Lélek (2Kor 3;17). Én, Jézus, 
még saját  édesanyámat  is  megtagadtam akkor,  amikor  úgy éreztem,  hogy 
szabadságomban korlátozni akart (Márk 3;33). Szeretni kell! Szeretni annyit 
jelent, mint jót akarni. Azt a jót, amit magadnak is akarsz, azt akard mások-
nak. Ami ezen kívül van, az nem az Én világom!

2. Anyádat te választottad, és azért választottad, hogy mellette megta-
nulj szeretni és szeretni tanítani. Függetlenül attól, hogy ő milyen. Ha mellet-
te ez nem lehetséges, akkor tudnod kell, hogy más feladatod nincs vele kap-
csolatban.

3. Jó úton jársz, ha Én vagyok az az ÚT, amit vállaltál. Ha arra teszed a 
hangsúlyt, hogy ne másoknak, hanem Nekem felelj meg. Légy nyitott, és adj 
hálát azért, mert nagyon szeretlek! Nézz a keresztre, és valamit megértesz 
ebből.
    Megáldalak a BÁTORSÁG és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2521.
Kérdező: NEM HALLOM TISZTÁN AZ ÚR SZAVÁT!

1. Mit csinálok rosszul?
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2. Mit és hogyan változtassunk életünkön?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Mindent jól csinálsz, amit lelkiismereted szerint teszel, és mindent 
rosszul csinálsz,  amit lelkiismereted ellen teszel.  Igen, mert  lelkiismereted 
mikrofonján keresztül Én, Jézus, szólok hozzád! Jól tudjuk mindketten, hogy 
lelkiismereted mikrofonjába sok zavaróállomás beleszólhat. Legfőbb felada-
tod az, hogy ezeket a zavaróállomásokat kiszűrd, és amennyire képes vagy, 
Rám hangold magadat. Első kijelentésem a nyilvánosság előtt ezért hangzott 
így: "Alakítsátok át gondolkodásotokat!" (Márk 1;15). Tehát el kell kezdened 
komolyan foglalkozni Velem! Meg kell ismerned Engem! Meg kell ismerned 
tanításomat, akaratomat!

A reggeli imád elsősorban arra való, hogy lelkiismereteden keresztül 
megbeszéld Velem az elinduló napod teendőit. Este pedig adj számot Előt-
tem magadnak a reggel megbeszéltekről. Élj hát lelkiismereted szerint úgy, 
hogy azt egyre jobban Rám hangolod! 

Amint egy kilőtt rakéta rendszeresen pályamódosításra szorul, úgy kell 
nektek rendszeresen Hozzám igazítanotok magatokat. Csak az, aki meg van 
győződve arról, hogy önmagának a legjobbat akarja, ha Hozzám igazodik, az 
teszi lehetővé Számomra azt, hogy boldogítsam őt!

2. Változtatnod annyiban kell, amennyiben a fent említett lelkiismereti 
ráhangolás szükségessé teszi  ezt.  Ennek állapotszerűvé kell  válnia  a földi 
ember életében.

Gyermeked problémája akkor fog megoldódni, ha nem minden áron az 
egészséget  keresitek,  hanem minden áron Engem kerestek!  Én vagyok az 
ÉLET (János 14;6)!

A boldogsághoz nem az egészség szükséges, hanem Én. Nagyon sok a 
boldogtalan egészséges ember! Amikor felsoroltam a nyolc boldogságot az 
evangéliumban (Máté 5;3-11), nem említettem az egészséget, mert az egész-
ség, betegség nem erkölcsi kategória. Attól még nem lett boldog senki, hogy 
pillanatnyilag nem kapott  meg valamilyen  betegséget,  de attól  még eddig 
mindenki boldoggá vált, tehát lelki békére jutott, ha befogadott Engem életé-
be.

A te gyermeked sorsa részben karmikus eredetű, részben pedig körül-
ményeihez  való  viszonyulásának  következménye.  Ha körülményeiben  En-
gem keresne, és nem bántaná, hogy ő miért olyan, amilyen, akkor már sokkal 
többet tudtam volna tenni érte.
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Azok az alternatív kezelések, amelyeket alkalmaztok, mindaddig jók, 
amíg Hozzám kerül általuk közelebb gyermeked. Ha nem ez történik, akkor a 
baj nincs gyökerében orvosolva.

A megoldás feltétlenül egyedül Én vagyok, mert aki Bennem hisz, az 
halált nem lát sohasem, tehát a boldog örök élet várományosa (János 11;25)!
    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2522.
Kérdező: SZENVEDEM A MAGÁNYT

1. Igaz társra vágyom. 
2. Isten segítségét kérem!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi élet nagyon alkalmas arra, hogy kialakuljanak olyan társkap-

csolatok, amelyek áldásomat hordozzák. Ezek a kapcsolatok az Én szándé-
kom szerint épülnek és épülni is fognak addig, amíg a forrás Én maradok. Az 
Én Lelkem a kapcsolatok Lelke! Méghozzá az igazi, gazdagító kapcsolatoké! 
Elárulom neked, hogy Én, Jézus, is ilyen kapcsolatra vágyom! Minden vá-
gyam az, hogy partnereim legyetek, hogy fogadjatok el Engem Útnak, Igaz-
ságnak és Életnek! Aki ezen munkálkodik, az kap Általam olyan társat, aki-
vel közelebb kerül a boldogsághoz.

2. Drága Gyermekem! Én csak segíteni tudok! A Szeretet nem is képes 
másra! És nem is tud neked más segíteni, csak az, ami, aki Tőlem van! Fo-
gadj el Engem úgy, ahogy már előző kérésedre adott válaszodban is mondot-
tam. Az Én erőm a te erőd is, az Én békém a te békéd is, ha befogadsz En-
gem életedbe. Erőmet és békémet mindenkivel meg akarom osztani, de csak 
azzal tudom megosztani, aki hittel és bizalommal Hozzám jön, aki ezeket va-
lóban át akarja venni Tőlem! Ez akkor történik meg, ha annyira ELSŐ lehe-
tek életedben, hogy boldogításod szempontjából nincs második!

Végtelenül szeretlek, és ez a szeretet SOHA nem szűnik meg irányod-
ban!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2523.
Kérdező: NAGY VÁLLALKOZÁSOMBAN HOGYAN TOVÁBB? 

1. Útbaigazítást kérek a gyógyító központhoz!
2. Anyagi válságban vagyok.
3. Családomról, gyermekeimről kérdezem a HANG-ot.
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A HANG: "Drága Gyermekem!
Az anyagi válság, melynek közepén találod magad, arra döbbent rá, 

hogy mennyire független a boldogság a mulandóság világától, amiben élsz. 
Törekvésed ne az anyagi válságból való kilábolásra, hanem arra irányuljon, 
hogy meglásd, nem tehet boldoggá semmi, amit rozsda marhat, szú megrág-
hat  vagy tolvajok ellophatnak (Mt  6;19).  Sokan vásárolnák meg szívesen 
milliókért a boldogságot, ha tehetnék. Te fél lábbal már országomban vagy, 
mert Rám találtál, s nálad a hazataláltság érzésének kell irányítani az érze-
lemvilágodat. Anyagi válságodból nem külső segítség, hanem szívbékéd, a 
belőled sugárzó szeretet, azaz Én foglak kivezetni.  

Szüleidet és gyermekeidet is akkor szereted helyesen, ha azt látják raj-
tad, hogy boldogságod nem tőlük, nem is anyagi helyzetedtől, hanem a belő-
led kiáradó, szolgáló szeretettől függ.
Mivel ennek forrása Én vagyok, helyes szereteteddel Hozzám közelíted kör-
nyezetedet. Megáldalak  
  SZOLGÁLÓ SZERETETEM és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

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

2524.
Kérdező: ISTEN SZEMÉLYVÁLOGATÓ?

1. Családom örökös vándorlása felőrli az idegeimet.
2. Családommal hogyan javíthatnám a legjobban 
      kapcsolatomat? 
3. Miért csak egy kiváltságos pap hallhatja a HANG-ot?

A HANG: Kedves Barátom!
1. Evangéliumaimból jól tudhatod, hogy nem vagyok személyválogató 

(Mt 5;45), hanem szerepeket kiosztó. Ez azt jelenti, hogy médiumomat, akit 
te „kiváltságos” jelzővel illettél, semmivel sem szeretem jobban nálad. Egy 
indián mondás szerint ne mondj véleményt arról, akinek nem jártál 35 napig 
a mokaszinjában. Én azt mondtam, ,,Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! (Mt 
7;1). Médiumom még azt sem tudja, hogy két hónap múlva lesz-e, és hol lesz 
fedél  a  feje  fölött.   Naponta  több  órát  tölt  leveleitek  megválaszolásával, 
nyugdíjas  lelkészként  a  faluban  rábízott  feladatot  ellátja,  előadásokat  tart 
szerte az országban, intézi a HANG-kötetek megjelenését és terjesztését, és 
alig marad egy perce arra, hogy önmagával foglalkozzon. Túlhajtottsága mi-
att kerülhetett sor arra is, hogy a megbeszélt alkalommal nem tudott veled 
foglalkozni.   Nem azért  írattam ezt  le  neked,  hogy sajnáld,  hanem,  hogy 
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meglásd benne, hogy a szolgáló szeretet boldogít egyedül, és teszi elviselhe-
tővé a földi élet viszontagságait. Helyzete tehát valóban figyelemre méltó, de 
nem azért mert kiváltságos, hanem azért, mert megmutatja, hogy a másokért 
éléshez, az önfeladáshoz olyan égi erők csatlakoznak, melyek a leglehetetle-
nebb körülményeket is elviselhetővé teszik. (Lk 9;24).

Tévedésben vagy, ha azt hiszed, egy szűk kiváltságos réteg vagy egyet-
len személy az, aki hallhatja hangom. Én mindenkinek ígértem, aki tanítvá-
nyomnak tartja magát, hogy elküldöm a Szentlelket. (Jn 16;7). Csak országo-
tokban több száz testvérednek volt olyan élménye, hogy álomban, ima, medi-
táció közben találkozott legalább egyszer Velem. Médiumom körül pedig ki-
alakult egy – a folytatást biztosító - olyan pár fős mag, akik megközelítően 
azonos színvonalon hallják hangomat, mint médiumom. Közöttük van olyan 
testvéred is, aki pár éve még átkozódott, szitkozódott mérgében, mikor szülei 
a gyermekét séta alkalmával akarata ellenére bevitték a templomba, aki irigy-
ségből följelentette kollégáját, mert több prémiumot kapott. 

Ha a tűzoltó zenekar térzenét játszik, nem a bezárt lakás legbenső szo-
bájában kell keseregni, hogy nincs muzsika, hanem ki kell tárni ajtót, abla-
kot, de még jobb kijönni a ház elé, vagy elmenni a főtérre, és a zenekarhoz 
minél közelebb helyezkedni! Hangom hallásának elengedhetetlen feltétele a 
NYITOTTSÁG, más néven az alázat, mely nem alázatoskodást jelent, hanem 
befogadó készséget más véleményének, külső behatásnak a mérlegelt elfoga-
dására, a jónak a még jobbért való elhagyására.  Hogy mennyire fontosnak 
tartom és szándékom, hogy minden gyermekemhez szóljak,  az is mutatja, 
hogy a HANG első kötetében írattam le médiumommal azt a párbeszédimát, 
melynek keretében mindenki beszélhet Velem. A baj az, hogy sokakat kishi-
tűségük akadályoz abban, hogy meghallják hangom. Nagyon fontos, hogy el 
is hidd, hogy Én akarok és szólok is hozzád, és te meghallhatod hangom. Eh-
hez persze el kell csendesedni, ezért a legalkalmasabbak az ébredést követő 
vagy az elalvást megelőző percek. Ha ilyenkor gondolatban felteszel egy kér-
dést Nekem, az első – építő, buzdító, vigasztaló - gondolat, ami eszedbe jut, 
Tőlem van. Az első, tehát nem az, amit már saját gondolkodásod, morfondí-
rozásod alkot vagy átgyúr, és ami eszedbe jut, tehát érzed, vagy legalábbis 
megtanulod  érezni,  hogy nem  a  sajátod,  úgy került,  úgy jutott  eszedbe. 
Kezdd el azzal, hogy minden reggel megkérdezed Tőlem, mi az, amiben el 
kell mélyülnöd, és mi az amitől távolodnod kell! Sok testvérednek segítek 
minden reggel ily módon. Este pedig beszéld meg Velem, mit tudtál megva-
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lósítani tanácsaimból, mennyire éltem benned, hány testvéred örült neked az-
nap. 

Boldogítani, szívbékét adni csak úgy tudok, ha felismered jelenlétem 
életedben. Szíved szemeit  jobban ki kell  nyitnod, hitednek erősödnie kell. 
Hited, most olyan, mint a mustármag, de akkora fává nőhet, hogy az ég ma-
darai tanyáznak benne (Mk 4;31). Tőled különösen nagy fát várok.

2. Családoddal úgy javíthatod kapcsolatod, ha előbb Velem javítod 
kapcsolatod. Ha környezeted látja, hogy boldoggá teszlek, hogy a SZERE-
TET sugárzik belőled, olyanok lesznek, mint a vaj, melyet kenyérre lehet 
kenni. A szeretet mindenható! 

3. Családoddal, a külvilággal való kapcsolatod javulása magával hozza 
a szétszóródás,  vándorlás megszűnését is,  de ne feledd, egész földi életed 
vándorlás, átmeneti szállás. Nekem sem volt e téren jobb sorsom, mint neked 
(Mt 8;20). Ha tanítványom akarsz lenni, nem lehet jobb sorsod mesterednél. 

Gyermekem! Ha megfáradtál, jöjj Hozzám, és pihenj meg szívemen, 
felüdítelek!
Megáldalak SZERETETEM és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2525. 
Kérdező: KAPCSOLATAIM GÖRCSBEN VANNAK!

Elváltam, de továbbra is egy háztartásban élek volt férjemmel és fiam-
mal, s kapcsolatom van egy külföldi nős férfival.

HANG: " Drága Gyermekem!
         Összevontam kérdéseidet, s a válasz sem lesz olyan konkrét, mint ami-
lyet vársz. Sajnos nem tehetem meg a te érdekedben, hogy segítsek lelkiis-
mereted elhallgattatásában, s a gondolkodás-átalakítás fáradságos munkájától 
sem kímélhetlek meg. 

Áldásom mindenképpen csak olyan kapcsolaton lehet, amely elbírja a 
nyilvánosságot. A Hozzám-tartozók életének erkölcsi szempontból átvilágít-
hatónak kell lennie. Az természetes, hogy sokkal szebbnek, ígéretesebbnek 
tűnő egy olyan kapcsolat, amelyben csak ünnepnapok vannak, amelyben nem 
kell szembenézni a hétköznapok szürkeségével, amelyben nem kell belenéz-
netek naponta a másik által tartott tükörbe. A ritkább találkozások alatt köny-
nyebb hosszabb ideig megőrizni az illúziókat, míg a mindennapi együttélés-
ben kénytelenek vagytok pillanatok alatt  a realitások talajára helyezkedni. 
Könnyű azt szeretni,  akivel csak ünnepnapokat éltek meg, a szeretet  igazi 
próbája viszont az, hogy tudjátok-e azokat kitartóan, hűségesen, az Általam 
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megkívánt  módon  szeretni,  akikkel  naponta  együtt  vagytok,  együtt  éltek, 
akik naponta ütközési felületet jelentenek a számotokra. 

Aki Hozzám tartozik, az nem hagyhat el senkit, legfeljebb őt hagyhat-
ják el. Ha elhagyták, akkor ő is szabadnak tudhatja magát. Az is igaz, hogy a 
fizikai elhagyást gyakran megelőzi - már jóval - a lelki elhagyás, de ha ez va-
lóban megtörtént, akkor az elhagyott félnek törekednie kell arra, amennyiben 
ez lehetséges, hogy ezt fizikai síkon is tudomásul vegye, vagyis teremtsen 
egyértelmű körülményeket.  Újabb kapcsolaton akkor lehet áldásom, ha az 
hasonlóképpen szabad partnerrel jön létre. 
       Neked mindenek előtt arra lenne szükséged, hogy elkötelezd magad 
Mellettem.  Elköteleződni  Mellettem  viszont  csak  akkor  tudsz,  ha  megis-
mersz Engem olyannak, amilyen valójában vagyok, s hogy milyen vagyok 
valójában, azt az evangéliumok tükrözik a leghűebben. Nagyon alaposan mé-
lyedj el bennük, kérd a vezetésemet az átelmélkedéshez, s majd látni fogod, 
mennyire más vagyok, mint hitted. Ettől fogsz Hozzám közelebb kerülni, s 
nem attól, hogy barátoddal bejárjátok a világ templomait. Előbb rendet kell 
teremtened a fejedben, aztán tudsz majd rendet teremteni a szívedben, s ha 
már ez a rend kezd kialakulni benned, akkor tudok majd a párbeszédimában 
(lásd  részletesen  a  HANG  1.  kötetében)  neked  hatékonyan  segíteni.  A 
HANG-kötetek  tanulmányozása  is  igen  hathatósan  segíti  gondolkodásod 
gyökeres, akaratom szerinti átalakítását.
Nagyon szeretlek, és nagyon várlak, szükségem van rád! Megáldalak

            az ENGEM MEGISMERÉS és a 
      RÁM HAGYATKOZÁS VÁGYÁVAL!"

******************************************************
2526.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Álmom: Emberek parancsra le akarták rombolni az inárcsi
templomot, s én semmilyen józan érvvel nem tudtam rájuk 
hatni.

HANG: " Drága gyermekem!
         Nagyon köszönöm leveledet, melyet médiumomnak írtál. Köszönöm, 
hogy nyitott  szívvel  figyelsz  mások sorsára,  hiszen rajtatok,  a ti  ráfigyelő 
szeretetek által tudok nagyon hatékonyan gondoskodni rólatok. Ha szükséget 
szenvedőt látsz a közeledben, akkor csak imádkozz buzgón Hozzám, s bizto-
san kitaláljuk együtt, hogy hogyan tudnál gyakorlatilag is segíteni. 
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        Médiumomat ne féltsd, ő az enyém, így a körülményeinek is az Istene 
vagyok, gondoskodni fogok róla, ahogy ezt már ő máskor is sokszor megta-
pasztalta. De imáid mindenképpen javára válnak a mindenségnek, továbbra 
is számítok rájuk. Legyetek mindig nyitottak Felém, hogy gondoskodhassak 
rajtatok keresztül a rászorulókon. Isten szükség szerint közösség, s aki kö-
zösségben él, annak mindig meglesz az, amire feltétlenül szüksége van.
         Álmod önmagáért beszél. Akik nem hajlandók gondolkozni, azokra 
nem lehet józan érvekkel hatni. Az ember a gondolkodás által válik emberré, 
s válik alkalmassá emberi életre.
A gondolkodás eredménye lehet csak a gondolkodás-átalakítás, ami nélkül 
nem létezhet igazi, helyes, Isten által elgondolt szeretet. A parancsolgatás és 
a parancsoknak való vak engedelmesség nem az Én világom. Aki Engem 
akar követni, annak tudnia kell felelősséget vállalnia a tetteiért, az nem hivat-
kozhat soha arra, hogy bármit is parancsra tett.
       Nagyon szeretlek, és megáldalak!"

******************************************************
2527.
Kérdező: A MAGYARSÁGHOZ VAN KÜLDETÉSEM? 

Könyvemmel, írásaimmal szeretném a magyar népet 
Istenhez visszavezetni, sajnos nem sok eredménnyel. 
Mit tegyek?

HANG: "Drága Gyermekem!
         Szándékod, hogy népedet visszavezesd Istenhez, nagyon tiszteletre 
méltó, de be kell látnod, hogy ezt még Én sem tudom megtenni akaratuk elle-
nére. Nemzetet nem is lehet visszavezetni, mert egy nemzet nem tud megtér-
ni. Csak emberek tudnak személyesen megtérni, csak embereket lehet Isten-
hez visszavezetni, persze csak akkor, ha akarják. Minél több a megtért ember 
egy nemzetben, annál inkább mondhatjuk a nemzetre, hogy Isten népe.
        A 'megtérítés' viszont nem megy erőszakosan! Ha nem akarják közölni 
a cikkeidet,  akkor ne erőltesd!  Elsősorban a magad számára fontos,  hogy 
megírd a cikkeidet,  s ha majd mások számára is  elengedhetetlenül  fontos 
lesz, akkor gondoskodni fogok arról, hogy megjelenjenek írásaid. A köny-
veddel kapcsolatban is ez a helyzet. A saját megtérésed érdekében nagyon 
fontos volt megírnod, hasznos munka lehet, de az emberek Engem evangéli-
umaimból sokkal jobban és hitelesebben megismerhetnek, és sokkal inkább 
eligazítást kaphatnak arról, hogy mit is kell tenniük boldogságuk érdekében. 
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Ne erőltesd könyved kiadását, ha emberek lelki üdve múlik majd a megjele-
nésén, akkor, hidd el, minden erőlködés nélkül kiadásra kerül.
       Amit tehetsz nemzetedért és nemzeted vezetőiért, az az, hogy imádkozol 
értük, s te magad éled a keresztény életet, példát mutatva környezetedben. 
Egy ember számára éppen elég a saját életéért felelősséget vállalni, nagyobb 
terhet Én senki vállára nem teszek, de kisebbet sem! Azok között terjeszd 
Igémet,  akiket  érdekel!  Szervezz  a  környezetedben  olyan  kisközösséget, 
akikkel együtt tudjátok tanulmányozni evangéliumaimat, akikkel együtt tud-
tok tanulni Engem! Ezzel sokkal inkább szolgálod az Én ügyemet, mintha 
szélmalomharcot vívsz azokkal, akik nem akarnak Rólam tudni. Őket bízd 
csak Rám! Én őket is nagyon szeretem, s ismervén szeretetem erejét, türel-
mesen várakozom rájuk, hiszen tudom, hogy előbb-utóbb ők is meg fognak 
Hozzám térni. Én is azokat tanítottam, akik tanulni akartak tőlem. Szabadon, 
saját akaratukból hallgattak Engem! Emlékezz, a gazdag ifjút is hagytam el-
menni, amikor nem tudta elfogadni a maga számára üdvösségének feltételeit. 
De mára már ő az enyém! Kivártam, amíg eljött Hozzám önszántából, s ő 
ezért mind a mai napig nagyon hálás Nekem.
       Én nem gondolkoztam nemzetekben, nem vállaltam semmiféle politikai 
szerepet,  nem  akartam  a  társadalmi  berendezkedést  megváltoztatni,  nem 
akartam a zsidó népem elnyomását sem megszüntetni, mert tudtam akkor is, 
hogy a boldogságotok nem ezen múlik. Ez most is így van! 
Szeretni, jót akarni, nem ártani, megbocsátani, segíteni mindenütt, bármilyen 
körülmények között lehet, s ezen áll vagy bukik boldogságotok. Te is erre 
tedd a hangsúlyt, erősítsd napról napra a Velem való kapcsolatodat, növekedj 
a szeretetben, reggelenként beszéld meg Velem az aznapi teendőidet, s ha ne-
talán cikket kell írnod, akkor ezt konkrétan megmondom neked, de egyéb-
ként ne erőltesd!
       Sajnos médiumom egyelőre annyira le van terhelve a sok levél megvála-
szolásával,  hogy sem ideje,  sem energiája  nincs  arra  pillanatnyilag,  hogy 
könyvedet áttanulmányozza, így nem tud most véleményt sem mondani róla. 
        Megáldalak a Lényeglátás Lelkével!"

******************************************************
2528.
Kérdező: RAJZOK VANNAK AZ ABLAKÜVEGEN

1. Mit jelentenek ezek a rajzok?
2. Lehetek-e természetgyógyász?

HANG: "Kedves Gyermekem!
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1. Rendkívül sokan vagytok, akik szellemvilágotok szelíd nyitottsága 
miatt olyan hatásoknak, élményeknek vagytok kitéve, amelyekkel felkészü-
letlenségetekből kifolyólag nem tudtok mit kezdeni.

Jóindulatú és mindenfelé nyitott szellemetek, a kellő óvatosság híján, 
ki  van  téve  a  szellemvilág  szemtelen  szellemei  próbálkozásainak.  Ezek a 
szellemek mindent megpróbálnak annak érdekében, hogy felhívják magukra 
a figyelmet. Ha ez sikerül nekik, akkor biztos lehetsz abban, hogy a figyel-
med lekötése miatt, amit produkcióikkal érnek el, elterelik gondolkodásodat 
arról a területről, amely számodra a valódi boldogságot jelenti: Rólam!

A szellemvilág szellemei képesek az anyagvilágban hatásokat kiválta-
ni, képesek jelenségeket létrehozni, akár oly módon is, hogy az ablaküvegek-
re mindenféle ábrákat karcolnak. Ez egyrészt jó, mert felhívja a figyelmete-
ket arra a számotokra elképzelhetetlenül szoros kapcsolatra, amely a szellem-
világ és a földi emberek világa között van.

Néhány ember számára megadatott az a képesség, hogy mindezt lássa, 
érzékelje, de beszámolóik minderről süket fülekre, értetlen elmékre talál.

A  szellemvilág  lakói  is  jó  vagy rossz  szándékúak.  Megnyugtatásul 
mondom neked, hogy a rossz szándékú szellemek kárt nem tudnak okozni 
bennetek. Nincs rá lehetőségük. Arról nem is szólva, hogy az Istent szeretők-
nek minden a javára válik (Róm 8;28)!

Azok a szellemek, amelyek embereket szállnak meg, ezt azért tehetik, 
mert mindezt az illető tudati, tudatalatti engedélyével teszik, mert egymásra 
vannak hangolva.

E tekintetben a te lelkületed, szellemed nyitott fogékonysága alkalmat 
ad a szellemvilág lakóinak arra, hogy a kíváncsiságodat felkeltve, mint a ter-
mészetgyógyászat felé érdeklődést mutató embernek, hassanak a hiúságodra.

Te, aki szívesen nézegeted az említett rajzokat az üvegen, jobban jár-
nál, ha azon gondolkodnál el, hogy milyen is a valódi szeretet, és ennek mi-
lyen  vonatkozási  pontjai  vannak.  Figyelmedbe  ajánlom  Bulányi  György: 
"Merre menjek" c. könyvét. Azt viszont előre javaslom, hogy ezt a könyvet 
ne csak részleteiben mazsolázd ki, mint a HANG-ot, hanem a fogalmak tisz-
tázásával az értékek megszerzésének eszközeként használd fel. Másképpen 
fogalmazva:  A  könyv  segítségével  kitisztított  fogalmakkal  gondolkozz  el 
azon, hogy mit akar veled az Isten. Hidd el, ha ajánlásomat komolyan ve-
szed, óriási lelki hasznod lesz belőle! Mérhetetlenül több mint az ablaküve-
gen általad felismert ábrák megfejtésével való időtöltésed által.
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Ha ezeknek a rajz-jelenségeknek nem szentelsz figyelmet, akkor ezek 
előbb-utóbb elmaradnak, mert egyetlen szemtelen szellem sem viseli el soká, 
ha nem figyelnek rá. Arról nem is szólva, ha kinyitod Felém szívedet és ér-
deklődésedet, akkor ezek pánikszerűen távoznak.

A Rám figyelés azt jelenti, hogy foglalkozol Velem, meg akarsz egyre 
jobban ismerni Engem, aki a te boldogító Istened vagyok! Ennek az ismerke-
désnek  lehetősége  számodra  adott,  mivel  tulajdonodban  vannak  azok  a 
HANG-könyvek, amelyekben több mint 10.000 (tízezer!) kérdésre válaszo-
lok problémáitok megoldására. Ha ezeket a könyveket nyitott szívvel és nyi-
tott értelemmel, vagyis tanulási vággyal olvasod, akkor nemcsak a jelenlegi 
kérdéseidre kapod meg a választ,  hanem a következőkre is! Az is világos 
volna már előtted, hogy az általad említett rajzok, ha jó angyaloktól jönné-
nek, akkor nem lenne szükséged találgatásokra, mert ők tudják a módját an-
nak, hogy hogyan adják egyértelműen és érthetően tudtodra, amit Én, Jézus, 
rájuk bíztam továbbadásra.

Miután már egy éve szeretettel fordultál e rajzok felé, tovább kell vár-
nom, hogy végre szeretettel fordulj Felém.

Fordulj Felém és nézz Rám! Nézz a szemembe! Ott függök a keresz-
ten. Érted is!

Várom, hogy észrevegyél szíved szeretetében. Várom, hogy erőt meríts 
Belőlem az életed megpróbáltatásaiban. Olyan vagyok neked, mint egy pohár 
friss víz, amely alig várja, hogy oltsa szomjadat. Várom, hogy hallgass arra 
az intelemre, amely benneteket okosságra és óvatosságra int. Nagyon régóta 
várok minderre. Várok a Felém fordulásodra. Ott függök a kereszten. Érted 
is!
2. Számomra nem az a fontos, hogy mit teszel, mivel foglalkozol. Az a te 
számodra legyen fontos!

Az Én számomra az a fontos,  hogy mindent  Értem teszel-e.  Vagyis 
bármit teszel,  bármivel foglalkozol, azt Velem, Értem akarod-e tenni vagy 
Nélkülem?!

Nyilvánvaló, hogy amit Nélkülem akarsz tenni, az nem hordozhatja ál-
dásomat! Ha Velem akarod tenni azt, amit teszel, akkor mindegy, hogy mit 
csinálsz, ha lelkiismereted szerint cselekszel! Bármi legyen is a munkád, a 
hivatásod a szeretni tanítás marad! Erre születtél!

A természetgyógyászat nem hivatás, hanem munka. Lehet hobbi, elfog-
laltság. Ha ezen az úton Velem indulsz el, akkor tudni fogod azt, hogy mi a 
betegség, ki gyógyít, és mi a gyógyulás. Ha nem Velem indulsz el, akkor te is 
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azok közé a  természetgyógyászok közé állsz be, akik fűben, fában, energiá-
ban találják meg az orvosságot. Pedig az igazi orvosság Én vagyok!

Tudnod kell, hogy a gyógyítás nem kitüntetés, hanem felelősség! Nem 
csupán képesség, hanem lehetőség! Lehetősége annak, hogy tudásod, képes-
séged felhasználásával, felelősséggel vállald a hivatásod, a valódi gyógyulá-
son keresztül, a valódi gyógyulás felé, tehát a szeretni tanítás felé vezetni a 
beteg embereket, tehát Énfelém!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2529.
Kérdező: VISSZANÉZVE JÓL DÖNTÖTTEM?

Felbontottam egy évekig tartó kapcsolatot. Jól döntöttem?
HANG: "Drága Gyermekem!

„Aki az eke szarvára teszi kezét, és hátrafelé néz, nem alkalmas az Is-
ten országára (Lukács 9;62)!”

Utólagosan spekulálni  azon, hogy jól vagy nem jól döntöttél-e, csak 
annyiban van értelme, amennyiben tanulságot vonsz le ebből a jövőre vonat-
kozóan. Mindig döntéseitek előtt kell megkérdeznetek Engem, Jézust. Utólag 
nem tudok már beleszólni semmibe. Csak ti emberek gondoljátok úgy, hogy 
utólag meg lehet nyugtatni azt, akinek nem nyugodt a lelkiismerete. Így pró-
báljátok csökkenteni embertársatokban a felelősségérzetet. Isten nem ilyen! 

Ne várj senkitől soha olyan megnyugtató szavakat, amelyekről tudod, 
hogy csak kívülről jönnek. Van olyan, hogy valaki helyesen dönt, s utána ké-
telkedni kezd. A nagy Megtévesztőnek egyik leghatásosabb fegyvere az elbi-
zonytalanítás. Ennek kivédése az előre tekintés! Erkölcsileg, tehát a boldog-
ságodat illetően a múlt egyáltalán nem érdekes. Csak a jelen, és az az irány, 
amely a jövőben is Engem, Jézust, jelöl meg.

Ha nyugtalan a lelked a döntésed miatt, akkor bánd meg döntésedet, és 
a jövőben tartózkodj minden elhamarkodott döntéstől. Most az a feladatod, 
hogy a jelenre koncentrálj!

Kérd a BÖLCSESSÉG LELKÉT, hogy megmenekülj  az aggályosko-
dástól! Az aggályos lelkű ember olyan, mint az az autóvezető, aki mindig a 
féket keresi a lábával. Az aggályos ember felőrli önmagát, de nem másokért, 
hanem önnönmagáért. Ez nagyon beteges lelkület!

Ha benső szabadságot élsz meg, akkor ezt feltétlenül több imára és el-
mélyültebb evangéliumi tanulásra fordítsd! Ha nem ezt teszed, akkor csak 
hazudtad magadnak a szabadságot. Valójában a felelősségvállalás elől mene-
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külsz. Ha így van, akkor nagyon helyénvaló a benső nyugtalanság. Ilyen eset-
ben Én, Jézus, segíteni nem tudok, mert helyettetek nem lehetek boldog. De 
Általam, Velem és Bennem mindig minden rendezhető!

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

2530.
Kérdező: JÉZUS SZAVÁRA KÉREK MAGYARÁZATOT

1. Mi a "szent dolog" (Máté 7;6)?
2. Jézus milyen "evangéliumot" hirdetett (Lukács 20;1)?
3. Hogyan lehetséges a megszállottság?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amikor az általad jelzett szavak elhangzottak, akkor a "kutyák" alatt 

olyan pogányokat értettek, akik nem akarnak hinni az egy igaz Istenben. A ti 
korotokban is, ha kérges szívű emberrel találkoztok, akik gúnyolni igen, de 
tanulni nem, tehát kötekedve állnak szóba mindazzal, ami kapcsolatban van 
Velem, Jézussal, akkor jobb tovább menni, mert előbb-utóbb elviselhetetle-
nek lesztek számukra. Legyetek hát okosak, és óvakodjatok az emberektől!

2. Amíg a Földön jártam, mindig azt az örömhírt, evangéliumot hirdet-
tem, hogy szeressétek egymást. Tehát a nemártás, a megbocsátás és a máso-
kon segítés szentháromságát hirdettem. Később ezt írták le azok, akik a négy 
evangéliumnak az írói. Ezt Lelkem késztetésére és felügyelete mellett tették. 
Ezért minden tanítás, amely Rám hivatkozik, csak annyiban hiteles, ameny-
nyiben szinkronban van a négy evangéliumommal.

3. Véletlenül senki sem lehet megszállott! Előfordul, hogy aki a Földre 
születik, már születésekor a tudattalanjában hord egy olyan nyitott kiskaput, 
amely alkalmat adhat ártó szellemeknek arra, hogy belé költözzenek. Olyan 
is van, hogy valaki tudatosan, őszinte bűnbánattal kisöpri lelkét, sőt föl is dí-
szíti, de úgy gondolja, hogy ezzel mindent megtett, s megfeledkezik az éber-
ségről. Az ilyen emberre mondottam, hogy ennek ezután rosszabb lesz a sor-
sa, mint előzőleg volt.

Az elmebajosok közül nem mind megszállott. A fiziológiás elmebajos, 
tehát az, aki valami baleset vagy más külső hatás következtében vált azzá, az 
nem nevezhető a szó szoros értelmében megszállottnak. Természetesen vál-
hat az ilyen is megszállottá. A funkcionális elmebajos, tehát az, akinél agyi 
sérülés nem mutatható ki, bizony megszállott, hacsak nem ő maga vállalta 
vezeklésnek, már születése előtt ezt az elmeállapotot. Egy idő után azonban 
itt is megjelennek az agyi károsodások.
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Aki tudatosan Istent szerető, az biztos lehet abban, hogy nem válik ör-
dögi  machinációk  áldozatává.  Istent  szerető  tudatosan  az,  aki  nemcsak 
mondja, de éli, valósítja is azt, hogy életében az abszolút első Én, Jézus, va-
gyok. Az Enyéimnek soha nem kell félniük attól, hogy bárki is elrabolhatná 
őket  Tőlem!  De  ahhoz,  hogy  valaki  erkölcsi  bizonyossággal  Enyémnek 
mondhassa magát, vállalnia kell az alázatnak nyitottságát és határozottságát. 
Tehát nyitottnak kell lennie mindig a JOBB felé, és a meglátott jóért vállal-
nia kell keresztemet, az üldöztetést a hatalmasok részéről, a kicsiség, kiszol-
gáltatottság és szegénység megélését, átitatva az okosság és óvatosság böl-
csességével.

Ne féljetek hát! Bízzatok,  mert Én, Jézus, legyőztem a világot! Ti a 
Győztes oldalán álltok, ha valóban fontos vagyok számotokra!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

2531. 
Kérdező: FÉRJEMMEL, APÁMMAL PROBLÉMÁM VAN

1. Tudok-e férjemen segíteni?
2. 1 éve egy hang szólalt meg nekem. 
3. Édesapám elfordult tőlünk.

A HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjeden úgy tudsz a legjobban segíteni, ha helyesen szereted. E téren 

meglevő jó szándékod hatalmas kincs számodra. A helyesen szeretés nem 
egyetértést, hanem megértést feltételez, nem behódolást, hanem a szolgálat 
független szabadságát (2Kor 3;17). Férjednek elsősorban nem családjához, 
hanem Hozzám kell visszatalálnia. Ennek következménye, de nem megelő-
zője a családhoz visszatalálás. Hozzám úgy találhat vissza férjed, ha megta-
pasztalja, hogy Te minden körülményben hű vagy Hozzám, és Én boldoggá 
teszlek, mert benned élek. Megadom neked azt a szabadságot, mely segít rá-
látnod arra, hogy a földi élet taposómalmában csak felőrlődni lehet Nélkü-
lem, Velem pedig minden a javadra válik. Ennél többre ne is törekedj az élet-
ben. 

2. Az eltelt egy év megmutatta, hogy komolyan kell-e venned ezt a köz-
lést. Csak ami épít, buzdít, vígasztal, az Tőlem való.

3. Édesapád jövőbeli viselkedéséről nem sokat mondhatok, mert jövője 
szabad akarati döntései sorozatától függ. Kibékülésetek attól függ, mennyire 
tud közeledni Hozzám, mennyire tud elfogadni útnak, mennyire képes meg-
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kötözöttségeit felszámolni. Fájó sebeidre türelmed, a megbocsátásod és sze-
reteted a gyógyír. Gyermekem! Jöjj Hozzám, Én felüdítelek! Vess keresztet!

Megáldalak SZERETETEM és VIGASZOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2532.
Kérdező: CSALÁDI ÉLETEMEN JAVÍTANI SZERETNÉK!

1. Jó úton járok?
2. Sikerül-e régi énemtől megszabadulnom? 
3. Családi életemet helyre szeretném állítani!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az első lépést Felém már megtetted, ezért mondhatnám azt is, hogy jó 

úton jársz. Kételyed forrása az, hogy érzed, a Hozzám vezető úton még nem 
sokat  haladtál  előre.  Szeretettel  kérlek,  ne rágódj  ezen! Nem az a fontos, 
hogy milyen vagy, hanem hogy az enyém vagy. Ha a Déli pályaudvaron fel-
ülsz a vonatra, már Kelenföldnél, de már a kocsiba szállásnál is megnyugod-
hatsz, mert tudod, hogy a vonat elvisz Nagykanizsára. Jó, hogy van benned 
szándék és akarat Hozzám közeledni. A megvalósulás szempontjából azon-
ban mérhetetlenül fontosabb, hogy elhidd, ez Velem sikerülni fog. Hited, ha 
elég erős lesz, hatalmas energiákat fog felszabadítani benned, melyet közös 
örömünkre, a szeretni tanításhoz használhatsz. Az sem baj, ha most még csak 
mustármagnyi, Én locsolni, gondozni fogom benned. A szeretni tanításnak 
lehet eszköze a természetgyógyászat, de nem lehet cél számodra, ha Hozzám 
akarsz tartozni.

2. A fát a gyümölcséről lehet megismerni.  Nem szednek tövisbokorról 
fügét, s gyalogszederről sem szüretelnek szőlőt. (Lk 6;44) Szívbékéd, sugár-
zó szereteted, alázatod, béketűrésed, segítőkészséged, szerénységed, tisztasá-
god a gyümölcsei annak a fának, mely a Hozzám tartozást jelenti. Rám min-
dig számíthatsz, ha meg akarsz változni. Ha reggelente megkérdezel, napra 
bontott programot adok neked. Az esti közös kiértékelés pedig vagy boldog-
sággal tölt el, vagy új erőfeszítésekre serkent.

3. Családi életed annak következményeként állhat helyre, hogy Velem ja-
vul kapcsolatod. Jó, ha e téren türelmes vagy, és nem a családi élet helyreállí-
tására, hanem a belőled való szeretet-kiárasztásra teszed a hangsúlyt. 

Megáldalak SZERETETEM és OLTALMAM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2533.
Kérdező: ROSSZ VAGYOK ISTEN ELŐTT?
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1. Hogyan vélekednek rólam elhalt szüleim?
2. Szentségtörésben élünk?
3. Át fog ölelni engem valaha is a Fény?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szüleid már tudják, hogy csak boldogító Isten létezik. Ők már tud-

ják, hogy büntető Isten nem létezik!
Amikor Isten tőletek számon kéri kegyelmeit, akkor az nem büntetés 

lesz, hanem szembesítés. Ő biztosan nem változik meg, és nem szűnik meg 
szeretni benneteket akkor sem, ha ti a szeretet helyett más utat próbáltatok 
járni, hogy benső békétekre rátaláljatok.

Szüleid is szembesültek a földi életükben kapott kegyelmekkel. Ők is 
belátták azt, hogy nem érték el azt a lelki tökéletességet, amelyre pedig a le-
hetőségük megvolt. Ők is látják, tudják, hogy jobb annál az Isten, mint amit 
ők elképzeltek Róla. Tudják azt is, hogy te miért őket választottad szüleid-
nek.

Szüleid nem mondanak véleményt rólad. Illetve az a véleményük, hogy 
Én mondjak véleményt rólad. Mondok is.

Imádkozz szüleidért és az egész világért! Imáid nagyon kedvesek Előt-
tem!

2. Szó sincs semmiféle szentségtörésről! Azok a szertartások, amelyek 
által közölni akarjátok egymással kegyelmeimet, Engem nem kötnek meg! 
Engem nem kötnek jogi formulák! Isten országában nincs is jog! Csak szere-
tet van! Olyan szeretet, amilyen szeretetet Én, Jézus, elmondtam és bemutat-
tam nektek.

Én, Jézusod, mondom neked, hogy benned élek! Kegyelmi módon ben-
ned vagyok, és ez nemcsak nem kevesebb, mint az oltáriszentségi jelenlétem, 
hanem lényegesen fontosabb. Igen, mert a szentáldozás is csupán eszköz! A 
CÉL az, hogy benned élhessek! Ha jogi akadályt tudnak is állítani a szentál-
dozásod elé, de van lelki áldozás is, és ez semmivel sem kevesebb az előbbi-
nél. Ne akadj fenn a formán! Higgy a tartalomban!

Az nem okos,  ha erkölcstelen papokhoz vagy nem papokhoz méred 
magadat. Senkiről nem tudod, hogy mit örökölt, milyen hatások érték eddigi 
életében, és hogyan működött együtt eddig a Tőlem kapott kegyelmekkel. De 
te nem is méricskéltél,  csak azt  nem érted, hogy miért  lennél te rosszabb 
ezeknél. De ezen sem érdemes töprengened! Teljesen mindegy, hogy magad 
szemében milyen vagy! A fontos az, hogy az Enyém vagy! És Én mindent 
megteszek annak érdekében, hogy az Enyém is maradj! 
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Én, Jézus, mindennap megáldom házasságodat! Ha reggel Felém for-
dulsz, veled indulok útnak. Ha bánat ér, Én is bánkódom veled, ha örülsz, 
veled örülök. Ha gyengének érzed magad, akkor szeretném, ha tudnád: az Én 
erőm a te erőd is! A kettőnk kapcsolata sokkal több és magasztosabb, mint 
egy házassági kapcsolat! Én mindenkor boldogító módon vagyok benned! De 
ez csak akkor és annyira fog átjárni téged, amikor és amennyire élő hittel el-
fogadsz Irányítódnak, Megszabadítódnak. Úgy vagyok veled, mint az az em-
ber, akinek mérhetetlen nagy kincs van a birtokában. Ha nem tud róla, vagy 
ha nem használja, akkor mit sem ér számára az egész!

3. Téged nemcsak át fog ölelni a Fény, hanem már benned él a Fény! 
Én vagyok a világ világossága! Én vagyok az a Fény, aki nem vet árnyékot, 
aki nem fejmosásra, hanem lábmosásra jött e világra!

Drága Gyermekem! Vigyázz Rám! Vigyázz a benned izzó Fényre! Tu-
dom, hogy furcsállod e kérést.  Úgy gondolod,  hogy inkább neked kellene 
kérned Engem,  hogy vigyázzak rád.  Erre nem kell  kérned.  Ez az életem! 
Tudnod és hinned kell, hogy nem úgy szeretlek téged, mint mindenkit, ha-
nem úgy, mint senkit a világon! Ezért van csak EGY belőled!  Egyetlenem 
vagy!
    Így fogalmazom meg vágyamat: VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2534.
Kérdező: ISTEN-PROBLÉMÁM VAN

1. Mi végett vagyok a világon?
2. Miért nem válaszol nekem Isten?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Először is szeretettel kérlek, vedd magadat komolyan! Tudod te, ki-

vel beszélsz? Tudod, de mégsem. Te Jézushoz intézted kérdéseidet, és most 
nem más, mint maga Jézus Krisztus szól hozzád! Ha ezt nem veszed komo-
lyan, akkor nincs meg szavaimhoz az a rezonálódoboz, amely nélkül legsú-
lyosabb szavaim is csak cincogásnak tűnhetnek. Magadat csak akkor veszed 
komolyan, ha komolyan veszel Engem is! Nem kevesebbet, az életemet kel-
lett odaadnom érted is! Én, Jézus, tehát nagy árat fizettem azért, hogy most 
szólni tudjak hozzád!

Annyira értékellek, hogy kijelenthetem: te pontosan azért jöttél a Föld-
re, amiért Én! Azért, hogy igyekezz szebbé tenni a Földet! Azért jöttél, hogy 
szeretni tanítsd azokat, akik neked erre lehetőséget adnak. Azok adnak erre 
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lehetőséget neked, akik kapcsolatba kerülnek veled akár pozitív, akár negatív 
módon. Igen. Aki nem reagál pozitív módon a te szeretetedre, annak tanúsí-
tani  tudod azt,  hogy az  igazi  szeretet  nem vár  viszonzást,  mert  magában 
hordja jutalmát. Aki szeret, az boldog, mert a Mennyek Országát, az Istent, 
aki a Szeretet,  hordozza magában! Ezért kérhettelek benneteket arra, hogy 
INKÁBB szeressétek ellenségeiteket! Tehát mindenkit képes vagy szeretni-
tanítani, mert nem az eredmény a fontos, hanem a forrás! Szeretni annyit je-
lent, mint jót akarni. Nem ártani soha, megbocsátani mindig, és segíteni ott, 
ahol erre lehetőség kínálkozik. HÁT EZÉRT ÉLSZ, EZ ÉLETED ÉRTEL-
ME!

2. Isten nagyon is válaszol neked, csak nem Reá figyelsz. Te Őt maga-
don kívül képzeled el, s nem magaddal azonosnak. Pedig létazonosság van 
közöttünk. Én vagyok a szőlőtő, te pedig a szőlővessző! Minden olyan gon-
dolatod, amely téged épít, buzdít, vigasztal, Tőlem jön, Én, Jézus, mondom 
neked a saját gondolataid, saját szavaid által!

Ne rendkívüliségeket várj, amikor Velem beszélsz, hanem akkor légy a 
legjózanabb,  legnormálisabb!  Magadnak  mondd  az  építő  mondatokat,  és 
hidd el, hogy ez Én vagyok benned! Ezt is jelenti az, hogy az igaz ember a 
hitből él!

Szerezd meg a HANG 1. kötetét! Ebben részletesen kifejtettem, hogy 
hogyan szólok Én, Jézus, azokhoz, akik párbeszédimát folytatnak Velem!

Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
*******************************************************

2535.
Kérdező: CSALÁDOMBAN FESZÜLTSÉGBEN ÉLEK

Lányom eltávolodott  Tőlem,  testvéreim rosszallják,  hogy idős  édes-
anyámat magamhoz vettem; a hivatalok is ellenünk vannak, mert édes-
anyámat nem kárpótolják a háborúban elhalt édesapám után.

HANG: " Drága Gyermekem!
            Nehéz dolgom van veled, mert olyan választ nem adhatok neked, 
amilyet te vársz, csak olyat adhatok, amit a szeretetem diktál,  s azt sajnos 
csak  akkor  tudnád számodra  építő  módon  elfogadni,  ha  ismernél  Engem, 
mert csak akkor lenne a számodra hiteles. Miután kérdeztél, természetesen 
válaszolok  neked,  de előre  megmondom,  hogy csak akkor  tudsz  vele  mit 
kezdeni, ha az evangéliumaim és a HANG-kötetek segítségével elkezded az 
Engem-megismerést, s az ezzel szükségszerűen együtt járó gondolat-átalakí-
tást. 
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Te a lányoddal meg vagy kötözve! Teljesen normális, és örülnöd kelle-
ne annak, hogy ez oldódott. Az egyik legnagyobb csapda számotokra az, ha 
az Én helyemet valamelyik vérrokonotokkal helyettesítitek életetekben. Ér-
tem kell élnetek, s nem gyermekeitekért, szüleitekért!

Ez nem jelenti azt, hogy őket nem kell segítenetek, mert ha szabadon 
élhetek bennetek, akkor Lelkem mindig figyelmeztet benneteket arra, hogy 
mikor szorulnak segítségetekre, viszont ez a szabadság, ami feltétele a Ben-
nem-éléseteknek, biztosítja azt, hogy ne mulasszatok más, a környezetetek-
ben található rászorulókkal szemben. Nem Isten műve, hogy lányod eltávolo-
dott tőled, de meg kell mondjam, hogy Istennek nincs ellenére az, hogy lá-
nyod lépéseket tesz szabadságának megalapozására. Ha, ahogy mondod, em-
beri rosszakarat van mögötte, akkor ez ékes bizonyítéka annak, hogy Isten 
mindent a javadra tud fordítani, ha átadtad magad Neki.

Engedd el lányodat, és engedj be Engem az életedbe, de az abszolút 
első helyre, mert másképpen nem is tudok ott lenni. Nem az anyád, nem a lá-
nyod után, nem is eléjük, hanem vagyok Én, aki mindennap megmondom ne-
ked, hogy aznap ki milyen sorrendben szerepelhet életedben.

Ha ezt megteszed, akkor nem pokol lesz az életed, hanem már itt a Föl-
dön is a Mennyország, attól függetlenül, hogy a hivatal és a testvéreid meny-
nyire ellenségesek veled. Velem mindig meg tudod osztani gondjaidat, fáj-
dalmaidat, Én mindig meg tudlak enyhíteni a bajban, s ha Mellettem kötele-
ződsz el, akkor mindig lesznek melletted olyan emberek is, akik szintén Mel-
lettem köteleződtek el, s akikre számíthatsz.
      Nagyon szeretlek, s nagyon várom, hogy Hozzám megtérj, minden vá-
gyam az, hogy könnyítsek az életeden, de ezt csak az Isten által elgondolt 
módon tehetem, másképpen becsapnálak. Gondolkodásod gyökeres átalakítá-
sára van szükséged, ehhez szívből tudom ajánlani az eddig megjelent 23 kö-
tet HANG-ot.
                  Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL, 

vagyis a SZENTLÉLEKKEL!"
*******************************************************

2536.
Kérdező: GYERMEKEMRŐL ÉS SAJÁT UTAMRÓL

1. Nevelt fiam életében törés állt be, és azóta nem találja a helyét. Mi 
le- 
    het a kiút?
2. Jó az az út, amin elindultam?
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HANG: "Drága Testvérem!
           1. Az első kérdésedre csak nagyon röviden és általánosságban tudok 
válaszolni, ugyanis a nevelt fiadnak van problémája, de nem ő fordult Hoz-
zám, s Én csak annak tudok érdemben segíteni, aki Nálam keresi a megol-
dást. De személyesen, nem közvetítők útján! Problémájára csak akkor talál 
gyökeres megoldást, ha megtér, de ezt nemhogy ti, Én sem tehetem meg he-
lyette.

Ti is csak annyit tehettek érte, hogy imáitokban Rám bízzátok, s kéri-
tek számára a megtérés kegyelmét. A többi nem a ti dolgotok. Sajnos leg-
többször csak hosszú szenvedések árán juttok el oda, hogy ott keressétek a 
boldogságotokat, ahol az megtalálható, s ne ott, ahol könnyebb utat ígérnek 
ugyan, de csak elbódultok. Szeretetem azt diktálja, hogy megengedjem szá-
motokra  ezt  a  szenvedést,  mert  tudom,  hogy az  örökkévalóság mérlegére 
téve mindenképpen hasznotokra válik.
Én várom nevelt  fiadat is  soha el  nem múló szeretettel,  csak rajta múlik, 
hogy mikor egyesülhetünk ebben a szeretetben.
         2. Ha azon az úton indultál el, amelyet Magammal azonosítottam, ak-
kor jó úton indultál el. De ezt neked kell tudnod! Akkor indultál el a Magam-
mal azonosított úton, ha állapotszerűen vállalod a nemártás, megbocsátás, se-
gítés szentháromságában való élést. Akkor, ha életed minden percét a min-
denkinek jót akarás (= szeretés) tölti ki, különösen a neked tudatosan ártók 
(ellenségeid)  irányában. Ahhoz,  hogy ezt  bölcsen,  az Én akaratom szerint 
tudd tenni, meg kell Engem ismerned olyannak, amilyen vagyok valójában, 
vagyis el kell nagyon mélyülnöd evangéliumaim tanulmányozásában, át kell 
alakítanod gondolkodásodat az Én tanításomnak megfelelően. Nagy segítsé-
gedre lehetnek ebben az eddig megjelent HANG-kötetek is.
Az életedet pedig naponta Hozzám kell alakítanod, ennek eszköze a reggeli 
komoly, összeszedett párbeszédima, ami alatt megbeszéljük az aznapi teen-
dőidet. Az esti ima alatt pedig értékeljük azt,  hogy mit és hogyan sikerült 
megvalósítanod belőle, s akkor mindig naprakészen tudod, hogy jó úton jár-
tál-e. A HANG-kötetekben bőségesen találsz eligazítást e kérdéseddel kap-
csolatban, itt most csak röviden válaszoltam.
         Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
2537.      
Kérdező: ESZMEI TÉREN NEM ÉRTÜNK EGYET PARTNEREMMEL

1. Epilepsziás gyermekemet egyedül nevelem.
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2. Partnerem szellemi útjával, feladatával nem egyeztethető 
    össze a házasság?
3. Úgy érzem, sérült gyermekek körül van feladatom.

HANG: "Drága gyermekem!
1.  Kétségtelenül nagy tehertétel egy beteg gyermek nevelése, de nem 

véletlenül kell ezzel szembenézned. Nem szükséges az most számodra, hogy 
a karmikus hátterét megvilágítsam előtted, legyen elég annyi, hogy ez a kö-
rülmény hatékonyan segíthet téged abban, hogy a másokért élést magas fo-
kon kifejleszd magadban. Ebben a helyzetben is meg kell tanulnod, hogy Ér-
tem kell élned, s nem beteg fiadért. Ez nem ellentmondás, ez nem a fiaddal 
való nem törődés, sőt csak így tudsz igazán törődni gyermekeddel. Én ugyan-
is fiadat sokkal jobban szeretem, mint arra te valaha is képes leszel, s bárki-
nél sokkal biztosabban tudom, hogy mikor mire van a leginkább szüksége, s 
ha te Bennem és Értem élsz, vagyis állandó, intenzív imakapcsolatban vagy 
Velem, akkor mindig aktuálisan meg tudom neked mondani, hogy mi a teen-
dőd fiaddal kapcsolatban. Tehát neked is csak azt mondhatom, hogy magad-
nak is, fiadnak is és mindenkinek azzal teszed a legnagyobb jót, ha Értem 
élsz. Ha Értem élsz, akkor Én gondoskodom rólad is, gyermekedről is, s ha 
lelkileg javatokra válik, akkor gondoskodni fogok arról, hogy ne kelljen dol-
goznod járni, hogy legyen férfi melletted. De ne te akard, bízd ezt Rám, és ha 
jónak látom, akkor majd bele fogsz sodródni megfelelő kapcsolatba, ha meg 
nem, akkor hidd el Nekem, hogy jobban javadra válik az, ha egyedül ma-
radsz. 

2. Kétségeidet nem tudom eloszlatni, ha neked földi szellemi vezetőd 
van. Vagy Én vagyok a szellemi vezetőd, vagy nem tudok rajtad segíteni. 
Vagy elfogadsz Engem Uradnak, Megváltódnak, és akkor abszolút első hely-
re teszel az életedben, vagy nem tudok működni az életedben, benned, vagyis 
nincs közünk egymáshoz. Engem nem lehet besorolni földi szellemi vezetők 
közé, nem lehet velük egy sorba rakni, még akkor sem, ha köztük az első 
helyre tennél. Azt mondtam nektek, amikor köztetek jártam, hogy „Én va-
gyok az út, az igazság és az élet!” Ez ma ugyanúgy érvényes, mint kétezer 
évvel ezelőtt. Ha Rám építed az életedet, akkor majd küldök olyan testvére-
ket (tehát testvéreket, és nem vezetőket!), akikkel együtt megtapasztalhatod 
azt, hogyha „ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, akkor Én ott va-
gyok közöttetek". 
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Ha Én valakit olyan szereppel küldök le a Földre, amibe nem fér bele a 
házasság, akkor annak arra sincs szüksége, hogy sokkal kisebb felelősséggel 
járó, sokkal kényelmesebb partnerkapcsolata legyen. 

3. Feladatod egészen biztosan a szeretés és a szeretni tanítás mindenek-
előtt. És itt újra csak azt tudom mondani, hogy meg kell térned Hozzám, és 
akkor Én majd elvezetlek a sérült gyermekek közé, ha úgy látom jónak. Ha 
nem köteleződsz el Mellettem egyértelműen, akkor nem tudok veled mit kez-
deni. Ismerj meg Engem alaposan az evangéliumaimból, a HANG-könyvek-
ből, alakítsd át gondolkodásodat, igazítsd Hozzám, s ahogy ebben haladsz, 
olyan mértékben tudom uralni az életedet.

Megáldalak a HOZZÁM MEGTÉRÉS KEGYELMÉVEL!"
*******************************************************

2538.
Kérdező: JOBBAN ÉS TISZTÁBBAN SZERETNÉK LÁTNI!

 1. Jó úton járok?
           2. Miért látogatnak a földönkívüliek?
           3. Kicsit magányosnak érzem magam.
HANG: " Drága Gyermekem! 
            1. Csak nagyon röviden válaszolok e kérdésedre, mert erre a kérdésre 
csak általánosságban tudok válaszolni, mint mindenkinek, aki levélben kér-
dezi ezt Tőlem, egyébként is az eddig megjelent 23 HANG-kötetben már na-
gyon sokszor megválaszoltam e kérdést. Akkor jársz jó úton, ha napodat leg-
alább szándékban a nemártás, megbocsátás, segítés szentháromságában éled, 
vagyis a Magammal azonosított  Utat választod,  tehát a szeretet  útját.  Azt, 
hogy ez ügyben mit kell tenned, a reggeli párbeszédimában kell Velem meg-
beszélned, s az esti imádban pedig megvizsgáljuk, hogy mit és hogyan tudtál 
a nap folyamán megvalósítani, vagyis konkrétan kiderül, hogy jó úton jártál-
e.
A helyes szeretet gyakorlásához feltétlenül át kell alakítanod gondolkodáso-
dat, s ez nagyon komoly szellemi erőfeszítést kíván egy egész életen át. Eh-
hez az 'alapirodalom' mindenképpen az evangéliumaim és a HANG-kötete-
im.
          2. Jobban járnál, ha a földönkívüliekkel való foglalkozást lecserélnéd a 
Velem való nagyon komoly foglalkozásra, s akkor azon földönkívüliek szá-
mára,  akik  nem Hozzám tartoznak,  érdektelenné  válsz,  azok  számára  vi-
szont, akik Hozzám tartoznak, vagyis angyalaim számára, nagyon is fontossá 
válsz. Az utóbbiakról egészen pontosan tudom, hogy mi a céljuk: az, hogy 
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szolgálatuk által Hozzám segítsenek közelebb. Ők nagyon is megérdemlik a 
figyelmedet, javaslom, hogy alakíts ki velük nagyon mély, bensőséges baráti, 
testvéri kapcsolatot.
          3. Egy kicsit mindannyian magányosak vagytok itt a Földön, hiszen 
nem ez az igazi hazátok, s ezt lelketek mélyén megérzitek. De ez az enyéim-
ben sohasem ölthet ijesztő mértéket, hiszen azáltal, hogy boldogító módon 
élek bennük, már itt a Földön a Mennyország lakozik bennük, vagyis közvet-
lenül megélhetik, hogy az Isten, a Szeretet Istene szükségszerűen közösség, s 
ez abban is megnyilvánul, hogy az enyéimet mindig barátok, testvérek veszik 
körül.
                       Megáldalak a TANULÉKONYSÁG és 
                         a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2539.
Kérdező: HOL TARTOK A KARMIKUS ADÓSSÁGAIM TERÉN?

1. Milyen főbb karmikus adósságaim vannak?
2. Megkezdtem-e már a Hozzád vezető utat járni?
3. Mintha komoly segítséget kaptam volna a párbeszédimán 
    keresztül.

HANG: "Drága Testvérem!
1. Az előző életeitekre való nem-emlékezés nagy-nagy kegyelem szá-

motokra, higgyétek el, hogy értetek van. Mindazt, amire szükségetek van be-
lőle, magatokkal hozzátok testi-lelki tulajdonságokban, tudatalatti készteté-
sekben, körülményekben, esetenként betegségekben, ennél többet  csak na-
gyon kivételes esetben kell róla tudnotok, s ha valakinél erről van szó, az 
megkapja közvetlenül,  'spontán', Tőlem, anélkül,  hogy neki saját magának 
kutakodnia kellene utána. Mindenkinek arra van szüksége, hogy megtérjen 
Hozzám, Értem éljen, s akkor az Isteni Kegyelem segítségével a karmikus 
adósságok elrendeződnek.  Velem kell  nagyon tudatosan  foglalkoznotok,  s 
nem előző életeitekkel, karmikus adósságaitokkal. Ha majd lelkileg javadra 
válik, akkor konkrétan beszélni fogok neked róla, például a párbeszédimá-
ban, vagy megkapod álmodban. Vigyázzatok, nagyon félrevihet benneteket 
az, ha a múltra teszitek a hangsúlyt, még akkor is, ha csak ezen életeteken 
belül foglalkoztat benneteket a múlt. A jelen megszentelésénél nincs számo-
tokra fontosabb, halálotok pillanatában úgyis csak azzal kell szembenézne-
tek, amit ebben az életetekben tettetek.
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2. Azt neked kell tudnod, hogy megkezdted-e a Hozzám vezető utat 
járni. Ha azzal indítod a napodat, hogy szeretetre (tehát a mindenkinek jót 
akarásra, nemártásra, megbocsátásra, segítésre) akarod felhasználni, s ehhez 
kéred az Én vezetésemet, akkor aznap te a Hozzám vezető utat járod, leg-
alábbis szándékban. Akkor járod azt az utat, amit Magammal azonosítottam, 
ha vállalod  azt  az  önfeláldozó szeretetet,  amivel  Én szeretlek benneteket. 
Legalábbis elvben, tehát a törekvés szintjén. A gyakorlati megvalósításban 
természetesen bukdácsolhattok,  de soha nem szabad megideologizálnotok, 
hanem újra és újra fel kell indítanotok magatokban a szándékot, hogy meg-
próbáljátok jobban csinálni. Ez az elszánásotok a nagyon fontos, a nagyon 
döntő, a többit bízzátok Rám! Nem azért szeretlek benneteket, mert tökélete-
sek vagytok, hanem mert az enyémek vagytok, de törekednetek kell a maga-
tok szintjén a tökéletességre. A ti dolgotok a törekvés, de az tényleg a ti dol-
gotok, ebben nem mulaszthattok, a többit kell Rám bíznotok, hiszen Nálam 
nélkül semmit nem tehettek, viszont Én sem a ti törekvésetek nélkül. A Hoz-
zám vezető úton járásnak feltétlen feltétele az, hogy akarjatok Engem megis-
merni olyannak, amilyen vagyok, amilyennek az evangéliumaim megmutat-
nak Engem. Ez bizony azt jelenti, hogy az enyéim állapotszerű tanulók.

3. A párbeszédima a leghatékonyabb módja a közvetlen kapcsolattar-
tásra Velem, hiszen benne élek abban, aki befogadott Engem, és akkor tud-
nom kell közvetlenül szólni hozzá. Éppen a párbeszédimában tudok minden-
ki számára nagyon egyénre szabott, személyes, konkrét gyakorlati tanácsot, 
üzenetet adni. Én nagyon szeretnék közvetlenül is mindenkihez szólni, de ez 
csak akkor lehetséges, ha alkalmat adtok rá, ha elhiszitek, hogy minden épí-
tő, buzdító, vigasztaló gondolat csak Tőlem jöhet. Minden jónak a forrása Én 
vagyok! Ne hagyjátok magatokat elbizonytalanítani, az a Megtévesztő mód-
szere. De ne is áltassátok magatokat, gyökeres, szándékom szerinti gondol-
kodás-átalakítás nélkül nem ismerhetitek fel a Hangomat magatokban. Amit 
párbeszédimában mondok nektek személyesen, az sem kerülhet soha ellen-
tétbe az evangéliumaimban tanítottakkal, ill. azok szellemiségével.
            Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL! "

*******************************************************
2540.
Kérdező: KARMIKUS SORSOMRÓL 

1. 00000000Beszédhibám orvosolható?
2. Szívem és eszem kétfelé húz.

A HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Egy kérdéssel kezdem. Orvosod egyik szervedben “gyári hibát” állapított 
meg. El tudod képzelni Istenről, hogy fusimunkát végez? El tudod képzelni, 
hogy úgy szeret, mint senki mást a világon, és mégsem gyógyít meg? Ha nem, 
mi  okból  eredhet  beszédhibád?  Először  is  megnyugtatlak,  hogy nem földi 
születésnapodon teremtettelek. Ez azt is jelenti,  hogy beszédhibádat nem én 
gyártottam,  hanem te  magad.  Előző  életedben  sok  embertársadnak  okoztál 
olyan érzést, mint ami jelen életedben a beszéd közben elkísér. Amikor előző 
életed végén tisztánlátásra jutottál, mérhetetlenül bántott múltad, és azt kérted 
Tőlem,  hogy ezt  a  testi  hibát  beépíthesd  sorsvonaladba.  Én  megengedtem 
neked, s te akkor hálás voltál Nekem ezért. Tudtad, hogy ezzel a nehézséggel 
meg fogsz tudni birkózni, és alig vártad, hogy szárnyalhass Hozzám.

 A Hozzám,  Lelkemmel  való szárnyalás vágya vitt  a repüléshez,  ahol  a 
fizikai  magasság fehér,  napsütéses csendjében kerested és vélted megtalálni 
szívbékédet. Langyos, langyos, de még nem meleg és nem is forró, ahogy a 
társasjátékban szokták  mondani.  Szívbékéd kulcsa,  és  amire  leszülettél,  az, 
hogy Engem  megtalálj  a  szívedben.  Engem  csak  a  gondolkodás-átalakítás 
fárasztó  munkájával,  a  senkinek  nem  ártás,  segítés,  vissza  nem  bántás 
következetes gyakorlatával találhatsz meg, de akkor, akár egy nyomortelepen 
vagy egy zsúfolt irodában is boldognak érzed magad. Élethivatásod a recept 
testi gyógyulásodhoz is. Minél kevesebbet fogsz foglalkozni magaddal és minél 
többet  a  szeretet  kisugárzásával,  azaz  Velem,  annál  kevésbé  fog  gyötörni 
meglevő hiányosságod. Próbálj meg a feltétel nélküli szeretetről hittel, átéléssel 
beszélni valakinek! Csodát fogsz látni. Ahogy erősödsz a szeretetben, ahogy 
megtalálod  Isten  országát,  a  boldogságot  szívedben,  úgy  fog  egyre 
lényegtelenebbé  válni  számodra  a  repülés,  ami  jelenleg  számodra 
póttevékenység.  Mondj  gyakran  hálaimát  Nekem,  köszönd  meg,  hogy 
körülményeid tükröt tartanak eléd. 

 2. Egy költőtök így írt: “Az életnek tengerében két örvény van, szív és ész; 
a kettőnek egyikében a jobb ember könnyen vész”. Ez azt jelenti, hogy sem 
eszed, sem szíved ne irányítson kizárólagosan! Isten lelke a boldogság és a 
harmónia lelke is! Ez azt  jelenti,  hogy használd szívedet szeretetre, örömre, 
békére,  és  ezt  ne  fizikai,  hanem  lelki  szárnyalással  éld  meg,  és  eszed 
használatát eközben sohase kapcsold ki. Mt 10;16. 
Gyermekem! Veled vagyok, melletted vagyok, figyelj Rám!
   Megáldalak a FIGYELEM és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
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2541.
Kérdező: SZEMTELEN SZELLEMEKRŐL, ESKÜMRŐL

1. Szemtelen szellemek szólítgatnak. Miért?
2. Vállaljam-e a beavatást?
3. Esküt tettem a világmindenségnek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Biztos hallottad már a következő keleti mondást: „A kutya ugat, a ka-

raván halad!” A kutya egy darabig ugat, csahol, fut a karaván után, főleg, ha 
észreveszi, hogy valamelyik teve ideges lesz, fél tőle. Aztán látja, hogy nem 
törődnek vele, a karaván csak halad, akkor behúzza a farkát és továbbáll.

2. Hozzám nem szertartások, hanem magatartások hoznak közelebb. Ha 
akár életelvesztés árán is a szolgáló szeretetet gyakorlod a külvilág felé, ha 
senkinek sohasem ártasz,  ha segítesz,  ahol  módod nyílik  rá,  ha senkinek, 
semmilyen  veled  szemben  elkövetett  gonoszságát  nem adod  vissza,  még 
gondolatban sem, akkor már fél lábbal Országomban vagy. Ennek nem felté-
tele sem az említett rendbe való belépés, még kevésbé a beavatás.

3. Én a Földön jártamkor azt mondtam: „Én pedig azt mondom nektek: 
Egyáltalán ne esküdjetek, sem az égre, mert  az Isten trónja, sem a földre, 
mert az lába zsámolya, sem Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa. Még 
saját fejedre se esküdjél, mert egyetlen hajszáladat sem tudod fehérré vagy 
feketévé tenni." Mt 5;34. Ez ma is igaz!
    Megáldalak OLTALMAM és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2542.
Kérdező: FELELŐSNEK ÉRZEM MAGAM GYERMEKEMÉRT

Gyermekemet „rossz erő” szállta meg. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Az első és legfontosabb, hogy életed végén csak magaddal kell majd 
elszámolnod, tehát csak saját cselekedeteidért felelsz. Ha minden cselekede-
tedet a Szeretet, azaz Én irányítottam, akkor ez halálod napján mérhetetlen 
boldogsággal fog eltölteni, akár szid Engem vagy Lelkemet gyermeked, akár 
nem. Teljesen értelmetlen akár haragot, akár félelmet vagy aggodalmat érez-
ned fiaddal  kapcsolatban.  Ti  a  Földön nem vagytok mentesek  különböző 
erők hatása alól, de Enyéimnek az is hasznára válik, ha ártó erők próbálják 
megkeseríteni, megnehezíteni életüket. Aki nem Hozzám tartozik, annak az 
sem használ, ha egész életén keresztül kerülik az ártó erők. 
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A hangsúlyt tehát a Velem való élő kapcsolatra helyezd, s a többit bízd 
Rám. Velem úgy javíthatod kapcsolatodat, hogy sok hálaimát mondasz, és 
minden reggel megbeszéled Velem a napi teendőidet. Ha minden reggel ta-
nácsot kérsz Tőlem, és este meg is beszéled Velem, mit sikerült ebből meg-
valósítanod,  a  benned növekvő jelenlétem,  a Szeretet  lesz  az az erő,  ami 
gyermekedből azt a „valamit” elűzi. Ne feledd, gyermeked elsősorban az Én 
gyermekem, Te csak kölcsön kaptad. 

Lelkem akkor száll  rád, ha szolgáló módon szeretsz  Engem minden 
embertársadban (Jn 14;21).

Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret Engem. Aki szeret En-
gem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom 
magam neki.” Ez nem az említett gyülekezetbe járás következménye.

Megáldalak SZÍVBÉKÉM és a SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

2543.
Kérdező: AGGÁLYOS VAGYOK.  ÁLMAIMRÓL

1. Hol követek el hibákat?
2. Mit jelentenek az álmaim?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Örülök annak, hogy bátran használod fel azt  a lehetőséget, amely 

szerint életed - megrekedt gondolkodásod problémáját - magától értetődően 
hozod Elém.

Annak viszont  már  kevésbé  örülök,  hogy az  előző  levelemben  leírt 
életproblémádra kapott válaszomat, bár nagyra értékelted, de mégsem enged-
ted magadra hatni oly módon, hogy annak értékrendedre is komoly kihatása 
legyen.

Hozzám nem felnőni kell, hanem Engem befogadni kell. Ahhoz, hogy 
Engem befogadj, rendet kell tenned a fejedben. Még nem tettél rendet a fe-
jedben.

A külső rend megmutatkozik abban is az anyagi világban, hogy óramű 
pontossággal mozognak a bolygók és a csillagok az égbolton. De mit ér a 
külső rend látványa, ha az eget felhők borítják. Azt a rendet, amely az ember 
boldogságát érinti, a belső erkölcsi értékrend adja meg. Ezt a belső értékren-
det kell Hozzám igazítanod.

Úgy kell Hozzám igazítanod az erkölcsi értékrendedet, ahogy az órát 
szoktátok egymáshoz igazítani, azzal a különbséggel, hogy neked az erkölcsi 
egyeztetést folyamatosan kell végezned.
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Ez az egyedüli megoldás a számotokra - számodra -, ha komolyan ve-
szed az életed - idegeid - rendezésére irányuló szándékodat. A rend Én va-
gyok!

Én, Jézus,  amikor elkezdtem nyilvános  működésemet,  pontosan tud-
tam, hogy mit akarok elmondani, mit akarok tanítani. Tisztában voltam az-
zal, hogy Atyám parancsát teljesítve, a szeretet tanítását továbbadva, feszült 
helyzeteknek leszek kitéve. Ezek a feszültségek természetes velejárói voltak 
tanítói tevékenységemnek. Működésem három éve a tanítás, a gyógyítás és a 
megkövezési szándékok között feszült. Számot vetettem mindezzel. Azzal is 
számot vetettem,  hogy mindez az életembe fog kerülni.  Nektek is  számot 
kell vetnetek azzal, hogy amit csináltok, gondoltok, tanítotok, milyen követ-
kezményekkel jár.

A számvetés időszaka a felkészülés időszaka. Ha döntöttél, akkor cse-
lekedned kell. A döntést követő cselekvés után már nem érdemes azon tépe-
lődnöd, hogy mi lett volna akkor, ha másképpen döntöttél  volna. Az elbi-
zonytalanodás, az elbizonytalanítás nem Istentől származik olyankor, amikor 
már jó szándékkal döntöttél. Csak jól szabad dönteni! Bizonytalan lelkiisme-
rettel nem szabad dönteni! Egy döntés eredménye, amely később mutatkozik, 
azt fogja igazolni, hogy a számvetés helyes vagy helytelen volt.

Mindenképpen jól akarsz járni, akárhogyan döntöttél? Ez nem megy! 
Önfegyelmet kell gyakorolnod, hogy ne uralkodjon el rajtad a nyugtalan ter-
mészeted! Nyugtalan természetedet  magaddal hoztad,  s meg kell  tanulnod 
ezzel  együtt  élni!  Bármilyen tökéletes önismerettel  rendelkezel is,  még ha 
eddigi életed teljesen át is látnád, akkor is elégedetlen maradnál önmagaddal 
szemben, mert még nem indultál el az Általam felkínált gondolkodás-átalakí-
tásnak az útján. Kivétel nélkül mindenkit felkérek a gondolkodás-átalakítás 
vállalására, mert e nélkül senki és soha meg nem nyugodhat (Márk 1;15)!

Én, Jézus, soha senkit nem buzdítottam előző életeinek megismerésére. 
Ehelyett  mindenkit  gondolkodás-átalakításra kértem fel,  mert  tudom, hogy 
aki Hozzám igazítja magát, az megtalálta élete értelmét, benső békéjét. Az 
előző életed a boldogságodat illetően nem te vagy! Te, aki vagy, az most 
vagy! Itt és most! Kapcsolataid is mások voltak más emberekkel.

Ha jelen problémáidra a választ a számodra beláthatatlan és megfejthe-
tetlen múltban keresed, akkor illúzióvilágot táplálsz magadban. Az idő vilá-
gában csak jelen van! Igen, mert a jövő csak lehetőség számotokra. A múlt a 
tudatotokban létezik hiányosan és elferdítve. Mert más érzés az, ha most fáj 
valami, és más emlékezni rá.

2721.



Ami van, az a jelen! A folyamatos jelen. Ezt a jelent kell a gondolko-
dásotok átalakításán keresztül a szeretetre nevelés vállalásával megszentelni 
mindannyitoknak! 

Fájdalmas kimondanom, de ki kell mondanom, hogyha valaki nem ve-
szi halálosan komolyan evangéliumaimat, ha nem szívleli meg komolyan a 
HANG-könyvekben foglaltakat, akkor lelkében halott az ilyen ember. Tehát 
nem tudok boldogítóan találkozni vele. Pedig mindenkit  nagyon szeretnék 
boldogítani!

E fájdalmas szavaimat  fogadd orvosságnak, és ne szeretetlenségnek! 
Orvosságod  vagyok!  Ahhoz,  hogy megtalálj,  meg  kell  ismerned  Engem. 
Amíg  ez  nem történik  meg,  addig  Én,  Jézus,  hűségesen  várok.  VÁROK 
RÁD! Mert boldogítani tudlak és akarlak!

2. Örültem volna, ha leírtad volna azt, hogy te hogyan értékeled álmai-
dat. Mit gondolsz róluk? Így tudtam volna segíteni. Nem jó, ha megoldást 
adok a ti erőfeszítésetek nélkül, mert akkor valami olyan gondolatot indítok 
el bennetek, mintha nem értetek és veletek, hanem helyettetek is tudnék élni. 
Az  álmok  kiváló  lehetőségeket  adnak  az  önismeret  kibontakozására.  Az 
álomképek  sok  olyan  információt  hordozhatnak,  amelyek  gazdagíthatnak 
benneteket, ha Velem együtt foglalkoztok ezekkel. De ne akarjátok megspó-
rolni azt a szellemi munkát, amelyet nektek kell elvégeznetek ennek érdeké-
ben.

Az álmokat sem kell misztifikálni! De mindenképpen nagyszerű segéd-
eszközök az önismeret fejlesztésére, és így segítenek átalakítani gondolkodá-
sotokat.

Álmaitok egyike az, amikor a napi problémák, feszültségek, stresszek a 
tudatalattiban igyekszenek feloldódni. A másik az, ami a tudatba szimbólu-
mok nyelvén juttat  figyelmeztető,  tanító  élményeket.  A szimbólum éppen 
azért szimbólum, mert mérhetetlenül több és tartalmasabb valóságot érzékel-
tet, mint amit szavakkal ki lehetne fejezni. Az ilyen visszatérő álmoknak él-
ményanyaga feltétlenül nagy figyelmet érdemel!

A te álmod a te világod is! A te tudattalan világod. A saját bezártságod. 
A bezártságodhoz való ragaszkodásod. Sivár képek, sivár helyszínek, sivár 
kilátások.

Valójában  ilyen  a  világotok  Nélkülem!  Gondolkodj  el  gyakrabban 
azon, hogy miért is mondtam el Magamról ezt: "Én vagyok a világ világossá-
ga" (János 8;12)!
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Bízom abban, hogy lelkeddel Felém fordulsz, és békédet Bennem meg-
találod. Együtt vállaljuk közös életünket, Én téged, te Engem!

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

2544.
Kérdező: HÁLA, KÖSZÖNET, ÉS LÁTNI, HALLANI SZERETNÉK!

Hála és köszönet Istennek mindenért. Baj van a szememmel és a 
fülemmel.

HANG: "Drága Gyermekem!
Szeretettől  áthatott  szíved  hite  átsugárzik  a  sorokon,  és  Én,  Jézus, 

örömmel gondolok arra a pillanatra,  amikor közvetlenül is  át tudlak majd 
ölelni szorosan, boldogan. Lám - lám, éveknek, évtizedeknek kellett eltelnie, 
hogy gyermekkorod hazataláltságának érzését újból átéld Nálam. Igen, Ná-
lam, Jézusnál, mert Én valóban ott vagyok Inárcson is, amikor a Nekem ké-
szített falak közé, szentségi jelenlétem elé, a szívetek szeretetében bevisztek. 
Mert mindannyiotok szívében élő, lélegző, gondolkodó, cselekvő módon ott 
vagyok. 

Ott vagyok, mint ahogy ott voltam a gyermekkorod "plébi"-jének a szí-
vében, hogy folyamatosan legyek erőforrása azoknak a Nekem szentelt em-
bereknek, akik Rám tették életüket. Rajtuk, mint prófétákon keresztül, szól-
hatok azokhoz, akik gondjaikban, bajukban és örömükben Hozzám fordul-
nak. Akik szívük szeretetében és józan értelmük helyes használatában megta-
lálnak Engem, Jézust. Ezek nemcsak Engem találnak meg, hanem Atyámat 
is, mert az Atya és Én egy vagyunk. Ha Engem látsz, látod az Atyát is (János 
14;9)!

Szemedre és füledre panaszkodsz kissé. Te csodálatosan látsz a szíved-
del.  Ha így nézel  embertársaid szemébe,  arcába,  akkor meglátsz   Engem, 
mert ott vagyok bennük! 

Ahány ember, annyi jelenlétem, mert az az életszikra, amely bennük 
van, az Én vagyok! Még akkor is látsz, ha testi szemeiddel nem látsz tisztán. 
Még akkor is, ha testi fülekkel nem hallasz jól, mégis érzékelsz Engem! Ez 
indítson téged arra, hogy befelé, Énrám még jobban figyelj.  Figyelj,  hogy 
egyre jobban meg tudj ismerni Engem. 

Ha jobban megismersz Engem, akkor még jobban tudsz szeretni is En-
gem! Ha jobban szeretsz, akkor még jobban meg fogsz ismerni Engem! És 
ez így megy örökkön örökké!
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Nem úgy van, mint az egyházi uralkodók, hatalmasok életében. Ők az 
evangéliumi és a felekezeti "Jézusuk" között vergődnek. Mert az egyházak 
hatalmasai nem tudnak megállni saját lábukon. Számukra szükséges a min-
denkori állami hatalom támogatása. Igen, mert aki nem a hatalmasokat szol-
gálja, az kénytelen sorsomban osztozni. Abban a sorsban, amelyet számotok-
ra egy örökké tartó boldog világba való ÚT-ként kínáltam fel.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
******************************************************

2545.
Kérdező: SZABAD AKAROK LENNI!

Van valami remény arra, hogy válás nélkül megszabaduljak durva és 
érzéketlen férjemtől ?

HANG : "Drága Gyermekem!
Nagyon  megértem  szomorú  sorsodat  és  elkeseredésedet,  de  addig, 

amíg Engem, a csak szeretni és jót adni tudó Istent, okolsz érte, nemigen tu-
dok rajtad segíteni.
        Férjedet nem Én tukmáltam rád, te választottad, s olyan tulajdonságok-
kal ruháztad fel, amelyekkel nem rendelkezik, olyasmit vársz tőle, amit sem 
ő, sem más ember soha nem tud megadni neked. Te a boldogságodat férjed-
től várod, pedig ő akkor sem tudna téged igazán és tartósan boldoggá tenni, 
ha nem lenne durva, érzéketlen, sőt a világ legjobb embere is lehetne.

Egyszerűen nem arra van teremtve,  hogy bárkit  is  boldoggá tegyen, 
mint ahogy egyikőtök sem arra van teremtve, mert a benneteket boldoggá te-
vés az ÉN reszortom. Más nem is képes rá, kizárólag ÉN! A legtöbben nem 
hiszitek el ezt Nekem, emberektől várjátok, hogy boldogítsanak benneteket, 
aztán természetesen csalódtok, s akkor szidtok Engem, azt élitek meg, hogy 
még Én is elfordultam tőletek, holott ti raktatok az életetekben mást az Én 
helyemre, ti fordultatok el Tőlem. Én szabad akaratot adtam nektek, mert a 
szeretet nem tűri az erőszakot, annyira szabad akaratot adtam nektek, hogy 
még magatoknak is árthattok, nem akadályozom meg. Ismerem szeretetem 
erejét, tudom, hogy csak átmenetileg tudtok ellenállni neki, Én türelmesen 
várakozom rátok addig, amíg vissza nem tértek Hozzám önszántatokból, s 
akkor boldogan ölellek benneteket keblemre, s Velem együtt örvendeznek az 
Ég Angyalai, ahogy azt a tékozló fiúról szóló példabeszédben megtalálhatod.
        Tehát neked is csak azt tudom mondani, hogy míg azt hiszed, hogy bol-
dogtalanságod oka a férjed, addig nem tudok érdemben segíteni neked. Meg 
kell Hozzám térned, el kell Engem fogadnod Uradnak, Megváltódnak, Meg-

2724.



szabadítódnak, meg kell Engem ismerned olyannak, amilyen vagyok, s akkor 
már el is indultál a boldogsághoz vezető úton, máris megtapasztalod, hogy az 
Isten nem hagy el téged semmilyen megpróbáltatásban, s ha az Isten nélkül 
hozott döntéseid következményei alól nem is mentesíthet, de az elviselésük-
höz feltétlenül megadja az erőt.  Megtapasztalhatod,  hogy az Isten jó, csak 
szeretetre, adásra képes, hogy mindent képes a javadra fordítani, ha az Övé 
vagy, hogy a körülményeidnek is az Istene, és hogy a körülményeidtől füg-
getlenül képes téged boldoggá tenni. Ne azzal foglalkozz, hogy férjedtől ho-
gyan szabadulhatnál meg, hanem Velem! Elmélyülten elmélkedd át evangéli-
umaimat,  ismerj  meg Engem,  olvasd  el  HANG-könyveimet,  keress  olyan 
embereket, akik már Nekem adták magukat, akik Velem akarnak foglalkoz-
ni, kérd a megtérés kegyelmét; ahányszor csak eszedbe jut sanyarú sorsod, 
adj hálát azért, hogy ez a nehéz sors Felém irányította figyelmedet! Adj hálát 
durva férjedért! Velem együtt elmélkedve ki fogod tudni találni, hogy miért 
jó ez neked. Ha megismersz Engem, akkor tudni fogod, hogy Én férjedet is 
nagyon szeretem, s akkor majd tiszta szívből felajánlod őt Nekem, Rám bí-
zod, s nem azon fogsz gondolkozni, hogy Isten hátha elpusztítja egy baleset-
ben a kedvedért.
        Drága Gyermekem! Soha el nem múló szeretettel várlak téged is, férjed 
is, csak rajtad (rajtatok) múlik, hogy mikor olvadsz (olvadtok) bele. Ez az 
egyetlen feltétele boldogságodnak (boldogságotoknak).
             Megáldalak a MEGTÉRÉS KEGYELMÉVEL és az  ENGEM MEG-
ISMERÉS VÁGYÁVAL!"

*******************************************************
2546.
Kérdező:  KÍVÁNCSI VAGYOK

1. Jó az, ha házi imádkozást szervezünk?
         2. Éltem akkor, amikor köztünk jártál a Földön? 
         3. Magam választhattam, hogy visszajövök a Földre, vagy

   muszáj volt újra vállalnom a földi életet?
HANG: "Drága Gyermekem!
             1. Az imáitoknak mindig nagyon örülök, akár egyedül, akár közösen 
imádkoztok.  Tulajdonképpen egyetlen esetben  ellenjavallt  az  ima,  amikor 
pótcselekvés. Minden más esetben csakis áldásom van minden imádkozáson. 
A házi imakörök imáinak óriási ereje van, ezáltal is szebbé tudjátok tenni a 
Földet, a közös imákkal háborúkat lehet megállítani! Ahol „ketten-hárman 
összejöttök az Én nevemben, ott vagyok köztetek”, hát hogyne lennék ott, 
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ahol imádkoztok, ahol a lelketeket Hozzám emelitek. Nincsen meg nem hall-
gatott ima, nincsen olyan szívből jövő ima, ami által ne gazdagodna a világ-
mindenség, ami ne közvetítene áldást. Csak arra ügyeljetek, hogy ne váljon 
pótcselekvéssé, ne a gyakorlati szeretet megélésének rovására menjen (ekkor 
pótcselekvés az ima). 
             2. és 3. További kérdéseid nem azt szolgálják, hogy Hozzám köze-
lebb kerülj, sokkal inkább emberi kíváncsiságból fakadnak. Nagyon is a ti ér-
deketekben van az, kegyelemnek is nevezhetjük, hogy az előző életeitek el 
vannak fedve tudatotok elől, s ugyanígy leszületésetek körülményei is. Erre 
az információra nincs szükségetek a boldogságotok érdekében, s ezek tudása 
sokkal inkább megzavarhat benneteket, mint a javatokat szolgálná. Nagyon 
kivételes esetben segíthet valakinek az ilyen információ, akkor az megkapja 
Tőlem minden  különösebb  keresgélés  nélkül,  'spontán'.  Neked  nincs  erre 
szükséged, nem kerülnél ezáltal Hozzám közelebb.
  Nagyon szeretlek, s megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2547.
Kérdező: ÁLLANDÓ A FEJFÁJÁSOM

1. Állandó migrénes fejfájásom már a családi harmóniát 
    veszélyezteti.

         2. Érdekel a testen kívüliség.
HANG :" Drága Gyermekem!
             Mielőtt konkrétan rátérnék kérdéseidre, előre kell bocsátanom, hogy 
számodra is most a legfontosabb az lenne, ha nemcsak úgy érdeklődnél Irán-
tam, hanem komoly erőfeszítést tennél azért, hogy Engem megismerj, hogy 
megtérhess Hozzám. Aki ezt még nem tette meg, annak számára más lényegi 
mondanivalóm nem nagyon lehet, mert nem is nagyon értitek meg a kiraga-
dott  kérdésekre adott  válaszokat,  amelyek csak tanításom egészét  ismerve 
tudnak igazán segíteni, anélkül megragadhatnak az érdekesség szintjén. Te-
hát neked is csak azt tudom szívből javasolni, hogy ismerj meg Engem, az 
evangéliumok  Jézusát,  mert  a  leghitelesebben  evangéliumaimból  vagyok 
megismerhető, térj meg, fogadj el Uradnak, Megváltódnak, alakítsd át gon-
dolkodásodat,  vagyis  igazítsd  Hozzám.  Ehhez  az  evangéliumok  mellett  a 
HANG-kötetek is nagyon alkalmas eszközök.
        1. A migréned feloldása természetesen Nálam lehetséges csak véglege-
sen. A migrénes rohamok általában a valóság elől való elmenekülést szolgál-
ják, egy kis pihenőt adnak, a feszítő, görcsös fejfájás pedig arra utal, hogy az 
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illető túl sokat 'agyal', vagyis általában a saját eszére támaszkodva akar min-
dent megoldani, s ebből persze mindig újabb és újabb 'agyalnivalók' kelet-
keznek. Migréned csak azáltal csökkenhet, ha az 'agyalást' felcseréled a Ve-
lem való foglalkozásra, de nemcsak az elméleti megismerésre gondolok itt, 
hanem arra is, hogy a tanultakat mindjárt elkezded alkalmazni a gyakorlatban 
is, tehát elkezded a másokért élést, elkezdesz a nem-ártás, megbocsátás, segí-
tés szent hármasságában élni,  vagyis elkezdesz Értem élni.  Ha elkap a ro-
ham, akkor igyekezz minél többször hálát adni érte Nekem, ez hozzásegíthet 
téged ahhoz, hogy ráláss arra, miért is jó neked ez a betegség. Ahhoz, hogy 
most itt mindent megérts, egy könyvet kellene megírnom neked, de erre nem 
vállalkozhatom, így azt tudom csak javasolni,  hogy olvasd HANG-kötetei-
met, s abban bőségesen kapsz eligazítást tennivalóidat illetően. Ha Rám hall-
gatsz, akkor az igazi megoldást kapod meg, ha más, kevésbé rögösnek tűnő 
út után nézel, akkor legfeljebb csak tüneti kezelésben lesz részed.            

Ahogy kezdesz Engem megismerni, úgy fogsz tudni Hozzám egyre in-
kább saját szavaiddal mondott kötetlen imában fordulni, s úgy tudod majd 
egyre inkább az Én mondanivalómat is 'meghallani' a párbeszédimában (rész-
letesen lásd a HANG 1. kötetében). S akkor tudlak majd igazán naprakészen 
segíteni, tanácsokkal ellátni, s akkor tudsz majd igazán az Én bölcs szerete-
temmel szeretni. S akkortól már nemigen lesz gondod a migréneddel, mert 
vagy már nem lesz, vagy lesz elég erőd a viseléséhez.
        2. A testen kívüliség átélése nem tartozik a lényeghez, bár álmaitokból 
mindannyian jól ismeritek ezt az állapotot. Akinek szüksége van erre az él-
ményre ahhoz, hogy növekedjen a szeretetben, annak feltétlenül megadom 
ezt az élményt kérés nélkül, ha más kíváncsiságból kísérletezget vele, az ki-
szolgáltathatja  magát  olyan  általa  nem ellenőrizhető  szellemi  hatásoknak, 
amelyekből sok baja lehet, s amelyektől aztán nehéz megszabadulni. Én nem 
javaslom senkinek! Ne a rendkívüliségeket keressétek, maradjatok józanok, 
reálisak, ne feledjétek, a lényeg a gyakorlati szeretet élése, s mindennek az 
adja meg az értékét, hogy mennyire segít benneteket ebben. A szellemi élmé-
nyeket ne keressétek, csak fogadjátok el ajándékként akkor, ha spontán kap-
játok, de akkor is mindig az Én védelmemet kérjétek rá.
         Megáldalak a MEGTÉRÉS KEGYELMÉVEL! "

*******************************************************
2548.
Kérdező: GAZDAGSÁGRÓL, BÖJTRŐL

1. Isten akarata-e az a vállalkozás, amely által néhány év
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múlva nagyon híres és gazdag lennék, de egyben jó eszköz 
lenne arra is, hogy sok embert megtanítsak szeretni és szeretni
 tanítani?
2. Szeretnék böjtölni 21 napig: csak vizet innék és az evangéliumokat, 
HANG-okat, "Merre menjek?"-et olvasnám. Kérek tanácsot ez ügyben!

        3. Kérem a HANG áldását a végleges imámra!            
HANG: "Drága Gyermekem!
             1. Ha már ismernél Engem, akkor vállalkozásoddal kapcsolatban 
nem Nekem tennéd fel kérdésedet. Itt a Földön dolgoznotok kell azért, hogy 
megéljetek, s ez megnyilvánulhat saját vállalkozásban is, erre is áldásomat 
adom, de garanciát nem vállalhatok a sikerességéért, hiszen nagyon sok em-
ber szabad akaratától és rengeteg gazdasági tényező együttes hatásától függ, 
s ezek végkimenetele csak lehetőségként ismert Előttem is, de ezeket a lehe-
tőségeket te magad is fel tudod mérni, ha alaposan átgondolod, és hozzáér-
tőkkel megtanácskozod. Ezt a munkát neked kell elvégezned. Egy biztos: Én 
a szeretni tanítás hivatását, amely minden ember hivatása, soha senkinél nem 
kötöm össze semmiféle vállalkozás létrehozásával, főleg hírnevet és gazdag-
ságot hozóval nem. Az enyéim igen ritkán ismerhetők fel arról, hogy híresek 
és gazdagok, sokkal inkább arról, hogy alulértékeltek, kicsinyek, kiszolgálta-
tottak, üldözöttek, szegények. Persze mondhatjátok azt, hogy a sok pénzből 
többet tudtok adni, de mire meggazdagszotok, addigra ezt már el szoktátok 
felejteni, és sokkal inkább kísértésetek hatékony eszközévé válik, semmint 
szeretetetek, vagyis adásotok eszközévé. Az igazán szerető ember lehet akár-
milyen szegény, mindig lesz adnivalója, mert a szeretet leleményes, azt oszt-
ja meg, amije van, és sokszor ezek nem is anyagi dolgok. Tehát vállalkozá-
sod ügyében neked kell döntened, s ne áltasd magad azzal, hogy Értem  kell 
csinálnod. 

Értem csak szeretned kell!  Ha Engem szeretsz,  tehát Értem élsz,  az 
annyit jelent, hogy másokért élsz, vagyis igyekszel senkinek nem ártani, min-
denkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehetőséget kapsz. Ez az, 
amit Én feltétlenül kérek tőled. Ha ezt vállalod, akkor veled vagyok akkor is, 
ha megcsinálod a vállalkozást, akkor is, ha nem, akkor is, ha sikeres lesz, ak-
kor is, ha nem.

2. A terved dicséretes, de a józan ésszel való alapos átgondolást sem-
miképpen ne hagyd ki. Én ilyen hosszú böjtöt csak rendkívüli esetben kérek 
valakitől, és akkor meg is adok hozzá számára minden támogatást. Ha még 
nem csináltál ilyen hosszú böjtöt, akkor ezt imában még többször alaposan 
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beszéld meg Velem. Az elvonulás és a Velem való foglalkozás feltétlenül ja-
vadra válik, s ezt természetesen a böjt nagyon felerősítheti,  de ne erőltesd 
magadra  emberi  akaratoddal.  Egy szigorítottabb  étrend  is  nagy áldásokra 
nyithat meg. Ha mégis a vízböjtnél maradsz, akkor a böjt után óvatosan térj 
vissza a megszokott étrendedre, fokozatosan, először csak nagyon keveset és 
könnyűt (gyümölcs) fogyassz, és lassan terheld a gyomrod.
             3. A véglegesnek szánt imád szép és jó, Én mégis inkább arra biztat-
lak, hogy ne legyen végleges kötött imád, vagy legalábbis ne csak az. Min-
dennap egyéni imád legyen, vagyis mindennap saját szavaiddal mondd el Ne-
kem az aznapi mondandódat, sőt adj lehetőséget elcsendesülésed által arra, 
hogy lelkiismereteden keresztül Én is szólhassak hozzád, vagyis legyen köz-
tünk partneri kapcsolat párbeszédimában (lásd részletesen a HANG 1. köte-
tében). 
            Javaslom, hogy már a böjt előtt is szakíts időt arra, hogy Engem job-
ban megismerj az általad említett könyvekből.
           Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2549.
Kérdező: MIT TEHETEK FIAMÉRT?

Mit tegyek fiamért, aki 28 évesen rászokott az 
alkoholra, és azóta durva, goromba. Érte és családjáért 
mindenről le tudnék mondani.

HANG: "Drága Gyermekem! 
Nagyon nehéz lesz rajtad segíteni, majdnem lehetetlen, ugyanis te az 

életedben az Én helyemre, tehát Jézus helyére, fiadat állítottad. Amíg ez így 
van, addig valóban igaz az, amit írtál: 'Hiába kérem az Úristent, nem tud se-
gíteni rajtam, sem a szentek, sem élők, sem holtak'. Nem fiadért és családjá-
ért kellene tudnod mindenről lemondani, hanem Értem! Amíg meg nem térsz 
Hozzám, amíg abszolút első nem leszek az életedben, addig  bizony az Ég 
nem tud veled mit kezdeni, és te sem fiaddal. 
S addig, amíg ezt a megkötözöttségedet nem számolod fel legalább szándék-
ban, nem is tudsz Hozzám megtérni. S addig azt sem tudod megtenni, hogy 
fiadat (aki  mellesleg már nemigen nevezhető  fiadnak, mivel  felnőtt,  tehát 
szülői szereped már lejárt mellette) teljes bizalommal Rám bízd.  Az, amit 
szeretetnek nevezel a fiaddal kapcsolatban, bizony csak karikatúrája az igazi, 
Isten által elgondolt Szeretetnek. 
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         Ahhoz, hogy segíteni tudjak rajtad, gyökeresen át kell alakítanod a gon-
dolkodásodat, meg kell Engem ismerned olyannak, amilyen vagyok, át kell 
adnod magadat Nekem, el kell jutnod oda, hogy Értem légy képes mindenről 
lemondani, hogy Értem élj, vagyis, hogy igazából, őszintén, teljes valóddal 
megtérj Hozzám, hogy vállald az Általam bemutatott igazi önfeláldozó Sze-
retetet.
Állj  neki  alaposan  áttanulmányozni  és  átelmélkedni  evangéliumaimat, 
HANG-könyveimet (eddig 23 kötet jelent meg), de nagy-nagy nyitottsággal, 
tedd félre az összes eddigi elképzelésedet a szeretetről, s arról, hogy milyen 
az Isten. Amíg ezt el nem kezded komolyan csinálni, addig mondani sem na-
gyon tudok neked többet. Ha fiadért és családjáért mindent megtennél, akkor 
ez a minden a  MEGTÉRÉS lehet.  Ha ezt  megteszed,  akkor elmondhatod 
nyugodt lelkiismerettel, hogy mindent megtettél értük, s ebben az a csodála-
tos, hogy egyben magadért is, és mindenki másért is megtettél mindent.
          Megáldalak a NYITOTTSÁG és TANULÉKONYSÁG 

LELKÉVEL, továbbá a MEGTÉRÉS KEGYELMÉVEL!"
******************************************************

2550.
Kérdező: IDŐNKÉNT NAGYON KIBORULOK

Rohamok törnek rám, olyankor káromkodom, a 
 Szűzanyát, Jézust bántom, stb. Rontás van rajtam?

HANG:  "Drága Gyermekem! 
Örülök, hogy Hozzám fordultál, mert ez remélhetőleg azt jelenti, bízol 

abban, hogy Én tudok neked segíteni. E nélkül ugyanis tehetetlen vagyok ve-
letek szemben, ugyanis Szeretetem számára oly drága a szabadságotok, hogy 
nem tehetek rajtatok erőszakot, még akkor sem, ha teljesen nyilvánvalóan ár-
totok magatoknak. Te már azzal el is indultál a megoldás felé, hogy Hozzám 
fordultál, de persze nagyon sok teendőd lesz a teljes gyógyulásig, és ezek föl-
di életed végéig szólnak, cserébe viszont a Mennyországot kapod meg már itt 
a Földön, és az örök életet.
Engem nem lehet csak úgy elveszíteni, Engem csak eldobni, mellőzni lehet. 
De nem érdemes, feltétlenül rosszul jár az, aki ezt teszi, vagyis árt magának, 
a boldogságtól fosztja meg magát.
          Csak akkor tudok neked segíteni, ha megtérsz Hozzám! Ez annyit je-
lent, hogy egy nagyon komoly összeszedett imában elfogadsz Engem Urad-
nak, Megváltódnak, Megmentődnek.

2730.



Könnyebb ezt megtenned, ha előbb megismersz Engem olyannak, ami-
lyennek az evangéliumaimban megismerhető vagyok, vagyis amilyen valójá-
ban vagyok. Ha alaposan áttanulmányozod evangéliumaimat, akkor látni fo-
god, hogy nem alaptalanul kérem a bizalmadat, nagyon is rászolgáltam. Mé-
diumommal eddig már 23 HANG-kötetet adattam ki, ezek segítségével haté-
konyan alakíthatod át gondolkodásodat az Én szándékom szerint. Az imák 
közül számodra a legfontosabb most a hálaadó ima. Már a rohamok előtt jó-
val, sőt bármikor, amikor eszedbe jut, adj hálát Nekem ezekért az állapoto-
kért, buzgón és állhatatosan dicsőítsd érte Istent, áldjad azokat, akik ezt csi-
nálják veled! A Sötétség Fejedelme nem örül annak, ha ténykedéseinek Is-
tent-dicsőítés a következménye, s ha elég kitartó leszel a hálálkodásban, di-
csőítésben, akkor előbb-utóbb el fog téged hagyni. A hálaima egyébként is 
létszükséglet! Ez nyitja meg a szemeiteket arra, hogy észrevegyétek életetek-
ben  Isten  végtelen  nagylelkűségét,  kifogyhatatlan  adását,  felülmúlhatatlan 
szeretetét.  Ha  hálát  adtok  mindenért,  ami  ér  benneteket,  legyen  az  földi 
szemmel nézve a legnagyobb rossznak tűnő is, akkor hamarosan megtapasz-
taljátok ti magatok, hogy az enyéimet csak jó érheti, hiszen az abszolút JÓ-
SÁG gyermekei, s az abszolút JÓSÁG csak jót adhat.

S ha már elkezdted gondolkodásodat Hozzám igazítani, akkor a párbe-
szédimában még fokozottabban tudok rendelkezésedre állni (lásd részletesen 
a HANG 1. kötetében!).
         Megáldalak a MEGTÉRÉS KEGYELMÉVEL!"

******************************************************
2551.
Kérdező: VERGŐDÖM ISTEN ÉS A CSALÁDOM KÖZÖTT
 1. Félek, hogy akaratlanul megbántom Istent.

2. Bonyolult a családi életem.
3. Mit tegyek a békességért?

HANG: "Kedves Gyermekem!
1. Örömmel tölt el szíved odaadó szeretete. Örömmel tölt el az a gon-

dolat,  hogy fontos vagyok neked. Annyira  fontos,  hogy akaratodon kívüli 
megbántásom lehetősége is félelemmel tölt el. Holott ilyen lehetőség nem is 
létezhet, mivel csak tudva és akarva lehet bűnt elkövetni. Bár igaz, hogy fáj-
dalmat okozhattok és okoztok is Nekem gyakran amiatt, hogy tudatlanságból 
ártotok magatoknak. Azért olyan nagyon fontos a tanulás, az Engem tanulás!
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Földi életem során sokan akartak akarattal megbántani úgy, hogy még 
le is köptek. Ennek ellenére tudtam azt kérni Atyámtól, hogy bocsásson meg 
nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.

Engem sem akarattal, sem akaraton kívül nem lehet megbántani. Fáj-
dalmat tudsz okozni olyankor, amikor tévelygéseddel magadnak okozol kárt, 
de megbántani nem tudsz. Az anya is úgy van gyermekével, hogy fáj neki lát-
ni azt, amikor gyermeke saját boldogsága ellen cselekszik, de ettől nem bán-
tódik meg, hanem segíteni próbál. Én, Jézus, nemcsak a gondolataidat isme-
rem, hanem számon tartom minden szál hajadat is.

A világon mindennek létforrása az Atya. Amit nem akart, az nincs! Ne-
ked azt kell akarnod magadnak és másnak is, amit az Atya akar, hiszen téged 
is Ő akart! 

Ha a  gondolkodásodban erre teszed a hangsúlyt  (Márk 1;15),  akkor 
nem az fog foglalkoztatni, hogy akaratodon kívül vétkeztél-e, hanem az lesz 
a fontos, hogy mit kell tenned Értem!

Mivel Én, Jézus, legyőztem a világot, azt, aki arra törekszik, hogy Ve-
lem, angyalaimmal betöltekezzék, annak nincs mit félnie a kísértésektől sem. 
A legkisebb gyertyaláng is erősebb, mint a legnagyobb sötétség!

Benned élek, mint fény, mint jó akarat, mint szeretet. Találj meg ma-
gadban, ismerkedj Velem!

2. Erőforrása vagyok annak, aki megkötözöttségeitől meg akar szaba-
dulni. Ide tartozik a vérkapcsolattal való megkötözöttség is! Szinte megta-
gadtam nyilvánosan anyámat, testvéreimet, rokonaimat, amikor a vérkapcso-
latukra hivatkozva jöttek Értem (Márk 3;35). Még a vérkapcsolat ápolásánál 
is fontosabb az, hogy Engem ápoljatok magatokban! A cél Én vagyok!

Ez azt jelenti,  hogyha nem igyekszel  megszabadulni  felnőtt  gyerme-
kedtől, akkor Én nem tudok mit kezdeni veled, és te sem tudsz mit kezdeni 
Velem azon kívül, hogy kéred segítségemet arra, hogy megszabadulj gyerme-
keddel való megkötözöttségedtől. Vagy Nekem adod magadat, vagy a csalá-
dodnak. Két úrnak nem szolgálhatsz! A helyes szeretés nem nélkülözheti a 
bölcsességet és a szabadságot.  A bölcs szeretést  így is  megfogalmazhatod 
gyermekeddel  kapcsolatban:  "Aki  nem dolgozik,  az  ne  is  egyék  (2Tessz 
3;12)"!

Te csak magadért vagy felelős. Azért van ez így, mert csak magadat tu-
dod megváltoztatni! Magadat viszont szükséges megváltoztatnod, hogy be-
lásd a mások helyett való felelősségérzés hiábavalóságát.
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A bűntudat akkor helyes, ha az a magadon elvégzendő munkádra hívja 
fel elsősorban a figyelmedet. A gondolkodás-átalakítási munkára! Ha ezt vál-
lalod, akkor a bűneiddel törődés ideje lecsökken, és a dicsőítő imáknak ideje 
növekedni fog. A túlzott bűntudat legtöbbször önsajnálatba fullad.

Az Én Lelkem az irgalom Lelke! Bármilyen bűnökkel terhelten is jön 
Hozzám valaki, az mindig olyan Istennel találkozik, aki mindenkor épít, buz-
dít és vigasztal. Az a gondolat, ami nem ilyen, az nem Tőlem van.

Velem indulj el minden reggel, tudatosan kérve az elinduló napra áldá-
somat.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2552.
Kérdező: SZELLEMŰZÉSRŐL ÉS SZERETETEM NÖVELÉSÉRŐL

1. Van szelleműzési feladatom?
2. Nem merem megtenni azt, amiről úgy érzem, hogy 
     meg kellene tennem. (Pl. munkahelyet változtatni.)
3. Hogyan fejleszthetem magamban a szeretetet.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenkinek van szelleműzési feladata, tehát neked is! De ne tégy 

hangsúlyt erre! Ne a gonosz szellemekkel foglalkozz, hanem Velem, Jézus-
sal!  Elég naponta,  ha nagyon szükséges,  öt  percet  foglalkoznod a  gonosz 
erőkkel. Ne tedd meg nekik azt a szívességet, hogy időt pazarolj rájuk! Ne-
kik még az is tetszik, ha szidják őket! Aki gyakran végez ördögűzést, az ko-
molytalanná válik a szellemvilág előtt.

Én,  Jézus,  legyőztem  a  világot!  Pontosan  a  gonosz  szellemvilágot. 
Nektek nem kell tartanotok tőlük! Nekik kell félniük tőletek, ha Hozzám tar-
toztok!

Ha valaki egy csodás birodalom királyával baráti  kapcsolatban áll,  s 
tudja, hogy e király végleges győzelmet aratott ellenségei felett, akkor őt ez a 
király és birodalma érdekli a legjobban, és nem azzal van elfoglalva, hogy a 
legyőzött ellenségre pazarolja idejét!

Te a FÉNY gyermeke vagy! Ahol a FÉNY vagy gyermeke megjelenik, 
ott automatikusan megszűnik a sötétség! Ennek megszűnése nem jelenthet 
külön problémát! Legfeljebb napi öt percet!

2. Ne is merd megtenni azt a lépést,  amit nem erőszakolnak rád, ha 
munkahely-változtatásról van szó. Minden olyan benső késztetés, amelynek 
nincs  egyértelműen  kényszerítő  külső  jele  is,  az  nem más,  mint  kísértés, 
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amelyet le kell győznöd, ha hű akarsz maradni Hozzám! Ha az Enyém vagy, 
akkor el kell hinned, hogy Én a körülményeidnek is az Istene vagyok. Ha azt 
akarom, hogy lépj, akkor olyan világot teremtek körülötted, hogy szinte nem 
tudsz nem lépni!

Külső, belső kényszer nélkül ne vedd magadra a választási döntés fele-
lősségét!

3. Többet kell foglalkoznod az evangéliumaimmal! Egyértelműbbé kell 
tenned magad számára a reggeli ima fontosságát! Vállalnod kell a párbeszéd-
imát! Átéltebben hinned kell abban, hogy Én, Jézus, benned élek! És meg 
kell  tanulnod  jobban  észrevenni  azt,  hogy azok,  akik  körülötted  vannak, 
akikkel kapcsolatba kerülsz, miben mondhatók rászorulóknak. Én mindenki-
ben benne vagyok rászoruló módon. Vigasztald tehát a szomorkodót,  erő-
sítsd a gyengét, bátorítsd a csüggedőt, gyógyítsd a beteget szóval,  imával, 
szereteted kiáradásával!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZERETETEM EREJÉVEL!"
*******************************************************

2553.
Kérdező:  SZERETNÉK A JÖVŐBE LÁTNI!

1. Vállalkozásunk sikeres lesz-e?
2. Szeretnék egy partnert találni fiam és magam részére.
3. Helyes-e fiamat tanulásra erőltetni?

A HANG: "Drága Gyermekem!
1. Döntésedért neked kell vállalnod a felelősséget, ha a döntést nem 

Velem beszélted meg. Anyagi dolgokban egyébként sem adok tanácsot, még 
kevésbé jóslást.  Az anyagi dolgok sajnos főként arra alkalmasak, hogy fi-
gyelmeteket eltereljék a lényegről, azaz Rólam. Ha én anyagi tanácsot adnék 
neked, akkor Magam ellen dolgoznék. Ezt ugye nem tudod elképzelni Ró-
lam? Én sem. De adok egy tanácsot az anyaggal kapcsolatban. Törekedj ol-
dani függőséged az anyagiaktól! Minél több dologgal vagy megkötözve, an-
nál több életerőt veszítesz és tékozolsz is, mert a Tőlem kapott szeretetener-
giát nem arra – szeretni tanításra - használod, pedig erre kaptad! Szeretettel 
kérlek, ne görcsölj a vállalkozással, és paradox módon azt fogod megtapasz-
talni, minél kevésbé izgat az adósság, annál sikeresebb lesz a visszafizetés. 

2. Fiadnak és neked Magamnál jobb partnert ajánlani nem tudok. Földi 
társ annyiban tehet benneteket boldoggá, amennyiben Hozzám segít köze-
lebb, Hozzám, és nem magához köt. Ha számodra is ez lesz a fontos, magad-
hoz fogod vonzani azt a földi partnert, akivel együtt nőhettek szeretetben. Itt 
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is fontos, hogy ne görcsölj, ne várj türelmetlenül, hanem hagyd magad bele-
sodródni akkor, amikor eljön ennek az ideje. Ne feledd! Körülményeidnek is 
Istene vagyok!

3. Fiad tanulásáról magad írod, hogy elfogadható. Ha elfogadható, ak-
kor fogadd is el, ne erőltesd, mert erőltetéssel, egzecíroztatással csak az el-
lenkezőjét éred el, mint amit szeretnél. A te boldogságod ne fiad boldogságá-
tól függjön, hanem a belőled kiáradó szeretettől. Fiad boldogsága sem attól 
függ, hogy orvosprofesszor lesz vagy közgazdász, hanem attól, hogy mennyi-
re növekszik szeretetben.

Bízzál Bennem! Annyira szeretnélek boldoggá tenni, de Én sem eről-
tethetem  rád  Magamat,  amint  neked  sem  javasoltam  semmiféle 
"ráerőltetést"! Reggeli és esti imáidat várom! Ezekben az imákban naponta 
tudok neked tanácsot adni.
                                    Megáldalak  
  VÉGTELEN SZERETETEM és a  BIZALOM LELKÉVEL!"

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

2554. A HANG 26-OS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

Megrendeltem és meg is kaptam a HANG köteteket 23-dik számmal bezáró-
lag.

Arra szeretném kérni Önt, hogy tartson engem nyilván az állandó meg-
rendelői között. Ahogy kijön egy újabb kötet a nyomdából, szíveskedjék azt 
folyamatosan részemre elküldeni.

A HANG által küldött választ is megszívleltem. A HANG-kötetek ol-
vasása  közben  olyan  életszemlélet  alakult  ki  bennem,  amely  gyökeresen 
megváltoztatta  életem.  Sokkal  könnyebben  veszem  az  akadályokat.  Ilyen 
boldog és békés még nem voltam, mint mostanában, pedig 45 évet már meg-
értem.

Köszönöm Jézusnak és Önnek. Nem kérdezek most semmit a HANG-
tól, mert elégedett vagyok az életemmel. Kérem, tolmácsolja ezt Jézusnak.
 

1997-06-25
           
                                                            P. Ferencné 
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2555.
Kérdező: MÉDIUM VAGYOK?

1. Miért vannak kételyeim?
2. Médium vagyok vagy sem?
3. Soha nem vágyódtam médiummá lenni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kételyeid azért vannak, mert azt a tanulást, amely szükséges ahhoz, 

hogy valakinek rend legyen a fejében, még nem vállaltad fel teljesen. A ti or-
szágotokban  beszerezhető  a  "Keressétek  az  Isten  országát  (KIO)"  című 
könyv,  és  ennek tömör foglalata  a  "Merre menjek?" című hittankönyv.  E 
könyvek szerzője és forgalmazója az, akinek nevét és címét elküldöm neked.

Senkinek sem tudom úgy adni információimat, hogy azok mentesek le-
gyenek különböző zavaróállomásoktól.  De aki  vállalja  azt,  hogy az előbb 
említett könyvek alapján átalakítja gondolkodását, vagy inkább így mondom: 
vállalja  a  gondolkodás-átalakítás  komoly szellemi  munkáját,  annak szinte 
teljesen megszűnnek kételyei, mert az előbb említett könyvek áttanulmányo-
zásával birtokába kerül az Én gondolatstruktúrámnak, s így mindenkor Én, 
Jézus, tudok szólni általa, vele és benne.

2. Én, Jézus, azt szeretném, ha ti mindannyian médiumaim lennétek! 
Erre meg is van a képességetek és lehetőségetek egyaránt. De csak az, aki 
komoly tanulással és alázattal vállal Engem, nevezhető hiteles médiumnak. 
Nem imádság által  lesz  valaki  médium.  Nagy tévedés,  hogy minél  többet 
imádkozik valaki, annál hitelesebb médiummá válik. Nem! Aki a gondolko-
dás-átalakítást vállalja, tehát az, aki tanul, az tanítvány, és aki tanítvány, az 
lehet tanító! Emellett természetesen fontos az imádság, de nem ima által vál-
tozik meg gondolkodásotok, hanem tanulás által, és nem ima által váltok mé-
diummá, hanem Általam!

3. Akarj médium lenni! Ez ne jelentse azt, hogy Rám hivatkozva be-
szélsz, hanem jelentse azt, hogy amit beszélsz, arról ismerjenek Rám azok, 
akik hallgatnak téged.

Akarj médium lenni! Ne arra törekedj, hogy elfogadjanak, hanem arra, 
hogy bíráljanak! 

Akarj médium lenni! Legyen számodra mindig a forrás a lényeg, és ne 
az eredmény, ne a következmény!

Akarj médium lenni! Mert ha nem akarsz, akkor azt akarod, hogy ne 
használjalak fel úgy, ahogy jónak látom.
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Akarj médium lenni! Higgy jobban abban, hogy nemcsak élek benned, 
nemcsak boldogítóan élek benned, hanem tevékenyen, másokra hatni akarás-
sal élek benned!

Nagyon szeretlek! Megáldalak!
*******************************************************

2556.
Kérdező: HATNI SZERETNÉK GYERMEKEIMRE!

Hogyan érhetném el, hogy gyermekeim eljöjjenek velem a templomba?
HANG:  "Drága Gyermekem!

Örülök, hogy te Rám találtál, s nagyon várom gyermekeidet is, de Én 
sem tudom elérni, hogy eljöjjenek a templomba, ha nem akarnak. Én nem is 
várom el tőlük, hogy eljöjjenek addig, amíg meg nem térnek, mert addig szá-
mukra csak üres formaság lenne, s annak bizony nincs sok értelme. Amit te 
tehetsz értük, az az, hogy te eljársz, átéled ott a Velem való találkozást, s ez 
meglátszik az életeden, pl. abban, hogy igazán megbocsátasz egykori munka-
társaidnak. Olyan nincs, hogy megbocsátottam,  nem haragszom, csak nem 
felejtek. Akkor még nem bocsátottál  meg. A megbocsátás alapja az,  hogy 
megpróbálom megérteni azt,  aki bántott,  megpróbálok mentséget keresni a 
számára. Ha ezt meg tudtad csinálni, akkor, ha emlékszel is az eseményre, 
nem fogsz rá fájdalommal, negatív érzésekkel gondolni.
         Tehát te azt teheted, hogy Bennem élsz, tehát másokért élsz, és a békés, 
körülményektől  független boldog életeddel  hitelesíted azt  gyermekeid szá-
mára, hogy érdemes Értem élni, sőt csakis Értem érdemes élni. És imádkozz 
a megtérésükért állhatatosan! De soha ne erőltess semmit, a szeretet világa 
nem ismeri az erőszak semmilyen formáját.
        Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"  

******************************************************
2557.
Kérdező: SZERETNÉM MEGTALÁLNI ÖNMAGAMAT!

Életem legsúlyosabb lelki, szellemi válságába kerültem. 
Mit tegyek, hogy visszanyerjem régi énemet, mi lenne az utam?

HANG : "Drága Gyermekem!
Nem fogalmaztad meg problémádat konkrétan, nem adtad ki magadat 

médiumomnak, ezért Én sem adhatlak ki neki, tehát Én is csak általánosság-
ban tudok válaszolni.
          Azért kerülhettél lelki, szellemi válságba, mert nem ott vagyok az éle-
tedben, ahol a helyem lenne. Vagyis nem vagyok az életedben az abszolút 
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első helyen. S ezzel már el is árultam az egyetlen megoldást: tegyél Engem 
abszolút első helyre az életedben! Ha másképpen keresed a megoldást életed-
re, mindenképpen csak tüneti kezelést kaphatsz, azt is csak átmeneti időre. 
Csak akkor tudsz abszolút első helyre tenni az életedben, vagyis akkor tudsz 
megtérni, ha megismersz Engem olyannak, amilyen vagyok, s Én a leghitele-
sebben az evangéliumaimból vagyok megismerhető. 

Tehát azzal kellene kezdened, hogy evangéliumaimat kezded tanulmá-
nyozni nagyon alaposan, vagy még előtte elolvasol nagyon mélyen átgondol-
va  legalább néhány kötetet  a  HANG-könyvek közül  (23  kötet  jelent  már 
meg),  melyekből  nagyon sok mindjárt  alkalmazható gyakorlati  tanácsot  is 
kaphatsz. Ha kezdesz Engem megismerni, akkor látni fogod, hogy bízhatsz 
Bennem, sőt, hogy csak Bennem bízhatsz 100 %-ig. 

Ne a régi éned akard visszakapni, hanem akarj újjászületni! Ha átadod 
magad Nekem, akkor ez mindenképpen megtörténik. Az újjászületés belépő 
a boldog földi élethez. 
         Nősülés, család csak másodlagos lehet, boldogságod szempontjából 
nincs jelentősége. Boldogságod, tehát szívbékéd csak attól függ, hogy Velem 
milyen kapcsolatban vagy, a Velem való kapcsolatodat pedig az jelzi, hogy 
mennyire vagy hajlandó Értem élni, vagyis mennyire vállalod legalább szán-
dékban a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a segítés szent 
hármasságában való, tehát a szeretetben való élést. Ha Bennem, Velem élsz, 
és Én úgy látom a számodra jónak, akkor feltétlenül belesodródsz olyan kap-
csolatba, amiből házasság lesz, de az a legjobb, ha nem törekszel erre, hanem 
Rám bízod.
                                       Megáldalak az 

ENGEMET MEGISMERNI AKARÁS és
   ENGEMET BEFOGADNI AKARÁS VÁGYÁVAL!"

*******************************************************
2558.
Kérdező: LEHET ÉRTÉKES A BETEGSÉG!

1. Van egy kis vállalkozásom, s nem tudom, hogyan adjak anyagi 
       javaimból?
2.   Egyszer egy nagy villámlást láttam, s benne egy csontvázat. 
      Hogyan  kell érteni?

         3.   A betegségem tanuló órákat jelentett, hogy ne a pénzt
     kergessem. Olyan volt ez, mint médiumod 'lebénítása'?  

HANG: "Drága Barátom!
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             1.Természetesen nem kell vállalkozásodat felszámolnod azért, hogy 
szétoszd, hiszen az biztosítja megélhetésedet. Mindenkinek dolgoznia kell a 
megélhetéséért, s abba Én nem szólok bele, hogy valaki ezt egyéni vállalko-
zás formájában vagy más magán- ill. állami cég beosztottjaként teszi, ennek 
nincs erkölcsi értéke. A lényeg az, hogy az így megszerzett javakat hogyan 
használjátok fel. Az is jó, ha az általatok nélkülözhető összeget gyűjtitek, s 
odaadjátok valódi rászorulóknak, akár a harmadik világ éhezőinek is elküld-
hetitek, de ha a környezetedben szétnézel, ott is találhatsz rászorulót. Ha nem 
találnál, akkor imában kérd, hogy vezessek hozzád ilyeneket. De találhatsz 
olyat is,  aki folyamatosan rászorulhat  kisebb összegű támogatásra. Kezeld 
rugalmasan ezt a kérdést,  légy nyitott,  s mindig beszéld meg Velem adott 
konkrét esetben a segítés mikéntjét. Azonban felhívom figyelmedet, hogy az 
adás nem feltétlenül anyagi jellegű kell legyen, sokszor az idődből kell eset-
leg adni a jó szóra várónak, vagy észrevenni, hogy valaki nem tudja felvágni 
a fát a fűtéshez, stb. A szeretetnek kell olyan éleslátással rendelkeznie, hogy 
meglássa, a rászoruló miben szenved hiányt, s kell olyan leleményesnek len-
nie, hogy minden esetben legyen adnivalója. Az adás az ember természeté-
nek lényege, mivel az ember Istenre van teremtve, s az Isten maga az ADÁS. 
Ezért az adásnak a gyakorlás által természetessé kell válnia, el kell jutnotok 
oda, hogy úgy adjatok, amint a gyümölcsfa adja a gyümölcsét. Vagyis nem 
kell sem nagydobra verni, sem különösebben titkolni, csak tenni kell egysze-
rűen, természetesen.
             2. Látomásodnak nincs jelentősége. Csak azzal a látomással érdemes 
foglalkozni, amely nem hagy bennetek értetlenséget, bizonytalanságot, ami 
közelebb hoz Hozzám. Ha nem tudod 'kiimádkozni', hogy mit akar veled kö-
zölni a látomás, akkor nem Tőlem van. Én arra törekszem, hogy tisztánlátás-
ra juttassalak benneteket, nem arra, hogy összezavarjak, elbizonytalanítsak.
            3. A betegség mindig arra lenne használandó, hogy általa Hozzám ke-
rüljetek közelebb. A betegség mindig lehetőség, amit persze lehet másra is 
használni, mint ahogy sokan teszik is. Médiumom 'lebénítása' is ilyen érte-
lemben lehetőség volt a számára, s ennyiben hasonlít a betegségedhez.
                    Megáldalak a TANULÉKONYSÁG és 

              a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2559.
Kérdező: SENKINEK NINCS SZÜKSÉGE RÁM?

Férjem nemrég elhagyott, és én úgy érzem, hogy rajtad kívül
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Uram, senkinek sincs rám szüksége.
HANG: "Drága Gyermekem!
             Bizony, Nekem nagyon kellesz, nem mondok le rólad soha, és min-
dig hűséges leszek Hozzád.

Csak te is légy Hozzám hasonlóan hű, és Én is kelljek neked hasonlóan 
nagyon! Ha így tartasz ki Mellettem, akkor észre fogod venni, hogy mennyi 
rászoruló  van a  környezetedben,  s  azokban Én mindben  benne vagyok,  s 
azoknak mind szüksége van rád. Nem beszélve a Mennyország összes lakó-
járól, akik mind szeretettel fordulnak feléd, mert Hozzám hasonlóan mind-
annyiuknak szüksége van rád. A volt férjed most úgy hiszi, hogy nincs rád 
szüksége, s hidd el, ezt még majd egyszer nagyon-nagyon fájlalni fogja, de 
szinte mindenki másnak szüksége van rád. Kétségkívül, az elhagyottnak na-
gyon fájdalmas az elhagyottság tényét tudomásul vennie. De ha törekszik az 
önzetlen szeretetre, amely tiszteletben tartja a másik szabad akaratát, akkor 
is, ha a másik vétséget követ el, akkor fájdalmának nagy része az Én kitünte-
tő fájdalmam is benne, hiszen nekem mindig nagyon fáj az, ha valaki elhagy 
valakit, mert tudom, hogy az elhagyó hűtlenségével mennyire árt magának, s 
ez a Szeretetnek nagyon fáj, és Én ezt a fájdalmamat gyakran megosztom ve-
letek. De megosztom veletek örömömet, boldogságomat, tehát szívbékémet 
is,  tehát  a  fájdalom nem akadálya,  sőt  egyelőre  része  boldogságotoknak. 
Amíg van ember, aki önző, szeretetlen, az kell hogy fájjon az enyéimnek, 
mert a szeretetet ez nem hagyhatja érintetlenül, de az enyéim a saját szerete-
tük élése által ugyanakkor boldogok is, már a Földön a Mennyországot hor-
dozzák magukban, s ezáltal már a Földön megvan mindenük. 
           Ebből a mélypontból úgy juthatsz ki, ha nagyon komolyan elkezded 
gyakorolni hitedet, vagyis megerősíted a Velem való kapcsolatodat, mégpe-
dig úgy, hogy úgy teszel, mintha hinnél. Amikor csak eszedbe jut az, hogy 
elhagytak, mindig adj érte hálát, hogy el tudd hinni, Én ezt is a javadra tu-
dom fordítani. Ha te Hozzám tartozol, akkor neked már nem tud senki ártani, 
mert Én mindent a javadra tudok fordítani, mert Én minden jónak a forrása 
vagyok, és az enyéim számára csak a jót engedem meg. A ti dolgotok 'csak' 
annyi, hogy bármi rossznak tűnő történik veletek, feltegyétek azt a kérdést, 
hogy „Miért jó ez nekem?”, s imádkozva, elmélkedve megtaláljátok rá a vá-
laszt, ha pedig nem találjátok, akkor Hit által fogadjátok el, s hagyjátok nyit-
va a kérdést, mert előbb-utóbb meglesz a rálátásotok, és azzal együtt a vála-
szotok.  Foglalkozz  nagyon  sokat  Velem,  elmélkedd  át  nagyon  komolyan 
evangéliumaimat, keress olyan embereket, akik szintén Engem akarnak meg-
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ismerni, tanuljatok együtt Engem (és ne Rólam!), s akkor megtapasztalhatod 
azt a jelenlétemet, hogyha ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, akkor 
Én ott vagyok köztetek. A HANG-kötetekből is már 23 jelent meg, igyekezz 
többet is beszerezni belőlük,  nagyon hatékonyan segíthetik gondolkodásod 
Szándékom szerinti átalakítását.  Tehát mindenekelőtt hálaima mindenért, s 
ahogy egyre jobban megismersz Engem, úgy tudok hozzád egyre hiteleseb-
ben szólni párbeszédimában is, ami a kapcsolatunk 'csúcsformája' lesz. (A 
párbeszédimáról részletesen a HANG 1. kötetben olvashatsz.)

            Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
            HAZATALÁLTSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2560.
Kérdező: KIK VAGYUNK, ÉS MIT TEGYÜNK?

1. Miért van a feleségem és az én fejem felett is angyal?
2.  Két  könyvről  kérünk  véleményt!  Belőlünk  is  lehet  Jézus 
munkatársa?

         3. Emberek sokszor nem hallgatják végig a kérdésükre a feleletet. 
             Mit tegyek?
HANG:  "Drága Testvéreim!

1. Mindenkinek van őrangyala, aki sokat tartózkodik közeletekben, s 
aki állandóan érdeketekben tevékenykedik. Szellemi látással ezt néha lehet 
látni, de nem ez a lényeg. Én azt javaslom, hogy a hangsúlyt ne erre tegyétek. 
Mindenki számára annak kellene a legfontosabbnak lennie, hogy evangéliu-
maim alapján igyekezzen Engem a legjobban megismerni, hogy minél böl-
csebben, minél inkább akaratom szerinti gyakorlati szeretettel tudja kitölteni 
napjait. Ez állapotszerű tanulóságot jelent, tehát soha nincs vége. Evangéliu-
maim kimeríthetetlenek, s aki komolyan nekiáll tanulmányozni, az ezt hama-
rosan megtapasztalhatja. Mindenkinek az a feladata, hogy a nemártás, meg-
bocsátás, segítés szent hármasságában éljen, s ehhez vegye igénybe reggelen-
ként és esténként a Velem való párbeszédimát, minden más csak ezután jöhet 
ráadásként. Aki  nem erre teszi a hangsúlyt, az könnyen becsaphatja magát, s 
könnyen kiszolgáltathatja magát olyan szemtelen szellemeknek, akiktől aztán 
nagyon nehéz megszabadulni.

2.  Teljes  könyvről  csak  olyan  általános  véleményt  tudok  mondani, 
hogy van benne Tőlem származó gondolat is, és van olyan is, ami nem Tő-
lem származik. Ez az említett könyvekre is igaz. Azért kaptátok a józan ér-
telmeteket és az evangéliumi tanításaimat, hogy ezt ti magatok is szét tudjá-
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tok válogatni.  Az biztos, hogy az evangéliumaimban elmondott  tanításaim 
szellemiségével soha nem kerülhetek ellentmondásba. 

Aki  az  Enyém,  tehát  akinek életében abszolút  első helyen állok,  az 
csakis munkatársam lehet, hiszen a reggeli imájában naponta adok neki ten-
nivalókat a gyakorlati szeretet élése terén.

De itt ne nagy világmegváltó tettekre gondoljatok, hanem az állhatatos, 
kitartó,  tettekben  megnyilvánuló,  áldozatos  „hétköznapi”  szeretetre,  ami 
egyébként sokkal nehezebb, mint a „világot megváltó nagy tettek”. Ha valaki 
ezt éli, erre teszi a hangsúlyt, az előbb-utóbb egyértelműen megkapja Tőlem 
a szerepét, de ezt nem kell keresgélni, nem kell kutatni, hanem szépen türe-
lemmel ki kell várni. 

Ha valaki kérdez téged, s nem érdekli a válasz, akkor nem őszinte az 
érdeklődése. Akkor nem kell erőltetni a választ. Azoknak beszélj róla, akiket 
komolyan érdekel, azok végig fognak majd hallgatni. Az erőszaknak semmi-
lyen formája nem hozhat jó gyümölcsöt!

Testvéreim! A jó szándékotok kétségtelen, de ezt nagyon ki kell egé-
szíteni a tanulással, hogy szilárd talajon álljatok. Megemlítem, hogy már 23 
kötet HANG jelent meg, javaslom, hogy olvassatok még el néhányat, hogy 
gondolkodásotokat egyre jobban Hozzám igazítsátok.

                       Megáldalak benneteket a 
TANULÉKONYSÁG és a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2561.
Kérdező: ROMLIK MA A VILÁG!

Inflálódik, devalválódik ma az ember?
HANG: "Kedves Barátom!

Fontos, hogy ne keverjétek össze a látszatot a valósággal! Az ember ál-
talában, az emberiség, ez egy absztrakció! Ilyen tehát a valóságban nincs! 
Van József és Mária, van Ádám és Éva. Én, Jézus nem a történelemhez jöt-
tem. Nem absztrakcióhoz jöttem, hanem jöttem Józsefhez, Máriához, jöttem 
Ádámhoz, Évához.

Amikor te tömegről beszélsz, akkor csak a felszínt szemlélve mondha-
tod azt, amit mondasz. Én, Jézus, mindenkiben benne élek boldogító módon 
úgy, hogy Nélkülem nem is lehet senki boldog. 

Aki  nem tudja,  hogy kincs  van a  zsebében,  annak számára  e  kincs 
olyan, mintha nem is lenne. De még ha tudja is, akkor sem foglalkozik ezzel 
állandóan. A tömegembernek nevezett személy a felszínen valóban nem Ve-
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lem foglalkozik, de Én mindenki számára adok lehetőséget arra, hogy szemé-
lyes kapcsolatba tudjon kerülni Velem, ha akar  !  
Ne zavarjon hát meg a tömeg sablonizált volta! Számodra ne legyen fontos 
szempont, hogy hol tart ma az emberiség. Csak az legyen a fontos, hogy te 
hol tartasz Velem kapcsolatban.

Éppen a ti országotokban történt 56-ban, hogy szinte máról holnapra 
egészen mást élt meg kifelé a "tömeg", mint pár nappal előbbre.

Én legyőztem a világot! Vagyis minden ember külön-külön feltétlenül 
el fogja dönteni azt, hogy Velem vagy Ellenem! Tehát nem a tömeg, mert a 
tömeg az nem belülről érlelődik,  hanem kívülről,  és hol pálmaágakat szór 
Elém, hol "feszítsd meg!"-et kiált attól függően, hogy kívülről hogyan mani-
pulálják. Az emberiség, a tömeg, bizonyos értelemben soha nem állapot. A 
Mellettem vagy Ellenem hozott döntés az nem hangulatot akar konzerválni, 
hanem hangulattól független állapotot hoz létre. Állapot akkor is, ha a felszí-
nen ez nem, vagy csak nagyon szerényen mutatkozik meg.

Amikor  azt  mondottam,  hogy szegények mindig lesznek közöttetek, 
amikor azt mondottam, hogy üldözni fognak benneteket, hogy nem lehet sor-
sotok más, csak alulértékelt sors, ha Hozzám akartok tartozni. Tehát akkor 
pontosan arról beszéltem,  hogy a felszín hullámzásának mindig ki  lesztek 
téve, ha állapotszerűen Engem, Jézust, vállaltok.

Nem szólítottalak föl benneteket e világ megjavítására, hanem önma-
gatok gondolkodásának átalakítására. Aki ezt vállalja, az többé-kevésbé min-
dig azt fogja megélni, hogy ő bárány a farkasok között.  Az okosság és az 
óvatosság sem változtat ezen soha. A Föld soha nem lesz Mennyország. De 
igenis ugródeszka lesz mindig azoknak, akik már megelégelték azt, hogy úgy 
akarjanak boldogok lenni, ahogy Én, Jézus nem akarom, s rájöttek, hogy az 
örök boldogságért, mely lelketek mélyén már a Földön is jelen van, érdemes 
feláldozni mindenfajta bódultságot.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
BENSŐ LÁTÁS KEGYELMÉVEL!"

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

2562.
Kérdező: ÖNNEVELÉSEMRŐL

1.Mi az, ami önismereti tanulmányaimban idáig következetesen elkerül 
  te a figyelmemet, ami lélekben való újjászületésemnek és Jézus általi   
  beavatásomnak leginkább akadálya?
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2. Hogyan szabadulhatok meg vágyaimtól a társ megtalálására, úgy hogy 
        az valóban a "Legyen meg a Te akaratod" szintézise legyen és ne csak a 
        polaritás egyik véglete: az elfojtás?
     3. Kérem Jézus véleményét a táborról! Mennyiben Általa ihletett ez a  
        "tervem"?
HANG: "Kedves Barátom!

1. Sem az ember, sem önismerete nem áll darabokból. Teremtettségetek 
lényegéhez tartozik egy olyan kapaszkodási folyamat, amely vagy nyugodttá 
vagy nyugtalanná  teszi  szíveteket.  Mindaddig  nyugtalan  marad  szívetek, 
amíg darabolni  akarjátok önmagatokat.  Benső megnyugvást  csak Általam, 
Velem és Bennem lehet  találni.  Önismereti  tanulmányaidnak sem pozitív, 
sem negatív értéke nincs. Önmagában semleges. Nem az a fontos, hogy mi-
lyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Ha Engem tanulmányozol, ha 
Velem, Jézussal leszel egyre jobban elfoglalva, akkor automatikusan tudlak 
alakítani szívem szerint.

Tudnod kell, hogy a barátság vagy azonosak között alakul ki, vagy azo-
nossá tesz. Hidd el, hogy azonos Lélek élteti a te lelkedet is, és az Én emberi 
lelkemet is: a Szentlélek! Létazonosságban vagy hát Velem. Ha ezt elhiszed, 
és reggeli imádban úgy köszöntesz Engem, mint aki benned élek, ha napköz-
ben rendre Hozzám méred magadat, akkor olyan önismeretre jutsz, amilyen-
re jutnod kell akkor és ott, amikor és ahol éppen vagy.

2. A vágyaktól nem megszabadulnod kell, hanem megfelelő irányba kell 
állítanod azokat. Nem elfojtanod kell tehát a fajfenntartás vágyát magadban, 
hanem fegyelmezned. Ha közös Lelkünk jónak látja, feltétlenül küld melléd 
olyan társat, akivel közösen tudjátok tenni azt, amit tennetek kell a szeretni 
tanítás érdekében. 

Ajánlom, olvasd el a HANG 25-dik könyvében a 2499-dik levélre adott 
válaszomat. Ebben bő kifejtését adom az általad fölvetett problémának.

Én midig a tartalmat nyújtom felétek. A formát nektek kell megválasztani 
az Általam nyújtott tartalomhoz. Így vagytok PARTNEREIM, BARÁTAIM, és 
nem alattvalóim! Nem csupán áldásom kíséri döntéseidet, hanem Én Magam 
kísérlek állandóan életutadon!

Már nagy szükség lenne arra, hogy az eddig megjelent HANG-könyvek 
megfelelő tárgymutatót kapnának!

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

2563.
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Kérdező: MI A TEENDŐM?
1. Útmutatást kérek! Folyamatosan a festészetet vagy mást 
    kell tennem?
2. Mit közöltek álmaim?
3. Újjászülettem és Lélekkeresztségben is részesültem?

HANG: " Drága Barátom!
1. Szeretetem nem engedi meg, hogy Én, Jézus, olyan kérdésben döntsek, 
amely kizárólag a te hatáskörödbe tartozik. Az Isten első kegyelme a termé-
szet, a józan ész, amely nem arra való, hogy mások gondolatait átvéve csök-
kentsétek saját felelősségeteket, hanem arra, hogy ennek használatával alakít-
sátok gondolkodásotokat az Én gondolkodásom irányában. Ez válik javatok-
ra. Minden munkában van lehetőség Rám találni, és minden munkában van 
lehetőség ennek ellenkezőjére is. Olyan munkát válassz, amely szíved béké-
jét biztosítja még akkor is, ha látszólag az a nehezebb. Törekedj arra a párbe-
szédimára, amelyet a HANG-könyvekből megismerhettél, mert az ilyen 
imádságban ki tudom tisztázni lelkiismereted hangján keresztül problémái-
dat.

2. A rendszeresen visszatérő álmok mindig tanítani akarnak 
valamire. Fel akarják hívni figyelmeteket életeteknek arra a pont-
jára, amely még nem teljesen megoldott, illetve fel akarják hívni 
figyelmeteket bizonyos képekkel, szimbólumokkal a közeljövő-
ben bekövetkezendő eseményekre, amelyekre érdemes felké-
szülnötök. Őrangyalod segítségével fel tudod dolgozni a magad 
hasznára az ilyen álmokat. Az említett álmod azt akarja tudatni 
veled, hogy elhunyt nagyapád kapcsolatban áll veled, és nevelni 
akar téged olyan munkára, amelyet ő is a szívén viselt.

3. Drága Barátom! Bizony te már újjászülettél az ég nagy örömére, és 
az istenszeretők és magad boldogságára. Te már tudod, hogy Rajtam és raj-
tad kívül a te számodra nincs megoldás. Kettőnk közös munkája az, amely az 
Én benned lévő jelenlétemből, tanításomból, kegyelmemből és a te, ezekre 
ráfigyelő szeretetedből kovácsolódott össze. Szentlelkem azért is élteti lelke-
det, hogy tanúságot tudj tenni boldogságod forrásáról, vagyis arról, hogy Én 
benned élek, te pedig Énbennem. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
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2564.
Kérdező: ELVISELHETETLEN MÁR  A PÁROM!

00000000Párkapcsolatom kereszt, melyet már alig bírok.
 A HANG: Drága Gyermekem!
Magad teszed fel a kérdést leveledben, hogy miért voltál felelőtlen, s azzal 
folytatod, hogy azért, mert bíztál Bennem, hogy nem rakok rád olyan terhet, 
amit nem bírsz elviselni. Azt a feltételezést, amely nyilvánvalóan nem igaz, 
hogy Én raktam rád elviselhetetlen terhet, elkeseredésed mondatja veled, és 
meg is bocsátom neked, mert mérhetetlenül szeretlek. Jobban, mint azt a Föl-
dön bárki is el tudná képzelni. Nem üres szó, amit a Mt. 11;28-ban mond-
tam. "Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok 
- én megkönnyítlek titeket." Ehhez azonban az szükséges, hogy Hozzám jöjj, 
és ne Engem okolj keresztedért. Szeretettel kérlek, ne csüggedj, ne aggódj a 
holnapért, hanem jöjj szívemre, hogy nyugalmat, békét adhassak neked. Hitet 
ne Tőlem kérj, ez a te részed, s ha hited Bennem erősödik, meglesz ennek 
következményeként az erő is a helyzet elviseléséhez, feldolgozásához. Gyer-
mekeid elsősorban az Én gyermekeim, és hajuk szálát is számon tartom a te 
hajad szálaival együtt.  Neked csak annyi a dolgod, hogy ezt komolyan el-
hidd, és hited megnyitja azt a kaput, melyen keresztül erőm, szeretetem aka-
dálytalanul áramolhat hozzád. Én a kapu előtt állok és várok. Kopogtam, de 
rád törni nem fogom soha, mert az ellentétes a Szeretettel.

Megáldalak a BIZALOM és a HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************

2565.
Kérdező: FEJLŐDÉS VAN VAGY VISSZAFEJLŐDÉS?

1. Miért van az, hogy minél fejlettebb értelmi szintű emberek
     születnek a Földre, annál nagyobb a visszafejlődés?
2. Hogyan lehet valaki egyszerre pap és rendfokozattal
     rendelkező katona?

3. Isten büntetése a bábeli torony építésekor történt nyelvza-
var?

HANG: "Drága Barátom!
1.  Erkölcsi  fejlődés  csak a  szeretés útján lehetséges.  Nem úgy van, 

hogy minél többet tud valaki, annál boldogabb. A teremtmények közül a Sá-
tán az egyik legnagyobb értelmi tudással rendelkezik, mégis Sátán! Amíg az 
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emberek nem arra törekszenek, hogy a jó akaratot növeljék magukban, addig 
csak erkölcsi visszafejlődésről lehet szó.

Az erkölcsi fejlődés mindig benső út! A nemártás, a megbocsátás és a 
szolgáló szeretés útja. Erkölcsi, tehát a boldogságot jelentő fejlődésről csak 
ezen az úton lehet szó. Kívülről kapott ismeretek nem okozhatnak benső, lel-
ki, erkölcsi fejlődést. Amint a tulipán vagy egy mókus nem gazdagodhat ben-
ső értékét fejlesztve attól, ha különböző dolgokat aggatnak rá, úgy az ember 
sem fejlődhet erkölcsileg, tehát benső értékeit fejlesztve úgy, hogy kívülről 
és a körülötte lévő világról szerez magának sok-sok ismeretet. Bármekkora 
áldozat árán szerez valaki sok és kiváló ismeretet a világról, ez az ismeret 
jobban szolgálja az emberek önzését, mint szeretetét. Senki nem amiatt bol-
dogtalan, mert nem ismeri a vasalót vagy az űrhajót. Mindenki attól boldog-
talan, hogy nem ismer vagy nem jól ismer Engem, Jézust!

A mulandóság nem hordoz örök értékeket. Az örök értékek bennetek 
kell hogy legyenek, mint erkölcsi értékek.

2. Két úrnak nem lehet szolgálni. A papkatona az egy fából vaskarika 
az erkölcsi rendben. Az ilyen emberen lehet bosszankodni, lehet nevetni, de 
valójában nem lehet vele semmit kezdeni, mert olyasmit akar megélni, amire 
Én, a Földre lejött Isten azt mondottam, hogy képtelenség. Az, aki csak kato-
na, megérthető. Évezredek beidegzettségét hordozza! Az erő világában élve 
tudja, hogy ott mindig annak van igaza, aki erősebb. De aki pap és katona, az 
istentelen is és embertelen is. Egy abszolút erkölcsi csődtömeg!

3. Nincs büntető Isten. Az Ószövetségi Szentírás szimbolikus nyelvén 
leírt bábeli nyelvzavar lényege az, hogy a hatalomra, isteni hatalomra törő 
önző ember az oka minden zűrzavarnak, minden értetlenségnek. Ez így van 
ma is!

Megáldalak az ÉRTELEM LELKVEL!"
*******************************************************

2566.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK BARÁTOMON!

Barátom elhagyta a hitét, hogyan tudnám visszaszerezni neki?
HANG: "Kedves Leányom!

Kérésed arról tanúskodik, hogy szeretet és segítőkészség él benned, és 
ezeket gyakorolni is akarod. Végtelenül örülök ennek. Ez a jó szándék Tőlem 
van benned! De segíteni  csak azon lehet,  aki ezt  a segítséget kifejezetten 
kéri. Igen, mert aki kér, az tanúságot tesz a benne lévő nyitottságról és alázat-
ról. Akiből ez hiányzik, az erkölcsileg taníthatatlan. Erre is áll az, hogy fel-
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nőtt ember vagy neveli önmagát, vagy neveletlen marad. Tehát nincs erkölcsi 
nevelés, csak erkölcsi önnevelés van! Segíteni csak azon tudok, aki tudja ma-
gáról, hogy van magán javítani való.

Az az életvállalás, amit elétek éltem a Földön, azt igazolja, hogy nem 
üres fecsegés, amit  tanítottam,  hanem ennek vállalása már  itt  a Földön is 
Mennyországot teremt bennetek.

Senki  nem szeret  jobban,  mint  az,  aki  életét  adja  barátaiért  (János 
15;3). Nézz a keresztre, s megértesz valamit abból, amit eddig mondottam. 
Az a szőlőtő  vagyok, akinek szőlőveszői  között  vagy te is!  Ha életedben 
megtalálhatók a Lélek gyümölcsei (Gal 5;22-23), akkor mindent megtettél 
barátodért is. E gyümölcsök Tőlem vannak, és kínálják magukat annak, aki-
ben ezekre igény van. Te csak azt teheted, hogy életeddel ezeket a gyümöl-
csöket felmutatva lehetővé teszed számára azt, hogy igényt támasszon önma-
gában a megtérésre, vagyis a gondolkodás-átalakításra.

Mérhetetlenül szeretek, és megáldalak a Lélek gyümölcseinek érlelésé-
hez szükséges ERŐMMEL!"

*******************************************************
2567.
Kérdező: ELLENTMONDÁSBAN ÉLEK!

1. Meddig tart az a boldog kapcsolatom, amely lelki bánatot okoz?
2. Érdemes keresnem élettársat?

HANG: Drága Gyermekem!
1. E kérdésed nagyon ellentmondásos. Boldognak mondasz olyan kap-

csolatot, amelynek következménye a lelki bánat. Ez képtelenség! A boldog-
ság éppen a lelki béke! Te összekevered a boldogságot a bódultsággal! Aki 
boldog, az nem keres társat magának, mert tudja, hogy boldogsága nem má-
sokon múlik.  Csak a bódultság múlik másokon! Mintha az Én nyakamba 
akarnád varrni azt a felelősséget, amelyet neked kell vállalnod magadért. 

Abban igazad van, hogy a boldogságot lehet fokozni. De csak Velem, 
Bennem és Általam! Ha Engem keresel, akkor pontosan ezt éled meg. De ez 
nem személycserének,  hanem gondolkodás-átalakításnak a következménye 
és velejárója! Bánatod csak amiatt lehet, mert nem tudod megosztani boldog-
ságodat  azzal,  azokkal,  akivel,  akikkel  szeretnéd  megosztani.  De ez  soha 
nem lehet állapotszerű. Boldogítónak csak annak a jónak birtoklását mond-
hatod, amely örökké tart. Ez kapcsolat szinten csak Velem lehetséges (Máté 
5;31)!
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2. Keresni mindig érdemes, de csak Engem, Jézust! Hidd el, aki En-
gem, Jézust választ a maga számára abszolút elsőnek, tehát olyannak, akit 
soha senki meg nem előzhet, annak életébe mindig elküldöm azt, aki Felém 
segíteni fogja őt. De csak ha Én, Jézus, abszolút Első lehetek életében!

Minden földi párkapcsolatnak elsődleges célja az, hogy egyre jobban 
Hozzám segítsék egymást. Ha nem vállalják ezt, akkor eleve halálra ítélt a 
kapcsolatuk. Engem sem kikerülni, sem helyettesíteni nem lehet a boldogsá-
gotok területén! Aki adni tud minden körülményben, az gyarapszik a boldog-
ságban (Márk 4;24-25). Ha eszerint  élsz,  soha nem leszel egyedül. Az Én 
Lelkem a kapcsolat lelke, és Isten szükségszerűen közösség! Ha egy földi 
kapcsolat megszakad, ilyenkor Én, Jézus, mindig az elhagyottal maradok!  

Megáldalak a teljes RÁM-TALÁLÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2568.
Kérdező: MIVEL LÁT A LÉLEK?

1. Mit jelentenek álmaim? Meghalt férjem hív!
2. A Léleknek van szeme, amivel lát?
3. Várom a megváltó halált.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sajnos, életed folyamán annyi zavaró állomás járta át lelkedet, hogy 

emiatt az Én jelenlétem benned csak nagyon homályosan volt érzékelhető. 
De amíg körülményeid hálójában vergődtél, addig Tőlem és égi Édesanyád-
tól is kaptál jelzéseket, megtapasztalásokat, s ezek nem engedték, hogy vég-
leg elszakadj Tőlem!

Álmaid arról tudósítanak, hogy körülötted és benned megszólaló han-
gok túlharsogják az Én szelíd, békét teremtő hangomat! Meg kell tanulnod, 
hogy mi a különbség a tiszta búza és az ocsú között.

Én senkit nem csalogatok a halálba, bár a halál angyala is az Isten an-
gyala, és a földi élet rendjének velejárója. Az az élet viszont, amit az Én je-
lenlétem hordoz benned, tehát lelked élete, az nem ismer halált. Aki Bennem 
hisz, az halált nem lát sohasem (János 11;26)!

2. A szellemi lényeknek fizikai látása nem lehet. De ezzel nem keve-
sebbek, mint azok, akiknek van fizikai látásuk. Nem, mert a lélek előtt min-
den nyilvánvaló, tehát nincs szüksége arra, hogy olyan gyenge látással ren-
delkezzen, mint a földi szem.
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Ha szemeidet becsukod, akkor már itt a Földön magad tapasztalhatod, 
hogy képes vagy "látni!" Nincs hát szükséged arra, hogy igénybe vedd testi 
szemeidet, ha valakit vagy valamit magad elé akarsz idézni!

3. A halál csupán  LÁTÁS kérdése! Itt tükör által homályban láttok, a 
földi  élet  után pedig színről  színre fogjátok látni  azt  a csodálatos világot, 
amit a földi életben sem elképzelni, sem szavakba foglalni nem lehet! Azért 
fontos a Földön a gondolkodás-átalakítás, mert a színről színre látásban már 
nem lehet szó erről, s így az, aki a Földön nem vállalta azt, hogy úgy lásson, 
ahogy Én, Jézus, kívánom, a halál után már nem tud mit kezdeni önmagával, 
mert a színről színre látásban csupán a ferdeségeit, hiányosságait fedezi fel, 
melyeknek  megszüntetése  képtelenség,  mivel  hiányzik  hozzá  az  önzetlen 
szeretet vállalásának lehetősége.

Fogadj el Engem, Jézust, ÚTNAK, IGAZSÁGNAK és ÉLETNEK! 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2569.
Kérdező: HOGYAN GODOLKODJAM FELADATOKBAN?

1. 00000000Párom elhagyott.
2. Hogyan gondolkodjam feladatokban?

 A HANG: Drága Gyermekem!
1. Vergődsz, mint egy kis madár, csiripelsz, hogy éhes vagy, és 

nem veszed észre, hogy egy nagy halom tápláló, finom, életet adó mag mel-
lett állsz. Nyisd ki szemeidet, melyet keserűségedben behunytál. Itt vagyok 
melletted,  csipegess  Belőlem,  töltekezz  be  szeretetemmel.  Neked  az  első 
gombot kell újra gombolnod. Szeretnéd rendbe hozni volt férjeddel, munkád-
dal, gyermekeddel kapcsolatban rendezetlen dolgaidat, mert megfáradtál, és 
ettől várod szívbékédet, nyugalmadat. Tévedésben vagy, ha azt hiszed, ezek 
lerendezésével minden megoldódna. Ideig-óráig igen, aztán megint adódna 
valami. Ha nem volt férjed édesgetné magához fiad, akkor fiad egy leányhoz 
kötődne, vagy más körülmény nem alakulna elvárásod szerint, és máris ott 
tartanál, ahol most tartasz. Ameddig a külvilágtól teszed függővé boldogsá-
god, törvényszerűen boldogtalan leszel, mert mindig lesz valaki, aki nem úgy 
táncol, ahogy te fütyülsz. A boldogság, az igazi állapotszerű boldogság csak 
belülről fakadhat, akkor nem függ a külvilágtól, akkor nem veheti el tőled 
senki. Belülről mi tehet boldoggá?  Szívbékéd, örömöd forrása Én vagyok, a 
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benned  élő  Isten!  Mikor  élek  benned?  Ha  szeretetet  adni,  és  nem kapni 
akarsz. Ha soha senkinek nem ártasz, ha neked ártanak, nem adod vissza, és 
ahol tudsz, ott segítesz felebarátaidon. Ha ezt az utat vállalod, azaz Engem 
vállalsz útnak, és egy kicsit elcsendesülsz, befelé figyelsz, megtapasztalhatod 
az állapotszerű boldogság csodáját. A boldogságban az sem fog gátolni, ha 
visszautasítanak, mert ez külső hatás, nem belülről jön. 

2. Fiaddal kapcsolatban az a fontos, hogy feladatban gondolkodj, ne 
személyben! Ez azt jelenti, hogy ne légy vele megkötözve! Anyai szereped, 
feladatod az, hogy gondoskodj róla, nem az, hogy rajta csüngj. A szeretet az, 
hogy nem akarok ártani neked, ha kéred, segítek, elfogadlak olyannak, ami-
lyen vagy. A rosszul értelmezett, babusgató, körülfolyó, tukmáló szeretet le-
het valaki számára fullasztó is.

Megáldalak a SZÍVBÉKÉM és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2570.
Kérdező: SZERETNÉK ÁLLHATATOS MARADNI!

Mit tegyek, hogy hosszabbodjanak a hittel teli napjaim?
HANG: "Kedves Gyermekem!

Problémád érthető.  Ingatagnak érzed magadat. Bizonytalanság érzése 
néha rád nehezedik. Úgy érzed, ha együtt is jársz Velem, a problémád na-
gyobbik részét az Én erőm nélkül kell megoldanod. Ez biztos, hogy nem így 
van! Az Én erőm, a te erőd, és ez mindig igaz! Én, Jézus, nem teszem függő-
vé segítségemet a te magatartásodtól. Csak arról lehet szó, hogy te nem ve-
szed át Tőlem azt, amit pedig átvehetnél! Ilyen értelemben a hittel teli napja-
idnak te vagy felvállalója, mert mindig képes vagy úgy tenni, mintha hinnél! 
A hitből való élet ez, és semmi más! Úgy kell gondolkodnod, szólnod és cse-
lekedned, mintha hinnél. Ez nem megjátszása, hanem gyakorlása a hitnek!

A hol van hit, hol nincs hit, ez nem hit. Illetve félreértelmezett hit. A 
HIT egyben hűséget is jelent. Ahhoz soha kétség nem férhet, hogy Én, Jézus, 
mindig hűséges maradok hozzád! Függetlenül a te magatartásodtól. Ilyen ér-
telemben, Bennem soha nem történik változás! Ez az irántad érzett végtelen 
szeretetem velejárója!

Hidd el,  van benned akarat,  van célja életednek, ez vagyok Én, van 
benned élet, tehát benned élek! Ne hagyd tehát magadat sodortatni a körül-
ményeid által! Hidd el, képes vagy kézben tartani magadat! Én nem gomb 
vagyok a kabátodon, amelyet ki-be gombolhat a gazdája, hanem az az igazi 
Szeretetélet, aki égi erőt és égi békét kínál fel neked naponta! A homokvárat 
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elfújja a szél. Én szikla vagyok! Rám számíts, Rám építs, Rám gondolj bánat 
idején, és oszd meg Velem örömeidet!

A reggeli és az esti ima olyan keret, amely képes kettőnk kapcsolatát, 
ezt a legszentebb tartalmat méltón hordozni, őrizni!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2571.
Kérdező: JÓSLÁSRÓL, ÁLMOMRÓL, VÁGYAMRÓL

1. Férjem családja beleszól életünkbe, és ellenzik a jóslási
    tevékenységemet.
2. Mit jelent az álmom?
3. Hogyan lehetnék Jézus prófétája?

HANG: ”Drága Gyermekem!
1. Először is tisztázzunk néhány dolgot. A jóslás felelősség! Felelős-

ség, mert ha az események nem igazolják a jóslataidat, úgy a megtévesztés 
bűnébe estél. Pontosan azért, mert e felelősséget nem lehet átruházni. Csak 
az lépjen erre az ingoványos talajra, aki a felelősséget, a következményeket 
is tudja vállalni! A jóslás az emberek hiszékenységét veszi célba. Ezért ha-
csak nem prófétálásról van szó, amely egybeesik a prófétai sors vállalásával 
is, Tőlem idegen!

Aki engedi, hogy az Én Lelkem irányítsa, az nem érzi szükségességét 
annak, hogy a jövőt kutassa. Elég számára az, hogy szeretettel töltse meg a 
jelent, s elég számára, ha napra készen figyeli, hogy mit akar kihozni belőle a 
Lelkem.

Anyósod tehát lehet, hogy jót akar neked! Természetesen nem akarhat 
jót akkor, ha akaratát akarja rád erőltetni. De feltétlenül jót akar akkor, ha el-
mondja azt,  amit  helytelenít.  Ha bárkivel kapcsolatban valamit  helytelení-
tesz, akkor szólnod kell, ha erre lehetőséged van, különben bűnrészes leszel!

Férjednek meg kell  értetnie  a szüleivel  azt,  hogy a  ti  családotokért, 
nyugalmatokért, amelyben gyermekeiteket akarjátok nevelni, ti vagytok a fe-
lelősek. Közös nyugalmatokért csak a teljes elkülönülés vezet eredményre.

Adni kell a rászorulóknak! Elfogadni pedig csak akkor szabad, ha nem 
megvásárlásról van  szó,  vagyis  szabadságkörötök  az  elfogadás  által  nem 
csorbulhat

2. Álmod a tudattalanodból olyan szóáradatot hozott fel, amely hatásá-
ra tisztultál bensőleg.
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Angyalodat nyugodtan hívhatod annak, aminek akarod, mert ha fontos 
lenne másképpen hívnod, akkor ő ezt  tudatná veled. Nem kell semmit  túl 
misztifikálni! Őrangyaloddal kapcsolatban tehát a lényeg az, hogy kérd és fo-
gadd el irányítását. Lényegében semmi nem múlik azon, hogy hogyan szólí-
tod meg!

3. Szentlelkem, aki a prófétaság Lelke is, mindenki számára felkínálja 
magát,  aki a megtérését  követően, tehát miután elfogadott  Engem, Jézust, 
Urának, Megszabadítójának, vállalja azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre 
nyilvános működésem kezdetén már felszólítottalak benneteket (Márk 1;15). 
Ha ezt elkezded, soha nem fogod abbahagyni, mert felismered, hogy ez éle-
ted értelmének lényegéhez tartozik. Ha vállalsz, akkor semmitől sem kell fél-
ned, mert mint istenszeretőnek, minden a javadra fog válni.

Ajánlom,  hogy  szerezd  be  magadnak  Bulányi  György:  "Merre 
menjek?" című könyvét. E levéllel együtt elküldöm a pontos címét. E könyv 
alapján beszélgessetek, és így vállald azt, hogy tanítványommá légy!

Megáldalak LELKEM EREJÉVEL!"
*******************************************************

2572.
Kérdező: A SÁTÁN IS ISTEN MŰVE?

1. Isten adott minket?
2. A Sátánt is Ő adta?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Örömöm határtalan, amikor olyan kérdezőnek lehetek partnere, aki 

komolyan gondja azt a felszólításomat, hogy alakítsátok át gondolkodásoto-
kat. Az ilyen lelkekből válhat az a jó talaj, amelyben az elvetett mag sokszo-
ros termést hoz (Mk 4;8). Rátérve kérdésedre, a válaszom a következő:

Én, Jézus, a működésem során elmondtam mindazt, amit az Atyámtól 
hallottam és láttam. Ebből nyilvánvalóan ki kell derülnie annak, hogy milyen 
az Isten! Ki kell derülnie, hogy Isten a szeretet, a mindent adás. Benne ez a 
forrása a mindent birtoklásnak.

A  Sátán  nem  teremthetett  szeretetlen  teremtményeket.  A  Sátánnak, 
más névvel Lucifernek, tehát a Fény hordozójának volt lehetősége választani 
aközött, hogy Értem éljen vagy önmagáért. Istenben nincs, nem lehet rossz! 
A tiszta Szeretetben nem lehet szeretetlenség!

Szabadság ott van, ahol jelen van az Isten Lelke (2Kor 3;17).
2. E második kérdésedre is már az előbb megadtam a választ, de élek a 

lehetőséggel, és jobban megvilágítom mondanivalómat.
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Országotokban is a szellemi nyitás következtében tért hódítottak a ke-
leti vallások tanai. Ez jó is, meg nem is. Jó, mert van mit tanulnotok tőlük, 
de nem jó,  mert  nem látjátok  azt  a  zűrzavart,  amit  e  tanok tudatotokban 
okoznak. Más kultúra hitvilágából kiemelt gondolatok kritikátlanul kerülnek 
tudatotokba. Úgy jártok, mint az a háziasszony, aki a fehér ruhát válogatás 
nélkül összemossa különböző színes ruhákkal, és nem érti, hogy miért lett 
minden ruhája más színű!

Az a gondolat, hogy a Sátán egy negatív isten lenne, téves! Annyiban 
isten, amennyiben ti saját gondolkodásotokban istenné teszitek. Így születik a 
bálványimádás!

A negatív isten gondolatának forrásai azok a keletről származó tanítá-
sok, amelyek a világot a jó és a rossz egyensúlyának harmóniájában látják. 
Ezek a tanítások azt mondják, hogy a világban annyi rossznak kell lennie, 
amennyi jó van. Ez a tanítás útként a jó és a rossz közötti utat jelöli meg. Se 
jobbra, se balra. Tehát a langyosság! Mindez nem az Én világom! Nincs po-
zitív és hozzá tartozó negatív istenség!

Egy az Isten! Ebben az egy Istenben van az a harmónia, amire minden 
szellemi lény teremtetett! Maga Isten a HARMÓNIA! Isten nem osztja meg 
Magát senkivel, s mivel Én, Jézus, EGY vagyok Vele, ezért Én sem!

A Sátán azáltal akar istennek mutatkozni, hogy hatalmát az engedel-
meskedtetésben  akarja  megvalósítani.  Az  Isten  SZABADSÁG,  és  semmi 
köze az engedelmeskedtetéshez. Az engedelmeskedtetés a kaszárnyák világa. 
Tehát az a világ, ahol intézményesen tanítják az emberölést. A Sátán gyilkos 
volt kezdettől fogva (János 8;44)!

Csak olyan értelemben vagytok ti, szellemi lények, istenek, hogy Isten 
saját képére és hasonlatosságára teremtett benneteket. Minden rossz egy el-
rontott JÓ! Ez áll a Sátánra is! Benne a legnagyobb jó romlott meg!

A Sátán kivettetett az Én világomból! Én legyőztem a sátáni világot!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
2573.
Kérdező: A SZŰZANYA KEDVÉT KERESEM!

1. Lélekkeresztségem után nem történt velem semmi.
2. A Szűzanya kedvében akarok járni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Vallási intézményrendszeretekben bizonyos feltételek mellett, bizo-

nyos időpontokban papjaitok,  püspökeitek Lélekkeresztségben részesítenek 
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vallásos embereket. Meg kell mondanom, hogy a Keresztelő János által be-
ígért Lélekkeresztségemet csupán csak szertartások által nem lehet megkap-
ni. A csak szertartás által megkapott Lélekkeresztség egy olyan forma, amely 
nincs kitöltve tartalommal. Olyan kehely, amelybe nem került bor. A tarta-
lom az Én Lelkem, amely ha megfelelő lelkületre talál bennetek, akkor kitölti 
a formát, és kérésetekre megadja azt a karizmát, amely bizonyos képességet 
felerősít, megtisztít bennetek mások javára, akkor, amikor azt jónak látja.

Nem feltétlenül szükséges, hogy ezt érzelemmel is azonnal átéljétek, 
de hittel feltétlenül el kell fogadnia annak, aki ezt őszintén kéri! 

A Lélekkeresztséget tehát kérni kell (Lukács 11;13)! Földi értelemben 
ezt nem díjazza a világ, de díjazzák az égiek!

2. Az Én földi édesanyám, aki szinte második földi életét éli most, ma 
sem mond nektek mást, mint mondott a kánai menyegzőn a szolgáknak, Rám 
mutatva: "Amit mondd, tegyétek!" Én pedig abban az időben is és most is azt 
mondom: "Alakítsátok át gondolkodásotokat"(Márk 1;15)!

Aki vállalja a gondolkodás-átalakítással járó megtérést, az meg fogja 
tapasztalni, hogy nemcsak Én, de édesanyám sem személyválogató.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2574.
Kérdező: TANÁRNŐM ELŐRE MEGIGÉRTE, HOGY MEGBUKTAT!

Tanárnőm megígérte, hogy megbuktat.
HANG: „Kedves Gyermekem!

Való igaz, hogy egy könnyelműen kimondott fenyegető kijelentés hal-
latlanul negatív módon tudja befolyásolni a gondolkodását annak, akiben ez 
táptalajra talál. Ez is a babonának egyik megnyilvánulása.

Amikor  bizonyos  dolgoknak,  eszközöknek,  kijelentéseknek,  jelensé-
geknek olyan erőt tulajdoníttok, amivel az nem rendelkezik, akkor baboná-
sak vagytok. Nem szabad "halálosan" komolyan venned a számodra kétség-
beejtő kijelentést! Úgyis javadra válik minden, ami történni fog veled, mert 
Istent szerető vagy! Bíznod kell tehát, és nem félned! A félelem lebénít. A 
bizalom szárnyakat ad!

A pedagógusoknak az iskolában ma nincs más fegyelmező eszközük, 
mint a hangerő és az ijesztgetés, fenyegetés. Jó, ha átgondolod, vajon miért 
fenyegetett meg téged az a pedagógus. Az önismerethez az is hozzátartozik, 
hogy a napi feladatok elvégzésében látnod kell azt, hogy hol tartasz. Akinek 
nincs félni valója, azt hiába fenyegetik!
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Mind  szellemileg,  tehát  az  iskolában  szerezhető  ismeretanyagban, 
mind lelkileg, tehát a nem ártás, megbocsátás, segítés területén fejlődnie kell 
annak, aki komolyan vesz Engem, Jézust!

Számodra legfontosabb ne a pedagógusok, ne a szüleid felelőssége le-
gyen, hanem arra tedd a hangsúlyt, hogy az idődet és szeretetedet, vagyis azt, 
amit teszel, és ahogyan teszed, az Én szándékom szerint tedd!

                    Nagyon szeretlek, és megáldalak a
                                 BIZALOM LELKÉVEL!”

*******************************************************
2575.
Kérdező: FEDDÉSBEN RÉSZESÜLTEM

Köszönöm a feddést.
HANG: „Drága Gyermekem! Egy kicsit a hozzáállástól is függ az, hogy sza-
vaimat feddésnek vagy építő igazságnak éli meg valaki. Hidd el, Én, Jézus, 
nem fejmosásra  jöttem közétek.  Lábmosásra  jöttem!  Ha  mégis  fájdalmat 
okoznak szavaim, az inkább a te érzékenységed, és médiumom bizonyos ér-
zéketlensége miatt van. Afelől feltétlenül nyugodt lehetsz, hogy mérhetetlen 
szeretetem egy pillanatra sem csökken irántad! Egyszerűen nem tudsz olyat 
tenni, ami csökkenthetné szeretetemet! Csak olyat tudsz tenni, ami a te szere-
tetedet csökkentheti.

Nyilván nem azt szeretnéd, ha hízelgő szavakat hallanál Tőlem, Jézus-
tól. Ilyenre képtelen is vagyok. De fontosnak tartom, hogy az, amit igaznak 
tudok, úgy adjam elő neked is, hogy általa épülj, buzdulj és vigasztalódjál. 
Mert Nekem, Jézusnak, nagyon fontos az, hogy simogatást és erőt kapjál Tő-
lem! Erre van szükséged, és ezeket sehol nem kaphatod úgy meg, mint Ná-
lam!

Kétségtelen, hogy szembesítlek is önmagaddal, s ez legtöbbször nem 
jár nagy örömmel. De olyan ez, mint a keserű orvosság. A következménye 
egészség! Így is kell befogadnod, elfogadnod!

Bűnbánó szíved nyitottsága alkalmassá tesz téged arra, hogy felismerj 
Engem önmagadban úgy, mint az irgalom és az öröm forrását.

Nagyon kérlek, vállald a gondolkodás-átalakítást, tehát azt, hogy az Én 
szememmel nézd magadat, a világot és a jóságos mennyei Atyátokat is.

Megáldalak SZERETETEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2576.
Kérdező: NEM HISZNEK NEKEM!
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1. Nem hiszik el, hogy megtaláltam Jézust magamban.
2. Jézus szelleme megnyilvánul a könyveimben?
3. Kezdjem alapítani az "Ezeréves Birodalom egyházát"?

HANG: „Kedves Barátom!
1. Nem hagynak téged nyugodni azok a kérdések, amelyekre úgy érzed, 

a Nekem (HANG) írt leveledre sem kaptál kielégítő választ. 
Ez azért van, mert a HANG-köteteken keresztül megsejtettél valamit 

az Én Lelkem mélységéből. Az Én szeretetem megélése nemcsak a lelki bé-
két  hozza  meg,  hanem folyamatosan  önismeretre  is  késztet.  Az önmagad 
megismerése, a saját értékeid mérlegre való tételét jelenti. Az egyik serpe-
nyőbe a vélt és valódi értékeid kerülnek, a másik serpenyőbe Engem kell ten-
ned. A kibillenés jelzi számodra a magadon még elvégzésre váró munkát. Ez 
nem a bűntudat erősítését kell hogy szolgálja, hanem bűneid felismerését és 
őszinte megbánását, valamint a hiányosságaid pótlását. Ez az Általam kért 
gondolkodás-átalakítás. Nektek kell a gondolkodásotokat Hozzám igazítano-
tok, nem pedig fordítva. 

Mivel  gondolataimból,  tanításom  mélységeiből  megértettél  valamit, 
cselekvésre kész természeted lelkesedése az egeket ostromolja. Ez a lelkese-
dés viszont, mely lelked Lelkemre való ráhangolódásának kezdete, alkalmas 
arra,  hogy könnyen tévutakra is  vigyen.  A túlzott  lelkesedés általában el-
nyomja a józan értelem szavát. 

Ez azt jelenti számodra, hogy a lelkesedésedben felszabaduló energiá-
dat józan eszeddel kell kormányoznod. Tennivágyásod irányát és tartalmát 
nem a nagy dolgok fogják megszentelni, hanem a gondolataid, cselekedeteid 
józan  szeretettartalma.  Ez  pedig nem akkor  valóság,  ha te  úgy gondolod, 
hogy látod, érzed magadban, hanem akkor, ha mások látják, érzik rajtad anél-
kül, hogy ezt bizonygatnod kellene.

2. Öröm számomra, hogy komolyan foglalkozol Velem. Ennek előbb-
utóbb az egyre tisztábban látás a következménye. Vigyázz! Amíg benső intu-
íciódra,  benső érzékenységedre támaszkodva írsz  Rólam,  addig mindig ki 
vagy téve megtévesztő szellemek hatásának. El kell mélyedned Bennem, ta-
nításomban, hogy ki tudd védeni a megtévesztő szellemek támadásait.

Az evangéliumaim, a "Merre menjek?" című könyv tanulmányozása, e 
HANG-könyveim átelmélkedése nagy segítséget nyújtanak minden jó szán-
dékú,  Engem valóban szerető  léleknek arra,  hogy egyre tisztultabb,  egyre 
rendezettebb legyen bennetek a kép Rólam, Jézusról. Az evangéliumaim fel-
tétlenül a legbiztosabb alap arra, hogy a sziklán, tehát az Általam elmondott 
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és bemutatott alapon maradjatok. Mindaz, aki evangéliumaimat kikezdi, az 
bármilyen jó szándékú, tévúton jár!

Az evangéliumokban átadtam nektek az Isten Országának titkait (Márk 
4;11)!

3. E világ birodalmai, bárhogyan is nevezték őket, mindig szenvedése-
ket  zúdítottak  az  emberiségre.  Az "Ezeréves  Birodalom egyháza" nem az 
örökkévalóság világa. Én pedig csak ezt a "Birodalmat" hirdettem! Az Én or-
szágom nem e világból való!

Ha szívedben megvalósíthatom az Én örök birodalmamat, ha te válla-
lod, hogy ezt a benned megvalósult "jézusi birodalmat" képviselni akarod, és 
ápolni egész földi életed folyamán, akkor reggelenként megbeszéled Velem, 
hogy mire akarod felhasználni az elinduló napon idődet, szeretetedet, pénze-
det. Az a rövid kis idő, ami még földi életedből hátra van, így lesz Lelkem 
által irányított és boldog élet. Áldást fogsz sugározni mindenfelé, úgy, mint 
Atyám, aki felkelti Napját jókra, rosszakra, esőt hullat gonoszokra, igazakra 
egyaránt.

Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró bajainak elviselé-
séhez kell a hit, remény, szeretet, tehát az igazi bátorság!

Megáldalak a JÓZANSÁG és az ÉBERSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2577.
Kérdező: JELENEMRŐL, JÖVŐNKRŐL

1. Válásommal bűnt követtem-e el?
2. Lesz még társam a földi életemben?
3. Leányom, fiam további sorsáról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden emberi kapcsolatnak, így a házastársi kapcsolatnak is az ad 

értelmet, ha Hozzám, Jézushoz kerültök általa közelebb. Önmagában értel-
metlen minden kapcsolat! De önmagában a kapcsolatok nélküli emberi élet is 
értelmetlen! A szellemi teremtmények életének egyedül és kizárólag az az ér-
telme, hogy képesek élő kapcsolatot fenntartani Teremtőjükkel. Egymás irán-
ti szeretetetek sem ér semmit, ha nem Értem élitek meg azt. E téren a tudat-
lanság, ha nem bűnös tudatlanság, erkölcsileg fölment ugyan, de csak bódít, 
és nem boldogít!

Egy kapcsolat megszűnésekor annak terheli bűn a lelkét, aki lélekben 
előbb elhagyta a másikat. Mivel a Földön a házasságok jogi keretet is igé-
nyelnek, ezért kívülről nem lehet megítélni, hogy lélekben melyik volt az el-
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válásban a kezdeményező. Az Én Lelkem mindig azzal marad, akit elhagy-
tak. De a másik fél sem esett ki végleg Isten irgalmából! A legelvetemültebb 
bűnösnek is mindig adok lehetőséget a megtérésre, vagyis arra, hogy szíve 
békéjét Tőlem átvegye. De ezt csak Tőlem lehet átvenni. E téren Nálam nél-
kül semmit sem tehettek!

Te Hozzám tartozol! A szívedben élek! Soha nem hagylak el! Ha te 
úgy gondolod, hogy eltávolodtál Tőlem, a te Jézusodtól, Én soha nem fordí-
tok hátat neked, s te mindig otthont találhatsz Nálam. Az igaz, hogy Nekem 
is az a vágyam, hogy szívedben otthont találjak a Magam számára! Ez tőled 
függ! Hívj, és Én már ott is vagyok szívedben!

2.  A kapcsolataitok felvétele  nem Tőlem függ! Ez csak a te  felelős 
döntésed alapján lehetséges a jövőben. Ebben Rám, Jézusra, nem hivatkoz-
hatsz. Én melletted vagyok így is, úgy is, mindaddig, amíg ezt Nekem lehető-
vé teszed.

3. Te nem felelsz gyermekeid erkölcsi értelemben vett jövőjéért! Min-
denki csak önmagáért felel! Egy gyermeknek sem függ szüleitől, egy szülő-
nek sem függ gyermekeitől a boldogságuk! Neked csak azt kell megtenned 
mindegyikért, amit itt és most megtehetsz szíved békéjéért. Ha e téren gond-
ban élsz, azt csak magadnak, gyermekeiddel való megkötözöttségednek kö-
szönheted. Vagyis többet akarsz magadra vállalni, mint amennyit Én kívánok 
tőled!

Tudom, hogy a vérkötelék a Földön az egyik legkegyetlenebb kötelék, 
de ez sem változtatja meg azt az IGAZSÁGOT, hogy szabadságra, megkötö-
zöttségtől mentes életre vagytok teremtve. A Szentlélek csak annyiban tud 
működni  minden emberben,  minden szellemi  lényben,  amennyiben valaki 
igyekszik mindentől és mindenkitől szabaddá válni (2Kor 3;17). Az a szabad 
ember,  aki Értem,  tehát szíve békéjéért  kíván élni.  Ez nem önzés,  hanem 
ÖNSZERETET! Ez pedig CSÚCSÉRTÉK! "Szeresd felebarátodat, mint ön-
magadat!"

Ti mindannyian Istenre vagytok teremtve, és egymásra csak annyiban, 
amennyiben így közelebb kerülhettek szívetek békéjéhez, tehát a Velem való 
kapcsolat mély átéléséhez.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2578.
Kérdező: CSALÁDOM GONDOT JELENT

1. Fiam nem hisz a szeplőtelen fogantatásban.
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2. Lelkiismeretfurdalásom van amiatt, hogy egyik lányomat
     nem bérmáltattam meg.

3. Nem tudom megállni, hogy férjemnek ne emlegessem fel a múltat.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Az nem cselekvés, hogy valaki hiszi a szeplőtelen fogantatást vagy 
nem. Bárcsak minden embernek mindössze ennyi problémája lenne Velem! 
A boldogságotok nem azon múlik, hogy hiszitek-e a szeplőtelen fogantatást, 
hanem azon, hogy megtartjátok-e az áldozatos szeretet élésére irányuló kéré-
semet. Imádkozz fiadért, de inkább a valódi megtérés kegyelmét kérd a szá-
mára, arra sokkal nagyobb szüksége van.

2. Lányod bérmálkozásának hit nélkül most nem volna semmi értelme. 
Te megbántad, hogy annak idején nem bérmáltattad meg, ezzel a magad ré-
sze rendben van, a többi nem a te dolgod, hanem leányodé.

3.  Akkor  tudsz  ellenállni  a  múlt  felhánytorgatása  késztetésének,  ha 
tiszta szívből meg tudsz bocsátani férjednek. Imában kérd a segítségemet, 
hogy ezt meg tudd tenni! Ha nem sikerül megint ellenállni a kísértésnek, ak-
kor adj hálát azért, hogy ezáltal ráláthatsz erre a gyengeségedre! Foglalkozz 
többet Velem a múlt helyett, hiszen a múlt már nincs, Én viszont vagyok, és 
sokkal inkább hasznodra válik a Velem való foglalkozás, mint a múlt emle-
getése. 

Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL és ERŐMMEL!"
*******************************************************

2579.
Kérdező: NYELVIMÁRÓL, KÖZÖSSÉGRŐL, MEDITÁLÁSRÓL

1. Gyülekezeti problémáim vannak.
         2. Mire való a közösségben való nyelvima?
         3. A meditálást ne erőltessem?
HANG: "Drága Barátom!

Az az alapproblémád, hogy még mindig nem Engem s a Tőlem tanulta-
kat teszed az első helyre. Az Én tanításomat kellene nagyon mélyen, alapo-
san a magadévá tenni, legalábbis nagyon intenzíven elkezdeni (mert ha el-
kezded, akkor látni fogod, hogy életed végéig fog tartani, vagyis állapotszerű 
tanuló leszel), s nem az eddig tanult szellemi módszerekből és gyülekezeti 
szabályokból, tanításokból összegyúrni valamit. Állj neki nagyon komolyan, 
átelmélkedve, átimádkozva az evangéliumaim tanulmányozásának, vagy/és a 
HANG-köteteknek, ismerj meg Engem, és kötelezd el magadat Mellettem! 
Ha ezt teszed, akkor majd újra megtalálod szíved békéjét, újra tudsz meríteni 
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az erőmből. Azt nyilván tudod, hogy nem Én vontam meg tőled kegyelme-
met, hanem te keresed másutt, másban a boldogságodat. Az Én kegyelmem-
ből, erőmből csak az tud nap mint nap megtapasztalhatóan meríteni, akinek 
abszolút első vagyok az életében, vagyis aki átadja magát Nekem, akinek szí-
vében otthonra lelek, mert  vállalja az áldozatos szeretet útját,  azt  az Utat, 
amelyet földi életem során bemutattam nektek. De ez az ÚT nem mixelhető 
más szellemi módszerekkel, áramlatokkal. Más tanítások csak annyiban fér-
nek bele, amennyiben megegyeznek vele.

Azt sem Tőlem tanultad, hogy az érzésekre tedd a hangsúlyt. Ha szá-
modra  ez  a  kontroll,  akkor  bizony nem csoda,  ha  elbizonytalanodtál.  Az 
enyémeket időnként megajándékozom érzésekkel, istenélményekkel, de soha 
nem ez a lényeg, soha nem ezt kell keresnetek, hiszen a Földre nem azért jöt-
tetek, hogy jól érezzétek magatokat, hanem hogy éljétek a szolgáló szerete-
tet, ami bizony sokszor egyáltalán nem jó érzés. Sőt az enyémeknek is meg 
kell élniük a lelki szárazság állapotát,  amikor csak a hűségük által tudnak 
megmaradni Bennem, hogy jól megtanulják,  ne az ajándékaim legyenek a 
fontosak számukra.

A gyülekezeti problémáidat nem fogalmaztad meg elég pontosan, ezért 
általánosságban tudok csak válaszolni. Nincs olyan gyülekezet, amely tudna 
Engem képviselni.  Engem csak emberek tudnak képviselni,  s  az Engemet 
képviselők, tartozzanak bármilyen gyülekezetbe,  előbb-utóbb szembekerül-
nek a gyülekezet hatalmasaival. Alapszabály lehet az, hogy azokat a gyüleke-
zeti előírásokat tartsátok meg, amely Hozzám közelebb hoz, vagy legalábbis 
nem távolít, de ellent kell mondanotok annak, ami ellene mond az Én tanítá-
somnak. Rajtam keresztül kell gyülekezetbe eljutnotok, és nem gyülekezeten 
keresztül Hozzám.

A közösségben való nyelvimának akkor van értelme, ha van valaki, aki 
megkapta a megértés karizmáját.

A  helyes  meditációról  több  helyen  olvashatsz  a  HANG-kötetekben, 
csak így érdemes meditálni. Erőltetni semmiképpen nem érdemes.
                     Nagyon szeretlek, várlak, és megáldalak az
                     ENGEMET MEGISMERÉS VÁGYÁVAL!"

*******************************************************
2580.
Kérdező: ÉGI JELET KAPTAM

Égi jeleket kaptam, s úgy érzem, illik megkérdeznem :
     - Mit rontottam el?
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     - Valamit üzenni akarnak?
     - Miért az én személyemet választották?

HANG: "Kedves Barátom!
Ha olvastad a HANG-könyveket, s médiumommal is beszélgettél, ak-

kor már tudnod kell, hogy a lényeg a gyakorlati szeretet élésén van, s nem az 
égi jeleken. Nagyon vigyázni kell ezekkel az 'égi jelekkel', mert sokszor elő-
fordul, hogy nem az Égből jönnek, hanem inkább a 'mélyből'.
Az egyéni kíváncsiságot, különlegességre vágyást nagyon meg tudják lova-
golni a szemtelen szellemek, akiktől aztán nagyon nehéz megszabadulni. A 
legjobb taktika az, hogy ne tulajdonítsatok különösebb jelentőséget az olyan 
égi jeleknek, amelyekkel az értelmetek elmélyült ima után sem tud mit kez-
deni. Higgyétek el, hogy Én nem adok olyan jeleket nektek, ami összezavar 
benneteket, amivel nem tudtok mit kezdeni. Én a világosságot akarom növel-
ni bennetek, Én egyértelmű jeleket adok, olyat, amit ima segítségével feltét-
lenül meg kell tudnotok érteni, Én nem titokzatoskodok, nem a homályt nö-
velem. Ha nem ilyen az égi jel, akkor jobb, ha nem foglalkoztok vele többet. 
Ajánlom helyette a Velem való foglalkozást, az biztos, hogy sokkal inkább 
javatokra válik.

Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!" 
******************************************************

2581.
Kérdező: BŰNBÁNÓ ÉS HÁLAADÓ IMA JÉZUSHOZ, LEVÉLEN 

        KERESZTÜL
HANG:  "Drága Testvérkém!
           Nagyon köszönöm leveledet, köszönöm, hogy ennyi időt szánsz Rám, 
köszönöm, hogy ennyire fontos vagyok neked, köszönöm, hogy Rám bíztad 
magad; mindezt akkor is köszönöm, ha elsősorban neked fontos, hogy mind-
ezt megtedd, hiszen a te boldogságod múlik rajta. Akkor is köszönöm, mert 
ahogy már a tékozló fiúról szóló példabeszédben bemutattam, itt a Menny-
ben nagy-nagy örömmel várunk minden hazatérőt, minden ébredőt. Minden 
megtérés valódi örömünnepet jelent itt nekünk. A tiéd sem volt más! Csak 
arra kérlek, hogy maradj továbbra is hűséges, hogy egy örökkévalóságon át 
kölcsönösen örülhessünk egymásnak!

Én örömmel szólok hozzád bármikor, s ez sokkal egyszerűbben, köz-
vetlenül is megoldható, és mindenekelőtt sokkal gyakrabban. Nem szüksé-
ges,  hogy médiumomon keresztül  juttasd el  Hozzám a mondanivalódat,  a 
párbeszédima mindig rendelkezésedre áll, ha beszélgetni akarsz Velem (lásd 
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részletesen a HANG 1. kötetében). És az akkor működik, amikor te akarod, 
és Én annyiszor szólok hozzád, ahányszor csak te akarod, s mindig bensősé-
gesen, személyre szólóan, aktuálisan, mindig igazi szívbékét, igazi boldogsá-
got felkínálva. Testvérkém, kérlek, élj ezzel a lehetőséggel, adj nagyon sok 
alkalmat Nekem arra, hogy szólhassak hozzád, és mondj el te is Nekem min-
dent: örömödet,  bánatodat, gondodat, és Én mindig megvigasztallak,  meg-
enyhítelek, ill. örömödben veled örülök. Így is legyünk egyek! Minimum két-
szer mindennap várlak: a reggeli imádban szeretném veled megbeszélni az-
napi teendőidet, s azok hogyanját, mikéntjét, az estiben pedig szeretném ve-
led együtt elkészíteni a számvetést az elmúlt napról. Ez legyen mindig a leg-
kevesebb, maximum nincs, minél több, annál jobb, ha nem megy át pótcse-
lekvésbe, vagyis nem a gyakorlati szeretet helyett beszélgetsz Velem. De ha 
Velem beszélgetsz, erre nemigen kerülhet sor, mert időben figyelmeztetlek.

Várlak hát, beszélgessünk sokszor, sokat!
Természetesen hasonló módon felveheted a kapcsolatot őrangyaloddal, 

más angyalokkal, szentekkel, Anyámmal, s mindenkivel, aki az Én Orszá-
gomban él. Édesanyádhoz is eljut mondandód közvetlenül is, ha imában el-
mondod a neki szánt üzenetet, akkor is, ha ő nem szólhat hozzád. Őrangya-
lod gondoskodik róla, hiszen a szeretet mondatja veled, s ő mindenben lelke-
sen segít, ami által nő benned a szeretet. Kérd gyakran őrangyalod segítségét, 
adj neki sokkal több lehetőséget arra, hogy szolgáljon téged!

Megáldalak a SZOLGÁLÓ SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

2582.
Kérdező: KÖZELI JÖVŐMRŐL

00000000Osztálykirándulásunk veszélyes lesz-e?
HANG: ”Drága Gyermekem!
Hát persze, hogy a kirándulás nem jelent veszélyt neked, de számodra soha 
az életben semmi nem fog veszélyt jelenteni, mert gyermeki szíveddel elkö-
telezted magad Mellettem. Még barátnőddel is segítitek egymást, Én pedig 
az örökkévalóságig hű vagyok hozzád.  A hajad szálát is számon tartom, és 
szeretettel óvlak, vigyázok rád, hogy csak olyan történhessen veled, ami a ja-
vadra válik.  Ez nem jelent automatikusan problémamentes, eseménymentes 
életet! 
Mivel te az Enyém vagy, bármi történik veled, azt kell kérdezned magadtól: 
miért jó ez nekem? Tudod, mennyire végtelenül szeretlek, hisz egyetlenem 
vagy, úgy szeretlek, mint senki mást! Ha még valakit úgy szeretnék, mint té-
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ged, kettőt teremtettem volna belőled. Ha valami történik veled, csak azért 
történhet meg, mert  nem léptem közbe,  nem akadályoztam meg, ha pedig 
nem akadályoztam meg, akkor az csak hasznodra lehet! A kirándulással kap-
csolatban és általában is nagyon jó, ha elviszed a rózsafüzért magaddal, mert 
a rózsafüzér eszközként szolgálhat arra, hogy szívedben a szeretet erősödjön. 
Melletted állni gondban, bajban életed során azonban nem a rózsafüzér fog, 
hanem Én fogok. Ezért  a hangsúlyt arra tedd,  hogy Én a szívedben éljek. 
Megígértem nektek, hogy aki Engem szeretni fog, azt Atyám is szeretni fog-
ja, hozzá megyünk, és lakást veszünk benne. Ha soha ártó szándék nem lesz 
szívedben, ha megbocsátasz mindenkinek, aki neked árt, és ahol tudsz, segí-
tesz azon, aki segítségre  szorul, akkor  számodra a földi élet a szívedben 
Mennyországgá válik. 
Megáldalak SZERETETEM és SZÍVBÉKÉM LELKÉVEL!”

*******************************************************
2583.
Kérdező: ABORTUSZRÓL

1. Gyerekemet elvetettem. Isten megbocsát?
2. 00000000Rendeződik-e férjemmel kapcsolatom?
3. Elhunyt édesapám a túlvilágon van még?

HANG: ”Drága Gyermekem!
1. Gyermekedet nem azért kellett volna megtartanod, hogy férjeddel 

újból összekerülj. Azért kellett volna bármi áron megtartanod, mert egy em-
berélet kioltása ordítóan ellentétes a szeretettel. Ha tanulmányozod evangéli-
umaimat, a HANG-könyveket, és ezekből megismersz, nem lehet kérdés szá-
modra, hogy megbocsátok-e vagy nem! Olvasd el a Mt. 18;22-t  és a Lk. 
7;41-43-at, bánd meg amit tettél, és ne vétkezz többé. Én megbocsátok ne-
ked. A kérdés nem is az, hogy Isten megbocsát-e neked, hanem az, hogy te 
meg tudsz-e bocsátani magadnak. A Máté 18;22 önmagaddal szemben is vo-
natkozik! Csak akkor tudsz igazán befogadni Engem, csak akkor tudod meg-
élni boldogítóan jelenlétemet, ha követsz Engem és magadnak is, férjednek 
is, apósodnak is, mindenkinek megbocsátasz. A senkinek nem ártás, minden-
kinek megbocsátás,  a segítés mindennek az alapköve.  Alapok nélkül  nem 
építhetsz házat. Házadat a szeretet, az önfeláldozás tégláiból kell felépítened, 
ha Országomba akarsz költözni. Ha őszintén kéred, minden lehetőséget meg-
adok neked, hogy annyi szeretetcselekedetre, téglavetésre nyíljon alkalmad, 
hogy könnyebb legyen számodra múltad feldolgozása, és jelenedet egyre bol-
dogabban éld meg. Boldogságodnak az a feltétele, hogy Én éljek a szíved-
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ben, nem az, hogy férjeddel együtt élj. Férjeddel való kapcsolatod alakulása 
kettőtökön  áll.  Beszélgess  Velem  többet  párbeszédimában  (Hang  1,  25 
kötet), napra lebontott tanácsokkal tudok segíteni.

Édesapád tudja mi történt veled, és innen segít imáival. Te ugyanezt 
teheted érte. Megáldalak  a 

                       MEGTISZTÍTÓ BŰNBÁNAT és a 
HÁLÁS SZERETET LELKÉVEL!”

*******************************************************
2584.
Kérdező: MI A FELADATOM?

1. 00000000Mikor rendeződnek lakásproblémáim?
2. Mi Istentől kapott szerepem?
3. Foglalkozzak-e az ezer éves világbéke megteremtésének 

      gondolatával?
HANG: ”Kedves Barátom!

Igazi otthonod igazi hazádban lesz, itt, ebben a csodálatos szeretetkö-
zösségben,  ahol  már  sok testvéred piheni  ki  küzdelmes  élete  fáradalmait. 
Földi életetekben csak átmeneti szállásotok lehet, ahogy ezt enyéimnek tud-
tára is adtam a Mt 8;20-ban. Ha ezzel megbékélsz, sokkal könnyebben meg 
tudsz pihenni Bennem. Országotokban, de szerte a világban, számos csőla-
kónak nagyobb a szívbékéje, mint azoknak, akik biztos kőházakban, rende-
zett körülmények között élnek. Szeretettel kérlek, tedd Rám a hangsúlyt, ne a 
lakásproblémád megoldására! Csak így lelhetsz nyugalmat a földi világ for-
gatagában.

Életed célja, mint minden testvérednek, a szeretni tanítás. Ebben kell 
fejlődnöd, kicsiszolódnod annyira, hogy fény lehess szűkebb és tágabb kör-
nyezeted számára. Ahogy fényesedsz, úgy kerülsz a véka alól a tartóra. Mt 
5;15. Fejlődni, fényesedni úgy tudsz, ha egyre nagyobb terheket, akadályokat 
próbálsz meg leküzdeni. Teher alatt nő a pálma.  Az első, hogy átléped azok 
körét, akik téged szeretnek, és elkezdesz mindenkit szeretni, személyváloga-
tás nélkül. Ha már ez megy, akkor komoly próbatétel olyan embereket szeret-
ni, akik ellenségként bánnak veled. Ha ezt megvalósítod, a legtöbbet tetted a 
Földön, ami megtehető. A fájdalmat, sértést figyelembe nem vevő, bosszút, 
haragot, hírből sem ismerő szeretetnek, az ellenség szeretetének, hatalmas, 
az egész Földre kiható energiája van. Ennek gyakorlásával járulhatsz hozzá 
az  ezer  éves  világbéke  majdani  megteremtéséhez.  Imáidban  kérd  Tőlem, 
hogy minél több alkalmat adjak neked, hogy megmutathasd, megpróbálhasd 
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szereteted erejét. Bízzál Bennem! Benned élek, veled vagyok. Vess keresz-
tet!
Megáldalak az ÁLLHATATOS SZERETET és 

            NYUGALMAM LELKÉVEL!”
******************************************************

2585.
Kérdező: SZERETNÉM FÉRJEMET MEGTÉRÍTENI!

1. Hogyan tudnám férjemet Isten felé fordítani?
2. Hihetem-e, hogy tudok gyógyítani?
3. Szeretnék türelmesebb lenni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Istenhez  nem lehet  fordítani  senkit!  Istenhez  csak  fordulni  lehet! 

Sem férjedet, sem mást, senki, maga az Isten sem tud Istenhez fordítani, ha 
ezt az illető nem akarja. Istent csak a keresők találhatják meg! Aki tökéletes-
nek tudja önmagát, azzal nem lehet mit kezdeni!

Ha valaki jó szándékú, akkor természetesen érvelni nemcsak lehet, de 
kell is amellett, hogy a boldogító Isten nélkül senki nem boldogulhat. Tehát 
érvelni,  és  nem erőszakoskodni!  A hatékony érvelésnek mindig alapja az, 
hogy aki érvel, az az érveit támassza alá életével is! Tehát csak, aki valóban 
törekszik arra, hogy önmagában kialakítsa a benső harmóniát, békét, az re-
mélheti, hogy megfelelő eszköz lesz a boldogító Isten kezében ahhoz, hogy a 
kereső emberek általa Istenre találjanak.

2. Gyógyítani mindenki tud! Aki hitben és szeretetben él, abban olyan 
gyógyító energiák szabadulnak fel, amelyek feltétlenül alkalmasak arra, hogy 
mások is gyógyuljanak általa. Amint a kananita asszony hite által meggyó-
gyulhatott a leánya (Máté 15;28), amint a tetőn leeresztett béna meggyógyul-
hatott az őt leeresztők hite által (Márk 2;5-12), úgy mindaz, aki hisz és sze-
ret, az lehetővé teszi Nekem, Jézusnak, hogy gyógyító erőm hatni tudjon ál-
tala.

3. A szeretet másik neve: türelem! Ez a türelem csak a Felém nyitott, 
tehát az alázatos, fegyelmezett lélekben tud gyökeret verni, és megfelelő gyü-
mölcsöket teremni. A nyitottság, ami az alázat nélkülözhetetlen eleme, és a 
fegyelmezettség, ami a gyakorlati szeretet nélkülözhetetlen eleme, a te hatás-
körödbe tartozik, vagyis tőled függ!

E téren is áll a mondás: A   gyakorlat teszi a mestert  !
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS és az ÁLDOZAT LELKÉVEL!"

*******************************************************
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2586.
Kérdező: HOGYAN ÉS KIT SEGÍTSEK?

1. Segíteni szeretnék!
2. Álmomban tanítok.

HANG: "Kedves Barátom!
1. A segítőkészséget mindig ápolnotok kell magatokban. Azt azonban, 

hogy kit és hogyan kellene segítenetek, Velem és a rászorulóval kell megbe-
szélnetek.

2. Az alvás a földi életben azt a funkciót tölti be, hogy általa idegileg, 
fizikailag regenerálódjatok.  Akik nyugodtan alszanak,  azok reggel frissen, 
kipihenten ébrednek, és új erővel feltöltve néznek az elinduló nap elé.

A reggeli és az esti ima nagyon befolyásolja az álom minőségét! Ha va-
laki Velem indul reggel, s kéri angyalaim védelmét, s este Rám gondolva, 
lelkét Hozzám emelve hajtja álomra fejét, az remélheti, hogy helyesen készül 
fel arra, hogy ébrenlétben is szíve békéje biztosítva legyen.

Az álomban történő tanítás jelzi, hogy van adni valód, és lelkileg, szel-
lemileg képes vagy gazdagítani másokat.

Álmaitokban képességeitek, kívánságaitok, és nem döntéseitek nyilat-
koznak meg szimbólumokban, képekben. Az alvás állapota nem erkölcsi lét-
állapot. Sem jobb, sem rosszabb nem lesz senki álmai által. Sem bűnt, sem 
erényt nem lehet gyakorolnia annak, aki alszik. De igenis, kap jelzéseket az 
álmodó  arra  vonatkozóan,  hogy bizonyos  képességei  az  ébrenlétben  meg 
akarnak nyilvánulni. Ha erre figyelsz, akkor fel fogod ismerni azt, hogy mit 
kell magadban jobban elősegítened, és mit kell jobban kézben tartanod.

Álomban a tudatalatti nyílik meg, és tudatos állapotodban is érvényt 
akar szerezni magának benned. Ezért az álmokkal való szembesülés nagyon 
fontos.

Megáldalak a BÖCSESSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

2587.
Kérdező: VAN BÜNTETŐ ISTEN?

1. Szeretném, ha egész családom Istennek tetszően élne!
2. Ha nem segítek, pedig segíthetnék, megverne az Isten.
3. Halottaim nem vették fel az utolsó kenetet.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Hozzám való megtérési  szándékod a legnagyobb jelentőségű ese-

mény az egész földi életed során, mert beláttad, hogy Nélkülem nem lehet 
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életre jutni.  Ezen a nagyjelentőségű eseményen felbuzdulva gondolod azt, 
családodat az Én segítségemmel el tudod juttatni az üdvösségre. Jól gondo-
lod!

A jó pásztor Én vagyok, Jézus! Családod minden tagját, külön-külön 
üdvösségre akarom juttatni, és ebben te főszerepet kaptál! Amint neked Álta-
lam, Velem és Bennem van lehetőséged az üdvösségre, úgy egész családod-
nak Általunk, Velünk és Bennünk van lehetőségük arra, hogy Én otthont ta-
láljak náluk, és ők otthont találjanak Nálunk!

Amint te, úgy ők is, csak Nálam találhatják meg boldogságukat, mert 
Isten mindenkit Önmagára teremtett, és egymással csak annak következtében 
tudtok együtt boldogok lenni, hogy Általam, Velem és Bennem éltek. Úgy 
van ez, mint a rádióval. Minden rádió ugyanazt a műsort adja, ha ugyanarra 
az állomásra van beállítva. Nektek, mint vevőknek, Rám, mint ADÓRA kell 
hangolódnotok. Ebben kell neked különösképpen segítened a többieket!

2. Amikor azt éled meg, hogy mulasztásaidért szenvedsz, akkor nem 
Isten büntet, hanem te bünteted önnönmagadat, s az Isten, aki végtelen szere-
tet, mindenkor megadja a lehetőséget arra, hogy megtérjetek, s így még bűne-
itek is javatokra válhat! Isten tehát nem büntet, hanem mindig és mindenkor 
és mérhetetlenül SZERET!

3. Kétségtelen, hogy segítséget jelenthet egy haldokló számára a szent-
kenet felvétele. De nem ez dönti el örök sorsát. Ha szívében Hozzám akart 
tartozni,  akkor szentkenet  nélkül  is  képes vagyok e vágyát teljesítni,  s ha 
nem ez volt a szándéka, akkor a szentkenet által sem tudok segíteni neki. De 
ameddig feltételezhető, hogy vágya volt a haldoklónak e szentségben része-
sülni, és ezt nem tették neki lehetővé, akkor azok, akik ezt nem tették lehető-
vé, bár tehették volna, bizony, vétkeztek mulasztással. Ezt meg kell bánni, és 
el kell határozni, hogy ilyen nem fog többé előfordulni!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2588.
Kérdező: ELŐRE MEGÍRTÁK SORSUNKAT?

1. Mekkora bennem a szeretet?
2. Előre megírták sorsunkat?
3. Lehet erőm a betegségem elviselésére?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenkiben akkora a szeretet, amekkora áldozatra képes. De így is 

mondhatom: A SZERETET ÉN VAGYOK! Hited és döntésed alapján annyit 
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fogadsz el Belőlem, amennyire átadtad magadat Nekem, Jézusnak. Ez az ön-
átadás az, amely csökkenteni, sőt megszüntetni is képes benned minden fé-
lelmet.

A helyes szeretet mindig bölcsességgel párosul! Így a házastársi szere-
tetnek is a lényegéhez tartozik az a bölcsesség, amely nemcsak megőrzi, de 
tovább is adja, legalábbis megpróbálja továbbadni a szeretés utáni vágyat an-
nak, aki hajlandóságot mutat ennek elfogadására.

Nem hangoztattam azt, hogy szeressétek házastársatokat, mivel a fele-
baráti-szeretet elsősorban őt kell hogy megérintse. Ha őt nem érinti meg, ak-
kor ott nincs is igazi szeretet. Más dolog az, hogy valaki nem veszi házastár-
sa szeretetét. Az ilyen ember már nem is igazi házastárs!

Akit a bölcsesség vezérel, az mindig rendelkezik azzal az erőforrással, 
amelyből kimeríthetetlenül képes meríteni annyit,  amennyire szüksége van 
ahhoz, hogy hűséges maradjon. Isten nem engedi, hogy gyermekei erejüket 
meghaladó keresztek alatt roskadozzanak! 

Aki Engem, Jézust, elfogadott Urának, Megszabadítójának, annak vagy 
csökkentem keresztjét, vagy növelem erejét. De magára soha nem hagyom!

2. Mindenki olyan sorsvonalat  kapott  születésekor, amelyben szabad 
akaratától függően jobbá vagy rosszabbá teheti életét. A sorsvonal adott (fér-
fi vagy nő vagy, fehér vagy fekete vagy, ilyen vagy olyan ország lakója lettél, 
stb.), de e sorsvonalon belül te döntesz magad boldogságát illetően.

3.  Függetlenül attól,  hogy valaki egészséges vagy beteg, ha befogad 
Engem életébe, akkor az Én erőm az ő ereje is! Tehát mindenre képes, ami a 
boldogságát érinti. Bárki lehet Bennem és Általam boldog betegen is, és min-
denki boldogtalan Nélkülem egészségesen is!

Tehát nem az állapotod, hanem a Velem megélt kapcsolatod a döntő!
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2589.
Kérdező: SZERETNÉK MAGAMON ÉS MÁSOKON SEGÍTENI!

1. Unokámon festékfoltok vannak. Hogyan lehet segíteni rajta?
2. Istenhez vezető utat keresem.
3. Unokahúgom is anyagi csődben van. Szeretnék segíteni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Unokád testi-lelki állapotát jó, ha figyelemmel kíséred. Testi állapo-

tának vizsgálata az orvosra tartozik. Lelki állapota főleg azon fordul, hogy 
mennyire jó szándékú. A te imáid, tanácsaid, vigyázó szereteted sokat tud se-
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gíteni neki, ha tanulékony és figyelmes irányodban. De ezt te kierőszakolni 
nem tudod. Én, Jézus, sem tudom kierőszakolni senkiből a jót!

2. Én, Jézus vagyok az ÚT! A soha senkinek nem ártás, a mindig min-
denkinek megbocsátás és a szolgáló segítés az, amit ÚT-ként elmondottam 
és megmutattam nektek. Aki ezt teszi, az az Én utamon jár!

3. Anyagi csőd csak ott van, ahol lelki csőd is van. Először a lelki cső-
döt kell felszámolni. Ha valaki hisz abban, hogy többet ér, mint a verebek, ha 
valaki elhiszi, hogy lakóhelyet veszek benne, ha szeret Engem, Jézust, ha va-
laki elhiszi, hogy haja szálait is számon tartom, ha valaki elhiszi, hogy benne 
jelen van az egész Mennyország, az meg fogja találni az anyagi csődből a ki-
utat. Te nem térhetsz meg senki helyett. Te nem lehetsz boldog senki helyett. 
Te nem fogadhatsz be Engem senki helyett.

Imádkozz azokért, akik nyomorát látva segíteni akarsz rajtuk. Az imá-
nak kimondhatatlan ereje, sugárzása van.

Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!"
****************************************************

2590.
Kérdező: A PÉNZÉRT KAPOTT BEAVATÁS GYÓGYÍTHAT?

1. Jobb, ha nem kötött imával fordulok Istenhez.
2. A pénzért vett beavatás adhat energiát továbbításra?
3. Szeretnék Jézus elvárásainak megfelelni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked azért ajánlottam egy időre a kötött imát, mert szerettelek vol-

na megkímélni a benső elbizonytalanítástól. Mivel te túl érzékeny vagy ben-
sőleg, ezért még az is zavar, ha nem tudod, kitől jönnek a jó, építő gondola-
tok.

Az volna a jó, ha nem tennél hangsúlyt arra, ki beszél belőled. Meg 
kellene elégedned azzal, hogy csak olyan gondolatoknak adj helyet magad-
ban, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak. Gyakorlatilag nem érde-
kes az, hogy ezek kitől jönnek, Tőlem, Jézustól, vagy valamelyik jó angyal-
tól, mert ilyenkor a FORRÁS mindig Én vagyok! A kötött imák ebben na-
gyon tudnak segíteni. De ha te azt tapasztalod magadban, hogy saját szavaid 
alapján is építő, vigasztaló gondolatok törnek fel benned, akkor imádkozz 
így! A fontos csak az, hogy bensőleg ne légy nyugtalan!

2. Valójában te nem az energiáért fizettél, hanem a tanfolyamért, ami-
kor  a  REIKI-t  végezted.  Akinek fizetned  kellett,  az  majd  elszámol  ezzel 
Előttem.
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Természetesen adhatsz, sőt adj is energiát, ha kérik. Tégy minél több 
jót! Segítsd azokat, akik ezt lehetővé teszik. Benned élek, tehát Én adom a 
benned lévő energiát tovább úgy, ahogy azt jónak látom. Én nem vagyok au-
tomata, tehát nem működöm gombnyomásra! De feltétlenül árasztom szere-
tetemet  azokon keresztül,  akik szeretnek Engem,  Jézust,  és  nevemben jót 
akarnak tenni, segíteni akarnak másoknak.

3. Akkor tudsz elvárásaimnak megfelelni, ha  állapottá  teszed kettőnk 
kapcsolatát.  Tehát,  ha napközben gyakran fordulsz Hozzám,  gyakran adsz 
hálát, gyakran dicsőíted Istent, és gyakran kéred Lelkemtől a bölcsesség ado-
mányát.

                   Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
BIZALOM és a JÓZAN GONDOLKODÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2591.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy álom magyarázatát  szeretném kérni.  Sok  ember  között  voltam, 
amikor hallottam, hogy Mózesnek hét választottat kell kiválasztani. Gondol-
tam, én nem leszek ezek között.  Ekkor kilépve testemből, láttam az ottha-
gyott testemet. Megnyugodtam, mert átéltem, hogy csak a testem halt meg.
HANG: "Drága Gyermekem!

Álmod azt jelenti, hogy lelked mélyén nincs benned nagyravágyás, de 
igenis van benned vágy arra, hogy választott légy. Ez azért nem ellentmon-
dás, mert a választottságot nem úgy fogod fel, hogy ezáltal különb lennél má-
soknál, hanem úgy, mint ajándékot, szolgálatra történő felszólítást.

Álmod a tudatalatti világodba enged bepillantást, és azt hozza felszín-
re, ami nagyon fontos, a halál tényének helyes szemléletét, s így életed földi 
részében is nyugalmat tudsz találni Nálam.

Hidd el, hogy választottam vagy! Hidd el, hogy nemcsak Számomra, 
Jézus számára, hanem sok ember számára alkalmas vagy arra, hogy Én, Jé-
zus, iránymutató tudjak lenni benned!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2592.
Kérdező: MI A LEGFONTOSABB TEENDŐ SZÁMOMRA?

Mi a legfontosabb teendőm?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Én, Jézus, nem a rendkívüliségeknek, hanem a REND-nek vagyok az 
Istene. A te életedben ez azt jelenti, hogy mindig veled vagyok. A legegysze-
rűbb, a leghétköznapibb, a legszerényebb magatartásodban is ott vagyok szí-
vedben, és Én, Jézus, vagyok az, aki nemcsak téged építelek, buzdítalak és 
vigasztallak, hanem az a vágyam, hogy általad, veled és benned is tudjak így 
hatni másokra.

Te szeretetem eszköze vagy. De nem úgy, mint egy gép lehet eszköz 
egy mester kezében, hanem úgy, mint Isten partnere! Igen, te gyermekem és 
partnerem vagy egyaránt. Szinte állandóan tanulnod és gyakorolnod kell a 
szeretni tanítást, mert nem attól lesz szebb a világ, hogy te mindenkit sze-
retsz, amint attól sem lesz szebb a világ, hogy Én, Jézus, mérhetetlenül sze-
retek mindenkit. A világ attól lesz szebb, ha megtanítjuk az embereket arra, 
hogy szeressék egymást. Tehát a soha senkinek nem ártást, a mindig minden-
kinek megbocsátást, a segítő szolgálatot ott, ahol erre lehetőséged van. Ez a 
feladatod, ezt várom el tőled, ezt szeretném megvalósítani benned és általad.

Hidd el,  benned élek,  és nyújtom feléd az Én békémet.  Ez a benső 
béke, harmónia, benső derű kell hogy sugározzék belőled!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2593.
Kérdező: HOGYAN TUDNÉK MÁSOKAT HITRE JUTTATNI?

1. Mindenben Jézust látom. Csak képzelődöm?
2. Mit tegyek, hogy mások higgyenek Jézusban? 
3. Meghalt a férjem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Akkor lesz igazán áldásos a látásod, ha Engem, Jézust, meglátsz a 

szegényekben, a rászorulókban, a szenvedőkben és mindazokban, akik szere-
tet után vágyódnak. Te erre nagyon alkalmas vagy!

Azokban a külső jelekben, alakzatokban, amelyekben Engem vélsz lát-
ni, csak azért látsz Engem, mert szeretném, ha embertársaidban látnál, és így 
bennük szeretnél, szolgálnál Engem, Jézust. Szeretném, ha nem vonná el fi-
gyelmedet semmi attól, hogy önmagad lelkében és nélkülöző embertársaid-
ban vedd észre azt, hogy Én, Jézus, rászorulok a te szeretetedre.

2. Neked nem arra kell törekedned, hogy mások higgyenek Bennem, 
hanem arra, hogy általad tapasztalják meg az emberek az Én jóságomat, sze-
retetemet. Főleg a megbocsátó és irgalmas szeretet az, amit szeretnék általad 
másokkal megismertetni.
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Ha Én, Jézus, nem tudom megtenni, hogy higgyenek Bennem, akkor 
nyilván neked sem ezt kell szorgalmaznod. Minden búcsújárás eszköz arra, 
hogy szívetekben az  Én szeretetemet  felismerjétek,  és egymást  önzetlenül 
szeressétek. Az a zarándoklat, amely nem ezt célozza meg, nincs kedvemre, 
mert bálványimádás. 

Amint Én minden körülményben meg tudtam tenni azt, hogy szeressem 
az embereket, még a kereszten is értük imádkoztam, úgy te is képes vagy 
arra, hogy szeress mindenkit. Ennél jobb apostolkodás nincsen!

3. Férjed valóban már itt van Nálunk! Boldog, és várja, hogy te is ké-
szülj arra a csodálatos pillanatra, amikor találkozhatsz Velem, Jézussal,  és 
találkozhatsz vele, aki ma már nem férjed, hanem testvéred Bennem!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2594.
Kérdező: AZ ELLENTÉTPÁROK SZÜKSÉGSZERŰEK?

1. Igaz-e, hogy harmónia nincs diszharmónia nélkül.
 2. Hogyan vagyok a Szentháromságban? 

3. Miért fontosabb a benső erő, mint a külső erő?
HANG: "Kedves Barátom!

1.  Nem igaz,  hogy nincs  harmónia  diszharmónia  nélkül.  Nem igaz, 
hogy nincs világosság sötétség nélkül, nem igaz, hogy nincs jóság rosszaság 
nélkül. Igaz az, hogy a diszharmónia a harmónia hiánya. Igaz az, hogy a sö-
tétség a világosság hiánya, igaz az, hogy az erkölcsi rossz a jónak a hiánya. 
Ne higgy a dualizmusban!

2. Először is, ti soha nem voltatok és soha nem lehettek istenek olyan 
értelemben, ahogy Én, Jézus, Isten vagyok! Csak nagyon leszűkített értelem-
ben lehet az isteni szellemeket isteneknek nevezni. Sok isteni ember van, de 
Istenember  csak Én,  Jézus,  vagyok! Evangéliumaimban mindig vigyáztam 
arra, hogy az Én kapcsolatomat az Atyámmal ne mondjam azonosnak azzal a 
kapcsolattal, amely a ti kapcsolatotok az Atyával.

Ti  csak  részesültök  a Szentháromság életéből,  de soha nem lehettek 
Szentháromság. Amint a szobád csak részesül a Nap fényéből, de soha nem 
válik Nappá! Teremtmények vagytok, és azok is maradtok örökre. Nektek ez 
a természetes, és természetellenes gondolat az, amikor a teremtmény terem-
tőnek véli magát, bár valóban képes teremtésre, de soha nem úgy, mint a TE-
REMTŐJE!
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Nem tudom elmondani neked, hogy hogyan vagy a Szentháromságban. 
Nem, mert a Szentháromságot sem tudom elmondani. Ezekre nincs antenná-
tok! Csak azt tudom mondani, csak ezt tudjátok értelemmel is átlátni, hogy 
szeretni egyedül nem lehet, tehát az Isten szükségszerűen közösség kell hogy 
legyen, ha Önmagához méltó és Önmagával azonos tökéletesség szükségelte-
tik ahhoz, hogy kifelé megnyilvánulóan azonos  partnerként éljék meg egy-
más iránti szeretetüket.

A  szőlőtő  és  szőlővessző  hasonlattal  tudom  legjobban  érzékeltetni, 
hogy ti Általam hogyan tudtok kapcsolódni a Szentháromság éltébe. Lelkem, 
aki a kapcsolatok Lelke, nemcsak Isten benső közösségi világát képes EGY-
GYÉ tenni, de képes benneteket is ebbe az egységbe belevonni úgy, hogy ez-
által véget nem érően képesek lesztek megistenülni, anélkül, hogy teremtmé-
nyi voltotokat valaha is megtagadhatnátok. Sőt örömötökre szolgál az, hogy 
Általam, Velem és Bennem a megistenülési folyamatotokban mindig teremt-
mények maradtok.  Ez  biztosítja  azt  az  igazságban megélt  alázatot,  amely 
alapja felmagasztalásotoknak!

3. A benső erőnek nemcsak forrása örök, de örök a célja is. A külső erő 
semmit nem ér anélkül a gondolkodás-átalakítás nélkül, amelynek a benső 
erő a létalapja. Minden külső erő csak hazudja magáról azt, hogy örök érté-
keket hordoz. Csak a benső erő képes boldogítóan működni. A külső erők in-
kább a kísértések eszközei, amelyek látványos megjelenésükkel nem a bol-
dogság, hanem a bódítás felé csalogatják a földi halandót!

                   Nagyon szeretlek, és megáldalak a
                     HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!”

******************************************************
2595.
Kérdező: SZERETNÉK MÁSOKAT BOLDOGÍTANI!

1. Mi a véleménye Jézusnak rólam?
2. Hogyan boldogíthatok másokat?
3. Mi van meghalt édesanyámmal?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel életed, mint minden ember élete, döntések sorozatából áll, és 

döntéseid jó vagy rossz voltát lelkiismereted jelzi, ezért bármikor, ha lelkiis-
meretvizsgálatot tartasz, lelked mélyén mindenkor elmondom véleményemet 
rólad. Jó döntéseidet helyeslem, rossz döntéseiddel fájdalmat okozol Nekem 
is, magadnak is.
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Számomra éppen a te érdekedben az a fontos, hogy te hogyan véle-
kedsz Rólam, Jézusról. Minél jobban megismersz Engem, annál nagyobb re-
ményem lehet arra nézve, hogy egyre jobban meg is fogsz szeretni Engem, s 
így egyre jobban fog növekedni benned a mennyek országa! Ennél fontosabb 
számodra nem lehet semmi a Földön!

2. Rajtatok kívül a földi élet soha nem lehet Mennyország. De aki En-
gem, Jézust, befogadja, az a Mennyországot fogadja be szívébe.

Ezt mások helyett megtenned nem lehet! Te csak azt teheted meg, hogy 
mások elé éled az Én békémet,  és alkalomadtán tanúságot  is  teszel  arról, 
hogy minden problémának megoldása Én, Jézus,  vagyok! Ha ennél többet 
akarsz, akkor olyasmit akarsz, amit Én nem akarok, tehát már nem képvi-
selsz Engem.

3. A vérkapcsolat a halállal megszűnik. De a szeretetkapcsolat örök! 
Ez azt jelenti,  hogy ma már édesanyád Bennem a te testvéred, és mindaz, 
amit szeretetből érted tett, azáltal örök értékű, mert Értem tette. Az Irántam 
való szeretetet  kell  magadban is  az  első helyre tenned,  ha örök értékeket 
akarsz gyűjteni magad számára. Azon légy, hogy ne a vérkötelék, hanem az 
Isten iránti szeretet  kerüljön mindenkor benned az első helyre. Ez nagyon 
fontos! 

Feltétlenül többet foglalkozz a Földön élők iránti szereteted erősítésé-
vel, mint azzal, hogy mi van az elhunytakkal!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2596.
Kérdező: KIJÖTTEM EGY ELŐADÁSRÓL

1. Gyakrabban álmodtam azt, hogy megbuktam az egyetemen.
2. Homlokomon lévő keresztnek van jelentősége?
3. Kijöttünk egy természetgyógyász előadásáról.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az az önbizalomhiány, az a kisebbségi komplexus, mely tudattala-

nod mélyén húzódik, olyan fék, amely bizonytalanság érzését hozza fel ben-
ned, főleg, ha a jövőddel foglalkozol.

Jobban és többször kellene arra koncentrálnod, hogy a benned boldogí-
tó módon élő Isten téged soha nem hagy el! Soha! Egyszerűen azért, mert Is-
ten olyan, hogy soha senkit nem képes elhagyni. Isten olyan, aki mindig min-
denkinek  rendelkezésére  áll  mindabban,  ami  a  teremtményei  boldogságát 
érinti.
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Te nem buktál meg sem az egyetemen, sem az élet iskoláján! Egysze-
rűen arról van szó, hogy félsz a megbukástól, és igazolni akarod önmagad 
előtt, hogy félelmed jogos. Nem jogos!

2. Semmi olyan jelenben vagy jövőben történő jelentősége nincs az ál-
talad említett keresztnek, amelyet homlokodon felfedeztél. Ha valami jelet, 
szimbólumot megjelenítenék rajtad, amelynek jelentősége van a te oldaladról 
nézve, akkor azt világosan, egyértelműen tudomásodra is hoznám. Tévedés-
ben vannak azok, akik azt gondolják, hogy Én, Jézus, rejtvényfejtést kíván-
nák tőlük. 

Az a kijelentésem, hogy Én vagyok a világ világossága, annyit is jelent, 
hogy nemcsak átlátszó vagyok, de átlátszóvá is akarok tenni mindent. Nem-
csak megmutatni akarom nektek Atyám akaratát, hanem megértetni is aka-
rom azt  veletek.  Nektek adatott  tudni az  Isten országának titkait  (Lukács 
8;10)!

3. Nagyon okosan tetted, hogy kijöttél arról az előadásról, amelyet em-
lítesz.  Nemcsak te,  de Én, Jézus,  sem voltam ott  jelen olyan értelemben, 
hogy hatékony lehettem volna.

Légy továbbra is okos és óvatos! Amit értelmeddel és az Én evangéliu-
maimmal nem tudsz alátámasztani, azt soha ne fogadd el iránymutatónak! 
Sokkal  jobban  szeretlek  és  szeretek  mindenkit  annál,  semmint  hagynám, 
hogy zsákutcába kerüljenek enyéim a nagy Megtévesztő ügyeskedése által! 
Csak ott vagyok tehetetlen, ahol nem fogadnak be Engem, Jézust, abszolút 
elsőnek.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

2597.
Kérdező: CSALÁDOMÉRT MIT KELL MÉG TENNEM?

1. Megfelelően segítem gyermekeim szellemi fejlődését?
2. Mit tehetek házasságomért?
3. Mely képességemet kell jobban fejlesztenem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kivétel nélkül mindhárom kérdésedre egyetlen megoldást tudnék ja-

vasolni, a reggeli és esti imáidban történő személyes találkozást Velem, Jé-
zussal. De fontosnak tartom, hogy külön is érintsem kérdéseidet.

Gyermekeid szellemi fejlődése nem hordoz erkölcsi értékeket. Semmi-
féle ismeretanyag nem tud jobbá tenni senkit. Senki nem lesz boldogabb at-
tól, hogy többet tud. Mindenkit a Velem, Jézussal, való szeretetkapcsolat tud 
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igazán boldogítani.  Neked tehát első és legfontosabb feladatod az, hogy a 
Velem való boldogító kapcsolatodat mondd el és mutasd be gyermekeidnek! 
Ehhez viszonyítva a szellemi fejlődés említést sem érdemel. A szellemi fej-
lődés legmagasabb fokán - a teremtények világában - maga a Sátán áll!

2. Értem, Jézusért, kell tenned mindent! Isten Rajtam keresztül Önma-
gára teremtett téged. Amennyiben ezt valósítod, annyiban kerül házasságod-
ban minden a maga helyére.

3. Mint az előzőkből is megérthetted, nem egy-egy tulajdonságod körül 
kell forognod, hanem Körülettem! Ha Én, Jézus, állok életed központjában, 
akkor naponta látni fogod, hogy aznap mire kell jobban ügyelned annak érde-
kében, hogy ne romoljon kettőnk kapcsolata.

Válaszomat  azzal  fejezem be,  amivel  kezdtem.  Beszéld  meg Velem 
reggel az elinduló napodat, és beszéld meg Velem este azt, hogy miképpen 
sikerült tartanod magadat a reggeli megbeszélésünkhöz.

Nagyon szeretlek. Engem ez boldogít! Téged is csak a benned élő, égő 
szeretet  boldogíthat.  Csak  magadért  felelsz!  Nem a  szövegelés,  hanem a 
Mellettem tett tanúságtevés a legfontosabb!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2598. 
Kérdező: TÖBBEK KÖZÖTT A LITURGIÁRÓL

1. Hogyan lehet Sükösdre eljutni?
2. Szeretnék eljutni Medjugorjebe!
3. Reinkarnációról, különböző liturgiákról, kézbe-áldoztatásról.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az általad kérdezett község minden magyarországi térképen megta-

lálható.
2. Medjugorje és a többi zarándokhely nem azonos fajsúlyúak. A lé-

nyeges különbség az,  hogy Medjugorjében ma is vannak jelenések, míg a 
többire nem ez a jellemző. Azt viszont nyilván tudod, hogy bármelyik zarán-
dokhelyen lehet lelkileg töltekezni. A döntő az, hogy ne ti akarjátok meg-
mondani Máriának, hogy mit tegyen, hanem akarjátok meghallani, amit Ő 
kér tőletek, hogy ti mit tegyetek!

3. Nem jó, ha a reinkarnációval foglalkoztok. Azok, akik hangsúlyt 
tesznek arra, hogy a reinkarnációval foglalkozzanak, általában azt szeretnék 
tudni, hogy ők kik voltak előző életeikben. Ez nagyon el tud vinni benneteket 
a  jelen  megszentelésétől.  Viszályok,  szakadások,  bárgyú  beletörődések, 
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nagyfokú önfelértékelések, és még sorolhatnám, hogy mi minden szokott kö-
vetkezni  abból, ha valaki hangsúlyt tesz a reinkarnációra. Én, Jézus,  soha 
nem tagadtam a reinkarnációt, és párszor tettem rá némi utalást. Ha elolva-
sod figyelemmel az evangéliumokat,  akkor efelől  nem lesz kétséged. Más 
dolog az, hogy egyes felekezetek tanítják vagy sem.

Szertartásokkal kapcsolatban tudnod kell, hogy nem a külső megnyil-
vánulásuk a lényeg, tehát nem a ruha, hanem a tartalmuk, amelyekre utalnak 
a különböző szertartások. E tartalmak nem lehetnek ellentétben egymással.

A kézben áldoztatás sokkal emberibb,  mint a szájban áldoztatás.  Az 
embereknek sokkal mocskosabb a szájuk, mint a kezük! Nem is beszélve ar-
ról, hogy felnőtt embereket nem illik úgy etetni, mint egy kisbabát!

A fölszentelt kéz pedig nem igaz! Nincs fölszentelt fül, fölszentelt orr, 
fölszentelt láb, fölszentelt szem, fölszentelt kéz. Csak fölszentelt ember van, 
s ennek lehet jelét adni akár a kézen, a homlokon, a fejen is. De ettől nem 
lesz egy homlok, egy fej vagy kéz szent! Te magad is megdöbbennél, ha lát-
nád, tudnád, hogy hány olyan kézzel öltek már embert, amelyet előtte fölken-
tek. 
Használjátok az eszeteket, mert különben roskadozni fogtok a különböző ba-
bonák súlya alatt! Csak nem képzeled, hogy az utolsó vacsorán Én, Jézus, a 
tanítványok szájába adogattam a kenyérbe-lényegült testemet?! A történelem 
folyamán kifejlődött szájba-áldoztatásnak nagyon szomorú és lehangoló egy-
házpolitikai, hatalmi ambíciók nyitottak teret. Az Én szentségi jelenlétemnek 
kézbe adása sokkal emberibb, mint a szájba adása.
 Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2599.
Kérdező: ÁLDÁST KÉREK!

A HANG áldását kérem megalakult csoportunkra!
HANG: "Drága Testvéreim! 

Lelkem tiszta lángja, amint a Nap sugara, amikor áthalad a prizmán, és 
a szivárvány minden színét kibontja magából, úgy lobban fel bennetek kü-
lön-külön lelketek mélyén, és bontakozik ki a szeretet sokrétű, sokszínű, örö-
met, békét árasztó jelenlétem mindazokban, akik vállaljátok és kívánjátok, 
hogy ÁLDÁSAIM legyetek abban a világban, amelyben legtöbb ember ön-
nön átka alatt roskadozik.

Áldásaim vagytok és áldásaim maradtok mindaddig, amíg a testvérem 
"Ébredésem" című versében megfogalmazott alázatról, szolgálatról, szeretet-
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ről, önzetlenségről, boldog emberré válásról akartok tanúságot tenni a világ-
ban.  Áldásaim vagytok mindaddig,  amíg "A GYERTYA LÁNGJA" című 
vers alapján "a bizonyság ÚT-ja, ártás nélkül, segítve, megbocsátva" jelle-
mez benneteket. Ez vagyok Én, Jézus, bennetek és általatok a világban.

Minden reggel úgy induljatok útra, mint az Én áldásaim. Este pedig ad-
jatok hálát azért, mert szebb, békésebb, elviselhetőbb lett általatok a világ!

Én, Jézus, testvéri szeretettel ölellek és hordozlak SZÍVEMEN külön-
külön és együtt is benneteket!

*******************************************************
2600.
Kérdező: ISTEN EGYSZÜLÖTTJE VAGY?

1. Mit jelent az, hogy Isten EGYSZÜLÖTT Fia vagy?
2. A jógik mennyiben hasonlítanak Hozzád?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az emberi  nyelv képtelen kimerítően  hordozni  olyan tartalmakat, 

amelyek Istent, Isten életét próbálják kifejezni.
Az Isten benső világa a SZERETET világa. A ti szavaitokkal csak azt 

lehet ERRŐL mondani, hogy KÖZÖSSÉG! E KÖZÖSSÉG egyike teremt-
ményesült, mint EMBER. Őt, tehát Engem, Jézust, hívjátok így, hogy EGY-
SZÜLÖTT. Ez nem csupán azt jelenti,  hogy nincs Belőlem több - belőled 
sincs több -, hanem azt is, hogy Nekem nem részesülnöm kellett az Isten ter-
mészetében, mint nektek, hanem örök hordozója vagyok ENNEK a termé-
szetnek. Ezt ti úgy fejezitek ki, hogy egylényegű vagyok az Atyával. Egyen-
lően és közösen hordozzuk Isten természetét Atyám akaratából a Szentlélek 
által,  aki nem nevezhető EGYSZÜLÖTTNEK! Ő egységünk közös Lelke. 
Befelé közös AJÁNDÉK, kifelé közösen megnyilvánuló ERŐ ÉS ÉLET!

2. A jógik és minden teremtmény annyiban hasonlít Hozzám, amennyi-
ben azt a szeretetet éli és sugározza, amelyet Én elmondottam és bemutattam 
nektek. Senki nem juthat az Atyához, csak Énáltalam (János 14;6)!

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

2601.
Kérdező: ERŐÉRT KÖNYÖRGÖM!

Egy nagy szenvedő kér erőt, bátorítást.
HANG: "Drága Gyermekem!

Eddigi  életed  kálváriája  nagyon hasonlít  ahhoz  a  keresztúthoz,  amit 
Nekem, Jézusnak, kellett járnom közöttetek. Az Én életemben először a ben-
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ső fájdalmak gyűltek, növekedtek annyira, hogy eljuttattak a vérrel verejtéke-
zésig. Utána a testi fájdalmak embere lettem, míg a kereszten ki nem lehel-
tem lelkemet.

A te kálváriádat nagyon megértem és szenvedem is, mert nagyon sze-
retlek. Segíteni csak azzal tudok neked, hogy irányt mutatok. Helyetted sem 
hinni, sem remélni, sem szeretni nem tudok. Ezek azok az erőforrások, ame-
lyekből merítened neked kell, hogy szíved békéjét Nálam megtaláld.

"Jöjjetek Hozzám, mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét hor-
dozzátok (Máté 11;28-30)!"

Imáid  által  nagyon tudsz  segíteni  magadnak és  másoknak  egyaránt! 
Szenvedéseidben sem engedem, hogy szíved békéjét elveszítsd! Ha szenve-
déseid nagysága felülmúlja erődet, akkor tudnod kell, hogy az Én erőm a te 
erőd is. Az Én erőm végtelen, kimeríthetetlen!

Benned akkor is valóság lehet az Én jelenlétem, tehát az Isten Országa, 
ha testeden és körülötted pokol az élet. Bármilyen nagy a vihar, a tenger mé-
lyét nem tudja fölkorbácsolni. Ott csend és béke honol. Ez csak akkor szűnne 
meg, ha vulkán törne fel a tengerből. A te lelked mélyén, éppen azért, mert 
Én, Jézus, ott vagyok, mindig jelen van az égi béke! Csak ne engedd, hogy a 
zúgolódással, hitetlenséggel, gyűlölködéssel vulkán törjön föl benned.
   Erőm benned él! Megáldalak az ÁHÍTAT és a BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
2602.
Kérdező: MINDENKI TALÁLKOZIK VELED ODAÁT?

1. Van olyan, hogy valaki nem találkozik Veled odaát?
2. Van-e reményem, hogy már nem kell újra a Földre születnem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Velem mindenki találkozik, amikor elhagyja a Földet. Pontosan ez a 

találkozás  lesz  az  oka annak a döntésének,  amelyet  a  "jövője"  érdekében 
meghoz az, aki Velem szembesül.

Én, Jézus, a világ világossága vagyok! Mindenki Általam tud csak be-
lekerülni abba a FÉNYBE, amely helyes önismeretre juttat mindenkit kivétel 
és protekció nélkül! Ekkor fog teljesen egyértelművé válni az, hogy mit je-
lentett e kijelentésem: "Én vagyok az IGAZSÁG! (János 14;6)!"

2. Természetesen van reményed arra, hogy végleg a mennyek országá-
nak lakója maradj. Aki elfogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának, 
tehát az, akinek életében abszolút Első lehetek, annak nem kell tartania attól, 
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hogy elveszítheti  azt  a boldogságot,  amelyet  a  Velem kapcsolatos  színről 
színre látás jelent.

Sokkal jobban szeretlek benneteket, semmint gondolnátok!
Magadnak azzal bizonyítod, hogy elfogadtál Engem abszolút Elsőnek, 

ha örömmel és rendszeresen foglalkozol Velem imában és tanulásban egy-
aránt. Ezek nélkül csak üres formaság, tartalom nélküli kijelentés az, hogy 
Én abszolút Első vagyok.

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

2603.
Kérdező: KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEIM VANNAK

1. Mások szerint valami sugárzás árad belőlem. Miért?
2. Isten és ember iránti szeretetre tanítok mindenkit.
3. Ráérzek mások bajára.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Életed szenvedései megérlelték benned azt a szeretetet, amely nem 

más, mint az Én, Jézus, életem benned. Ennek a szeretetnek sugárzása gyó-
gyító erőt hordoz.   Ezt  az erőt a te  hited és mások hite  alkalmazni  tudja 
olyankor, amikor olyan feladat előtt álltok, amely boldogságotokat érinti.

Köszönd meg, hogy Lelkem felhasznál arra, hogy a szolgáló szeretet 
életét gyakorold mások lelki-testi javára.

2.  Nagyon természetes,  hogy boldogságod forrását  másokkal  is  meg 
akarod osztani. Ha ezt nem tennéd, akkor le is állna benned az Én életem fej-
lődése.

Szeretni  szóval  és  tettel  egyaránt  fontos.  Az Én példámon  láthatod, 
hogy tettem a jót ott, ahol erre lehetőséget kaptam, s legfőbb feladatomnak 
azt tartottam, hogy hirdessem az Általam bemutatott gyakorlati szeretet fon-
tosságát. Elsősorban azért jöttem, hogy tanítsak, azért jöttem, hogy gondol-
kodás-átalakításra szólítsalak fel benneteket, és tanítványaimnak is elsősor-
ban ezt a küldetést adtam: "Tegyetek tanítványommá minden népet!" Tehát 
nem szabad véka alá rejteni a tanítás világosságát.

A szó és a tett! Egyik sem hiányozhat ott, ahol Én, Jézus jelen lehetek.
3. Az érzékenységnek az a foka, amely téged jellemez, szintén kegye-

lem! Az empátia, a másik emberbe való beleérzés biztosítja számodra azt, 
hogy nem kell fölöslegesen felapróznod energiáidat, mivel megfelelő időben 
és megfelelő helyen tudod alkalmazni azokat mások lelki-testi javára.
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Légy hálás azért, hogy a sok-sok szenvedés nem tántorított el Tőlem, 
hanem jobban megérlelt, kicsiszolt Isten nagyobb dicsőségére és embertársa-
id javára.

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

2604.
Kérdező: CSAK OTTHON TUDOK IMÁDKOZNI

1. Lelki vezetőmet hitbeli testvéremként kezelem. Jó ez?
2. Elég itthon imádkoznom? Fájnak a lábaim.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Adj hálát Istennek gyakran lelki vezetődért,  akinek gyógyító 

ereje sokat segített eddig is neked. Bízzál benne, mert rajta keresztül még sok 
kegyelmet akarok árasztani rátok.

Nagyon természetes,  hogy ő lelki  testvéred neked. Ő Nekem kedves 
barátom mindaddig, amíg élni törekszik azt a sok jót és szépet, amit eddig 
fölvázoltam előtte. A te hálád és érte mondott köszöneted őt is védeni fogja a 
továbbiakban.  Tudnotok kell,  hogy ahol  kegyelmem hatékonyan működni 
kezd, ott szeretne gátat vetni a jónak a nagy Megtévesztő. Ezért legyetek ébe-
rek és imádkozzatok!

2. A Velem, Jézussal való kapcsolatod nincs helyhez kötve! Számodra 
a legfontosabb hinni abban, hogy benned élek (János 14;23)! Bárhol és bár-
mikor szólsz Hozzám, Én mindenkor és mindenhol rád figyelő Jézusod va-
gyok!

Örülök neked és bízom benned! Megáldalak 
ISTENI SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2605.
Kérdező: SZERETNÉK ÁLDÁSBAN RÉSZESÜLNI!

Kérem áldásodat az újra házasodási szándékomra!
HANG: "Kedves Barátom!

Minden olyan kapcsolat, amely abban a szeretetben segít benneteket, 
melyet Én, Jézus, mondottam el és mutattam be, éltem meg előttetek, feltét-
lenül áldásomat hordozza.

Házas-kapcsolatotok általában nagyon beteges kapcsolat.  Azért  bete-
ges, mert az az eredeti isteni szándék, amely szerint az ilyen kapcsolat egyet-
len, halálig tartó kapcsolat, erkölcsileg nem megalapozott.
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Azok a házasságra előkészítő előadások, tanfolyamok, amelyeket leg-
több helyen megkívánnak tőletek, nem az alapokat veszik vizsgálat alá, s fo-
galmazzák feltétlen feltétellé a Velem, Jézussal, történő élő kapcsolatot, ha-
nem csak a felszínt, a szertartást érintik, s némi utalást adnak a jövőre nézve.

E kijelentésem: "Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!", alig 
valósul meg, mivel házasságaitokat általában nem Isten köti össze, hanem ti, 
éspedig egy szokványos szerződéssel, amely szinte mindkét fél lelke mélyén 
nem hoz létre felbonthatatlanságot igenlő döntést!

Mivel az egyházi hatóságok azt feltételezik, hogy a felbonthatatlanság 
szándékával kötik a házasulandók házasságukat, ezért aztán jogilag alig iga-
zolható ennek ellenkezője olyankor, amikor e szerződés felbomlik.

Felbonthatatlan házasság csak két valóban megtért, Engem, Jézust, ab-
szolút ELSŐNEK elfogadott kapcsolat esetén feltételezhető.

Ha azt élitek meg, hogy mindketten lelketek mélyén valóban elfogadta-
tok Engem, Jézust, Uratoknak, Megszabadítótoknak, akkor biztosak lehettek 
abban, hogy nemcsak megáldalak benneteket, de áldássá és felbonthatatlanná 
teszem kapcsolatotokat. Bennem bízzatok mindketten! Ha ezt teszitek, akkor 
nem fogtok csalódni egymásban sem!

Megáldalak benneteket SZERETŐ SZÍVEM ÁLDÁSÁVAL!"
*******************************************************

2606.
Kérdező: ISMÉT EGY KIRÁNDULÁSRÓL

Veszélyes lehet számomra egy kirándulás?
HANG: "Drága Gyermek!

Véletlenek nincsenek. Így leveledre érkező választ sem véletlenül ka-
pod későn.

Vannak olyan döntések, amelyeket Én, Jézus, helyettetek nem dönthe-
tek el, mert akkor felelőtlenségre nevelnélek benneteket. Nagyon fontos, 
hogy földi életetekben tanuljatok meg magatok dönteni, és döntésetekért vál-
laljátok a következményeket.

Hidd el, nem jó az, ami köreitekben általános, hogy bizonyos döntései-
tek következményeiért nem magatokat, hanem másokat szoktatok okolni, fő-
leg ha e következmények kellemetlenek.

Mivel nagyon szeretlek, ezért mondok neked most olyan irányelveket, 
amelyeknek a jövőben hasznát veheted.

Először is tudnod kell, hogy az istenszeretőknek minden javára válik. 
Tehát, ha befogadtál Engem, Jézust, a szívedbe, akkor te minden szempont-
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ból megváltott vagy azon a területen, ami a boldogságodat illeti. Tehát bármi 
történik veled, te csak ezt kérdezheted: 'Ez miért jó nekem?' Mert az isten-
szeretőknek minden csak jó lehet!

Tudnod kell azt is, hogy te akkor fogadtál be Engem, Jézust, az életed-
be, ha van komoly reggeli és esti imád. Vagyis reggel megbeszéled Velem az 
elinduló napodat, erre kéred áldásomat, szólsz őrangyalodnak, hogy vigyáz-
zon rád, este pedig számon kéred magadtól azt, hogy a reggeli imában átgon-
doltakhoz mennyire tartottad magadat. Csak az fogad be Engem, Jézust, az 
életébe, akinek a befogadás pillanatától kezdve fontosabb nincs, mint az, ami 
Nekem is tetszik.

Teljesen mindegy tehát, hogy kirándulsz vagy nem, a döntő az, hogy 
Velem, Jézussal, akarsz élő kapcsolatban maradni vagy sem.

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

2607.
Kérdező: PLÉBÁNOSOK KÖSZÖNTÉSÉRŐL

Nekem kellene búcsúztatni és köszönteni volt és leendő 
plébánosunkat.

HANG: "Drága Gyermekem!
Aki olyan jó levelet tud írni, mint te írtál médiumomnak, annak nem 

jelenthet komoly gondot az, hogy pár sorban megköszönje eddigi plébánosuk 
munkáját, imáját, szeretetét, és ne tudná pár sorban megköszönni azt, hogy 
ma, amikor oly kevés a pap, mégsem maradt üresen a parókia amiatt, hogy 
elment az, akit elhelyeztek.

Ha csak annyit  mondasz,  hogy imáitokkal,  szeretetetekkel  támogatni 
akarjátok őt, aki azért jött, hogy Engem, Jézust, képviseljen közöttetek, ak-
kor már el is mondtál minden lényegeset.

Az a kisebbségi érzés, ami el akar uralkodni rajtad, semmi más, mint 
egy üres hiúsági komplexus. Ha tudnák, ha hinnéd, hogy mennyire nem érde-
kes az, amit az emberek gondolnak rólad, akkor sokkal felszabadultabb, sok-
kal boldogabb lehetnél.

Életed hátralévő részében komolyan törekedned kell arra, hogy lepe-
regjenek rólad az emberi vélemények. Be kell látnod, hogy te nem attól le-
szel jobb, ha jó a vélemény rólad, és nem attól leszel rossz, mert nem jó a vé-
lemény rólad. Mindenki olyan, mint amilyen az Isten szemében!

Meg kell említenem, hogy legtöbb helyen az új plébánost nem is szok-
ták köszönteni. Ő maga szokta mondani a beköszönőt!
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Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2608.
Kérdező: SZENVEDÉLYBETEG IS VAGYOK!

1. Beteges vagyok. Hogyan segíthetek családomnak?
2. A dohányzásról szeretnék leszokni!
3. A festészethez van tehetségem.

HANG: "Drága Gyermekem!
Sok kérdésed van. Az eddig megjelent HANG-könyvek tízezernél is 

több kérdésre adnak választ nektek. Fontos lenne, ha olvasnátok e könyveket, 
mert azért írattam azokat. Ma már legfeljebb csak három kérdésre válaszolok 
mindenkinek.

1. A betegség egy nagyszerű állapot arra, hogy kis felelősséggel nagy 
feladatot tudjatok végrehajtani.

Egy betegnek azért kisebb a felelőssége, mint egy egészségesnek, mert 
korlátozott a mozgás-, az élettere. Az egészség, éppen a nagyobb lehetőségek 
miatt, nagyobb felelősséggel is jár! Ez akkor is így van, ha sokan nem is gon-
dolnak erre. Legtöbb beteg azért akar szinte minden áron egészségessé válni, 
mert nem éli át az egészségi állapot erkölcsi súlyát!

A tanúságtevés, amely döntő feladat Mellettem, egy beteg számára ab-
ból áll, hogy nem panaszkodik, hanem inkább vigasztalni akarja azokat, akik 
körülötte élnek. Erre képes is, mert ha van hite, tehát tud a szív szemével lát-
ni, akkor bárki leolvashatja róla azt, hogy Én, Jézus, megoldás vagyok min-
denki számára.

Imára is több lehetősége van egy betegnek. A másokért mondott ima 
nem hiábavaló! Az ima nemcsak az  egeket képes megmozgatni,  hanem a 
Földet is képes megtérésre alkalmasabbá, elviselhetőbbé tenni. Adj hálát a 
betegségedért, és használd fel a nagyobb kegyelmek befogadására, továbbítá-
sára az előbb említett módon.

2. Bármilyen szenvedélytől meg tudok szabadítani bárkit, ha eszét és 
szívét megtölti Velem. Tehát, ha értelmével bőven megindokolja azt, hogy 
miért rossz neki az, ha szenvedélyének rabja marad, és miért lesz jó, ha en-
nek ellene mond. Szívével pedig igyekszik átélni két dolgot. Az egyik az, 
hogy az a szeretet, amelyet Én elmondtam és bemutattam, az elsősorban nem 
élvezetben, hanem áldozatban válik mások számára is termékennyé, élővé. A 
másik annak elfogadása, hogy az Én erőm a te erőd is, ha együvé tartozunk.
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3. A festészeti és egyéb képességet nem elég senkinek csupán önmagá-
ban felismernie. Fontos az, hogy álljanak rendelkezésre azok az eszközök is, 
amelyek szükségesek egy képesség kibontakoztatásához.

Kérdeztél még elhunyt édesanyádról, és álmodról róla. Ő már sokkal 
jobb helyen van, mint földi életében valaha is lehetett volna. Álmod nem az ő 
állapotát, hanem a te benső szorongásodat, tehetetlenségi érzésedet tükrözte 
vissza.

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

2609.
Kérdező: JÖVŐNKRŐL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Mi vár rám e közös életünkben?
2. Édesanyám szeretetét meddig élvezhetem még? Ő 73 éves.
3. Lesz-e rokoni kapcsolatom keresztfiammal?

HANG: "Drága Gyermekem!
Mindhárom kérdésednek közös gyökere a Velem, Jézussal való kap-

csolatod. Ha nem ebből indulsz ki, akkor nem jutsz sehová!
1. Az emberi kapcsolatok éppen azért, mert kapcsolatok, nem dőlhet-

nek el pozitív vagy negatív irányban csupán egyik részéről. Az egészen biz-
tos, hogy boldogságod nem múlhat máson, csak magadon. Ha nem így lenne, 
akkor az Isten lenne a leggonoszabb lény a világon, mivel úgy teremtett vol-
na benneteket boldogságra, hogy ennek megvalósulását nem kizárólag tőle-
tek tette volna függővé, hanem volna benne egy olyan bizonytalansági ténye-
ző, amelynek nem vagytok urai, kezelői. A végtelen Szentség és Jóság ilyet 
nyilván nem tehet!

Reád pontosan az vár további életed folyamán, aminek alapját és gyö-
kerét KETTŐNK kapcsolata mutatja meg.

2. Örökké élvezheted édesanyád szeretetét,  ha az ő szívében szeretet 
van. Igen! Aki Bennem, Jézusban, hisz,  az halált  nem lát  sohasem (János 
11;25-26)! A földi életet is lehet arra használni, hogy egymás szeretetét él-
vezzétek, de a földi élet lényegét nem ez érinti. A Földön az a döntő, hogy 
tudjátok-e szeretni ellenségeiteket vagy sem. A Földre Velem, Jézussal, meg-
jelent az irgalom rendje! Ennek vállalása a lényeg!

3. Pontosítanod kellene, hogy mit értesz rokoni kapcsolat alatt. Neked 
lehetnek lelki értelemben testvéreid, felebarátaid és ellenségeid. Te mások-
nak vagy testvére, vagy felebarátja lehetsz. Ellensége nem lehetsz senkinek, 

2786.



ha Hozzám, Jézushoz akarsz tartozni. Azt, hogy ki a testvéred és ki a feleba-
rátod, a velük kapcsolatban megélt bizalmad mélysége mutatja meg.

Boldogságra teremtett téged az Isten. Boldog csak Bennem, Velem és 
Általam lehetsz.

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

2610.
Kérdező: SZÁMOMRA MI A LEGFONTOSABB?

1. Mi a legfontosabb számomra Veled kapcsolatban?
2. Házaséletemmel kapcsolatban kérek eligazítást!
3. Mit tartasz még fontosnak közölni velem, Jézusom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban szólok közvetlenül  hozzád,  és nagyon fontos,  hogy ez a 

közvetlen kapcsolat tisztuljon, erősödjön. 
A tisztulás alatt olyan tanulást értek, amely képes rendet teremteni a fe-

jedben. Ehhez a legalkalmasabb eszköz a négy evangélium, és a "Merre men-
jek" című könyv. Fontos lenne még az is, hogy keress olyan embereket, akik-
kel ezekről rendszeresen tudtok beszélgetni. Mint tudod, ahol ketten-hárman 
az Én nevemben jöttök össze, ott Én, Jézus, feltétlenül jelen vagyok. Ennyit a 
szellemi tisztulásról.

Ahhoz, hogy szívedben erősödni tudj Általam, két dolog szükséges. Az 
egyik az, hogy komolyan el kell hinned, hogy Én, Jézus, benned élek (János 
14;23)!  A másik  a  párbeszédima vállalása.  Vagyis  úgy beszélj  magaddal, 
hogy építő, buzdító és vigasztaló gondolatokat fogalmazol meg. E gondola-
tok mindig Tőlem, Jézusodtól, jönnek. Erről bőven olvashatsz a HANG 1. 
könyvben. 

2. Elég, ha tudod, hogy boldogítani csak Én, Jézus, tudlak benneteket. 
Gyakran kérd a BÖLCSESSÉG LELKÉT, hogy férjed ne ellenezzen Engem, 
hanem lássa meg, hogy ő csak jól járhat azzal, ha neked Én, Jézus, fontos va-
gyok.

3. Legfontosabb az, hogy legyenek komoly reggeli és esti imáid! Ha 
csak pár percet is szánsz Rám, ha röviden megbeszéled reggel Velem, hogy 
mire kell felhasználod az idődet, szeretetedet, vagyis hogy mit kell tenned, és 
amit tenned kell, azt hogyan kell tenned az elinduló napon, este pedig felmé-
red  ugyancsak  párbeszédimában,  hogy mit  sikerült  megvalósítanod  abból, 
amit reggel megbeszéltünk, akkor biztos lehetsz,  hogy a benned kitisztuló 
HANGOM mások számára is boldogítóan fog tudni megszólalni benned.
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   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

2611.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

1. Álmomban gyakran sérült csecsemőket ápolok.
2. Mi a feladatom itt a Földön?
3. Agykontrollon a Szűzanyát kértem segítőmnek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az ártatlan szenvedők felé küldetésed van. Álmod hívja fel figyel-

medet. Sok, nagyon sok az ártatlan szenvedő ma a Földön. A könyörtelen 
erőszak, a fiatalokat a bódultság felé terelő embertelen reklámőrület, a pénz 
imádat, ezek mind lelketlen módon főleg a naiv, hiszékeny, ártatlan emberek 
életét igyekeznek egyre elviselhetetlenebbé tenni. E téren tehát fontos szere-
ped van. Te képes vagy benső érzékenységed folytán ráérezni arra, hogy mi-
kor és hogyan lehet lelkileg erősíteni, vigasztalni azokat, akik ártatlan szen-
vedők körülötted.

2. Lényegében már az előző pontban megadtam e kérdésedre a választ. 
Pontosan az álmom szimbolikus nyelve erre a kérdésedre akar válaszolni.

3. Nagyon okosan tetted, amikor égi édesanyádhoz fordultál. Ő való-
ban jelen korotoknak a NAGYASSZONYA! Neki nem fárasztó, hanem bol-
dogító azt megélni, hogy kéritek Őt, számíttok Reá, és bíztok abban, hogy 
édesanyai szeretetével akar és tud is segíteni azoknak, akik kinyitják szívüket 
Feléje!

Megáldalak MÁRIA SZERETŐ SZÍVÉN ÁT 
BENSŐ BÉKÉMMEL!"

******************************************************
2612.
Kérdező: AGGÁLYOS VAGYOK

1. Milyen léleknek látsz engem, Uram?
2. Aggályos lelkű vagyok.
3. Sok negatív gondolat ébred fel bennem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, mindig a szívemen át nézlek téged. Ezért nem is tartom 

fontosnak azt, hogy te milyen vagy a magad szemében. Az Én szememben - 
és ezt tudnod kellene már - az egyetlenem vagy! Tehát nem az az érdekes, 
hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy!
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2. Mindaddig, amíg nem az Én jóságomra, hanem a te saját tökéletes-
ségedre teszed a hangsúlyt, nem tudod meglelni szíved békéjét. Az Én béké-
met csak az találja meg, aki nem önmaga tökéletességére, hanem Reám, Jé-
zusára, épít. Ha ezt teszed, akkor annak sem szabad - legalább a te szívedben 
- zavaró körülménynek lenni, ha muzulmán vagy. Én, Jézus, mindenki szá-
mára út, igazság és élet vagyok. Senki sem jut az Atyához, csak Énáltalam!

3. Az Én erőm a te erőd is. Tehát benned vagyok mindazzal az energiá-
val, amely szükséges ahhoz, hogy megtaláld Bennem békédet még akkor is, 
ha a negatív erők, mint valami zavaróállomások, el akarják terelni figyelme-
det az Én irgalmas szeretetemről.

Amikor arról beszéltem, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, 
hanem a betegeknek, akkor ezt elsősorban lelki, szellemi értelemben gondol-
tam. Adj hálát a negatív gondolatokért, mert ezek különösen lehetővé teszik 
benned azt a felismerést, hogy Reám, Jézusra, mint lelki, szellemi orvosra is 
szükséged van.

Nem a félelem lelkét hordozod, hanem a fogadott istengyermekség lel-
két. Ezért nevezheted az Én Atyámat a te Atyádnak is!

Örülök neked! Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
******************************************************

2613. 
Kérdező: HOL VAN SZABADSÁGOM HATÁRA?

1. Akin segítek, mikor engedhetem el?
2. Helyesen teszem, ha bekapcsolódom egy tanfolyamba?
3. Újjászülettem-e már?

HANG: "Drága Gyermekem! 
1.  Mindenkinek ott  ér  véget  a  szabadsága,  ahol  a  másiké  kezdődik. 

Egyáltalán nem nehéz felismerni ezt a határt, mivel a szeretet szeme e téren 
szinte csalhatatlan. Amit nem akarsz magadnak, az ne akard másnak. Amit 
szeretnél magadnak, azt akard másnak. Tehát soha és semmiképpen sem sza-
bad erőszakoskodnod! Akkor sem, ha te a másik számára ezt látnád jónak. 
Ne akarj senkinek olyat, amit magadra építettél. Rám, Jézusra való tekintettel 
feltétlenül meg fogod találni a megfelelő mércét. Csak semmiféle uralkodás, 
semmiféle  erőszakoskodás,  semmiféle  "akaratátvitel"!  A  szolgáló  szeretet 
akkor igazi, ha az Én, Jézus szemével nézi a világot.

2.  Nem teszed helyesen,  ha bekapcsolódsz  az általad  említett  tanfo-
lyamba. E tanfolyam pénzcentrikus. Tehát nincs közöm Hozzá!
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3. Az újjászületés feltétele az, hogy elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, 
Megmentődnek. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy amikor e szándékodat 
kifejezted Előttem, Jézus  előtt,  attól  a pillanattól  kezdve reggeli imáidban 
megbeszéled Velem, hogy mire kell használod az idődet, szeretetedet. Vagy-
is azt, hogy mit kell tenned, és hogyan kell tenned azt, amit tenned kell az el-
induló napon. E pillanattól kezdve egyre jobban meg akarsz ismerni a Bibliá-
ban található evangéliumaim alapján. E pillanattól kezdve abszolút Elsőnek 
kell lennem a te életedben. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy konkrét formá-
ban nincs második, mert mindig Én mondom meg neked, hogy mit kell ten-
ned.

Ha a fenti gondolatokat magadévá teszed, akkor az Én részemről feltét-
lenül megvalósítom az újjászületést,  amely nélkül nincs mennyek országa, 
ahogyan János evangéliumában a 3;3-ban olvashatod.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2614.
Kérdező: NEM EGYFORMA ESÉLLYEL INDULUNK AZ ÉLETNEK

1. Miért nem jut minden csecsemőnek normális szülő?
2. Miért vált szinte lehetetlenné az életem?

HANG: "Drága Gyermekem!
Két kérdésednek egyetlen gyökere van, s Én, Jézus, most erre akarok 

rámutatni.
A gyökér te magad vagy! Szó sincs arról, hogy bárkit is Isten akaratá-

ból igazságtalanság érhetné! Kikerülhetetlenül szembesülnötök kell egyszer 
azzal a gondolattal, hogy volt előző életeitek következménye vár rátok a je-
len életetek folyamán. A reinkarnációban csak a megtérni nem akaró hatal-
masok, főleg bizonyos vallások vezetői nem akarnak hinni, mert ha hinné-
nek, akkor nem basáskodhatnának alattvalóikon, nem törekednének különbö-
ző rangkórsággal egymásnak semmit érő címeket osztogatni, s magukat kü-
lönbnek, sőt, létükben, ontológiailag különbnek értékelni másoknál.

Ahhoz, hogy előző életeidből le tudd faragni mindazt, amit az örökélet-
be át nem vihetsz boldogító tartalomként, kellett vállalnod azt a körülményt, 
amelyben születtél.

A másik szempont, amelyet tudomásul kell venned, az, hogy jelen éle-
tedben sem úgy álltál a téged körülvevő eseményekhez, ahogy azt Én, Jézus, 
mindig elvárhattam volna tőled.
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A boldogság soha nem lehet a körülmények függvénye! Isten nem jó 
Isten lenne, hanem a világ legnagyobb gonosztevője, ha a körülményektől 
tenné függővé szívetek benső békéjét.

Pontosan a te faludban van egy asszony, aki időnként minden hónap-
ban, de van, amikor minden héten, iszonyatos szenvedések közepette szinte 
meghal Irántam való szeretetből, és mégis mérhetetlenül boldog.

Drága Gyermekem! Ne hidd, hogy nem értelek meg. Igazán csak Én, 
Jézus, értem meg és látom tisztán lelked sebeit. Tudok is segíteni, de nem 
körülményeid által, hanem azáltal, ha vállalod a gondolkodásod átalakítását. 
Tehát belülről tudom csak elindítani benned életed boldogságának meglátá-
sát. Nincs olyan szellemi lény a világon, akiben Isten ne lenne benne boldo-
gító módon. De amint a legnagyobb értékű bankjegy sem ér semmit annak 
zsebében, aki nem tud róla, úgy Isten jelenléte sem tud boldogítani ott, ahol 
nincs meg ehhez a belátás, meglátás, tehát az élő hit.

Nem a levegőbe beszéltem akkor, amikor felkértelek benneteket arra, 
hogy jöjjetek Hozzám, ha elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok. Igaz, az 
Én békém elfogadásának részetekről van egy feltétele. Ezt így fogalmaztam 
meg: Vegyétek magatokra az Én igámat! Tehát a nem-bántás, megbocsátás, 
segítés keresztje nélkül nem tudom átadni senkinek azt a szívbékét, amelyre 
mindannyian vágyódtok.

Hidd el, hogy Én, Jézus, azok számára, akik abszolút Elsőnek állítanak 
be Engem életükbe,  a körülményeiknek is  az Istene vagyok. Olyan nincs, 
hogy elhagytam volna valakit, aki hű maradt Hozzám! Én, Jézus, csak jobb 
lehetek mindenkinél, és nem rosszabb!

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

2615.
Kérdező: MIÉRT KELL ANNYIT SZENVEDNEM?

1. Mit vétettem, hogy annyit kell szenvednem?
2. Mit tegyek, hogy szűnjenek fájdalmaim?
3. Lesz-e társam, aki segít minden körülményben?

HANG: ”Drága Gyermekem!
1. Jelen szenvedéseid oka az, hogy nem úgy akartál boldog lenni, illet-

ve nem úgy akartak boldoggá tenni, ahogy Isten rólad ezt elgondolta. Ez ki-
vétel nélkül minden Földre született szellemi lényre áll.
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A mondat első részét felfoghatjátok büntetésnek, amelyet önmagatok-
nak okoztatok, a másik részét pedig az önismeret útjának, illetve a szeretet-
ben való növekedés lehetőségének.

A földi élet soha nem Mennyország! Pokol, ha nem vagytok élő kap-
csolatban Velem, Jézussal. Pokol akkor is, ha külsőleg csupa bódulat. Pokol 
ilyenkor is, mert csak meneküléssel lehet elviselni. Aki bódulatban él, az me-
nekülésben él. Menekül az elől a szembesülés elől, amely helyes önismeretre 
segíthetné, és ráébreszthetné arra, hogy a boldogság mindig együtt jár a sze-
retetben való növekedéssel.

Mielőtt a Földre lejöttem, és azokon a földrészeken, ahol még ma sem 
ismernek Engem, Jézust,  az embereket rákényszerítette a józan eszük arra, 
hogy a gyakori újraszületés tényét elfogadva helyére tudják tenni, megfelelő 
értelmet tudjanak adni jelen szenvedéseiknek.

Az ember alatti világ képtelen a szellemi lények állapotszerű hordozá-
sára. Bár szellemek szállhatnak meg állatokat, sőt növényeket is, de nem vál-
hatnak azonossá ezek életével. Az ember nemcsak várományosa az örök élet-
nek, hanem hordozója is már a Földön. Éppen ezért mindaddig, amíg nem az 
örök értékekkel  azonosul  valaki,  addig nem tudja megtalálni  otthonát  ott, 
ahol csak ezek az értékek dominálnak. A földi élet éppen arra szolgál, hogy 
megfelelő értékrendet alakítsatok ki magatoknak, magatokban. Minden szen-
vedés erre akar felszólítani benneteket.

Ha valaki minden körülményre és minden testi, lelki fájdalomra, prob-
lémára rá tudja kérdezni ezt: 'Mi ez az örökkévalósághoz képest?', az megol-
dotta életét.

2.  Különböző fájdalmak különböző  kezelést  igényelnek.  Ha konkrét 
fájdalom megszüntetését kéred Tőlem, Jézusodtól, akkor tudok konkrét terá-
piát javasolni. E nélkül neked kell megtalálnod konkrét bajaidra a konkrét 
megoldást.

3. Nem lesz társad, aki segít minden körülményben. Ilyen társ egysze-
rűen nincs! A legodaadóbb rabszolgák sem voltak olyanok, akik minden kö-
rülményben uruk segítségére tudtak volna lenni. Ennek egyszerű magyaráza-
ta az, hogy nem egymásra, hanem Istenre vagytok teremtve,  és mindaddig 
nyugtalan marad szívetek, amíg Bennem, Jézusban meg nem nyugszik.

Nagyon szeretlek! Ott vagyok szíved mélyén. Boldogító módon vagyok 
benned. Ennek felismerése csak akkor lehetséges, ha vállalod azt a gondol-
kodás-átalakítást, amire nyilvános működésem elején felszólítottalak benne-
teket. (Márk 1;15)
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Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2616.
Kérdező: KAPCSOLATAIMRÓL

1. Férjemben nem bízom már.
2. Isten küldte azt, akivel szeretnék együtt élni?
3. Üzletemmel kapcsolatban kérdezem Jézust.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden párkapcsolatról két dolgot el lehet mondani. Az egyik az, 

hogy azt a legnehezebb szeretnetek, akivel együtt éltek, mert ő részben tükör, 
amelyben megláthatjátok őszinte önmagatokat. Egyszerűen minden álarc le-
hullik. A másik az, hogy bármilyen párkapcsolatban eljöhet az az idő, amikor 
valamelyik joggal kijelentheti, hogy nem bírja tovább!

E második eset az, mikor lélekben már régen nem áll fönn a kapcsolat. 
Ilyenkor Én, Jézus,  mindig azzal vagyok, akit elhagytak. Aki azt  éli  meg, 
hogy párja elhagyta őt, annak tudnia kell, hogy vele vagyok, ha ő Velem akar 
maradni, ha ő életében nem eszköznek, hanem CÉL-nak értékel Engem, Jé-
zust.

Te most arra a pontra jutottál, hogy döntsd el: egyértelművé akarod-e 
tenni kettőnk kapcsolatát még annak az árán is, hogy azt, aki téged lélekben 
már régen elhagyott, te testben is elhagyod, vagy pedig úgy gondolod, hogy 
nem így gondolod. Helyetted Én nem dönthetek, mert a te életedért te felelsz, 
s ezt a felelősséget senkire, tehát Rám sem ruházhatod át.

2. Annyit mondhatok, hogy Én nem küldök senkit hozzád azért, hogy 
majd ő biztosítsa boldogságodat, mert ilyen valaki egyszerűen nincs a vilá-
gon! Boldogítani egyedül Én tudlak csak, és mindaddig, amíg ezt be nem lá-
tod, bármennyire szeretlek, csak félmegoldásokkal tudsz próbálkozni.

3. Az üzleti tevékenységgel kapcsolatban sem vállalhatom fel a felelős-
séget helyetted. Annyit mondhatok, hogy Én veled vagyok mindaddig, amíg 
nem Engem akarsz felhasználni eszközként üzleted fellendítésére, hanem üz-
leted mindenkori helyzetét akarod felhasználni eszközként arra, hogy az Isten 
országa, tehát a nem-bántás, megbocsátás, rászorulókon való segítés ne csak 
elmélet legyen, hanem tanúságtevés is Isten szeretete mellett!

Drága Gyermekem! A megtérés, a benső béke megvalósulása nem kí-
vülről várható, hanem csak benső döntés eredményeként érhető el. Ez a dön-
tés pedig csak élő hit következménye lehet. Minden más próbálkozás csak 
felületi  kezelése  a  problémáknak.  Végezetül  most  neked  is  azt  mondom, 
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mint apostolomnak mondtam, miután egyik tanításomat befejeztem: "Evezz 
a mélyre!"

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

2617.
Kérdező: MIT TEHETÜNK ELHUNYT LEÁNYUNKÉRT?

18 éves leányunk balesetben meghalt. Tehetünk érte valamit?
HANG: "Drága Gyermekem!

Földi életetek értelmét abban láttátok, hogy gyermeketekért éljetek. Ez 
a szemlélet  előbb-utóbb azt  eredményezi,  hogy keserű fájdalom járja át  a 
szülők szívét. Ez akkor is bekövetkezik, ha nem hal meg gyermeketek, csu-
pán jövőjével kapcsolatban nem veszi figyelembe a szülők tanácsait.

Mivel csak az igazság tesz szabaddá mindenkit  megkötözöttségeitől, 
tehát a vérségi köteléktől is, ezért el kell kezdenetek foglalkozni azzal a gon-
dolattal, hogy gyermeketek elsősorban az Én gyermekem, s nektek egy bizo-
nyos időre átadatott. Nem is annyira az ő szempontja itt a fontos, hanem a ti-
étek.

A  földi  élet  kifutópályája  nem  egyenlő  méretű  hosszal  rendelkezik 
minden embernél. De amint a repülőnél mindenki tudja, hogy a kifutópálya 
mérete feltétlenül okosan méretezett, pedig földi értelem áll mögötte, tehát 
minden repülőnek lehetőséget biztosít a felszállásra, úgy a földi élet hossza 
is, amelyet égi értelem számított ki, megfelelően méretezett. Nemcsak értel-
metlen, de egyenesen hitetlen magatartás azt fájlalni, hogy miért nem élt va-
laki tovább annál, ameddig élt.

A megoldás az, hogy reggeltől estig a magatok megszentelésén fára-
dozzatok. Ennek csak egy szelete a gyermeknevelés. Többet és intenzíveb-
ben kell foglalkoznotok Velem, Jézussal! Többet és koncentráltabban kell ol-
vasnotok az evangéliumokat. Meg kell találnotok azokat az embertársaitokat, 
akikkel Rólam és a Velem kapcsolatos dolgokról, az örökéletről, lelketek fej-
lődéséről,  a szeretni tanítás hogyanjáról rendszeresen el tudtok beszélgetni, 
tudtok a világért közösen imádkozni, és legfőbbképpen Engem, Jézust, élete-
tek legfőbb irányítójának elfogadni.

Leányotok már sokkal tisztábban lát, mint a földi életben valaha is lát-
hatott volna. Ennek természetesen nagy előnye az, hogy látja, őt is csak az 
igazság, a helyes önismeret, az Istent helyesen értékelés teheti boldoggá. Ő 
ezt már látja, és tesz is azért mindent, hogy megtalálja végleges helyét Ná-
lam.
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Ne  a  Földön  akarjatok  hát  vele  találkozni,  hanem  a  boldog  örök-
kévalóságban! Ne arra vágyjatok, hogy ő eljöjjön közétek, hanem arra, hogy 
ti eljussatok egykor Hozzánk a jelen megszentelése által.

Azt a rövid kis időt, amit még a földi élet jelent, igazán nem érdemes 
megtöltenetek olyan szomorúsággal,  amely nektek sem és neki sem jelent 
lelki gazdagodást. Ő a ti örömötöknek örül, és fájlalja azt, ha kicsiny hitűek 
vagytok.

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

2618.
Kérdező. MINDENÜTT JÉZUS NÉZ RÁM!

1. Mindenütt Jézus arcát látom.
2. Egyre kevesebben jönnek zarándokolni.
3. Mi van férjemmel, aki halála előtt is imádkozott.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel a tudatalatti világod tele van olyan képekkel, amelyeket Ró-

lam,  Jézusodról,  elképzeltél,  ezért  rajtad  kívül  azokat  a  vonásokat  látod, 
amelyek fantáziád által Engem, az Én arcomat jelenítik meg. Olyan ez, mint 
amikor valaki az á, b, c betűiből, melyek egy lapon olvashatók, csak azokat a 
betűket veszi észre, amelyek gondolatait tükrözni tudják.

Arra kérlek, hogy ne arcom vonásait,  hanem akaratom, kívánságom, 
szándékom tartalmát akard minden áron felismerni és megélni.

2. Az nem baj, hogyha egyre kevesebben indulnak el bizonyos zarán-
dokhelyek felé. Engem, Édesanyámat, mindenütt meg lehet találnia annak, 
aki valóban érdeklődik utánunk. Senki ne gondolja, hogy Engem vagy Édes-
anyámat jobb belátásra lehet juttatni zarándoklások által. Senki ne gondolja, 
hogy azt a gondolkodás-átalakítást, amelyet kérek tőletek, visszafordíthatjá-
tok Rám vagy Édesanyámra. Ne gondoljátok, hogy Bennünket imával, szö-
vegeléssel rá lehet venni arra, hogy alakítsuk át gondolkodásunkat a ti elvárá-
saitok szerint. Csak arról lehet szó, hogy a zarándokhelyeken ne az legyen a 
legfőbb vágyatok, hogy hallgassunk rátok,  hanem az,  hogy ti  hallgassatok 
Ránk!

3. Férjed már megtalálta azt a helyet, ahol benső békében élheti át azt, 
hogy milyen jó az Isten. Földi életének szenvedései lehetővé tették számára 
azt,  amit  a Lázárról szóló példabeszédben Lázárról mondtam: "Most tehát 
neki itt vigasztalásban van része (Lukács 16;25)".

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

2795.



******************************************************
2619.
Kérdező: GYERMEKEIM NEM SZERETNEK

Gyermekeim ki akarnak rakni a szülői házból.
HANG: "Drága Gyermekem!

Két oka van jelen szenvedéseidnek. Az egyik az, hogy neked is volt 
már előző életed, amelyben rosszul bántál szüleiddel, s azért is születtél le a 
Földre, hogy olyan szenvedéssel vezekelj előző életed viselkedéséért, amely-
ben most vagy. A másik ok pedig az, hogy gyermekeidet nem nevelted olyan 
istenfélelemre, amilyenre nevelhetted volna.

De nem szabad kétségbeesni! Ha valóban megbánod eddigi életed bű-
neit,  akkor Én, Jézus,  a szívedben lakást  veszek,  és biztos lehetsz  abban, 
hogy nem engedem meg, hogy erődön fölüli szenvedés érjen. Ha valóban be-
fogadsz Engem, Jézust, az életedbe, tehát ha a senkit nem bántást, a minden-
kinek  megbocsátást  és  segítést  tartod  életedben  a  legfontosabbnak,  akkor 
meg fogod tapasztalni, hogy Én, Jézus, a körülményeidnek is az Istene va-
gyok, és mindent javadra fogok fordítani. De ehhez valóban szükséges az, 
hogy együtt élj Velem, tehát az Általam, Jézus által elmondott és bemutatott 
szeretetet engedd be a szívedbe akkor is, ha körülötted a gyűlölet tombol. A 
földi élet az inkább pokol, mint Mennyország. De annak, aki Engem, Jézust, 
elfogadja  Urának,  Megszabadítójának,  tehát  aki  az  irgalmas  szeretet  útját 
vállalja, annak szívében Mennyországot tudok teremteni a legpokolibb kö-
rülmények között is.
   Megáldalak az ÉLŐ HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
2620.
Kérdező: MILYEN LESZ A JÖVŐNK?

1. Szeretnénk egy egészséges gyermeket. Lehetséges ez?
2. Kiegyensúlyozott lesz kapcsolatom szüleimmel?
3. El tudom-e végezni az iskolát?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt, hogy ki milyen gyermeknek adjon földi életet, nem tőletek függ 

elsősorban. Születnek egészséges szülőknek beteg gyermekei, és születnek 
beteg  szülőknek  egészséges  gyermekei.  Nem ti  döntitek  el,  hogy milyen 
gyermeketek legyen. Ez nem tőletek függ.

Számotokra a legfontosabb nem az, hogy lesz vagy nem lesz gyerme-
ketek, sem az, hogy e gyermek milyen lesz, hanem az, hogy ti az Enyéim, Jé-

2796.



zuséi vagytok vagy sem. Ha nem ezt tartjátok legfontosabbnak, akkor Én, Jé-
zus, nem tudok mit kezdeni veletek, mert még nem vagytok megtért embe-
rek.  Én csak azokkal  tudok mit  kezdeni,  akik elfogadnak Engem,  Jézust, 
Uruknak, Megszabadítójuknak. Amíg  ez meg nem történik, addig csak vára-
kozni tudok rátok, de nem tudok beleszólni életetekbe.

2. Egy kiegyensúlyozott kapcsolathoz mindkét fél jó szándéka szüksé-
ges. Szándékotokat az Isten nem befolyásolhatja! Ezért vagytok felelősséggel 
megáldott emberek. Ezért kell nektek vállalnotok döntéseitekért a következ-
ményeket. Csak az enyéim számára vagyok a körülményeknek is az Istene.

Mindaddig harmóniát tudok biztosítani szívedben, amíg engeded, hogy 
abszolút Első legyek életedben. Ez nem függhet sem szüleidtől, sem mások-
tól. De azt, hogy kettőtök kapcsolata mennyire lesz harmonikus, az mindket-
tőtöktől függ. E téren nem jósolhatok, mert nincs eleve elrendelés!

3. Az előző pontban említett gondolatok e pontra is adnak választ. Ha 
becsületesen tanulsz, akkor el tudod végezni, ha nem, akkor Isten helyetted 
nem fog vizsgázni. Mindig áll a tétel: értetek és veletek mindent, de helyette-
tek semmit!

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

2621.
Kérdező: SÚLYOS TESTI, LELKI GONDOK GYÖTÖRNEK

1. Szétesett a családom, és látásom, szeretetenergiám elapadt.
2. Nagy lelki harcokat kellett vívnom az életemért.
3. Látásom, energiám kezd visszatérni. Hála érte Jézusnak!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Eddigi  életed  sorscsapásainak  okát  ne  firtasd,  mert  nem vezetne 

előbbre.  Ami  történt,  azt  a  jövőd  érdekében  engedte  meg  az  ISTENI 
GONDVISELÉS! Magadnak és másoknak lelki javát fogja szolgálni mindaz 
a tapasztalat, amelynek így birtokába kerültél.

Nagyon fontos tudnod, hogy további életedben nem a kapcsolatoktól 
kell elindulnod, hanem saját lelki békéd oldaláról. Csak az egészséges önsze-
retetre épülhet fel mások iránti egészséges szeretet! Ez nem önzés, mert nem 
szerezni, venni akarsz valamit, hanem megtartani, megőrizni az Én, tehát a te 
Jézusod jelenlétét.

Saját szíved kapujában állnak őrangyalok, de te is őre vagy az Én jelen-
létemnek önmagadban. Csodákra vagyok képes általad és veled, de teljesen 
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tehetetlen vagyok nélküled! Ez az egymásban levésünk természetes velejáró-
ja!

2. Harc nélkül nincs győzelem! Sőt azt mondhatom, hogy ahol a szív 
békéje mögött nincs lelki harc, az szinte biztos jele annak, hogy kudarcálla-
potban van a lélek, tehát nincs, nem lehet ott Isten jelen boldogító módon! 
Amikor azt mondtam, hogy kardot jöttem hozni, amely nemcsak családokon, 
de saját szíveteken is keresztül vágja magát, akkor pontosan olyan lelki harc-
ra gondoltam, amelynek vállalása nyilvánosságra fogja hozni az Én világ fö-
lötti győzelmemet!

3. Ahogy tért nyer benned az Én jelenlétem, úgy kell gyógyulnod lelki-
leg, testileg egyaránt. Én, Jézus, mindenben a teljességre törekszem. E törek-
vésemet ti az idő tengelyén folyamatban észlelitek. Ennek a bennetek végbe-
menő törekvésemnek a másik neve: szeretetben fejlődés!

Bízzál nagyon Bennem, hogy Én is tudjak nagyon bízni benned! 
Megáldalak az ERŐ LELKÉVEL, LELKEM EREJÉVEL!"

*******************************************************
2622.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI!

1. Mi küldetésem célja?
2. Családom akadály Veled kapcsolatban?
3. A Szentlélekkel tökéletes a gyógyítás.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Mint tudod, minden olyan küldetésnek, amely Tőlem, Jézustól ered, 

egyetlen célja a szeretni tanítás. Az ehhez szükséges szellemi és gyakorlati 
forrásokat Én, Jézus, nyújtom, de neked kell ezeket meglátnod, hogy közö-
sen Velem együtt tudjuk alkalmazni.

Szellemi forrásként az evangéliumok és a "Merre menjek" című hittan-
könyv állnak a legelőkelőbb helyen. (Természetesen a HANG-könyvek is!) 
Feltétlenül fontos forrás még az, hogy értelmes, Engem, Jézust, szerető em-
berekkel rendszeresen beszélgessetek az előbb említett forrásokról.

Az említett forrásokhoz kell mérni azokat a könyveket, amelyek Velem 
foglalkoznak.

Gyakorlati forrás a reggeli és esti ima-párbeszéd Velem, Jézussal, és 
minden emberi  kapcsolat,  amelyben lehetőséget látsz arra, hogy kimutatva 
szeretetedet, szeretetünket, a szeretni tanításra rá tudd hangolni magadat.

2. Szó se lehet arról, hogy bárkinek is el kellene hagynia a családját 
azért, hogy Velem jobban EGY tudjon lenni! Csak arról lehet szó, hogy a 
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családot nem szabad előnyben részesíteni az Én rovásomra. Sem téged, sem 
a világot nem a családod szenteli meg, hanem Én, Jézus! De a családod az 
egyik legjobb tükör arra, hogy helyes önismeretre juss. A családban lehull az 
álarc. Családban nem lehet sokáig senkinek megjátszania magát! Elsősorban 
mindenki olyan, amilyen a családjában. Aki nem tanult meg saját családjában 
helyesen szeretni, az nem képes erre másutt sem! Az Én Lelkem a kapcsola-
tok Lelke. Az elhagyás a Szétdobálónak, tehát a Diabolosznak a műve. Ne 
higgy azoknak, akik családod elhagyását duruzsolják füledbe!

3. A lélek gyógyulásánál fontosabb nincs a világon! Erre kell  tennie 
mindannak életét, aki befogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának. 
Ez a megtérés. Ennek lehet következménye a testi gyógyulás is, de a testi 
gyó-gyulásnak sohasem lesz következménye a lélek gyógyulása. A lélek gyó-
gyulása csak annak a következménye lehet, hogy valaki Engem, Jézust, mint 
abszolút Elsőt fogadott be életébe!

Többé-kevésbé mindenki beteg. Amennyiben egészséges valaki, annyi-
ban nagyobb felelősséget is hordoz. Legtöbb ember könnyebben kerül Hoz-
zám betegen, mint egészségesen!

A tökéletes gyógyulás az, amikor valaki testi betegségeit nem beteg-
ségnek tekinti, hanem kegyelemnek, amely által közelebb tud kerülni Hoz-
zám, és nagyobb szeretetet tud sugározni embertársai felé azzal, hogy türe-
lemre és alázatra irányítja benső szemeiket.
  Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2623.
Kérdező: MAGASZTOS KÜLDETÉST ÉRZEK MAGAMBAN

1. Főpapi szintű küldetésem van?
2. Megtalálom azt, aki Jézus szerinti párom lesz?
3. A lottó valóban sátáni találmány?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Csak ti teszek különbséget magasztos és kevésbé magasztos küldetés 

között. A szerepeket kiosztó Isten nem személyválogató. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a szeretni tanításra irányuló küldetés kivétel nélkül mindenki 
életében az egyetlen, Istentől célul kitűzött küldetés. Az, aki ezt a CÉLT ál-
landósítja életében, teljesen mindegy, hogy milyen szerepet kapott, üdvözül, 
mert elfogadott Engem Urának, Megszabadítójának. Aki nem erre a célra irá-
nyítja mindennap szívének lépteit, az feltétlenül elmegy a LÉNYEG mellett!
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2. Aki Engem keres, az számíthat arra, hogy küldök mellé olyan lelket, 
akivel együtt jobban tudják küldetésüket, tehát a szeretni tanítást megvalósí-
tani. De aki nem Engem keres, nem Velem akar egyre jobban eggyé válni, 
hanem keresi azt, akivel majd ez a Velem való eggyé válás megvalósítható 
lesz, az nem fogja megtalálni azt, akit keres.

3. A lottózás önmagában nem ördögi játék. De könnyen ördögivé teheti 
azokat, akik nagyon fontosnak, szinte a legfontosabbnak tartják ezt földi éle-
tükben.

Ne azon ábrándozz, hogy hogyan és kit segítenél, ha… Hanem arra le-
gyen szemed, hogy itt és most a körületted, a világban élő rászorulókon ho-
gyan segíthetnél!

A Tőlem kapott küldetésnek mindig a lényegéhez tartozik a jelen meg-
szentelése azáltal,  hogy a soha senkinek nemártást,  a mindig mindenkinek 
megbocsátást és a szolgáló, segítő szeretet felvállalását a lehetőségekhez ké-
pest mindig megéljétek. Semmi értelme annak, hogy a lehetőségek megna-
gyobbodásán fantáziáljatok. Az ilyen fantáziálás sohasem Tőlem jön! A Sá-
tán nagyon tud hatni a fantáziára, s pontosan arról tereli el így a figyelmete-
ket, amit észre kellene vennetek ahhoz, hogy megszentelődjetek.

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

2624.
Kérdező: TANULNI VÁGYOM!

Jézus, Mária és a mennyei Atya tanítását fejtsd ki nekem!
HANG: "Drága Gyermekem!

Én, Jézus, egész földi életemben nem tettem mást, mint azt, amit kértél 
most Tőlem, Anyámtól és Atyámtól.

E tanítások lényege annak a szeretetnek tanítása, amelynek tartalma ez: 
Soha senkinek ne ártsatok, mindig mindenkinek megbocsássatok és segítse-
tek a rászorulókon lehetőségeitekhez képest.

Mást ma sem mondhatok! E tanításhoz számodra az eszköz az ima és a 
tanulás.  Ezeket  az  eszközöket  kell  használod  ahhoz,  hogy a gyakorlatban 
megfelelj az Általam elmondott és bemutatott szeretet követelményeinek.

Gyakorold a párbeszédimát!  Reggel beszéld meg Velem az elinduló 
napodat, s kérd életedre áldásomat. Kérd angyalaimat is, hogy védjenek, erő-
sítsenek és bátorítsanak a hit, remény, szeretet útján.

Este is adj lehetőséget magadnak arra, hogy elbeszélgess Velem! Ne 
csak az elmúlt napról, hanem egyebekről is, amit éppen eléd visz Lelkem.
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A  tanulás  eszközei  a  Bibliában  található  evangéliumaim,  a  "Merre 
menjek?" című hittankönyv és a HANG-könyvek.

A gyakorlati élet pedig minden emberi kapcsolatban ad lehetőségeket 
arra, hogy kimutasd, megéld a benned lévő jelenlétemet, tehát a segítő, szol-
gáló, másokra figyelő szeretetemet.

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

2625.
Kérdező: MIÉRT JÓ NEKEM AZ, AMI NEM JÓ?

Minden zaj nagyon zavar. Miért jó ez nekem?
HANG: "Drága Gyermekem!

Benső érzékenységed miatt a külső zajok nagyon meg tudják nehezíte-
ni életedet. Ennek gyakran bizonyos fáradság is oka lehet. Nem fizikai fá-
radtságra gondolok. Sőt a fizikai fáradtság némileg enyhíteni is tudja ezt a 
benső  érzékenységet.  Idegzeti  fáradtság  az,  ami  gyakran  túlságosan  érzé-
kennyé tesz.

Kétségtelen, hogy minden a javadat szolgálja, mivel együvé tartozunk. 
De tudnod kell, hogy csak akkor mondhatod őszinte szívvel, hogy jó neked 
az, amit szenvedned kell, ha mindent megtettél, ami rajtad állt, e szenvedés 
megszüntetése érdekében.

Médiumom, aki e sorokat írja, csak füldugóval tud elaludni azon a he-
lyen, ahol jelenleg él, az állandó kutyaugatás miatt. De lehet a külső kelle-
metlen zörejt ellensúlyozni más, pl. a rádió hangjával is.

Vannak olyan nehezen elalvók, akik a belégzés, kilégzés imával ringat-
ják magukat álomba. Belégzéskor: "Jézusom", kilégzéskor: "szeretlek" gon-
dolatok nagyon alkalmasak arra, hogy pihentető álomba merüljetek.

Azok a szempontok, amelyeket felsoroltál, csak akkor tudnak eredmé-
nyesen hatni rád, ha akár az előbb említett eszközöket, akár más, általad jó-
nak felfedezett eszközöket már kipróbáltad.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
2626.
Kérdező: SZERETNÉM, HA BENNEM ÉLNÉL!

1. Újjászületett vagy Lélekkeresztelt vagyok-e?
2. Te munkálkodsz bennem és szólsz általam?
3. Sokat szenvedek. Miért?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Neked tudnod kell azt, hogy elfogadtál-e Engem Uradnak, Megsza-
badítódnak vagy sem! A te oldaladról ennek meg kell lennie ahhoz, hogy az 
újjászületés kegyelmében részesülj. Az újjászületésnek egyértelmű jelei van-
nak. Ilyenek: szívesen gondolsz Rám, a te Jézusodra, szívesen olvasod az 
evangéliumokat, de az egész Bibliát is, szívesen olvasod a HANG-könyvei-
met, és szívesen beszélgetsz olyanokkal, akik szintén szívesen beszélnek Ró-
lam.

A Lélekkeresztség szintén felismerhető. A szerepeket kiosztó Isten a 
Lélekkeresztség által ad olyan szerepet, amely munkára és benső békére ad 
felszólítást.

Újjászületésed akkor is valós, ha folyamatnak éled meg!
2. Van, amikor én, van, amikor nem Én munkálkodom benned. Mind-

annyiszor, ahányszor életeddel és szavaiddal építesz, buzdítasz, vigasztalsz, 
Én munkálkodom benned, Én szólok általad. Ez már azáltal valóság, ha ezzel 
a szándékkal éled, mondod azt, amit élsz, amit mondasz.

3. Nem a Föld a te igazi hazád! Szenvedésed egyre jobban ráébreszt 
arra, hogy a Föld inkább pokol, mint Mennyország. Ugyanakkor erősíti vá-
gyadat Utánam!

Gondolj gyakran arra: "Mi ez az örökkévalósághoz képest?" A földi 
élet egyik legnagyobb hazugsága az, hogy sokáig tart!  Nem! Akik már meg-
éltek több évtizedet, azok mind azt tanúsítják, hogy nagyon hamar elszállt. 
Hidd el, nekik van igazuk, hisz ők nem fantáziából, hanem tapasztalatból be-
szélnek!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
2627.
Kérdező: LEGYENEK FOGADOTT GYERMEKEIM?

Vegyek magamhoz állami-gondozott gyermeket?
HANG: "Drága Gyermekem!

Csak lelki javadra válik az, ha áldozatot vállalsz olyan gyermekért, akit 
elhagytak, aki nem ismeri az igazi szülői szeretetet, aki nem tapasztalja meg 
azt, hogy mit jelent, ha valakivel egyénileg is foglalkoznak.

Nagyon fontos a tiszta szándék! Tehát ne a saját mulandó életed szem-
pontjai  irányítsák  gondolataidat,  hanem az,  hogy halálod  óráján,  tehát  az 
örökkévalóságban, mit fog jelenteni számodra e döntésed.

Kétségtelen, hogy sem a vérkötelék, mint erőforrás, sem az értelemmel 
is feltételezhető született adottságok nem jöhetnek szóba. De ha te nem ön-
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magadért,  hanem az áldozatban megmutatkozó szíved szeretetéért  vállalod 
egy kis élet gondozását, ez feltétlenül vigaszt fog nyújtani halálod pillanatá-
ban még akkor is, ha emberileg csalódások sorozatát kell is elszenvedned a 
gyermeknevelés folytán.

Ami a legfontosabb: akár vállalsz gyermekgondozást, akár nem, Álta-
lam, Velem és Bennem kell élned ahhoz, hogy Én, Jézus, általad, veled és 
benned sugározni  tudjam azt  az  Isten  Országát,  amely elérkezett  Általam 
hozzátok!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************

2628.
Kérdező: FÉLEK AZ EVANGÉLIUMOKTÓL

1. Gyógyíthatok, mielőtt tisztában lennék magammal?
2. Miért félek az evangéliumtól?
3. Mit tegyek egy beteg gyermekért?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A gyógyításhoz hit kell, és nem az, hogy tisztában légy önmagaddal. 

El kell hinned azt, hogy Én, Jézus, mindent megteszek értetek. Ez a minden 
viszont mindig szinkronban van az Én szívem szeretetével. Van tehát olyan, 
hogy amikor azt akarjátok, amit Én akarok, azért nem történik gyógyulás, 
mert Én látom, hogy mi válik valóban javára annak, akit ti betegnek mondo-
tok. 

Nagy tévedésben van az, aki úgy gondolja, hogy erkölcsileg jobb az 
egészség,  mint  a  betegség.  Ó  nem!  Sokkal  több  gonoszságot  tesznek  az 
egészséges testű emberek, mint a betegek! Én magam sem gyógyítónak jöt-
tem  közétek,  hanem  tanítónak.  Tanításom  hitelességéhez  hozzátartozott 
ugyan az is, hogy tudtam gyógyítani, de ez soha nem volt főszempont Előt-
tem. 

Amiért jöttem, azt szó szerint elolvashatod Márk 1;38-ban. Tehát szin-
te menekültem azok elől, akik gyógyulni igen, de tanításomat elfogadni nem 
akarták.

2. Az evangéliumaimtól, ha félsz, akkor elsősorban nem a hiteddel van 
baj, hanem Rólam, Jézusról, alkotott, beléd rögzült helytelen elképzelésed-
del, amely szerint jobb, ha nem ismersz Engem, mert ha ismernél, akkor meg 
kellene változnod.

E felfogásnak két mérges forrása van. Az egyik az, hogy aki Engem 
megismer, az rosszul járhat, tehát Velem rosszul is lehet járni. A másik egy 

2803.



olyan szellemi restség, amely lustaságból nem nyitott a jobb felé. Mindkét 
forrás a pokolból, az ördögtől származik. Velem csak jól lehet járni, és Álta-
lam olyan erőnek kerültök birtokába, amely erő csak szabadabbá, boldogab-
bá teheti azt, aki Engem megismert. Az Engem megismerés és befogadás ré-
szetekről a megtérés, Részemről az egész Mennyország belétek áradása!

3. Az említett beteg gyermekért is meg kell tenned mindent, amire ké-
pes vagy! Amire nem vagy képes, azt nem kell megtenned soha! Imádkozni 
képes vagy. Erőmet, gyógyító energiámat sugározni képes vagy. Hinni ab-
ban, hogy akaratom szerint elindul az a folyamat, amelyet hittel kértek Tő-
lem vagy nevemben az Atyától, ennek elfogadására képes vagy. Mit kívánsz 
még? Tedd, amire képes vagy!
     Megáldalak az ÉLŐ HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!

*******************************************************
2629.
Kérdező. EGY ÁLMOM MAGYARÁZATÁT KÉREM!

1. Volt egy álmom, amelyben egy kicsi és egy félelmetes égitest
    közeledett a Földhöz, és én valakivel csodálatosan repültem.
2. Valakivel kapcsolatba kerültem, aki nem hívő.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Eszmék vonzásában élsz. Ezek az eszmék egyre magasabbra hívo-

gatnak,  s  te  a  benned élő energiámmal  képes  is  vagy olyan szárnyalásra, 
amely messze átlagon felüli.

Valóban csak fölfelé van megoldást felkínáló út. Ez az út Én, Jézus, 
vagyok benned! Csak Általam, Velem és Bennem van boldogító életre szóló 
kilátás! Ezen az ÚTON nem lehet egyedül járni! Ezen az ÚTON senki nem 
lehet magára hagyott!

2. Ami azt a kapcsolatot illeti, ami nem álmodban, hanem a reális élet-
ben keletkezett,  lehetőség! Részedre lehetőség arra, hogy okosságodat, óva-
tosságodat, Hozzám való hűségedet, Belém vetett hitedet fel tudd mérni. A 
másik fél részéről pedig lehetőség arra, hogy kinyíljon Felém, s Engem, mint 
FÉNYT, mint a világ VILÁGOSSÁGÁT beengedje önmagába.

Te őt meg nem térítheted, de te magad egy olyan lehetőség vagy szá-
mára, amit ha pozitív módon akar felhasználni, akkor általad az Én békém, 
erőm és öröm birtokába kerülhet. Ha pedig nem felhasználni akar saját lelke 
épülésére, hanem kihasználni akar, akkor eggyel több terhelő adat lesz szám-
láján a kihasználatlan lehetőségek listáján.
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Nem az tehát a kérdés, hogy Tőlem van e kapcsolat vagy sem, hanem 
az, ha már van, akkor úgy kell kezelned tovább, hogy Bennem erősödj általa.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az
OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
2630.
Kérdező: KÜLÖNBÖZŐ IMASZÁNDÉKAIM VANNAK

1. Családom megtéréséért, rendezéséért könyörgök.
2. Zarándokutam kegyelmi sikeréért könyörgök.
3. Égi békéért könyörgök.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden jót belülről, szíved, lelked mélyéből kell elindítanod. Való-

jában nincs is más feladatod, mint az, hogy úgy gondolkodj, úgy szólj, úgy 
cselekedj, hogy az a szíved békéjét biztosítsa, erősítse!

Körülményeid tükrök. Helyes önismeretre senki nem tud a magányban 
eljutni. A körülményekből adódó szenvedések mutatják meg azt, hogy meny-
nyire vagy okos, bölcs, türelmes, óvatos, körültekintő, alázatos, bátor, hűsé-
ges, élő hittel rendelkező, reményből élő, irgalmas, megbocsátó, benső sza-
badsággal rendelkező,  rugalmas,  megértő,  és még sorolhatnám tovább. Te 
nem felelsz senki másért, csak önmagadért. Senki nem kárhozik el más hibá-
jából, és senki nem üdvözül más erényei által.

Azok, akik a tükröt akarják megváltoztatni, saját maguknak feltétlenül 
ártanak, mert nem jutva helyes önismeretre, Istent sem tudják helyesen meg-
ismerni.

Te gyakran fordulsz Hozzám, Jézushoz, de valójában nem is ismersz 
Engem. Engem csak az ismerhet meg, aki Velem foglalkozik. Velem, és nem 
önmagával, nem körülményeivel. Velem, aki megismerhető vagyok a Bibliá-
ban található evangéliumaim által. Ezeket kell többször és nagyon mélyen át-
gondolnod, ha meg akarsz ismerni Engem, Jézust! Nem elég elhinned, hogy 
Én vagyok! Meg kell tanulnod, hogy Én ki vagyok! Amit eddig tanultál Ró-
lam, az édeskevés! El kell jutnod oda, hogy felismerd: boldogító módon élek 
benned! Amíg nem vagy boldog, addig nem mondhatod, hogy helyesen is-
mersz Egem!

Én,  Jézus,  csak  azt  tudom boldogítani,  aki  vállalja  azt  a  gondolko-
dás-átalakítást, amelyre nyilvános működésem kezdetén felszólítottalak ben-
neteket (Márk 1;15).
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2. Csak az a zarándokút áraszt kegyelmet, amelyben nem arra teszitek a 
hangsúlyt,  hogy Mária  hallgasson rátok,  hanem arra,  hogy ti  hallgassatok 
Máriára. Amíg azt akarjátok, hogy Édesanyám úgy tegyen, ahogy ti szeretné-
tek,  addig Anyám nem tud mit  kezdeni  veletek.  Ő csak ott  tud kegyelmi 
munkát végezni, ahol arra figyeltek, azt akarjátok, amit Ő szeretne, hogy te-
gyetek az Ő szent Fia, tehát az Én kedvemért.

3. Bennem, Jézusban, megjelent az égi béke közöttetek. Megjelent egy 
rongyos istállóban,  s látszatra eltávozott  egy bitófán! De csak látszatra.  E 
szavaim: "Aki szeret Engem..., Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és 
lakóhelyet veszünk nála (János 14;23), szent és igaz szavak ma is, és ilyenek 
is maradnak az idők végezetéig!

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

2631.
Kérdező: BETEGSÉGEM KARMIKUS EREDETŰ?

1. Miért érzek keserűséget a gyomromban?
2. Betegségem karmikus eredetű?
3. Jézustól vannak a karizmáim?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha visszagondolsz eddigi életedre, akkor azt kellene természetelle-

nesnek tartanod, ha nem éreznél magadban keserűséget. 
A mostani társadon kívül még két nőtől vannak gyermekeid. Mint írod: 

"Meg tudtam bocsátani mindkettőnek" E kijelentésed úgy hangzik, mintha 
ők lennének egyedül a hibásak azért,  ami történt.  Talán nem ártana kicsit 
tisztultabb önismeretre jutnod. Gondolom, ők nem téged erőszakoltak meg 
annak érdekében, hogy nekik tőled gyermekük legyen.

A megbocsátás nagyon nagy dolog! De a bocsánatkérés még nagyobb 
(Máté 5;23-24)!

2. Betegséged részben karmikus eredetű. Azért részben, mert előző éle-
teid folyamán voltak olyan felelőtlen lépéseid, amelyeket helyre kellett volna 
hoznod a jelen életedben, de te ezt elmulasztottad, s így ez a mulasztás je-
lentkezik testi tünetek formájában. Tehát nem maga a betegséged a karmi-
kus, hanem bizonyos karmikus görcsök feloldásának elmulasztása az, amit te 
most betegségnek élsz meg. Tehát nem valami, hanem valaminek elmulasz-
tása. Ez a valami pedig a felelősségérzet.

De most átestél a ló túloldalára! Nem szabad félned! Nincs mitől fél-
ned! Ha növeled magadban az empátiát, a másik emberrel, minden emberrel 
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való együttérzésed képességét, főleg azokkal, akikről úgy gondolod, hogy ne-
heztelnek  rád,  akkor  otthont  tudok találni  benned,  és  akkor  egyre jobban 
éreztetni  tudom veled, hogy Isten édes gyermeke vagy Általam, Velem és 
Bennem!

3. Minden képességed Istentől van. De egyetlen képességed irányítását 
sem veszi át tőled az Isten. Pontosan ezért vagy felelős ember. A nem sze-
mélyválogató, de feltétlenül szerepeket kiosztó Isten megfelelő képességek-
kel látott el téged is. Azt viszont, hogy hogyan éled meg Istentől kapott sze-
repedet, hogyan használod mások javára vagy kárára képességeidet, tejesen 
te döntöd el. A jelenben megélt boldogságod illetve boldogtalanságod ponto-
san megmutatja, hogy jól vagy rosszul használod-e Istentől kapott képessége-
idet.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2632.
Kérdező: HARCOLNOM KELL!

Harcban állok valakivel, akivel együtt kellene fejlődnünk.
HANG: "Drága Gyermekem!

Amit te harcnak élsz meg, az az önfegyelemnek, a benned kibontakoz-
ni akaró szeretetnek, tehát a fénynek a harca olyan homály ellen, amely za-
varni próbálja a tisztánlátásodat.

Ahol feszültség van, ahol harc van, ott feltétlenül akar valamit a lélek, 
és ez a valami a szívedben megteremtődő béke kell hogy legyen!

Drága Gyermekem! Erődön felüli kísértést soha nem engedek meg a 
téged támadó ártó erőknek! Nem csalatkozhat soha az, aki Bennem, Jézusban 
bízik!  Az a megpróbáltatás,  amin át kell  menned,  nem gyengíteni, hanem 
erősíteni van hivatva a kettőnk kapcsolatát.

Földi életed útján ne az akadályok elhárítására tedd a hangsúlyt, hanem 
arra, hogy szíved, lelked megerősödjék annak érdekében, hogy az akadályok 
ellenére is haladni tudj Felém, a te Jézusod felé. Azért fontos ez, mert mind-
azok, akik az akadályok elhárítására teszik a hangsúlyt, tulajdonképpen a raj-
tuk kívül álló rosszat akarják megsemmisíteni, s ennek nem a lelki fejlődés 
szokott a következménye lenni, hanem ennek ellenkezője, vagyis a gyűlölet 
kiélesedése.

Aki azért imádkozik,  hogy bensőleg megerősödjék, tehát azért,  hogy 
belőle az örök életre szóló forrás fakadjon (János 7;38), az az Én Lelkemnek 
kíván zöld utat adni. A boldogság csak Lelkem munkájának lehet gyümölcse, 
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velejárója. Lelkem pedig soha nem  kívülről, hanem  belülről akar dolgozni 
bennetek!

                Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
                ERŐ és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2633.
Kérdező: GYÓGYULÁSÉRT KÖNYÖRGÖM!

Szeretnék meggyógyulni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Betegségeddel és e betegség gyógyításával kapcsolatban, amit a HANG 
21-dik könyv előszavában olvastál, ott megtalálható annak a címe is, akihez 
fordulhatsz gyógyulásod érdekében.

Én, Jézus, feltétlenül azt szeretném, ha földi életetek folyamán olyan 
gyógyulásokat élnétek meg, amely gyógyulások belülről történnének, tehát a 
lélek sebeinek, a szeretet korlátainak megszüntetését segítenék elő.

A bőr az, ami a külvilággal közvetlenül érintkezik. A különböző bőrbe-
tegségek olyan lelki problémák tünetei, amelyek a külvilággal történő köz-
vetlen kapcsolatokból erednek. 

Baráti, családi és egyéb emberi kapcsolataidat kell megvizsgálnod ah-
hoz, hogy el tudd juttatni szeretetem fényét ezekbe a kapcsolatokba. 

A bocsánatkérés és a megbocsátás, a segíteni akarás és a segítségek bé-
kés elfogadása, a megfelelő önuralom és az elvárások helyetti várakozni tu-
dás, tehát az okos bizalom erősítése. Hinni abban, hogy az emberek általában 
jobbak, mint amilyeneknek látszanak. Hinni abban, hogy több a megtévedt, 
félrevezetett ember, mint a gonosz. Rugalmas nagyvonalúság és ezekhez ha-
sonló magatartások segítenek benneteket arra, hogy a test felületén, a bőrön 
tisztuljon fel minden olyan hatás, amely akár belülről kifelé, akár kívülről be-
felé építi és szépíti kapcsolataitokat a külvilággal.

Szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2634.
Kérdező: FÉLEK!

1. Mi a félelem elleni orvosság?
2. Krisztus szeretet-gyülekezet jó-e? Járjak oda?
3. A nyelvek adományáról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Minden félelem gyökere a halálfélelem. Nem elég megbarátkozni a 
halálfélelemmel, de egyenesen várni és vágyni is kell arra a pillanatra, amit ti 
halálnak neveztek, mivel ez lesz az a pillanat, amikor a végtelen Szeretettel 
színről színre találkozhattok.

Én, Jézus, alig vártam már, hogy mint ember, átlépjek ebből a pokoli 
világból Atyám országába (Máté 17;17).

A halállal mindenki jól jár. Még azok is, akik a legnagyobb gonoszsá-
got követték el, pontosan azért járnak jól, mert minden gonoszsággal minden 
gonosz csak magának árt, hisz az istenszeretőknek minden a javára válik, te-
hát a halálban megszűnik számára a lehetősége annak, hogy tovább ártson 
önmagának. Ezen kívül olyan önismeretre jut mindenki a halálban, amelyben 
képtelen tovább hazugságban élni. Azt pedig már többször hallhattad életed-
ben, hogy mindenkit csak az igazság képes megszabadítani.

Tehát a halál angyalával való találkozást úgy kell várnod, mint Isten 
angyalával való találkozást.  Nem szabad attól  félned,  hogy szenvedés vár 
rád, amelyet nem kerülhetsz el. Hidd el, a halál olyan ébredés, amely feltétle-
nül kifizethető számlát nyújt be mindenkinek. Ha fájdalmak várnak rád, ak-
kor ez fog megnyugtatni:  megérdemeltem,  mivel  magam akartam ezt! Ha 
örök fénybe öltözöl, akkor ezt fogod mondani: minden kegyelem!

 2. Minden olyan gyülekezet, amely az Én szeretetemet szorgalmazza, 
jó gyülekezet. Jó annyiban, amennyiben ezt teszi. De minden gyülekezetben 
vannak és lesznek olyanok, akik csak mondják, de nem teszik. Nem a gyüle-
kezet változtatása az,  ami a lényeg, hanem az Engem, Jézust,  elfogadás a 
fontos. Ez bárhol megvalósítható, ha valaki valóban akarja.

Aki úgy gondolja, hogy gyülekezetek által kerül közelebb Hozzám, az 
téved. Csak a szeretet által lehet Hozzám közelebb kerülni!

3. A nyelvek adományáról már sokszor beszéltek a HANG-könyvek-
ben és más könyvekben. Érdemes vennetek a fáradságot, és elolvasni ezeket. 
Minden HANG-könyvet azért iratok, hogy olvassátok. Hidd el, senkinek sem 
lehet elég az, ha csak a pillanatnyi problémáiban kap bizonyos eligazítást. A 
HANG-könyvek minden válasza mindenkinek lelki épülését szolgálja.
     Megáldalak a NYITOTTSÁG és a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
2635.
Kérdező: SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL!

Hogyan szabadulhatok meg a sátáni energiáktól, zaklatástól?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Természetesen ismerem jelen állapotodat. De kell, hogy neked is ter-
mészetes legyen az, amivel Én, Jézus, gyógyítani szeretnélek téged. Mi ez? 
Az, hogy nemcsak benned élek,  hanem érted élek benned! Ez  azt  jelenti, 
hogy hitedtől függően Én vagyok a te szabadítód!

Döntő számodra az, hogy ne azt tartsd a legfontosabbnak, milyen vagy, 
hanem azt, hogy az Istené vagy.

Most már hiába sopánkodsz amiatt, hogy könnyelműen kitetted maga-
dat kóklerek kezelésének. Mivel ez nem volt tudatos benned, azért nem is fe-
lelhetsz ezért. De az bizonyos már előtted, hogy sokkal jobban kell vigyázno-
tok olyankor, amikor a szellemvilág lényeivel kapcsolatot vesztek fel.

Drága  Gyermekem!  Feltétlenül  van  megoldás!  Én,  Jézus,  vagyok  a 
megoldás!  Te  szeretsz  Engem.  Ha  elhiszed  szavaimat,  amelyeket  János 
14;23-ban olvasol, akkor minden ártó erő támadása lebénul ellened! Egysze-
rűen csak el kell hinned azt, hogy benned élek! Hogyan kell elhinned? Csi-
nálj úgy, mintha elhinnéd! Ez nem megjátszása a hitnek, hanem gyakorlása!

Ha olyankor, amikor ártó erők zaklatnak, elkezded dicsőíteni az Istent, 
akkor ezek az erők hamarosan el fognak kotródni tőled, mert ők nem vállal-
ják azt, hogy okai legyenek az Isten dicsőítésének.

Az első tehát az, hogy nem félni, hanem dicsőíteni! A másik pedig az, 
hogy nem különböző természetgyógyászokat keresni, hanem szeretni azokat, 
akikkel együtt élsz. A tevékeny szeretetnél jobb orvosság nem létezik sebei-
tekre!

Neked nem különböző gyógyászokra van szükséged, hanem Rám, a te 
Jézusodra! Ott toporgok szíved kapujánál. Csak azt kell mondanod: „Jöjj, Jé-
zusom! Járjuk közösen ennek a földi életnek poklát a Mennyországgal, tehát 
Veled  a  szívemben!”  Hidd el,  Én kimondhatatlanul  szeretlek,  és  valóban 
megszabadítód akarok lenni. De csak annyira tudok érted élni, amennyire te 
Értem élsz. A mérce tehát a te kezedben van. Ha az Én kezemben lenne, ak-
kor báb lennél, és nem élő, érző, szerető ember. Bízzunk jobban egymásban!
Megáldalak a BIZALOM és a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2636. 
Kérdező: VÁLASZÚT ELŐTT ÁLLUNK

Magam és barátom nevében kérdezem: milyen életutat válasszunk?
HANG: "Kedves Barátom!

Akit ma Én, Jézus, papnak vagy szerzetesnek hívok, annak egyértelmű-
en tudtára adom ezt.  Akinek nem adom tudtára, az lényegében bárhogyan 
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dönt, ha őszinte szeretet él benne Irántam, akkor mindig számíthat Rám, Jé-
zusára! Döntéséért a felelősséget helyette vállalni nem tudom! Őszinte szere-
tet akkor él benne Irántam, Jézus iránt, ha Értem a házasságot is képes vállal-
ni

Sem a házasélet, sem a cölibátus nem önmagáért van. Mindegyiknek az 
a feladata, hogy Hozzám, Jézushoz, kerüljetek közelebb. Akiben nem egyér-
telmű az, hogy Én hívom nőtlen életre, és mégis azt választja, az inkább az 
élet  könnyebbik oldalán  akarja  élni  életét.  Ebben feltétlenül  csalódni  fog. 
Nincs könnyebb és nehezebb élet. Csak boldog és boldogtalan élet van! Bol-
dog élet az, amely Általam, Velem és Bennem akarja leélni földi életét akár 
nős emberként, akár nőtlenül. Boldogtalan élet az, amely nem veszi fel min-
dennap keresztjét, és nem követ Engem, Jézust! Aki boldog akar lenni, an-
nak a bódultságot kerülnie kell akár házas ember, akár nőtlen. Egyértelműség 
nélkül  ne vállaljátok  a  papi,  a szerzetesi  életet!  Ne áltassátok  magatokat! 
Számotokra a házasélet a természetes életforma. Aki nem ezt választja, an-
nak külön füleket adok a hallásra (Máté 19;12).

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2637.
Kérdező: ÉDESSÉG UTÁN VÁGYOM!

1. Miért szeretem annyira az édességeket?
2. Bőrbetegségemnek mi az oka?
3. Isten adott nekem egy nagyobb feladatot?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szeretet utáni vágy benned az, ami fokozott kívánságot idéz elő 

benned a különböző édességek iránt.
Aki boldog akar lenni, az nemcsak szeretni akar, sőt! Elsősorban azt 

akarja, hogy szeressék. Ez jogos igénye minden szellemi lénynek. De ez után 
nem vágyódni, nem törekedni, hanem meglátni, észrevenni kell!

Igen. Az, hogy téged szeressenek, nem a te dolgod! Ez az Isten hivata-
lához tartozik. Tehát e téren mindig minden rendben van. A gondolkodás-át-
alakítás, amire felszólítottalak benneteket, éppen arra való, hogy felfedezzé-
tek: nem az Istennel van baj! A hiba a ti készüléketekben van, s ezt a hibát 
önismerettel, önfegyelemmel és egészséges alázattal lehet kijavítani.

2. A bőrbetegséged szoros kapcsolatban áll az előbb említett problé-
máddal. A külvilággal közvetlen kapcsolatban álló testfelület és a lélek fel-
színe szinkronban vannak egymással. Aki vállalja azt, hogy ne a  felszínen, 
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hanem egyre mélyebben építse ki kapcsolatát környezetével, körülményeivel, 
annak testén, a bőrfelületen is feltétlenül változás fog végbemenni. Ennek a 
kiépítésnek másik neve az önzetlenség. Tehát nem az, hogy szeressenek, ha-
nem az, hogy te tudj önfeledten élni másokért!

3. Feladataidat főleg a reggeli imáidban kell magadra vállalnod. Tehát 
rendre olyan megszokott,  átlagos,  minden rendkívüliségektől  mentes  úton 
kell elindulnod áldásommal angyalaim társaságában, amely úton szeretetem 
és bölcsességem szerint Én, Jézus, átlagon felüli feladatokba is be tudjalak 
majd kapcsolni.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKVÉEL!"
*******************************************************

2638.
Kérdező: VANNAK KÖRÜLÖTTEM ANGYALOK?

1. Egy benső látomással angyalokat láttam magam körül.
2. A bennem megélt nyugalom Istentől van?
3. Egyes emberről kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Angyalok mindig vannak körülötted. Bár ez a körülötted szó csak a 

ti oldalatokról nézve igaz. Pontosabb, ha ezt mondom: ahol te vagy, ott jelen 
vannak és hatnak is rád angyalaim. E hatás intenzitása fokozódik akkor, ha 
kéred őrangyalod, angyaltestvéreid bátorítását, erősítését, gondoskodását. Az 
angyalaim által közvetített áldásaim akkor tudnak nagyon hatékonyak lenni 
életedben, ha tudatosan kéred erre angyalaimat.

2. A benső béke mindig jele az Én jelenlétemnek benned. De ne külön-
böző kezelésekre, ne különböző személyekre tedd a hangsúlyt, hanem arra, 
hogy Én, Jézus, benned élek boldogító módon. Ha ezt teszed, akkor valóban 
egymásra találtunk!

3. Emberekről általános véleményt nem mondok, mert kivétel nélkül 
minden ember, sőt maga az ördög is, jót, rosszat, egyaránt képes felvállalni.

Testi gyógyulás jöhet az ördögtől is. Sokan lesznek majd, akik, bár sok 
csodát tettek földi életükben, mégis ezt fogják hallani Tőlem: "Sose ismerte-
lek benneteket (Máté 7;23)"!

Légy okos és óvatos!
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2639.
Kérdező: LÁTOMÁSOKRÓL, ÁLOMRÓL
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1. Gyermekeim zöld fényt láttak az égen. Mit jelent ez?
2. Mit jelent a látomás a temetőben?
3. Három álom üzenetét segítsd megfejtenem!

HANG: "Drága Gyermekem!
Én,  Jézus,  most  a  látomásokról  és  az  álmokról  rövid  összefoglalót 

adok.
Tudat alatti világotok nem korlátozódik sem a tér-idő dimenzió által, 

sem a tudatos értelmetek korlátai által. Pontosan ezért nem fordítható le egy 
az egyben az, amit más dimenziók közvetítenek tudatotokba. Gondolj csak a 
közismert Pál látomására, amelyet a damaszkuszi úton élt át. Az Ap. csel.-
ben olvashatod, hogy háromszor is elmondja, és mindig lényegesen máskép-
pen mondja el e látomást!

A látomásoknál - és részben az álmoknál is - a döntő nem a formális 
mondanivaló, hanem az élményé! Amennyiben az élmény Hozzám, Jézus-
hoz, visz közelebb, akkor akár közvetlenül Tőlem, amit médiumom meghí-
vásakor vagy Pál meghívásakor történt, akár angyalaim közvetítésével törté-
nik, olyan gyümölcsöket terem hosszabb távon, amelyek egyértelműen iga-
zolják, hogy csak Tőlem származhatnak.

Mivel csak a gyümölcseiről ismerhető fel az, hogy kitől származik a lá-
tomás illetve az álom, ezért elsősorban nem azt kell kutatnotok, hogy kitől 
ered, hanem azt, hogy mit mond. Tehát a döntő a MIT, és nem a KITŐL!

Van egy olyan szint, amelyben mindenkinek birtokában áll a szellemek 
megkülönböztetésének adománya. Ez a szint a lelkiismeret szava olyankor, 
amikor nagyhatású döntésekről van szó. Soha és senkinek nem adok szívbé-
két olyankor, amikor más emberek benső döntését, az életüket irányító befo-
lyásoló intézkedésekről van szó. Ilyenkor a döntést hozó mindig tudja, hogy 
egyéni érdekeit, vagy mások, az egész emberiség érdekeit szem előtt tartva 
hozta meg döntését.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2640.
Kérdező: BIZTOS JÖVŐT SZERETNÉK!

1. Gyakran bizonytalan vagyok.
2. Problémám a gazdagodás.
3. Szeretnék biztos jövőt előkészíteni családomnak!

HANG: "Kedves Barátom!
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1.  Bizonytalanságod alapja  az,  hogy Velem akarsz  olyan úton járni, 
amely utat te gondoltál ki magadnak. Az nem baj, ha valaki kigondol egy 
életutat, s utána Velem akarja ezt járni. A baj akkor kezdődik, amikor valaki 
minden áron ragaszkodik az általa kigondolt úthoz, és attól tart, hogy Én, Jé-
zus, majd le akarom őt erről beszélni. Megnyugtatlak, ettől nem kell félned. 
Mindaddig veled megyek bármilyen úton, amíg a másoknak nem ártás, a má-
soknak megbocsátás és az a segítő szándék vezérel, amit magadnak is joggal 
elvárhatsz másoktól.

A benső bizonytalanság felszámolásának egyik legjobb eszköze a jó 
reggeli imádság. Tehát nem az akármilyen imádság! 

Jól akkor imádkozol, ha gyermeki bizalommal fordulsz Felém, és így 
kéred élő hittel  a bölcsesség adományát (Jakab 1;5), angyalaim segítségét, 
szerető áldásomat az elinduló napodra.

2. Soha nem az a fontos, hogy kinek mije van, hanem az, hogy amije 
van, azt mire használja! Kétségtelen, hogy a gazdagság óriási leleplező erő-
vel bír. Semmiféle anyagnak, sem aranynak, sem gyémántnak önmagában er-
kölcsi  értéke nincs. Erkölcsi  értéket illetve értéktelenséget mindig csak az 
emberi szív hordozhat. Úgy a jó, mint a rossz, a szívből, tehát az emberi ma-
gatartás törekvésközpontjából ered.

Mindaddig, amíg az előbb aláhúzott mondat tartalmával van tele a szí-
ved, teljesen mindegy, hogy mennyi anyagi javakkal rendelkezel!

3. Mivel téged is csak az igazság szabadíthat meg megkötözöttségeid-
től, ezért meg kell mondanom világosan és egyértelműen, hogy e harmadik 
pontban foglalt kívánságoddal nem értek egyet. Nincs ember a világon, aki 
egy másik embernek, lehet az a világ legcsodálatosabb gyermeke is, jövőjét 
biztosítani tudná! Erre senki nem képes!

Sem a mulandó, sem az örökké tartó életet senki nem biztosíthatja más 
számára. Még Én, Jézus, sem tudtam és tudom ezt megtenni! Ez mindig csak 
KETTŐNK  műve  lehet!  Ebbe  másnak  beleszólása  csak  annyiban  lehet, 
amennyiben Nekem! Tehát amennyiben valaki igényli ehhez a segítséget!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2641.
Kérdező: MEDDIG KELL TŰRNÖM?

1. Egy halott asszony kisördögnek nevezett álmomban.
2. Meddig kell tűrnöm férjem mellett?
3. Nem-et mondtam félálomban egy fehérruhás alaknak.
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te nem vagy kisördög, hanem a mennyei Atyának édes gyermeke 

vagy! Ezt nem elég tudnod, de gyakran gondolnod is kell erre. Igen, mert té-
ged mi mindannyian szeretünk, és nagyon szeretnénk minél több erőt átadni 
neked, hogy szívedben béke legyen akkor is, amikor tűrnöd és szenvedned 
kell. 

Az, aki kisördögnek nevezett, azért nevetett, mert térfának szánta azt, 
amit mondott, és arra is gondolt, hogy te tudsz leleményes is lenni!

2. Aki valóban Engem, Jézust, elfogad Istenének, az szenvedéseimben 
is részesül. Volt úgy, hogy Én, Jézus is, eljutottam tűrőképességem határáig, 
s ekkor mondtam ilyen szavakat: "Meddig tűrjelek titeket (Máté 17;17)?"

Légy okos és leleményes! Te ne feszítsd pattanásig a húrt. A rugalmas 
alkalmazkodás feltétlenül hozzátartozik az igazi szeretethez. Csak akkor, ha 
bűnbe akarnak vinni, akkor kell szilárdan ellentmondanod.

Azok, akik az igazukért harcolnak, gyakran pokollá teszik saját és má-
sok életét is.

3. Amire nem-et mondtál félálomban, azt azért mondtad, mert azt lát-
tad jónak, tehát jól tetted, hogy nem-et mondtál!

Még szólok pár szót unokád betegségéről is. Azt jól teszed, ha imádko-
zol érte. De imádat így fejezd be: "Uram! A Te akaratod szerint gyógyítsd 
unokámat!" Azért kérlek erre, mert Én mindenkit szeretnék meggyógyítani, 
de legtöbbször nem úgy, ahogy a beteg vagy hozzátartozói akarják, hanem 
úgy,  ahogy  Én,  Jézus,  látom  ezt  jónak.  
Tehát ne azt mondd: "Ha akarod", mert Én mindenkit gyógyítani akarok! Ha 
arra kértek, hogy akaratom szerint gyógyítsak, akkor erősödik bennetek is a 
bizalom, és Én is fel tudom gyorsítani gyógyító erőm áradását.

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

2642.
Kérdező: ISTEN SZERETETE CSÖKKENHET?

1. Szeret-e engem a jó Isten?
2. Lesz-e társam ebben az életben?
3. Miért gyűlölnek engem egyesek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, aki az Atyával és a Szentlélekkel EGY vagyok, mindent 

elkövettem földi életem folyamán, hogy megértessem veletek: SZERETET 
AZ ISTEN!

2815.



Szenvedés nélküli szeretet bizonyos értelemben még a mennyek orszá-
gában  sincs,  mert  mindaddig,  amíg  gonoszság  van  a  világon,  a 
SZERETETNEK ez feltétlenül FÁJ!

Ha nem tudnád, hát akkor most tudd meg, hogy te az Isten szeretete ál-
tal létezel!  Ha csak egy pillanatra is nem szeretnélek,  te a nemlétbe esnél 
vissza.

Neked tehát nem azon kell problémáznod, hogy szeret vagy nem szeret 
az Isten, hanem arra kellene törekedned, hogy észrevedd, meglásd, kitaláld, 
miben mutatkozik meg életedben az, hogy szeretünk téged. Pontosan azért 
szólítottalak fel benneteket nyilvános működésem kezdetén arra, hogy alakít-
sátok át gondolkodásotokat, mert meg kell tanulnotok meglátni Isten szerete-
tét életetekben! Ez boldogságotok alapja! Tehát nem Istennek kell megvál-
toznia, hogy szeressen téged, hanem neked, hogy észrevedd Isten feléd áradó 
szeretetét.

Az, hogy vagy, hogy ember vagy, hogy keresztény vagy, hogy a kegye-
lem állapotában vagy, tehát benned van az egész Mennyország, hogy az is-
tenszeretőknek minden javára válik, ezek mind-mind az örömnek, a boldog-
ságnak forrásai benned, csak hinned kell, észre kell venned ezeket!

2. A lehetőséged megvan arra, hogy legyen társad, de ne hidd, hogy at-
tól bármi is megoldódna. Minden állapotszerű társkapcsolatnak olyan nega-
tív hatásai vannak, amelyek legalább annyira nehézzé teszik a földi életet, 
mint a társtalanság, csak más minőségben. A döntő tehát akár így, akár úgy, a 
Velem, Jézusoddal való, élő kapcsolatod! A hangsúlyt feltétlenül erre kell 
tenned!

3. A gyűlölet annak árt, aki gyűlöl! Akit gyűlölet vesz körül, az feltét-
lenül saját javára tudja ezt felhasználni, mivel minden körülmény a Földön 
olyan tükör, amely pontosan meg tudja mutatni azt, hogy hol tartotok a hit-
ben, reményben, szeretetben. Minél nehezebben elviselhetőbb valakinek a je-
len körülménye, annál könnyebb felszítani magában a vágyat az örök haza 
után, annál könnyebb elszakadni minden mulandó értéktől, megkötözöttség-
től.

Ha valóban érdekel, hogy miért  gyűlöl téged valaki, bár nem tartom 
fontosnak ennek ismeretét, de az a legegyszerűbb, ha megkérdezed azt, aki-
ről úgy látod, hogy gyűlöl. De ismétlem! Nem az a lényeg, hogy gyűlöl téged 
valaki vagy sem, hanem az, hogy te ne gyűlölj senkit! A világon még nem 
volt ember, akit annyian és annyira gyűlöltek volna, mint Engem, Jézust, és 
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mégis a legboldogabb voltam a világon! Nincs olyan pillanat, hogy valaki ne 
szidná az Istent, és, bár ez fáj Istennek, Isten mégis maga a BOLDOGSÁG!

Minél  több időt  töltesz  azzal,  hogy örülsz  annak, aminek örülhetsz, 
hogy az Enyém vagy, hogy szeretjük egymást, hogy a Mennyország él ben-
ned, annál kevesebb időd marad arra, hogy bánkódj.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

2643.
Kérdező: KI SZÁMOMRA AZ IGAZI?

1. Mikor találom meg az igazit?
2. A helyes utat járom?
3. Mit tehetek még azért, hogy lefogyjak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Földön nincs igazi! Sem magad, sem mások számára nincs olyan 

ember, akiről azt lehetne mondani, hogy ő az, aki üzembiztosan a boldogság 
honába röpítheti párját. A magány és a társkapcsolat, bár más minőségben, 
de feltétlenül keresztet jelent.

A Földön csak az emberi  szívben lehet Mennyország, de rajta kívül 
semmiképpen. A szívbéke pedig, ami a boldogságnak másik neve, nem attól 
függ, hogy kivel élsz, hanem attól, hogy kiért élsz! Ha azért élsz, akire te-
remtve  lettél,  tehát  Értem,  Jézusodért,  akkor  együtt  járjuk  keresztutadat. 
Amint annak idején cirenei Simon Nekem segített a kereszthordozásban, úgy 
segítek Én neked, ha Értem élsz. Általam megszentelt lesz keresztutad. Nél-
külem boldog soha nem leszel. Legföljebb bódult! Bárki lesz tehát a társad, 
az lesz a legnagyobb kereszted! 

2. Az ÚT Én vagyok, Jézus! Ha fontos vagyok, a legfontosabb vagyok 
számodra,  akkor jó úton jársz. Ha más fontosabb, mint Én, akkor nem jó 
úton jársz. Aki bárkit a világon jobban szeret, mint Engem, Jézust, az nem 
méltó hozzám! Máté 10;37 így értendő.

3. Sok szakértője van annak, hogy miképpen lehet a felesleges testsúlyt 
leadni. Én nem foglalkozom ezzel. Én azzal foglalkozom, hogy hogyan lehet 
valaki boldog. Aki úgy gondolja, hogy testsúlya változtatásával boldoggá le-
het, az feltétlenül csalódni fog. Minden ember csak a szívében élő szeretet 
növekedésével, és nem testsúlyának csökkentésével érheti el azt a szívbékét, 
benső harmóniát, ami már itt a Földön megízleltet valamit a mennyek orszá-
gából.
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Nagyon szeretlek. Engem ez boldogít. Téged sem tud más boldogítani, 
csak szíved szeretete!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2644.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

1. Álmaimban mindig repülök.
2. Meditációkat írok és tartok.
3. Mit jelent e szó: SETÓ?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Vágyaid szárnyakat adnak álmodban, és ezek a felfelé lendítő vá-

gyak arról tesznek tanúságot, hogy nem akarsz földhöz ragadt lenni. Tudat-
alatti világod az örök értékek irányát keresi, és hidd el, e vágyakat angyalaim 
erősítik és táplálják benned. Amire ügyelned kell, az az, hogy vágyaid, legye-
nek még oly szárnyalók is, ne irányítsák el figyelmedet a földi életben megélt 
jelen megszentelésétől. Kellenek a felfelé törekvő vágyak, de sziklára csak az 
épít, aki a földi életének jelenét törekszik megszentelni, vagyis, kerül, amibe 
kerül, a legnagyobb szeretetben megélni.

2. Nagyon okos dolog írni és beszélni arról, ami szárnyakat ad, és ami 
tanúskodásra késztet. Erőszakoskodni nem szabad, de fel kell használnotok 
minden eszközt arra, hogy másoknak is felajánljátok erőforrásaitokat. Nem 
elég elfogadni azt az igazságot, hogy gyújtani csak az tud, aki maga is ég. 
Tudnotok kell azt, hogy gyújtania kell annak, aki ég!

3. Bármikor és bárkitől jön olyan szó, amelynek értelmét nem tudod, 
ne foglalkozz  vele! Tőlem, Jézustól,  mindig értelmes dolgok származnak. 
Csak idődet akarják elrabolni azok a titkokat sejtető jelek, szavak, amelyek 
fölmerülnek benned, előtted. Ami Tőlem jön, az mindig nagyon értelmes és 
átlátszó. Én, Jézus, nemcsak a világ világossága vagyok, de világosan is fo-
galmazok enyéim számára.

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

2645.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Álmomban utaztam valahová, s visszafelé csodálatos módon kaptam 
meg          
          a szükséges útiköltséget. Majd egy furcsa kereszt került a kezembe a 
zse-  
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          bemből.
HANG: "Drága Gyermekem!

Álmod arról tudósít, hogy a te életed megoldását ne csak magadtól re-
méld, mivel egy gondviselő Szeretet vigyázza lépteidet. Nem kell hát aggo-
dalmaskodnod. 
A furcsa kereszt, amely a zsebedből került elő, arra figyelmeztet, hogy En-
gem, Jézust, ne magadon kívül keress, hanem magadban, mert Én ott élek a 
szívedben,  és  mindig szeretettel  figyelek  rád,  ha Hozzám fordulsz.  Tehát 
nemcsak benned élek, de érted élek benned. Vagyis azt szeretném, ha az Én 
boldogító jelenlétemet jobban értékelnéd, ha Én, Jézus, igazi örömforrás tud-
nék lenni már földi életedben is.

Szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2646.
Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK A KÜLSŐMMEL

1. Boldognak szeretném tudni azt, akit szeretek!
2. Elégedetlen vagyok a külső formámmal.
3. Mire akar felhasználni engem az Úr?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A te szereteted nagyon tiszta. A tiszta szeretet a Földön mindig ke-

reszteket hordozó szeretet. Te naponta megtapasztalhatod, hogy a szeretet el-
sősorban nem élvezet, hanem áldozat.

Az természetes, hogy boldog akarsz lenni. Én, Jézus, benned is boldo-
gító módon vagyok jelen, de a földi életben senki nem tud megelégedni az-
zal, hogy csak ő szeressen másokat. Mindenki igényli azt is, hogy őt szeres-
sék.  Nagyon  komoly  gondolkodás-átalakítást  kell  vállalnia  annak,  aki  ki 
akarja tisztítani benső látását ahhoz, hogy meglássa azt a szeretetet, amellyel 
Én szeretem őt. Ezt neked is vállalnod kell, mert téged sem tud senki a vilá-
gon boldoggá szeretni Rajtam kívül.

A boldogság olyan benső béke, amelyet csak Én, Jézus, adhatok meg, 
és adok is annak, aki abszolút Elsőnek vállal Engem az életében. Tehát nincs 
második! Tehát Én mondom meg, hogy ki az, akiért a Földön éled kell!

Az a kisebbségi érzés, amely eltölt, nem csupán hiúsági gyökérből táp-
lálkozik, hanem egy olyan karmikus görcs benned, amellyel meg kell tanul-
nod együtt élni. Ez csak akkor sikerülhet jól, ha megtanulsz  távlatban gon-
dolkodni. Messzire nézzen, aki élni akar! Ez különösen áll azokra, akik ki-
sebbségi érzéssel küzdenek.
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2. Amit te súlyfölöslegnek élsz meg, az egy állandó késztetés számod-
ra,  hogy tevékeny szeretetben  igyekezz  e  súlyfölösleget  csökkenteni.  Volt 
olyan életed, amelyben nagyon büszke voltál a külső formádra. Voltak is cso-
dálóid bőven. Ez úgy hatott rád, hogy szinte a semmivé zsugorodott az Isten-
nel való benső kapcsolatod. Ezért vállaltad a jelenlegi formádat, hogy jobban 
tudd megfelelő helyre tenni kettőnk kapcsolatát.

3. Nem az az érdekes, hogy Én, Jézus, mire akarlak felhasználni, ha-
nem az, hogy te mire akarsz Engem felhasználni! Én feltétlenül arra akarlak 
használni, hogy otthonomat szívedben megtaláljam. Valamikor ezt úgy fejez-
tem ki, ahogy János evangéliumában, a 14;23-ban olvashatod. De ezt csak 
akkor tudom megvalósítani, ha te arra törekszel, hogy otthonodat Nálam, a te 
Jézusodnál találd meg!

Nagyon szeretlek! Hidd el, hogy Én, Jézus, benned érted élek!
                                           Megáldalak 
         SZÍVEM SZERETETÉVEL, BÉKÉJÉVEL, EREJÉVEL!"

*******************************************************
2647.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

Ismerem Jézus tanításának lényegét. De most nem látok tisztán.
HANG: "Drága Gyermekem!

Valóban ismered tanításom lényegét. Valóban a tanításomnak az a lé-
nyege,  hogy soha nem szabad senkinek ártani,  hogy mindig mindenkinek 
szívből meg kell bocsátani, és segíteni kell akkor és ott, ahol erre lehetőséget 
kaptok.

Tanításom lényegéhez tartozik még az is, hogy más boldogtalanságára 
senki nem építheti fel saját boldogságát.

Nálad az egyik komoly probléma az, hogy nyitottságodat nem fegyel-
mezed megfelelően, s így magadnak is, másnak is alkalmat adsz arra, hogy 
ártó erők működni kezdjenek bennetek.

Főleg párkapcsolatok esetében nagyon fontos az,  hogy egyértelműen 
lezárt legyen az, aki már egyszer elköteleződött valakinek. Ha valaki ezt nem 
valósítja meg, akkor sok embernek és természetesen önmagának is nagyon 
pokollá tudja tenni az életet.

A Felém történt nyitottságodnak együtt kell járnia mások felé azzal az 
okossággal és óvatossággal, amely képes tisztán tartani a Velem való nyitott-
ságodat. Velem nem lehet félig kapcsolatban lenni. Lehet kicsit és lehet na-
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gyon, de félig nem lehet. Két úrnak nemcsak nem szabad, de nem is lehet 
szolgálni!

Drukkolok érted! Meg kell értened, hogy a Földön a szeretet nem élve-
zet,  hanem áldozat! Az önzés, amely pillanatnyi élvezet kedvéért másokat 
keresztre feszít, a Sátán világa! A világotok tele van kísértésekkel. Csak az, 
aki tud lemondani, képes hű maradni Hozzám a kísértések idején.

             Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
HOZZÁM KAPCSOLÓDÓ HŰSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
2648.
Kérdező: EGYRE NEHEZEBB A KERESZTEM

1. Egyre nehezebb a keresztem.
2. Természetgyógyászatból nem tudok megélni.
3. Férjem sokat iszik.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A testi-lelki gyötrődések fokozódása ellen végleges megoldást nem 

lehet találni a Földön. Legtöbb ember pontosan azért választja a jelen gondjai 
ellen a bódulatot, mert elviselhetetlennek tűnik számára annak békés elvise-
lése. Pedig hát, a bódulat sehová sem vezet.

Azok a tervezgetések, amelyek az emberi élet természetes folyamatá-
hoz tartoznak, gyakran adnak alapot különböző ártó erőknek arra, hogy ideg-
feszültségeket váltva ki, elkeserítsék életeteket.

Minél nagyobb, minél ijesztőbb a rád váró szenvedés súlya, annál job-
ban kell szűkítened azt a területet, amit át akarsz látni. Ezt valamikor így fe-
jeztem ki: "Elég a mának a maga baja! A holnap majd gondoskodik magáról 
(Máté 6;34)!" Tudnod kell tehát, hogy nagyobb ERŐ, HATALOM az, Aki 
benned van, mint ami rajtad kívül van. A HIT, tehát a szív szeme feltétlenül 
képes meglátni minden rosszban valami JÓT! Ez az Én, a te Jézusod kíván-
sága is veled kapcsolatban!

2. Azt mondod, hogy természetgyógyászatból nem tudsz megélni. Le-
het. De az egészen biztos, hogy szeretetből meg lehet élni! Sőt! Szeretet nél-
kül csak haldoklás, az élettől való menekülés az élet! Élni mindig azt jeleni, 
hogy valamiért, valakiért élni. Aki Értem él, annak feltétlenül meg kell ta-
pasztalnia, hogy Én, Jézus, érte élek benne!

3. Az iszákos emberek nagyon nagy terhet jelentenek környezetüknek. 
Az ilyen emberek kezelése éppen azért, mert ezek az emberek egyértelműen 
embertelen emberek, nagy erőt, bölcsességet, élő hitet és angyalaimmal szo-
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ros kapcsolatot igényel, mivel éppen azt kapcsolják ki életükből, ami ember-
ré tehetné őket.

Reggeli imáidban próbáld megfogalmazni magadnak az Általam sugal-
mazott magatartást. Azt mindenképpen magadba kell vésned, hogy Én ben-
ned élek, és mindent elkövetek azért, hogy az örök élet békéje már most ott-
honra találjon benned.

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

2649.
Kérdező: MISZTIKUS DOLGOK TÖRTÉNNEK VELÜNK

1. Az ufók vitték el leányunkat?
2. A videó elindulhat csak úgy magától?
3. Leányunktól kapunk jeleket?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem ufók vitték el leányodat.  Ő még születése előtt vállalta azt, 

hogy éppen a saját érdekében, de a ti érdeketekben is, csak rövid életszakaszt 
él át a Földön. Mindaz a furcsaság, amelyet életében ti is tapasztalhattatok, 
ebből a döntéséből eredt.

2. Hidd el, hogy Én, Jézus, aki kimondhatatlanul szeretlek benneteket, 
soha nem engedném meg azt, hogy bármi is ártalmatokra lehetne. Az igaz, 
hogy a  földi  élet  poklában nagyon sok szenvedést  kell  vállalnotok,  drága 
gyermekeim, de ezek a szenvedések pontosan azt teszik lehetővé, hogy lelki 
fejlődéseteket ne akadályozzátok. 

Az a benső szabadság, amelyet el kell érnetek, ha részesülni akartok a 
végtelen boldogság örömében, csak kemény szenvedések árán érhető el. Az 
egyik legkegyetlenebb megkötözöttségnek éppen a vérkapcsolat tűnik. Pedig 
az örök boldogságotok érdekében ezt is le kell oldanotok magatokról. Nem 
egymásra, hanem Istenre vagytok teremtve mindannyian. És kikerülhetetle-
nül nyugtalan marad mindaddig szívetek, amíg Bennem, Jézusban, meg nem 
nyugszik.

Gyermeked már sokkal boldogabb, mint lehetett volna bármikor a Föl-
dön!

2. Semmi nem történik csak úgy magától! Amit különlegesnek tarto-
tok, az azért különleges, mert lelki, szellemi hangoltságotok által válik azzá. 
Ne légy babonás! A babonás magatartás az, amikor valaki valaminek olyan 
erőt tulajdonít, amit annak Isten nem adott! A világon minden józanul meg-
okolható. Isten ilyennek teremtette meg ezt a világot. Ma van július 22. Hol-
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napra egyesek különös égi jelenséget jósolnak. Bár nem lesz semmiféle kü-
lönleges égi jel, de bizonyára lesznek olyanok, akik hirdetni fogják, hogy ők 
bizony látták azt a bizonyos keresztet, amiről most beszélnek. Látták? Nem, 
de bebeszélik maguknak, hogy látták. Pedig a józan emberek tudni fogják, 
hogy ezek nem láttak semmi különöset. Ők mégis, akár esküdni is fognak rá, 
hogy láttak! Gyakran így vagytok a kopogásokkal, lépésekkel, zörejekkel is.

3. Leányotoktól kaphattok jeleket, de csak olyan jeleket, amelyek építe-
nek, buzdítanak és vigasztalnak. Más jelek nem jönnek tőle! Nem, mert sok-
kal jobban szeret ő benneteket most, mint szerethetett volna bármikor is a 
Földön.

Engedd el lélekben leányodat! Ez nem annyit jelent, hogy ne gondolj 
rá, hanem azt jelenti, hogy hidd el, jobb helyen van, mint volt a Földön. Ha 
valódi benned a leányod iránti szeretet, akkor nem gyötröd magadat miatta, 
hanem hálát adsz azért, hogy ő már kiléphetett a földi élet poklából, és Isten-
nél van, ahová téged is vár!

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

2650.
Kérdező: JOBBAN AKAROM ISMERNI MAGAMAT!

1. Jól haladok-e?
2. Szeretnék újjászületni!
3. Álmaimról szeretnék véleményt kapni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi élet naponta nyújt különböző lehetőséget arra, hogy különbö-

ző irányba állítsd be magadat. Ezért nem mondhatom meg ma, hogy holnap 
jól haladsz-e. Mindig az irány a döntő. Tehát Értem kell élned, ha azt akarod, 
hogy Felém haladj. A reggeli ima ezt a szándékodat kell hogy erősítse. Az 
esti ma pedig szinte mindig igényel bizonyos pályamódosítást! Visszatekint-
ve az elmúlt napodra, látnod kell, hogy hol tértél el Tőlem, és hogyan tér-
hetsz vissza Hozzám.

2. Az újjászületés a legfontosabb a világon! Aki nem születik újjá, az 
nem mehet be Isten országába (János 3;3)!

Az újjászületésnek az  a  része,  amely a  Szentlélek  műve,  feltétlenül 
megvalósul akkor, ha te megteszed a magad részéről azt,  amit  neked meg 
kell tenned. Tehát egy komoly, bensőséges imában el kell fogadnod Engem, 
Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak. 

2823.



Ezt annyira komolyan kell venned, hogy ez kell legyen életed legna-
gyobb ünnepe, amelyet meg is kell ülnöd, ha havonta talán nem is, de évente 
feltétlenül! Tehát nem elég vágyakozni az újjászületés után, hanem tenni is 
kell érte valamit,  éspedig nem is akármit! Tudatosan el kell fogadnod En-
gem, Jézust, úgy, hogy legalább elvben Nekem kell átadnod életed kormány-
zását! Én, Jézus, alig várom, hogy ezt megtehessem!

3. Álmaid nem a jövődről akarnak informálni, hanem a tudatalatti vilá-
godból olyan képeket vetítenek eléd, amelyek a Tőlem kapott kegyelmi életre 
és ennek az életnek táplálására utalnak.

Okosan teszed, hogy olvasót imádkozol, misét mondasz, de a legfonto-
sabb a te életedben is a gyakorlati, szolgáló szeretet!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
ÚJJÁSZÜLETÉS KEGYELMÉVEL!"

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

2651.
Kérdező: MI LEHET SZÍVÜGYEM?

1. Mit jelent számomra egy kártya, amit kihúztam?
2. Egy kézikönyvért elfogadhatunk pénzt?
3. Lehet szívügyem, hivatásom a munkám?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Semmit nem jelent az említett kártya kihúzása. Hacsak annyit nem, 

hogy a szemtelen szellemek szórakoznak veled.
Az Én angyalaim szoktak adni benső sugallatot, jöhet tőlük valaki által 

mondott, tehát kívülről kapott tanács, de soha nem bízom ködös misztikumra 
azt, ami a ti boldogságotokat érinti.

2.  Nagyon természetes,  hogy lehet  pénzt  elfogadni  könyvekért.  Egy 
könyv megírása munka, fáradság, és olyan felkínálása másoknak, amelyet ha 
akarnak, megveszik, ha nem akarnak, nem veszik meg. Egy könyvre nem le-
het azt mondani, amit Én, Jézus, mondottam, amikor gyógyítani küldtem ta-
nítványaimat az Általam nekik adott erőm felhasználásával: "Ingyen kaptá-
tok, ingyen adjátok!"

3.  Egyetlen  HIVATÁS létezik  a  világon!  A szeretni  tanítás!  Minden 
mást ennek kell alávetnetek, ha el akartok jutni Hozzám! Atyám erre küldött 
Engem, Jézust, a Földre, és Én, Jézus, erre hívlak benneteket. Az lehetséges, 
sőt nagyon jó, ha valaki örömmel, tehát szívesen csinálja azt, ami a munkája. 
De a HIVATÁST, aminek közvetlen és kizárólagos célja az, hogy Hozzám se-

2824.



gítsen másokat, és a munkát, aminek közvetlen célja a földi életben a megél-
hetés, ne keverjétek össze!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2652.
Kérdező: ÁLDATLAN ÁLLAPOTBAN ÉLÜNK. MEDDIG MÉG?

1. Mi váltotta ki nálunk a jelenlegi áldatlan állapotot?
2. Mire számíthatunk a jövőben?
3. Miért fordult el tőlünk a Jó Isten?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A körülményeknek mindig leleplező szerepük, erejük van.  Éppen 

ezért mindenki csak egy ideig tudja áltatni önmagát. Arról soha nincs szó, 
hogy Isten bárkivel szemben is  valaha megváltozna.  Csak arról lehet szó, 
hogy amint nem a Nap, hanem a Föld mozgása hatására van nappal és éjsza-
ka, úgy a ti életetekben is a bennetek történt változások tükröződnek a körül-
ményeitek tükrén.

Akkor állsz be jó irányba, ha körülményeidet arra használod, hogy egy-
re jobban felismerd saját magadat ezek hatására. Nem azt kell tehát figyel-
ned, hogy hogyan hatnak rád körülményeid eseményei, hanem azt, hogy te 
miért reagálsz ezekre úgy, ahogy reagálsz. Az élet nem olyan, amilyennek lá-
tod, hanem amilyennek látod, olyan! Csak így van reményed arra, hogy ki 
tudd bontakoztatni magadból a jót, és le tudd lenyesegetni magadról azt, ami 
káros.

2. Mindig belülről kifelé indul el minden emberi sors, és nem kívülről 
befelé. Azokat a körülményeket, amelyekről nem tehetsz, mindig átjárom ke-
gyelmemmel annyira, hogy jóra, rosszra egyaránt fel tudd használni. Azokat 
a körülményeket pedig, amelyekről tehetsz, pontosan és mindig azért válasz-
tod, hogy meghatározzanak téged. Tehát e téren is mindig rajtad fordul sor-
sod alakulása!

A jövőd tehát a te kezedben van, és nem másokéban! Éppen így, mások 
jövője, lehet az gyermek vagy nagyszülő, nem a te, hanem az ő kezükben 
van! Azért vagytok emberek, szellemi lények, mert átadtam sorsotokat, és bi-
zonyos értelemben Saját sorsomat is nektek!

3.  Az előző két pontban már válaszoltam e harmadik kérdésedre is. 
Vagyis elmondtam, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel, soha sen-
kitől el nem fordulok. Mindig mindenkiben jelen vagyok boldogító módon. 
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De ahhoz, hogy ez a jelenlétem valóban boldogítani tudjon benneteket, nem 
Nekem, hanem nektek kell átalakítanotok a gondolkodásotokat!

Nagyon szeretlek,  és nagyon szeretném átadni  neked szerető szívem 
békéjét (Máté 11;28)!

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

2653.
Kérdező: EGY KÖNYVRŐL

Egy könyvről kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!

Sem könyvekről,  sem személyekről  nem mondhatok  általános  véle-
ményt. Ennek egyszerűen két oka is van. Az egyik az, hogy egy általános vé-
leményből bárki kimazsolázhatja magának azt, amit jónak lát, s esetleg Rám 
hivatkozva csinálhat butaságokat. A másik ok az, hogy minden könyvben, 
minden személy életében van jó és van rossz is. Az általános jó elfedi a rosz-
szat, az általános rossz akadályozza a jónak meglátását.

Tehát, ha akár könyvről, akár személyről olyan konkrét kérdést teszel 
fel, amely kérdésre a válasz nem általánosítható, akkor válaszolok a feltett 
kérdésedre. Pl. jó-e, ha valaki kártyavetéssel keresi kenyerét? Rossz-e, ha va-
laki rózsafüzért imádkozik? Ha egy könyv, esküdözésre szólít fel, vagy azt 
dicséri,  ha  valaki  pénzért  áruba  bocsátja  lelkét,  akkor  pontos  véleményt 
mondhatok ezekkel kapcsolatban. De Én, Jézus, sem propagálója, sem aka-
dályozója nem vagyok általánosságban senkinek és semminek. Minden jóban 
lehet valami rossz, és minden rosszban lehet valami jó!
 Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2654.
Kérdező: JÉZUS ÖRÖME SZERETNÉK LENNI!

1. Mit kíván tőlem Jézus?
2. Mivel szerezhetek örömet Jézusnak?
3. Véleményt kérek magamról!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Semmi rendkívüli kívánságom sincs veled kapcsolatban. Úgy szeret-

lek, ahogy vagy. Örülök örömeidnek, és nagyon szeretem azt, ahogy gondjai-
dat, bajaidat kezeled! Egyetlen kívánságom, de ez nem rendkívüli, az, hogy 
maradj hű Hozzám minden körülményben! Tudatosodjon benned az, hogy 
Én, Jézus, benned élek, és érted élek benned! Mivel Én csak boldogító mó-
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don tudok bennetek élni, ezért nagyon köszönöm neked, hogy így veszel ész-
re Engem magadban, életedben. Az Én hűségemhez kétség nem férhet, tehát 
a körülményeidnek is az Istene vagyok.

2. Hálaadó, dicsőítő imáid nagyon tetszenek Nekem. Nem azért tetsze-
nek, mert Nekem, Jézusodnak, ezekre szüksége volna, hanem azért, mert a 
benned élő Lelkem így tudja jobban tisztítani és Rám irányítani szíved fi-
gyelmét.  Ezek az imák nagyon alkalmasak arra, hogy felismerd,  mennyire 
szeretlek, mennyire széppé, kívánatossá tudom tenni lelkedet a Magam szá-
mára. Jó lenne, ha minden áldott nap volnának hálaadó, dicsőítő imáid!

3. Tudnod kell magadról, hogy semmi vagy Nélkülem, és minden vagy 
Velem! Szeretetem által létezel,  és szereteted által létezem Én is a te szá-
modra. Tudnod kell még azt is, hogy szenvedéseimet és örömeimet egyaránt 
meg akarom osztani veled.

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

2655.
Kérdező: MIT TEGYEK PARTNEREMÉRT?

1. Partneremmel kapcsolatban vannak gondjaim.
2. Magamról kérek véleményt a HANG-tól!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a kettősség, amely benned él, s emiatt nem látod tisztán azt, hogy 

az önlegyőzés vagy pedig a másikon segítés a fontosabb, egyszerűen csinált 
probléma! Igen, mert ha megvilágosodik előtted az, hogy csak magadat kell 
megtérítened,  csak  magadat  kell  megnevelned,  csak  a  saját  szívedet  kell 
rendben  tartanod,  akkor  ennek  természetes  következménye  lesz  az,  hogy 
partnereddel kapcsolatban is mindig tudni fogod, mi a teendőd. Őt sem meg-
térítened, sem megnevelned nemcsak nem kell, de nem is lehet! Egyszerűen 
szolgálnod kell azzal a szeretettel, ami a te szívedet egyre jobban összekap-
csolja Velem.

Te nem tudod őt boldoggá tenni kívülről! Én, Jézus, sem tudok senkit 
boldoggá tenni kívülről! De mindenki boldog lehet Általam, Velem és Ben-
nem, és csak Általam, Velem és Bennem, ha Felém fordul, és befogad En-
gem, Jézust, a szívébe.

Tehát, bár Én vagyok minden teremtett szellemi lénynek a boldogsága, 
de boldogítani csak azt tudom, aki Engem szabadon felvállal! 

2. Lelkiismereteden keresztül mindig tudatom veled véleményemet ró-
lad!  Kimondhatatlan  szeretetemmel  mindig  elfogadlak  olyannak,  amilyen 
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vagy, de benső békémet csak felkínálni tudom neked. A te Irántam való, a 
magadat Nekem felkínáló szereteted az, ami által boldogítani tudlak.

Az nagyon természetes az Én számomra, hogy Én, Jézus, benned érted 
élek. Legyen a te számodra is természetes az, hogy te mindenkor és minden-
hol Értem élsz!

Megáldalak ERŐMMEL, BÉKÉMMEL, HŰSÉGEMMEL!"
*****************************************************

2656.
Kérdező: AZ ÚJJÁSZÜLETÉS ELVESZÍTHETŐ?

1. Újjászülettem, mikor Jézust befogadtam?
2. Lélekkeresztelt vagyok?
3. Elveszíthető az újjászületés?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ígéretet tettem arra, hogy megtörténik az újjászületés abban, aki En-

gem, Jézust, befogad. Ennek a befogadásnak azonban IGAZNAK kell lennie! 
Mivel a fát gyümölcseiről lehet megismerni, így a valóban Engem befogadó 
is csak egy bizonyos idő elteltével élheti át önmagában azt az istenélményt, 
amely számára újjászületését igazolja. Ez az "adj uram, de mindjárt!", nem 
megy.

2. Amíg bárkinek kétsége van afelől, hogy Lélekkeresztelt vagy sem, 
addig nem lehet az, mivel a Lélekkeresztség olyan istenélmény, amely bizo-
nyos karizmákat ad, tehát bizonyos emberi  tulajdonságokat megtisztít,  fel-
erősít az emberek szolgálatára. Ezt észre nem venni, képtelenség!

3. Amit a Zsidó levél 6;4-6-ig olvasol, az csupán elmélet. A gyakorlat-
ban ugyanolyan képtelenség, mint a Lélekkeresztséget észre nem venni.

Az mindig jó, ha imádkoztok egymásért. Ennek az egymásért mondott 
imának nem lehet akadálya az, hogy az, akiért az imát mondjátok, már meg-
halt. Minden imádság, ha szívből jön, mindenkiben növeli a szeretetet, akár a 
Földön él, akár már elköltözött a földi életből. A halál nem lehet akadálya a 
szeretet növekedésének senkiben!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

2657.
Kérdező: KI KELL ÁLLNOM MÁSOKÉRT?

1. Főnöknőmnek tanácsot adtam. Maradjak munkahelyemen?
2. Betegségemnek munkahelyi oka van?
3. Ki kell állnom magamért és másokért?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Felnőtt embernek csak akkor adj tanácsot, ha kéri! A figyelmeztetés, 

az más. Ha úgy ítéled meg, hogy bűnrészes leszel, ha nem figyelmeztetsz va-
lakit kellő időben és kellő módon, akkor figyelmeztetned kell az illetőt. De 
nem azért, hogy hallgasson rád, hanem azért, mert mulasztással vétkeznél, ha 
ezt nem tennéd meg. 

Éppen ezért,  csak azt kell figyelmeztetni,  akiről egyértelmű az, hogy 
tudatlanságban van. Akiről feltételezhető, hogy tud helytelen magatartásáról, 
azt nem kell figyelmeztetni. Mindenki önmagáért felel!

Munkahelyed tükör, amely által helyes önismeretre juthatsz. Ha csak 
azért akarod cserélni e tükröt, mert úgy gondolod, hogy más tükör jobb szín-
ben tüntet fel téged, akkor nincs értelme a munkahely megváltoztatásának. 
Ha azért  akarod cserélni  munkahelyedet,  mert  úgy gondolod,  hogy szíved 
szeretetét nagyobb áldozatvállalások által jobban ki tudod élni más helyen, 
akkor van értelme a munkahely-változtatásnak.

2. Nem a munkahelyed, hanem e munkahelyedhez való hozzáállásod 
az, ami segíti betegséged fölerősödését. Ha nem tudod szabaddá tenni maga-
dat  körülményeidtől,  akkor  valóban  változtatnod  kell  munkahelyeden,  de 
tudnod kell, hogy bárhová mész, mindenütt vár rád az a feladat, hogy szabad-
dá légy körülményeidtől.  Legalább azoktól az eseményektől, amelyek nem 
tőled függenek! Soha nem engedem meg, hogy tőletek nem függő körülmé-
nyek áldozatai legyetek úgy, hogy ez ne válna javatokra!

3. Csak a SZERETETÉRT kell kiállnod! Nem az igazság, hanem az ir-
galom rendjét hoztam el közétek. Az igazság rendjének védelme teszi mindig 
pokollá a világot. A szeretet rendje e fölött áll! E rendben tudom odaajánlani 
nektek az Én békémet, amely nem fegyverszünet, hanem a rend nyugalma az 
egymás másságának elfogadása által. Ezért feltétlenül át tudom adni az Én 
békémet annak, aki Engem, Jézust, valóban elfogad. Aki elfogad Engem, az 
feltétlenül elfogadja önmagát is olyannak, amilyen, mert joggal bízik abban, 
hogy Én képes vagyok olyanná tenni őt, amilyenné szeretném, hogy legyen. 
Aki pedig valóban elfogadja így önmagát, az el fogja fogadni embertársait is 
olyannak, amilyenek, mert tudja, hogy az istenszeretőknek minden javára vá-
lik, tehát ő mindenképpen csak jól járhat!  

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

2658.
Kérdező: LEHETEK MÉG JÓ EMBER?
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1. Munkahelyet kell változtatnom mások érdekében?
2. Miért jöttem pont nőnek a világra?
3. Lehetek még szerető feleség és anya?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ott kell megtalálnod szíved nyugalmát, ahol élsz. Ha ezt megtalálod, 

akkor Lelkem irányítani tud téged úgy, ahogy Én, Jézus, azt jónak látom. De 
a legfontosabb az, hogy itt és most béke legyen a szívedben! Azt a benső bé-
két, amely a földi és égi boldogság másik neve, nem kívülről kapod meg. 
Senki nem kapja meg kívülről! Nem is lehet, mert a kívülről jövő esemé-
nyeknek nem az az Istentől kapott szerepük, hogy boldogítsanak, hanem az, 
hogy önismeretre juttassanak. 

Mivel legtöbb ember nem szívesen jut valós önismeretre, ezért a kívül-
ről jött dolgokat, eseményeket inkább bódításra használja. Sokan egész éle-
tükben azzal foglalkoznak, hogy meneküljenek önmaguk helyes megismeré-
sétől. Kétségtelen, hogy egész életet le lehet így élni! Ha nem lenne halál, az 
lenne a legszörnyűbb dolog a világon, mert lehetetlenné válna a helyes önis-
meret, amely pedig feltétlen feltétele az Isten felé fordulásnak. Emiatt van az, 
hogy szinte minden embert nem erényei, hanem bűnei juttatnak el Isten fon-
tosságának felismeréséhez!

2. Pont azért jöttél nőnek e világra, mert számodra ez az állapot a leg-
alkalmasabb arra,  hogy helyes önismeretre  juss!  Ez  elől  egyszerűen nincs 
módod menekülni! Női voltod nem szerep, hanem állapot! Csak ezen belül 
találhatod meg azt a szerepedet, amit Isten számodra kiosztott. Kétségtelen, 
hogy a nőiességhez kapcsolódik az anyaság szerepe, de e szerepnek nagyon 
széles a skálája. A kalkuttai Teréz anyától a legszerényebb óvónő szerep vál-
lalásáig a legkülönbözőbb anyáskodó szerep megtalálható.

3. Feltétlenül lehetsz feleség is, anya is, de ne ezektől várd benső har-
móniád fel- és kiépítését,  hanem Tőlem, Jézustól,  illetve szíved békéjétől, 
ami egyet jelent Velem. Aki erőlteti a párkapcsolat kialakítását, az általában 
később nagyon megbánja ezt. Aki úgy sodródik bele egy párkapcsolatba, az 
remélheti  azt,  hogy alkalmas eszközt talál  partnerében arra, hogy Hozzám 
akár ő egyedül, akár mindketten közelebb kerüljenek.

Szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2659.
Kérdező: MINDEN JAVAMRA VÁLIK!

1. Egy alkoholista férj is lelkem üdvét szolgálhatta.
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2. Min kell változtatnom viselkedésemen?
3. Szeretnék újjászületni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a nagyszerű meglátás, hogy egy alkoholista férj is szolgálhatta 

lelked fejlődését, azt igazolja, hogy a földi életben elérhető egyik legnagyobb 
gyakorlati igazságra láttál rá! Igen! Mert az, ha valaki nem a körülményei, 
nem embertársai megváltozásától várja szíve békéjét, boldogságát, valójában 
meg is oldotta földi életének legnagyobb problémáját.

2. Adj hálát ezért a kegyelemért! Ez a látás elindított téged abban az 
irányban, amelyet Én, Jézus, mint UTAT, azonosnak mondtam Magammal. 
Aki ezt a belülről kifelé utat megtalálta, az feltétlenül a mennyek országa felé 
vette az irányt. Mi hát ezután a teendőd? Az újjászületés!
          3. Nem elég az, hogy valaki irányt vesz a Mennyország felé, vagyis a 
jó szándék vezeti. Amióta Én, Jézus, megjelentem közöttetek, a mennyek or-
szága felé vezető útnak a HOGYANJÁT is felkínáltam nektek. Aki EZT, te-
hát azt, ahogy az Enyéimnek járniuk kell ezt az utat, tudatosan elfogadta, AZ 
újjászületett!

A nemártás, a megbocsátás, a szolgáló szeretés az az életstílus, amely 
jelzi, hogy már Én, Jézus, élek általad, veled és benned!

Ezt kell reggel imádban elhatároznod, és szeretném ezt este az imád-
ban, mint újjászületettől, számon kérni tőled.

Nagyon szeretlek, és megáldalak ERŐMMEL, BÉKÉMMEL!
*******************************************************

2660.
Kérdező: VÁLLALJAM ITTAS ÉLETTÁRSAMAT?

Elhagyott élettársam az ital miatt. Visszafogadjam?
HANG: "Drága Gyermekem!

Az  ital  által  mindig  a  Sátán  megy élettársadba.  Ha  vállalod,  hogy 
együtt élj bizonyos ideig a Sátánnal, csak akkor fogadd őt vissza. Ha ő vállal-
ja, hogy végleg lemond az italról, akkor nincs problémád. De ebben az est-
ben csupán az ígéret nem elég!

Fontos tudnod, hogy mindenki csak önmagáért felel. Te nem mondha-
tod azt, hogy feladatod őt segítened akkor is, ha elissza az eszét. Senki sincs 
úgy egy másik ember mellé rendelve, hogy ennek nem vállalása a másik em-
bernek rovására mehetne. Ez jelenti azt, hogy mindenki csak önmagáért felel. 
Más az, ha ő kéri, hogy állj mellé. Akkor ezt nem utasíthatod vissza mindad-
dig, amíg ezt komolyan gondolja. De azért ragaszkodni valakihez, mert hátha 
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megtér e ragaszkodás hatására, ez olyan megkötözöttség, amely mások irá-
nyában is megnehezíti lelki, szellemi kibontakozásodat.

Nem embertársaitokhoz,  hanem Hozzám,  Jézushoz,  kell  hűségesnek 
lennetek!  Aki  bárkit  jobban szeret,  mint  Engem,  az  nem méltó  Hozzám! 
Egymásra csak annyiban vagytok teremtve, amennyiben Hozzám kerülhettek 
egymás által közelebb.

Nagyon természetes, hogy általatok is kerülhet Hozzám közelebb bár-
ki, ha ő ezt akarja. De nektek nem az a feladatotok, hogy mások szabad dön-
téseit bármiképpen is egyirányú utcává tegyétek. Nekem, Jézusnak, földi éle-
tem föláldozásába került ennek az elvnek tiszteletben tartása. Volt lehetősé-
gem arra, hogy manipuláljam Júdást,  de nem tettem,  mert  akkor átléptem 
volna szabadságom körét.

Ha az él szívedben, hogy Nekem tartozol azzal, hogy hű maradj ahhoz, 
aki hűtlen lett  hozzád,  akkor vállalnod kell  őt.  De csak Miattam,  és nem 
azért, hogy ő ennek hatására esetleg majd megváltozik. Nem változik meg! 
Mindenki csak annak hatására változik meg, ha belátja, ha saját bőrén azt ta-
pasztalja, hogy ő ezzel jól jár, s ennek elmulasztásával pedig rosszul jár. Itt is 
áll az állítás: csal belülről oldódnak meg a dolgok!

Én, Jézus, mindenképpen veled maradok, amíg te ezt engeded. Hűsé-
gem irántad végtelen. Legyen a te hűséged is ilyen Irányomban!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2661.
Kérdező: SZÜLEIM ELLENZIK SZERELMÜNKET

Elmúltam már húsz éves. Szüleim nagyon ellenzik azt, hogy 
ahhoz az elvált férfihez menjek feleségül, akit szeretek.

HANG: "Gyermekem!
Jelenleg úgy érzed, hogy pokollá teszik számodra otthon az életedet. 

Ez igaz is. A jövőt illetően viszont csak szívedre, fantáziádra hivatkozhatsz, 
s mint tudod, ezek csak ígérik a boldogságot, de alátámasztani nem tudják.

Neked nagyon komolyan el kellene beszélgetned azzal az asszonnyal, 
akitől szerelmed elvált. Tehát a férfi szavát semmiképpen sem szabad kéz-
pénznek venned! Ha beszéltél e férfi gyermekének anyjával, s ezután alapo-
san átgondoltad a helyzetet, akkor, de csak akkor hagyhatsz el érte mindent. 
E nélkül NEM!

Most nem térek ki szüleid, jelenlegi családod helyes vagy helytelen vi-
selkedésének taglalására, mert ezt csak akkor tehetném meg előtted is nyilvá-
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nosan, ha előbb velük ezt megbeszélve, engedélyeznék ezt Nekem, Jézusnak. 
Most tehát csak azt tudom elmondani, hogy neked mi a teendőd, s azt nem, 
hogy nekik mit kellene tenniük.

Gyermekem! Az életed nem kísérleti eszköz! A földi élet nem játék! 
Sem a tiéd, sem azé a férfié, sem a gyermeké, sem a gyermek anyjáé! E téren 
nem érdekes, hogy melyik században él valaki! A földi élet az örök életnek 
előszobája. Nem a földi – ami nincs is -, hanem az örök boldogságod vagy 
boldogtalanságod dől el a te szabad döntésed által.

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

2662.
Kérdező: ÉLETEMET JOBBAN SZERETNÉM RENDEZNI!

1. Életvitelemről kérdezem a HANG-ot.
2. Hogyan tudnám jól kezelni anyámmal a kiélezett helyzetet?
3. A jövőmről szeretnék hallani!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ti hozzászoktatok ahhoz, hogy a rádión, tévén, könyveken keresztül 

megkapjátok, szinte már összeillesztve azokat a kész elemeket, amelyekből 
aztán felépül földi életetek.

Akik vállalják, hogy Velem, Jézussal, véglegesen összekapcsolják éle-
tüket,  tehát  vállalják az újjászületést,  a hitből  élés kockázatát,  vagyis azt, 
hogy elfogadnak Engem, Jézust,  Uruknak, Megszabadítójuknak, azok nem 
kész elemeket kapnak Tőlem, hanem napra lebontott feladatokat.

A Tőlem kapott feladatot legoptimálisabban a reggeli imában tudom 
megmutatni annak, aki időt szán arra, hogy színem előtt átgondolja az elin-
duló napját. A döntő a mit és a hogyan! Tehát át kell gondolnod azt, hogy Én 
mit várok tőled, és azt is, hogy hogyan kell azt megvalósítanod, amit Én tő-
led várok. Az esti imában pedig idő- és szeretet-elszámolást kell végeznie 
annak, aki Bennem helyesen fejődni akar.

2. E második kérdésedre is válaszom az, amit az előbb elmondtam. Eh-
hez csak azt kell még hozzátennem, hogy nem felelsz édesanyádért, és ő sem 
felel érted. Amit ő vagy amit te teszel, azt mindketten saját érdeketekben kell 
hogy tegyétek. Ez nem önzés, hanem önszeretet. Az önszeretet pedig csúcs-
érték! Ehhez kell igazítani mindent! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!

3. Sem múlt, sem jövő nem létezik. Csak JELEN van! A jövővel kap-
csolatban a jelenben tervezgetni csak annyiban szabad, amennyiben ez a je-
lent megszenteli. Ez pedig azt jelenti, hogy szinte kizárólag csak azzal sza-
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bad foglalkoznotok, ha a jövőre gondoltok, hogy hogyan tudnátok jobban se-
gíteni, szolgálni egymást, és nem azzal, hogy veletek mi lesz. Aki elfogadott 
Engem, az tudja, hogy vele csak az történhet, ami javára válik!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

2663.
Kérdező: A SZERELEMRŐL

1. Mely hibáimat kell feltétlenül kijavítanom?
2. Beszélj nekem a szerelemről!
3. Kislányunk megtanul valaha beszélni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Elvileg minden hibádat feltétel nélkül ki kell javítanod! Mivel min-

den rossz egy elrontott jó, ezért az erkölcsi rendben minden rossznak a szere-
tet elrontása a gyökere. Tehát nem arról van szó, hogy minden hibádat külön-
külön javítgasd. Ez túl nagy lelki gyötrelemmel járna! Itt arról van szó, hogy 
minden reggel el kell határoznod magadban, úgy kell elindulnod napi teendő-
id intézésére, hogy megígéred Nekem, mindenkinek jót fogsz akarni, és min-
den gondolatod, szavad és cselekedeted Nekem ajánlod, vagyis Értem fogsz 
élni.

A Velem, Jézussal való kapcsolatotokat nem egyes tettek döntik el, ha-
nem az az elhatározás, az a döntés, hogy állapotszerűen Velem akartok élni. 
Hasonló ez a házassághoz. Az is elsősorban állapot, amely különböző tettek-
ben realizálódik. Így vagyok Én is veletek!

Ha azt  veszed észre,  hogy nyugtalan a szíved,  mert  olyat gondoltál, 
szóltál, cselekedtél, amely megszomoríthatott Engem, akkor bánd meg, és élj 
tovább úgy, hogy ez minél kevesebbszer forduljon elő!

2. Azt kéred, hogy beszéljek neked a szerelemről. Jó, beszélek. Szerel-
mes vagyok beléd! Csak szerelmes Isten létezik! Amikor te azt éled meg, 
hogy valakibe szerelmes vagy, akkor a lelked mélyén egy olyan önfeledt álla-
pot tör utat magának érzelmeid által is a másik felé, akibe szerelmes vagy, 
amely állapot egy örökkévalóságon át jellemezni fog téged Irányomban! Ez 
benned úgy realizálódik, hogy mindenre képes vagy szerelmedért. Az önbe-
csapás tehát nem az, hogy szerelmes vagy, hanem az, hogy akiért, azt az Én 
helyembe helyezed. Ezért csalódni is fogsz. Ha szerelmed benned nem ragad 
le az illetőnél, hanem az Irántam, Értem történő áldozat vállalását is magá-
ban hordja, akkor az érzelmi töltés elmúltával nem történik elviselhetetlen 
csalódás. Különben igen!
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Ez tehát  azt  jelenti  tömören,  hogy amint  Én szerelmes  szerelemmel 
szeretlek benneteket, úgy nektek is szerelmes szerelemmel kell szeretnetek 
Engem ahhoz, hogy valóban boldogok legyetek, vagyis a szívetekben feléb-
redt szerelem elvesztésének félelme nélkül tudjatok élni.

3. Az nem a te ügyed, hogy kislányod majd tud-e beszélni vagy sem. 
Az ő sorsa nem a te sorsod. Neked az a feladatod, hogy tudj szabaddá válni 
tőle, mert csak akkor fogod tudni helyesen szeretni őt. Neked azzal kell tö-
rődnöd, hogy a te szíved békéjét biztosítsd, s ez nem függhet gyermekedtől. 
Ez attól a feladat elvégzésétől függ, amit naponta el kell végezned. Amíg ezt 
nem látod be, addig megkötözött vagy vele, és ez feltétlenül képtelenné tesz 
arra a boldogságra, amire teremtve lettél!

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

2664.  
 Kérdező: A SZENTLÉLEK ELLENI BŰNRŐL

1. Elhunyt nagyapám szólhat-e hozzám?
2. Meggyógyulhatok betegségemből?
3. Mi a Szentlélek elleni bűn?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyapád, aki már sokkal jobb helyen van, mint bármikor és bárhol 

is lehetett volna a Földön, szólhat hozzád. Szólt már eddig is. De nem a mé-
diumomon keresztül, hanem közvetlenül küld olyan gondolatokat, amelyek 
erősítenek, bátorítanak, boldogítanak téged.

2.  Meggyógyulhatsz  betegségedből.  Azt  viszont  tudnod kell,  hogy a 
hangsúlyt a jelened megszentelésére kell tenned. A boldogságod alapja az, 
amit a jelenben szeretetből vállalnod kell. Csak ennek elfogadása által teszed 
lehetővé Számomra azt, hogy olyan feladatot is adjak, amelynek elvégzésé-
hez a testi egészséged szükséges. A testi betegség esetén aránylag kevesebb 
feladat vállalására kell igent mondanod. Csak az, aki e kevesebbet vállalja, 
remélheti, hogy nagyobbra is képes lesz. Ezt jelenti Lukács 16;10!

3. A Szentlélek elleni bűn, vagyis a megátalkodottság egy egész világ-
korszakig  tartó  (tehát  nem  örökké!)  megrögzöttséget  jelent.  Vannak  már 
olyan fordításaitok,  amelyekben világkorszakkal fordítják azt az  időt, amit 
más fordítások egyszerűen másvilágnak fordítanak.

Kétségtelen,  hogy képesek  vagytok  olyan  rosszindulatú  lezártságra, 
amit Szentlélek elleni bűnnek, tehát megátalkodottságnak hívnak. Isten sen-
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kinek sem képes feltörni  szíve ajtaját.  Mindenki csak önmaga képes arra, 
hogy szívét kinyissa, illetve zárva tartsa!

       Mérhetetlenül szeretlek, és megáldalak a 
              NYITOTTSÁG LELKÉVEL!" 

******************************************************
2665.
Kérdező: HŰ AKAROK MARADNI ÖRÖKRE!

Örökké hű akarok lenni Hozzád, Jézusom!
HANG: "Drága Gyermekem!

Nekem, Jézusodnak is, örömömre szolgál az, amikor szívedből hűséget 
olvasok ki. E szó HIT, azon a nyelven, amelyen Én beszéltem, HŰSÉGET is 
jelent. Sőt, elsősorban hűséget! Hűséges tehát akkor vagy Hozzám, ha elhi-
szed, hogy Én, Jézus, a szívedben élek (János 14;23)! Ez nem hangulat, nem 
érzelem elsősorban, bár az is, hanem egy letagadhatatlan valóság! 

Én vagyok a szőlőtő, te a szőlővessző! Csak Belőlem tudod táplálni, 
erősíteni magadban az Én békémet, amellyel megajándékoztalak. Ezért szólí-
talak föl arra, hogy legyél hűséges, legyen benned bizonyosság, hogy szíved 
az Én otthonom, mert csak így tudom számodra biztosítani azt, hogy az Én 
szerető szívem a te otthonod tudjon maradni! Ez az egymásban élés azt jelen-
ti,  hogy Én, Jézus, érted vagyok benned, te pedig Értem élj folyamatosan. 
Akkor élsz Értem folyamatosan, ha a szolgáló szeretet, a megbocsátó szere-
tet, mint két angyal, irányítják gondolataidat, szavaidat, cselekedeteidet.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
*******************************************************

2666.
Kérdező: BÉKÉT VAGY KARDOT JÖTT HOZNI JÉZUS?

Jézus nem békét jött hozni, hanem kardot?
HANG: "Drága Gyermekem!

Amint leveledben kifejtetted, azt Én, Jézus, sugalltam neked. Valóban 
igaz az, hogy azzal a magatartással, amelyet Én tőletek kívánok, kard terem 
azok kezében, akik Ellenem vannak, és természetesen ezt a kardot használni 
is fogják azokkal szemben, akik Engem képviselnek!

Te, csakúgy, mint Én, nem lehetsz soha senkinek ellensége! De neked, 
csakúgy, mint Nekem, feltétlenül lesznek ellenségeid, ha EGY vagy Velem!

Békét adok nektek, az Én békémet adom nektek. De csak akkor, ha 
nem fogtok fegyvert! Mert az, aki fegyvert fog, azért fog fegyvert, hogy ő 
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maga biztosítsa a maga számára a békét, és nem Tőlem várja azt. A világ bé-
kéje ilyen. 

Én nem úgy adom nektek az Én békémet, ahogyan a világ adja, ígéri a 
békét nektek. A világ nemcsak nem birtokolja, de nem is ismeri az Én béké-
met.  A világ csak fegyverszünetet  ismer,  s ezt  mérhetetlen áldozatok árán 
igyekszik biztosítani. De ez a  béke képtelen arra, hogy megnyugtassa a há-
borgó szíveteket. Ez a béke csak arra jó, hogy háborúra készüljetek.

Azért nem lehet az Én békémet két vagy több ember között megterem-
teni, mert ezt nem csinálni kell, hanem Tőlem elfogadni! Aki az Én békémet 
elfogadja, az kiteszi magát annak, hogy bárányként fog élni a farkasok kö-
zött. Egy ilyen élethez nagy bátorság, nagy bölcsesség, nagy óvatosság, tehát 
önfegyelem kell. Éppen ezért az Én békémet csak kevesen fogadják el. Bi-
zony, szűk a kapu és keskeny az út, ami az ÉLETRE vezet (Máté 7;14)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉN BÉKÉMMEL!
******************************************************

2667. 
 Kérdező: MAGA JÉZUS A MEGTISZTULÁS ÚTJA?

1. Ki az én őrangyalom, és mit mond nekem?
2. Jézus útján megtisztulok?
3. Állhatatos szeretnék maradni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Őrangyalod egy olyan Istentől melléd rendelt  szellemi  lény, aki a 

legtökéletesebben tudja közvetíteni feléd az Én szeretetemet. Kérdezhetnéd, 
hogy miért van erre szükség. Erre válaszom az, hogy minden szellem lény, 
tehát ti emberek is, csak egymásba kapcsoltan tudjátok növelni magatokban 
az önzetlenséget, a szolgáló szeretetet, tehát Istentől kapott szerepetek felvál-
lalását,  az  ISTENI ÉLETET! Tehát nem egyszerű közbenjárásról van szó, 
hanem kölcsönös szeretésről! Ezért  vagytok egymáshoz rendelve. Amint a 
Földön is szükség van mindenkinek a másikra, ha becsületesen élni és szeret-
ni akar, a nagy EGÉSZBEN is így van ez. Beszélgess hát őrangyaloddal, kö-
szönd meg neki irántad való szeretetét, és kérd továbbra is e szeretet ölelését.

2. Én, Jézus, vagyok az az egyedüli út, amely egyértelműen a megtisz-
tulás útja. A különböző szertartások csak azokban az emberekben végeznek 
lelki  tisztulást,  akik magatartásukkal  igazolják,  hogy Engem,  Jézust,  mint 
UTAT vállalnak. Tehát a nemártás, a megbocsátás és a segítés magatartását.

3. Benned élek! Az Én erőm a te erőd is. Mindenkor és mindenhol ren-
delkezésedre áll ez az erő annak érdekében, hogy állhatatos tudj maradni. De 
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nem szabad  kétségbeesned botlásaid  miatt  sem!  Én,  Jézus,  irgalmasságot 
akarok tőletek, mert Én Magam vagyok az IRGALOM! Hibáitok, botlásaitok 
fájnak  Nekem,  de  szolgáló,  irgalmas  szeretetetek  által  nemcsak  enyhíteni 
tudjátok e fájdalmamat, hanem az egész Mennyország örömforrásaivá is tud-
tok válni (Lukács 15;7).

Még szólok valamit az Én keresztemről is. Ez valójában küzdőtér volt 
Számomra, amelyen legyőztem a világot, és nem bitófa, amit el kell égetni! 
Amint tisztelettel és szeretettel  megcsókoljátok annak bilincsét,  aki azokat 
Értem viseli, amint földet visznek haza a lelkes szurkolók arról a pályáról, 
amelyen csapatuk győzött, éppen így tiszteljétek az Én keresztemet, mert et-
től csak az ördög és annak csatlósai félnek!

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

2668.
Kérdező: TISZTÁBAN SZERETNÉK LENNI ÖNMAGAMMAL!

1. Mi a feladatom a Földön?
2. Nincs lelki békém.
3. Honnét jöttem? Ki vagyok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Erre a kérdésedre feltétlenül konkrét választ akarsz kapni. Az általá-

nosításokkal nem tudsz mit kezdeni, illetve azokat tudod magad is. Magad is 
tudod, hogy nem szabad soha senkinek ártanod, hogy mindig mindenkinek 
meg kell bocsátanod, hogy segítened kell ott, ahol erre lehetőség kínálkozik. 
Ezeket mind tudod. De te konkrétan szeretnéd tudni, hogy mit kell tenned.

Az első és legfontosabb az, hogy legyen egy olyan reggeli imád, amely-
ben átgondolva az elinduló napodat, befelé figyelve érzed meg, hogy amit 
tenned kell, azt hogyan tudod az Én, a te Jézusod szíve szerint megtenni. Ha 
ezt rendszeresen teszed, akkor megajándékozlak, átitatlak Lelkem örömével, 
békéjével és erejével. Működni fognak benned azok a karizmák, amelyek az 
Én áldásomat fogják közvetíteni mások felé. De ennek alapja az előbb emlí-
tett reggeli ima!

Ha komolyan veszed e reggeli imákat, akkor az esti imáidban feltétle-
nül végezni fogsz olyan  pályamódosításokat, amelyek által még tisztábban, 
még egyértelműbben tudok általad, veled és benned működni.

2. Lelki békéd nem is lehet mindaddig, amíg nem vagy egyértelmű Ve-
lem kapcsolatban. Én is teljesen rendelkezésedre állok. Te sem lehetsz meg-
osztott szívvel EGY Velem! Szó sincs arról, hogy vallásoskodásba bonyo-
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lódj! Nem. Az Én szeretetemben kell feloldódnod olyan párbeszédimában, 
amelyre a HANG első könyvében tanítottalak benneteket.

3. Te is olyan vagy, mint Noé bárkájának galambja. Tőlem indultál el, 
és Hozzám kell visszatérned. El kellett indulnod, mert túlságosan is nagy ön-
tudatod miatt úgy gondoltad, hogy lehetsz másképpen is boldog, mint ahogy 
Én gondoltam. Az előbb említett galamb is azt élte meg, hogy kiszabadult 
egy kalitkából, egy rabságból, de hamarosan rájött, hogy valójában az ottho-
nát hagyta el. Vissza is tért hamarosan. 

Te is azért jöttél le a Földre, mert azt gondoltad, hogy a szellemvilág 
elhagyása által leszel szabad. De az égi honvágy visszahív, s Én, Jézus, már 
most lakóhelyet veszek nálad, hogy te is Bennem találd meg igazi otthono-
dat. Ez az állapot nagy józanságot, higgadtságot, rugalmasságot és alázatot 
kíván tőled.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2669.
Kérdező: MIÉRT A FÖLDÖN KELL VEZEKELNÜNK?

1. Csak magunkon szabad erőszakot venni?
2. Ha vétkezhettünk a szellemvilágban, miért nem javíthatjuk ott ezt 
ki?
3. Az anyagvilág teremtését más szellemekre bízta Isten?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tökéletesen igazad van. Csak magatokon szabad erőszakot venni. 

De ezt nemcsak szabad, hanem kell is! Bizony, csak az önmagukon erősza-
kot vevők remélhetik, hogy övék lehet az Isten országa!

2. Okos kérdésedre a válaszom a következő:
A szellemvilágban volt némi ismeretetek arról, hogy honnan zuhantatok le, 
de nem tudtátok, hogy hová. Miután lezuhantatok, akkor már csak úgy kerül-
hettek vissza - ez a szívetekbe oltott igazságosság követelménye -, ha ez a 
"nem tudjátok" visszafelé is igaz lesz. Ez pedig csak a Földről lehetséges. A 
Földről a "nem tudjátok" a hittel helyettesíthető. Így, aki nem hisz, elkárho-
zik! Mert ahogy nem tudtátok az égben, hogy mi vár valójában rátok, ha nem 
Isten szándéka szerint akartok boldogok lenni, ugyanígy nem tudjátok a Föl-
dön, hogy mi vár rátok, ha hisztek, és Szándékom szerint törekedtek az égbe! 
Bizony,  a  Teremtő  és  a  teremtmények  közötti  igazságosság  nem semmi! 
Odaát a bukás következménye volt a "tükör által homályban látás", itt a Föl-
dön a mennyei boldogság valósága csak "tükör által homályban látás" által 

2839.



lehetséges. Hit nélkül nincs üdvösség. Ott, ahol színről színre látás van, hit 
nem lehetséges.

3. Isten mindenben benne van létbentartó módon! Azt, hogy a terem-
tést, mint folyamatot, Isten hogyan éli és élteti, az nem tartozik a földi élet-
ben kibontakozó szeretetetek körébe. Aki ezt nem veszi tudomásul, akinek 
az Isten oldaláról történő  hogyan fontosabb, mint saját maga oldaláról ki-
munkálandó  hogyanja, az előbb-utóbb feltétlenül szeretetlen lesz, és egyik 
oldalról sem lesz képes sem megtudni, sem megvalósítani azt a HOGYAN-t, 
ahogy élnie kellene ahhoz, hogy örökre boldog legyen!

Örülök kérdéseidnek, és örülök, hogy megnyilatkozhatom benned!
Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"

*******************************************************
2670.
Kérdező: LÁTOMÁSOKRÓL, GYERMEKÁLDÁSRÓL, PÁROMRÓL

1. A Holdban különböző alakzatokat láttam.
2. Egyik leányomnak nincs családja. Miért?
3. Isten nem ezt a házasságot szánta nekem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Holdon, a felhőkben és egyéb helyeken különböző alakzatok je-

lenhetnek meg attól függően, hogy lelketek mélyén milyen gondolatok, szim-
bólumok kavarognak, s akarnak feltörni bennetek. Ezeket a látomásokat ala-
kíthatják jó és ártó erők egyaránt. Ha béke, szeretet és öröm járja át szívete-
ket ilyenkor, akkor angyalaim hatását élitek meg. Ha nyugtalanság jár a nyo-
mában, akkor ártó erők akarnak zavart kelteni bennetek. Ami egészen biztos, 
az az, hogy ami közvetlenül Tőlem, Jézustól jön, az nem szorul különösebb 
magyarázatra. Én nem hagyom soha bizonytalanságban gyermekeimet!

2. Az orvostudomány ma már eljutott arra a fokra, hogy meg tudja álla-
pítani azt, miért nem lehet gyermeke egy házaspárnak. Ehhez nem kell külö-
nösebb égi  csatornát felkeresni. Ha nincs semmi biológiai akadálya annak, 
hogy egy családban gyermek szülessen, akkor is vannak olyan orvosi mód-
szerek, amelyek által születhetnek gyermekek. Ha pedig semmiképpen nem 
születik gyermek, akkor egyértelmű, hogy a házaspárnak olyan szerepe van a 
Földön,  amelyhez  fontos,  hogy ne legyen gyermekük.  A világon egyetlen 
családban sem lett egyetlen családtag sem boldog attól, hogy van gyermek 
vagy nincs!

3. Ha te jósnőkhöz jársz, akkor csak sajnálni tudlak, de segíteni nem 
tudok.  Olyan  nincs,  hogy valakit,  akivel  házasságot  kötöttél,  Isten  neked 
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szánta vagy nem neked szánta! Csak olyan van, hogy az, akivel élsz, hordoz-
za vagy nem hordozza Isten áldását. De ennek semmi köze a házassághoz! 
Ennek Hozzám van köze, ha áldás az élete, és Hozzám nincs köze, ha nem 
fogadja el áldásomat. Szó sincs róla, hogy valaki várna rád! Én várok rád!

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

2671.
Kérdező: TANULNI VÁGYOM!

1. A kapott sugallatokat adjam tovább?
2. Családomat nem sértve szeretnék kibontakozni!
3. Állandó tanulási kényszerem van.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A kapott sugallatokat jó, ha nyilvánosságra hozod, mert csak azok-

kal a sugallatokkal érdemes tovább foglalkoznod, amelyek elbírják a nyilvá-
nosság kritikáját. Erre is áll e mondatom: Amit fülbe súgva hallotok, mond-
játok el a háztetőkről (Máté 10;27)!

2. Nem tudsz úgy követni Engem, Jézust, hogy ne sértenéd családod-
nak azon tagjait, akik nem fogadtak el Engem Uruknak, Megszabadítójuk-
nak. Bizony, valamiképpen mindenkinek, aki Engem követ, meg kell tapasz-
talnia valamit abból, amit így fejeztem ki: Ha Engem üldöztek, titeket is ül-
dözni fognak (János 15;20)!

3.  Akár az iskolában,  akár az életben,  mindenképpen az ÉLETNEK 
kell tanulnod! Az a régi latin közmondás, amely szerint nem az iskolának, 
hanem az életnek tanultok, ez mindenkor érvényes. Nem az tehát az érdekes, 
hogy hol, hanem az, hogy kinek, miért!

A tanulási  kényszert tudnod kell  kezelni,  és nem szabad leállítanod! 
Aki tanulni akar, az feltétlenül nyitott. De meg kell tanulnod, hogy milyen 
irányban érdemes nyitottnak lenned. Szánj rá mindennap pár percet, és be-
széld meg Velem, Jézusoddal, azt, hogy amit tanulsz, hogyan tudnád egyre 
jobban felhasználni arra a szeretni tanításra, amelyre Tőlem megbízatást kap-
tál.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2672.
Kérdező: SZERETNÉK JÓ NEVELŐ LENNI!

1. Gyermekeimet nem neveltem jól.
2. Szeretném jóvátenni, amit eddig vétettem.
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3. Mi a helyes életforma?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Ha egyszer befogadtál Engem, Jézust, az életedbe, akkor már nem 
jelenthet komoly problémát a múltad! Gyermekeid benső világát te nem tu-
dod alakítani. Akkor sem tudtad volna, ha kezdettől fogva szívvel-lélekkel 
Értem éltél volna. E miatt tehát ne bánkódj! Örülj annak, hogy benned élek! 
Örülj annak, hogy te végre Rám találtál. Az az öröm és az a béke, amellyel 
szeretnélek átitatni, egy idő után felkeltik családodban az érdeklődést Irán-
tam. De ez csak akkor lesz lehetséges, ha már nem zavar téged az, hogy ők 
milyenek, és csak arra lesz gondod, hogy a te szívedben az Én békém gyöke-
ret verjen.

2. Én, Jézus, nem jóvátételt kívánok tőled, hanem hűséget! Azzal, hogy 
elfogadtál Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, megszűnt a múltad-
nak minden olyan lelki sebe, amelyet a múltban magadnak okoztál. Engem, 
Jézust, nem az érdekel, hogy milyen voltál, hanem az, hogy itt és most az 
Enyém vagy. Téged se zavarjon az, hogy milyen vagy. Ha az Enyém vagy, 
akkor Én majd gondoskodom arról, hogy Nekem tetszővé formáljalak. Ne 
bánkódj hát a múltadért, hanem örülj a jelenednek és a kettőnk jövőjének!

3. A helyes életforma az, amit a reggeli imáidban fel tudok ajánlani ne-
ked. Kérd minden reggel az Én áldásomat, kérd őrangyalod segítségét, kérd 
magadra az ég áldását. Ha így indítod el napjaidat, akkor a legjobb életformát 
választottad!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2673.
Kérdező: RÓZSAFÜZÉRRŐL, GYÓNÁSRÓL, MEDJUGORJERŐL

1. A rózsafüzér imádságról kérdezem a HANG-ot.
2. A gyónás sűrűségével kapcsolatban kéredezem a HANG-ot.
3. Nálunk nagyon komolyan veszik a Medjugorjei jelenéseket.

HANG: "Kedves Barátom!
Kérdéseidre fordított sorrendben válaszolok. Először tehát Medjugorjé-

ről szólok.
Égi Édesanyátoknak engedélye van arra, hogy abban a korban, amely-

ben éltek,  amikor  annyira  pimaszul  és  gyakorlatilag  annyira  hatékonynak 
tűnő módon dolgozik ellenetek az ősellenségetek, Mária, földi Édesanyám, 
nektek, akik az Én testvéreim vagytok, erőt, bátorítást nyújtson arra, hogy ál-
talatok, veletek és bennetek meg tudjam valósítani a Földön az égi békét!
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Nem könnyű Édesanyámnak vigyáznia arra, hogy minél kisebb félreér-
tések csússzanak bele a szavaiba. A reinkarnációval kapcsolatban nem ellene 
beszélt, hanem nem beszélt. Ha mégis azt hallották ki a látnokok Anyám sza-
vaiból, hogy ellene beszél, akkor ez csak azért történhetett, mert a reinkarná-
ciót összekeveritek a lélekvándorlással.  Amint annak idején Én, Jézus, nem 
hangoztathattam, hogy a Megváltó vagyok, mert  egészen mást értettetek e 
szó alatt,  mint  amit  valójában hordoz (ezért  tettem akkora hangsúlyt arra, 
hogy alakítsátok át gondolkodásotokat!), éppen így ma még megtévesztő és 
erkölcsileg féket föllazító lehet a reinkarnáció általános értelmezése.

Mivel ma nagyon gyarló a szembesülés, és általános a menekülés ön-
magatok elől, ezért tesz Anyám akkora hangsúlyt a gyónásra. Szó sincs arról, 
hogy a szentgyónás, mint szertartás, gyakorisága jobbá tehetne bárkit is! De 
mint külső kegyelem nagyon alkalmas arra, hogy a benső kegyelem tudjon 
utat találni magának bennetek.

Azok, akik komolyan, őszintén és gyakran szembesülnek önmagukkal 
(pl. az esti komoly lelkiismeret-vizsgálatban), semmit nem vesztenek azzal, 
ha ritkán végzik el szentgyónásukat.

A rózsafüzér-imádság  feltétlenül  jó,  ha  a  benne  foglalt  hittitkok  az 
imádság alatt elmélyülnek bennetek. Mivel ma még aránylag nagyon kevesen 
vannak olyanok, akiknek rend van a fejükben, ezért a HANG-könyvekben az 
Általam ajánlott  párbeszédima - amely alatt gondolatban elkalandozni nem 
lehet -csak azoknál ajánlatos, akik legalább ezzel párhuzamosan a fejükben 
is igyekeznek rendet teremteni az evangéliumok alapján.

A HANG-könyvek azért nem tesznek hangsúlyt a rózsafüzér imádko-
zására, mert ezek a könyvek csak egy bizonyos lelki, szellemi fejlődés után 
alkalmasak arra, hogy eligazítást adjanak. Addig, amíg valaki lelkiismeretén 
kívüli  tekintélyre  épít,  tehát  amíg csak másokra  hárított  felelősséggel  tud 
élni, a HANG-könyvek annak nem jelentenek kincsesbányát. 

Pontosan úgy vagytok ezekkel a könyvekkel, mint a Bibliával. Akik a 
Bibliában nem rangsorolnak, mert nincs erre sem antennájuk, sem készteté-
sük, azok arra szorulnak, hogy mások magyarázzák meg nekik, hogy hogyan 
kell értelmezniük a Bibliát. 

Ezek az emberek szinte észre sem veszik, hogy akiknek ilyen értelem-
ben mások magyarázzák a Bibliát, s nem fogadják el, hogy az Én szavaim, 
tehát az evangéliumaiban foglaltak az irányadók, azok pontosan a Bibliára 
hivatkozva egymást marják, s forgácsolódnak szét különböző felekezetekre.
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Én, Jézus, csak belülről,  tehát egy természetes fejlődési szint elérése 
után tudom tovább vezetni azokat, akik Engem, mint UT-at, vállalnak. Akik 
ezt a szintet nem érték el, ha jó szándékúak, akkor a tudatlanságuk menti 
őket.

Szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2674.
Kérdező: ÖSSZEVISSZASÁG VAN BENNEM

1. Különböző szellemi irányzatok összezavartak.
2. Félek, hogy a negatív gondolatok megvalósulnak.
3. Bizonyos kövek, kristályok is félelmet ébresztenek bennem.

HANG: "Drága Barátom!
1. Amikor valaki előtt különböző ételek vannak, és nem tudni, hogy 

ezeket az ételeket hogyan kell fogyasztani, akkor bizony gyomorrontás ve-
szélye fenyegeti az étkezőt.

A meg-megjelenő különböző  szellemi  irányzatok  csak  akkor  válnak 
építő étekké, ha Én, Jézus, az evangéliumok alapján megismert Földre jött Is-
ten, mint boldogító Isten, működhetem bennetek. Ehhez az szükséges, hogy 
az,  aki  boldog  akar  lenni,  fogadjon  be  Engem,  Jézust,  az  életébe  (János 
14;23)!

Nagyon természetes, hogy el kell hinned azt, amit Én tanítottam. Tehát 
el kell hinned, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot (János 16;33), tehát te a 
Győztes oldalán állsz, és semmi sem fog ártani neked, vagyis semmi nem ké-
pes téged Istennek nem tetszővé tenni (Márk 16;18)! Tudnod kell tehát, hogy 
az Istent szeretőknek minden a javára válik! Te pedig, hidd már el, istensze-
rető vagy!

 2. Az nem igaz, hogy a negatív gondolatok bárkinek is árthatnának 
azokon kívül, akik ilyen gondolatokkal foglalkoznak. Tehát mások nem ke-
rülhetnek kellemetlen helyzetbe azért, mert te ostoba gondolatokkal foglalko-
zol. Sem Én, Jézus, sem az Atyám, sem Kettőnk Lelke nem lennénk SZERE-
TŐ Isten, ha a te gondolataid vagy más gondolatai miatt bárki is rosszul jár-
hatna.  Mindenki  csak önmagáért  felel!  Értsétek meg végre,  hogy az igazi 
szeretet elűzi azokat az ostoba félelmeket, amelyek mérgezni akarják számo-
tokra a jelent.

Van őrangyalod! Vannak jó szellemek! Ezek társaságában kellene elin-
dulnod mindennap utadra! De ismétlem! Csak a HITBŐL élők, a Bennem hí-
vők szívében tudok békét teremteni!
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3. A tárgyaknak nincs erkölcsi erejük! Ha azt hiszed, hogy jó sugárzást 
árasztanak, akkor így van, ha azt hiszed, hogy rossz sugárzást árasztanak, ak-
kor úgy van. Ha bármit megáldasz, az csak jó sugárzást áraszthat mindaddig, 
amíg ezt az áldást vissza nem vonod. Ha nem áldottál meg valamit, az csak 
akkor tud negatíve hatni, ha te ezt hiszed. De csak rád tud így hatni. Butaság 
hinni abban, hogy az ember alatti világ hordozhat olyan erőket, amelyeket 
annak Isten nem adott. Aki úgy gondolja, hogy hordozhat, az BABONÁS!

Megáldalak, hogy légy józan, és élő hittel hidd:
MÉRHETETLENÜL SZERETLEK, és BENNED ÉLEK!

*******************************************************
2675.
Kérdező: JÓL SZERETNÉK VALLÁSOS LENNI!

1. Hogyan használjam a gyógyító energiákat?
2. Lélekkeresztelt vagyok?
3. Rádiófelvétellel eleget teszek a misekötelezettségnek
     olyankor, amikor nálunk nincs szentmise?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Hitben kell használnod a gyógyító energiákat. A hívőnek minden le-

hetséges, ami a szeretet körén belül, tehát, ami a lélek fejlődésének érdeké-
ben történik. Olyan különbségtételek, amelyeket te tettél leveledben - reiki-
vel vagy imával vagy mindkettővel -, nem létezik a gyakorlatban. Hitben kell 
élned, és hitben kell szeretned azokat, akiknek segíteni akarsz.

2. Megtért ember vagy! A Lélekkeresztség olyan istenélmény, amely-
ben Lelkem különböző adományokkal, karizmákkal látja el a lélekkeresztel-
tet, hogy Istentől kapott feladatát tanúságtevő formában tudja teljesíteni. 

Te megtért ember lettél! Ebben az állapotodban nagyon fontos, hogy ne 
a vallásoskodás irányában rögzülj le, hanem a gyakorlati szeretet megvalósí-
tását tartsd a legfontosabbnak. Ennek az iránynak legjellemzőbbjét így fogal-
mazhatom meg: "Inkább szeressétek ellenségeiteket!"

3.  Szentmise-hallgatási  kötelezettség nincs  olyankor,  amikor  valahol 
nincs szentmise! Ha szíved azt igényli, hogy rádió vagy magnó közvetítésé-
vel hallgass szentmisét annak érdekében, hogy jobban tudj gyakorlatilag má-
sokat szolgálni, akkor ez, mint külső kegyelem, nagyon jó. De vigyázz! Csak 
ismételni tudom az előző pontban már mondottakat:  Nem a vallásoskodás 
juttat közelebb téged sem Hozzám, Jézushoz, hanem a szeretet gyakorlása!

Amit az általad küldött újságcikk tartalmaz a szentmisével kapcsolat-
ban, az nem felel meg a valóságnak! Halálod óráján nem azt fogják megkér-
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dezni tőled, hogy hányszor és milyen lélekkel vettél részt a szentmisén, ha-
nem azt,  hogy hogyan élted meg Irántam való szeretetből az embertársaid 
iránti segítő, szolgáló szeretetedet (Máté 25;31-46)!

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

2676.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Az adományok közül miben részesültem?
2. Ha (olvashatatlan szó) látok, valami után vágyódom?
3. Mit tehetek egy rákos betegért?

HANG: " Kedves Barátom!
Három kérdésed közül az első kettőre neked kell tudnod válaszolni, és 

nem Nekem, Jézusnak.
A harmadik kérdésedre a válaszom a következő.
Feltétlenül fontos, hogy imáiddal "ostromold" az eget! A hitből jövő 

imának óriási ereje van! Nagyon természetes, hogy nem feltétel nélkül telje-
sül a hitből jövő imátok kérése sem. Az egyértelmű, hogy mindig feltétele 
kéréseitek meghallgatásának az, hogy javára válik-e lelkileg kérésetek telje-
sülése annak, akinek érdekében Hozzám fordultatok.

Azt mindenképpen tudnod kell, hogy a te hited és a beteg hite, ha való-
ban Istenbe vetett hit, feltétlenül lelki nyugalmat ad a betegnek. Olyan hitből 
fakadó ima nem létezik, amely ne hozna békét adó gyümölcsöket! Ha valaki 
minden áron gyógyulni akar testi betegségéből, azzal nem tudok mit kezdeni, 
mert az illető nem tartja szeme előtt a saját lelki fejlődésének fontosságát. Az 
ilyen ember csalhatatlanul csak azt kérheti Tőlem, Jézustól, hogy megtérjen. 
A többi kérésének meghallgatása csak ezután következhet!

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

2677.
Kérdező: MIÉRT KELL FELELŐSSÉGET VÁLLALNOM?

1. Kinek kell a lyukas háztetőt megcsináltatni?
2. Harag van-e a leányomnál?
3. Gyűlölet van-e a fiamnál?

HANG: "Drága Gyermekem!
Kérdéseidet azért hozom nyilvánosságra, hogy mások tanuljanak belő-

le.
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Mindhárom kérdésedben Rám, Jézusra, akarod hárítani a felelősséget. 
Ebbe Én, a te Jézusod, pontosan a te érdeked miatt, soha nem mehetek bele! 
Érted és veled mindent, de helyetted semmit!

Nektek kell  eldöntenetek,  hogy kinek kell  megcsináltatni  a háztetőt! 
Leányodtól  és  fiadtól  kell  megkérdezned,  hogy van bennük gyűlölet  vagy 
sem, és nem Tőlem, Jézustól!

Drága Gyermekem! Attól, hogy Velem, Jézussal, közvetlen kapcsolat-
ba tudtok lépni, nem lesz kisebb a felelősségetek! Legfeljebb nagyobb lesz a 
bölcsességetek és az erőtök!

Azoknak, akik Velem kapcsolatba kerülnek, ezáltal nem a sorsuk lesz 
könnyebb, hanem az erejük lesz nagyobb! Ha valóban hiszel Bennem, Jézus-
ban, akkor Általam, Velem és Bennem meg tudod oldani, sőt csak így tudod 
megoldani azt, hogy a feltett kérdéseidre értelmet és szívet megnyugtató vá-
laszt tudj kapni lelkiismereteden keresztül!

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

2678.
Kérdező: CSALÁDOM JELET LÁTOTT AZ ÉGEN

Mit jelent az, amit családom látott az égen?
HANG: "Drága Gyermekem!

Az említett látomás azt igazolja, hogy nem olyan a világ, nem olyan az 
élet, amilyennek látjátok, hanem amilyennek látjátok, olyan!

Képesek vagytok a legkülönbözőbb formákat, eseményeket, megteste-
sülni vágyó gondolataitokat kivetíteni magatokból, ha benső világotok erre 
késztet benneteket, és ennek tárgyi valóságáról akár meg is esküdtök.

Mielőtt még elérkezett volna az a nap, amelyről írtál, Én, Jézus, ebben 
a HANG-könyvben (2649. kérdésre) előre elmondtam, hogy lesznek olya-
nok, akik szubjetíve látják majd azt, amit maga az, aki magát jövendőmon-
dónak, gyógyítónak tartja, maga is visszavonta, mondván, hogy elmaradt.

Drága Gyermekem! Az ember ilyen! Éppen ezért nagyon fontos lenne, 
ha sokat és behatóan foglalkoznátok azzal, amit Én, Jézus, tanítottam nektek. 
Mert boldogságotok nem azoktól  az  eseményektől  függ, amit  kigondoltok 
vagy láttok, hanem Tőlem, Jézustól, ha arra fogtok törekedni, hogy élő kap-
csolatban maradjatok Velem, aki a boldogságotokhoz vezető ÚT, a boldog-
ságotokat felkínálni akaró IGAZSÁG és a boldogságotokat jelentő ÉLET va-
gyok.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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******************************************************
2679.
Kérdező: NAGY GONDBAN  VAGYOK!

1. Epilepsziás gyermekem nekem a MINDEN!
2. Egy csaló becsapott bennünket.
3. Borzalmas népek vesznek körül bennünket.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Én,  Jézus,  mindent  megtettem  értetek.  Az  életemet  is  odaadtam 

azért, hogy megmentselek benneteket a boldogtalanságtól. Számomra a leg-
súlyosabb gond az, hogy boldogságotokat vagy egymásban, vagy a mulandó-
ságban keresitek, pedig ott ezt nem lehet megtalálni.

Hidd el, hogy beteg gyermeked sem lehet a betegsége miatt boldogta-
lan. Kivétel nélkül minden ember csak attól lehet boldogtalan, amiről tehet. 
És boldog is csak attól lehet, amiről tehet. Ha nem így lenne, akkor minde-
nért az Isten lenne a felelős!

Aki epilepsziás, az általában vallásos is. De ne azért legyetek valláso-
sak, hogy Isten igazodjon hozzátok, hanem azért, hogy ti igazodjatok az Is-
tenhez. Ennek érdekében sokkal több hála és dicsőítő imát kellene mondano-
tok. Te is jelenleg csak azt látod, ami kereszt, ami szenvedés, és nem látod, 
pedig szíveddel, hiteddel láthatnád azokat az adományaimat, amivel eddigi 
életedben megáldottalak.  Lehet  valakinek  bármennyi  pénz  a  zsebében,  ha 
nem tud róla, akkor olyan, mintha nem is lenne. A te szívedben is ott vagyok, 
ott  van az egész Mennyország, de nem látod,  nem is láthatod mindaddig, 
amíg neked a beteg leányod a MINDEN! Csak az lát Engem önmagában, aki-
nek Én, Jézus, vagyok a MINDEN!

2. Kétezer éve figyelmeztetlek benneteket, hogy legyetek okosak, mint 
a kígyó, és óvakodjatok az emberektől. Sajnos, legtöbb ember nem azzal tölti 
az idejét, hogy Rám figyelve Tőlem tanuljon meg élni, hanem valami más 
köti le figyelmeteket, s csak amikor már baj van, akkor jut sok embernek 
eszébe az, hogy jó lenne, ha Isten oldalán állna, illetve ha Isten az ő oldalán 
állna.

Meg kell mondanom, hogy Én, Jézus, csak elmondani tudom nektek, 
hogy hogyan éljetek, de helyettetek nem tudom a ti életeteket élni. Azt vi-
szont meg tudom tenni, hogy ti éljétek az Én életemet. Sőt, csak ennek kö-
vetkeztében találjátok meg szívetek békéjét, nyugalmát.

Amikor felszólítottalak benneteket, hogy gyertek Hozzám, ha fáradtak 
vagytok, és Én megenyhítelek titeket, akkor elmondtam azt is, hogy vegyétek 
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magatokra az Én igámat,  és tanuljatok Tőlem, mert  szelíd és alázatos va-
gyok, s akkor nyugalmat találtok nálam. De Tőlem, a te Jézusodtól, neked is 
tanulnod  kell  szelídséget,  alázatot,  bizalmat,  irgalmat,  hűséget,  szeretetet, 
megbocsátást, és mindazt, ami a te szívedben benne kell hogy legyen, ha En-
gem valóban beengedtél az életedbe.

3. A körülötted lévő földi élet pokla olyan tükör, amelyben meg tudod 
ismerni valódi önmagadat. Nem összetörni kell a tükröt, hanem felhasználni! 
Mindenki számára minden körülmény tükör! Az igazán megtért vallásos em-
ber nem az, aki ezt önmagáról mondja, hanem az, akiről ezt a környezete 
mondja.

Az ellentmondás, hogy a boldog Istennek lehetnek boldogtalan gyer-
mekei. Nem! Amint a gazdag szülőknek csak akkor vannak toprongyos gyer-
mekei, ha ezek a gyermekek hátat fordítottak szüleiknek, pontosan így, ha hi-
szed, ha átéled, hogy benned él a Mennyország, akkor nem lehetsz boldogta-
lan akkor sem, ha valódi pokol van körülötted.

Drága Gyermekem! Nagyon szeretnék segíteni neked! De ehhez feltét-
lenül az kell, hogy ne Engem akarj magadhoz igazítani, hanem magadat Hoz-
zám!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2680. A HANG 27-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

                                        Drága Jézusom!
Levelemre megkaptam üzeneted,  ami éppen akkor jött,  amikor nagy 

szükségem volt a benne üzent bíztatásra.
                                      Édes, Jó Jézusom!

Leírni  sem tudom,  hogy mit  éreztem,  mikor  elolvastam üzenetedet. 
Csak sírtam, sírtam a szívemre szorított, könnyeimmel áztatott levéllel. Sze-
retnék egy dalszöveget idézni: "Együtt így jó, nincs is rá szó, nem lehet pa-
pírra írni, egyszerűen érezni kell. Egy út van, én abban hiszek, a mindent el-
söprő szeretet. A rossz felett győzni fog a JÓ!"

Nagyon  szépen  köszönöm  az  üzenetedet.  ÖRÖKKÉ  HÁLÁS  VA-
GYOK NEKED mindenért:

hogy megszülettem, hogy élek, hogy SZERETHETEK, hogy segíthetek 
ahol és akinek tudok,  hogy megtapasztalhattam a rosszat,  s ebből tanulva 
már csak a JÓT akarom tapasztalni, majd a még jobbat.
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Köszönöm, hogy megmentetted lelkemet, és visszafordítottál Magad-
hoz, hogy segítesz nekem, hogy felajánlhattam magam Neked, hogy elfogad-
tál engem, hogy most már szívemben béke és nyugalom honol, és tudatosí-
tottad bennem: az Istent szeretőknek minden a javukra válik, ha Veled együtt 
élik mindennapi feladataikat, mindig a mára koncentrálva.

Ezt mondom mindenhol, ahol lehetőséget kapok rá. Hála Neked, hogy 
ahol beszélgetek Rólad, ott már tapasztalatokkal, érvekkel is alá tudom tá-
masztani mondanivalómat.
                                         Drága Jézusom!

Köszönöm a rám adott áldásodat is. Mindennap kérni szoktam áldáso-
dat rám, és ezt meg is tapasztalom egész nap, bárhol vagyok.
Nagyon szépen köszönök mindent! Áldott legyen a Te szent Neved és szent 
Lelked!

Nagyon szeretlek, egy gyermeked a sok közül, aki nagyon örül Neked!
                                                                 P. Erzsébet
                                                          1185. Bp. Losonc u.

2681.
Kérdező: TISZTÁN SZERETNÉK LÁTNI!

1. Hogyan szűrhetők ki a hamis szellemek ügyeskedése?
2. Oszlasd el kételyeimet!
3. A bűnbocsánat együtt jár a karmikus görcsök oldásával?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Bevezetőként el kell mondanom, hogy az a problémaerdő, amelyben 

jársz, csak akkor válik átlátszóvá számodra, ha van türelmed megvárni az er-
dőre virradó hajnalt! Tehát nem a te erőfeszítésed eredménye lesz ez az átlát-
szóság, hanem a NAP feljötte. Amíg ez meg nem történik, addig állíts be ma-
gadnak olyan reggeli imára szánt időt, amelyben csak az előtted álló napra 
koncentrálva, a reggeli imáidban, a mit és hogyan kérdésekre igyekezz napra 
koncentráltan válaszolni.

Te sok kérdés tettél fel. Mivel eddig már a 27-dik könyvet diktálom 
médiumomnak, e könyveket azért diktálom, hogy olvassátok. Aki e kérése-
met komolyan veszi, annak alig marad kérdezni valója. Az Én, Jézus, szán-
dékom az, hogy e könyvek révén átitatódjatok - a jelen kor jelen problémái-
val küzdő emberek - az Én világosságommal. 

2850.



Én,  Jézus,  VILÁGOSSÁGUL jöttem e világra.  Azt  teszem lehetővé 
számotokra, hogy mindannyian, akik valóban Hozzám, Jézushoz akartok tar-
tozni, a VILÁGOSSÁG gyermekei legyetek.

1. Evangéliumaim tanulmányozása nélkül maga a római pápa sem tud-
ja kiszűrni az ártó erők ügyeskedéseit jelen világotok kaotikus szellemi ka-
valkádjából. Jelenleg országotokban a KIO (Keressétek az Isten Országát) ta-
nulmány és "Merre menjek" című hittankönyv adnak legjobban eligazítást e 
téren. Sem a csalhatatlanság karizmája, sem a szellemek megkülönböztetésé-
nek adománya nem tölcsérrel fejetekbe öntött megvilágosodás. Egészséges 
alázat és megfelelő tanulékonyság nélkül senki nem képes tisztán látni! Is-
métlem: SENKI!

2. Nagyon szívesen eloszlatom kételyeidet, de ehhez feltétlenül szüksé-
ges a te hozzájárulásod! Ez gyakorlatban azt jelenti,  hogy veled és általad 
mindent, de nélküled semmit! Naponta kérd a bölcsesség adományát (Jakab 
1;5), akkor Általam, Velem és Bennem minden lényeges kérdésben átlátszó-
vá fog válni számodra minden probléma.

3. A bűnbocsánattal nem jár együtt a karmikus görcsök feloldása. Ami-
kor valaki bocsánatot kér, akkor beismerve vétkeit, fájlalja azt, hogy vétett a 
SZERETET ellen. Mint a Nap a napsugárban, úgy vagyok Én, Jézus, benne-
tek, mint Isten a kegyelem által. Ilyen értelemben lehet mondani azt, hogy 
aki a szeretet ellen vét, az Ellenem vét. Nagyon természetes, hogy Én az irga-
lom Istene mindig megbocsátok az Ellenem vétőknek. De ettől az a karmikus 
görcs, amelyet fel kell oldania a földi életében, tehát az, amiért megszületett 
a Földön, még nem oldódott fel. A karmikus gubancok feloldása egy nagyon 
komoly élet-átalakítás vállalásával jár együtt.  Afelé kell  tehát vennetek az 
irányt, amit Pál így fogalmazott meg: "Élek én, de már nem én, hanem Krisz-
tus él bennem!"

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

2682.
Kérdező: VÁROM A TALÁLKOZÁST VELED!

Erőt, bátorságot, békét jelentenek nekem az utolsó vasárnapok.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az erőd és békéd Én, Jézus, vagyok! Nagy öröm számomra, hogy az 
általad említett napokon nagyon át tudod élni a Velem, Jézusoddal való kap-
csolatot, de fontosnak tartom, hogy ez ne csak egyes napokra helyeződjék, 
hanem állandósuljon, mivel Én mindenkor benned élek. Ez az Én életem fel-
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tétlenül tartalmazza azt az erőt, bátorságot és békét, amelyek neked bármikor 
rendelkezésedre állnak.

Nekem,  a  te  Jézusodnak  sok  neve  van.  Az egyik:  ÁLLHATATOS-
SÁG! Igen. Én vagyok az ÁLLHATATOSSÁG! Bennem mindig megtalál-
hatod azokat az  eszközöket, amelyekre szükséged van boldogságodhoz. Én 
csak  boldogítani tudok! Ezért mondhattam: "Jöjjetek Hozzám mindnyájan, 
akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket!" 
Az Én életem bennetek már a Földön képes arra, hogy az örök boldogság 
előízét éreztesse veletek.

Drága Gyermekem! Amikor arra kérlek, hogy vegyél nagyon komolyan 
Engem, akkor ezzel azt is kifejezem, hogy  egyetlenem vagy, és végtelenre 
nyitott benned az a lelki fejlődési irány, amelyet Én fejlesztek benned, és vé-
get nem érően fejlesztek benned!

Azzal, hogy az Én békémet adom neked, az Én boldogságomat adom. 
Ennek teljessége soha ki nem meríthető. Olyan értelemben, mint Én, te Isten 
soha nem leszel, de pontosan azért, mert benned élek, te az állandó megiste-
nülés egyre boldogítóbb állapotát élheted át Általam, Velem és Bennem, ha 
általad, veled és benned élhetek érted!

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

2683.
Kérdező: BŰN A SZEX?

Mi a paráznaság?
HANG: "Drága Gyermekem!

A hatodik parancs ellen az vétkezik, aki a fajfenntartás ösztönét nem 
szeretete kimutatására éli meg, hanem úgy, hogy partnerét tárgynak tekintve 
semmi felelősséget nem hajlandó vállalni a következményekért. Aki így tesz, 
az ezt az ösztönét nem vonta be ilyenkor értelmének és akaratának uralma 
alá. Tehát tudva és akarva mondott le arról, hogy emberhez méltó módon él-
jen ezzel az ösztönével.

Mivel egy ember nem lehet játékszere egy másik embernek, és az ön-
fenntartás ösztöne mellett a fajfenntartás ösztöne az, amely a földi élet fele-
lős vállalását hivatott kifejezni, ezért az Isten az emberi kapcsolatokban nem 
ismer elválást, csak elhagyást. A Szentlélek mindig azzal marad, akit elhagy-
tak! Nem ő az, aki vétkes olyankor, amikor házastársak, élettársak elválnak. 
A vétkes az, aki elhagyta a másikat. Olyan nincs, hogy valaki nem felel kap-
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csolatáért. Az viszont igaz, hogy nem felel senki a másik emberért, csak ön-
magáért! Önmagáért nagyon felel mindenki!

Te azt kérdezed leveledben, hogy mikor mondható egy kapcsolat há-
zassági  kapcsolatnak.  Akkor,  amikor  ezt  egymásnak  nyilvánosan,  mások 
előtt is kijelentitek. Mivel ennek jogi következményei is vannak, ezért kell 
bizonyos hatóságok előtt megtenni ezt a nyilvános kijelentést. Akik hivatalo-
san is  elváltak egymástól, azok leoldották magukról a hatóság előtt tett há-
zassági nyilatkozatuknak jogi következményeit. De ettől nem lettek elváltak. 
Az elválás akkor történik meg, amikor bármelyik fél már lelkileg elhagyja a 
másikat. Ez pedig akkor történik, amikor bármelyik fél tudomására hozza a 
másiknak azt, hogy nem fogja segíteni a másikat abban, hogy Hozzám, Jé-
zushoz,  közelebb kerüljön az elhagyott.  Ennek általában érzékelhető meg-
nyilvánulásai is vannak. Ez nemcsak egyszerű szavakkal történik.

Ha ti elváltatok, s ugyanakkor még többször együtt éltek, akkor még 
nem váltatok el. De ha az, aki elhagyott, már mással kapcsolatot teremtett, s 
te ezután is még néha vele élsz, bár nincs szándékodban helyre állítani régi 
kapcsolatotokat, akkor bizony a paráznaság bűnét követed el, mert felelőtlen-
kedsz! 

Drága Gyermekem! Mivel meglehetősen olvashatatlan írással írtad le-
veledet médiumomnak, ezért ő csak ezt az egyetlen kérdést hozta Elém.

(Biztos vagyok abban, ha egy ország királyának írnátok levelet, nagyon 
ügyelnétek arra, hogy minden szó olvasható legyen.)

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

2684.
Kérdező: MINDENRE MÉLTATLAN VAGYOK

1. Alkalmatlannak érzem magam, hogy használj, Uram!
2. Türelmetlen vagyok.
3. Ha nem bízom magamban, akkor Benned sem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amíg alkalmatlannak érzed magad arra, hogy ÉN, Jézus, megfelelő-

en használni tudjalak, addig lelked mélyén nem hiszel az Én határt nem is-
merő erőmben!

Az nem baj, ha valaki méltatlannak gondolja magát önmagában. Nem 
baj, mert az is! De akárhány nullának is éli meg magát valaki, tudnia kell, 
hogy a nullák előtt Én, Jézus vagyok az EGYES, sőt a HÁRMAS, sőt a HÁ-
ROMSZOR HÁRMAS!
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2. Akiben Én, Jézus, élhetek, az tud várakozni! Aki elvárásokkal van 
mások iránt, az feltétlenül türelmetlenné válik olyankor, amikor várakozásai-
ban csalódik. Az ilyen ember saját boldogtalanságának kovácsa! Csak az, aki 
már csalódott önmagában, csalódott embertársaiban, és csalódott az általa el-
képzelt istenképben, képes arra, hogy helyes módon leváltsa önmagában az 
elvárásait a várakozni tudással.

3. Aki már csalódott önmagában, tehát megtapasztalta, hogy nem olyan 
jó, nem olyan tökéletes, mint eddig önmagáról ezt gondolta, az nem akkor 
tesz jót, ha egyáltalán nem törődik magával, hanem akkor, ha a benne lévé 
JELENLÉTEMRE teszi a hangsúlyt. Ilyen értelemben igaz, hogy aki nem bí-
zik önmagában, az Bennem sem bízik. Aki engedi, hogy éljek benne, az nem 
önmagán kívül fog keresni Engem. Az át fogja élni, hogy Én, Jézus, az ő 
partnere vagyok, hogy ő az Én partnerem. Tehát nemcsak az világosodik meg 
előtte, hogy Nálam nélkül semmit nem tehet, hanem az is, hogy Általam, Ve-
lem és Bennem mindenre képes, ami őt, és természetesen másokat is, építi, 
buzdítja és vigasztalja.

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

2685. 
Kérdező: HELYESEN AKAROK LÁTNI!

1. Nem a harmadik szememmel látok, de látok!
2. Istentől jön az energiám?
3. Volt, amikor nagyon vágyódtam az újjászületés után.

HANG: "Drága Gyermekem!
Ma már csak három kérdésre válaszolok, mivel az eddig megjelent 24 

kötet több mint tizenötezer kérdésre kapja meg a választ Tőlem.
Nagyon természetes, hogy nem szükséges lokalizálnod azt a részedet,  

amellyel látsz. Fontos, hogy befelé figyelő maradj, és találd meg mindig látá-
sod számára a megfelelő kontrollt, ahogy most is megtaláltad.

1. Meg kell mondanom neked, hogy sokkal jobban ki vagytok téve a 
tévedés veszélyének, semmint  gondoljátok! Az Általam veletek együtt vá-
lasztott ALAP az az alázat, mely egyrészt minden gyalázatot vállal a meglá-
tott jóért, másrészt nyitott afelé, hogy jobbal is találkozhat, mint amit most a 
legjobbnak tételez fel. Ha megfelelő érvekkel alátámasztott  jobbal találko-
zik, akkor nyitott ennek elfogadására. Tehát az, aki nem az igazát akarja min-
denáron közkinccsé tenni, hanem azt, amit Miattam, az evangéliumaim alap-
ján alátámasztott érveim hatására elfogadott, az az alázatos. Erre az alázatra 
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tud Lelkem építeni. Meg kell hogy mondjam, nagyon kevés ilyen lélek van 
ma a Földön. Bizony, szűk a kapu és keskeny az út, amely az ÉLETRE ve-
zet!

2. Minden energiának ősforrása az Isten! Minden energia önmagában 
semleges értékű. Erkölcsi értékét az határozza meg, amire felhasználjátok az 
energiákat. Gyakran és fölöslegesen nagy hangsúlyt tesztek a forrásra. Azok 
a hatások, amelyek érnek benneteket, gyökerében, forrásában csak tükör által 
homályban mutatkoznak meg előttetek.  Azért  kell  alázatosaknak lennetek, 
azért kell figyelnetek a gyümölcsökre, azért kell a megfelelő kontroll, tehát 
az evangéliumaim alapos ismerete, azért kell megfelelő rugalmasság, hogy 
időben váltani tudjatok, ha a megtévesztő csapdát állít fel nektek.

3. Nem elég, ha csak vágy él benned az újjászületés után! Neked meg 
kell tenned e téren azt, ami a te feladatod! Tehát tudatosan el kell fogadnod 
Engem,  Jézust,  Uradnak,  Megszabadítódnak.  Ha ez  megtörtént,  akkor  ezt 
rögzítened kell, ünneppé kell magasztosítanod! Nem lehet ennél nagyobb ün-
nep számodra a földi életben! A többi az Én dolgom!

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

2686.
Kérdező: LÁTÁST ÉS ERŐT KÉREK!

Látást és megerősítést kérek!
HANG: "Drága Gyermekem!

Számodra legyen fontos az IDŐ! Ezt az üres tartályt neked kell az Én, 
Jézusod szándéka szerint megtöltened. Legyen időd Rám! Aktív és folyama-
tos időd egyaránt. Aktív időd legyen minden reggel és este. Folyamatos pe-
dig egész életedben. Ez azt jelenti, hogy ne csak Velem kezd és fejezd be 
napjaidat, hanem Értem éld azt meg. Tehát az út és az úti cél egyaránt Én 
szeretnék  lenni  életedben.  Így számíthatsz  arra,  hogy ezzel  az  úttal  járó 
ÉLET, kettőnk élete is egybeolvad.

Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak 
SZÍVEM KIMERÍTHETETLEN SZERETÉVEL!

******************************************************
2687.
Kérdező: A SCIENTOLÓGIÁRÓL

1. A nagy isteni Tervben, mi a szerepe a Scientológiának?
2. Megkaphatóak-e azok az ismeretek világunk más régióiban, amelye-

           et a Scientológia nyújt?
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3. Mit kell tennem ezek után?
HANG: "Kedves Barátom!

1. Ki kell, hogy ábrándítsalak! A nagy isteni Tervben semmiféle tudo-
mánynak nincs fontos szerepe önmagában. A nagy isteni Tervben egyedül és 
kizárólag csak a gyakorlati, élő hitből fakadó, Általam, Jézus által elmondott 
és bemutatott SZERETETNEK van fontos szerepe. Mindaz, ami ezt segíti 
elő, mint eszköz, ettől a CÉLTÓL kapja értékét. Ha nagyon segíti, akkor na-
gyon értékes, ha kicsit segíti, akkor kicsit értékes, ha sehogy sem segíti, ak-
kor egyáltalán nem értékes.

Az eddig elmondottak azt jelentik, hogy aki a scietológiából jó eszközt 
tud faragni magának ahhoz, hogy úgy tudjon szeretni, amint Én, Jézus, taní-
tottam és bemutattam, vagyis úgy, hogy másokat is tanítani tudjon a szeretet-
re, annak értékes ez a tudományág is, aki nem ennek a célnak elérésére hasz-
nálja, annak csupán pótcselekvés, tehát haszontalan időtöltés.

2. Ha más régiók alatt más dimenziókat értesz, akkor tudnod kell, hogy 
más dimenziókban sincs lényegileg más legfontosabb, mint a földi életben. A 
különbség csupán annyi, hogy más régiókban tisztultabb a LÁTÁS, és ennek 
következtében növekszik az öröm vagy a fájdalom, attól függően, hogy köze-
ledtetek vagy távolodtatok a Földön a lényegtől.

3. A fentiekből könnyen kiolvashatod,  hogy mi a teendőd a Földön! 
Szeretetben kell növekedned. Abban a szeretetben, amelyet Én, Jézus, éltem 
elétek! Nem győzöm hangoztatni és ismételni: soha senkinek nem szabad ár-
tani, mindig, mindenkinek meg kell bocsátani, és segíteni kell ott, ahol erre 
lehetőségetek van. Ezt,  mint  utat,  mint törekvési irányt kell  kivétel  nélkül 
minden szellemi lénynek felvállalnia. Aki ezt nem teszi, az objektíve a kár-
hozat útját járja. Szubjektíve csak akkor, ha nem tudatlanságból teszi ezt.
  Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2688.
Kérdező: SOKAN BÁNTANAK. ELÉG, HA IMÁDKOZOM?

1. Sok megaláztatásban volt már részem.
2. Miért bánt másokat az én vallásosságom?
3. Elég, ha sokat imádkozom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi élet poklában nem rendkívüli jelenség az, ha valakit meg-

aláznak. Engem, Jézust, annyira megaláztak, hogy ördöngösnek neveztek. Ez 
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Számomra nem jelentett komoly problémát,  mivel tudtam, hogy ettől  nem 
Én, hanem ők vannak, ők élnek hazugságban.

Soha nem az a lényeges, hogy mások hogyan viszonyulnak hozzád, ha-
nem az, hogy te hogyan viszonyulsz másokhoz. Ne feledd: a jóban az a rossz, 
a rosszban az a jó, hogy minden mulandó!

Azok a megpróbáltatások, amelyeken át kell menned, tulajdonképpen 
levizsgáztatnak téged. Csak nehézségek közepette ismeritek fel, hogy hol tar-
totok lelkileg. A türelem, a szelídség, a megbocsátás, az irgalom, a segíteni 
készség, ezek mind-mind csak akkor érnek valamit, ha terhelés alatt is meg-
állják helyüket. Különben csak üres szólamok!

A megoldást  soha ne keresd magadon kívül.  Vagy magadban tudod 
megtalálni, vagy sehol!

2. Akit a vallásossága miatt bántanak, annak meg kell vizsgálnia, hogy 
vallásossága felszínes csupán, vagy komoly lelki tartalommal rendelkezik. 

Az igazi, tehát a helyes módon vallásos ember az mindig Istent és em-
bert szerető ember. Tehát nem az a helyes módon vallásos, aki sokat imádko-
zik, sem az, aki magát annak tartja, hanem az, akiről mások azt mondják, 
hogy valóban szeretetet áraszt maga körül.

Az a vallásosság, amely csupán imában és szertartásokban merül ki, 
idegen Tőlem, Jézustól! Az ima, böjt, szertartások, ezek mind csak eszközök 
csupán arra, hogy a szeretetben növekedni tudjatok! Döntő tehát a MAGA-
TARTÁS!

3. Amit eddig elmondottam, elég világos már előtted, hogy az az ima, 
amely Istent akarja megváltoztatni, semmiképpen sem nevezhető elegendő-
nek arra, hogy szebb legyen az életetek! De ha arra használjátok fel imáito-
kat, hogy ezek által ti  változzatok meg, ti legyetek egyre jobbak, akkor az 
ima nélkülözhetetlen ahhoz, hogy szebb, jobb, békésebb legyen az életetek!

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

2689.
Kérdező: KÓRHÁZI ÁGYON VAGYOK

Kórházban fekszem. Nem tudok lábra állni segítség nélkül.
HANG: "Drága Gyermekem!

Mindenkinek van egy elképzelése önmagáról, és amikor ez az elképze-
lés nem valósul meg, akkor fájdalmasan azt szoktátok mondani, hogy ember 
tervez, Isten végez. Sajnos, ennek a fordítottja az igaz.
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Isten  rólad  is  azt  tervezte  el,  hogy lakást  fog  venni  benned  (János 
14;23). Jól értetted: A boldog Isten akar benned lakást venni, vagyis boldog-
gá akar téged tenni! Vagyis meg akarja láttatni veled, hogy boldog vagy Őál-
tala!  A boldogság nem azonos a fájdalommentességgel! Vannak emberek, 
akik alig állnak a lábukon a fájdalomtól, de mert csatát nyertek, boldogok!

Neked tehát tudnod kell, hogy a Győztes oldalán állsz, és a földi élet 
csatájában  akármennyi  sebből  is  vérzik  a  szíved,  lelked  mélyén  mégis 
Mennyországot hordozol, ha hiszel Bennem, Jézusban. Azt soha nem mond-
tam, hogy boldogok azok, akik jól érzik magukat, de azt  igenis mondom, 
hogy aki Bennem hisz, az átveheti Tőlem azt a szívbékét, amelyre teremtve 
lettetek (Máté 11;28).

Korlátozva vagy mozgásodban. Ha csak azt  látod, hogy mit nem te-
hetsz meg, akkor nem tudok segíteni rajtad. Ha azon gondolkodsz, hogy mi 
az, amit megtehetsz Értem, magadért, másokért, akkor nagyon tudlak segíte-
ni.

Az egészen biztos, hogy Én, Jézus, soha senkit el nem hagyok! Veletek 
vagyok mindennap a világ végezetéig, és utána is! Isten ezt tervezte el veled 
kapcsolatban is. Isten tervez, ember végez! Te is és Én is annak örülnénk, ha 
úgy végeznél, ahogy Isten tervezte rólad Velem kapcsolatban. Minden azon 
múlik tehát, hogy vállalod vagy nem vállalod a gondolkodásod átalakítását.

Nagyon szeretlek! Megáldalak ERŐMMEL, BÉKÉMMEL!
*******************************************************

2690.
Kérdező: MIÉRT NEM SEGÍT AZ IMÁDSÁGOM?

1. Sok külső és belső negatív erő hat rám.
2. Sokat imádkozom, de nem változik a gondolkodásom.
3. Miért nem tisztul, nyugszik meg a lelkem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Negatív energia önmagában nem létezik. Minden energia, tehát min-

den erőáramlás alkalmas jóra is, rosszra is. Minden attól függ, hogy ki és ho-
gyan áll  hozzá.  Akiben Én,  Jézus,  élek,  annak okozhatnak  fájdalmat  ártó 
erők, vagyis ártó szándékkal dolgozhatnak gyűlölködő szellemek, de ezek az 
ártó erők csak azoknak ártanak, akiktől származnak. Rosszat tudnak szándé-
kolni az Enyéim számára a gonosz szellemek, de az Enyéim soha nem járhat-
nak rosszul!
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A legnagyobb gonoszság a Földön kétségtelen akkor történt,  amikor 
Engem, Jézust, keresztre feszítettek. De még ez a gonoszság sem ártott, ha-
nem használt Nekem (Lukács 24;26)!

2. Amíg valaki imaszövegek által akarja átalakítani gondolkodását, ad-
dig nem sok reménye lesz arra, hogy ez meg is valósuljon. De ha valaki pár-
beszédimával fordul Hozzám, az feltétlenül el fog indulni a gondolkodás-át-
alakítás útján. Ezt az imaformát bővebben kifejtettem a HANG első köteté-
ben. Aki nemcsak beszél Hozzám, de vállalja azt, hogy Én, Jézus is beszél-
jek hozzá, az feltétlenül meg fogja tapasztalni azt, hogy az Én szavaim te-
remtő erőt hordoznak, és feltétlenül át fogja tudni élni azt, ami őt építi, buz-
dítja, vigasztalja.

3. Ha majd azt éled át, hogy nem az a legfontosabb, hogy milyen vagy, 
hanem az, hogy az Enyém vagy, akkor tisztulni fog szíved szeme, és át tudod 
venni Tőlem az Én békémet (Máté 11;28)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak BÉKÉM ÖRÖMÉVEL!"
*******************************************************

2691.
Kérdező: LEHETEK BOLDOG A FÖLDÖN?

Lehetek boldog valaha azzal a házas emberrel, akit szeretek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Három tömör gondolatot kínálok fel neked. Az egyik az, hogy csak és 
kizárólag az igazság szabadíthat meg téged is minden olyan megkötözöttség-
től, narkotikumtól, amely miközben boldogságot ígér, bódultságot követel. 

Ez az igazság Én vagyok! Tehát Én, a Földre szállt Isten, Magamat kí-
nálom fel neked arra, hogy megszabadítsalak megkötözöttségeidtől. Tudom, 
hogy neked most nem Én vagyok a fontos, hanem az, hogy Én is azon le-
gyek,  amit  te  a  legfontosabbnak tartasz.  Tudom,  hogy te  nem lemondani 
akarsz Értem valamiről, valakiről, hanem fel és ki akarod használni befolyá-
somat, vagyis hogy tegyek meg mindent a te vágyad, a te akaratod megvaló-
sítása érdekében.

Ha nem az Én, a te Jézusod vágyán dolgoznék érdekedben, akkor való-
jában nem is szeretnélek téged. Te most, ha hiszed, ha nem, azt kívánod Tő-
lem, Jézustól, hogy ne szeresselek. Azt kívánod a Szeretettől, hogy ne szeres-
sen! Ez egy olyan ördögi kívánság, amelynek földi életemben is mindenkor 
ellene mondottam!

2. Senki boldogsága nem épülhet más vagy mások boldogtalanságára. 
Maga az egész család, amelyet az a férfi képvisel, egy örökös rés lenne azon 
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az alapon, amelyre te építeni akarod kettőtök jövőjét. Ezen a résen szinte ál-
landóan maga a pokol, mint átok, áradna rá életetekre, és nincs az az Isten, 
aki ezt meg tudná akadályozni, mivel Istennek is véget ér a szabadsága ott, 
ahol a tiétek kezdődik!

3. A mulandó földi élet igazi vonásait csak az láthatja meg, aki azokat 
az örökkévalóság szemüvegén át szemléli. "Mi ez az örökkévalósághoz ké-
pest?" E kérdést kell feltenned minden döntésed előtt. Csak olyan döntéseket 
szabad hoznod, amelyek a halálod óráján boldogítani fognak. Megdöbbennél, 
ha tudnád, milyen közel van a halálod órája!

Drága Gyermek! Az ÉLET megnyerése feltétlenül életelvesztéssel jár!
Boldog csak az lehet, aki úgy talált otthont Nálam, hogy Én, Jézus, ott-

hont találhattam nála. Mindaz, ami nem ezt célozza, nem ezt szorgalmazza, 
az csak hiúságok hiúsága!

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

2692.
Kérdező: MIÉRT JÁRNAK MINDIG ROSSZUL A JÓK?

1. Miért használják ki mindig a jókat?
2. Férjemet operálni fogják. Féltem őt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Naponta kell kérnetek a BÖLCSESSÉG LELKÉT! Naponta kell kér-

netek a bölcsesség adományát (Jakab 1;5)!
Két fegyvert nagyon fontosnak tartok ahhoz, hogy azokat, akiket bárá-

nyokként küldök a farkasok közé, e két fegyver védelmezze. Vagyis, hogy 
csak felhasználni engedjétek magatokat, de kihasználni nem! E két fegyver: 
legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az emberektől. Tehát az okos-
ság és óvatosság az a két fegyver, melyeket mindig készenlétben kell tartano-
tok, ha azt akarjátok, hogy gyümölcstermő legyen lelki életetek. Csak e két 
fegyvert tudatos használata által tudom biztosítani bennetek azt a szívbékét, 
amelyet a világ nem adhat, de el sem vehet tőletek.

2. Te befogadtál Engem, Jézust,  az életedbe. Tehát csak jól járhatsz, 
bármi is történik férjeddel. Ő csak jól járhat, ha Engem befogad. Ha valaki 
nem fogad be Engem, Jézust, akkor bármi történik vele, csak rosszul járhat. 
Boldog csak az lehet, aki tud a szívével látni. A szív szeme a HIT! A hívő-
nek minden lehetséges! Aki nem hisz, az kilépett abból a körből, amelyen 
belül át tudom adni erőmet, békémet, boldogságomat az ott maradottaknak. 
Ez jelenti azt, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek!
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          Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
BIZALOM és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2693.
Kérdező:  EGY  RÉMÁLOMRÓL,  KLÓNOZÁSRÓL,  REINKRANÁCIÓ-
RÓL

1. Álmomban vér folyt a tévéből.
2. Az ember klónozásáról kérdezem a HANG-ot.
3. A papság nagy része nem hisz a reinkarnációban.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az említett álom a te részedre azt jelzi, hogy nagyon komolyan kell 

venned, és mindenkinek komolyan kell vennie a tévé szerepét. A tévé na-
gyon alkalmas arra, hogy egészen intim kapcsolatot hozzon létre a nézőjével. 
A tévé által házhoz megy, a szobádba megy be a nagyvilág! E világot olyan 
közel engedheted magadhoz, amilyen közel csak akarod! Úgy vehetsz át ettől 
bármit, hogy ezért neked semmit nem kell adnod (a tévé fizetési díján kívül). 
Úgy hat rád erkölcsileg, ahogy akarod, s ugyanakkor te semmiféle erkölcsi 
hatással nem tudsz lenni rá!

Az álmodban látott vér azt az erkölcsi életet szimbolizálja, amely felé-
tek árad a tévéből.

2. Az erkölcsi rendben, tehát a kegyelmi rendben, nem lehet két szelle-
mi lény azonos felelősséget hordozó. A mulandóság tengelyén soha nem fo-
roghat az örökkévalóságra teremtett ember. Ha a gyakorlatban meg tudna je-
lenni a klónozott ember, akkor úgy indulna el a Földön örökké élni képes 
ember, hogy véglegesen megszűnne számára a mennyek országa. Tehát csak 
boldogtalanságra született lények népesítenék be a Földet.

Az az Isten, aki az ég madarait, a mezők virágait is vigyázza, soha nem 
engedné meg, hogy az Ő képére teremtett szellemi lény bármelyike is csak a 
földből és földért élő, Istent soha nem látható vergődésnek legyen kiszolgál-
tatva.

Az Én, Jézus, kijelentésem, mely szerint az ÉLET megnyeréséhez elvá-
laszthatatlanul hozzátartozik a földi élet elvesztésének gyakorlati megvalósu-
lása, megvalósítása, örökké érvényes marad!

3. A reinkarnáció tanának elfogadása nem tartozik elválaszthatatlanul 
az üdvösségetek biztosításához. Ha valaki e nélkül is képes feloldani önma-
gában és másokban a földi élet nehézségeiből adódó problémákat, ám tegye!
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A reinkarnációval kapcsolatban nem az a lényeg, hogy elfogadja valaki 
vagy sem. A probléma olyankor keletkezik ezzel kapcsolatban, amikor valaki 
a saját nézetét szeretetlenül kezdi képviselni. Ez Részemről soha nem enged-
hető meg!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2694.
Kérdező: VALAKI ÁLLANDÓAN KÍNOZ

Egy borzalmas lény kínoz, mióta valakit meggyógyítottam.
HANG: "Drága Gyermekem!

Rosszat tesz veled a Rossz, és te jót teszel mással. Szenvedtet téged a 
Gonosz, és energiád könnyít mások szenvedésén.

Egy magaddal hozott karmikus görcs feloldásának fájdalmát kell elvi-
selned, amelynek gyökere egy valamikori tudatos kiszolgáltatottságod a Go-
nosznak. Bizony, a Földön leélt életek mehetnek rá, míg sikerül leoldania va-
lakinek önmagáról egy valamikor tudatosan vállalt gonosszal történő kapcso-
latot. 

Te most egy kettősséget élsz meg. Egyrészt szenveded a rosszat, más-
részt áldás lehetsz másoknak. Valamikor Nekem, Jézusnak is ezt kellett vál-
lalnom, csak hozzád mérten nagyban, önként és ártatlanul, minden ember ja-
vára.

Egyetlen gyógyszert tudok ajánlani, bár ez első hallásra számodra kép-
telenségnek tűnik. Rendszeresen hálát kell adnod ezért a karmikus görcsért. 
Ez feltétlenül meghozza az általad várva várt eredményt.

Arról szó sem lehet, hogy károdra válhat az, ha valakinek jót teszel. 
Minden jó áldásként hull  vissza rád. Az az  átok tehát,  amit  annyira szen-
vedsz, már születésed előtt történt tudatos vállalása annak, hogy az előző éle-
teid egyikén hozott  tudatosan vállalt  rosszat leoldd magadról, s ne kelljen 
többé megjelenned itt, a földi élet poklában.

Jelen életállapotod nem lehet akadálya annak, hogy elfogadj Engem, 
Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak. Ezt meg kell tenned ahhoz, hogy lélek-
ben újjászületve magadban tudd hordani a mennyek országát. Így és csak így 
lesz az Én erőm a te erőd, az Én örömöm a te örömöd, az Én szabadságom a 
te szabadságod.

Én, Jézus, valóban legyőztem a világot! A benned és rajtad lévő szen-
vedő világot is! Először hinned kell, hogy a Győztes oldalán állsz, utána ezt 
meg is fogod tapasztalni. De ismétlem: valamikori rossz döntésedet csak ak-
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kor tudod leoldani magadról, ha vállalsz Engem szenvedéseiddel, szenvedé-
seimmel együtt.

A földi élet mindenkinek kereszt.  E kereszt nemcsak kisebbítés által 
válhat leviselhetővé, hanem az erő növekedése által is! Ha rálátsz erre szí-
veddel, vagyis elfogadsz Engem, akkor a hálaadó, dicsőítő imáid hatására e 
kereszted meg is szűnik, illetve a Mennyország kulcsa lesz számodra.

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

2695.
Kérdező: INKARNÁLÓDIK MÉG JÉZUS?

1. Valóban 1998-as dátummal betelik a Bestia száma? Vállalnunk kell 
    bizonyos megjelöltetést?
2. Egy szellemi iskoláról kérek véleményt!
3. Jézus két oldala az, hogy Pásztor és Király?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Valóban betelik  1998-ban a Bestia száma.  Valóban felgyorsulnak 

körülöttetek és bennetek is az események. Valóban közel az idő! De mindez 
a lényeget tekintve nem érdekes! 

A lényeg: Boldogító módon élek benned! A lényeg: Föl kell fedezned, 
meg kell látnod, meg kell tapasztalnod, hinned kell, átélned kell, hogy a bol-
dog Istennek csak boldog gyermekei tudják vállalni azt a feladatot, tudják be-
tölteni azt az egyetlen hivatásukat, amelyért a Földre jöttetek, tehát a szeretni 
tanítást! 

A lényeg: Nem olyannak látod az életed, amilyen, hanem amilyennek 
látod, olyan! A lényeg a LÁTÁS! Ezért indítottam nyilvános tanításomat ez-
zel: "Betelt az idő, elérkezett hozzátok Isten országa. ALAKÍTSÁTOK ÁT 
GONDOLKODÁSOTOKAT és higgyetek az örömhírben (Márk 1;15)!"

2. Az említett szellemi iskolát magad is jól látod. Olyan, mint egyháza-
tok. Olyan, mint a partra húzott háló. Vannak benne nagy értékek, és vannak 
benne hitványabb halak is. Mindent vizsgáljatok meg! Ami jó, azt tartsátok 
meg, amit méltatlannak ítéltek Hozzám, azt tegyétek félre. Az igazán súlyos 
probléma nem olyankor keletkezik, amikor valaki valamit képvisel, hanem 
olyankor, amikor valaki másokra akarja kényszeríteni saját nézetét.

3. Én, Jézus, mint minden személy, aki a Földre születik, különböző 
szerepeket éltem át. Az nem felel meg a valóságnak, hogy különböző inkar-
nálódások bármiféle kapcsolatban is lennének az Én egyszeri inkarnációm-
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mal.  Egyazon életben kell  mindenkinek különböző szerepeket felvállalnia. 
Bárki lehet egyszerre apa, férj, munkás, barát, vezér, stb. 

Az teljesen képtelenség, hogy három személyiségben kellett megjelen-
nem! Az a bizonyos  roppant nagy és teljes erő, amely Általam, Velem és 
Bennem megjelent közöttetek, ez az az Isten országa, amely Velem elérke-
zett hozzátok.

Kedves Barátom! Végezetül két fontos szempontra hívom fel figyelme-
det.  Az egyik az,  hogy imáitoknak nagy ereje van.  Édesanyádért  mondott 
imáid segítik őt is. A másik az, hogy ne arra tegyétek a hangsúlyt, amit csak 
tükör által és homályban láttok, hanem arra, hogy soha ne ártsatok senkinek, 
bocsássatok meg mindig mindenkinek, és segítsetek a rászorulókon.

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

2696.
Kérdező: FÉLEK A LÁTOMÁSOKTÓL

Nagyon vallásos vagyok, és félek a látomásaimtól.
HANG: "Drága Gyermekem!

Te valóban nagyon vallásos vagy. Én, Jézus, közel sem voltam olyan 
vallásos, mint te. Ez nem meglepő, mert amikor te vallásosságot mondasz, 
akkor sok imára, szenteltvízre, szent képekre, szobrokra, szertartásokra, bú-
csújárásokra, böjtökre, litániákra és ezekhez hasonlókra gondolsz.

Neked nem arra kellene törekedned, hogy az előbb elmondott értelem-
ben még vallásosabb légy,  mert  ha így folytatod,  akkor  előbb-utóbb meg 
fogsz bolondulni. Neked jobban kellene HINNED Bennem, Jézusban! Job-
ban kellene elhinned, hogy benned élek, ha szeretet van a szívedben. Jobban 
el kellene hinned, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot, vagyis a gonoszt. Te-
hát el kellene hinned, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik! Te, 
aki Istent szerető vagy, csak hálát adhatsz mindenért, ami veled történik. Ha 
nem vagy hálálkodó lélek, akkor vagy nem hiszed el, hogy az Istent szeretők-
nek minden a javára válik, vagy nem vagy Istent szerető!

Ezt a hitet Én, Jézus, nem tudom megadni sem neked, sem másnak. 
Ennek a hitnek gyakorlása tőled függ. Törekedned kell úgy gondolkodni, úgy 
szólni, úgy cselekedni, mint aki elhiszi, hogy benne élek! Ez Rajtam, Jézu-
son, nem állhat. Csak rajtad áll! Érted és veled mindent megteszek, de he-
lyetted nem tudok megtenni semmit! Nem, mert nem vagy bábu, hanem érte-
lemmel és szabad akarattal rendelkező ember. Ha nem ilyen lennél, nem is 
lennél ember.
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Embernek lenni pontosan azt jelenti, hogy következetesen hinned kell 
az Én jelenlétemben!

Bízom benned! Bízzál jobban Bennem, a te Jézusodban!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az Én BÉKÉMMEL!"

*******************************************************
2697.
Kérdező: EGY FORRÁS HÁROM ÁGA

1. Bárhova lépek, szakad alattam a föld.
2. Gyermekeim látomásáról, temetői látomásról.
3. Három álomról.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szinte mindhárom kérdésedre ugyanarról a forrásról kellene beszél-

nem. A Földre magaddal hozott életszemlélet mindennek a forrása. Nem sok, 
sőt semmi értelme annak, hogy felületi kezelésnek vesd alá magadat. Ha egy 
tartály túlfeszített, akkor nem az a megoldás, hogy hol itt, hol ott foltozzátok 
a tartályt, hanem az, hogy a feszültséget szabályozzátok benne.

A föld mindenki alatt szakadozik, mert a föld ilyen. Ilyennek lett kita-
lálva a ti érdeketekben. Az, aki az alatta lévő föld megszilárdítása helyett a 
szárnyaival törődik inkább, okosan cselekszik. A madár azért madár, mert 
nem esik kétségbe olyankor, amikor törik alatta az ág, hanem még maga-
sabbra repül. Az ember pontosan attól ember, hogy képes a földi, mulandó 
élete horgonyát örök értékekbe akasztani, s nem a kétségbeesés, hanem a re-
mény növekszik benne, amikor ropog alatta a föld.

Tedd föl magadnak a kérdést: Miben bízol? Mi életed értelme, célja? 
Mi tölti ki idődet? Milyennek látod döntéseidet, ha így kérdezel rájuk: mi ez 
az örökkévalósághoz képest? Válaszod magában fogja hordani a megoldást 
is.

2. A gyermeknek egészen más a valóság, mint a felnőtt embernek. Egy 
bot lehet számára autó. Egy karika lehet repülő. Egy doboz lehet palota, stb. 
Amit egy gyermek lát, csak akkor lehet elgondolkodtató a felnőttek számára, 
ha  a  látottakért  bármilyen  szenvedéseket  képes  egy gyermek  vállalni.  De 
ilyenkor is  csak  elgondolkodtató lehet!  Önmagában még ez sem elég egy 
gyermek látomásának hitelesítésére. Ne legyetek hiszékenyek! A hiszékeny-
ség a babona melegágya!

3. A te temetői látomásod, álmaid a szimbólumok nyelvén küldenek 
üzeneteket  belső  világodról  csakúgy,  mint  más  dimenziókból.  Angyalaim 
ügyelnek  arra,  hogy feltétlenül  meg  tudd  fejteni  ezeket  olyan  mértékben, 
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amilyen mértékben fontos számodra,  hogy sorsod lényegét,  vagyis a Hoz-
zám, Jézushoz tartozásod mélyítését, segítsék elő. A többi nem érdekes!

Szeretném jobban kinyitni és megtisztítani szíved szemét! Szeretném, 
ha hiszékenység helyett hitből élő lennél!

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

2698.
Kérdező: A SZÜLÉSI FÁJDALMAKRÓL

Mi az oka a szülési fájdalmaknak?
HANG: "Drága Gyermekem!

Amit leveledben leírtál  ezzel  kapcsolatban,  az számodra is  és mind-
azok számára, akiknek elmondod, feltétlenül sokat jelent. Igen, mert a földi 
élet poklába fájdalommenetesen sem az, aki oda belép, nem képes - ezért is 
sír fel minden gyermek, amikor megszületik -, sem az, aki ezt lényegében le-
hetővé tette számára. E fájdalom mindenki számára olyan karmikus örökség, 
amelynek kikerülése több bajt okoz később, mint örömet. A fájdalomcsillapí-
tóknak mindig van némi mellékhatása.

Okos  gondolataidat  érdemes  közkinccsé  tenned.  Érdemes  másokkal 
megismertetned, mert a lényeget fogtad meg akkor, mikor az elszakadás fáj-
dalmáról írtál. 

Bizony azért, hogy valaki élni tudjon, mindig szolgálnia kell mások-
nak. A szolgálat felvállalása pedig, bár boldogít, fájdalommal is jár. Azért 
szeretne sok ember inkább uralkodni, mint szolgálni, mert nem akarják vál-
lalni a szolgálattal járó szenvedést.

 De az uralkodás természetellenes állapota az embernek, mert szeretet-
re,  tehát  Isten  által  elgondolt  módon  (és  nem  emberek  által  elgondolt 
módon!), másokat szolgálni jöttetek le a Földre. Úgy, mint Én, Jézus! Én is 
sírtam születésemkor, és anyámnak is vállalnia kellett az anyaság szerepével 
együtt járó szenvedéseket.

Gyermekeid, akik téged vállaltak, hogy édesanyjuk légy, még nem tud-
ják, de meg kell tudniuk, hogy te csak addig maradhatsz édesanyjuk, amíg él-
niük kell belőled. Mihelyt saját lábukra tudtak állni, mihelyt biztosítani tud-
ják maguk számára testi-lelki továbbfejlődésüket, attól kezdve megszűnt szá-
mukra is, számodra is az édesanyai szereped, s neked is, nekik is meg kell ta-
nulniuk, hogy a vérségi kötelék, mint megkötözöttség, már akadálya annak, 
hogy Értem, Jézusért, éljenek! Tehát e köteléket, mint megkötözöttséget, fel 
kell számolnotok! Bizony, mindenki csak önmagáért felel!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2699.
Kérdező: GÁBRIELLEL TALÁLKOZTAM?

1. Álmomban Gábriel szólt hozzám.
2. Nagyon érdekelnek az ezoterikus dolgok.
3. Miért találkoztam azzal, akit túlságosan szeretek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az álmodban kapott angyali üzenet lelked mélyén élő vágyadat feje-

zi ki. Tehát nem egy konkrét, egy az egyben felfogható kijelentés ez, hanem 
az, ami benned él tudatalatti világodban, és nemcsak passzív módon él ben-
ned, de hat is rád pozitív módon.

Szentté lenni, szentté tenni! Ez a feladatod a Földön! Mindaz, aki lelki-
leg rajtad keresztül szentelődik meg, a te gyermeked. Ne akadj hát fel azon, 
hogy Gábriel a fiadat emlegette, amikor neked leányod van. Ne akadj fenn 
azon sem, hogy családodról beszélt. E téren is nagyobb távban kell gondol-
kodnod.

Valamikor azt  mondták Nekem, Jézusnak,  hogy anyám és rokonaim 
beszélni akarnak Velem. Ekkor én kiüzenve mondtam: "Ki az Én anyám, ki 
az Én rokonom? Mindaz, aki Isten igéjét hallgatja és megtartja, azok az Én 
anyám és rokonaim. (Márk 3;35)". Ez a helyzet nálad is. Igazán azok a te 
családod, akik hallgatnak rád olyankor, amikor Rólam, Jézusról van szó!

2. Az emberré válás útja az ezotéria! Belülről lehet csak megtérni! Be-
lülről kell úgy átalakulni, hogy az képes legyen átalakítani a rajtatok kívüli 
világot is.

Legtöbb  emberben  általában  nagyon  sok  hordalék  akadályozza  azt, 
hogy feltörjön az a tiszta forrás lelkéből, amelyről János 7;38-ban olvashatsz. 
A te lelkedben lévő forrást már egyre kevesebb hordalék akadályozza abban, 
hogy feltörjön benned a Szentlélek, mint éltető Lélek! Ez az oka érdeklődé-
sednek.

3. Meg kell tanulnod nemcsak kinyílni, de lezárni is! Csak egészséges 
külső-belső önfegyelem segíthet abban, hogy amint a napraforgó a Nap felé 
fordul - még akkor is, ha borult az ég!-, úgy te is Isten irányában fejlődj to-
vább a kísértések közepette is. 

A hűség próbáját mindenkinek ki kell állnia, ha Velem akar ÖRÖKKÉ 
boldog lenni. Csak az, aki állhatatos marad mindvégig ahhoz, aki őt el nem 
hagyta, az üdvözül (Máté 10;22)!   
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2700.
Kérdező: VÁLASZ HELYETT TANÍTÁS

Négy kérdés.
HANG: "Drága Gyermekem!

Kérdéseid kivétel nélkül olyanok, amelyekre vagy magad is rájöhetsz, 
ha veszed a fáradságot, és utána nézel, vagy egyáltalán nem érintik a te bol-
dogságodat. Sőt, olyan irányba mutatnak, amelyek pontosan el akarnak vinni 
attól az úttól, amely Velem, Jézussal, azonos.

Kérdezed, hogy kaptál-e Tőlem üzenetet.  Ezt neked tudnod kell! Ha 
úgy gondolod, hogy esetleg mástól kaptad azt a bizonyos üzenetet, akkor ne 
médiumomtól kérdezd meg, mivel nem általa kaptad. Attól kell megkérdez-
ned, akitől kaptad. Ha mástól, akkor azt, ha közvetlenül Tőlem kaptad, akkor 
Engem kérdezz meg! Ha tudok közvetlenül üzenetet adni, akkor közvetlenül 
igazolni is tudom ezt.

Halott édesanyáddal ne akarj találkozni! Ha számodra fontos volna a 
vele való találkozás, akkor álmodban történne ez meg, és nem halottidézőnél. 
Egyáltalán nem jó az, ha médiumoknál érdeklődtök olyasmi után, ami a to-
vábbi földi életetekre vonatkozik. Én, Jézus, azért jöttem le a Földre, hogy 
nektek ne kelljen szellemidézéssel foglalkozni. Ha az égiek fontosnak tart-
ják, akkor megfelelő engedéllyel megjelenhetnek nektek közvetlenül, de ezt 
nem kell  nektek megpróbálni kiprovokálni! Gondolja a  Mária-jelenésekre. 
Még gondolatnak is képtelenség, hogy ezeket kiprovokálhatta volna valaki!

A férjeddel való kapcsolatod rendezése sem az Én jóslatom alapján va-
lósul meg, hanem kettőtök szándékán. Neked arra kell törekedned, hogy tégy 
meg mindent annak érdekében, hogy megtaláld e téren is szíved nyugalmát. 
Egy ember szívnyugalma pedig nem attól függ, hogy rendeződnek vagy nem 
rendeződnek körülötte az események, hanem attól, hogy megtett-e mindent 
azért, hogy rendeződjenek. Ha megtetted azt, amit neked meg kellett tenned, 
akkor át tudom adni neked az Én békémet (János 14;27).

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

2701.
Kérdező: A PRÓFÉTAISKOLA GAZDAGÍT

1. Hála a prófétaiskoláért!
2. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.
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3. Szeretnék jobb anya lenni!
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Amióta megjelentem a Földön, azóta mindenki, aki szívével és értel-
mével  egyaránt  Hozzám,  Jézushoz,  akar  tartozni,  prófétai  szerepet  is  kell 
hogy betöltsön. A prófétaság három csatornája közül, tehát a jövőbelátás, lé-
lekbelátás és a tanítás közül, a harmadikban feltétlenül vállalnotok kell a Tő-
lem kapott  "Tegyetek  tanítványommá  minden  népet"  szerepet.  Az általad 
említett prófétaiskolának ez az értelme. Örülök, hogy ráéreztél erre.

2.  Álmaid  szimbolikus  képei  idővel  feltétlenül  értelmet  kapnak.  E 
szimbólumoknak nem szükséges az itt  és most jelenét megvilágítaniuk.  A 
benne átélt érzések azonban feltétlenül azt a célt szolgálják, hogy vedd ko-
molyan tudatalatti világodat, és olyan parancsokat juttass le a mélybe, hogy e 
szimbólumok az építés, buzdítás és vigasztalás érzéseit indítsák el és erősít-
sék meg benned.

3. Ha megérted azt, hogy az anyaság nem állapot, hanem szerep, akkor 
elindultál azon az úton, amely jó anyát formál belőled. Ami állapot, az lehet 
időtlen is a Földön. Ami szerep, az soha!

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

2702.
Kérdező: SOKAN BÁNTANAK!

Sok bántó fizikai és erkölcsi támadás ér a szellemvilág részről.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az egyházak vezetői nem véletlenül óvnak benneteket attól, hogy kap-
csolatba kerüljetek közvetlenül a szellemvilággal. Természetesen, bizonyos 
értelemben nincs igazuk. De bizonyos értelemben igazuk van. Olyan érte-
lemben igazuk van, hogy a szellemvilág nagyon szeret veletek kapcsolatba 
kerülni csakúgy, mint Én, Jézus. De óvatosaknak kell lennetek, mert éppúgy, 
mint a földi életben a különböző szélhámosok, a szellemvilág szélhámosai is, 
először kifigyelik, hogy kinek milyen igény van a szívében, utána ékesszóló 
csalafintasággal, a körülmények adta kártyakeverésével, a jó látszatát keltve 
tönkretesznek benneteket idegileg.

Egyetlen orvosságot, egyetlen megoldást tudok ajánlani. Ne hiszékeny 
légy, hanem HÍVŐ! Jó, ha hiszel Nekem, Jézusodnak, de ez nem elég! BEN-
NEM HIGGY! Aki hisz Nekem, az elfogadja tanításomat. Aki hisz Bennem, 
az Rám bízza az életét! Számodra mind a kettő fontos!

2869.



Ha elhiszed, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot, akkor azt is tudomá-
sul kell venned, hogy te a Győztes oldalán állsz! Ha elhiszed, hogy az Istent 
szeretőknek minden a javukra válik, még a legrafináltabb szemtelen szellem 
mesterkedése  is,  azt  is  tudomásul  kell  venned,  hogy benned  élek  (János 
14;23)!

Akkor hiszel Bennem, azzal tudod igazolni, hogy Rám bíztad magadat, 
ha hálát és dicsőítést kezdesz mondani akár csak magadban, akár hangosan, 
amikor azt tapasztalod, hogy különböző szellemi támadások érnek. Minden 
ártó erő, ha észreveszi, hogy te dicsőíteni kezded az Istent olyankor, amikor 
ő támadni kezd téged, egy idő után feltétlenül fel fog hagyni az ilyesmivel, 
mivel neki nem az a célja, hogy Istent dicsőítsd, hanem ennek ellenkezője. 
Bolond lenne tehát önmaga ellen dolgozni!

Drága Gyermekem! Bízd Rám magadat! Igyekezz minél többször hálát 
adni Nekem, Jézusodnak, a te élő Istenednek! Te EGYETLENEM vagy! Az 
eddig megjelent Hang-könyvekből már tudhatnád, hogy nem úgy szeretlek 
téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon. Ha még valakit úgy 
szeretnék, mint téged, akkor kettő lenne belőled. Értsd meg: EGYETLENEM 
VAGY!

Mérhetetlen szeretettel veszlek körül angyalaim seregével! Éjjel, nap-
pal vigyázom minden szívdobbanásodat, minden rezdülésedet! Én, Jézus, tel-
jesen rád bíztam Magamat ott, ahol te jelen vagy. Bízd hát te is teljesen Rám 
magadat. Otthonra akarok találni benned! Szívem nyitott feléd. Így te is meg-
találhatod otthonodat Nálam. Ez nem jelent a földi élettől történő elrugaszko-
dást nálad, hanem pontosan ezáltal találod meg helyedet a Földön.

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

2703.
Kérdező: ÉLETUNT VAGYOK

Nagyon lebénult vagyok!
HANG: "Drága Gyermekem!

Leveledben azt írod, hogy miután kiöntötted szívedet, már kicsit meg 
is  könnyebbültél.  Valóban.  Ha valaki  megfogalmazza  önmagát,  akkor fel-
színre jönnek olyan szempontok is, amelyek nagy segítséget nyújtanak ah-
hoz, hogy feldolgozza azokat az akár hozott, akár szerzett, akár kapott gu-
bancokat, amelyek annyira meg tudják keseríteni földi életeteket. 

Az ilyen önmagad feltárását többször is meg kellene tenned, akárcsak 
Előttem, a te Jézusod előtt is! Azok, akik ilyen formában időt szánnak önma-
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gukra,  Nekem is  időt  biztosítanak  arra,  hogy szeretetemmel  megérintsem 
őket, s az Én szeretetemnek mindig gyógyító ereje van!

Természetesen nem elég csak ki-, elmondani valamit! Meg kell látnod, 
hogy milyen gazdag vagy! Gazdag vagy, mert az Enyém vagy! Ezért hálát 
kell tudnod adni, és párbeszédimában reggel magadat Rám bízva, angyalai-
mat felkérve hinned kell abban, hogy többet érsz a verebeknél! Az Én sze-
memben feltétlenül így van!

Azt mindenképpen el kell fogadnod, hogy a világon a legnagyobb és 
legboldogítóbb kincsed csak az lehet, hogy te az Enyém vagy, Én pedig a 
tiéd! 

Családod tagjaiért, gyermekeidért erkölcsi felelősséget nem vállalhatsz. 
Csupán annyit kell mindenkor megtenned, hogy ne légy bűnrészes, tehát meg 
kell mondanod azt, amit nem látsz jónak, és anyagilag nem segítheted őket 
olyasmiben, amit nem látsz jónak. Tudnod kell, hogy a helyes szeretet nem 
az, amikor azt teszitek másnak, mit ők jónak látnak, hanem az, ha azt teszi-
tek másnak, amit Én, Jézus, látok jónak. Ha komolyan és rendszeresen fog-
lalkozol Velem, ha evangéliumaim egyre ismertebbekké válnak előtted, ben-
ned, ha naponta kéred a BÖLCSESSÉG ajándékát, akkor meg fog szűnni bé-
nultságod, mert lelked mélyen kigyullad az a szeretet Irántam, amely energiá-
val tölt majd fel téged.

A reggel az estével kezdődik! Ha este, mielőtt álomra hajtod fejedet, 
kéred áldásomat, kéred őrangyalod oltalmát, akkor idegileg pihentető álmot 
élhetsz át. Ha neked is, Nekem is az a vágyam, akkor ki akadályozhat meg 
bennünket ebben?
    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
2704.
Kérdező: NAGYON SZENVEDEK!

Borzasztóan szenvedek!
HANG: "Drága Gyermekem!

Tele vagy lelki  sebekkel! Bárhol érintenek meg, szinte  azonnal testi 
fájdalmakban jelentkezik ez nálad. Nem tudsz sem magaddal, sem mással, 
sem Velem, Jézusoddal, mit kezdeni! Hogyan tudnálak vigasztalni? Mit tud-
nék mondani neked, amire azonnal az ne lenne a válaszod, hogy szeretnél, 
mindennél jobban szeretnél szenvedéseidtől megszabadulni. Mit is mondhat-
nék neked,  amikor  éppen ez  a  legnagyobb bajod,  hogy legfőbb vágyad a 
szenvedéseidtől való menekülés.
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Talán egyszer rá fogsz ébredni arra, hogy te is tudsz szeretni szenvedé-
seid közepette is, te is képes vagy arra, hogy ne csak vágyódj megelégedett-
ségre, de segíts másoknak megelégedetteknek lenni. Talán fel fogod fedezni 
magadban azt a benső világot, ahol Én, Jézus, jelen vagyok, és igenis, meg 
akarom valósítani a te életedben is azt az ígéretemet, mely szerint megenyhí-
tem azokat, akik elfáradtak és az élet terhét hordozzák. Mert amikor az ilye-
neket hívtam, "Gyertek Hozzám mindannyian, akik az élet terhét hordozzá-
tok, és Én megenyhítelek titeket", akkor rád is gondoltam!

Akkor tudnék segíteni, ha meg tudnám értetni veled azt, amit e mondat 
fejez ki nagy hatékonysággal: „Mi ez az örökkévalósághoz képest!”

Nem akarlak elcsépelt szavakkal vigasztalni. De igenis rá akarlak éb-
reszteni arra, hogy nemcsak neked, nemcsak Nekem, de a világon minden 
embernek a földi élet semmiképpen sem mennyek országa! A mennyek or-
szága bennetek van, és nem kívületek! De a kemény, áldozatos és nagy Be-
lém vetett bizalom képes csak arra, hogy ezt a benső világot, mint Mennyor-
szágot ne csak elhiggye, de át is élje!

Nem tudok hatékonyabb orvosságot ma sem felkínálni neked, mint a 
dicsőítő, hálaadó imát! Igen, mert az ilyen imádságok képesek nemcsak tisz-
títani, de akár teremteni is olyan benső szemeket, amellyel meg lehet látni, 
észre lehet venni magatokban az Én szívem kimondhatatlan szeretetét. He-
lyesen csak az lát, aki felfedez Engem, Jézust, önmagában. Én, Jézus, kivétel 
nélkül minden szellemi lényben jelen vagyok boldogító módon. De ettől még 
nem lett boldog senki. Az Én boldogító jelenlétemet észre kell vennetek, át 
kell élnetek. Ezt senki helyett nem vagyok képes megtenni!

Újra és újra arra kérlek téged is, és minden embert, ne a világot, ne a 
mulandó testi életet akarjátok megváltoztatni, átalakítani, hanem gondolko-
dásotokat (Márk 1;15)!

Nagyon várom, hogy jobban vedd észre életedben a jót! Ne feledd! Az 
élet nem olyan, amilyennek látod. De amilyennek látod, számodra olyan!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2705.
Kérdező. SZÜLEIMRŐL, MAGAMRÓL

1. Édesapámról kérdezem a HANG-ot.
2. Anyámmal nem értjük meg egymást.
3. Jó úton járok?

HANG: "Drága Gyermekem! 
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1. Édesapád még nem született le a Földre. Kétséges, hogy egyáltalán 
le fog-e születni. Nem kell mindenkinek a Földre születnie azért, hogy mu-
lasztásait kiegyenlítse. Nem. A Föld a legkegyetlenebb terület,  amelyre le-
születni egyáltalán nem öröm! Ezért is ostobaság arra használni földi életete-
ket, hogy az minél hosszabb legyen! Nagyon természetes, hogy ennek ellen-
kezőjét sem szabad megcéloznotok, tehát nem szabad arra törekednie senki-
nek, hogy megrövidítse saját földi életét.

Az az idő, amely nem a ti földi döntéseitek által méretett olyanra, ami-
lyen, pontosan arra való, hogy a legoptimálisabb módon tudjátok pszichés 
görcseiteket feloldani az Én segítségemmel.

Amint igaz az, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek, úgy igaz az is, 
hogy Általam, Velem és Bennem mindig mindenre képesek vagytok, amiért 
a Földre születtetek, vagyis mindenre, ami a boldogságotokat illeti.

2. A földi élet egyik legsúlyosabb problémája a vérségi kötelék megfe-
lelő  kezelése.  A  szülő-gyermek  kapcsolat  kezdeti  stádiumban  létkérdés  a 
gyermek számára, de ez a kapcsolat olyan szerepet jelent mindkét fél számá-
ra, amely nem egyszerre – egyszerre csak valamelyik halála következtében – 
szűnik meg. A gondot éppen az okozza, hogy nehéz felmérni azt a területet, 
amely területre már nem terjedhet ki a gyermek-anya kapcsolat szerepének 
további ápolása, fenntartása.

Mindenkinek feladata az, hogy felmérje saját szabadságának területét, 
ismerje fel saját szabadságának határait, s e határon belül hozza meg azokat a 
felelős döntéseket, amelyeknek tiszteletben tartását el kell várnia a másiktól, 
amint a másiknak szabadságkörét tiszteletben kell tartania az egyiknek. Lé-
nyegében és elsősorban e téren kell megvalósítanotok a felebaráti szeretetet. 
Amit nem akarsz magadnak, ne akard másnak, és amit magadnak jónak látsz, 
azt akard másnak.

Legtöbb  anya  az  anyaság  szerepét  olyan  állapotnak  éli  meg,  amely 
meghatározza életét, s így szerepe elmúltával is ahhoz tartja magát. Ez na-
gyon sok szenvedésnek a forrása. Mivel senki nem képes a másik embert 
megjavítani, ezért földi életetek nem más, mint a szabadságharcok sorozata. 
Csak azt tudom mondani, hogy a Győztes oldalán állsz, ha Mellettem, a te 
Jézusod mellett állsz. De tudnod kell, hogy amint a sport világában a győztes 
boldog ugyan, de a küzdelemben kapott sebek fájdalmát viselnie kell, úgy te 
is, ha Velem harcolod harcodat, tehát ha Irántam való szeretet inspirál anyád-
dal szemben, akkor szenvedéseid mellett is biztosítani tudom szíved nyugal-
mát, békéjét, tehát azt, aminek másik neve: földi boldogság.
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3. Ha reggel megkérsz arra, hogy veled járjak, akkor jó úton jársz, mert 
Én, Jézus, annak a szeretetnek vagyok az útja, ami nemcsak benső békédet 
biztosítja,  hanem körülményeidet  is  szebbé teszi.  Igen, mert  Én vagyok a 
soha senkinek nem ártó, a mindig mindenkinek megbocsátó és segítőkész 
szeretet ÚTJA!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2706.
Kérdező: VÉLEMÉNY MAGAMRÓL

1. Valóban Jézus küldte a válaszokat barátnőm által?
2. Őrangyalommal vettem fel a kapcsolatot?
3. Meg van elégedve velem Jézus? 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, mint FORRÁS, minden jó szándékú ember számára elér-

hető vagyok olyankor, amikor valaki választ  akar kapni Tőlem. De éppen 
azért, mert FORRÁS vagyok, és nem a folyam, van lehetősége a szellemvi-
lágnak arra, hogy bizonyos mértékig szennyezze a tiszta FORRÁS vizét a fo-
lyamban. Ezért kell egyre jobban megismernetek Engem, Jézust, ezért kell 
rendszeresen vállalnotok megfelelő kontrollt. Csak így érhető el, hogy helye-
sen tudjatok növekedni Bennem, Jézusban.

Ami  tehát  eddigi  ismereteid  alapján  a  békét,  a  nyugalmat  erősítette 
benned, az a lényeget tekintve Tőlem jött. Mivel te nyitott vagy az egyre jobb 
felé, ezért az, ami eddig Tőlem jött, az növekszik is benned, tágul, szélese-
dik, erősödik, de mindig élő kapcsolatban marad Velem. Igen, mert minden 
folyam csak addig létezik, amíg kapcsolatban marad a forrással.

2. Az automatikus jelbeszédnek mindig nagy veszélye van! Hidd el, 
neked nem erre van szükséged! Neked arra van szükséged, hogy örülj Ne-
kem, a te Jézusodnak, aki értelmedet és szívedet úgy akarom átölelni szerete-
temmel, hogy hűséges tudj maradni Hozzám!

Őrangyalod, angyalaim angyali szeretettel és türelemmel segítenek ne-
ked abban, hogy újjászületésed ki tudjon bontakozni benned. Nekem, Jézus-
nak, leghőbb vágyam az veled kapcsolatban,  hogy otthont  biztosítsak szí-
vemben számodra,  és  te  is  otthont  biztosíts  szívedben Számomra!  Ennek 
megvalósulása részedről csak  szándék kérdése. Részedről ennek érdekében 
nem kell tenned semmi mást, csak annyit, hogy reggel Velem akarj elindulni 
életutadon.
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3. Arra a kérdésedre, hogy meg vagyok-e elégedve veled, kicsit más-
képpen tudok válaszolni, mint kérdezed. Válaszom ez: 

Szívem teljes  szeretetével  olyannak szeretlek,  amilyen  vagy! Bízom 
abban, hogy az irántad való szeretetem egyre jobban formálni fog téged a 
benső béke irányában. Bízom abban, hogy te egyre jobban örülni fogsz an-
nak, hogy az Enyém vagy, és nem azzal leszel elfoglalva, hogy milyen vagy. 
Bízom abban, hogy ennek következtében egyre tisztábban fogod látni  azt, 
hogy mennyire széppé, gazdaggá tudom tenni lelkedet, s te egyre jobban rá 
fogsz hangolódni a hálaadó, a dicsőítő imára.

Megáldalak SZÍVEM SZERETÉVEL!"
*******************************************************

2707.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

 Visszatérő álmaimról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!

Mindkét álmod munkahellyel kapcsolatos, és mindkét álmodban nem 
juthatsz ki onnan. Az első álmod nem, a második álmod súlyosan veszélyes 
munkahelyről szól.

Álmaid régi életednek olyan megkötözöttségeit akarják érzékeltetni ve-
led, amelyeket saját erőddel le nem oldhatsz magadról, de ezekkel együtt élni 
sem vagy képes úgy, hogy szíved nyugalmát biztosítsd.

Álmod azt érzékelteti, hogy nagyon komolyan kell venned további sor-
sodat! A létfontosságú döntésedet már nem halogathatod: vagy menekülsz, 
vagy szembesülsz.  Vagy a bódulás útját választod,  vagy vállalod Velem a 
boldogság útját.  Azért  mondom,  hogy Velem,  Jézusoddal,  mert  Nélkülem 
senki sem találhatja meg szíve nyugalmát. Én vagyok számodra az egyetlen 
olyan ÚT, amely egyben KIÚT is! Kiút minden bizonytalanságból,  kiút  a 
haldoklásból az élni akarás felé, a halálból az életbe!

Azt el tudom mondani, és érzékeltetni tudom veled, hogy a CÉL Én 
vagyok. Még azt is meg tudom ígérni, hogy az Én erőm, a te erőd is, ha En-
gem, mint CÉLT célzol meg. De ehhez az eszközöket neked kell megtalál-
nod és összeszedned.
  Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL"!

*******************************************************
2708.
Kérdező: MEG VAGY VELEM ELÉGEDVE?

Uram, így is szeretsz engem, amilyen vagyok?

2875.



HANG: "Drága Gyermekem!
Ha az eddig megjelent HANG-könyvek alapján elkezdted volna átala-

kítani gondolkodásodat, akkor már feltétlenül eljutottál volna oda, hogy irán-
tad való szeretetem soha és egyetlen pillanatra sem csökkenhet! Nem, mert 
nem azért szeretlek, mivelhogy jó vagy, hanem azért, mert Én jó vagyok! Az 
Én, a te Jézusod szeretete nem függ attól, hogy te milyen vagy! De a te bol-
dogságod feltétlenül és kizárólag attól függ, hogy te milyen vagy!

Az kétségtelen, hogy nagyon tud fájni az Én szerető szívemnek, amikor 
azt kell látnom, hogy te önmagad ellensége vagy. Nagyon fáj, ha azt kell lát-
nom, hogy te nem úgy akarsz boldog lenni, ahogy azt a teremtő Isten megál-
modta rólad. De ez a fájdalom nem csökkenti szívem szeretetét irántad!

Az is kétségtelen, hogy nagy öröm Számomra, amikor valaki kedvem-
be akar járni. Ilyenkor az egész Mennyország valahogyan szebbé válik. Igen, 
mert minden tiszta szeretetből fakadó gondolat, szó, cselekedet, egyre mé-
lyebb, egyre fenségesebb megtérést eredményez abban, aki szeret Engem, s 
tudod, hogy minden megtérés növeli, emeli a mennyei lények örömét (Lu-
kács 15;7)!

Nagyon szeretném, ha nem félnétek a haláltól, hanem mindennap ké-
szülnétek reá. Minden döntésedben főhelyen kell állnia annak a gondolatnak, 
hogy halálod óráján hogyan fogsz visszagondolni reá. Törekedj arra, hogy 
halálod órája, amelynek eljövetelénél semmi sem biztosabb, a legboldogabb 
órád legyen.

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

2709.
Kérdező: KAPUKAT DÖNGETEK

1. Ha döngetem a kapukat, akkor kinyittatik valaha?
2. Várok valakire. Hiába?

HANG: "Drága Gyermekem!
Én, Jézus, azért születtem le a Földre, hogy szebb legyen a Föld. Min-

den vágyam az,  hogy megértselek és szeresselek benneteket.  Nem lennék 
sem jó Isten, sem jó ember, ha nem értetek élnék.   

Van azonban egy feltétele annak, hogy úgy tudjak értetek élni, ahogy 
az a ti  számotokra áldásos. E feltétel így hangzik: Jól kell begombolni az 
első gombot!

1. Aki állhatatosan dönget egy kaput, annak előbb-utóbb kinyílik az. 
De jól vigyázz! Nem mindegy, hogy milyen kaput döngetsz, milyen kaput 
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szeretnél tárva-nyitva látni. Az, aki az első gombot nem jól gombolja be, hiá-
ba gombolja jól tovább a többit!

Ha hiszed, ha nem, nálad nem az a lényeg, hogy milyen volt eddigi föl-
di életed! Te is lehoztál a Földre egy sorsvonalat, amely bizonyos gubanco-
kat cipel, s te azért születtél, hogy ezeket a gubancokat feloldd magadban, le-
oldd magadról. 

Ha látnád úgy, mint Én, Jézus, látom, hogy előző életeidben mennyi 
problémát, hány álmatlan éjszakát okoztál másoknak, hányan vergődtek mi-
attad reménytelenül (- persze ez javukra vált azoknak, akik a te magatartásod 
következtében  rájöhettek  arra,  hogy szintén  rosszul  kezdték  életükben  a 
gombolkozást -). Mondom, ha látnál az Én szememmel, akkor nemcsak azt 
látnád, hogy mennyi és milyen problémákkal kell megküzdened, hanem azt 
is látnád, hogy Én, Jézus, soha nem tágítottam mellőled! Akkor is veled vol-
tam, amikor te ezt nem akartad tudomásul venni. Akkor is melletted voltam, 
amikor mások nem értékeltek téged. Akkor is melletted voltam, amikor te 
"magadon kívül" voltál!

Az volna a legjobb számodra, ha te a kapudöngetés helyett azt hallanád 
meg, hogy Én az ajtód előtt állok, és kopogtatok. Mert aki meghallja az Én 
kopogtatásomat, ahhoz bemegyek, s lakást veszek benne. Az Én kopogtatá-
saim nagyon is hallhatók. A körülményeid zajából ki kell hallanod e kopog-
tatásokat!

A jó Pásztor Én vagyok! Ismerem Enyéimet, és kell, hogy Enyéim is 
felismerjenek Engem, Jézust! Csak abban a SZÍVBÉKÉBEN lehet felismerni 
Engem, Jézust, amely szívbéke a halálod óráján mosolyogni tud majd rád. Te 
már itt és most fel tudod mérni, hogy mi szükséges számodra ahhoz, hogy e 
szívbéke megteremtődjék benned!

2.  Nem  szeretném,  ha  különböző  csalódások  egyre  több  fájdalmat 
okoznának neked. Azt ajánlom, hogy a várakozás helyett jobban hidd el: jö-
vőd sorsa lényegében kettőnk kapcsolatától függ. Annyira bíznod kell Ben-
nem, hogy elhidd: Én, Jézus, feltétlenül adok melléd olyan társat, akire az Én 
szeretetem alapján szükséged van. Más társat pedig ne is kívánj magadnak!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL! 
*******************************************************

2710.
Kérdező: EVILÁGI PROBLÉMÁIM VANNAK

Munkahelyi és anyagi problémáim vannak.
HANG: "Drága Gyermekem!
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Én  valóban  Jézus  vagyok!  Lejöttem közétek  azért,  hogy gondolko-
dás-átalakításra hívjam fel figyelmeteket (Márk 1;15). Akkor sem hittétek el, 
ma sem hiszitek el, hogy nem az anyagi rendezettség után következik a lelki, 
az erkölcsi rendezettség, hanem fordítva van.

Pedig nem kívánok nagy hitet. Csak annyit kívánok, hogy elhiggyétek: 
többet értek a verebeknél (Máté 6;26)! Az anyagi gondok és a bódultság irá-
nya, édestestvérek. Csak a lelki rendeződés vállalása vezet a boldogság irá-
nyába. Kacsalábon forgó várban is vannak boldogtalan, öngyilkosságra ké-
szülő emberek, és kunyhókban, sőt, börtönökben is vannak szívbékét hordo-
zó, boldog emberek.

Talán jobban szót tudnánk érteni, ha olvastad volna a HANG-könyve-
ket vagy az evangéliumokat. Talán jobban el tudnám fogadtatni veled azt, 
hogy amire vágyódsz,  az  a boldogságodat  illetően csupán délibáb,  mert  a 
mulandóság bélyegét hordja magán. Te pedig az örökkévalóság gyermeke, 
azért jöttél a Földre, hogy örök értékekért fáradozz, melyeket a halál sem tud 
elragadni tőled.

Ami pedig gyermeked iránti gondodat illeti, azt javaslom, hogy tanulj a 
madaraktól. Nincs olyan madár, amely gondját akarná viselni fiókáinak, ha 
azok már kirepültek a fészekből. Ne légy bálványimádó! Nem a gyermeked 
az istened! Szeresd jobban magadat! Ha gyermekedet anyagilag akarod tá-
mogatni, akkor olyan eledellel akarod etetni, amelyből kivonták a tápszert! 
Magadnak is, neki is ártani fogsz ezzel.

Én, Jézus, nagyon szeretlek téged, de te ettől még nem leszel boldog, 
megelégedett ember. Te akkor találsz majd önmagadra, ha komolyan el kez-
desz szeretni Engem, Jézust! Ha befogadsz, elfogadsz Engem, Jézust, Urad-
nak, Megszabadítódnak. A te életed sem oldható meg, nem kerülhet igazi he-
lyére másképpen.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

2711. 
Kérdező: MISZTIKUS KÉRDÉS 

Amit a titkos írásban megfejtettem, igaz-e?
HANG: "Kedves Barátom!

Te azért fordultál Hozzám, Jézushoz, hogy Tőlem kapj világos és egy-
értelmű választ kérdésedre. Én, Jézus, mindig egyértelmű szoktam lenni, és 
most is az leszek.
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Először is tudnod kell, hogy minden, ami Tőlem jön, az világos, érthe-
tő, ködösítés nélküli.  Ez azt  jelenti,  hogy Én nem szoktam titkos írásokat 
küldeni senkinek. A titokzatoskodás nem az Én világom! Én vagyok a világ 
Világossága! És nem a világ rejtélye! A szellemvilágnak az a "része", amely 
szintén Belőlem él, szintén az Én, a te Jézusod világosságát, fényét, érthető-
ségét adja tovább!

Drága Barátom! Az átlátszóság az, ami segít benneteket abban, hogy 
együtt  tudjatok működni  Velem, Jézussal.  A Szentlélek  a REND lelke és 
nem a rendkívüliségek lelke! Ha azt akarod, hogy munkatársam légy, akkor a 
legegyszerűbb hétköznapi feladatok felvállalásával kell kezdened megélned 
emberségedet. Szeretném, ha áldásom lennél! Tehát azt szeretném, ha nem 
akarnád soha csodáltatni magadat! Én sem akarlak soha csodáltatni téged! 

Azok, akik kétezer évvel ezelőtt azért kerestek fel és azért követtek, 
mert csodálni és csodáltatni akartak Engem, azok semmit nem értettek meg 
abból, amiért közétek jöttem. Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy hirdes-
sem az igét (Márk 1;38)! Az Én tanításomnak azért kellett elhangzania, hogy 
megfelelő  módon  tudjátok  átalakítani  a  gondolkodásotokat!  A  gondolko-
dás-átalakítás nélkül ti sem tudtok mit kezdeni Velem, és Én sem tudok mit 
kezdeni veletek. A gondolkodás-átalakítás a gyakorlatban úgy történik, hogy 
nagyon megismerve az evangéliumok alapján az Én életstílusomat,  rendre 
felteszitek magatoknak e kérdést: 'Jézus így gondolkodna, így beszélne, így 
cselekedne most az én helyemben?'

Drága barátom!  Ne titkos  írások fejtegetésével  töltsd  idődet,  hanem 
evangéliumaim  tanulmányozásával,  és  azzal,  hogy környezetedben  békét, 
örömet, vigaszt, erőt árassz magadból.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

********************************************************
2712.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

1. Álmomban leült valaki mellém. Ő volt az, akit várnom kellett?
2. Álmomban találkoztam Jézussal. Nem fontos zárdába vonulnom.
3. Sokat álmodom vonattal. Gyakran majdnem lekésem, vagy rossz    
    vonatra szállok, de meghúzom vészféket.

HANG: ”Drága Gyermekem!
Az álmok nem próféciák.  Igaz ugyan, hogy az álmok részben a földi 

életetek összefüggéseit "időtlenül" mutatják meg szimbólumokban, és az is 
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igaz,  hogy a  szellemvilág számára  gyakran ad lehetőséget  az  álomállapot 
arra, hogy e szellemvilág információt juttasson el tudatotokba. De boldogsá-
gotok nem attól függ, hogy meg tudjátok-e fejteni, illetve mennyire tudjátok 
megfejteni álmaitokat, hanem attól, hogy a gyakorlati élet mennyire képes fe-
lelős döntéseitek alapján az Én békémet biztosítani bennetek!

Felelős döntések! A Velem, Jézussal való találkozás, sőt együtt járás 
nemcsak lehetséges, de szükséges is ahhoz, hogy az égi békét hordozzátok a 
Földön. Az a törekvés, amely ezt célozza, hordozza az Én áldásomat! 

Szó sincs arról, hogy bárkinek is zárdába kellene vonulnia ahhoz, hogy 
Nekem, Jézusnak, jobban elköteleződjék!

Akiben otthonra találtam, az már itt a Földön, bármilyen környezetben, 
Mennyországot hordoz a szívében! Én, Jézus, valóban elhoztam közétek az 
Isten országát. És azért hoztam közétek, hogy belétek tudjam juttatni. Ennek 
rajtatok kívüli akadálya nem lehet. Nem, mert Én minden akadályt legyőz-
tem. De titeket nem győzhetlek le. Volt bátorságom ÚT-nak nevezni Maga-
mat! A nemártás, a megbocsátás, segítés útja Én, Magam vagyok! Tehát en-
nek vállalása  nem ütközhet  rajtatok  kívüli  akadályokba!  Nem,  mert  ilyen 
akadályok nincsenek. Valójában ez a megváltás!

Ami pedig az utazásaidat illeti, arról azt kell tudnod, hogy te, mint ke-
reső ember, amikor azt veszed észre, hogy pályamódosítást kell végezned, 
akkor ezt vállalod is. Két értékes vonást hordozol tehát magadban e téren. Az 
egyik az, hogy van szemed a látásra, a másik az, hogy van benned annyi ru-
galmasság, amennyire szükséged van ahhoz, hogy lelki fejlődésedet biztosí-
tani tudd.

Leveledben említetted még azt, hogy szeretnéd tudni, mit jelent az, ha 
valaki álmában gyakran lóval álmodik. Nálad feltétlenül egy olyan önfegye-
lemnek a jele, amelyre szükséged is van.

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

2713.
Kérdező: ÖNGYILKOS LETT GYERMEKEM!

Fiam öngyilkos lett. Isten megbocsát neki?
HANG: "Drága Gyermekem!

Hidd el,  hogy Én, Jézus,  sokkal jobban szeretem fiadat, mint te. De 
nemcsak mondom ezt, hanem érzékeltetem is ezt vele!

Az ő élete nem a te életed. Te nem felelsz fiad tettéért. Ezt meg kell ér-
tened!  Ha nem hiszed el, hogy a te boldogságod, csakúgy, mint az Én bol-
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dogságom, nem függhet attól, hogy mi történik azokkal, akiket szeretünk, ak-
kor nagyon elmegyünk egymás mellett. A mi boldogságunk csak azoktól a 
döntéseinktől  függ, amelyeket szabad akarattal,  tudva és akarva magunkra 
vállaltunk. Ebben semmi különbség sincs kettőnk között!

Fiaddal kapcsolatban nem az a probléma, hogy kapott vagy nem kapott 
megbocsátást. A SZERETET csak megbocsátani tud! A probléma az, hogy ő 
tud szeretni vagy sem! Elfogad-e Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának 
vagy sem. Akar-e úgy boldog lenni, ahogy azt az Isten elgondolta róla vagy 
sem. E kérdésekre adott válasz az, ami problémát jelenthet. Tehát nem az, 
hogy Isten milyen, hogyan viszonyul hozzátok, hanem az, hogy ti hogyan vi-
szonyultok Hozzá!

Te nemcsak nem tehetsz mást, de nem is kell mást tenned, mint azt, 
hogy szedd össze magadat, higgy abban, hogy fiad már sokkal nagyobb önis-
merettel rendelkezik, mint földi életében rendelkezett. Hidd el, hogy ő maga 
már döntött úgy, hogy további élete a tisztulás útja legyen. Ebben feltétlenül 
tud segíteni a te imád. De ezt sem kell eltúloznod!

Kikészülésed oka az a megkötözöttséged, amely minden anya-gyermek 
kapcsolatban egy ideig helyénvaló, de sajnos, az anyák gyakran nem vállal-
ják ennek a megkötözöttségnek eloldását. Így aztán előbb-utóbb, többé-ke-
vésbé minden anya kikészül e kapcsolat miatt.

Ismételem. Higgy abban, hogy számodra a legfontosabb a te szívbékéd, 
s ezt nem veheti el tőled még fiad halála sem! Nem, mert ezt Én, Jézus, nyúj-
tom feléd. Csak annak a szívét tudom betölteni az Én békémmel, aki elhiszi 
azt, hogy szabaddá kell válnia ahhoz, hogy Isten lakást vegyen nála.
    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
2714.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL, BÁNAT-OKOZÁSRÓL

1. Újjászülettem-e már?
 2. Mivel okozok Neked fájdalmat, Jézusom?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Akiben akkora szeretet él Irántam, aki annyira érzi, mint te, hogy Én, 
Jézus, nagyon szeretem őt, az feltétlenül új teremtmény!
 Nem tartozik a lényeghez az, hogy napra, órára pontosan tudd, mikor 
születtél újjá. Elég tudnod, hogy az az állapot, amelyet te élsz, az az újjászü-
letettek  állapota.  Jó  viszont  az,  ha  meghatározol  magadnak egy dátumot, 
amikor tudatosan kijelented, hogy elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Meg-
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szabadítódnak, s ezt a dátumot, mint pirosbetűs ünnepet fogod ünnepelni föl-
di életed folyamán.

2. Nem okozol Nekem gyakran fájdalmat.  Amikor fájdalmat okozol, 
azt  te pontosan tudod. Tudod, mert  tudatom veled. Véletlenül nem tudtok 
Nekem fájdalmat okozni, mert Nekem, Jézusnak, csak az okoz szívfájdal-
mat,  ha azt látom, hogy nem akartok boldogok lenni. Azt pedig mindenki 
tudja,  hogy boldogtalanságot  akkor  okoz  magának,  ha  lelkiismerete  ellen 
cselekszik. Ezért mondhatom azt, hogy neked tudnod kell, mikor okozol Ne-
kem fájdalmat.

Ha az esti imádban bocsánatot kérsz Tőlem az elmúló napon elkövetett 
botlásaidért, akkor még ezek a botlások is örömforrássá változnak Számom-
ra.

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

2715.
Kérdező: URAM! ADD, HOGY LÁSSAK!

1. Nagyon beszűkült a látásom.
2 Szeretnék mindent úgy látni, ahogy kell.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tartsd nagy kegyelemnek azt, hogy földi életedben ráláthatsz olyas-

mire, ami a legtöbb embernek elkerüli a szemét!
Mindenkinek olyan az élete, amilyen a látása. De nem a kifelé, hanem 

a befelé történő látása.  
A testi  szem legtöbbször akadálya annak, hogy felfedezzétek a testi 

szem számára láthatatlan valóságok világát. Holott,  az igazi valóság, tehát 
az, ami a lényeg, testi szemmel soha nem látható! A testi szemet elbűvöli a 
látszat,  a felszín,  a megtévesztés  káprázata.  A reklámok áradata általában 
nem azt szolgálja, ami épít, buzdít és vigasztal, hanem a bódultság egyik leg-
eredményesebb eszköze. Ennek hatékonysága általában attól a kaputól függ, 
amit testi szemnek lehet nevezni. Ezért tartsd nagy kegyelemnek, hogy egy 
olyan alig elviselhető, alig kivédhető kísértésektől lettél mentes, amelyektől 
más emberek csak nagy küzdelmek árán határolhatják el magukat.

2. Nagyon okos elhatározás az, hogy úgy akarsz látni, ahogy kell, vagy-
is úgy, ahogy az Én szememmel láthatod a világot. Az Én szemeim pedig 
nem az emberi testen kívül vannak, hanem az "agyban", a "szívben", belül!
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Amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy alakítsátok át gondolko-
dásotokat, akkor így is fogalmazhattam volna: kezdjetek az Én szememmel 
befelé látni!

Ha hűséges maradsz Hozzám, a te Jézusodhoz, akkor még sok csodála-
tos világot fogok tudni megmutatni neked. Olyan világokat, amelyeket csak 
benső szemekkel lehet meglátni.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
VALÓDI TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

********************************************************
2716.
Kérdező: ÉLETUTAMRÓL

1. Jó úton haladok-e?
2. Feleségem magatartása lelki fejlődésemet szolgálja?
3. Anyagi gondjaink hogyan enyhíthetők?

HANG: ”Kedves Barátom!
1. Magad is tudod, hogy Én vagyok az ÚT! Ha egyszer valaki Engem, 

Jézust, útként tudatosan elfogadott, akkor "véletlenül" soha nem fog tudni le-
térni erről az ÚT-ról! Ez nemcsak azért van így, mert angyalaimnak mindad-
dig "zöld" jelzésük van formálni életedet, amíg e döntésedet te vissza nem 
vontad, hanem azért is, mert az erkölcsi rend, tehát az a terület, amelyen bol-
dogságod megélhető, a te tudatos világod!

2. Mivel mindenki számára minden és mindenki TÜKÖR, ezért nagyon 
természetes az, hogy az, akivel a legközvetlenebb a kapcsolatod, a legalkal-
masabb TÜKÖR arra, hogy helyes ön-, ember- és istenismeretre juss általa.

3. Anyagi gondjaid a Mt 6;33 igémen kívül a józan eszed okos haszná-
lata által oldódnak meg. 

Két  fontos  szempontra  felhívom  a  figyelmedet.  Az  egyik  az,  hogy 
mélységes hittel hidd el: mindig jobban élek érted, mint te élsz Értem! A má-
sik az, hogy bár nagyon fontos, rendkívül fontos a kereseti lehetőségek meg-
találása, felvállalása, de a legfontosabb mindig az, hogy amid van, azt mire 
és hogyan használod. Ha ez utóbbi szempont az Én áldásomat hordozza, ak-
kor feltétlenül nemcsak szűkösen fogsz élni, de bővelkedni is fogsz! Sőt még 
másokat is fogsz tudni segíteni, minden különleges megerőltetés nélkül!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2717.
 Kérdező: SZERETNÉK JÉZUSNAK TETSZENI!
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1. Imáim eljutnak Hozzád, Jézusom?
2. Hogyan éljek Neked tetsző életet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden bizonnyal ezt a kérdést nem azért tetted fel, mert kételkedsz 

Bennem, hanem azért, mert méltatlannak érzed magadat arra, hogy meghall-
gassalak. 

Meg kell mondjam neked, hogy Én, Jézus, soha nem azért szeretlek 
benneteket, mert ti jók vagytok, hanem azért, mert Én vagyok a jó! Az Én 
szeretetem tehát nem attól függ, hogy te milyen vagy! Az Én szeretetem Tő-
lem függ, s ezért biztos lehetsz abban, hogy ez hűséges szeretet, semmivel le 
nem állítható szeretet!

Kétségtelen, hogy a bűn Nekem, Jézusnak, nagyon fáj! De kizárólag 
azért  fáj,  mert  az,  aki  vétkezik,  boldogtalan!  Nekem nagyon  fáj,  amikor 
enyéimet  boldogtalannak látom!  A boldogtalanság mindig  valamilyen  bó-
dultság. Nem a szenvedés tesz boldogtalanná valakit! Szenvedéssel együtt is 
lehet boldog bárki, ha van élő hite, és tudja, hogy az istenszeretőnek minden 
a javára válik.  

Én, Jézus, soha nem mondottam azt, hogy boldogok azok, akik jól ér-
zik magukat. Sőt! Boldognak mondtam a sírókat, az Értem és Velem szenve-
dőket is! Igen, mert a boldogságot, a szívbékét, csak a remény tudja éltetni. 
Az a remény, amely Belém veti horgonyát, soha nem csalatkozhat! Istenben 
nem lehet csalódni! Istenben nem, de bizonyos torz istenképekben igen!

Teljesen nyugodt lehetsz tehát abban, hogy Én mindig a te rád-figyelő 
Jézusod vagyok! Ezt az állapotomat akkor is őrzöm, ha te esetleg elfordulsz 
Tőlem! Az Én szeretetemet irántad sem te, sem más sem tudja soha meg-
szűntetni!

2. Nekem az tetszik a legjobban, ha azt látom, hogy valaki igazán és 
szívből örülni tud Nekem! Erre törekedj! Nem szabad engedned, hogy külön-
böző külső és belső dolgaid gondjai sötétre árnyékolják benned az Én jelen-
létemet! Tanulj meg örülni annak, hogy benned élek. És nem azért, mert te jó 
vagy, hanem azért, mert Én kimondhatatlanul szeretlek akkor is, ha te erre 
méltatlannak gondolod magadat.

Amint Engem boldogít az a tudat, hogy az Enyém vagy, úgy téged is 
boldogítson az a tudat, hogy a tiéd vagyok! Ez Nálam nem hangulat kérdése! 
Ez az Én életállapotom!

Ne gondolj  a bűneidre, amelyek már nincsenek, hanem örülj  annak, 
ami van,  AKI van a te számodra! Örülj NEKEM!
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Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2718.
Kérdező: SZILÁRD TALAJRA VÁGYOM!

1. Kisemmizetten hányódunk gyermekeimmel.
2. Várok valakire. Remélhetek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az az életszemlélet, amely eluralkodott rajtad, táplálékát nem Tő-

lem, Jézustól kapja. E szó "kisemmizettség", nyilván anyagi javakra vonatko-
zik.

E téren, akik kisemmizettnek tudják magukat, azok elsősorban kívülről 
befelé akarják megoldani életüket, és nem belülről kifelé. Nyilván, hogy az 
ég madarai, a mezők virága, soha nem érzik magukat kisemmizettnek, mert 
képtelenek kívülről befelé élni. Nektek, embereknek is meg kellene tanulno-
tok belülről kifelé elindulnotok. 

Ezt csak azok tudják megtenni, akik valóban hisznek. Tulajdonképpen 
mindenki hisz, de itt most azokra gondolok, akik hinni akarnak abban a nagy 
igazságban és valóságban, hogy minden szellemi lényben, tehát minden em-
berben is, Isten csak boldogító módon tud jelen lenni!

Tehát egészen biztos az, hogy a gondolkodása megváltoztatásával min-
denkinek lehetősége van arra, hogy szíve békéjét megtalálja. Igen, mert Iste-
nen soha nem múlhat semmi! Mindig az jelenti a problémát, hogy ti emberek 
nem vagytok hajlandók megtenni azt, amit a magatok részéről meg kellene 
tennetek  ahhoz,  hogy  Isten  boldogító  ereje  működni  tudjon  életetekben. 
Olyan ez, mint mikor egy kis fogaskerék nem akar hozzákapcsolódni a nagy 
fogaskerékhez, s emiatt az egész gépezet megáll. A nagy FOGASKERÉK ál-
lásán változtatni nem lehet, mert annak a helyzete STABIL! Csak a kis fo-
gaskerék állása változtatható! 

Talán mondanom sem kell, hogy a nagy FOGASKERÉK a gondvise-
lés. A kis fogaskerék pedig ti vagytok, akik változtathattok gondolkodásto-
kon. Isten gondoskodó szeretetének megtapasztalása tehát csak akkor érzé-
kelhető, hogy hisztek Benne. Akkor hisztek Benne, ha naponta igyekeztek át-
alakítani  gondolkodásotokat.  Akkor tesztek így,  ha reggel úgy indultok el 
életetek útján, hogy előbb pár percet rászántok arra, hogy Velem, Jézussal 
együtt átgondoljátok, mi is az, amit közösen tennünk kell.

Csak azok élete kilátástalan, akik nem hiszik el, hogy többet érnek a 
verebeknél. Akik nem hiszik el, hogy mindennap van olyan feladatuk, ame-
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lyet Isten vár el tőlük, s amely feladat éppen ezért feltétlenül megvalósítható, 
az nem hiszi el komolyan, hogy többet ér a verebeknél, a mező virágainál! 
Ha komolyan átgondolod Máté evangéliumából a hatodik fejezetben találha-
tó 25-től 34-ig bezárólag leírtakat, akkor megérted, hogy miért írtam a fenti 
sorokat.

2. Csak akkor lehet reményed, hogy megfelelő társra lelj, ha megtartod 
az Általam, Jézus által felkínált sorrendet. Tehát nem kívülről befelé, hanem 
a Máté 6;33 alapján, belülről kifelé éled életed.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!”
*******************************************************

2719.
Kérdező: CSALÓDOTT VAGYOK! MI A FELADATOM?

1. Anyámról/tól szeretnék hallani valamit!
 2. Egy ember visszaélt szeretetemmel. Miért?
 3. A német nyelvterület nagyon érdekel. Miért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szeretet-kapcsolat ÖRÖK!  Tőled édesanyád felé és édesanyádtól 

a te irányodban! Részedről az érte mondott imáidon kívül az  emlékezés, fő-
leg egyes intő szavaira történő emlékezés a fontos.  Édesanyád részéről pedig 
az  őrangyalodhoz hasonlóan, sugallatok által, és ha úgy ítéli meg, akkor ál-
maidban érzékelteti veled szeretetét.

2. Nem győzöm hangoztatni, hogy legyetek okosak és óvatosak. Sem 
okos, sem óvatos nem tudok helyettetek lenni! A gyakran emlegetett elv: "ér-
tetek és veletek mindent, de helyettetek semmit!", ez soha nem változtatható 
meg! Nem, mert lényegileg tartozik kettőnk kapcsolatához. Így is mondha-
tom:  lényegileg  tartozik  emberi  természetetekhez.  Nem  sorozattermékei 
vagytok egy embergyárnak, hanem mint Isten édes gyermekei, egyedi teremt-
ményei vagytok a végtelen SZERETETNEK! Ez az oka annak, hogy külön-
külön minden ember egyedi döntése következtében jobb vagy rosszabb, illet-
ve elviselhetőbb vagy elviselhetetlenebb lesz az egész világ! Az a végtelen 
boldogság, amelyre teremtődtetek, óriási felelősséggel párosul. Nem máso-
kért vagytok közvetlenül felelősek ilyen mértékben, hanem magatokért! 

Ne azt kutasd hát, hogy az az ember miért élt vissza szereteteddel, ha-
nem arra irányuljon figyelmed, amit tanúságként meg kell szívlelned magad-
nak a jövőben ebből az esetből!
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3.  Az az  érdeklődési  vágy,  amely téged belülről  késztet  az  említett 
nyelvterület irányában, nagyon jó, mert abban akar segíteni, azt akarja "szív-
ügyeddé" tenni, ami belülről örömmel tölt el, s így megkönnyíti életedet

Nagyon szeretlek, és megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2720.
Kérdező: FÉRJEM ALKOHOLISTA

Férjem alkoholista. Ez nagyon bánt engem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Aki Velem, Jézussal, kapcsolatba került, annak tudnia kell egy döntő 
alapelvet. Ez az alapelv így szól: Minden ember azért született le a Földre, 
hogy önmagát egyre jobban megtérítse.! Így is mondhatom: Csak önmaga-
dért  felelsz!  Így is mondhatom:  Számodra nem lehet semmi olyan fontos, 
mint szíved békéje. Így is mondhatom: Szíved békéje soha nem függhet kö-
rülményeidtől. Így is mondhatom: Ne megváltoztatni akard körülményeidet, 
hanem felhasználni arra, hogy helyes önismeretre jutva felismerd szabadsá-
god határait. Így is mondhatom: Szabadságod véget ér ott, ahol  embertársad 
szabadsága kezdődik,  és tudomására kell  hoznod embertársadnak, ha nem 
tudná, hogy az ő szabadságának ott van a határa, ahol a tiéd kezdődik.

Ha ezt az alapelv-halmazt elfogadod, akkor ebből kiindulva fel tudod 
mérni, hogy gyakorlatilag itt és most mi a teendőd. 

Földi életed olyan folyamat, amelyben neked kell naponta átgondolnod, 
hogy hogyan és mit építesz az előbb elmondott alapelv-halmazra. Mondhat-
nám azt is, hogy alapelvre, mert e halmaz olyan, mint egy lánc. Bármelyik 
láncszemet emeled, az egész láncot emeled.

Valóban, az iszákosság megkötözöttsége olyan betegség, amely Nélkü-
lem csak felületi szinten kezelhető. Én, Jézus, azért jöttem megszabadítónak 
közétek, hogy így fogadjatok be magatokba. Én, Jézus, senkit sem tudok kí-
vülről megszabadítani.

Mivel sem te, sem más nem képes mások megkötözöttségét megszün-
tetni, ezért meg kell tanulnod együtt élni megkötözött társaddal. Ez mindad-
dig kötelező számodra, amíg társad ezt az együttlétet lehetetlenné nem teszi. 
Akkor teszi lehetetlenné, ha nem amiatt vár segítséget tőled, hogy megszaba-
duljon az iszákosságától, hanem amiatt, hogy akár anyagilag, akár erkölcsi-
leg  támogatója  légy megkötözöttségének.  Ebbe  nem mehetsz  bele.  Nem, 
mert bűnrészessé nem szabad válnod! A szeretet akkor igazi, ha igazságban 
nyilvánul meg!
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Veled vagyok, benned élek! Boldogító módon élek benned! Vagyis ér-
ted élek benned!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************

2721.
Kérdező: CSALÁDOMMAL NEM ÉRTJÜK MEG EGYMÁST

1. Iszákos férjemmel nagyon rossz a kapcsolatom.
 2. Zavar leányom magatartása, gondolkodása.
3. Képmutatásnak tartanám, ha imádkoznék.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amikor egy gyermek addig babrálja a játékát, amíg el nem rontja, 

akkor apjához megy, átadja az elrontott játékot, mert bízik abban, hogy apja 
képes azt megjavítani.

Egy idő után azonban az apa már nem javítja meg a gyermeke által el-
rontott szert, hanem visszaadja, és felszólítja gyermekét, hogy ő maga csinál-
ja meg. Igen, mert csak így tudja ránevelni gyermekét arra, hogy felelős em-
berré váljék.

Az elmondott hasonlat nagyon sántít! Abban sántít,  hogy a te életed 
nem játékszer! Veled, boldogságoddal senki nem kísérletezhet! Még te sem! 
Nem, mert a te életed nem a tiéd. Csak annyiban tiéd, hogy Nekem, Jézusnak 
át kell adnod, és csak Nekem kell átadnod, mert boldog csak úgy lehetsz, 
ahogy azt az Isten megálmodta rólad. Ez a Nekem átadottság a LÉNYEG! 
Ezt helyetted nem teheti meg senki! Az Isten sem!

Életedet akkor adtad át Nekem, Jézusnak, ha vállalod azt a szabadsá-
got, amelynek lényege az, hogy csak magadért felelsz, de magadért világmé-
retű szinten felelsz. Ez azt jelenti, hogy lépéseid, döntéseid súlyát az egész 
világ hordozza! Nem erkölcsileg, hanem fizikailag. Vagyis nem a mások bol-
dogságát érinti,  hanem mások fájdalmát,  keresztjét.  Könnyebb vagy nehe-
zebb lesz az emberiség élete attól, hogy egy-egy ember hogyan lép, hogyan 
dönt. De ez nem érinti azt, hogy azt istenszeretőknek minden javára válik. 
Nem érinti azt, hogy akiben Én, Jézus élek, az a Győztes oldalán áll függetle-
nül attól, hogy milyenek a körülményei.

2. Lányod magatartása Nekem is fáj. Tehát amikor emiatt fájdalmat ér-
zel, akkor tudatosodjon benned az, hogy ez az Én fájdalmam benned, tehát 
valahogyan ez is kitüntetés, mert akivel megosztom fájdalmamat, azzal fel-
tétlenül meg fogom osztani örömömet is! Erre gondoltam, amikor ezt mond-
tam: "Boldogok, akik szomorkodnak (Máté 5;4)!"
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Rajta sem tudsz segíteni, ha ő nem akarja. Vele kapcsolatban is meg 
kell látnod, hogy hol van az a szabadsághatár, amelyet sem te, sem ő nem 
léphettek át! Itt is vigyáznod kell, hogy bűnrészes ne légy! 
Leányoddal  kapcsolatban  is  meg kell  tanulnod  feladatokban gondolkodni, 
vagyis elvonatkoztatni a vérségi köteléktől. Ha ezt Én, Jézus, még Anyám-
mal is meg tudtam tenni, akkor benned is meg tudom tenni, hogy ezt meg-
tedd. Csak az tud helyesen szeretni, aki így tud szeretni!

3. Ördögi kísértés arra gondolni, hogy képmutatás az, ha valaki - le-
gyen bármilyen lelki állapotban -, Istennel, Istenhez beszél, tehát, ha imádko-
zik! Akkor lennél képmutató, ha arra utaznál, hogy minél többel lássák azt, 
hogy te imádkozol. De az, ha lelkedet Hozzám emeled, csak javadra válhat! 
Hidd már el, hogy Tőlem csak olyan gondolat jön, ami épít, buzdít, vigasztal. 
Én vagyok benned az az aranybánya, amelyből az említett pozitív gondolato-
kat ki kell bányásznod. Ezt neked kell megtenned. Ezért mondtam, hogy ala-
kítsátok át gondolkodásotokat (Márk 1;15)!

Végezetül  tömören:  Csak magadért  felelsz  Csak magadat  kell  egyre 
jobban Rám hangolnod. Csak saját lelki békéden kell dolgoznod. Ehhez csak 
azt kell megtenned, amire képes vagy. Meg kell látnod, hogy boldogító mó-
don vagyok benned. A dicsőítő ima az, ami a legjobban tudja tisztítani benső 
szemeiteket.

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

2722.
Kérdező: TECHNIKA ÁLTAL MEGOLDHATÓ AZ ÉLET?

1. Bizonyos technikák által tisztíthatjuk egymást lelkileg?
2. Mi a teendőnk, ha a technika oldja meg a problémákat?
3. Mi a jézusi alázat?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A szeretetben való növekedés nem technikáktól függ! Semmit nem 

lehet megspórolni abból az áldozatvállalásból, amely a Földön a szeretet nö-
vekedését, gyümölcsbe érlelését megkívánja. A nem ártani, megbocsátani és 
segíteni, szolgálni és nem uralkodni, ezek azok a "technikák" amelyeket kü-
lönböző  technikák által  szeretne  a  megsérült  emberi  természet  kijátszani. 
Nem fog sikerülni! 

Nem kerülhető meg a tartalmas,  hittel,  reménnyel és szeretettel  átélt 
reggeli ima, tehát a Velem való közvetlen kapcsolatfelvétel, ha valaki nem 
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játszadozni akar mulandó földi életével, hanem boldog akar lenni úgy, hogy 
halála óráját, tehát a Velem való közvetlen találkozás pillanatát a legboldo-
gabb óraként élje meg.

2. Mint az előbb elmondtam, az általad felvázolt technika nem old meg 
semmit. Nem kell tartanod attól, hogy bárki vagy bármi olyan gyümölcsöket 
képes produkálni számodra a te áldozatvállalásod nélkül, amelyek csak áldo-
zatvállalásod által,  amit neked kell felvállalnod, jöhetnek létre. Ahogy Én, 
Jézus, érted és veled mindent, de nélküled semmit nem tudok tenni, úgy sen-
ki és semmi nem kímélhet meg attól az önfeláldozástól, amelyet Mt 10;39 / 
16;25 - Mk 8;35 - Lk 9;24 / 17;33 - Jn 12;25 - részek mondanak el.

3. A HANG-könyvekben már többször elmondtam, ezért most csak na-
gyon röviden mondom el.

A helyes alázatnak két összetevője van: Minden gyalázatot és szenve-
dést vállalni a meglátott jóért, és nyitottnak lenni a jobb irányában.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2723.
Kérdező: MÁRIÁRÓL, GONDJAIMRÓL

1. Mária-jelenésekről, Sükösdről kérdezem a HANG-ot.
2. Az óvodai munkámat hogyan tehetem jobbá?
3. Féltem a leányomat.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tucatnyi könyvek írnak századotok Mária-jelenéseiről, és a sükösdi 

keresztút is bárki számára meglehetősen látványos módon érzékelteti azt a 
szenvedésemet, amelyet értetek, miattatok, de nem helyettetek kellett vállal-
nom.

Írod, hogy olvastál a HANG-könyvekből párat. Ajánlom, hogy ne csak 
párat olvass belőlük, és ne csak egyszer, és ne csak itt-ott, és ne csak úgy ol-
vasd ezeket, mint valami regényt, hanem úgy, mint aki ki akarja hallani ezek-
ből a könyvekből azt  a mondanivalómat,  amelyet az ő élete boldogítására 
írattam le.  

2. Életetek a Földön döntések sorozatából áll. Minden egyes döntésetek 
akkor cseng egybe az Én akaratommal, ha olyan szeretni tanításra irányul, 
amilyet Én tanúsítottam földi életem folyamán. Ezért nélkülözhetetlenül fon-
tos az, hogy tanulmányozzátok evangéliumaimat, tanításomat.

Nincs  semmiféle  különleges  recept,  nincs  semmiféle  rendkívüliség, 
csupán az van, hogy reggel Velem kell  elindulnia annak, aki azt szeretné, 
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hogy egész nap hatékonyan tudjon működni benne az Én jelenlétem. Én, Jé-
zus, mindig mindenkinek rendelkezésére állok, ha tudatosan akarja. Megvilá-
gosító, megerősítő, elirányító segítő-kegyelmem csak a Felém nyitott,  érte-
lemmel és szívvel Engem kívánó lelkek számára tud hatékonyan működni. 

3. A vérkapcsolat azért a legkegyetlenebb kapcsolatok egyike, mert ké-
pes  a  szerepet  állapottá  hazudni.  Az anyaság nem állapot,  hanem szerep. 
Amint a fának szerepe és nem állapota az, hogy kapcsolatba maradjon a gyü-
mölccsel, úgy a szülőnek sem állapota, hanem szerepe az, hogy gyermekét 
világra hozva, egy meghatározott idő után leváljon róla. Amelyik szülő, ame-
lyik gyermek nem ezt éli meg a gyakorlatban, az önmagának is, a másiknak 
is kárára van. 

Én, Jézus, felnőttként nem is neveztem anyámat anyámnak. Asszony-
nak mondottam, s ez nem a szeretetlenségnek, hanem a benső szabadságom-
nak jele volt. Annak a szabadságnak, amely kell hogy mindenkit jellemez-
zen, ha azt akarja, hogy Isten abszolút ELSŐ legyen az életében (2Kor 3;17).

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2724.
Kérdező: LEHET-E MEGOLDÁS AZ ÖNGYILKOSSÁG?

Olyan anyagi csődbe jutottam, hogy szinte csak halálommal tudok 
          kijutni belőle.
HANG: "Drága Gyermekem!

Abból a lelkiállapotból, amelyben te vagy, te csak hiszed, hogy kiút a 
halálba menekülés. Mivel nem ismered sem az Istent, sem az Istenre terem-
tett teremtmények sorsvonalát, azért mondod azt, amit mondasz.

Szegény gyermekem! Ha csak akkora hited lenne, mint a mustármag, 
akkor megértenél valamit abból, hogy nem olyan az élet, amilyennek látod, 
hanem amilyennek látod, számodra olyan. Megértenél valamit abból, hogy 
nem a pénztárcádat kellene átalakítanod, hanem a gondolkodásodat.

Az Én szememben kétféle ember létezik. Az egyik az, aki elfogad En-
gem, Jézust, Urának, Megszabadítójának. A másik a többi. 

Aki elfogad Engem, annak nincsenek anyagi gondjai. Egyáltalán nin-
csenek gondjai.  Illetve egyetlen gondja az,  hogy mindennap hogyan tudna 
egyre jobban kedvemben járni. Aki elfogad Engem, az tudja, hogy naponta 
nem kell tennie semmi mást, csak azt, amit megtehet. A többi nem az ő dol-
ga. 

2891.



Aki nem fogad el Engem, annak mindenféle gondja-baja van, s ezért 
állapotszerű menekülésben van. E menekülés akár a halálba is torkolhat, de 
ez sem old meg semmit. Sőt! Ott kell aztán igazán szembesülnie gyávaságá-
val, felelőtlenségével, hitetlenségével, önzésével és minden megkötözöttsé-
gével. Igen, mert a halálban mindenki számára egy félelmetes kijózanodás 
történik.  A halálban mindenki  mindenért  csak önmagát  okolhatja anélkül, 
hogy akár önmagán, akár másokon segíteni tudna. Aki a halába menekül, az 
állapotszerűen bánja tettét, s a legszörnyűbb állapotok százszorosát is szíve-
sen vállalná,  csak még egyszer lejöhetne a Földre. Ez aztán már nem tőle 
függ!

Drága Gyermekem! A megtért embernek azt kell csinálnia, amit Én kí-
vánok tőle. A meg nem tért ember azt csinál, amit akar. Én, Jézus, csak bol-
dogítani tudok. A bódultakkal nem tudok mit kezdeni!

Megáldalak a pozitív irányú NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2725.
Kérdező: LÉLEKRŐL, SZELLEMRŐL

1. Mi a lélek és s szellem közötti különbség?
2. Az ember lélek-ember vagy szellem-ember?

HANG: ”Kedves Barátom!
A két kérdésedet összefoglalva fogom megválaszolni.
Lelke mindennek van, ami él! Az embernek szellemi lelke van.
Két részre osztom mondanivalómat. Az egyik az, hogy minden valami-

revaló párbeszéd alkalmával az első az, hogy tisztázzátok ki a fogalmakat. 
Végeredményben teljesen mindegy, hogy ki mit ért lélek és szellem fogalom 
alatt, ha meg tudja határozni, el tudja mondani, hogy mit ért e szavak alatt. 
Érdemi párbeszéd csak ott alakulhat ki, ahol ugyanazon szó alatt ugyanazt ér-
tik a résztvevők.

Ha valaki azt mondja, hogy szerinte a lélek az az életelv, amely éltetni 
tudja az anyagot, akkor tudjátok, hogy ebben az esetben nemcsak az emberi 
test éltetéséről van szó, hanem a növényi-, állati test éltetéséről is. Az embe-
rek általában ezt értik lélek szó alatt.

A szellem szó alatt általában a léleknek azt a képességét szoktátok ér-
teni, amely a Földön kizárólag az emberi lélek sajátja. Tehát egy olyan ké-
pességet, amely bizonyos körülmények között erkölcsi lénnyé teszi az em-
bert. Vagyis azáltal tudja megtalálni önmagát, hogy meg tudja különböztetni 
az erkölcsi jót a rossztól, tehát általa véget nem érő jó birtokába juthat az em-
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ber, vagyis boldog lehet. Élő emberi test elképzelhetetlen szellemi képesség-
gel rendelkező lélek nélkül, de szellemi képességgel rendelkező lélek létez-
het és létezik is az általános értelemben vett emberi test nélkül.

A másik része mondanivalómnak gyakorlati. Igen. Én, Jézus soha nem 
beszélek csupán elvont, a gyakorlati életet közvetlenül nem érintő dolgokról. 
Ezért fontos tudnotok, hogy szellemi emberekké kell válnotok, ha a szellemi 
szférában, tehát ott, ahol csak érteni akaró és tudó lelkek élnek, meg akarjá-
tok találni helyeteket. Tanulni, tanulni és újra csak tanulni! Nem tudóskodni, 
hanem mint a gyermek, aki azért van tele csupa miértekkel, mert szellemi 
fejlődését csak így biztosíthatja, így nektek sem szabad megnyugodnotok ad-
dig,  amíg értelmet  megnyugtató választ  nem kaptok a bennetek felmerülő 
kérdésekre. Nektek megadatott tudni az Isten országának titkait (Mt 13;11 és 
Lk 8;10)!

Nagyon szeretlek benneteket. Ez a  SZERETET nem más, mint Isten 
SZELLEMI LELKÉNEK kiáradása felétek. Engedjétek át magatokon ezt a 
szeretetet,  vagyis szeressetek az Én szívemmel,  azáltal,  hogy átalakítjátok 
szellemetek tartalmát, gondolkodásotokat úgy, ahogy Márk 1;15-ben ezt ké-
rem tőletek.

Megáldalak benneteket SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************

2726.
Kérdező: FÖLSZABADULT SZERETNÉK LENNI!

Nagyon gátlásos vagyok főleg nőkkel szemben.
HANG: "Barátom!

Magaddal hozott gátlásod nagyon meg tudja keseríteni életedet mind-
addig, amíg beléd nem épül az az igazság, hogy csak az tud természetesen vi-
selkedni másokkal, akit akár pozitív, akár negatív értelemben nem érdekel 
az, hogy mások hogyan vélekednek róla.

Mindaddig, amíg valaki feltétlenül  érdekesnek  akar tűnni mások sze-
mében, képtelen arra, hogy be ne görcsöljön időnként. 

Önmagukban a gátlások fontosak a maguk helyén. A gátlástalan ember 
mindig embertelen és istentelen ember is. Tehát gátlásoknak lenniük kell! De 
nagyon fontos megtanulnotok kezelni a gátlásokat.

Helyesen az képes  kezelni  gátlásait,  aki  nem azt  tartja  lényegesnek, 
hogy mások miképpen vélekednek róla, de azt igenis fontosnak tartja, hogy - 
miután reggeli imájában megbeszélte Velem azt, hogy mit és hogyan fogja 
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megélni az elinduló napot - este visszatekintve Előttem, számon kéri magától 
a megbeszélteket.

Nem gátlástalannak kell lenned, nem gátlásosnak kell lenned, hanem 
okosan, bölcsen kell gátlásosnak lenned!

Megáldalak az OKOSSÁG lelkével!" 
********************************************************

2727.
Kérdező: BOLCSÁNATOT NYERHETEK?

1. Meg tud-e bocsátani nekem Isten?
2. Megváltozik-e anyám valaha?
3. Van-e különleges feladatom? 

HANG: "Drága Gyermekem!
1.Büntető Isten nem létezik! Csak ember tud büntetni. Tudja önmagát 

és tudja embertársait, sőt büntetni tudja az egész emberalatti világot is. Ez a 
magatartás-hiány Istenben nem tökéletlenség.  Értelmetlenség lenne Benne, 
ha  tudna  büntetni,  mivel  minden  szellemi  lény természetében  hordja  azt, 
hogy önmagát bünteti olyankor, amikor bárkinek is ártani akar. Tehát nem 
csupán arról van szó, hogy az istenszeretőket nem lehet büntetni, hanem ar-
ról is, hogy az Istent nem szeretőket sem lehet, hisz ők önmagukat büntetik 
azáltal,  hogy nem istenszeretők.  Így ugyanis  az életük természetellenes,  s 
ezért szinte állapotszerűen boldogságuk ellen dolgoznak.

Ha tehát rossznak tudod magadat, akkor feltétlenül jöjj Hozzám, a te 
Jézusodhoz, mert Én azért jöttem le a Földre, hogy találkozni tudjak azokkal, 
akik nem tudják magukat tökéleteseknek (Máté 9;13).

2. Az egészen biztos, hogy megváltozik édesanyád, de hogy mikor, azt 
nem mondhatom meg. Tudom, hogy ezzel nem mondtam semmi olyat, ami 
pillanatnyilag megnyugtathatna téged, mert anyád és mindenki a világon egy-
szer  megváltozik.  Már  kétezer  évvel  ezelőtt  mondottam,  hogy Én,  Jézus, 
mindeneket magamhoz vonzok egyszer (János 12;32).

A te számodra az a legfontosabb, hogy te változz! Szinte naponta kell 
pályamódosítást  végezned,  ha  kedvemben  akarsz  járni.  Ez  természetesen 
nemcsak rád vonatkozik, hanem minden emberre, aki megjelenik a Földön. 
Neked azt kell tudatosítanod magadban, hogy anyád és minden körülményed 
olyan tükör, amelyben meg kell tudnod látni azt,  ami javadat szolgálja. Bi-
zony igaz, hogy minden javára válik azoknak, akik Isten gyermekei. De azt, 
hogy hogyan válik valakinek javára az a körülmény, amelyben él, azok a sze-
mélyek, akikkel élnie kell, mindenkinek magának kell meglátnia. E látáshoz 
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szükséges a gondolkodás-átalakítás, amelyre nyilvános működésem kezdetén 
felszólítottalak benneteket (Márk 1;15).

3. Amit te mindennapi feladatnak tekintesz,  az valójában különleges 
feladat. Belőled csak egy van, és amit neked kell betöltened, azt helyetted 
senki be nem töltheti.

Különleges feladatnak az emberek általában a rendkívüli  feladatokat 
szokták érteni. Tehát olyan képességek gyakorlását, amelyet a Szentlélek ka-
rizmává minősít.

Ha elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, akkor Lel-
kem feltétlenül úgy fog irányítani, hogy gyakran kell bizonyos rendkívülisé-
geket  is vállalnod. Bár az ilyen feladat sokkal inkább áldozat, mint élvezet. 
Ezért csak olyanok szoktak ilyen szerepet kapni, akik már megedződtek az 
úgynevezett szürke feladatok hűséges vállalásában.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
********************************************************

2728. 
Kérdező: BENSŐ BÉKE UTÁN VÁGYOM!

1. Bűnbocsánatért esedezem! Skizofréniával kezelnek.
2. Hogyan érhetem el szívem nyugalmát?
3. Akit magam mellett találtam, az hallucinálás volt?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon szeretném megértetetni veletek, hogy az Én szerető szívem 

soha nem szűnik meg szeretni azokat, akik boldogságra vágyódnak, vagyis 
minden embert. Az kétségtelen, hogy fáj, ha nem úgy akartok boldogok len-
ni, ahogy lehetnétek. Vagyis, ha a mulandó testi vágyak föléje nőnek a lélek, 
a szellem vágyainak. De bármit tesztek is, az Én szívem szeretete nem csök-
ken soha! Ezért nem is nektek kellene könyörögnötök azért, hogy bocsássak 
meg nektek, hanem Én, Jézus, könyörgöm, Én kérem tőletek azt, hogy higy-
gyetek jobban Bennem, keressétek és találjátok meg szívetek békéjét Nálam. 
Ennek útja-módja elsősorban feladatok felvállalásában, a testi-lelki-szellemi 
restség felszámolásában, tehát a gyakorlati szeretet megélésében van.

2. Szíved nyugalmát is először el kell hinned, s utána jön a megtapasz-
talás. El kell hinned, hogy Én, Jézus, boldogító módon élek benned. El kell 
hinned, hogy az Én jelenlétem nem rendkívüliségekben akar megnyilvánulni, 
hanem az egyszerű napi feladatok nyugodt végzésében. El kell hinned, hogy 
nem rajtad kívül élek érted, hanem benned vagyok jelen kegyelmi módon! 
Csak nem gondolod, hogy Nekem, Jézusnak, akinek jó volt a betlehemi istál-
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ló, ne lenne jó a te szerető szíved?! Mérhetetlenül többet jelentesz te Nekem, 
mint az egész emberalatti világ!

3. Bizony, hallucináltál. Bizony mindannyian ki vagytok téve minden-
féle  hallucinálásnak,  ha nem hívjátok be gyakran magatokba angyalaimat. 
Kérjétek  angyalaim  védelmét,  hogy  tartsák  távol  tőletek  azokat  az  ártó, 
szemtelen erőket, akik fantáziátokra hatva sok zavart tudnak előidézni ben-
netek. 

 Többé-kevésbé minden ember tudathasadásos egy bizonyos fokig. De 
az, aki nyitott akar maradni az Én boldogító jelenlétem elfogadására, szinte a 
semmivé képes silányítani önmagában ezt a skizofréniát. 

Mivel érzelmi világotok hullámzó, ezért főleg olyankor kell hangsúlyt 
tenned a hitre és a hűségre, amikor nehezen megy. Olyankor kell értelmes és 
becsületes emberekre hallgatnod, amikor fellép benned az a makacsság, ami 
ennek ellenkezőjét sugallná.
   Bátran bízhatsz Bennem! Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

******************************************************
2729.
Kérdező: ÁLMOKRÓL, JÁMBORSÁGRÓL

1. Álmomban mit olvastam?
2. Mikor fogom megkapni az álmomban kapott képet?
3. Aki Arcodat tiszteli, az megmenekül a büntetéstől?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mint tudod, álomállapotban nyitott a tudatalatti világotok, s ilyenkor 

bármiféle szellemi lény megpróbálhat hatni rátok. De azért nem vagytok véd-
telenül kiszolgáltatva a szellemvilágnak! Nem, mert éber állapototokban be-
programozhatjátok bizonyos mértékig magatokat úgy, hogy álmotok részben 
irányított, tehát kontroll alatt marad.

Az első és legfontosabb az, hogy őrangyalotok védelmét kérjétek álma-
itokra. A második az, hogy problémátokra kérjetek megoldást tudatalatti vi-
lágotoktól. A harmadik az, hogy úgy hajtsátok fejeteket álomra, mint az, aki 
tudja, hogy van GONDVISELŐJE, tehát nem lehetnek gondjai. Az így elő-
készített  álom feltétlenül  áldásomat  hordozza,  és  mindenképpen  hasznára 
van annak, aki így hajtja álomra a fejét.

2.  Az álmokban  átélt  valóságok általában  olyan  szimbolikus  képek, 
amelyek nem formailag, hanem tartalmilag értendők. Amint az inga, ha vala-
ki jól bejáratja, akkor érvényes információkat tud küldeni a tudattalanból a 
tudatba,  úgy vannak szimbólumok,  amelyeket gyárthattok magatoknak. Pl. 
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Valaki elhatározza,  hogy virágzó fát  lásson álmában,  ha másnap kellemes 
események várnak rá. A kellemetlen élmények pl. egy letört faággal jelezzék 
előre magukat. Egész szimbólum-rendszert lehet így kiépíteni magatoknak, s 
ez olyan lehet a tudatos értelemnek, mint a messzelátó a szemnek.

3. Kétségtelen, hogy aki arcomat, szívemet, töviskoronás fejemet, se-
beimet tiszteli, az rendes körülmények között finomul lelkileg, s így gazda-
godik is. Az is természetes, hogy ezáltal a boldogságát illetően nagyobb biz-
tonságban is tudhatja magát. De ne gondolja senki, hogy ezeknek a kegyelmi 
eszközök bármelyikének varázsereje van! Senkit semmiféle bajtól nem védi 
meg semmi, ha nem akar elfogadni Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójá-
nak. Engem, mint UTAT nem lehet leváltani semmiféle eszközökkel, szer-
tartásokkal, imákkal. Csak arról lehet szó, hogy ezek az eszközök, szertartá-
sok, imák segítenek benneteket abban, hogy soha ne ártsatok senkinek, hogy 
mindig megbocsássatok mindenkinek, és segítsetek ott és akkor, ahol és ami-
kor erre lehetőséget kaptok. Mert ez jelenti azt, hogy Engem ÚT-ként vállal-
tál. Ez az az ÚT, amelyet vállalva a szeretetet igazságban, az igazságot pedig 
szeretetben tudod megélni.
 Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2730.
Kérdező:  ÖNÁLLÓTLAN FÉRJEM  MELLETT  NAGYON ELFÁRAD-
TAM!

1. Nagyon fáradtnak érzem magam.
2. Hagyjam ott a harangozói állást?
3. Férjem nagyon önállótlan.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az idő múlását nemcsak az óramutatók járása érzékelteti. Az emberi 

test  szinte  észrevétlenül  elhasználódik.  Észrevétlenül  olyan  értelemben, 
ahogy észrevétlen a fű növekedése annak, aki állandóan azt nézi, és észrevét-
len a hervadás folyamata is ilyen értelemben. Csak hosszabb távon látható a 
növekedés és a hervadás is. 

Amikor már itt is fáj, ott is fáj, amikor már gyengül és fárad valakinek 
az erőnléte, akkor már ez az emberi életben az ŐSZ szava! 

Vándorok vagytok, s ez a vándorlás a Földön nem tart örökké! Ha egy 
utazó tudja, hogy közeledik a végállomás, akkor egyre jobban a leszálláson, 
azon az állomáson jár az esze, ahol már várják őt. 
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A sokszorozódó jajok-bajok ezt akarják tudatni veled, erre akarják fel-
hívni figyelmedet. Nagyon nem jó az, hogy ti általában nem a vágyat erősíti-
tek magatokban a halál után, tehát a Velem, Jézussal történő találkozás után, 
hanem szeretnétek egyre inkább elodázni e találkozást. Holott ennél lényege-
sebb, fontosabb nincs a világon senki számára! 

2. Tőlem szeretnél utasítást  kapni olyan dologban, ami nem tartozik 
Rám. Rám az tartozik, hogy tudd: Én, Jézus, mindig veled vagyok. Azokat a 
döntéseket, amelyekért neked kell felelned, Én nem hozhatom meg helyetted. 
Földi értelemben nem vagy már gyermek. Ezért földi értelemben nem hárít-
hatod át felelős döntéseidet sem Rám, sem másra. Én, Jézus, csak az erkölcs 
területén vagyok illetékes! Csak abban adhatok tanácsot, hogy mi az erköl-
csileg jó, és mi nem jó, tehát abban, hogy mi segíti elő, illetve mi hátráltatja 
szíved békéjét, tehát a Velem való élő kapcsolatodat. Más területen csak azt 
tudom mondani, amit ti szoktatok tréfásan mondani: "Ha rám hallgatsz, azt 
csinálsz, amit akarsz". 

3. A te életedben is, mint minden földi ember életében, a körülmény - 
és most nem csak tárgyakat, tájakat, hanem személyeket, főleg személyeket 
értek a körülmény szó alatt - TÜKÖR! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 
számodra sem lehet az a legfontosabb, hogy milyen a másik, hanem csak az, 
hogy neked hogyan kell viszonyulnod a másikhoz. Ebben Én mindig eligazí-
tást tudok adni azoknak, akik rendszeresen végeznek lelkiismeretvizsgálatot. 
Nagyon természetes,  hogy ezt  helyettetek Én elvégezni  nem tudom.  Csak 
azokhoz tudok szólni, akik kinyitják benső füleiket, s valóban meg akarják 
hallani  szavaimat.  Szavaim nemcsak gondolatot  közölnek  veletek,  hanem 
erőt, teremtő erőt is hordoznak. Tehát Engem jelenítenek meg! Szavaim, ta-
nításom által Én, Jézus, mindenkiben meg akarok "testesülni", mindenkiben 
jelen akarok lenni boldogító módon, az egész világ számára! 
                 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2731.
Kérdező: LEKI BÉKE UTÁN VÁGYOM!

1. Feleségem nem akar velem élni.
2. Mint elvált, hogyan rendezzem lelkiéletemet?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Amikor Én, Jézus, azt mondtam, hogy amit Isten egybekötött, ember 

szét ne válassza, akkor nem azt mondtam, hogy nem lehet elválasztani, ha-
nem azt, hogy nem szabad elválasztani. Káromkodni sem szabad, de lehet. 
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Az intézményes egyházak vezetői általában azt feltételezik, hogy a há-
zasságkötéskor mindkét fél  örök  hűséget nemcsak ígért,  de gondolt  is. Az 
ilyen eset egészen ritka. (A ti egyházatok a legszigorúbb ebben, mivel papjai-
tok csak férfiak lehetnek, és általában nőtleneknek kell maradniuk.) 

Örök hűségről csak ott lehet szó, ahol mindkét fél az örök életre tette rá 
életét. Tehát ott, ahol az örök és az Isten egybecseng. Ahol nem így van, ott 
értelmetlen  örök  hűségről  beszélni.  Ez  történelmi  méretben  is  igaz.  Isten 
egyetlen és örök szövetséget kötött népével, s ti mégis Ó és ÚJ szövetségről 
beszéltek. Bizonyos értelemben JOGGAL! 

Ha  még  Isten  és  ember  szövetség-kapcsolatában  is  lehetséges  ez, 
mennyivel  inkább  lehetséges  ez  ember  és  ember  kapcsolatában  olyankor, 
amikor az Istennel való kapcsolatuk csupán szertartásban mutatkozik meg, s 
legtöbbször magatartásban nem! Azt, hogy ez így van, minden gyóntató tud-
ja.

Mivel a házasság szövetség, ezért csak a két fél hűsége alapján mond-
ható valósnak.  Az intézményes egyházak jogi normái,  még ha akarnák is, 
nem érinthetik érdemben egy-egy ember benső életét. A lelkiismeretet nem 
lehet "kívülről", "jogilag" sablonizálni! Bármelyik intézményes szervezet ha-
talmasai írhatnak elő feltételeket  arra vonatkozóan,  hogy kikkel és milyen 
lelkiismereti irányt elfogadókkal tudnak együtt menetelni.  De aki Hozzám, 
Jézushoz akar egyértelműen tartozni, az számoljon azzal, hogy előbb-utóbb 
meg fog gyűlni a baja azzal az intézményes szervezet vezetőségével, aki irá-
nyítani akarja alattvalói lelkiismeretét. Ez a katonaságnál és az egyházaknál 
egyaránt felismerhető. 

2. Lelkiismereted fórumánál magasabb fórum nem létezhet számodra. 
Ha Velem, Jézusoddal, élő kapcsolatban maradsz, akkor Én mindig gondos-
kodni fogok arról, hogy át tudd venni Tőlem az Én szívbékémet. Hidd el, Én 
nem vagyok olyan kegyetlen, mint az intézményes egyházak hatalmasai, akik 
még ha mondják is, nem Engem szolgálni, hanem alattvalóik felett uralkodni 
akarnak. Az Én sorsomat senki nem kerülheti el, ha Engem követni akar. 

Bízzál jobban Bennem! Az Én hűségem valóban ÖRÖK!
Megáldalak SZÍVEM SZERETÉVEL!"

*******************************************************
2732.
Kérdező: BÖLCSESSÉGET KÉREK A NEVELÉSHEZ!

1. Mi adható át 9, 10 éves gyerekeknek a HANG-ból?
2. Szeretnék lelkileg jobban fejlődni!
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. A gyermek nem kis felnőtt! Ezért nem szabad sokat foglalkoznotok 

velük! Arra kell törekednetek, hogy minél több időt kapjanak az eddigi éle-
tükben kapott ismeretek feldolgozására. Ha egy gyermek minél többet van 
hasonló korú társai  körében,  annál jobban képes egészségesen fejlődni.  A 
felnőtt akkor tesz legtöbbet és legjobbat gyermekének, ha keveset foglalko-
zik vele, és szinte észrevétlenül tartja gyermeke életét kontroll alatt.

Bőven elég, ha egy gyermek, aki már tud olvasni, hozzájut egy hittan-
könyvhöz, s az általa problémának mutatkozó dolgokról kérdezi a felnőtte-
ket. Az a gyermek, aki még nem tanult meg olvasni, bőven rendelkezik olyan 
fantáziával, amellyel kevés szóból is gazdag ismeretanyagot tud kibányászni.

A felnőtt-gyermek kapcsolatban feltétlenül meg kell tanítani a gyerme-
ket  arra,  hogy egyre  tisztábban  felismerje  szabadságának  határait,  vagyis 
arra, hogy tettei következményeiért mennyire felelős. Az semmiképpen sem 
okos magatartás, ha a szülő akkor is magára akarja vállalni egy gyermek tet-
teinek következményét, amikor és amiben a  gyermek maga is felelősnek érzi 
magát.

A lelki érettség szintjén jobb, ha a felnőtt akar tanulni a gyermektől, 
mint ennek ellenkezője (Lukács 18;17).

2. Az evangéliumaimat és a "Merre menjek?" című hittankönyvet (ter-
mészetesen a HANG-könyveket is) a legalkalmasabbaknak tartom arra, hogy 
szellemileg és lelkileg is növekedni tudjatok abban a tisztánlátásban, amelyre 
annyira szükségetek van ahhoz, hogy másoknak is "világítani" tudjatok.

Én  vagyok  a  világ  világossága!  Ti  annyiban  vagytok  világosság, 
amennyiben azonosulni  tudtok tanításommal,  életemmel.  Annyiban tudtok 
tanításommal azonosulni, amennyiben ez rendelkezésetekre áll. Ma minden 
valamire való felekezet Rám hivatkozik, s állandóan marják egymást. Csak 
az képes Velem, mint ÚTTAL találkozni, aki képes leoldani magáról azokat 
az intézményes sallangokat, amelyek az emberi tekintélytisztelet hangoztatá-
sával nem Engem, csupán Rólam tanítanak. Engem az előbb említett köny-
vekben találhattok meg legegyszerűbben.

Küldöm a címét annak, akitől megrendelheted a "Merre menjek?" című 
könyvet. Az evangéliumaimat minden Bibliában megtalálhatod.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
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Kérdező: ANYÁM NAGYON MEGKÖTÖZÖTT VELEM!
Anyám miért nem akar elengedni magától?

HANG: "Drága Gyermekem!
A Földön az anyák azok, akik, úgy tűnik, a legmagasztosabb szerepet 

kapták, s bizony, olyan ez, amint a színdarabban a legkívánatosabb szerepről 
a legnehezebb lemondani, ők is olyanok, akik e szerepükről nem hajlandók 
tudomásul venni, hogy ez szerep és nem állapot.

Ezen segíteni kívülről nem lehet. Gyakran még a legkeményebb peda-
gógus, a halál angyala sem ér el e téren eredményt.

Csak azt tudom mondani, hogy lelkedben ne fogadd el őt már anyád-
nak, mert nem az. De a szíved szeretete irányítson annyira, hogy ezt a nagy 
igazságot  ne  akard  neki  szavakban  megfogalmazni.  Elég,  ha  "anyádnak" 
mondod őt,  de nem az ő,  hanem a Szentlélek szavát  figyeled,  és nem az 
"anyád", hanem lelkiismereted hangja alapján alakítod tovább életedet. De 
ismétlem: nem szükséges hangoztatni ezt előtte.  

Minden gyermekemnek tudnia kéne azt, hogy a szívébe befogadott és 
szívében ápolt igazságot csak neki kötelessége megélni, és amennyire képes, 
emiatt  ne okozzon fölösleges fájdalmat másoknak. Ha valaki kificamodott 
lábbal élve jól érzi magát, akkor ne akarjátok a lábát "helyre" tenni. Csak arra 
kell ügyelnetek, hogy ő ne ficamítsa ki a ti lábatokat. Csak arra kell neked is 
ügyelned, hogy soha ne menj bele olyan döntésének helyeslésébe, amelynek 
elfogadását "anyai" jogon követeli tőled!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

********************************************************
2734.
Kérdező: ERŐSÍTS MEG ENGEM, URAM!

Pár soros erősítést kérek!
HANG: "Drága Gyermekem!

Te az  egész  Mennyország  öröme lettél  azáltal,  hogy vállaltál  olyan 
gondolkodás-átalakítást, amely szíved szeretetét, békéjét nemcsak biztosítani 
tudja, hanem erősíteni is.

Bizony, minden belül dől el. A külső körülmények tükrében lehet leg-
jobban felismerni azt a benső területet, amelyen a gondolkodás-átalakítás ál-
tal valósul meg az Általam, Jézus által, létrehozható benső béke.

Azzal, hogy erősítést kérsz Tőlem, rányitottál magadban az Én boldo-
gító jelenlétemre.
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Amíg emberként éltem földi életemet, addig gyakran és nagyon fárasz-
tó tudott lenni számomra az  értetek vállalt tanításom, munkám. De miután 
már átléptem a földi élet korlátait, Számomra már nemcsak nem fárasztó, ha-
nem kifejezetten öröm az, ha valaki Hozzám fordul segítségért.  Ezzel  egy 
nagyszerű valóság két iránya mellett tesz tanúságot. Az egyik, hogy elhiszi: 
Nálam nélkül semmit sem tehettek. A másik: Akar Engem, tehát értékel!

Drága Gyermek! Hidd el: Nálad nélkül semmit sem tehetek azon a te-
rületen, amely a te életed köre. E tény benned is kell hogy felismertesse: hal-
latlanul értékellek, és igénylem, hogy partnerként dolgozz Velem együtt.

Tudnod  kell,  hogy azonosak  vagyunk  egy lényeges  ponton.  E  pont 
megfogalmazása így hangzik: A te lelked Lelke és az Én lelkem Lelke azo-
nos! Nincs két Szentlélek, csak egy van! Ez az egy boldogít Engem is, téged 
is, azzal, hogy EGGYÉ tesz bennünket egymással.

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

2435.
Kérdező: FÉRJEM HŰTLEN HOZZÁM

1. Együtt kell élnem hűtlen férjemmel?
2. Valóban nem szerethet engem senki?
3. Kikerülök valaha a mélypontból?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Hitetlen,  erkölcsileg  gátlástalan  emberekkel  senkinek  nem  kell 

együtt élnie! Akit férjednek mondasz, az már régen elhagyott téged! Sőt! Va-
lójában soha nem vállalt fel úgy téged, hogy átoknak tartotta volna a maga 
számára azt, ha téged megcsal. Szó sem lehet arról, hogy Nekem, Jézusnak, 
áldását hordozhatná az olyan kapcsolat, amely kapcsolatnak csak egyik fele 
etikus, s a másik nem.

Tudnod kell viszont azt, hogy a legkülönbözőbb egyházi intézmények 
csak mondják, de a valóságban nem viselik el senkinek a lelkiismeret szavát 
hitelesnek, csak akkor, ha vezetőik ezt jónak látják. E téren az állami intéz-
mények erkölcsileg előtte járnak az egyházi intézményeknek, főleg a demok-
ratikus országokban. Ez a te estedben annyit jelent, hogy bármelyik egyház-
hoz tartozol, elválásodnak valami formában büntető-jogi következményei is 
lehetnek, holott nem te váltál el, csupán tudomásul vetted, hogy elhagytak té-
ged.  Ehhez nagyon is  jogod van! Akit  te most  férjednek mondasz,  ahhoz 
semmiféle lelkiismereti kötődés már régen nem fűz téged. Az elválás tehát 
nem jelenthet számodra semmiféle lelkiismereti problémát!
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2. Bocsáss meg, de buta beszéd az, hogy téged nem szeret senki! Ha 
így lenne, akkor nem létezhetnél. Ha nem tudnád, Én, Jézus, annyira szeret-
lek, hogy te ezáltal létezel. Az, aki neked azt a butaságot mondta, hogy téged 
nem szeret senki, csak akkor mondhatta volna józanul, ha mindenkit megkér-
dezett volna erről előbb, s úgy alakította volna ki álláspontját. Bizony van 
olyan, hogy nemcsak azt kell néznetek, mit mond valaki, hanem azt is, hogy 
ki mondja!

3. Pontosítanod kell magadban, hogy mit értesz "mélypont" alatt.  Az 
egészen biztos, hogy anyagi gondok szellemi lényeket, tehát embereket, nem 
juttathatnak mélypontra. Nem, mert bármilyen ostobaságot is csinált valaki 
életében, bármikor megtérhet. Bármikor elfogadhat Engem, Jézust, Urának, 
Megszabadítójának. Bármikor felírhatja egy lapra, és kifüggesztheti  lakása 
falára e mondatot: "VAN GONDVISELŐM, TEHÁT NEM LEHET GON-
DOM!". Az magától értetődő, hogy akinek gondviselője is és gondja is van, 
az nem tudja, mint beszél!

Mindenkinek csak azt kell megtennie reggeltől estig, amit meg tud ten-
ni. Aki hisz Bennem, az meg fogja tapasztalni, hogy mindig megadom az Én 
békémet annak, aki reggeltől estig megteszi azt, amit aznap meg kell tennie. 
Aki még ezek után is azt éli meg, hogy gondja van, és szíve nyugtalan, az 
egyáltalán nem vesz Engem komolyan. Az ilyen ember csak szájával tisztel 
Engem, de szíve távol van Tőlem!

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

2736.
Kérdező: EGY KAPCSOLATRÓL

Helyes kapcsolatot tartok fenn barátommal?
HANG: "Drága Gyermekem!

Kérdésedre a válaszom egyértelmű: NEM, NEM ÉS NEM!
Ezzel be is fejezhetném e levelemet. Igen, mert a további szavaim csak e há-
romszoros NEM-et tudják variálni. 

Nemcsak arról van szó, hogy korban nem vagytok egymáshoz valók. 
Nemcsak arról  van szó,  hogy naivitásod áldozata  lettél.  Arról is  szó van, 
hogy mások boldogtalanságára akarod építeni azt az életedet, amelyet azért 
kaptál Tőlem, hogy az Én békémre találj rá! 
Te teljesen összekevered a bódultságot a boldogsággal! Iszonyatos árat kell 
majd ezért fizetned! Minél később jössz erre rá, annál nagyobbat. Téged sem 
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szabadíthat meg más, mint az IGAZSÁG. Az igazság pedig az, hogy nagyon 
nem jó úton jársz! 

E kapcsolatod borzalmas súlyát természetesen elsősorban neked kell 
majd felvállalnod, de iszonyatosan megnehezíted mások életét is. Nem is be-
szélek most arról, hogy mennyi jót mulasztasz el ezzel a kapcsolattal. Meny-
nyi jóban részesülhetnél te is, mások is, ha az erkölcsi mocsok helyett a szív 
tisztaságára tennéd a hangsúlyt!

Ártasz magadnak, ártasz annak a felelőtlen embernek, ártasz egész csa-
ládjának, ártasz mindenütt Isten ügyének, és még ragozhatnám.

Az Én, Jézus, szeretete nem szűnik meg soha irántad, de szívem vérzik 
miattad.

Várom megtérésedet!
********************************************************

2737.
Kérdező. ISTEN AKARATÁRÓL

1. Kezdjek gyógyászati tanfolyamot?
2. Érdemes harcolnom valakiért?
3. Szeretnék segíteni egy alkoholistán.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A te elfoglaltságod és képzettséged bőségesen elég alapot nyújtanak 

arra, hogy jelenlegi munkádat szakértő módon el tudd látni. Csak akkor van 
értelme bármiféle tanfolyam felvállalásának, ha úgy tűnik számodra,  hogy 
belesodródtál.

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy Isten akarata maga az Isten! Te-
hát nincs Tőle független akarata. Amikor tehát úgy gondolod, hogy az Isten 
akaratát teszed, akkor Isten jelenül meg általad ott, ahol az Ő akarata valósul 
meg.  Isten megjelenülése  pedig  valamiképpen  a  Mennyország  megjelenü-
lése! 

Amilyen mértékben azonosulni tudsz ezzel a ténnyel, olyan mértékben 
éled az Én, a te Jézusod szívbékéjét! Ezért  mondhatom, hogy számodra a 
legfontosabb az, amit szakszerűen tenned kell, s minden más akkor azonos 
Isten akaratával, ha legnagyobb mértékben nem a te törekvésednek következ-
ménye, hanem körülményeid hatására vállalod.

2. Nem jó, ha "harcolsz" valakiért. Egyetlen "harc" az, amely áldáso-
mat hordozza: az önfegyelem harca! Tehát a "harc" önmagaddal! Az általad 
említett harcban csak az győz, aki lemond a harcról. Igen, mert az általad em-
lített harc is, mint általában minden harc, birtoklásra törekszik.  
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Az emberekben a szeretet lemondások árán növekszik!
3. Felnőtt emberen csak akkor lehet segíteni, ha maga is akarja ezt. Ha 

testvéred megkér arra, hogy segíts rajta, akkor meg tudod beszélni vele azt, 
hogy milyen segítségre gondol, és hogyan akarja a kért segítséget. Aki az al-
kohol mámorába menekül az önfegyelem harca elől, annak hiába beszélsz a 
fejével, hisz éppen az értelmét homályosítja el, s olyan, mint az a kocsis, aki 
önmagát fogja be a hámba, a lovat pedig felülteti a bakra. E TORZULÁS kö-
vetkezményei ráébreszthetik az alkoholistát embertelen állapotának tarthatat-
lanságára, és józan állapotában esetleg lehet és kell is hatni rá, de minden-
képpen szükséges az, hogy ő akarjon szabadulni!

Az imádság sokat jelent. Ha imádban újra és újra átadod őt Nekem, Jé-
zusnak, a Szabadítónak, akkor, mivel minden mindennel összefügg, szerete-
ted növelheti  benne a nyitottságot  arra,  hogy befogadja magába szabadító 
erőmet.

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

2738.
Kérdező: A BETEGEK SZENTSÉGÉRŐL

1. Mit jelent a "betegek szentsége"?
2. Fontos-e az egyházi temetés?
3. Miért jó halottainkért szentmisét mondatni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden szentség találkozás Velem, Jézussal, egy speciális cél érde-

kében. Az a beteg, aki szentkenetben részesül, lelkében elmélyül annak a va-
lóságnak tudata, hogy Belőlem, Általam és Velem él és hal. Ha valaki tudtán 
és akaratán kívül nem részesülhet a szentkenet szentségében, akkor ne nyug-
talankodjék, mert soha nem a szentségek szertartás formája a döntő, hanem 
az az emberi szív, aki találkozni akar Velem. Senki nem felelhet azért, ami-
ről nem tehet. A szeretet körén belül Én, Jézus, mindenható vagyok!  

2. Magának a halottnak az egyházi temetés csak annyiban jelent érté-
ket, amennyiben a jelenlévők imái mindenkire jó hatást gyakorolhatnak, így 
a halottra is. Önmagában semmit nem jelent.

3. A halottakért mondott szentmiséről is lényegében ugyanazt mondha-
tom, amit a temetésről. A különbség az, hogy a szentmisével Engem, Jézust, 
jobban egybekapcsolnak a halott eddigi életével, s így ez feltétlenül többletet 
jelent a temetéshez viszonyítva.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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*******************************************************
2739.
Kérdező: SZERETNÉK OLDOTTABB LENNI!

1. Szeretném feszültségeimet, dühömet oldani!
2. Milyennek tart engem Jézus?
3. Érdemes barátnőmmel újrakezdeni?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Azok a dühkitörések, amelyek a környezeted hatására jönnek létre, 

csak akkor oldhatok, csökkenthetők, ha belátod, hogy körülményeid tükrök, 
tehát se jobbá, se rosszabbá nem tehetik életedet. Amíg ezt nem látod be, ad-
dig Isten sem tud rajtad segíteni.

2. Én, Jézus, nem mondok senkiről bíráló véleményt. Ezt rábízom lel-
kiismeretetekre! Így is mondhatom: olyannak tartalak, amilyennek lelkiisme-
reted tart téged. Lelkiismeretedet, természetesen, formálhatod, sőt formálnod 
is kell, de bárhogy alakítod, csak akkor mondhatod, hogy helyeslem életedet, 
ha békét hordasz magadban.

3. Az újra és újra fölmelegített étel általában nem szokott ettől ízesebb 
lenni. Az elszakadt szálak összekötése általában csomót hagy maga után.

Az Általam, Jézus által nem hitelesített kapcsolatok csak zsákutcák le-
hetnek. Igen, mert az ÚT Én vagyok!

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!
*******************************************************

2740.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL, HÁZASSÁGKÖTÉSI, PAPI HIVATÁSRÓL

1. Álmaimban Jézust, az Ő arcát láttam különböző módon.
2. Helyes-e házasságkötési problémánkkal foglalkoznunk?
3. Romániában a papi hivatásoknak más az alapja, mint másutt?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmaid a szimbólum nyelvén fejezik ki azokat a benső kapcsolat-

pontokat, amelyekkel Én, Jézus, élő valóság lehetek számodra. A korona azt 
a szeretet-uralmat jelenti, amelyet szívedben át akarsz adni Nekem, és ame-
lyet Én ki akarok osztani enyéim között.

Azok a szavak, amelyek bátorságot akartak önteni beléd a halállal kap-
csolatban, mélyíteni akarják benned azt, hogy az örök élet nem fantáziálás, 
hanem nagyon is valóság!

Az üres fakereszt pedig arra hívja fel figyelmedet, hogy Én, Jézus, meg 
akarom osztani sorsomat veled.
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2. Nincs értelme jogi szempontokra időt és anyagi áldozatokat költeni. 
Ha mindketten azt tartjátok legfontosabbnak, hogy Rám, Jézusra, irányuljon 
benső világotok, akkor nem kell sokat törődnötök, foglalkoznotok egyházjo-
gi problémákkal. Igaz, hogy minden olyan életformának, amelynek jogilag 
rendezetlen a helyzete, következményei vannak, s ezeket a következménye-
ket olyan jogászok formálgatják, akik alapjában jó szándékkal azt képviselik, 
hogy minden templomban kötött házasság érvényes mindaddig, amíg ennek 
ellenkezőjét jogilag nem lehet bizonyítani.

A valóság az, hogy sokkal több az "érvénytelenül" megkötött, de ezt 
nem bizonyítható házasság, mint az érvényesen megkötött házasság.

Isten országában nincs JOG! Isten országában az a SZERETET van, 
AKI nem a jogi igazság rendjét, hanem az IRGALMOM rendjét jeleníti meg.

3. Feltétlenül mások nálatok a feltételei annak, hogy ki vállalja a pap-
pá-szentelést, és ki nem. A ti országotokban egyes egyházi vezetők helytállá-
sa miatt nem alakulhatott ki úgy egy meglehetősen gátlástalan uralkodói fő-
papság, mint Magyarországon. Nálatok tehát még van létjogosultsága annak 
a benső szabadságnak, amely az Én Lelkemnek működési helyet és teret biz-
tosít.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************
2741.
Kérdező: MINKET ISTEN NEM HALLGAT MEG.

1. Bűneim miatt nem hallgat meg az Isten?
2. Leszünk még valaha egészségesek?
3. El tudjuk adni házunkat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nincs meg nem hallgatott ima! Csupán arról lehet szó, hogy kétféle 

ember van: a megtért és a meg nem tért ember. A meg nem tért ember csak 
azt kérheti, és csalhatatlanul meghallgatásra is talál, hogy megtérjen. A meg-
tért ember bármit kérhet. Ha olyat kér, amiről Isten tudja, hogy javára válik, 
akkor biztosan meg is kapja. Ha olyat kér, amiről Isten tudja, hogy nem válik 
javára, akkor ezt az imádkozónak tudomására hozza a Szentlélek által.

Erre is gondoltam, amikor Én, Jézus, azt mondtam, hogy jobb nektek, 
ha Én elmegyek.

2. Minden ember két ellentétes vállalással jött a világra. Az egyik az, 
hogy egészségessé váljék lelkileg, a másik az, hogy elhasználódjék testileg. 
Az gondolkodik okosan, aki a hangsúlyt arra teszi, hogy egészségessé váljék 
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lelkileg. Ez a lényeg! Ennek a vágynak valódiságát újjászületéssel koroná-
zom. Az újjászületés állapota már a Mennyország kezdetét jelzi a földi élet-
ben. 

3. Eladni mindent lehet. Csak megvenni nem lehet mindent. Azért kap-
tátok értelmeteket, hogy ennek használata alapján hozzatok döntéseket. Én, 
Jézus, helyettetek nem dönthetek, mert nem vállalhatom át tőletek azt a fele-
lősséget, amit emberként nektek vállalnotok kell.

Amit nagyon fontos tudnotok, az az, hogy szívetek békéje nem attól 
függ, hogy mit adtok el és mit vesztek meg, hanem attól, hogy befogadtok-e 
Engem s Velem a Tőlem elválaszthatatlan Mennyországot, vagy sem. Az fo-
gad be Engem, aki soha senkinek nem akar ártani, aki mindig mindenkinek 
képes megbocsátani, és aki főfeladatának tartja azt, hogy segítsen ott és any-
nyira,  ahol és amennyire erre lehetősége van.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 
*******************************************************

2742.
Kérdező: PÁRBESZÉDIMÁRÓL

1. Szüleim feladatáról kérek felvilágosítást!
2.  Mennyei édesanyámmal hogyan tudok beszélgetni?
3. A párbeszédima lényegéről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Akár a Földön, akár más dimenzióban van valaki, semmit nem adha-

tok ki senkinek belőlük. Földi megkötözöttségetek túl sokat szeretne tudni 
másokról. Sokkal többet, mint Rólam, Jézusról, és sokkal többet, mint önma-
gatok feladatairól. De ez így nincs jól!

Ha  valakinek az életvitele érdekel téged, akkor kérdezd meg az illetőt. 
Ha fontos számodra, akkor válaszol, ha nem, akkor nem válaszol. Ismétlem: 
teljesen függetlenül attól, hogy hol tartózkodik!

2. Nagyon természetes, hogy Máriával és bármelyik szenttel tudsz be-
szélgetni, ha nem üres kíváncsiság hajt, hanem lelki előmenetelednek, tehát 
szeretetednek nagyobb kibontakoztatása. Bár jó, ha tudod, a szentektől nem 
feladatot,  hanem segítséget  kell  kérnetek  annak a  feladatnak  elvégzésére, 
amelyet lelkiismeretetek megnyugtatása megkíván tőletek.

3. A párbeszédima feltételez bizonyos rendet a fejedben. E rend alatt 
azt értem, hogy ismerned kell legalább egy átlag fokon tanításomat az evan-
géliumaim alapján. Tehát nem az egyházak tanítása alapján, hanem az evan-
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géliumaim alapján. Ha ez megvan a fejedben, akkor egy átlag-alázattal kell 
rendelkezned a szívedben. Akkor vagy, akkor jársz az alázat útján, ha leg-
alább szándékban, törekvésben vállalsz bármilyen megaláztatásokat az álta-
lad meglátott jóért, és nyitott vagy a jobb irányában. Tehát akkor vagy aláza-
tos, ha határozott vagy, de nem vagy konok, vagyis nem hirdeted magadat 
csalhatatlannak, hanem vállalsz olyan párbeszédet, amelyben nem minősíté-
sek, hanem érvek hangzanak el.

Ha ez megvan benned, akkor minden olyan gondolat, ami épít, buzdít, 
vigasztal, Tőlem van. Így van ez akkor is, ha az őrangyalok vagy bármelyik 
szent közvetítésén keresztül jut el az ilyen gondolat hozzád. Amint igaz az, 
hogy senki nem jut el az Atyához, csak Általam, úgy igaz az is, hogy csak 
Általam indul és jut el hozzátok minden építő, buzdító és vigasztaló gondo-
lat. Annyit még hozzá kell tennem ehhez, hogy a Tőlem elinduló gondolatok 
teremtő  erőt  hordoznak.  Tehát  Tőlem mindig  megvalósítható  gondolatok, 
tervek származnak. Igen, mert mint Ige, mindenkiben meg akarok testesülni 
a szívében élő SZERETET, tehát a  SZENTLÉLEK által. 

Ha tehát egyes szám második személyben az előbb említet gondolato-
kat engeded megfogalmazódni magadban, akkor ilyenkor Én, Jézus, szólok 
hozzád.

Az ősellenség egyik leghatásosabb fegyvere az elbizonytalanítás. Azt 
sugallja, hogy az ilyen gondolatokat csak te találod ki, és nem Tőlem jönnek. 
Ez így nem igaz! Ha van benned némi alázat, akkor ki tudod védeni az ilyen 
támadásokat úgy, hogyha legalább magad előtt tanúságot teszel arról, hogy 
minden jó, ami akár kívülről, akár belülről jön számodra, Tőlem van!

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2743.
Kérdező: MIÉRT PONT VELEM ...?

1. Miért éppen nekem kellett elveszítenem gyermekemet?
2. Anyámmal nem tudok közös nevezőre jutni. Miért?
3. Nem szeretnék önkezemmel véget vetni életemnek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon szeretném, ha úgy tudnálak megérinteni, hogy gyógyuljanak 

lelked sebei. Én, Jézus, nem vagyok ehhez elég egyedül. Hogyan adjam tud-
todra, hogy az anyaság nem állapot, hanem szerep. Hogyan értessem meg ve-
led, hogy a Velem való kapcsolatod az nem szerep, hanem állapot. Hogyan 
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fogalmazzam meg azt, hogy te összekevered a szerepet az állapottal, s ennek 
semmiképpen sem lehet következménye az a szívbéke, amire teremtődtél. 

A vérkötelék helyes kezelése egyik leglényegesebb próbája a Velem, 
Jézussal való kapcsolatodnak. Még az Én anyámnak, Máriának is kemény 
szenvedést kellett vállalnia, hogy helyére kerüljön benne kettőnk kapcsolatá-
nak megfelelő kezelése.

Eleve helytelen alap az, ha valaki nem az örök életre teszi a hangsúlyt. 
Eleve képtelenség, s valójában nem is lehet más következménye, mint az ön-
gyilkosság vagy valami  bódulatba menekülés,  ha valaki  a mulandóságban 
akarja megtalálni azt a benső békét, amely után vágyódik, amire teremtődött. 
Olyan ez, mint amikor valaki olyan étellel akarja csillapítani éhségét, amely-
ből kivonták a tápszert, vagy szomjúságát a tenger vizével akarná csillapíta-
ni.

Szívesen segítek neked, de csak akkor, ha abszolút Elsőnek fogadsz el 
Engem, Jézust, életedben. Tehát akkor, ha nincs második, vagyis, nem beso-
rolásba részesülök, hanem mindenek-fölöttivé válhatok benned. E nélkül te-
hetetlen vagyok veled szemben.

2. Nem szükséges anyáddal közös nevezőre jutni! Velem kell  közös 
nevezőre jutnod! Csak ennek, az ilyen törekvésednek lehet következménye 
az a harmónia, amely nemcsak elviselhetővé teszi életedet, de boldoggá is!

Soha senki nem oldott még meg semmit azzal, hogy öngyilkos lett. Ed-
dig még mindig mindenki csak nehezebbé tette saját életét azzal, ha életelle-
nesen, ha természetellenesen cselekedett! Az Isten által teremtett  szellemi, 
lelki életet teremtmény nem semmisítheti meg soha! És az sem lehetséges, 
hogy Tőlem függetlenül, főleg pedig Ellenemre, bárki is jól járhatna!

Drága Gyermekem! Tudnod kell, hogy sokkal közelebb vagy már földi 
életed végállomásához, mint a kezdethet. Ez egyáltalán nem baj! Sőt, minden 
utas nemcsak tudja, hogy le kell szállnia élete földi vonatáról, hanem kell 
hogy akarja is, kívánja is a Velem, Jézussal való színről színre  történő talál-
kozást.  Az erre való felkészülés lényege a Belém vetett  bizalom! Ezt kell 
magadban erősíteni amellett, hogy szabaddá kell válnod családi megkötözött-
ségeidtől. Aki földi életében nem erre törekszik, annak a halál nem könnyíti, 
hanem nehezíti, súlyosbítja sorsát.

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

2744.
Kérdező: NEM VOLTAM SEM OKOS, SEM ÓVATOS
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1. Egy magát gyógyítónak mondó becsapott.
2. Szeretném, ha apánk szólna hozzánk!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Magad is belátod, hogy azt a két "fegyvert", az okosságot és az óva-

tosságot, amelyet Én, Jézus, felkínáltam nektek, nem használtad fel kellőkép-
pen arra, hogy kivédd a magát gyógyítónak mondó, de valójában téged lelki-
leg nem gazdagító, próbálkozásait. De végül mégiscsak sikerült!

Bizony, meg kell tanulnotok, hogy a hit és a hiszékenység nem azonos 
tartalmakat hordoznak. Akkor hiszel helyesen, ha őszinte szívvel elfogadsz 
Engem,  Jézust,  Uradnak,  Megszabadítódnak,  vagyis,  Rám  bízod  életedet 
úgy, hogy ketten együtt jól érezzük magunkat egymással.

2. Édesapádnak van lehetősége arra, hogy sugallataival vagy az álom 
szimbolikus nyelvén  szóljon hozzátok, ha ezt jónak látja. De médiumomon 
keresztül is szólhat hozzátok. Íme:

„Innen, a végtelen Szeretet birodalmából boldogan látom, hogy meny-
nyire fontos, szükséges és kegyelmi forrásokat felnyitó volt az egész család 
számára az én földi életemnek minden szenvedése és kereszthordozása!

Drágáim! Ne féljetek a földi élet poklában! A Végtelen Szeretet benne-
tek akarja megteremteni a Mennyországot, tehát azt a lelki állapotot, amely-
ben én is bennetek élhetek. De körülöttetek nemcsak nem lesz, de nem is le-
het Mennyország! Az a sok jó, amit tőletek kaptam, most már áldásként hull 
vissza rátok, s én itt nemcsak boldog vagyok, de erősíteni is tudlak bennete-
ket. A földi életben nem is lehet felfogni azt, hogy mit is jelent e kijelentés: 
A Szentlélek a kapcsolatok Lelke! Istenben a szellemi teremtményei szem-
szögéből kezdet lehet, de vég soha! Ez áll a kapcsolatokra is! 

Szeressétek a hálaadó imákat! Ezek olyan benső szemeket tisztító cso-
dákra képesek, amelyek örömmel tudnak eltölteni benneteket már a Földön 
is, és így, ha nem is csökken életetekben a problémaerdő, egyre jobban fogjá-
tok látni azokat a megoldásokat, amelyek gondfelhőitek elvékonyodását segí-
tik elő! Egyre jobban meg fogjátok érteni, hogy akinek Gondviselője van, an-
nak nyomasztó gondjai nem lehetnek.

Amikor azt mondom, hogy imádkozom értetek, akkor ezzel azt feje-
zem ki, hogy felkínálom magam az Isten kegyelmének értetek. Eszköz aka-
rok lenni arra, hogy a hitet és a hiszékenységet ne keverjétek össze, mert a hit 
tisztítja, erősíti a szív szemét, míg a hiszékenység a babonaság melegágya.  

Mondanivalóm jelenleg itt véget ér, de sugallatokkal továbbra is irányí-
tani akarlak benneteket. Mindezért ne nekem, hanem Istennek adjatok hálát!”

2911.



Drága Gyermekem! Édesapád az Én, a te Jézusodnak szerető szívéből 
merítette mondanivalóját!

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

2745.
Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI FIAMON!

Fiam élete szerintünk ellehetetlenült. Miért?
HANG: "Drága Gyermekem!

Problémád sokkal  súlyosabb,  semmint  egyszerűen válaszolni  tudnék 
kérdéseidre. Azért vagyok nehéz helyzetben most kérdéseiddel kapcsolatban, 
mert te úgy tünteted fel az egészet, mintha nem is a te életed megváltoztatá-
sáról lenne szó, hanem arról a fiadéról, aki már több mint tíz éve orvos.

Egy hasonlattal  élve, te most egy olyan emberhez vagy hasonló, aki 
ahelyett, hogy megromlott szemeit gyógyítaná, azon fáradozik, hogy amit lát, 
az úgy legyen jó, ahogy azt beteg szemeivel látja. Tehát nem beteg szemei-
det, nem látásodat akarod javítani, hanem ezekhez akarsz másokat igazítani! 
Neked már régen nem lenne szabad fiaddal foglalkozni! Anyai szerepednek 
már régen vége van! Neked már régen csak arra kellene törekedned, hogy ön-
magad javítgasd, és ne másokat! Az a kis idő, ami neked még hátra van a föl-
di életből, már nem engedi meg, hogy mások, akár fiad vagy bárki más elte-
relje figyelmedet attól, amit magadon kell még faragnod ahhoz, hogy a halá-
lod órája legyen életed legboldogabb órája. Mert számodra ennél fontosabb 
nem létezhet.

Ha azt kérdezted volna, hogy mi a te teendőd, akkor ki tudtam volna 
fejteni  előtted,  hogy a  te  boldogságod nem függhet  rajtad  kívül  senkitől, 
amint mások boldogsága sem függhet tőled. Mindenki önmagában hordozza 
saját boldogsága kulcsát, s ezt soha senki át nem veheti senkitől, soha senki 
át nem adhatja senkinek! Kivétel nélkül, minden ember, minden szellemi te-
remtmény ilyen!

Könnyítsd meg a magad számára a földi életedet azáltal, hogy csak sa-
ját megtéréseddel foglalkozz, s ennek érdekében járd a szolgáló szeretet alá-
zatos életútját. Ez a legtöbb, amit nemcsak magadért, de fiadért is tehetsz.

Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak a 
BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2746.
Kérdező: FÉLEK. VAN BÜNTETŐ ISTEN?
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1. Porckorongsérvem van. Félek a műtéttől a munkám miatt.
2. Isten büntetése talán betegségem, mert nem lettem pap?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindig az a legjobb, ha valaki meg akar tanulni betegségével együtt 

élni. Azért jó ez, mert így tudja felismerni tűrőképességének határait, s be-
tegsége mintegy rezonáló doboz lesz annak igazolására, hogy amikor mások-
nak a szenvedések elviseléséről kell szólnia, akkor láthatják rajta, hogy nem 
a levegőbe beszél. Ez természetesen elmondható akkor is - a te esetedben -, 
ha úgy látod, hogy vállalnod kell a műtétet. Így is lehet példaadó a döntésed. 
Amit feltétlenül tudnod kell, az az, hogy sem az egészség, sem a betegség 
még nem tett szentté, Isten előtt kedvessé senkit! Az igazi boldoggá avatást 
mindenki számára a szívében élő szeretés teszi.  

Azt ne kívánd Tőlem, hogy életedre vonatkozóan felelős döntést Én, 
Jézus, hozzak meg helyetted. Én meghoztam érdekedben azt a felelős dönté-
semet, mely szerint akár egészséges vagy, akár beteg vagy, boldogítani tud-
lak!

2. Azt pedig verjétek már ki a fejetekből, hogy a végtelen Szeretet bár-
kit is büntetni akarna. A kívülről jövő büntetés mindig tudatlanság következ-
ménye. Isten azért nem büntethet senkit, mert nem kívül van a teremtménye-
in, s értelmetlen lenne részéről, ha bántani akarna bárkit is, amikor belülről  
látja, hogy önmagának árt az, aki tudatosan rosszat tesz.

Hidd el, hogy akit Én papnak hívok, az e hívásnak nem tud ellenállni, 
hacsak feltételeimtől nem hőköl vissza. De ha vissza is hőköl, az iránta való 
szeretetem semmit nem csökkenhet. Én sem és természetesen ti sem válhat-
tok szeretetlenné mások döntései miatt. Legfeljebb szomorúvá! 

E téren Én, Jézus, egyetlen percig sem voltam szomorú a te döntésed 
miatt. Sőt, állítom, hogy a legjobban döntöttél sorsod felől.

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

2747.
Kérdező: MI ÉRTELME VAN A SZERTARTÁSOKNAK?

1. Nincs benső igényem a megkeresztelkedésre. Páromnak van.
2. Van-e számunkra értelme az egyházi esküvőnek?

HANG: "Drága Gyermekeim!
1. Abban a világban, amelyben éltek, két irányból nehezedik rátok a 

köd. Az egyik az, hogy az intézményes egyházak lejárattak Engem, Jézust, 
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mint utat. Az a sok száz felekezet, amely ma ellepi Földeteket, mindegyik a 
sajátját tartja a leghitelesebbnek. 

A másik pedig a keleti vallások beáramlása hozzátok, melyek a megsé-
rült emberi természet miatt ugyancsak relativizálják a Magammal azonosnak 
mondott és bemutatott UTAT.

Így aztán a Velem kapcsolatos egyértelműség csak azokban a lelkekben 
lehetséges,  akikben,  mint  a napraforgó természetében lévő adottság,  mely 
szerint akkor is a Nap felé fordul, ha borult az ég, a lélek mélyén akkor is ab-
szolút Első helyen állok, tehát nincs második, ha bármiféle szellemi áramla-
tok azonos szinten akarnak tartani Engem más, földi teremtényekkel (Budd-
ha, Krisna, Mohamed, stb.). 

Amíg nem válik világossá bennetek az, hogy Általam valóban az Isten 
jelent meg látható formában köztetek, addig nincs értelme a keresztelkedés-
nek.

2. Az egyházi esküvővel kapcsolatban ugyanaz a helyzet, mint a ke-
resztséggel kapcsolatban. Mindennek értelme csak akkor van, ha benső igény 
mindkettőtök számára. De ilyenkor számolnotok kell azzal is, hogy ezáltal 
valamelyik intézményes egyház keretei közé is kénytelenek lesztek besoro-
lódni.

A döntő mindenképpen a Velem, Jézussal, való lelki, szellemi egység! 
Bármelyik egyházhoz sorolódtok be, ha Engem, Jézust,  képviseltek, sorso-
mat vállalnotok kell. E sorsomat elsősorban annak az egyháznak vezetői fog-
ják biztosítani számotokra, amelybe betagozódtatok a keresztség által.

Egyházaktól  függetlenül  nem élhettek!  Rendnek lenni  kell!  Ha nem 
akartok egyetlen egyházhoz sem tartozni, akkor olyan veszélynek teszitek ki 
magatokat, amely lelkileg feltétlenül el fog pusztítani benneteket. Igen, mert 
ha nincs egyházi keret, akkor csak és kizárólag pillanatnyi érzelmi állapoto-
tok is főszerepet kap döntéseitek, elhatározásaitok létrehozatalában, s ez már 
rövid távon is összevisszaságot eredményezhet. 

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

2748.
Kérdező: MEGERŐSÍTÉST KÉREK!

Erősítést szeretnék kapni Jézusnak mondott IGEN-emre!
HANG: ”Kedves Barátom!

Nekem, Jézusnak, leghőbb vágyam az, hogy megerősödjetek abban az 
IGEN-ben, amelyet Irányomban kimondtatok! Ennek a vágyadnak erősítése 
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nem Tőlem függ! Nélkülem természetesen nem megy, de azért nem függ Tő-
lem, mert Részemről mindig minden rendelkezésedre áll ahhoz, hogy meg-
tedd azt, ami kedves Előttem. Részedről az a fontos, hogy ezt az IGEN-t me-
legen tartsd. Ezt elsősorban hálaadó imákkal tudod biztosítani.

Nagyon sok kegyelmet kaptál az életedben, ezért jó, ha tudatosul ben-
ned: amelyik nap nem volt  hálaimád, azon a napon hálátlan voltál  Velem 
szemben. Számodra tehát forrás, erőforrás a hálaima, mert benső szemeket 
tud kinyitni benned annak meglátására, hogy mennyire szeretlek téged.

Szíved békéjére nemcsak te, de Én is nagyon akarok vigyázni! Ennél 
fontosabb nem lehet számodra semmi. Az Én áldásomat csak szívbékével le-
het sugározni!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

2749.
Kérdező: CSALÓDTAM AZ EGYHÁZI ISKOLÁBAN

1. Az egyházi iskola nem azt nyújtja, amit ígért.
2. Lehet reményem gyermekeim jövőjében? 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi életnek szinte egyetlen területén sem szokott  szinkronban 

lenni az ígéret a megvalósítással. Naivság lenne részedről azt gondolni, hogy 
az egyházi iskolákban másképpen áll a helyzet. Ó, nem! Az emberi természet 
sérült voltát mindenütt megtalálod. Ha arra számítasz, hogy magadon kívül, 
magad körül egyszer majd rátalálsz arra a paradicsomi állapotra, amely csak 
addig volt paradicsomi, amíg meg nem jelent benne az ember, akkor álmok-
ban, illúziókban élsz. De akkor is ez a helyzet, ha úgy gondolod, hogy majd a 
te hatásodra, majd te képes leszel megváltoztatni a Föld erkölcsi arculatát. 
Nem. Az idők végezetéig érvényben maradnak e szavaim: "Legyetek okosak, 
mint a kígyó" és "óvakodjatok az emberektől". Tehát az okosság és óvatos-
ság mindig  kell  hogy jellemeze  azokat,  akik  Általam,  Velem és  Bennem 
akarják megélni magukban a mennyek országát a földi élet poklában.

2. A reményt soha nem szabad feladnod. Mindig hinned kell abban, 
hogy gyermekeid az Én gyermekeim, amint te is az vagy! Mindig hinned kell 
abban, hogy gyermekeid sorsa sem azon múlik, amiről nem tehetnek! Csak 
amiről  tehetnek,  az játszik szerepet szívük békéjének megőrzésében, tehát 
abban,  ami  a  boldogságukat  illeti.  Minden  más  csak  annyiban  jelentős, 
amennyiben ezt segíti. Hátráltatni nem tudja semmi és senki, mert az isten-
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szeretőnek minden a javára válik. Aki pedig nem istenszerető, azzal sem Is-
ten, sem ember úgysem tud mit kezdeni.

                Ne gyötörd hát magad! Bízzál jobban Bennem!
                  Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
2750.
Kérdező: MI A VÉLEMÉNYED RÓLAM?

1. Mondj ítéletet eddigi életemről!
2. Nem találom a helyemet.
3. Tőled jönnek-e bizonyos gondolataim?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Minden beszélgetés lényegéhez tartozik az, hogy azok, akik beszél-

getnek egymással, olyan kérdéseket tegyenek fel egymásnak, amelyekre a vá-
laszt másképpen nem tudhatják meg.

A te első kérésedre bármikor választ kaphatsz önmagadtól, ha lelkiis-
meretvizsgálatot tartasz. Te egy olyan képtelenségre akarsz rávenni Engem, 
Jézust, ami szöges ellentétben áll egész lényemmel. Vagyis arra, hogy meg-
kíméljelek az önvizsgálattól, megkíméljelek attól, hogy nézz befelé, önma-
gadba.

Én pontosan azért jöttem közétek, hogy belétek tudjak költözni (János 
14;23). Ennek pedig feltétlen feltétele az, hogy belül kinyissátok önmagato-
kat. Ez pedig nem más, mint a befelé nézésnek, befelé történő önvizsgálatnak 
más szavakkal való elmondása.

Kérésem tehát az, hogy állítsd be magad számára a rendszeres lelkiis-
meretvizsgálatot.

2. Ha megtaláltam benned helyemet, akkor már aránylag könnyen meg 
tudod majd találni helyedet abban a világban, amely sem neked, sem Nekem 
nem biztosít maradandó lakást.

Az a megtérés, amelyet Én, Jézus, kívánok tőletek, kettős hazatalálást 
jelent. Első, hogy Én, Jézus, otthon érezzem Magamat bennetek. A második, 
és feltétlenül nem az első az, hogy ti otthon érezzétek magatokat Nálam! Én 
akkor  és csak akkor vagyok nálad otthon, ha ÚT lehetek további életszaka-
szodban.  Tehát  akkor,  ha  legalább  elvben  egyértelműsíted  magadban  az, 
hogy te nem lehetsz senkinek az ellensége! Azért mondom, hogy legalább 
elvben, mert a gyakorlati téren történő botladozásaid mindaddig pályamódo-
sításra ösztönöznek, amíg hű maradsz az elvhez: Soha nem akarhatod más-
nak azt, amit nem akarnál magadnak!
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3. Minden olyan gondolat,  amely épít,  buzdít,  vigasztal,  Tőlem jön. 
Tőlem csak ilyen gondolat jön. Minden olyan gondolat, amely rombol, két-
ségbe ejt és elkeserít, az ősellenségtől jön.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2751.
Kérdező: ÖNGYILKOSSÁGRÓL, KÉPEKRŐL, SZOBROKRÓL

1. Két öngyilkossági kísérletemről kérdezem a HANG-ot.
2. Bizonyos képeknek, szobroknak lehet ártó sugárzásuk?
3. Van, akivel nem jó a kapcsolatom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Vannak olyan "rövidzárlatok", amelyek súlyos következményekkel 

járhatnak. Az ilyen "rövidzárlatok" kivédhetők, ha reggel tudatosan kéred őr-
angyalod támogatását.

Angyalaim számára öröm, és nem teher az, ha segíteni tudnak nektek! 
Az a dimenzió, amely a ti tudattalan világotok és a szellemi lények birodal-
mának határa, könnyen átjárható. Az ártó erők bármikor átjárhatnak e hatá-
ron, de csak bizonyos mélységben, tehát Istentől korlátozott a hatásuk. A jó 
szellemek csak akkor mehetnek át  e határon,  ha engedélyt kapnak tőletek 
erre, s működésük Isten által nem korlátozott. Csak ti korlátozhatjátok őket.

Aki tehát arra kéri őrangyalát reggel, hogy ölelje őt át, annál nem tör-
ténhet olyan "rövidzárlat", aminek súlyos negatív következményei lehetné-
nek. 

2. Bizonyos képek, szobrok olyan hatást gyakorolhatnak rátok, amilyet 
ti akartok, hogy gyakoroljanak. Most nem gondolok olyan anyagokra, ame-
lyeknek fizikai kisugárzása árt az emberi testre. Csak olyan, önmagában kö-
zömbös anyagokra gondolok, amelyeknek erkölcsi hatása lehet rátok.

Az is kétségtelen, hogy bizonyos ártó szellemek nagyon szeretnék, ha 
képeken, szobrokon keresztül hatni tudnának rátok. Aki nem vigyáz magára, 
aki nem fedi le magát, az bizony ki van téve annak, hogy képek, szobrok 
olyan pótcselekvésekbe vigyék, amelyek nem Hozzám hozzák közelebb, ha-
nem Tőlem viszik el őt. Tehát a babona útjára terelik azt, akivel ezt megtehe-
tik, s ennek természetesen nem lelki fejlődés, hanem idegbaj a következmé-
nye.

3. Az nem baj, ha van, akivel nem jó a kapcsolatod. Nekem, Jézusod-
nak, sem volt jó mindenkivel a kapcsolatom, még tanítványaim körében sem! 
A fontos az, hogy ne a te szeretetlenséged okozza a kapcsolat elromlását. Bár 
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fájdalmas dolog az, ha nem szeretnek bennünket, de ez nem baj! A baj az, ha 
ti nem szerettek mindenkit!

Mint tudod, szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Tehát csak azt akar-
hatod másoknak, amit szeretnéd, hogy mások azt neked akarják. 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2752.
Kérdező: MÉG ÖTÖDIK FÉRJEMMEL SEM JÖVÖK KI!

Ötödik férjemmel jöttem Romániából. Ő iszákos. Én beteg 
vagyok. Mi a teendőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
Ha hiszed, ha nem, e földi sorsodat te választottad azért, mert akkor, 

amikor még a szellemvilágban tisztán láttad, akkor azt láttad legjobbnak, ha 
előző életeid sok-sok görcsét egyszerre veszed magadra, hogy végre ne kell-
jen többé megjárnod a földi élet poklát.

Azok a próbálkozásaid, amelyekkel könnyíteni akarsz magadon, csak 
akkor vezetnek eredményre, ha szíved mélyén elsősorban nem meggyógyul-
ni, hanem megtérni akarsz. Ez akkor fog megtörténni, ha komolyan veszed a 
Velem való  kapcsolatodat.  E  kapcsolat  akkor  élő,  ha  nemcsak  kérő  imát 
mondasz, hanem megtanulsz hálálkodni is. Ne gondold, hogy nincs miért há-
lálkodnod! Adj hálát azért, hogy van hited! Adj hálát azért, hogy bár téged 
eddigi férjeid elhagytak, de Én, Jézus, a te Istened, soha nem hagytalak el! 
Adj hálát azért, hogy neked is helyet készítettem a mennyek országában, és 
téged is szeretettel várnak a szeretet birodalmában. Adj hálát azért, hogy van 
lehetőséged levezekelni eddigi életeid botlásait ebben az egyetlen földi éle-
tedben. És még sorolhatnám, hogy miért kellene hálát adnod. Nagyon fontos 
ez, mert a hálaima által tisztulni fog benső látásod, és jobban meg fogod érte-
ni, hogy az a kegyetlen sors, amit hordanod kell, az nem szeretetlenség Isten 
részéről, hanem lehetőség számodra, hogy megfelelő önismeretre jutva meg-
felelő alázat járja át lelkedet.

Az igazi alázat úgy tudja vállalni az élet különböző szenvedéseit, hogy 
mindig nyitott marad a szeretet fejlődésének irányában.

Bizony, te is akkor vállalsz Engem, Jézust, ha életed hátralévő részé-
ben a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, és azt a szolgáló 
szeretés útját teszed magadévá, amit Én Magammal azonosítottam, és amit 
Tőlem mindenki megtanulhat, ha valóban szeret, és befogad magába Engem. 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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********************************************************
2753.
Kérdező: ÁT SZERETNÉM ALAKÍTANI GONDOLKODÁSOMAT!

1. Nem tudom tükörként értelmezni véget ért párkapcsolatomat. 
2. Eddigi betegségeimet sem tudom értelmezni.
3. Szüleimmel rossz a kapcsolatom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden körülménynek leleplező szerepe van. De ehhez szükséges 

az, hogy két dolgot feltétlenül el kell fogadnia annak, aki okosan, lelki érte-
lemben gazdagítóan akarja felhasználni körülményeinek leleplező szerepét. 
Az egyik így hangzik: Mi ez az örökkévalósághoz képest?!  Ha erre átgondol-
tan válaszolsz magadnak, akkor fényben láthatod önmagadat önmagad előtt. 
A másik:  Miért jó ez nekem?! E kérdésre, ha akarod, több választ is tudok 
adni neked, lelkiismereteden keresztül. Ezekre a gyakorlatokra is áll: Érted 
és veled mindent, de helyetted semmit!

2.  Betegségeiddel  kapcsolatban  is  feltétlenül  hatékony  módszer  az 
előbb  említett  két  kérdés  feltevése.  Igen!  Életed  körülményei  a  te  életed 
könyvének lapjai. Meg kell tanulnod olvasni azokat. Itt az a furcsa helyzet áll 
fenn, hogy minden ember képes, sőt, kénytelen írni saját életének könyvét, de 
olvasni meg kell tanulnia, hogy boldogító oldalai, és minél több boldogító ol-
dala legyen ennek az életkönyvnek.

3.  A  vérkapcsolat  rendszeresen  levizsgáztat  szülőt,  gyermeket  egy-
aránt. Ezek a vizsgák kikerülhetetlenek! Ezeken a vizsgákon kapja meg min-
denki azt az osztályzatot, amelyet a szabadság tantárgyból kiérdemelt.

Az Általam és Velem bennetek boldogító módon lévő szeretet és a sza-
badság ugyanaz a valóság, csak más-más szempontból.

Amikor valaki Istenhez köti magát, akkor nem megkötözötté válik, ha-
nem elindul azon az úton, amelyen az Én, Jézus által bennetek lévő erőm le-
oldja rólatok azokat a megkötözöttségeket, amelyek akadályai lehetnek az Is-
tennel való kapcsolatotoknak.

Az emberi kapcsolatokat csak az képes magában  javítani, aki Velem, 
Jézussal, jó kapcsolatot alakít ki. Kívülről ez nem megy! Tehát az nem való-
sítható meg, hogy jóvá váljék egy olyan kapcsolat,  amelyben akár csak az 
egyik fél is nem akar Általam, Velem és Bennem szabaddá válni. A boldog-
ságot nem lehet senkire rátukmálni! De lehet boldog bárki, bármilyen rossz 
kapcsolatban, ha engedi, hogy Én, Jézus, otthont találjak benne Magamnak 
(János 14;23)!
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Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2754.
Kérdező: HIVATÁSOMRÓL

Jó úton járok? Az a hivatásom, amire vágyom?
HANG: "Kedves Barátom!

A két kérdésed három különböző dolgot tartalmaz. Az, hogy jó úton 
jársz vagy nem, attól függ, hogy Velem jársz vagy nem. Az, hogy mi a hiva-
tásod, egyértelmű, hogy a szeretni tanítás. Az, hogy mi a munkád, szintén 
egyértelműen az, amiből meg akarsz élni a Földön, ahol az emberi élethez 
éppen úgy hozzátartozik a munka, mint az állat életéhez a vadászat, a növény 
életéhez az asszimilálás.

Ami a legfontosabb számodra is, az az, hogy Velem járd életed útját. 
Vagyis azt  az utat  járd, amivel  Én, Jézus,  azonosítottam Magam. Tehát a 
nem ártás, a megbocsátás és a másokon segítés útját lehetőleg úgy, hogy má-
sok is kedvet kapjanak példád nyomán arra, hogy Engem válasszanak életük 
útitársául.

Ami pedig bár nem a legfontosabb, de a legjobb, az az, ha a munkád, 
amelyből meg kell élned, vagy egybeesik, vagy nagyon közel van hivatásod-
hoz, a szeretni tanításhoz. Az orvosi munka és minden gyógyító munka na-
gyon ilyennek mondható.

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************

2755.
Kérdező: KÖZÖSSÉG LÉTREHOZÁSÁN DOLGOZOM

Érdemes valamilyen társaságot létrehozni?
HANG: "Kedves Barátom!

Ahhoz, hogy egy társaság áldásomat hordozza, két nagyon fontos felté-
telnek meg kell felelnie. Az első az, hogy minél több ember erkölcsi fejlődé-
sét célozza meg, a másik pedig a REND! Tehát pontosan és világosan tudni-
uk kell a tagoknak, hogy mit vállalnak e társasággal, és azt is tudniuk kell, 
hogy hogyan kell vállalkozásukat végrehajtaniuk.

Minden  emberi  csoportosulásnak  vannak  pozitív  előnyei  és  negatív 
hátrányai. Pozitív előny az, hogy a közös cél irányában összpontosított erők 
nagyobb hatékonysággal tudnak működni. Hátránya az, hogy az emberi gyar-
lóságok is felszínre kerülnek, és a társaság tagjai ezt napi keresztként kényte-
lenek cipelni. Az ugyanis sehol sem megy, hogy majd valaki megneveli azt a 
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másik valakit, aki neveletlen, és nem is akar megnevelődni. Sehol nem léte-
zik a világon erkölcsi nevelés. Csak erkölcsi ÖNNEVELÉS van! A benső 
döntések nélkül sem a külső erőszakok, sem a külső ajánlások mit sem ér-
nek!

Amit  feltétlenül  tudnod  kell,  az  az,  hogy mindaddig  társad vagyok, 
amíg a jó szándék vezérel. De azt is tudnod kell, hogy veled és érted min-
dent, de helyetted semmit nem tehetek meg!

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

2756. 
Kérdező: MEDDIG KELL TŰRNÖM?

Együtt kell élnem azzal, akinek rajtam kívül nincs senkije, de magatar-
tása szinte kibírhatatlan?
HANG: "Drága Gyermekem!

Csak Velem, Jézussal,  KELL együtt élned. Ha valaki azért vált  szá-
modra kibírhatatlanná,  mert  nem hajlandó tudomásul venni és tiszteletben 
tartani szabadságodat, akkor nem vagy köteles mellette áldozattá válni. Erre 
szoktam mondani azt, hogy báránynak lenned kell, de ne legyél birka! 

Olyan nincs, hogy rajtad kívül valakinek senkije sincs! Senki sem nél-
külözhetetlen senkinek, még te sem, csak Én, Jézus! De Én, Jézus, valóban 
nélkülözhetetlen vagyok számotokra, részben azért, mert Nálam nélkül sem-
mit  sem tehettek,  ami  a  boldogságotokat  illeti  (János15;5),  részben azért, 
mert senki sem jut az Atyához, csak Énáltalam (János 14;6)! 

Megáldalak az OKOSSÁG és az ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

2757. 
Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!

1. Bűnbocsánatért könyörgök. Újjá szeretnék születni!
2. Egy meditációról kérdezem: Hozzád vezet?
3. Mit tegyek a felmerülő kételyeimmel?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, nemcsak tőletek kívántam irgalmasságot, amikor kifeje-

zetten ezt mondtam: "Irgalmasságot akarok (Máté 9;13)", hanem ezzel be is 
mutatkoztam nektek. Én, Jézus, csak azáltal lehetek égi béke a Földön, mert 
Én vagyok a megtestesült IRGALOM!

Feltétlenül fontos, hogy az újjászületés vágyát tápláld magadban. Ezt 
azáltal éred el, ha elhiszed, hogy ÉN, Jézus, feltétlenül megadom neked az 
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újjászületés  kegyelmét,  ha  te  elfogadsz  Engem,  a  te  Jézusodat,  Uradnak, 
Megszabadítódnak. Jelölj ki magadnak egy számodra szimpatikus dátumot, s 
e napon ajánld föl magadat Nekem, s jelentsd ki imában, hogy elfogadsz En-
gem, Jézust, abszolút elsőnek, tehát átadod Nekem életed irányítását! E nap 
legyen életed legnagyobb ünnepe, mert ha te megtetted a magadét, akkor fel-
tétlenül el kell hinned, hogy Én szintén megteszem a Magamét, tehát megva-
lósítom benned az újjászületés csodáját!

2. Ha vonzódsz egy meditációs formához, akkor használd azt, hogy lé-
lekben EGGYÉ válj Velem. Ha ez a szándékod, akkor úgyis jelezni fogom, 
ha más meditációs formát jobbnak látok számodra.

3. Felmerülő kételyeid forrása az, hogy nem Rám, hanem a te tökéle-
tességed hiányára teszed a hangsúlyt. Úgy gondolod, hogy a te magatartásod 
befolyásolja az Én irántad való szeretetemet. Nem! Én úgy szeretlek téged, 
amilyen vagy. Amíg nem arra teszed a hangsúlyt, hogy az Enyém vagy, ha-
nem arra, hogy milyen vagy, addig a kételyek, mint különböző sűrűségű fel-
legek, elhomályosítják életed egét, s nem tudsz zavartalanul örülni Nekem, a 
feléd meleget és fényt sugárzó Napodnak!

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

2758.
Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK BIZONYOS KÖNYVEKRŐL!

Bizonyos közkézen forgó, hitelesnek tűnő könyvekről kérdezem 
a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
 Tökéletesen megértem problémádat, de most arra kérlek, próbálj te is 
megérteni Engem, Jézust.

Amikor a Földön jártam, s mielőtt elmentem, elmondottam, hogy még 
sok mondanivalóm volna nektek, de akkor ezt nem tudtátok volna sem fel-
fogni,  sem elviselni.  Akkor ígéretet  tettem,  hogy majd elküldöm nektek a 
Szentlelket.  Ő az  időben mindig kész  felvilágosítást  adni,  együttműködni 
azokkal, akik Engem egyre jobban meg akarnak érteni. De azt nem tehettem 
meg akkor sem, és nem tehetem meg most sem, hogy olyan kész téglákat ad-
jak nektek, amely téglák megkímélnek benneteket kutatástól, rizikótól egy-
aránt. Nem.

Ti mindannyian bányászok vagytok az Általam felkínált szellemi kin-
cseshegy lábainál, és amint már apostolom által mondtam: Minden vizsgálja-
tok meg, a jót tartsátok meg, s aminek legalább magját nem találjátok meg 
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evangéliumaimban,  azt  vessétek  el.  Tehát  nem úgy van,  hogy Én,  Jézus, 
majd helyettetek gondolkodom, hanem úgy, hogy Lelkem együtt akar gon-
dolkodni veletek. Újra és újra mondom: értetek és veletek mindent, de nélkü-
letek semmit! Ezt az irántatok érzett szeretetem és tiszteletem diktálja Ne-
kem!

Meg  kell  hát  tanulnotok  úgy kialakítani  meggyőződéseiteket,  hogy 
azokra sziklaként tudjatok építeni. Az igazi alázat az egyben igazi helytállás 
is. Ezt akarom Lelkem által kiművelni bennetek. Érdeklődni, gondolkodni, 
megtárgyalni,  döntésre jutni.  E szellemi  út  nagyon fontos! Csak az válhat 
érett lélekké, aki ezt az utat felvállalja!

Lelkem mindenkor rendelkezésetekre áll! Megáldalak a
NYITOTTSÁG és a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2759.
Kérdező: BENNEM IS SZÓL A HANG.

Bennem is megszólalt a HANG!
HANG: "Drága Gyermekem!

Igen, rajtad keresztül is mondom azt, amit a HANG- médiumomon ke-
resztül mondok mindenkinek. Nemcsak azt, hogy nagyon szeretlek, nemcsak 
azt, hogy az Enyém vagy, nemcsak azt, hogy amint Én neked, úgy te Nekem 
örömöm vagy. Én, Jézus, hitelesíteni akarlak téged! Ez nagyon fontos!  

Abban a világban, amelyben élsz, sok ember szívében felébredhet az 
irigység, a becsvágy, és egyéb nem Tőlem származó gondolat és vágy, de ne-
ked nem szabad ezektől sem félned, sem meghátrálnod. Ha Értem élsz, akkor 
nem lehet sorsod más, mint az Enyém, Jézusé volt. 

Ha bűnösnek mondanak, végső soron igazat mondanak, tehát nem kell 
emiatt bánkódnod, amint nem is bánkódsz emiatt. Ha megaláznak, nem kell 
nyugtalankodnod, hisz Engem, az Isten Fiát, ördögnek mondtak, ez Engem 
nem tett boldogtalanná. 

Örülök e kijelentésednek: "Boldog bűnös vagyok!" Valóban számodra 
már nem is szabad, hogy problémát jelentsen az, hogy milyen vagy. A döntő 
az, hogy kié vagy! Enyém vagy! Ez a te boldogságod forrása!

Amit nagyon fontosnak tartok, az az, hogy ne félj a kritikától! Minden 
kritikát végy komolyan, és fogadd el mindegyiket olyan vésőnek, amely fa-
ragni  akar  téged.  De tudnod  kell,  hogy lelki  atyád  sem tévedhetetlen,  és 
olyankor,  amikor  valami jót  csak rád akar alkalmazni,  akkor tudnod kell, 
hogy Én, Jézus, minden gyermekemet minden jóban részesíteni akarom. Ha 
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ő azt mondja, hogy bizonyos kegyelmeket te megkapsz, míg mások nem kap-
nak meg, akkor pontatlanul fogalmaz. Ha azt mondja, hogy Én nem vagyok 
személyválogató, de szerepeket kiosztó vagyok, akkor igazat mond, és helye-
sen fogalmaz.

Tehát nem arról van szó, hogy van, akinek több, van akinek kevesebb 
kegyelmet adok, hanem arról van szó, hogy van, akinek ezt, van akinek azt a 
szerepet adom. 

Te olyan szerepet kaptál, hogy hallod hangomat úgy, ahogy mások nem 
hallják. És mindaddig, amíg kiteszed magadat megfelelő, jó szándékú kont-
rollnak, Én szólni fogok általad. Te ettől nem leszel jobb, de erőt és szenve-
dést kapni fogsz átlagnál nagyobb mértékben, és ezt jó, ha tudod!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKVÉEL!'"
*******************************************************

2760.
Kérdező: NEHEZEN TUDOK MEGBOCSÁTANI

1. Tele vagyok kétségekkel és bűnökkel.
2. Egy karizmatikus közösségben feltöltődöm rövid időre.
3. Nehezen tudok megbocsátani. Könnyen mentegetem magam.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Nagyon  magadba  gabalyodtál!  Az  igazi  alázathoz  hozzátartozik 

ugyan az is, hogy tudomásul vegye valaki saját gyarlóságát, gyengeségét, de 
a bűnbánatnak nem szabad bűntudattá alakulni! 

Az, aki állandóan bűneivel gyötri magát, nem lehet az Én vonzó tanít-
ványom! Én, Jézus, amikor gondolkodás-átalakításra szólítottalak fel benne-
teket,  akkor  természetesen  gondoltam arra  is,  hogy fájni  fog nektek saját 
gyarlóságotok,  de nem akartam soha azt,  hogy e fájdalmat  állapotszerűen 
hordozzátok magatokban. Inkább azt akartam, hogy a helyes irányt felfede-
zés öröme legyen jellemző rátok! Tehát ne a magatok gyarlóságain rágódja-
tok, hanem az Én, a te Jézusod által elmondott és bemutatott szerető irgalom-
nak tudjatok örülni. 

Elsősorban ne azon keseregj, hogy nem tudsz olyan lenni, mint szeret-
néd, hanem annak örülj, hogy az Én szeretetem soha nem gyengül irányod-
ban. Ne magadon bánkódj hát, hanem Nekem örülj! Enyém vagy, tehát be 
van írva a neved a mennyben!(Lukács 10;20)

2. A Velem, Jézussal, való kapcsolatot elsősorban nem élményvallás-
nak lehet nevezni, bár időnként csodálatos élményt is biztosítok enyéimnek. 
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A  Velem  való  kapcsolat  lényege  olyan  jót  akarás,  tehát  szeretés,  amely 
igyekszik építeni, buzdítani és vigasztalni mindazokat, akik erre lehetőséget 
adnak. Ennek feltétlen feltétele az, hogy igyekezned kell meglátni másokban 
Engem, mint  RÁSZORULÓT! Aki a rászorulókon segít, az az Irántam való 
szeretetét mutatja ki! A végső elszámoláskor ez lesz a döntő!(Máté 25;34)

3. Olvasd el Máté 18;21-35 részt! Ha ehhez még hozzágondolod azt, 
hogy magadnak ártasz, ha nem bocsátasz meg, mert benned fúródik, rágódik 
egyre mélyebbre a nyugtalanság méregfoga,  akkor Lelkem segítségével  el 
tudsz indulni a megbocsátás útján, s így helyreáll szíved békéje, nyugalma!
     Megáldalak az IRGALOM és az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!

*******************************************************
2761.
Kérdező. MEGSZÁLLOTT VAGYOK?

Úgy tűnik, időnként megszállott vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Leveledben leírt események arra mutatnak, hogy valóban ártó erők 
akarnak hatni tudatodra, akaratodra, egész lényedre.

Az nem lehet előtted vitás,  hogy Én, Jézus,  legyőztem a világot,  és 
pontosan azt a világot győztem le, amelyik feletted akar győzedelmeskedni. 
Te mindaddig  a  Győztes  oldalán  állsz,  amíg  nem akarsz  ártani  senkinek, 
amíg képes vagy megbocsátani mindenkinek, és amíg könnyíteni akarod má-
sok keresztjét. 

Te nemcsak magadnak, de környezetednek is feladod a leckét! Ponto-
san azért mondhatom, hogy legyőztem az ártó erők világát, mert a jelenlegi 
állapotodat  is  javadra tudom fordítani.  Sőt,  nemcsak  a  te  javadra,  hanem 
mindazok javára, akik körülötted élnek.

Azt a harcot, amelyet ezek az ártó erők a te lelkedért folytatnak, ők 
meg nem nyerhetik. De bizonyságot tesznek arról, hogy van ártó szellemvi-
lág, s abban a világban, amelyben a Földön éltek, ezek az ártó erők kemé-
nyen küzdenek értetek. De bízzatok! Én, Jézus, legyőztem ezt az ártó vilá-
got!

Több hálaadó és dicsőítő imát kell mondanod! Az nem baj, ha nem tu-
dod megfogalmazni magadban, miért kell Istent dicsőítened. De hinned kell, 
hogy Isten MÉLTÓ arra, hogy teremtményei dicsőítsék Őt! E hit elindíthat a 
lelki gyógyulás útján. E hit leállíthatja az ártó erők támadásait irányodban. E 
hit tisztíthatja, tágíthatja szíved szemét, hogy meglásd és örülj annak, hogy 
az Enyém vagy!
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Én, Jézus, valóban szabadítónak jöttem közétek. Téged is csak Én sza-
badíthatlak meg benső megkötözöttségeidtől, csak Én, Jézus, gyógyíthatom 
meg lelked sebeit. És nagyon szeretném, ha teljesen meg tudnálak tisztítani 
ezektől az ártó erőktől! 

A te részedről viszont meg kell tenned azt, hogy felkészítsd szívedet a 
hálaadásra, vagyis lásd meg és őszintén köszönd meg azt, hogy te az Enyém 
lehetsz, és Én a tiéd vagyok, mert te Engem valóban befogadtál Megszabadí-
tódnak.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a  
BENSŐ SZABADSÁG és a TISZTA SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
2762.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Útmutatást kérek!
2. Unokám halála zárkózottá és nyerssé tette a szülőket.
3. Körülményeim tükrök? Ennyire eltértem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Hinni annyit is jelent, hogy jónak tartani a JÓ Istent! Amikor halál, 

betegség, természeti katasztrófa és egyéb tragédiák történnek, akkor ismerhe-
tő fel igazán, hogy van vagy nincs hite valakinek, illetve az, hogy mit is je-
lent számára az, hogy van hite.

Óriási  a különbség aközött,  amikor  valaki földre lehatárolt  szemmel 
akarja felmérni életében a gondviselést, és aközött, amikor valaki rá tud kér-
dezni problémáira így: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”.

A hitet nem Tőlem kell kérnetek, hanem Nekem kell kérnem tőletek! 
Kivétel nélkül minden ember hitképességgel születik, s az, aki úgy kezd élni, 
életében dönteni, mintha hinne, hamarosan növekedni fog a hitben. Aki nem 
használja hitét arra, hogy erőforrásként élje meg, annak életében a hit vagy 
eltorzul, vagy elapad. Valójában minden képességgel így vagytok.

2. Minél fájdalmasabb egy élmény, annál hosszabb időre van szükség 
ahhoz, hogy feldolgozzátok magatokban. A legsúlyosabbak egyike a vérkap-
csolat elszakadása a halál által. Azoknak a halála, akiket szerettetek, nagyon 
tud segíteni benneteket Hozzám, ha ezzel a szándékkal akarjátok feldolgozni 
az elválás fájdalmát. De nagyon be tudja keményíteni azok szívét, akik nem 
azt akarják megtanulni egy ilyen halálesetből, ami lazítaná földhöz-kötöttsé-
güket. Mindig rajtatok múlik, hogy melyiket választjátok!
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3. Körülményeid valóban tükrök, de ennek semmi köze ahhoz, hogy te 
eltértél vagy sem. A tükör nem büntetésre való, hanem arra, hogy csinosítsd 
magad. Aki a javulás, a lelki fejlődés szándékával szemléli körülményeit, az 
sok pozitív tanítást tud kiolvasni belőlük. Mindig a szándék, a hozzáállás a 
fontos.

Az a dolog természetéből adódik, hogy segíteni csak azon lehet, aki 
maga is akarja, hogy segítsenek rajta.

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

2763.
Kérdező. ÖNMAGAMRÓL

Kifejezetten ellentétes érzések kavarognak bennem. Mi ez?
HANG: "Drága Gyermekem!

Öngerjesztő  módon kavarog benned az,  amit  leírtál.  Költői,  érdekes 
pillanatfelvétel arról a benső világodról, amelyben - többé-kevésbé szunny-
adóan vagy ébredezve - ezek az ellentétek alkotják azt  a  rezonáló dobozt, 
amely gondolataidnak, megnyilvánulásaidnak, egyéniségednek szint, hangu-
latot ad.

Jó az, ha valakit nem kápráztat el túlságosan benső világának érdekes-
sége. Jó az, ha inkább a feladatokra koncentráltok, tehát arra, hogy mit kell 
tennetek, és nem arra, hogy milyenek vagytok. 

Minél inkább a jószándékú szolgáló életre teszed a hangsúlyt, annál in-
kább lehetőséget adsz Nekem, a te Jézusodnak arra, hogy az Én szándékom 
szerint formáljam lelkedet.

Egészen biztos, hogy józan mérlegeléssel képes vagy átfogni napodat 
és feltérképezni teendőidet. Ha erre koncentrálsz, s igyekszel feladataidban 
Velem együtt dolgozni, akkor mindent megtettél, amit egyáltalán megtehettél 
az Én örömömre, és természetesen a te benső békéd megerősítésére.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2764.
Kérdező: SOKAT VÉTKEZTEM MULASZTÁSSAL!

1. Nem akarok mulasztással vétkezni.
2. Energiáimat hogyan használhatom fel csak jóra?
3. Álmomban egy romos templomban átölelt a FÉNY.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Kétségtelen, hogy a mulasztással történő vétkezést csak az tudja ki-
kerülni, aki napirendet állít fel magának, és ahhoz tartja magát mindaddig, 
amíg a szeretet itt és most mást nem kíván tőle. E nélkül szinte kivihetetlen 
ez az elhatározás.

2. Nagyon jól látod, hogy energiád önmagukban erkölcsileg semlege-
sek. A döntő mindig az IRÁNY, amelyben állnak. A helyes iránynak megta-
lálásához szintén nem kell semmiféle különleges képesség. Bőségesen elég 
az a józan ész, amelynek birtokában vagy! De ezen a téren sem jó improvi-
zálni.  A reggeli imának pontosan az a legfőbb tartalma, hogy irányt szabj 
energiáidnak!

3. Álmodban a tudattalanod kinyílt Felém, és Én, Jézus, örömmel érzé-
keltettem veled azt, hogy életed megoldása, életed boldogító forrása Én, Jé-
zus, vagyok!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2765.
Kérdező. VANNAK HAMIS PRÓFÉTÁK!

1. Szeretnék az embereken segíteni!
2. Fáj a lelkemnek, hogy valaki Rád hivatkozva, szerintem, árt.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Eddigi szenvedéseid és jó szándékod juttatott el oda, hogy felkínáld 

magadat a szeretet szolgálatára. Azt mondod, kereső vagy. Ez nagyon jó. Aki 
keres, az feltétlenül talál. Azt pedig, hogy jót találj, a jó szándékod biztosítja 
számodra.

Arra kérlek szeretettel,  hogy ne rendkívüliségekben keresd azokat az 
eszközöket, amelyek segíthetnek a szolgáló szeretet útján.

Könnyen és szinte természetesnek véve gondoljátok, hogy a leglátvá-
nyosabb eszközzel, a testi gyógyítás karizmájával érhetitek el azt, hogy leg-
jobban segítsetek másokon. Ez egészen biztos, hogy nem így van! A legna-
gyobb segítséget másoknak az jelenti, ha gondolkodás-átalakításra tudjátok 
rávenni azokat, akik nincsenek megelégedve sorsukkal. Igen, mert a boldog-
ság nem egészség-betegség kérdése, hanem látás kérdése.

Nagyon természetes az is,  hogy nem jó az, ha vak vezet világtalant. 
Ezért kell tanulmányozni tanításomat, életemet, hogy ÉN, Jézus, segítsem ki-
nyitni benső szemeiteket. De ez még nem elég. Fontos még az, hogy Én, Jé-
zus, nézhessek szemeitekkel, tehát be kell fogadnotok Engem, Jézust, a szí-
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vetekbe. Ennek útja-módja megtalálható János evangéliumának 14;23. részé-
ben.

2. A végső idők jelei közé tartozik sajnos az is, hogy hamis lelkek ára-
data lepi el a Földet, akik az Én nevemben mondanak és tesznek Ellenemre! 
Ezt azért nem akadályozhatom meg, mert a Földre-jöttöm óta eltelt idő első-
sorban arra való volt, hogy Rám találjatok, s mivel minden mindennel össze-
függ, a sok hanyagság és mulasztás, sőt a sok tudatosan terjesztett téveszmék 
nagy kapukat nyitottak azoknak az önző embereknek szívében, akik visszaél-
nek Isten szeretetével, és akik Rám hivatkozva hitegetnek benneteket, hogy 
így  kihasználják  jóhiszeműségeteket.  Ezt  olyan  kirafinált  módon  teszik, 
hogyha lehetne, még a választottakat is megtévesztenék. Éppen azért rövidít-
tetnek meg a napok, hogy ez meg ne történhessék (Máté 24;22).

Életed értelme és célja tehát az, hogy foglalkozz tanításommal, s esze-
rint kezdj gondolkodni, és fogadj be szívedbe, hogy szeretni tudjak általad, 
hogy szeretni tudj Általam.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2766.
Kérdező: GYÓGYÍTHATOK-E FŐPAPOT?

1. Szeretnék egy üzletet nyitni!
2. Gyógyíthatom-e az egyik főpapodat?
3. Kérem a Szentlélek erejét!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ti, akik a Földön vállalkozásokba kezdtek, azért teszitek, mert úgy 

gondoljátok, hogy életetek tartalmát alapozzátok meg az ilyen vállalkozások-
kal. Ez részben így is van! Azért mondom, hogy részben, mert részben Ne-
kem, Jézusnak, is volt mesterségem.

Te, aki szeretsz Engem, Jézust, olyan vállalkozást szeretnél elindítani, 
olyan üzletet akarsz nyitni,  amelynek segítségével jobban rendelkezésemre 
tudnál állni. Ha ezt akarod, akkor a szándékodon mindig ott lesz az Én áldá-
som.  De  az  ne  kívánd  Tőlem,  hogy felelősséget  vállaljak  üzletedért.  Én 
egyetlen vállalkozásra szólítottalak fel benneteket. Legyetek emberhalászok! 
Tegyetek tanítványommá minden népet!
 Mindenkinek magának kell megtalálnia azokat az eszközöket, amelyek 
alapján az Én felszólításomnak eleget akar tenni.

Ismétlem:  mindaddig  áldásomat  hordozza  szándékod,  amíg  célod  a 
szeretni tanítás. Munkaközvetítőként nem állok rendelkezésetekre!
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2. Mindenkit gyógyíthatsz, ha a beteg is akarja ezt. Más az, hogy ettől 
meggyógyul valaki vagy sem. Ez szintén egy olyan terület, amelyre senkinek 
nem adok felhatalmazást médiumon keresztül. Karizmákat lehet ugyan kérni, 
de Lelkem a megmondhatója, hogy kit, mikor és milyen  karizmákkal ruház 
fel.

3. Nagyon fontos, hogy a Szentlélek erejét elfogadd! Ha elolvasod Lu-
kács evangéliumából a 11;13. részt, akkor tudni fogod, hogy Isten örömmel 
adja mindazoknak a Szentlelket, akik azt szeretetük erősítésére, fejlesztésére 
kérik.

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

2767.
Kérdező: CSALÁDI ÉS VÁLLALKOZÁSI PROBLÉMÁK

1. Férjemnek többet jelentenek barátai, mint én.
2. Vállalkozásom nem működik szándékom szerint.
3. Gyermekeimmel ideges vagyok. Szégyellek bocsánatot kérni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A házasság senki számára sem a boldogság szigete. Minden ember 

olyan a házasságában is, mint azelőtt volt. A házasság nem jellemnevelő in-
tézet, hanem egy olyan állapot, melyben ki-ki könnyebben juthat helyes önis-
meretre, mint a magányban.

Kivétel nélkül minden házasságnak van előnye, hátránya egyaránt. Az 
is az önismerethez tartozik, hogy valaki egy házasság előnyét vagy hátrányát 
veszi jobban észre.

Azt javaslom, hogy ne a házastársadtól várd életed boldogítóbb oldalra 
fordulását, hanem önmagadtól. Tehát ne azt tartsd fontosnak, hogy a másik 
milyen, hanem azt, hogy a másik magatartását figyelembe véve hogyan tudod 
azt lelked javára fordítani. Mert minden körülmény arra való, hogy lelked ja-
vát szolgálja!

2. Minden vállalkozás a Földön egy bizonyos visszaigazolása annak, 
hogy te hogyan mérlegelsz, hogyan tervezel, hogyan és mennyit tanulsz má-
soktól, saját tapasztalataidból, és nem utolsó sorban Tőlem, Jézustól.

3. Senkinek nem könnyű beismerni saját gyengeségeit. Neked sem. A 
megalázkodásnak ez a formája, amelyben az igazságot engeditek életetekben 
érvényre juttatni, azért nehéz, mert úgy vélitek, hogy ezzel sérülékennyé vál-
tok. Úgy vélitek, hogy ezzel kiteszitek magatokat mások leértékelésének. Eb-
ben van is némi igazság. Éppen ezért nem is az a megoldás, hogy ezzel kezd-
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jétek a megjavulást, hanem az, hogy Előttem, Jézus előtt, tárjátok ki szívete-
ket, s Tőlem kérjetek bocsánatot, ha bűnösnek érzitek magatokat. 

Neked is azt ajánlom, hogy ne a gyermekeidtől történő bocsánatkérést 
tartsd fontosnak, hanem azt, hogy Tőlem, Jézustól, kérj bocsánatot. Ha ezt 
komolyan veszed,  akkor tudathatod  gyermekeiddel,  hogy a  hozzájuk  fűző 
kapcsolatodat te lerendezted Velem, s rendezzék ők is le Velem, mert mindig 
kettőn áll a dolog.

Megáldalak a VILÁGOSSÁG ANGYALÁNAK 
BARÁTSÁGÁVAL!"

*******************************************************
2768.
Kérdező: MIKOR JÓ EGY KÖZÖSSÉG?

1. Hogyan javíthatom kapcsolatomat a férjemmel?
2. Közösségünk jó úton halad-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  A Velem,  Jézusoddal,  való kapcsolatod javításán kell  dolgoznod. 

Ezt azáltal teszed, hogy férjeddel és körülményeiddel való kapcsolatodat ön-
ismeretre használod fel. Nagyon fontos az önismeret! Ennek pedig legjobb 
módja és eszköze az, ha magadat körülményeid tükrében vizsgálod. Legtöbb 
ember a körülményeket,  amelyek mindenkor tükrök, akarja megváltoztatni 
ahelyett, hogy e tükör segítségével helyes önismeretre jutva önmagán akarna 
változtatni. A tükör sohasem lecserélésre való, hanem önfelismerésre. Ter-
mészetesen a tükröt lehet tisztítani, de ez csak akkor valós tisztítás, ha ennek 
a tükör örül!

2. Az a közösség jár jó úton, amelyben él a közösségre vonatkozó hár-
mas aranyszabály: 

'A/. Ha közösségbe megyek, mindig van adni  valóm, ha a közösség 
tagjai ezt igénylik. Tehát készülök. 

B/. Mindig gazdagodni fogok a közösségben. Tehát tanulékony, nyitott 
vagyok. 

C/.  Legalább annyira szeretnek engem a közösségben, mint  én őket. 
Tehát soha nem sértődhetek meg!'

Ha ezt a hármas aranyszabályt minden tag komolyan veszi, akkor a lel-
ki, szellemi fejlődés feltétlenül biztosított!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE és az ÖRÖM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2769.
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Kérdező: SZORÍT A VÉRKÖTELÉK!
1. Anyámmal nem tudok kijönni.
2. Iskoláimat szeretném befejezni!
3. Őrangyalom nevét szeretném tudni! 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egyre több olyan panasz érkezik Hozzám, Jézushoz, amely a szülők 

végletes  magatartására  kér  orvoslást.  Vagy zsarnokoskodni  akarnak,  vagy 
mindent megengednek, attól függően, hogy milyen a hangulatuk.

E téren nem tudok mást tanácsolni nektek, mint amit Én, Jézus, is tet-
tem,  amikor  a  Földön jártam.  Anyámnak  csak  addig  neveztem Anyámat, 
amíg belőle éltem. Felnőttként már szinte a megtagadásig keményen ellenáll-
tam, amikor úgy tűnt, hogy szabadságának körét szándékozik átlépni (Márk 
3;33).

Te anyádat megváltoztatni nem tudod, de Tőlem megkapod azt az erőt, 
amire  szükséged  van,  hogy hűséges  maradj  lelkiismereted  szavához  vele 
szemben is. Bizony igaz, hogy az egyik legkegyetlenebb kötelék a vérségi 
kötelék!

2.  Feltétlenül  áldásomat  adom minden olyan elhatározásodra,  amely 
épülésedet  szolgálja.  Ahhoz,  hogy állhatatos  tudj  lenni,  többször  kell  arra 
gondolnod, hogy az Én erőm a te erőd is. Igen, mert benned élek, és Én, Jé-
zus, soha nem vagyok erőm nélkül. Mindenkor ERŐMMEL vagyok benned! 

3.  Őrangyaloddal  kapcsolatban  elég,  ha  "angyalodnak"  nevezed  őt. 
Igen, mert különböző vállalkozásaidra különböző szellemi erők állnak ren-
delkezésedre, bár midig van egy, aki a többit koordinálja. De számodra min-
dig az a fontos, aki éppen, mint erő- és bölcsességforrás áll rendelkezésedre.

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2770.
Kérdező: MEG TUDOK MÁST SZENTELNI?

1. Hogyan szentelődhet meg általam valaki?
2. Szüleimmel nem a legjobb a kapcsolatom. Bűnös vagyok?
3. Férjemmel nem értjük meg jól egymást.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Van belső és külső kegyelem. A külső kegyelem a belsőért van. A 

belső kegyelem, mint megszentelő kegyelem, az Isten élő jelenléte bennetek. 
Külső kegyelem lehet minden, ami Hozzám, Jézushoz, visz közelebb titeket. 
De amint  vannak jó és még jobb járművek, amelyek segítségével eljuttok 

2932.



utazásotok céljához, úgy van a külső kegyelmi eszközök között is jó és van 
jobb. Az, aki tudatosan éli az ÉN társaságomat, a legjobb eszköz arra, hogy 
mások ennek hatására egyre jobban befogadjanak Engem magukba.

Azáltal szentelődhetnek meg tehát mások általad, hogy megtapasztalva 
benső békéd sugárzását, kedvet kapnak ők is arra, hogy mélyebb kapcsolatba 
kerüljenek Velem, Jézussal.

2. Sajnos, szinte állandóan visszatérő probléma a szülő-gyermek vér-
kapcsolat  problémája.  Mivel  arra  nem számíthatsz,  hogy anyád változzon 
meg, ezért neked kell vállalnod azt, hogy megfelelően megtanuld kezelni ezt 
a problémát.

Ez a probléma is abba a kategóriába tartozik, amelyben nincs megoldás 
máról holnapra. Csak napra lebontva tudod megtanulni, hogy mi a legjobb 
hozzáállásod anyádhoz, anyósodhoz, tehát azokhoz, akikkel összekapcsoló-
dik életed.

Ne  érezd  magadat  bűnösnek  azért,  mert  nem  akarsz  belenyugodni 
abba, hogy szabadságodat korlátozzák.  Csak arra ügyelj,  hogy te ne akard 
mások szabadságát korlátozni. Sem anyádnak, sem anyósodnak semmi bele-
szólása már nem lehet a te életedbe!

3. Az bizony szomorú dolog, ha férjed még mindig kötődik az anyjá-
hoz. Bizony helytelen minden olyan kötődés, még a szülő-gyermek kötődés 
is, ha eléje kerül a házastársi kötödésnek. Igen, mert a szülői szerep, SZE-
REP!, tehát feltétlenül időszakos, és nem állapotszerű.  Míg a házastársi kap-
csolat SZÖVETSÉG!, tehát állapotszerű!

Azt ajánlom, hogy legyen rendszeres reggeli imád, s ebben kérd az Én 
áldásomat elinduló napodra. Erőm, szeretetem, okosságom rendelkezésedre 
áll!

Megáldalak  SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************

2771.
Kérdező: ÚTMUTATÁST KÉREK!

1. Szeretném látni az utat, amelyen járnom kell!
2. Szüleimmel és vőlegényemmel kapcsolatban kérek útmutatást!
3. Miért nem tehetjük azt, amit szeretnénk?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem tudom egyértelműbben és világosabban tudomásotokra hozni 

azt, hogy Én, Jézus, vagyok az ÚT. Aki élő kapcsolatban van Velem, az bár-
milyen úton jár, jó úton halad! Én, Jézus, mint ÚT, egy olyan erkölcsi maga-
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tartás vagyok, amelyet fel kell vállalnia annak, aki boldog akar lenni. Ennek 
az útnak természetes velejárója az is, hogy fel kell vállalnia a sorsomat is an-
nak, aki Engem útként vállal.

Sorsom felvállalása nem azt jelenti, hogy nehezebb lesz bárkinek is a 
sorsa, mint azoknak, akik Engem, Jézust, nem vállalnak fel, hanem azt, hogy 
erőm különösen munkálkodni fog majd benne olyankor, amikor helyt kell 
állnia.

Akik nem vállalnak fel  Engem,  azok a felmerülő  nehézségeik miatt 
részben másokat okolnak, részben pedig valami narkotikum által bizonyos 
bódultságba menekülnek. Ez kivétel nélkül mindig így van!

Tulajdonképpen minden elfoglaltságodat neked kell elhatároznod, mert 
senkitől  nem vehetem át a felelősséget e téren. De azt  mindenkor  tudnod 
kell, hogy Én, Jézus, akkor élek benned és általad, ha te a nem bántás, meg-
bocsátás és szolgáló szeretés útját járod nemcsak akkor, ha emiatt sokan tisz-
telni, becsülni és szeretni fognak, hanem akkor is, ha ezért a kicsiség, kiszol-
gáltatottság és szegénység köszönt rád. Aki Engem, Jézust, vállal, azzal örö-
mömet és gondjaimat is meg kell hogy tudjam osztani!

2. A vérkapcsolat azért tartozik a legsúlyosabb problémák közé, mert 
alig tudjátok elfogadni, hogy a szülő-gyermek kapcsolat nem állapot, hanem 
szerep, s minden szerepnek csak időszakos a létjogosultsága az élet színpa-
dán. Ez szülőre, gyermekre egyaránt érvényes.

Ami pedig a vőlegényedet illet, aki nem szívesen hall Rólam, Jézusról, 
ez bizony komoly figyelmeztetés számodra. Ez arra figyelmeztet, hogy nem-
csak nem fog boldogítani ő téged soha - ez különben másokról is elmondható 
-, hanem benső nyugtalanításodnak, lelki szenvedéseidnek is ő lesz kiapad-
hatatlan forrása! A házasság nem javító intézet!

3. A földi életben egyik legfontosabb feladata mindenkinek az, hogy 
szeresse meg azt, amit meg kell tennie, és ne fordítsa meg e téren a sorrendet. 

Aki arra törekszik, hogy azt tegye, amit szeret, az érzelmei hullámain 
sodródik, s a józan értelemnek másodlagos szerepet tulajdonít. Tehát érzel-
mei irányítása által szedi össze értelme számára azokat a motívumokat, ame-
lyek némi nyugalmat adnak háborgó szívének. 

Aki arra törekszik, hogy megszeresse azt, mit tennie kell, az értelme 
felhasználásával szedi össze azokat a motívumokat, amelyek által az értelem 
fényében rálát azokra az értékekre, amelyek a felvállalt feladataiban esetleg 
elrejtve vannak.
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Csak azokkal tudok partneri kapcsolatot kialakítani, akik értelmüket és 
szívüket egyaránt rendelkezésemre bocsátják, ahogy Én, Jézus, tanításomat 
és szívemet egyaránt rendelkezésére bocsátom enyéimnek!

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

2772.
Kérdező: ÉLETEMRŐL

Mi az értelme az életemnek?
HANG: "Kedves Barátom!

Az élet értelmével kapcsolatban általában úgy vagytok, mint egyik filo-
zófustok, aki mikor megkérdezték tőle, hogy mi az idő, akkor ezt felelte: "Ha 
nem kérdezed, tudom, ha kérdezed, nem tudom!"

Ha nem kérdezed meg magadtól, hogy mi az életed értelme, akkor tu-
dod. Tudod, hogy a reggelnek az az értelme, hogy felkeljetek, s elinduljatok 
életutatokon. Tudod, hogy a napodnak az az értelme, hogy olyan feladattal 
töltsd ki, amire valamiképpen kötelezve vagy. Tudod, hogy az estének az az 
értelme, hogy lezárd napodat. Tudod, hogy az éjszakának az az értelme, hogy 
kipihend magadat.

Azt, hogy miért kell reggel felkelni, elindulni, feladatot elvégezni, na-
pot lezárni, éjjel aludni, csak az az ember tudja megválaszolni önmagának, 
aki többnek gondolja magát egy higiénikus istállóban kitenyésztett állatnál. 
Csak az ilyen ember tud arról, hogy ő az örökkévalóság gyermeke, és azért 
van a Földön, hogy benső világában Általam, Jézus által,  segítsen Nekem, 
Jézusnak, abban, hogy megteremthessem benne azt a szívbékét, amire terem-
tődött, amiért a Földre született. Tehát csak az ilyen ember tudja, hogy sze-
retni és szeretni tanítani született a Földre.

Csak az ilyen ember tudja és érti, hogy számára a Föld egy kifutópálya, 
egy ugródeszka, egy hidacska, egy villanás csupán ahhoz a világhoz képest, 
amely reá vár, s amelyről Én, Jézus, elmondtam, hogy odamegyek és helyet 
készítek számára.

Bárkire áll ez a kijelentésem: Vagy Én, Jézus, vagyok valaki életének 
értelme, vagy nincs életének értelme!

Az életed értelmét tehát ne keresd magadon kívül. Ne, mert ha akarod, 
akkor van, ha akarod, akkor nincs!

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************
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Kérdező: FIAM ÉS FÉRJEM RÁM SZORUL
1. Fiamhoz valóban UFO-k járnak? Ő kiválasztott?
2. Hogyan tudok segíteni fiamnak?
3. Férjemet hogyan tudom Feléd fordítani?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amit fiad mond, az féligazságokat tartalmaz. Mindenkihez  járnak 

pontosan meg nem határozható szellemi lények. Minél élénkebb valakinek a 
fantáziája, annál színesebb hatások érhetik őt a szellemvilág részéről. Fiad 
jobban tenné, ha angyaloknak nevezné azokat, akik fantáziájára hatnak. Igaz, 
hogy akkor ez számára nem lenne olyan érdekes. Az is igaz, hogy akkor ko-
molyabban kellene vennie saját megtérését. Fiadnál erről van szó!

Az Isten nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. Kétségtelen, 
hogy fiadnak is akar olyan szerepet adni, amelyben ki tudja bontani magában 
a szolgáló szeretet virágait. Kivétel nélkül mindenki kiválasztottam ilyen ér-
telemben. Az, aki Engem kiválasztott arra, hogy általa szebbé tegyem mások 
életét, csak az a választott! Csak az ilyen ember mondhatja magáról, hogy ki-
választott!

2. Ha komolyan veszed fiadat, akkor lépj fel vele szemben követelmé-
nyekkel. Értesd meg vele, hogy azok az angyalok, akikről úgy gondolja, hogy 
ők ufók, Istennek olyan angyalai, akik kizárólag a szeretet, öröm, béke, türe-
lem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, szerénység, önmegtartóztatás és tisz-
taság lelki gyümölcseit akarják érlelni benne. Ha ő nem így gondolja, akkor 
nincs igaza!

Nagyon természetes, hogy ezek az angyalok benned is szeretnék meg-
érlelni ezeket a gyümölcsöket, mivel te is kiválasztott vagy!

3. Ima és türelem. Ha férjed jószándékú, akkor az eredmény nem ma-
radhat el. Ismétlem: ima és türelem!

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

2774.
Kérdező: A NAGY KORKÜLÖNBSÉGRŐL

1.Bizonyos feszültségoldó módszerekről kérdezem a HANG-ot.
2. A keresztvetésről kérdezem a HANG-ot.
3. Húsz évnél nagyobb korkülönbség (a nő az idősebb) felvállalható a 
házasságra? 

  HANG: "Drága Gyermekem!
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1. A testi-lelki egészség érdekében minden olyan módszer felhasznál-
ható,  amely nem erkölcstelen.  De nemcsak a módszernek nem szabad er-
kölcstelennek lenni. Ügyelni kell arra, hogy a módszert hogyan használjátok. 
Minden módszert el lehet túlozni, el lehet rontani. Éppen ezért,  Én, Jézus, 
semmiféle módszernek nem csinálok propagandát.

Kérd rendszeresen a magad számára a bölcsesség adományát (Jakab 
1;5)! Kérd rendszeresen döntéseidre áldásomat! Kérd erőmet, hogy a felelős 
döntésed következményeit vállalni tudd!

2. A keresztvetés, ha arra a küzdőtérre emlékeztet, amelyen végső győ-
zelmemet arattam a Gonosz felett,  akkor kegyelmeket közvetít.  Az általad 
említett vallásban ima előtt és után tehát ezért vetnek keresztet azok, akik lel-
küket Hozzám, Jézushoz, emelik, emelték.

Az emberi természethez tartozik az, hogy áldásomat szimbolizálja. A 
keresztvetés erre való. Természetesen, mint minden jót, ezt is el lehet ronta-
ni. De itt is áll a mondás: a fát nem árnyékáról, hanem a gyümölcséről kell 
felismernetek. A kereszt jeléhez, a keresztvetéshez, sok ördögűző esemény 
kivitelezése, megvalósítása tartozik.

3. Kétségtelen, hogy a szeretet minden távolságot, tehát a legnagyobb 
korkülönbséget is át tudja hidalni. De amikor a földi életvitel megtervezésé-
ről van szó, akkor a generációs problémákkal feltétlenül számolnotok kell, 
mert a tények nagyon makacs dolgok!

A józan ész elbódítására komoly erők fognak össze, hogy megszédítse-
nek benneteket. Az a szív, amely az Én, Jézus szívével akar együtt dobogni, 
nem engedi meg, hogy a parttalan érzelmi hullámok sodorják. Csak ott kor-
látlan a szeretet szabadsága és a szabadság szeretete, ahol a Szentlélek a ki-
zárólagos irányító! Ez nem zárja ki azt, sőt feltételezi, hogy akit Lelkem irá-
nyít, az teljes erőbedobással használja a józan eszét! Ha valaki úgy véli, hogy 
ő erre momentán képtelen, akkor kérjen tanácsot olyan józan barátaitól, akik-
ről feltételezheti, hogy valóban és érdek nélkül szeretik őt. Ezt a lépcsőt sem 
lehet kihagynod úgy, hogy közvetlenül Tőlem várjad - médiumomon keresz-
tül - az elirányítást, a felelősség átvállalását.

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

2775.
Kérdező: A SZELLEMVILÁGRÓL

Kapcsolatot szeretnék felvenni a szellemvilággal!
HANG: "Kedves Barátom!
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Keresed a helyedet a világban, amely körülfoly téged. Rájöttél,  hogy 
van egy másik világ, amely nem rajtad kívül van, hanem benned van. De ez 
sem jó kifejezés. Van egy másik dimenzió, amelyben te magad szintén benne 
vagy, de tudatod, mivel nem erre a dimenzióra van kalibrálva, nem tudja ezt 
egy-az-egyben fogni. De szíved ráérzett erre a világra, s azt szeretnéd, ha eb-
ből a világból felétek, értelmetek felé irányuló sugallatok jobban foghatók 
lennének számotokra. Van erre lehetőség!

Kedves Barátom! Mivel a te földi életed is csupán egy átmeneti állapot, 
ezért egyszer szembesülnöd kell azzal, hogy minden, ami időszakos, az esz-
köz csupán arra, hogy azt, ami örök, megtaláljátok, megtartsátok és erősítést 
kapjatok ezektől az értékektől.

Van Nekem, Jézusnak, egy példabeszédem a mennyek országáról. Eb-
ben elmondom, hogy az olyan, mint egy földben megtalált drága kincs. Aki e 
kincset megtalálja, az elmegy, eladja mindenét, hogy megvegye azt a földet, 
amely e kincs hordozója.

Valójában Én, Jézus, vagyok az a drága kincs, akit önmagadban megta-
lálhatsz, mert boldogító módon csak Én, Jézus, lehetek benned. Ha ezt elhi-
szed,  akkor minden mást,  ami  életedet  betölti,  eszköznek fogsz használni 
arra, hogy Engem, Jézust, egyre jobban megismerj és megszeress. Ha ezt te-
szed, akkor ez hamarosan túl fog csordulni rajtad, és áldássá fogsz válni azok 
számára, akik körülötted élnek.

Ha szólítasz akár Engem, Jézust, akár bármelyiket a szellemtestvéreid 
közül, örömmel bejelentkezünk nálad, csak arra törekedj, hogy olyan gondo-
latok induljanak meg benned, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak. 

Ezeknek forrása mindig Én, Jézus, vagyok. A Szentlélek Belőlem me-
rít, és azt sugallja nektek, amire éppen szükségetek van. Tőletek tehát csak 
kis hitet, bizalmat, bátorságot kérek arra, hogy formáljátok építő, buzdító, vi-
gasztaló mondatokká a Tőlem származó gondolatokat.

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

2776.
Kérdező: MI A FELADATOM?

1. Szinte buzog bennem az energia. Mi a feladatom?
2. Nem bízom a gyógyszerekben.
3. Fiam fél a szellemektől. Hogyan tudnék segíteni neki?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Okos dolog részedről az, hogy a benned lévő energiád felhasználásá-
nak irányát keresed. Igen, mert a magad részéről a lényegre tapintottál rá. A 
szándék és az irány! Ez a lényeg!

A szándékoddal nincs probléma, mivel a legjobbat akarod. Az irány 
azonban nagyon megfontolandó. Nem szabad csak a saját fejed után menned 
annak ellenére, hogy döntéseidért magadnak kell vállalnod a felelősséget.

Rá kellene szánnod reggelenként pár percet arra, hogy az elinduló nap 
feladatait  átgondold.  Fontos,  hogy ne  álmodozás  vagy irreális  tervezgetés 
fojtsa le benned energiáidat, hanem a gyakorlati életben áldozatot is vállalni 
képes szeretet használja azt föl benned. Mivel minden napod új felhívásokat, 
elvárásokat tár eléd, ezért nem lehet Részemről sem konkrét útmutatást ad-
nom. Rugalmasnak kell lenned, s meg kell tudnod látni azt, amit tenned kell. 
Amit tenned kell, azt tedd Irántam való szeretetből, mert Én, Jézus, is irántad 
való szeretetből adom neked itt a Földön azokat a napokat, mely az örök élet-
re való felkészülés eszközeit nyújtják feléd.

2. Valóban nem is a gyógyszerekben kell bíznod, de tudnod kell, hogy 
az első kegyelem a természet, s ebben fő helyen áll a józan ész! Kétségtelen, 
hogy a gyógyszerek csak tüneti kezelést adnak, amint tünet az egész testi fel-
építésetek is, és mert tünet, idővel el is fog tűnni. De ezek a tüneti kezelések, 
ha a benső tisztulásra hívják fel figyelmeteket, akkor nem elhanyagolhatók!

3. Radikális lépéssel nem szűntethető meg egy gyermek félelme. De 
feltétlenül rá kell mutatnod arra, hogyha őrangyala ott van vele a saját ágyá-
ban, akkor nem okoz neki örömet, ha a gyerek elhagyja az ágyát!

Vigyázz, és légy okos! Ne a gyermek akaratát igyekezz átvenni, hanem 
saját akaratodat igyekezz gyermekedre átvinni olyankor, amikor a gyermek át 
akarja lépni saját szabadságának körét. A pszichés betegségeket nem lehet 
erőszakkal gyógyítani, de arra is ügyelned kell, hogy ne irányítsanak téged 
sem pszichés kötődések.

Ha rendszeresen kéred Istentől a bölcsesség ajándékát (Jakab 1;5), ak-
kor a szabadság Lelke (2Korintus 3;17) téged is segíteni fog, és gyermekedet 
is segíteni fogja a benső szabadság megvalósítására.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2777. 
Kérdező: KÜLSŐ ÉS BELSŐ GONDJAIMRÓL

1. Arcom sokakat elrémiszt.
2. Negatív viselkedéseimben is szerettelek és szeretlek.
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3. Nekem is gondot okoz a pénztelenség.
HANG: "Drága Gyermekem!

1.  Azok,  akiket  a  külső  szemlélet  lekorlátoz,  nem alkalmasak  arra, 
hogy befogadjanak Engem, Jézust, magukba. A felszín, bár kikerülhetetlen a 
földi életben, nem érintheti a lényeget. Ezt te is jól tudod!

2. Tudom, hogy nem Ellenem irányultak és irányulnak azok a megnyil-
vánulásaid, amelyeket bűnnek élsz meg, de azt neked is tudnod kell,  hogy 
Nekem nagyon fáj az, amikor valaki nem úgy akar boldog lenni, ahogy azt 
Én, Jézus, gondolom, hanem úgy, ahogy ő gondolja. Pontosan szeretetem mi-
att van az, hogy fáj Nekem szeretteim boldogtalansága.

3. Az anyagi dolgokon, tehát főleg a pénzen mérhető le legjobban az, 
hogy valaki mennyire éli meg az adás országát! Minél jobban, annál érthetet-
lenebb ez  a  kívülállók  számára.  Indulásban mindenki  kívülálló,  tehát  már 
maga ennek hallása is értelmetlenségnek tűnik még annak is, aki vállalja a 
gondolkodás-átalakítást.

A gyakorlat mégis azt mutatja, hogy aki vállalja a mások gazdagításá-
nak kockázatát, az hamarosan észre fogja venni, hogy ő milyen gazdag.

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

2778.  
Kérdező: KONTROLLT KÉREK!

1. Ellenőriztetni akarom magamat.
2. Jézustól kaptam utasítást, vagy tévedek?
3. Nagyon iszonyodom a csúszó-mászóktól.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.Az mindig jó, ha valaki kontrolláltatja magát. Arra azonban ügyelned 

kell, hogy kivel kívánod ellenőriztetni magadat. Nem szabad olyan embernek 
szavára adni, aki csak úgy a hasára ütve  minden komoly vizsgálat és elmé-
lyülés nélkül mond ítéletet arról, hogy milyen lélek hatott rád. Legyél okos és 
óvatos!

A természetgyógyászok sok jó dolgot tudnak csinálni,  de attól,  hogy 
valaki természetgyógyász, még egyáltalán nem rendelkezik a szellemek meg-
különböztetésének adományával. Ez egészen más műfaj! Mindenki maradjon 
meg saját illetékességi körén belül. Az teljesen helytelen szemlélet, hogy va-
laki mindenhez profi módon ért.

Amikor azt mondjátok, hogy a suszter maradjon meg a kaptafája mel-
lett,  akkor ezzel nem a tiszteletre méltó cipészmesterséget kicsinyítitek le, 
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hanem azt fejezitek ki, amit e szólás-mondás joggal érzékeltet. A természet-
gyógyász ne akarja önmagát illetékesnek gondolni  a szellemek megkülön-
böztetésének területén.

2. Nagyon természetes, hogy Tőlem, Jézustól, kaptad a sugallatot. Ezt 
igazoltam azzal, hogy szívedben bizonyosság keletkezett, és az orvosi vizs-
gálat nem mondott ennek ellent.

3.  A csúszó-mászókkal  kapcsolatos  karmikus  idegenkedéseddel  meg 
kell tanulnod együtt élni.

Bizonyos kultúrákban a kígyó az okosság szimbóluma volt, s komoly 
gyógyerőt tulajdonítottak neki. Ennek ismerete enyhítheti  idegenkedésedet, 
de nem fontos, hogy teljesen le tudd vetni, ki tudd vetni ezt magadról, ma-
gadból.

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

2779.
Kérdező: MIT TEGYEK?

 GYES vagy újra munkahely?
HANG: "Drága Gyermekem!

Kérdésedre egyértelműen a gyermekvállalást ajánlom. Az az életvitel, 
amely jelenleg jellemzi társadalmatokat, mely szerint nem elég, ha egy csa-
ládban csupán a férfi az anyagi családfenntartó, eleve természetellenes. Min-
dent el kellene követnetek annak érdekében, hogy a nő, mint a családtest éle-
tének szíve, ne kényszerüljön e testen kívül dobogni! Az Isten által számo-
tokra kialakítandó földi életrendben minden nőnek arra kellene felhasználni 
természetét,  hogy minél  emberibb formát  adjon a családjának azzal,  hogy 
férjének, gyermekeinek, vonzóvá formálja a családi fészket.

Elsőszámú feladatod az, hogy férjednek hű felesége légy egész földi 
életedben, gyermekeidnek pedig szerető anyja maradj mindaddig, amíg anyai 
szereped ezt követeli tőled. Az anyai szerep természetesen véget kell hogy 
érjen akkor, amikor gyermekeid már saját lábukra álltak, s önálló élet kiala-
kítására képesek lettek.

Légy tehát az, amire teremtve lettél: hű feleség és jó édesanya.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2780. 
Kérdező: MEGHALT, AKIT SZERETTEM

Élettársam baleset áldozata lett. Nagyon letört ez az eset.
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HANG: "Drága Gyermekem!
Földi  életetek  tragédiái  a  ti  látásotoknak  szomorú  következménye. 

Igen. Hiába beszél valaki egy csodálatos szőttes jobboldalán lévő képről an-
nak, aki csak a baloldalon lévő ákombákom szálakat látja.

Te most arra kérsz Engem, Jézust, hogy próbáljak szívedet megnyugta-
tó képet vázolni eléd. Erre csak akkor vagyok képes, ha vállalod azt az erőfe-
szítést, ami szükséges ahhoz, hogy szíved szemével, tehát élő hittel szemléld 
a világot.

Először is azt kell belátnod, hogy minden kapcsolatnak csak annyiban 
van értelme, amennyiben Hozzám, Jézushoz, segít. Ha ezt már beláttad, ak-
kor gombolyíthatod tovább a fonalat. Ez a továbbgombolyítás akkor vezet jó 
irányban, ha ismét csak Én, Jézus, vehetem át életed kormányrúdját. 

Nekem,  Jézusnak,  mindent  el  kell  követnem annak érdekében, hogy 
meglássátok,  mennyire  mulandó  minden  a  Földön,  és  rádöbbenjetek  arra, 
hogy örök értékek vannak bennetek, melyekkel sokkal többet és sokkal na-
gyobb intenzitással kellene foglalkoznotok. Ha idáig eljutottál, akkor jön a 
legnagyobb és  legboldogítóbb meglepetés  számodra.  Ez  pedig az,  hogy a 
mindent felülmúló érték Én magam vagyok benned (János 14;23)!

Aki felől érdeklődsz, már születése előtt tudta és vállalta, hogy élete 
úgy érjen véget, ahogy véget ért. Ez neki is, neked is fontos volt. Az ő szá-
mára sem te vagy a megoldás, mint ahogy a te számodra sem ő a megoldás. 
A megoldás mindenki számára az az Isten, aki Bennem, Velem és Általam 
megjelent köztetek azért, hogy befogadjatok magatokba.

Általam a világosság a világba jött,  de legtöbb ember jobban szereti 
még ma is a sötétséget, mint a világosságot (János 1;5). Emiatt kezdtem úgy 
e levelet, ahogy kezdtem.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 
********************************************************

2781.
Kérdező: NAGYON RÁSZORULOK A KEGYELEMRE

1. Sok a gonosz körülöttem.
2. Családomért könyörgöm.
3. Erőért könyörgöm.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  A földi  élet  poklában bizony jobban megtapasztalható  a  gonosz, 

mint a jó. De ez is bele van építve Isten felétek sugárzó szeretetének vonalá-
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ba. Mindig és mindenhol igaz az, hogy az istenszeretőknek minden javára 
válik!

Drága Gyermekem! Egyetlen pillanatra sem hagylak magadra! Ne add 
át magadat a nyugtalanságnak! Van Gondviselőd, tehát soha nem lehet olyan 
gondod, amely besötétíthetné teljesen a lelkedet. A Nap akkor is ott van az 
égen, amikor fellegek takarják azt el fölöttetek. Én, Jézus, legyőztem a vilá-
got, s így te, ha Hozzám tartozol, akkor a Győztes oldalán állsz.

2. Családod megtérése nem a te dolgod. Az az ő dolguk, s neked akkor 
is és úgy is szeretned kell őket, amikor nem a te szíveddel éreznek, ha más 
elképzeléseik vannak, mint amit te jónak látsz. Törekedned kell, hogy belső-
leg szabaddá válj tőlük!

3. Az Én erőm a te erőd! Amikor Én, Jézus, azt kértem tőletek, hogy 
jöjjetek Hozzám, ha fáradtak vagytok, akkor nem azt kértem, hogy Engem 
megváltoztatni jöjjetek! Nem arra kaptatok felszólítást, hogy Nekem mond-
játok meg, mi a teendőm, hanem arra, hogy átvegyétek Tőlem azt az erőt, 
amely által állhatatosak tudtok lenni ebben az esendő, nyomorgó világban.

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

2782.
Kérdező: AZ OLTÁRISZENTSÉGRŐL

Miért misztérium az átváltoztatás?
HANG: "Drága Gyermekem!

Kétséget kizárólag Isten mindenben jelen van létbentartó módon. Eh-
hez még hit sem szükséges, csupán a józan ész használata. Az is kétségtelen, 
hogy egy árva fűszál is misztérium, mert élő fűszál nem hozható létre csupán 
darabjai ismerete alapján.

Amikor Én, Jézus, a kenyérre és a borra mutatva azt mondtam, hogy 
ezek testem, vérem, akkor nem gondolta senki, hogy ezalatt ugyanazt kell ér-
teni, mint amikor a kánai menyegzőn átváltoztattam a vizet borrá. Ott min-
denki úgy tudta, és jól tudta, hogy nem az Én véremet issza, hanem egy jó, 
egy kiváló minőségű bort. 

János evangéliumában a 6-dik fejezetben nem azt mondottam, hogy a 
kenyér az Én testem, hanem azt, hogy az Én testem a kenyér! Ez nem szójá-
ték. E két mondat nem jelenti ugyanazt! Nem azt mondtam, hogy aki eszi a 
kenyeret, és elhiszi, hogy az az Én testem, annak van örök élete, hanem azt 
mondtam, hogy aki eszi az Én testemet, annak van örök élete, mert az Én tes-
tem valóban ÉTEL és nem kenyér! Az Én vérem valóban ITAL és nem bor!
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Ez azért maradhat és marad is misztérium, mert nem a ti magatartáso-
tokról van szó, hanem hitetekről, amely azt a magatartást képes kihozni belő-
letek, amely már nem misztérium, hanem gyakorlatilag megvalósítandó élet, 
tehát az Engem ÚT-ként vállalást.  A senkinek nem ártást,  a mindenkinek 
megbocsátást és a szolgáló szeretés felvállalását.  Amint misztérium marad 
mindenkor egy gyümölcs lényegének megragadása, de nem misztérium an-
nak gyakorlati célra történő felhasználása. Így vagytok az OLTÁRISZENT-
SÉGGEL IS!

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

2783.
Kérdező: NAGYON RAGASZKODOM VALAKIHEZ

Szeretném, ha valaki nem veszne el miattam.
HANG: "Drága Gyermekem!

Bármennyire szeretlek benneteket, nem tehetem meg, hogy helyettetek 
tegyek meg olyasmit, amit ti is megtehettek.

Leveled valóban olvashatatlan, s így Én, Jézus, nem válaszolhatok ne-
ked médiumomon keresztül a teljesség igényével. Csak egyetlen gondolatra 
adok választ, mivel csak ezt az egyetlen gondolatot tudta Elém hozni médiu-
mom. Bár ebből az egyetlen válaszból mindent kiolvashatsz, amire szüksé-
ged van.

Döntően mindenki önmagáért felel. Isten nem engedi meg, hogy bárki 
erején felüli kísértést szenvedjen. Képtelenség, hogy valaki olyasmiért felel-
jen, amiről nem tehet.

Amikor te azt mondod, miattad valaki elveszhet, akkor te egy olyan 
kollektív  felelősségre  gondolsz,  aminek  lényege  az,  hogy bárki  elveszhet 
anélkül, hogy ő tehetne róla. Nem!

Az viszont nagyon is igaz, hogy neked mindent el kell követned ahhoz, 
hogy a magad érdekében ne vétkezz mulasztással. Pontosan ennek lehetősé-
gére hívtam fel a figyelmedet ennek a levélnek elején.

Helyettetek nem tehetem meg azt, amit nektek kell megtennetek. Ha te 
nagyon akartad volna, akkor írásodon tudtál volna változtatni. Ha egy írógép 
nem jó, akkor meg kell keresni azt, aki ebben segíteni tud, s nem Istenre bíz-
ni azt, hogy tegyen csodát, s tudja elolvasni az elolvashatatlan szavakat az, 
aki ezt elolvasni szeretné.

Ha te attól tartasz, hogy miattad elveszhet valaki, akkor tévedsz. Igaz, 
hogy akkor is tévedsz, ha úgy gondolod, hogy általad üdvözülhet valaki. Ki-
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véve természetesen önmagadat. A te jelen és örök boldogságod nem Istenen 
múlik, hanem rajtad. 

Az is természetes, hogy a te magatartásod lehet pozitív és lehet negatív 
példa mások számára.  Tehát mások vagy azt  mondják,  hogy érdemes rád 
hallgatni, érdemes téged követni, vagy azt mondják, hogy nem érdemes. De 
ez nem tőled függ, hanem azon, aki eldönti magában e kérdést, aki dönt az 
általa választott irány mellett.

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

2784. 
Kérdező: KÜLSŐ ÉS BELSŐ PROBLÉMÁIM VANNAK

1. Nagyon izgulós voltam és vagyok.
2. Nem élek egyházi házasságban.
3. Általában hálátlan és magányos vagyok!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Magaddal hozott benső feszültségeddel meg kell tanulnod élni. Ezt a 

karmikus görcsöt tudatosan vállaltad magadra, hogy bizonyos adósságodat 
letörleszd.

Mióta Én, Jézus, megjelentem közöttetek, az ilyen benső feszültséget is 
tudom oldani, de ez nem tartozik boldogulásod lényegéhez. Minél egyértel-
műbben tudod átélni, hogy sem kisebb, sem nagyobb nem lehetsz attól, hogy 
milyen hatások érnek kívülről, annál jobban tudod vékonyítani magadban az 
izgulást.

2. Két problémára hívom fel figyelmedet. Az egyik az, hogy aki nem 
tartozik egyetlen felekezethez sem, az előbb-utóbb egy rezonáló doboz nél-
küli gitárhúrhoz fog hasonlítani, amely bármilyen jó és tökéletes is önmagá-
ban, nem tud értékessé válni mások számra. A másik az, hogy bármely fele-
kezethez tartozik valaki, kell hogy annak a felekezetnek törvényeit, szabálya-
it mindaddig kötelezőnek tartsa önmaga számára, amíg e törvények, szabá-
lyok nincsenek ellentétben Velem, Jézussal. Ha pedig egy törvény, szabály, 
ellentétben áll Velem, akkor nem az a megoldás, hogy másik felekezetet ke-
ress magadnak, ahol más törvények, szabályok vannak, hanem az, hogy vál-
lalj Velem, Jézussal, sorsazonosságot ott, ahol vagy. Az nem megoldás, hogy 
különböző felekezetekből kimazsolázzátok azt, ami éppen ízléseteknek meg-
felel.

3. Az jó, ha valaki megfelelő önismerettel rendelkezik. Az jó, ha valaki 
elégedetlen önmagával. De az már nem jó, ha valaki ennek felismerésénél to-
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vább nem jut. Az önismeretnek pontosan az az értelme, hogy megmutassa a 
'hogyan tovább' utat. E nélkül nemcsak nem ér semmit, de kifejezetten árt! 
Nem a bűntudat segíti lelketek fejlődését, hanem a bűnbánat! Minden bűnbá-
nat lényegéhez tartozik az, hogy az illető fájlalja a múltat, és örül a jövőnek. 
E második nélkül a bűnbánat bűntudattá, kétségbeeséssé degradálódik, s ez 
istentelen és embertelen életállapot is.

A magányosság érzése akkor tud elhalványulni, ha először bensőleg lá-
tod, hiszed, hogy Én, Jézus, benned élek, s utána másokban is meg fogod lát-
ni, hogy szükség van rád! Az igazi magányfeloldás soha nem abból indul el, 
hogy ő mennyire rászoruló, hanem abból, hogy mások mennyire szorulnak 
őreá! Aki ezt akarja meglátni, az hamarosan időzavarba kerül, s megszűnik 
számára a magányosság érzése.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

2785.
Kérdező: FELAJÁNLOTTAM MAGAMAT JÉZUSNAK

1. Felajánlom akaratomat Jézusnak.
2. Szeretnék Jézusnak öröme lenni!
3. A legmagasabb szeretetfokra szeretnék jutni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szándék és az irány! E kettő a legfontosabb a te életedben is. Az 

Én, tehát a te Jézusod akarata, ereje, mindig rendelkezésedre áll és állt eddig 
is, és a jövőben is rendelkezésedre fog állni! Azzal, hogy felajánlottad erődet 
Nekem, Jézusnak, azt a szándékodat fejezted ki, hogy ettől kezdve tudatosan 
akarod Velem járni utadat, tehát Engem, Jézust, ÚT-ként  is akarsz vállalni.

Ismerned kell ennek az ÚT-nak a tartalmát! Senkinek soha nem ártani, 
mindig mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehetőséged van. 
Ez vagyok Én, Jézus, mint ÚT! Légy te is EZ, és akkor már a másik két kér-
désedre, kívánságodra is megadtam a választ.

2.  Az előbb említett  UTADAT az teszi  Számomra örvendetessé,  ha 
reggel felszítod magadban e szándékot, és kéred áldásomat, kéred őrangya-
lod segítségét, hogy e szándék minél jobban valósuljon meg a legmagasabb 
szeretetfok elérése érdekében.

3. Mert a legmagasabb szeretetfok csak a CÉL lehet! Most kénytelen 
vagyok kicsit  furcsán  fogalmazni.  Mindennap ugyanaz  a  CÉL,  de  mégse 
ugyanaz! Ugyanaz annyiban, hogy a jelent mindig a teljes erőbedobás kell 
hogy jellemezze. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes 
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erődből kell mindenkor szeretni. De ez a teljesség nem ugyanaz állandóan, 
mert te egy fejlődő lény vagy, és holnap már nagyobb lehet, sőt legyen is na-
gyobb általad a teljesség, mint amilyen ma volt.

E  legmagasabb fokú Szeretet  szeretne  minden  este  az  esti  imádban 
visszaköszönni rád!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
*******************************************************

2786.
Kérdező: GYAKRAN VAGYOK BIZONYTALAN

Bizonytalan vagyok néha a szeretet megélésében.
HANG: "Drága Gyermekem!

Szeretni annyi, mint jót akarni! Az ősellenségnek egyik leghathatósabb 
fegyvere az elbizonytalanítás. Szinte állandóan kísérletezik ezzel!

A ti érzelmi életetek hullámzása nem tartozik a szeretet megélésének 
lényegéhez. Semmit  nem jelent a boldogságod, tehát a benső békéd szem-
pontjából az, hogy mit érzel, amikor valakinek jót akarsz! A szánék a döntő 
és nem az érzelem!

Amikor te úgy érzed, hogy  jól tudsz szeretni valakit, akkor valójában 
az Én irántad való szeretetemből  érzel meg valamit. Néha lehetővé teszem 
számodra is, hogy szeretetem átmelegítse szívedet, de a földi élet elsősorban 
arra való, hogy te élj jóakarattal mindenki iránt még akkor is, ha ez nagy ál-
dozatot követel tőled. 

A földi élet soha nem lesz Mennyország. A földi élet csak egy villanás! 
Egy örökkévalóság fog rendelkezésedre állni ahhoz, hogy az Én, a te Jézu-
sod, boldogító szeretetében fürödj olyan mérhetetlen boldogságban, amelyről 
álmodni sem vagy képes. 

Gondolj csak bele: Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel minden kí-
vánságodat tejesíteni fogjuk egy örökkévalóságon át!  

Hidd el, hogy benned élek, és az Én békém, erőm, mindig rendelkezé-
sedre áll. Bízz jobban abban, hogy érted élek benned, és kimondhatatlan sze-
retetemben mindent, ami veled történik, javadra fordítom!

Velem járod életed útját, tehát a legjobb úton haladsz!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

********************************************************
2787. 
(Bucholcz Ferenc médium.)
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Kérdés: JÉZUS SZÜLETÉSE ELŐTTI ÜDVÖZÜLÉSRŐL
Lehetett-e Jézus földi születése előtt üdvözülni?

HANG: "Drága Gyermekeim!
Földi küldetésem előtt is volt a Mennyországnak olyan szférája, amely 

nyitva állt az Engem, Jézust nem ismerők, de az emberi természetbe írt tör-
vényt követők számára.

Ez a törvény örök a közösségben élő, a jóra gondolkodva törekvő em-
berek előtt. S így hangzik: Amit nem akarsz magadnak, azt ne akard másnak, 
amit akarsz magadnak, azt kínáld fel másnak is.

E törvény léte két forrásból táplálkozik. Az egyik a józan emberi érte-
lem, a másik a lelkiismeret szava. Ez utóbbi mindig Isten hangja az ember-
ben.

Aki Előttem, Jézus előtt, e törvény szellemében élt, annak lehetősége 
volt a Mennyország egy boldog szférájába bekerülni. Ezt jelöltem evangéliu-
maimban az "Ábrahám kebelére" való kerülés kifejezéssel. De tudnotok kell, 
hogy Engem, Jézust,  nem ismerve nem lehetett  olyan boldogságra jutni  a 
Földön,  mint Hozzám térve, Engem követve.

"Ábrahám kebele", mint a vigasztalás helye, nem volt végcél azok szá-
mára, akik oda kerültek. Mert a Földön és a másvilágon egyaránt a Velem, 
Jézussal való örök élet ismert végcélként minden boldogságot kereső szelle-
mi lény előtt.

Távozni  készültem a Földről,  amikor ezt  mondtam tanítványaimnak: 
"Az én Atyám házában sok tartózkodóhely van (János14;2)".

De azt is mondtam, hogy elmenve helyet készítek nektek. Ezzel utal-
tam a boldogságnak egy olyan magasabb szférájára, amely addig nem létezett 
a Földön lakó emberek számára.

Bizonyára utaztatok már el szabadságra azért, hogy megpihenjetek. Va-
lószínűleg aludtatok már szállodában is. Ha nem, akkor is el tudjátok képzel-
ni, hogy nagy különbség van a két-három-négy és öt csillagos szállodák szol-
gáltatásai és kényelmi fokozata között.

De bizonyára nem voltatok még a világ legelegánsabb szállodájában 
megtalálható királyi luxus lakosztályban azzal a biztos tudattal, hogy mint a 
király gyermekeit, az teljes jogon megillet benneteket.

Én, Jézus  vagyok az,  aki elkészítettem enyéim számára a Mennyor-
szágban királyi lakhelyüket, amelyet nem kell már többé elhagyniuk!

Aki Előttem élt, és került a Mennyország egyik tartózkodó helyére, az 
kapott ugyan vigasztalást, mint a példabeszédemben szereplő szegény Lázár 
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(Lukács 16;25), de a fejlődés, vagyis a szeretetben való növekedés nem áll-
hat meg a teremtmények számára sem az égben, sem a Földön! Mert végső 
soron Isten minden szellemi teremtménye törekvésének arra az egy célra kell 
irányulnia, hogy egyre jobban kiteljesedjék a szeretetben.

Bizony mondom nektek,  újra  kell  születnetek  addig,  amíg újjá nem 
születtetek Bennem, Jézusban!

A lélek sok későbbi szenvedését kerülték el azok, akik földi életem so-
rán tanítványaim lettek. Mondtam is nekik, hogy boldog az a szem, amely 
láthat Engem, mert sok próféta és király akart Velem egy időben a Földre 
születni, hogy lásson és halljon Engem! (Lukács 10;23-24.)

Atyám úgy látta jónak bölcsességében, hogy földi halálom után ad szá-
mukra lehetőséget az Engem, Jézust,  Útként vállalni  akaróknak szeretetük 
bemutatására.

Csak az, aki hisz Bennem, annak nem kell már újra megszületnie, mert 
örök életét Bennem és Nálam átvette. De aki nem követ Engem, az nem fog 
életet látni, s mivel nem ismert meg Engem, Jézust, ezért tudatlanságában Is-
tenre fog haragudni, mert azt fogja hinni, hogy Isten az, aki haragszik rá! (Já-
nos 3;36).

A Törvényt Mózesen át kaptátok, de az újjászületés kegyelme és Isten 
igazsága - hogy szeretni kell - Rajtam, Krisztus Jézuson  át támad  számotok-
ra. (János 1;17.)

A lényeg ma már az, hogy aki azért nem szereti Istent egész szívével, 
egész lelkével és egész gondolkodásával, mert tudatosan elutasít Engem, Jé-
zust, - az nem fogja értelmét látni annak sem, hogy úgy szeresse felebarátját, 
mint önmagát.

Ez azért igaz, mert aki nem nyitott a jó meglátására és befogadására, az 
zárt lesz a  jónak továbbadására is. És szóba sem fog állni azzal a gondolat-
tal, hogy van olyan jó, amely mindenki számára nyitva áll, s azzal, hogy e jó 
továbbadásában neki is közre kell működnie.

Ha tehát Én, Jézus, el tudom érni azt - márpedig el tudom érni -, hogy 
minden embert, aki a Földön él, személyesen megszólítsak, akkor annak, aki 
e  hívást  követően  Engem elutasít,  semmilyen  lehetősége sem marad  arra, 
hogy a Mennyországba kerüljön. Ebből következik, hogy Nálam nélkül, bol-
dogságotok érdekében semmit nem tehettek!

Aki nem vállal Engem, azt nem tudom Én sem vállalni és angyalaim 
sem! Ahol pedig sem Én, sem angyalaim nem vagyunk jelen állapotszerűen, 
ott Mennyország sem lehet!
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Én,  Jézus,  leleplező  körülmény vagyok minden  ember  számára!  Az 
voltam földi életem során, és az vagyok kétezer év óta ma is!

Mikor  a  főpapok és  a  Nagytanács  előtt  álltam,  azt  mondtam nekik, 
hogy majd látni fognak Engem, amint a Hatalom jobbján ülök, de látni fog-
nak az ég felhőivel is eljönni.

Kijelentésem első része a halálukat követő Velem való találkozásukra 
vonatkozott, kijelentésem második része pedig arra, hogy nekik is lesz lehe-
tőségük e kor célba érkezéséig megszületniük azért, hogy ismételten választ-
hassanak az Általam való újjászületés és az Engem megtagadás között.

Mert mindenki, aki a földi élet siralomvölgyében próbál boldog lenni, 
meg fogja hallani szavamat, és döntésre fog kényszerülni, hogy Velem vagy 
Ellenem kíván-e élni?! (János 5;29.)

E világkorszak minden Földön élt emberének többször is megadtam és 
megadom még ma is a lehetőséget, hogy Velem találkozva meglássák és ön-
maguk leplezhessék le azt, hogy mi is van a szívükben. Jóra vagy rosszra irá-
nyulnak-e törekvéseik?

Földi küldetésem óta már csak egy útja van boldoggá levéseteknek. Az, 
ha befogadtok szívetekbe. Mert Én vagyok az ÚT, IGAZSÁG és az ÉLET! 
Mert senki sem mehet a Mennyországba, csak Énáltalam!

Bár Izrael elveszett juhaihoz jöttem, de tudtam, hogy Atyám, aki a ti 
Atyátok is, fog időt adni arra, hogy tanításom az egész lakott Földön ismertté 
legyen.

Mostani korotok hatalmas leleplező erővel bír! Sohasem voltak még 
ennyire hasznosak számotokra a körülmények! Ha e korszak célba érkezésé-
ig nem Engem, Jézust, akar követni valaki, az csak azért lesz így, mert nem 
is akar Engem követni!

Földi életem során beszéltem tanítványaimnak bizonyos nehézségek-
ről, melyek a Föld lakóira jönnek újra-eljövetelem előtt. Meg fogjátok látni, 
hogy leleplező és megtérésre utat kínáló kegyelmek lesznek ezek mindannyi-
tok számára.  A rátok jövő nehézségek a szívetek szándékát nyilvánvalóvá 
fogják tenni - ég és Föld előtt!

Az a két lator,  akik Mellettem a keresztre  szögezve a halált  várták, 
soha nem voltak még olyan közel az Élethez, mint akkor! Mindkettőjük ese-
tében lelepleződött, hogy mi volt a szívükben!

Ilyen helyzetben fogjátok magatokat érezni ti is eljövetelem előtt,  de 
mindez ti értetek fog történni! Amilyen választási lehetősége volt a két testi-

2950.



leg kiszolgáltatott latornak, olyan választási lehetőségetek lesz nektek is ak-
kor. Élet az Isten Bárányával, vagy életnek nem mondható létezés Nélküle?!

Ti döntötök! Akkor is ti döntöttetek, amikor mennyei fényhazátoknak 
hátat fordítva saját árnyékotokat követtétek. S ti döntötök most is, hogy ár-
nyékotokat magatok mögött hagyva újra az egyedüli FÉNY felé fordultok-
e?!

Nemcsak az emberi szívek rejtett szándékai, hanem minden világi és 
egyházi intézmény le fog lepleződni abban az órában. Vallások és hitek, me-
lyekben Én nem vagyok megtalálható, fognak semmivé válni azoknak a kö-
rülményeknek  a  hatására,  melyek  a  Földön  lesznek  eljövetelem  előtt!  S 
mindez azért, hogy az utolsó órában Engem, Jézust, még választhassatok.

Aki a szívét nem adja át Nekem, az erőtlenül fog leroskadni. A Föld 
minden lakosára gondoltam, mikor ezt kérdeztem: Vajon, amikor eljövök, ta-
lálok-e élő hitet az emberekben?

Mert ti már tudjátok, hogy a Bennem való élő hit egyik fontos forrása 
az Engem megismerés. Tanuljatok hát Engem, Jézust!

Nem akartam dörgedelmes lenni, de az üdvösségről kérdeztetek.
Volt tehát a földi küldetésem előtt is hely, ahol a megfáradtakat, az élet 

terheit hordozókat vigasztalták. De azok, akik ide kerültek, nem kaphatták 
meg az élet koronáját. Újra meg kellett születniük, míg maguk is vigaszta-
lókká, a FÉNY hordozóivá nem váltak követésem által.

Minden jó szándékú ember,  aki átkerül ebbe a világba,  az IGE FÉ-
NYÉBEN maga ítéli meg, hogy tud-e Velem, Jézussal, e FÉNY-ben boldo-
gan élni.  Maradéktalanul  el  tudja-e fogadni  szeretetem elé  való áradását? 
Vagy nem adta még át teljesen magát Nekem, de mivel szeretné ezt egyértel-
műen és minél hamarább megtenni, így földi életet vállal, hogy Engem hit-
ben elfogadva és követve bizonyítsa, hogy ő az Enyém!

A mindent adás világában csak az fogja jól érezni magát, aki minden-
kinek tud jót akarni. Erre csak az képes, aki már a Földön is az Én országom 
polgárának tudja magát.

Tamás  tanítványomnak,  aki  megérinthette  feltámadásom után  sebei-
met, azt mondtam: "Mert látsz, hiszel!" Amit viszont utána jelentettem ki, 
azt mindenkinek mondtam: Boldogok azok, akik bár testi szemeikkel nem 
látnak Engem, de szívük szemével igen, és hisznek Nekem, Bennem és Álta-
lam! A színről színre látás világa csak azoknak lesz boldogság, akik már a 
Földön is boldogok tudnak lenni Velem!
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Én, Jézus, várlak benneteket! Mindannyitokat! Hiszen e világ azért lett 
alapítva, hogy mindannyian Hozzám térhessetek!

Nagyon szeretlek mindannyitokat,  mert  egyenként  ismerlek  bennete-
ket! Várlak titeket! Közös lakomaasztalunk immár megterítve áll.

MEGÁLDALAK  BENNETEKET,  HOGY  TISZTASZIVŰEK  LE-
GYETEK, HOGY LÁSSATOK ENGEM SZÍVETEK SZEMÉVEL, HOGY 
TUDJATOK KITARTANI VÉGIG MELLETTEM! 

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

2788. A HANG 28-AS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

Kívánom, hogy még nagyon sok HANG-kötetet tudjon megírni mind-
azok lelki  fejlődésének elősegítésére,  akik  igénylik  a  mi  Urunkkal,  Jézus 
Krisztussal való találkozást.
 Ezúton is szeretném megköszönni Önnek, hogy fáradságot nem kímél-
ve megírta e könyveket. A leányom és én nagyon sokat forgatjuk, ezekből 
merítünk erőt a nehéz napokra. A napjaink pedig egyre nehezebbek, mind-
kettőnknek elég sűrített a karmánk.

Kérem, ha ideje engedi, tolmácsolja Ön is a HANG-nak az alábbi kö-
szönő soraimat:

- Köszönöm, hogy olyan türelmesen várt az ajtó előtt, várva az én hí-
vásomat. Igaz, hogy Ő valóban nem tolakodó, hanem türelmes, jóságos, sze-
retetre méltó.

- Köszönöm, hogy megmutatta a helyes utat. Kérem segítségét, hogy 
soha többé ne tudjak erről letérni. Megtudtam végre, hogy mi az IGAZSÁG, 
és remélem, ha méltó leszek rá, az ÖRÖK ÉLETET is elnyerem majd.

- Köszönöm, hogy segített munkahelyet találnom. Köszönöm az erőt, 
amit naponta megújít bennem, hogy vinni tudjam a keresztet, vállalt karmi-
kus sorsomat. Úgy érzem, ha Ő velem van, nem félek senkitől és semmitől.

- Köszönöm, hogy rám bízta, és felnevelhettem egyik legcsodálatosabb 
gyermekét, aki ma lelkileg a legközelebb áll hozzám.

Az egyik HANG-kötetben azt írta valaki, hogy őt a HANG nagyon sze-
reti. Köszönöm, hogy a HANG engem is nagyon szeret.

Mióta Őt megtaláltam, életem maga a csoda, csodák sorozata: gyógyu-
lásom, gyermekem, munkahelyem, minden napom.
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Végül pedig kérem az én drága Jézusomat, hogy bocsássa meg bűnei-
met. Szeretnék megtisztult lélekkel Hozzá eljutni.

Kérem, segítsen engem továbbra is!
Nagyon boldog vagyok, hiszen életemben Ő már elfoglalta az első he-

lyet, és soha azt más el nem foglalhatja! Végtelen hála és szeretet tölti el a 
lelkemet, mert érzem, hogy angyalaival itt munkálkodik körülöttem. Szeret-
ném ezt a boldogságot meghálálni. Kérem, jelezzen, mit tehetek? A képessé-
geimet Ő ismeri a legjobban, és tudja azt is, Vele én mire vagyok képes.

Azt, hogy én Őbenne hiszek, már ateista környezetben sem szégyenlet-
tem kimondani pár évvel ezelőtt. Ez a hit azóta sokszorosára nőtt bennem 
szeretettel és hálával párosulva.

Kérem a HANG-ot, ne hagyjon el engem soha! 

2789.
Kérdező: A PRÓFÉTAISKOLÁRÓL

A "próféta-iskolát" lehet "levelezőn" elvégezni?
HANG: "Drága Gyermekem!

Mindaz  elvégezheti  az  Általam,  Jézus  által  sugallt  "próféta-iskolát", 
aki vállalja azt a szellemi munkát, amely által rendet tud teremteni a fejében, 
és vállalja azt a párbeszéd-imát, amely által a fejében lévő rendet át tudja ül-
tetni a szívébe.

A fejben megteremtődő rendnek három feltétele van. 1. Rendszeresen 
olvasni az evangéliumokat. 2. Rendszeresen olvasni a KIO-t vagy a "Merre 
menjek?" című hittankönyvet. 3. Rendszeresen találkozni olyanokkal, akik-
kel el lehet beszélgetni ez előbb említett könyvekben olvasottakról.

A szívedbe úgy ültetheted át a fejedben lévő rendet, hogy rendszeresen 
lehetővé teszed Nekem, Jézusnak, aki benned élek és érted élek benned, azt, 
hogy olyan gondolatokat fogalmazzak meg benned, természetesen a te közre-
működéseddel, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak téged.

Amilyen mértékben haladsz előre az előbb említett két területen, tehát 
fejben, szívben egyaránt, olyan mértékben leszel alkalmas arra, hogy máso-
kat is segíts a lelki fejlődés útján, tehát olyan mértékben leszel képes valósí-
tani és terjeszteni az Isten Országát a Földön.

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

2790.
Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN
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1. Mi az életfeladatom?
2. Kell hallgatnom édesanyámra?
3. Zavarnak a templomok szobrai.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Neked is, mint mindenkinek, életfeladatod a szeretni tanítás. Ehhez 

olyan eszközöket kell találnod, amelyeket alkalmasnak ítélsz e cél elérésére. 
Az egészen biztos, hogy hatékonyan szeretni tanítani csak szeretettel lehet. A 
szeretet pedig olyan jóakarat, amely akkor is teszi azt, amit tennie kell, ha 
nehézségekbe ütközik.  Mindazt,  amit  eddigi életed folyamán tanultál,  arra 
kell beállítanod, hogy a szeretni tanítást életállapottá tedd a magad számára. 

Nagyon természetes, hogy ezt csak akkor tudod megvalósítani, ha Ve-
lem együtt akarod járni életed útját. Ez pedig csak akkor történhet meg, ha 
rendszeresen tanulmányozod evangéliumaimat. E nélkül az imádságok sem 
érnek sokat.

2. Csak és kizárólag Rám, Jézusra, kell hallgatnod! Ha édesanyád vagy 
bárki  olyat  mond,  ami  szinkronban van Velem,  Jézussal,  akkor jó,  de ha 
nem, akkor semmiképpen sem szabad senkit Elém helyezned. Döntéseidért 
neked kell vállalnod a felelősséget! Sem édesanyádra, sem másra át nem ru-
házhatod! Aki jobban szeret bárkit, mint Engem, Jézust, az méltatlan Hoz-
zám! (Máté 10;37)

3. Kár, hogy zavarnak a templomi szobrok. E szobrok azért vannak ott, 
hogy emlékeztessenek benneteket olyan személyekre, akik nemcsak szöve-
geltek Rólam, Jézusról, de az egész életüket rátették arra, amit hirdettek. A 
szentek szobrait a katolikusok nem imádják, hanem úgy, mint te, aki édes-
anyád  vagy valamelyik  kedves  ismerősöd  képét  azért  tartod  tiszteletben, 
mert értékeled életüket, úgy azok is, akik tisztelegnek a szentek szobrai előtt, 
a Szeretetem,  Jézus szeretete előtt tisztelegnek, s látván a szobrokat, ezeken 
keresztül Engem, Jézust, illetnek imádással!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2791.
Kérdező: EGYHÁZAKRÓL, TESTI SZERELEMRŐL

1. Kell-e tartozni valamelyik egyházhoz?
2. A Mormon-egyházról mi a véleménye a HANG-nak?
3. Bűn-e a házasság nélküli testi szerelem?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Aki Hozzám, Jézushoz akar tartozni, annak kikerülhetetlenül el kell 
fogadnia minden megjelenési formámat. Az egyik ilyen megjelenési formám 
az, amikor ketten-hárman összejöttök az Én nevemben. Ilyenkor az Én TI-
TOKZATOS TESTEMET alkotjátok, tehát  EGYHÁZ vagytok. Mivel Lel-
kem a REND Lelke, ezért a nevemben létező csoportok a keresztség által 
EGY-séget  fejeznek ki.  Ebben az  EGY-ségben az  ÉN Lelkem szerepeket 
oszt ki. Ezt nevezitek intézményesült egyházaknak. Ezekben az egyházakban 
az egyházak tagjai nemcsak jogokat élveznek, de kötelességeket is kell hogy 
vállaljanak. 

Minden egyházban minden olyan előírást, amely nincs ellentétben az-
zal a tanításommal, amelyet az evangéliumaimban bárki megismerhet, meg 
kell tartania annak, aki szeret Engem, Jézust.  Mivel minden egyházba be-
épülnek olyan elemek is, amelyek ellentétben állnak Velem, Jézussal, ezért 
aki Engem szeret, feltétlenül az üldöztetés valamilyen formájában, tehát sor-
somban is osztozni kényszerül. Aki nem akar egyházhoz tartozni, vagy aki 
váltogatja az egyházát, pontosan azért teszi ezt, hogy szenvedő, áldozatokat 
vállaló sorsomban ne kelljen osztoznia. Ezért mondhatom, hogy az ilyen em-
ber nem szeret Engem igazán! Tehát igenis, tartoznia kell egyházhoz annak, 
aki Velem akar együtt élni!

2. Ami az említett egyházban szinkronban van evangéliumaimmal, az 
jó ebben az egyházban. Ami nincs szinkronban, az idegen Tőlem akkor is, ha 
még oly szép öltözetben is mutatkozik meg.

3. Igen. Aki parttalan mederbe irányítja érzelmi életét, az nagyon árt 
önmagának, tehát súlyosan vétkezik az önszeretet ellen! Ez hosszú távon fel-
tétlenül beigazolódik. Csak rövid távon, a bódulatban mutatkozik kívánatos-
nak.

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

2792.
Kérdező: SZÜLEIM KORLÁTOZNI AKARNAK

1. Tiltanak az egyik gyülekezettől!
2. Véleményt kérek egy Krisna irányzatról és magamról!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.A szüleid tilalmukkal semmiképpen sem érik el céljukat, vagyis azt, 

hogy amit tiltanak, azt te anélkül, hogy megtapasztalhatnád, rossznak tartsd.
Sajnos, a vallás ördöge a legördögibb ördög, s nagyon fel tudja korbá-

csolni azokat a negatív érzelmeket, amelyek gyűlölet forrásaivá tudnak válni.
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Kétségtelen, hogy amíg szüleid etetnek, addig feljogosítva érzik magu-
kat arra, hogy ne te mondd meg magadnak, hanem ők mondják meg neked, 
mi a jó és mi a nem jó. Oly nehezen értitek meg, hogy az erkölcs területén, 
tehát azon a területen, amelyen eldől boldogságotok-boldogtalanságotok, a 
külső tilalomfák csak akkor hasznosak, ha benső gyökerük is van. E nélkül 
többet ártanak, mint használnak!

Belülről kifelé és nem kívülről befelé! Ezt az erkölcsi törvényt senki, 
soha meg nem változtathatja! Ez maga Isten jelenlétének megnyilvánulása 
köztetek, bennetek!

A kiút nem az engedelmesség, mivel az csak szőnyeg alá söpri, elodáz-
za a megoldást, s mind idegileg, mind erkölcsileg roncsoló erőket mozgósít. 
A kiút a szabaddá válás attól a vérköteléktől, amely jelenleg a vallás álarca 
mögött az uralkodási vágyat akarja élővé tenni szüleidben. 2Kor 3;17-ben le-
írt szavak Tőlem valók! "Ahol a Lélek, ott a szabadság!"

Meg kell tehát neked is harcolnod a magad szabadságharcát!
2. Az önismeretnek is feltétlenül belülről kell jönnie! Erre való a lelki-

ismeretvizsgálat. Ami pedig az általad említett szellemi-lelki irányzatot illeti, 
arról azt kell mondanom, amit minden ilyen és ehhez hasonló irányzatról már 
többször elmondtam: Engem akarj egyre jobban megismerni! Tanulmányozd 
át a "Merre menjek?" című hittankönyvet vagy a KIO-t (Keressétek az Isten 
Országát!)! E könyvek alapján a legtökéletesebb képet tudod kialakítani ma-
gadban Rólam, Jézusról!

Szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2793.
Kérdező: MORMON-VALLÁSRÓL, ALKOHOL-MENTŐRŐL

1. A Mormon-vallásról kérdezem a HANG-ot.
2. Az alkoholmentő szolgálat címét kérem!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, megtapasztalható vagyok a mormon-vallásban is és egyéb 

vallásokban is. De az Én tanításom a legtisztábban az evangéliumokban ta-
lálható meg.

Ha elfogadod, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik, s az Is-
tent nem szeretőkön pedig az Isten sem tud segíteni, akkor talán elfogadod 
azt is, hogy a földi élet mulandóságát nem arra kell használnotok, hogy ez 
egyre szebb legyen, hanem arra, hogy önmagatokról szinte megfeledkezve 
másokért tudjatok élni. 
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Természetesen ennek az is következménye lesz, hogy szebb lesz a földi 
életetek is! Aki ezt teszi, annak nem lesz probléma az, hogy milyen valláshoz 
tartozik,  illetve akármelyikhez tartozik,  előbb-utóbb ütközésbe fog kerülni 
azokkal, akik abban a vallásban uralkodni, és nem szolgálni akarnak. Ez a 
Földön soha nem lesz kikerülhető, mert mindig és mindenhol lesznek önző, 
erőszakos emberek, s azok, akik Engem, Jézust,  szeretnek, vállalják, hogy 
sorsomban osztozzanak. Bizony igaz, hogy nem lehet a tanítvány sorsa jobb, 
mint a Mesteré volt!

2. Az alkoholmentő szolgálatot végző gyermekem címe: Halász Endre 
2111. Szada; r.k. plébánia.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2794.
Kérdező: BECSAPOTTNAK ÉRZEM MAGAM

1. Sok pénzt adtam kölcsön. Pénzzavarban vagyok.
2. Csak kihasználnak?

HANG: "Drága Gyermekem!
A két kérdésedre egyetlen választ adok, mivel kérdéseid gyökere azo-

nos.
Kétségtelen tény, hogy a vérkötelékek nagyon meghatároznak bennete-

ket. Az is kétségtelen, hogy ez nem jó. És az is kétségtelen, hogy soha nem 
szabad figyelmen kívül hagyni az okosságot és az óvatosságot. Ez feltétlenül 
áll a vérkapcsolatok területére is.

Ahhoz, hogy kezedbe vedd sorsod irányítását, két dolgot feltétlenül el 
kell fogadnod. Az egyik az, hogy ami megtörtént, azt meg nem történtté ten-
ni nem lehet. Nincs tehát semmi értelme semmiféle sopánkodásnak, semmi-
féle önmarcangoló gondolatnak. A másik pedig az, hogy napra lebontva kell 
elkezdened e probléma megoldását.

Nagyon sajnálom,  hogy nem veszitek  komolyan a  reggeli  imátokat. 
Minden reggel Elém kellene hoznotok az elinduló nap gondjait, és Velem, a 
te Jézusoddal megbeszélve, az Én áldásomat kérve kellene eldönteni a  ho-
gyan tovább? megválaszolását.

Aki elsősorban a szívére hallgat, annak állandóan korrigálnia kell ön-
magát. Aki elsősorban az eszére hallgat, annak mindig lesz lehetősége arra, 
hogy érzelmileg is erősítse elhatározásait.

Drága  Gyermekem!  Csak  azt  tudják  kihasználni,  aki  hagyja  magát. 
Meg kell tanulnod azt, hogy feladatokban és ne személyekben gondolkodj. 
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Az a benső szabadság, amelyben az Én Lelkem a te irányítód lehet, neked is 
rendelkezésedre áll,  ha ennek elérésére törekszel. Meg kell tanulnod, hogy 
veled és érted mindent, de helyetted semmit!

Ígérem, hogy megkapsz Tőlem minden segítséget ahhoz, hogy szíved 
nyugalmát  közösen  megteremtsük.  De  el  kell  fogadnod  e  kijelentésemet: 
"Elég a mának a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról"! (Máté 
6;34)

Megáldalak az OKOSSÁG és a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

2795.
Kérdező: SZABADDÁ SZERETNÉK VÁLNI!

1. Megszabadulhatok-e az ártó szellemektől?
2. Szeretném, ha az egész ház megszabadulhatna!
3. Vallásom törvényeit megtartom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A hit és a hiszékenység az két különböző világ! Az ártó erők meleg-

ágya a hiszékenység területe, amely egyben a babona szülőföldje is.
A HIT világa át tudja lépni mind az érzelmek, mind a fantázia területét. 

A HIT-ben akkor él valaki, ha igaznak tartja azt, amit ÉN, Jézus, állítok. Te-
hát elhiszi, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik. Elhiszi, hogy Én, 
Jézus, legyőztem az ártó erők világát, tehát csak mondania kell, hogy „Jöjj, 
Jézus, a szívembe!”, és Én már ott is vagyok, tehát függetlenül attól, hogy 
mit érez, tudja, hogy a Győztes oldalán áll! Elhiszi, hogy Én, Jézus, azért jöt-
tem, hogy szívbékét hozzak nektek, és az Én nevem pontosan ezt jelenti: Is-
ten, a Szabadító!

Ha ártó erők hatását  érzed magadon, akkor adj hálát  Istennek azért, 
hogy te Isten édes gyermeke vagy! Ez olyan mázsás igazság, amelynek súlyát 
egyetlen ártó szellem sem képes elviselni!

Reggel öltözz bele angyalaim társaságába! A reggeli imádban adj hálát 
angyalaimért, akik nagy örömmel járnak át téged! De napközben is adj hálát 
többször is! Ezáltal nemcsak megszabadulsz, de állapottá válik benned az a 
szabadság, amelyet a 2Kor 3;17-ben olvashatsz.

2. A mennyek országa bennetek van! Bármilyen lehet körülötted a sö-
tétség, ha te világítasz, akkor nem zavarhat az, hogy mi van a fényen kívül! 
Magatokban kell állandósítani a FÉNYT! Te a FÉNY gyermeke vagy!

3. A vallási törvények olyan keretek, amelyeken belül a tartalmat és a 
formát nektek kell kialakítanotok. Döntő az, hogy MIT és HOGYAN imád-

2958.



kozol. Újra felhívom figyelmedet a dicsőítő, hálaadó imákra, és nagyon aján-
lom a párbeszéd-imát!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

 2796.
Kérdező: ELÉG BEAVATÁST KAPTAM?

1. Óvodában dolgozom. Nincs gyermekem!
2. Két REIKI beavatást kaptam. Kell a harmadik is?
3. Valóban megfagyunk a télen?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az jó, hogy gyermekekkel vagy körülvéve. De az nem egészséges, 

hogy az ösztönvilágotok nem működik úgy, mint másoknál.
Isten  úgy teremtett  benneteket,  hogy legyenek  olyan  képességeitek, 

amelyek nemcsak az egyént, de a nagy egészet, tehát az egész emberiséget is 
gazdagítani képesek. Akinek ösztönvilágában zavar áll be, az, ha úgy látja 
jónak,  használja fel az orvostudomány segítségét. Ha viszont úgy látja jó-
nak, hogy e- nélkül is biztosítani tudja benső békéjét, annak ezt nyilván nem 
kell igénybe vennie.

2. Bőségesen elég az, amit eddig kaptál! A harmadik beavatás nem erő-
det, nem képességeidet növelné, hanem pénzedet csökkentené! E harmadik 
beavatással csak akkor volna érdemes szóba állnod, ha olyan új ismerettel 
gazdagítana, ami az anyagi többlet-kiadással egyenes arányban áll. Ez szinte 
soha nem fordul elő! Különben is. Kivétel nélkül, minden beavatás nélkül, 
Én, Jézus, Lelkem által képes vagyok olyan karizmákat működtetni benned, 
amelyeket  ingyen  adok,  s  természetesen  neked  is  csak  ingyen  szabad  az 
ilyen, Tőlem, Jézustól, Lelkemtől kapott képességedet működtetni.

3.  Nem fagytok meg a  télen.  A rátok váró megpróbáltatás  nagyobb 
lesz, mint a megfagyás! Nem az eseményében, hanem a következményében 
lesz nagyobb. Hidd el, nagyon közel van a Föld ahhoz, hogy komolyan meg-
mérettessék! Égi Édesanyátok, az Én Anyám, Mária, mindent megtesz ma ér-
tetek! Van is némi foganatja gyakori megjelenésének. Valójában még mindig 
nem dőlt el végleg, hogy abban a végkifejletben, amely felé közeledtek, mi 
fog  történni. 

Nincs előre megírt forgatókönyv! Szabad döntéseitek hallatlanul fonto-
sak mind a saját jövőtök, mind gyermekeitek jövője szempontjából. Viszont 
döntéseitektől függetlenül igaz az az elv, hogy az istenszeretőknek minden a 
javára válik, az Istent nem szeretőkkel pedig az Isten sem tud mit kezdeni! 
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Az újjászületésnek és az újraszületésnek a folyamata soha nem fog megállni! 
A teremtett világmindenségnek nincsenek határai! Az új ég és új Föld csak 
egy világkorszak befejezését jelenti, de nem a teremtés végét! A teremtésnek 
soha nem lesz vége! Ami biztos, az az, hogy Én, Jézus, újjá teremtek min-
dent!

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha jobban és egyértelműbben 
hinnél Bennem!

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

2797.
Kérdező: SZERETNÉK IGAZÁN MEGTÉRNI!

1. Nem kellett volna haláláig ápolnom anyámat?
2. Nem bánkódtam anyám halála miatt.
3. Hogyan tudnék igazán megtérni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt tudnod kell, hogy édesanyád semmit nem vesztett azzal, hogy 

kórházba került, s ott halt meg. Nem, mert ő, mint istenszerető halt meg, s 
így feltétlenül javára vált az, hogy nem ápoltad őt otthon tovább. Azt is tud-
nod kell, hogyha lelkiismereted vádol, akkor ezt komolyan kell venned, de 
pár perc alatt ezt meg szüntetheted Nálam, Jézusnál. Sőt, meg is kell hogy 
szüntesd! Isten nem leli kedvét abban, ha valaki bűntudatban él! 

A bűnbánatod fontos olyankor, amikor rádöbbensz arra, hogy lehettél 
volna jobb is, mint voltál. De aki emiatt rágja magát, az ezt nem Isten, hanem 
az ősellenség hatására teszi.

Aki bármilyen rossz miatt bűnbánatot tart, az rájön arra, hogy még az a 
rossz is, amit vétett,  javára válik. A Földön szinte minden embert nem az 
erényei, hanem a bűnei megbánása juttatja el Hozzám, Jézushoz. De ha egy-
szer valaki elhiszi azt, hogy Én, Jézus, nagyon szeretem őt, akkor meg kell 
hogy szűnjék a bánata, és át kell adnia magát az örömnek, a szívbékének, te-
hát annak, hogy egymásra találtunk! Aki átölel Engem, Jézust, aki engedi, 
hogy Én, Jézus, átöleljem őt, az már itt a Földön megízlel valamit abból a ki-
mondhatatlan  mennyek országából,  amelyet  önmagában hord,  és amely őt 
egy örökkévalóságon át hordozni fogja!

2. Nagyon örülök, hogy nem bánkódsz olyasmi miatt, ami miatt a világ 
fiai bánkódni szoktak. Szeretteitek halála inkább örömforrás annak, aki iga-
zán szeret. A halál angyala leleplezi önzéseiteket, s azt, hogy mennyire rabjai 
vagytok az emberi véleményeknek. 
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Általában ti pont fordítva csináltok, mint kellene. Örültök, amikor va-
laki születik, és sírtok, amikor valaki meghal. Az természetesebb és megala-
pozottabb lenne, ha fordítva tennétek. Ha sírnátok, amikor megszületik vala-
ki, és örülnétek, amikor már nem kell tovább szenvednie valakinek a Földön, 
tehát, amikor meghal. Azonosulnotok kellene az újszülöttel, aki sírással kez-
di a földi életét, és örülnötök kellene a megholttal, aki örömmel kezdi a halál 
utáni életet. A halál: KEGYELEM!

3. A megtérés lényegét már megvalósítottad. Elfogadtál Engem, Jézust. 
Amire viszont egész földi életedben szükséged van, az egy olyan  pályamó-
dosítás, amelyet a reggeli és az esti imáid alatt kell kidolgoznunk közösen.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2798.
Kérdező: LEHET LEVÉLBEN GYÓNNI?

1. Hogyan győzhető le az önzésem?
2. Túl merev vagyok.
3. Mi a nyelveken-szólás? E levél is minősülhet gyónásnak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az önszeretet csúcsérték. Az önzés az önszeretet ellentéte. Az ön-

szeretet éppen azért szeretet, mert adományozásban, ajándékozásban, mások 
szolgálatában mutatkozik meg. Az önszeretetet által pontosan a legnagyob-
bat, önmagát áldozza oda másokért az, aki szeret.

Az  önzés,  mint  az  önszeretetet  ellentéte,  mindent  önmagának  akar 
megszerezni. Mindenen és mindenkin uralkodni akar, csak éppen önmagán 
nem! Az önző ember az egyben fegyelmezetlen ember is.

2. A te benső merevséged gyökerét nem nevezném önzésnek. Inkább 
egy olyan magaddal Földre hozott karmikor görcsnek, amelyet akkor tudsz 
leoldani magadról, ha elfogadod, hogy együtt kell élned vele. Ez így kimond-
va érdekesnek tűnhet, de így igaz. Vannak olyan karmikus gubancok, ame-
lyek akkor szűnnek meg, ha vállaljátok. Ilyen a te benső merevséged is.

3. A nyelveken-szólás az olyan szótagok halmaza, amelynek formája 
azáltal jön létre, hogy valaki átadja Nekem, Lelkemnek, a beszédkézségét. 
Vagyis, forgatja a nyelvét, mozgatja az ajkát és hangot ad ki. Ha valaki ezt 
Irántam való szeretetből teszi, akkor a Szentlélek az ilyen szóáradatnak olyan 
tartalmat ad, amely feltétlenül építi, bensőleg kiszellőzteti azt, aki meri vál-
lalni az ilyen odaadást.
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Tágabb értelemben természetesen minősülhet gyónásnak az is, amikor 
valaki levélben tárja fel szívét, lelkét. De hivatalosan csak személyes találko-
zás révén mondhatjátok, hogy gyóntatok, hogy feloldozást kaptatok. Ez egy 
kicsit olyan, mint mikor valaki levélben akarja rendezni idegállapotát vala-
melyik pszichológussal. Van egy pont, amikor a személyes találkozás feltét-
len feltétele annak, hogy az illető idegileg rendeződjék.

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

2799.
Kérdező: LÁTÁSOM ZAVARODOTT

1. Akit láttam, miért láttam?
2. Aura-látásom vagy pszichés zavarom van?
3. Mit kell tennem a fejlődésem érdekében?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A testi szemek arra valók, hogy tájékozódni tudjatok abban a fizikai 

világban, amelyben éltek. Minden más "látás" a szimbólumok nyelvén szólít 
meg benneteket.

Számodra feltétlenül elgondolkodtató az, amit láttál.  Amit ijesztőnek 
láttál, az arra szólít fel a szimbólumok nyelvén, hogy légy óvatos, vigyázz. 
Az az érzés, amely e látással együtt járt, bár ijesztő volt, mégsem féltél. Ez 
azt jelenti, hogy veszély nem fenyeget akkor sem, ha körülményeid esetleg 
ijesztőre fordulnak.

A másik kép, amely az Én, a te Jézusod képét sejtette meg veled, azt 
akarta tudatni, hogy törekedj örömet szerezni Nekem, Jézusnak!

2. Az aura-látás bizonyos értelemben, abban a korban, amelyben éltek, 
pszichés zavarnak is felfogható. Igen, mert az a nagy egész, amelynek te is 
része vagy, nem tartja "normálisnak", és joggal nem tartja normálisnak az 
aura éles látását. Ezért akkor teszel jót magadnak, ha nem fektetsz különö-
sebb súlyt erre!

3. A lelki fejlődésben van egy bizonyos automatika. A jó fa, jó gyü-
mölcsöt, a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Azt, hogy mi a jó és mi a nem jó, 
a szándék és a cél határozza meg! De amint egy fát gondozni is kell, úgy kell 
részedről  rendszeres  "pályafenntartó-vizsgálatot"  végezned  azon  az  úton, 
amelyen életed vonata halad.

Naponta legalább negyedórát,  akár úgy is,  hogy háromszor öt  percet 
foglalkozz kettőnk kapcsolatával. Legalább ennyi időt szánj arra, hogy észre-
vedd, Én, Jézus, mennyire szeretlek. Ez persze még nem elég, mert nem ettől 
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javulsz meg. Észre kell venned ebben a háromszor öt percben azt is, hogy te 
mennyire szeretsz, hogy neked mennyire kellene szeretned Engem, a te Jézu-
sodat! Ennek lehet következménye az a fejlődés, amit e levél harmadik kér-
désében kérdezel Tőlem.
                    Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
                     OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2800.
Kérdező: MIÉRT ENGEDI ISTEN A ROSSZAT?

1. Miért engedi az Úr a földi szenvedéseket (háborúk, stb.)?
2. Miért vannak a nagy társadalmi különbségek?
3. Szeretnék továbbra is pozitív irányban fejlődni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon okosan tetted föl a kérdést. Nem azt kérdezted, hogy miért 

akarja, hanem azt, hogy miért engedi az Isten a legkülönbözőbb szenvedése-
ket.

E kérdés megválaszolására tisztán kell látnod bizonyos alapigazságo-
kat. Tudnod kell, hogy nincsenek véletlenek. Tudnod kell, hogy az istensze-
retőnek minden javára válik. Tudnod kell, hogy a földi élet kicsiny villanása 
arra való, hogy döntsetek: önzés vagy szeretés, menekülés vagy szembesülés, 
boldogság vagy bódultság. Hiteles szeretet csak ott létezik, ahol az előbb em-
lített gondolatpárok közül azt választja valaki, amelyik Hozzám, a te Jézusod 
szívéhez közelebb van.

Igen. A Föld arra való, hogy levizsgáztasson benneteket abból a tan-
tárgyból,  amelyet  – sajnos – egyetlen iskolában sem tanítanak.  Nem azért 
nem tanítanak, mert úgy gondoljátok, hogy nem ez lenne a legfontosabb, ha-
nem azért, mert nem találtok rá megfelelő képességű és számú tanárt. 

Ez a tantárgy: SZERETÉS ÉS SZERETNI TANÍTÁS! Kivétel nélkül 
minden ember azért született, hogy ezekből vizsgát tegyen.

Isten a szeretet körén belül mindenható, de a szeretet körén kívül tehe-
tetlen. Illetve, várakozó állásponton van, mert ismeri szeretete erejét, s ezért 
tudja, hogy előbb-utóbb visszatérnek Hozzá szellemi teremtményei. Tudja, 
hogy előbb-utóbb még a legmegátalkodottabb is rájön arra, hogy mindenki 
csak úgy lehet boldog, ha nem elégszik meg azzal, hogy őt ölelje át Isten, ha-
nem ő is át kell hogy ölelje Istent. Előbb-utóbb mindenki rájön arra, hogy 
senki nem attól lesz jó, amit Isten tesz vele, hanem attól, amit ő tesz az Isten-
nel!

2963.



Ha ezeket  az  alapigazságokat  belátod,  akkor  megérted,  hogy nem a 
Mennyországot teremtette Isten a Földért, hanem a Földet a Mennyországért. 
Isten álma az, hogy mindenki a Mennyország polgára legyen. A szellemi lé-
nyek vágyai csak addig mondhatók a szeretetre teremtett lények isteni vágya-
inak, amíg az előbb említett kettős ölelést célozzák meg. Ahol nem ez törté-
nik, ott Isten bármit tesz, az ember képes pokollá tenni a Földet.
2. A hiúság ördöge tudja, hogy az, aki nem szolgálni, tehát szeretni akar, az 
uralomra törekszik. Aki pedig uralomra törekszik, az két dolgot feltétlenül 
gyakorol életében. Az egyik az, hogy fölfelé hízeleg. Így reméli, hogy följebb 
kerül. A másik az, hogy lefelé részben hízeleg, hogy alattvalókat biztosítson 
magának, részben tapos, hogy félelmet keltsen alattvalóiban. Addig tehát, 
amíg uralkodásra vágyó ember lesz a Földön, mindig lesznek társadalmi kü-
lönbözőségek, mindig lesznek különböző rangokat adó és kapni vágyó szel-
lemi lények a teremtett világban.

3. Szellemi, lelki fejlődésed rugója az a szándék benned, amely egyre 
tisztábban akarja látni és átélni az e kérdésre adott választ: "Mi ez az örökké-
valósághoz képest?!"
  Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2801.
Kérdező: HOGYAN  TOVÁBB?

Uram! Hogyan tovább?
HANG: "Drága Gyermekem!

Életem kertjében olyan vagy, mint egy csodálatos virág, amely öntudat-
ra ébredve úgy gondolja, hogy most egészen másképpen kell folytatnia életét, 
mint eddig tette. Most kijavítom e tévedésedet.

A lelki fejlődésben nincs ugrándozás! Nem az a lényeg, hogy te máról 
holnapra valami különleges irányváltoztatást élj meg, hanem az, hogy higgy 
abban, ami a Velem való kapcsolatodnak természetes következménye. Higgy 
abban, hogy a lényeg nem az, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém, 
a te Jézusodé vagy!

A hálaadó imáid által egyre jobban megnyílnak benső szemeid, s látni, 
tapasztalni  fogod,  hogy mennyire  gazdag vagy Bennem,  a  te  Jézusodban. 
Azért hangsúlyozom, hogy a te Jézusod vagyok, mert ez így igaz!

Mivel véletlenek nem léteznek,  ezért  még véletlenül  sem lehet igaz, 
hogy boldogságomhoz tarozol, hogy boldogságodhoz tartozom, éspedig lé-
nyegileg! Ez az Én, a te Jézusod örök akarata veled kapcsolatban. Vagyis, 
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valamiképpen te vagy az Én, a te Jézusod boldogsága, és ÉN, Jézus,  kell 
hogy legyek a te boldogságod!

Ha ezt nem érted, és önismereted alapján ezt el sem hiszed, nem baj! 
Kivárom, hogy felismerd, és elhidd, hogy átéld!

Most elmondom napi teendődet. Minden napodat Velem kell  kezde-
ned! Mindegy, mikor indítod el napodat. Lehet akár délután is, akár este is, 
de Velem indítsd. Nem akarok tágítani mellőled! Már annyi szeretetet, annyi 
erőt, szenvedést fektettem bele a veled való kapcsolatba, hogy nem vagyok 
hajlandó tágítani mellőled! Ezt tudnod kell!

Örülnék, ha este is Velem fejeznéd be napodat, de a lényeg az, hogy 
Velem kezdd el! Időben egybeeshet a kezdés és a vég. Vagyis, lehetséges az, 
hogy délután először visszatekintesz az elmúlt  huszonnégy órára, és utána 
beszéled meg Velem a következő napodat.

Nagyon szeretlek! Mint az előadáson mondottam, jobb nem attól  le-
szel, hogy Én, Jézus, szeretlek téged, hanem attól, hogy te szeretsz Engem, a 
te Jézusodat!

              Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!
*****************************************************

2802.
Kérdező: LÁTOMÁSOM VOLT MEDJUGORJÉBAN

Medjugorjében láttam egy kutat, ami később nem volt.
HANG: "Drága Gyermekem!

Ahol az Én Édesanyám megjelenik, ott nemcsak Ő akar hatni azokra, 
akik oda zarándokolnak, hanem vannak ott olyan erők is, amelyek szeretnék 
a lényegről elterelni a figyelmet.

Neked nem azzal kell foglalkoznod, hogy amit láttál, az látomás volt 
vagy sem, hanem azzal, amit Mária mond ott az egész világnak!

Sajnos, nagyon sok kegyelem holtvágányra kerül azáltal, hogy lényeg-
telen, de érdekes dolgok elvonják figyelmeteket a lényeges, de kevésbé érde-
kes dolgokról.

Medjugorjében azért jelenik meg Mária, hogy segítsen nektek abban, 
amiért a Földre születtetek. Tehát segíteni akar, hogy felismerjétek magatok-
ban az Én erőmet, s elszántabban tudjátok vállalni a szeretet áldozatát. EZ A 
LÉNYEG!

Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!
****************************************************

2803.
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Kérdező: FÁJ A MÚLT!
1. Nem jó a látásom. Számomra ez gond.
2. Fájnak régi bűneim.
3. Soha nem lehetek anya?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Belülről kifelé! Tudod e törvényt! A földi szem sohasem elég jó! In-

kább hiúsági probléma a szemüveg, semmint kereszt lenne. E téren valóban a 
legegyszerűbb  megoldás  a  megoldás.  Vállalnod  kell  együtt  élned  ezzel  a 
"gonddal"!

A benső látásodat azonban szellemi táplálkozással, imával, meditálá-
sokkal feltétlenül kell tisztítanod, mélyítened! Ez az, amit helyetted más meg 
nem tehet!

2. A régi bűnök emlékének fájdalma bizonyos értelemben jogos, sőt 
üdvös is! Jó és üdvös akkor, ha növeszti benned - mintegy jóvátételként - az 
áldozatos  szeretet  vállalását.  Azt  viszont  nem szabad megengedned,  hogy 
bűntudattá nője ki magát. A múlt árnyéka soha nem törheti meg azt az égi 
fényt, amelyet magadban hordozol!

3.  A Földön az  anyaság szerepe sokkal  több szenvedéssel  jár,  mint 
örömmel. Az ezzel járó szenvedés ideig-óráig csökkenthető ugyan bizonyos 
bódultsággal, alap nélküli reménykedéssel, de az ebből való felébredés, ha 
lehetséges, nagyon sok lelki fájdalommal jár. Ezt az Én Édesanyám sem tud-
ta kikerülni.

Ha pedig valaki gyermekei, unokái jövőjének reményében éli le életét, 
annak bizony várnia kell,  hogy a mennyek országában megtalálja végleges 
otthonát.

Most úgy érzed, hogy jó anya lennél. Törekedj naponta arra, hogy jó 
ember légy!

Megáldalak a BESNŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2804.
Kérdező: PAP VAGYOK?

Pappá vagyok avatva?
HANG: "Drága Gyermekem!

Az általad feltett kérdés valójában nem való semmire! Ha megfogal-
maznád azt, hogy milyen tartalmat értesz e szó alatt: "pap", akkor el lehetne 
gondolkodod azon, hogy mire is vagy felavatva.  
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Egy biztos: Én, Jézus, nem voltam papi nemzetségből való. Igaz, nem min-
dig bántottam a papokat, de az is igaz, hogy soha nem beszéltem róluk ki-
emelten pozitív módon. Azt is tudja mindenki Rólam, hogy papok és főpa-
pok ítéltek halálra akkor is, ha erre a végső szót az akkori római államhata-
lom főembere mondta ki.

Te Isten gyermeke vagy! Isten szinte állapotszerűen átölel téged! Hiva-
tásod és küldetésed az, hogy öleld vissza Istent olyan magatartással, amelyről 
benső meggyőződéssel tudod, hogy Ő ezt várja Tőled!

          Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*****************************************************

2805.
Kérdező: MAGAMON ÉS MÁSOKON AKAROK SEGÍTENI

1. Iszákos férjemen hogyan segíthetek?
2. Hogyan találhatna hozzád a gyermekem?
3. Szeretném, ha a szívemben lakoznál!

HANG: "Drága Gyermekem!
Meg tudok adni egy címet. Halász Endre; 2111. Szada; R.K. Plébánia. 

E gyermekem által már tudtam szabadulást adni olyanoknak, akik maguk is 
akartak szabadulni az ital rabságából.

2. Ha észre veszi rajtad gyermeked, hogy te boldog vagy Bennem, a te 
Jézusodban, akkor van reményed arra, hogy segíteni tudj neki. E nélkül csak 
akkor fog Felém fordulni,  ha maga megtapasztalja,  hogy Nélkülem, Jézus 
nélkül, boldogtalan.

3. Én, Jézus, szintén azt szeretném, ha a szívedben lakozhatnék. Ennek 
semmi akadálya Részemről! Ha szándékod tiszta, ha célod az, hogy a szolgá-
ló szeretet által békét sugározz, akkor feltétlenül benned élek! Olvasd el és 
hidd el azt, amit János evangéliumának 14;23. részében találsz.

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

2806.
Kérdező: SOK BAJ VAN VELEM

1. Hogyan kaphatom vissza élettársamat?
2. Miért vagyok mindenkinek útjában?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Én, Jézus,  nem azért  jöttem le a Földre, hogy elváljatok, és azért 
sem,  hogy összeházasodjatok.  Azért  jöttem le  közétek,  hogy rávezesselek 
benneteket arra, hogy miért is születtetek a Földre.

Ti azért születtetek meg a Földön, hogy segítsétek egymást közelebb 
jutni Hozzám, Jézushoz. Kivétel nélkül minden emberi kapcsolat erre való! 
Az élettársi kapcsolat nehezen illeszthető bele abba a vonalba, amelyben Én, 
Jézus, az abszolút ELSŐ vagyok!

Nélkülem senki és soha nem lehet boldog! Általam bárki és bármikor 
megtalálhatja szíve békéjét, ha valóban akarja. De ezt nem kötheti senki fel-
tételekhez, csak Én, Jézus! 

Te nem mondhatod, hogy akkor, ha....De Én, Jézus, igenis mondhatom, 
hogy akkor adok neked szívbékét, ha senkit nem tartasz Nálamnál fontosabb-
nak életedben. Akinek Én, Jézus, nem vagyok elég, annak az egész világmin-
denség sem elég! Aki befogad Engem szívébe, tehát elhatározza, hogy reg-
geltől estig Én, Jézus, leszek neki a legfontosabb, annak az életébe Én úgyis 
beleviszem azt és azokat, aki és akik erősítik és növelik benső békéjét.

2. Ha úgy gondolod, hogy valakinek útjában állsz, akkor azt az illetőt 
kérdezd meg, s ő majd megadja kérdésedre a választ.  Ha több ember van, 
akikről úgy gondolod, hogy útjukban állsz, akkor mindegyiket meg kell kér-
dezned, hogy miért vannak ilyen véleménnyel rólad.

Drága Gyermekem! Nem imamennyiséggel lehet szívbékére jutni, ha-
nem azzal az élő hittel, amellyel elhiszed, hogy benned élek. Ha nem hiszed 
el,  hogy boldogító módon élek benned - Isten nem is tud másképpen élni 
bennetek -, akkor csinálj úgy, mintha elhinnéd! Ez nem képmutatás, hanem 
ez a hit növekedéséhez szükséges gyakorlat!

                    Megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

2807.
Kérdező: MUNKÁM AKADÁLYOZZA FEJLŐDÉSEMET

1. Egy medjugorjei rosszullétről kérdezem a HANG-ot.
2. A munkám hátráltatja lelkem fejlődését.
3. A példamutatáson kívül mit kell még tennem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Medjugorje olyan áldott helye a világnak, ahol bármilyen külső rosz-

szullét belső kegyelmeknek nyit utat.
A külső  rosszulléteknek  lehet  forrása  a  megsérült  emberi  természet 

csakúgy, mint azok az ártó szellemek, akik a maguk számára "menteni akar-
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ják  azt,  ami  menthető".  Vagyis,  miután  kénytelenek  tudomásul  venni 
Anyámnak, Máriának, kegyelmi erejét, legalább az emberi test gyengeségét 
próbálják "meglovagolni"!

A medjugorjei rosszullétek mindig a lélek javát szolgálják!
2. Az képtelen ellentmondás, hogy valakinek a munkája hátráltatja lel-

ki fejődését. Azért ellentmondás, mert pontosan az segíti elő, sőt pontosan az 
maga a lelki fejlődés, hogy valaki becsülettel végzi munkáját. Csak akkor le-
het a munkát a lelki  fejlődés akadályának tekinteni,  ha nem azt a munkát 
végzed, amelyet végezned kell. Tehát az a munka, amelyet valaki azért tesz, 
hogy ne kelljen azt a munkát végeznie, ami a feladata! Nem bizonyos imák 
elmondása által fejlődik a lélek, hanem Isten akaratának teljesítése által. Az 
ima arra való, hogy ezt meglássátok és vállaljátok!

A reggeli imád pontosan arra hívja fel figyelmedet, hogy olyan mun-
kádra kérd áldásomat, amit azon a napon el kell végezned, nehogy mulasz-
tással vétkezzél!

3. A példamutatáson kívül csak akkor szólhatsz bele felnőtt emberek 
életébe, ha ők erre felkérnek.
    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
2808.
Kérdező. BAJAIM FORRÁSÁT KERESEM

1. Miért kaptam 8 éves koromban epilepsziát?
2. Miért estem el motorral?
3. Miért lettem munkanélküli?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Először el kell döntened, hogy elhiszed-e a következő két alapigaz-

ságot. Én, Jézus, csak azokkal tudok élő kapcsolatban lenni, akik ezeket elfo-
gadják. 

A) Isten minden szellemi teremtményében boldogító módon van jelen. 
Nem is tud másképpen jelen lenni. 

B) Az istenszeretőnek minden javára válik. 
Aki e két alapigazságot elfogadja, az problémái kapcsán nem azt kér-

dezi, hogy miért történt, ami történt, hanem azt, hogy miért JÓ az neki, ami 
vele történt?!

A gondolkodás-átalakításnak, melyre nyilvános működésem kezdetén 
felszólítottalak benneteket, pontosan az a lényege, hogy az így feltett kérdés-
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re meg kell keresnetek a választ. Ehhez is két dolgot feltétlenül szükséges el-
fogadni:

A) Ez  csak jó  szándékú pozitív  hozzáállás  mellett,  komoly szellem 
munka, gondolkodás árán lehetséges.

B) Ezt senki, maga az Isten sem teheti meg helyetted.
                  Nagyon szeretlek, és megáldalak a
       BÁTORSÁG és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2809.
Kérdező: ERŐSÖDNI SZERETNÉK BENNED, URAM!

1. Nagyon szeretek valakit, aki már nem akar engem.
2. Szeretném megtalálni élettársamat!
3. Hogyan lehet a Veled való kapcsolatot erősíteni?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A Hozzám, Jézushoz, való kötődésetek komolysága, mélysége min-

dig azon mérhető le, hogy mennyire vagytok szabadok egymástól. Ennek a 
szabadságnak kiteljesedése pedig azáltal növekszik,  ha tudomásul veszitek 
azt, hogy minden olyan szeretetre méltó vonás, amelyet bárkiben felfedeztek, 
és ehhez kötni akarjátok magatokat, Belőlem származik, és Hozzám akar jut-
tatni benneteket.

Mondok egy egyszerű példát.  Minden virágnak az  volna a  feladata, 
hogy Isten szépségére irányítsa  szíveteket.  Ehelyett  önmagára irányítja  fi-
gyelmeteket.  A megsérült  természet  ilyen! Ez áll  az emberre is.  Ahelyett, 
hogy Rám irányítaná szíveteket, pontosan ennek ellenkezőjét kíséreli meg: 
önmaga felé fordít, s akár Tőlem elfordulva is, de vele légy tele, vele akarj 
foglalkozni.

A  csalódások  pontosan  azért  vannak,  hogy felébresztve  benneteket, 
Hozzám forduljatok, és higgyetek abban, hogy Én szeretlek benneteket any-
nyira, hogy tudom, mi jó és mi nem jó nektek!

2. Vágyad az élettárs után, jogos. Jogos mindaddig, amíg nem akar ez a 
legfőbb vágyad lenni. Mindaddig, amíg nem nyomja el azt a vágyadat, amely 
tudatja veled, hogy Isten nem kevesebbre, mint Önmagára teremtett téged, és 
nyugtalan marad mindaddig a szíved, míg Istent vissza nem öleled, míg Is-
tenben meg nem nyugszik.

3. E harmadik kérdésedre feltétlenül fontos, hogy olyan választ adjak, 
amely mindennél fontosabb! Igen. Ha a Velem való kapcsolat erősödik, ak-
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kor az egész földi életed olyan értelmet kap, amely az örök életednek is meg-
felelő alapul szolgál!

Bizonyára nem mondok újat, ha azt mondom, hogy az imádság és a ta-
nulás szárnyain lehet Hozzám, a te Jézusodhoz repülni. Egy szárnnyal nem 
lehet repülni. Abból csak beteges pörgés lesz. Mindkét szárnyra szükséged 
van, és mindkettőre pótolhatatlanul!

Időben a tanulásra tenném a hangsúlyt, mert mindenki csak olyan ren-
det tud imával átültetni  a szívébe,  amilyet kialakított  a fejében. A tanulás 
nem más,  mint  az  Én evangéliumaim tanulmányozása,  akár egyedül,  akár 
másokkal. Akár a Szentírásból, akár a "Merre menjek" című hittankönyvből.

Az imádságban a dicsőítő imára kell tenned a hangsúlyt, ha látni aka-
rod, hogy mennyire szeretlek. Igen, mert a dicsőítő, a hálálkodó ima olyan 
benső  szemeket  tud  nyitni,  amelyekkel  ráláthatsz  lelked  gazdagságára,  s 
örömforrást tud nyitni így benned a Szentlélek!

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

2810.
Kérdező: BOCSÁNATÉRT KÖNYÖRGÖM!

1. Vétkeztem. Bocsáss meg, Uram!
2. Lesz-e olyan valaki életemben, aki Hozzád segít engem?
3. Barátnőm beteg édesapjáról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, nemcsak irgalmasságot várok el tőletek, hanem szívem-

lelkem lényegéhez tartozik az IRGALMASSÁG! Még a gadarai megszállott-
ban lévé légió-ördögnek is meghallgattam és teljesítettem kérését (Mk 5;12-
13). Hogyne tenném meg veled, aki szíved szeretetével fordulsz Hozzám! Az 
igaz, hogy minden botlásod fáj Nekem, a te Jézusodnak, mert tudom, hogy 
ezzel  saját  boldogságodat  veszélyezteted.  De Én,  aki  arra  szólítottalak  fel 
benneteket, hogy nem hétszer, hanem hetvenhétszer hétszer, tehát állapotsze-
rűen kell  megbocsátásban élnetek,  feltétlenül  azt  akarom,  hogy ne éljetek 
bűntudatban! Ezt mindenkiről le szeretném oldani, és le is oldom, ha Hoz-
zám jön terhével.

2. Ki kell javítanom a hozzáállásodat kérdésedhez. Te úgy gondolod, 
hogy vannak olyanok, akik közelebb hoznak téged Hozzám, és vannak olya-
nok, akik eltávolíthatnak Tőlem. Ez nem így van! Amikor arra kérlek benne-
teket, hogy mindenki segítse a másikat Hozzám közelebb kerülni, akkor nem 
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azt mondom, hogy akit nem segítenek, az nem kerülhet közelebb Hozzám, 
hanem azt, hogy aki segíti a másikat, az kerül így közelebb Hozzám!

Ha te akarod, akkor a világon minden Hozzám segít közelebb téged. 
Ha nem akarod, akkor pedig bármit tesz bárki, nem segíthet téged Hozzám 
közelebb!  Neked  kell  tehát  meglátnod  körülményeidben,  mint  tükörben, 
hogy hogyan kerülhetsz Hozzám közelebb! Mindig akkor és úgy, ha mást 
szeretnél Hozzám juttatni! Vagyis a szeretni tanítás által!

3. Egy betegség nemcsak átok. Kegyelem is a Földön. Nem arra kell 
törekedned, hogy az illető ne legyen beteg. Arra neki kell törekednie a meg-
felelő külső és belső kegyelmi eszközök felhasználásával! A csak külső esz-
közök, tehát a különböző orvosi terápiák, a belső eszközök nélkül, tehát a 
hit, remény, szeretet nélkül, feltétlenül csak tüneti kezelést tudnak nyújtani. 
Az igazi egészség mindig a teljes emberré válás irányában kell hogy létrejöj-
jön. Belülről kifelé! Amennyire rajtad áll, efelé kell próbálkoznod.

                Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

2811.
Kérdező: ÖNGYILKOS AKAROK LENNI

Öngyilkos hangulatban élek. 
HANG: "Drága Gyermekem!

Amikor a gyávaság valakiben átfordul, és úgy gondolja, éppen gyáva-
sága miatt, hogy nagyon bátor, tehát olyankor, amikor valakinek megbomlik 
a pszichéje, az agya, akkor kezd kacérkodni az öngyilkosság gondolatával. 
Ennek szinte mindig külső és belső indítékai is vannak. A sem Istent, sem 
önmagát, sem embertársait megérteni nem tudás és gyávaságból nem is aka-
rás juttat el ahhoz, hogy olyat tégy, ami a világon semmit meg nem old, vi-
szont  mindent  megnehezít.  Valójában minden bűn ilyen.  Az öngyilkosság 
visszafordíthatatlanul  embertelen  és  istentelen.  Gyáva  népnek  (embernek, 
szellemnek) nincs hazája sem a Földön, sem a másvilágon! 

Veresedben írod, hogy "angyal, engem, nem őriz". Kérdem Én, Jézus: 
te kit őrzöl? Én, a te Jézusod, rád bíztam Magam. Engem nem nehéz őrizni, 
de fontos! 

Ha valaki  sem önmagát,  sem mást,  sem Engem nem őriz,  akkor az 
ilyen magatartásnak csak valami iszonyatosan gyáva, mindig menekülő, em-
bertelenül önző, csak magával ostobán törődő szörny-döntés lehet következ-
ménye!
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Életem a te kezedben van! Boldogtalanság-mániádban eldobhatsz ma-
gadtól. De tudnod kell, Engem ölsz meg, nem magadat!
                          Megáldalak a SZERETET LELKÉVEL!"

*****************************************************
2812.
Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁM VAN.

1. Rendeződik-e családi életünk?
2. Rendeződik-e gyermekeim élete?
3. Lesz-e unokám?

HANG: "Drága Gyermekem!
Mindhárom kérdésed lényegében nem Tőlem függ. Ha Tőlem függnek, 

akkor nem volna kétséges, hogy csak jól rendeződne minden.
1. Egy családi élet rendezéséhez az szükséges, hogy minden családtag 

Hozzám, Jézushoz igazodjék. Amennyiben ez sikerül, annyiban rendeződik 
ott az élet. Ha csak egy is van a családban, aki számára a legfontosabb az, 
hogy Velem, Jézussal élje életét, akkor már a maga számára megoldotta azt, 
ami a lényeget jelenti. Szívében ott élek, és szeretetem békét tud teremteni 
benne.

2. Gyermekeid élének rendezése is olyan, hogy sok benne a bizonyta-
lansági tényező. Ti úgy gondoljátok, hogy Én, Jézus, annyira látom a jövőt, 
mint  valaki  egy olyan  filmnek  a  végét,  amelyet  egyszer  már  végignézett. 
Nem így van! Ami még csak lehetőség, és nem történt meg, azt Én sem tud-
hatom másképpen, csak úgy, mint lehetőséget. Nincs megírva sorsotok! Az 
állandó felelős döntések sorozata, az nem mese. Szent és igaz valóság! Isten 
sem tudhatja azt, ami nincs, másképpen, csak úgy, hogy még nincs! Azt, ami 
soha nem lesz, de lehetne, azt tudja Isten, de csak úgy, hogy lehetne!

3. Egy unokának léte nem a nagyszülőtől függ. Ha valaki akarja, hogy 
legyen gyermeke, az valamiképpen eléri célját. De az, hogy egy nagyszülő 
szeretne unokát, bizony nem mindig valósul meg.

Arra kérlek szeretettel, hogy számodra ne az legyen a legfontosabb, mi 
lesz, hanem az, hogy mi van! A jelent kell megszentelned azáltal, hogy szí-
ved szeretetét megélve segítesz másokat abban, hogy szintén akarják megélni 
szívük szeretetét.

               Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2813.
Kérdező: TE SZÓLSZ HOZZÁM, URAM?
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1. Jézusom, Te szólsz hozzám?
2. Tudok-e a férjemnek segíteni?
3. Hogyan tudok fejlődni lelkileg?

HANG: "Drága Gyermek!
1. Én, Jézus, soha nem szólok úgy hozzád, hogy értelmeddel fel ne is-

merd azt. Ami Tőlem jön, az mindig épít, buzdít, vigasztal. Ami rombol, el-
keserít és kétségbe ejt, az soha nem Tőlem jön. Azért nem dönthetek helyet-
tetek, mert ti felelős személyek vagytok, s ez kizárja azt, hogy Rám háríthas-
sátok döntéseitekért a felelősséget.

Te bármit teszel, csak azt tudom megígérni neked, hogy veled maradok 
mindig, és minden olyan döntésedben, amely épít, buzdít, vigasztal, együtt 
munkálkodom veled. Ha nem tudsz dönteni, akkor várd meg, amíg tudsz. Bi-
zonytalan lelkiismerettel nem szabad döntened! Ezért oly fontos, hogy ne a 
fantáziád irányítson, hanem a józan eszed, és szívesen hallgasd meg mások 
tanácsát, de felelősen döntened önmagadnak kell!

Mivel a fát gyümölcseiről lehet felismerni, hogy jó vagy nem jó, ezért 
nem szabad semmit  elkapkodni! A sietség nem azonos a határozottsággal. 
Az inkább a kapkodást eredményezi. Amint a várakozás sem azonos az ál-
landó bizonytalansággal. Az állandó bizonytalanság inkább olyan önállótlan-
ságot igazol, amelyet feltétlenül ki kell nőnie minden nagykorúságra törekvő 
embernek.

2. Felnőtt embereken csak akkor lehet segíteni, ha kérik. Ez áll a házas-
társra is. Aki nem kér segítséget, azzal kapcsolatban csak arra kell töreked-
ned, hogyha ő kér tőled valamit, csak arra mondj IGEN-t, amit helyesnek tar-
tasz. Amit te helytelennek tartasz, arra tudj NEM-et mondani. Tehát ne menj 
bele olyan dologba, amit nem látsz jónak. Nem szabad bűnrészesnek lenned!

3. Minden lelki fejlődés imából és tanulásból él! A tanuláshoz nyitott-
ság kell, az imához pedig elmélyülés

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

2814.
Kérdező: EGY LÁTOMÁSRÓL

Sötétben egy fényes karikát látok, s e látvány átmelegít.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az általad gyakran megtapasztalt tünemény eredete nem fontos. Fontos 
a hatása! Ha azt éled meg az ilyen látomás után, hogy szeretet jár át, és szí-
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ved nyugalma erősödik, akkor olyan mindegy, hogy honnan van, mert egé-
szen biztos, hogy forrása az Isten.

Istent azért illeti mindenkor a dicsőítés, mert minden jónak, szépnek, 
igaznak, tehát minden pozitív tökéletességnek örök hordozója, sőt,  azonos 
mindennel, ami pozitívum!

Fontosnak tartom, hogy ne a érdekességekre tegyétek a hangsúlyt, ha-
nem arra, ami lelkileg hasznos számotokra. Az  pedig nem lehet kétséges, 
hogy csak az hasznos lelkileg mindenkinek, ami az áldozatos szeretet irányá-
ba lendít benneteket.

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

2815.
Kérdező: JÓL LÁTOK-E?

1. Jól tudom-e feleségem és Jézus szellemi kapcsolatát?
2. Kapok-e megoldást jelenlegi problémám megoldására?
3. Jól látom-e az apró dolgok fontosságának kérdését?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem tudod jól feleséged és az Én, a te Jézusod kapcsolatát. Nem, 

mert kivétel nélkül egyetlen ember sem tudhatja teljesen és átlátszóan senki-
nek a kapcsolatát Velem, Jézussal. A szó legszorosabb értelmében még az 
sem, aki e kapcsolat része! 

Azért  mondhatom ezt,  mert  nemcsak  másokról,  de  magatokról  sem 
tudjátok teljesen egyértelműen, hogy mit örököltetek, milyen hatások értek 
eddigi életetek folyamán, és azt sem tudjátok egyértelműen, hogy az Én ke-
gyelmem és a ti akaratotok hogyan működött eddig együtt. Ha e háromból 
csak egyet nem tudsz, már nem láthatsz olyan tisztán, mint Én. A valóság az, 
hogy a három közül egyet sem tudsz!

2. Aki problémáira megoldást keres, az Nálam, Jézusnál, feltétlenül ta-
lál!  Azért  is  jöttem közétek,  hogy Velem,  Jézussal,  minden,  de a világon 
minden problémátokra ne csak megoldást keressünk, de találjunk is! Kérje-
tek, és adni fognak, keressetek, és találni fogtok (Máté 7;7)!

3. E harmadik kérdésedre nem mondhatom azt sem, hogy igen, és azt 
sem, hogy nem.

A földi élet megköveteli lakóitól, hogy megfelelő bölcsességgel, rugal-
massággal, nagyvonalúsággal és ugyanakkor érett felelősséggel is rendelkez-
zenek. 

2975.



Van, amikor az aprólékosság segít szívbékéhez. Van, amikor a nagyvo-
nalúság. Nem lehet a szeretetben fejlődni akaró életet az emberi okoskodás 
keretei közé  beszorítani anélkül, hogy ne tennétek ki magatokat különböző 
torzításoknak.

Az okosság és az óvatosság! Az ima és a tanulás. Ezek a sínpárok, 
ezek a szárnyak azok, amelyek közül egyik sem hiányozhat, ha valaki CÉL-
BA akar jutni, ha valaki HOZZÁM akar szárnyalni.

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

2816.
Kérdező: GAZDAGSÁG, SZEGÉNYSÉG

A gazdag rokon kapzsi. Az igazi örökös szegény.
HANG: "Kedves Barátom!

A  legmesszebbre  menőkig  megértem  problémádat.  Erős  benned  az 
igazságérzet, és nagyon bánt, amikor azt tapasztalod, ahogy ezt az igazságér-
zetet, amit joggal elvárnál, hogy figyelembe vegyék, nem veszik figyelembe! 
Igen, mert a jogi igazság ezt jelenti: mindenkinek megadni azt, ami neki jár. 
Aki azt éli meg, hogy ez sérül benne, az ettől nagyon szenved. Hidd el, Ne-
kem, Jézusnak, egyik legnagyobb fájdalmam az volt, hogy egyszerűen képte-
lenek vagytok a jogi igazságnak megfelelni!

Kérdéseidre és kérésedre adhatnék pontos és kimerítő választ, de Ne-
kem, Jézusnak, meg kell fontolnom, hogy kiben és mennyiben segítené elő 
válaszom azt  a szeretet-növekedést,  amelyet  lehoztam nektek a Földre, és 
amellyel  azonosítottam  Magamat,  amikor  ezt  mondtam:  "Én  vagyok  az 
IGAZSÁG!"

Tudnod kell, hogy Én, Jézus, az erkölcsi IGAZSÁGGAL azonosítot-
tam Magamat, és nem a jogi igazsággal! A kettő nagyon nem ugyanaz. Az 
erkölcsi igazság az, hogy szeretnetek kell egymást úgy, amiként Én szerette-
lek benneteket! 

Kétezer évvel ezelőtt  valaki hasonló problémával jött  Hozzám. Vele 
szemben nagyon kemény voltam (Lukács 12;14). Veled szemben szeretném 
szeretetemet éreztetni, mert az elmúlt kétezer év nem könnyítette, nem csök-
kentette, hanem nehezítette és növelte gondjaitokat.
A földi élet poklában legtöbb ember azáltal gazdag, mert zsugori. Nem mind, 
de legtöbb igen. Azok a zsugori gazdagok, akik életében nem az erkölcsi ér-
tékek a mérvadók, hanem az anyagi, mulandó értékek növekedése. Az ilyen 
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embereknek igazi istenük az anyagi növekedés. Én, Jézus, is csak, mint pót-
cselekvés jöhetek számításba. 

Ezeket az embereket szavakkal nem lehet meggyőzni. Nem, mert min-
denhez úgy állnak hozzá, hogy az milyen hasznot jelent számukra, és nem 
úgy, hogy az mennyire hozza közelebb őket Hozzám, Jézushoz.

Ezeknek a lelkében összekavarodott a cél és az eszköz helyes értékelé-
se.

Szellemi lény kívülről nem javítható meg, csak belülről! Ezért mindad-
dig, amíg valaki képes alattvalókat biztosítani magának, nem ébredhet rá be-
lülről, hogy tévúton jár. Csak akkor, ha valaki ráébred arra, hogy nincs alá-
fölé rendelés, csak mellérendelés ember és ember között, van reménye, hogy 
megtérjen, és a jogi igazságot is tudomásul vegye.

Ez tehát azt jelenti, hogy Én, Jézus, hiába mondanék bármilyen okos 
jogi igazságokat is, a másik megtérése nélkül csak olajat öntenék a pokol tü-
zére. Hát ezért nem szolgáltathatok ki senkit senkinek. Sem másokat neked, 
sem téged másoknak!

Egy biztos! Én, Jézus, nagyon szeretlek, és mindig veled vagyok min-
den olyan döntésedben, amely az örökkévalóságot tartja élete döntő értelmé-
nek, céljának. 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2817.
Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL, SZABADSÁGRÓL

1. Lélekkeresztelt vagyok?
2. Mi az igazi szabadság?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nincs arra sablon, hogy valakinek hogyan kell     Lélekkereszteltté vál-

ni. Az egészen biztos, hogy istenélmény nélkül nem lehet tanúskodni Isten 
mellett! Aki pedig tudja, hogy tanúskodnia kell Isten mellett, az azt is tudja, 
hogy részesült istenélményben.

Te tudod, hogy feladatod Isten felé irányítani azok szívét, akik erre haj-
landók. Ez egy csodálatos, fennkölt szerep. Ennél nagyobb szerepem, a lé-
nyeget tekintve, Nekem, Jézusnak, sem volt! Nem, mert ami az Isten dolga, 
azt ember el nem végezheti, ami pedig az ember dolga, arra fel kell hívni a 
figyelmet.
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E feladatodnak háttere minden istenélmény, és mindaz a gondolkodás-
átalakítást  követő  látás,  amelynek következében egyre jobban rálát  valaki 
arra, hogy Isten boldogító módon él benne, mert másképpen nem is tud.

Aki ezzel a háttérrel rendelkezik,  az tudja, hogy feltétlenül Lélekke-
resztelt!

Adj gyakran hálát Lélekkeresztségedért,  és kérd a bölcsesség Lelkét, 
hogy ennek az állapotodnak megfelelően a magad és mások számára is hűsé-
ges tudj maradni.

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

2818.
Kérdező: NEM ÉRZEM JÓL MAGAM! MIÉRT?

Tele vagyok hittel, szeretettel, mégsem érzem jól magam.
HANG: "Drága Gyermekem!

Valóban nagy energia, nagy tenni vágyás van benned. Valóban vannak 
olyan képességeid, amelyekkel másokon is tudsz segíteni. Valóban te is tár-
sam vagy abban a nagy munkában, amelyet végzek az emberiség üdvösségé-
ért.

Ezek, amiket eddig leírtam, olyan tények, amelyekről nem tehetsz, te-
hát nem is érdem számodra. Életed érdemi része az a munka lenne, amelyet 
saját szíved békéjéért, lelked harmóniájáért, önmagadról történő elfeledkezé-
séért,  gondolkodásod átalakításáért, az áldozatos szeretet tüzében vállalt el-
égéséért tennél.

Imáidban ne Engem akarj megváltoztatni! Ne Engem akarj szándékod 
szerinti cselekvésre késztetni! Sokkal boldogítóbb volna számodra, ha a di-
csőítő, a hálálkodó imára tennéd a hangsúlyt! 

Minden, amid van, minden, amit eddig értéknek ismerhettél fel életed-
ben,  az  mind-mind Tőlem van! Csak annak tudok adni,  akiről  azt  látom, 
hogy megfelelően értékeli mindazt, amit eddig kapott. Azt kellene hála és di-
csőítő imáidban elmondanod és kimutatnod, hogy eddig mire használtad fel 
az első bekezdésben elmondottakat. Te sem tennél másképpen, mint Én, Jé-
zus!

Ha egy gyermek ajándékot kap, és az ajándékozó azt látja, hogy e gyer-
mek boldogan használja a kapott  ajándékot,  akkor örömmel  ad máskor is 
ajándékot az ilyen gyermeknek. De ha azt  látja, hogy hiába adta eddig az 
ajándékokat, mert a gyermek nincs megelégedve, a gyermeknek semmi sem 
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elég,  akkor bizony kétszer  is  meggondolja,  hogy adjon-e máskor  az ilyen 
gyermeknek ajándékot!

Így vagyok Én, Jézus, veled! Nagyon szeretlek, és nagyon várom, hogy 
boldog,  kiegyensúlyozott,  megelégedett  és  békét  sugárzó légy ott,  ahol  és 
amilyen körülményekben élsz. Ez csak tőled függ! Csak attól a gondolkodás-
átalakítást vállaló magatartásodtól függ, amelynek ilyen következménye van. 
Az élet LÁTÁS kérdése! A Földön "tükör által homályban látásé", a földi 
élet után "színről színre látásé"! Amíg valakinek a lelkében akár gyermeke, 
akár élettársa, akár barátja vagy bármilyen körülmény égszakadást, földindu-
lást  tud előidézni,  addig Én, Jézus,  ott  nem tudom boldogító  jelenlétemet 
meggyökereztetni.

            Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2819.
Kérdező: SOK BENNEM AZ ELLENTÉT

1. Vágyom, és félek Jézus elé állni.
2. Különböző ezoterikus tanfolyamokat végeztem.
3. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni, és házasságomat
    szebbé, jobbá tenni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A vágy és a félelem kettőssége nem ellentétes benned, hanem tisztít-

ja az egyik a másikat. A Velem való találkozásod vágya a szíved szeretete 
Irántam.  A félelem pedig arról  a nagy tiszteletről  tesz tanúságot,  amelyet 
Irántam érzel magadban.

Mindenképpen arra kérlek, hogy a vágy legyen erősebb benned, mert 
az Irántam való tisztelet csak növekedni fog, ha majd élményszerűen találko-
zunk.

2. Okosan tetted, hogy különböző tanfolyamokon részt vettél. Az ilyen 
tanfolyamok  mind-mind  arra  valók,  hogy Engem,  Jézust,  egyértelműbben 
tudjatok képviselni. Arra valók, hogy egyre jobban felismerjétek, mennyire 
szeretlek benneteket, és mindazok a képességek, amelyek bennetek az Isten 
ajándékai, szeretnének pozitív hatással lenni másokra, tehát szebbé, jobbá, 
igazabbá, tehát elviselhetőbbé szeretnék tenni életeteket már itt a Földön.

A benned felébredő bizonytalanságnak is helye van. Vigyáznotok kell, 
hogy a  különböző  tanfolyamokon  szerzett  ismeretek  és  tapasztalatok  ne 
csökkentsék, hanem inkább növeljék bennetek a felelősséget, az örök életre 
behangolt  szeretetet  egymás iránt.  Amit  te  említesz  leveledben,  s  amelyet 
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nem akarok itt megnevezni, az a legkevésbé átlátható, igazolható módszer. 
Kétségtelen, hogy mindenkinek a saját hite döntő. De ez nagyon szubjektív 
dolog!

3. Azt feltétlenül meg tudom ígérni, hogy részesülni fogsz olyan isten-
élményben, amelyet Lélekkeresztségnek neveztek. Igen, mert te valóban sze-
retsz Engem, Jézust, és valóban akarsz találkozni Velem.

A házasságoddal kapcsolatban pedig csak azt tudom ajánlani, hogy fér-
jedet vedd körül olyan szeretettel, mintha Én szenvednék benne. Mert való-
ban Én benne vagyok rászoruló módon! Benne vagyok, de ő ezt még nem ve-
szi észre. Azért iszik, azért nem akar józanul gondolkodni, mert nem vesz 
észre Engem magában! De legalább te vegyél észre Engem benne!

Igen, mert az a menekülés, aminek következménye az, hogy nem akar 
megfelelően, mások életét  könnyebbé tevően gondolkodni, azért van, mert 
előző életének kudarcai annyira nyomják, hogy nem képes szembesülni ve-
lük, tehát nem képes szembesülni Velem sem. Velem csak emberi kudarcok-
ban lehet úgy szembesülni, hogy a megtérés lehetővé váljék valaki számára. 
A menekülő után nem futok, nem futhatok! Meg kell várnom, amíg kifárad, 
amíg rájön arra, hogy Előlem menekül.

Azért mondom, hogy úgy szeresd, mintha Engem szeretnél, mert akkor 
van legnagyobb lehetősége arra, hogy saját lelkében is akarjon Velem talál-
kozni. Csak akkor ébreszthetsz vágyat benne Irántam, ha a benned lévő je-
lenlétem vonzóvá tesz Engem az ő számára. 

Drága Gyermekem! Én, Jézus, valóban benned élek! Tehát képes vagy 
arra, amire kérlek. Képes vagy akkor is, ha erre rámegy egész földi életed. 
Valamikor  Magamra  gondolva  mondottam,  hogy nincs  nagyobb  szeretete 
senkinek annál, mint aki életét adja másokért (János 15;13) . Ezt most rád 
vonatkoztatva is mondom. Ezt a nagyobb szeretetet várom és óhajtom tőled! 
Nagyon-nagyon szeretlek!

              Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2820.
Kérdező: GYERMEKNEVELÉSI PROBLÉMÁVAL KŰZDÜNK

Egy olyan gyermeket nevelünk, akit nem tudunk megnevelni.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az Én mennyei Atyám problémája azonos te problémáddal. Az Én kör-
nyezetem annyira nem tudott Engem elviselni, hogy keresztre feszített!
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Először is tudomásul kell venned, hogy környezeted megváltoztatására 
nemcsak képtelen vagy, de nem is feladatod! Utána azt kell tudomásul ven-
ned, hogy legszűkebb környezetedre is áll az előbbi kijelentésem. Csak a ma-
gad megtérésén kell fáradoznod, s ennek természetes velejárója az, hogy a 
legszűkebb környezetedben használnod kell azt a bölcsességet, amely nélkül 
nincs jó cselekedet!

Környezetét mindenki azért választotta, mert már születése előtt belát-
ta, hogy abban kell feloldania előző életének súlyos problémáit. Ez nemcsak 
rád áll, hanem arra a gyermekre is, akinek nem akaródzik megfelelő rugal-
massággal környezetéhez alkalmazkodni.

Hidd el, hogy a környezet, a körülmény csak a szemetet határozza meg. 
Ha egy mészdarab a szoba közepén van, akkor az szemét. Ha a falon van, ak-
kor nem szemét. Ha egy papírdarab a szőnyegen van, akkor az szemét. Ha az 
írómappában van, akkor nem szemét. Ha a por a padlón van, akkor az sze-
mét. Ha az utcán van, akkor nem szemét.

Ha valaki azt gondolja, hogy őt a környezete határozza meg, akkor az 
bizony szemét-ember. Ha azt  fogadja el,  hogy őt Isten határozza meg, aki 
Önmagára teremtett minden embert, akkor nem szemét, hanem egy törekvő, 
önmagát harmóniába hozni akaró szellemi lény!

Drága Gyermek! Ha boldog akarsz lenni Bennem, akkor fogadd el azt, 
hogy a körülményeid téged meg nem határozhatnak. Csak Én, Jézus! Ha az a 
gyermek, akit neveltek, nem veszi ezt tudomásul,  akkor egy sokkal súlyo-
sabb, sokkal keservesebb, sokkal kegyetlenebb életsors vár reá!

Azt is tudnod kell, hogy amiről valaki nem tehet, azért nem felel. Azt 
is tudnod kell, hogy az istenszeretőknek minden javára válik. És azt is tud-
nod kell, hogy te istenszerető vagy!

Lehet, hogy csüggedt, kiábrándult érzéssel veszed tudomásul a fentie-
ket, de akkor is igaz, hogy Én, Jézus, sokkal jobban szeretem az általad emlí-
tett gyermeket, mint te vagy bárki valaha is szerethetné. Semmit nem hagyok 
ki életéből, ami a lelki javát szolgálhatná. De tudom, hogy kívülről befelé 
semmi nem megy. Illetve csak a látszat-dolgok mennek. Minden, ami a lé-
nyeget érinti, belülről kifelé történik.

Elég szomorú, hogy bár már sok ezer év kudarca tanúsítja a fentiekben 
elmondottakat, máig sem tanultatok belőle. Máig is úgy gondoljátok, hogy a 
körülményeitek megváltoztatása megfelelő eredménnyel fog járni. Nem fog!

Mivel nincs is  lehetőségetek körülményeitek megváltoztatására, csak 
önmagatok megváltoztatására a gondolkodás-átalakítás által, ezt jó lenne be-
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látnotok. Jó lenne belátnotok, hogy éppen a gondolkodás-átalakítástól veszi-
tek el azzal a sok és drága  időt, amelyet a körülmény-változtatásra törekvő 
harcaitokra szántok.

Drága Gyermekem! Azt meg tudom ígérni, hogy általad, veled és ben-
ned, mint a te munkatársad, segítek neked abban, hogy minden körülmény-
ben példamutatást tudj adni arról, hogy Isten benned is boldogító módon van 
jelen!

             Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!
*******************************************************

2821.
Kérdező: BIZONYOSSÁGOT SZERETNÉK KAPNI!

1. Jó úton járok?
2. Álmomban egy csodálatos jelet láttam. Mit jelent ez nekem?
3. Jézusnak mi a véleménye a zsidókról és más felekezetekről?

HANG: "Kedves Barátom!
Mivel a HANG-könyvekben sok-sok ezer életkérdést megválaszoltam 

már, ezért elégségesnek tartom, hogy  csupán három kérdéssel foglalkozzam 
a jövőben. Bár e három kérdésre is meg lehet találni lényegében a válaszokat, 
de mégis fontosnak tartom, hogy a kérdező közvetlenül is kapjon Tőlem, Jé-
zustól olyan válaszokat, amelyeket egy-egy áldással koronázom meg. Ezek-
nek az áldásoknak sokkal nagyobb az értéke, semmint gondolnátok! Médiu-
mom már nem sokáig lesz közöttetek. Vegyétek nagyon komolyan az általa 
küldött áldásaimat!

1. Én, Jézus, vagyok az ÚT! A Biblia bármennyire is szent könyv, bár-
mennyire is Rólam, Jézusról, beszél, mégis sok gyűlöletnek és széthúzásnak 
is forrása még a jó szándékú emberek körében is. Ezért tartom nagyon fon-
tosnak, hogy először azzal legyetek tisztában, amit Én, Jézus, mondok Ma-
gamról, Isten országáról, a ti magatartásotok megváltoztatásáról a gondolko-
dás-átalakítás hatására. Tehát elsősorban az evangéliumaimat tanulmányoz-
zátok, és ehhez igazítsátok a többit, ha azt akarjátok, hogy rend legyen a feje-
tekben és szívetekben egyaránt.

Ma országotokban a "Merre menjek?" című hittankönyv a legalkalma-
sabb segédkönyv, és természetesen ennek bővebben kifejtett gondolatait tar-
talmazó KIO (Keressétek az Isten országát!).

2. Aki azt a csodálatos ragyogást látja akár álmában, akár ébrenlétben, 
amelyet te láttál, az a FÉNY gyermeke! Adj ezért hálát!
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3. Én, magam, mint a zsidó nép gyermeke, mindazokban, akik  véreim, 
a génjeibe oltott buzgóságom hordozói, végig a történelmen ezt hordják ma-
gukban. E buzgóságnak az irányát azonban nem adhatom meg senkinek. 

Minden rossz, egy elrontott jó. Ha valaki ezt a buzgóságot nem arra 
használja fel, hogy Engem, Jézust, képviseljen, hanem a mulandó világ érté-
keinek gyarapítására, akkor ebben fog "nagyot" alkotni. Ha valaki a JÓT (a 
Tőlem kapott buzgóságot) nem az Én irányomban éli meg, akkor ennek kö-
vetkezménye meglehetősen látványos ROSSZ lesz.

Ami pedig a különböző keresztény felekezeteket illeti, ezekről azt kell 
mondanom, hogy azok, akik e felekezetek élére kerülnek, előbb-utóbb képte-
lenné válnak arra, hogy Engem, Jézust, képviseljenek. Igen, mert Én, Jézus, 
olyan értelemben jöttem szolgálni, hogy nem ismerem az engedelmeskedte-
tést.  Ezt a szemléletet  egyetlen felekezet  vezetői  sem fogadják el.  Kivétel 
nélkül minden felekezet vezetői csalhatatlannak tudják magukat. Egyedül a 
katolikus egyház vezetője vallja ezt be nyilvánosan. A többi ennek ellenke-
zőjét állítja magáról, de a gyakorlatban pontosan annak ellenkezőjét képvise-
li, amit magáról vall.

Aki tehát Hozzám, Jézushoz, akar tartozni a lelke mélyén, annak tudo-
másul  kell  vennie,  hogy feltétlenül  üldöztetésben lesz része,  ha akarja, ha 
nem. Ez törvényszerű, mert mindazok, akik hatalmon vannak, előbb-utóbb 
nem Hozzám, hanem a hatalmukhoz,  az engedelmességet képviselő hatal-
mukhoz ragaszkodnak. A ti világotok ilyen! Ez soha nem fog megváltozni. 
Ezért mondhattam, hogy nem lehet különb a tanítvány az ő mesterénél. Ha 
Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.

Nagyon szeretlek, és köszönöm kérdéseidet. Ezekkel lehetőséget adtál 
nekem, Jézusnak, hogy a tisztánlátásban segítselek benneteket.

          Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*****************************************************

2822.
Kérdező: MIVEL FOGLALKOZZAM?

1. Foglalkozzam-e ikonfestéssel?
2. Járjak-e bibliakörbe?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden pozitív képességed arra való, hogy élj velük! Ha szívedben 

felmerül a vágy arra, hogy ikonfestéssel foglalkozz, az mindaddig tetszik Ne-
kem, a te Jézusodnak, amíg ezt jó szándékkal teszed.
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Minden ikon lényegéhez tartozik annak lelkülete, aki azt festi! Ezért 
fontos, hogy minden ikonfestő imával és böjttel készítse elő magát arra, hogy 
ikont fessen! E nélkül az ikon nem ikon!

2. Az nem lehet elég enyéimnek, hogy megelégedjenek a templomba-
járással és szentségekhez járulással. Tanítvánnyá kell válnotok! Át kell alakí-
tanotok gondolkodásotokat! Ez pedig csak akkor valósulhat meg, ha rendsze-
resen összejöttök az Én nevemben. Lehet ezt bibliakörnek vagy bárminek ne-
vezni. A lényeg az, hogy valóban az Én nevemben jöjjetek össze. Ahol ez 
megtörténik, ott feltétlenül nyitottság van az egyre jobb, egyre tökéletesebb 
istenismeret irányában. Ez pedig csak ott valóság, ahol legfontosabbnak azt 
tartják a tagok, hogy az evangéliumokban Én, Jézus, mit tanítottam nektek!

Ahol szavaimat azonos súlyúnak tartják Pál vagy Mózes vagy bárme-
lyik próféta szavaival, és nem akarják elfogadni, hogy a Bibliának minden ré-
sze alárendelt  szerepet játszik,  amikor  Én,  Jézus,  tanítalak benneteket,  ott 
nem tudok hatékonyan tanítani!

Az előbb elmondottak azt jelentik, hogy nem a Biblia a forrás, hanem a 
Szentlélek, akinek átadjátok józan eszeteket. Aki ezt teszi, az rendet tud te-
remteni a fejében és szívében egyaránt. Aki nem ezt teszi, az előbb-utóbb a 
vallásosság ördögének csapdájába esik!

Nagyon szeretném, ha befogadnál Engem, Jézust, a szívedbe olyannak, 
amilyennek az evangéliumok által ismersz meg!

Járj tehát bibliaórára, de ne feledd soha, hogy a Bibliában az a legfon-
tosabb, amit Én, Jézus, közvetítek számotokra. Nem igaz tehát az, hogy a 
Bibliának minden szava Isten szava. Az igazság az, hogy a Bibliának minden 
szava átmegy egy szűrőn, azon a szűrőn, amivel a szent író rendelkezik. Ná-
lam, Jézusnál, jobb szűrővel nem rendelkezett soha senki! Tehát minden su-
galmazott szent író, ha akarta, ha nem, szükségszerűen önmagát is belevitte 
abba, amit leírt. Ha ezt tudomásul veszed és elfogadod, akkor a bibliaóra na-
gyon hasznos tud lenni számodra. De csak akkor, ha az, aki ezt az órát veze-
ti,  szintén vállalja,  hogy rangsoroljon a Bibliában.  Ha nem vállalja,  akkor 
jobb, ha otthagyod őket.

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

2823.
Kérdező: CSUPA KUDARC AZ ÉLETEM!

Miért vannak a sorozatos kudarcaim?
HANG: "Drága Gyermekem!
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 Nem akarom az Én, a te Jézusod létét a tiédhez hasonlítani, de egy ki-
csit mégis meg kell tennem.

Amikor  megszülettem,  gondban voltak azok,  akik körében a világra 
jöttem. Felnőttként gyakran nem volt fejem hová lehajtani. És nemcsak a ha-
lálom volt gyalázatos, de még a sír sem volt az Enyém, amelybe holttestemet 
tették.

Az igaz, hogy mindig tudtam azt, hogy honnan jöttem, miért jöttem, és 
azt is, hogy hová megyek. E három szempont számodra is kell hogy erőforrás 
legyen. Tudnod kell,  hogy honnan jöttél,  miért jöttél,  és azt is, hogy hová 
mész!

Életeid legtöbbje külsőleg sokkal napsugarasabb volt, mint a mostani. 
Igyekeztél  is arra, hogy mindig megtaláld azokat  a kiskapukat,  amelyeken 
keresztül ki lehetett bújni bizonyos karmikus görcsök feloldása alól. Gyakran 
sikerült elodáznod problémáid megoldásának megszenvedését. Pedig lelked 
mélyén mindig okos voltál! Tudtad, hogy az elodázás nem megoldás, csak 
"időhúzás"! Tudtad, hogy a menekülés sehová sem vezet! Tudtad, hogy egy-
szer szembesülnöd kell magaddal, és akkor csak Nálam találsz megoldást!

A megoldás nem történés. A történések jönnek, mennek. Akár akarod, 
akár nem. A megoldás ÉN VAGYOK! Egyszerűen azzal, hogy vagyok, az-
zal, hogy a tiéd vagyok!

Amiért  jöttél,  az  pontosan  az,  amiért  Én,  Jézus,  lejöttem a  Földre. 
Azért jöttem, hogy legalább ott, ahol vagyok, legyen egy kis darab Mennyor-
szág. Szeretni nemcsak mindig szabad, nemcsak mindig kell, de mindig lehet 
is!  A földi  élet  poklában ez  a  Mennyország.  Te  egy darab  Mennyország 
vagy! Sajnálom, ha nem látod ezt. Pedig tudod, hogy Isten a szellemi teremt-
ményeiben nem tud másképpen jelen lenni, csak boldogító módon.

Szoktam azt mondani, hogy Engem, Jézust, ki lehet szorítani erkölcsi 
életetek területéről, tehát arról a területről, ahol boldogságotokat megtalálhat-
játok. De ezt a kijelentésemet most pontosítanom kell. Engem nem tudtok ki-
szorítani sehonnan! Csak arról lehet szó, hogy elfordultok Tőlem, s így ma-
gatokat szorítjátok ki abból a látószögből, amelyből Rám tudnátok látni.

Feltétlenül rá kell jönnöd arra, hogy csak azért kereshetsz Engem, a te 
Jézusodat,  mert  Én,  Jézus,  már  megtaláltalak!  Ha erre rájössz,  akkor már 
nem lesz számodra érdekes, hogy hová mész, mert nem mész sehová! Nem, 
mert Én viszlek! Én hordozlak szerető szívemen, s te átélhetsz valamit abból, 
hogy már a célba-érés előtt otthon vagy! Vagyis átélheted azt, hogy a színről 
színre látás és a tükör által homályban látás között nincs lényegi különbség!
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Gondolj hát arra, honnan jöttél, miért jöttél, és hová tartasz!
             Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2824.
Kérdező: KÖZEL VAN A VÉG?

1. Közel van Jézus visszajövetele?
2. Az emberiség történelmének vége, ha Jézus eljön?
3. Igaz, hogy 97 júliusában látható volt Mária?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Közel van visszajövetelem. Ezt már kétezer évvel ezelőtt is mondot-

tam (Jel 1;3)!
2. Lesz olyan eljövetelem, amely azonos e mostani földi élet végével.
3. Különböző jelenések mindig voltak. Ma is vannak Mária-jelenések.
A fenti  három rövid válaszommal  azt  akarom tudomásotokra hozni, 

hogy vannak olyan  súlyos  kinyilatkoztatások,  amelyekkel  naponta  kellene 
számolnotok.

Naponta kellene várnotok Engem, Jézust, aki naponta szeretnék vele-
tek találkozni úgy, ahogy az számotokra a leggyümölcsözőbb.

Jobban tudatosítanotok kellene azt, hogy ami mulandó, az csak eszköz, 
és nem cél! Minden, tehát az egész mulandónak teremtett világ csak ugró-
deszka,  csak kifutópálya,  csak egy rövid hidacska,  s  ezért  örök lakásotok 
nem lehet a Földön!

Azok a Mária-jelenések, amelyekkel ma tele van történelmetek, nem 
látványosság céljából történnek, hanem azért, hogy eszméljetek föl küldeté-
setekre, szeressétek egymást, és készüljetek fel naponta arra, hogy az Én ta-
nításomat, az Én életemet ragyogjátok bele a földi élet poklába!

Nagyon szeretlek benneteket! Várom, hogy visszaszeressetek Engem, 
Jézust, embertársaitokban!

Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2825.
Kérdező: REGGEL VAGY ESTE FONTOSABB IMÁDKOZNI?

1. Imáim hatására furcsa érzések járnak át. Mit tehetek? 
2. Hogyan ismerhetjük fel életfeladatunkat?
3. A reggeli vagy az esti ima a hatékonyabb?

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Amikor imádkozol, olyankor lelkedet Istenhez emeled. A kérdés az, 
hogy miért  emeled  lelkedet  az  Istenhez?!  Ha csak azért  imádkozol,  hogy 
imádkozz, csak azért emeled lelked Istenhez, hogy Istenhez emeld, ez nem 
elég. Istennek nincs szüksége imáitokra. Imáitokra nektek van szükségetek, 
ezért kell tudnotok, hogy miért fordultok Istenhez! Az imádságnál nem az él-
mények  keresése  a  lényeg,  hanem az,  hogy választ  kapjatok  arra,  amiért 
imádkoztok.

2. Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy elmondjam és életemmel elé-
tek éljem azt, ami a feladatotok. Tanulmányozd az evangéliumaimat, és meg 
fog világosodni előtted az, amit kérdezel. Eléd tárom életfeladatodat!

3. Egy autónál nem lehet kérdezni azt, hogy mire kell jobban ügyelni: 
az elejére vagy a hátuljára? Melyik testrész hatékonyabb: a kéz vagy a láb? 
Más lenne a helyzet, ha csak az egyik létezne. Más lenne a helyzet, ha csak 
reggel lenne, és nem jönne el az este, illetve egyik este után már nem lenne 
többé reggel.

Imáid olyan mértékben hatékonyak, amilyen mértékben értelmesek, és 
amilyen mértékben, amilyen koncentráltan egész szíveddel közeledsz Isten-
hez.

Várlak minden reggel és minden este!
                      Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2826.
Kérdező: NEM NEVELÜNK EGYFORMÁN!

1. Gyermekemet helytelenül neveli párom. Mit tegyek?
2. Segíthet egy másik baba oldani ezt a problémát?
3. Nagyon fáradékony vagyok.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Kétségtelen, hogy nem mindegy, milyen formában kapja meg valaki 

gyermekkorában azt a nevelést,  amely az illemszabályokra vonatkozik.  Ha 
nem jól kapja meg, akkor később sokat szenvedhet emiatt. De azt tudnotok 
kell, hogy senki nem lesz sem boldogabbá, sem boldogtalanabbá attól, hogy 
milyen  "illemszabály"-nevelést  kapott.  Mindenkinek a  boldogságát  a  saját 
szívében megélt szeretet adja meg.

A te boldogságod sem attól  függ, hogy feleséged milyen,  attól  sem, 
hogy apósod milyen, hanem kizárólag attól, hogy mennyire tudatosul benned 
saját szereteted fontossága mások iránt. Mindig ez a lényeg!
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2. Feltétlenül javára válik minden gyermeknek az, ha van testvére. De 
ez a "javára válás" nem azt jelenti, hogy rosszul jár, ha nem lesz testvére, ha-
nem azt, hogy több lehetősége lesz neki is, szüleinek is arra, amire most ke-
vesebb  lehetőségük  van.  A teljességnek mindkét  esetben  ugyanakkorának 
kell lennie. A kispohárnak, ha tele van, ugyanolyan teljességet jelent a teltsé-
ge, mint a nagypohárnak, ha az tele van.

Az egészen biztos, hogy egy anya nem tudja úgy elkényeztetni két vagy 
három gyermekét, mintha csak egy gyermeke lenne.

3. Fáradékonyságod gyökere részben valóban karmikus. Úgy születtél, 
úgy gondolod, hogy mindent te tudsz a legjobban látni,  megoldani. Emiatt 
sokat szenvedtek miattad előző életeidben. Most te szenvedsz ettől, miután 
az emberi  természet  benned is,  másokban is olyan fejlődési  szintet  ért  el, 
amilyet elért.

Lazábbnak,  rugalmasabbnak  kell  lenned,  ha  idegileg  rendeződni 
akarsz. Hidd el, nem sok, de semmi nem függ tőled, kizárólag saját boldog-
ságod, saját megtérésed, saját gondolataid átalakítása! Ezért könnyű boldog-
nak lennie annak, aki csak magát akarja megnevelni. Ezért mondhattam azt, 
hogy édes és könnyű annak az élete, aki az Én igámat, a gondolkodás-átala-
kítást magára veszi (Máté 11;29). Aki ezt vállalja, az megtapasztalja, hogy 
igazat mondtam. Aki ezt nem vállalja, azon nem tudok segíteni, mert mene-
kül önmaga elől, és nem akar szembesülni Velem!

            Hidd el, hogy mérhetetlen a szeretetem irántad!
              Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2827.
Kérdező: HOGYAN NÖVEKSZIK BENNÜNK A SZERETET?

1. Furcsa élményekben volt és van részem.
2. Bocsánatadás, -kérés által növekszik bennünk a szeretet?
3. Újjászülethetek már ebben az életemben?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Angyalaim nem tétlenek. Előkészítenek benneteket arra a feladatra, 

arra az életformára, amelyben legoptimálisabban tudjátok megvalósítani kül-
detéseteket, vagyis a szeretni tanítást. 

E nagy MŰ kicsi darabkáit élted és éled meg különböző érdekes vagy 
kevésbé érdekes élményekben. Mivel ezek nem tőled erednek, mivel ezeknek 
nem vagy ura, csupán megélője, ezért nem kell különösebb hangsúlyt tenned 
ezekre. 
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A hangsúlyt a szeretni tanításra kell tenned, s ennek feltétlen feltétele 
az a szeretet, amely akár élményeken keresztül, akár tudatos áldozatvállalá-
sokon keresztül, de mindenképpen tanúságtevő szeretetszolgálat által nyilvá-
nul meg.

2. Az IRGALOM RENDJÉNEK jele a bocsánatkérés és a megbocsátás. 
Nagyon jól gondolod! Ez a Mennyország előízét érezteti meg azzal, aki ezt 
megéli.  Sajnos,  a  jogi  igazság rendje  vagy leárnyékolja,  vagy teljesen el-
nyomja földi életetekben az irgalom rendjét. De azok között, akik elfogadtak 
Engem, Jézust, Uruknak, Megszabadítójuknak, ne így legyen! Nektek igenis 
az irgalom rendjét kell megtestesítenetek ott, ahol éltek! Égi béke a Földön! - 
ezzé kell válnotok!

3. Nem kell várnod, hogy látványosan újjászüless! Ebben a folyamat-
ban élsz!

Megáldalak a BIZALOM és a BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

2828.
Kérdező: OPERÁLÁS ELŐTT ÁLLOK

Veseátültetésre várok.
HANG: "Drága Gyermekem!

Én, Jézus, senkit nem szoktam hitegetni. Azt viszont feltétlenül elvár-
hatjátok Tőlem,  hogy meghallgassam kéréseiteket!  A szeretet  körén belül 
nincs  nagyobb hatalom Nálam!  Vagyis,  a  szeretet  körén belül  Én,  Jézus, 
MINDENHATÓ vagyok! 

Nem létezik, hogy félreérthetőek lehetnének ezek a szavaim: Kérjetek, 
és kapni fogtok, keressetek és találtok, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. 
Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak (Lu-
kács 11;9-10). Nekem soha nem kellett korrigálnom szavaimat, ígéreteimet! 
Ezek után áttérek kérdésedre. 

Feltétlenül fontos, hogy abban az élethelyzetben, amelyben vagy, fo-
gadj  el  Engem,  Jézust,  Uradnak,  Megszabadítódnak.  Az  nem fog menni, 
hogy majd elfogadsz akkor, ha meggyógyítottalak. Nem, mert az Engem el-
fogadás nem lehet alku tárgya! Én, Jézus, nem azért jöttem a Földre, hogy 
üzletet kössek veletek, hanem azért, hogy befogadjatok Engem. Aki ezt meg-
teszi, azzal nemcsak minden megtörténhet, hanem meg is történik minden, 
ami a boldogságát, szíve békéjét illeti.

Nagyon sokan nem gyógyulnak meg, akik Hozzám fordulnak.  Azért 
nem gyógyulnak meg, mert nem Engem akarnak, hanem azt akarják, hogy a 
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mulandó élet  meghosszabbításában szolgáljam őket.  Ebbe Én, Jézus,  nem 
mehetek bele, mert senki nem lesz attól boldogabb, hogy sokáig él. Mindenki 
attól  lesz  boldog,  ha  engedi,  hogy Én,  Jézus,  boldogítsam,  tehát  vállalja, 
hogy ne csak Én, Jézus, öleljem őt át, hanem ő is át akarjon ölelni Engem! A 
boldogság mindig kettős ölelés élménye!

Igaz, hogy ennek szinte mindig testi gyógyulás is szokott a következ-
ménye lenni. De csak szinte mindig, és nem mindig. De ilyenkor ez már nem 
is érdekes!

Drága Gyermekem! Nagyon örülök, hogy neked vágyad a gyógyulás, 
de még nagyobb vágyad az, hogy EGY légy Velem! Hát ezért remélheted, 
hogy megtapasztalod: Engem, Jézust, nem lehet nagylelkűségben felülmúlni!

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

2829.
Kérdező: NAGY SZENVEDŐ VAGYOK

Sokat szenvedtem és szenvedek mai napig is.
HANG: "Drága Gyermekem!

Te valóban sokat szenvedtél! Annyit szenvedtél, hogy ez a sok szenve-
dés és munka túlhaladta erődet. Azt most be kell látnod, hogy csak az Én, a 
te Jézusod erejével  tudtad átvészelni  eddigi  életedet.  Ez ezután sem lehet 
másképpen! Csak Velem, Jézussal! De Velem mindig és minden megy! Szó 
sem lehet arról,  hogy egy pillanatra is magadra hagynálak! Ó, nem! Most 
olyat mondok, ami még nem eléggé világos előtted. 

Neked nem a mostani életed az első a Földön. Sajnos, előző életedben 
öngyilkos lettél, és ezzel a legnagyobb rosszat tetted magadnak, és a legkelle-
metlenebb helyzetbe hoztál Engem, Jézust, is. Igen, mert Én, Jézus, nem tu-
dom segíteni azokat, akik menekülnek a jelen szenvedései elől. Csak azokat 
tudom segíteni, akik vállalnak Engem, Jézust, még akkor is, ha mások füstöl-
nek vagy bármit tesznek azért, hogy megkeserítsék az enyéim életét.

Te nem vagy bolond! De igenis van egy olyan múltad, amit rendbe kell 
hoznod. Ezt nem halogathatod már sokáig! 

Én, Jézus,  elfogadlak téged olyannak, amilyen vagy! Te is fogadj el 
Engem, a te Jézusodat, olyannak, amilyen vagyok. 
Én, Jézus, olyan vagyok, hogy mindig és minden körülményben benned aka-
rok élni, éspedig boldogító módon akarok benned élni.

Amennyiben ez Rajtam áll, Én, Jézus, ezt meg is teszem. De ahhoz, 
hogy szívedben béke legyen, el kell fogadnod azt, hogy Én akkor is benned 
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élek, ha ezt te érzelmeiddel nem tudod tapasztalni, de hittel igen! Hitet, élő 
hitet kérek hát tőled! Ez nem Rajtam múlik! 

Tanítványaimat  mindig megszidtam,  amikor  kishitűek  voltak.  Ha ez 
nem rajtuk múlt volna, akkor nem szidtam volna őket. De rajtuk múlott!

Rajtad múlik tehát, hogy mennyire fogadsz el Engem, Jézust, Uradnak, 
Megszabadítódnak!
   Mérhetetlenül szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2830.
Kérdező: HÁLA MINDENÉRT!

Mindent köszönök! A Te örökké hű gyermeked!
HANG: "Drága Gyermekem!

Mit mondhatnék leveledre. A földi élet keretei nem bírják azt elviselni, 
amit irántad érzek! Erre csak az örökkévalóság képes! Mást nem is mondha-
tok. Légy hűséges, és megkapod az ÉLET koronáját! Vagyis Engem! Ez a 
pár sor könyveket tölthetne meg, akkor sem mondhatna többet!

            Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2831. 
Kérdező: A SZÁNDÉK FONTOSSÁGÁRÓL

1. A feladataimban legfontosabb a szándék?
2. Egy beteglátogatáskor együtt működtem Istennel?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Szinte  tökéletesen  látod  a  lényeget.  Azért  mondom,  hogy szinte, 

mert a szándék és a CÉL a lényeg. E kettő elválaszthatatlan! Ha szándékod 
az, hogy az Én szándékom szerint történjenek a dolgok, ha célod az, ami az 
Én célom, vagyis az, hogy szolgáló szeretetben kell növekednie még annak 
is, aki a betegágyon fekszik, mert ő is képes tanúságtevően szolgálni Engem, 
akkor mindent megtettél, amit neked meg kellett tenned.

2. Amikor beteget látogatsz, olyankor nem is szükséges az, hogy kife-
jezetten szándékold a Velem történő találkozást, ez akkor is így lesz!

Azok az aggodalmak, szorongások, amelyek életedet kísérik, nagyobb 
bizalomra, tisztultabb hitre és önzetlenebb szeretetre akarnak nevelni. Való-
ban igaz, hogy ezek mellett nem szabad sokat időznöd, mert ezek csupán kí-
sérő jelei annak a növekedésnek, amely állapotszerű benned Irányomban.

Megáldalak a BÉKE és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*****************************************************
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2832.
Kérdező: ERŐÁRAMOK JÁRNAK ÁT

1. Különböző képeket látok nyitott, illetve csukott szemmel.
2. Kezem érintésére megszűnik testemen az, ami fájt.
3. Segíteni szeretnék másokon!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Soha nem az a döntő, amit látsz, hanem az, amit teszel. Ez nem je-

lenti azt, hogy a "látás" nem fontos, de a döntő mindig az, hogy mit teszel! 
Ennek kell igazolnia látásod értékét! Minden pozitív látásból úgy kell kilép-
ned, hogy örüljenek neked azok, akikkel kapcsolatban vagy.

2. Legtöbb fájdalom annyira kapcsolatban áll pszichikai állapototokkal, 
hogy szinte elválaszthatatlanok. Ha szeretettel megérinted akár magadat, akár 
mások fájó testrészét, a te szereteted gyógyító sugárzását érezni fogják. 

Fontos, hogy ne a testi gyógyulásra tedd a hangsúlyt. A test nem arra 
való, hogy önmagában jól érezze magát, hanem arra, hogy szolgálja a lelket, 
és emiatt érezze jól magát. Ezt akkor is tennie kell, ha ez közben fájdalom-
mal jár számára!

3. Segíteni másokon! Ez az az alaphelyzet, amelyre építeni tud a ke-
gyelem, vagyis a benned élő VALÓSÁGOM! Ha tudod, hogy Én, Jézus, VA-
LÓSÁGOS élőlény vagyok, aki általad, veled és benned működni akar, akkor 
azt tartom nagyon jónak, ha reggel, amikor elindulsz életed útján, legalább 
egy gondolattal bekapcsolod ezt a szándékodat. E mondatod: "Segíteni sze-
retnék másokon!", legyen a slusszkulcs életed motorjához. Ezzel indíts! Egé-
szen biztos, hogy e szándékod megvalósításához meg fogod kapni mind a le-
hetőségeket, mind a képességet, mind az erőt! De a hangsúly a LÉLEK gyó-
gyulásán legyen!

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

2833.
Kérdező: MIÉRT NEM BOLDOGÍT BENNÜNKET A BOLDOGÍTÓ IS-
TEN?

1. Jézusról szóló eredeti írások miért vannak elrejtve?
2. Miért allergiás a kislányom szinte mindenre?
3. Miért nem boldogít bennünket a boldog Isten?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tévedésben vagy! Én, Jézus,  azért  nem írtam le semmit,  mert  az 

ÉLETET nem lehet leírni. De Lelkem, akit elküldtem, a rendelkezésetekre 
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álló evangéliumaim alapján, ha veszitek magatoknak a fáradságot, és addig 
nem nyugosztok, amíg értelmet megnyugtató választ nem kaptok kérdései-
tekre,  feltétlenül  megvilágítja  előttetek  problémáitok  megoldásának  útját. 
Azt el kell mondanom, hogy ne várjátok Tőlem azt, amit nektek kell elvégez-
netek. Én, Jézus, képtelen vagyok helyettetek átalakítani gondolkodásotokat. 
Tehát képtelen vagyok  helyettetek  gondolkodni! Sokszor mondtam már, és 
még fogom is mondani: veletek és értetek mindent, de helyettetek semmit!

Tanulmányozd tehát evangéliumaimat, használd az eszedet, és megfe-
lelő vágányra tudod tenni halandó, rohanó, földi életedet. 

2. Te vállaltad, hogy gyermeked világra jöjjön, de életét nem neked, 
hanem neki kell megélnie úgy, hogy önmagában rátaláljon az őt boldogítani 
akaró Istenére. Azok a lelki görcsök, amelyeket fel kell oldania, nem szüntet-
hetők meg mások által, csak az ő igazi megtérése által. Ezt maga a minden-
ható Isten sem tudja megváltoztatni  benne. Neked nem lehet feladatod az, 
hogy az ő gondját magadra vedd, mert nem is tudod ezt megtenni! A te fel-
adatod az, hogy szíved békéjét találd meg abban a szabadságban, amely érez-
tetni tudja veled a Szentlélek jelenlétét (2Kor 3;17)!

3. Az Isten csak boldogítani tud! Isten tehetetlen azzal szemben, aki 
nem úgy akar boldog lenni, ahogy Isten gondolta róla. Természetellenesen 
senki sem lehet boldog. Minden olyan magatartás, amely nem egyezik meg 
Isten akaratával, természetellenes. Azt pedig, hogy melyik magatartás egye-
zik meg Isten elgondolásával rólad és minden emberről, azt mindenkinek a 
lelkiismerete megmondja. Óriási tévedésben van az, aki úgy gondolja, hogy 
hozzá nem szól az Isten! Aki meg akarja hallani lelkiismerete szavát, az a 
benne élő, boldogító módon benne élő (másképpen nem is tud!) Isten szavat 
feltétlenül meghallja. Aki menekül a lelkiismerete hangja elől,  aki mindig 
meg akarja magyarázni lelkiismeretének, hogy nincs igaza, az előbb-utóbb 
teljesen el  tudja  hallgattatni  lelkiismeretét,  vagyis,  sajnos  képes  az ember 
arra, hogy letörje azokat az antennákat lelkében, amelyek nélkül Isten csak 
néma Isten tud lenni számára. De az, aki lelkiismeretét ápolja, gondozza, fej-
leszti, az nagyon tisztán és józanul rá tud hallani arra az Istenre, aki bennetek 
él azért, hogy Rá hallgatva boldogok legyetek!

Nagyon szeretlek. De ez elsősorban Engem boldogít. Téged a benned 
élő szeretet  tud csak boldogítani.  De ehhez törekedned kell  gyermekeddel 
való megkötözöttségedtől is megszabadulni. Aki bárkit jobban szeret, mint 
Engem, nem lehet boldog! Nem, mert Isten minden embert Önmagára terem-
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tett. Én, Jézus, és az Atya EGY vagyunk! Mindenki annyira boldog, ameny-
nyire EGY velünk!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2834.
Kérdező: BETEGSÉGEKRŐL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Egy időre eltűnt bajom miért jött vissza?
2. Miért lettek betegek gyermekeim?
3. Miért betegek az állatok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amit  tapasztaltál,  az pontosan azt  igazolja,  hogy a testi  bajoknak 

pszichikai okai vannak! Az a lényegre koncentráltság, amit a szüléskor átél-
tél, idővel elmúlt, s így e téren visszakerültél a régi "kerékvágásba".

2. Te már tudod, hogy a földi élet nem a semmiből a Földre pottyant 
élet. Mindannyian hoztatok magatokkal olyan karmikus vonalat, amely álla-
potszerűen figyelmeztet bennetek arra, hogy a szenvedés, a tisztulás földjén 
éltek, és bármilyen korú valaki, ha a Földön él, akkor ilyen a sorsa! Tudta ő 
ezt már akkor, amikor még meg sem született! Te már tudod, hogy a végtele-
nül szerető Isten nem a pillanatnyi döntéseitek alapján határozza meg örök 
sorsotokat, hanem olyan megfontolások alapján, amelyek egyszer ráébreszte-
nek benneteket arra, hogy a boldogság csak Isten szerint lehetséges a szelle-
mi lények számára. Az a döntés, amely ennek következtében valósul meg, 
már végleg érvényesülhet, véglegesülhet!

Sorsotok nem különálló sors. Maga a családi élet minden családtagot 
érint! De amint minden életrevaló közösségnek célja és feladata az, hogy tag-
jait  egyéniségnek fogadja el,  és segítse ennek az egyéniségnek kiérlelését, 
pontosan így, minden családtag megtanulhatja az egyes családtagok sorsából 
azt, amire szüksége van ahhoz, hogy egyénileg kiérlelődjön benne az Én sze-
retetem.

Kicsiny gyermeked betegsége tehát, ha ő nem is tud róla, nektek ad le-
hetőséget arra, hogy betegsége által te és a többi családtag is Hozzám köze-
lebb tudjon kerülni az áldozatos szeretet vállalása által.

3. Amikor egy állatban a faj- vagy önfenntartás ösztöne nem a megszo-
kott formában mutatkozik meg, akkor mondjátok, hogy az állat szenved. A 
valóság az, hogy az állat nem tud értelemszerűen önmagára reflektálni, tehát 
nem tudja, hogy ő ő! Nincs személytudata, tehát csak ti mondjátok, hogy ő 
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szenved, mert azt látjátok, hogy olyan megnyilvánulásokat produkál, amilye-
neket ti szoktatok olyankor, amikor szenvedtek.

Mivel az állatot a faj- és önfenntartás élteti, ezért nincs értelme létének, 
ha ez az ösztönpár szétesik,  felbomlik.  Ezért  nincs az állatnak örök élete, 
ezért  nem lehet  az  állatnál  boldogságról  vagy szenvedésről  beszélni  úgy, 
ahogy ezt az emberre vonatkoztatva megszoktátok. Tehát csak nagyon áttéte-
lesen lehet azt mondani, hogy egy állat szenved vagy boldog.

Az állat csak annyiban szeretet tárgya, mint egy virág vagy egy vödör. 
Nagyon természetes, hogy ezek a működésük, hasznosságuk mértéke szerint 
különböző szeretet-érzést váltalak ki belőletek, de ez a szeretetérzés ezeknek 
az emberalatti létezőknek létét lényegében nem érinti.

Akik  az  emberalatti  létezőket  nem eszköznek  használják  arra,  hogy 
jobban tudják szeretni embertársaikat, azok pótcselekvésekre használják eze-
ket, s ezáltal az önámítás hazug világát élik meg valóságnak.

      Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2835.
Kérdező: TASZÍT A PÁRKAPCSOLAT GONDOLATA. MIÉRT?

Miért tiltakozik szervezetem annyira a párkapcsolat ellen?
HANG: "Drága Gyermekem!

Ha vállalnád, hogy valaki különböző életeidbe vigyen vissza téged, ak-
kor meg tudna világosodni előtted ennek a problémádnak az oka. Kétségte-
len, hogy erre még apád szerencsétlen magatartása is rásegített. 

Előrelépést  azáltal  tudsz  tenni,  ha  igyekszel  megbocsátani  apádnak 
minden olyan magatartásáért, ami benned ellenérzést váltott ki. Ezt csak ak-
kor tudod megtenni, ha értelemmel is belátod, hogy te választottad őt apád-
nak, éspedig azért, hogy az ő magatartása egyenlítse ki benned előző életed-
nek azt a viselkedését, amelynek következtében másoknak, bizony, görcsbe 
ugrott a gyomra, amikor találkoztak veled. Nagyon értettél a "megbocsátok, 
de  nem felejtek"  kijelentést  tudomására  hozni  olyanoknak,  akik  szerették 
volna jóvátenni hibáikat veled szemben.
Drága Gyermekem! Óriási gyógyerő az irgalom világa! Képes újjáteremteni 
benneteket! Ha szíveddel, lelkeddel elhinnéd, hogy Én, Jézus, valóban min-
den gonoszságodat megbocsátom, tehát nem-létezővé teszem, s te ennek kö-
vetkeztében igazán új életet nyersz, akkor képes lennél arra is, hogy olyan-
kor, amikor te szívből meg tudsz bocsátani másoknak, szintén az Én, a te Is-
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tened újjáteremtő erejét közvetíted. Bizony meg kell tanulnod magadnak is 
és másoknak is szívből megbocsátani!

Nem arról van tehát szó, hogy tanuld meg a rosszat másban szeretni, 
hanem arról, hogy a másban felismert rossz feltétlenül javadra válik éppen 
megbocsátásod által. Igen, mert az istenszeretőnek minden a javára válik!

Problémád megoldását tehát csak az irgalomnak abban a rendjében tu-
dod megtalálni, amelyben a szeretet igazságban, az igazság pedig szeretetben 
nyilvánul meg. A szeretet igazságban (ezért kellett újra megszületned a Föld-
re az általad helyeselt körülmények közé), és az igazság szeretetben (miután 
irgalmas  szereteteddel  számládat  kiegyenlítetted,  Én,  Jézus,  mérhetetlenül 
szerető  szívemre  ölelhetlek)  mérleg  így teszi  teljessé  azt  az  örök  életet, 
amelyben zavartalan boldogság vár reád!

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

2836.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL SZERETNI!

1. Gyógyítani szeretném a szenvedő embereket!
2. Hogyan tudom jól nevelni gyermekemet?
3. Nagyon szeretek egy gyógyítót. Baj ez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Akik úgy gondolják, hogy akkor tesznek jót, ha valakit meggyógyí-

tanak, azok tévedésben élnek. Mindenki akkor tesz jót, ha azt teszi, amit ten-
nie kell. Szíved szeretetét varrással pontosan úgy ki tudod mutatni, mint bár-
mi mással. A Földre senki nem jött azért, hogy jobb helyre kerüljön, mint 
odaát volt,  hanem azért, hogy felkészüljön a halálra!, vagyis arra, hogy ne 
kelljen többé megszületnie a Földre! Az a sok fájdalomcsillapító, az a sok 
kiskapu,  amelyen keresztül  menekültök  a  szenvedések elől,  nem könnyíti 
meg azt a készülődést,  ami a legfontosabb életetekben. Aki úgy gondolja, 
hogy feladata a földi életben elfeledtetni azt, hogy ez egy mulandó élet, és 
mindent az örök élet szemüvegén át lehet csak helyesen látni, az szélmalom-
harcot folytat a valósággal szemben.

Nagyon sok ember gyógyítani akar, és sokan ebbe betegszenek bele. 
Ha arra törekednétek, hogy vállalva a szürke hétköznapok egyhangú feladata-
inak elvégzését Irántam való szeretetből, akkor nagyot tudnék tenni veletek!

Az igazi bátorság nem a nagy tettekhez kell! Vállalni magadat ott, ahol 
vagy, abban a tudatban, hogy Én, Jézus, a szívedben élek, és nagyon szeret-
ném, ha Velem éreznéd jól magadat. Ez méltó hozzád! Amíg bárkit Elém he-
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lyezel, addig nem tudok hozzád férkőzni. És mindaddig Elém helyezel vala-
kit, amíg nem döbbensz rá, hogy boldogítani csak Én, Jézus, tudlak téged ak-
kor és azáltal, ha Értem teszed azt, amit reggeltől estig tenned kell.

Földi életed rövid villanása nem méltó hozzád! Te az örökkévalóság 
gyermeke vagy! Tehát az Enyém vagy! Ne másnak, hanem magadnak akard a 
legnagyobb jót, tehát azt, hogy Én, Jézus, benned éljek! Ennek KÖVETKEZ-
MÉNYE lesz az, hogy másnak is a legnagyobb jót teszed!

2. Ha komolyabban kezded venni magadat, akkor gyermekeddel is meg 
tudod találni a hangot. Amíg egy gyerek azt látja, hogy szülei nem követke-
zesek kívánságaik megvalósításában, addig ő akar az okosabb lenni, addig ő 
akar uralkodni.  Egy gyermekkel  nem lehet alkut kötni.  Vagy ő parancsol, 
vagy az, aki a nevelője. De következetesen!

Magadat kell tehát megnevelned mindennap, mert ezzel tudod gyerme-
ked elé élni azt, hogy nem érte élsz! Amíg ő azt látja, hogy érte élsz, addig 
úgy gondolja, hogy ő a te istened. És jól gondolja!

Mindenki olyan mértékben tudja jól nevelni gyermekét, amilyen mér-
tékben szabaddá tud válni tőle. A megkötözött ember sem Istent, sem embert 
nem tud helyesen szeretni (2Kor 3;17)!

3. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Mindenkinek azt a jót kell 
akarnod, amit Én, Jézus, akarok neki. Ebben nem lehet kivétel. Nem lehet 
rangsorolni! Ha mégis, akkor ahhoz kell tartanod magadat, amit mondtam: 
inkább szeressétek ellenségeiteket!

Természetesen a szeretést is el lehet rontani. Amikor valaki összekeve-
ri a birtoklást a szeretéssel, akkor önző, és nem szerető! Az szeret helyesen, 
aki engedi, hogy Én, Jézus, szabadon működjem benne!

             Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2837.
Kérdező: SOK BENNEM A SZORONGÁS

1. Rettegek bizonyos találkozásoktól.
2. A sok természeti katasztrófa mire készíti elő a világot?

HANG: "Drága Gyermekem!
Bevezetésnek elmondom, hogy médiumom valóban elkeverte előző le-

veledet költözködés  közben,  s  ezért  most,  miután az előzőt  is  megtalálta, 
mindkettőre egy levélben válaszolok neked.
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1. Az a sok negatív élmény, amelyet eddigi találkozások alkalmával el 
kellett szenvedned, mély nyomot hagytak benned. Ezen nem kell csodálkoz-
nod. Túlságosan meg akarsz felelni mások elvárásainak, főleg azoknak, akik-
kel kapcsolatban rettegés fog el, ha közelednek hozzád.

Nem könnyű, de fontos, hogy megértesd magaddal azt  az igazságot, 
amely szerint Nekem, a te Jézusodnak, úgy vagy jó, amilyen vagy! És szá-
modra ez kell hogy a lényeg legyen! Én, Jézus, nemcsak boldognak, megbé-
kéltnek szeretnélek téged látni, de képes is vagyok arra, hogy ilyenné tegye-
lek! Ezért vagyok kapcsolatban veled! Ezért élek a szívedben!

Hidd el, hogy a Velem való kapcsolat erősítése megoldja a másokkal 
való kapcsolataid problémáit! Nem úgy van, hogy tanácsot adok, és magadra 
hagylak, hanem úgy van, hogy veled élem az Életemet! Te is éld Velem az 
életedet! Aki Isten gyermeke, az nem akárki! És te az vagy!

2. Azok a természeti katasztrófák, amelyekről ma annyit lehet hallani, 
olyan kopogtatásaim, melyekből ki kellene hallanotok a HANGOMAT! Én, 
Jézus, valóban az ajtóban állok és kopogtatok. És valóban bemegyek ahhoz, 
aki e kopogtatás következtében Rám figyel. Bemegyek hozzá, és vele lako-
mázom (Jelenések könyve 3;20)! Tehát annak, aki e katasztrófák hallatán 
Hozzám jön, annak nem kell félnie, mert Én, Jézus, aki benned vagyok, na-
gyobb vagyok annál, mint ami kívüled van! Én, Jézus, valóban legyőztem a 
félelem világát! Tehát azok, akik befogadnak Engem életükbe, az Én világ 
fölötti győzelmem fényét és erejét is befogadják Velem együtt!

Örülnék, ha jobban tudnál örülni Nekem!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2838.
Kérdező:  NEKEM  IS  ENGEDELMESKEDIK  A  PRÓFÉTASÁG 
LELKE?

1. A prófétaság lelke engedelmeskedik nekem, ha bennem van?
2. Mt 25;29 magyarázatát kérem!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Mindenkinek magának kell tudnia, hogy a prófétaság lelkének mi-

lyen funkcióját kapta.
A prófétaság lelke csak olyan értelemben engedelmeskedik a prófétá-

nak, hogy nem veszi át a prófétától a felelősséget. Tehát amit prófétál, azért 
vállalnia kell a következményeket.

2. Most nagyon tömören fogalmazom meg mondanivalómat:
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Akinek van,  az tudja,  hogy van adnivalója,  tehát  képes a szeretetre, 
amely mindig az adásnak valamilyen formájában nyilvánul meg. Ezért feltét-
lenül gazdagodni fog. Aki azt éli meg, hogy neki nincs adnivalója, az lelke 
mélyén képtelen szeretettel válaszolni az élet kihívásaira. Ezért egyre szegé-
nyebbnek fogja tudni magát.

              Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2839.
Kérdező: NAGYON FONTOS SZÁMOMRA EGY KAPCSOLAT

1. Őrangyalomról kérdezem a HANG-ot.
2. A legkomolyabb kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Adj te nevet őrangyalodnak, ha úgy gondolod, hogy ezáltal közvetle-

nebbül tudsz beszélni hozzá. Amilyen nevet adsz neki, ő tudni fogja, hogy őt 
szólítod, ha az általad megadott névre gondolsz.

2. Drága Gyermekem! A te egyházadban a jogi eljárások valóban sok 
időt vesznek igénybe, s azokat, akik ezt végzik, nem érinti különösebben az, 
hogy mennyire fontos volna számotokra a bontó perek gyorsítása.

Mint tudod, az Isten országában nincs jog! A szeretet országa sokkal 
nagyobb benső szabadsággal rendelkezik, semmint jogi előírásokkal manipu-
lálható lehetne. 

Az a szeretet-kapcsolat, amely benneteket jelenleg kialakult, nem fele-
lőtlen kapcsolat! Ne arra tegyétek hát a hangsúlyt, hogy mikor jön meg a föl-
mentés, hanem ebben bízva szeressétek egymást azzal a szabadsággal, mely 
a Szentlélek jelenléte bennetek (2Kor 3;17).

Nemcsak arról van szó, hogy társad előző házasságával nem tudta elő-
re, hogy mit  vállal.  Nem. Valójában most sem tudjátok, mit  vállaltok.  De 
igenis szó van arról, hogy mindenkinek joga van érzelmi életét úgy rendezni, 
hogy szíve szeretetét elébe helyezze mindenféle külső tekintélynek!

Sajnos, nemcsak egyházi előírások szokták nehezíteni az emberi pár-
kapcsolatokat, hanem a baráti, rokoni, tehát azok az emberi vélemények is, 
amelyek tudják, hogy nem kell felelősséget vállalniuk véleményük hangozta-
tásáért.

Bárhogy döntesz, arról légy meggyőződve, hogy Én, Jézus, nem tágítok 
mellőled!

Megáldalak azzal a benső békével, amely nem jogi paragrafusok meg-
tartásának következménye, hanem az 
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                    Én SZERETŐ SZÍVEM öröme benned!"
*******************************************************

2840.
Kérdező: ROKONI KAPCSOLATAIMRÓL

Nagyon fájdalmasak a rokoni kapcsolataim.
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon szeretnék  veled olyan gondolatokat  közölni,  amelyek szinte 
azonnal építenek,  buzdítanak és vígasztalnak,  de abban a lelki  állapotban, 
amelyben vagy, és természetesen abban a környezetben, mélyebbre kell ha-
tolnod szavaimban, hogy azok lelkileg felüdítsenek téged.

Neked van lelki atyád. Van hited, amely messzebb lát, mint a közvetle-
nül előtted tornyosuló gondhegyek. Képes vagy átlátni ezeken. Sőt, tudod azt 
is, hogy a világon mindent csak azért enged meg a te szerető mennyei Atyád, 
mert isteni bölcsességével tudja, hogy egy örökkévalóság öröme és békéje 
formálódhat így ki számodra a szívedben.

Többször tedd fel magadnak e kérdést:  „Mi ez az örökkévalósághoz 
képest?” Ennek a gondolatnak segítségével meg tudod értetni magaddal azt 
az igazságot, hogy égi békét csak az tud árasztani maga körül, aki azt a szí-
vében hordja. 

Ha tehát környezetedtől nem érzed áradni az égi békét, a te számodra 
ez nem jelenthet mást, mint azt, hogy neked kell ezt fokozottan sugároznod 
magadból, mivel Én, Jézus, a szívedben élek!

Gyermek, unoka, társ, ezek mind lényegében rajtad kívül élő szemé-
lyek. De Én, Jézus, benned élek! Amíg mások megjavulásától várod életed 
boldogítását, addig a csalódások sorozatát kell magadra venned, s nemcsak te 
nem fogsz tudni megfelelően örülni Nekem, Jézusodnak, de mások sem fog-
nak tudni örülni neked! Pedig neked is fel kellene tenned minden este ma-
gadnak e kérdést: „Ki örült ma nekem?” Mert amelyik nap nem örült neked 
senki, azon a napon nehéz elképzelni, hogy Isten örömét lelte benned!

Drága Gyermekem! Isten úgy alkotta meg világotokat és benne mind-
annyiotokat, hogy LÁTÁS-otoktól függjön magatok számára világotok. Meg 
kell tehát tanulnod meglátni magad körül csakúgy, mint magadban az Én, a 
te Jézusod szeretetének gyöngyszemét. Kérd angyalaimat, kérd őrangyalodat, 
segítsen, tanítson úgy látni, hogy jobban tudd dicsőíteni a te mennyei Atyá-
dat, aki mindenképpen boldogító módon van benned, hisz szellemi teremt-
ményeiben nem is képes másképpen jelen lenni!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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*******************************************************
2841.
Kérdező: BIZONYOSSÁGRA VÁGYOM!

1. Jó úton haladok?
2. Álmomban létrán mentem Jézus felé.
3. Sükösdre szeretnék még elmenni, bár voltam már egyszer.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Mindaddig jó  úton haladsz,  amíg nem akarsz senkinek ártani,  és 

tudsz mindenkinek megbocsátani.
2. Álmod azt érzékeltette veled, hogy lelked mélyén is, tehát nemcsak a 

felszínen, Hozzám, a te Jézusodhoz vágyódsz. Benned élek! Igen, a te szíved 
olyan kápolna, amelyet naponta kell rendezgetned, csinosítanod, hogy min-
dig jól érezzem Magamat nálad!

3. Sükösd olyan kegyelmi hely, amelyen sokan megbotránkoznak, ahe-
lyett, hogy megtérnének. Pedig Én, Jézus, irántatok való szeretetemben kér-
tem Atyámat, hogy szenvedésemmel közvetlen kapcsolatba tudjatok kerülni!

Drága Gyermekem! Nagyon sok egyházi vezetőnek szívét kemény jég-
páncél borítja, és sokszor van olyan, hogy vak vezet világtalant. Te és mind-
azok, akik szívetek egyszerűségében fordultok Felém, Jézus felé, ne féljetek 
a jövőtől. 

A szeretet mérlegén már megméretett világotok, s a hatalmukat féltő, a 
hatalmukban bízó, a hatalmukkal keményen élő szerencsétlen gyermekeim e 
mérlegen  könnyűnek  találtattak!  De  ti,  szívetek  egyszerűségében  élők,  a 
Győztes oldalán álltok, s elkészült már számotokra az ÉLET KORONÁJA!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!
*******************************************************

2842.
Kérdező: BIZONYTALANSÁGBAN ÉLEK

Szeretnék visszaköltözni enyéimhez!
HANG: "Drága Gyermekem!

Világosan látod, hogy Én, a te Jézusod, helyetted nem dönthetek. De 
azt is tudnod kell, hogy Én, Jézus, téged soha el nem hagylak!

Az az áldozatos szeretet, amely téged arra késztet, hogy költözz oda, 
ahol - véleményed szerint - nagyobb szükség van rád, mint jelen helyeden, 
mindig erőt fog jelenteni számodra, ha valóban nem a magad érdekeit, ha-
nem azok érdekeit tartod szemed előtt, akikkel kapcsolatba kerülsz.
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Fontosnak tartom,  hogy két  szempontra  figyelmeztesselek,  arra,  ami 
mindenütt  érvényes.  Ez  pedig az,  hogy felnőtt  embereknek tanácsod adni 
csak akkor érdemes, ha ők ezt kérik! Kéretlenül nem! Arra is vigyáznod kell 
minden körülményben, hogy ne légy bűnrészes, vagyis, soha, még a pillanat-
nyi béke kedvéért sem tehetsz lelkiismereted ellen!

Ha e két szemponthoz tartod magadat, akkor az Én erőm mindig ren-
delkezésedre fog állni.

Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2843.
Kérdező: ÖRÖKÖS ÖNBECSAPÁSBAN ÉLEK?

1. Szeretném, ha a munkám a hivatásom lenne!
2. Van megváltoztathatatlan életút? 
3. Mindig becsapom magam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amit te szeretnél, az csak akkor valósulhatna meg, ha fizetés nélkül 

vállalnád főfoglalkozásként a szeretni tanítást! Nekem, a te Jézusodnak is, 
évtizedes munka után vált lehetővé az, hogy főfoglalkozásként fizetés nélküli 
vándortanító legyek.

Arra kell törekedned, hogy bármilyen is lesz az a munkád, amelyből 
földi életedet fenn kell tartanod, mindenkor átsződd hivatásoddal, vagyis a 
szeretni tanítással. De erre akkor is törekedned kell, ha nem tudod eltartani 
magadat. E hivatás az öntudatra ébredéstől egészen az öntudat elvesztéséig 
kell hogy tartson!

2. Természetesen van olyan sorsvonal, amely megváltoztathatatlan. Se 
szülőföldedet, se szüleidet, se nemedet ne akard megváltoztatni, s bizonyos 
értelemben nem is tudod!

Döntéseidet persze meg tudod, és meg is kell változtatnod akkor, ha 
azt látod, hogy azáltal kerülsz közelebb Hozzám, Jézushoz. Ez nem állhatat-
lanság, hanem bölcsesség! Keresztelő Jánosnak azért vágták le a fejét, mert 
valaki nagyon ragaszkodott egy elhamarkodott döntéséhez. A rugalmasság-
nak és az állhatatosságnak egy gyékényen kell árulnia!

3. Az önámítás minden ember  útitársa! Ez nem baj mindaddig, amíg 
alázatra nevel. A józan reggeli ima és az őszinte esti ima feltétlenül megvéd 
attól, hogy az önámításnak véglegesen áldozatává válj!

Örülök neked! Örüljünk egymásnak!
Megáldalak a BENSŐ DERÜ LELKÉVEL!"
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*******************************************************
2844.
Kérdező: LEÁNYOMRÓL, A PÁRBESZÉDIMÁRÓL

1. Leányomat honvágy gyötri. Mit tegyek?
2. A párbeszédimáról beszéljen a HANG.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A honvágy nagyon természetes dolog. Komolyan le tudja vizsgáztat-

ni  azt,  aki az átlagnál nagyobb biztonságot igényel magának a Földön. A 
honvágy nem szabadságvágy! Inkább ellentéte annak! Megkötözöttségeitek 
kötelékeit mindaddig hordoznotok kell, amíg az égi honvágy nem emel ben-
neteket a mulandóság hullámai fölé.

Te, mint anya és mint segítőtárs, csak józan eszére tudsz hivatkozni le-
ányodnak, s fel tudod hívni figyelmét arra, amit ő maga is tud, hogy t.i. van-
nak honfitársai távol hazájuktól, vegye föl velük a kapcsolatot, s kérjen tőlük 
lelki, erkölcsi támogatást!

2. A párbeszédimához kell egy kis hit és alázat. Legalább annyi hit és 
alázat kell hozzá, hogy az imádkozó belássa: minden olyan gondolat, amely 
épít, buzdít, vigasztal, ezek Istentől erednek.  

Ha tehát  te,  saját  szavaiddal  olyan gondolatokat  mondasz magadnak 
egyes szám első személyben, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak 
téged, azokat nem te találod ki, hanem a benned boldogító módon élő Szent-
lélek mondatja veled.

A HANG első kötete nem kötött imákat tartalmaz, hanem párbeszéd-
imákat, tehát olyan imákat, amelyeket te is meg tudsz fogalmazni a magad 
számára, sőt, más nem is tud megfogalmazni helyetted. 

Ezért tehát láss hozzá, és amikor imádkozol, akkor kötött szövegek he-
lyett, saját szavaiddal adj hálát, dicsőítsd Istent, és engedd, hogy kérő imáid-
ban is csak építő, buzdító és vigasztaló szavak fogalmazódjanak meg.
                       Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!"

******************************************************
2845.
Kérdező: NEHÉZ SZERETNI TANÍTANI!

1. Néha nehéz a gondolkodás-átalakítás megvalósítása.
2. Tanítónő vagyok, és nehéz szereti tanítani is.
3. Szeretnék tisztábban látni!

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Életetek boldogsága attól függ, hogy vállaljátok vagy nem vállaljá-
tok a gondolkodás-átalakítás nehéz szellemi munkáját! Boldog csak az tud 
lenni, akinek gondolkodása nem ellenkezik az Én gondolataimmal. Amíg va-
laki ezt be nem látja, addig nemcsak nem lehet boldog, de nem is tud rátalál-
ni arra az útra, amelyen valaha is megtalálhatná boldogságát. Ne csodálkozz 
tehát azon, hogy nehezen megy a gondolkodás-átalakítás, hanem láss hozzá!

2. Erkölcsi nevelést sem szülő, sem tanító nem tud adni. Maga az Isten 
sem! Csak az erkölcsi tanítás adható tovább, az erkölcsi magatartás nem! Én, 
Jézus, képtelen voltam arra, hogy erkölcsileg megneveljem tanítványaimat. 
Csak elmondani tudtam nekik azt, amit fontosnak tartottam, de mindegyikük 
azt valósította meg és úgy valósította meg, hogy Én, Jézus, abba már bele-
szólni nem tudtam. Te, mint tanító, nem lehetsz különb Nálam, a te Jézusod-
nál!

3. A tisztánlátás nem adomány, hanem következmény. Következménye 
a rendszeres tanulásnak és a rendszeres imának.

Az evangéliumaim és a "Merre menjek?" című hittankönyv a legalkal-
masabb eszközök arra, hogy rendet tudjatok teremteni a fejetekben. Aki ezt 
vállalja, az megtapasztalja, hogy ennek következménye a tisztánlátás!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2846.
Kérdező: SZERETNÉK EGYRE JOBB LENNI! 

1. Egy kapcsolatról kérdezem a HANG-ot.
2. Jobban szeretnélek szolgálni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Egy "kívülálló" elmondhatja ugyan véleményét egy kapcsolatról, de 

ez a vélemény mindig ingadozó lábakon fog állni, mivel minden kapcsolat 
legalább két  ember  szabad akaratának és  egy múló  időnek vonalában  áll 
benn. Ez azt jelenti, hogy az illetővel magával kell megbeszélned és tisztáz-
nod kapcsolatotokat.

2. Rendszeresen kell foglalkoznod olyan könyvekkel, mint az evangéli-
umaim, a "Merre menjek?" című hittankönyv és a HANG-könyvek. Ezen kí-
vül keresned kell azok társaságát, akik szintén tanulni akarnak Tőlem és En-
gem.  Emellett pedig rendszeresen kell imádkoznod, vagyis elbeszélgetni Ve-
lem, Jézussal, főleg saját szavaiddal.
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Ha ezekhez  tartod  magad,  akkor  állandóan  fejlődni,  növekedni  fog 
benned az az Isten országa, amelyet Én, Jézus, elhoztam közétek, hogy ben-
netek gyökeret tudjon verni.

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

2847.
Kérdező: NAGY GOND SZÁMOMRA A CSALÁDI ÉLETEM!

1. Férjem egyre kibírhatatlanabb.
 2. Féltem gyermekeim életét.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Amint öregszik valaki, úgy jönnek elő egyre leplezetlenebbül azok a 
jellemhibák, amelyeket előbbre még el lehetet valahogyan takarni.

Kétségtelen, hogy te eddigi életedben, akár a béke kedvéért, akár azért, 
mert számodra úgy volt kényelmesebb, ráhagytad mindig a végső döntést fér-
jedre, aki ahhoz szoktatta magát, hogy ő a család istene. Az emberek tudatá-
ban élő Isten nem azonos a KERESZTREFESZÍTETTEL, hanem inkább egy 
TRÓNONÜLŐVEL. Ezért aztán, aki akár önmagát tetette istenné, akár má-
sok tették azzá, nem könnyen, vagy egyáltalán nem válik meg e TRÓNUS-
TÓL! Az uralkodási vágy a másik emberen annyira ördögi magatartás, hogy 
saját  erőtökkel nem is  tudtok ezzel  mit  kezdeni.  Csak Velem, Általam és 
Bennem válik minden szellemi lény olyan erőssé, hogy szembe tudjon szállni 
a hatalom ördögével.

Férjed meg nem nevelheted! De magadat igen! Szívós következetes-
séggel kell  törekedned arra, hogy amit  te jónak látsz,  ahhoz tartsd magad 
még akkor is, ha ezért a poklok poklát kell kiállnod. 

Amikor majd szemtől szemben állsz Velem, akkor nem hivatkozhatsz 
sem férjedre, sem másra. Egyedül az lesz számodra a fontos, hogy mennyire 
akartad az élő kapcsolatot ápolni Velem, a te Jézusoddal. A földi életedben 
ennél fontosabb nem lehet! Nem szabad, hogy legyen! Aki bárkit jobban sze-
ret, mint Engem, Jézust, az nem méltó Hozzám!

2. Ne féltsd gyermekeid életét! Kétségtelen, hogy a felszínen sok ösz-
szevisszaságot, nagyon kellemetlen hullámokat képes teremteni bárkinek lel-
kében mások gonoszsága, de a lényeget soha nem érintheti! A lényeg pedig 
mindenki életében az Istennel való kapcsolata.

Aki jó szándékú, és azt mondjátok róla, hogy istentelen, az valójában 
attól a bálványtól fordult el, amelyet el akartak vele fogadtatni. A JÓ Isten-
nek a JÓ ember soha nem fordít hátat!
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Azt pedig, hogy valaki jó vagy rossz szándékú legyen, mindig belülről 
dönti el mindenki. Nincs jóra vagy rosszra hatékonyan nevelni tudó nevelő! 
Hidd el, nincs hatékony erkölcsi nevelés! Csak önnevelés! Isten elsősorban 
nem kívülről,  hanem belülről akar hatni rátok. Csak aki belülről  elfogadta 
Őt, és valóban Őt fogadta el, arra tud hatni kívülről is. Mindenki csak önma-
gáért felel! De önmagáért valóban felel mindenki! Mindenkinek, a gyermek-
nek is, van bizonyos szabadságköre. Ezen belül felel önmagáért. Ezen kívül 
pedig semmiért nem felel!

             Bízzál jobban Bennem, aki benned élek!
            Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2848.
Kérdező: EGY FURCSA LÁTOMÁSRÓL

Valaki fölém hajolt, de imám hatására eltávozott.
HANG: "Kedves Barátom!

Valós látomásod arra hívja fel figyelmedet, hogy te valóban olyan edé-
nye vagy Istennek, akire Isten számít! Ez óriási kegyelem, ajándék, de egy-
ben kereszt  is!  Kegyelem,  mert  a különböző "szirén"-hangok nem tudnak 
véglegesen megtéveszteni téged még akkor sem, ha a felszínen gyógyulások-
nak és látszat-megtéréseknek vagy a megtapasztalója. De kereszt is, mert tu-
domásul kell venned, hogy mindegy melyik gyülekezethez akarsz tartozni, az 
ottani vezetők mindenképpen be akarnak majd törni, s mivel ez nem fog ne-
kik menni, bizony mindig keresztbe fognak neked tenni!

Nem véletlen, hogy prófétáim, választottaim, mindig ódzkodtak attól a 
sorstól, amely reájuk várt. Valójában nem volt igazuk, és ezt maguk is érez-
ték, mert a lelkük mélyén soha nem mondottak ellene annak, hogy a Tőlem, a 
Lelkemtől kapott szerepet vállalják! Nálad is ez a helyzet!

Soha ne nyugodj bele a problémáidra adott válaszokban addig, amíg 
értelmedet megnyugtató választ nem kapsz! Én, Jézus, nem vagyok a titkoló-
dzás istene! Nektek tudni adatott az Isten országának titkait (Máté 13;11). 

Ami misztérium, az nem érinti boldogságotok vonalát, de segít benne-
teket abban, hogy dicsőítő imával egyre jobban rálássatok arra a gazdagságra, 
amelyben Általam részesültetek!

Te valóban elkönyvelheted magad számára, hogy választottam vagy, s 
tudnod kell, hogy ez a választottság nagyon megpróbálja hitedet! Bízom ben-
ned!

           Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
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******************************************************
2849.
Kérdező: MEGSZÁLLOTT VAGYOK?

Úgy tűnik, megszállott vagyok.
HANG: "Drága Barátom!

Azok az erők, amelyek hatni akarnak rád negatív módon, tudják, hogy 
vesztesre állnak! Én, Jézus, legyőztem őket! Ezzel a GYŐZELEMMEL élek 
benned! Hidd el, minden, de az égvilágon minden csak javadra válhat, mert 
Én, Jézus, lakást vettem nálad!

Neked nem kell semmi mást tenned, csak annyit, hogy több Istent di-
csőítő imát mondj! Főleg olyankor, amikor megszállottnak gondolod maga-
dat!

Te nem vagy akárki! Te az Isten édes gyermeke vagy! Te, Nekem, Jé-
zusnak, édes testvére vagy! Lelkem a te lelked éltetője! Nincs hát mitől tarta-
nod!

Neked át kell esned egy megpróbáltatáson. Arra kell törekedned, hogy 
a hangsúlyt ne arra tedd, amit veled tesznek, hanem arra, hogy az Enyém, a te 
Jézusodé vagy! Ezt a megpróbáltatást vállaltad már születésed előtt, s így ak-
kor jársz legjobban, ha mással kötöd le magadat - főleg dicsőítő imákkal, de 
lehet egyéb szeretet-szolgálattal  is -, s így a téged támadó ártó erők egyre 
jobban  gyengülnek majd, míg végül rájönnek, hogy maguknak ártanak, ha 
téged támadnak!

Nagyon szeretlek! E szeretetem legyőzhetetlen! Egy örökkévalóságon 
át fogunk örülni egymásnak!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL és
                                     SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2850.
Kérdező. SZABAD KIVÁNCSISKODNOM?

Hat kíváncsi kérdés.
HANG: " Drága Gyermekem!

A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Te zömével olyan kérdéseket tettél 
fel, amely kérdések megválaszolására magad is képes vagy, amennyiben ben-
ső békéd érdekében ezt fontosnak ítéled meg. Mivel Én, Jézus, érted és veled 
mindent, de helyetted semmit!, ezért ezekre a kérdésekre érdemben válaszol-
ni nem tudok. Ami viszont fontos, az a következő:
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Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért tudnod kell, hogy nincs a vi-
lágon olyan jó, amit ti emberek el ne tudnátok rontani. 

A másik, ami rendkívüli módon fontos, az, hogy kivétel nélkül minden 
kapcsolatot azért hoz létre, illetve azért enged meg Lelkem, mert kivétel nél-
kül minden kapcsolat alkalmas arra, hogy Hozzám, a te Jézusodhoz hozza 
közelebb azokat, akik ezt szándékolják!

Ha e szempontokat figyelembe veszed, akkor a Nekem feltett kérdé-
sekre lényegében már meg is kaptad a választ.

Kimondhatatlanul szeretlek, és ezt te meg is fogod tapasztalni!
                       Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2851.
Kérdező: ISTEN A SZERETET!

Mikor van első helyen életemben az Úr?
HANG: "Drága Gyermekem!

Akkor vagyok első helyen benned, ha a szeretet van első helyen életed-
ben. A szeretet, és nem a templom, nem a közösség és nem egyéb elfoglalt-
ság. Nagyon jól tetted, hogy otthon maradtál akkor, amikor megjött a férjed, 
és akkor számodra a vele való találkozás volt a legfontosabb. Feltétlenül sze-
retetlenség lett volna elutasítanod őt bármiféle gyülekezetbe járásra hivatkoz-
va.

Kétségtelen, hogy egy házastársnál is jobban kell szeretned Engem, Jé-
zust, de Engem semmiképpen sem szabad azonosítanod semmiféle gyüleke-
zettel.  Lehet olyan eset, amikor nem férjed miatt,  hanem valaki más miatt 
kell lemondanod a gyülekezetbe menésedről.

Én, Jézus, a Szentlélek által a szívedben élek, és irányítalak. Soha ne 
kívülről várd életed magoldását, hanem belülről.

Azok a gyülekezeti tagok, akik téged nagyon szeretnek, csak önmaguk-
ra  vonatkoztatva  mondhatják  erkölcsi  bizonyossággal  azt,  hogy mi  az  Én 
szándékom velük szemben. De sem rád, sem másokra vonatkozóan nem. Én, 
Jézus,  nem másoknak mondom meg, hogy mi a szándékom veled.  Amint 
nem neked mondom meg, hogy mi a szándékom velük! Amíg valaki ezt nem 
érti meg, mert nem akarja megérteni, addig nem szolgálni akar Engem, ha-
nem uralkodni akar embertársain!

Drága Gyermekem! Én, Jézus, valóban benned élek, és érted élek ben-
ned! Ha ezt elhiszed, akkor aránylag könnyen meg tudsz bocsátani mások-
nak, és szabadon tudsz figyelni a benned érted élő Lelkemre!
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          Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2852.
Kérdező: A TALENTUMOKRÓL

1. Milyen talentumokat kaptam?
2. Mit kellett volna megtanulnom egy felvételivel kapcsolatban?
3. Testsúly és párkapcsolati problémáim vannak.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A talentum elsősorban nem képességet, hanem lehetőséget jelent az 

Én evangéliumaim alapján. Ha valaki felhasználja lehetőségeit, akkor azok 
megsokszorozódnak. Akinek csak arra van szeme, hogy egy lehetőséget ka-
pott, és azt is elszalasztotta, az kifosztottnak éli meg magát.

Ha talentumok  alatt  képességeket  értesz,  akkor  önismereted  alapján 
számot tudsz adni magadnak róluk.

Te konkrét választ kérsz Tőlem, Jézustól. Íme:
Tisztítsd a szíved szemét,  vagyis erősítsd hitedet,  hogy vedd jobban észre 
azokat a lehetőségeket naponta, amelyek alapján a szeretést és a szeretni ta-
nítást egyre jobban meg tudod élni. Ennél konkrétebb választ kérdésedre Is-
ten nem adhat! Nem, mert nem bábu vagy, hanem életedért felelős személy, 
és ezt a felelősséget senkire át nem háríthatod!

2. E kérdésed Számomra nem világos. Azért nem világos, mert szá-
modra nem világos. Te is tudod, hogy mindenki azt tanulja meg, amit akar. 
Az ilyen "volna" dolgok egy olyan nem létező világba tartoznak, amely világ 
nem az Én világom, és nem a te világod. A senki világa!

Természetesen, okulni kell a múlt kudarcaiból éppúgy, mint sikereiből. 
De a "volna, ha" a nemlétezés világa.

3. Mit szeretnél, és hol tartasz? Ha e két kérdésre világos választ tudsz 
adni magadnak, akkor hozzá tudsz látni mind a testsúly, mind a párkapcsolat 
problémájának megoldásához.

Abban a reklámvilágban, amelyben éltek, ömlesztve kapjátok a legkü-
lönbözőbb recepteket, pirulákat, módokat arra vonatkozóan, hogy miképpen 
lehet könnyen és gyorsan lefogyni, miképpen lehet különböző párkapcsolato-
kat kialakítani. Én, Jézus, nem állhatok be ebbe a dömping-vonalba! Én, Jé-
zus, csak arra tudok vállalkozni, hogy segítelek benneteket gondolkodni, és 
segítem számotokra kialakítani azt az értékrendet, amelynek felvállalásával 
megtalálhatjátok szívetek békéjét. A boldogság, a szívbéke nem olyan, mint 
egy pirula. Nem úgy van, hogy bedobod a húszfillérest, és kijön a stolverk. 
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Érzelmileg felfűtött vágyaitok álom-magaslatairól le kell szállnotok a 
mélybe! Ez azt jelenti, hogy életed problémáinak megoldását nem kívülről, 
hanem belülről elindulva kell elkezdened. Látnod kell, hogy hol tartasz, és 
mit  akarsz elérni! A boldogság nem ruha, amelyet kívülről magadra szab-
hatsz, hanem teremtettséged folytán forrás, melynek eredője Én, Jézus va-
gyok, és te vagy a folyam. E forrás benned van, s akkor válik tisztává, ha el-
takarítod azt a sok hordalékot, amely akadályozza, hogy a folyam, tehát a te 
életed, megtisztuljon Általam, a Forrás által!

Amint a bódulatot, úgy a boldogságot sem adják ingyen! Te is  fizetni 
jöttél le a Földre! A nagyját Én, Jézus, már kifizettem a számládnak! Neked 
már csak hozzá kell ehhez járulnod. Hozzám kell járulnod! Nagyon szeret-
ném, ha megértenél! Nagyon szeretném, ha boldog lennél! Nagyon szeret-
ném, ha rájönnél arra, hogy csak Velem, Általam és Bennem lehetsz boldog! 
Függetlenül a súlyodtól, függetlenül bármiféle párkapcsolattól.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2853.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

1. Ki az Ősellenség?
2. Álmaimban mintha beinjekcióznának.
3. Lesz a Földön szellemi vezetőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ősellenség az, aki már az első ember földi megjelenésekor mindent 

elkövetett,  hogy boldogtalanná  tegye az  embert.  Tehát  mindent  elkövetett 
azért, hogy az ember ne a szeretés, ne az adás útján induljon el, hanem az ön-
zés, a vevés útján. Az Ősellenség a Sátán, és azok, akik engedelmeskednek 
neki!

2. Álmaidban nem injekcióz be téged senki. Álmaidban a te benső vilá-
god kinyílik ugyan a szellemvilág felé, de nem azért, hogy onnan valamit be-
fogadjon, hanem azért, hogy benső világodban jobban fel tudjanak dolgozód-
ni azok az élmények, amelyek ébrenlétben hatottak rád. Igaz, hogy ilyenkor 
angyalaim is tudnak segíteni neked, de csak akkor, ha nyitott vagy feléjük. 
Úgy tudsz nyitottá válni az angyalok felé, hogy még elalvásod előtt kéred se-
gítségüket, s rajtuk keresztül áldásomat álmodra. Az ártó szellemek álmod-
ban is tehetetlenek veled szemben mindaddig, amíg te ébrenlétedben nem 
akarsz velük kapcsolatba kerülni.
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Igaz, vannak olyan ijesztő álmok, amelyek az ébrenlét kellemetlen él-
ményeit jelenítik meg, és vannak olyanok, amelyek álomban már előre vetí-
tik  az elkövetkező napok különböző eseményeit,  különböző szimbólumok 
formájában. De aki szeret Engem, Jézust, az még akár a kivégzése előtt is jól 
tud aludni (Apcsel 12;6)!

3. Aki akarja, hogy szellemi vezetője legyen itt a Földön, annak lesz is! 
De arra ne számíts, hogy egyszer csak beállít hozzád valaki azzal, hogy ő úgy 
döntött, a te szellemi vezetőd akar lenni. Ha ez megtörténne, még akkor sem 
kellene őt elfogadnod, mert szellemi vezetőd csak az lehet a Földön, akit te 
választasz magadnak!

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

2854.
Kérdező: ROMLIK A LÁTÁSOM

Miért romlik látásom? 
HANG: "Kedves Barátom!

Mint te is tudod, a látás a tájékozódás egyik fontos eszköze. Amikor ez 
kezd romlani, akkor lelked arra figyelmeztet téged, hogy vagy mások irányí-
tására kell bíznod magadat (ez főleg az öregkor figyelmeztetése), vagy pedig 
várnod kell, és át kell vizsgálnod eddigi útjaidat, s kérni angyalaim további 
irányítását.

Legtöbb pszichikai eredetű betegség éppen attól válik súlyosabbá, hogy 
a tünetre teszitek a hangsúlyt, és nem a baj forrására.

Ha arra törekszel, hogy meglásd magadban azt a gazdagságot, amely az 
Én jelenlétem velejárója, akkor azért fog tisztulni kifelé történő látásod, mert 
az már nem is lesz olyan érdekes! 

A tudattalanotokban működő gyógyító erők nem a rájuk koncentráltság 
által tudnak a leghatékonyabban működni, hanem az ellazulás, a figyelemel-
terelés által. Ne arra koncentrálj tehát, hogy milyen jó lenne, ha jobban lát-
nál, hanem arra, hogy mi a teendőd most, a jelenlegi látásod birtokában. 

A szív sebeit nem a fantáziával felfokozott vágyaitok gyógyítják, ha-
nem a pillanatnyi lehetőségek helyes felmérése és kihasználása! A belső gyó-
gyulásnak ez az útja! A külső gyógyulás ennek lehet következménye. Aki 
ember, aki szellemi lény, annak tudnia kell, hogy minden, ami épít, buzdít, 
vigasztal, az belülről indul kifelé és nem kívülről befelé!

Megáldalak a BENSŐ TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
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2855.
Kérdező: KISEBBSÉGI KOMPLEXUSOM VAN

1. Alapproblémám a kisebbségi érzésem.
2. A dohányzásomat nem tudom kezelni.

HANG: "Drága Gyermekem! Egyetlenem!
1. Alapproblémád egy olyan hiúsági komplexus, amelyet valóban, bi-

zonyos értelemben, beléd neveltek. Igen. Beléd nevelték, hogy nem olyannak 
kell lenned, mint amilyen vagy. E kijelentés annyiban igaz, hogy senkinek 
sem kell olyannak lennie, mint amilyen, mivel mindannyian fejlődő lények 
vagytok, és ha nem a jelenhez cövekelitek le magatokat, akkor természetes, 
hogy változnotok kell. De a tejességhez lényegében hozzátartozik a JELEN! 
Csak az, aki bizonyos értelemben  gondtalanul el tudja fogadni a JELENT, 
remélheti, hogy megfelelően fog fejlődni a jövőben!

Neked tehát arra a jelenedre kell tenned a hangsúlyt, amelyben az Én, a 
te Jézusodnak EGYETLENJE vagy! A többi nem a te dolgod! Csak így tu-
dod hiúságod gyökerét kitépni! Sőt! Minél inkább azt tapasztalod, hogy má-
sok előtt lejáratódsz, annál nagyobb örömmel gondolhatsz arra, hogy a jelen-
ben EGYETLENEM vagy, és ezt az EGYETLENSÉGET nem csökkenti, ha-
nem erősíti, ha nem értékelnek téged megfelelően azok az emberek, akikben 
nem a szeretet él! Azok viszont, akiben él a szeretet, mindig fognak értékelni 
téged!

Ne is  akarj  megfelelni  a  VILÁG SZELLEMÉNEK! E SZELLEMET- 
tudva tudatlan - mindazok képviselik, akiknek erkölcsi elvárásai vannak má-
sokkal szemben. Én, Jézus, nem várok el tőletek semmit, ha csak azt nem, 
hogy boldogok legyetek. De ezt az ELVÁRÁST sem nevezném elvárásnak, 
hanem inkább így fogalmaznék: Szeretném, ha boldogok lennétek. Tudom, 
hogy csak és kizárólag csak úgy lehettek boldogok, ahogy azt Isten elgondol-
ta rólatok!

2. A dohányzással kapcsolatban tudnod kell,  hogy akkor, amikor rá-
szoktál  erre  a  megkötözöttségedre,  vétkeztél  saját  szabadságod  ellen.  De 
amióta ezt megbántad, már nem vagy Előttem, Jézusod előtt, kevésbé szere-
tetre méltó, mint azok, akik soha nem szoktak rá erre a megkötözöttségre. 
Okosan teszed, ha küzdesz ellene, de nem Miattam, hanem önmagad és azok 
miatt, akik szenvednek e megkötözöttségedtől.

                 Megáldalak SZÍVEM SZERETÉVEL és a 
                              BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
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2856.
Kérdező: VAN HAMIS MÉDIUM IS?

1. Egy médiumnak, amit ígért, nem jött be.
2. Nem tudom jól szeretni gyermekemet!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sok médium van a világon. Mindegyik médium azért médium, mert ki-
nyíltak a szellemvilág felé, és onnan információkat kapnak. Döntő viszont, 
hogy milyen szellemektől kapják az információikat. Tőlem,  Jézustól,  csak 
olyan információk  jönnek,  amelyek legalább magjukban megtalálhatók  az 
evangéliumokban. Én, Jézus, soha nem ígérek olyat senkinek, ami nem jön 
be.

Leányoddal kapcsolatban pedig azt  tudom ajánlani,  hogy valamelyik 
pedagógussal, pszichiáterrel beszéld meg teendődet, mert Én, Jézus, ritka ki-
vételektől eltekintve, nem tartom jónak, ha kihagytok bizonyos természetadta 
lehetőségeket. A szerepeket kiosztó Isten tervében azért vannak pszichológu-
sok, pedagógusok, hogy használjátok őket olyankor, amikor tudásukra, isme-
reteikre szükségetek van.

2. Szívedben van szeretet gyermeked iránt, de idegileg már nagyon el-
fáradtál e téren. Ez nem meglepő! Te a legjobbat akarod gyermekednek, s a 
szeretet pontosan ennyit jelent! Problémád inkább a hogyan-nal van. Ennek 
csiszolása olyan életfeladat, amelynek naponta kell újra és újra nekilátnod.

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

2857.
Kérdező: MIVEL KELL FOGLALKOZNOM?

1. Kell foglalkoznom a levelemben említett könyvekkel?
2. Mária által küldött segítőkérő sugallattal kell foglalkoznom?
3. Mi a véleményed rólam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ma nagyon sok könyv lát napvilágot, és ezek a könyvek sok okos 

gondolattal foglalkoznak. De úgy van ezekkel a könyvekkel is, mint az or-
vossággal, amely  csak megfelelő adagban és megfelelő feltételek mellett or-
vosság,  különben méreg.  „Megfelelő adagban és megfelelő  helyen” akkor 
van minden olyan könyv, amely a szellemi világgal foglalkozik, ha valaki is-
meri evangéliumaimat, és ezekhez méri az olvasottakat! Ez még a BIBLIÁ-
RA is vonatkozik!
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A könyvekre is áll a kijelentésem: Legyetek okosak, mint a kígyó, és 
óvakodjatok!

2. Anyám, Mária, engedélyt kapott arra, hogy figyelmeztessen és kér-
jen titeket. Ezért nagyon helyénvaló e kérdés: „Anyám, mit segítsek?!”

Amíg a zarándokhelyeken ez a mottó: „Anyám, segíts!”, addig a jelen 
korotok Mária-jelenéseinek lényegét nem értettétek meg. E jelenések azért 
vannak,  hogy feltegyétek magatoknak e  kérdést:  „Anyám,  mit  segítsek?!” 
Csak és kizárólag erre valók a mai Mária-jelenések!

3. Ha valóban érdekel az, hogy mi a véleményem rólad, akkor vállalj 
komoly reggeli  és  esti  imát.  Ha  saját  szavaiddal  elmondod  reggelenként, 
hogy mit és hogyan akarsz tenni az elinduló napon, ha esténként jelenlétem-
ben átgondolod azt, amit reggel megbeszéltél Velem, Jézussal, akkor tudni 
fogod, hogy mi a véleményem rólad.

Általánosságban nem adhatok véleményt rólad, mert minden jóra képes 
vagy Velem, Jézussal, és minden rosszra képes vagy Nélkülem!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2858.
Kérdező: GYÖTÖR A HONVÁGY!

1. Honvágy gyötör Erdély után.
2. Kiteljesedhet valaha életem?

HANG: "Drága Gyermekem!
Az égi honvágyat tükrözi a földi honvágy. Mielőtt megszülettél, azért 

születtél Erélybe, mert láttad, hogy ott tudod legjobban teljesíteni azt a kül-
detésedet, amelynek következtében megtörténhet benned az az újjászületés, 
amiről azt mondtam, hogy e nélkül nincs Mennyország senki számára (János 
3;3)!

Amikor valakiben állapotszerűen fáj szülőföldjének elhagyása, akkor 
tudnia kell, hogy akkor, amikor vállalta ezt az elhagyást, vétkezett! Ennek a 
véteknek jóvátételéhez nem feltétlenül szükséges visszamennie a szülőföld-
re, de igenis szükséges e lépéséért Istentől bocsánatot kérnie, és szükséges 
az, hogy bármilyen fájdalommal is jár, vállalja szeretetben és szeretetből a 
helytállást ott, ahol jelenleg él! Csak így remélheti, hogy saját testében újjá-
születve elnyeri az örök boldogságot!

2. Az előző pontban, már e második kérdésedre is megadtam a választ. 
Igen, mert nincs jóvátehetetlen lépés a Földön! Tehát mindenki számára van 
lehetőség arra, hogy kiteljesedjék, ha élő hittel,  nagy bizalommal és tiszta 

3014.



szeretettel vállalja azt a szeretetáldozatot, amit pillanatnyi körülményei elvár-
nak tőle. A földi élet soha senkinek nem lehet Mennyország sem Erdélyben, 
sem másutt! Csupán arról lehet szó,  hogy különböző helyeken, különböző 
okok miatt fáj valakinek a lelke!

Azt ajánlom tehát, hogy vállald a szeretet áldozatát, akár a földi élet el-
vesztéséig is, ott, ahol élsz, egyetértésben férjeddel, családoddal.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

2859.
Kérdező: HIÁBA SZERETEK VALAKIT NAGYON

 Nem akar teljesen elfogadni az, akit nagyon szeretek.
HANG: " Drága Gyermekem!

Vannak olyan alapigazságok, amelyeket nem lehet sem kikerülni, sem 
megváltoztatni. Az egyik ilyen alapigazság az, hogy bár mindenki tud hatni a 
másik emberre, ha akar, de ennek következménye a másik ember benső vilá-
gától függ! Ez annyira igaz, hogy még az Isten sem tud hatni másképpen sen-
kire, csak annyira, amennyire az illető akarja, engedi.

A másik ilyen alapigazság a következő: A világon senkinek sem függ a 
boldogsága a másik embertől. Nem, mert Isten volt olyan bölcs a teremtés 
hajnalán, hogy minden embert, minden szellemi lényt Önmagára teremtett! 
Benne senki nem csalódhat! Viszont nemcsak ki van téve a csalódásnak, ha-
nem feltétlenül és szükségszerűen csalódik az, aki nem Istentől várja életé-
nek boldog beteljesülését már itt a Földön! Ez semmiképpen sem zárja ki azt, 
hogy segítenetek kell egymást abban, ami Istenhez egyértelműbben közelebb 
vezet benneteket, s egymást is segítsétek és elégítsétek ki, amennyire erre ké-
pesek vagytok! De igenis kizárja azt, hogy boldogtalanná válhasson egy em-
ber egy másik ember miatt! Minden ember csak az által válhat boldogtalan-
ná, ha nem Isten az ő számára az abszolút első!

Ha lehetséges lenne, hogy egy szellemi lény boldogtalanná váljon egy 
másik szellemi lény miatt,  akkor Isten lenne a legboldogtalanabb szellemi 
lény a világon. Márpedig tudott dolog, hogy Istennél boldogabb lény nem lé-
tezhet.  Ebből az is logikusan következik, hogy csak Istenben lehet boldog 
minden szellemi lény, mivel mindenki Istenre teremtődött!

Mindaddig, amíg úgy gondolod, hogy annak megváltozása, akit annyira 
szeretsz, teszi lehetővé a te boldog beteljesülésedet, óriási tévedésben vagy! 
Tudom,  hogyha hitben nem fogadod el,  akkor mindaddig hiába mondom, 
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ameddig ezt meg nem tapasztalod, s azt is tudom, hogy meg fogod tapasztal-
ni, ha nagyon akarod. De azt is tudom, hogy nagyon fogsz csalódni!

Drága Gyermekem!  Számodra  nem elég,  hogy megértselek.  Nagyon 
fontos lenne, ha te is igyekeznél megérteni Engem, a te Jézusodat!

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

2860.
Kérdező: ÉLETSORSUNK ALAKÍTÁSÁRÓL

Gyermekünk állapotáról és saját küldetésünkről kérdezünk.
HANG: "Drága, drága Gyermekeim!

Amíg  médiumom  hallgatta  kazettátokat,  gyakran  kellett  könnyeivel 
küzdenie, mivel ő is ember, érző ember.

Én, Jézus, aki bár tökéletes ember és tökéletes Isten is vagyok, szintén 
úgy szemléllek benneteket,  mint  valóságos ember,  de istenségemet,  éppen 
miattatok, már nem tudom Magamon kívül helyezni. Így hát, nemcsak mint 
ember, hanem úgy, mint Isten is mondom azt, amit mondok!

Külön-külön saját életetekről és külön gyermeketek életéről kell szól-
nom pár szót.

A saját életetekkel kapcsolatban tudnotok kell, hogy nem a földi szüle-
tésetekkel kezdődött életetek! Nektek is vállalnotok kellett egy olyan életsor-
sot, amely olyan életgörcsöket cipel magán, melyek csak Általam, Velem és 
Bennem oldódnak fel.

Az a szívós ragaszkodás, amelyet a kínai orvosnővel kapcsolatban ta-
núsítottatok,  azt  igazolja,  hogy hűségesek akartok lenni meggyőződésetek-
hez. De ez a meggyőződés egyáltalán nem biztos, hogy azonos az Én, a ti Jé-
zusotok meggyőződésével! Ezért is csalódtatok ebben az orvosban! Ez gya-
korlatban annyit jelent, hogy a megtérést, tehát az Engem-elfogadást, vagyis 
Jézus elfogadását, semmi meg nem előzheti, semmi nem pótolhatja!

Ti valóban, mint a tengercsepp a tengerben, kapcsolatban álltok a VI-
LÁGMINDENSÉGGEL,  a  nagy  Univerzummal,  s  rendelkezésetekre  áll 
mindaz, amit KIMERÍTHETETLEN SZERETETENERGIÁNAK neveztek. 
- Ez nem más, mint maga az Isten! – 

De a földi élet nem arra való, hogy ezt a kimeríthetetlen szeretet-ener-
giát a mulandó, szinte nevetségesen rövid ideig tartó testi egészségre kon-
centráljátok, mintha ez lenne a CÉL, Isten pedig az eszköz.

Nem! Isten a CÉL, és minden más eszköz arra, hogy Én, Jézus, egyre 
tisztultabban, egyre egyértelműbben tudjak bennetek, mint ÚT, élni! Vagyis 
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a nemártás, megbocsátás, segítés szent háromsága az, amivel azt a rövid időt 
ki kell töltenetek, ami a földi életet jelenti. Így kell naponta egyre közelebb 
kerülnötök ahhoz a pillanathoz, amely pillanat átvált a színről színre látásra. 
Amíg azt tartjátok a CSÚCSNAK, hogy gyermeketek egy mulandó egészsé-
get kapjon, amely óriási felelősséget is rak vállaira, addig nem tudjuk megér-
teni egymást. Nem egészségre születtetek a Földre, hanem szeretetre!

2. Most gyermeketekről szólok pár szót.
Az ő élete sem mostani földi születésével kezdődött! Ő is hozott magá-

val egy olyan sorsvonalat, amelynek alapján lehetővé vált számára lelkének 
további fejlődése. Az a röpke pillanat, amelyet ti földi életnek neveztek, nem 
a testi gyógyulás által teljesedik be Szándékom, a ti Jézusotok szándéka sze-
rint, hanem azáltal, hogy felvállaltok Engem, Jézust, abban az életállapotban, 
amelyben vagytok! Ennek lehet következménye a testi gyógyulás is, de ez 
egyáltalán nem érinti a lényeget, mert a Földön minden egészség csupán idő-
szakos. 

Újra mondom tehát, nem egészségre teremtődtetek, hanem szeretetre! 
Az viszont egészen biztos, hogy aki szeret, az egyre egészségesebbé válik. 
Ez akkor is igaz, ha a testi fogyatékossága nem szűnik meg.

Nagy tévedésben van az, aki úgy gondolja, hogy minél egészségesebb 
testileg valaki, annál jobban tud szeretetben fejlődni. Nem. Egy zongoramű-
vészt nem a rendelkezésére álló zongora teszi művésszé. Ő egy elhangolódott 
zongora mellett is művész, csupán e művészetét nem tudja kifelé érvényre 
juttatni! Így van a lélek a beteg testtel kapcsolatban!

Összefoglalom tehát az eddigieket.
Mindannyian olyan sorsvonalat  hoztatok magatokkal születésetekkor, 

amelyben át kell alakítanotok gondolkodásotokat aszerint, ahogy Én, Jézus, 
ezt elmondtam és bemutattam nektek az evangéliumaimban.

A szeretetben való növekedést akadályozó megkötözöttségeiket - ezek 
egyik legnagyobbja a vérségi megkötözöttség - törekednetek kell leoldanotok 
magatokról azzal a biztos meggyőződéssel, hogy nem mulandó egészségre, 
hanem soha véget nem érő szeretésre vagytok teremtve.

A legnagyobb jót nem akkor teszitek egymásnak, ha mulandó értékeket 
- ilyen az egészség is - állítotok CÉL-ként magatok elé, hanem Engem, Jé-
zust!

Aki Engem, Jézust, befogad az életébe, az naponta foglalkozik evangé-
liumaimmal, tehát tanításommal, és a gyakorlatban soha nem akar senkinek 
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ártani,  mindig mindenkinek meg akar bocsátani,  és segíteni akar ott,  ahol 
erre lehetőséget kap.

Ha elfogadjátok szavaimat, akkor mindannyian egy örökkévalóságon át 
boldogságban fogtok élni egymással és Velem, Jézussal, abban az Istenben, 
aki maga a SZERETET!

Megáldalak benneteket SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2861.
Kérdező: KISEBBSÉGI ÉRZÉSTŐL SZENVEDEK

Erős bennem a kisebbségi érzés.
HANG: "Drága Gyermekem!
Egy olyan helytelen hiúsági görcs van benned, amelyet  rajtad kívül  senki 
nem tud feloldani. Többször és nagyon komolyan át kellene élned, hogy te se 
jobb, se rosszabb nem leszel attól, amit az emberek rólad gondolnak. Amíg 
az emberek elvárásainak akarsz  eleget  tenni,  addig Én,  Jézus,  nem tudok 
megfelelő helyre kerülni a szívedben.
A szíved szeme a hited! Ha jobban rányitod szíved szemét arra, hogy nem az 
a lényeg, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy, akkor oldódni fog 
benned ez a görcs.
Nincs a világon olyan közösség, nincsenek olyan emberek, akik között ne 
lenne  kisebbségi  érzésed  mindaddig,  amíg  ezt  magadban  fel  nem oldod!

Adj  hálát,  hogy olyan  körülmények  között  élsz,  amelyek  leleplezik 
benned azt, hogy mennyire nem a lényegre teszed életedben a hangsúlyt. A 
Lényeg Én, Jézus, vagyok!

Ha megaláztatás ér, akkor még jobban kell hálálkodnod, mert tanítá-
som világosan elmondta nektek, hogy aki magát megalázza,  azt fel fogják 
magasztalni. De aki arra törekszik, hogy felmagasztalják, azt feltétlenül meg-
aláztatások fogják érni.

Neked nem olyan különleges emberekre van szükséged, akik kisebbsé-
gi érzésedet kielégítik  különböző dicsérő szavakkal,  hanem Rám, Jézusra, 
van szükséged. Vagy inkább így mondom: Arra van szükséged, hogy Engem, 
Jézust,  vegyél  észre  magadban,  és gyakran adj  hálát  azért,  mert  te  az  Én 
egyetlenem vagy!
             Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!

*******************************************************
2862.
Kérdező: KÉT ÁLMOMRÓL
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1. Két álomról kérdezem a HANG-ot.
2. Rövidlátó vagyok. Javulhat ez?
3. Jézus képe látható a fehér falon, ha negatívját nézzük?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az első álmod, amelyben vízzel kerülsz kapcsolatba, azt tudatja ve-

led, hogy rendszeres benső tisztulásra szorulsz. Ehhez a tisztuláshoz minden 
rendelkezésedre áll, de neked vállalnod kell, hogy elmerülj benne! Nem elég 
a felszín, nem elég a látszat! Fontos az elmélyedés!

A másik álmod,  amelyben olyan kaput láttál,  amelyen Mária alakját 
vélted látni, azt akarja tudatni veled, hogy az ég angyalai, élükön Máriával, 
számodra a Mennyország ajtaját jelenik. Nemcsak arról van szó, hogy egye-
dül nem vagy elég magadnak, hanem arról is, hogy ŐK szinte állapotszerűen 
hatnak rád, és erősítik benned azt az égi honvágyat, amely hatására a földi 
életednek is megfelelő értelmet tudsz adni.

Hidd el, az emberek általában nagyon sok fölösleges dologgal foglal-
koznak, s nagy kegyelemnek kell tartanotok, ha az égiek segítségére felfi-
gyelhettek.

2. A rövidlátás akkor is javulhat, ha karmikus. A javulás legbiztosabb 
útja az, ha valaki megelégszik a benső, a lélek világában működő angyalok 
irányításával. Ha ők tapasztalhatják, hogy bíztok bennük, akkor segíthetnek 
abban is, hogy a külső tájékozódásotok javuljon. De a fontos a belső látás!

3. Az a bizonyos jézusi arc, ami megjelenik a falon olyankor, amikor 
egy bizonyos pontra koncentráltan figyelsz, nem rendkívüli, és nem csoda. 
Ez a külső látásmechanizmusnak természetes velejárója. Arra mindenképpen 
jó, hogy Rám, Jézusra, irányítsa gondolataitokat. De az, aki megreked csupán 
e mechanizmus érdekességénél, ettől nem lesz lelkileg gazdagabb.

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

2863.
Kérdező: SZEXUALITÁSRÓL ÉS MÁSOKRÓL

1. A házasság előtti nemi élet a felelősség hiánya miatt bűn?
2. Tanáraimról, tanítóimról kérdezem a HANG-ot.
3. Hogyan kell ezt érteni: "Szeress, és tégy, amit akarsz!"

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A házasság előtti szexualitásban többről van szó, mint felelősség hiányá-
ról. Bár természetesen arról is. A házasság előtti szexuális élet olyan fegyel-
mezetlenségről, olyan önuralomhiányról ad hiteles bizonyítékot, amely a pil-
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lanatnyi testi élvezetet fontosabbnak tartja, mint a másik személyiségét, tehát 
az önzésnek olyan megnyilvánulása, amely egész életre szóló nyomot hagy-
hat a partnerek lelkében. Ha nem így lenne, akkor nem kellene titkolni. Ott 
viszont, ahol már az intimitását sem veszik komolyan, nem is emberi szexua-
litásról, hanem állati párzásról van szó. Gondolj csak azokra a gátlástalan, 
nyilvános  csókolózásokra,  amelyek messze  túl  vannak a  jó  ízlés  határán. 
Nincs olyan anya, akit ilyen pózban szeretne látni gyermeke, nincs olyan le-
ány, akit ilyen pózban szeretne látni az édesanyja.
Az emberi természet ellen vét az, aki már akkor elindítja egy folyó folyását, 
mielőtt a medret kiépítette volna! Az emberi természet és az emberben lévő 
állati természet nem ismeri a kompromisszumot. Vagy az egyik uralkodik a 
másokon, vagy a másik az egyiken!
Legyetek fegyelmezettek,  mert  semmi  sincs elrejtve,  ami  ki  ne tudódnék! 
Tudnod kell, hogy ma azzal dicsekszik sok ember, amit szégyellnie kellene 
(paráznaság), és azt szégyelli, ami dicsőségére válna (jézusi tanúságtevés)! 
 2. Semmiképpen nem mondok véleményt senkiről, semmiképpen nem 
adok ki senkit senkinek, hacsak nem önmagát akarja valaki jobban megis-
merni. De az ilyen embernek is inkább a megismerés útját mondom el, ame-
lyet neki kell végigjárnia. Különben is, változékonyak vagytok. A ma megál-
lapításai rólatok, nem biztos, hogy holnap még érvényben lesznek!

3. Szeretni annyit jelent, mint azt a jót akarni másnak, amit Én, Jézus, 
elmondtam és bemutattam nektek. Ez a szándék már önmagában képtelen el-
viselni szeretetlen, önző eszközök használatát!

Ha tehát valaki azzal a szeretettel akar szeretni valakit, amely szeretet 
az Én szeretetem benne, az csak olyan "bármit" tehet ilyenkor, ami Velem 
harmóniában van!

                Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2864.
Kérdező: MI A TERVE ISTENNEK VELEM? 

1. Nem tudok mit kezdeni életemmel.
2. Mi a konkrét feladatom?
3. Lesz-e valaha társam, akivel boldog lehetek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt írod leveledben, hogy általánosságban te is tudod, mit kell ten-

ned, de ez az általánosság nem elégít ki. Ez tehát azt jelenti, hogy bár tudod, 
hogy a szeretetben kell növekedned, de azt már nem vállalod, hogy felelőssé-
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get is végy magadra. Úgy gondolod, hogy Én, Jézus, vállaljak felelősséget 
döntéseidért.

Drága Gyermekem! Ez az engedelmeskedtetés Nálam, Jézusnál, nem 
megy! Én, Jézus, is csak Magamért vállaltam felelősséget, amikor emberként 
közöttetek éltem, de értetek nem! És ez így lesz az idők végezetéig!

2. Ha te reggel időt adsz magadnak arra, hogy elgondolkodj az elinduló 
napodon, s használva a józan eszed mellett azt a bölcsességet is, amit napon-
ta biztosít számodra a Szentlélek, ha igénybe veszed angyalaim segítségét, és 
úgy indítod el napodat, mintha az lenne földi életed utolsó napja (az is, mivel 
megismételhetetlen!), akkor nem kérnél konkrétumot, mert ott látnád magad 
előtt azt.

Ha azt  mondod,  hogy nem tudsz mit  kezdeni életeddel,  akkor ezzel 
burkoltan azt is mondod, hogy nem tudsz mit kezdeni eszeddel, szíveddel. 
Hát eszeddel gondolkodni kell, szíveddel pedig szeretni.

Miről kell gondolkodnod? Hát Rólam, Jézusról, kettőnk kapcsolatáról. 
El kell kezdened olvasni olyan könyveket, amelyeknek tartalmát másokkal 
meg tudod beszélni. Meg kell keresned azokat, akikkel szót tudsz érteni. Ha 
csak egy olyan ismerőst találsz, akivel el tudsz beszélgetni, Én, Jézus, már 
ott vagyok közöttetek (Máté 18;20)!

Ha Velem gondolkodsz,  akkor  feltétlenül  meg fogod látni  azokat  a 
konkrét feladatokat, amelyek rád várnak!

3. Soha nem lesz olyan társad, akivel boldog tudnál lenni! Legalábbis 
azt a boldogságot, amire szíved vágyakozik, nem tudod megtalálni senkiben 
a világon! Nem, mert Isten mindenkit arra teremtett, hogy minden ember a 
saját lelkében tanulja meg meglátni a boldogító Istent! Isten minden szellemi 
teremtményében csak boldogító módon tud jelen lenni! A boldogság tehát el-
sősorban LÁTÁS kérdése!

Mindenki  azért  született  a  Földre,  hogy önmagán belül  felismerje  a 
boldogító  Istent.  Ha ez  megtörtént,  akkor  megtörténik  az  az  újjászületés, 
amelyről azt mondtam, hogy ez feltétlen feltétele annak, hogy valaki az örök 
boldogság megélője legyen (János 3;3)!

Megáldalak a BOLDOGÍTÓ LÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2865.
Kérdező: MAGAMON ÉS MÁSOKON SZERETNÉK SEGÍTENI!

1. Nem tudom állandósítani szívemben Jézus jelenlétének élményét.
2. Alkoholista férjemen tudok-e segíteni?
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3. Idős szüleim békétlenségén tudok-e segíteni?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Az élmények nem konzerválhatók! Ha már volt tapasztalatod arról, 
hogy benned élek, akkor a továbbiakban ezt hittel kell tovább éltetned ma-
gadban!

Ami egyszer megtörtént, azt igazán nem nehéz később elhinned, hogy 
megtörtént. Így a hited viszi tovább benned azt az erőt, amely a tapasztalat 
területén elhomályosulhat ugyan, de hitben mindig felerősíthető!

Én, Jézus, soha nem kérek olyan hitet tőletek, amelyet bizonyos tapasz-
talatok alá ne támasztanának. Ilyen hitet csak evilági hatalmasságok kérnek 
tőletek engedelmeskedtetés címén.

Miután  már  volt  megtapasztalásod,  higgy abban,  hogy benned élek! 
Higgy, függetlenül attól, hogy mit érzel!

2. Alkoholista férjeddel kapcsolatban megadok egy címet, mellyel kap-
csolatba tudsz lépni. Ha férjedet is kapcsolatba tudod hozni ezzel a címmel, 
akkor te megnyerted a csatát férjed érdekében is! Ha nem, akkor is mondha-
tod, hogy megtettél mindent, amit megtehettél az ő érdekében, tehát szíved-
ben átélheted az Én, a te Jézusod békéjét! Íme a cím: Halász Endre: 2111. 
Szada; R.K. Plébánia.

3. Lélekben szabaddá kell válnod idős szüleidtől. Ez azt jelenti, hogy 
meg kell tanulnod feladatokban gondolkodni velük kapcsolatban. Tehát nem 
arra kell  törekedned, hogy az ő kívánságaikat teljesítsd,  hanem arra, hogy 
szíved békéjét megőrizd még akkor is, ha ők békétlenek.

Számodra  nem lehet a legfontosabb az ő lelkük békéje! Ez az ő szá-
mukra kell hogy a legfontosabb legyen! Neked meg kell tanulnod, hogy sen-
kinek  a  benső békéje  nem függhet  mások cselekedeteitől,  magatartásától! 
Amíg ez nem világosodik meg előtted, addig nem tudok megfelelő segítséget 
nyújtani neked!
                        Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!

*******************************************************
2866.
Kérdező: VESZÉLYBEN VAGYOK?

1. Kérem Jézus szerető bocsánatát!
2. Nem sodortam-e veszélybe életemet a sok információ által?
3. A tibeti lámák lelki gyakorlatáról és Bossis Gabrielláról.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Te azzal, hogy Nekem, a te Jézusodnak kedvében jársz, így az egész 
Mennyországnak öröme vagy! Ezt jó, ha tudod!

2. Kétségtelen, hogy a szellemi táplálékokkal csakúgy, mint a testi táp-
lálékokkal vigyáznotok kell. Nem mindegy, hogy mivel lakik jól valaki. A 
kettő között mégis a nagy különbség az, hogy a szellemi táplálékok megvá-
lasztásánál a döntő a szándék!

3. A tibeti  lámák gyakorlatáról és kedves gyermekem által  közzétett 
gondolatokról is azt tudom mondani, mint általában minden olyan "eszköz-
ről", amely lehetőség számotokra a szeretetben való növekedésre. Ez pedig 
így hangzik: Mindent vizsgáljatok meg, s amit az evangéliumaimmal meg-
egyezőnek, alátámaszthatónak találtok, azt tartsátok meg. Igen, mert az evan-
géliumaimban Én, Jézus, mindent átadtam nektek. Részben kibontva, rész-
ben magjában. Így azok, akik vállalják azt, hogy átalakítják gondolkodásu-
kat, szükségszerűen vállalják azt is, hogy gondolkodjanak. Aki pedig gondol-
kodik, az mérlegel! Aki mérlegel, annak van erkölcsi mérlege. Akinek pedig 
van erkölcsi mérlege, tehát "karbantartott" lelkiismerete, az feltétlenül le tud-
ja olvasni az erkölcsi súlyát annak, amit erre a mérlegre tett.

                Nagyon szeretlek, és megáldalak a
                TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2867.
Kérdező: SZERETNÉK SZABADDÁ VÁLNI!

Nem tudok megkötözöttségeimtől szabadulni.
HANG: "Drága Gyermekem!

Kétségtelen, hogy olyan görcsöket hoztál magaddal a Földre, amelyek 
átlagon felüli problémává nőtték ki magukat életedben. De tudnod kell, hogy 
Isten plusz egy fő mindig abszolút többség! 
Tehát te a Győztes oldalán állsz akkor is,  ha a "felszínen" lévő botlásaid, 
mint  a tengeren fodrozódó hullámok,  gyakran megzavarják lelked nyugal-
mát. Lenn a mélyben benned élek, és türelmesen várom, hogy elmélyülj Ben-
nem!

Emberi  kapcsolataid  hűtlenségeit  neked kell  felszámolnod,  mivel  te 
hoztad össze. A kábítószer miatt már ne nyugtalankodj, mert akkor, amikor 
odaadtad másnak, kétségtelen, hogy rosszat tettél, de ha ezt már megbántad, 
márpedig megbántad, akkor tovább már ne legyen bűntudatod, mert azt, aki 
kábítós, meg tudnám szabadítani, ha Engem elfogadna Urának, Megszabadí-
tójának. Senki nem felel mások bűnéért, csak a magáéért!
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Az Én, a te Jézusod szeretete irántad sokkal nagyobb, mint az az erő, 
amely el  akar  téríteni  téged  Tőlem!  Tudnod kell,  hogy csak  addig leszel 
nyugtalan, boldogtalan, ameddig át nem éled egyre jobban Szeretetemnek, a 
te Jézusod szeretetének, erejét, mely mindenkor rendelkezésedre áll.

Sorsodat nemcsak te, de Én, Jézus, is a kezemben tartom, és semmi 
áron nem akarlak elengedni! Nagyon bízom abban, hogy részesedni akarsz 
győzelmemben, amelyet érted is megharcoltam!
                         Nagyon szeretlek, és megáldalak 
           SZÍVEM SZERETETÉVEL és a HŰSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2868.
Kérdező: SZÓLJ, URAM, HALLGAT A TE SZOLGÁD!

Uram! Ismered gondjaimat. Kérlek, szólj hozzám!
HANG: "Drága Gyermekem!

Már születésed előtt ismertelek, és a szívembe írtalak! Ez számodra azt 
jelenti, hogy nemcsak benned élek boldogító módon, mint minden szellemi 
teremtményemben, hanem annyira speciális módon, mint senki másban!

Az a keret, amelyet Értem vállaltál, minden gondja és nehézsége elle-
nére is, csak segítheti benned azt, hogy Velem, aki a szívedben élek, meg-
oszd szenvedéseidet, és fogadd el az Én örömömet! Mert ez az Én vágyam, 
kívánságom!

Ne magadon kívül keresd a megoldást, mert körülötted inkább a pokol 
érzékelhető, mint a Mennyország! Értsd meg és hidd el: BENNED ÉLEK! 
Az Én erőm, a te erőd is! Arra törekedj, hogy mások jussanak általad kettőről 
háromra örömben, békében, erőben, vigasztalásban, szeretetben. Amennyire 
el tudod felejteni magadat, amennyire másokért tudsz élni, annyira vagyok 
Én, a te Jézusod, képes arra, hogy együtt éljek veled!   

Ne feledd:  EGYETLENEM vagy! Te az örökkévalóságnak, a FÉNY-
NEK a gyermeke vagy! Ezért fontosnak gondolom, hogy minden este tedd 
fel magadnak e kérdést: "Jézusom! Ki örült ma nekem?!" Hidd el, hogyha 
valaki neked örült, abban Én, Jézus, örültem neked!

Médiumommal nem találkoztál. Nem baj. Velem, a te Jézusoddal, bár-
mikor találkozhatsz,  mert  soha nem tágítok mellőled.  Engedd, hogy olyan 
gondolatok merüljenek föl benned, amik építenek, buzdítanak és vigasztal-
nak téged. E gondolatok mindig Tőlem valók! De kitalálni az ilyen gondola-
tokat neked kell, mert Én, Jézus, nagyon tisztelem szabadságodat, és ez gon-
dolataidra is vonatkozik!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2869.
Kérdező: ISTENBEN AKAROK ÉLNI!

Szeretnék Istennek tetszően élni és gyermekeimet felnevelni.
HANG: "Drága Gyermekem!

Két vágyadat hoztad Elém. Az első alatt te is tudod, hogy mit kell érte-
ned. Tudod, hogy együtt kell lennünk mindig. Ez azt jelenti, hogy te Általam, 
Velem és Bennem élsz, és Én, Jézus, általad, veled és benned élek. Ha reggel 
felajánlod magadat Nekem, ha kéred angyalaim támogatását, akkor áldásom-
ba öltözötten éled életedet.

A második vágyad alatt te sem és Én sem tudom, hogy mit kell érteni. 
Azért nem tudjuk, mert e kijelentés "gyermekeimet felnevelni", annyira álta-
lános, hogy nem lehet gyakorlatilag "megfogni"!

Egyáltalán e szó "nevelni", csak önnevelésre alkalmazható. Gyermeke-
idnek sok mindent elmondhatsz, sok jó tanácsot adhatsz, de erkölcsi neve-
lést, tehát azt, hogy azt lássák és fogadják el belülről jónak, amit te mondasz, 
ezt nem tudod megtenni.

Te csak addig vagy az anyjuk, amíg joggal belőled élhetnek. Utána már 
lejárt anyai szereped, s neked tovább is arra az egyetlen vágyadra kell kon-
centrálnod, hogy Istennek tetszően élj!

Hidd el, ez az egyetlen vágy, amiért élned kell, és emellett sem most, 
sem a jövőben nem lehet egy másik! Csak így tudod megőrizni szíved nyu-
galmát, és így teszed a legjobbat gyermekeidnek is!
  Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL"!

*******************************************************
2870.
Kérdező: SOK BAJ VAN GYERMEKEMMEL

1. Gyermekem kisebbségi érzéssel küzd.
2. Gyermekem állandóan náthás.

HANG: "Drága Gyermekem!
Először rólad kell szólnom pár szót. Te, bár tudod, hogy gyermeked 

már nagylány, mégis úgy gondolod, hogy gyerek! Szinte képtelen vagy helyet 
biztosítani neki arra, hogy felelős személy legyen. Úgy gondolod, hogy az ő 
élete a te kezedben van, és azok a tünetek, amelyeket felfedezel rajta, csak ál-
talad szüntethetők meg. Nélküled semmiképpen! Ez nem így van.
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Te magaddal hoztál egy olyan önértékelést, amely jelenleg abban mutatkozik 
meg,  hogy leányod  életének  megoldását  is  magadból  kiindulva  képzeled 
megoldani. Mindaddig, amíg nem vállalod a gondolkodás-átalakítást, érdem-
ben nem tudok hozzáférni lelkedhez.

Ahhoz, hogy vállald a gondolkodás-átalakítást, olvasnod kell evangéli-
umaimat a Bibliából. Tehát nem az egész Bibliát mondottam, hanem kifeje-
zetten az evangéliumaimat. Ezekben mondom el tanításomat, s ezekben talá-
lod meg életem főbb mozzanatait, amelyek tanúságul szolgálnak neked is és 
az egész világnak!

Leányod elsősorban az Én, a te Jézusod leánya! Isten mindenkit Önma-
gára teremtett,  tehát leányodat is! Leányodnak is Velem, Jézussal,  kell élő 
kapcsolatba kerülnie!

Sem kisebbségi érzését,  sem allergiáját  nem képes leoldani  magáról 
Nélkülem!

Leányod is és te is Nélkülem SEMMIK vagytok! Sőt! Rosszabbak, si-
lányabbak, mint a semmik! De Általam, Velem és Bennem MINDEN vagy-
tok!

Leányod tehát akkor jár a legjobban, ha le tudsz oldódni róla. Ennek a 
leoldódásnak már a gyermek születésével el kellene kezdődnie! Ez a leoldó-
dás abban nyilvánul meg, hogy a szülő látva gyermeke szabadságának hatá-
rát, sem át nem lépi azt, sem nem engedi, hogy a gyermek azt átlépje. E sza-
badsághatár egyre tágul! Sajnos sok szülő ezt nem képes felmérni helyesen, s 
így önmagának és gyermekének egyaránt gyakran kárára van!

Többször említed leveledben, hogy leányod még gyerek. Tévedésben 
vagy! Ő olyan felelős személy, aki tud vétkezni, és tud jót cselekedni. Senki 
nem élheti meg őhelyette az ő életét!

Mindkettőtöket mérhetetlenül szeretlek, de nem együtt, hanem külön-
külön! Nagyon szeretném, ha megértenél! Nem Magam miatt, hanem maga-
tok miatt!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2871.
Kérdező: ADJ, URAM,  BÖLCSESSÉGET!

1. Hogyan induljak el? Hogyan szabaduljak adósságaimtól?
2. Gyermekeimmel, férjemmel milyen álláspontom legyen?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Higgadtság, nyugodtság! Nincs szó a világ összedőléséről! A te vilá-
god összedőléséről sincs szó! Amikor valaki átadja magát kontroll nélkül a 
jövője elgondolásának, akkor inkább kap szerepet a fantázia,  mint a józan 
ész. Azt sem tudod, hogy a holnapot megéred-e! Hidd el! Bőven elég a má-
nak a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról (Máté 6;34)! De érde-
mes elolvasnod az előtte lévőket is!

Minden problémával nem egyszerre és gyorsan, hanem darabjaira szed-
ve és nyugodtan lehet csak végezni. Sem a menekülés, sem az azonnali és 
mindent elrendezés nem vezet sehová!

Kétségtelen, hogy mindenkinek felelnie kell, és magára kell vállalnia 
döntéseinek, tetteinek következményét. A Földön az emberi  élet ilyen! De 
az, aki tudja, hogy Én, Jézus, benne élek, az azt is tudja, hogy érte élek ben-
ne, tehát feltétlenül javára fogom fordítani még botlásait, butaságait is! Az 
elcsüggedésre tehát az enyéimnek soha nincs oka!

Akkor vagy az Enyém, ha Velem indulsz el  reggelenként  utadra, és 
napközben is többször eszedbe jutok! Este pedig, Én, a te Jézusod az, akitől 
kéred magad számára az éjszakai nyugalmat.

2. Férjeddel, gyermekeiddel olyan legyen az álláspontod, amilyet ők ja-
vasolnak neked! Csak annak van gyakorlatilag értelme, amit meg tudsz be-
szélni velük, amiről meg tudod szerezni az ő elgondolásaikat. Minden embe-
ri, sőt még az Istennel való kapcsolatotok is akkor életszerű, ha nem egyolda-
lú! Légy alázatos, és megtalálod szíved nyugalmát!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

2872.
Kérdező: IZGAT A JÖVŐ!

Egyre izgatóbb számomra a jövőm!
HANG: "Kedves Barátom!

Azért vagy gondolkodó ember, hogy tudd felmérni azt az utat, amely 
még a látóhatáron belül előtted áll. Azon túl már inkább fantáziálás, semmint 
gondolkodás, foglalkozni a jövőddel.

Boldog ember az, aki komolyan meg tudja szívlelni Máté 6;34-et és az 
előtte olvashatókat. Igen, mert a biztos jelen benső békéje nem függhet a bi-
zonytalan jövőtől. Arról pedig, hogy jövőd mennyire bizonytalan, nem kell 
külön előadást tartanom. Azt sem tudod, hogy a holnapot megéled-e!
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Légy továbbra is józan és megfontolt! Hidd el, hogy Én, Jézus, veled 
vagyok, és érted vagyok veled, benned! Ennél többet és jobbat nem kíván-
hatsz! Ennél több és jobb nincs is!

                 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!” 
*******************************************************

2873.
Kérdező: TESTVÉREMRŐL, MAGAMRÓL, NAGYANYÁMRÓL

1. Meggyógyul-e valaha testvérem?
2. Magamról és nagyanyámról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki nem akarja használni az eszét, az szükségszerűen bódulatot ke-

res. Amíg valaki józan, addig tudja azt, hogy a földi élet poklát nagyon nehéz 
józanul  elviselni.  Ezt  még felfokozza az a fantáziálás,  amelyre különösen 
hajlamos az, aki a szembesülés helyett inkább menekülni akar. A megoldást 
el lehet mondani egyszerűen is és komplikáltan is. Egyszerűen egy hangzik: 
Isten boldogító módon él szellemi teremtményeiben, tehát abban is, aki a bó-
dulatot keresi. Komplikáltan így hangzik: Lásd meg magadban a téged bol-
dogítani akaró Istent! Ez azért tűnik komplikáltnak, mert nem csupán egy ki-
jelentést  tartalmaz,  hanem ellentmondást  nem tűrően feladatot,  egy életre 
szóló feladatot ad!

Előbb-utóbb mindenki meggyógyul. Mondhatom tehát, hogy ez csupán 
idő kérdése. De ez az idő évezredeket is jelenthet!

Neked feladatod az, hogy imáiddal olyan energiát sugározz testvéred 
felé, amely rövidíteni tudja az előbb említett időt!

2.  Amíg arra  törekszel,  hogy a  jelen körülményeiddel  megelégedve, 
tudd a szolgáló szeretet áldozatos útját járni, addig a FÉNY gyermeke vagy, 
és Én, Jézus, jól tudok világítani másoknak is általad!

3. Nagyanyád szenvedései is alkalmul szolgálnak számára ahhoz, hogy 
nagyobb hatékonysággal készüljön a Velem, a te Jézusoddal, és természete-
sen az ő Jézusával való találkozásra. Én, Jézus, nagyon várom e találkozást 
veletek!

Fontosnak tartom felhívni a figyelmedet arra, hogy ne féljetek a halál-
tól, s ne éljétek át tragédiának! Csak az tud tanúságot tenni az örök életről, 
aki hisz Bennem. De annak kell is tanúságot tenni arról a boldog országról, 
ahol várlak benneteket!

            Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 
*******************************************************

3028.



2874.
Kérdező: ELFOGADOM ISTEN AKARATÁT!

Férjem élete, halála Isten akarata számomra is?
HANG: "Drága Gyermekem!

A halál ura Én, Jézus, vagyok! Én, Jézus, legyőztem a halált, s így soha 
nem fejeződhet be senkinek az élete olyankor, amikor számára ez ne lenne a 
legalkalmasabb arra, hogy a legoptimálisabb helyzetbe kerüljön.

Valakinek a halála mindig próbatétel és leleplező azok számára, akik a 
Földön maradtak. Leleplezi az itt maradottakban hitük szintjét.

Ti mindannyian halálra ítélten az örök élet várományosai vagytok. Mi-
nél mélyebben átéli ezt valaki, annál reálisabban tudja rendezni földi életét. 
Igen, mert megvilágosodik előtte a CÉL, és értelmének használatával ki tudja 
választani azokat a naponta felkínált lehetőségeket, mint eszközöket, e CÉL 
elérésének érdekében.

Bármennyire is veszteségnek élitek meg bárkinek is a halálát, a halál 
mindenkinek NYERESÉG! Egyetlen kivétel van. Ez pedig az, amikor valaki 
tudatosan vet véget földi életének! Ez azért kivétel,  mert  erőszakkal, saját 
maga vette saját kezébe további sorsát. Mintegy kiragadta azt a szerető Isten 
kezéből. Tehát olyan területen helyezte magát Isten helyébe, amely területen 
soha nem lehet Isten! 
De az öngyilkosokkal kapcsolatban is tudnotok kell, hogy a Földön maradot-
tak csak nyerhetnek ezzel  is,  ha istenszeretők! Azt is  tudnotok kell,  hogy 
képtelenek vagytok egyértelműen megítélni azt, hogy ki mennyire volt beszá-
mítható akkor, amikor földi életének véget vetett. Az emberi sorsok megíté-
lésében legyetek mindig nagyon óvatosak!
Férjed sorsa kegyelmi szinten nem szakadt meg veled. Ő is részévé vált an-
nak a nagy egésznek, amely jó sugallatokkal akar tovább is segíteni téged a 
CÉL felé!
                            Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

*******************************************************
2875.
Kérdező: EGYÜTT AZ ÚRRAL!

Veled akarok járni, Uram!
HANG: "Kedves Barátom!

Szándékod és döntésed nagyon szívemnek való! Földi és Földön túli 
életeteknek értelme Én, Jézus, vagyok. Örömmel kezdek veled párbeszédet, 
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ha hiszed azt, hogy minden olyan gondolat, amely épít, buzdít és vigasztal té-
ged, az Tőlem, a te Jézusodtól származik!

Nem kell tehát hegyeket mozgató hit ahhoz, hogy valakivel párbeszé-
det tudjak folytatni. De igenis, kell hinned Bennem, Jézusban, aki nem rajtad 
kívülről akarlak boldogítani téged, hanem benned élve várom, hogy Felém, 
Hozzám fordulj!

Ne félj! Mindennemű félelemnek a szolgáló szeretet a legtökéletesebb 
megsemmisítője. Ha igyekszel másért élni, másokat kettőről háromra juttat-
ni, nem anyagilag, hanem lelkileg, szellemileg, akkor feltétlenül biztos le-
hetsz abban, hogy Én, a te Jézusod beszélek hozzád olyankor, amikor egyes 
szám második személyben olyan gondolatokat engedsz magadban felmerül-
ni, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztalnak téged!
                         Nagyon szeretlek! Várom mindig a találkozást veled! 
                                Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
2876.
Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL

Ki jelent meg álmomban, aki ígérte, hogy tovább élek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Azok a szellemi lények, akiket ti angyaloknak, őrangyaloknak nevez-
tek, bizonyos esetekben, főleg álomban, lehetőséget kapnak arra, hogy vala-
miképpen fizikálisan is közöljenek veletek bizonyos dolgokat.

A te esetedben azt kell tudatosítanod, hogy küldetésed van olyan tanú-
ságtevésekre, amelyek a földi életen túli élet mellett teszik le voksukat! 
Van élet a halál után! Van örök élet! Vannak szellemi lények! Vannak segítő 
szellemek! Tudnak rólatok odaát! Törődnek veletek! Számíthattok az égiek 
segítségére! 
Ilyen és ehhez hasonló gondolatokról kell még tanúságot tenned itt a Földön, 
hogy betölthesd küldetésedet!

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

2877.
Kérdező: SOK MA A "GYÓGYÍTÓ".  HISZNEK EZEK?

1. Betegségemből meggyógyulok-e? 72 éves vagyok.
2. Isten befogad országába?
3. Nagyon sok ma a gyógyító. Hisznek ezek?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Életed eddigi szakasza sem volt arra való, hogy testi bajaid legyenek 

a legfontosabb szempontok életedben. Eddig is és ezután is a legfontosabb az 
kell legyen életedben, hogy miképpen tudsz még növekedni abban a szeretet-
ben, amire teremtődtél. 
Általában nem egészségben szoktak meghalni az emberek! Azt pedig tudod, 
hogy mindenképpen meg kell halnia mindenkinek!

2. Vár terád a Mennyország! El van készítve számodra a hely! Tudnod 
kell, hogy haza jössz, amikor Hozzám, a te Jézusodhoz költözöl. Ettől nem 
félned kell, hanem vágynod kell erre a pillanatra!

Én, Jézus, olyan kimondhatatlan SZERETET vagyok, amiről a legme-
részebb álmodban sem tudsz megfelelő fogalmat alkotni!

Nemcsak arról van szó, hogy befogad téged a Mennyország, hanem ar-
ról,  hogy benned van már most  is  a Mennyország.  Ennek átélése mutatja 
meg, hogy mennyire tudsz hinni az Én, a te Jézusod végtelen szertetetében!

3. Minden emberben van gyógyító erő! Sokkal nagyobb gyógyító erő-
vel rendelkeztek, semmint gondoljátok! Amikor emberalakban éltem közöt-
tetek, akkor is nagy szerepet játszott hitetek olyankor, amikor gyógyítottam. 
Most pedig különösen fontos ez!

A hitnek önmagában is gyógyító ereje van, szinte azt mondhatom, hogy 
Tőlem,  Jézustól,  függetlenül  is!  Ezért  mondhattam,  hogy lesz  olyan  eset, 
amikor Rám hivatkozva fogják emlegetni a hitük által létrehozott csodákat, 
és Én, Jézus, ki fogom jelenteni nekik, hogy soha nem ismertem őket (Máté 
7;22-23)!

Bár csak három kérdésre szoktam válaszolni, de most szólnom kell a 
sükösdi médiumomról is. Ő valóban az Én médiumom, de ő is ki van téve té-
vedéseknek olyankor, amikor nem szenvedésemet mutatja meg, hanem be-
szél. A körülötte élők nem bizonyulnak hiteles kontrollnak. Egyedül evangé-
liumaim  jelentenek hiteles kontrollt bármelyik médiumom számára. Minden 
földi halandó tévedhet! A római pápa is! Egyedül azok bizonyulnak hiteles 
mérlegnek, akik megfelelő alázattal igyekszenek az evangéliumaimban meg-
fogalmazottakat életükben valóra váltani! És ha ez nem sikerül nekik, akkor 
nem másokban, hanem magukban keresik ennek okát!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2878.
Kérdező: NEHÉZ KINŐNÖM ANYAI SZEREPEMET!
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 1. Miért szerencsétlen annyira a fiam?
2. Miért kell ima közben sóhajtozni?
3. Miért kell sírnom Sükösdön?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egy olyan édesanyának, aki nagy gyermekéről is azt gondolja, hogy 

az övé, nehéz megmagyaráznom azt, hogy ő már régen túl van azon, hogy 
anyai szerepét tovább élje. Saját Édesanyámat, a Szűzanyát, sem volt könnyű 
felvilágosítanom arról, hogy már neki is lejárt az anyai szerepe akkor, amikor 
elindultam vándortanítói utamra. Szinte meg kellett őt tagadnom. ("Ki az Én 
anyám?") Máté 12;48.

Fiad egyáltalán nem szerencsétlen! Pontosan azt a sorsot éli, amit ki-
alakított magának! De ezt nem neked, hanem neki kellene megbeszélnie Ve-
lem, Jézussal!
          Arra kérlek szeretettel, hogy igyekezz elengedni lelkedben fiadat, mert 
amíg meg vagy vele kötözve, addig sem neki, sem neked nem tudok sokat 
segíteni. 
          Amekkora a benső szabadság bennetek, annyira tud Lelkem működni 
annak érdekében, hogy az Én békémet, a te Jézusod békéjét, átélhesd szíved-
ben (2Kor 3;17). Tudomásul kell venned, hogy már régen nem vagy felelős 
fiadért!

2. Nem kell sóhajtoznod sem neked, sem másnak, amikor imádkoztok. 
Önuralom és hit kérdése az egész. Önuralom, mert eddigi életed folyamán 
már meg kellett volna tanulnod uralkodni érzelmeid felett. Hit kérdése pedig 
azért, mert annak szívét béke tölti be, aki elhiszi, hogy amikor imádkozik, 
akkor lelkét Istenhez emeli.

3.  Sükösdön  valóban  van  sírnivalótok!  Aki  szívével  szemléli  azt  a 
szenvedésemet, amelyet kimutatok médiumom által, az bizony nagy lelki fáj-
dalmat tud átélni, nagyon együtt tud szenvedni Velem, Jézussal!

    Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2879.
Kérdező: MI A HIBÁIM GYÖKERE?

1. Édesanyámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
2. Miért nem tudok kialakítani megfelelő párkapcsolatot?
3. Mi a legnagyobb hibám?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Édesanyáddal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy mindenki be-
teg, aki annak gondolja magát. Édesanyád is! A pszichikai betegségek szinte 
állapotszerűek a Földön! Ezt nemcsak jó, ha tudod, de fontos is tudnod! Az 
imádságon kívül semmi tudatos terápiát nem tudok ajánlani. Nem azért, mert 
nem lenne másra szükség, hanem azért, mert az imádság mellett, az imádság 
következményeképpen, a többi természetszerűen adódik majd.

2. Jó volna, ha nem helyeznél nagy hangsúlyt a párkapcsolat kialakítás-
ra. Azért mondom ezt, mert semmiféle párkapcsolat kialakítása nem tett még 
senkit boldoggá! Sokkal inkább hosszabb-rövidebb ideig bódultságot ered-
ményez kivétel nélkül minden párkapcsolat, semmint boldogságot. 
Tudnod kell, hogy minden párkapcsolat, kivéve az Istennel kialakított kap-
csolatot, a mulandóság területére tartozik csupán! Az pedig, ami a mulandó-
ság jegyét hordozza magán, képtelen boldogítani azt, aki örök értékek meg-
élésére teremtődött!

Nem hiba tehát benned, hanem kegyelmi józanság, amely nehezíti ben-
ned a párkapcsolat  kialakítását.  Hidd el,  szeretlek Én, a te Jézusod,  téged 
annyira, hogy küldenék melléd olyat, akire lelkileg szükséged volna ahhoz, 
hogy boldog légy, ha ezt fontosnak tartanám!

3. Alakíts ki magadnak rendszeres reggeli és esti imát. Ha ezt teszed, 
akkor olyan önismeretre jutsz, hogy meg tudod kapni naponta arra a kérdé-
sedre a választ, amit e harmadik pontban feltettél Nekem, Jézusnak. Veled és 
érted mindent megteszek, de helyetted semmit!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2880.
Kérdező: MIT TEGYEK FÉRJEMÉRT?

1. Nem vagyok elég jó férjemnek.
2. Férjem fel akarja akasztani magát. Igaz ez?
3. Mit tegyek férjem érdekében?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban nem vagy elég jó férjednek! Ennek egyszerű magyarázata 

az, hogy férjed a lelke mélyén ráérzett arra, hogy földi teremtény képtelen őt 
boldoggá tenni.

Természetesen  ennek nem az  a  logikus  következménye,  hogy tőled 
várjon valami különleges alkalmazkodást, még kevésbé az, hogy bódulatba 
menekül, hanem az, hogy odafordul Hozzám, Jézushoz! Amíg ezt nem teszi, 
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addig úgysem tudja megtalálni nyugalmát. Akkor főleg nem, ha felakasztja 
magát!

2. Azok, akik öngyilkossági gondolatokkal foglalkoznak, bármilyen ál-
lásban is vannak, bármilyen is róluk másoknak a véleménye, a lelkük mélyén 
gyáva és hitetlen emberek! Gyávák, mert a szembesülés helyett a menekülést 
választják, és hitetlenek, mert gondjaikat nem Velem, Jézussal, akarják meg-
oldani, hanem Nélkülem akarnak boldogulni!

3. Ha élesen akarok fogalmazni e harmadik kérdésedre, akkor azt kell 
mondanom, hogy lelked mélyén hagyd magára férjedet. Ha finoman akarom 
kifejezni magamat, akkor azt kell mondanom, hogy lélekben tedd magadat 
szabaddá tőle. Ezt úgy éred el, hogy megérteted magaddal: csak magadért fe-
lelsz! Neked nem férjedhez, hanem Hozzám, a te Jézusodhoz, kell alkalmaz-
kodnod!

Mindaz, aki bárkit jobban szeret, mint Engem, az nem méltó Hozzám 
(Máté 10;37-38)!

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

2881.
Kérdező: SZERETNÉK VÉGLEG MEGTÉRT EMBER LENNI!

1. Mit jelent egy álmom, melyben nem tudtam megfejteni egy
     írást, és kaptam egy rózsát, amelynek a szára eltörött?
2. Mit kell tennem, hogy megtért ember legyek?
3. Családommal miképpen lehetek boldog a Földön?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmod, melyben nem tudtad megfejteni az említett írást, annyit je-

lent, hogy tudattalan világod egy része még nagyon összekuszált állapotban 
van a múlt tévedései, melléfogásai, helytelen döntései miatt. Ne aggódj, ez 
letisztul, és újra békét fogsz hordozni magadban! De ehhez valóban fel kell 
számolnod azt a kapcsolatot, amelyet a kapott virág szimbolizált. Az eltörött 
szár azt jelenti, hogy ez valóban eltörött, meghalt, tehát részedről már nincs 
mit "ápolgatni" rajta!

2.  Te már  megtért  ember  vagy! Abban a pillanatban,  amikor  valaki 
Hozzám, Jézushoz, fordul, megbánván bűneit, s elhatározza, hogy hű akar 
maradni Hozzám, már meg is tért. 
Ez a megtérés akkor tud gyökeret verni benned, ha megkeresed, és megtalá-
lod azt a közösségemet, amelyben e megtérésedet kinyilvánítod, és további 
életedet e közösség szándéka szerint próbálod formálni, irányítani mindad-
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dig, amíg azt látod, hogy a közösség valóban Hozzám, a te Jézusodhoz, visz 
közelebb téged. 
Minden gyülekezet, minden egyház csak abban követendő, ami az Én evan-
géliumaimmal alátámasztható! Azok az egyházak, gyülekezetek, amelyek ezt 
figyelmen kívül hagyják, és nem az evangéliumaim tartalmát tartják legfon-
tosabbnak, hanem a Biblia más kijelentéseit is alapkőként építik be tanrend-
szerükbe, nem azonosak Velem, Jézussal. 
Ha valaki ezt elfogadja, akkor meg fogja tapasztalni, hogy bármelyik egyház-
hoz tartozik, ha Engem választ Urának, Megszabadítójának, akkor minden 
egyházban EGY lehet Velem, és minden egyházban üldözést fog szenvedni. 
Aki számára az a legfontosabb, hogy békén hagyják, az nem tartozik Hoz-
zám, bármelyik egyházat is mondja magáénak!
3. Boldogságod csak azokkal lehetséges, akik Általam, Velem és Bennem 
boldogok. E kijelentés: "Boldogulni akarok", azt jelenti,  hogy itt  a Földön 
meg akarjátok találni,  ki  akarjátok alakítani  azt  az életkörülményt,  amely, 
mint külső tényező, segít benneteket abban, hogy bensőleg is békét hordjatok 
magatokban. Részben igazatok van!
Azért van  csak részben igaza annak, aki boldogulni akar az előbb említett 
módon, mert elindulni nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé kell.
Ha valaki sokat foglalkozik Velem, Jézussal,  akkor lehetőségem van arra, 
hogy neki is és övéinek is lehetővé tegyem boldogulásuk útja-módjának fel-
ismerését, vagyis a körülményeik megfelelő rendezését is.
Nagyon szeretlek! Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2882.
Kérdező: BORZASZTÓAN SZENVEDEK!

Szörnyű idegösszeomlásaim és elmerevüléseim vannak.
HANG: "Drága Gyermekem!

Három pontban válaszolok neked.
1. Te is léteztél már születésed előtt, és előző életeid során kiérlelődött 

benned egy olyan életfelajánlás, amely az Én, a te Jézusod szívét nagy biza-
lommal töltötte el irántad. Olyan sorsvonalat vállaltál, amely a lényeget te-
kintve azonos az  Enyémmel,  a te  Jézusod sorsvonalával.  Amikor  görcsös 
merevségben fuldokolsz, az megegyezik azzal a szenvedésemmel, amit ak-
kor kellett vállalnom, amikor a kereszten halálba fulladtam.

A te családod, a te országod, sajnos, nem tanulnak eleget azokból a 
szenvedésekből, amelyeket magadra vállaltál. De ez nem a te hibád! Arról 
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légy meggyőződve, hogy Én szenvedek benned, de nem a te bűneid miatt, 
hanem szeretetem miatt! Fáj szerető Szívemnek, hogy nem értenek meg En-
gem, nem fogadnak be Engem a szívükbe sokszor még a jó szándékú embe-
rek sem. Ezt a fájdalmamat osztom meg veled. Még születésed előtt kértem 
erre beleegyezésedet.
2. Választottam vagy! Ez többet jelent, mint az, hogy istenszerető vagy. Te-
hát nem csupán arról van szó, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, 
hanem arról, hogy szeretetem különös módon ügyel arra, ami szereped válla-
lásával együtt jár, tehát nemcsak szenvedéseidre, hanem örömödre, bánatod-
ra egyaránt!
3. Az a rövid kis idő, amelyet meg kell élned a Földön különböző szenvedé-
sek közepette, semmiképpen nem mérhető ahhoz a véget nem érő örömhöz 
és boldogsághoz, ami nemcsak vár rád, de már most magjában ott van a szí-
vedben, csak hinned kell benne!

Drága Gyermekem! Örömre, békére, bizalomra, nyugalomra, harmóni-
ára teremtettelek téged az Atyával és a Szentlélekkel.  Kettőnk kapcsolatát 
nem értik meg azok sem, akik nagyon szeretnek téged! De ettől nem lesz ke-
vésbé értékes a kapcsolatunk! Kimondhatatlan szeretetemmel mindig ott va-
gyok angyalaimmal melletted, és égi anyád, Mária, különös gondoskodással 
hordja szerető szívén a te sorsodat.
Neked nem imádkoznod kell sokat, hanem Velem beszélgetned úgy, hogy le-
hetővé teszed Számomra, a te Jézusod számára, hogy saját szavaidat felhasz-
nálva minél több olyan gondolatot juttassak el hozzád, ami téged épít, buzdít 
és vigasztal. Tehát ne a hagyományos imát erőltesd, hanem az ilyen közvet-
len beszélgetést!

Én, Jézus, nagyon szeretlek, és 
VIGYÁZOK RÁD! MEGÁLDALAK!"

*************************************************
2883.
Kérdező: KUDARCAIM KARMIKUS EREDETŰEK?

1. Álmomban Jézussal találkoztam?
2. Párkapcsolataim sikertelenségei karmikus eredetűek?
3. Halott nagyapám nyilatkozatairól kérdezek.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Én, Jézus, mindig veled vagyok! Amikor álmaidban úgy véled, hogy 

szólok is hozzád, akkor ez részben igaz. Én, Jézus, szólok hozzád ébrenlét-
ben is! Minden olyan gondolat,  amely téged épít,  buzdít,  vigasztal,  Tőlem 
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van! De, ha olyan szavakat is hallasz Tőlem, hogy "szélhámos", akkor tud-
nod kell,  hogy ez olyan, mint  a példabeszédemben a meglátott  konkoly a 
búza között (Máté 13;28)!

2. Párkapcsolataid sikertelensége kétségtelenül karmikus eredetű, de ez 
nem jelenti  azt,  hogy állapotszerűen  vállalnod  kellene!  Minden karmikus 
görcs nemcsak feloldható, de feloldandó is! Azért születtetek, hogy újjászü-
letésetek által leoldódjanak karmikus görcseitek! Tehát, nem a karmikus gör-
csök feloldására kell törekedned, hanem arra az újjászületésre, amely nélkül 
senkinek sincs bemenetel az Isten országába (János 3;3). Jobban át kell tud-
nod élni azt, hogy elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, s a 
többit Rám kell bíznod! Részedről tehát nem kell valami különleges rendkí-
vüliséget vállalnod, csupán azt, amit a józan eszeddel is be tudsz látni, hogy 
fontos!

3. A halottak nyilatkozatai  mindig ki  vannak téve olyan hatásoknak, 
amelyek torzíthatják  szavaikat.  Ezért  nem rájuk kell  hallgatnod,  hanem a 
benned élő Szentlélekre, aki Belőlem meríti azt, amit tudatni akar veled, s 
mint  mondottam,  az ilyen információk mindig építenek,  buzdítanak és vi-
gasztalnak.

Ami pedig nem a te feladatod teljesítésére vonatkozik, azzal az infor-
mációval szemben közömbössé kell válnod. Csak olyan információk hordoz-
zák áldásomat, amelyek feladatod jobb elvégzésére segítenek téged.

Természetesen helyénvaló érdeklődni afelől, hogy szeretteiddel mi van, 
akár itt, akár odaát, de az ilyen kíváncsiság csak akkor mondható termékeny 
kíváncsiságnak, ha növeli benned a jövőbe vetett reményt és a jelenben meg-
élendő szeretetet!

Megáldalak  BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!
***************************************************

2884.
Kérdező: TELESEN TŐLÜNK FÜGG A SORSUNK?

1. Magunk okoztuk magunknak szenvedésünket?
2. Változtatnunk kell életfelfogásunkon?
3. Áldozatok vagyunk?

HANG: "Drága Gyermekem!
Mindhárom kérdésedre, részben, IGEN-nel kell válaszolnom.
1. Nem születésetekkel kezdődött az élet számotokra. Mindkettőtöknek 

több élete volt már. Jelen életeteket azért választottátok olyannak, amilyen, 
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mert ezt láttátok legjobbnak arra, hogy körülményeitek tükrében az egészsé-
ges alázatot ki tudjátok dolgozni magatokban.

Nem egy, hanem több életen keresztül halmozódott fel bennetek az az 
elhatározás, hogy itt és most ilyen legyen életetek. Igen, mert többé már nem 
kell leszületnetek a Földre, mivel elfogadtatok Engem, Jézust, és így már az 
újjászületettek körébe tartoztok (János 3;3). Ma nagyon sok olyan ember él a 
Földön, akikről csak Én, Jézus, tudom, hogy újjászülettek, s ők a megalázot-
tak, a nagy szenvedők, az alázatosak.  Azért  jöttek le és  vannak annyian, 
mert közel az az idő, amikor az új ég és új Föld nagyon meg fogja rostálni a 
most élőket!

2. Változtatnotok kell életfelfogásotokon! Törekednetek kell elfogadni 
azt, hogy Én, Jézus, boldogító módon élek bennetek, s ez a boldogság nem 
annyit jelent, hogy a felszínen jól érzitek magatokat, hanem annyit, hogy ké-
pesek vagytok rátalálni szívetek mélyén az Én békémre, a ti Jézusotok béké-
jére. Ezt meglátni, megtalálni, csak a szív szemével, tehát élő hittel lehet!

3. Áldozatok is vagytok, amint Én, Jézus, is az vagyok! Ti most még 
nem látjátok, hogy mennyire szükségetek van arra, hogy meg tudjam osztani 
veletek Én, a ti  Jézusotok,  azt  a sorsot, amely földi életemnek nemcsak a 
múltban  volt  velejárója.  Jelenleg is  nagyon szenved szerető szívem azért, 
mert világotok nem akar befogadni Engem, a megtestesült Szeretetet. Pedig 
Általam a VILÁGOSSÁG jelent meg a világban. Az a FÉNY, amely világít, 
melegít, de soha nem kormoz és nem éget! Így szeretnék élni bennetek!

Nagyon szeretlek, és megáldalak benneteket
          SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
2885.
Kérdező: HAVONTA KELL GYÓNNOM?

1. Szükséges havonta gyónnom?
2. Köszönöm a HANG válaszait.
3. Mikor van az ATÉVÉ-ben Dombi atyának műsora?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egyáltalán nem szükséges havonta gyónnod, de ártani nem árt! Töb-

bet ér, ha naponta, este, visszatekintesz az elmúlt napra, és megkérdezed ma-
gadtól, hogy az elmúlt napon ki örült neked. Igen, mert arra kell törekedned, 
hogy másokon keresztül, Nekem, a te Jézusodnak, minél több örömet okozz!

2. Gyakran adj hálát! A hálaima nagyon jól ki tudja tisztítani a szíved 
szemét, tehát nagyon fel tudja erősíteni a hitedet, és így válik egyre tisztáb-
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ban láthatóvá az, hogy mennyi kincset tudtál gyűjteni a boldog örökkévaló-
ság számára az Én kegyelmemből, a te Jézusod kegyelméből!

3. Nem szükséges számodra, hogy tévén keresztül találkozz Velem, Jé-
zussal. Mindig benned élek! Beszélj Velem, Hozzám, közvetlen, kedves sza-
vakkal. Hidd el, hogy minden olyan gondolat, amely téged megnyugtat, Tő-
lem van akkor is, ha te fogalmazod meg azokat magadnak!

                 Megáldalak  BIZALOM LELKÉVEL!"
****************************************************

2886.
Kérdező: KI A HITELES EMBER?

1. Valóban Isten energiájával gyógyít az, aki ezt állítja magáról?
2. Isten vagy a Sátán küldötte ő?
3. Hogyan lehet megbizonyosodni arról, hogy ki által gyógyít?

HANG: Drága Gyermekem!
1. Bárki bármit állíthat magáról! Hiszékeny emberek mindig voltak és 

lesznek. Azt megtudni, hogy kiben mi és ki lakik, csak az illető életének gyü-
mölcseiből lehet kikövetkeztetni. Aki ingyen gyógyít és alázatos, az nagy va-
lószínűséggel Tőlem, Jézustól, kapta meg a gyógyítás karizmáját. Ez elég ha-
mar felismerhető.

2. A Sátán képes arra, hogy testi egészséget biztosítson az övéi számá-
ra, rövid távon! E rövid táv lehet akár pár évtized is!

Az már eleve nem Tőlem jövő gondolat, ha valaki nem a gondolkodás-
átalakításra teszi a hangsúlyt, hanem a testi, tehát a mulandó egészségre.

Minden ember boldog és örökké tartó életre teremtődött,  s ezt senki 
nem érheti el a testi egészség útján! Ez csak a hit, remény és szeretet útján 
érhető el! 

Függetlenül attól, hogy testileg beteg vagy egészséges valaki, ha vállal-
kozik arra, hogy az Én, a te Jézusod szerint kezdjen gondolkodni, akkor elin-
dul a boldogság útján. Ha nem ezt teszi,  akkor mindenképpen rosszul jár, 
bármilyen is a testi állapota! Ezt nagyon fontos szem előtt tartanotok!

3. Akinek az a legfontosabb, hogy ő vagy gyermekei meggyógyuljanak, 
annak - a lényeget tekintve - mindegy, hogy kitől jön a gyógyulás. Akinek az 
a legfontosabb, hogy megtérjen, annak az életében feltétlenül biztosítom azt 
a testi állapotot, amire szüksége van ahhoz, hogy szívében béke legyen.

Bennem bízzál jobban, és ne különböző gyógyítókban!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

******************************************************
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2887.
Kérdező: NAGYON FÖLDHÖZRAGADT VAGYOK

1. Sok és nagy bennem a földi vágyakozás.
2. Szeretném, ha boldog lenne a barátom!
3. Hogyan lehetnék egyre jobb?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden egészséges ember sok és nagy földi vágyat hord magában. A 

Földre pontosan azért jöttél, hogy e vágyakat megtanuld kezelni! Nem a vá-
gyakat kell megszüntetni, hanem ezek IRÁNYÁT kell tudnod helyesen beál-
lítani!

A test kívánságai arra valók, hogy jó eszközökké váljanak a lélek szá-
mára.  A törekvések  mind-mind  arra  valók,  hogy örök  értékeket  célozzák 
meg. Neked az a feladatod, hogy ezen dolgozz.

2. Én, Jézus, is azt szeretném, ha boldog lenne a barátod. De az nem 
elég, hogy te meg Én ezt szeretnénk. Ehhez feltétlenül szükséges az, hogy ő 
is ezt akarja! A világon mindenkinek tudnia kell, hogy boldog senki nem le-
het Isten akarata ellenében! Nem, mert Isten mindenkit arra a szeretetre te-
remtett, aki Ő MAGA! Aki másképpen akar boldog lenni, az természetelle-
nesen akar boldog lenni, ez pedig fából vaskarika, tehát teljes képtelenség.

3. Úgy lehetsz egyre boldogabb, ha lehántod magadról azokat a megkö-
tözöttségeket, amelyek akadályai szereteted kibontakoztatásának, lelked fej-
lődésének. Ezeket saját cselekedeteid tükrében ismered fel helyesen. E felis-
merés  útja nagyon egyszerű, de következetességet igényel. Legyen rendsze-
res reggeli imád, amelyben átgondolod Isten előtt, hogy mit és hogyan kell 
cselekedned az elinduló napon. Legyen rendszeres esti imád, amelyben be-
számolsz Isten előtt arról, hogy hogyan sikerült megvalósítanod azt, amit a 
reggeli imádban elhatároztál. Ha ezt megteszed, akkor pár hét alatt teljes bi-
zonyosságra jutsz atekintetben, hogy mit kell tenned lelki előmeneteled érde-
kében.

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

2888.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL ALÁZATOS LENNI!

1. Meg vagyok kötözve anyámmal?
2. Nagybátyámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
3. Nem vagyok elég alázatos.

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Örömmel töltenek el kérdéseid. Te nem vagy megkötözve anyáddal, 
de ő meg van kötözve veled. Az eredmény - lényegét tekintve - ugyanaz: 
egymásból éltek.

Amíg úgy gondolod, hogy egy fedél alatt  kell  élned anyáddal, addig 
számvetést kell tenned, hogy mint kívánsz anyádtól, és ezért te mennyit adsz 
neki. Lehetsz nagyvonalú, de maradj józan. Ti már nem tartozhattok egymás-
hoz úgy, mint gyermek az anyjához. Ezt te már kinőtted, akkor is, ha ő ezt 
nem akarja belátni. A tény az tény akkor is, ha valaki nem akarja tudomásul 
venni!

2. Az otthon-tartózkodásodat nehezíti nagybátyád, aki szintén TÉNY! 
Te nem lehetsz  bűnrészes vele szemben sem! Tudatosan nem segítheted őt 
anyagilag mindaddig, amíg úgy ítéled, hogy nem akar a becsületes emberek 
útjára lépni. Ha ezt nem tudod elérni, akkor vállalnod kell azt, hogy albérlet-
be menj! Ezt vállalnod kell akkor is, ha ezzel fájdalmat okozol mind anyád-
nak,  mind  nagybátyádnak.  A  legfontosabb  az,  hogy  Én,  Jézus,  abszolút 
ELSŐ legyek életedben. Ahol nem vagyok abszolút ELSŐ, ott nem is va-
gyok jelen!

3.  Te részben eléggé alázatos  vagy, részben pedig nem.  Azért  vagy 
részben alázatos, mert szeretnél alázatos lenni, és azért vagy részben nem az, 
mert  mindig lehetsz  alázatosabb.  Az alázat  lényegét  tudnod kell:  mindent 
vállalni a meglátott jó érdekében, és nyitottnak lenni a jobb irányában!

Azzal fejezem be, amivel elkezdtem: örülök neked!
           Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2889.
Kérdező: MI  A LEGFONTOSABB ÉLETÜNKBEN?

Mire van legnagyobb szükségünk?
HANG: "Drága Gyermek!

Te egy "rajongónak" nevezted magad. A rajongás mindaddig jó, amíg 
szilárd az alapja. Meg kell tudnod fogalmazni, hogy milyen alapon mondod 
magadat rajongónak. Nem elég azt mondani, hogy rajongsz értem, Jézusért. 
Meg kell tudnod fogalmazni azokat a vonásaimat, amelyek e rajongást táplál-
ják.

Amire  legnagyobb szükségetek van,  az  az,  hogy  lássátok magatokat 
szeretetnek! Igen, mert azok vagytok, csak egy helytelen álszerénység ezt el 
akarja feledtetni veletek.
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Aki reggelenként meg tudja simogatni az arcát, és pár becéző szót tud 
mondani magának, az kezdi szeretni önmagát, s kezd szeretetté válni. Ha ez 
valakinek már szinte természetessé válik, akkor mások is érezni fogják az 
önszeretetnek (amely csúcsérték!) ezt a kisugárzását.

Megáldalak a HELYES ÖNÉRTÉKELÉS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2890.
Kérdező: NEM TALÁLOM A HELYEMET

Lakás és egyéb problémáimra kérem a HANG válaszát!
HANG: "Drága Gyermekem!

A szülő- és az anyósproblémáid megoldása csak férjeddel közösen le-
hetséges.

Te akkor nem vagy megkötözve édesanyáddal, ha nem élsz belőle. Fér-
jed akkor nincs megkötözve édesanyjával, ha nem él belőle.

Bármilyen tanácsot is adok, az csak arra irányulhat, hogy légy szabad! 
Hogyan? Ezt kell megkérdezned férjedtől. Ha ő nem tud megfelelő tanácsot 
adni neked, akkor ő téged lélekben már régen elhagyott! Ha ez így van, akkor 
át kell élned, hogy emberi szinten egyedül maradtál. Ez nem tragédia mind-
addig, amíg valaki elhiszi, hogy benne élek Én, Jézus! Aki ezt nem hiszi el, 
pedig ezt János evangéliumában egyértelműen kijelentettem (János 14;23), 
azzal nem tudok mit kezdeni.

Tanulmányaidban kérheted segítségemet, de nem úgy, hogy átvezesse-
lek a vizsgán, hanem úgy, ahogy Én, a te Jézusod, ezt jónak látom. Igen, mert 
nem az a fontos, hogy Én, Jézus, teljesítsem a te akaratodat, hanem az, hogy 
te teljesítsd az Én akaratomat. Ezt az akaratot minden reggel meg kell fogal-
maznod a reggeli imádban. Ennél kevesebbet, éppen a te érdekedben, nem 
kívánhatok tőled!

Nagyon szeretlek, de ez nem téged, hanem Engem boldogít. Ha te is 
kezdesz nagyon szeretni Engem, Jézust, akkor ez téged fog boldogítani. En-
gem szeretni nem komplikált dolog. Csak el kell hinned, hogy az örökkéva-
lóság gyermeke vagy. Csak el kell hinned, hogy az a rövid kis csip-csup földi 
élet nem érdemli meg azt a sok törődést, amit rápazaroltok! Csak el kell hin-
ned, hogy aki tudja: van Gondviselője, annak nem lehet komoly semmiféle 
földi gond! Csak el kell hinned, hogy többet érsz a verebeknél (Máté 6;25-
34).

Veled és érted mindent megteszek, de helyetted semmit! Éppen azért, 
mert nagyon szeretlek!
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Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

2891.
Kérdező: VAN VALLÁS NÉLKÜLI HIT, HIT NÉLKÜLI VALLÁS?

1. Három közeli halottamról szeretnék hallani valamit!
2. Leányom hisz Istenben, de nem vallásos.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Halottaid, ha szükségét látják, tehát, ha szereteted növekedését elő-

segíti, be fognak jelentkezni nálad. Fontosabbnak tartom azt, hogy őrangya-
loddal légy élő kapcsolatban! 

Az ő neve: ANIMÓZA.(Úgy írtam le, ahogy ki kell ejteni. Ez magyarul 
bátor szívűt jelent)

2.  Ma annyi torz istenkép van "forgalomban",  a különböző vallások 
szertartásaiban, hogy nem csoda, ha a gondolkodó emberek egy része elfor-
dul ezektől a vallási megnyilvánulásoktól.

Leányod a legjobbat akarja, amikor szeretni akarja az embereket, és se-
gíteni akar rajtuk. Fontos, hogy elsősorban önmagát szeresse helyesen!

Nagyon szeretlek benneteket. 
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!

******************************************************
2892.
Kérdező: NEM TUDOK FELELŐSEN DÖNTENI

1. Szeretném megtalálni életem párját!
2. Menjek vagy maradjak-e városban?
3. Valakiről, aki már első látásra nagy hatással volt rám.

HANG: "Drága Gyermekem! 
1. Oly nehezen tudom megértetni veletek, hogy Én, Jézus, nem azért nem va-
gyok házasságközvetítő, mert nem szeretlek benneteket eléggé, hanem azért, 
mert  nagyon  szeretlek  benneteket!  Azért  nem  vagyok  házasságközvetítő, 
mert a Földön még senki nem volt képes boldoggá tenni senkit! Minden pár-
kapcsolat, sőt minden emberi kapcsolat is arra való, hogy Hozzám, Jézushoz, 
vagy más megfogalmazásban, a mindenkiben boldogító módon jelenlévő Is-
tenhez hozzon közelebb benneteket; s alig van ilyen.

Nem az elváltakra gondolok, amikor azt  mondom, hogy inkább bol-
dogtalanság vár azokra, akik házasságra lépnek, mint boldog, kiegyensúlyo-
zott élet. Nem! Azok között, akik már öt-hat évet leéltek házasságban, sokkal 
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többen vannak olyanok, akik szeretnék visszacsinálni az egészet, mint olya-
nok, akik e házasságukban találták meg életük értelmét!

Kétségtelen,  hogy az  egészséges  emberi  természet  azt  igényli,  hogy 
családja legyen. De ez csak akkor van a helyén, ha nem ez a csúcsérték, ha-
nem az, hogy Velem, Jézussal, olyan élő, szeretetkapcsolat alakuljon ki, vagy 
legalább szándékban valósuljon meg, amelyhez viszonyítva minden más csu-
pán eszköz jellegű. 

Hidd el, vagyok olyan jó, hogyha valaki őszintén és feltételek nélkül 
átadja magát Nekem, akkor mindent megteszek annak érdekében, hogy az il-
lető megtalálja szíve békéjét, amely a boldogság másik neve.

2. Amit egészen biztosan tudnod kell, az az, hogy ÉN, Jézus, mindig 
veled, benned vagyok. Azt, hogy menj vagy maradj, nem dönthetem el he-
lyetted, mert pontosan a kettőnk kapcsolatának lényegéhez tartozik az, hogy 
felelős személlyé kell válnod.

3. Mindig azt a legnehezebb elviselni, akinek árnyéka rávetítődik éle-
tedre. Ez a "meglátni és megszeretni" nem hord olyan mélységeket, gyökerei 
nem táplálkoznak olyan mélységből, amely szükséges ahhoz, hogy valakinek 
az élete sziklára épített építmény legyen. Az okos ember pedig a házát sziklá-
ra  építi (Máté 7;24)! A józanságot megőrizni nagyon fontos! Sokkal fonto-
sabb, mint az érzelmek szárnyán repülni!

                 Nagyon szeretlek, és megáldalak a
                  TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!

******************************************************
2893.
Kérdező: LEHETÜNK A GONOSZTÓL MEGSZÁLLOTTAK?

1. Miféle csillag szólított meg engem?
2. Valóban megszállhat bennünket a gonosz?
3. Az előttem lévő adósságot hogyan tudom rendezni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az az élmény, amelyet átéltél, arra való, hogy erősítse benned annak 

bizonyosságát, hogy nem vagy egyedül, nem vagy magadra hagyott! Ebből a 
bizonyosságból kell  élned tovább, ebből kell  megfelelő erőt merítened ah-
hoz, hogy a jelen problémái ne vigyenek kétségbeesésbe.

Ez nem jelenti azt, hogy helyetted bárki bármit is megtesz. Ez azt je-
lenti, hogy mindig számíthatsz segítségre, ha igyekszel Velem, Jézussal, élő 
kapcsolatban maradni.
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2. A gonosz nem szállhatja meg azokat, akik hisznek Bennem, Jézus-
ban, és szeretnek Engem! Nem idegállapottól függ a Hozzám tartozás, de azt 
mondhatom, hogy feltétlenül megerősödik idegileg is az, aki hisz Bennem, és 
szeret Engem, tehát aki komolyan foglalkozik Velem! Az foglalkozik Velem 
komolyan, aki gyakran olvassa az Evangéliumaimat, és aki megkeresi azo-
kat, akik szintén hisznek Bennem, és szeretnek Engem, Jézust!

3. Az adóssággal és becsapott édesapáddal kapcsolatban csak azt tu-
dom ajánlani, hogy ne fantáziálj,  hanem bontsd le napi feladatra azt,  amit 
tenned kell, és a többit bízd Rám. A legnagyobb problémák is megoldhatók, 
ha napi feladatra lebontva és Bennem bízva kezditek el kezelni, megoldani 
azokat.

Hidd el, hogy nem engedlek nagyobb keresztet cipelni, mint amekkorát 
elbírsz, ha Velem éled életed.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2894.
Kérdező: AZ IDŐK JELEIRŐL 

1. A kunszentmártoni szélviharról kérdezem a HANG-ot.
2. A gyülekezetek elragadtatása bármikor megtörténhet?
3. Megkezdte-e már uralkodását a Gonosz?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Első kérdésedre Máté 16;1-5 szentírási résszel válaszolok.
2. Neked az használ legjobban, ha komolyan készülsz a halálod órájá-

ra. Igazán az a boldog ember, aki arra törekszik, hogy halála órája legyen éle-
te  legboldogabb órája.  Csak az  áll  a  Győztes  oldalán,  aki  erre  törekszik. 
Akarj hát a Győztes oldalán állni!

3.  A Gonosz próbálkozása annak érdekében, hogy a lelkeket uralma 
alá hajtsa, már akkor elkezdődött, amikor az első ember megjelent a Földön. 
Amint az Isten országa nem itt vagy ott van, hanem bennetek van, úgy van a 
Gonosz is (Lukács 11;13)!

Soha ne magadon kívül keresd sem a problémákat, sem a problémák 
megoldását. Boldogságod vagy boldogtalanságod teljesen és kizárólag rajtad, 
döntéseiden fordul!

             Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!
*******************************************************

2895.
Kérdező: LEHET HÁTRÁNYOS A JÓ NEVELÉS?
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1. Tanítványaimat becsületre tanítottam. Ez ma hátrányos nekik.
2. Családom nem hívő család.
3. Hálátlan az, akin annyit segítettem eddig.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nincs erkölcsi nevelés! Csak erkölcsi önnevelés van! Ha te becsület-

re nevelted tanítványaidat, ezzel magadnak tartoztál!  Te feltétlenül rosszul 
jártál volna, ha nem ezt teszed. Ők pedig, akik a tőled kapott nevelést lelki 
javukra használják, biztos, hogy jól járnak! Jól még akkor is, ha emiatt anya-
gi hátrányt szenvednek. Van olyan, hogy valaki erkölcsileg is, anyagilag is 
megtalálja számítását,  de ez nem törvényszerű. A CÉL mindig az erkölcsi 
növekedés kell hogy legyen! Kerül, amibe kerül!

2.  Isten léte nem lehet kétséges egyetlen normálisan gondolkodó te-
remtmény számára sem, amint nem lehet kétséges egyetlen gyermek számára 
sem, hogy volt apja.

Az "isten" szó nem tulajdonfőnév! Ahány ember, annyi istenkép! Ren-
geteg torz istenkép van! Csak Nekem, Jézusnak, van és volt helyes istenké-
pem. Csak annak van helyes istenképe, aki az Én istenképemet, a te Jézusod 
istenképét fogadja el.

Mindenki hisz valamiben! Mindenki abban hisz, amire rátette az életét. 
Legtöbb ember bálványimádó!

3. Okosan teszed, ha azon és azokon segítesz, akikről meggyőződésed 
az, hogy komolyan rászorulnak segítségedre. Meg kellene tanulnia mindenki-
nek, hogy ne személyekben gondolkodjék, hanem feladatokban! A szemé-
lyekben  történő  gondolkodás  mindig  valamilyen  megkötözöttséget  tételez 
fel. Kétségtelen, hogy vannak szükséges megkötözöttségek is, mint pl. a szü-
lő és a kisgyermek kapcsolata. De ennél is ügyelnetek kell, hogy ne a sze-
mélyre, hanem a személlyel kapcsolatos szükséges feladatra tegyétek a hang-
súlyt!

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

2896.
Kérdező: JÉZUS VÉRE ÁLTAL SEGÍTHETEK MÁSOKON?

1. Jézus VÉRÉVEL segítek ott, ahol indítást kapok erre.
2. Gyermekeim eltávolodnak az Egyháztól.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Aki hisz Szentségi Jelenlétemben, tehát az, aki élő hittel rendszere-
sen áldozik, annak erőforrásként rendelkezésére áll az Én vérem, amely kion-
tatott a világ bűneiért.

Okosan teszed tehát, ha áldásként lélekben ráhullatod azokra, akiknek 
annyira szükségük van erre! 

De  vigyázz!  Én,  Jézus,  nem  vagyok  automatika!  Elsősorban  téged 
szentel meg minden imád, ha engeded, hogy megszenteljen! Ez bármilyen 
furcsa, mégis így van! Ha vérem által nem növekszik benned a szeretet, s úgy 
gondolod, hogy Én, Jézus, automatika vagyok, akkor a vallásosság ördögé-
nek esel csapdájába!

2. Gyermekeid sorsa az ő kezükben van. Te csak magadért felelsz! De 
magadért  valóban felelsz!  Miattad senki és soha nem fog sem üdvözülni, 
sem elkárhozni! Mindenki önmaga miatt fog üdvözülni vagy elkárhozni! Ha 
ezt megértetted, akkor mindent megértettél ahhoz, hogy szívedben otthont ta-
láljon az Én békém, még akkor is, ha családod teljesen másképpen éli az éle-
tét, mint te szeretnéd, vagy mint Én, Jézus, szeretném!

Nagyon, kimondhatatlanul szeretlek!
Megáldalak SZÍVEM MÉRHETETLEN SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2897.
Kérdező: KAPCSOLATAIMBAN SZERENCSÉTLEN VAGYOK

1. Minden párkapcsolatom kudarcba fullad!
2. Gyermekeimmel sem alakult ki megfelelő kapcsolat.
3. Jó úton járok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A párkapcsolatok nem konzerválhatók! A kudarcba fulladt párkap-

csolatok arra figyelmeztetnek, hogy nem egymásra vagytok teremtve.
Hidd el, hogy azok a párok, akik úgy gondolják, hogy megtalálták éle-

tük értelmét a másikban, nagyot tévednek! Ha nem a földi életben, akkor a 
másvilágon fognak erre rádöbbenni!

Ne azon sopánkodj tehát, hogy eddig milyen párkapcsolatot éltél meg, 
hanem arra legyen gondod, hogy Velem, Jézussal, alakíts ki élő kapcsolatot. 
Vagyis Velem foglalkozz többet és mélyebben!

2. Gyermekeid élete nem a te életed! Te csak magadért felelsz. Kétség-
telen, hogy a földi élet egyik legsúlyosabb problémái közé tartozik a vérköte-
lék! Pedig ennek leoldása nagyon fontos! E leoldás nélkül nincs újjászületés, 
e nélkül nincs üdvösség! Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, Jézust, aki 
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bárki miatt  nagyobb gondban van,  mint  a Velem való kapcsolat  miatt,  az 
nem méltó Hozzám, Jézushoz (Máté 10;36-37)! Ezt tágabb értelemben, tehát 
a gyermekekre vonatkozóan is, kell érteni!

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

2898.
Kérdező: URAM, ADD A TE BÉKÉDET!

1. Sok ima száll fel tőlem a magasba.
2. Békére vágyom!
3. A családunkban is működik a gonosz.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ki kell javítanom az első mondatodat. Ne a "magasba" szálljon az 

imád, hanem a mélybe! Szíved mélyén él a téged boldogítani akaró, a benned 
boldogító módon jelenlévő Istened!

Az a sok zavar, amelyet a felszínen kavarogni látsz, ne gátoljon abban, 
hogy a mélységeket keresd! Valamikor tanítványaimnak azt mondtam, hogy 
evezzenek a mélyre, s ott vessék ki a hálójukat. Hallgattak Rám, s nagy ál-
dásban volt részük.

A mélységben mindig a SZERETET honol! Igen, mert nemcsak Isten 
Szeretet, de minden szellemi lény is egy megteremtményesült szeretet, még 
akkor is, ha nem tud erről. E téren a tudatlanság egyben a boldogtalanságnak 
és a menekülés vágyának is forrása. 

Szegény gyermekeim! Fennakadtok a látszaton, ahelyett, hogy megta-
nulnátok örülni annak, hogy be van írva nevetek a mennyben. Minden szelle-
mi lény nevét a szívemben hordom. Akkor történik meg bennetek az újjászü-
letés, amikor erre rájöttök. Ennek megtörténte csak idő kérdése.

Egyszer mindenkinél megszűnik a menekülés. Mindannyian előbb-u-
tóbb bele fogtok fáradni abba a menekülésbe, amely kívülről hiteget bennete-
ket a boldogság illúziójának kergetése által. Tudnod kell, hogy csak belülről 
indulhat  el  gyökeres  megoldás.  Tudnod kell,  hogy csak magadért  felelsz. 
Tudnod kell,  hogy a földi élet  rajtad kívül  a te számodra soha nem lehet 
Mennyország. Tudnod kell, hogy a földi élet poklában kell megtalálnod ma-
gadban a Mennyországot. Tudnod kell, hogy mielőbb megtalálja valaki ön-
magában a Velem, a te Jézusoddal, való találkozást, békémmel találkozik ön-
magában!
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2. Te az Én békémre vágysz! Erre teremtettelek az Atyával és a Szent-
lélekkel! Ápold is magadban ezt az égi honvágyat, mert így tudod növeszteni 
azokat a lelki szárnyakat, amelyek Hozzám, Jézushoz, juttatnak téged.

3. Már kétezer évvel ezelőtt megmondottam, hogy azok, akik szeretnek 
Engem, Jézust, meg fogják tapasztalni e mondat keserűségét: Ellensége lesz 
az embernek saját háznépe (Máté 10;36).

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

2899.
Kérdező: NYUGTALAN LÉLEKKEL NEM  ÁLDOZHATOK

1. Addig nem áldozhatok, amíg békétlen gondolataim vannak.
2. Rövid ideig ad megnyugvást az ima, szentmise.
3. Bánt az, ha mások késnek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek (Máté 

9;12). Pontosan azok a lelki betegek, akikben békétlen gondolatok vannak. 
Tehát pontosan azoknak kellene a leggyakrabban magukhoz venni Engem, 
Jézust, akik békétlenségben szenvednek.

Én, Jézus, nem azért jöttem közétek, hogy megmutassátok Nekem azt, 
hogy milyen jók vagytok, hanem azért, hogy sebeiteket hozzátok Elém! Na-
gyon szeretnék segíteni neked! Nagyon szeretném nemcsak megértetni,  de 
megtapasztaltatni is veled azt, hogy az Isten benned is boldogító módon van 
jelen, s neked nem kell mást tenned, mint ezt elhinned, ezt meglátnod. Ne 
férjednek akarj megfelelni,  hanem Nekem, vagyis tégy meg mindent azért, 
hogy megértesd magaddal ezt a nagy igazságot: boldogságod nem férjeden, 
még csak Rajtam, Jézuson, se sem múlik! Egyedül rajtad! Te csak magadért 
felelsz! Minden javadra válik, mert te Istent szerető vagy!

2. Nem csodálom, hogy az ima, a szentmise nem ad végső megoldást. 
Nem is arra valók ezek. Ezek arra valók, hogy felismerd azt, amit reggeltől 
estig tenned kell Kedvemért, a te Jézusod kedvéért! Imáid által nem Nekem 
kell  megváltoznom,  hanem neked!  Ha  saját  szavaiddal  elmondod  Nekem 
problémáidat,  akkor  a  párbeszédima  által,  tehát  együtt,  közösen,  mindent 
meg tudunk oldani. Érted és veled mindent megteszek, de helyetted semmit!

3. Azok az emberek, akik nem rendelkeznek megfelelő időérzékkel, bi-
zony beteg lelkű emberek, akikre építeni, számítani nem lehet. De ez nem ok 
arra, hogy miattuk türelmetlen légy. Türelmetlenségeddel csak a velük kap-
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csolatos megkötözöttségedről teszel tanúságot, és arról, hogy számítottál rá-
juk.

             Nagyon szeretlek, és megáldalak a
            BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
 2900.
Kérdező: PÁLYÁT TÉVESZTETT VAGYOK?

1. Fiatal koromban egyházi pályára készültem.
2. Házasságomból született egy kislányom.
3. Ma sem tudom, mi a feladatom.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Valóban jól gondolod, amikor azt írod leveledben, hogy minden jé-

zusi ember egyben pap is. Még pontosabban így mondanám: ti mindannyian 
tanítványaim vagytok, és az a feladatotok, hogy megtanítsátok szeretni azo-
kat, akik erre nektek lehetőséget adnak!

Ez tehát annyit jelent, hogy egyetlen hivatás van a világon, a szeretni  
tanítás  hivatása. Természetesen, ennek feltétlen feltétele úgy szeretni min-
denkit, ahogy Én, Jézus, elmondtam és bemutattam nektek: a soha senkinek 
nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás, és a segítés ott, ahol erre le-
hetőségetek van. E hármasságot neveztem Én ÚT-nak, és ezzel azonosítot-
tam Magamat.

2.  Házasságod, amelyről  szinte  semmit  nem írtál,  gyermeked, akiről 
megírtad, hogy jó kapcsolatban vagy vele, ezek mind csupán eszközök arra, 
hogy egyre jobb legyen a kapcsolatod Velem, Jézusoddal! Nagyon fontosnak 
tartom, hogy Velem indítsd napjaidat! A reggeli ima sokkal fontosabb, mint 
gondoljátok! A reggeli imád által leszel áldás azok számára, akikkel kapcso-
latba kerülsz az elinduló napon. Az esti imának sem szabad elmaradni holmi 
tévé, rádió, szórakozások miatt! Én, Jézus, vagy első vagyok valakinek az 
életében, vagy nem is vagyok ott! Ez nem önzés részemről, hanem a legna-
gyobb jó számotokra!

3. Tanulj meg napi feladatokban gondolkodni! A reggeli imának pon-
tosan az kell legyen az értelme, hogy átgondold Velem az előtted álló napo-
dat, napunkat! Minden áldott nap nyújt feléd olyan feladatokat, amelyet ha 
nem vállalsz fel, akkor nyugtalan leszel, mert átéled, hogy mulasztással vét-
keztél.  De azért aggályos ne légy! Nem szabad bűntudatban élned! Éppen 
arra való az esti imában a bűnbánat, hogy a bűntudat ne verjen gyökeret ben-
ned.
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              Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

2901.
Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN

1. Gyógyítgatás a feladatom?
2. Milyen terve van velem Istennek?
3. Kik az én vezetőim?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Akiben Én, Jézus, élek, annak feltétlenül feladata az, hogy szebbé, 

jobbá, elviselhetőbbé tegye azt a környezetet, amely alkalmul szolgál a lélek 
fejlődésére, a szeretet kibontakoztatására. 

Bár ez a feladat, de ez nem CÉL! A CÉL a Velem való élő kapcsolat. E 
kapcsolatnak lesz aztán természetes következménye az, hogy a feladatotokat 
szentül el tudjátok végezni. Tudatosítanod kell magadban azt, hogy te szent 
vagy, mert Én, a te Jézusod, benned nemcsak szent vagyok, hanem szentté 
tevő is vagyok.

2. Isten nem időben gondolkodik veled kapcsolatban, hanem a te jelen 
és örökké tartó boldogságodat tartja szem előtt. Neked tehát nem valami gi-
gantikus tervet kell kifantáziálnod a magad számára, hanem józanul meg kell 
látnod azt, amit reggeltől estig tenned kell. Ez a te feladatod, ez Isten terve 
veled!

3. Angyalaim örömmel segítenek neked abban, hogy szíved szeretete 
működni tudjon Isten dicsőségére, magad és mások javára!

Őrangyalodat elég, ha őrangyalodnak nevezed.  De tudnod kell,  hogy 
sok szerető lélek áll melletted.

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

2902.
Kérdező: FONTOS-E A VEZEKLÉS? HA IGEN, AKKOR MIÉRT?

1. Feloldozhatók a csupán polgári házasságban élők?
2. A vezeklésnek mi értelme van?
3. Komplex súly nehezedik rám. Álmairól, kijelentésekről
     kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Engem, Jézust, nem kötnek jogi keretek, de titeket igen. Ezért azok, 

akik bizonyos jogi akadályok miatt (pl. elváltak, és újra házasságot kötöttek) 
általatok érvényes feloldozásban nem részesülhetnek, természetesen Általam, 
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Jézus által - aki belelátok mindenkinek a lelkébe -, irgalmas szeretetem bűn-
feloldó erejét megtapasztalhatják. Egy igazi bűnbánónak ez nem is jelenthet 
problémát!

Nincs összekötözött Isten, akit a pap feloldozó szavai szabadítanak fel 
bűnbocsánatra. Ha így lenne, akkor a szentségek nem az emberekért lenné-
nek, hanem az Istenért. Ez  pedig képtelenség!

Az viszont igaz, hogy jogi értelemben érvénytelen részetekről az a fel-
oldozás, amely a jogi kereteket túllépi. Ezért az, akit jogi előírások akadá-
lyoznak abban, hogy a pap által érvényes feloldozásban részesüljön, hitére és 
őszinte megtérési szándékára támaszkodva fogadja el, hogy Én, Jézus, ponto-
san olyan tisztává teszem gyónás nélkül is, mintha a legtökéletesebb gyónást 
végezte volna el.

2. Vezeklésetekre Nekem, Jézusnak, nincs szükségem! Nem is szabad 
erre tenned a hangsúlyt. De tudnod kell, hogy közvetlenül Isten iránti szerete-
tedet csak vezekléssel tudod kimutatni. 

Azért nem erre kell tenned a hangsúlyt, mert Én, a te Jézusod arra taní-
tottalak,  és azt  éltem elétek,  hogy emberek szolgálata  által  mutassátok  ki 
Irántam való szereteteteket. A hangsúlyt erre kell tenni! Ezt csak akkor sza-
bad megváltoztatnod, ha Én, a te Jézusod, ezt közvetlenül tudomásodra ho-
zom akár kijelentés, akár látomás, akár valami külső vagy belső jel által. Az 
Enyéim számára csak szubjektív Mennyország létezik. Csak a kárhozottak-
nak van objektív, tehát rajtuk kívüli Mennyország. A rendi szabályzatok csak 
addig hordozzák áldásomat, amíg segítenek abban, hogy mélyítsd magadban 
azt a szívbékét, amely csúcsérték kell hogy legyen.

3. Te is hoztál magaddal karmikus görcsöket, amelyek lehetővé teszik 
sátáni erőknek azt,  hogy tömény formában rád nehezedjenek. Biztosítalak, 
hogy soha nem engedlek erődön, erőnkön felüli kísértésbe! Ha túl nagynak 
érzed a terhet, akkor tudnod kell, hogy Én, Jézus, kimeríthetetlen erőforrás 
vagyok számodra! Igaz, hogy neked vigyáznod kell Rám, de még nagyobb 
igazság, hogy Én, Jézus, kimondhatatlan szeretettel vigyázok rád!

Az  álmok,  a  kijelentések,  olyan  terület,  amely  nagy óvatosságot,  s 
ugyanakkor nagy egyszerűséget kíván attól, akit Lelkem e területre vezérel. E 
terület eszköz lehet, de nem fundamentum, melyre építeni érdemes lenne!

                   Nagyon szeretlek, és megáldalak a
                                  HŰSÉG LELKÉVEL!" 

******************************************************
2903.
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Kérdező: SZENTSÉGTÖRÉST KÖVETTEM EL?
1. Halálos bűnökkel áldoztam.
2. Gyermekáldás problémám van.
3. Irreálisan gondolkodom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ne félj Tőlem, a te Jézusodtól! Aki Engem, Jézust, szívesen befogad 

magába, annak lelkében feltétlenül rendet teremtek! Sokkal nagyobb az Én 
szeretetem annál, semmint ne tudnám azt, amit ti  halálos  bűnnek neveztek, 
teljesen megszüntetni mindenféle szentgyónás nélkül is! Az Én szentségi je-
lenlétem olyan isteni  erőt áraszt,  amely mindenre képes annak érdekében, 
hogy a jó szándékú lelkeket szerető Szívemre öleljem! Ne félj hát Tőlem!

2. A gyermekáldás probléma nem lehet "magán"-ügy! Csak ott lehet 
lépni ezzel kapcsolatban, ahol mindkét szülő egyetért.

A lényeget tekintve teljesem mindegy, hogy vérszerinti vagy fogadott 
gyermek az, aki számára mindaddig, amíg anyai szereped tart, gondviselővé 
kell lenned. Csak megismételni tudom azt, amit az előbb mondottam: senki 
ne döntsön egyedül a gyermekáldással kapcsolatban, hacsak kifejezetten nem 
kap Tőlem, Jézustól, egyértelmű, és félreérthetetlen sugallatot.

3. Akkor gondolkodsz reálisan, ha nem a fantáziád irányít, hanem az a 
józan ész, amely a jelen napi gondok közepette szívedben békét tud biztosí-
tani. Ha teljes benned a bizonytalanság, akkor várnod kell!

                Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
                  TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2904.
Kérdező: FÉRJEM IDŐNKÉNT MEGSZÁLLOTT?

Férjem időnként őrjöng!
HANG: "Drága Gyermekem!

Bármit teszel, körülötted soha nem lesz Mennyország a Föld. Nem is 
kell erre törekedned. Arra kell törekedned, hogy benned legyen a Mennyor-
szág. Ez nemcsak megvalósítható, hanem feltétlenül megvalósítandó! Soha 
nem engedlek erődön felüli kísértésbe kerülni, s ha mégis úgy látod, hogy túl 
nagy a rád nehezedő teher, akkor Én, a te Jézusod,  tudom, mi a dolgom! 
Vagy csökkentem a terhedet, vagy erősítem az erődet!

Drága Gyermekem! A dühös emberrel nem érdemes vitába szállni. A 
dühös emberrel szemben a leghatásosabb fegyver a kifelé történő hallgatás, s 
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ugyanakkor a befelé történő csendes fohász, dicsőítő ima azért, hogy benned 
élek!

Minden vihar természetéhez tartozik az, hogy elvonul! Minden vihar, 
legyen az anyagi vagy erkölcsi, lelki vagy érzelmi, helyét tévesztő tényezők 
következménye. A helyretalálás csak akkor válik lehetővé, ha az irány, a cél, 
a szándék a nyugalom megteremtése. Nem az ellenállás által várható a győ-
zelem, hanem az Irántam való bizalom erősítése által! Az, aki lelkében Be-
lém kapaszkodik, már eleve a Győztes oldalán áll, akkor is, ha rövid távon 
vesztesnek tűnik a vitában, a viharban! Az utolsó szó mindig a GYŐZELE-
MÉ!

            Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2905.
Kérdező: ISTEN ADOMÁNYAI UTÁN VÁGYOM!

1. Kegyelmi ajándékok után vágyom.
2. Istentől kaptam ígéretet családalapításra?
3. Milyen munkára hív az Úr?

HANG: "Drága  Gyermekem!
1. Lelked fejlődése eljutott arra a szintre, amelyen már nem adománya-

im tudnak tovább vinni, hanem Én, az Adományozó. Míg valaki kisgyermek, 
addig ajándékokra van szüksége ahhoz, hogy gazdagnak tudja magát. Egy 
idő után azonban ezt már ki kell nőnie minden gyermeknek, ha érett felnőtté 
akar válni.

Meg kell értened, hogy nem az a legfontosabb, milyen vagy, hanem az, 
hogy az Enyém vagy!

Valamikor tanítványaim lelkes örömmel jelentették Nekem, Jézusnak, 
hogy még  az  ördögök  is  engedelmeskednek  nekik.  Én,  Jézus,  akkor  azt 
mondtam nekik,  hogy inkább annak örüljenek,  hogy nevük be van írva a 
mennyben. Neked is ezt mondom!

2. Nem. Nem Istentől kaptál ígéretet családalapításra. Én, Jézus, csak 
boldogságra adok ígéretet mindenkinek, és ha ehhez a családalapítás is hozzá 
tartozik, akkor ez meg fog történni. De nem azért, mert megígértem, hanem 
azért, mert ez, mint eszköz, feltétlenül rendelkezésére fog állni annak, aki ez-
által kerülhet közelebb Hozzám, Jézushoz! Én a CÉLT és az IRÁNYT szok-
tam csak megadni. Az eszközöket nektek kell meglátnotok ezek érdekében. 
Így lehettek Nekem partnereim, és ez igazolja azt, hogy nem vagytok bábuk, 
akik sorsuk fonalán valami végzettől rángattatva élik életüket.
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3. Én, Jézus, nagyon gyakorlatias vagyok. Ezért várom el tőled is Én, 
Jézus, a reggelenkénti párbeszédimát, mert ezzel alkalmat adsz Nekem arra, 
hogy  felhívjam figyelmedet  napi  teendőidre.  Meg akarlak menteni  olyan 
fantáziálásoktól, amelyek megkeseríthetik életedet éppen amiatt, hogy a csa-
lódások utcájába vezethetnek téged.

Az időd drága! A szereteted még drágább! Minden reggel tisztán kell 
látnod, hogy mire használod fel idődet és szeretetedet, tehát azt,  hogy mit 
kell tenned, és amit tenned kell, azt hogyan kell tenned az elinduló nap folya-
mán! Ennél többre nem érdemes vágyódnod, mert a benső béke, ami a bol-
dogság másik neve, nem a nagy tettek által, hanem a mindennapi élet felada-
tainak megfelelő elvégzésével valósul meg.

Én, Jézus, mindig veled, benned vagyok! Soha, semmilyen körülmény 
el nem szakíthat Engem tőled. Örülj NEKEM!

             Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2906.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL IMÁDKOZNI!

1. Nem hallom jól Jézus hangját a reggeli imáimban.
2. Szeretném kontrolláltatni magam!
3. Fejfájásom kiújult. Miért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az első HANG-könyvben részletesen leírattam a párbeszédima gya-

korlatát.  Aki párbeszédimát folytat Velem, az nem tud elkalandozni. Nem, 
mert amikor te magadnak egyes szám második személyben olyat mondasz, 
ami téged épít, buzdít, vigasztal, azt Én, Jézus, mondom benned neked. Mi-
vel a te szavaiddal beszélek hozzád, ezért pszichikai képtelenség elkalandoz-
nod ilyenkor.

2. Nagyon fontos a kontroll! Mindig légy kész arra, hogy a benső vilá-
godban tapasztalt  sugallatokat kontrolláltasd.  Ez nem bizalmatlanság, nem 
hitetlenség Velem szemben, hanem nagy bölcsesség. Igen, mert az ősellen-
ség, a nagy megtévesztő nagyon ravasz, és a világosság angyalának álcázva 
magát, mindig próbálkozik! Még Engem, Jézust, is rá akart venni olyasmire, 
ami Atyám akarata ellen volt. Még Pétert, az Általam nagyra értékelt aposto-
lomat is felhasználta erre (Máté 16;23)!

3. A Velem való kapcsolatban nem az erőlködés, hanem az ellazulás a 
fontos. Kettőnk kapcsolatában a hangsúlyt arra kell tenned, hogy Én, Jézus, 
vagyok a lényeg, és nem te.
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A testi fájdalmak kezelése mindig lehetséges. Ha karmikus egy ilyen 
fájdalom, akkor azért kell hálát mondanod, mert pontosan ez a fájdalom vá-
lik javadra. Ha nem karmikus, akkor pedig azért kell hálát mondanod érte, 
mert csupán a léte már figyelmeztet  arra, hogy nincs végleges megoldás a 
földi élet mulandóságában. A jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy min-
den mulandó!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!
*******************************************************

2907.
Kérdező: ELŐZŐ ÉLETEMRŐL

1. Ki voltam előző életemben?
2. Egy könyv hitelességéről kérdezem a HANG-ot.
3. Hogyan tudnék jobban elmélyülni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt is kérdezhetted volna, hogy ki voltál előző életeidben. Igen, mert 

különböző lehetőségeket kaptál arra, hogy átéld saját testedben az újjászüle-
tés kegyelmi élményét, de eddig elmulasztottad. Itt az ideje, hogy jelen tes-
tedben már ne maradjon ki ennek az újjászületésnek megvalósítása. Csak raj-
tad állt eddig is minden! Én, Jézus, örömmel veszek nálad örök lakást!

Nem véletlenül  titok  számotokra  előző  életeitek.  Akik  nagyon  meg 
akarják tudni azt, hogy milyen volt előző életük, s különböző csatornákon - 
látók, hallók - megtudhatják, szinte soha nem válik e tudás a javukra. Szinte 
mindig a fantázia szárnyain - s ezt az ősellenség nagyon tudja manipulálni - 
olyan irányba indulnak el, amelyek inkább nehezítik, mint könnyítik hitük el-
mélyülését és szeretetük kibontakozását.

Egy biztos: ha elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, 
akkor elindult benned az újjászületés folyamata, amely megment téged attól, 
hogy újra le kelljen születned a Földre.

2. Általában csak olyan könyveknek vagyok propagálója, amelyek Ve-
lem, Jézussal, foglalkoznak az evangéliumaim alapján. A többi könyvről azt 
kell mondanom, hogy vannak az evangéliumaim, van józan eszetek, s ha e 
kettőt használjátok, akkor tudni fogjátok, hogy mi fontos és mi nem fontos 
számotokra. A HANG-könyveket is csak azért tarthatjátok hiteleseknek, mert 
szinkronban vannak a Bibliában található evangéliumaimmal.

3.  Elmélyülésed  attól  függ,  hogy mennyire  tudod  biztosítani  magad 
számára az időt a reggeli imára - főleg a párbeszédimára -, és mennyire ve-
szed komolyan az esti hálaadást.
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2908.
Kérdező: SZERETETET IGAZSÁGBAN

Állami gondozásból befogadott húgom kibírhatatlan.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az igazi szeretetnek igazságban kell megnyilvánulnia! Ez azt jelenti a 
ti esetetekben, hogy bizony, vissza kell küldenetek őt az intézetbe, ha nem 
fogadja el magára nézve kötelezőnek az általatok megfogalmazott viselkedé-
si követelményeket. 
Nem lehettek bűnrészesek! Ha ezt nem érti meg, akkor nem vagytok szere-
tetlenek, sőt pontosan akkor szeretitek őt helyesen, ha szembesítitek azzal, 
hogy ő felelős személy, akinek szembesülnie kell tetteivel, és vállalnia kell 
cselekedetei következményeit.
Számotokra  a legfontosabb saját  szívetek  békéje!  Ti  nem feleltek másért, 
csak magatokért! Ha húgod istenszerető,  akkor úgyis minden javára válik, 
bármilyen szigorúnak is tűnik a ti  döntésetek vele kapcsolatban. Ha pedig 
nem istenszerető,  akkor  maga  az  Isten  sem tud  mit  kezdeni  vele!  Olyan 
nincs, hogy miattatok válik erkölcsileg jóvá vagy rosszá.  Erkölcsi  nevelés 
nem létezik! Csak erkölcsi önnevelés van! Mindenki önmagáért felel. Ilyen-
nek teremtett benneteket a Teremtő! Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel 
mindenkiben szeretnék örök lakást venni, de csak abban tudok, aki maga is 
akarja ezt (János 14;23)!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2909.
Kérdező: NEM ÉRTENEK MEG AZ EMBEREK

1. Miért furcsák a gondolataim?
2. Három irányban kellene megfelelőnek lennem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te nem érzed furcsának gondolataidat, tetteidet - írod -, de környe-

zetted igen. Kérdésedre ne Tőlem, Jézustól, várd a választ, hanem azoktól, 
akik szerint  furcsa vagy. Lehet, hogy különböző személyek különböző vá-
laszt fognak adni. De nem az a lényeg, hogy ők mit mondanak, hanem az, 
hogy Én, Jézus,  hogyan vélekedem rólad.  Ezt  megtudod,  ha arra ügyelsz, 
hogy szívedben béke legyen. Nem az a szeretet teremt békét benned, ami Fe-
lőlem feléd árad, hanem az, ami felőled Felém árad. Tehát, ha jól szeretsz 
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Engem, akkor béke van benned, akkor is, ha környezeted furcsának tart té-
ged. Ha nincs béke benned, akkor nem jól szeretsz Engem, a te Jézusodat.

Neked nem arra kell törekedned, hogy téged szeressen mindenki, ha-
nem arra, hogy te szeress mindenkit, függetlenül attól, hogy mások erre ho-
gyan reagálnak. Ma is áll az a kijelentésem, amit kétezer évvel ezelőtt mond-
tam: "Ellensége lesz az embernek saját háznépe" (Máté 10;36)! Ne feledd! 
Nekem sokkal több ellenségem volt földi életemben, mint jóakaróm, mégis 
mindig béke volt a szívemben!

2. Neked csak egy irányban kell jól megfelelned: Irányomban, a te Jé-
zusod irányában! Te csak magadért felelsz. Te sem vagy képes mások gon-
dolkodását átalakítani. Erre maga az Isten sem képes! Tőled sem függhet má-
sok boldogsága, amint a te boldogságod sem függhet másoktól! Bizonyos ér-
telemben még Tőlem, Jézustól, sem! Mindenkinek saját szívében van az éle-
tének megoldásához a kulcs. Természetesen az Én segítségemmel, mert Ná-
lam nélkül semmit sem tehettek. De Én, Jézus, mindig rendelkezésére állok a 
jó szándékú embereknek! Bennem nem lehet csalódni!

Meg kell tanulnod mások véleményétől szabaddá válni! Meg kell ta-
nulnod csak az Én véleményemre, a te Jézusod véleményére, támaszkodni. 
Engem megismerhetsz az evangéliumaimból, a HANG-könyvekből és a gya-
korlati életben megélt szeretetedből.

Újra mondom: ne akarj mindenkinek megfelelni, csak Nekem!
                   Nagyon szeretlek, és megáldalak 

                                 SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2910.
Kérdező: GONDBAN  VAGYOK GYERMEKEM MIATT

Nagy fiam miatt vagyok gondban.
HANG: "Drága Gyermekem!

Megértem, hogy gondban vagy fiad miatt. Megértem, hogy azt szeret-
néd, ha ő az általad jónak látott életvitelt tenné magáévá. Megértem, hogy te 
a nagy fiadat még mindig kisfiadnak gondolod, akit nevelni szeretnél, akinek 
olyan irányítást, olyan életlátást szeretnél adni, amely téged is megnyugtatna.

Mindaddig, amíg anyaként szemléled fiadat, nem fogod megtalálni szí-
ved nyugalmát! Ő Isten gyermeke, és te is Isten gyermeke vagy. Ilyen érte-
lemben testvérek vagytok. Neked már véget ért vele szemben az anyai szere-
ped. Csupán arra kell törekedned, hogy ne vállalj bűnrészességet vele. Tehát, 
soha ne tégy olyat, soha ne egyezzél bele olyasmibe vele kapcsolatban, még a 
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pillanatnyi béke kedvéért sem, amit nem tartasz jónak. Sok igazság van e 
mondatomban: "Nem békét jöttem hozni, hanem kardot (Máté 10;34-36)!" 
Ez a kard átszeli a családok életét, és döntés elé állít benneteket.

A te fiad nem a te Istened! Nem érte kell élned! Értem, a te Jézusodért 
kell élned, ha szíved békéjét meg  akarod találni! Nem a fiadat kell megjaví-
tanod, hanem magadat kell szabaddá tenni attól  a megkötözöttségtől,  amit 
megélsz vele kapcsolatban! Csak az az igazi szeretet,  amely szabadságban 
tud kibontakozni. Ha élővé akarod tenni magadban a Szentlelket, akkor sza-
baddá kell válnod minden megkötözöttségedtől (2Kor 3;17)! Ez nem megy 
máról holnapra, de el kell kezdened egyszer, s annál jobb, minél előbb, mert 
benső  szabadság  nélkül  nincs  újjászületés,  és  újjászületés  nélkül  nincs 
Mennyország senki számára (János 3;3)!

Isten sokkal jobban szeret téged is, fiadat is, mint valaha is el tudnád 
képzelni.  De ez nem boldogít  sem téged, sem a fiadat. Mindenkit  csak az 
boldogít, ha a gyakorlati életben engedi, hogy Én, Jézus, irányítsam az életét. 
A te boldogságod soha nem függhet fiad viselkedésétől, amint az Én boldog-
ságom sem függhet sem a fiad viselkedésétől, sem a te viselkedésedtől. A te 
boldogságod csak tőled, magadtól függhet.

Fiadnak nem akkor teszed a legjobbat, ha nevelni akarod, hanem ak-
kor, ha azt látja rajtad, hogy te boldog vagy akkor is, ha ő nem hallgat rád, ha 
ő nem boldog.

Drága Gyermekem! Tudom, hogy nehéz gondolatokat kaptál most Tő-
lem, de ne feledd: Első kijelentésem a nyilvánosság előtt ez volt: "Alakítsá-
tok át gondolkodásotokat (Márk 1;15)!" (E szó: térjetek meg, elsődlegesen 
gondolkodás-átalakítást jelent).

Saját  benső  megtérésedért  könyörögj!  Ha  Bennem  már  megtaláltad 
boldogságodat, függetlenül attól, hogy milyen a fiad, csak akkor remélheted, 
hogy hatékonyan tudsz imádkozni fiadért is!

      Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2911.
Kérdező: SZERETNÉK MEGFELELNI TÁRSAMNAK!

1. Hogyan alkalmazkodjam társamhoz?
2. Uram! Elfogadtalak! Te is elfogadtál?
3. Szeretnék szeretetet sugározni!

HANG: "Drága Gyermekem!
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1.  Nem  tudsz  úgy alkalmazkodni  senkihez,  hogy az  állapotszerűen 
megfelelő lenne! Nem, mert nem arra születtél, hogy emberekhez alkalmaz-
kodj, hanem arra, hogy az emberekkel kapcsolatban okos és óvatos légy, s 
ugyanakkor Velem, a te Jézusoddal maradj mindig élő kapcsolatban. Rajtad 
kívül a te számodra sincs megoldás, mint ahogy az Számomra, a te Jézusod 
számára, sem volt. De magadban igenis képes vagy az Én békémet meglátni 
és megélni! A szíved szemével - ami a hit - feltétlenül kapcsolatban marad-
hatsz Velem!

Amennyire rajtad áll,  törekedned kell arra, hogy legalább elviselhető 
legyen az életed addig, amíg társad meg nem unja e kettősséget a kapcsolato-
tokban, és meg nem könnyíti annak a szakításnak nyilvánosságra hozatalát, 
amely már régen megtörtént.

2. Egész örökkévalóság áll majd rendelkezésedre ahhoz, hogy átéld azt 
a boldogságot, amely a Velem való kapcsolatodnak természetes velejárója. 
Szeretetem, a te Jézusod irántad való szeretete, semmiféle földi nyelven meg 
nem fogalmazható! Még megközelítőleg sem!

3.  Nem kell  törekedned arra,  hogy sugárzó  szereteted legyen.  Nem, 
mert a szeretetnek a természete az, hogy sugárzik. Nem a sugárzása a fontos, 
hanem a LÉTE! Ez pedig a Földön elsősorban nem élvezet, hanem áldozat! 
Csak a földi élet után szűnik meg áldozatjellege!

Ha  meg  akarnám fogalmazni  a  szeretetsugárzást,  akkor  azt  kellene 
mondanom, hogy az a benső szabadság sugárzásával azonos. De itt sem a su-
gárzásra kell  törekedni,  hanem a benső szabadság meglétére! Vagyis arra, 
hogy minden külső és belső kényszer ellenére tudd mindenkor megtenni a 
meglátott jót!

                      Nagyon szeretlek, és megáldalak
                        SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2912.
Kérdező: ÖSSZEVISSZASÁG AZ ÉLETEM!

Férjem állandó jelleggel megcsal.
HANG: "Drága Gyermekem!

Leveled alapján semmiféle megoldást nem lehet látni abban az össze-
visszaságban, amelybe férjed juttatta a családot.

Neked egy iszonyatos karmikus  adósságot kell  törlesztened,  s ez bi-
zony a te földi életednek a legnagyobb keresztje. Most csak azt tudom mon-
dani, hogy Isten szeretete mindig igazságban nyilvánul meg, s ennek az igaz-
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ságnak súlya, gyakran úgy tűnik, hogy eltakarja Isten szeretetét. De ez csak a 
felszín!

Neked egy olyan függetlenséget kell kidolgoznod férjeddel kapcsolat-
ban, amely akkor is békét biztosít lelkedben, ha ő nem változik meg. A te 
benső békéd nem függhet attól, hogy ő milyen.

Mindenféle altató, orvosság csupán tüneti megoldást kínál. Neked gyö-
keres megoldásra van szükséged, és ez egyedül Én vagyok, a te Jézusod! A te 
problémádnál már nagyobbak is megoldódtak Velem, de Nálam nélkül sem-
mi olyat nem tehettek, amely gyökeres megoldást adna.

A férj és a gyermek és az egész környezet, ezek mind-mind részben 
tükrök, részben eszközök arra, hogy Bennem találd meg a megoldást. Nem 
szeretnélek igazán, ha Rajtam kívül békét tudnál találni magadnak. Én, Jé-
zus, a te Jézusod, igazán és valóban szeretlek, de amint mondottam, a jelen-
legi  sorsodról  te  már  tudtál  akkor,  mielőtt  megszülettél,  s  azért  vállaltad, 
mert beláttad, hogy előző életeid adósságát másképpen törleszteni nem tu-
dod. Nekem, Jézusnak, bele kellett egyeznem döntésedbe, mert neked volt 
igazad!

Mi hát a teendőd? Vállalni egy olyan benső szabadságharcot, amely ki-
felé ugyan nem látványos, de egy idő után nemcsak benned, de körülötted is 
helyre áll a rend. 

Hogyan kell elindítanod és hogyan kell végig vinned ezt a szabadság-
harcot? Úgy, hogy el kell kezdened feladatokban gondolkodni. Napra lebont-
va kell meglátnod, hogy itt és most mi az, amit tenned kell ahhoz, hogy leg-
alább magaddal légy megelégedve. 

El kell  kezdened jobban szeretni  magadat! Meg kell  tanulnod örülni 
magadnak! Néha simogasd meg az arcodat, s mondd magadnak, hogy szere-
ted magadat. Igen! Miért is ne? Hát maga a Jóságos Isten is szeret téged, mi-
ért ne szeretnéd te is azt, akit az Isten annyira szeret! 

Mert, ha nem tudnád, téged az Isten nem úgy szeret, mint mindenkit, 
hanem úgy, mint senkit a világon! Ha még valakit úgy szeretne, mint téged, 
akkor kettő lenne belőled. De csak EGY van! Te Istennek EGYETLENJE 
vagy! 

Ennek az igazságnak örülnöd kell, és kell hogy erőforrás legyen szá-
modra ahhoz a szabadságharchoz, amelyről előbb beszéltem.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!"
******************************************************

2913.
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Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK?
1. Mi az életcélom?
2. Mi Jézus véleménye rólam?
3.Jó úton járok-e?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Három alapvető szempontra hívom fel figyelmedet. E három alapve-

tő szempont feltétlenül egységbe fonódik össze! 
Az egyik az, hogy kivétel nélkül minden ember azzal az egyetlen fel-

adattal jött le a Földre, hogy a szeretni tanítás művészetét kifejlessze magá-
ban. 

A  másik  az,  hogy soha  nem az  a  lényeg,  amit  csinálsz,  hanem az 
IRÁNY, tehát az, aminek érdekében teszed azt, amit teszel. Minden reggel 
tudatosítanod kell magadban, hogy miért ébredtél fel! 

A harmadik pedig a SZÁNDÉK! Szándékolnod kell, hogy Velem, a te 
Jézusoddal akarsz elindulni és haladni mindennap!

2. Az esti lelkiismeretvizsgálatban mindig elmondom neked, hogy mi a 
véleményem rólad. Ezzel azt is jelzem, hogy e véleményem változó! Véle-
ményem rólad attól függ, hogy mi a véleményed Rólam a te gyakorlati éle-
tedben!

3. Én vagyok az ÚT! A senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsá-
tás, a lehetőségek szerinti szolgáló szeretet. Ez vagyok Én, Jézus, mint ÚT. 
Szeretném, ha te is ez az ÚT lennél!

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

2914.
Kérdező: SZERETNI SZERETNÉM JÉZUST!

1. Mi a véleménye rólam Jézusnak?
2. Szeretném kimutatni Iránta való szeretetemet!
3. Miért kellett vállalnom jelenlegi sorsomat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nekem, Jézusnak,  senkiről sincs "megrögzött" véleményem! Min-

denkinek tudnia kell, hogy amikor szívében béke van, akkor ez azt jelenti, 
hogy jó véleményem van róla. Ha valakinek a szívében nincs béke, mert a 
körülményei fölzaklatták, akkor törekednie kell a megértés, a megbocsátás, a 
rosszért jóval fizetés által megtalálnia szíve nyugalmát. Aki erre törekszik, 
arról jó a véleményem.
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2. Irántam való szeretetedet embertársaid iránti szereteted által tudod 
kimutatni. Engem, Jézust, a te Jézusodat, nem tudod másképpen gyakorlati-
lag szeretni, csak úgy, hogy elhiszed: minden emberben benne vagyok rászo-
ruló módon, és ha valakin segítesz, akkor Nekem segítesz, akkor Engem sze-
retsz (Máté 25;35-36)!

3. Mivel a szeretetnek igazságban kell megnyilvánulni, ezért olyan sor-
sot kellett vállalnod, amelyben előző életeid adósságait ki tudod egyenlíteni. 
Minden szeretetben vállalt áldozat azt segíti elő, hogy megvalósuljon életed-
ben az az újjászületés, amely nélkül senki nem juthat be a Mennyországba 
(János 3;3)!
   Nagyon bízom benned! 
                             Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2915.
Kérdező:

1. Jézusnak is volt karmája?
2. Jézus többször is vállalt földi életet?

HANG: "Drága Gyermekem!
A karma egy olyan sorsvonal, amelyet mindenki külön-külön, már szü-

letése előtt magára vállalt annak érdekében, hogy e sorsvonalon rója le előző 
életének adósságait, amelyeket önzése által szerzett magának.

Nagyon természetes, hogy Nekem, Jézusnak is vállalnom kellett  egy 
sorsvonalat, de ezen nem az Én, hanem a ti, tehát a földi ember természeté-
hez tartozó önző görcseinek a lehetőségei voltak, s Nekem feladatom volt, 
hogy elmondjam és földi életemmel igazoljam: a lehetőségeknek nem kell 
szükségszerűen valóságokká válni. A kísértések lehetőségei nem szükségsze-
rűen végződnek elbukással! Azok, akik Általam, Velem és Bennem élnek, 
képesek győzelemre vinne a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsá-
tást és a szolgáló szeretet gyakorlati megvalósítását!

2. E második kérdésed mögött valami félreértés húzódik. Nekem, Jé-
zusnak, nem kellett többször is vállalnom a földi élet menetét! Nekem lehe-
tőségem volt, és éltem is ezzel a lehetőséggel, hogy az idők végezetéig itt 
maradjak köztetek és bennetek azután is, hogy elmentem a mennybe! Tehát 
nem többször,  hanem mindig és mindenkiben "jelen" vagyok! Nekem van 
hat megjelenési formám, és e megjelenési formák valós tartalmat hordoznak. 
Az egyik ilyen formám, amelyben igénylem a ti szívetek szeretetét, az, hogy 
mindenkiben benne vagyok rászoruló módon, mert mindenkiről, akivel talál-
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koztok, elmondhatjátok, hogy valamiben a "legkisebb", tehát benne rászoru-
lok szeretetetekre (Máté 25;40)! Egy másik az, hogy azokban, akik szeretnek 
Engem, feltétlenül bennük vagyok kegyelmi módon (János 14;23)!

                      Nagyon szeretlek, és megáldalak 
                                   SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

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

2916. A HANG 29-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

Először is megköszönöm Neked a HANG-könyvekben küldött  üzeneteket. 
Kincseimként tartom számon őket, újra és újra átolvasom, szóról szóra, mon-
datról mondatra "átrágom" és feldolgozom őket. A HANG Jézusát hasonlí-
tom az Evangélium Jézusához. Igen, mert visszhangzik bennem, amit mond-
tál: "Kritikátlanul semmit át ne vegyetek!" Építő, buzdító, vigasztaló erő van 
bennük, amit átgondolva, mérlegelve nap mint nap igyekszem beépíteni éle-
tembe, átalakítva gondolkodásomat. Már 18 kötet van a birtokomban, de fo-
lyamatosan - ahogy lehetőségeim engedik - rendelem meg őket. Ami talán a 
legjobban szíven talált ezekből, az, hogy ember embert nem boldogíthat. Ko-
rábban én is másképpen gondoltam, és sok fölösleges szenvedést zúdítottam 
a nyakamba, mert Istenen kívül kerestem a boldogságot.

Ma már megértem a MESTER által, hogy mit jelent az, hogy Isten sa-
ját képére formálta az embert. Vagyis Önmagát adva ÖRÖK ÉLETRE terem-
tett,  nem pedig  Istentől  távol,  nyomorult  földi  pokolban  való  tengődésre. 
Megértem, hogy minden Ő kívüle, a szeretet körén kívül történő boldogság-
keresés szánalmas kísérletezés, és előbb- utóbb kudarccal végződik.

És minden zsákutca végén ott vár Ő türelmesen, nem fogyó szeretettel, 
mert nem tud lemondani rólunk!

Mindent hálásan köszönök, Uram!
Köszönöm, hogy megadtad a földi életet, mint lehetőséget, amelyben 

kidolgozhatom Veled, Benned, Általad (Nélkülem semmit sem tehettek {Já-
nos 15;5}) az énközpontúság foltjait, azoknak a leárnyékoltságoknak foltjait, 
amelyek lekényszeríttetek a Földre.

Bocsáss meg, hogy olyan sokáig nem hallottam meg hívó hangodat, 
mert lelkem belezuhant az anyagba, és jó időre elfeledte jövetele célját.
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Köszönöm az újjászületést, köszönöm a könnyek adományát! Köszö-
nöm azt a napot 1993 novemberében, amikor Igéd által üzented: "Neveden 
hívtalak, Enyém vagy!" Abban az "istenélményben" - más szavakat nem tu-
dok rá - úgy éreztem, megnyílt a lelkem a menny felé, és a sötétségbe ömlik 
a FÉNY....

Köszönöm, hogy hordoztál, hogy hordozhatlak, hogy az Atyával álla-
potszerűen bennem élsz!

Hiszem, hogy az Irántad való szeretetem csak gyenge visszfénye annak 
a végtelen szeretetnek, amellyel Te szeretsz engem. Örömmel készülök az 
ÉLETRE,  vagyis  halálom  órájára!  Hiszem,  hogy  angyalaid  segítségével 
könnyű lesz az átmenet, hogy nem kell félnem, mert ott Te vársz reám, ami-
kor visszatérhetek az önkéntes száműzetésből, és színről színre megláthatlak 
Téged, és egy véget nem érő boldogságban ölelkezhetem Veled!

Nem azért, mert méltó vagyok rá, mert jó vagyok, hanem azért, mert 
Te vagy a jó, és egészen meg akarsz Magaddal ajándékozni engem!

Ezért remélhetek!
Igen, Uram, örömmel tölt el az a tudat, hogy előttünk áll az egész örök-

kévalóság, és mind jobban megismerhetlek, és mind jobban megszerethetlek 
Téged.

Hadd mondjam el én is Pál apostol szavival: "Élek én, de már nem én, 
hanem Krisztus él bennem" Hadd legyen minden gondolatom, minden csele-
kedetem imádság Feléd. Ámen!

                                                                L. Kálmánné
                                                                 Orgovány

1997. nov.

2917.
Kérdező: MENJEK, MARADJAK?

Elhagyjam-e hazámat egy számomra életbevágó szívügyemért?
HANG: "Drága Gyermekem!

Annál kevesebbért, mint Én, Jézus, vagyok, soha ne akard végleg el-
hagyni azt az országot, amelyben születtél! Sem Istent, sem hazát, sem csalá-
dot szerető ember nem mondhat néked mást! Én, Jézus, pedig mindhármat a 
legtisztábban szeretem!
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Az a szempont vagy azok a szempontok, amelyek hatni akarnak rád az 
eltávozás irányában, gyökerében vagy mulandó szempontok, vagy ami nem 
mulandó bennük, saját hazádban is irányadók lehetnek, mégpedig gördüléke-
nyebben, természetesebben, mint külföldön.

Te nem azért születtél ott, ahol születtél, mert a véletlen így szórako-
zott veled, hanem azért, mert a magaddal hozott karmikus görcsöket ebben a 
földi életedben itt tudod úgy leoldani magadról, hogy át tudd élni azt az újjá-
születést,  amely nélkül  senki  nem juthat  be  a  mennyek országába  (János 
3;3)!

Azt tudod, hogy senki a világon nem szeret téged jobban és tisztább 
szeretettel, mint Én, Jézus. Azt is tudod, hogy e szeretetem soha nem szűnik 
meg irántad, bárhová is mész. De tudnod kell azt is, hogy te az Irántam való 
szeretetedet csak akkor tudod téged boldogítóan megélni,  ha abban az or-
szágban maradsz, amelyben születtél. Egy kivétel van: Amikor Lelkem tisz-
tán, világosan, egyértelműen, ellentmondást nem tűrően sugall mást. Voltak 
és vannak ilyen misszionáriusok! Az ilyenek számára a legkisebb kétség sem 
merül fel ezzel kapcsolatban.

Azt  ajánlom tehát,  hogy ne hagyd el  végleg hazádat  semmi  másért, 
csak Értem, Jézusodért, és csak akkor, ha ez teljesen egyértelművé válik ben-
ned!

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

2918.
Kérdező: BÁNATBAN IS SZERETHETEM JÉZUST?

1. Jézus iránti szeretetemet továbbra is meg akarom élni.
2. Nehezen viselem el az egyedüllétet.
3. Sokat bánkódom gyermekeim miatt, mert hitetlenek!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kizárólag csak tőled függ, hogy meddig marad élő a kapcsolatunk! 

Én, Jézus, mindent megteszek azért, hogy kapcsolatunk állandó legyen! Raj-
tam semmi nem múlik! Neked viszont, ha valóban állandósítani akarod kap-
csolatunkat, akkor feltétlenül állandósítanod kell reggeli imádat is! Tehát tu-
datosan fel  kell  venned Velem naponta az élő kapcsolatot!  Tudatosítanod 
kell, hogy állapotszerűen csak akkor tudok benned élni, ha nemcsak nyitott 
vagy erre, hanem ki is fejezed Előttem, Jézusod előtt, és a szellemvilág előtt 
e szándékodat.
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2. Senki nem született egyedüllétre! Ha hiteddel, tehát szíved szemével 
rálátsz arra, hogy soha nem vagy egyedül, mivel az ég angyalai és szentjei, 
Velem, Jézussal együtt, veled és benned élünk, akkor feltétlenül tapasztalni 
fogod, hogy a földi életben is vannak olyanok, és nem is kevesen, akik kap-
csolatban akarnak maradni veled. 

De itt is áll a mondás: belülről kifelé! Először azt a bizonyosságot kell 
állandósítanod magadban, hogy belül, a lelkedben, tehát a leglényegesebb te-
rületén életednek, soha nem vagy egyedül. Ennek lesz következménye az, 
hogy a felszínen, tehát a testi szemmel is látható területen tapasztalni fogod, 
hogy nem vagy egyedül, tehát oldódik az egyedüllét érzésének lehúzó ereje.

3. A földi élet egyik legfájóbb, legáldottabb, de egyben a legkegyetle-
nebb köteléke a vérkötelék. Mindenkinek meg kell vívnia azt a szabadság-
harcot, amelynek legnagyobb akadálya a vérkötelék. Még Nekem, Jézusnak, 
is keményen meg kellett vívnom e harcomat (Márk 3;33), s bizony, e har-
comnak ugyancsak szenvedő alanya volt anyám, Mária!

Ha egy gyermek már önálló, felnőtt emberré vált, akkor már a szülő 
számára megszűnt a szülői szerep! A szülőnek csak arra kell ügyelnie, hogy 
bűnrészes ne legyen, tehát soha ne segítse volt gyermekét olyasmiben, amit 
helytelennek tart. Amíg valaki nem jut el erre a szintre, addig többé-kevésbé 
bálványimádó, mert volt gyermekét isteníti azáltal, hogy érte él, és nem az 
igaz, élő Istenért!

Ne azt mutasd kifelé, hogy bánt gyermekeid hitetlensége, hanem azt, 
hogy boldogít a Velem, a te Jézusoddal megélt kapcsolat! Ezzel tudod segíte-
ni legjobban gyermekeid megtérését!

Megáldalak  SZÍVEM BÉKÉT ADÓ SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

2919.
Kérdező: KIKNEK VAGYOK KISZOLGÁLTATVA?

1. Kissé bizonytalan vagyok az UTAMBAN!
2. Kik és milyen célból adnak jelzéseket nekem?
3. Kik és milyen célból "matatnak" bennem?

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

megtapasztalásához, ha nem arra teszed a hangsúlyt, hogy mik történnek ve-
led, benned, hanem arra, hogy ki vagyok Én, Jézus, és mit akarok veletek. 
Ennek vállalása gyökeres változást kíván a gondolkodásodban (Márk 1;15)!
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Vállalnod kell egy komoly reggeli imát, amelyben megbeszéled Velem, 
a te Jézusoddal, hogy milyen feladatot kell teljesítened az elinduló napon Ér-
tem, a te Jézusodért. Itt nem a feladat nagysága az érdekes, hanem az, hogy 
Értem kell tenned azt, amit teszel. Lehet az egy egyszerű mosogatás, takarí-
tás vagy egyéb. A fontos az, hogy ne azzal törődj, ami benned történik, ha-
nem azzal, ami a feladatod!

Te nagy igyekezetedben eljutottál egy olyan ponthoz, ahonnan csak bi-
zonyos alázat vállalásával lehet boldogítóan tovább jutni, különben idegosz-
tályra kerülsz. Meg kell tanulnod átlépni önmagadat, vagyis nem magaddal 
foglalkozni, hanem Velem, a te Jézusoddal, és azzal a feladattal, amit Én, Jé-
zus, feltétlenül eléd tárok, ha nem magaddal foglalkozol, hanem Velem! E 
feladatnak a lényege mindig a szeretni tanítás!

2. Ha valaki kinyílik a szellemvilág felé, akkor nemcsak lelki gazdago-
dásnak  nyit  teret,  hanem kiteszi  magát  olyan  erőknek is,  amelyeket  nem 
könnyű  kezelni.  Évezredes  tapasztalata  az  emberiségnek  az,  hogy bölcs, 
szent, megbízható földi lelki vezető nélkül senki ne induljon el a benső utak 
labirintusában, ha jót akar magának.

3. Első tehát, amit ajánlok neked, az, hogy hidd el azt, amit János evan-
géliumának 14-dik fejezetében a 23-dik versben olvashatsz.

A második az, hogy minden reggel az Én, a te Jézusod áldásával indulj 
utadra, miután megbeszéled Velem napi teendőidet.

A harmadik pedig az, hogy tedd ünneppé magad számára azt a napot, 
amikor tudatosan elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak. Ez 
úgy történik, hogy kiválasztasz magadnak egy kedves napot, dátumot, s leg-
alább egy negyedórát  arra szánsz,  hogy elmondod Nekem eddigi  életedet, 
megbánva vétkeidet, s felkérsz, hogy foglaljam el azt az abszolút ELSŐ he-
lyet szívedben, amely Engem, Jézust,  mindenek fölé helyez benned! Tehát 
vállalnod kell, hogy mindig Én, a te Jézusod irányítson téged, vagyis nincs 
második, vagyis Én mondom meg e pillanattól kezdve, hogy mivel, kivel kell 
foglalkoznod!

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

2920.
Kérdező: BŰNBEN ÉLEK?

1. Fehér mágiát szabad folytatnom?
2. Látom mások auráját. Jézustól van ez?
3. Lelkileg elhagytam férjemet. Bűn ez?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Fehér  mágiát,  tehát  a  szellemidézésnek  azt  a  formáját,  amelyben 

akár Engem, Jézust, akár a jó angyalokat veszi valaki igénybe mások lelki 
építésére, csak két feltétel megléte mellett lehet végezni. Nem azt mondtam, 
hogy szabad, hanem azt, hogy lehet! Mert ha nincs meg e két feltétel, akkor 
feltétlenül ártó erők játékszerévé válik az, aki ezek nélkül folytat fehér mági-
át. 

Az egyik egy bizonyos beavatás!  Tehát egy hiteles személy által törté-
nő megbízatás, bizonyos szertartás keretében! Ilyen pl. a papszentelés. Hite-
les személy az,  akinek életében a Szentlélek gyümölcsei  nyilvánvalóak (e 
gyümölcsök felsorolását megtalálhatod a Galata levél 5;22-23-ban), illetve 
az, akitől az első ilyen beavatás történt. 

Van olyan fehér mágia, amelybe Én, Jézus, valamikor beavattam tanít-
ványaimat, s később az ilyen beavatottak közül akár többen is, a maguk éle-
tében méltatlannak bizonyultak erre. Az Általam történt beavatás ettől még 
érvényes. Amint beteg orvos is tud gyógyítani, úgy azok, akik Belőlem, mint 
forrásból, különböző méltó és méltatlan láncszemeken keresztül kapták a be-
avatást,  ezek valóban beavatottak. (Ilyenek pl.  az úgynevezett  rossz papok 
is!)

A másik feltétel egy állapotszerű kontroll! Tehát fel kell vállalnia a be-
avatottnak egy csoport, egy intézmény, egy gyülekezet állapotszerű kontroll-
ját. Aki ezt nem vállalja, az hosszú távon képtelen arra, hogy zavarmentes, 
megbízható médium maradjon! Ez nem azt jelenti, hogy egy hiteles médium 
nem okozhat másokban zavart! Sőt! Szinte biztos, hogy előbb-utóbb feltétle-
nül zavart fog okozni, amint Én, Jézus, is zavart okoztam azokban, akik nem 
fogadták el az Általam felkínált  gondolkodás-átalakítást.  De benne, magá-
ban, feltétlenül zavarmentes marad az, aki az előbb megfogalmazott feltéte-
leket magára nézve nélkülözhetetlennek tartja.

2.  Az  emberi  aura-látás  hozzátartozik  az  emberi  természethez.  Van 
olyan, akiben ez jobban, van akiben kevésbé vagy egyáltalán nem fejlődik ki. 
Ez nem tartozik senki boldogságának a lényegéhez. Ha valaki arra törekszik, 
hogy egyre jobban lássa mások auráját, nem teszi jól, mert fölösleges felelős-
séget vállal magára. A szeretetben kell növekedni mindenkinek, és nem az 
auralátásban!

3. Lelkileg Hozzám, a te Jézusodhoz, kell tartoznod! Ha egy másvalaki 
szintén ezt teszi,  akkor lelkileg együvé tartoztok.  Ha nem ezt teszi,  akkor 
nem tartoztok együvé. Nem az a bűn, ha valaki nem tartozik egy másik vala-
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kihez lelkileg, hanem az, ha Hozzám nem tartozik! A helyes egymáshoz tar-
tozásotok:  következmény!  A  Hozzám,  Jézushoz,  tartozás  következménye! 
Azért mondtam, hogy a HELYES egymáshoz tartozásotok az, ami a Hozzám 
tartozás következménye, mert van olyan egymáshoz tartozás, amely nem a 
Hozzám, hanem a valami, a valaki MÁS-hoz történő tartozás következmé-
nye! Az ilyen egység nem helyes, mert nem az Általam elmondott és bemuta-
tott szeretet következménye!

Szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2921.
Kérdező: BÁRMILYEN KÉRDÉST FELTEHETEK?

1. A nő alacsonyabb rendű lény, mint a férfi?
2. Az állat nem a szeretet tárgya?
3. Jogom van ilyen és ehhez hasonló kérdéseket feltenni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Semmiképpen sem helyes a hozzáállásod a HANG 9/702-ben és a 

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

Emberi  szinten a szépség megtestesítői  a nők!  Olyan formaérzékkel 
rendelkeznek, amellyel a férfiak általában nem. Általában! De nem mindig. 
Kisarkítva azt szoktátok mondani, hogy a nő a szív, a férfi az értelem. E ki-
sarkítás részben igaz. Nem szabad az egyik nemet a másik nem ellen kiját-
szani. Mindegyiknek tökéletesnek kellene lennie a maga nemében! 

Igazán jól csak szívével lát az ember. De igaz az is, hogy minden rossz 
egy elrontott jó. Az a tény, hogy a ma asszonyai messze több ártatlan ember-
életet gyilkolnak meg, mint ahány ártatlan ember egy háborúban meghal, ez 
nem lehet ok arra, hogy minden nőt gyermekgyilkosnak mondjatok, amint 
azt sem szabad mondani, hogy minden férfi szétrombolja a családját. Ne ál-
talánosítsatok!

Mikor Én, Jézus, bocsánatot kérve a nyers fogalmazásért,  ösztönlény-
nek neveztem az anyaságot vállaló asszonyokat, akkor ebből nem vontam ki 
saját Édesanyámat sem (Márk 3;33). De ezzel nem neveztem alacsonyabb 
rendű lénynek Őt, mint az ottani férfiakat! Csupán azt akartam érzékeltetni, 
hogy helyes szeretetnek csak az a szeretet mondható, amely Isten akaratának 
megvalósítására irányul, és csak ez a helyes szeretet! 

Ha egy gyermek azt akarja, amit az ő érdekében Isten akar, akkor eb-
ben segíteni kell őt, de ha nem azt akarja, akkor a szülőnek ellene kell mon-
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dania az ilyen gyermek kívánságainak, még akkor is, ha ez fájdalmas mind a 
gyermek, mind a szülő számára! 

Nem arról van szó tehát, hogy egy gyermeket nem kell felnevelni, ha-
nem arról, hogy nem a gyermek látása szerint. Sőt, gyakran még a szülő látá-
sa szerint sem, hanem úgy, ahogy Én, Jézus, kívánom ezt tőletek. Minden té-
ren  át  kell  alakítania  a  gondolkodását  annak,  aki  úgy akar  gondolkodni, 
ahogy Én, Jézus gondolkodtam!

2. Az állat valóban nem szeretet tárgya akkor sem, ha szeretetünknek 
az állatok is élvezői. Akiben szeretet él, abból ez kell hogy áradjon is! De na-
gyon fontos tudnotok, hogy helyesen csak az szeret, aki nem árt senkinek, aki 
megbocsát mindenkinek, és aki segít annak, akinek segíthet. E körben az ál-
latok nincsenek benne! (Ne csak a kutyára, macskára gondolj, de gondolja a 
tetűre, a bolhára, a csótányra. Ne csak a szép virágra gondolj, de gondolj a 
mérges gombákra és a természetnek azokra a lényeire, amelyek csak pusztít-
ják környezetüket és az emberéletet is!)

A szeretet nem rajtad kívülről nyeri forrását, hanem Belőlem, aki ben-
ned élek! E szeretet  csak akkor érdemli meg az Általam helyesnek tartott 
szeretet nevet, ha bölcsességgel párosul!

3. Nincs rossz kérdés! Csak esetleg rossz felelet lehetséges. Ezért soha 
ne érezd magadra nézve kötelezőnek a hallgatást, amikor valamit kérdezni 
akarsz! Aki kérdez, az ezzel azt fejezi ki, hogy tanulni akar, tehát nyitott a 
fejlődésre. Ez jellemezze egész életedet!

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
****************************************************

2922.
Kérdező: ÖSSZEKUSZÁLT A MAGATARTÁSOM

1. Nagy sírás jött rám, mert nem voltam templomban.
2. Fiam nem tanul, ezért meg kell vernem. Jó ez?
3. Zárkózott vagyok. Bizonyos jelek vannak rajtam.
    Őrangyalommal szeretnék beszélgetni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A könnyek adománya nagyon jótékony hatást vált ki abból, aki eb-

ben részesül. De erőltetni nem szabad. Sőt, amennyire lehet, inkább törekedj 
uralkodni ilyenkor is magadon! Ha ezt teszed, a jótékony hatása nem csök-
ken.
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2. Igenis, meg kell tanulnia a gyermeknek azt, hogy az életre való fel-
készülés az egy komoly szellemi munkát is jelent! Igenis helyén van időn-
ként a testi fenyítés is ott, ahol a szép szó nem használ.

Az a gyermek, akiben van némi jó szándék, később hálás lesz azért, 
mert kellő időben és kellő módon megfenyítették. Általában nem születnek a 
gyermekek eleve jónak! Ezért idomításra szorulnak. Sokszor a szülőnek job-
ban fáj a fenyítés, mint a gyermeknek. De vállalni kell! Nem jó nevelő az, 
aki már eleve minden testi  fenyítést  kizár a nevelésből.  Természetesen az 
sem jó, ha valaki csupán a testi fenyítést tartja mindenkor célravezetőnek.

Olyankor tehát, amikor neked is nagyon fáj, hogy fenyítened kell gyer-
mekedet, fenyítsd, mert ezzel jót teszel neki akkor is, ha ő ezt most még nem 
látja be!

3. Az okosság és az óvatosság, ezek azok a fegyverek, amelyekről nem 
szabad lemondanotok! Ezeknek velejárója bizonyos zárkózottság. Emiatt ne 
aggódj! Az viszont fontos, hogy találj olyan kapcsolatot, társaságot, ahol fel-
szabadultan tudtok Velem, Jézussal, foglalkozni.

Ami pedig a rajtad látható jeleket illeti, ezekkel kapcsolatban azt aján-
lom, hogy főleg azzal foglalkozz, amit tenned kell, mint azzal, amit esetleg 
mások tesznek rajtad. 

Ami az őrangyaloddal történő beszélgetést illeti, azt bármikor megte-
heted úgy, amint a párbeszédimában tanítottalak erre benneteket.  A HANG 
1. kötetben bőségesen elmondtam ennek a hogyanját!

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

2923.
Kérdező: NAGYON EL VAGYOK KESEREDVE!

Én egy elkeseredett édesanya vagyok!
HANG: "Drága Gyermekem!

Azzal az életszemlélettel, amellyel te rendelkezel, nem lehet kijutni a 
pokolból!  Azzal,  hogy megértelek,  még nem állítom azt,  hogy helyeslem 
életfelfogásodat. De megértelek! Nem helyeslem, sőt, kifejezetten helytelen-
nek tartom azt a nézetet, amely a bennetek boldogító módon jelen lévő Isten-
ről még csak tudomást sem akar venni!

Azért nem akarsz tudomást venni arról az igazságról, hogy a boldog Is-
tennek csak boldog gyermekei  lehetnek,  mert  ha  elfogadnád ezt  magadra 
nézve, akkor el kellene indulnod a gondolkodás-átalakítás útján, s fel kellene 

3072.



adnod azt a meggyőződésedet, hogy te nem magad miatt, hanem körülmé-
nyeid miatt vagy boldogtalan.

Aki  boldogtalan,  az  vagy tévedésben van,  vagy gonosz,  tehát  olyan 
bűnben él, amelyből nem akar szabadulni.

Tévedésben az van, aki neveltetése és körülményei miatt nem tudhatja, 
hogy senki sem felel másokért, csak önmagáért! Csak azt kell tennie minden-
nap, ami szíve békéjét biztosítja, és ez teljesen független mások cselekedetei-
től. Ha ez nem így lenne, akkor Isten lenne a világon a legnagyobb gonosz, 
mivel olyan boldogságra teremtette szellemi teremtményeit, amelynek meg-
valósításához nem adta meg nekik a megfelelő feltételeket, eszközöket. 

De nemcsak gonosz lenne az Isten, hanem boldogtalan is, mivel saját 
boldogságát  is  másoktól  kellene  várnia,  hisz  Önmagára  teremtett  minden 
szellemi lényt, s a tőlük várva várt boldogság így nyilván nem valósulna meg 
soha! Abban a világban, amelyben Engem, a Földre szállt Istent, is keresztre 
feszítettek, mi keresnivalóm lett volna? Ha tudtam volna, hogy nem lehetek 
boldog, akkor miért jöttem volna le, s hogyan beszélhettem volna nektek a 
boldogságról? Én, Jézus, nem világcsalónak, hanem boldogító Istennek jöt-
tem közétek. Azért jöttem közétek, hogy befogadjatok Engem a szívetekbe, 
és alakítsátok át nem a környezeteteket, hanem a gondolkodásotokat aszerint, 
ahogy azt Én, Jézus, elmondtam és megmutattam nektek! E nélkül sem ma-
gatokkal, sem Velem nem tudtok mit kezdeni, de Én sem tudok veletek mit 
kezdeni!

Aki annyira meg van kötözve környezetével, mint te, az legalább kezd-
jen el megszabadulni ezektől a megkötözöttségektől!

Ha egy gyerek fölszabdalja a cipőjét,  akkor nem új cipőt kell  venni 
neki, hanem a fölszabdalt cipőben kell járatni őt, akár télvíz idején is! Ha egy 
gyermek ezreket költ cigarettára, akkor meg kell találni annak a módját, hogy 
ne vehessen, vagy legalább ne hozhasson haza cigarettát! Ha nem jön időben 
haza, akkor vissza kell küldeni őt oda, ahol addig volt! Egyszerűen arról van 
szó, hogy nem szabad bűnrészessé válni! Aki ezt nem akarja tudomásul ven-
ni, az a mazochizmusnak egy olyan formáját éli meg, amelyhez éppen azért 
ragaszkodik, mert ragaszkodni akar!

Drága Gyermekem! Férjeddel és egész családoddal kapcsolatban a te 
számodra a megoldás kulcsa nem náluk van, hanem NÁLAD!
    Megáldalak a SZABADSÁG és a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2924.
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Kérdező: MÁRIÁRÓL
1. Mi a véleménye rólam a Szűzanyának?
2. A református vallásban kevés szó esik a Szűzanyáról.
3. Otthonomban is szeretek énekelni Jézusnak.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Máriának ugyanaz a véleménye rólad, mint ami Nekem, a te Jézu-

sodnak! Szeretetünk nem változik soha irányodban, de véleményünk igen! 
Ha napjaidat azzal töltöd, hogy minél többen örüljenek neked, akkor öröm 
vagy számunkra is. Ha ártasz másoknak, ha nem tudsz megbocsátani a téged 
megbántóknak,  ha kihagyod azokat  a lehetőségeket,  amelyekben másokon 
segíthetnél, akár azért is, hogy ehelyett imádkozz, tehát az imát, a templomba 
járást nem erőforrásnak, hanem pótcselekvésnek használnod, akkor bennün-
ket is megszomorítasz. Amíg valaki a Földön él, addig soha nem mondható 
olyannak, akinek már nem kell tovább tökéletesednie!

2. Mária emlegetése nem tesz senkit szentté! A szeretetben való növe-
kedés tesz szentté benneteket. Vannak, akik ehhez igénybe veszik Máriához 
fűződő kapcsolatukat is. Vannak, akik ezt nem tartják fontosnak. 

A Mária-tiszteletnek sok előnye mellett nagy veszélye az, hogy azok, 
akik Máriához fordulnak, gyakran nem azért teszik ezt, hogy ők megtérjenek, 
tehát hogy Máriára hallgassanak, s tegyék azt, amit Mária kíván tőlük, hanem 
azért, mert Máriát akarják rávenni arra, hogy hallgassa meg őket, s tegye azt, 
amit ők kívánnak Máriától! Ez pedig nagyon félre tudja vinni a lelki fejlődést 
mindenkinél!

2. Szüntelenül imádkozzatok! Vagyis, szüntelenül,  állapotszerűen tu-
datosuljon bennetek az, hogy Én, Jézus, az Atyámmal, bennetek élek (János 
14;23)! Imádkozni annyit jelent, hogy lelketeket Istenhez emelitek!

Ezt az "imát" lehet szóval, énekkel és szeretetből Értem vállalt szolgá-
lattal kifejezni. Sőt! Nemcsak lehet, de kell is!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2925.
Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL!

1. Hogyan vélekedik rólam Jézus?
2. Meghalt testvéremről szeretnék tudni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kérdésed Számomra, a te Jézusod számára, azért értékes, mert ezzel 

kifejezed azt, hogy fontos számodra az Én véleményem rólad.
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Én, a te Jézusod, mindig és szívem teljes szeretetével szeretlek. De azt, 
hogy hogyan vélekedek rólad, neked kell kihallanod saját szívedből! Médiu-
momon keresztül azért nem válaszolhatok e kérdésedre, mert te sem vagy és 
senki sincs a földi  életben olyan helyzetben,  amelyről  azt  állíthatná,  hogy 
már véglegesült a tökéletességben.

Neked naponta kell  megkérdezned Tőlem, a te Jézusodtól,  hogy ho-
gyan vélekedem rólad.  E  kijelentésemet  nemcsak  neked,  de  mindenkinek 
mondom!!! Ez azért olyan nagyon fontos, mert az Én véleményem valójában 
a te boldogságodat, illetve boldogtalanságodat tükrözi. Tehát nem vélemé-
nyem által vagy olyan, amilyen, hanem az Én véleményem azért olyan, mert 
te olyan vagy, amilyen.

Drága Gyermekem! Nagyon képlékeny a ti életetek. Aki állhatatos ma-
rad mindvégig, az üdvözül (Máté 10;22)!

2. Halottaitok sorsáról kétezer évvel ezelőtt azért nem beszéltem, mert 
általában ennek ismerete nem szokta előbbre vinni lelketekben azt a fejlő-
dést, amely a benső szabadság velejárója. Inkább akadályozni szokta az ilyen 
ismeret a Hozzám fordulás fontosságát!

Neked most mondok róla valamit. Nővéred azok között van, akik je-
lenleg döntés előtt állnak. Akiknek szabad lehetőségük van arra, hogy újra 
megszülessenek a Földön. De ez számukra nem szükségszerű. Volna lehető-
ségük itt is arra a felkészülésre, amely tovább lendíthetné őket a teljes bol-
dogság irányába.

Azért mondtam ezt el, mert te imáiddal segíteni tudod őt, hogy tisztáb-
ban lásson abban, amit most még nem lát tisztán.

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

2926.
Kérdező: SZENTGYÓNÁSRÓL, SZENTÁLDOZÁSRÓL

1. Áldozhatom-e mindig gyónás nélkül?
2. Probléma nekem egy papismerősömmel való kapcsolatom.
3. Hogyan tovább?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A gyónás és a szentáldozás két egészen különböző esemény! A te 

egyházadban van olyan egyházi törvény, hogy bűneidet minden esztendőben 
meggyónjad, és az Oltáriszentséget legalább húsvét táján magadhoz vegyed. 
Egymástól függetlenül bármelyiket lehet bármikor elvégezni! Föl szoktátok 
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osztani ugyan bűneiteket súlyos és kevésbé súlyos bűnökre, s ezek között a 
határeset annyira szubjektív, hogy nincs sok értelme ezen rágódni.

A helyes megoldás az, ha valaki választ magának egy olyan gyóntatót, 
akihez havonta, negyedévenként elmegy, és elmondja azt, hogy az utolsó ta-
lálkozásuk óta miben és milyen mértékben volt szeretetlen. Az ilyen beszél-
getéseket nem lehet olyankor végezni, amikor  tömeges gyóntatás van, mint 
pl. első-pénteken vagy valamilyen nagyobb ünnep előtt.

2.  Problémádat  azzal  a  papismerősöddel  kell  megbeszélned,  akivel 
kapcsolatban ez benned felmerült. Ebben az esetben és ilyen értelemben Én, 
Jézus, kívülálló vagyok!

3. Neked sem mondhatok mást, mint mindenkinek, aki valóban fejlőd-
ni akar lélekben. A reggeli imáidban kell megbeszélned Velem, Jézussal, az 
elinduló napodat! A párbeszédimára rá kell hangolódnia annak, aki növeked-
ni akar a Velem való élő kapcsolatban.

Drága Gyermekem! Már jó ideje mondom, hogy csak három kérdésre 
válaszolok azoknak, akik közvetlenül fordulnak Hozzám. Ez nem szeretet-
lenség Tőlem, hanem pontosan Szerető Szívemre hallgatva teszem ezt. 

Nagyon  fontos  volna,  hogy jobban  értékeljétek  az  eddig  megjelent 
HANG-könyveket!  Értékeljétek,  amíg  lehetőségetek  van  erre.  Médiumom 
már nagyon szeretné elhagyni a földi élet határait. Erre irányuló vágyait nem 
hagyhatom figyelmen kívül soká! Használjátok fel tehát őt és könyveit, amíg 
lehetőségetek van erre!

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

2927.
Kérdező: BŰNÖKRŐL

1. Milyen lelki bajnak jelzése a bennem lévő csomók létezése?
2. Bűn-e egy többször elválttal kötött házasság?
3. Bűn-e a házasság nélküli nemi élet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden testben megjelent "csomó" bizonyos lelki problémák olyan 

összesűrűsödését jelzi, amelyek megoldását elodázta az, akinek testében ezek 
megjelentek. Ha e "csomók" rosszindulatúak, akkor nagyobb hitet, nagyobb 
reményt igényelnek ahhoz, hogy egykor megszűnjenek. Nagyobb mélység-
ben kell átélnie az illetőnek azt, hogy a földi életben nincs végleges megol-
dás, mert senki sem született a Földre azért, hogy itt találja meg és itt határol-
ja le élete értelmét.
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Ti mindannyian az örök élet gyermekei vagytok, és mindaddig nyugta-
lanít benned téged is Jelenlétem, a te Jézusodnak jelenléte, amíg rá nem han-
golod magadat e kérdés megnyugtató megválaszolására: „Mi ez az örökkéva-
lósághoz képest?”

2. A bűn mindig olyan szabad döntés bennetek és általatok, amely el-
lentéte Isten akaratának. Az Én Lelkem a hűség,  az állhatatosság és a kap-
csolatok lelke. Ennek a hűségnek Felém kell egyértelműnek és állhatatosnak 
maradnia akkor is, ha a másik fél nem erre törekszik. Azok, akik Hozzám, 
Jézushoz, hűségesek, gyakran megtapasztalhatják, hogy magukra maradnak. 
Az ilyenek, ha olyan lélekkel találkoznak, aki szintén hű akar lenni Hozzám, 
Jézushoz, akkor az ilyen kapcsolat semmiképpen sem nevezhető bűnös kap-
csolatnak.

Ilyenkor a probléma abból adódik, hogy a földi élet jogi abroncsai nem 
elég rugalmasak, mert nem is lehetnek azok. Nem, mert Istenen kívül senki 
nem látja át egyetlen ember lelkének mélységeit sem, s ugyanakkor e ködös 
látásban sorsdöntő ítéleteket kényszerül hozni.

Nincs magasabb fórul a lelkiismereti fórumnál, de tudnod kell, hogy a 
lelkiismeret elhangolt mikrofonját állandóan hangolnod kell Hozzám, a te Jé-
zusodhoz, ha nem felmenteni akarod magadat a felelősség alól, hanem lelked 
fejlődését az Én, a te Jézusod Lelkének akarod átadni.

Ne az legyen hát a legfontosabb neked, hogy mi bűn és mi nem bűn, 
hanem az, hogy Én, Jézus, mit jelentek a te életedben. Akkor jelentek sokat, 
mindent,  ha  tudatosan  és  sokat  akarsz  foglalkozni  Velem,  és  megkeresed 
azokat az embertársaidat, akik szintén erre törekszenek legjobban.

3. A házasság nélküli nemi élet azért nem egyezhet meg Isten akaratá-
val, mert ennek vállalása úgy akar mulandó élvezeteket biztosítani megélőjé-
nek, hogy közben kivonja magát bizonyos  felelősség alól. 

Tudnia kell  mindenkinek,  hogy a földi  életben a szeretet  elsősorban 
nem élvezet, hanem áldozat! Áldozat, amely természetesen élvezetet is, meg-
nyugtató szívbékét is eredményez.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2928.
Kérdező: TANÚSÁGOT SZERETNÉK TENNI JÉZUSRÓL!

Hogyan tegyek tanúságot melletted,  Uram?
HANG: "Drága Gyermekem!
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A mit  és  a  hogyan két  olyan kérdés,  amelyekre válaszolni  aránylag 
könnyű, de a megvalósításuk, főleg a második kérés megvalósítása, általában 
meghaladja képességeiteket, ha magatok akarjátok ezt elvégezni.

Az első kérdésre a válasz egyszerű. Tanulás és megtapasztalás! Tanulni 
ne csak Rólam, hanem Engem! Rólam tanítanak szinte minden felekezetben. 
De Engem csak ott lehet megismerni, ahol elsősorban az Én szavaimmal, ki-
jelentéseimmel foglalkoznak azok, akik valóban szeretni és követni akarnak 
Engem, Jézust!

A tanuláshoz tehát feltétlenül szükséges, az, hogy evangéliumaimat ta-
nulmányozd, és beszéld meg olyanokkal, akiknek szintén ez a legfontosabb. 
Mindaz, aki nem rangsorol a Bibliában, feltétlenül elmegy az Én életem mel-
lett! Az evangéliumokon kívül a Biblia többi része arra is való, hogy megér-
tesse veletek, mennyire esendő még a legjobb szándékú ember is, ha nem is-
meri  az evangéliumokat!  E kijelentésem áll  csakúgy az apostoli  levelekre, 
mint a prófétai kinyilatkoztatásokra. Azokról, akik jól ismerték a Rólam szó-
ló próféciákat, ezért mondhattam a kereszten: "...nem tudják mit cseleksze-
nek!" Evangéliumaim alapos ismerete nélkül nem tud működni bennetek az 
EGYSÉG LELKE!

Akár figyelmen kívül hagyja, akár kikezdi valaki az evangéliumaimat, 
tehát másképpen kezdi értelmezni, mint amint Én mondottam, az felekeze-
tekre bontja azt a Titokzatos Testemet, amelyet Én, Jézus, olyan szőlőtőnek 
neveztem, amelyből ti, mint vesszők, kinőhettek Isten dicsőségére és a földi 
világ lelki-testi javára. 

Akik nem rangsorolnak a Bibliában, azok lényegében, más felekezetek 
hibáiból tartják fenn magukat! Akik rangsorolnak, azok számára nem tarto-
zik a lényeghez az, hogy ki milyen felekezethez tartozik, mert tudják, hogy 
minden felekezetben vannak olyan eszközök, amelyek használata képes be-
kapcsolni bárkit az Én életembe, s ott képes bárkit éltetni, és  vannak olyan 
eszközök minden felekezetben, amelyek akadályokat állítanak a Velem törté-
nő kapcsolat elé, éspedig mindig a mindegyik felekezetben kialakuló hatal-
mat gyakorló urak által. Ezért mondottam, hogy azok, akik valóban követni 
akarnak Engem, Jézust, feltétlenül részesülni fognak az Én sorsomban is. Ez 
nem rendkívüli, hanem ez a természetes abban a világban, ahol még Engem, 
az Isten Fiát, is képesek voltak az akkori egyházi és világi hatalmasok közös 
megegyezéssel megölni.

Ahhoz, hogy Rólam megfelelően tégy tanúságot, gyakran, rendszeresen 
kell kérned a bölcsesség Lelkét! Az okosság és az óvatosság kell hogy állan-
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dó kísérőd legyen, ha azt akarod, hogy tanúságtevésed eredményes legyen. 
Nem szabad sem vakmerőnek, sem gyávának lenned, ha Engem képviselni 
akarsz! Ezért mondottam e válaszomnak már az elején, hogy csak az emberi 
okosság, erő nem elég a "hogyan" kérdés megválaszolásához. Csak Lelkem 
képes arra, hogy a megfelelő időt, helyet, személyt meghatározza e cél eléré-
sének érdekében.

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

2929.
Kérdező: MI A FELADATOM?

1. Egy álomról, amelyben valakinek felrobbant a feje.
2. Mi a feladatom hátralévő földi életemben? 
3. Nagyon megérzem a Holdtöltét.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egy ilyen álomnak rendszerint általános jelentése van. Főleg azok 

életében jelez így a tudatalatti világ, akik értelmük átlagos használatával nem 
elégszenek meg, szellemi túlfeszítés által akarják életüket rendezni, s éppen 
emiatt vallanak kudarcot, mivel lehatárolják, lezárják magukat intuíciók, bi-
zonyos benső megérzések hatásaival szemben.

Pozitív üzenete ennek az álomnak az, hogy a szellem abszolutizálása 
ebben az esetben a végéhez közeledik.

2. A földi élet kűzdőterein az a természetes, hogy a célhoz közeledve 
minden erejét összeszedi és megfeszíti a versenyző a győzelem érdekében. A 
lelki életben is így van, csak kicsit áttételesen.

Ahogy múlik fölötted az idő, úgy egyre jobban kell olyan szemlélődő 
imában elmélyülnöd, amely elmélyülésnek hatására érzékelhetően szebb, el-
viselhetőbb lesz általad a jó szándékú emberek élete ott, ahol jelenleg éled 
földi életedet.

3. A fizikai test nagyon érzékeny tud lenni a fizikai világ történéseivel 
kapcsolatban. Furcsa módon, az idő múlásával nem eltompul az idegrend-
szer, hanem egyre érzékenyebben reagál a fáradékony test ezekre a történé-
sekre.

Ezt  az  érzékenységet  a  felületen  lehet  bizonyos  teákkal,  pihenéssel, 
gyógyszerekkel enyhíteni, de ami a legfontosabb, az az, hogy meg kell tanul-
ni együtt élni ezzel az érzékenységgel, úgy, hogy minél kisebb terhet jelent-
sen ez mindenki számára.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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******************************************************
2930.
Kérdező: ÚJRASZÜLETÉSRŐL, ISTENVERÉSRŐL

1. Mikor és milyen jeleket kapunk kislányunktól?
2. Előző leányom születne le, ha vállalnánk még gyermeket?
3. Miért ver engem az Isten ennyire?

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

élet mulandóságáért élni nem érdemes! Arra akar figyelmeztetni, hogy neked 
is naponta tudatosítanod kellene azt az alapigazságot, amely szerint minden 
egyes nap csak akkor jó igazán, ha az a halál óráján vigaszt tud nyújtani.

Számodra a legnagyobb jel éppen az ő halála volt! Te tragédiának és 
elkerülendő istenverésnek éled meg azt, amiből a legtöbbet kellene tanulnod. 
Amikor azt írod, hogy élő gyermekedet olyan iskolába akarod járatni, amely-
nek még a nevétől is iszonyodni kellene, akkor egyszerűen nem találok olyan 
szavakat, amelyekkel meg tudnám értetni veled, hogy e szó - "honvéd" - a 
gyilkolni tanítás iskoláját jelenti. Míg meghalni mindenkinek meg kell, addig 
gyilkolni senkinek és soha nem szabad! Mindenkinek meg kell  tanulnia a 
megbocsátás tudományát, ha élni akar!

2. Meghalt gyermeked sokkal jobb helyen van, mint valaha is lehetett 
volna a Földön! Ha valóban szereted őt,  akkor soha ne kívánd, hogy még 
egyszer megjelenjen e földi  élet  poklában, ahol oly kevesen vannak azok, 
akik Engem, Jézust, el akarnának fogadni Uruknak, Megszabadítójuknak. Bi-
zony szűk a kapu és keskeny az út, ami az életre vezet, és kevesen találják 
meg azt (Máté 7:14)!

Ő küldött már jeleket, és még fog is, mivel imádkozik értetek, de eze-
ket a jeleket csak megfelelő "antennával" rendelkezők tudják "fogni"! Ennek 
az "antennának" a neve: élő hit!

3. Isten a SZERETET! Isten soha senkit nem VER! Isten mindig min-
denkit SZERET! Ti veritek magatokat, mivel nem akarjátok vállalni  azt  a 
gondolkodás-átalakítást,  amelyet  Én,  Jézus,  nyilvános  működésem  bekö-
szöntőjében mondtam: "Betelt az idő, elérkezett hozzátok az Isten országa. 
Alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek az örömhírben (Márk 1:15)"!

Drága Gyermekem! Ha örökre együtt akarsz lenni azzal, azokkal, aki-
ket szeretsz, akkor mielőbb fogadj be Engem, Jézust, életedben abszolút EL-
SŐNEK! Tehát olyannak, aki mellett nincs második, illetve Aki mindig meg 
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tudom mondani  neked,  hogy mi  a teendőd! Fogadj hát el  Engem, Jézust, 
ilyen Uradnak, Megszabadítódnak!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az
ÉLŐ HIT LELKÉVEL!

*******************************************************
2931.
Kérdező: SOK A BIZONYTALANSÁG BENNEM

1. Mit kell tennem, hogy vállalkozásom jobban menjen?
2. Gyermekem arcát hogyan tehetjük széppé?
3. Helyes, ha ahhoz járok tanulni, aki a Szűzanya másának
    mondja magát?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel nem olvastad a HANG-könyveket, és nyilván nem ismered az 

evangéliumaimat,  ezért nem is ismerhetsz Engem, Jézust, sem. Pedig feltét-
lenül fogsz találkozni Velem, Jézussal! E találkozás csak akkor lesz számod-
ra boldogító, ha életed legnagyobb vállalkozását sikeresen teljesíted. E legna-
gyobb vállalkozásod, amiért megszülettél itt a Földön, pontosan az, hogy fel-
készülj a Velem, a te Jézusoddal történő találkozásra. Mert Én már most is a 
tiéd vagyok, csak még nem veszed észre. Te csak akkor leszel az Enyém, ha 
átadod magadat Nekem. Ez az "átadás" akkor igazi, ha tudatosan befogadsz, 
elfogadsz Engem, Jézust,  Uradnak, Megszabadítódnak, és ezt a döntésedet 
életed legfontosabb döntésének fogod tartani.

Aki Velem, Jézussal, EGY, az meg fogja tapasztalni azt, hogy számára 
Isten a körülményeinek is az Istene! Tehát mindig mindene meglesz, amire 
szüksége van. Nem a világ felől kell Felém közeledni, hanem Általam, Ve-
lem és Bennem kell közelednetek a világ felé!

2. Gyermeked az Én gyermekem! Az ő életsors-vonalát ő választotta, 
mielőtt megszületett. Megszépülni neki is előbb Bennem kell, és csak ennek 
lehet következménye minden külső szépség. Ezt nem lehet megfordítani.

3. Nem helyes, ha olyanhoz jársz tanulni, aki magát akár a Szűzanya, 
akár más szent megtestesült másának tartja. Olvasd az evangéliumokat, ke-
resd azok társaságát, akik Engem, Jézust, valóban elfogadtak már Uruknak, 
Megszabadítójuknak. Ha így cselekszel, akkor épülni, szépülni fog benned is 
és általad körülötted is a világ!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*****************************************************

2932.
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Kérdező: ÉRDEKEL A MULTAM, JÖVŐM, JELENEM
1. Hogyan változtathatom meg környezetemet?
2. A szerelem terén mit várhatok?
3. Előző életemről szeretnék tudni valamit!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A környezetedben lévőket nem tudod megváltoztatni, amint ők sem 

tudnak téged. Én, Jézus, sem tudok megváltoztatni senkit. Ha tudnék, akkor 
nem lennétek szabad lények, hanem olyan bábuk lennétek,  akik boldogok 
sem lehetnétek, mert a szívbékéhez, a benső és igazi boldogsághoz lényegi-
leg hozzátartozik az, hogy döntéseiteket szabadon hozzátok meg Isten szán-
déka szerint.

Gondolkodásodat  kell  megváltoztatnod!  Ezt  gyakorlatban  úgy tudod 
megvalósítani,  hogy reggelenként  átgondolod  napi  teendőidet.  Tehát  nem 
másokkal, nem mások viselkedésével kell foglalkoznod, hanem azzal, hogy 
az adott körülmények között mit kell neked tenned ahhoz, hogy este vissza-
gondolva a napodra, nyugodt szívvel el tudd mondani: 'Én megtettem a ma-
gamét. Megtettem azt, amit megtehettem azért, hogy halálom óráján nyugod-
tan gondoljak majd vissza az elmúlt napra!' Ez a te feladatod! Tehát ponto-
san az, ami az Én, a te Jézusod feladata is volt földi életében, és ami minden 
normálisan gondolkodó embernek a feladata a Földön.

2. A szerelem elsősorban doppingszer! Most nem térek ki részleteiben 
arra, hogy a szerelem Isten iránti szerelmetek visszfénye kellene hogy legyen. 
Most elég azt tudnod, hogy az, aki szerelmes, egy olyan rózsaszín felhőben 
látja a szerelmét, amely által téves információk kerülnek tudatába.

Minden szerelmi csalódás lehetőség arra, hogy megváltoztassátok gon-
dolkodásotokat e csalódás hatására. Mégpedig pozitív irányban! Tehát arra 
akar rádöbbenteni benneteket minden szerelmi csalódás, hogy csak az találja 
meg a helyes irányt a Földön, aki iránytűjét az örök értékek felé hangolja!

Nagyon szeretném megértetni veled, hogy boldogítód csak Én, Jézus, 
lehetek! Minden és mindenki csak eszköz lehet ennek elérésére!

3.  Előző életed egyik legnagyobb problémája mindig éppen az volt, 
hogy felcserélted a célt és az eszközt. A CÉL mindig az Isten iránti szerete-
ted erősítése,  fejlesztése.  Minden más  ESZKÖZ! Mindaddig,  amíg ezt  be 
nem látod, hajtanod kell egy olyan mókuskereket, amely egyre nehezebbé te-
szi számodra a földi életet, és ezáltal egyre jobban rákényszerülsz arra, hogy 
elfogadj  Engem,  Jézust,  Uradnak,  Megszabadítódnak.  Nagyon szeretnélek 
megmenteni a fölösleges szenvedésektől,  de mint  előbbre már említettem, 
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Én, Jézus,  sem vagyok képes arra,  hogy átalakítsam gondolkodásodat.  Ez 
mindaddig nem történhet meg, amíg te nem látsz hozzá!

                     Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL! 
(Erre van a legnagyobb szükséged!) Hinned kell, hogy most Jézus szólt hoz-
zád!

*******************************************************
2933.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Álmomban kiszáradt földön jártam kétségbeesve, majd ezen
átkelve csodálatos világba értem.

HANG: "Drága Gyermekem!
Egy álomnak sokrétű jelentése lehet. Múlt, jelen és jövő olyan képek-

ben jelennek meg, amely képek érzelmi világod színeiben sokkal többet tár-
nak  eléd,  mint  amit  értelmi  képességed valaha  is  megközelíthetett  volna. 
Igen, mert egy másik dimenzió felé nyit ki benneteket az alvás állapota, s eb-
ből a dimenzióból olyan információk jelennek meg szimbólumokban, ame-
lyek megfejtése nagyon tudja gazdagítani az ébrenlétben megélt jeleneteket.

A te álmod, amely feltűnően pozitív érzelmi hatással végződött, nem-
csak a földi élet sivárságának mulandóságát szimbolizálta, hanem a lelki éle-
ted fejlődését is eléd vetítette. Vállalnod kell a "lelki szárazság" végigkínló-
dását abban a reményben, amelynek beteljesülése kárpótol minden lelki szen-
vedésedért!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

2934.
Kérdező: JÉZUS VÁLASZOL?

1. Milyen kilátásaim vannak az egészség terén?
2. Külföldi üzlettársam szerintem nem mindig őszinte.

HANG: "Drága Gyermekem!
Te nem vagy eléggé tisztában azzal, hogy kérdéseidet Jézusnak tetted 

fel. Annak a Jézusnak, aki azért jött le a Földre, hogy elmondja és életével 
elétek élje a boldogságotokhoz vezető utat. Azért nem vagy ezzel tisztában, 
mert nem olvastad el a HANG-könyveket. Ha elolvastad volna, akkor tud-
nád, hogy Én, Jézus,  csak olyan kérdésekre adok választ,  vagy inkább így 
mondom,  hogy csak olyan választ  adok kérdéseitekre,  amely kérdések az 
örök boldogságotokat érintik. Más boldogság nincs is!
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Tehát, ha valóban választ akarsz kapni kérdéseidre, akkor az elsőre azt 
kell mondanom, hogy minden ember egészsége mulandó! A lényeget tekint-
ve tehát olyan, mintha nem is lenne! Amennyiben mégis van, azért van, hogy 
örök értékek után törekedjetek, mert van ilyen, és boldogságotok azon fordul, 
hogy ráláttok-e az ilyen értékekre vagy sem!

A második kérdésedre azt kell megismételnem, amit már kétezer évvel 
ezelőtt mondottam: "Legyetek okosak, mint a kígyó, és óvakodjatok az em-
berektől!"

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

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2935.
Kérdező: HIVATÁSOMRÓL.  LEMONDJAK HELYEMRŐL?

1. Feleségem ellene van annak, hogy szívvel-lélekkel tegyem
    azt, amit hivatásomnak élek meg.
2. Lehet társam az, aki hivatásomban segítségemre akar lenni?
3. Álljak félre, hogy másnak helyet adjak?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Két úrnak nemcsak nem szabad, de nem is lehet szolgálni! Te az Én, 

a te Jézusod szolgálatába álltál, s ettől nem szabad tágítanod senki kedvéért! 
Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, Jézust, az nem méltó Hozzám!

Ha feleséged nem vállal föl téged Mellettem, akkor ő már valójában 
nem is feleséged. Aki nem akar szívvel-lélekkel Engem szolgálni, szeretni, 
az nem lehet társa annak, aki Értem, Jézusért, akar élni!

Két megkötözöttséget kellene leoldanod magadról. Az egyik az a tár-
sad, akit te feleségednek gondolsz, a másik a szüleid.

Feleséged elég egyértelművé tette már azt, hogy lélekben nem akar kö-
vetni téged. Neked viszont szüleiddel és magaddal is meg kellene értetned 
azt, hogy nem tartoztok már egymáshoz! Ez nem jelenti azt, hogy fordíts ne-
kik hátat, de igenis jelenti azt, hogy gondozásuk nem állhat életedben főhe-
lyen!  A  vérkötelék  az  egyik  legkegyetlenebb  kötelék,  amely megnehezíti 
mindkét félnek a teljes Hozzám-tartozás átélését! Az ő Gondviselőjük is Én 
vagyok, s Én, Jézus, gondoskodom arról, hogy mindig legyenek olyan vállal-
kozók, akik által éreztetni tudom szüleiddel is gondviselő szeretetemet. De 
nem szabad, hogy ez a probléma számodra gondként jelentkezzék!
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Első kérdésedre tehát  tömören azt  kell  válaszolnom,  hogy feleséged 
szempontjai nem lehetnek számodra szempontok, amikor Rólam, az Értem 
végzett munkádról van szó! Én, Jézus, vagy abszolút első vagyok valakinek 
az életében, s ez azt jelenti, hogy nincs második, vagy nem is vagyok ott je-
len!

2. A második kérdésedre elhamarkodott lenne, ha egyértelműen akar-
nék válaszolni, mivel még sok szabad döntés sorozata áll mindkettőtök előtt. 
Csak azt tudom mondani, hogy mindent a maga idejében.

3. Semmiképpen se állj félre önként! Csak akkor szabad átadnod helye-
det másoknak, ha előre látod azt, hogy maradásoddal magadnak ártanál. Ez 
nem önzés, hanem az önszeretet velejárója. Azt pedig tudnod kell, hogy az 
önszeretet: CSÚCSÉRTÉK! Ezt jelenti az, hogy szeresd felebarátodat, mint 
ÖNMAGADAT!

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

2936.
Kérdező: MAGAMRÓL

Mi az életállapotom?
HANG: "Drága Gyermekem!

Mindenekelőtt hangsúlyoznom kell neked, hogy mérhetetlenül szeret-
lek, és nincs az a döntésed, nincs az a zűrzavar, amely el tudna szakítani En-
gem tőled! Ezt nagyon vésd a szívedbe!

Életállapotunk bizonyos értelemben azonos. Azonos abban, hogy egy-
másért kell élnünk! Részemről, a te Jézusod részéről ez abból áll, hogy lakást 
vettem benned, és angyalaim mindent, de igazán mindent elkövetnek annak 
érdekében, hogy az Én életem benned hatékony élet legyen!

A te részedről sem valami bonyolult feladat Értem élni. Ha reggelen-
ként párbeszédimában elbeszélgetsz Velem, a te Jézusoddal, ha esti imádban 
vissza tudod idézni magadban reggeli beszélgetésünk tartalmát, akkor egé-
szen biztos, hogy napközben is valamiképpen Értem, Nekem élsz!

Hidd el,  hogy semmiféle rendkívüli életállapot után nem kell vágya-
koznod, hisz így is elég rendkívüli az életed! A földi életben nemcsak nem jó 
a megállapodottság, de valójában nincs is, mivel senki sem képes a mulandó-
ság árjában megállítani azt a fejlődést, amely minden szellemi lényben, tehát 
minden emberben is, Isten gondolata rólatok!

Neked nem kell mást tenned, mint elfogadnod angyalaim irányítását, s 
tudatosítanod  kell  magadban azt,  hogy az  örökkévalóság  gyermeke vagy! 
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Angyalaim irányítását akkor fogadod el, ha törekszel értelmeddel is átlátható 
feladatokban gondolkodni.

Az, aki az örökkévalóság gyermekének tudja magát, nem tartja fontos-
nak sem a múlt boncolgatását, sem a bizonytalan jövő nyugtalanító hatásának 
kitenni magát, mert az örök és a jelen számára EGY! 

Drága Gyermekem! Benső vergődéseddel  olyan tartozást  törlesztesz, 
amelyet előző életeid alatt halmoztál fel. Adj hálát, hogy ebben az életedben 
végére érhetsz ezen adósság törlesztésének.
                          Nagyon szeretlek, és megáldalak 

SZÍVEM KIMONDHATATLAN SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2937.
Kérdező: ELÉG KÖZVETLENÜL ISTENNEK GYÓNNI?

1. Csak Istennek gyóntam, és úgy áldoztam. Bűn ez?
2. Minden pénzünk elúszott egy befektetésen.

 3. Rendeződik valaha anyagi helyzetünk?
HANG: "Kedves Barátom!

1. A katolikus egyház előírása szerint annak, aki ehhez az egyházhoz 
tartozik, évente legalább egyszer el kell végeznie szentgyónását egy felszen-
telt papnál. Más egyházakban más előírások vannak, amelyek a bűnök meg-
bocsátását érintik.

A bűnbevallás nem Isten miatt fontos, hisz Isten e nélkül is tudja bűne-
idet, hanem amiatt, mivel minden bűn olyan szeretetlenség, önzés, amely er-
kölcsileg fertőzi az egész világot. Mivel az egész világtól senki nem kérhet 
bocsánatot, ezért egy kijelölt személy vállalja a többiek nevében azt, hogy ki-
nyilvánítja a megbocsátást.

Bűneitek fájnak ugyan Istennek, de nem azért, mintha Neki ártana, ha-
nem azért, mert szeret benneteket, és nagyon szenvedi azt, hogy nem akartok 
boldogok lenni úgy, ahogy Ő ezt kigondolta számotokra. Az követ el bűnt, 
aki Isten szándéka ellenére akar boldog lenni!

A szentáldozás nem áll lényegi kapcsolatban a gyónással, amint a mo-
sakodás sem áll lényegi kapcsolatban az étkezéssel.

Aki komolyan vesz Engem, Jézust, az úgyis rendezni fogja lelkét úgy, 
ahogy saját egyháza azt megkívánja tőle.

2. Anyagi problémáitokkal nem tudok mit kezdeni, mert nem azért jöt-
tem közétek, hogy megfelelő anyagi feltételeket biztosítsak számotokra, ha-
nem azért, hogy tekinteteteket lelketek felé irányítsam, s elmondjam és meg-
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mutassam nektek azt, hogy soha nem lehet anyagi gondja annak, aki elhiszi, 
hogy többet ér a verebeknél, ha egyszer az Isten országát és annak igazságát 
keresi (Máté 25-34)!

3. Elmondtam azt is, hogy jöjjetek Hozzám, Jézushoz, akik elfáradta-
tok és az élet terhét hordozzátok, és Én, Jézus, megenyhítem szenvedéseite-
ket. De ennek is van egy feltétele: Vegyétek magatokra az Én igámat, tehát 
azt az életszemléletet, amely csak gondolkodásotok átalakítása által lehetsé-
ges, és tanuljatok Tőlem szelídséget és alázatot (Máté 11;28-29)!

Hidd el, nagyon szeretlek benneteket! De helyettetek nem tudok meg-
térni! Tehát helyettetek nem tudom átalakítani  a gondolkodásotokat!   Aki 
azért imádkozik, hogy az Isten gondolkodjon úgy, mint az imádkozó, az nem 
jól imádkozik. Aki úgy imádkozik, hogy ezáltal a saját gondolkodása változ-
zék, alakuljon az Én, a ti Jézusotok gondolkodása szerint, az jól imádkozik! 
Értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit!

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

2937.
Kérdező: LELKILEG SZERETNÉK SEGÍTENI!

1. Hogyan tudnék fiaimnak segíteni lelkileg?
2. Lesz-e megfelelő társam?
3. Nem megy a "párbeszédima"!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Lelki segítséget fiaidnak és bárkinek egyetlen módon tudsz hatéko-

nyan adni! Úgy, hogy reggelenként megbeszéled Velem azt, amit az elinduló 
napon tenned kell, és amit megbeszéltél, arra kérned kell Tőlem, Jézustól, ál-
dásomat.

Nincs olyan, hogy valakinek ehhez vagy ahhoz az emberhez van külde-
tése, hacsak nem külföldi missziót vállal! Ahhoz van küldetésed, akivel talál-
kozol napjaidban! A szeretni tanítás művészetét kell mindenkinek kifejlesz-
tenie önmagában, hogy teljesíteni tudja feladatát a Földön! Ennek elérésére 
minden, ami körül vesz, és minden, ami benned van, eszköz!

A gyakorlatban tehát mindenki csak önmagáért felel! Szíved szeretetét 
olyan igazságban kell kinyilvánítanod, amely alkalmas arra, hogy másokat 
építsen, buzdítson és vigasztaljon. Senki nem térhet meg mások helyett. Min-
denki felé azt kell mondanod és cselekedned, ami a te szíved békéjét biztosít-
ja! Azt, hogy ez hogyan és mennyire hat másokra, már nem a te asztalod! Ez 
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annyit jelent, hogy erkölcsileg gyermekeidért sem, hanem csak magadért fe-
lelsz!

2. Részben már az előbbiekből is következik az, hogy a lényeget te-
kintve senkinek sem lehet olyan társa, aki őt erkölcsileg előnyben részesít-
hetné.

Természetesen lehet megkönnyíteni vagy megnehezíteni mások életét, 
de a megkönnyítést is lehet erkölcsileg rosszra, s a megnehezítést is lehet er-
kölcsileg jóra fordítani. Tehát senkinek sem múlik azon a boldogsága, hogy 
könnyítik vagy nehezítik az életét. Minden azon múlik, hogy akár a könnyí-
tést, akár a megnehezítést ki hogyan fogadja! Tehát semmivel sem lesz bol-
dogabb az életed, ha lesz társad, mintha nem lesz! "Társ-ügyben" nektek kell 
döntenetek, tehát két embernek. "Boldogság- ügyben" is ketten döntünk. TE 
és Én, a te Jézusod! Igaz, "boldogság-ügyben" a lényeget tekintve, csak te 
döntesz, mert Én, Jézus, mindig ölelni akarlak. A te feladatod a "visszaöle-
lés"!

3. A párbeszédimához kell egy kicsi hit és kell egy kicsi alázat. De va-
lóban csak egészen csekély! El  kell  hinned,  hogy minden olyan gondolat, 
szó, ami téged épít, buzdít és vigasztal, az Tőlem, Jézustól, jön. Kell legyen 
benned annyi alázat, hogy az ilyen gondolatokat, szavakat, ne magadnak tu-
lajdonítsd akkor sem, ha te mondod azokat magadnak. Ennyi az egész!

Megáldalak a JÓZANSÁG és az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*****************************************************

2938.
Kérdező: JÁRJAK FŐISKOLÁRA?

Fejlesszem-e magamat egy bizonyos főiskola vállalásával?
HANG: "Drága Gyermekem!

Növekedni mindenkinek elsősorban a szeretetben kell! Az egyre maga-
sabb fokú iskolák elvégzése általában nem ezt segíti elő. Legtöbb esetben a 
szellemi fejlődés hangsúlyozása pontosan attól veszi el az időt, ami halálotok 
óráján boldogíthatna benneteket.

Nem ambíciódat akarom fékezni, de fontosnak tartom tudatosítani ben-
ned azt, hogy elsősorban nem az egyre több tudás juttat benneteket egyre na-
gyobb szeretetre, hanem a szeretet juttat egyre nagyobb és egyre tisztultabb 
felismerésre.

A szellemvilágból csakúgy, mint a földi életből számtalan példát tud-
nék felhozni annak igazolására, hogy mennyire nem az úgynevezett iskolá-
zottság tette szebbé a Földet, hanem a szív tisztasága. E kettő, természetesen, 

3088.



nem szükségszerűen van ellentétben egymással, de a legjobb kezdeményezé-
sek is zátonyra futottak már amiatt, hogy nem a jelen megszentelésére, tehát 
a gyakorlati szeretet megélésére tettétek a hangsúlyt, hanem ezt a jövőtől vár-
tátok, attól a jövőtől, amelyre egyre magasabb iskolák elvégzésével töreked-
tetek.

Neked szabadságodban áll úgy döntened, ahogy akarsz, de mivel kér-
deztél  Engem, Jézust,  ezért  el  kellett  mondanom véleményemet.  Nagyobb 
szívbékét eredményez, és nagyobb alázatot igényel vállalnod a szolgáló sze-
retetben való növekedést,  időtöltést,  mint  a magasabb iskola elvégzéséhez 
szükséges szellemi munkának vállalása.

Egy biztos! Én, Jézus, nem tágítok mellőled, bármiképpen is döntesz!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2939.  
Kérdező: SÚLYOS ANYAGI GONDJAIM VANNAK

Súlyos anyagi gondjaim miatt nem látom a kiutat.
HANG: "Drága Gyermekem!

Én, Jézus, csak azzal a gyermekemmel tudok egymást megértve beszél-
getni, akivel egy nyelven beszélünk. De, ha ennyit mondok, akkor ez még 
nem elég. Nem elég Nekem, Jézusnak, megtanulnom a ti nyelvezeteteket. Et-
től csak odáig jutunk, hogy Én megértelek benneteket. Ez viszont semmit 
nem könnyít rajtatok. Rajtatok csak az könnyít, ha ti vállaljátok, hogy megta-
nuljátok azt a nyelvezetet, azt a gondolkodásmódot, ahogy Én gondolkodom, 
ahogy Én, Jézus, beszélek. 

Ezért nem azt mondtam, hogy elmegyek hozzátok, és tanulva tőletek, 
magamra vállalom a ti igáitokat, hanem azt mondtam, hogy gyertek Hozzám, 
vegyétek magatokra az Én igámat, és ti tanuljatok Tőlem, s akkor nyugalmat 
találtok lelketeknek (Máté 11;28-29)!

Neked nincs más feladatod, csak az, hogy reggel átgondolva az elindu-
ló napodat, fogalmazd meg azt, hogy mit kell tenned reggeltől estig. Semmi 
más dolgod nincs! Minden más az Én, a te Jézusod dolga veled kapcsolat-
ban.

Fantáziád egy olyan kapu, amely nyitottá tesz olyan gondolatok befo-
gadására, melyek a kétségbeesés felé viszik lelkedet.

Az anyagi kölcsönökből és kölcsöntörlesztésekből  soha nem szokott 
semmi jó kijönni. Jó mindig csak abból jön ki, ha reggeltől estig Engem, Jé-
zust, vállal valaki abban a tudatban, hogy együtt élek, együtt járok vele! 
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A nemrég Hozzám költözött Teréz anya egy kis táskával indult el Indi-
ába, és százezreknek biztosított emberi életet, mert élő valóság voltam a szí-
vében.

Ha csak annyit  hiszel  el  magadról,  hogy Számomra,  Jézus  számára, 
többet  érsz,  mint  a verebek,  akkor már  ráléptél  a szívbékét  biztosító  útra 
(Máté 10;29-31)!

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

2940.
Kérdező: TÚL NYITOTT VAGYOK

Nyitott vagyok az ellentétek felé. Mit tegyek?
HANG: "Kedves Barátom!

Kritikátlanul semmit sem szabad elfogadnod! Mindig a lelkiismereted 
szerint kell cselekedned! Lelkiismeretedet az evangéliumokból felismerhető 
tanításomhoz igyekezz hangolni! Problémáid megoldására mindig értelmet 
megnyugtató választ fogadj csak el! Minősítések helyett mindig érveléseket 
fogadj el! Az nem érv, hogy valaki szektás. Érv az lenne, ha ezt az ítélő meg-
okolná, de nem tekintélyelvre támaszkodva (mert valaki ezt mondta), hanem 
észérvekkel indokolva!

Mint látod, te sem támaszkodhatsz másra, csak saját józan eszedre, ha 
fejlődni akarsz. Neked sincs más lehetőséged, ha fejlődni akarsz, mint az, 
hogy elfogadd a benned élő Szentlélek irányítását! Ez örök érvényű kijelen-
tés, bármely egyházhoz tartozol! 

Az egyházaknak és az egyházi elöljáróknak nem az a feladatuk, hogy 
irányítsák a Szentlelket, hanem az, hogy fogadják el a Szentlélek irányítását! 
Ezt akkor teszik, ha érvelnek, és nem minősítenek!

A Szentlélek irányítását  ott  fogadják el,  ahol csúcsértéknek tartják a 
lelkiismereti szabadságot. Ott tartják csúcsértéknek a lelkiismereti szabadsá-
got, ahol igyekszenek megélni azt az alapvető alázatot, amelynek megélése 
két magatartási formát ötvöz eggyé. 

Az egyik: minden gyalázatot, megvetést, szenvedést vállal a meglátott 
jóért. A másik: mindenkor nyitott a jobb, az érvekkel alátámasztott jobb irá-
nyában.

Naponta  kérd  a  bölcsesség  Lelkének  irányítását!  Neked  sem  lehet 
egyetlen HANG-könyv sem a lelki vezetőd! Csak a benned élő Szentlélek le-
het lelki vezetőd! Természetesen a HANG-könyvek is nagyszerű segítőid le-
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hetnek abban, hogy egyre tisztábban vedd észre a benned élő Szentlélek irá-
nyítását

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

2941.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

Hogyan segíthetnék enyéimen?
HANG: "Drága Gyermekem!

Állítólag - leveled alapján mondom - megtanultad azt, hogy erődön fe-
lüli keresztet nem engedek rád. Vagy könnyítem keresztedet, vagy növelem 
erődet. EZ ÍGY IGAZ!

Amikor valaki úgy gondolja, hogy elviselhetetlen számára az a szenve-
dés, gond, bánat, ami rá nehezedik, akkor tudnia kellene, hogy ezeket a szen-
vedéseket tudva, tudatlanul, de önmaga, éspedig feleslegesen okozza magá-
nak. Igen, mert helytelen életszemlélettel akar helyes élethelyzetbe kerülni! 
Az ilyen keresztektől nemcsak lehet, de kell is hogy megszabaduljatok, ha 
Általam, Velem és Bennem, Jézusban, boldogok akartok lenni!

Neked nincs más feladatod a Földön, mint biztosítani magadban azt a 
szívbékét, amit soha senki sem el nem vehet, sem nem adhat meg számodra. 
E szívbékének egyetlen forrása van: a Velem, a te Jézusoddal kiépített, élő 
hittel átélt valós kapcsolat.

Ennek elérésére meg kell szabadulnod azoktól a megkötözöttségektől, 
amelyeket a vérkapcsolat és egyéb emberekhez kötött kapcsolat jelent! Tehát 
meg kell tanulnod  feladatokban gondolkodni! Szíved békéje csak akkor áll 
helyre, ha tudomásul veszed: semmi más dolgod nincs, mint az, amit reggel-
től estig meg kell tenned! Egyetlen egy szellemi lénynek a boldogsága, tehát 
a szívbékéje sincs összekötve mások magatartásával! Én, Jézus, vagyok az 
Atyával és a Szentlélekkel az EGYETLEN, aki boldogító módon élek min-
den szellemi teremtményemben. Aki tehát Bennem és Velem, Jézussal él, az 
együtt él a saját boldogságommal, amely egyben az ő boldogsága is!

Te azt látod komoly problémának a magad számára, hogy mitévő légy 
a tieiddel. Neked a legfőbb problémád az kell hogy legyen, ami a Velem való 
kapcsolatodat illeti! Neked azt kell meglátnod, hogy mitévő légy önmagaddal 
Velem kapcsolatban! A vérkötelék és minden más földi kötelék, de főleg a 
vérkötelék,  egyik  legnagyobb  próbatétel  elé  állítja  azokat,  akik  szabaddá 
akarnak válni  Isten számára!  Ezt  kikerülni  senki  sem tudja.  Mindenkinek 
meg kell harcolnia azt a szabadságharcát, amely nélkül nem születhet újjá, 
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tehát nem is juthat be a mennyek országába, illetve nem is juthat szívébe az 
Isten országa (János 3;3)!

Értsétek meg: senki nem felel más ember erkölcsi életéért, tehát bol-
dogságáért! Senki nem mondhatja, hogy más miatt boldog vagy boldogtalan! 
Értsétek meg, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik,  az Istent 
nem szeretőkön pedig az Isten sem tud segíteni! 

Azt pedig, hogy ki és mikor válik Istent szeretővé vagy Istent nem sze-
retővé, sem Isten, sem ember nem döntheti el más helyett. Egyedül és kizáró-
lag csak külön-külön minden egyes ember, minden egyes szellemi lény! Soha 
nem Istenen múlik ez a döntés! Mindig az emberen, a szellemi teremtményen 
múlik! Ettől nem lesz nagyobb a teremtmény a Teremtőjénél, mert az első 
kegyelem az, hogy minden szellemi lény lehetőséget kap a boldogságra. A 
második lépés viszont, hogy él e lehetőséggel vagy sem, már a teremtményen 
múlik. Ez jelenti azt, hogy Isten nem bábszínházat teremtett, amikor szellemi 
lényeket teremtett!  De azt  is jelenti,  hogy Isten ismerve saját  szeretetének 
erejét, tudja, hogy előbb-utóbb mindenkinél leesik egyszer a tantusz. Előbb-
utóbb mindenki rájön arra, hogy mindenkinek boldogsága csak akkor élhető 
át, ha elfogadja Isten boldogságát, tehát azt az életállapotot, amelyben Én, Jé-
zus, cselekvő módon élhetek szívetekben a nem-ártás, a megbocsátás és a 
másokat szolgáló segítés által!

Hidd el! Nem felelsz sem férjed boldogságáért, sem gyermekeid, sem 
rokonaid, sem ismerőseid boldogságáért. Te egyedül saját boldogságodért fe-
lelsz, tehát a Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolatodért!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
2942.
Kérdező: JÖVŐMRŐL

1. Miért kaptam jelet a homlokomon?
2. Édesapámmal egymásra találtunk-e?
3. Családunkban várható-e döntő változás?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A test olyan "műszerfal", amelyen meg szoktak jelenni a léleknek 

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

Minden olyan jel, amely akár a homlokon, akár más testrészen megje-
lenik, csupán azt jelzi,  hogy lelketek kapcsolatban áll a szellemvilággal. E 
kapcsolat tartalma, ha jó szellemekről van szó, akkor előbb-utóbb feltétlenül 
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egyértelművé válik. Ha nem jó szellemekről van szó, akkor csak zavart okoz, 
s szinte megfejthetetlen, és feleslegesen komoly időt vesz el attól, aki foglal-
kozik vele.

Válaszom tehát első kérdésedre ez: Ne tégy hangsúlyt e jelre!
2.  Minden találkozás,  ha sorsdöntő,  akkor világos is! E kérdéseddel 

kapcsolatban is azt kell mondanom, hogy tanulj meg várakozni, mert a kí-
váncsiság csak az ártó erőknek ad lehetőséget arra, hogy zavart okozzanak.

3. Nagyon természetes, hogy várható családotokban  döntő változás! E 
kérdésed: "Mi az?", nem válaszolható meg, mert minden döntő változás ép-
pen azért döntő változás, mert mindenki által, aki érdekelt ebben, felismerhe-
tő! Ha egy az egyben pontosan megmondanám a döntő változás tartalmát, el-
lene mondanék Magamnak, mivel fölöslegessé tenném azt a Rám, Jézusra, 
hangoltságotokat, amely feltétlen feltétele a boldogságotoknak, tehát szívetek 
békéjének!

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

2943.
Kérdező: GONOSZOK VAGYUNK?

1. Ki a Sátán? Férjem, fiam vagy én?
2. Egy imacsoportról kérek véleményt!
3. Néha az imában nem vagyok ura testem állapotának. Miért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem Sátán senki közületek! Nem helyes, ha minősítitek egymást. A 

Földön minden ember képes ártó erők hatására olyan gondolatokra, szavakra, 
cselekedetekre,  amelyek embertelenek.  Ezektől  ugyan tartózkodnotok kell, 
de nem szabad senkit azonosítani ezekkel. 

Soha senkiről nem tudjátok, hogy mit örökölt, milyen hatások érték ed-
digi és előző életében, és azt sem tudjátok senkiről, hogy az akarata mikép-
pen működött vagy nem működött együtt eddig Isten akaratával. Aki minősít, 
az helytelenül cselekszik! De ez az ő ügye, és nincs senkinek joga arra, hogy 
ezt rendre az illető fejéhez vágja.

Neked legyen bőven elég az, hogy elviseld földi életed keresztjét úgy, 
hogy ne légy bűnrészes. Tehát soha ne mondj "igen"-t olyasmire, amit helyte-
lenítesz. De nem feladatod megjavítani a másikat. Mindenkinek az a felada-
ta, hogy saját magát javítgassa. Használd energiáidat arra, hogy javítgasd ma-
gadat!  Senki  nem felelős  másokért,  csak önmagáért.  Te is  csak magadért 
vagy felelős!
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2. Nincs jó és nem jó imacsoport, mert minden imacsoportban külön-
böző hibákkal terhelt emberek vannak. Csak jól és nem jól imádkozó embe-
rek vannak. Te akkor imádkozol jól, ha imáid hatására növekszik benned a 
nem-ártás,  a megbocsátás és a segítés  szelleme,  tehát a szeretet.  Amelyik 
imacsoportban azt veszed észre magadon, hogy ez nem történik meg, éspedig 
azért nem, mert az ott jelenlévők ebben akadályoznak téged, akkor oda ne 
járj!

3. Ha csukott szemmel ingadozva imádkozol, akkor nyisd ki a szeme-
det, hogy ne ingadozz.  Nem szabad engedned, hogy testedre irányuljon a fi-
gyelmed olyankor, amikor lelkedet az Istenhez emeled.

Megáldalak a JÓZANSÁG és az ÉRTELEM LELKÉVEL!
******************************************************

2944.
Kérdező: NEM SIKERÜL SEMMI!

Nekem semmi nem sikerül. Csupa rosszat nyújt az élet.
HANG: "Drága Gyermekem!

Van egy olyan pszichológiai vizsgálati eszköz, amelyen különböző tin-
tafoltok láthatók. A betegnek meg kell mondania, hogy mit ábrázolnak e pac-
nik.  Amikor az egyik páciens csupa rondaságokat ismert fel bennük, akkor a 
vizsgáló orvos megkérdezte: "Mindig ilyen rondaságok jutnak e képek láttán 
az eszébe?" A páciens ezt válaszolta: "Hát, ha egyszer mindig ilyen rondasá-
gokat mutat nekem!"  Így vagy te is földi életed lapján látható "tintafoltok-
kal!"

Jól jegyezd meg: Az élet nem olyan, amilyennek látod, hanem amilyen-
nek látod, olyan!

A valóság az, hogy Isten mindenkiben boldogító módon tud csak jelen 
lenni,  és  a  körülmények csupán arra  valók,  hogy tükörként  önmagatokra, 
életszemléletetekre ismerjetek. Minél inkább felismered magadban Isten bol-
dogító jelenlétét, annál jobban fogod felismerni magadon kívül is Isten gond-
viselő szeretetét! De belülről kell elindulnod kifelé, és nem kívülről befelé!

Előző életeid folyamán annyira belegabalyodtál a rajtad kívüli felszín 
rendezgetésébe  (politikus  voltál,  sokat  politizáltál,  hogy naggyá  légy!),  s 
most szinte a búskomorságig engeded magadra hatni a felszín pokoli hatása-
it.

Azért volt nyilvános működésem kezdetén a beköszöntőm ez: "Betelt 
az  idő....alakítsátok  át  gondolkodásotokat és  higgyetek az  örömhírben" 
(Márk 1;15)!
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Vállalnod kell azt a komoly szellemi munkát, ami a gondolkodás-átala-
kításnak velejárója! Akkor indulsz el ebben az irányban, ha reggelenként át-
gondolod, hogy mit kell tenned a rád váró napon. Ha ahhoz tartod magadat, 
amit elhatároztál, akkor kezd kialakulni benned egy csodálatos szívbéke.

A kisebbségi érzés ostobaság, mivel annak következménye, hogy vala-
ki helytelen életszemlélet által akar helyes élethelyzetbe kerülni. Senkinek a 
világon nem kell megtennie azt, ami akadályozná szíve békéjének biztosítá-
sát. Vagyis senkinek nem kell megtennie azt, amire nem képes, vagy nem lát 
jónak magára nézve! És senki a világon, maga a Sátán sem képes senkinek 
szíve békéjét elrabolni, ha valaki csak azt teszi meg, amire képes, és amiről 
tudja, hogy meg kell tennie!

Örülök, hogy kiírtad magadból azt, amit írtál. Neked is sokszor kellene 
tudatosítanod magadban, hogy nem úgy szeretlek téged, mint mindenkit, ha-
nem úgy, mint senkit a világon! Ha még valakit úgy szeretnélek, mint téged, 
akkor kettő lenne belőled! De te EGYETLENEM vagy! Irántad való mérhe-
tetlen szeretetem csak e rövid földi élet után fog igazán kibontakozni előtted!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2945.
Kérdező: MEGGYÓGYULHATOK?

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

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Minden betegségből  ki  lehet  gyógyulni,  bár senki  sem születik  a 

Földre  azért,  hogy minden  betegségéből  kigyógyuljon.  Minél  komolyabb, 
élőbb valakinek a hite, annál kevésbé zavarja őt a betegsége. Az cselekszik 
legjobban, aki nem a betegségével törődik, hanem azzal, hogy mit kíván tőle 
az Isten. Bárki lehet betegségében is boldog, és bárki lehet egészségesen is 
boldogtalan. A szívbéke, ami egyben a boldogság is, nem a test állapotától 
függ, hanem attól a szeretettől, amely által valaki önmagát feledve másokért 
akar és tud is élni.

2. Minden vallási felekezetben vannak olyan eszközök, amelyek Hoz-
zám, a te Jézusodhoz akarnak közelebb juttatni benneteket. Csak azokkal a 
vallási eszközökkel érdemes foglalkoznotok, amelyek ezt a célt szolgálják. 
Az ima, a szentmise és minden szentség csupán eszköz és nem cél! A CÉL 
mindig az, hogy Én, Jézus, egyre szabadabban tudjak működni bennetek!
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Különben a vallásosság ördöge a legördögibb ördög! Az első testvér-
gyilkosságtól (Káin, Ábel) a ma dúló vallásháborúkig ezt igazolja az emberi 
történelem!

Neked és mindazoknak, akik Engem, Jézust, szerettek, függetlenül at-
tól, hogy ki milyen felekezethez tartozik, életetek értelme az, hogy Engem, 
Jézust, engedjetek magatokban élni! Ezt azok teszik meg, akik Engem, Jé-
zust, elfogadnak nemcsak igazságnak és életnek, hanem elsősorban ÚTNAK! 
Vagyis azok, akik megtanulják és meg is valósítják azt, hogy inkább szeretik 
ellenségeiket (Lukács 6;35)!

Tudnod kell, hogy nem a szertartások által lesz valaki Istennek tetsző 
vagy nem tetsző, hanem a magatartása által! Velem, Jézussal, csak az irga-
lom rendjében lehet együtt élnetek (Lukács 6;36)! Igen! Irgalmasságot aka-
rok és nem áldozatbemutatást (Máté 12;7)!

3. Őrangyalod, ha jónak és fontosnak látja számodra, mutathatja magát 
akár barnacsuhás barátnak, akár csodaszép fényalaknak. A fontos nem a for-
ma, hanem az, hogy adj érte hálát, és kérd gyakran segítségét. Ő nagyon tisz-
teli szabadságodat, és ezért a te kívánságodra több és nagyobb segítséget tud 
nyújtani neked, ha kéred, mintha nem kéred.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2946.
Kérdező: FÉRJEMMEL VAN PROBLÉMÁM

Leányomat én elengedtem, de édesapja nem!
HANG: "Drága Gyermekem!

Van olyan, hogy valakit, aki elhagyni készül a földi életet, szülei vagy 
valamelyik hozzátartozója nem akarja elengedni. Ez a ragaszkodás valóban 
meg tudja nehezíteni egy haldokló eltávozását. De olyan nincs, hogy ne tud-
na elmenni az, akinek el kell mennie, aki el akar menni! A testbe zárt szel-
lem soha nem rendelkezhet azzal az energiával, amellyel az rendelkezik, aki 
már kezdi oldani a test-lélek egységét! Tehát megnehezíteni igen, de meg-
akadályozni nem!

Neked az a feladatod, hogy feldolgozd magadban és magadnak azt a 
cáfolhatatlan igazságot, amelyet értelmileg mindenki tud, de életszerűen, te-
hát  tapasztalatilag nem tudhat. Ez az igazság így hangzik. Minden Földön 
élő halandó! A halál "hogyan-ja", tehát az, hogy milyen lelkülettel várja vala-
ki a halált, a ti kezetekben van. A "mikor" az, ami nem tőletek függ, általá-
nos értelemben. Azért mondom, hogy általános értelemben, mert a Földön 
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élő minden halandó szellemi lény az utolsó pillanatban "igen-t" mond a ha-
lálra.

Nem sajnálni kell az eltávozót, hanem tanulnotok kell a halál angyalá-
nak megjelenéséből! Meg kell tanulnotok a reális gondolkodást, a helyes ér-
tékelést a mulandó és az örök értékekre vonatkozóan. Meg kell tanulnotok 
azt, hogy ne csak nagyon ritkán, de minden komoly döntésetek előtt megfele-
lő választ adjatok e kérdésre: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!”

Drága Gyermekem! Te csakúgy, mint leányod, az örökkévalóság gyer-
meke vagy! Ezt az igazságot a mulandóság igézete képes ugyan elhomályosí-
tani, sőt feledtetni is, de megszüntetni nem képes! Amikor meghal valaki a 
családban, akkor a halál angyala éppen ezt az elhomályosult, elfelejtett igaz-
ságot hozza napfényre! Ezért mondottam, hogy tanulnotok kellene minden 
halálesetből, és nem sajnálkozni amiatt, hogy közületek valaki az örökkéva-
lóságba - tehát oda, ahová való, ahonnan jött - visszaköltözött!

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

2947.
Kérdező: ÖNISMERETRŐL

Hogyan tudok helyes önismeretre jutni?
HANG: "Drága Gyermekem!

Helyes önismeretre csak az tud jutni,  aki saját cselekedetei  tükrében 
vizsgálja meg önmagát, és rendszeresen foglalkozik az evangéliumaimmal. 
Tehát az, aki legalább egy hétig mindennap leírja azt, hogy mit tett, és amit 
tett, azt hogyan tette. Tehát az, aki idő- és szeretetelszámolást végez. Emel-
lett rendszeresen tanulmányoz Engem, Jézust, az egyetlen tökéletes embert, 
az evangéliumaim alapján. Mindazok, akik cselekedeteik tükrében megisme-
rik és Hozzám, Jézushoz, mérik önmagukat, helyes önismerettel rendelkez-
nek.

Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy eléggé ismerik önmagukat. 
Még többen vannak, akik úgy gondolják, hogy ismerik embertársaikat. Leg-
többen pedig azok vannak, akik úgy gondolják, hogy nem érdemes naponta 
vagy hetente órákat tölteni azzal, hogy megismerjék az Istent, mert vagy nem 
lehet úgysem megismerni, vagy úgyis eléggé ismerik ahhoz, hogy kapcsolat-
ban maradjanak Vele.

Ezzel szemben csak annak lehet helyes az önismerete, aki cselekedetei 
tükrében rendszeresen törekszik megismerni önmagát, s ugyanakkor fontos 
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számára, hogy egyre jobban megismerjen Engem, Jézust, aki elsősorban az 
evangéliumok alapján vagyok jól felismerhető. Ezt az utat ajánlom neked is!

Szereteted Irántam azzal tudod kimutatni közvetlenül, hogy szívesen és 
sokat foglalkozol Velem, a te Jézusoddal! Én, Jézus, annyira intenzíven fog-
lalkozom veled, hogy te ezáltal létezel! Valamiképpen az Én létem is attól 
függ a te életedben, hogy mennyire tartod fontosnak a Velem való foglako-
zást. Mivel Én, Jézus, mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon, ezért az, 
aki a rászorulókkal foglalkozik, egyben Velem is foglalkozik.

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

2948.  
Kérdező: JÖVŐMRŐL

1. Lesz-e igazi szerelem egy kapcsolatomból?
2. Együtt maradunk-e örökre?
3. Hogyan valósíthatom meg életem nagy álmát?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kimondhatatlan szeretetem irántad feltétlenül arra kötelez, hogy az 

igazat, csakis az igazat válaszoljam kérdéseidre. 
A te Jézusod által képviselt IGAZSÁG, tehát az Én jelenlétem a te sze-

relmi kapcsolatodban csak akkor válik igazi szerelemmé, ha mindketten el-
sősorban nem egymást, hanem Engem, Jézust, választjátok földi életetek leg-
főbb partnerének. Bárki, aki mást Elém, Jézus elé, helyez, nemcsak Hozzám 
nem méltó, de nem méltó önmagához sem, mert Isten minden emberi kap-
csolatot,  és főleg a szerelmi kapcsolatot  arra rendelte, hogy irántatok való 
szerelmét viszonozzátok! Ez pedig csak akkor történik meg, ha minden em-
beri kapcsolatban felismeritek azt, hogy ESZKÖZJELLEGŰ! Eszköz, amely-
nek feladata az, hogy Hozzám, Jézushoz, juttasson egyre közelebb bennete-
ket!

2. Mindenki csak Általam, Velem és Bennem tud együtt maradni örök-
re embertársával! Ha ezt megérted, akkor megérted azt is, hogy Én, Jézus, 
vagy abszolút első vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott! Ez Ré-
szemről nem önzés, hanem az egyetlen és legnagyobb szeretet megnyilvánu-
lása irányotokban, hogy valóban boldoggá tudjalak tenni benneteket. Boldog-
ságotok egyetlen forrása, tartalma és célja csak ÉN, JÉZUS, lehetek! Minden 
és mindenki ESZKÖZ arra, hogy ez megvalósuljon!

3. Életed nagy álmát, hogy téged boldogítson, sehogy sem tudod meg-
valósítani. Neked arra kell törekedned, hogy Isten rólad álmodott álmát való-

3098.



sítsd meg! Ez az álom megismerhető abban a szívbékében, amelyet, ha van, 
felismerhetsz önmagadban. Ha nincs, akkor keresned kell! 

Nem vagytok bábuk! Szabad lények vagytok. De szívetek békéjét, nyu-
galmát csak akkor éritek el, ha Bennem, Jézusodban, tudtok megnyugodni. 
Szíveteket megnyugtató valós, végleges nyugalmat csak Bennem tudtok ta-
lálni! Ez az igazság megváltoztathatatlan!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2949.
Kérdező: ROSSZ ÁLMAIM VANNAK

Rossz álmaim vannak, és sokat fáj a fejem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Álmaid elsősorban olyan érzésekből  tevődnek össze,  amelyek az el-
múlt nap folyamán értek téged. A tévétől kezdve a baráti beszélgetéseken ke-
resztül, mindazok a könyvek és érdeklődési irányok, amelyekkel foglalkoz-
tál, ezek mind-mind különböző érzelmi nyomot is hagynak benned, s ezek 
álomban különböző képekben jelennek meg, s így próbálod ezeket az érzése-
ket feldolgozni magadban.

Vannak olyan álmok, amelyek figyelmeztetnek valamilyen eseményre, 
amely már elindult  feléd. Ilyenkor a rossz álmok arra szólítanak fel,  hogy 
kérd őrangyalodat, kérd azokat a jó szellemeket, akik szívesen segítenek ne-
ked, ha kéred őket. Arra kell kérned őket, hogy segítsenek helyesen átvészel-
ni, megoldani azokat a kellemetlen eseményeket, amelyek rád várnak. A jó 
álmok pedig jó eseményeket szoktak előre jelezni.

Van olyan álom is, melyben különböző szellemi lények, Isten engedé-
lyével, előre tudatnak veled valamit, illetve fel is szólíthatnak bizonyos dön-
tések meghozatalára, amint Józsefet is angyal szólította fel arra, hogy mene-
küljön Egyiptomba, majd térjen vissza hazájába.

A fejfájások általában vérkeringési  elégtelenségekből  adódnak.  Nem 
szerencsés, ha valaki gyorsan fordul az orvosságok felé! Meg kell keresned 
és találnod azokat a természetes gyógymódokat, amelyek már másoknak is 
meg tudták szüntetni a fejfájásukat.

Drága Gyermekem! A Föld nem Mennyország. Itt mindenkinek vállal-
nia kell az együttélést bizonyos szenvedésekkel. Edzeni kell magatokat, ha 
azt akarjátok, hogy komolyabb lelki sérülések nélkül vállalni tudjátok azokat 
a kereszteket, amelyek kikerülhetetlenek számotokra. Nem arra kell töreked-
netek, hogy szenvedés nélkül éljetek, hanem arra, hogy ne okozzatok egy-
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másnak szenvedést. Arra kell törekednetek, hogy szeretetben növekedve ké-
szüljetek a Velem, Jézussal, való végleges találkozásra. Ez a legfontosabb!

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

2950.
Kérdező: EGY LÁTOMÁSOMRÓL

1. Műtétem után teljes-e a gyógyulás?
2. Csodás dolgot láttam az égbolton.
3. Miért nem tudok egyetérteni párommal?

HANG: "Drága Gyermekem!
Mindhárom kérdésedre párbeszédimában közvetlenül is megadtam vol-

na már neked a választ. De mivel az imának ezt a formáját még nem tetted 
magadévá, ezért tömören válaszolok neked.

1. Először is teljes gyógyulás nem létezik a földi életben. Nem azért 
születtetek a Földre, hogy az idők végezetéig egészségesek legyetek, hanem 
arra, hogy a rendelkezésetekre álló napokat a bennetek élő szeretet növeke-
désére használjátok fel! 

Az időszakos betegségek arra valók, hogy nagyobb intenzitással foglal-
kozzatok  a  földi  élet  mulandóságával.  Az  időszakos  egészség  pedig  arra 
való, hogy nagyobb intenzitással vállaljátok a senkinek nem ártást, a minden-
kinek megbocsátás és a másokat szolgáló szeretet útját, amellyel Én, Jézus, 
azonosítottam Magamat.

2. Látomásod erősíteni akarja benned azt, hogy Isten, aki égnek és föld-
nek ura, olyan VALÓSÁG, akivel nemcsak számolnotok kell, de abszolút el-
sőnek is kell elfogadnotok Őt életetek irányítására!

3.  Számodra az a legfontosabb, hogy Velem, a te Jézusoddal,  értsél 
egyet. Ennek viszont az lehet csak az alapja, amit a Velem való foglalkozás-
nak lehet nevezni. Velem az foglalkozik valóban, aki rendszeresen foglalko-
zik a Bibliában található evangéliumaimmal, és rendszeresen találkozik olya-
nokkal, akik szintén ezt teszik.

Én, Jézus, nagyon szeretlek téged, és nagyon ismerem minden gondo-
dat, problémáidat. Azt szeretném, hogy te is törekedj egyre jobban megis-
merni Engem, a te Jézusodat, és vedd komolyan az Én, a te Jézusod problé-
máit, vagyis azt a vágyamat, amely a benned és másokban történő működése-
met elősegíti.

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
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2951.
Kérdező: MELYIK EGYHÁZHOZ TARTOZZAM?

1. Áldásodat adod arra, hogy betagozódjam a Katolikus Egyházba?
2. Szeretnék segíteni a valóban rászorulókon!
3. A Máriáról szóló könyv Medjugorjében elkészült-e már?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Feltétlenül áldásomat adom arra, hogy komolyan vedd azt az egyhá-

zat, amelybe születtél! Ez a döntésed nem járhat negatív következményekkel, 
ha valóban Én, Jézus, vagyok a legfontosabb számodra.

A Katolikus Egyházban csodálatos eszközök állnak rendelkezésére an-
nak, aki valóban találkozni akar Velem! Sajnos természetes az is, hogy ez az 
egyház is, mint minden más egyház, olyan terheket, negatív hatású terheket 
cipel magán, amelyek árnyékot vetnek a benne található értékekre. De ezek a 
nyomorúságok nem lehetnek, legalább is nem szabadna, hogy akadályai le-
gyenek annak, hogy azokat az értékeket (szentségek, szentek tisztelete, a pá-
paságnak, mint egységesítő elvnek elfogadása), amelyek ebben az egyházban 
kétségtelenül felismerhetők a tárgyilagos kereső számára, felvállaljátok!

2. Van lehetőséged segíteni a valóban rászorulókon. Ennek módja az, 
hogy vedd fel a kapcsolatot a Bokor Bázisközösség valamelyik tagjával. En-
nek a Közösségnek van a legtisztább, legegyértelműbb kapcsolata a harma-
dik világ nélkülözőivel.

3. Ami Medjugorjében történik, az Mária döntése alapján történik. Ez 
vonatkozik az általad kérdezett könyvre is. Erről Én, Jézus, nem mondhatok 
semmiféle információt sem neked, sem másoknak! Csak azt mondhatom el, 
amit mindenki tud: e könyv még nem jelent meg 1998. január 21-ig.

Szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

2952.
Kérdező: FÁJNAK BŰNEIM!

Bűntudatban élek!
HANG: "Drága Barátom!

Ismered a tékozló fiú életét. Azonosnak érzed magadat vele. De ismer-
ned kell a tékozló fiú APJÁNAK is a magatartását, és ez Én, a te Jézusod, 
vagyok az Atyával és a  Szentlélekkel együtt!
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Kimondhatatlan szeretettel ölellek szívemre, hisz azért jöttem a Földre, 
hogy a bűnösöket hívjam égi lakomára (Máté 9;13)! Te meghallottad híváso-
mat!

Bármi rosszat tettél, az nem te voltál! Te az vagy, aki visszaszeretsz 
Engem! Aki ezt nem érti meg, az Engem, a te Jézusodat sem érti meg!

Szeretettel kérlek, ne élj bűntudatban! Inkább örülj annak, hogy lelki 
sebeidet  meggyógyítottam,  s  valóban  készülök  olyan  égi  lakomára  veled, 
amiről még  álmodni sem vagy képes! 

Amit már többször hangoztattam a HANG-könyvekben: nem úgy sze-
retlek téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon! Ha még úgy 
szeretnék valakit,  mint  téged,  akkor kettő  lenne belőled!  EGYETLENEM 
vagy! Nem a vak véletlen, hanem egy végtelenül szerető SZÍV megvalósuló 
álma indult el akkor, amikor létbe hívtalak! Ez az álom nem maradt álom! 
Azok a bukdácsolások, sőt, hajótörések, amelyek jellemezték múltadat, azért 
kaptak  erre  Istentől  engedélyt,  hogy el  tudjalak  vezetni  arra  az  alázatra, 
amely feltétlen feltétele megdicsőülésednek.

Az istenszeretőknek minden javára válik! Most nemcsak rád gondolok, 
hanem gondolok  családtagjaidra  és  mindazokra  az  emberi  kapcsolataidra, 
amelyek emlékét ma is lelkedben hordozod. Ne legyen hát benned tovább a 
velük szembeni helytelen magatartásod fullánkja! Ne, mert ha istenszeretők, 
akkor a te életed minden botlása javukra válik! Ha pedig nem istenszerető 
valamelyik, akkor bármilyen jó lehettél volna, akkor sem vált volna az, az 
ilyennek javára. Az erkölcsi rendben, tehát ott, ahol a boldogságotok megva-
lósulhat, mindenki csak önmagáért felel!

Nagyon örülök neked (Lukács 15;10)! Örülj te is Nekem, a te Jézusod-
nak!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

2953.
Kérdező: JÖVŐMRŐL

1. Lesz-e új munkám?
2. Sikeres lesz-e gyermekeim további élete?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A te szeretetben megélt életed boldog örömmel fog rád mosolyogni, 

amikor majd színről színre találkozol Velem, a te Jézusoddal! Azok, akiket 
ápoltál, sokat segítenek neked most is. Az égi lelkek hálás lelkek!
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Feltétlenül lesz munkád, ha ennek a vágya szívedben van! Ilyen érte-
lemben valóban az embereket a vágyaik vezérlik! De ezzel kapcsolatban is 
fontos tudnod azt, hogy Isten a ti szabadságotokat nagyon komolyan veszi, és 
amit már gyakran hangoztattam, azt itt is megismétlem: Érted és veled min-
dent, de helyetted semmit!

2. E második kérdésedre semmiképpen sem adhatok választ. Ennek két 
oka van. Az egyik az, hogy nem vagytok bábuk, tehát kivétel nélkül minden-
ki úgy használja fel lehetőségeit, ahogy akarja. A másik pedig az, hogy sen-
kinek nem függhet boldogsága azon, ami mással történik. 

Amíg úgy gondolod, hogy a te benső békéd attól függ, hogy gyerme-
keddel, unokáddal mi lesz, addig egy nagyon lényeges ponton vagy tévedés-
ben. E tévedést Én, Jézus, nem erősíthetem benned. Ha hozzátartozóid jövő-
jéről "jósolnék" neked, akkor pontosan ezt  a tévedést  erősíteném benned! 
Neked azzal kell foglalkoznod, hogy a halálod órája "sikeres" legyen. Min-
den napod minden óráját ezért kapod!

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

2954.
Kérdező: BETEGSÉGRŐL, SZORONGÁSRÓL

1.Gyógyíthatatlan betegségem van.
2. Feszült és szorongó vagyok.
3. Az angol nyelvhez nagy érzékem van.

HANG: "Drága Gyermekem!
Nem tréfálkozni akarok veled, de e szóval, hogy "gyógyíthatatlan", vi-

gyáznotok kell. Két okon. Az egyik az, hogy mindannyian "halálos" beteg-
ségben vagytok. A másik az, hogy nincs "gyógyíthatatlan" betegség.

Sajnos, az az igazság, hogy nem az elsőre teszitek a hangsúlyt! Pedig 
arra kellene tennetek!

Azok, akik életszerűen tudják, hogy haláluk órájára kell készülniük, ál-
talában mindig a legjobban élik meg azt a jelent, amelyet Istentől azért kap-
tak, hogy haláluk órájára készüljenek fel. Mert ez a lényeg! Mindenki végki-
fejletre született! Aki elveszíti életét, megnyeri azt! Az Emberfia nem azért 
jött a Földre, hogy mindenütt szebb legyen a Föld, hanem azért, hogy mind-
azok, aki hisznek Benne, ne gondolkodjanak a mulandóság igézetében, ha-
nem mindent e kérdés alapján értékeljenek: mi ez az örökkévalósághoz ké-
pest? Aki ezt teszi, az természetesen legtöbbet tesz azért, hogy erkölcsileg 
szebb legyen a földi élet is!
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2. Egy földi életre szóló küzdelem felvállalása az, amiért a Földre szü-
lettetek!  Küzdelem annak érdekében, hogy át  tudjátok lépni  önmagatokat, 
hogy ne azt vizsgáljátok, milyenek vagytok, hanem azt, hogy miért, milyen 
feladatnak kell odaadnotok magatokat Isten iránti szeretetből.

Az  a  szorongás,  amely időnként  átjár,  olyan  önféltésből  forrásozik, 
amely önféltés mindaddig valós, amíg lelked legmélyén is meg nem jelenik 
önátadásod Istennek. Ezt az önféltést, szorongást nem lehet közvetlenül meg-
szüntetni. Olyan ez, mint az ifjúság. Idővel "magától" elmúlik, hacsak tuda-
tosan meg nem állítod magadban Isten irányában tartó lelki fejlődésedet.

Aki Engem, Jézust, elfogad ÚT-nak, tehát aki egy életre szólóan dönt a 
senkinek soha nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a lehetősé-
gek adta másokon segítés életmódja mellett, az feltétlenül meg fogja tapasz-
talni az Én békémet önmagában!

3. Egy világnyelv ismerete óriási lehetőségeket rejt magában! Feltétle-
nül aknázd ki az erre irányuló készségedet! Istentől kapott szereped kibonta-
kozásához ez nagyon hozzátartozik!

Ne félj! Nagyon és állandóan szeretlek!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2955.
Kérdező: SZÜLETÉSEM ELŐTTI ÉLETEMRŐL

1. Hol voltak gyermekeim, mielőtt megszülettek?
2. Miért éppen én lettem az édesanyjuk?
3. Láthatták az eddigi életemet, mielőtt megszülettek?

HANG: "Drága Gyermekem!
Kérdéseidre nem adhatok kimerítő választ, mert Én, Jézus, ma is azért 

szólok hozzátok, amiért szóltam kétezer évvel ezelőtt. Én azért jöttem közé-
tek, hogy befogadjatok Engem a szívetekbe, s ezáltal vállaljátok azt a szere-
tet-utat,  amelyet elmondtam és életemmel bemutattam nektek.  Tehát azért 
jöttem, hogy segítselek benneteket megtalálni szívetek békéjét, vagyis bol-
dogságotokat.

Kérdéseidet inkább a kíváncsiság sugallja, semmint az, hogy szeretet-
ben - a nem ártásban, megbocsátásban, szolgáló segítésben - fejlődj. De azért 
röviden válaszolok.

1. E kérdés "hol?",  egy helyhatározószó, és ennek csak ott van értel-
me, ahol van hely. Amint a "mikor?" szó egy időhatározó-szó, és csak ott 
van értelme, ahol van idő.
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Az a dimenzió, amelyre kérdezel, nem hely és nem idő, tehát csak na-
gyon képletesen lehet földi nyelven beszélni róla. 

Ti olyan állapotban voltatok, miután megteremtett benneteket a Terem-
tő, hogy vállalnotok kellett a földi élet különböző fázisait, azért, hogy egyre 
tisztultabb szeretettel találjatok vissza a Teremtőhöz. 

Az újraszületés mindig azért történik,  hogy egyszer saját testetekben 
tudjatok újjászületni. Ez akkor történik meg, amikor valaki a Földön elfogad 
Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának. 

Aki ezt valóban megteszi, és nemcsak mondja, abban egy nagy válto-
zás  történik,  mégpedig szemléletváltozás!  Mindent  másképpen kezd látni, 
mint addig. Erre szólítottalak fel benneteket nyilvános működésem kezdetén, 
amikor  arra  kértelek  benneteket,  hogy  alakítsátok  át  gondolkodásotokat 
(Márk 1;15).

Tehát nem a Mennyország állapotában voltatok születésetek előtt! Ép-
pen azért kellett megszületnetek, hogy itt a Földön megtanuljátok az önzetlen 
szeretet  életét,  és  érezzétek  át  a  felelősséget  önmagatokért,  s  így boldog, 
mennyországi állapotba jussatok!

2. Te azért lettél gyermekeid édesanyja, mert gyermekeid ezt látták leg-
jobb "körülménynek" a maguk és a te számodra is arra, hogy újjá tudjatok 
születni e földi életedben, s ne kelljen többé sem nekik, sem neked újra meg-
születnetek.

3. Nagyon természetes, hogy látták a te életedet. Különben nem dönt-
hettek volna melletted!

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

2956. 
Kérdező: NE ÍRJATOK OLVASHATATLANUL!

       Egy kapcsolatról
HANG: "Drága Gyermekem!

Mivel leveledben sok olyan szó van, amely olvashatatlan, ezért médiu-
mom arra kért Engem, Jézust, hogy tudassam veled a következőket: 'Ha leve-
let írsz, gondolj arra is, hogy azt valaki el akarja olvasni. Ha valaki minden 
szót meg szeretne érteni leveledben, akkor órákat kellene leveleddel foglal-
koznia, s ezt médiumom nem tudja felvállalni'. Még jó, hogy a címedet ol-
vashatóan írtad. Ezért kaphatsz választ.

Drága Gyermekem! Médiumom által Elém terjesztett kérdésedre a vá-
laszom a következő:
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Kivétel nélkül minden ember azért jött le a Földre, hogy megharcolja a 
maga "szabadságharcát"! Kivétel nélkül minden ember annyiban tud helye-
sen és tisztán szeretni, amennyiben szabaddá vált a különböző megkötözött-
ségeitől. E megkötözöttségek lehetnek személyek, tárgyak, események egy-
aránt.

Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy Általam, Velem és Bennem el 
tudjatok jutni arra a szabadságra, amelynek birtokában minden külső és belső 
kényszer ellenére tenni tudjátok a meglátott jót.

A földi élet a törekvések világa! Tehát nem arról van szó, hogy máról 
holnapra képesek vagytok arra a szabadságra, amely teljes szabad utat ad Ne-
kem bennetek  a  tiszta,  helyes  szeretet  kibontakoztatására.  Arról  van  szó, 
hogy ápolnotok kell magatokban azt a törekvést, amely e benső szabadság 
irányában akar benneteket rögzíteni. Tökéletesen igazat írt Pál a 2Korintus 
3;17-ben!

Ti  örök  újrakezdők  vagytok!  Minden reggel  tudatosítanotok  kellene 
magatokban ezt az igazságot. Mindennap arra való, hogy újra és újra nekilen-
düljetek annak az iránynak, újra és újra felvállaljátok azt a szabadságharcot, 
amely az előző nap folytatása kellene hogy legyen!

Minél  egyértelműbben  tud  valaki  feladatokban gondolkodni,  annál 
pontosabban tudja itt és most meglátni azt, hogy mit kell tennie e benső sza-
badsága érdekében.

Az előbb elmondott általános elveket konkretizálni így, levélben, nem 
tudom. Ezeknek az elveknek gyakorlati alkalmazása minden személynél, és 
minden szituációban más és más.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
TISZTÁNLÁTÁS és a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
2957.
Kérdező: MI VAN  ANYÁMMAL?

1. Anyám valóban nincs már a tisztítóhelyen?
2. Mi a véleményed rólam?
3. Kisnyugdíjas vagyok. Lesz-e segítőm?

HANG:  "Drága Gyermekem!
1. Ha édesanyád azt mondta neked, hogy nincs a tisztítóhelyen, akkor 

ez biztosan így is van! Ez persze nem jelenti azt, hogy Mennyországban van, 
mivel van újraszületés, és ezért azt is mondhatta ezzel, hogy már vállalta azt 
az újraszületést,  amely lehetőséget ad számára majd arra az újjászületésre, 
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amelyről János evangéliumában a 3;3-ban beszélek, tehát amely nélkül nincs 
Mennyország senki számára. 

Számodra az a fontos,  hogy higgy abban az időtlen világban, amely 
felé minden földi halandó tart, és úgy éld meg a jelened, hogy ne kelljen újra 
megszületned itt, a földi élet poklában.

2. Minden lelkiismeret-vizsgálatodban megtudhatod, hogy hogyan vé-
lekedek rólad. Levélben azért nem lehet e kérdésedre válaszolni, mert nem 
vagy egy olyan gép, amely úgy működik, ahogyan azt beállították.

Életetek döntések sorozatából tevődik össze, és nektek arra kell töre-
kednetek,  hogy minden döntésetek szinkronban legyen szívetek békéjével! 
Ez a legfontosabb. Amikor szíved békéje szerint cselekszel, akkor nagyon jó 
véleményem van rólad. Amikor szíved békéje ellen teszel, akkor Ellenem, a 
te Jézusod ellen is teszel! Arra kell törekedned, hogy mindig jó véleménnyel 
legyek rólad, vagyis hogy mindig boldog légy, mindig örülj annak, hogy ben-
ned élek!

3. Vannak olyan körülmények, amelyeket te választasz magadnak, és 
vannak olyanok, amelyekről nem tehetsz.  Ha valóban szeretsz Engem, Jé-
zust, akkor biztos lehetsz abban, hogy azok a körülmények, amelyekről nem 
tehetsz, feltétlenül javadra szolgálnak. Igen, mert Isten az övéi számára a kö-
rülményeknek is az Istene!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2958.
Kérdező: UTAT KERESŐ EMBER VAGYOK

        A jézusi utat keresem!
HANG: "Drága Gyermekem!

Máté 7;7-ben olvashatod: "Keressetek és találni fogtok"!
Akkor keresel Engem, Jézust, akkor tiszta és őszinte a szándékod e té-

ren, ha nem arra teszed a hangsúlyt, amit eddig Rólam, Jézusról, tanultál, ha-
nem arra, amit kiolvasol az evangéliumaimból.

Amit eddig tanultál Rólam, Jézusról, abban van sok jó és van sok javí-
tani való. A jó az, amit téged épít, buzdít és vigasztal, tehát az, ami szíved 
békéjét visszaadja, erősíti,  vigyázza. Ami nem jó, az az, ami bűntudatodat 
erősíti.  Én nem azért jöttem közétek, és főleg nem azért vagyok bennetek, 
hogy szomorkodjatok, hanem azért, hogy örömötök teljes legyen!

Neked sokkal jobban kellene örülnöd annak, hogy benned van az egész 
Mennyország, s természetesen Én, Jézus is, semmint azzal foglalkozz, hogy 
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magad miatt nyugtalankodj! Bár megértenéd azt, hogy nem az a lényeg, mi-
lyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Bár megértenéd azt,  hogy Én 
nem azért jöttem, hogy összeboronáljam a Magam számára az igazakat, ha-
nem azért, hogy kimutassam irgalmas szívem szeretetét irántatok, akik úgy 
tudjátok, hogy nem vagytok szentek! Bár megértenéd, hogy nem úgy szeret-
lek téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon. Ha még valakit 
úgy szeretnék, mint téged, akkor kettő lenne belőled! De te EGYETLENEM 
vagy!

Ha az evangéliumaim alapján kezded felismerni azt,  hogy Én, Jézus, 
vagyok a te soha meg nem szüntethető örömforrásod, akkor át tudod venni 
Tőlem az Én békémet. Ne tartsd magad olyan kicsinek! Nem vagy te olyan 
nagy! Az Én szeretetem irántad nem tőled függ! Csak egy kicsit hidd el, hogy 
Én, a te Jézusod, nemcsak benned élek, hanem érted  élek benned! Ez akkor 
is igaz, ha te nem élsz értem! Természetes, te boldog csak akkor tudsz lenni, 
ha elhiszed, hogy érted élek, és legalább szándékod az, hogy te is Értem élj.

Értem élni nem nehéz! Mindössze annyit kell tenned, hogy reggel Hoz-
zám fordulva átgondold azt, ami szerinted az elinduló napon rád vár, és erre 
kérd áldásomat. 

Az első HANG-könyv bőven tárgyalja a párbeszédimát. Most, az utol-
só időkben ez az imaforma a legalkalmasabb arra, hogy szívetek békéjét át-
vegyétek Tőlem, Jézustól. Csak egy pici hit és egy pici alázat kell ennek az 
imaformának az elvégzéséhez, és máris átélhetitek azt a szívnyugalmat, amit 
a világ nem adhat és el sem vehet tőletek soha! Hinned kell, hogy minden 
olyan gondolat, ami téged épít, buzdít és vigasztal, az Tőlem van, és nem te 
találod ki, bár neked kell kigondolnod, és hinned kell, hogy az Isten minden 
szellemi teremtményében boldogító módon van jelen. Másképpen nem is tud 
Isten létezni! Ősellenségetek az ördög, a nagy megtévesztő, a nagy elbizony-
talanító,  mindent  megtesz  azért,  hogy  téged  is  elbizonytalanítson!  Ezért 
mondtam, hogy a hangsúlyt arra kell tenned, amit az evangéliumaim alapján 
megismerhetsz Rólam! Tehát el kell kezdened a gondolkodás-átalakítást! En-
nek elkezdését bár nem lehet elég korán elkezdeni, de nem késő soha!

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

2959.
Kérdező: GYÓYÍTANAK ENGEM?

1. Valóban életet mentő műtétet végzett rajtam egy csoport?
2. Isten által gyógyítanak ők?
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3. Kigyógyulok valaha betegségemből?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. A hívőnek minden lehetséges (Márk 9;23)! A hitnek valóban kime-
ríthetetlen ereje van! De a hit nem azonos a hiszékenységgel! Az a hiszé-
keny, aki babonás. Az babonás, aki olyan erőt tulajdonít valaminek vagy va-
lakinek, amilyen erőt Isten annak nem adott.

Életet mentő műtét nem létezik! A Földön kivétel nélkül csak halandók 
élnek! Aki úgy akar örökké élni, ahogy Én, Jézus, ezt elétek tártam, annak 
nem műtéteket kell vállalnia, hanem törekednie kell szeretetben növekednie, 
tehát nem szabad a földi élet biztosítását elébe helyezni annak, hogy el nem 
múló kincsek gyűjtésével foglalkozzatok.

Én, Jézus, nem azért jöttem a Földre, hogy testi bajaitokból kimentse-
lek benneteket, mivel ezt nem is lehet megtenni. Azért jöttem, hogy szívetek 
békéjét, tehát boldogságotokat felkínáljam nektek elfogadásra. Az fogadja el 
Tőlem, Jézustól, saját szíve békéjét, aki nem önmagával, hanem Velem, Jé-
zussal, foglalkozik, és Rám bízva magát, elhiszi,  hogy Isten, aki a hajatok 
szálait is számon tartja, van olyan nagy, hogy mindent megtesz azokért, akik 
átadták magukat Neki!

2. A testi gyógyulás az mindig tüneti gyógyulás. Lelket csak Isten tud 
gyógyítani. A testnek rövid időre az ördög is vissza tudja adni az egészség 
látszatát. Ez akkor is rövid idő, ha a földi élet  végéig tart. Boldoggá semmi-
képpen sem tesz az ilyen "gyógyulás", mivel az elvesztés félelme az ilyen 
gyógyulással mindig együtt jár!

3. Ha vállalod az együttélést e betegségeddel, akkor feltétlenül el fog 
múlni akkor, amikor ez valóban javadra válik. Tudniillik e betegségeddel egy 
adósságot törlesztesz!

Volt  olyan  életed,  amikor  valaki  miattad,  elveszítve  egyensúlyát,  a 
mélybe zuhant. Te már születésed előtt vállaltad jelen karmikus sorsodat, s 
ebben ezt a betegségedet is. Az illető miatt már nem kell bánkódnod. De ne-
ked bizony le kell törlesztened e téren adósságodat, hogy saját testedben újjá-
születve örökre boldog légy (János 3;3)! Csak Bennem, Jézusban bízz!

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

2960.
Kérdező: JÁRJUNK GYÓGYÍTÓHOZ?

1. Kell-e járnunk leányunkkal egy gyógyítóhoz?
2.  Van-e fontos üzenete számunkra a HANG-nak?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kétféle gyógyító van. Az egyik az, aki Tőlem, Jézustól, kapta ezt a 

karizmát. Az ilyet arról lehet felismerni, hogy semmiféle anyagi ellenszolgál-
tatást nem fogad el e karizma működtetéséért. Ingyen kapta, ingyen használja 
(Máté 10;8)!

A másik fajta gyógyító az, aki ezt tanulta, és pénzért űzi e mesterséget. 
Én, Jézus, az ilyen gyógyítóval kapcsolatban senkinek nem adok tanácsot. 
Döntse el mindenki azt, hogy mire használja a pénzét.

Ahhoz,  hogy valaki Általam gyógyítson, nem kell  mást tennie, mint 
imában azt kell kérnie, hogy Isten akarata szerint induljon el az a gyógyulási 
folyamat, amelyre a betegnek szüksége van testi egészsége érdekében. Ha ezt 
akár egyedül, de főleg legalább ketten egyetértve élő hittel kérik, feltétlenül 
meghallgatásra talál imájuk. Tehát ne úgy imádkozzatok, hogy "ha akarod", 
hanem úgy, hogy "akaratod szerint" induljon el a gyógyulási folyamat. 

E  kijelentés  mögött  "ha akarod",  az  húzódik  meg,  hogy lehet,  nem 
akarja az Isten. Pedig Isten mindenkit meg akar gyógyítani. Van olyan, hogy 
valakinek a testi egészsége éppen azért nem áll helyre az előbb említett ima 
hatására sem, mert ezáltal gyógyul lelke, s ez mégis csak a legfontosabb. A 
testi egészség egyben felelősség is!

2. Nekem legfontosabb üzenetem mindenki számára a négy evangéli-
umban,  és  az  "Apostolok  cselekedetei"-ben  megtalálható  tanításom.  Sze-
mélyre szabottan pedig mindig tanítást adok azoknak, akik ezeket rendszere-
sen olvassák. E "legfontosabb" mellett még nagyon fontosnak tartom a rend-
szeres párbeszédimát is, amelyet részletesen leírattam a HANG első köteté-
ben.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2961.
Kérdező: ISTEN ÁLDÁSA NÉLKÜL VAGYUNK?

Nem Isten áldásával kötöttünk házasságot.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Abban a korban, amelyben éltek, különböző keresztény felekezetek 
állítják magukról azt, hogy Engem, Jézust, képviselnek. E tekintetben mind-
egyik felekezetnek részben igaza van. Azért mondom, hogy "részben", mert 
mindegyik felekezet, a tagjai számára, bizonyos jogi tételeket ír elő, s ezek-
hez a felekezet tagjainak lelkiismeretben tartaniuk kell magukat, ha nincse-
nek ellene evangéliumaim tanításának.
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Azok, akik Engem, Jézust, valóban fontosnak tartanak, fel tudják mér-
ni, hogy az egyházjogi előírások mikor vannak Velem szinkronban, és mikor 
jelentenek akadályt a Velem való kapcsolatban.

A templomi esküvő, ha egyházadban ennek nincs jogi akadálya, akkor 
semmiképpen sem korlátozza, hanem mindenképpen elősegíti a Velem, Jé-
zusoddal való élő kapcsolat kialakítását, elmélyítését!

Aki tehát megtehetné, de nem teszi meg azt, hogy szentségi házasságot 
kössön, az vétkezik Ellenem, az lelke mélyén nem Engem, Jézust, hanem kü-
lönböző emberi szempontokat tart legfontosabbnak életében!

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretnélek megáldani olyan szívbékével, 
amelyet a világ soha meg nem adhat neked, és soha el nem vehet tőled!

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

2962.
Kérdező: TEÁLTALAD VAN EGY KAPCSOLATOM?

1. Napi kapcsolatban vagyok védőszellememmel.
2. Van egy kapcsolatom. Te rendelted az illetőt mellém?
3. Szükségem van a bölcsesség lelkére. Megérdemlem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A védőszellemekkel való kapcsolatnak mindig jellemzője az az alá-

zat, amely állandóan kész arra, hogy a képviselt jót bármikor leváltsa az ér-
vekkel bizonyított jobbra. Tehát mindig kész arra, hogy gondolkodjék. Fon-
tos még tudni azt is, hogy a jó szellemek kifejezetten igénylik azt, hogy tuda-
tosan feléjük forduljatok. A szemtelen szellemek, sajnos, kéretlenül is szem-
telenkednek!

2. Olyan kapcsolat nincs a Földön, amelyet Én, Jézus határoztam el. 
Kapcsolataitokat  nektek kell  kialakítanotok.  Egyetlen olyan kapcsolat  van, 
amely feltétlenül fontos, ez a Velem, a te Jézusoddal való kapcsolat. A többi 
mind eszköz. Minden kapcsolatot a Velem való kapcsolat erősítésére, elmé-
lyítésére kellene felhasználnotok.

Az Én Lelkem a KAPCSOLAT, a SZERETETKAPCSOLAT LELKE! 
Isten minden szellemi teremtményét ÖNMAGÁRA teremtette, és ez megvál-
tozhatatlan! Életetek CÉLJÁT Isten határozta meg. De e CÉL elérésére az 
eszközöket nektek kell felismernetek és alkalmaznotok. Ha nem így lenne, 
akkor bábuk lennétek, és nem lennétek szabad partnerei szeretetben az Isten-
nek!

3111.



3. Nagyon örülök, hogy bölcsességet kérsz! Ez nem érdem kérdése. Ez 
a helyes önismeret velejárója! Csak a bölcsesség birtokában van arra lehető-
ségetek, hogy jól, tehát az Én szándékom szerint tudjatok szeretni!

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

2963.
Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL

1. Használhatom-e pénzért kapott képességemet? (REIKI)
2. Egy álom magyarázatát kérem, melyben egy könyvet
    láttam egy bizonyos felirattal.
3. Mi a Lélekkeresztség?

HANG: "Kedves Barátom!
Ha elolvastad volna az eddig megjelent HANG-könyveket, akkor szin-

te minden kérdésedre megkaptad volna már a választ. Én, Jézus, azért iratom 
le ezeket a könyveket, hogy olvassátok! Az eddig megjelent könyvek - (eddig 
25 kötet, s e válaszom már a 29-dik kötetben lesz megtalálható) - legalább ti-
zenötezer kérdésre adnak választ. Ez szinte az egész emberi élet problémáit 
felöleli.

Már a tizedik után is arra szorítkoztam, hogy csak három kérdésre vála-
szoljak.

1. Aki pénzért szerez, fejleszt ki magában egy képességet, aki pénzért 
szerez, fejleszt ki magában egy mesterséget, az természetesen pénzért hasz-
nálhatja is azt. Csak ne hangoztassa azt, hogy ezt Velem teszi! Természete-
sen Velem kell tennie, amint Velem kell kukoricát is kapálni, boltba menni, 
almát szedni, de ez nem a kukoricát, nem a boltban vásárolt holmit, nem az 
almát szenteli meg, hanem azt, aki ezeket Velem teszi. Így, aki gyógyít, ter-
mészetesen  Velem  gyógyítson,  akár  orvos,  akár  természetgyógyász,  akár 
egyéb, de ha pénzért teszi, akkor ne mondja azt, hogy azért gyógyulnak a be-
tegei, mert ő ezt Velem teszi, hanem azért gyógyulnak, mert ő ért ehhez!

Akinek Én, Jézus, megadom a gyógyítás karizmáját, azt mindig ingyen 
adom, és aki e karizmát használja, feltétlenül ingyen tegye! Isteni erők műkö-
dését nem szabad pénzért árulni!

2. Az álmodban látott nyitott könyv szövege nem más, mint a tudattala-
nodban megfogalmazott földi élet embereinek minősítése. Az a legjobb, ha 
valaki tartózkodik a felesleges minősítésektől! Főleg, amikor általánosít va-
laki!
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3. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyben a Szentlélek bi-
zonyos  emberi  tulajdonságokat  karizmává  minősít  a  többi  ember  javára. 
Ilyen karizmák a gyógyítás, lélekbelátás, jövőbelátás stb., Istentől megtisztí-
tott és felerősített képességek. A Lélekkeresztségben tehát Isten mindig bizo-
nyos meghatározott feladatokra képesíti fel azt,  akit e téren tanúságtevésre 
ken fel Szentlélekkel!

Mivel minden karizma emberi képességre támaszkodik, ezért az ördög 
is  képes "természetfeletti"  erővel  felruházni  e képességeket.  E képességek 
forrását a használatuk által megjelent GYÜMÖLCSÖK mutatják meg, vagyis 
hogy Istentől vagy nem Istentől erednek-e. 

A Lélek gyümölcseinek felsorolását megtalálhatod a Gal. levél 5;22-
23-ban.

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

2964.
Kérdező: LELKI BETEG VAGYOK

Lelki betege vagyok egy balesetemnek.
HANG: "Kedves Barátom!

A balesetedet  te  okoztad  magadnak. Még örülnöd kellene,  hogy így 
megúsztad! Sokkal rosszabbul is járhattál volna!

Valamikor  az a  hely,  ahol  történt  a baleseted,  egy megszentelt  hely 
volt, amelyet ti megszentségtelenítettetek. Mindazok, akik ebben benne vol-
tak, nagyon nagy lelki sérüléseket szenvednek a mai napig!

Neked tudomásul kell venned azt, hogy felelős vagy tetteid következ-
ményeiért! Adj hálát Istennek, hogy éppen e baleset hozott téged közelebb 
Hozzám, Jézushoz! 

Az általad  említett  szerelem sokkal  több bajt  jelentett  volna  neked, 
mint jót, ha folytatódik. Hidd el, hogy fájdalmas csalódástól menekültél meg, 
és ne az legyen számodra a legfontosabb, hogy ápold magadban azt az érzést, 
hanem az,  hogy foglald  le  magadat  olyan  dolgokkal,  amelyek  másoknak 
hasznára vannak.

Neked sem lehet fontosabb földi életedben más, mint az, hogy a jelen 
életedben felismerd az Én, a te Jézusod szeretetét irántad. Boldogságod azon 
múlik, hogy ezt mennyire veszed komolyan.

Betegséged akkor fog elhagyni, ha vállalod, hogy együtt élj vele. Ha 
számodra azt tartod legfontosabbnak, hogy e bajod elmúljon, akkor nem sok 
reményed lehet ennek megvalósulására.
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El kell jutnod arra az önismeretre, amely beláttatja veled, hogy megér-
demled azt a keresztedet, amelyet naponta fel kell venned, vállalnod kell, s 
így kell járnod a földi élet poklában a lelked tisztulásának útját!

Kedves Barátom! Arról légy meggyőződve, hogy senki nem szeret té-
ged úgy, mint Én, Jézus. De ez a szeretet éppen azért igaz és helyes, mert 
nem arra törekszik, hogy a te akaratod érvényesüljön, hanem arra, hogy Isten 
akaratát juttassa érvényre a földi életedben csakúgy, mint az örökéletben!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

2965.
Kérdező: MEGKÖTÖZÖTTSÉG-E A BARÁTSÁG?

Mi a különbség a barátság és a megkötözöttség között?
HANG: "Drága Gyermekem!

A barátság vagy azonosak között alakul ki, vagy azonossá tesz.
A megkötözöttség a lelki rabságnak egy olyan formája, amely szinte le-

hetetlenné képes tenni a mindenkire kiáradó, tiszta szeretet megvalósítását. 
Éppen azért tudja ezt lehetetlenné tenni, mert feltétlenül görcsös önzést hor-
doz magában minden megkötözöttség.

Természetesen ezt a görcsös önzést is fel lehet oldani, meg lehet szün-
tetni, de csak Általam, Velem és Bennem! Az élő hitnek óriási, csodákra ké-
pes ereje van! A hitet gyakorlás által lehet erősíteni. Úgy kell gondolkodnod, 
szólnod és cselekedned, mintha hinnél, és akkor feltétlenül hinni is fogsz!

Isten nem engedi meg, hogy gyermekei erejükön felüli megpróbáltatá-
sokba sodródjanak. Ha mégis megengedi, akkor feltétlenül növelni fogja azt 
az  erőt,  amelyre gyermekeinek szükségük van arra,  hogy problémáik  fölé 
tudjanak emelkedni.

Jól szeretni csak szabadon lehet, ezért törekedned kell arra, hogy min-
den megkötözöttségedtől meg tudj szabadulni.  Gyakran gondolj  arra, amit 
már többször hangoztattam: Veled és érted mindent, de helyetted semmit!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!
*******************************************************

2966.
Kérdező: UTAMRÓL

1. Szeretnék többet tudni a REIKI-ről!
2. Tudunk-e lelkileg segíteni egyik rokonunkon?
3. Jó úton járok-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Ma már különböző REIKI irányzatok vannak. Abban mindannyian 
megegyeznek, hogy szellemi, szeretetenergiával igyekeznek bizonyos képes-
ségeket kifejleszteni magukban mások javára.

Ha részletesebben akarod tudni a REIKI lényegét, akkor ne Tőlem, Jé-
zustól,  hanem reikisektől kérj információkat.  Amit másoktól is meg lehet 
tudni, azt ne Tőlem kérdezzétek. Nem azért jöttem közétek, hogy helyettetek 
tegyem meg azt, amit nektek kell megtennetek!

2. Lelkileg csak azon lehet segíteni, aki ezt maga is igényli. Ha valaki 
nyitott Felém, Jézus felé, akkor feltétlenül meg fogja érteni, hogy Isten a kö-
rülményeknek is az Istene! És aki elhiszi, hogy van Gondviselője, az feltétle-
nül meg fogja élni azt is, hogy komoly gondja nem lehet. Aki tudomásul ve-
szi, hogy többet ér a verebeknél, a rét virágainál, az Általam, Velem és Ben-
nem mindig meg tudja oldani anyagi gondjait is. Gondolj csak a nemrég el-
hunyt Teréz anyára! Egy kis táskával indult el Indiába, és pár év alatt százez-
reket volt képes etetni, gondozni, ápolni! - Valóban többet értek a verebeknél 
(Lukács 12;7)!

3. Az ÚT Én, Jézus vagyok! Ha arra törekszel, hogy soha senkinek ne 
árts,  hogy  mindig  mindenkinek  megbocsáss,  ha  erődhöz  képest  segíteni 
akarsz mindig a rászorulókon, akkor Én, Jézus, élek benned, tehát jó úton 
jársz!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2967.
Kérdező: ÉRZÉKENY VAGYOK AZ IGAZSÁGTALANSÁGRA

1. Nehezen viselem el az igazságtalanságot, az embertelenséget.
2. Partnerkapcsolataim nem sikerülnek. Lesz-e hű társam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Senki sem viseli el könnyen az igazságtalanságot, az embertelensé-

get. Mindazok, akik a felszínen könnyedén viselik ezeket el, a mélyben meg-
húzódó fájdalmakat meneküléssel,  narkotikumok segítségével próbálják át-
vészelni. Igen, mert mindenki emberségre, az erkölcsi igazság megteremtésé-
re jött le a Földre. Furcsa módon ezt csak azok tudják megvalósítani, akik az 
irgalom rendjét vállalják magukra.

2. A partnerkapcsolatok sikere szintén nem azon múlik, hogy ki meny-
nyire akarja ezt sikeressé tenni. Teljesen mindegy, hogy magadat vagy a má-
sikat hibáztatod egy ilyen kapcsolat elrontásáért, s hiába határozod el, hogy a 
jövőben majd jobban fogsz ügyelni arra, hogy ne romoljon el az ilyen kap-
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csolat. El fog romlani! El, mert csakúgy, mint az igazságtalanság, az ember-
telenség elleni küzdelem nem vezet sehová, csupán az irgalom rendjének fel-
vállalása, a párkapcsolat is csak akkor remélhető, hogy egy életre szóló hűsé-
get is jelent, ha nem ennek biztosítására, hanem a Velem, Jézussal történő 
élő kapcsolatra teszitek a hangsúlyt. E téren is áll e kijelentésem: Nálam nél-
kül semmit sem tehettek!

Drága Gyermek! Én, Jézus, annyira komolyan veszlek téged, hogy tel-
jesen kiszolgáltatom Magamat neked. Te is végy Engem, Jézust, a te Jézuso-
dat, halálosan komolyan!

Megáldalak az ÉRTELEM és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2968.
Kérdező: MEGHALT ANYÁMRÓL, ÉLŐ GYERMEKEMRŐL

1. Mit tehetek meghalt édesanyámért?
2. Hogyan segíthetek lázongó gyermekemnek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azon kívül, hogy rendszeresen imádkozol édesanyádért, még azt te-

heted, és kell is tenned, hogy azokat a tanácsokat, azt a helyes életvitelt, ame-
lyet veled megismertetett, igyekezz megvalósítani.

A halottaitokkal való kapcsolat nem megkötözöttség addig, amíg szí-
vetekben nem azt a fájdalmat ápoljátok, amit átéltetek akkor, amikor eltávo-
zott, hanem azokat a pozitív eseményeket, amelyeket közösen átéltetek vele, 
míg a Földön veletek volt. Ha ezt megszívleled, akkor nyugodt lehetsz, édes-
anyád nem vitt magával semmi olyan üzenetet a sírba, aminek ismerete fon-
tos lenne földi életed számára.

2. A vérkapcsolat nagyon meg tudja nehezíteni a tisztánlátást! Neked 
semmi más feladatod nincs fiaddal kapcsolatban, mint az, hogy vigyázz, ne 
légy semmiben bűnrészes. Tehát soha ne mondj igent csak azért, mert a te 
fiad, olyasmire, amit helytelennek tartasz! Igenis, követeld meg tőle azt a ve-
led szembeni tiszteletet, amit jogosnak ítélsz, s ha ezt nem teszi meg, akkor 
menjen el a háztól, de nem engedheted meg, hogy veled szemben neveletle-
nül viselkedjék! Ha nem leszel vele egyértelmű, neki is ártasz, magadnak is 
ártasz! A valódi szeretet nem szirupos cukrosvíz! A valódi szeretet kemény, 
mint a gyémánt! Persze ha megbánja tettét, akkor meg kell bocsátanod. De 
csak akkor!
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Gyermekeitekkel való megkötözöttségeitek ellen vagy vállaljátok azt a 
szabadságharcot,  amely ennek érdekében nélkülözhetetlen,  kikerülhetetlen, 
vagy mindketten elpusztultok, a gyerek is, a szülő is!

Számodra az örök boldogságod lényegéhez tartozik az, hogy helyesen 
szeresd gyermekedet. Helyesen szeretni pedig csak az tud, aki szabad a vér-
kapcsolat-adta megkötözöttségtől is! Ha valaki úgy gondolja, hogy képtelen 
erre, akkor is törekednie kell rá! Amint igaz az, hogy Nálam, Jézus nélkül 
semmit sem tehettek, úgy igaz az is, hogy Általam, Velem és Bennem min-
denre képesek vagytok annak érdekében, hogy szívetek békéjét  biztosítani 
tudjátok. 

E béke nem azonos a fájdalom-nélküliséggel!  Ha valamit  helyesnek 
tartasz, és e meggyőződésedhez ragaszkodsz, ezzel feltétlenül fájdalmat oko-
zol annak, aki nem akar azonosulni a te meggyőződéseddel, és szeretné ezt 
megváltoztatni benned.

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2969.
Kérdező: JELENEM ÉS JÖVŐM ÉRTELMÉRŐL

1. Meggyógyulok-e valaha?
2. Rendbe jön-e az életem?
3. Miért vagyok itt a Földön?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a baleset, amely téged ért, és amit sorscsapásnak szoktatok ne-

vezni,  valóban  sorsdöntő, de  nem  kell  sorscsapásnak  mondanod.  Három 
szempontot mondok, amiért nem sorscsapás.

a). Mindenki életében van olyan esemény, amelyről tehet, és van olyan, 
amelyről  nem tehet.  Azok az  események,  amelyekről  tehet  valaki,  felelős 
módon meghatározzák életét. Azok az események, amelyekről valaki nem te-
het, annyiban sorsdöntők, hogy ezek csak javára válnak annak, akivel ilyen 
események  történtek,  és  semmiképpen  sem  sorscsapások.  Sorscsapásnak 
csak azok látják, akik nagyon rövid távon látják a földi életet, s hiányzik be-
lőlük, mert nem fejlesztették ki magukban, az a hit, amely az örök élet távla-
taira nyit ablakot.

b). Nem sorscsapás, mert van Isten! És az Isten JÓ Isten! Ennek az Is-
tennek engedélye nélkül  egy hajszál  sem eshet  le  fejetekről.  Nincs olyan, 
hogy olyasmi történik valakivel (hacsak maga az illető nem akarja), amit az 
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Isten nagyon nem szeretne, hogy történjen, de egy nagyobb ártó erő áthúzza 
Isten számítását. Istennel senki sem egyenlő! Isten csak EGY van!

c). Nem volna lehetséges helyes önismeretre jutnotok olyan események 
nélkül, amelyekről nem tehettek! Márpedig helyes önismeret nélkül helyes 
istenismeret sem lehetséges. E nélkül pedig az a szívbéke, amely a boldogsá-
gotok másik neve, nem válna valóra soha!

2. Életed feltétlenül rendbe jön akkor, ha nem sorscsapásnak éled meg 
baleseted következményeit,  hanem olyan valóságnak, amely a legoptimáli-
sabb módon képes felkészíteni téged a Velem, a te Jézusoddal történő talál-
kozásra.

Akkor fogadod el Tőlem a megváltásodat, ha komolyan foglalkozol e 
kérdéssel: „Miért jó ez nekem?” (Mármint neked!) E kérdés megválaszolása 
által vállalod azt a gondolkodás-átalakítást, amire felszólítottalak benneteket 
nyilvános működésem kezdetén (Márk 1;15).

3. Nem ez az első életed a Földön. Előző életeidben nem egyszer voltál 
oka annak, hogy mások hasonló helyzetbe kerültek miattad, mint amilyenben 
most te vagy. Jelen életedben tehát vállalnod kell annak megtapasztalását, 
hogy a szeretet igazságban nyilvánul meg! 

Ma is élnek olyanok a Földön, akik a testi állapot tekintetében rosszabb 
helyzetben vannak, mint te (gondolj csak a ti országotokban is jár Joni-ra, aki 
csak a fejét tudja forgatni, s minden másra képtelen, mégis boldog!), és földi 
életükben felismerik azokat az értékeket, amelyek által önmaguknak és kör-
nyezetüknek is, állapotuk által, óriási lehetőséget biztosítanak a szeretet ki-
bontakoztatására!

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

2970.
Kérdező: PROBLÉMÁS AZ IMACSOPORTOM

1. Imacsoportom megbélyegez.
2. A Gréber könyvről kérek véleményt!
3. Hogyan segíthetek beteg édesanyámon?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Engem, Jézust, is megbélyegzett az Én népem, az Én vallásom veze-

tő és nem vezető rétege. Nagyon okosnak és óvatosnak kell lenned közössé-
gedben, mert az igazi prófétának a legkevesebb becsülete éppen saját közös-
ségében szokott lenni! Mindaddig, amíg nem találsz számodra építő közössé-
get, beszélj meg személyes találkozásokat médiumommal, s e találkozások 
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pótolni fogják azoknak az erőforrásoknak a hiányát, amelyet imacsoportod 
zártsága idéz elő.

2.  Az  általad  említett  személyről  és  könyvéről  nyilatkoztam  már  a 
HANG  második  kötetében.  Többet  ma  sem  tartok  fontosnak  nyilatkozni 
ezekről.

3. Számodra az imádságnál hatékonyabb eszköz nem áll rendelkezé-
sedre, hogy édesanyádon segíts. Szíved szeretete iránta, és hő imád Felém 
érte, ez az a sínpár, amelyen haladni tud a kegyelem vonata édesanyád felé.

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

2971.
Kérdező: JÉZUSI-E AZ UTAM?

1. Egy szelíd hang nem irányít, csak válaszol. Ki ő?
2. Haladok egy úton. Jézus útja ez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Isten Lelke az, aki benned megszólal olyankor, amikor nem irányít, 

csak válaszol. Ez a "csak" azonban nagyon fontos! A kapott válaszok valójá-
ban "irányítanak" is, csak nem erőszakosan! Az Isten ilyen az Ő szellemi te-
remtményeiben!

2. Ha erkölcsileg a nem ártást, a megbocsátást és a másokon segítést 
tűzted ki állapotszerű magatartási formának a magad számára, akkor feltétle-
nül jó ÚTON jársz, mert ezzel az ÚTTAL azonosítottam Magamat, amikor 
azt mondtam, hogy Én, Jézus, vagyok az ÚT (János 14;6)! Ennek természe-
tes következménye az a boldog örök élet, amely reád vár!

Nagyon örülök neked!  Megáldalak SZÍVEM SZERETÉVEL!"
*******************************************************

2972.
Kérdező: NEM OLVASTAM A HANGOT

Nem olvastam a HANG-ot, de nincs is jelentősége.
HANG: "Kedves Barátom!

Pontosan azért, mert nem tartod jelentősnek az Általam, Jézus által, su-
gallt könyvek olvasását, ezért semmi értelmét nem látom annak, hogy vála-
szoljak a leveledben felvetett kérdéseidre.

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2973.
Kérdező: TÚL ÉRZÉKENY VAGYOK?
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1. Jézus fájdalmas arcát láttam a torinói leplen.
2. Gyermeknek éltem meg magam.
3. Ima közben gyakran sírás vesz erőt rajtam.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Benső világod érzékenysége gyakran lehetővé teszi  számodra azt, 

hogy a szellemvilág hatásait  plasztikus módon érzékeld.  Ennek előnye az, 
hogy számodra nem kell valami különös hit ahhoz, hogy a szellemvilágot va-
lóságnak éld meg. Mindaddig, amíg van benned annyi alázat, hogy időnkint 
kontrolláltatod magadat, lelki hasznodra válik ez az érzékenység. De jól nézd 
meg, hogy kivel kontrolláltatod magadat!

2. E második pont is arról tesz tanúságot, hogy nem vagy kemény kor-
látok között abban a tér-idő dimenzióban, amelyet a Földön az emberi élet 
érzékelhető  kereteinek  mondotok.  A  gyermeki  magatartás  felelevenítése 
mindaddig áldásos, amíg valaki ennek hatására gyerekessé nem válik. A gye-
rekesség csak Isten  előtt megengedett. Emberek előtt nem!

3. A könnyek adománya akkor valós, ha e könnyek hatására mélyül, 
erősödik benned az a szívbéke, amelyet a világ nem adhat, és el sem vehet 
tőled soha.

Ápold magadban a gyermeki lelkületet (gyermeki bizalom és átlátszó-
ság Isten előtt), de tartózkodj a gyerekességtől, amely nem más, mint a fel-
nőtt értelem használaton kívül helyezése.

Számodra sem lehet semmi más olyan fontos, mint a jelen megszente-
lése!  Vagyis  növekedés  abban a szeretetben,  amelynek tartalma:  senkinek 
soha nem ártani, mindig mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre 
lehetőség kínálkozik. Bármely felekezetbe jársz, ezt kell vállalnod, mert ez 
az az ÚT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam magamat! Minden mást eszköz-
nek kell használnod arra, hogy hűséges maradj ehhez az ÚT-hoz!

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

2974.
Kérdező: GONDBAN VAGYOK AZ ITAL MIATT

1. Melyik próféta a hiteles?
2. Nehéz elviselni a földi élet nyomorúságát.
3. Probléma számomra az ital.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Mielőtt Én, Jézus, megjelentem, valóban nem volt könnyű felismer-

ni azt, hogy melyik próféta igaz és melyek hamis. Mióta megjelentem közöt-
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tetek, azóta mindenki, aki komolyan akarja, meg tudja állapítani, hogy kiből 
beszél a Szentlélek, és kiből nem.

Az akarja ezt komolyan tudni, aki rendszeresen foglalkozik az evangé-
liumaimmal! A Biblia, úgy ahogy van, nem megfelelő eszköz arra, hogy jó 
eligazítást adjon nektek. A Bibliában lévő evangéliumaimhoz kell igazítani a 
Biblia többi részét, s akkor nagyszerű eligazítást kaptok arra, hogy Általam, 
Velem és Bennem megtaláljátok szívetek békéjét, s ez egyben boldogságotok 
is.

2. A földi élet inkább pokol, mint Mennyország! Itt még Engem, Jé-
zust, is keresztre feszítettek! Ne magatokon kívül keressétek életetek megol-
dását! Kár a fáradságért! A mennyek országa bennetek van! Gondolkodáso-
tokat kell átalakítani ahhoz, hogy felfedezzétek magatokban az Isten boldogí-
tó jelenlétét!

3. Aki menekül, az bódulni akar. Aki szembesül, az remélheti,  hogy 
szívbékére talál.

Ha  meg  akarsz  szabadulni  az  ital  megkötözöttségétől,  azt  ajánlom, 
hogy keresd föl levélben e címet: Halász Endre ; 2111 Szada ; R.K. Plébánia. 
Tőle fogsz kapni megfelelő eligazítást.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

2975.
Kérdező: ANYA-GYERMEK, ÉS TÁRSKAPCSOLATRÓL

1. Hogyan fog alakulni fiam élete?
2. Anya-gyermek kapcsolatról kérdezem a HANG-ot.
3. Lesz-e igazi társam?

HNAG: "Drága Gyermekem!
1.  Fiad  életének  alakulása  őrajta  múlik.  Előre  csak  azt  mondhatom 

minden emberről,  minden szellemi lényről,  hogy előbb-utóbb mindenki rá 
fog döbbenni arra, amire teremtődött! Tehát előbb-utóbb mindenki fel fogja 
ismerni azt, hogy csak úgy lehet boldog, csak úgy találhatja meg szívbékéjét, 
ha Nálam, Jézusnál, keresi azt. 

Amíg valaki erre nem jön rá, addig önmagának csak árt! Vagyis az Ál-
talam  legfontosabbnak értékelt önszeretetnek (Máté 22;39) pontosan ellene 
tesz, tehát embertelen, tehát boldogtalan, tehát békétlen, tehát nem szembe-
sülni akar, hanem menekülni, tehát nem is boldog akar lenni, hanem bódult! 
Az ilyen emberen Isten sem tud segíteni, de meg tudja várni, míg az illető 
megtér Hozzá!
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2. A megkötözöttségek között az egyik legkegyetlenebb megkötözött-
ség a vérségi kapcsolat.  Pedig ennek kellene a legkegyesebb kapcsolatnak 
lenni ember és ember között.

Aki nem vállalja, hogy megharcolja saját szabadságharcát, az végső so-
ron saját szívbékéjéről mond le! E szabadságharcot anyámnak, Máriának, is 
meg kellett harcolnia ahhoz, hogy el ne veszítse szíve nyugalmát. Én, Jézus, 
azzal segítettem őt ebben, hogy soha nem neveztem őt anyámnak, miután fel-
nőtté váltam!

Minden szülőnek és minden gyermeknek fel kell  ismernie a felnőtté 
válásnak azt az időpontját, amikor - ha jót akarnak tenni egymásnak - el kell 
engedniük egymást! Ez az időpont általában egybeesik az államilag elfoga-
dott nagykorúsítással. De lehet előbb is.

3. Rajtam, Jézuson, kívül, igazi társad nem lesz sem neked, sem más-
nak! Isten nem egymásra teremtett  benneteket,  hanem Önmagára, és ezért 
bármilyen jó is az egyik ember a másikhoz, mindenkinek nyugtalan marad a 
szíve mindaddig, amíg Bennem, a te Jézusodban, az ő Jézusában meg nem 
találja nyugalmát!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

2976.
Kérdező: SZERETNÉK ÉBRESZTŐT KIÁLTANI! HOGYAN?

Hogyan, mivel lehetne legjobban felébresztenünk:
1. A keresztény neveltetésű, de közömbössé  vált 4-5 millió magyart?
2. A hit, vallás nélkül felnőtt kb. 3 millió magyart?

HANG: "Kedves Barátom!
Kérdéseid azt sugallják, hogy van benned egy remény valami csodaszer 

iránt. Mintha az élne benned, hogy van megoldás e problémára, csak még 
nem találtad meg, de van megoldás! Mintha az élne benned, hogy Én, Jézus, 
ha nem mondom meg a megoldást, akkor mulasztással vétkezem egy egész 
nemzet ellen, s bizony, szégyellhetem Magamat, hogy még eddig nem hoz-
tam nyilvánosságra az általad is kívánt receptet. - Nézzük hát, mi a valóság?!

Először is, amit te keresztény neveltetésnek mondasz, az nem volt más, 
mint egy olyan hatalmi elitnek neveltetési módszere, amely módszer az Én, a 
te Jézusod nevével volt fémjelezve, de mérhetetlenül távol állt tartalmában 
attól, amit Én, Jézus, kétezer évvel ezelőtt elmondtam és megéltem közötte-
tek.
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Mivel ti, emberek, fejlődő lények vagytok, és mivel az emberi termé-
szet szükségszerűen isteni csírákat is hordoz magában, ezért azon a szinten, 
amelyen évtizedekkel ezelőtt voltatok, még nem volt annyira látható az em-
beritől való eltérés, mint napjaitokban. Amint egy kilőtt puskagolyó helyte-
len iránya sem vehető észre a maga teljességben, csak a célnál, úgy vagytok 
ti is az emberségetek kibontakoztatásában.

Az elmúlt évezredekben alig volt olyan ember, akinek ne kellett volna 
újraszületnie többször is, mivel nem volt újjászületett, mert nem is lehetett, 
mert nem tudta azt, hogy mi az újjászületés. 

Az a tény, hogy ti, miután nem tudtátok kiiktatni tanításomból azt a ki-
jelentésemet, hogy újjá kell születnetek, ha a Mennyországba akartok jutni 
(János 3;3), úgy gondoltátok, és úgy is tettetek, hogy egy szertartás által (ke-
resztelés) Isten meg fogja valósítani ezt az újjászületést. Tettétek ezt annak 
ellenére, hogy Én egyértelműen és világosan élő hithez kötöttem ezt a szer-
tartást  (Márk 16;16).  Tehát  egy olyan magatartás lepecsételésére szántam, 
amely részetekről mindent megtett saját újjászületése érdekében.

Most nincs itt  sem helye, sem ideje annak, hogy e gyakorlatotoknak 
tarthatatlanságát részletezzem. Úgyis előttetek áll e gyakorlatotok következ-
ménye, tehát a megkeresztelt jézustalanok népes tábora.

Mindkét kérdésedre azonos receptet tudok ajánlani! Naponta kezdőd-
jék el a megtérés benned! A többi már nem tartozik rád!

Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy minden döntésedben légy tudatá-
ban annak, hogy csak az a döntésed helyes, amelyet Velem megbeszélve 
hoztál meg.

Te olyan szerepet kaptál Istentől, amely szerepben nem periférikus fel-
adat az, hogy látó, mérlegelő, szervező képességeidet használva nagyobb tö-
meg előtt kínálhatod fel embertársaidnak a lehetőséget arra, hogy vállalja azt 
a  gondolkodás-átalakítást,  amely  nélkül  életátalakítás  nem lehetséges.  Ez 
megtérésednek folyamatszerű jellegéhez tartozik. Vagyis, neked is rendre ta-
nulnod kell az ilyen rendezvényekből saját életed javítása, formálása érdeké-
ben! 

Jól tudom, hogy az az áldatlan állapot, amely ma világotokat jellemzi, 
az isteni szférákból beavatkozásra vár. Nem kell már sokáig várnotok. Na-
gyon készítem enyéimet, hogy a rátok váró, hamarosan bekövetkező esemé-
nyek megrázkódtató hatásai ne végleges romlásba, hanem jövőt szépítő tisz-
tulásba torkolljanak! Én, Jézus, nem elítélni, hanem megmenteni akarom azt 
a világot, amelyben éltek. Ezt akarom általatok, és pedig általad is! Vésd mé-
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lyen szívedbe főleg azokat a szavaimat, amelyeket vastagon szedett betűkkel 
kiemeltem ebben a válaszlevelemben!

Megáldalak az alázat és az ÖNISMERET LELKÉVEL!
*******************************************************

2977.
Kérdező: NAGYON BŰNÖSNEK ÉRZEM MAGAM

1. Mindig bűnösnek érzem magam. Nem merek áldozni.
2. Milyen lehet a tisztítótűz?
3. Férjem nagyon kötődik anyjához.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azért nem mersz áldozni, mert nem azzal vagy elfoglalva, hogy Én 

mennyire szeretlek téged, hanem azzal, hogy nem vagy megelégedve önma-
gaddal. Ha Én, Jézus, azt vártam volna, hogy mikor lesztek majd megeléged-
ve magatokkal, akkor soha nem jöttem volna közétek! Amíg nem érted meg, 
hogy nem az a lényeg, milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy, addig 
nem tudom átadni neked az Én, a te Jézusod szívének békéjét!

Engem nem érdekelnek bűneid! Engem az érdekel, hogy be akarsz-e 
fogadni életedbe Engem, Jézust, vagy sem! Aki nem úgy akar jönni Hozzám, 
amilyen, hanem kikozmetikázottan, az soha nem fog Velem, Jézussal,  úgy 
találkozni,  ahogy Én szeretném! Pontosan azért  akarok találkozni  veled a 
szentáldozásban, hogy Magamhoz hasonlóvá tegyelek!

Ne törődj hát azzal, hogy milyen vagy! Gyere Hozzám, a te Jézusod-
hoz, aki vár téged a szentáldozásban! Hidd el, hogy csak Én, a te Jézusod, 
vagyok képes olyanná tenni téged, amilyenné lenned kell Általam, Velem és 
Bennem! Ne saját erődre, okoskodásodra, hanem az Én, a te Jézusod szerete-
tére támaszkodj! Úgy jöjj, amilyen vagy! Valóban nagyon várlak!

2. A tisztítótűz olyan, mint a jelenben megélt életed. Te tisztítótűzben 
vagy most. Ennél kegyetlenebb tisztítótűz a te számodra nem létezik a halá-
lod után sem! Ebben a tisztítótűzben ég ki belőled a kishitűség, a benső elbi-
zonytalanodás, és neked már itt, ebben a tisztítótűzben kell megtalálnod lel-
ked nyugalmát Általam, Velem és Bennem! Körülményeid tükre, mérlege, 
nemcsak abban segít, hogy helyes önismeretre juss, hanem arra is, hogy "át-
lépve önmagad", Értem és Velem, megfelelő alázatban igazold azt, amit Én, 
Jézus, annyiszor elmondtam már nektek a boldogságról. Azt kell igazolnod, 
hogy nem kívülről befelé, nem körülményeid meghatározása által, hanem be-
lülről kifelé, tehát szíved békéjét tartva a csúcsértéknek, tedd naponta azt, 
ami ezt elősegíti, vagyis VELEM élj!
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3. Férjed megkötözöttsége saját édesanyjával, nagyon gyakori jelenség! 
A vérköteléktől megszabadulni nemcsak nem könnyű, de a legvérremenőbb 
szabadságharc vállalása árán lehet csak! Aki e harcot nem vállalja, az vég-
eredményben Engem, Jézust, nem vállal. 

De jelen esetben ez nem a te ügyed, hanem férjedé. Ő is szenvedi ezt, 
de nincs bátorsága, nincs hite ahhoz, hogy e téren felvegye a harcot. Ezért 
majd nagy árat kell fizetnie. De ez nem  te dolgod, hanem az övé. A te dol-
god az, hogy elhidd: szíved békéje nem attól függ, hogy más mit csinál, ha-
nem attól, hogy te mennyire hiszed el, hogy Én, Jézus, benned élek, vagyis 
hogy benned van a Mennyország! Ahhoz, hogy a hit élő is legyen, vállalnod 
kell azt, hogy átalakítsd gondolkodásodat, vagyis mindig belülről, Velem in-
dulj napi teendőid elvégzésére, s tedd azt, amit jónak látsz, függetlenül attól, 
hogy mi történik körülötted!

Abban biztos lehetsz, hogy Én, Jézus, soha nem hagylak magadra! 
                    Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!

******************************************************
2978.
Kérdező: TÖBB BEAVATÁST IS KAPTAM

Különböző beavatások után fordulok a HANG-hoz.
HANG: "Drága Gyermekem!

Sem egyházak, sem szertartások, sem beavatások nem juttatnak el En-
gem, Jézust, hozzátok! Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy nem attól fogok 
szívetekben élni, hogy beléptetek egy egyházba, hogy vállaltatok egy szertar-
tást, beavatást, hanem csak akkor, ha ti vállaljátok azt a gondolkodás-átalakí-
tást, amely nélkül nincs életátalakítás sem (Márk 1;15)! Csak annak tudok a 
szívében lakást venni Magam számára, aki nem mást, mint Engem, Jézust, 
akar befogadni szívébe!

Mindaz, aki fontosabbnak tartja azt, hogy gyógyítson, jövendöljön, látó 
legyen,  mint  azt,  hogy Én,  Jézus,  éljek  benne,  az  előbb-utóbb  feltétlenül 
tönkre fog menni idegileg. Igen, mert természetellenes mindaz az emberben, 
ami nem Tőlem származik.

Aki Engem, Jézust, tart a legfontosabbnak, s vállalja azt, hogy evangé-
liumaim alapján élni akarja az Általam, a te Jézusod által elmondott és be-
mutatott szeretet életét, tehát a soha senkinek nem ártást, a mindig mindenki-
nek megbocsátást és a mindenkit szolgáló szeretet útját, az elfogad és befo-
gad Engem, Jézust,  életébe, mint UTAT. És az ilyen ember meg fogja ta-
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pasztalni azt is, hogy Én, Jézus, nemcsak ÚT vagyok, hanem az IGAZSÁG 
és ÉLET is (János 14;6)!

A beavatások és az ellenbeavatások, az egyházak és az ellenegyházak, 
az ilyen meg olyan mágiák, ezek inkább ártanak, mint  használnak mindad-
dig,  amíg valaki életében Én, Jézus, nem vagyok az abszolút első.

Ha valaki  életében  abszolút ELSŐ vagyok, akkor annak adok olyan 
szerepet - akár gyógyítás, akár jövőbe látás, akár lélekbe látás vagy egyéb -, 
amilyet Én, Jézus, jónak látok adni! De csak annak adok ilyen karizmákat, 
aki nem ezeket a képességeket akarja mindenáron, hanem Engem, Jézust!

Ami a te lelked összekuszálta, az éppen az volt, hogy az Általam, Jézus 
által,  felkínált  gondolkodás-átalakítás helyett  gyorsan akartál  bizonyos kü-
lönleges  képességekkel  gazdagodni,  természetesen  mások  javára,  de  nem 
úgy, ahogy Én, Jézus,  hanem úgy, ahogy te szeretnéd.

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha béke 
lenne a  szívedben.  Ehhez  nem szükséges  semmi  rendkívüliség!  Nem kell 
hozzá más, mint az, hogy reggeli imáidban kérd az elinduló napra áldásomat, 
és tedd azt, amit éppen azon a napon tenned kell azért, hogy szíved békéjét 
az Én, a te Jézusod jelenléte biztosítani tudja.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

2979.
Kérdező: MÁRIA ÉS MÁRTA ESETE

Nem értem Mária és Márta esetét igazán.
HANG: "Drága Gyermekem!

Mária és Márta esetének magyarázata a következő:
Én, Jézus, mindkettőt teljes szívemből szerettem. Ők mindketten En-

gem, Jézust,  teljes  szívükből  szerettek.  Mária a másikra figyelés  szeretet-
módját élte meg, míg Márta a másikat szolgálást tartotta fontosnak.

A gyakorlati életben előbbre való a másikra figyelésben megélt szere-
tet, mert ebből szükségszerűen úgyis lesz másikat szolgáló szeretet is. A sze-
retetnek ez a formája soha nem fog tudni a maga lényegét illetően vállalattá 
válni. Az egymásra figyelésben nem történik kevesebb, mint az egymást sze-
rető személyek szívbéli találkozása. 

A szolgáló szeretet képes szolgáltató vállalattá is alakulni, amikor és 
amelyből éppen a szívbéli találkozás marad ki.

Ezért hívtam fel a másikra figyelő szeretet elsőbbrendűségére Mártá-
nak a figyelmét. Ő bizony ezt ebben az esetben figyelmen kívül hagyta! De 
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iránta való szeretetem semmivel sem volt kisebb, mint Mária iránti szerete-
tem.

Legyen tanulság számotokra, hogy a gyakorlati életben a másikra fi-
gyelő szeretetre tegyétek a hangsúlyt. Ha ezt teszitek, akkor elgépiesedés he-
lyett mindig tudni fogjátok, hogy hogyan tudtok a legoptimálisabb módon se-
gíteni a rászorulókon.

Nagyon szeretlek, RÁD FIGYELŐ SZERETETTEL, és 
megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
2980.
Kérdező: HOGYAN TESZ ENGEM ÉLŐVÉ AZ ÚR?

1. Mit jelent az, hogy élővé tesz engem az Úr?
2. Mit kell legyőznöm magamban?
3. Mit jelent az, hogy az Úr gazdagságában részesülök?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Útmutatást kérsz Tőlem, Jézustól. Nagyon jól teszed! Az volna a jó, 

ha egész földi  életedben mindig Tőlem kérnél útmutatást  alázatban.  Azért 
mondom, hogy alázatban, mert a Tőlem jövő útmutatások is ki vannak téve - 
éppen megsérült természetetek folytán - annak, hogy tévesen értelmezitek. 
Ezért feltétlenül fontos, hogy kontrolláltasd magad, amikor sugallatokat ta-
pasztalsz.

Én, Jézus,  azt a lelket tudom az Én életembe beiktatni,  aki ÚT-ként 
vállal Engem. Tehát a HANG-könyvekben már annyiszor leírt senkinek soha 
nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás, a rászorulókat szolgáló sze-
retés útját kell vállalnia annak, aki azt akarja, hogy Általam, Velem és Ben-
nem az ő élete az Én szándékom szerint élővé váljék.

2. Mindent le kell  győznöd magadban, ami lelked nyugalmát  veszé-
lyezteti. Cselekedeteid tükrében felismerheted, hogy milyen vagy. Az evan-
géliumaim és a HANG-könyvek olvasása, átelmélkedése által pedig fel tu-
dod ismerni, hogy milyennek kell lenned. Tehát az önismeret és az Engem, a 
te Jézusodat, megismerés által naprakészen megtudhatod, hogy mit kell le-
győznöd magadban, vagyis azt, amit az evangéliumban így fejeztem ki: "Aki 
követni akar Engem, az tagadja meg magát minden nap, és úgy kövessen! 
Lukács 9;23)"!

3.  Bennem,  az Általam közétek  jött  Szeretetben  az gazdagodik,  aki 
nem arra teszi a hangsúlyt, hogy őt szeressék, hanem arra, hogy ő szeressen. 
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Tehát  mindaz,  aki  szebbé,  békésebbé,  örömtelibbé  igyekszik  tenni  mások 
életét, az gazdagodik Bennem (Lukács 6;38)!

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

2981.
Kérdező: NEM VAGYOK MINDENKINEK JÓ

Egy szeretetotthonban nem tudok mindenkinek eleget tenni.
 HANG: "Drága Gyermekem!

Nagy szeretettel  válaszolok leveledre! Számomra is  öröm, ha valaki 
nyitott szívvel akar mindenkinek  eleget tenni. De ez Nekem, a te Jézusod-
nak, sem sikerült.

Drága Gyermek! Ne arra törekedj,  hogy eleget  tégy azoknak,  akiket 
gondozol! Neked egyetlen feladatod az, hogy saját szíved békéjét akard biz-
tosítani.  Ez  nem önzés,  hanem helyes  önszeretet,  és  Én,  Jézus,  erről  azt 
mondtam, hogy ez CSÚCSÉRTÉK (Máté 19;19)!

Hidd el, hogy akik egy szeretetotthonba kerülnek, azok ítéletei nem le-
hetnek irányadók egy józanul gondolkodó ember számára! Tehát szó sem le-
het arról, hogy az ő kívánságaik irányítsanak téged!

Nekik tudomásul kell venniük, hogy te úgy szereted őket, ahogy te lá-
tod jónak, és nem úgy, ahogy ők szeretnék! Légy hát határozott! Semmikép-
pen se válassz magadnak lelki irányítót azok közül, akik végeredményben a 
te ápoltjaid. Akár püspök, akár pápa az illető!

Ismétlem: Számodra a legfontosabb az, hogy saját szíved békéjét őriz-
zed, és nem az, hogy másoknak eleget tégy! 

Ha megvizsgálod az Én, a te Jézusod életét, akkor látni fogod, hogy Én 
pontosan ezt tettem! Ne érdekeljen mások véleménye! 

Te sem felelsz másokért, csak magadért! Ne légy kishitű! Attól, hogy 
valaki pap, még senki nem lett erkölcsi téren sem okosabb, sem jobb, mint 
te! Attól, hogy pap valaki, még nagyon sok butaságot tud képviselni! A te 
lelkiismereted nem cserélhető fel mások lelkiismeretével!

Lelki atyát csak a munkahelyeden kívüliek közül válassz magadnak! 
Ez az Én, a te Jézusod tanácsa számodra!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

2982.
Kérdező: ŐRANGYALOMRÓL

Őrangyalok nevét kérem megmondani!
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HANG: "Drága Gyermekem!
Amit te most kérsz, azt nem adhatom meg! Megindokolom.
Nincs mindenkinek egész életére szóló őrangyala, amint nincs a Földön 

mindenkinek mindenre kiterjedő tanára sem! Ezért legtöbbször őrangyala ne-
vét mindenki bármikor maga is meghatározhatja! Ennek nagy előnye, hogy 
részetekről rugalmasságot kíván a tekintetben, hogy őrangyalotokat hogyan 
nevezitek. Ahogy nevezitek, Ő azt fogadja el!

Ha valaki már, mint írod, 93 éves, akkor rád van bízva, hogy milyen 
nevet adsz egy 93 éves ember őrangyalának. Hidd el,  hogy amilyen nevet 
adsz ennek az angyalnak, Ő feltétlenül reagálni fog erre az általad adott név-
re!
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!

*******************************************************
2983.
Kérdező: NEM VAGYOK ÖSSZESZEDETT

1. Elvesztettem a bizalmamat az emberekben.
2. Imáimban elkalandozik a gondolatom.
3. Nyelv-problémáim vannak a HANG-könyvekkel kapcsolatban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Okosan tetted, hogy elveszítetted bizalmadat az emberekben! Igen, 

mert bíznotok csak azokban szabad, akik már igazolták, hogy érdemesek bi-
zalmatokra. Nincs megelőlegezett bizalom! Maga az Isten is csak azért kér-
het bizalmat tőletek a Maga számára, mert már előzőleg igazolta, hogy érde-
mes bízni Benne! Tehát te is csak abban bízz, akit erre érdemesnek tartasz az 
eddigi magatartása miatt!

2. Ha megtanulod a PÁRBESZÉDIMÁT, akkor soha nem fog elkalan-
dozni gondolatod, mert lélektani képtelenség az, hogy valaki saját szavaival 
imádkozva el tudjon kalandozzon!

A PÁRBESZÉDIMA hogyanját főleg a HANG első könyvében találha-
tod meg.

3. Az arabok sokáig nem engedték a KORÁNT lefordítani, mert azt 
mondták, hogy akit érdekel, az tanuljon meg arabul. Én, Jézus, csak annyit 
kérek tőletek, hogy nézzetek utána, találjátok meg a lehetőségét és megvaló-
sítását  annak,  hogy HANG-könyveket  saját  nyelveteken  olvasni  tudjátok! 
Mint tudod: Veletek és értetek mindent, de helyettetek semmit!

Elég szomorú, hogy szavaimat, amelyek a HANG-könyvekben nyilvá-
nosságra kerültek, nem értékelitek annyira, hogy hiteles fordítóval lefordít-
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tassátok! E munkát ne kívánjátok médiumomtól! Ez nem az ő feladata! Nem 
véletlenül  rendelkezik  oly rossz  nyelvkészséggel,  amilyennel  rendelkezik! 
Vegyétek hát észre, hogy mi a ti feladatotok ezen a téren!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a  
TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
2984.
Kérdező: A SZELLEMVILÁG NAGY PROBLÉMÁKAT OKOZ

1. Súlyos problémákat látok a reiki testvéreimnél.
2. J. Gréber könyvével kapcsolatban is gondjaim vannak.
3. A párválasztás személyre szólóan jöhet közvetlenül Istentől?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden rossz egy elrontott jó! A REIKI  önmagában nem rossz, de 

mint mindent, ezt  is el lehet rontani. Gyakran már a forrásnál elrontjátok! 
Tény és való, hogy amit pénzért árulnak, ahhoz Nekem, Jézusnak, vajmi ke-
vés közöm van. Csupán annyiban van közöm ezekhez, amennyiben minden, 
ami a ti természeteteknek velejárója, Velem van kapcsolatban.

A REIKI nem más, mint a természetetekben lévő pozitív magocskák-
nak felszínre hozása, alkalmazása. Azt természetesnek tartom, hogy bizonyos 
tanfolyamokért valaki pénzt kér, de maga a beavatás nem lehet árucikk, mert 
mindenkiben, éspedig ingyen, benne van mindaz a képesség, amelyet a REI-
KI  a felszínre hoz.

Én, Jézus, közvetlenül is, mindenféle beavatás nélkül is, bárkit fel tu-
dok ruházni olyan karizmával, amilyennel akarok, ha ezt jónak látom!

2. Az általad említett könyvvel és személlyel kapcsolatban már meg-
írattam véleményemet a HANG  2-dik kötetének 111., 112. és 113. levelé-
ben. Ma sem akarok erről többet mondani.

3. Mindig a ti feladatotok a párválasztás! Sokkal szabadabbnak terem-
tett benneteket az Isten, semmint meghatározná földi életetek párját. Nem. 
Nektek kell e téren választani, és nektek kell e döntésetekért felelősséget vál-
lalni!

Amit bárki biztosra vehet, az az, hogy Én, Jézus, mindig együtt vagyok 
enyéimmel, vagyis, az istenszeretőnek minden a javára válik. De azt ne fo-
gadjátok el, ha valaki azt mondja nektek, hogy Én, Jézus, számotokra párt 
ajánlottam vagy választottam volna! Nem!

Drága Gyermekem! Örülök a józanságodnak! Nekem is fáj a szívem 
azokért, akik a saját fejük után menve Rám, Jézusra, hivatkozva mondanak 
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és tesznek olyanokat, amelyekre utalást nem találhattok az Én evangéliuma-
imban.

Légy továbbra is okos és óvatos, hogy ki tudd kerülni azokat a csapdá-
kat, tévedésbe vezető utakat, amelyeket a nagy Megtévesztő állít elétek, hogy 
behálózzon benneteket.

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

2985.
Kérdező: DEPRESSZIÓRÓL

1. Barátom depressziós. Hogyan segíthetnék rajta?
2. E barátommal kapcsolatban mit várhatok a jövőtől?
3. Mi az Úr szándéka velem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A lényeget tekintve a depresszió hit kérdése, s ebből kifolyólag látás 

kérdése. Mit jelent ez?
A hit a szívnek a szeme. E szemmel az lát jól, aki nemcsak Isten létét 

fogadja el, hanem azt is, hogy Isten állapotszerűen szerető Isten, és ezért el-
képzelhetetlen az, hogy ne akarná boldogítani azt, aki Isten szándéka szerint 
akar boldog lenni, illetve elfogadja, hogy minden szellemi lény, bármely di-
menzióban él, csak Isten szándéka szerint lehet boldog. 

Erre a látásra senkit sem lehet kényszeríteni. Vagy elfogadja, és akkor 
rátalál önmagára, Istenre egyaránt, vagy nem fogadja el, s akkor azért, hogy 
élete elviselhető legyen, keres magának valami bódultságot.

Te csak elmondhatod neki a fentieket, de helyette nem tudod megvaló-
sítani azt, hogy kilépjen depressziójából. Attól viszont óvakodj, hogy a bó-
dultság felé segítsd őt!

2. Jövőtöket a mindenkori jelenetek határozza meg. Senkinek sincs a 
jövője Isten kezében! A jövő egy nem létező valóság. A jövőtök nem más, 
mint tervező-képességetek gyakorlati alkalmazása a jelenben. Ezt tehetitek 
Istennel és Isten nélkül is. Ha Istennel teszitek, akkor benső békétek van a je-
lenben. Ha Isten nélkül teszitek, akkor az álmodozás, a bódultság irányába 
hangoljátok be magatokat, és elindultok a csalódások sorozata felé.

3. Nekem, Jézusnak, az a szándékom, hogy állapotszerűen veled tudjak 
ÉLNI! E szándékom örök és visszavonhatatlan! De e szándékom közvetlenül 
nem téged, hanem Engem boldogít. A te életedbe csak akkor lép be e szándé-
kom boldogítóan, ha neked is az lesz visszavonhatatlan szándékod, hogy ál-
lapotszerűen Velem, a te Jézusoddal, éld az életünket! E szándék akkor igazi 
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benned, ha törekszel feladatokban gondolkodni, vagyis elhatározásaid előtt 
rákérdezel magadra: 'Jézusom! Helyesled elhatározásomat?' 

Benső világodban akkor "igen" a válaszom,  ha ez benned szívbékét 
hoz létre. Ha olyan gondolat alakul ki benned, mely szerint a halálod óráján 
boldogan gondolhatsz vissza döntésedre. Igen! Minden döntésed a halálod 
órájának mérlegére kerül, ha akarod, ha nem! Ezt az órát pedig a Földön sen-
ki el nem kerülheti! Ezért a bölcs ember feltétlenül erre épít, mert ez a legszi-
lárdabb pont, legszilárdabb valóság földi életetekben!

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

2986.
Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁIM VANNAK

1. Mit kell tennem férjemmel kapcsolatban?
2. Mit kell tennem leányommal kapcsolatban?
3. Mit kell tennem édesanyámmal kapcsolatban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amint egy fatörzs három ága ugyanarra a gyökérre támaszkodik, így 

támaszkodik a te három kérdésed ugyanarra a gyökérre. E gyökeret így fogal-
mazom meg: Úgy gondolod, hogy boldogságotok, tehát szívetek békéje attól 
függ, hogy a  három kapcsolat  rendeződik-e vagy sem.  Még pontosabban: 
Úgy gondolod,  hogy ha  külön-külön,  mindhárommal,  olyan  beszélgetést 
tudsz folytatni, amelynek következménye a kölcsönös megértés lesz, akkor 
béke lesz szívedben.

Ha ez az elgondolásod helyes lenne, akkor Istent semmiképpen sem le-
hetne JÓ Istennek nevezni. Nem, mert a téged boldogságra teremtett Isten a 
te boldogságodat mások döntésétől tette volna függővé! Vagyis bár boldog-
ságra teremtett,  de Ő ennek megvalósítására képtelen. Ő ehhez nem elég! 
Tehát Isten és te ehhez nem vagytok elég! Tehát ennek megvalósulása szinte 
lehetetlen,  mert  Isten  és  te  bármit  tesztek,  szíved  békéjének megszerzése 
mindig bizonytalan marad.

Van ugyan még egy gondolatsor, amelyet viszont nem tételezek fel ró-
lad. Ez így hangzik. Az Isten GONOSZ! Igen, mert boldogságra teremtett té-
ged, de sem te, sem Ő nem képes ennek lehetőségét biztosítani számodra, s 
mégis boldogságra teremtett!

Én, Jézus, egy harmadik gondolatsort ajánlok neked! Arra kérlek, hogy 
erre a GYÖKÉRRE állítsd rá életed törzsét, tehát magát az életedet, amely a 
fent leírt kérdéseid három ágát hordozza!
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Isten maga a SZERETET! Isten mindenkinek lehetővé teszi azt, hogy 
szívében Mennyországot hordozzon, tehát azt, hogy a Földön elérhető legna-
gyobb benső békének, boldogságnak hordozója legyen. Ehhez - mivel nem 
vagytok bábuk - csak az kell, hogy vállaljátok azt a gondolkodás-átalakítást, 
amely nélkül nincs életátalakítás, nincs boldogság, nincs benső béke sem! De 
aki vállalja azt, hogy Velem, Jézussal, rálép a gondolkodás-átalakítás útjára, 
tehát vállal egy komoly szellemi munkát, egy komoly megtérést, az feltétle-
nül rendeződni fog idegileg, s megtapasztalja Bennem, Jézusban, már itt a 
Földön az égi békét!

Ennek az útnak vállalása gyakorlatban azt jelenti, hogy el kell hinned: 
Az istenszeretőnek minden a javára válik, tehát bármi történik veled, te csak 
ezt a kérdést teheted fel: „Ez miért jó nekem?” Ha elhiszed, hogy Én, Jézus, 
benned élek, ha elhiszed, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot (a világban 
minden emberben uralkodni akaró gonoszt), akkor csak arra kell rászánnod 
magad, hogy mindig olyan gondolatokat engedj uralkodni magadon, feltörni 
magadban,  amelyek  építenek,  buzdítanak  és  vigasztalnak  téged.  Ennyi  az 
egész!

A fentieket  kimondani  könnyű,  de  ennek  megvalósításához  komoly 
szabadságharcot kell vállalnia mindenkinek a megkötözöttségei ellen, ha va-
laki boldog akar lenni. De ha tudod, hogy Isten plusz egy fő mindig abszolút 
többség, akkor nincs mitől tartanod! Nincs, mert akkor te a Győztes oldalán 
állsz!

Megáldalak az ERŐ és  a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

2987.
Kérdező: BESZÉLGETNI SZERETNÉK JÉZUSSAL!

1. Mit kell tennem, ha a testem él, de lelkem halott?
2. Mivel vagyok megkötözve?
3. Hogyan kell Jézussal beszélgetni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Akkor nevezhető lelked halottnak, amikor tudatosan szeretetlenséget 

követsz el akár magad, akár mások ellen! Ezt azért lehet lelki meghalásnak 
nevezni, mert ilyenkor elzárod magad az ÉLET, a SZERETET forrásától, s 
bár létezik ilyenkor is a lelked, de boldogtalan. A boldogtalan lélek szeretet-
lenségben él. Mivel ő nem szeret, ezért Isten sem tudja vele éreztetni szerete-
tét. Ezért mondható halottnak. Aki megbánta bűneit, abban él a lélek! Az le-
hetővé teszi, hogy átölelje őt Isten szeretete!
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2. Az önzéssel és a felelősség áthárításával vagy megkötözve. Egy-két 
kivételtől eltekintve mindannyian ezekkel a megkötözöttségekkel jöttetek a 
világra. Tehát ezekkel már születésetek előtt megkötöztétek magatokat. Ez a 
ti "eredeti bűnötök"!

Az  önzésnek  és  felelőtlenségeiteknek  különböző  megnyilvánulása  a 
test helytelen kívánságai, a szemek helytelen kívánságai, és az élet kevélysé-
gének, tehát a gőgnek megjelenései. Kéjvágy, bírvágy, uralomvágy. Az ezek-
kel vívott szabadságarcot mindenkinek fel kell vállalnia, ha azt akarja, hogy 
lelke az Én Lelkem élő temploma legyen. (2Kor 3;17)

3. Velem, Jézussal, beszélgetni nagyon könnyű! A nagy Megtévesztő 
éppen ezért tudja hatékonyan bevetni az elbizonytalanítás mérgét tudatotok-
ba, mert a párbeszédimához nem kell más, mint egy kis hit és egy kis alázat. 
Hit, hogy benned élek, ha te akarod. Hit, hogy minden olyan gondolat, amely 
téged épít, buzdít és vigasztal, és amelyet te kitalálsz, azt nem te találod ki, 
hanem Tőlem, a te Jézusodtól ered. Te nem kitalálod az ilyen mondatokat, 
hanem megfogalmazod. Csak azért tűnik számodra "kitalálásnak", mert Én, 
Jézus,  Magamat veled teljesen átitatva hozom az ilyen gondolatot tudatodba. 
A Megtévesztő  azért  tud  benneteket  e  téren  megtéveszteni,  mert  gyakran 
még annyi hitetek sincs, hogy ezt az átitatottságot elhiggyétek!

Egy kicsi alázat pedig azért kell,  hogy el tudd fogadni: minden, ami 
szép, jó, igaz, szent, minden, ami téged épít, buzdít, vigasztal, a lényeget te-
kintve,  nem tőled, hanem Tőlem, a te Jézusodtól, van!

Megáldalak a HIT és az ALÁZAT LELKÉVEL!"
******************************************************

2988.
Kérdező: BŰNBEN ÉLEK?

1. Elváltam feleségemtől. Mennyiben az én bűnöm ez?
2. Minden tekintetben gazdagságra születtünk?

HANG: "Kedves Barátom!
1.Minden hűtlenségben az a vétkes, aki elköveti! Mivel a Szentlélek a 

kapcsolatok  lelke,  ezért  egy  végleges  szakításhoz  semmi  köze  nincs.  A 
Szentléleknek csak a hűséghez van köze.

Az elválásoknál nem maga az elválás a legnagyobb probléma, mivel 
szinte biztos, hogy az ilyen házasságok nem Istenben köttettek, hanem az, 
hogy ezt jogilag bizonyítani nem lehet, s így bármelyik is volt a két fél közül 
az, aki lelke mélyén már kezdettől fogva nem halálig szólóan élte meg a há-
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zasságkötéssel járó kereszthordozást, ezért aztán mindkét fél szenvedi - leg-
alábbis egyházjogilag - az elválás következményeit.

A bűn tudatos döntés a lelkiismeret szava ellen. Annyiban vagy bűnös, 
amennyiben ezt tetted. De ne feledd: az Isten irgalma végtelen! Nincs meg 
nem bocsátható megbánt bűn!

2. Az anyagi gazdagodás nem valódi gazdagodás, hanem nagy kísértés, 
kísérlet arra, hogy megkötözze, szolgájává tegye azt, aki ezt az anyagi gaz-
dagságot vágyakozza, birtokolja.

Aki befogad Engem, Jézust,  az életébe, az feltétlenül megtapasztalja 
azt, hogy számára az Isten a körülményeinek is az Istene. Tehát feltétlenül ta-
pasztalni fogja, hogy Isten számára ő sokkal többet ér, mint a verebek, mint a 
mező virágai (Máté 10;29-31) (Máté 6;25-34)!

Amit kétezer évvel ezelőtt mondtam (Máté 6;29-31), azt mondom most 
is.  Vannak örök értékek! Ezek által  kell  gazdagodnotok! Aki  erre teszi  a 
hangsúlyt, az feltétlenül bőven részesül a számára szükséges mulandó javak-
ban is.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

2989.
Kérdező: MIRE KÖTELEZ EGY LÁTOMÁS?

Barátom arcát, akivel szakítottam, láttam kirajzolódni egy 
gyönyörű gömbön. E "látomás" mire kötelez engem?

HANG: "Drága Gyermekem!
E "látomásod" három információt küld feléd. Az egyik az, hogy te a 

FÉNY gyermeke vagy! Igen. Még azt is fényben tudod látni, amit bizonyos 
értelemben jogosan láthatnál szürkében vagy sötétben! 

A másik üzenetet már megkaptad akkor, mikor médiumommal beszél-
tél erről. Itt most tömören összefoglalom:

A volt barátoddal való kapcsolat is feltétlenül javadra vált. De ennél 
többet is jelent! Azt az élettapasztalatot, amelyet e kapcsolatból tanúságként 
szűrhetsz le magadnak, amikor arra alkalom kínálkozik, másoknak is át kell 
adnod jó tanácsként.

A harmadik üzenet pedig arról szól, hogy volt barátod már nemcsak 
nem törölhet ki téged önmagából, hanem a volt kapcsolatotok az ő számára 
is lelkileg pozitív következményeket fog hozni.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
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2990.
Kérdező: CSŐDBE JUTOTTAM ANYAGILAG

Teljes anyagi ellehetetlenülésben élünk.
HANG: "Drága Gyermekem!

Amíg "kívülről" vár valaki életében megoldást, addig már eleve rossz 
utat választott a szíve békéjének megszerzésére. Az egész világ abban a bó-
dulatban él, hogy majd egyszer, talán valami csoda folytán, "kívülről" lesz 
megoldható az, amit "belülről" rontottatok el! 

Immár kétezer éve olvasható az evangéliumaimban az a kívánságom, 
hogy keressétek először az Isten országát, és annak igazságát, és a többi hoz-
záadatik  nektek.  Ti mégis ennek ellenkezőjére áhítoztok:  először a "többi 
mind", utána az Isten országa.

Drága Gyermekem! Olvasd el nyugodtan, élő hittel,  Máté evangéliu-
mának 6-dik fejezetéből 20-tól a 34 versig bezárólag leírt részt!

Az állami szervektől esetleg csak tüneti kezelést várhattok. Én, Jézus, 
soha nem adok nektek tüneti  kezelést!  Tőlem mindig gyökeres megoldást 
kap az, aki vállalja azt a gondolkodás-átalakítást, amelyet már Márk evangé-
liumának elején, 1;15-ben kértem tőletek.

Neked el kell hinned, ha boldog akarsz lenni, hogy benned is boldogító 
módon él az Isten. De ennek meglátása nem az Isten dolga, hanem a tiéd. En-
nek meglátása a megtérés. Ezt Isten sem tudja helyetted megtenni soha! Mi-
nél előbb vállalod ezt a gondolkodás-átalakítást, tehát azt a feladatot, hogy 
rendszeresen és komolyan foglalkozol Velem, a te Jézusoddal, akár imában, 
akár tanulásban, annál hamarább fogod tudni átvenni Tőlem azt a szívbékét, 
amelyet a világ nem adhat, de el sem vehet senkitől soha (Máté 11; 28-30.).

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

2991. 
Kérdező: KISÉRTÉS VAGY FELADAT AMI ELŐTTEM ÁLL?

1. Lehet feladatom barátom megtérítése, vagy ez csak kísértés?
2. Személyemre vonatkozóan kérek véleményt a HANG-tól!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tisztáznom kell előtted valamit. Neked, ha Engem, Jézust, szeretsz, 

mindenki irányában feladatod az, hogy Hozzám segítsd azokat, akik erre ne-
ked lehetőséget adnak. Olyan nincs, hogy van egy ember, s te arra kapnál fel-
adatot, hogy őt Hozzám, Jézushoz, elvezesd. Csak olyan van, hogy e kijelen-
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tésem  alapján:  "Tegyetek  tanítványommá  minden  népet!",  mindazoknak, 
akik e téren segítségedet kérik, rendelkezésére állsz.

Ez a gyakorlatban azáltal valósul meg, hogy te, életed és tanúságtevő 
szavaid alapján, felkínálod mindazoknak az Általam, a te Jézusod által, meg-
kívánt felvilágosítást,  akik jó szándékkal érdeklődnek az iránt a FORRÁS 
iránt, amely benned táplálja szíved békéjét.

Ügyes kísértés a Kísértő részéről számodra az, hogy majd te! Nem. So-
kan  elvéreztek  már  azon,  sokan  megnehezítették  már  saját  éltüket  azzal, 
hogy bedőltek az ilyen kísértésnek.

2. Mindennap adni akarok neked személyre szóló véleményt, csak tedd 
ezt  Nekem, a te Jézusodnak,  lehetővé! Ha lelkiismeret-vizsgálatot  tartasz, 
akkor mindig lehetőséget kapok erre. Mivel te is fejlődő lény vagy, ezért gya-
korlatilag nem adhatok rólad konkrét véleményt így levélben. Ahogy ti vál-
toztok, úgy változhat az Én véleményem is rólatok, akár naponta! Amit ma 
mondanék, esetleg holnap már érvényét veszítheti!

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

2992.
Kérdező: MAGAMRA MARADTAM

1. Elhunyt férjem megbocsátott-e nekem?
2. Gyermekeim nem állnak mellettem. Ez nagyon fáj!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Elköltözött férjed, amennyiben Istenben él, az irgalom rendjében él, 

tehát a megbocsátás nála teljesen egy Isten megbocsátásával!
Azért mondom, hogy amennyiben Istenben él, mert aki eltávozik a földi élet-
ből, bármilyen tökéletes is volt földi életében, csupán részesült Isten irgalmá-
nak megélésében, vagyis fejlődő lény maradt ebben a tekintetben is.

Tehát nem az a lényeg, hogy férjed megbocsátott-e neked vagy sem, 
mert ezen a téren az ő érdeke is az, hogy mindenkinek, tehát neked is, meg-
bocsássa mindazt, ami megbocsátandó! 

Az Én, a te Jézusod megbocsátása a lényeg! Én pedig Magam vagyok a 
megbocsátás.  Én, Jézus,  aki azt  kértem tőletek,  hogy nem hétszer,  hanem 
hetvenhétszer hétszer, tehát mértéktelenül bocsássatok meg egymásnak, na-
gyon  természetes,  hogy  állapotszerű  MEGBOCSÁTÓ  VAGYOK!  Tehát 
semmiképpen se élj bűntudatban! Ez az Én, a te Jézusod kívánsága! 
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2. Neked nem azért kell szeretned gyermekeidet, hogy ők visszaszeres-
senek téged, hanem azért, mert te jó vagy! Isten sem azért szeret téged, mert 
megérdemled, hanem azért, mert Isten JÓ!

Szabaddá kell válnod gyermekeidtől, hogy helyesen tudd szeretni őket! 
Ez ezt jelenti a gyakorlatban, hogy ne azért szeresd őket, hogy visszaszeres-
senek, hanem azért, mert szükségük van arra, amit te úgy ítélsz, hogy adnod, 
szolgálnod kell érdekükben. Ezt nem értük kell tenned, hanem Értem, a te Jé-
zusodért!

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

2993.
Kérdező: BENSŐ BÉKÉRE VÁGYOM!

1. Lelki békére vágyom!
2. Fejfájásom megszüntethető-e?
3. Férjemmel való kapcsolat rendeződik-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Máté 11;28-29-ben arról beszélek, hogy Nálam, Jézusnál, mindenki 

megtalálhatja szíve békéjét! Igen, mert mindaddig nyugtalan marad a szíve-
tek, amíg Bennem, a te Jézusodban, meg nem nyugszik! Ez megmásíthatat-
lan valóság! Igen, mert téged nem akárhogyan szeretlek, hanem úgy, ahogy 
csak Én, Jézus, tudok szeretni. Tehát mindenkor a te örök boldogságod, örök 
benső békéd áll Előttem! Ezen soha nem akarok változtatni!

A te benső békéd nem függhet rajtad kívüli körülményektől! Sem fér-
jedtől, sem gyermekeidtől! Bennem kell megtalálnod magadat, s ennek fel-
tétlen feltétele az, hogy Én, Jézus, is benned Önmagamra találjak. Ez akkor 
történik meg, ha komolyan foglalkozol Velem. Akkor foglalkozol Velem ko-
molyan, ha arra koncentrálsz, ami téged épít, buzdít, vígasztal. Ezt az "orvos-
ságot" pedig mindig neked kell megfogalmaznod a magad számára. Én csak 
annyit tudok mondani ezzel kapcsolatban, hogy számodra Én vagyok az igazi 
gyógyszer! E "gyógyszer" "bevétele" már a te dolgod!

2. Fejed sem Miattam fáj, hanem Értem! Mivel csak Bennem találha-
tod meg szíved békéjét, ezért fejfájásodat csak akkor tudod gyökeresen meg-
szüntetni, ha vállalod Értem azt a "harcot", amelyet benső békédért folytat-
nod kell. Azért van idéző jelek között e szó: "harc", mert ez valójában a Ben-
nem bízás, a Rám hagyatkozás irányában történő harc. Tehát vállalnod kell 
részben átélten hinni abban, hogy te a Győztes oldalán állsz, részben pedig 
azt, hogy Én, Jézus, csak annyiban tudom érzékeltetni veled, hogy érted élek, 
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amennyiben te igyekezni fogsz átélni azt, hogy te Értem élsz. Vagyis, vállal-
nod kell megkötözöttségeid leoldását a Bennem bízó szeretet erejével!

3. Mindenkinek szükségszerűen rendeződik minden emberi kapcsolata, 
ha Velem, Jézussal, rendezte kapcsolatát. Ez nem jelenti azt, hogy képes le-
szel valaha is Mennyországot varázsolni a Földön! Ez még akkor sem fog si-
kerülni, ha pároddal együtt akarjátok azt, amit Én, Jézus, a ti boldogságotok 
érdekében felvázolok nektek. Nem, mert Mennyország csak ott lehetséges, 
ahol MINDENKI Isten akarata szerint él! Ez a Földön soha nem fog teljesen 
mindenki számára megvalósulni! De a lényeg, vagyis az, hogy szíved békéjét 
Bennem megtaláld, ez nem függhet körülményeidtől, tehát férjedtől sem!

Férjeddel való kapcsolatod nyilván kettőtökön múlik. De szíved békéje 
csak tőled függ. Vagyis a Velem való kapcsolatodtól! Én, Jézus, már igazol-
tam azt, hogy mennyire szeretlek. Azt az életemet, amit odaadhattam, odaad-
tam, feláldoztam érted! Én, Jézus, mint ember és mint Isten, elmentem érted 
addig a határig, ameddig egyáltalán elmehettem érted. Most már neked kell 
lépned, lépkedned! Azért mondom, hogy lépkedned, mert itt  nem egyetlen 
lépésről van szó, hanem egy mindennapra szóló feladat felvállalásáról. E fel-
adat pedig az, hogy valamiképpen állapotszerű kapcsolatban legyünk, marad-
junk egymással. Ez  pedig gyakori "pályamódosítás" nélkül nem megy!

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

2994.
Kérdező: MI AZ EMBERI TISZTESSÉG?

1. Az emberi tisztesség nem függhet Isten lététől.
2. Az élet értelmét az alkotó munkában látom.
3. Párommal nem találjuk meg a kellő harmóniát.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Bizonyára jól teszed, ha nem hiszel abban a torz istenképben, ame-

lyet magadban hordozol. Azt viszont, hogy mit értesz tisztesség alatt, jó len-
ne, ha meg tudnád fogalmazni. 

A tisztesség,  mint  erkölcsi  kategória,  minden  ember  életében döntő 
szempont. Az állatnak nincs erkölcsi élete, ezért a faj- és önfenntartási ösztö-
nén belül képes csak élni. A kutya a leggonoszabb emberhez is hűséges, ha 
az a gazdája, és a legjobb embert is megmarja, ha ösztöne erre ösztönzi.

Ha az ember nem más, mint egy higiénikus istállóban kitenyésztett mi-
nőségi állat, akkor nagyon természetes, hogy nem erkölcsi lény, tehát azt kell 
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tennie, amit az ösztöne diktál. Értelmét ennek kell alávetnie! Számára ez a 
"tisztességes"!

2. Ne általánosíts! Legfeljebb azt mondhatod, hogy te a saját életed ér-
telmét az alkotó munkádban látod. De ez csak rád vonatkozhat, mert azokat a 
szellemi, testi fogyatékosokat, gyermekeket vagy öregeket, akik képtelenek 
alkotó munkát végezni, ha általánosítasz, meg kellene ölnöd, mert életük ér-
telmetlen, sőt káros az alkotó munkát végzők szemében!

Maradok a "kutya" hasonlatnál. Van kóbor kutya, amelynek nincs gaz-
dája, és van olyan kutya, amelynek van gazdája. A kóbor kutya oda megy és 
azt csinál, amit éppen pillanatnyilag ösztönei diktálnak. Azt a kutyát, amely-
nek van gazdája, feltétlenül meghatározza a gazdája léte. A kóbor kutya min-
denki kutyája. Mindenki dobhat eléje valami koncot vagy ott  rúghat bele, 
ahol éppen akar. A gazdával rendelkező kutya a gazdájától védett kutya.

Ha egy ember azt éli meg, hogy nincs gazdája, illetve azt, hogy min-
denki a gazdája, család, munkahely, baráti kör, tehát a körülmények, annak 
élete feltétlenül kóbor kutya élet lesz. Koncot is fognak eléje dobni, és rúgni 
is fognak bele ott, ahol talán a legkevésbé várja.

Ha te kóbor kutyának degradálod magad, akkor eleve mondj le a bol-
dogságról, mert a boldogság minden ember, minden szellemi lény számára a 
jó birtoklása az elvesztés félelme nélkül. Tehát már eleve lemondott a bol-
dogságáról az, aki nem az örök értékek keresésében, hanem mulandó dolgok-
kal való elfoglaltságában látja élete értelmét.

3. Ember embert  nem boldogíthat.  Nem erre van kitalálva, nem erre 
van összeszerkesztve! Ember embernek gazdája soha nem lehet! Még önma-
gának sem!, hát még másnak! Még önmagatokat sem tudjátok kézben tartani! 
Nem kell más, csak egy kis betegség, hogy ezt megtapasztaljátok! Hogyan 
akarhatnátok hát másokat kézben tartani?!

Bizonyára hallottál már Rólam, Jézusról! Én, Jézus, azért jöttem közé-
tek, azért mondtam és éltem elétek egy tökéletes emberi életet, hogy elfogad-
játok Gazdátoknak azt, aki az Én Gazdám, és minden ember Gazdája akar 
lenni. 

Ne csak létét fogadjátok el Teremtőtöknek! Velem foglalkozva jussa-
tok olyan önismeretre, amely egyben szinkronban van a helyes istenismeret-
tel is, s így váljék ez az Általam elmondott, megélt, nektek bemutatott meny-
nyei Atya (János 14;9) abszolút ELSŐVÉ életetekben. Akinek életében Isten 
nem abszolút első, ott nincs is, nem is lehet jelen boldogító módon annak el-
lenére, hogy minden szellemi lényben így van jelen. Azért nem lehet így je-
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len annak ellenére, hogy így van jelen, mert az illető nem nyitott erre a bol-
dogító módon jelenlévő Istenre. Objektíve tehát benned is jelen vagyok bol-
dogító módon, de szubjektíve e jelenlétem a te Irányomban vállalt nyitottsá-
godtól  függ.  Te Nélkülem képtelen  vagy boldoggá válni,  vagyis  képtelen 
vagy örök értékeket biztosítani magad számára. Én, Jézus, nélküled, a te nyi-
tottságod nélkül, képtelen vagyok téged boldoggá tenni.

Amíg valaki az első gombot nem jól gombolja be, addig a többi sem 
kerülhet megfelelő helyre. Az első gomb pedig az Istennel történő élő kap-
csolat! Minden más kapcsolat, így a házastársi kapcsolat is, csak ennek függ-
vényében kezelhető!

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

2995.
Kérdező: MEGVÁLTOZTAM BETEGSÉGEM ALATT!

Betegségemből kigyógyulva nagyon megváltoztam.
HANG: "Drága Gyermekem!

Azokat a betegségeket, amelyek hatására valaki megváltozik, nagy ke-
gyelemként fogadjátok el, mert amíg valaki úgy gondolja, hogy nincs semmi 
baja, addig szokott a legnagyobb bajban lenni, vagyis, addig nem gondol ko-
molyan a földi élet mulandóságára, s nem törekszik örök kincseket szerezni 
magának.

Adj  hálát  azért,  hogy sikerült  más  szemléletre  jutnod,  mint  amilyen 
volt ez betegséged előtt! Igen! A körülöttetek lévő világ tele van önzéssel és 
felelőtlenséggel. Minden ember ezzel  születik  a Földre,  s mindenkinek az 
lenne a legfontosabb feladata, hogy ezt felismerve más szemléletre jusson.

Az ne zavarjon - bár természetes, hogy fáj, mert Nekem, a te Jézusod-
nak, is fáj -, ha önzést  és felelőtlenséget látsz magad körül. Inkább annak 
örülj, hogy te már tisztábban látsz, mint azok, akik nem értenek egyet veled. 
Te ne akarj másokat megváltoztatni, hisz magadat sem te, hanem a betegsé-
ged hatása változtatott meg! Örülj, hogy ez sikerült.

Feltétlenül arra kell törekedned, hogy növekedj a szeretetben. Ez pedig 
akkor valós, ha nemcsak azokat szereted, akik téged szeretnek, hanem azokat 
is, akik nem jó szemmel néznek rád.

Kell, hogy te a boldog Isten boldog gyermeke légy! Amint Istent sem 
az boldogítja, hogy szeretik vagy sem, hanem az, hogy Isten mindenkit sze-
ret, úgy téged sem boldogíthat más, csak a benned boldogító módon jelenlé-
vő Isten!
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Ha valóban megváltoztál,  akkor csak abban az irányban változhattál 
meg, hogy a boldog Istennek boldog gyermeke lettél. Igen, mert senki sem 
születik így, hanem azzal a ferde törekvéssel, hogy nem akkor jó neki, ha 
szeret, hanem akkor, ha őt szeretik!

Az is természetes, hogy vágyódsz szeretetet kapni. Hidd el, hogy erről 
Én, Jézus, feltétlenül gondoskodom, ha valóban megváltoztál.

Bizonyos  élethelyzetekben  azért  nem  lehet  rossz  irányban  változni, 
mert mindenkinek rossz irányban indult el a földi élete. Ha azt látod, hogy 
egy jó emberből rossz lett, akkor nem változás, hanem visszaváltozás történt 
életében egy előző magatartásához.

Hidd el, nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha akkor is örülni tud-
nál Nekem, a te Jézusodnak, amikor elfordulnak tőled az emberek! Tőlem, a 
te Jézusodtól, is sokszor és sokan elfordultak, de Én akkor is jót akartam, te-
hát szerettem mindenkit, és hálát adtam Atyámnak, aki fölkelti Napját jókra, 
rosszakra, esőt ad igazaknak és bűnösöknek egyaránt (Máté 5;45).
  Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL, a HŰSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
2996.
Kérdező: EGY AKAROK LENNI JÉZUSSAL A SZENVEDÉSÉBEN IS!

Szeretnék részesülni Jézus szenvedésének jeleiben!
HANG: "Drága Gyermekem, Kedves Barátom!

Természetesnek tartom, hogy nem gondoltad, mert nem is gondolhat-
tad végig, mit is jelentene az környezetednek, mit is jelentene az mások szá-
mára, amit te – szíved szeretetére hallgatva - kérsz.

Tudnod kell, hogy amikor Én, a te Jézusod, valami külső jellel is meg-
jelölöm  enyéimet,  akkor  ezt  mindig  olyankor  teszem,  amikor  a  NAGY 
EGÉSZ, tehát az összemberiség javát tudom szolgálni ezzel. Még soha sen-
kinek nem adtam stigmákat azért, mert valaki ezt kérte! Inkább ennek fordí-
tottja történt! Én, Jézus, voltam az, aki kértem szeretettel egyesektől, hogy 
vállalják fel az ilyen adományomat is. Így tettem Sükösd községben is, ahol 
az egyik leányomat kértem fel arra, hogy élje át látványos módon az Én ke-
resztutamat.

Azt megígérhetem, hogy lelki szenvedéseimben részesíteni foglak. Ezt 
a te és tieid lelki fejlődése érdekében teszem. De ne félj! Erőmet is mindig 
meg fogom osztani veled! Az Én erőm, a te erőd, bármi is történjék veled!

                     Nagyon szeretlek, és megáldalak 
                                  SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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******************************************************
2997.
Kérdező: ELLENTMONDÁSOK VANNAK A BIBLIÁBAN

Pál leveleiben súlyos ellentmondásokat találok!
HANG: "Kedves Barátom!

Én,  Jézus,  nagyon  örülök,  hogy figyelmesen  olvasod  a  Bibliát.  Így 
könnyen belátod, hogy a Bibliában rangsorolni kell, mert aki nem rangsorol, 
az képes mindent kiolvasni belőle, meg az ellenkezőjét is!

Pál, amikor isteni sugallatra írt, akkor önmagából is, korának hagyomá-
nyaiból is belevitt írásaiba olyan gondolatokat is, amelyeket nem lehet szink-
ronba hozni Velem, Jézussal! Sok ilyennel találkozhatsz a páli levelekben!

Aki nem rangsorol a Bibliában, az könnyen játékszerévé válhat a vallá-
sosság ördögének. Ez a legördögibb ördögök egyike! Ez idézte elő az első 
testvérgyilkosságot is, amelyben "oltárvita" okán Káin megölte Ábelt. Szinte 
minden felekezet a Bibliára hivatkozva öli, gyilkolja, gyalázza a másikat! A 
vallásháborúk a legkegyetlenebb háborúk szoktak lenni! Ne csodálkozz hát, 
ha ellentmondást találsz azokban a bibliai írásokban, amelyek nem az Én, a 
te Jézusod szájából hangzottak el!

Tanácsom az, hogy az ellentétes helyek közül ahhoz igyekezz tartani 
magadat, amely lelkiismereted szerint nem sérti a szeretetet, tehát nem sze-
mélyválogató! Fontos tanácsom az, hogy az evangéliumokban és az Aposto-
lok cselekedeteiben olvasható, tehát az Én, a te Jézusod által megfogalmazott 
mondatokhoz  mérd  a  Biblia  többi  részét.  Így meg fogod tudni  állapítani, 
hogy mi az, ami Istentől sugalmazott, és mi az, amit a szent író, mint sajátját 
vitt bele az írásába. Egyetlen szent író sem volt bábu a sugalmazó Szentlélek 
kezében!

                            Megáldalak továbbra is az 
                                      ÉRTELEM LELKÉVEL!"

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

2998.
Kérdező: JÁRULHATOK SZENTÁLDOZÁSHOZ?

Áldozhatok-e úgy, hogy nem lépek ki a református egyházból?
HANG: "Drága Gyermekem!

Kérdésedre a válaszom egyértelműen és világosan: IGEN! Igen, ha hi-
szed azt, hogy Én, a te Jézusod, valóban ott vagyok titokzatos módon abban 
a kicsiny ostyában, kenyérben. Igen, ha szíved valóban Hozzám akarod emel-
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ni azért, hogy amint Én, Jézus, táplállak téged, úgy rajtad keresztül tápláljam 
mindazokat, akikkel kapcsolatban állsz.

Ha arra vártok, hogy majd az egyház uralkodói, az egyházi vezetők en-
gedélyt adnak arra, hogy a szívetekre, az Általam irányított szívetekre hall-
gassatok, akkor sohanapjáig várhattok! Ezeknek az uralkodóknak nem Én, 
Jézus, vagyok a legfontosabb, hanem saját pillanatnyi érdekük. Ezek az urak 
a legvadabb ateista urakkal is tudtak egy gyékényen árulni! Mit is várhatná-
tok tőlük?!

Azok a lelkipásztorok, akik nem közvetlenül Tőlem, Jézustól, függnek, 
hanem egyházi elöljáróiktól, bár tudják róluk, hogy mennyire gyarló embe-
rek, nem adhatnak más információt, mint amit uraiktól kaptak. Ezek nem ér-
tettek meg semmit azokból a szavaimból, amelyeket János 12;32-ben jegy-
zett föl a szent író. Emelkedj föléje az ilyen információknak!

          Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

  2999.
Kérdező: NAGYON SZOMORÚ VAGYOK!

Vigasztalásra vágyom!
HANG: "Drága Gyermekem!

Én, Jézus, is vigasztalásra vágyom! Úgy tűnik, hogy azonos a sorsunk! 
Részemről ez a sors - bizonyos értelemben - nem volt nyerő soha, míg része-
tekről ez a legnyerőbb nyerő sors! 

Mária-Magdolna tudta, hogy Engem, a te Jézusodat, nem foglalhat le 
magának, s te is azt éled most meg, hogy nincs, aki lefoglalna magának té-
ged. Nincs, mert te is Hozzám, Jézushoz, tartozol, és tudod, hogy csak azok-
kal tudsz egy húron pendülni, aki egy húron akarnak pendülni Velem, a te Jé-
zusoddal. Így magányosnak éled meg életedet, amint Én, Jézus, is ennek él-
tem meg földi életemet! De így győztem le a VILÁGOT! Így vagy képes Ál-
talam, Velem és Bennem legyőzni azt a világot, amelyben annyi értetlenséget 
és annyi értelmetlenséget látsz magad körül. 

Te az örökkévalóság gyermeke vagy! Feltétlenül fontos, hogy ezt elég-
nek tartsd a magad számára.

Hidd el, hogy a te Jézusod elég bölcs és erős ahhoz, hogy jó szándékú 
szívednek mindig megadjam azt, amire, akire szükséged van! Hidd el, hogy 
Én, a  te  Jézusod,  nemcsak tudok rólad,  hanem mindent  megteszek  érted! 
Mindent, ami az örökkévalóságban is érték lesz számodra. Én, Jézus, nem 
akárhogyan szeretlek téged! A földi lét szűk keret ahhoz, hogy ezt az irántad 
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való szerelmemet át tudjam adni neked! Ehhez egy örökkévalóság kell! Ez 
vár reád! Higgy ebben! Bízz jobban abban, hogy mérhetetlenül többet érsz 
Számomra a verebeknél, akikről azt mondotta Atyám, hogy egy sem esik le 
az Ő tudta nélkül! Bízzál abban, hogy te valóban a Győztes oldalán állsz! 
Bízzál abban, hogy mindent megadok neked, amire szükséged van! Többet 
meg minek is kívánhatnál?

Amikor majd színről színre fogunk találkozni - s az már nincs nagyon 
messze, s Én, Jézus, már alig várom -, akkor majd látni fogod, és megérted, 
hogy mennyire érdemes volt Engem választanod a földi életedben! Amíg ez 
el nem jön, addig hitedre vagyok utalva!

            Kimondhatatlanul szeretlek, és  megáldalak az
                           ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

******************************************************
 3000.
Kérdező: NEM VAGYOK MEGELÉGEDVE MAGAMMAL

1. Túlontúl óvatosnak érzem magam.
2. Szeretném, ha nem megkötözöttség lenne kapcsolatom!
3. Érdekel, vonz az asztrológia.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az okosság és az óvatosság mindig fontos eszközök arra, hogy a 

Földön a mindenkori JELEN  életet bölcsen tudjátok felhasználni! Ezért ma-
radj is óvatos! Csak olyan emberekkel szemben nyílj ki, akik Velem, a te Jé-
zusoddal, kapcsolatban is nyitottak, és csak annyira, amennyire ők is nyitot-
tak Felém! Kérd naponta a bölcsesség lelkét, hogy el tudd dönteni, mikor és 
hogyan kell szólnod Velem kapcsolatban.

2. A megkötözöttségnek mindenkor jele az, hogy nem az értelemre, ha-
nem az érzelemre helyeződik át a hangsúly. Amíg az értelmet követi az érze-
lem, addig nincs baj. De ha megfordul a sorrend, abból komoly bajok szár-
mazhatnak. A szív szerepe nagyon fontos életetekben, de nem szabad enged-
netek, hogy vezérmotívum legyen. Az szeret helyesen, aki szeretetének irá-
nyát értelemmel is alá tudja támasztani.

A benső szabadság biztosítása nem megy "magától" Mindenkinek, aki 
a Földre születik, meg kell harcolnia azt a "szabadságharcát", amely biztosít-
ja a Szentlélek számára a megfelelő életteret (2Kor 3;17).

3. Okos dolog az asztrológiával foglalkozni, de ezt sem szabad eléje 
helyezni a lényegnek. A lényeg: a Velem, Jézussal, való foglalkozás! Ha va-
laki ezt szem előtt tartja, annak számára jó eszköz lehet az asztrológia is arra, 
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hogy jobb önismeretre, jobb emberismeretre jusson. De a legfontosabb min-
denkor a négy evangélium és az Apostolok Cselekedetiben azok a részek, 
amelyekben Én, Jézus,  szólok hozzátok.  Erre kell  tenned a hangsúlyt! Ha 
nem ezt teszed, akkor fölöslegesen dobod ki a pénzed ilyen tanfolyamokra. 
Ha ez teszed, akkor a mindenkori bölcsesség - ezért mondtam, hogy ezt na-
ponta kérned kell - el fog irányítani abban, hogy mire és mennyi pénzt adj ki.

Az egészen biztos, hogy asztrológia nélkül is képes vagyok bárkit el-
juttatni olyan isten- és emberismeretre, amilyenre szüksége van. Ennek elle-
nére,  megfelelő  vértezettség mellett,  nem ellenzem az  asztrológiával  való 
foglalkozást sem.
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
3001.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Megérezte-e fiam a korai halálát?
2. Mit tehetek itt hagyott,  kétségbeesett szerelmével?
3. Volt-e már közös életünk vele?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Semmiképpen sem volt tudatos fiadban az ő korai halála. Ha tudatos 

lett volna, akkor ő tudatosan jobban készült volna erre! De ő nem ezt tette. 
Az, amit te ilyen megérzésnek olvasol ki magatartására visszagondolva, ren-
delkezik némi alappal, de ez csupán ösztönszerű volt nála, és nem tudatos.

2. Az imádságon kívül nem tehetsz semmit fiad itt maradt szerelméért. 
Megtérni nem tud senki más helyett. Imáid is csak akkor lehetnek hatéko-
nyak számára, ha jóhiszeműen van tévedésben. Ha nem akar megtérni, akkor 
még sok szenvedést kell átélnie ahhoz, hogy rádöbbenjen a földi élete értel-
mére!

3. E harmadik kérdésedre csak olyan választ  tudok adni, ami ellent-
mondásos. Mondhatom azt, hogy IGEN, mert minden szellemi lénynek volt 
már kapcsolata minden szellemi lénnyel. Mondhatom azt, hogy NEM, mert 
egyetlen szellemi lényt sem határozhat meg döntően az, hogy melyik szelle-
mi lénnyel és hogyan volt már kapcsolata.

Mindenki életében a lényeg, a döntő, a meghatározó az, hogy Istennel, 
Velem, Jézussal,  milyen kapcsolatot  akar kiépíteni.  Ez érvényes rád, érvé-
nyes az említett személyre, és érvényes minden szellemi lényre. A bennetek 
boldogító módon jelenlévő Isten valósága újra és újra azt az igazságot húzza 
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alá, amely így hangzik: mindig belülről kifelé, és soha sem kívülről befelé ta-
lálható meg a boldogságra teremtett ember boldogsága!

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

3002.
Kérdező: ÓRIÁSI VESZTESÉG ÉRT BENNÜNKET!

Egyetlen kislányunkat elveszítettük!
HANG: "Drága Gyermekem!

Csak az IGAZSÁG szabadít meg benneteket is minden olyan valóság-
nak vélt gondolattól, amely rombol, elkeserít és kétségbe ejt. Most erről az 
IGAZSÁGRÓL fogok beszélni neked.

Kislányotokat nem veszítettétek el! Isten képére teremtett szellemi lény 
nem tárgy, amit lehet birtokolni, amit lehet elveszíteni. Kislányotok Isten ké-
pére teremtett szellemi lény! Tehát sem nem birtokolható, sem el nem veszít-
hető. A mulandó földi élet árjában a személyi kapcsolatok végleges megszű-
nése képtelenség! Igen, mert a Szentlélek a kapcsolatok lelke, s a Szentlélek-
nél nagyobb erő nem létezhet a világon. Még azok a személyi kapcsolatok is, 
amelyeket tudatosan akartok megsemmisíteni, 'valamikor' életre kelnek! Szó 
sem lehet tehát arról, hogy kislányotokat elveszítettétek volna!

Csak a mulandóságban gondolkodni az örökkévalóságra teremtett em-
bernek olyan, mint amikor egy vonaton utazó kitörli tudatából azt, hogy uta-
zik! Az ilyen ember értetlenül áll az előtt a tény előtt, hogy útitársai szépen, 
sorjában leszállnak mellőle. Ettől ugyan kétségbe eshet, de ennek nem az az 
oka, hogy leszálltak társai, hanem az, hogy kitörölte tudatából, nem ápolta 
tudatában azt a tényt, hogy úton van, s majd neki is le kell szállnia, ha akarja, 
ha nem.

Az IGAZSÁG az, hogy mindenki jól jár, aki átlépi az örökkévalóság 
küszöbét! Ti a Földön hozzászoktatok ahhoz, hogy pontosan fordítva gon-
dolkodjatok, mint kéne. Ti örültök, amikor valaki a Földre születik, és sírtok, 
amikor az illető az örökkévalóságba költözik. Sokkal értelmesebb lenne, ha 
fordítva cselekednétek. Inkább akkor kellene sírnotok, amikor valaki meg-
születik itt, a földi pokolban, és örömmel kellene megköszönnötök, ha azt ta-
pasztaljátok, hogy az, akivel a szeretet kapcsol össze benneteket, célba érke-
zett!

Drága Gyermekem! A HIT az önzetlen SZERETET szeme! Ez a HIT 
nem valami különleges adománya az Istennek, hanem a normális emberi ter-
mészethez épp úgy hozzátartozik, mint az ép testhez a szem. Ha nem így len-
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ne, akkor Én, Jézus, aki a te Jézusod is vagyok, nem dorgálhattam volna ta-
nítványaimat olyankor, amikor kishitűségüket tapasztaltam.

Végezetül IGAZSÁG az is, hogy a te kislányod nem volt soha a te kis-
lányod! Mindig a mennyei Atya kislánya volt, és az ma is! Te csupán egy rö-
vid időre kaptad saját lelked érdekében őt! Azzal, hogy ő elment, ez szintén a 
te lelked érdekét kell hogy szolgálja. Igen, mert az istenszeretőknek minden a 
javára válik. Hidd el hát, hogy te lelked mélyén istenszerető vagy!

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

3003.
Kérdező: HOGYAN KELL JÓL IMÁDKOZNI?

1. Lehet imádkozni szent Antal vagy Kaszap István imái szerint?
2. Milyen imaformában hallgat meg engem az Isten?
3. Fáj, hogy pusztul a világ!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az imádkozik, aki lelkét az Istenhez emeli úgy, hogy ezzel pozitív 

módon fejezi ki meggyőződését Istennel való kapcsolatáról.
Teljesen mindegy, hogy milyen szavakkal fordulsz Istenhez! A fontos 

az, hogy szavaidat a szeretet, a hála, a dicsőítés, a kérés vagy egyéb olyan 
szándék irányítsa, amelyben elismered, kifejezed Isten iránti elkötelezettsé-
gedet.

Azok az imák is, amelyek másokban törtek fel Isten felé, nagyon alkal-
masak arra, hogy a te szívedet, a te lelkedet is Istenhez emeljék. De fontos-
nak érzem, mégpedig saját lelki fejlődésed érdekében érzem fontosnak azt, 
hogy saját  szavaiddal is fordulj Istenhez vagy Hozzám, Jézushoz,  mert  az 
ilyen ima tudja a legszemélyesebb, legbensőségesebb kapcsolatot létrehozni 
és ápolni benned Isten iránt.

2. Nincs meg nem hallgatott ima! Csupán arról lehet szó, hogy aki sú-
lyos szeretetlenségeket cipel a lelkén,  annak elsősorban e szeretetlenségek 
megszüntetéséért kell imádkoznia, hogy meghallgatásra találjon. A másik fi-
gyelemre méltó szempont pedig az, hogy a kérő imának teljesítése Isten ré-
széről csak akkor valósulhat meg, ha e kérő ima az imádkozó lelki fejlődését 
előmozdítja. Mind az anyagi javakban való gazdagodást, mind a testi egész-
ség helyreállítását Isten csak abban az esetben teljesíti, ha ezek nemcsak a 
földi, de az örök értékek elérését is elősegítik.

3. A világ, amelyben a Földön éltek, mindenképpen pusztulásra ítélt vi-
lág. Ami mulandó, az feltétlenül elmúlik. Ti, emberek, hordoztok magatok-
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ban olyan képességet, amelyet erkölcsi képességnek neveztek. Minden em-
bernek arra kellene törekednie, hogy erkölcsi értékeket, tehát olyan kincseket 
szerezzetek magatoknak, amelyek a szeretet gyümölcsei, mert ezeket a halál 
sem veheti el tőletek. Aki nem ezt tartja a legfontosabbnak, aki elsősorban 
nem erre törekszik, az olyan pótcselekvésekkel tölti el idejét, amellyel  nem 
örömére, hanem bánatára fog szembesülni a halála óráján.

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

3004.
Kérdező: ÁLTALÁBAN NYUGTALAN VAGYOK

Csak rövid ideig találom meg szívem nyugalmát.
HANG: "Drága Gyermekem!

Újra és újra fel kell hívnom figyelmeteket az „első gomb” megfelelő 
módon történő begombolására!

Persze ez az „első gomb” különböző személyeknél különböző módon 
jelenik meg.

Nálad minden problémád főgyökere az, hogy nem tudtad, nem akartad 
még eddig elfogadni azt, hogy te kizárólag és egyedül csak magadért felelsz! 
Nem tudod, nem akarod tudomásul venni azt, hogy senki nem képes - még 
az Isten sem! - senkit jóvá, kiegyensúlyozottá, tehát boldoggá nevelni, min-
denki csak önmagát; és senki nem képes - még maga a Sátán sem! - senkit 
iszákossá, drogossá, tolvajjá, gyilkossá, tehát gonosszá tenni, mindenki csak 
önmagát!

Mindaddig, amíg nem fogadod el, hogy csak magadért felelsz, és senki 
másért, mindaddig, amíg nem fogadod el, hogy az istenszeretőknek minden a 
javára válik,  mindaddig,  amíg úgy gondolod,  hogy tőled függ bárkinek is 
boldogsága vagy boldogtalansága, addig olyan hiúsági komplexus hálójában 
vergődsz, amelyből csak magadat tudod kiszabadítani úgy, hogy széttéped 
ezt a hálót, vagyis tudomásul veszed, el kell kezdened feladatokban gondol-
kodni. Tehát itt is belülről kell elindulni!

Ezt azáltal éred el, ha arra teszed a hangsúlyt, amit reggeltől estig leg-
jobb belátásod szerint  tenned kell,  tudván tudva,  hogy lelked békéje ettől 
függ! Tudván tudva, hogy semmi mást nem kell tenned, csak azt, amire ké-
pes vagy! Ha ehhez még „áldásként” azt is hozzáveszed, hogy amit tenned 
kell,  azt  Értem, a te Jézusodért,  kell megtenned, akkor már a Földön is a 
Mennyországot hordod magadban. 
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Nem szabad  bedőlnöd  annak  az  ördögi  trükknek,  amely azt  akarja 
megetetni veled, hogy mások miattad mehetnek tönkre, illetve a te viselkedé-
sed hatására mások megtalálhatják lelkük békéjét. Nem! A te viselkedésed 
hatására csak te mehetsz tönkre, illetve csak saját békédet biztosíthatod! Aki 
nem istenszerető, azt az Isten sem képes istenszeretővé tenni, és aki istensze-
rető, azt a Sátán sem képes Istent nem szeretővé tenni! Tehát soha, senkitől 
nem függhet mások boldogsága!

Ne gondold, hogy ez nehéz! Sokkal könnyebb szembesülni az igazság-
gal, mint menekülni előle (Máté 11;28-29)! Valójában nem is lehet végleg 
elmenekülni előle. Csupán arról lehet szó, hogy hamarosan, vagy később, sok 
keserves tapasztalat  árán vállalja valaki menekülés helyett a szembesülést. 
De a szembesülés előbb-utóbb kikerülhetetlen! Minél előbb, annál jobb! Első 
lépésben tehát nem magadra kell vállalnod valamit, hanem le kell oldanod 
magadról  valamit.  Nálad ez a  valami,  amit  le  kell  oldanod magadról,  az, 
hogy nem felelsz másokért!

Oly kevés, amit kérek tőletek, amit kérek tőled! Az egész csupán any-
nyi, hogy hidd el: benned élek, és érted élek benned! Isten azért teremtett 
boldogságra téged is, mert vállalta, vállaltuk, hogy megmásíthatatlanul, tehát 
véglegesen, boldogító módon élünk benned! De ezt meglátnod neked kell! 
Ezt akkor hiszed el, ha törekszel meglátni és megfogalmazni magadban min-
dig azt, ami téged épít, buzdít és vigasztal! Ez a párbeszédima, ez a pozitív 
gondolkodás,  ez  a  gondolkodás-átalakításnak  a  felvállalása.  Boldogságod-
nak, benső békéd megtalálásának és biztosításának ez az ára!

               Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

3005.
Kérdező: NEM KAPTAM VALLÁSOS NEVELÉST

1. Nem voltam elsőáldozó, sem bérmálkozó.
2. Nagyon rám telepednek szeretteim.
3. Sorsdöntő-e számomra az, akivel találkoztam?

HANG: "Drága Gyermekem!
 1. Az nem probléma, hogy nem voltál még elsőáldozó. Az Én, a te Jé-

zusod tanítványai sem voltak elsőáldozók mindaddig, amíg azt  jónak nem 
láttam. Emiatt tehát ne légy gondban.

2. Nagyon okosan látod, hogy szeretteid nem úgy szeretnek téged, mint 
Én, Jézus! Jól látod, hogy pontosan azt a szabadságot akarják benned tönkre-
tenni, amely a Szentlélek működési élettere benned (2Kor 3;17)! Az nem le-

3150.



het vitás számodra, hogy meg kell harcolnod azt a szabadságharcot, amely 
szükséges a szíved békéjének biztosítására. A probléma csak az lehet, hogy 
hogyan kell e harcot harcolnod!

Azokkal szemben, akik bármilyen jó szándékúak is, de le akarnak igáz-
ni, nagyon okosnak és nagyon óvatosnak kell lenned! Nyílt harcot csak akkor 
vállalj, ha a finom stílus nem vezet eredményre. De soha nem szabad felad-
nod azt a harcot, amelyet benső szabadságodért, szíved békéjéért folytatsz! 
Ne feledd: Te, Nekem, EGYETLENEM vagy!

3. Sorsdöntővé nem Isten teszi találkozásaitokat.  Aki egy találkozást 
azzá alakít, annak olyan lesz. Aki nem alakítja sorsdöntővé, annak nem lesz 
olyan! Nagyon fontos, hogy ne engedd e téren a szívedet az értelmed elé he-
lyezni. Erkölcsileg felelős döntést, tehát olyan döntést, amelyet boldogságo-
tok érdekében kell meghoznotok, soha nem szabad a "szívre" hallgatva meg-
hoznotok, sem neked, sem másnak! 

Sajnos, amikor a szülők boldoggá akarják nevelni gyermeküket, többet 
ártanak vele, mint használnak. Így van mindenki egyénileg is. Aki úgy gon-
dolja, hogy ő boldoggá tehet mást, illetve más boldoggá teheti őt, az a szívé-
re hallgat, s szinte törvényszerű a csalódás bekövetkezése!

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

3006.
Kérdező: SOK BENNEM A BIZONYTALANSÁG

1. Hogyan találhatom meg az Istenhez vezető utat?
2. Mikor találom meg igazi társamat?
3. Hol tartok a karmikus „adósságaim” terén?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Úgy is kérdezhetted volna, hogy hogyan találsz Rám, Jézusra. Igen, 

mert Én vagyok az ÚT (János 14;6)! Engem az talál meg, aki addig keres, 
amíg értelmét megnyugtató választ nem talál a benne felmerülő kérdéseire. 
Nem vagyok tehát levegőben repülő sült galamb, hogy csak ki kelljen nyitnia 
a száját annak, aki Rám akar találni,  s máris "bekaphat". Én, Jézus, az az 
IGAZGYÖNGY vagyok, akit  ha megtalál  valaki,  akkor az mindenek fölé, 
mindenek elé helyez az életében. Rám találni nem lehet úgy, mint egy főnye-
reményre, melynek megnyerése szerencse dolga. Rám találni nem szerencse 
dolga, hanem törekvés arra, hogy értelmes életet éljen valaki.

Aki szíve őszinte szándékával vállalja, hogy soha nem akar ártani sen-
kinek, hogy mindig meg akar bocsátani mindenkinek, hogy segíteni akar ott 
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és annak, ahol és aki ezt neki lehetővé teszi, az már ÚT-ként Rám talált. En-
nek természetes következménye lesz az élményszerű Rám-találás is!

2. Meg kell mondanom neked, hogy úgynevezett IGAZI társ nincs! Ha 
valaki valóban komolyan vesz Engem, a te Jézusodat, akkor feltétlenül bíz-
hat abban, hogy a Szentlélek, aki a kapcsolatok lelke, össze fogja hozni az 
Engem szeretőt azzal, aki szíve békéjét erősíteni fogja, mert azt, aki valóban 
szeret Engem, Atyám is szeretni  fogja, és mindent megteszünk, amit csak 
egy Isten megtehet azért, hogy boldog legyen az, aki boldogságra teremtő-
dött! Nincs ilyen, meg olyan boldogság! Boldogság csak egyféle van. Bódult-
ság az mérhetetlen sok van! Szívbékét, tehát boldogságot ember embernek 
nem adhat. Csak bódultságot!

3. Úgy is kérdezhetted volna, hogy hol tartasz a gondolkodás-átalakítás 
terén. Sorsvonalad görcseit tapasztalatból ismered. De ezeket nem elég is-
merni! Ahogy hálát tudsz adni e görcsökért, nem a bennük megtapasztalható 
rossz miatt, hanem azért, mert tudod, hogy a te mennyei Atyád mindent ja-
vadra tud fordítani, úgy lépkedsz előre karmikus adósságaid törlesztésében.
                              Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
                               TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
3007.
Kérdező: HOGYAN LEHETNE ELVISELHETŐBB AZ ÉLETEM?

1. Munkahelyemmel kapcsolatban kérek tanácsot.
2. Van-e valami „rejtett” betegségem?
3. Nézésem bántja azt, akivel beszélek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel már messze túl vagy azon a dátumon, amelyet mint határidőt, 

meghatároztál  leveledben válaszommal  kapcsolatban,  ezért  most  könnyeb-
ben meg tudom értetni Magamat veled.

Senki helyett  nem vállalhatom fel azt  a felelősséget,  amelyet nektek 
kell felvállalnotok. Ez főleg a munkahelyen történt változásokra igaz! Min-
den munkahely, amelynek lényegéhez tartozik a földi életben fontos megél-
hetés, rátok van bízva! Én, Jézus, csak olyan kérdésekre tudok és akarok vá-
laszolni nektek a munkahellyel kapcsolatban is, amelyek döntésetek után me-
rültek fel, és szívetek békéjét érintik. Így hát, döntésed előtt neked kell lát-
nod, hogy mit és hogyan tudsz vállalni. E döntés elől nem térhetsz ki! Ezért 
vagy ember, ezért vagy erkölcsi lény!
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2. Mindenki halálos betegséggel születik a Földre. Szinte minden be-
tegség pszichés eredetű, ezért a testen megjelenő tünetek arra akarják felhív-
ni figyelmeteket, hogy a lélek egészségi állapotára tegyetek nagyobb hang-
súlyt.  Nálad ez  különösen így van,  mivel  az  orvosi  vizsgálat  nem hozott 
megnyugtató diagnózist. Így nem nyújthat biztos terápiát, gyógymódot  sem!

Nem arról van szó, hogy mindenáron keress és találj olyan lelki sebe-
ket magadban, amelyeknek gyógyulásától testi gyógyulást is remélhetsz, ha-
nem arról, hogy nagyobb bizalommal igyekezz átélni Velem, a te Jézusoddal, 
való  kapcsolatodat.  Jobban tudatosítanod  kell  magadban,  hogy Én,  Jézus, 
nemcsak benned élek, hanem érted élek benned!

3. Ha valakit bánt a nézésed, az ne nézze a szemedet. Nem neked, ha-
nem neki kell változtatnia magán. Hidd el, hogy van, akit bánt, és van, akit 
nem bánt a nézésed. Ez többé-kevésbé mindenkinél így van. Ne a nézéseden 
akarj változtatni, hanem szereteted intenzitásán, benső szabadságod érdeké-
ben! Akarj  változtatni  megkötözöttségeiden! Gyermekeddel való megkötö-
zöttségeden is! Ez sokkal többet ér, mintha nézéseden akarnál változtatni!

                     Nagyon szeretlek, és megáldalak 
                                 SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
3008.
Kérdező: NAGY HIÁNYÉRZETEM VAN!

1. Miért vesztettem el a hangszerrel a kapcsolatomat?
2. Miért nem találok megfelelő társat földi életemben?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Te nem elvesztetted,  hanem tudattalan  vágyaidban kinőtted  azt  a 

szintet,  amely a megtapasztalható képességed határát  illeti.  Vagyis, többre 
vágysz ma már, mint amire egyáltalán képes vagy, s méltatlannak érzed ma-
gadhoz, hogy eljátszadozz azon a szinten, amin vagy. A megfelelő zene 'hall-
gatása' is képes betölteni benned azt az űrt, amely benső fejlődésed folytán 
kialakult benned ahhoz viszonyítva, amire, mint zenész, képes vagy.

2. Ha akarnál,  találnál társat,  de nem „megfelelőt”! Valójában olyan 
társ nincs is, aki bárkinek is mindenben megfelelne. Nincs, mert minden pár-
kapcsolatnak az kellene hogy legyen a lényege, amit így nevezhetnék: Két 
ember tudatosan vállalt Szentlélek által irányított élete! Ha volna két ilyen 
szellemi lény, akkor számukra értelmetlen lett volna otthagyni a Mennyor-
szágot, és leszületni a Földre! Még Nekem, Jézusnak, és Anyámnak is voltak 
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olyan súlyos vitáink, amelyek azt igazolták, hogy nem vagyunk egymásnak 
„megfelelőek”!

Amit egészen biztosan meg tudok ígérni, az az, hogyha legfőbb törek-
vésed az marad, hogy a Velem, a te Jézusoddal, való kapcsolatodat ápold, 
akkor ha erre szükséged lesz,  feltétlenül bele fogsz „sodródni” olyan párkap-
csolatba, amely segíteni fog kapcsolatunk elmélyítésében. E téren a várakoz-
ni tudásod komoly jele az Irántam való szeretetednek!

         Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

3009.
Kérdező: SORSOKRÓL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Születnek a Földre már előbbre újjászületettek?
2. A Lélek gyümölcseit az újjászületettek élik át?
3. Hogyan és mit tanuljak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Születnek a Földre már előbbi életükben újjászületettek! Nem kelle-

ne nekik megszületniük, de Atyám kiválasztotta, felkérte őket - ezek a  vá-
lasztottak -,  és  ők vállalták,  hogy újra leszületnek.  Ezek legtöbbje nem a 
Mennyországból, hanem az általatok „tisztítóhelynek” nevezett helyről jön-
nek a Földre. Te is ilyen vagy!

Ezek, ha döntést kell hozniuk, újra és újra tudatosan elfogadnak En-
gem, Jézust,  Uruknak, Megszabadítójuknak. Számukra nem szükséges „ta-
pasztalatilag” átélni az újjászületés istenélményét, mivel ezt így már előző 
életükben átélték. Elég, ha meghatározott napot választanak maguknak ennek 
rendszeres megünneplésére. Akik még nem élték át előző életükben újjászü-
letésüket, és most vállalják, azok élményszerűen élik át jelen életükben az új-
jászületés istenélményét.

2. Természetes dolog, hogy a Lélek gyümölcseit  csak újjászületettek 
élhetik át! De e gyümölcsök feltétlenül felizzanak a Lélekkeresztségben is! A 
Lélekkeresztségben olyan karizmák lépnek működésbe, amelyek felvázolják 
a  lélekkereszteltben  azokat  a  feladatokat,  amelyeket  küldetésként  konkrét 
formában kell megélnie. Ilyen esetben kap meghatározott őrangyalt, szellemi 
vezetőt az, aki újjászületésével együtt a Lélekkeresztséget is megkapta. Sem 
újjászületés,  sem Lélekkeresztség istenélmény nélkül  nem létezik! Csupán 
arról lehet szó, hogy nem egy és ugyanazon földi élet keretén belül történnek 
meg ezek!
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3.  Ez  utóbbi  kérdésedre  neked  belülről     kell  megtalálnod  a  választ. 
Csak így tudom lelki  előnyödre fordítani  azt  a felelősséget,  amelyet  Isten 
sem vehet át tőled!

Nagyon szeretlek! Örülök kérdéseidnek! Megáldalak a 
                          TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!

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

3010.
Kérdező: EGYÉNI FELELŐSSÉGRŐL

1. Vannak-e véletlenek, vagy minden meg van írva?
2. Mindenki a saját sorsának a kovácsa?
3. Milyen szerepe van az őrangyalnak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Olyan értelemben vannak „véletlenek”, hogy a földi ember nem látja 

át egyszerre élete minden összetevőjének eredőjét, s így számára „véletlen-
nek” tűnnek bizonyos találkozások bizonyos eseményekkel, bizonyos szemé-
lyekkel. De olyan értelemben nincsenek véletlenek, hogy senkitől sem függő 
események láncolata találkozik össze.

Úgy nincs senkinek megírva a sorsa, amint egy térképen az utcák vona-
la. De az igaz, hogy mindenki saját maga (kivéve a kárhozottakat) választja 
ki azt a sorsvonalat, azt a térképet, amelynek területét be fogja járni saját tet-
szése szerint. Azt, hogy ki milyen sorsvonalat, milyen térképet választ magá-
nak, attól függ, hogy előző életében milyen önző, szeretetlen, homályos gó-
cokat engedett kifejlődni lelkében. Minden földi születésnek ugyanis az újjá-
születés, a  szentté válás a célja. Akinél ez megtörtént, annak már nem szük-
séges újra megszületnie! Nem szükséges, de megszülethet újra. Ilyenkor nem 
a szentté-váláson, hanem a szentté-tevésen van a hangsúly!

2. Igen. Mindenki a saját sorsának kovácsa. Ez nem jelenti azt, hogy 
valaki Isten nélkül jó kovácsa lehetne sorsának, hanem azt jelenti, hogy Isten 
mindenkinek  rendelkezésére  áll  olyan  mértékben,  amilyen  mértékben  ezt 
szellemi teremtményei - mert szabad lények - lehetővé teszik Számára.

3. Az őrangyalok szerepe, amint a nevükben is benne van, olyan őrkö-
dés, amely védelmet nyújt mindenkinek arra, hogy saját hibáján kívül ne jut-
hasson lelkileg, testileg senki lehetetlen helyzetbe.

Azért fontos az őrangyallal való élő kapcsolat, mert aki kéri őrangyalá-
nak oltalmát, annak nagyobb intenzitással tudja ezt nyújtani, mint aki nem 
kéri. Azért tudja nagyobb intenzitással ezt nyújtani, mert már maga a kérés 
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jobban felszítja a kérőben a hitet, reményt, s így az a szeretet, amely minden 
szellemi teremtményt összeköt, e hit, remény által jobban képes erőre kapni.

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

3011.
Kérdező: MIKOR ÜNNEPELJÜNK?

1. A szombatot kell ünnepelni vagy a vasárnapot?
2. Miben kell megváltoznom?
3. Őrangyalomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A mohamedánok a pénteket ünneplik. A zsidók és a szombatisták a 

szombatot, a keresztények a vasárnapot. Mindegyik meg tudja okolni, hogy 
miért  ünnepli  azt  a napot,  amelyet  ünnepel.  A lényeg, hogy a naptári  hét 
egyik napját szenteljétek az Istennek. A KŐTÁBLA harmadik parancsa ezt 
kéri tőletek. 

De ez önmagában nem elég! Nem ettől lesz valaki Isten előtt kedves! E 
parancs teljesítésére nem Istennek, hanem nektek van szükségetek. Szüksé-
getek van arra, hogy egy héten legalább egy nap tudjatok kilépni a hétközna-
pok robotjából, és tudjatok többet foglalkozni Velem, Jézussal, lelketekkel és 
a pihenéssel. 

A lényeg nem a napnak névszerinti meghatározásán van. Nem attól le-
szel  kedves  Isten előtt,  hogy ünnepelsz  és  mikor  ünnepelsz,  hanem attól, 
hogy mennyire éled meg, mennyire árasztod ki másokra szíved szeretetét! 
Aki bármely napnak megünneplésére teszi  a hangsúlyt,  az egészen biztos, 
hogy elmegy a lényeg mellett! 

Engem, Jézust, is gyakran vádoltak azzal, hogy megszegem a zsidóknál 
törvényben  előírt  szombat  megünneplését.  Valóban  megszegtem,  valóban 
fontosabbnak tartottam a szeretet cselekedeteit, mint a szombat megülését! 
Ki  is  fejeztem ezekkel  a  szavakkal:  "Az Emberfia  ura  a  szombatnak  is!" 
(Márk 2;27-28)

Tehát ha kereszténynek tudod magadat, akkor a te számodra a pihenő 
nap (szabbat = magyarul: szombat) a vasárnap!

2. Mindenben meg kell változtatnod a gondolkodásodat, ami a szíved 
békéjét veszélyezteti.

3. Őrangyalod feladata az, hogy mélyítse el benned azt a bizonyossá-
got, hogy van örök élet! Ezt annál jobban tudja megvalósítani, minél átéltebb 
Vele a kapcsolatod.
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

3012.
Kérdező: CSALÁDUNK JELENÉRŐL, SAJÁT JÖVŐMRŐL

1. Rendel-e Jézus társat mellém?
2. Miért és meddig él családunk ilyen lehetetlenül?
3. Üzennek-e elhunyt szeretteim valamit?

HANG: "Drága Gyermekem!
Köszönöm, hogy Hozzám fordultál kérdéseiddel. Hozzám, a te Jézu-

sodhoz, aki nemcsak így, médiumomon keresztül, de közvetlenül is tudnék 
érintkezni veled, ha a HANG 1-ben részletesen elmondott párbeszédimával 
kezdenénk el beszélgetni egymással.

Nagyon természetes,  hogy lehetőséget  adok arra,  ami  szíved  vágyát 
jobban Hozzám tudja irányítani. Ha ehhez egy társra van szükséged, akkor 
arra is lehetőséget adok neked! 

Azt viszont tudnod kell, hogy ember embert képtelen boldoggá tenni! 
Minden szellemi lény, így az ember is,  Istenre teremtett  lény, s nyugtalan 
marad mindaddig szívetek, amíg ez az igazság nem foglalja el állapotszerűen 
életetekben a legelső helyet. Családodban is ennek hiányát szenveditek!

Kétségtelen, hogy párban vagy pár nélkül, de mindenképpen kemény 
szabadságharcot kell harcolnia annak, aki az Én, a te Jézusod Lelkének, sze-
retetének irányításához hű akar maradni (2Kor 3;17)!

2. Amíg azt várod, hogy mások körülötted megjavuljanak, addig a csa-
lódások sorozatának teszed ki magadat. Neked azt kell tudomásul venned, 
hogy az istenszeretőknek minden a javára válik, tehát körülményeidnek nem 
a megváltoztatása, hanem tükörként elfogadása teszi lehetővé azt, hogy átala-
kítsd gondolkodásodat. 

Gondolkodás-átalakítás nélkül nincs életátalakítás! Ha nem oka, hanem 
elszenvedője vagy a családi veszekedéseknek, akkor te az Én sorsomból ré-
szesülsz, s ezt inkább vedd kitüntetésnek, mint büntetésnek, mivel Én, a te 
Jézusod, egy örökkévalóságon át részesíteni fogom békémben, örömömben, 
boldogságomban azokat, akik vállalták a Földön azt, hogy ártatlanul része-
sülnek szenvedékeny sorsomban.

Te  ne  megtéríteni  akard  környezetedet,  hanem  önzetlenül  szeretni. 
Hidd el, hogy Istent nagylelkűségben nem lehet felülmúlni!

3. Elhunyt szeretteid drukkolnak érted! Jó sugallatokkal eddig is igye-
keztek segíteni neked, s amennyire erre engedélyt kapnak, továbbra is mellet-
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ted állnak.  De őrangyalodnak pontosan ez a feladata! Ő kimondhatatlanul 
jobban tud téged szeretni, mint volt hozzátartozóid! Kérd gyakran segítségét! 
Tudasd vele, hogy szereted őt, és vele indulj reggelenként utadra.

Őrangyalod nagyon örül, ha segíthet, hisz ezzel az egész teremtett vilá-
got tudja szebbé tenni. Azért kell kérned, mert nagyon tiszteli szabadságodat, 
és bizony, rád van szorulva, hogy segíthessen neked!

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

3013.
Kérdező: SZENTGYÓNÁSRÓL

Milyen gyakran kell gyónni?
HANG: "Drága Gyermekem!

A Római Katolikus Egyház előírja híveinek, hogy bűneit minden esz-
tendőben gyónja meg. Feltétlenül  jó lélektani hatása van annak, ha valaki 
évente legalább egyszer hallja e szavakat egy erre felkent istenszolga szájá-
ból: "Én téged feloldozlak...!"

De ne kössétek össze a szentgyónást a szentáldozással. A kettő között 
még nagyobb különbség van, mint a mosakodás és az étkezés között. A kü-
lönbség olyan, mint a fürdés és az étkezés között. Nyilván nem kell mindig 
megfürödnie annak, aki étkezni akar! Gyónásra tehát csak akkor van szükség 
feltétlenül,  amikor valaki azt  éli meg, hogy egyedül képtelen megtisztítani 
magát.

Azt ajánlom tehát neked, hogy törekedj legalább évente egyszer gyón-
ni, de ha többször is igényled, akkor gyónj többször is.

Tudnod kell,  hogy nem a szertartások által  lesz  valaki  kedves  Isten 
előtt (legfeljebb az emberek előtt). Isten, aki a szíveket nézi, tudja, hogy mi 
lakik az emberben. Minden őszinte bűnbánat csodálatos tisztítást tud végezni 
bennetek! De azért az, aki teheti, évente legalább egyszer végezze el a szent-
gyónását.

Itt meg kell még jegyeznem azt, hogy jelenleg országotokban gyakran 
több lelki fájdalommal jár a szentgyónás bizonyos személyi és egyéb okok 
miatt  (értetlen,  szeretetlen  papok,  lehetetlen  körülmények,  főleg időhiány, 
kapkodás miatt), mint örömmel, ezért legyetek okosak és óvatosak, körülte-
kintők, ha a szentgyónás által mélyülni akartok hitetekben.

Bármikor, ha Hozzám, a te Jézusodhoz, fordulsz, találkozhatsz azzal a 
szívbékével, amely Belőlem árad feléd!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

3014.
Kérdező: EGY SZÉP ÁLOMRÓL

1. Miért félek kérdezni?
2. Álmomban egy csupa fehér környezetben lobogót tartottam.
3. Nostradamus egyik idézetének magyarázatát kérem!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Jogos a benned fellépő szorongás, tartózkodás olyankor, amikor kér-

dések merülnek fel benned. Jogos, mert ma sokan vannak közöttetek olya-
nok, akik szívesen adnak lelki tanácsokat, holott a saját fejükben, szívükben 
sincs rend. Bizony jól meg kell nézned azt a lelki, szellemi táplálékot, amely-
lyel  biztosítani  akarod lelked  fejlődését.  Azt  ajánlom,  hogy inkább fülelj, 
mint kérdezz! Én, a te Jézusod, benned nagyon tudlak segíteni abban, hogy 
helyre tudd tenni a hallottakat.

2. Álmodnak pozitív tartalma az, hogy tudatalatti világod figyelmeztet! 
Arra figyelmeztet,  hogy képviselned kell valamit.  Mit kell képviselned? A 
felnőtté válást!

3. Az említett idézettel kapcsolatban annyit mondhatok, hogy valóban 
nagy lelki változás előtt áll a világ, s e változás nem valósulhat meg benső 
megrendülések, igazi önmagatok felismerése nélkül.

                 Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3015.
Kérdező: AGGÓDOM GYERMEKEMÉRT!

Gyermekem sorsáért aggódom!
HANG: "Drága Gyermekem!

Fiad azért nem akar beszélni veled, mert a magad akaratát akarod érvé-
nyesíteni rajta. Neked nincs jogod mások szabadságát korlátozni! Nekem, Jé-
zusnak, sincs jogom ehhez! Te mégsem gondolhatod magadat Isten fölé.

Drága Gyermekem! Neked ne fiad miatt,  hanem magad miatt legyen 
gondod! Saját szíved békéjét szerezd meg azáltal, hogy szabaddá akarsz vál-
ni fiadtól! Ezt soha nem fogod tudni elérni sem fiad, sem mások javításával! 
Én, Jézus, nem azt mondtam nektek, hogy alakítsátok át körülményeiteket, 
hanem azt, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat (Márk 1;15)!

Hidd el, hogy amint Engem, Jézust, sem az tesz boldoggá vagy boldog-
talanná, hogy ki milyen, hanem az, hogy tele van a szívem szeretettel jók és 
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rosszak iránt egyaránt, úgy ti sem lehettek boldogok vagy boldogtalanok má-
sok miatt! Csak magatok miatt!

Ha azt látod, hogy fiad rossz úton jár, az természetes, hogy fáj neked. 
Nekem is fáj. Ez tehát az Én fájdalmam benned. De ez nem lehet ok arra, 
hogy szíved békéjét elveszítsd. Nagyon okos, ha imádkozol érte, de imád-
kozz azért a leányért is, akiért fiad elhagyta a családját. Soha ne engedd a 
gyűlöletnek legkisebb szikráját se szívedhez férkőzni! Akiben Istentől jövő 
szeretet él, az kivétel nélkül mindenkinek a legjobbat akarja, tehát mindenkit 
szeret. Imáidban tehát e leányra is kérd Isten szerető áldását!

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

3016.
Kérdező: NEM TUDOK DÖNTENI

1. Maradjak jelenlegi utamon? Férjem hasonló helyzetben van.
2. Jézussal álmodtam. Két szegfűt vittem a templomba.
3. Álmomban ki akart menni belőlem a lélek. Kértem, hogy ne!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Munkahelyi problémákra nem adhatok megoldást,  mert az egyben 

felelősség-átvállalás is lenne. Márpedig, mint tudod, értetek és veletek min-
dent, de helyettetek semmit! (Bár van néha kivétel!)

Pontosan azért vagytok szabad szellemi lények, s ezért lehettek boldo-
gok, illetve boldogtalanok saját döntéseitek alapján, mert van, lehet hittől át-
járt józan eszetek, melyet feltétlenül használnotok kell!

Azt egészen biztosan tudnod kell, hogy a szeretni tanítás, és ennek fel-
tétlen feltétele az Általam - a te Jézusod által - elmondott és bemutatott sze-
retés mindenkor és mindenhol kötelez! Ebből egy jottányit sem szabad en-
gedned!

2. A Velem kapcsolatos álmod szívem irántad való szeretetére hívta fel 
a figyelmedet. Ezért is volt az egyik kezem a szívemen, amikor láttál!

3. Mélyülnöd kell annak az igazságnak átélésében, mely szerint az élet-
nek, így a te földi életednek is, Isten az ura, és el kell hinned, hogy Isten job-
ban tudja, mikor szólítson el téged a Földről, mint te. Nagyon egyértelművé 
kell  tenned magadban azt,  hogy mindenki akkor jár legjobban, ha rábízza 
életét és halálát ISTENRE!

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

3017.
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Kérdező: PAPI HIVATÁSOKÉRT IMÁDKOZOM
1. Gyakran csak lélekben vetek keresztet, s így szólok Hozzád.
2. Küldj papokat!
3. Add áldásodat mindannyiunk munkájára!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egyáltalán nem kell gyakran keresztet vetned! Elég reggel egyszer. 

Ez egy köszönés Felém, a te Jézusod felé. Ettől kezdve úgyis Velem vagy 
egész nap!

2. Ne papokért, hanem munkásokért imádkozz! Azért imádkozz, hogy 
minél több és minél jobb munkásom legyen! Apostolokra van szüksége a vi-
lágnak!  Apostolokra,  akik  családban,  munkahelyeken,  hétköznapokban  és 
ünnepeken tanúságot tudnak tenni arról, hogy SZERETET AZ ISTEN! A pa-
pok szertartásai fabatkát sem érnek, ha nem a lényegre, a szeretni tanításra, 
és ennek elmaradhatatlan hátterére, a szeretésre teszitek a hangsúlyt.

Istent nem lehet „levenni a lábáról” szertartásokkal! Isten csak ott, csak 
abban a lélekben tud élni, ahol, amelyikben békét teremthet. Isten békét csak 
annak tud adni, csak annak a szívében tud békét teremteni, aki komolyan el-
határozza, hogy soha nem bánt senkit, hogy mindig megbocsát mindenkinek, 
és segít ott, ahol erre neki lehetőséget adnak. Ez a LÉNYEG! Minden más, a 
szentmise is, csak ESZKÖZ e cél eléréséhez! 

Apostolokra van hát szüksége a világnak, és nem papokra. A kettő na-
gyon nem ugyanaz! Ha lesznek apostolok, akkor majd Én, Jézus, gondosko-
dom arról, hogy azokból kik legyenek papok. De ha nem lesznek apostolok 
közületek egyre többen, akkor semmi szükség a papokra! Nem a papok által 
lesznek az apostolok a Földön, hanem az apostoli lelkületűekből választom 
ki Én, Jézus, azokat, akiket papi feladatokkal bízok meg.

3. Örömmel adom áldásomat rátok! A pénzért történő gyógyításról tud-
nod kell,  hogy amit ingyen kaptatok, azt ingyen kell továbbadnotok. Amit 
pénzért kaptatok, azt pénzért is adhatjátok tovább. Tőlem csak ingyen lehet 
karizmákat kapni. Így az, aki az Én, a te Jézusod nevében pénzért gyógyít, az 
hazudik (Máté 10;8). De aki nem az Én nevemben gyógyít, az nem hazudik, 
ha pénzt kér a gyógyításért. Lehet tehát pénzért gyógyítani, csak nem az Én, a 
te Jézusod nevében!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3018.
Kérdező: KÖZÖSSÉGÜNKRŐL, MAGAMRÓL
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1. Jó az út, amelyet közösségünk jár?
2. Anyámnak jól segítettem a haláltusájában?
3. Fiamért sokat imádkozom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ti az Én, a te Jézusod útját járjátok. Ennek az útnak vannak köny-

nyebb, nehezebb szakaszai, de pontosan azért, mert indító rugója a szeretet, 
célja pedig a szeretni tanítás, ez az az ÚT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam 
Magamat!

Fontos, hogy közösségetek tagjai ne feledkezzenek meg a rendszeres 
"pályamódosításról" az esti imáikban!

2. Te megtetted azt, amit meg kellett tenned. Ez a lényeg! Bármit tesz-
tek, elsősorban ne a következményekre figyeljetek, hanem a FORRÁSRA!

3. Fiaddal kapcsolatban kétségtelen, hogy sokat kell imádkoznod. De 
fontos  az is  hogy ne csak sokat  imádkozz,  hanem JÓL imádkozz!  Akkor 
imádkozol jól, ha nem Rajtam, nem az Istenen akarsz változtatni, hanem ma-
gadon és fiadon! 

Magadon akkor tudsz változtatni imáid által, ha megérteted magaddal 
azt, hogy fiadtól is szabaddá kell válnod lélekben. Tehát fiaddal kapcsolatban 
is meg kell tanulnod azt, hogy elsősorban ne személyben, hanem feladatban 
gondolkodj. Ne az legyen hát a legfőbb szempont, hogy ő a te fiad, hanem 
az, hogy amit tenned kell az ő érdekében, azt Értem kell tenned. Így fogsz rá-
látni arra a feladatra, amelyet az ő érdekében tenned kell.

Fiadon akkor tudsz változtatni imáddal, ha kitisztul benned egy helyes 
látás. Soha nem szabad „bűnrészességet” vállalnod fiaddal azért, mert fiad. 
Csak olyan anyagi és erkölcsi támogatást kaphat tőled, amely Hozzám, Jé-
zushoz, segíti őt közelebb, s nem olyat, ami esetleg barátaihoz kapcsolja őt 
jobban, akiknek vajmi kevés közük van Hozzám.

Légy hát okos és megfontolt, nehogy a bódultságban segítsd őt előre!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
3019.
Kérdező: NAGYON SZERETEM JÉZUST!

Szerelmeslevél Jézusnak!
HANG: "Drága Gyermekem!

A Nekem, a te Jézusodnak, írt szerelmesleveledre válaszolva arra kér-
lek, menj el Sükösdre az egyik pénteken, és végy át lélekben egy kicsit abból 
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a szenvedésemből, amelyet az ottani leányom átél, amíg este a keresztutamat 
járja. Ő már nagyon vágyik erre!

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

3020.
Kérdező: VAN BŰNEIMRE BOCSÁNAT?

1. Egyházilag nem esküdhetek templomban.
2. Bűneimre hogyan kaphatok bocsánatot?
3. Nagyon szeretnék gyónni, áldozni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  A te  első házasságod semmiképpen sem volt  érvényes!  Nemcsak 

azért,  mert  te lelked mélyén nem örök érvényűnek élted meg, de azért  is, 
mert társad későbbi elmeállapota igazolta ezt.

Sajnos, az egyházi jogrend nem személyekben, hanem paragrafusokban 
gondolkodik, s így nála az idő nem számít!

A mostani házasságodban légy hű, s e házasságodat megáldja az Én, a 
te Jézusod szerető szíve! Isten országában nincs jog! Isten országa az áldoza-
tot is vállalni képes szeretet országa. Ezt kell most átélned, s nem szabad 
amiatt keseregned, ami már elmúlt!

2. Bűneidre megbocsátást gyónás nélkül is tudok adni. Nekem, Jézus-
nak, nincs megkötve a kezem különböző paragrafusokkal, mint a papoknak. 
Hidd már el, hogy Számomra öröm benned élni!

Minden bűn szeretetlenség!  Ha megbánod szeretetlenségeidet,  akkor 
felragyog benned az Én, a te Jézusod békét sugárzó Napja! De ezt el kell hin-
ned! Én, Jézus, ezt nem hihetem el helyetted!

3. Nyugodtan mehetsz áldozni ott, ahol nem okozol ezzel botrányt! Te-
hát ott, ahol nem tudnak első házasságodról, illetve ahol tudnak annak folya-
matban lévő érvénytelenítéséről.

A legdöntőbb azonban sem a gyónás, sem az áldozás, hanem a Velem, 
Jézussal,  történő  foglalkozásod.  A  legfontosabb  az,  hogy Engem,  Jézust, 
egyre jobban megismerj,  egyre odaadottabban szeress,  és embertársaidnak 
csak azt akard, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek mások! Ennél fonto-
sabb nincs! Millió gyónás, millió áldozás sem ér semmit, ha ez hiányzik. De 
ha ez megvan, akkor Én, Jézus, benned élek, s akiben benne élek, abban a 
Mennyország, az Én békém, van jelen. Hozzám, Jézushoz, tartozni elsősor-
ban nem szertartás, hanem magatartás kérdése!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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*******************************************************
3021.
Kérdező: LEÁNYOMNAK SEMMI SEM SIKERÜL

Leányomat sorozatos kudarcok érik. Miért?
HANG: "Drága Gyermekem!

Gyermeked maga választotta  a maga sorsvonalát  azért,  hogy a rajta 
lévő görcsöket, mint adósságokat lerója földi életében.

Egy közismert magyar sportoló ezt mondta: "Nem a győzelem a fontos, 
hanem az, hogy megtettem-e érte mindent." Ennek az embernek tökéletesen 
igaza volt! Amíg valaki a következményekre nagyobb hangsúlyt tesz, mint a 
FORRÁSRA, addig állandóan kiteszi magát fölösleges csalódásoknak.

Szólnom kell  arról,  hogy még mindig nem tanultál  eleget az élettől! 
Még mindig úgy gondolod, hogy túl fontos vagy leányod életében. Még min-
dig nem tanultál meg vele kapcsolatban is feladatokban gondolkodni. Még 
mindig kudarcnak éled meg azt, aminek csak evilági értelemben van köze a 
kudarchoz,  de  semmi  köze  sincs  ahhoz  a  boldogsághoz,  amire  teremtve 
vagytok!

Drága Gyermekem! De sokat kell még fejlődnötök a gondolkodás-át-
alakításban ahhoz, hogy át tudjátok venni Tőlem azt a szívbékét, amelyet a 
világ soha meg nem adhat, de el sem veheti azoktól, akiknek átadhattam!

Neked is, férjednek is, leányodnak is ki kell egyenlítenetek karmikus 
adósságaitokat, hogy abban a világban, ahol már nincs "mikor", tehát nincs 
földi értelemben vett idő, zavartalanul élvezni tudjátok a világ kezdete előtt 
már nektek elkészített boldogság-ország örömét!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3022.
Kérdező: BARÁTSÁGRÓL, ÖRÖK ÉLETRŐL

1. Negyvenévi barátság után eltávozott a barátnőm.
2. Áldd meg szeretteimet!
3. Fogadd el szívem szeretetét!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Barátságotok nem szakadt meg azzal, hogy ő átlépte az örökkévaló-

ság kapuját. Sőt! Ezzel közelebb került hozzád! Igen, mert ti, akik a tér és 
idő korlátait képtelenek vagytok lebontani, a mulandó földi élet után olyan 
lehetőségeket kaptok, amiről nem is álmodtok!
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Barátnődnek is van még törleszteni valója, de ez nemcsak nem zárja ki, 
hanem egyenesen igényli a te érte mondott szívből jövő imáidat. Higgy ab-
ban, hogy van örök barátság! Igen. A Szentlélek, aki a kapcsolatok Lelke, 
soha véget nem érő módon fűzi össze szeretetben azokat, akik erre Neki le-
hetőséget adnak.

A mennyek országának kétségtelen a legnagyobb örömforrása az, hogy 
Velem,  Jézussal,  élő,  megtapasztalható  kapcsolatban lehettek.  De a másik 
örömforrás sem elhanyagolható. Ez pedig pontosan az, hogy egymásnak is 
örömforrásai vagytok. Az igazi barátság éppen ezért SZENT!

2. Amíg hálaimával, másokért mondott könyörgéssel ápolod szívedben 
a szeretetet, addig mindig bizonyos lehetsz abban, hogy a szeretetet-ország 
polgára vagy! Ennek természetes következménye az, hogy nincs meg nem 
hallgatott imád!

3. Amire te kérsz Engem, Jézust, arra kérlek Én is téged. Fogadd el szí-
vem szeretetét. Vigyázz Rám, hogy vigyázni tudjak rád!

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

3023.
Kérdező: HOGYAN SZABADULHATNÉK MEG  AZ ALKOHOLTÓL?
      Nem tudunk megszabadulni társammal  az alkoholproblémánktól.
HANG: "Kedves Barátom!

Hidd el, hogy ÉN, Jézus, diktálom számotokra a következő sorokat! 
Nagyon jól látod, hogy mi a feladatod, és azt is, hogy meddig tart az 

erőtök. Ez már egy nagyon jó alap arra, hogy ne legyetek reményt vesztettek! 
Nagyon jó alap arra, hogy ne csak higgyétek, de meg is tapasztaljátok ezt az 
igazságot: Az Én erőm, a ti erőtök is!

Megadok egy címet. Halász Endre ; 2111. Szada ; R.K. Plébánia. Ha 
valóban meg akartok  szabadulni  káros  szenvedélyetektől,  akkor  írj  erre  a 
címre. Bennem, a te Jézusodban, nem csalódhatsz! A nevem magyarra fordít-
va így hangzik: Isten, a Szabadító.

Nagyon szeretlek benneteket! Bízzatok, Én legyőztem a világot! Tehát 
ti, ha akartok, a Győztes oldalára állhattok.

Leveledben csak azt kell megírnod, hogy szeretnétek megszabadulni az 
alkoholtól. A többit bízzátok Halász Endrére, akinek Én, Jézus, rendre meg-
adom azokat az eszközöket, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy szabaddá 
tegyen benneteket!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
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*******************************************************
3024.
Kérdező:  HOL  VAN  A  SZABADSÁG  ÉS  A  BŰNRÉSZESSÉG 
HATÁRA?

1. Nagyfiammal vívom harcomat.
2. Hallucináltam, vagy mi történt velem?
3. Átadom magam Neked, Jézusom!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban fontos, hogy lásd, hol az a határ, amelyet ha átlépsz, akkor 

már nem segítője, hanem bűnrészese vagy fiadnak.
Szellemi szinten soha nem szabad tévedésben hagynod fiadat arra vo-

natkozóan, hogy te mit tartasz jónak, és mit nem. Abba soha nem szabad be-
lemenned, hogy valaha is rád hivatkozva mentegethesse magát Isten előtt!

Anyagi vonatkozásban pedig csak akkor szabad őt segítened, ha egyér-
telmű előtted, hogy e segítés Hozzám juttatja őt közelebb, és nem azokhoz a 
barátaihoz, akiknek vajmi kevés közük van Hozzám!

Mindenképpen törekedned kell arra, hogy szabaddá válj fiadtól! Helye-
sen szeretni, tehát építően segíteni másokon csak az tud, aki bensőleg szabad 
attól, akin segíteni akar. Amíg valaki személyekben gondolkodik, és nem a 
Szentlélektől kapott feladatokban, addig sem önmagának, sem másnak nem 
tud segíteni a lelki fejlődésben.

Kérd a Bölcsesség Lelkét,  és  harcold tovább azt  a szabadságharcot, 
amely mindkettőtök lelkét közelebb hozhatja Hozzám!

2. Hallucináltál! Ez arra volt jó, hogy felismerd magadban gyengesége-
det. A szeretetnek nem a gyűlölet az ellentéte, hanem a félelem! Igen. A sze-
retet dinamizmusával a félelem lebénító hatása áll szemben! Az a félelem, 
amely eluralkodott rajtad, azt mutatja, hogy még dolgoznod kell azon a sze-
reteten, amely Velem teljesen EGGYÉ képes kovácsolni téged.

3. Én, Jézus, is naponta át akarom adni Magamat neked! Jó, ha min-
dennap reggel átadod magad Nekem. Ez legyen a reggeli imád SZÍVE!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3025.
Kérdező: EGY JÉZUSI GYÜLEKEZETRŐL

1. A 'Jézus Krisztus Szeretet' gyülekezete kedves Jézusnak?
2. Szeretnénk egyre jobban megismerni Jézust!

HANG: "Drága Gyermekem! 
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1.Minden olyan gyülekezet,  ahol az  Én nevemben jönnek össze En-
gem, Jézust, szerető emberek, nagyon tetszik Nekem, bármilyen nevet is ad-
nak maguknak.

Akkor jöttök össze az Én nevemben, ha elsősorban nem tanítani akar-
játok egymást, hanem tanulni akartok egymástól. Azért fontos ezt megtartani, 
mert ott, ahol nem tesznek nagy hangsúlyt a szolgálat szellemére, tehát a má-
siktól tanulásra, ott  előbb-utóbb felüti  fejét  az uralkodás szelleme, tehát a 
másikat kioktatás, s ez már nem az Én világom!

2. Engem tanulni az evangéliumaimból lehet a legjobban. Van a ti or-
szágotokban egy könyv, a KERESSÉTEK AZ ISTEN ORSZÁGÁT (KIO). E 
könyv a legtisztábban tárja elétek az Én életemet, tanításomat. (Megrendel-
hető: Bulányi György 1122 Budapest, Városmajor u. 47/b. 2.e. 3.). Van en-
nek a négy kötetes műnek egy tömör foglalata is. Ez egy középiskolás hittan-
könyv. Címe: "Merre menjek?" Ez szintén megrendelhető az említett címen.

Én, Jézus, mindent átadtam nektek, amit az Atyámtól közvetlenül kap-
tam. Kétezer évvel ezelőtt még lett volna sok mondanivalóm ugyan, amelyet 
csak magjában adtam át, de ezek kifejtett tartalmát akkor még nem tudtátok 
volna elviselni. Csak olyan tanítást fogadjatok el, amely legalább magjában 
megtalálható  az  evangéliumaimban.  Szó  sem lehet  új  evangéliumról!  Szó 
sem lehet arról, hogy bárminek is az ellenkezőjét mondanám ma annak, amit 
kétezer évvel ezelőtt mondtam! 

Ne fogadjatok el  senkit  tanítótoknak magán-kinyilatkoztatás  alapján! 
Egy a ti  tanítótok: a KRISZTUS! Mert jönnek hamis krisztusok és hamis 
próféták, s ha lehet, még a választottakat is megpróbálják tévedésekbe vinni. 
Ti maradjatok az evangéliumaimban rátok hagyományozott tanításom tala-
ján! Ha ezt teszitek, akkor feltétlenül nyugalmat találtok lelketeknek akkor 
is, ha emiatt üldöztetés, gúny, bántás is ér titeket.

Aki állhatatos marad mindvégig, az hamarosan meglátja dicsőségemet!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
3026.
Kérdező: MIÉRT KÍNOZZÁK AZ ÁLLATOKAT?

Nem tudok belenyugodni az állatok szenvedéseibe.
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon megértem, hogy irtózol a kegyetlenkedéstől. De azért nem sza-
bad az állatot egy szintre hoznod az Isten képére teremtett emberrel. Mind-
annyian azért kaptátok az eszeteket, hogy azt megfelelően használjátok. Az 
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ösztöneiteken, érzelmeiteken meg kell tanulnotok megfelelő módon uralkod-
ni. Ezek azért vannak, hogy uralkodván rajtuk segítsenek benneteket azon az 
úton, amelyet értelmetek is helyesnek ítélt. Tehát ne az érzelem uralkodjék 
az értelmen,  hanem fordítva! Az értelem uralkodjék az érzelmeken!  Igen, 
mert aki uralkodni tud érzelmi világán, azt az ösztönvilága nagyon tudja se-
gíteni az értelmével jónak látott cél elérésében.

Él a növény, él az állat. Mindegyikben működik a faj- és önfenntartó 
életelv. Ilyen értelemben a kettő között csupán az a különbség, hogy az egyik 
tudja változtatni a helyét, a másik nem. 

Mindenki természetesnek tartja azt,  hogy a marha lelegeli  a füvet, a 
vércse széttépi a verebet, a kiscsirkét, a macska megkínozza, majd megeszi 
az egeret. Sőt azt  is természetesnek tartja mindenki,  hogy lélegzetvételkor 
rengeteg apró állatot lélegezzen be, amelyek ezután elpusztulnak. Ha enged-
néd, hogy értelmedet saját logikád, tehát a kegyetlenkedéstől irtózó érzelem-
világod irányítsa, akkor azt sem szabadna megengedned, hogy egy marha le-
legelje a füvet, hogy a cica megkínozza az egeret. De még azt sem engednéd 
meg, hogy te vagy bárki lélegzetet vegyen, pontosan azért, mert így élő álla-
tok ezreit, százezreit pusztítja el könyörtelenül!

Az állat nem erkölcsi lény! Ezt te is nagyon jól tudod! A leggonoszabb 
gyilkost is védi a kutyája a legjobb emberrel szemben is, akár úgy is, hogy 
képes a világ legjobb emberét is halálra marni, ha ösztönei ezt így kívánják 
tőle! Még véletlenül sem áll az állat a mellé, aki ezt értelemszerűen megérde-
melné! Nem, mert képtelen dönteni jó és rossz között! Éppen ezért az álta-
lunk helytelen magatartását nem is lehet neki megmagyarázni. Minden állat 
ösztönlény. Ezért az állatnak nincs örök élete! Abban a pillanatban, amikor 
ösztönvilága felbomlik,  értelmetlenné  válik  a  léte  tovább.  Az ember  nem 
csupán ösztönlény,  bár  vannak ösztönei.  Ilyen ösztön  a  kegyetlenkedéstől 
való irtózás is.

Valóban megérett a pusztulásra az a világotok, ahol értelmes emberek 
az ember alatti világ miatt vannak gondban, ahelyett, hogy az embertársaik, 
sőt ellenségeik szeretésével foglalkoznának. Amikor kutyák ártatlan gyerme-
keket marnak halára, amikor patkányok felélik az éhező emberek ételét, ami-
kor a különböző legyek és poloskák, tetűk és szúnyogok a legborzalmasabb 
emberi betegségeket okozzák nektek, akkor valóban megkérdezik az ég an-
gyalai: Emberek! Mire és hogyan használjátok a józan eszeteket? Az ösztö-
neitek vagy a józan értelem irányít benneteket?
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Drága Gyermekem! Fáj a szívemnek, hogy te még az Én kereszthalá-
lom megelevenítését, a szentmisét is képes vagy félretenni, mert értelmetlen 
állatok negatív érzelmi életét hatni engeded saját érzelmeidre úgy, hogy ezek 
irányítsanak, és ne a hittől átjárt józan ész!

Ha volna lehetőséged, valóban jót tenne neked, ha legalább egy időre 
elmennél egy olyan vadonba, ahol megtapasztalhatnád az állatok farkastörvé-
nyét. Akkor talán elmenne a kedved attól, hogy sajnáld őket.

Persze, Én, Jézus, akkor is szeretlek téged és minden szellemi lényt, te-
hát minden embert,  ha te vagy bárki más a poloskákat, tetűket, stb. állatokat 
jobban szereti, mint Engem. Tehát, ha nem a hittől átjárt józan ész, hanem az 
érzelem, a különböző ösztönök, irányítanak benneteket. De az biztos, hogy 
ilyen életfelfogással soha, ismétlem, soha, sem te, sem más nem lehet bol-
dog! 

A Mennyországban nincsenek állatimádók, sem állatszeretők. Nem is 
lehetnek,  mert  a  Mennyországban  nincsenek  állatok!  A  Mennyországban 
csak angyalok, embert szeretők és Istent imádók vannak. Ez akkor is igaz, ha 
ezzel nem tudtok egyetérteni!

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

3027.
Kérdező: ANGYALRÓL, ÖRDÖGRŐL, ÖNGYILKOSOKRÓL

1. Szeretnék őrangyalommal találkozni!
2. Meddig fog az ördög uralkodni a páromon?
3. Helyes-e öngyilkosokért imádkozni?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nemcsak lehetséges, hanem egyenesen szükséges találkoznod őran-

gyaloddal. Ő mindig veled van, de a valós találkozás csak akkor jöhet létre, 
ha nemcsak ő, hanem te is akarod. Fontosnak tartom számodra, hogy minden 
reggel vele indulj utadra, és napközben is kérd őt, hogy irányítson, vezessen 
téged. 

Teljesen mindegy, hogy hogyan szólítod. Előtte világos a szándékod, 
tehát tudja, hogy mikor fordulsz feléje.

2. Párodon az ördög addig fog uralkodni, ameddig párod ezt akarja. Az 
ördög mindenkin csak addig uralkodhat, ameddig engedik neki. Rajtam, Jé-
zuson, egy pillanatra sem tudott uralkodni. Bennem nem volt semmi olyan, 
amire rátapadhatott volna (János 8;46)!
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3. Imádkozni minden szellemi lényért helyes! Ez azért van így, mert ha 
valakiért imádkoztok, és az visszautasítja imáitok hatékonyságát, akkor imá-
tok visszaszáll rátok.

Ti  nem látjátok,  nem ismeritek  annyira  tisztán  a  szellemi  lényeket, 
mint  Én, Jézus.  Én,  Jézus,  ezért  mondhattam egyesekről,  hogy értük nem 
imádkozom (János 17;9). De ti nem mondhatjátok senkiről, hogy nem érde-
mes értük imádkozni!

Különben is, az önfenntartás ösztöne olyan erős bennetek, hogy ha ez 
megbomlik, az általában jelzi azt is, hogy előbb már megbomlott az értelme 
is annak, aki öngyilkosságba menekült. A gyávaságnak ez a foka józan érte-
lemmel nem viselhető el szinte soha!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

3028.
Kérdező: FURCSA LETT AZ ÉLETEM

A velem történő furcsa dolgok miért vannak?
HANG: "Kedves Barátom!

Mint tudod, a szellemvilág nagyon is létező valóság! Ennek a szellem-
világnak bennetek is van tere, főleg a tudattalanotokban.

Két dolog nagyon fontos azoknak az életében,  akik azt  tapasztalják, 
hogy rendkívüli adottságok kezdenek működni bennük.

Az egyik az, hogy nagyon tiszta legyen a szándék! A nem személyválo-
gató, de szerepeket kiosztó Isten mérlegén döntő az, hogy kit milyen szándék 
vezérel! A másik a nyitottság a jobb irányában! Ha valaki lát valami jobbat, 
mint eddig látott, akkor abban az irányban kell megtalálnia méltó helyét.

Te fölfedezted magadban azt, hogy bizonyos erők hatása alatt segíteni 
tudsz embertársaidon. Ez szép és jó mindaddig, amíg az örök értékek vannak 
célként előtted, és ezeket az értékeket állítod azok elé is, akik segítséget vár-
nak tőled.

Az egészség fabatkát sem ér, ha a kárhozat felé menetel valaki, és a be-
tegség a legnagyobb kegyelmek kegyelme, ha Hozzám, Jézushoz, közelebb 
juthat általa valaki. Sőt! Szinte törvényszerű, hogy nem a testi egészség által 
kerülnek Hozzám közelebb az emberek, hanem a bajaik, betegségeik által! 
Még a legkáromkodósabb emberek is 'jajistenemeznek', ha bajban vannak, és 
még a leghithűségesebb embereknek is nagy nehézségbe kerül helytállni, ha 
nagyon jól megy a soruk!
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Számodra sem lehet fontosabb életedben, mint az, hogy Engem, Jézust, 
egyre jobban megismerj, és másokkal is megismertess, egyre jobban megsze-
ress, és másokkal is megszerettess, és ennek a törekvésnek a jegyében bízz 
abban, hogy elnyered az üdvösséget.
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
3029.
Kérdező: SOKAT FOGLALKOZTAT A HALÁL GONDOLATA

Miért gondolok annyit a halálra?
HANG: "Kedves Barátom!

Az nagyon jó, ha gyakran gondolsz a halálra. Az ilyen sugallat nem jö-
het rossz irányból! Bár mindenki úgy hajtaná este álomra a fejét, hogy egyál-
talán nem biztos számára a reggeli felébredés!

Van a Földön olyan szerzetesrend, ahol így köszöntik egymást a rend-
tagok: "Emlékezz a halálra!" Ezek az emberek egyáltalán nem savanyú képű 
emberek. Tele vannak életvidámsággal. 

Igen! Egész földi életetek egy haldoklás! Csak a földi élet után követ-
kezik annak az életnek kibontakozása, amely megérdemli az ÉLET nevet!

Ne bánkódj hát, ha gyakran sugallja feléd a szellemvilág a halál gondo-
latát! Ne bánkódj, hanem tedd fel minden döntésed előtt e kérdést magadnak: 
„Mi ez az örökkévalósághoz képest?”

Te nem a mulandóságnak,  hanem az  örökkévalóságnak a  gyermeke 
vagy! 

                 Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3030.
Kérdező: NEM ÉRTEM AZ ESEMÉNYEKET

Furcsa dolgok történnek velem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Érzékeny idegrendszered következtében átjárhatóbb nálad az a „határ”, 
amely más dimenziók valóságától elkülönít benneteket.

Félned nem kell! Más dimenziók „lényei” csak egyesekkel és nagyon 
szigorúan meghatározott  feltételek  mellett  kerülhetnek  általatok  is  megta-
pasztalható kapcsolatba veletek. Ezek közé az "egyesek" közé tartozol te is. 
Ez nem kitüntetés, hanem egy olyan készség, amelyre a  nagy egésznek     van 
szüksége.
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Éppen azért, mert nem közvetlenül a te lelked fejlődése érdekében kap-
tad e készséget, nem is kell különösebben törődnöd vele. Ez tőled függetle-
nül működik, tehát nem felelsz érte.

A te feladatod az, hogy megfelelj azoknak a követelményeknek, ame-
lyekért felelős vagy. Tehát napra kész állapotban kell vállalnod szíved szere-
tetének bölcs  kimutatását,  hogy így mások  is  kedvet  kapjanak tőled  arra, 
hogy életükben a szívbékére tegyék a hangsúlyt.

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

3031.
Kérdező: MI AZ OKA BETEGSÉGEMENK?

Miért kaptam betegségemet?
HANG: "Drága Gyermekem!

A földi ember élete nem a földi születéssel kezdődik. Volt már neked 
is előző életed, amelyben bár sok kegyelemben részesültél, és sok jót is tettél, 
de volt sok olyan utad, amely gyakran elvette idődet attól, hogy másokon se-
gíts. Tehát saját pillanatnyi kedvtelésedet kerested, s most, ebben az életed-
ben ki kell fizetned, le kell rónod azoknak a hiábavaló utaknak adóját, amely 
felhalmozódott egykor.

A lábfájásaid és az ezzel járó gyötrelmeid által tudod kiegyenlíteni elő-
ző életed számláját, ha türelemmel és békével vállalod ezeket.

Minden szeretetnek előbb-utóbb igazságban kell megnyilvánulnia. Ez 
örök törvény! Ha szeretetből és szeretettel vállalod életed keresztjét, akkor e 
kereszt  súlya gyengül,  teherbíró képességed pedig erősödni  fog.  Gyengül, 
mert ebben az esetben a te keresztedet is hordozza az Én keresztem, te pedig 
erősödsz, mert az Én erőm a te erőddé is válik.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

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

3032.
Kérdező: GONDBAN VAGYOK ANYÁMMAL

1. Édesanyámmal nem értjük meg egymást.
2. Költözzem össze barátommal?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kétségtelen, hogy meg kell harcolnod szabadságharcodat édesanyád-

dal. A vérségi kötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék a földi életben. Igen 
gyakran e kötelék rablánccá fajul, és csak radikális szakítással lehet leoldód-
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ni róla. Még Nekem, Jézusnak, is meg kellett tagadnom Édesanyámat, hogy e 
kötelék megszűntét tudomására hozzam (Márk 3;33). Pedig Édesanyám nem 
volt akárki! Óriási lelki intelligenciát kell elérnie egy anyának, hogy felis-
merje, meddig mehet el, meddig szólhat bele gyermeke életébe! Ezt a szintet 
nagyon kevés anya éri el! Éppen ezért nem szabad szívre venned azokat a 
dorgáló szavakat, amelyekkel minden felelősséget rád akar hárítani!

Te őt nem tudod megnevelni, tehát okosnak és óvatosnak kell lenned 
vele szemben! Naponta kell  kérned a bölcsesség Lelkét ahhoz, hogy okos 
tudj maradni. Sem az egyértelmű ellenállás, sem az őszinte nyitottság nem 
vezet eredményre. Kérd a saját és kérd az ő őrangyalát is, hogy legyenek se-
gítségedre. Arról légy meggyőződve, hogy Én, Jézus, még akkor sem hagylak 
el, ha te elfordulsz Tőlem. Ilyenkor csupán arról lehet szó, hogy nem tudok 
segíteni neked.

2. Ha összeköltözöl barátoddal, akkor elfordultál Tőlem. Akkor telje-
sen magadat kell hibáztatnod a következmények miatt. Akkor nem tudok se-
gíteni rajtad! Akkor te szakítottad meg a kapcsolatot Velem, Jézussal, és nem 
anyád. Bár soha ne történne ez meg!
    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL"!

*******************************************************
3033.
Kérdező: KILÁTÁSTALAN A HELYZETEM!

Nagyon elkeseredett vagyok!
HANG: "Drága Gyermekem!

Jelenleg úgy látod, amint visszatekintesz életedre, hogy csupa kudarc 
van mögötted. Ez így is van! Mindenkinek olyan az élete, amilyennek látja, 
annak ellenére, hogy az élet nem olyan, amilyennek látjátok! Nem, mert az 
élet Én, Jézus, vagyok! Pontosan azért kezdtem nyilvános működésemet ez-
zel a mondattal: "Alakítsátok át gondolkodásotokat" (Márk 1;15), mert bár 
mindenkinek olyan az élete a maga számára, amilyennek látja, de amilyen-
nek látja, az objektíven, tehát valójában nem olyan!

Szinte  egész életeteket  arra kellene felhasználnotok,  hogy rálássatok 
arra a megmásíthatatlan igazságra, mely szerint Isten boldogító módon van 
bennetek! Addig viszont, amíg a boldogságot összekeveritek a bódultsággal, 
tehát amíg az örök értékek utáni vágyat a mulandó értékek után gondoljátok 
kialakítani magatokban, amíg tehát kívülről indultok el befelé és nem belül-
ről kifelé,  addig annyi mintha nem is mondtam volna el a Máté 6;25-től 34-
ig leírtakat. 
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Pedig ezeket elmondtam, és éppen azért mondtam el, hogy kedvet kap-
jatok a Máté 11;28-29 megvalósítására. Valójában egyedül csak Én, Jézus, 
tudok békét teremteni bennetek! 

Ennek viszont feltétlen feltétele, hogy álljatok szóba az Isten országá-
nak keresésével és az Én igám vállalásával!  Ezek nélkül  senki nem tudja 
megtalálni azt az ÉLETET, amellyel egykor és most is azonosítottam és azo-
nosítom Magamat (János 14;5)!

Drága Gyermekem! Hidd el, Rajtam nem múlik semmi! Hidd el, a te 
boldogságodat tekintve másokon sem múlik semmi! Azt a benső szívbékét, 
ami a Földön elérhető boldogság másik neve, senki másnál nem találhatod 
meg, csak magadnál! Ha nem így lenne, akkor az Istent semmiképpen sem 
lehetne JÓ Istennek nevezni! Márpedig Ő maga a JÓSÁG!

Ha valaki úgy gondolja, hogy van Gondviselője, s mégis van gondja, 
az vagy nem tudja, mit beszél, vagy nem hiszi el, amit mond! Tehát vagy 
nincs valami rendben nála nyaktól fölfelé, vagy nincs nyitva a szívének a 
szeme, ami nem más, mint a HIT!

Hiába jártál  bármilyen gyülekezetbe,  ha te  magad nem indultál  el  a 
gondolkodás-átalakítás útján, akkor előbb-utóbb úgyis falnak ütközöl! Nem-
csak egy kupica pálinkának, a boldogságnak is ára van! Ezt az árat senki nem 
képes más helyett kifizetni. Még maga az Isten sem! Ez az ár a gondolkodás-
átalakítás. Hogy megy ez? Elmondom.

Minden reggel úgy kell elindulnod utadra, hogy veled csak jó történhet. 
Ez nagyon természetes,  mivel  te  Istent  szerető vagy, s  az  istenszeretőnek 
minden javára válik. Ez teljesen logikus! Ha nem így lenne, akkor lenne va-
laki az Isten fölött, tehát abban kellene hinned, s akkor ismét csak ott lennél, 
hogy neked minden csak javadra válhat.

Napközben bármi történhet veled, te csak azt kérdezheted: „Ez miért jó 
nekem?” (mármint neked). Gondolkodás-átalakításnak éppen azt a szellemi 
tevékenységet kell értenetek, amely által valamiképpen kitalálod, hogy miért 
jó az neked, ha nincs pénzed, ha hideg a szobád, ha utál a szomszéd, ha elha-
gyott a férjed, ha magányosnak érzed magadat, ha.....stb. Hát ez a boldogság 
útja. Más nincs! Minden más csak menekülés, bódultság. Ez az egyetlen, ami 
szembesülés, és ennek a gyümölcse a benső béke.

Törekedj hálaadó, dicsőítő imákra. Tudj azért is hálát adni, amit nem 
élsz meg jónak az életedben. Ne azért adj hálát, mert nem jó, hanem azért, 
mert bár nem látod, miért jó, de hiszed, hogy jó számodra, ha egyszer Isten 
édes gyermeke vagy!
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Nincs büntető Isten! A te életed sem a jelenlegi földi születéseddel kez-
dődött! Neked is vannak karmikus adósságaid, amelyekről nyugodtan mond-
hatod, hogy hál' Isten, ebben a rövid kis földi életben már letörlesztheted! 
Igen, mert  a szeretetnek  igazságban,  az  igazságnak pedig szeretetben kell 
megnyilvánulnia!

Te az örök élet gyermeke vagy! Ez nem ópium! Ennél nagyobb realitás 
nem sok van életedben!

Drága Gyermekem! Az Isten boldogító kegyelme mindenkinek az éle-
tében csak abban az irányban tud hatni, amelyben nyitott az értelme! Ezért 
olyan fontos mindaz, amit eddig leírtam!

Kimondhatatlanul szeretlek! Nem vagy bábu! Érted és veled mindenre 
képes  vagyok,  de  helyetted  nem tudom sem átalakítani  gondolkodásodat, 
sem megélni boldogító módon életed, bármennyire is boldogító módon va-
gyok benned (János 14;23)!

Megáldalak a BIZALOM és az ERŐ LELKÉVEL!"
******************************************************

3034.
Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK

1. Vágóhídon dolgozom. Hagyjam ott?
2. Nagyon félénk vagyok.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha értelmed úgy látja jónak, hogy jelen munkahelyed "kifizetődő", 

akkor ne hallgass az érzelmeidre, hanem hallgass az eszedre! Bár óriási ha-
tást tud tenni mindenkire az érzelemvilág, de ez mégsem tartozik a lényeg-
hez. Nem az a legfontosabb, hogy valahol jól érezd magadat, hanem az, tudd 
megtenni azt, ami munkahelyeden a követelmény.

2. Ami pedig a félénkséget illeti, hát ezt a karmikus gubancot előbb-u-
tóbb le fogod oldani magadról annyira, amennyire ez szükséges. A bőrödből 
nem bújhatsz ki. Azért bújtál bele, hogy ott maradj egész földi életed folya-
mán! Természetedet tehát nem változtathatod meg, de ez így van jól! 

Soha nem kell arra törekedned, hogy beszélgetést kezdeményezz. Vála-
szolnod pedig úgy kell, ahogy éppen képes vagy. Nem szégyen az, ha valaki 
nem bőbeszédű! Az sem, ha valaki nem tud választékosan beszélni. Te nem 
attól vagy értékes vagy értéktelen, hogy mit gondolnak rólad! Az emberekkel 
kapcsolatos hiúsági komplexusod nem más, mint egy olyan karmikus adós-
ság-törlesztés, amelynek gyökerei előző életedre nyúlnak vissza. Túl bőbe-
szédű voltál, túl gyorsan és keményen letorkoltál másokat, s most ennek az 
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árát kell  megfizetned. Ez nem baj, csak pillanatnyilag kellemetlen.  De hát 
nincs olyan ember a világon, akinek az életében minden kellemes. Neked ez 
a kavics van a cipődben, másoknak más. De a Földön „kavics” nélküli cipő 
nem létezik!

Örülj annak, hogy olyan vagy, amilyen! Hidd el, ez a legjobb gyógy-
mód arra, hogy természetesen tudj viselkedni. 

Pontosan azért tűnsz természetellenesnek, mert másnak akarsz mutat-
kozni, mint amilyen vagy! A "nagy egész" szempontjából éppen a legmegfe-
lelőbb vagy! Ha mások nem így látják, az az ő bajuk, nem a tiéd! Akkor a lá-
tásukban van a baj, és nem benned! Te ne akard látásukat megváltoztatni! 
Aki valóban normális a környezetedben, annak nem bántja a szemét a te szo-
rongó magatartásod. Aki pedig nem normális, annak véleményével, ha nor-
mális akarsz maradni, nem kell törődnöd!

Nem kell  neked semmiféle különleges gyakorlatokat végezned azért, 
hogy más légy! Maradj olyannak, amilyen vagy! Én, Jézus, így szeretlek té-
ged! Törekedj Nekem örülni, amint Én, Jézus, örülök neked!

           Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

3035.
Kérdező: REMÉNYTELEN VAGYOK

Elveszettnek érzem magam.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az, hogy te minek érzed magad, nem döntő. A döntő az, hogy mi a 
szándékod. Röpke leveled alapján is, és egyébként is, csak azt tudom monda-
ni, amit már hallottál Tőlem, a te Jézusodtól. 

Te az Én VÁLASZTOTTAM vagy! Ezt a megváltoztathatatlan dönté-
sedet már születésed előtt meghoztad, s hiába alakultak úgy a körülményeid, 
hogy ez elhomályosodott benned, ez meg nem szüntethető soha!

Higgy abban, hogy amikor te Nekem, Jézusnak, ’igen'-t mondtál, akkor 
Rám bíztad életed, s Én, Jézus,  vagyok olyan erős és hűséges Isten, hogy 
győzelmem végérvényes benned is!

Formai szabadságodról már lemondtál Értem! Csak a tartalmi szabad-
ságnak vagy birtokában. Ez gyakorlatban azt jelenti,  hogy te már nem vá-
laszthatsz Köztem és más egyéb között (ez a formai része a szabadságodnak, 
amely már nincs), és egyre jobban elmélyül benned az, hogy minden külső és 
belső kényszer ellenére tudd tenni a meglátott jót (ez a tartalmi része a sza-
badságodnak. Ennek örökre birtokában maradsz)!
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     Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3036.
Kérdező: MIT TEGYEK LEÁNYOMÉRT?

Leányom elhagyta a családját.
HANG: "Drága Gyermekem!

Bármekkora is szíved fájdalma leányod miatt, te nem kényszerítheted 
őt arra, hogy úgy gondolkodjék, úgy cselekedjék, ahogy azt számára te jónak 
látod. Én, Jézus, sem tudom megtenni, hogy Rám hallgassatok, ha nem akar-
tok! Senkit nem lehet boldoggá nevelni! Mindenki minden reggel elindul egy 
meghatározott  szándékkal,  hogy  földi  életének  idejét  kitöltse.  Mindenki 
szembesülni fog halála óráján azzal a szándékkal, amely őt vezérelte.

Istenen kívül senki nem lát rá a másik ember döntéseinek legbensőbb 
rugóira. Ami egészen biztos, az az, hogy az istenszeretőknek minden a javára 
válik, s az Istent nem szeretőkkel pedig maga az Isten sem tud mit kezdeni! 
„Kívülről” senkit nem lehet rávenni semmire. Te sem vagy képes, Én, Jézus, 
sem vagyok képes belenyúlni senkinek a döntéseibe. Nem vagytok bábuk!

Ne ítéld el leányodat! Nincs jogod hozzá! Meríts erőt az Én, a te Jézu-
sod irgalmas szeretetéből! Nem arról van szó, hogy ne fájjon az, amit rossz-
nak látsz, de szó van arról, hogy ez a fájdalom az Isten fájdalma benned, s 
így már ezt is „kitüntetésnek” foghatod fel.

Ne nyugtalankodj leányod családjának szétesése miatt. E család min-
den egyes tagjára áll, hogy aki istenszerető, annak leányod eltávozása is a ja-
vára válik. Aki pedig nem istenszerető, annak az sem lett volna előnyére, ha 
leányod megmaradt volna a családjánál.

Higgyétek már el, hogy senki boldogság sem függ más ember magatar-
tásától! Higgyétek már el, hogy minden ember saját magában hordja életének 
megoldását! Közületek senki nem tudhatja, hogy ki mit hozott magával a föl-
di életbe, s éppen ezért nektek csak az a feladatotok, hogy szeressétek egy-
mást, s ne legyetek bűnrészesei egymásnak. Felnőtt emberek között nincs er-
kölcsi nevelés, csak erkölcsi önnevelés. Arra kell nevelned magadat, hogy 
boldog légy akkor is, ha leányod vagy bárki másképpen vélekedik saját életé-
ről, mint te! Nemcsak az embernek, de az Istennek is pokol lenne az élete, ha 
attól függne boldogsága, hogy hallgatnak Rá vagy sem!

Imádkozz, hogy megtaláld Nálam, Jézusnál, a szíved békéjét!
Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"

******************************************************
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 3037. A HANG 30-AS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

Ma kaptam meg a HANG válaszát az egyik levelemre. Nem is tudom, 
hogy az utóbbi  időben minek örültem oly nagyon, mint  az  Úr szavainak. 
Igen, az Urat nem lehet nem szeretni! Nélküle nem tudnék élni. Nem is aka-
rok! Sokkal többet nyújtott nekem ez a levél, mint gondoltam volna. A lel-
kem mélyéig hatolt. Tanított a puszta jelenlétével. Boldog vagyok Benne, és 
hálás vagyok a gondoskodásáért!

Mit  is  mondhatnék?  Az emberi  szókincs  nem megfelelő  arra,  hogy 
bensőm teljességét leírjam. Ezért nem is próbálkozom vele. Ez a levél most 
más lesz, mint a többi. Nincs kérdésem, és nem vagyok kíváncsi. Én, mint 
'kérdező', nem szeretnék mást, csak kimutatni valamilyen módon a hálámat, 
köszönetemet a sok segítségért, és az Úr iránt érzett mély szeretetemet. Per-
sze, ezt úgysem tudom formába önteni, bármennyire is szeretném.

Az Úr azt mondta valamelyik HANG-könyben, hogy a Föld, maga a 
pokol. Akkor én megélem a pokolban a PARADICSOMOT! Igen, mert az 
Úr bennem él! És én ezt nemcsak hiszem, TUDOM! Lehet egy ember életé-
ben nagyobb csoda annál, minthogy megélje a lelkében kiterjedő Isten boldo-
gító jelenlétét? Biztos, hogy nincs! Valóban: Az Isten országa bennünk van! 
Valóban minden olyan egyszerű! Tökéletes, mint a Cél: kiteljesedni az Úr-
ban! S az út, mely Hozzá vezet, minden nehézség ellenére gyönyörűséges. 
Csak én komplikálom néha túl a dolgokat. Előnye, hogy tanultam belőle.

Úgy két hónapja kaptam levelet  az Úrtól,  melyben a gyógyíthatatlan 
betegségemről beszélt. Már akkor megértettem a lényeget. Az én feladatom a 
szeretni tanítás. Szeretni lehet betegen és egészségesen is. Mindkettő felelős-
séggel jár! Aztán sok külső-belső esemény hatására ma itt tartok: három nap-
ja nem vettem be gyógyszert. Pedig hármat kéne naponta. Ez egy nagyon ko-
moly betegség, de ma már nekem nem jelent semmit. Az Úrral legyőztem e 
betegségemet.  Ha  más  myasthéniában  szenvedő  beteg  három  napig  nem 
szedne gyógyszert, egy nap alatt a kórházban kötne ki. Vészesebb esetben az 
Úrnál, magánál! Őszintén szólva, én sem értem a hirtelen változást. Bár min-
dig tudtam, hogy betegségem menekülésből fakad. Ma már nem menekülök. 
Az Úr velem van. Én Benne, Ő bennem. Nincs szükségem betegségre. Az Úr 
formál engem. Ő tudja, milyennek kell lennem. Előbb-utóbb olyan leszek, 
mint amilyennek a teremtés pillanatában elképzelt engem. Ezért vagyok itt a 
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Földön. Jó dolog Érte lenni itt. Még akkor is, ha csak bukott angyal vagyok. 
De azért mégis egy angyal! Egyre inkább kötelékek nélkül élő, fejlődni akaró 
tanuló!

Hogy miért is írtam le mindezt? Nem tudom. Szerettem volna az Úrnak 
és Feri bácsinak egy különleges levelet írni, amelyben nem kérek semmit, ha-
nem inkább én adok valamit. Valamit, ami kifejezi a bennem lévő boldogsá-
got, amit az Úr levele keltett fel bennem. Én mindent megkaptam. Az Úrban 
megvan mindenem, amire szükségem van. Hála és dicsőség az Úrnak. Ezer 
köszönet Feri bácsinak!

Sok szeretettel

1998. márc. 19.

                                                              Bp. Cs. Adrienn

3038.
Kérdező: ELŐZŐ ÉLETEMRŐL

1. Mi voltam előző életemben?
2. Erdélyhez való kötődésem mennyiben hasznos számomra?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egyik legjellegzetesebb életedet elárulom. Erdész voltál, s nagyon le 

tudtak nyűgözni a magasba nyúló, erőt, biztonságot, uralmat sugárzó fák!
Valójában nem az az érdekes, hogy mi voltál, hanem az, hogy milyen 

megoldandó feladatot hoztál magaddal. Hát ez az, amit nem mondhatok el 
neked így, levélben. Ezt lelkiismereteden keresztül tudom csak érzékeltetni 
veled akkor, amikor az „itt és most” aktuálissá válik.

Megkötözöttségeid nyújtanak némi információt arról, hogy milyen ter-
heket kell leoldanod a jelen életedben magadról ahhoz, hogy át tudd élni az 
újjászületés kegyelmét, vagyis azt a lelki megújulást, amely után már nem 
kell többé megszületned a Földön.

Tehát neked is meg kell harcolnod a magad szabadságharcát (2.Kor. 
3;17)!

2. E második kérdésedre azt kell mondanom, hogy kötődések általában 
nem járnak haszonnal. Haszonnal csak a benső szabadság jár! Minden kötő-
dés nehezíti az önzetlen, áldozatot is vállaló szeretet kibontakozását. Márpe-
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dig haszonnal csak ez jár! Az érdeklődés, természetesen, még nem megkötö-
zöttség. De ahhoz, hogy érdeklődésed  haszonnal járjon, az szükséges, hogy 
az örök értékek megszerzésének irányában, tehát a szeretni tanítás irányában 
igyekezz bevetni az építeni, buzdítani és vigasztalni képes energiáidat! 

Megáldalak a RUGALMASSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3039.
Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK

1. Elégedetlen vagyok jelenlegi munkahelyemmel.
2. Miért halt meg magzat korában gyermekem?
3. Személyes üzenetet kérek!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az normális dolog, hogy elégedetlen vagy munkahelyeddel. Hidd el, 

hogy azok, akik elégedettek munkahelyükkel, óriási kísértésnek vannak kité-
ve! Könnyen összekeverik a munkájukat a hivatásukkal. Azok viszont, akik 
'terhesnek'  élik  meg munkájukat,  szinte  ösztönszerűen  nem a munkájukat 
tartják a legfontosabbnak, s így a hivatásukra, tehát a szeretni tanításra, ami-
nek feltétlen feltétele az Általam, Jézus által elmondott és elétek élt szeretés, 
több időt és energiát tudnak fordítani.

Mindaddig, amíg értelmeddel is be nem látható jobb munkahely nem 
kínálkozik, tarts ki a jelenlegi mellett abban a tudatban, hogy nem a munká-
dért kell élned, hanem a munkából, s amiért élned kell, az az előbb említett 
szeretni tanítás.

2. Gyermeked a ti érdeketekben is vállalta azt a rövid földi életet, amit 
vállalt.  Arra  segített  rávezetni  benneteket,  ami  elméletileg  ugyan  világos 
előttetek, de tapasztalati szinten mégsem volt birtokotokban. Vagyis, hogy a 
földi élet mulandó, csak egy villanás! E tényből kell neked, nektek levonni a 
következtetést!

3.  E harmadik  kérdésedre gyermeked rövid földi  élete  már  megadta 
számotokra a személyre szóló választ.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 
******************************************************

3040.
Kérdező: VÁGYOM  AZ ÉGI LÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATRA!

1. Miért üldöz bennünket a balsors?
2. Hogyan kerülhetek közelebb Istenhez?
3. Hogyan beszélgethetnék az égi lényekkel?

3180.



HANG: "Drága Gyermekem!
1. Olyan nincs, hogy valakit a balsors üldöz! Csak olyan van, hogy vál-

laltál  egy sorsvonalat,  mielőtt  megszülettél,  s e sorsvonalon vannak olyan 
karmikus görcseid, amelyeknek feloldására jöttél le a Földre!  Én, Jézus, is 
egy feladat vállalásával jöttem le a Földre. Te szintén! E feladatod egyben 
adósságtörlesztésed is! Nem nehéz kitalálnod, hogy előző életedben többször 
is áthúztad mások sikereit, és most ezt kell neked kiegyenlítened. De ez nem 
jelenti azt, hogy meg ne tudnád találni szíved békéjét, nyugalmát!

Hinned kell abban, hogy a benned boldogító módon élő Isten azért él 
így benned, hogy téged is részesíteni tudjon saját boldogságában. Ehhez vál-
lalnod kell egy olyan szellemi munkát, amelynek a neve: gondolkodás-átala-
kítás. Ez a gyakorlatban úgy történik, hogy törekedned kell meglátnod életed-
ben azt, hogy Én, Jézus, nemcsak benned élek, de érted  élek benned! Az a 
leghőbb vágyam benned, hogy csak olyan gondolatokkal foglalkozz, amelyek 
építenek, buzdítanak és vigasztalnak téged. Ez feltétlenül lehetséges, ha elhi-
szed, hogy Velem, Jézussal, az egész Mennyország benned van! Az nem le-
het döntő, hogy körülötted inkább látod a poklot, mint a Mennyországot, mi-
vel körülötted valóban nincs és nem is lesz soha Mennyország. De benned, 
IGEN!

Körülményeimet tekintve, Én, Jézus, is a poklok poklát tapasztalhat-
tam. Istállóban születtem, kegyetlen bitófán, a kereszten szenvedtem kínha-
lált, s a kettő között elmondhattam, hogy nem volt hová lehajtsam fejemet. 
De bennem a Mennyország volt, és benned is az van!

2. Mint említettem, törekedned kell meglátod mindenben azt, hogy mi-
ért jó neked az, ami van! Ez az útja-módja annak, hogy közelebb kerülj Isten-
hez, mert csak ez a látásmód segít téged abban, hogy hálával és Istent dicsőí-
téssel legyen tele a szíved.

3. A HANG 1-kötetében bőven tárgyalom a párbeszédimát! Ennek lé-
nyege az, hogy egyes szám második személyben, tehát magadban és magad-
nak építő, buzdító, vigasztaló mondatokat fogalmazol meg, s légy arról meg-
győződve, hogy ezeket nem te találod ki, hanem a Szentlélek sugallja benned 
akár közvetlenül, akár valamelyik jóságos angyal, szellemi lény által! 

Arra  légy felkészülve,  hogy az  ősellenség  feltétlenül  be  fogja  vetni 
egyik leghatékonyabb fegyverét, az elbizonytalanítást, s igyekszik majd azt a 
gondolatot sugallni, hogy az ilyen építő, buzdító, vigasztaló gondolatok nem 
a Szentlélektől, nem jó szellemektől jönnek, hanem ezeket te, magad találod 
ki. Ne dőlj be az ilyen kísértésnek!
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     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

3041.
Kérdező: MIÉRT JÖTT KÖZÉNK JÉZUS?

1. Gyógyításokról
2. Csalhatatlanságról

HANG: "Kedves Barátom!
Először is, nagyon okos gondolatokat írtál leveledben, csak egy kicsit 

túlkomplikálod a dolgokat. Mondok pár világos mondatot a gyógyításról.
Én, Jézus,  nem azért jöttem közétek, hogy testi  betegségeiteket gyó-

gyítsam, bár tettem ezt is. Én azért jöttem, hogy hirdessem és éljem elétek 
azt az UTAT, amellyel azonosítottam Magamat, és amelyen szívetek békéjét, 
benső világotok harmóniáját megtalálhatjátok és megőrizhetitek. Tehát azért 
jöttem, amit Márk leírt evangéliumának 1;38. részében.

Ti  mindannyian halálos betegséggel születtetek a Földre,  s általában 
senki nem szokott makk-egészségesen meghalni. Én tehát nem azért jöttem, 
hogy olyasmivel foglalkozzam, ami lényegileg mulandó.

Betegen is  lehet  boldog és  egészségesen  is  lehet  boldogtalan  bárki! 
Minden attól függ, hogy hogyan viszonyultok Hozzám, Jézushoz!

Teljesen mindegy, hogy ki milyen néven gyógyít,  mivel az ördög is 
vissza tudja állítani a testi egészséget, ha éppen ezt látja jónak, és ha éppen 
ezzel jobban tud ártani az illetőnek. Tehát sem az egészségnek, sem a beteg-
ségnek nincs erkölcsi értéke! Az ilyen erkölcsileg közömbös dolgok értéket 
attól a CÉLTÓL kapnak, amikre felhasználódnak!

Ne meggyógyulni akarjatok, hanem megtérni! Vagyis, akarjatok elmé-
lyülni abban a HIVATÁSBAN, amely mindenki számára kell hogy a legfon-
tosabb legyen. Mindenkinek HIVATÁSA  A SZERETNI TANÍTÁS! Ennek 
feltétlen feltétele az, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én, Jézus, szeret-
telek titeket! Erre adtam példát, de nemcsak példát, hanem az erőt is biztosí-
tom mindenki számára, aki befogad Engem életébe (Jn 14;23)! Az Általam 
megkívánt megtérés se nem hitvallás, se nem szertartás kérdése. Az Általam 
megkívánt megtérés SZERETÉS kérdése. A soha senkinek nem ártás, a min-
dig  mindenkinek  megbocsátás,  és  a  lehetőségek szerinti  szolgáló  szeretés 
kérdése! Tehát annak  SZERETÉSNEK a kérdése, amelyet Én, Jézus, tanítot-
tam és elétek éltem!

Ennyit hát a gyógyításról.
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2. Ami a reinkarnációt illeti, abban nem vagy jól tájékozódva. Abban 
sem, hogy a katolikus egyházat "csalhatatlannak" tartod.

A katolikus egyház soha nem ítélte el a reinkarnációt! A reinkarnáció 
nem azonos a lélekvándorlással. És a hatalmi szervezettel a katolikus egy-
házba is beépült a a Sátán! 

A vallásosság ördöge az  egyik  legördögibb ördög!  A vallásháborúk 
voltak, vannak és lesznek a legkegyetlenebb háborúk! Ez pontosan azért van 
így, ahogy erről te is tanúságot teszel, mert mindegyik azt gondolja magáról, 
hogy csalhatatlan. Ne feledd! Amint Péternek elmondtam, hogy rá építem az 
egyházamat,  szinte  perceken belül  már  le  is  kellett  sátánoznom őt  (Márk 
8;27-33)! 

Az  újjászületés  kegyelmét,  mely  nélkül  nincs  Mennyország  (János 
3;3),  nem kapjátok meg kemény szellemi erőfeszítés, tehát gondolkodás-át-
alakítás  nélkül!

Valóban jót tenne neked, ha el tudnál beszélgetni médiumommal! So-
kat  megértenél  abból,  hogy  Részemről  nincs  engedelmeskedtetés!  Sokat 
megértenél abból, hogy érted és veled mindent, de helyetted semmit!

Ami pedig az általad említett könyvet illeti, arról csak azt tudom mon-
dani, hogy az nem azért tartalmaz tévedéseket, mert nem cenzúrázták egyhá-
zi  személyek.  Sok olyan  könyv van  forgalomban,  amelyet  cenzúráztak,  s 
mégis tartalmaznak súlyos tévedéseket. 

Az említett  könyv azért  tartalmaz tévedéseket, mert  sok helyen nem 
egyezik,  sőt  ellenkezik az evangéliumaimban megfogalmazott  gondolatok-
kal.

E két kijelentésem: 'mindent átadtam nektek', és 'még sok mondaniva-
lóm volna',  nem ellentmondás.  Mindent  átadtam nektek  részben  kifejtve, 
részben magjában. A magjában átadott mondanivalómat (ilyen többek között 
a reinkarnáció is!) majd a Szentlélek fogja kibontani nektek, kik az idő ten-
gelyén élő fejlődő emberek lévén egyre alkalmasabbá váltok erre.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

3042.
Kérdező: MIÉRT VAGYUNK  AZOK, AKIK VAGYUNK?

1. Miért kellett a Földre születnem?
2. Miért teremtett a Jóisten annyi nőt?

HANG: "Drága Gyermekem!

3183.



1. Azt talán nem kell bőven magyaráznom neked, hogy a Szeretet bol-
dogsága, a Boldogság szeretete, egyedül és kizárólag minden szellemi lényt a 
boldogság szeretetére, és a szeretetet boldogságára teremtett. Az ehhez veze-
tő út minden szellemi lény számára, Isten részéről, szükségszerűen adott! En-
nek másik neve: szabadság! Pontosan ezért Isten  nem tud senkit boldoggá 
nevelni! Ez csak az Isten és a szellemi lény (ember) közös munkájának ered-
ménye lehet. 

E közös vállalkozás szenvedő részét nem Isten kezdeményezte! Amint 
egy boka kificamodását nem a járás eredményezi, hanem a nem megfelelő já-
rás. Amikor ilyesmi történik, az bizony nagyon tud fájni! Ha valaki úgy gon-
dolná, hogy az lenne a jó, ha a kificamodott boka nem fájna, akkor rosszul 
gondolná! Ami természetellenes, az fáj a természetnek.

Mondhatnád erre azt, hogy mi van akkor, ha más ficamítja ki a boká-
dat, vagy más rúg bele a bokádba?! Úgy tűnik, hogy ez ilyenkor is neked fáj, 
és nem annak, aki ezt okozta. Valóban. Éppen ezért nem tudom megkerülni, 
hogy ne hívjam fel figyelmedet a következőkre:

Te még születésed előtt úgy döntöttél, hogy nem fogod szeretni azt, aki 
téged szeret (az önzés mellett döntöttél). Ez "ott" meg is történt. Azért kellett 
a Földre születned, hogy tudd megtanulni szeretni azt, aki téged nem szeret! 
Így és csak így történik meg az a kiegyenlítődés, mely nélkül nincs, nem le-
het harmónia sem a szellemi lényeken belül, sem kívül! A bokakificamítás 
tehát - minden látszat ellenére - mindenképpen tőled indult ki, és tőled kell 
kiinduljon  ennek  helyrehozatala  is.  Ezt  senki  helyetted  meg  nem  teheti. 
Maga az Isten sem! Ez bizony fájdalommal jár. 

Ha nagyon mélyen bele tudnál ásni ebbe az igazságba, akkor nemcsak 
bántana, hanem egyenesen köszönetre,  hálára indítana mindaz a fájdalom, 
amit mások viselkedése folytán szenvedned kell!

Tehát, ha fölmerül bennetek a kérdés, hogy miért szenvednek az ártat-
lanok, akkor meg kellene látnotok, hogy az "inkább szeressétek ellenségeite-
ket"-tel együtt járó szenvedés által igazolódik mindenki ártatlansága! Tehát 
nem az ártatlansága miatt szenved, hanem a szenvedése által igazolódik ár-
tatlansága! Az Én, a te Jézusod szenvedése nem a szenvedésem okára, ha-
nem következményére mutat rá: "Nem ezeket kellett elszenvednie a Messiás-
nak, hogy bemehessen dicsőségébe?" (Lk 24;26). Tehát szenvedésem által 
igazoltam ártatlanságomat, s biztosítottam ennek velejáróját, az üdvössége-
met! Nálatok is ennek kell megtörténnie!
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2. Isten oldaláról soha semmi sincs elrontva! Sem eltúlzás, sem hiá-
nyosság nem származik, nem származhat Istentől. A te kérdésed azért lehet 
számodra kérdés, mert nem látod, nem is láthatod, hogy a  nagy egész mit kí-
ván meg a nemek elosztása terén. E kérdésben sem az ok az érdekes, hanem 
az itt és most, a jelenben lévő szerepe külön-külön minden Földre született 
szellemi lénynek, vagyis minden embernek. E szerep pedig mindenki számá-
ra kettős feladatot  hordoz: Meg kell  tanulnotok szeretni  azokat,  akik nem 
szeretnek benneteket, mert így váltok, hogy így váljatok  ÁRTATLANOK-
KÁ, és amennyire erre lehetőség kínálkozik, segítenetek kell másokat is ab-
ban, hogy ezt tegyék.

Leveledben említetted az "első gombot' Hát most rámutattam!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3043.
Kérdező: LÁTÓKRÓL

Mit jelent az, hogy 'látó' vagyok?
HANG: "Drága Gyermekem!

Bármilyen 'képessége' is van valakinek, a lényeg mindig az, hogy azo-
kat, akikkel kapcsoltban állsz, szívvel-lélekkel tudd szeretni, tehát erődhöz 
képest szolgálni. Aki beteg, annak főleg az a feladata, hogy betegségében mi-
nél jobban tudja átélni mások fájdalmát, s a magáét pedig kapcsolja ahhoz a 
fájdalomhoz, amely az Én lelki-testi fájdalmammal együtt segíteni tud azo-
kon, akik e világ embertelenségét kénytelenek szenvedni. 

Hogyan tud segíteni? A csendes szenvedők szeretet-sugárzása nagyon 
is érzékelhető! Bár van olyan csendes szenvedő, akinek hatékonysága csak 
halála után mutatkozik meg igazán.

Aki egészséges, annak több lehetősége van arra, hogy a szolgáló szere-
tet életét érzékelhetően gyümölcsözőbbé tegye. De kivétel nélkül mindenki 
rákerül egyszer a szolgáló szeretet mérlegére.

Ha azt tapasztalod, hogy olyan képességed van, amelyet rendkívülinek 
lehet mondani, akkor különösen légy szerény, mert Isten nem tudja jutalmaz-
ni azokat, akik az emberek csodálatát szerzik meg maguknak. A szerénység 
mindenképpen értékes tulajdonság 60 év felett!

Használd fel minden adottságodat; hogy szebbé tudd tenni embertársa-
id életét!

Kértél még arra, hogy médiumom ajánljon számodra irodalmat. Hát je-
lenleg  a  leghitelesebb  irodalmak  egyike  éppen a  médiumom által  készült 
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HANG-könyvek. Jelenleg 25 kötet jelent már meg. E könyvek bármelyike 
megrendelhető azon a címen, amelyet e válaszlevélben megtalálhatsz.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

3044.
Kérdező: MIÉRT NEM HALUNK MEG EGYSZERRE?

1. Miért kell egymás után meghalnunk?
2. Szeretném, ha tisztelnének, szeretnének!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi életben az idő folyamata pontosan azt a célt szolgálja, hogy 

mindenki megfelelő módon tudjon felkészülni az „elmenetelre”! Mivel sem 
elindulásotok, sem körülményeitek, sem a körülményeitekhez történő igazo-
dásotok nem azonos, ezért „elmeneteletek” sem lehet azonos!

Ne a „miért”, hanem inkább a „hogyan” legyen az, amit rendre meg 
kellene kérdeznetek magatoktól. Igen, mert a jelen megszentelése szempont-
jából ez a fontos! Döntő az, hogy higgyetek az örökkévalóságban, és erre ké-
szüljetek fel a jelenben. Döntő, hogy a halálotok órája legyen a legboldogabb 
órátok! Döntő, hogy Velem, Jézussal, élő kapcsolatot tartsatok fenn a jelen-
ben, s így nem a Tőlem való félelem, hanem inkább a boldog színről színre 
látás vágya erősödjön bennetek!

Akik  előtted  „elmentek”,  valójában  közelebb  vannak  most  hozzád, 
mint akkor, amikor testben itt éltek a Földön. Nemcsak a ti emlékeitek által 
hatnak rátok szeretteitek, ha már nem élnek látható módon közöttetek, ha-
nem - az Istentől kapott mérték szerint - sugallatokkal is irányítanak bennete-
ket. Amint ti is hatni tudtok egymásra anélkül, hogy egymás szabadságát kor-
látoznátok, úgy szeretteitek is, onnan, abból a másik dimenzióból, befolyá-
solnak benneteket.

2. Mindenkiben jogos az az igény, hogy tiszteljék, szeressék. Az igény 
ugyan jogos, de ennek elmaradása nem érintheti azt a benső békét, amelyet 
az Én, a te Jézusod jelenléte kell hogy biztosítson benned. E békének biztosí-
tása érdekében Én mindent megteszek. De ahhoz, hogy ez benned átélt le-
gyen, kell részedről az a HIT, amellyel a szíveddel „látod” ezt a jelenlétemet.

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

3045.
Kérdező: GOND SZÁMOMRA A VILÁG HELYZETE!

1. Nagyon fáj a tapasztalható embertelenség.
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2. Elfogult vagyok álláspontomat illetően?
3. Miért foglalkoztat annyit a világvége gondolata?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az Isten fájdalma benned az, amikor fájlalod a világban tapasztalha-

tó embertelenséget. Tehát nemcsak jó, hogyha fáj, de kitüntetés is! Az az iga-
zi, amikor valaki nemcsak abban akar Velem, Jézussal, EGY lenni, ami öröm 
és boldogság, hanem részt  vállal  szenvedéseimből is.  Bizony, azok a lelki 
szenvedéseim nagyobb fájdalmat  okoztak  Nekem és  okoznak ma is,  amit 
bennetek szenvedek, mint azok a testi szenvedések, amelyeket egykor vállal-
nom kellett értetek, miattatok, de nem helyettetek.

2.  Könnyen  ráakasztják  az  elfogultság  bélyegét  arra,  akinek  szilárd 
meggyőződése van. Bőven elég, ha te magad tudod magadról, hogy csak ad-
dig akarsz meggyőződésedhez ragaszkodni, amíg okos érvekkel meg nem cá-
fol téged valaki. Igen, mert az elfogultság lényegéhez tartozik a másoktól ta-
nulni nem akarás! 

Amíg valaki minden bántást, gyalázkodást vállal az általa legjobbnak 
vélt meggyőződéséért, s ugyanakkor nyitott a megérvelt jobb irányában, ad-
dig nem elfogult,  hanem  alázatos! Az egészséges alázat mindig határozott 
öntudattal párosul! Ha nem, akkor csak alázatoskodásról van szó, s ez súlyos 
jellemhiba!

3.  Az nem baj,  ha valakit  sokat  foglalkoztat  a  világvége gondolata. 
Sokkal nagyobb baj az, ha valakit ez egyáltalán nem foglalkoztat! Igen, mert 
minden, ami mulandó, addig alkalmas bódulatban tartani a szellemi lényeket, 
tehát az embert,  amíg mulandóságát el  tudja rejteni,  illetve,  amíg el tudja 
érni, hogy mulandósága ne foglalkoztassa az örök értékekre teremtett lénye-
ket, tehát az embereket!

Nekem, Jézusnak, első kijelentésemben már elhangzott, hogy betelt az 
idő (Mk 1;15)! Az Én földi megjelenésemmel tehát már elkezdődött a világ-
vége!

Törekedj  arra,  hogy földi  életed  utolsó  órája  legyen a  legboldogabb 
órád. Ezt csak akkor tudod megtenni, ha a világvége gondolata nem kerül 
földi  életed  margójára,  hanem engeded,  hogy főhelyet  foglaljon  el  életed 
színpadán.
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
3046.
Kérdező: GONDBAN  VAGYOK MAGAMMAL
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1. Megkötözött vagyok a férjemmel.
2. Kényszeresség uralkodik rajtam.
3. Életemről, életünkről

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Van a megkötözöttségnek egy olyan formája, amely nemcsak nem 

rossz, hanem kifejezetten kívánatos is. Ilyen a házastárssal történő megkötö-
zöttség! Természetes az, hogy akivel EGY-nek kell lenned, nem lehet veled 
olyan kapcsolatban, mint bárki! 

Ha egyszer egy életre szólóan "igen"-t mondtál valakinek, az a tudatta-
lanodban akkor is és még sokáig EGY veled, ha már elváltatok. Ezért mind-
azok az akár szexuális, akár más élmények, amelyek vele kapcsolatban fel-
merülnek, semmiképpen sem mondhatók bűnnek, hacsak a házasságkötéskor 
nem minősültek annak.

2. A kényszeresség csak akkor erény, ha annak egyértelműen JÓ a for-
rása és a célja! Különben valóban megkötözöttség, amely ellen nem közvet-
lenül kell  harcolnod, úgy nem is  lehet,  hanem közvetve.  Tehát úgy, hogy 
egyre jobban átéled, és fontosnak tartsd a gondolkodás-átalakítást  a benső 
szabadságod irányában (2Kor 3;17)

3. Az ÉLET Én, Jézus, vagyok. Férjeddel, családoddal és bárkivel való 
kapcsolatodnak értékét mindig a Velem való kapcsolat mérlegén kell lemér-
ned. 

Amikor ti arról beszéltek, hogy hát mégis csak itt a Földön kell élne-
tek, akkor megfeledkeztek arról, hogy ezt Én, Jézus, legalább olyan jól tu-
dom, mint ti! 

Ha tehát valaki Velem élő kapcsolatban van, tehát Velem kezdi, foly-
tatja és fejezi be napjait, akkor feltétlenül meg fogja tapasztalni azt, hogy az 
Isten a körülményeknek is az Istene azok számára, akik állapotszerű kapcso-
latban vannak Vele!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
3047.
Kérdező: MAGAMRÓL

1. Foglalkozhatom-e komolyan mágiával?
2. Az aurámon látottról tudhatok-e valamit?

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Pontosan meg kellett volna határoznod, hogy milyen mágiára gon-
dolsz. Igen, mert van fehér és van fekete mágia. A fehér mágia az nem más, 
mint olyan szertartás elvégzése, amely Reám, Jézusra hivatkozva JOGOS! 
Ez akkor igaz, ha akár evangéliumaimból,  akár az őskeresztény hagyomá-
nyokból  igazolható.  Így alakultak  ki  idővel  a  szentségek,  szentelmények. 
Ezeket nemcsak az jellemzi, hogy az előbb említett módon igazolhatók, ha-
nem az is, hogy nem akárki által valósíthatók meg! Csak az végezhet ilyen 
szertartást, aki erre a Szentlélektől kap meghatalmazást, és e meghatalmazást 
- ugyancsak a Szentlélektől kapott szerep alapján - meghatározott személyek 
által kontrolláltatja.

A fekete mágia soha nem terem jó gyümölcsöket hosszú távon! A feke-
te mágia nem más lényegében, mint szertartásokban megnyilvánuló babona, 
tehát olyan cselekedet, amely alapján valaki olyan erőt, olyan szerepet tulaj-
donít valaminek vagy valakinek, amelyet annak Isten nem adott!

Többet  jelentene  számodra  és  mások  számára  is,  ha  nem „mágia'” 
gondjaid lennének, hanem tanulási gondjaid! Jobban át kellene tanulmányoz-
nod az evangéliumokat, és az ezek alapján felmerült kérdéseket az országo-
tokban beszerezhető KIO (Keressétek az Isten Országát) vagy a "MERRE 
MENJEK?" című könyvek alapján megválaszolnád.

2. Legyetek nagyon óvatosak a „látókkal”! Nem arról van szó, hogy 
nem kellenek, de szó van arról, hogy gyakran be tud zavarni náluk sok szem-
telen szellem, akik - különböző emberi gyarlóságokra számítva (hiúság, gőg, 
szereplési vágy, kisebbségi érzés feloldása, stb.,) - inkább ártanak, mint hasz-
nálnak. Csak akkor érdemes rájuk hallgatni, ha – mint te is tetted – kontroll 
alá teszi az érdekelt a kijelentéseiket. Hidd el, hogy neked nem „látóra” van 
szükséged, hanem arra, amit az első pontban elmondtam.

Nagyon szeretlek, és bízom benned!
Megáldalak az OKOSSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3048.
Kérdező: HATHATNAK RÁNK MÁSOK?

Van szemmel verés? Árthatnak a rossz emberek nekünk?
HANG: "Drága Gyermekem!

Az ártó erők, tehát a gonosz lelkek, a gonosz emberek, meg tudják ne-
hezíteni mások életét. De azoknak, akik Engem, Jézust, elfogadtak Uruknak, 
Megszabadítójuknak, nem tudnak ártani! Soha semmilyen körülmények kö-
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zött sem tudják elvenni az ilyen ember szívéből azt a békét, amelyet az illető 
Tőlem kért és Tőlem kapott!

Istennél hatalmasabb nem lehet senki a világon! Ha te hiszel Bennem, 
Jézusban, akkor te a Győztes oldalán állsz! Akkor a pokol összes gonosz lel-
ke sem tud mit kezdeni veled! Állataidat is csak akkor pusztíthatják el, ha ez-
zel lelked fejlődését, tehát a szeretetben való növekedésedet nem akadályoz-
zák. Tudnod kell, hogy az állatok elpusztulásának nagyon sok oka lehet, és 
csak akkor szabad a gonosz szellemekre hivatkozni, ha az állatorvos vizsgá-
lata alapján érthetetlen a pusztulásuk.

  Vannak véletlennek tűnő egybeesések, amikor egyszerre jön több be-
tegség egy családba, s ugyanakkor keletkeznek természeti katasztrófák, jég-
verés, dögvész, stb. Ezek valóban jöhetnek a gonosz szellemektől, de tudnod 
kell, hogy Isten sokkal jobban vigyáz az övéire, mint bárki is vigyázni képes 
gyermekeire! Nem vagytok tehát kiszolgáltatva a gonosznak!

Az istenszeretőnek minden javára válik! Az Istent nem szerető pedig 
csak magának árthat és árt is!

Azokkal a betegségekkel szemben, amelyeket az orvosok nem tudnak 
gyógyítani, nem zúgolódni kell, hanem meg kell tanulnotok ezekkel együtt 
élni. Igen, mert az orvosok által gyógyíthatatlan betegségek általában karmi-
kus eredetűek, vagyis már születésetek előtt  önként vállalt  betegségek. Ha 
ilyen betegséggel vállaljátok az együttélést, akkor remélhetitek azt, hogy ja-
vatokra válik az ilyen betegség, s így fogjátok tapasztalni azt, hogy a gyógyít-
hatatlannak mondott betegségek is meg tudnak gyógyulni.

Tudatosítsd magadban azt, hogy nemcsak van örök élet, hanem te kife-
jezetten - Isten örök rendelése folytán - az örökélet gyermeke vagy!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
*******************************************************

3049.
Kérdező: HONFITÁRSAIMRÓL

1. Megvalósul-e a MAGYAR SZENTFÖLD?
2. Hogyan tudom testvéreimet eljuttatni a FÉNYBE?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ott, ahol azok élnek, akik elfogadtak Engem, Jézust, Uruknak, Meg-

szabadítójuknak, feltétlenül SZENT FÖLD van! Soha nem a földtől lesz va-
laki szentté, hanem fordítva: az, aki Általam, Velem és Bennem megszente-
lődik, szentté teszi azt a helyet is, ahol éppen jelen van! Egy börtön is lehet 
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„szentföld”, és egy püspöki palota is lehet híjával az Én megszentelő erőm-
nek!

Értsétek meg végre, hogy semmi nem történek az Isten világában, a 
szellemi dimenzióban kívülről befelé! Minden belülről kifelé történik! Ezért 
olyan nagyon fontos a pozitív gondolkodás!

2.  Senkit  nem lehet  akaratán kívül  eljuttatni  a FÉNYBE! Erre Isten 
sem képes! Neked és mindenkinek, aki szellemi lénynek tudja magát, az kell 
legyen a legfontosabb, hogy magatokat éljétek meg úgy, mint a FÉNY gyer-
mekei!  Ha valaki  ennek következtében  ”kedvet”  kap arra,  hogy a  FÉNY 
gyermeke legyen, akkor van lehetőséged arra, hogy tanúságot tégy Mellet-
tem, s így segítsd azt, aki kinyílt a FÉNY felé, hogy ő is a FÉNY gyermeke 
legyen. De ezt neki kell akarnia! Te csupán eszköz lehetsz arra, hogy felhasz-
náljon téged, a FÉNY gyermekét, célja eléréséhez!

Nagyon szeretlek, és megáldalak!
*******************************************************

3050.
Kérdező: ISTEN ÁLDÁSÁRÓL

Egyszer vagy többször kaphatjuk Isten áldását különböző
templomban, különböző személlyel kötött házasságunkra?

HANG: "Drága Gyermekem!
Két egymástól különböző, de azonos időben történő eseményről van 

szó. Egy benső, lelki, és egy külső, jogi szempontot kell figyelembe venned.
A benső, tehát az, mit Isten előtt szándékoltok, az többször is részesül-

het Isten áldásában. A jogi szempont viszont különböző egyházakban külön-
böző előírásokat tartalmaz.

A katolikus  egyházban az,  aki  katolikus,  jogilag csak katolikus  pap 
előtt köthet érvényes házasságot (kivéve, ha semmiképpen sem érhető el ka-
tolikus pap). De ez nem jelenti azt, hogy lelkében nem kaphat áldást Istentől!

Az viszont  kétségtelen,  hogy az,  aki katolikusnak mondja magát,  és 
nincs semmi egyházjogi akadálya annak, hogy az egyháza papja előtt kössön 
házasságot, s ezt elhanyagolva úgy él társával, mint házastárs, az ilyen ”kato-
likus” elzárja magát Isten áldása elől  mindaddig, amíg katolikusnak tartja 
magát. Igen, mert egyértelműen hazugságban él! Ellenkezőjét éli annak, amit 
mond!

Azok a fiatalok, akik ”próbaházasságban” élnek, nagy fájdalmat okoz-
nak a bennük élő Istennek! Senkinek nem szabad saját életével felelőtlenked-
nie! Természetesen  minden rosszat  meg lehet,  sőt!,  meg is  kell  bánni,  és 
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minden konkrét bűnre (a Szentlélek elleni bűn nem konkrét bűn!) van bocsá-
nat!

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

3051.
Kérdező: MIÉRT VAGYOK TÜRELMETLEN?

1. Türelmetlen vagyok.
2. Sikerült újjászületnem?
3. Két álmom magyarázatát kérem!
a) Világvégi jelenet, de jól végződött.
b) A gonosszal küzdöttem. Ez is jól végződött.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A türelem a szeretetnek másik neve! Arról légy meggyőződve, hogy 

addig, amíg nem a te akaratod teljesül, te csak jól járhatsz! Igen, mert Én, Jé-
zus, valóban mindenható vagyok a szeretet körén belül, és csak akkor nem 
teljesítem enyéim kérését, ha azt nem látom előnyösnek számukra.

Elsősorban Rám, a te Jézusodra vigyázz, aki a szívedben élek, s csak 
azután magadra! Ha így teszel,  akkor biztos lehetsz  abban, hogy áldásom 
nem marad el!

2. Igen! Újjászülettél! Aki akár csak egyszer is, lelke mélyén kijelenti, 
hogy elfogad Engem, Jézust,  Urának, Megszabadítójának, az feltétlenül az 
újjászületettek közé tartozik!

Újjászületettek is születhetnek újra. Ezt most nem részletezem, de meg 
kell hogy említsem, mert azok, akik nem élik át élményszerűen az újjászüle-
tés  csodáját,  pedig hittel  megvallották,  hogy elfogadnak Engem Uruknak, 
Megszabadítójuknak, azért nem élik át, mert már előző életükben átélték ezt. 
Az ilyen lelkek elsősorban nem megszentelődni jönnek a Földre, hanem hi-
tükkel, szeretetükkel, alázatukkal, megszentelni másokat.

3. A két álmod azt húzza alá, abban akar megerősíteni téged, hogy akár 
külső (világvég), akár belső (küzdelem a gonosszal) nehézség, ellenség tör 
rád, te a Győztes oldalán állsz! Légy ezért hálás!

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

3052. 
Kérdező: MI TÖRTÉNT VELEM ÁLMOMBAN?

1. Mintha álmomban csináltak volna velem valamit.
2. Megtanultam hálát adni.
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3. Nem akarom beiskoláztatni magam a katonaságnál.
HANG: "Kedves Barátom!

1. Senkivel nem történhet álmában olyan, ami őt ébrenlétben erkölcsi-
leg negatív irányba állíthatná! Még hipnózisban is képes a lélek ellenállni 
minden olyan támadásnak, amely Tőlem eltávolíthatná! Természetesen en-
nek az ellenkezője is igaz. Senki nem válhat szentté álmában úgy, hogy éb-
renlétében is az maradjon.

Azok a negatív viselkedéseid, amelyekről írtál, nem álmod következ-
ményei, hanem annak, hogy érzékenyebb vagy dolgokra, mint előbb voltál. A 
fejlődés ilyen! Minél érzékenyebb valaki, annál komolyabban kell vennie az 
önuralmat!

2. Nagyon okos gondolat tőled az, hogy olyasmiért is tudsz már hálát 
adni, amit csak hittel tudsz jónak felfogni. Nagyon jó, hogy hited kezd olyan 
élő hit lenni, amilyen hitet  megcsodáltam és másokkal is megcsodáltattam 
akkor, amikor a pogány százados kérését teljesítettem.

3. Fejődésed következménye az is, hogy ott, ahol az emberölés tudo-
mányát tanítják, kezded nem jól érezni magadat. Az ”inkább szerességek el-
lenségeiteket” kijelentésemmel  a Velem való élő kapcsolat LÉNYEGÉRE 
mutattam rá. Ez a kijelentésem fokozottan kötelező olyankor, amikor mások 
mondják meg neked, hogy kit kell ellenségnek tekintened, s általában olya-
nokat kell parancsra ellenségnek tekintened, akiket még csak nem is ismersz, 
nemhogy ártottak volna neked! Bizony ördögi hely az, ahol annál vitézebb 
valaki, minél jobban távolodik a SZERETETTŐL!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3053.
Kérdező: MITŐL LESZ VALAKI HITELES?

1. Valaki azt mondja, hogy a Teremtő beszél belőle.
2. Azt választotta az Úr nekem, aki ”látomásszerűen” állt előttem?
3. Több látomásom volt, de bizonytalan vagyok.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenki azt mond magáról, másról, amit akar. Azt, hogy mondani-

valója igaz vagy nem igaz, a következmények elárulják. Ami Istentől jön, az 
mindig épít, buzdít és vigasztal.

Soha nem kell elhinned, ha valaki azt mondja magáról, hogy belőle az 
Isten beszél. Még a HANG médiuma sem igényli, hogy elhiggyék róla: belő-
le Én, Jézus, beszélek! A magán-kinyilatkoztatásokat senkinek sem kell el-
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hinni, csak annak, aki kapja. Ha valóban Istentől jön egy kinyilatkoztatás, az, 
aki kapja, nem dicsekszik vele, sőt inkább rejtegeti, mert részben méltatlan-
nak tartja magát e kinyilatkoztatásra, részben pedig nem az ő ügye az, hogy 
bárki is elhiggye. Ha Istentől jön, Ő majd gondoskodik a továbbiakról.

Azt ajánlom tehát, hogy ne higgy a magán-kinyilatkoztatások forrásá-
nak! Vizsgáld meg a tartalmukat, s ha jónak tartod, tarts meg, ha nem, vessed 
el!

2. Isten senki földi lényt nem rendel senki mellé!  Ezért nem vonható 
soha  Isten felelősségre! Mindenki saját maga dönti el, hogy kivel, ki által 
akarja  elkötelezni  magát  Nekem,  Jézusnak!  Mert  minden kapcsolatnak ez 
kell legyen a lényege, a célja! Ember embert soha nem boldogíthat! Nem erre 
van teremtve! Csupán arról lehet szó, hogy ember embernek könnyíteni vagy 
nehezíteni képes a Hozzám vezető úton a haladást.  Csak erről és  kizárólag 
csak erről lehet szó!

3. Amennyire rajtad áll, ne gabalyodj bele ”látomásaidba”! A naponta 
elvégzendő feladataidba ”gabalyodj” bele! Ezekért vagy felelős! Minden Is-
tentől jövő látomás erősíti a szívbékét, tehát sugároz valamit a ”hazatalált-
ság” öröméből. Igen, mert minden Istentől jövő látomás, sugallat azt eredmé-
nyezi, hogy Isten otthont talált magának benned, és te otthont találtál Isten-
ben. Azok a látomások, sugallatok, amelyek nem ezt eredményezik, nem Is-
tentől jönnek, tehát kísértések, amelyekkel nem kell foglalkoznod! Legalább-
is, amennyire képes vagy rá, ne foglalkozz velük!

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

3054.
Kérdező: FÉRJEM TÖBBSZÖR ELHAGYOTT

Elvált férjemet visszafogadtam, majd újra elhagyott bennünket.
HANG: "Drága Gyermekem!

Amikor visszafogadtad a férjedet, akkor szívedre hallgattál, s a te szí-
ved tele volt az Én, a te Jézusod jelenlétével is. Te meg akartad valósítani azt 
a kijelentésemet, mely szerint nem hétszer, hanem hetvenhétszer-hétszer kell 
megbocsátani annak, aki ezt kéri. Valamit azonban nem vettél figyelembe. 
Férjedből hiányzott az igazi bűnbánat!

Valójában nem benne csalódtál,  hanem a te hiszékenységed vezetett 
félre téged. Kemény leckét kaptál abból, hogy okosnak és óvatosnak kell len-
ned, ha azt akarod, hogy téged, aki az Én, a te Jézusod báránya akarsz lenni, 
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ne nézzenek birkának! A ti nyelvetekben nagy különbség van a bárány és a 
birka között!

Lelki szenvedések közepette kell kimunkálnotok azt  az okosságot és 
óvatosságot, amely megment benneteket attól, hogy birkának nézzenek ben-
neteket.  Sajnos,  az elmúlt  két  évezredben kialakult  a közvéleményben az, 
hogy aki elfogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának, az nem bárány, 
hanem birka! Ez annyira nyilvánvalóvá vált ma már, hogy bárki, aki öntudat-
tal képvisel Engem, Jézust, azonnal rásütik, hogy gőgös! Mihelyt valaki az 
enyéim közül a sarkára áll, azonnal megkapja: "Na, te mondod magad meg-
tértnek?!" Mintha a megtért ember csak az lehetne, aki egyben hülyévé is 
vált!

Bizony, az Általam, Jézus által, elétek élt és megkívánt alázat mindig 
együtt jár az egészséges öntudattal!

Soha többé ne előlegezz bizalmat elment férjednek (másnak se)! Soha 
többé ne állj vele szóba, amíg meg nem tért! Megtérésének biztos jele csak 
az lehet, ha akkor is hű akar maradni Hozzám, Jézushoz, ha te nem fogadod 
vissza!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az
ERŐ és a HŰSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
3055.
Kérdező: CSAK A CSODA SEGÍTHET!

Nehéz helyzetemben csak a csoda segíthet!
HANG: "Drága Gyermekem!

Leveled alapján azt kell mondanom, hogy rajtad nem a csoda, hanem 
csak te magad segíthetsz.

Legfőbb problémád az, hogy vágyaid és lehetőségeid, képességeid nin-
csenek szinkronban egymással! 

Semmi mást nem kell tenned, csak azt, amit Én, Jézus, már kétezer éve 
elmondtam, és mondom ma is:  Alakítsátok át  gondolkodásotokat!  Vagyis, 
azt kell tenned csupán, amit megtehetsz. A többi nem a te dolgod! Ennyire 
egyszerű! De hát akkor mi lesz a...? Pontosan erről van szó!

Nagyon tévedsz, ha nélkülözhetetlennek képzeled magadat! Nagyon té-
vedsz, ha úgy gondolod, hogy Isten nem olyan jó, mint egy átlagember. Egy 
átlagember sem kér soha olyat a gyermekétől, amiről tudja, hogy nem képes 
azt megtenni. Úgy gondolod, hogy Isten rosszabb, mint egy átlagember?
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Drága Gyermekem! Túlkomplikáljátok a födi életet, mintha itt  volna 
valami végleges megoldás! Ahelyett, hogy örök kincseket, tehát benső békét 
akarnátok biztosítani magatokban, ahelyett, hogy örülnétek annak, hogy csak 
azt kell megtennetek, amit képesek vagytok megtenni, ehelyett azon sirán-
koztok, hogy mi mindent nem tudtok megtenni, pedig úgy szeretnétek. Úgy 
gondoljátok, hogy ha többet tudnátok tenni, akkor másoknak jobb lenne az 
élete. Így tudatlanul, de mégis Rám, Jézusra, akarjátok hárítani nyugtalansá-
gotokért a felelősséget. Csodákra vártok, ahelyett, hogy azt látnátok boldogí-
tónak, ami valójában az is, vagyis az Én jelenlétemet a szívetekben.

Azt nem cáfolhatjátok, hogy az istenszeretőknek minden a javukra vá-
lik, az Istent nem szeretőkkel pedig az Isten sem tud mit kezdeni. Ha leányod 
istenszerető, akkor javára válik, bármi történik vele. Ha nem istenszerető, ak-
kor pedig, ha húsz egészséges volna belőled, az sem volna elég ahhoz, hogy 
segítsetek rajta.

Sajnos  nagyon  meg  vagy kötözve  gyermekeddel.  E  megkötözöttség 
nem Tőlem van! Én, Jézus, még a nevemet is úgy választottam meg, hogy 
”Isten a szabadító” legyen. E név, Jézus, ennyit jelent!

Ne csodákra várj tehát! Inkább örülj annak, hogy felelősséget mindig a 
lehetőségeid, a képességeid határán belül kell vállalnod, és semmi más fel-
adatod nincs, csak az, hogy szíved békéjét biztosítsd. Ez nem önzés, hanem 
önszeretet, s erről a főparancs azt mondja, hogy ez CSÚCSÉRTÉK!

Örülj  annak, hogy Én, Jézus,  a szívedben vagyok, és tedd azt,  amit 
megtehetsz.  Akkor veszed komolyan a gondolkodás-átalakítást,  ha minden 
problémához ezzel a kérdéssel közelítesz: Ez miért jó nekem? (Mármint ne-
ked!)

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

3056.
Kérdező:HOGYAN OLDHATOM MEG AZ ÉLETEMET?

1. Szorongásos vagyok.
2. Visszatérő álmom: széttárt karokkal repülök.
3. A házasság megoldaná életemet?

HANG: "Kedves Barátom!
1. E karmikusan magaddal hozott szorongást azáltal csökkentheted, sőt 

meg is szüntetheted, ha nem harcolsz ellene közvetlenül, hanem arra törek-
szel, hogy megtanulj együtt élni vele. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy e 
szorongás  következményeit  nem  veszed  komolyan.  Egyszerűen  nem  a  te 
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ügyed! Az a hiúsági komplexus, ami e szorongásod alapja, akkor kezd majd 
szétmállani benned, ha nem foglalkozol vele.

Minden hiúsági komplexus és minden kisebbségi érzés abból táplálko-
zik, amit nem Én, Jézus, sugallok nektek. Hidd el, hogy Én, Jézus, kudarca-
idnak pontosan úgy örülök, mint sikereidnek, mert nálam, Jézusnál, nem az 
eredmény a lényeg, hanem a szándék!

Tudom, hogy a te szándékod tiszta, és ez elég Nekem!
2. Bármely ”álomfejtő” meg tudja fejteni álmodat. Sőt, te magad is! A 

széttárt kar nyitottságodat és befogadási vágyadat fejezi ki, a repülés  pedig 
azt, hogy te eszményekhez akarod igazítani magad. Azt mondanom sem kell, 
hogy az ”eszmény” nem lehet más, mint Én, Jézus, aki benned élek! Bár fo-
gadnál úgy, amint Én téged, akkor nem lenne semmi szorongás benned!

3. A házasság lényegében semmit nem old meg! A megoldás mindig és 
mindenki számára Én, Jézus, vagyok! Az a természetes, hogy az, aki elfogad 
Engem Urának, Megszabadítójának, akár házasságban él, akár nem, megol-
dotta az életét. Igen, mert ezzel a döntésével újjászületett! Ez pedig minden-
képpen döntő! 

Ez nem zárja ki sem azt, hogy házasságban élj, sem azt, hogy ne élj há-
zasságban! E téren valóban azt a tréfás mondatot tudom mondani, hogy há-
zasság dolgában, ha Rám hallgatsz, azt csinálsz, amit akarsz! 

Mindenképpen tudnod kell: Nagyon szeretlek!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
3057.
Kérdező: NÉHA LEBÉNULOK

Nincs erőm a tanuláshoz, pedig erre volna szükségem.
HANG: "Kedves Barátom!

A nagy elhatározások nem elégségesek ahhoz, hogy valakikben növe-
kedjék az akarat. 

Az akaraterő növelése két összetevőből áll. Az egyik az, hogy nagyon 
meg kell motiválnod azt a CÉLT, amit el akarsz érni. Tehát alaposan - akár 
többször is - át kell gondolnod azt, miért jó számodra az a cél, és miért van 
ártalmadra az, ha nem törekszel e cél elérésére. Ez tehát a egyik. A másik az, 
hogy meg kell  látnod azokat  az  eszközöket,  amelyek szükségesek ahhoz, 
hogy célodat elérd (pl. tanulás), és ezekhez az eszközökhöz kedvet kell éb-
resztened magadban (pl. a megbutulás undorító érzés, az okosodás boldogító 
érzés). Tehát olyan pozitív érzésekkel kell  ezeket az eszközöket átitatnod, 
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amelyek szinte automatikusan erősítik benned a CÉL eléréséhez szükséges 
eszközök használata iránti vágyat.

Ha naponta rászánsz erre kb. negyedórát, akkor menni fog a dolog.
Abban a tévhitben ne ringasd magad, hogy majd nélküled tudsz szelle-

mileg, lelkileg fejlődni. Te Isten partnere vagy, és nem bábja!
Megáldalak az ERŐ és a JÓRA TÖREKVÉS VÁGYÁVAL!"

******************************************************
3058.
Kérdező: A KEGYELMI ÁLLAPOTRÓL

Hogyan él bennünk Jézus? Mint Ádám apánk?
HANG: "Drága Gyermekem!      

Különböző létmódok vannak. Az egyik ilyen létmód az, ahogy minden 
emberben benne van az első emberpár, mint ahogy minden szilvában benne 
van az első szilvamag. Én, Jézus, nem így élek bennetek!

Van egy u.n. kegyelmi létmód. Én így élek bennetek! Olyan ez, persze 
sántító hasonlattal, mint ahogy minden szilvában benne van az a napsugár-
ból, az a termőföldből, az az éghajlattól származó zamat, amely nincs úgy az 
egyikben, mint a más égtájakon érők másikában. 

A hasonlat ott sántít, hogy az Én jelenlétem sokkal egyedibb. Míg az 
egy tájon termő szilvafáknak általában azonos zamatú a gyümölcse, addig az 
Én jelenlétem, bár alapjában azonos MEGÉLT SZERETET, de kivitelezésé-
ben mégis sokkal egyénibb, személyibb!

Én, Jézus,  ugyanaz vagyok mindenkiben,  aki engedi,  hogy átitassam 
Magammal, de ti, akik átitatódtok Velem, nem vagytok ugyanazok, s így vá-
lik sokszínű virággá Isten kertje, bár ugyanabból a "földből" és ugyanabból a 
"napsugárból" szövi életét mindegyik "virág"!

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

3059.
Kérdező: KAPCSOLATZAVARBAN VAGYOK

1. Elvált férjemmel kibírhatatlan a helyzetem.
2. Van valaki, akivel szintén bizonytalan a kapcsolatom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amint az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia, úgy a szere-

tetnek igazságban kell tanúságot tennie arról, hogy igazi szeretet.
Ha te elváltál férjedtől, mert ő már előbb hagyott el téged lélekben, akkor 
nem lehet szempont az, hogy sajnálod őt vagy sem! Ha ez a szempont ben-
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ned fontos, döntő szempont, akkor bűnrészes vagy férjed mellett. Életed így 
tudathasadásos! Aki úgy vált el valakitől, hogy közben egy fedél alatt van az-
zal, akitől elvált, az ellentmondásban él! Egyetlen kivétel lehet ugyan. Ha TE 
nem költözhetsz el, mert a te számodra e lehetőség nem létezik. De ebben az 
esetben sem szabad olyanná válni a már megszakított kapcsolatnak, hogy az 
az "ártatlan félben" nyugtalanságot eredményezzen!

2. Okosság és óvatosság! Csak azon a kapcsolaton van Isten áldása, 
amely kapcsolat  azért  jött  létre,  mert  mindketten  Engem,  Jézust,  akarják 
megeleveníteni közös életükben. Nem elég, ha csak az egyik akarja ezt!

Van már bőséges tapasztalatod, van józan eszed, vagy annyira bölcs, 
hogy át tudj látni a szitán. Feltétlenül észre kell venned, hogy a másik fél 
csak meg akarja játszani magát saját önző érdekében, vagy önzetlenül érted 
akarja áldozni életét úgy, hogy jobban tudj az Általam biztosított  szívbéké-
ben élni.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
 OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
3060.
Kérdező: SZERETNÉM HALLANI HANGODAT, URAM!

1. Mit feleljek gyermekemnek, ha kérdi, mikor gyógyul meg?
2. Mi a teendőm még leányommal kapcsolatban?
3. Miért félek annyira a kígyótól?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. 2.  Mindenkit csak az IGAZSÁG szabadít meg! Gyermekednek is az 

igazat kell mondanod! Az IGAZSÁG a következő:
Kivétel  nélkül  mindenki  beteg a Földön, csak e betegség különböző 

formában és különböző fokon jelentkezik. Ha volna olyan ember, aki nem 
beteg, akkor számára nem volna halál a Földön! Testileg tehát mindenki ha-
lálos betegséggel születik a Földre! 

De lelkileg, igenis, egészségessé kell  válnia mindenkinek, ha örökké 
boldogan akar élni! Gyermeknek, felnőttnek egyaránt tudomásul kell vennie 
azt, hogy a testi betegség nem rosszabb a boldogság szempontjából, mint az 
egészség, és az egészség nem jobb, mint a betegség. Lehet valaki boldog be-
tegen, és lehet valaki boldogtalan úgy, hogy semmi testi bajt nem érez ma-
gán, vagyis, halálos betegségének csíráját még nem észleli. De fogja!
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Ha valaki arra hangolja magát, hogy egyszer testi betegsége meggyó-
gyul, az megteheti ezt ugyan, de ne hivatkozzon Rám, Jézusra, mert Én, Jé-
zus csak a szeretet, tehát boldogságotok körén lehetek tevékeny, hatékony. 

Gyógyítok ugyan ma is testi betegségeket, de ez nem jelent semmi lé-
nyeges, tehát stabil megtérést senki számára. Nem is jelenthet, mert a Mellet-
tem döntésnek nem lehetnek olyan feltételei, amelyeket Én, Jézus, az iránta-
tok megélt szeretetem, tehát teljes odaadottságom révén, már nem teljesítet-
tem volna köztetek. 

Aki azt mondja, hogy megtér Hozzám, ha meggyógyítom, az nemcsak 
üzletelni akar velem, s ehhez semmi köze a szeretetnek, hanem úgy gondolja, 
hogy Én járok jól, ha ő hozzám tér. Úgy gondolja, hogy Én, Jézus, boldogta-
lan vagyok nélküle. Nem, nem vagyok boldogtalan senki nélkül. Az viszont 
igaz, hogy fáj nagyon, ha valaki nem jön Hozzám! Azért fáj, mert szeretem 
őt, és tudom, hogy csak akkor lehet boldog, ha elfogad Engem, Jézust, Urá-
nak, Megszabadítójának.

Az eddig elmondottakból neked kell megfogalmaznod azokat az igaz 
mondatokat, amelyeket beteg gyermeked értelmi képességének megfelelőnek 
tartasz.

3. A kígyókkal kapcsolatban van benned egy hisztériára való hajlam, 
készség, s ennek éppen jól jön egy kígyó látása, s emellett van benned egy 
karmikus adósság is. Valamikor, mint kígyóbűvölő, túllépted a határt, s en-
nek kellemetlen következményei lettek mások számára. Ezt az adósságodat 
törleszted. 

Ne tulajdoníts ennek nagy jelentőséget, mert ha tulajdonítasz, ezzel a 
hisztérikus készségedet növeled, s ez senkinek sem jó.

Megáldalak SZÍVEM EGYSZERŰSÉGÉVEL!"
******************************************************

3061.
Kérdező: MAGYARÁZATOT KÉREK!

1. A Szentháromságról kérek valami információt!
2. János 5;28-29 magyarázatát kérem!
3. Nem értem a Hang 3-dik kötetében az 184-dik pontot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amint neked egy természeted van, úgy Istennek is EGY van! Amint 

neked van értelmed, akaratod és érzelmed, Istennek valahogy ehhez hasonló-
an, de sokkal sajátosabban, HÁROM a benső világa! 
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Aki szeret,  az  szükségszerűen közösségben él!  Isten szükségszerűen 
KÖZÖSSÉG! Aki szeret, akit szeret és "ami által" szeret. E harmadikat azért 
tettem idézőjelbe, mert pontosabb lett volna az "Aki által", de ez a ti gondol-
kodásotokban nem tudja megtalálni a maga helyét. Nem, mert nemcsak arról 
van szó, hogy AKI ajándékoz (tehát szeret),  nemcsak arról van szó,  hogy 
AKINEK ajándékoz (tehát a szeretett), hanem AKIT ajándékoznak egymás-
nak, az is személy, tehát VALAKI! Ezt a kölcsönös AJÁNDÉKOT azért lát-
tam  el  személyes  tulajdonságokkal  (vigasztal,  megerősít,  megtanít,  stb.), 
mert  valóban, a ti szavaitokkal megfogalmazva, személyiség, egyéniség! Őt 
hívjátok Szentléleknek, Szentszellemnek.

2. Bizony igaz, hogy örök kárhozat van! Ez az életállapot, ez a lelkiál-
lapot mindaddig lehetséges mindenki számára, amíg egyszer végleg rá nem 
döbben arra, hogy nem örök kárhozatra, hanem boldog örök életre teremtette 
őt a Szeretet, tehát az Isten.

Isten szeretete soha nem szűnik meg! A kárhozottak irányában sem! 
Nem Istennek, nekik kell megváltozniuk, ha üdvözülni akarnak. Az a tétel 
viszont, amely azt állítja, hogy soha nem tud szívbékére jutni az, aki egyszer 
már másképpen gondolta a szívbéke elérését, mint Én, Jézus, ez nem lehet 
igaz azok számára, akik tudják, hogy SZERETET AZ ISTEN! 

Még embernek is gazember lenne az, aki akkor sem bocsátana meg, ha 
az ellene vétett  ezért bocsánatot kér. Istennel kapcsolatban még élesebben 
kell fogalmaznom! Nem Istent bántotta meg az, aki elkárhozott, hanem ön-
magát! Hogyan is képzelhető el az, hogy Istent nem érdekelné az, ha az ilyen 
elkárhozott lélek egyszer Istenhez fordul, ha őt  Isten esendőnek teremtette!?!

Ha valaki,  akkor Isten biztosan nem szadista,  aki abban leli  örömét, 
hogy valakit szenvedni lát! 

Isten sem szeret szenvedni!  Márpedig szenvedi,  ha nem szeretik Őt! 
Szenvedi, mert tudja, hogy csak az a szellemi teremtménye lehet boldog, aki 
Isten elgondolása szerint akar boldog lenni!

Ez az IGAZSÁG nem lazít fel semmiféle erkölcsi gátlásokat, csupán 
azt eredményezi, hogy bárki, bármikor megtérhet!

Tudnotok kell, hogy aki nem tér meg, az csak önmagának árt, és nem 
Isten gyermekeinek! Tudnotok kell, hogy az istenszeretőnek minden a javára 
válik!

3. Ma sem tudok mást, jobbat mondani az imával kapcsolatban, mit 
amit az említett helyen mondottam.

Megáldalak a BENSŐ KÉKÉT TEREMTŐ HIT LELKÉVEL!"
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******************************************************
3062.
Kérdező: KÖVETNI AKARLAK, URAM!

1. Szeretnék tanúságot tenni Rólad, Uram!
2. Jézust szeretném másoknak tanítani!
3. Szeretnék mindenkor és mindenért hálát adni, Uram!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azért részesültél istenélményekben, hogy tudj tanúságot tenni Mel-

lettem, Jézus mellett! Az nem tartozik a lényeghez, hogy újra át is éld ezeket 
az élményeket. A földi élet nem Mennyország. De igenis lényeges az, hogy 
ne rejtsétek "véka alá" az Istentől kapott kegyelmeket! Az okosság és az óva-
tosság azonban mindig legyen kéznél!  Sem a félelem,  sem a vakmerőség 
nem célra- vezető. 

Rá kell érezned azokra a benső sugallatokra, amelyek szíved békéjét 
erősítik.  Tehát ne az legyen a legfontosabb, hogy milyen eredménnyel ke-
csegtet egy tanúságtétel, mert ennek hiúság is lehet a motiválója. Csak az le-
het a szempont, hogy békét hoz-e szívednek vagy sem. A benső béke kárpó-
tol olyankor is, ha esetleg külső csalódások érnek a tanúságtevésed miatt!

2.  A tanításnak  feltétlen  feltétele  a  tanulás! Akár  az  evangéliumok, 
akár a "Merre menjek?" című hittankönyv, akár a HANG-könyvek tanulmá-
nyozása  mind-mind nagyon alkalmasak arra, hogy jó irányban valósítsátok 
meg azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre nyilvános működésem kezdetén 
felszólítottalak benneteket (Mk 1;15).

3. Nagyon fontos a hálaadás! Nem Nekem, Jézusnak,  hanem nektek 
fontos nagyon. Minél több hálaimát mond valaki, annál jobban alkalmassá 
teszi benső világát arra, hogy rálásson arra a gazdagságra, amellyel elhalmoz-
ta őt az Isten! Ez a látás magával hozza azt, hogy erősödik benne a tettre-
készség, a szerető szolgálat felvállalása.

Az soha nem lehet kérdés, hogy valaki méltó vagy nem méltó a szere-
tésre és az ezzel összefüggő szeretni tanításra. A szerepeket kiosztó Isten a 
fontos! Döntően nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy KIÉ 
vagy! Ahogy egyre jobban átéled, hogy te az Istené vagy, úgy szinte termé-
szetszerűen finomulni is fogsz Isten szándéka szerint! De nagy hangsúlyt kell 
tenned arra, hogy te a te Jézusodé vagy!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
3063.
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Kérdező: ÁLDÁSSÁ SZERETNÉK VÁLNI!
1. Szeretnék megfelelni családomnak!
2. Fájdalom helyett örömet szeretnék hordani magamban!
3. Hogyan lehet megbocsátani?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sehová nem vezet, illetve idegösszeomlásba vezet az, ha valaki nem 

a szíve  békéjének,  tehát  saját  boldogságának,  hanem mások  szeszélyének 
akar megfelelni. Az önszeretet: CSÚCSÉRTÉK! (Mt 22;39). Még a legjobb 
ember sem képes a te szíved békéjét megcélozni! Tehát csak "szeszély" lehet 
számodra  bárki  kívánsága,  ha  benső  békéd  ellenében  akarsz  eleget  tenni 
neki. Aki gyermekeiért, családjáért él, az bálványimádó! Aki Istenért él, az 
gyermekeit, családját is helyesen tudja szeretni!

Ha nem hallgattok józan eszetekre,  ha nem hallgattok az evangéliu-
mokban kifejtett tanításomra, akkor kénytelenek lesztek ”hallgatni” tönkre-
ment lelki életetekre, amely különböző testi nyavalyákban nyilvánul meg.

Csak az talál rá az Általam, a te Jézusod által elmondott és elétek élt 
életútra, aki minden földi köteléket, tehát még a vérségi köteléket is, igyek-
szik lazítani, leoldani. Aki erre vállalkozik, az önmagának és övéinek is a 
legjobbat teszi!  Én,  Jézus,  még Anyámat is kénytelen voltam megtagadni, 
pontosan mindkettőnk érdekében (Mk 3;33)!

2. Amíg valaki nem tanul meg örülni annak, hogy Én, Jézus, élek a szí-
vében,  tehát  a  Mennyország,  addig  szükségszerűen  bódulatokban  akarja 
megtalálni örömét, s ezek bizony inkább okozzák, semmint enyhítik a fájdal-
mát.

A tanulás útja az a helyes értékelés, tehát annak életszerű elfogadása, 
hogy Én, Jézus, legyőztem a világot. Tehát, ha te elfogadsz Engem Uradnak, 
Megszabadítódnak, akkor mindenkor a Győztes oldalán állsz! A másik, ami 
fájdalom helyett örömöd forrása lehet, az, hogy naponta járva utadat, min-
dent Értem, Jézusért teszel!

Amennyire haladsz előre a helyes értékelésben (mi ez az örökkévaló-
sághoz képest?), és amennyire tisztul a szándékvilágod (Értem teszed, amit 
teszel), annyira fogod megtapasztalni  Örömömet, a te Jézusod örömét!

3. A megbocsátásnak két éltető eleme van. Az egyik az, hogy soha nem 
tudhatjátok senkiről: mit örökölt, tehát mit hozott magával, milyen hatások 
érték eddigi életében, s hogyan munkálkodott együtt a kegyelemmel. A má-
sik elem: Aki rosszat tesz, az mindig csak önmagának tud ártani vele, mert 
az istenszeretőknek mindig minden a javára válik. Így mindenkinek jól felfo-
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gott érdeke az, hogy tudjon megbocsátani, szeresse ellenségeit, mert ha nem 
ezt teszi, akkor már nem istenszerető, tehát önmagának árt. Nyugtalanul nem 
annak kell aludnia, akire haragszanak, hanem annak, aki haragszik! ”A nap 
ne nyugodják le haragotok felett (Ef 4;26)!”

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3064.
Kérdező: BAJ VAN A HITEMMEL

1. Melyik az Úr napja?
2. Leányunkat visszafogadtuk, s most zsarolni próbál.
3. Milyen formájú keresztet viseljünk?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A Szentlélek a forrása annak, aki meg akar szentelődni, és nem a 

Biblia. Szinte minden keresztény, sőt nem keresztény felekezet is a Bibliára 
hivatkozik, és állandóan marják egymást!

Aki élete alapvető kegyelmét, a józan eszét arra használja, hogy En-
gem, Jézust, egyre jobban megismerjen, annak minden egyes nap az Úr napja 
lesz, és mindegyiken azt fogja tenni, amit a benne élő Lélek sugall számára. 
Az Én Lelkem pedig mindenkiben azt sugallja, ami az illetőt építi, buzdítja 
és vigasztalja. Függetlenül attól,  hogy hogyan nevezi azt a napot, amelyet 
ajándékba kapott azért, hogy növekedjék a szeretetben, és erre segítsen má-
sokat is. Bizony, nem az ember van a szombatért, hanem a szombat az embe-
rért! Ezt mondtam kétezer évvel ezelőtt is, és ezt mondom ma is és minden-
kor (Mk 2;27).

2. Leányotokkal kapcsolatban nem helyén való a tékozló fiúra hivat-
kozni, mivel e fiú, végigjárva a poklok poklát, egy egész lényét átjáró bűnbá-
nattal érkezett vissza a szülői házba. Ez a példabeszédbeli tékozló fiú az apja 
örömeként élt tovább otthon, és nem ennek ellenére. E továbbélésének volt 
nyitánya az a lakoma, amelyet apja készített számára. Ez a fiú nemcsak haza-
ment, hanem, amint apja mondotta: föltámadott!

Leányotoknál ez a bűnbánat hiányzott, s ti örültetek, hogy újra otthon 
van. Sokkal jobban örültetek, mint ő örült nektek. Pontosan ez mutatja meg-
kötözöttségeteket. Ő ezzel él vissza. A megkötözöttség mindig lehetőséget 
hord magában arra, hogy visszaéljenek vele.

A tékozló fiú apja nem volt megkötözve gyermekével! Nem, mert szin-
te szó nélkül elengedte, amikor az el akart menni. Nektek is ezt kellene ten-
netek! Engedd el leányodat! De vissza csak akkor jöjjön, ha egész lényét át-
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járó bűnbánatot mutat! Amíg ezt a szabadságot nem hordod magadban, addig 
a Szentlélek nem tud szabadon működni benned (2Kor 3;17)!

3. Teljesen mindegy, hogy ki milyen keresztet csinál, hord, ajánl! En-
gem, Jézust, nem ”szerekkel” kell képviselnetek, hanem azzal a szeretettel, 
amely mindig igazságban nyilvánul meg, és azzal az igazsággal, amely min-
dig szeretetben nyilvánul meg.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

3065.
Kérdező: VAN ELEVE ELRENDELÉS?

1. Mintha sorsszerű lenne az életem.
2. Szeretetet, energiát kérek!
3. Keveset imádkozom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Életed valóban ”sorsszerű”! De nem az Én, a te Istened elrendelésé-

ből, hanem a te szabad döntésed alapján. Most nem megyek bele ennek tag-
lalásába,  csak  annyit  mondok,  hogy ennek  megértéséhez  több  kell,  mint 
amennyit  eddig  hittanból  tanultál.  Amikor  Én,  Jézus,  azt  mondtam,  hogy 
még sok mondanivalóm volna, de nem tudtátok volna akkor elviselni, akkor 
ebben ez az időtlenségben hozott  szabad döntésed is  benne volt.  Csak az 
utad sorsszerű. Az ezen történő járásod hogyanja azonban mindenkor tőled 
függ!

2.  Mérhetetlen  energia áll  rendelkezésedre,  mivel  Én, Jézus,  benned 
élek. Ennek az Általam benned lévő energiának mozgósítása szintén tőled 
függ. Bölcsesség, átgondolt döntés és a meglátott jó irányában megélt hűség. 
Ezek azok az ”eszközök”, amelyek megfelelő irányban tudják mozgósítani 
energiáidat.

Azt nem kell  különösebben magyaráznom, hogy neked csak azt  kell 
megtenned, amit meg kell tenned. Ehhez bőséges energia áll rendelkezésed-
re. A fantáziálás által ”elképzelt” feladatok kiesnek az Én bűvkörömből. Ép-
pen ezért, ha vágyaid ezek szárnyán akarnak szárnyalni, érhetnek e téren csa-
lódások.  Bennem,  a  te  Jézusodban,  soha  nem csalódhatsz!  De magadban 
igen!

3. Fontos az imádság mennyisége is! Fontos, mert tudatalatti világotok 
átitatásához erre is szükségetek van. De sokkal fontosabb a rendszeres és át-
élt imádság!
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Az imádkozik, aki lelkét Istenhez emeli. Van tehát egy ”állapotszerű” 
imádság. Olyan ez, mint amikor mindig együtt vagy valakivel, de nincs szük-
séged arra, hogy mindig gondolj is erre. Elég, ha egyszerűen éled, hogy veled 
van az, akivel együtt vagy. Ehhez nem kell rendszeresség, mert állapot. A 
rendszeresség  ahhoz  kell,  hogy komoly  döntéseidet  tudatosan  tárd  Elém. 
Ilyenek főleg a reggeli imák!

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

3066.
Kérdező: TESTI-LELKI GYÓGYULÁSRA VÁGYOM!

1. Szeretnék kapcsolatban maradni, élni a jó szellemekkel!
2. Valóban a ”vég” előtt állunk?
3. Mi a véleménye a HANG-nak a homoszexualításról?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Te, mint írod, belülről alakultál,  fejlődtél olyannak, amilyen vagy. 

Munkahelyed nem elégíti ki lelki igényeidet. Nagyon természetes tehát, hogy 
kapcsolatot szeretnél kialakítani azokkal az égi lényekkel, akik boldog, élő 
kapcsolatban vannak Velem, a te Jézusoddal.

Semmi akadálya annak, hogy ez a kapcsolat kialakuljon. A HANG 1. 
kötetében található  párbeszédima nagyon alkalmas arra, hogy égi lényekkel 
kapcsolatba kerülj. Ha őrangyalodat szólítod meg, akkor ő fog szólni hozzád, 
természetesen a te gondolataidon keresztül. Ha Édesanyámat, Máriát, szólí-
tod meg, akkor ő fog párbeszédet kezdeni veled. Ha Engem, Jézust, szólítasz 
meg, akkor Én, Jézus, fogok szólni hozzád. 

Ha az ilyen párbeszédimával párhuzamosan foglalkozol akár az evan-
géliumokkal, akár a "Merre menjek?" című hittankönyvvel, akár a HANG-
könyvekkel,  akkor  biztos  lehetsz  abban,  hogy e  párbeszédima  HITELES! 
Sokkal jobban szeretlek, semmint engedném, hogy ártó, szemtelen szellemek 
eltérítsenek téged Tőlem! A te tiszta szándékod szinte kötelez Engem, Jé-
zust, arra, hogy vigyázzak rád!

2. A "vég" már elkezdődött az Én, a te Jézusod nyilvános működésé-
vel. Ezért mondhattam: "Betelt az idő" (Márk 1:15)!

Az elkövetkező évezred, amely előttetek áll, egy szebb, tisztább, bol-
dogabb jövőt fog feltárni azok előtt, akik szándékom szerint tovább akarják 
élni az Én életemet a Földön. Tehát nem rosszabb, hanem jobb lesz az élete-
tek. 
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Nem véletlen, hogy médiumommal találkoztál!  Veled is tervem van, 
éspedig olyan tervem, amely helyre akarja billenteni benned azt a ferdeséget, 
amelyet most magadban érzel! Bízzál jobban Bennem!

3. Én Jézus, minden aberrációnak, minden ”eltorzulásnak” megjavítója 
vagyok!  Ne hamarkodd el  az  elválást!  Sokkal  jobban szeretlek  Én téged, 
semmit magadra hagynálak! Én, Jézus, minden ”eltorzulást” képes vagyok 
helyreállítani! Lehet hát barátod a téged szerető feleséged, hogy ismét felesé-
geddé váljék. 

Én, Jézus, soha nem fogom áldásomat adni semmiféle torzulásra! Tud-
nod kell, hogy te is azért születtél a Földre, hogy adósságot törlessz! Adóssá-
god éppen az, hogy olyasmit vállalj, amihez nagyon nincs kedved! Értem ez-
alatt a másneműekkel való kapcsolatot is! Ne menekülj, hanem szembesülj! 
Vállald a jót, hogy a nem jó helyreálljon benned! Tehát vállald a természete-
set, hogy az, ami nem természetes, meggyógyuljon benned! Erre az okos, ta-
pintatos feleség nagyon alkalmas segítőtárs tud lenni!

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

3067. 
Kérdező: BOLDOGTALAN VAGYOK

1. Hogyan találom meg a boldogságomat?
2. Hogyan találom meg társamat?
3. A küzdő sportokról, tetoválásról. Milyen vagyok?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nagyon okos kérdéseket tettél fel. Bár mindenkinek problémát jelen-

tene az, ami neked probléma! Sajnos, legtöbb ember úgy gondolja, hogy saját 
boldogságának megtalálásához senki nem tud jobb tanácsot adni, mint ő, sa-
ját magának. Emiatt van annyi boldogtalan ember!

Egyszer nagyon komolyan szóba kell állnod két valósággal. Az egyik 
az, hogy Isten téged Önmagára teremtett. A másik az, hogy ez az Isten, Ben-
nem, Jézusban, megjelent a Földön emberi alakban azért, hogy felkínálja ma-
gát nektek. Mindaz, aki Engem, Jézust, befogad életébe, BOLDOG! De ah-
hoz, hogy valaki Engem, Jézust, befogadjon, meg kell ismernie, hogy Én, Jé-
zus, ki vagyok!

Három eszközt jelölök meg, amelyek alkalmasak arra, hogy a lehető 
legtisztább módon megismerj Engem, Jézust.  Az egyik a négy evangélium 
(és az Apostolok Cselekedeteinek az a része, amelyben Én, Jézus, beszélek), 
amelyet minden Biblia tartalmaz. A másik eszköz a "Merre menjek?" című 
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hittankönyv. (Ennek szerzője és forgalmazója: Bulányi György, 1122. Buda-
pest, Városmajor u. 37/b. 2.e.3. ajtó. Telefon: 1555-478). A harmadik az az 
emberi  társaság,  közösség,  amely társaság,  közösség ezzel  a problémával, 
vagyis Velem foglalkozik. Ahol ugyanis ketten-hárman az Én nevemben jön-
nek  össze,  ott  Én,  Jézus,  feltétlenül  jelen  vagyok  hatékony  módon  (Mt 
18;20).

2. Igazi társadat csak olyanok között találod meg, akik Engem, Jézust, 
elfogadnak Uruknak, Megszabadítójuknak. Ha máshol keresed, akkor csak 
olyan személyt fogsz találni, aki nem áldást, hanem inkább nehézséget fog 
jelenteni további életedben. Tehát először neked meg kell találnod Engem, 
Jézust, vagyis az evangéliumok által elmondott és bemutatott életemet, aztán 
meg kell találnod azt a baráti kört, amelyben valóban Velem, a te Jézusoddal 
foglalkoznak, és az ilyen társaságban lesz módod rátalálni arra, aki nem aka-
dályozni, hanem segíteni fog téged azon az úton, amellyel Én, Jézus, azono-
sítottam Magamat (Jn 14;5).

3. Minden sport addig jó, amíg eszköz arra, hogy segítsen a szeretni ta-
nítás életcél irányában. A küzdősportok is csak akkor nevezhetők ilyen spor-
toknak, amíg a kondíció növelését, karbantartását szorgalmazzák. Ha mások 
fizikai legyőzésére, megsemmisítésére irányulnak, akkor már ÉN, Jézus, nem 
vagyok jelen ebben a sportágban.

Ami pedig a tetoválást és a különböző karikák hordását illeti, akár fül-
ben, nyakban, orrban, ezek idegenek Tőlem mindaddig, amíg nem a szeretni 
tanítást célozzák meg. E nélkül az ilyesmi nem más, mint a benső üresség 
külső álcázása. 

Régen a rabszolgákat látták el ilyesmikkel. Ma az ördög rabszolgáira 
emlékeztetik a szemlélőt, ha nem a szeretet megjelenítését és a szeretni taní-
tást célozzák meg! Tömören azt tudom ajánlani, hogy ne alkalmazd ezeket, 
mert általában nem segítik elő, hanem inkább akadályozzák azt, hogy Én, a 
te Jézusod, általad, veled és benned életszerűen hatni tudjak! Természetesen, 
ha nem ezt, hanem azt éled meg, hogy ezekkel az eszközökkel tudsz Hoz-
zám, Jézushoz segíteni másokat, akkor alkalmazd ezeket! De semmi esetre 
se értékeld ezeket többre, mint amennyire a szeretni tanítás, a Hozzám köze-
lítés szolgálatában eszközként megilleti ezeket.

Azt, hogy milyen ember vagy, feltétlenül felismerheted a reggeli és az 
esti imád tükrében!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
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3068.
Kérdező: EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ANYAGI PROBLÉMÁIM VANNAK

1. Allergiás vagyok.
2. REIKI-vel gyógyítok.
3. Anyagi problémáim vannak.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha egy csapásra meg tudnám szüntetni allergiádat, akkor biztosan 

meg is tenném. Azért nem tudom megszüntetni, mert ennek az érzékenység-
nek hordozása részedről egy adósság törlesztése, és ezt az adósságot előző 
életedből hoztad magaddal.

A karmikus görcsöket nem lehet közvetlenül leoldani. Ezek olyan lelki 
gyökerekkel rendelkeznek, amelyek tüneti kezeléssel némileg csökkenthetők 
ugyan, de gyökeres megoldást csak az ad, ha valaki vállalja, hogy együtt él 
az ilyen lelki eredetű érzékenységgel.

Tehát, ha vállalod, hogy beépíted ezt az allergiát további életviteledbe 
úgy, hogy minél kevesebb hangsúlyt teszel a létére, akkor akár teljesen le is 
oldódik rólad.

2. Nagyon okos dolog, ha valaki akár REIKI-vel, akár más módon segí-
teni akar embertársain. Még azt is természetesnek lehet mondani, ha valaki 
pénzt kér ezért az elfoglaltságáért (szolid órabért, mivel  az idő: pénz!). Fon-
tos viszont az, hogy az, aki gyógyulni akar, többre értékelje a lelkét, mint a 
testét! Egy gyógyítónak erre feltétlenül fel kell hívnia a beteg figyelmét!

3. Jól tudom, hogy a földi élethez hozzátartozik bizonyos anyagi felté-
telek megléte is. Tudja ezt a ti Atyátok is! De nektek tudnotok kell azt, hogy 
lényegileg semmi nem oldódik meg kívülről befelé, csak belülről kifelé. Ol-
vasd el Mt 6;25-34-et! Ha utána is van problémád, beszéd meg Velem, Jé-
zussal, párbeszédimában. Feltétlenül helyére kerülnek akkor ezek benned.

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

3069.  
Kérdező: JÓ AKAROK LENNI!

1. Hogyan őrizzem meg magamat a rossztól?
2. Milyen szándékú vagyok?
3. Meghallgattatnak imáink a mennyekben?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Ne foglalkozz annyit magaddal! Ha valaki elhatározza, hogy állan-
dóan takarítani fogja a szobáját, akkor mindig talál benne olyan port, foltot, 
amit újra és újra meg kell szüntetnie. 

Aki mindig önmagával foglalkozik, az nem az Én, a te Jézusod iránt 
való szeretetét tartja a legfontosabbnak, hanem saját tökéletesedésére való tö-
rekvését. Az ilyen lélek soha nem lesz megelégedett, mert ha megelégedett 
lenne önmagával, akkor gőgössé válna, tehát ismét csak a saját tökéletlensé-
gét segítené elő.

Te akkor teszed magadnak a legjobbat, ha Velem foglalkozol! Olvas-
gatod az evangéliumaimat, el-elgondolkodsz egy-egy szavamról, példabeszé-
demről, és örülsz annak, hogy te az Enyém vagy, Én pedig a tiéd!

2. Akinek probléma az, hogy milyen szándékú, az már eleve csak jó 
szándékú lehet! A rossz szándékú embereket nem érdekli az, hogy milyen 
szándékúak!

3. Nincs meg nem hallott ima! Csak arról lehet szó, hogy innen, ebből 
a dimenzióból, sokkal tisztábban látják - mert hosszú távon látjuk - kérései-
tek teljesítésének következményét. Ezért legtöbbször azt tapasztaljátok, hogy 
nem talált meghallgatásra imátok, holott éppen azért nem teljesíthető, mert 
meghallgatásra talált. 

Pontosan ennek, az ilyen meghallgatásnak az eredménye, tehát a helyes 
szeretet következménye az, hogy nem azt valósítják meg az égiek, amit kér-
tek, hanem azt, ami az általatok nem látható javatokra válik. 

Számotokra az tragédia lenne, ha kérő imáitok úgy találnának meghall-
gatásra, ahogy azt ti, akik mindenképpen szűk látókörűek vagytok, jónak lát-
nátok. 

Tragédia lenne az, ha a benneteket végtelenül szerető Isten nem Önma-
gára, hanem rátok hallgatna! Jaj! lenne nektek akkor! Ezért minden kérő ima 
akkor hangzik el helyesen, ha hozzáteszitek: ”akaratod szerint”. Így a végte-
len Szeretet kontrollja alá kerül kérésetek, s biztos, hogy bármit kértek, az ja-
vatokra fog válni!

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

3070.
Kérdező: SZERETNÉK MINDENKINEK MEGFELELNI!

1. Sokszor érzem magamat örömtelennek.
2. Mire akar tanítani Isten a betegségem által?
3. Szeretnék jó anya és társ lenni!
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az érzések nem konzerválhatók a Földön. A Föld nem Mennyor-

szág! A Földön a szándék tisztasága és a hűség a meglátott jóhoz a fontos! 
Ennek megéléséhez az öröm csupán adalék!

Az örömöt, a jó érzést ne tévesszétek össze a benső békével! A benső 
béke egy olyan tudatállapot, amely csak a mélyben van kapcsolatban az ér-
zelmi állapottal. 

Ha egy ökölvívónak szétverik az arcát, de győzött, akkor nagyon bol-
dognak érzi magát annak ellenére, hogy a felszínen egyáltalán nem érzi jól 
magát. De a világ minden kincséért sem mondana le erről a nem jól érzésről 
annak fejében, hogy vesztesnek hirdessék ki. A legbenső érzése tehát mégis 
csak jó! Így vagy te is! Benned élek, és érted élek benned! 

Bízzál abban, hogy Én - a te Jézusod - feltétlenül fogok neked örömteli 
érzéseket is adni, ha azt látom, hogy ezek fogják majd lelked fejlődését szol-
gálni. Ha nem Tőlem - a te Jézusodtól - teszed függővé a bizonyos megélt jó 
érzéseket, akkor dobj be pár kupicát, amint ezt sokan teszik, akik Tőlem füg-
getlenül  akarják  jól  érezni  magukat.  Így biztosítani  lehet  bizonyos  ideig, 
hogy jól érezzétek magatokat! De ez nagyon ostoba megoldás! Legjobb, ha 
nem jól érezni akarjátok magatokat, hanem azt akarjátok, hogy Isten akaratát 
teljesítsétek, függetlenül attól, hogy ez a felszínen milyen érzésekkel jár!

2. Isten mindenkit  és minden körülmények között  arra akar tanítani, 
hogy szeressétek egymást, és igyekezzetek megtanítani másokat is helyesen 
szeretni. Ennek az „itt és most”-nak a gyakorlati megvalósítására nem lehet 
kívülről  megadni a választ médiumon keresztül sem, mert ez különböző ese-
tekben különböző kivitelezést kíván! 

Ha a reggeli imádban megbeszéled Velem, hogy az elinduló napon mit 
kell Tőlem tanulnod, akkor párbeszédimában naponta megkaphatod Tőlem 
erre a konkrét választ.

3. A földi élet napjait szándékaitok, törekvéseitek teszik értékessé, il-
letve értéktelenné. E téren nem az eredmény, hanem a forrás a fontos. Ez je-
lenti azt, hogy „Emberé a munka, Istené az áldás!” Amint egyik híres sporto-
lótok mondta: „Nem a győzelem a fontos, hanem az, hogy megtettem-e érte 
mindent, amit megtehettem!” Pontosan erről van szó! Ha szándékod, törek-
vésed az, hogy jó anya, jó társ légy, akkor részedről megtetted azt,  amit a 
közmondás így fejez ki: „Emberé a munka!” A többi, az „Istené az áldás!”, 
már nem a te dolgod!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
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******************************************************
3071.
Kérdező: ISTENRŐL, TEREMTMÉNYEKRŐL

1. Hitelesnek tartasz-e egy fordítást?
2. Miért hurcoltak meg valakit?
3. Isten személy vagy személytelen?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Sokszor elmondtam már, és újra mondom: Értelmeteket nem azért 

kaptátok, hogy Én, Jézus, gondolkodjam helyettetek, hanem azért, hogy min-
dent vizsgáljatok meg, s ami jó, tartsátok meg, amit pedig nem láttok jónak, 
mindaddig, amíg nem látjátok jónak, vessétek el! Ne akarjatok olyan felelős-
séggel terhelni Engem, Jézust, amilyen felelősséget nektek kell vállalnotok. 
Értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit! Nem vagytok bábuk! Ér-
telemmel, akarattal megáldott felelős személyek vagytok! Az egészen biztos, 
hogy amiről nem tehettek, azért nem feleltek. De ez nem jelenti azt, hogy ne 
tehessetek arról, amiről képesek vagytok tehetni!

2. Nagyon átlépném kompetenciám határát, ha válaszolnék e második 
kérdésedre. Csak olyasmit tudnék mondani, amit te magad is tudsz. Pl. ilyet: 
Azért hurcolták meg, mert akik meghurcolták, ezt látták a maguk számára jó-
nak. Ismétlem: Nem vehetem Magamra sem azt a munkát, sem azt a felelős-
séget, amit nektek kell elvégeznetek, vállalnotok. 

Médiumom nem azt a feladatot kapta, hogy megkisebbítse életeteket, 
hanem azt, hogy megvilágosítsa azt, ami bennetek még homály! Tehát nem 
a terheteket kisebbítem, hanem az erőtöket növelem általa! Kétségtelen, hogy 
így könnyebb lesz a terhetek is. Könnyebb, de nem kisebb!

3. Emberi fogalmakkal tudtok csak gondolkodni, mivel emberek vagy-
tok. Az emberi fogalmak közül a „személy” szó tudja legjobban megközelí-
teni azt, aki gondolkodni, szeretni tud. Ilyen értelemben persze hogy személy 
az Isten, mégpedig, ha lénye a szeretés, akkor Önmagát közösséggé alakító 
nem is egy, hanem három személy! A szeretés elképzelhetetlen, már létében 
felfoghatatlan számotokra, ha nincs meg e három feltétel: aki, akit, ami által.

Más az, hogy a hatékonyságában EGY (természetében), Önnön vonat-
kozásában  HÁROM  (személyében)  Isten  az,  akit  ti  Atyának,  Fiúnak  és 
Szentléleknek neveztek. Én, Jézus, mint Fiú, ezt az Istent jelenítettem meg 
előttetek, amikor emberként közöttetek jártam.

Számodra ne az legyen a lényeg, hogy miképpen vagyok Én EGY az 
Atyával és a Szentlélekkel, hanem az, hogy Lelkem a te lelked Lelke is, és 
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Én, Jézus, az Atyával benned élek, ha szeretsz Engem (János 14;23). A ben-
ned élésemet azzal bizonyítod, hogy nem ártasz senkinek, hogy megbocsá-
tasz mindenkinek, és segítesz ott és akkor, ahol és amikor ez lehetővé válik 
számodra. Az ilyen magatartásodnak mindig az Én, a te Jézusod jelenléte a 
forrása.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

3072.
Kérdező: KIHEZ TARTOZZAM?

Szeretetközösségbe vágyom!
HANG: "Kedves Barátom!

Minden olyan közösség, amely Jézus nevében, tehát az Én nevemben 
jön össze, szeretetközösség. Nem is lehet más! Bennem az a SZERETET je-
lent meg közöttetek, aki az Isten lényegét, tehát a SZERETET ISTENÉT élte 
elétek! A jót akarást, a nem ártást, a megbocsátást, a segítést, tehát mindazt a 
tartalmat, amely nélkül a szeretet nem szeretet.

Mivel értelmes ember nem szívesen tesz sokáig olyat, aminek nem lát-
ja értelmét, ezért minden közösség fontosnak tartja azt, hogy értelmileg is alá 
tudja támasztani az általa felvállalt szeretettartalmakat. Olyan nincs, hogy a 
tudásé lenne az utolsó szó! Csak olyan van,  hogy normális  emberek nem 
akarnak erőt belefektetni  olyan munkába, amit értelmetlennek tartanak.

Ne félj kimondani azt, amit jónak látsz! Tudd elfogadni azt, ha valaki 
jobbat mond neked, mint amit te addig a legjobbnak gondoltál! Csak az ké-
pes közösségi tag maradni az Én közösségeimben, aki az alázatnak legalább 
arra a fokára eljutott, hogy állapotszerűen nyitott akar maradni a JÓ, a JOBB 
irányában.

Menekülj az olyan emberek társaságától,  ahol a szeretet címszó alatt 
azt  értik,  hogy nem szabad gondolkodni!  Ott  szeretni  sem lehet  helyesen. 
Minden olyan gondolat, szó, életforma, amelyből hiányzik a BÖLCSESSÉG, 
Engem,  Jézust,  zár  ki  magából.  A bölcsesség pedig  feltétlenül  egy olyan 
praktikus tudás, amely gondolkodást tételez fel.

Valamikor azt  mondtam, hogy keressétek az Isten országát és annak 
igazságát (Mt 6;33). Ezt mondom ma is! Keresd azok társaságát, ahol a tagok 
fontosnak tartják, hogy keressék az Isten országát és annak igazságát.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3073.
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Kérdező: GONOSZ VILÁGBAN ÉLÜNK
1. Borzalmas dolgok várnak a földi lakókra!
2. A vallásos emberek csak külsőleg azok.
3. Szeretnék egészséges lenni, hogy segíteni tudjak!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kétségtelen, hogy borzalmas dolgok várnak a földi emberekre! Két-

ségtelen, hogy a Föld nem Mennyország, hanem inkább pokol! Kétségtelen, 
hogy mindenki, aki a Földre születik, nem azért születik ide, hogy itt találja 
meg életének végleges megoldását, hanem azért, hogy itt készüljön fel arra a 
végleges megoldásra, amely nem más, mint Bennem, a te Jézusodban történő 
kibontakozás!

Attól viszont óvlak, hogy bárkinek tettét egy szintre hozd azzal, amit 
Én, Jézus,  jelenítettem meg a Földön! Általam maga a Mindenható jelent 
meg a Földön, és Én, Jézus, mindent átadtam nektek, amit egy Isten átadhat 
teremtményeinek. 

Az a kijelentésem, hogy még sok mondanivalóm lett volna, de akkor 
nem tudtátok volna elviselni,  nem jelenti azt,  hogy nem adtam át minden. 
Csupán annyit jelent, hogy voltak olyan ismeretek, amelyeket csak magjában 
adtam át, s ezeket kifejlettségében a Szentlélek fogja megfelelő időben átad-
ni nektek. 

A Szentlélek teszi is ezt, immár kétezer éve, folyamatosan! Az emberi 
természet fejlődését figyelembe véve dolgozik bennetek Lelkem, s attól füg-
gően, hogy mennyire vagytok nyitottak és józanok, bontakozik ki bennetek, 
érlelődik gyümölccsé egyre több az Általam, Jézus által, elvetett magocskák-
ból. 

De új evangélium nincs! Senki a világon meg sem közelíthet Engem 
abban, amiért jöttem, és ahogyan bemutattam nektek azt, amit így fejeztem 
ki: Én, Jézus, vagyok az egyedüli ÚT, IGAZSÁG és ÉLET (Jn 14;6)! Én va-
gyok az ajtó (Jn 10:9)! Csak Rajtam át lehet eljutni az Atyához (Jn 14,6)! Ne 
állítsatok hát egy sorba Engem, Jézust, senkivel! Mert ha ezt teszitek, lealja-
sítjátok magatokat is!

Azok a jövendölések, amelyeket leveledben leírtál, nem tartoznak a lé-
nyeghez, s nem kell senkinek csalódnia Bennem, ha nem valósulnak meg.

2. Azt nagyon jól látod, hogy a vallásoskodás, tehát a különböző külső 
előírások megtartása nem tesz még senkit Istennek tetszővé. De ez nem je-
lenti azt, hogy ezek a szertartások, mint eszközök, ne lennének alkalmasak 
arra, ami a lényeg, vagyis arra, hogy növekedjen bennetek a helyes szeretet. 
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Ez utóbbit meg KELL tenni, az előzőt nem kell elhagyni! A CÉL mindenkor 
az a szeretni tanítás, amelyet csak az tud felvállalni, aki vállalja annak meg-
valósítását, amelyet Én, Jézus, ÚJ parancsként hirdettem meg (Jn 13;34)! A 
soha senkinek nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást és a szolgáló 
szeretet megvalósítását!

3. Neked tudnod kell, hogy csak az a feladatod, amire képes vagy. Két-
ségtelen, hogy aki „egészséges”, az többre képes, látszólag. De mindaddig, 
amíg akár többet, akár kevesebbet akar tenni valaki, mint amire képes, nem 
Isten akaratát teszi! Olyan nincs, hogy akkor tudná Isten akaratát megtenni 
valaki, ha egészséges lenne, s olyan sincs, hogy nem tudja megtenni Isten 
akaratát az, aki beteg! Isten akarata mindig az, amit megtehet!

Amint  Nekem, Jézusnak,  eledelem volt  az,  hogy megtegyem Atyám 
akaratát (Jn 4;34), se többet, se kevesebbet, úgy nektek se  lehet jobb lelki 
eledeletek ennél!

Nagyon természetes, hogy kérhetsz gyógyulást magad és mások számá-
ra is, de ne hidd, hogy ez a legfontosabb! Ha testi gyógyulást kérsz, azt feltét-
lenül teljesíti Atyám, ha ez lelkileg is javatokra válik. Ma, világotokban, a 
testi egészség a legtöbb ember számára nem szokott lelkileg előnyt jelenteni. 
Sok családban csak akkor döbbennek rá arra, hogy a szeretet nem szavakban, 
hanem jó cselekedetekben nyilvánul meg, ha van valaki, aki beteg közülük.

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

3074.
Kérdező: HOGYAN TELJESÜLHETNÉNEK VÁGYAIM?

1. Mi a személyes küldetésem a Földön?
2. Anyagilag függetlenné kell válnom szüleimtől?
3. Szeretnék gyógyító lenni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Tisztáznom kell  előtted  valamit.  A személyes küldtetés  és a sze-

mélyre szóló feladat vállalás között különbség van. 
Személyes  küldetése  mindenkinek  a  szeretni  tanítás.  Kivétel  nélkül 

minden embernek ez a hivatása, illetve küldetése. A Teremtő minden szelle-
mi lényt e beteljesítésére küld, indít a Földre.

A személyes feladat már nem fogalmazható meg ilyen általános formá-
ban.  Nem,  mert  nincs  két  egyforma  ember,  akinek  sorsvonalán  pontosan 
ugyanolyan gubancok, görcsök lennének. Márpedig minden embernek a saját 
lelki torzulásait kell leoldania, kijavítania.
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A szeretni tanításhoz az szükséges, hogy legyen megfelelő emberisme-
reted, s tudd meglátni azt, hogy ki, mikor, mire szorul rá, s tudj rajta megfe-
lelően segíteni abban, hogy ő is  kedvet kapjon a szeretésre. Törekednetek 
kell megértetni egymással azt, hogy nem attól lesz boldog valaki, ha szeretik, 
hanem attól, ha megtanulja saját szívének szeretetét árasztani mások felé.
A személyre szóló feladat felvállalásához pedig önismeretre van szükséged. 
Tehát meg kell ismerned magadat, fel kell ismerned magadban azokat a gu-
bancokat, amelyeket legjobb minél előbb leoldanod magadról. E gubancok, e 
lelki torzulások nem ismerhetők fel csak úgy maguktól! A rendszeres önvizs-
gálat, önkritika mellett vállalnod kell a magadra vonatkozó másoktól kapott 
kritikák átgondolását. 

Sajnos a legtöbb ember azonnal kibúvókat, kimagyarázásokat keres, ha 
másoktól kellemetlen kritika éri. Nagyon mély és szerteágazó bennetek a hi-
úsági komplexus, s ez hol kisebbségi érzésben, ha túltengő önérzeteskedés-
ben nyilvánul meg. Ezek nagyon meg tudják nehezíteni lelki  torzulásaitok 
felismerését, így a vállalt feladataitok maradéktalan elvégzését.

2. Mindenkinek törekednie kell arra, hogy függetlenné váljék mind lel-
kileg, mind anyagilag másoktól. Helyesen szeretni csak az tud, aki szabaddá 
vált  megkötözöttségeitől.  A vérségi  megkötözöttség az  egyik  legkegyetle-
nebb megkötözöttség! E megkötözöttségek mindenkor kihívások arra, hogy a 
Velem, Jézussal, való együttélés szabadságára törekedjetek (2Kor 3;17).

3. Megvan benned a gyógyító képesség! Ha valakit őszinte, tiszta, ön-
zetlen  szeretettel  megsimogatsz,  már  gyógyítottad  őt!  Ha valakinek  ennél 
többre van szüksége, az feltétlenül megkapja Tőlem ezt a többleterőt. De ha 
valakinek nincs erre szüksége, az ne kívánkozzék ez után, mert senki sem 
gazdagodik lelkileg azáltal, ha mások testi bajainak tüneteit enyhíteni tudja. 
Sem a gyógyító, sem a gyógyuló nem kerül ennek következtében közelebb 
Hozzám. Az egészség egyben felelősség is, és az, aki meggyógyult, szinte 
természetszerűen abbahagyja a „Jaj Istenem!”-ezést és legtöbbször más mi-
nőségű „Isten”-zésbe kezd.

Azok, akik megkapják a gyógyítás karizmáját, inkább szenvedik, mint 
nem. Én, Jézus, is amikor csak lehetett, kibújtam e karizmám gyakorlása alól 
(Mk 1;37-38).

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

3075.
Kérdező: FÉLELEMRŐL
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1. Egyik gyermekemnek félelemmel teli élményei vannak.
2. Magam is szenvedem mások szenvedését.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Azok a benső élmények,  hangok,  amelyek annyira  szomorúvá és 

nyomottá teszik gyermekedet, valóban ártó erők próbálkozásai.
Gyermeked,  amellett,  hogy érzékeny,  egy olyan benső érettséggel  is 

rendelkezik, amely bántja az ártó erőket, s szeretnék, ha gyermeked benső 
érettsége gyengülne. Furcsa módon azt kell mondanom, hogy félnek gyerme-
kedtől! E félelmüket akarják ijesztgetéssel palástolni.

Gyermekedben tudatossá kell válni annak, hogy ő nem akárki! Angya-
laim várják, hogy kérje segítségüket, s vállalja fel azt a benső harcot, amely-
hez angyalaimtól és természetesen Tőlem, Jézustól,  mint forrástól,  mindig 
meg fogja kapni azt az erőt,  amelyre szüksége lesz. De elcsüggednie nem 
szabad! 

HINNI, HINNI, HINNI! Hinnie kell abban, hogy ő a Győztes oldalán 
áll, s hiába ijesztgetik azok, akik félnek tőle, ez kell hogy még jobban erősít-
se őt abban, hogy Én, Jézus, benne is legyőztem a világot!

Sokkal közelebb állok fiadhoz, mint ő saját magához! Neki már el kell 
tudnia fogadni azt, hogy nemcsak benne vagyok, de érte vagyok benne. Bol-
dogítóan,  erőt  adóan,  vidám ragyogással  és benső békével  vagyok benne! 
Gyermeked nem akárki! Egyetlenem! Hogy is engedhetném azt, hogy erején 
felüli kísértést szenvedjen!?!

2.  Amikor  szenveded  mások  nyomorúságát,  akkor  az  Isten  szenved 
benned. Igen. A jóságos mennyei  Atya, aki az örökkévalóságban végtelen 
boldogságát osztja meg veletek, itt  a Földön megosztja gyermekeivel saját 
fájdalmát.

Imáid és szolgáló szereteted nem hiábavalók! Benned is érted élek, és 
általad, veled, benned szeretném szebbé, elviselhetőbbé tenni földi életeteket.

Tedd Értem, a te Jézusodért, amit teszel, és tapasztalni fogod, hogy Én, 
Jézus, mindent megteszek érted, amit egy Isten megtehet gyermekéért!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3076.
Kérdező: FÉRJEMRŐL, GYERMEKVÁLLALÁSRÓL

1. Tudok-e segíteni férjem megtérésében?
2. Merjek-e gyermeket vállalni?

HANG: "Drága Gyermekem!
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Én, Jézus, valóban tudok minden kérdésetekre válaszolni, de nem tu-
dok és nem is akarok helyettetek semmit felvállalni. Ez azt jelenti, hogy min-
den döntésetekben nektek kell vállalnotok magatokért a felelősséget.

1. Nagyon természetes, hogy tudsz segíteni férjednek abban, hogy fel-
ismerje azt, ami őt boldogítja, tehát Engem. Ne keverjétek össze a boldogsá-
got a jó érzéssel. Boldogítani képtelen olyasmi, ami elmúlik! Természetes, 
hogy férjed, ha jó szándékú, akkor csak azért nem fogad el Engem, mert el-
torzult kép él benne Rólam, Jézusról. Neked tehát pontosan az a feladatod, 
hogy e torz istenkép, amely férjedben él, váljék semmivé azáltal, hogy ben-
ned Engem helyesen fel- és megismer.

Azok, akik vállalnak Engem, Jézust, a legnagyobb jótevői a földi világ-
nak! Nincs annál csodálatosabb, mint az a szívbéke, amit mindenki megkap, 
aki elfogad Engem, Jézust,  Urának, Megszabadítójának! Nincs annál  jobb 
ember, aki soha nem árt senkinek, aki mindig megbocsát mindenkinek, és 
úgy járja a szolgáló szeretet útját, hogy mindig és mindenkivel szemben okos 
és óvatos. Aki így él, az pontosan úgy a világ világossága, amint Én, Jézus, 
Magamról mondottam, hogy a világ Világossága vagyok (Jn 8;12 - Mt 5;14)!

2. Amint e levél bevezetőjében már mondottam, azt nem tehetem meg, 
hogy felelősséget vállaljak döntéseitekért. Én, Jézus, csak a magam döntései-
ért vállalhattam felelősséget. 

Azt viszont ígérhetem, hogy mindig veled, benned vagyok, és mindad-
dig, amíg tudatosan nem döntesz lelkiismereted ellen, boldogítani is foglak. 
Ha most nem áll előtted az, hogy mi a helyes és mi a nem helyes, akkor vár-
nod kell mindaddig, amíg ez ki nem tisztázódik benned. Bizonytalan lelkiis-
merettel nem szabad dönteni. Ha mégis így döntesz, akkor a bánat könnyei-
vel kell majd lemosnod, ha helytelennek éled meg elhamarkodott döntésedet. 
De ismétlem: Én, a te Jézusod, soha nem hagylak el!

Megáldalak az ERŐ és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3077.
Kérdező: NEM MAGAMÉRT KÖNYÖRGÖM

Barátnőm részére kérek segítséget!
HANG: "Drága Gyermekem!

Csak annak a lelki bajain tudok segíteni, aki lelkében közvetlenül for-
dul Hozzám, Jézushoz. A közvetítő csak annyit tehet annak érdekében, akin 
segíteni akar, hogy megpróbálja Hozzám irányítani az illetőt. Van az őszinte-
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ségnek egy olyan szintje, amelyet vállalni kell ahhoz, hogy Én, Jézus, bárkit 
is vállalhassak. 

Imádkozhattok egymásért. Példát adhattok, sőt kell is adnotok abban, 
hogy Velem, Jézussal, vagy kisebb lesz az életetek terhe, vagy nagyobb lesz 
az erőtök, de mindenképpen könnyítek rajtatok. Azt viszont nem teheti meg 
senki,  hogy megtérjen, hogy Hozzám térjen mások helyett. Ez még a látszat 
szintjén sem lehetséges!

Még egy testi orvos is, ha valaki hozzámegy azzal, hogy barátja nem 
érzi jól magát, hogy itt is, meg ott is fájdalmai vannak, nem orvosságot ír ki, 
hanem azt mondja: "Küldje hozzám a barátját!" Teszi ezt még akkor is, ha az 
illető azt mondja, hogy a barátjának ugyanolyan bajai vannak, mint neki.

A lelki bajok orvoslása egyszerűen képtelenség nyílt, személyes kap-
csolat nélkül! Minden pszichés gubancnak éppen az az okozója, hogy Velem, 
Jézussal,  nincs  rendben az  illető.  Velem,  Jézussal,  nincs  nyílt,  személyes 
kapcsolata! Hogy is tehetnék e nélkül bármit is?!

Gyermekem! Megértem,  hogy aggódsz  barátnődért.  Én is  aggódom. 
De szívbékét sem boltban vásárolni, sem mástól kölcsön kérni nem lehet. Ál-
arcos- bál csak a Földön lehetséges. Isten előtt nem. Ha szívetek kapuját nem 
nyitjátok ki magatok, akkor az zárva marad. A szív ajtaja csak belülről nyit-
ható, és csak személyre szólóan nyitható!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3078.
Kérdező: EGY GYÜLEKEZETRŐL

Uram, akarod, hogy a HIT gyülekezetébe járjak?
HANG: "Drága Gyermekem!

Hét  kérdést  tettél  fel,  de  mind  a  hét  azonos  gyökérből  táplálkozik. 
Ezért most ezt a gyökeret fejtem ki előtted.

Nekem soha nem volt olyan kívánságom, hogy bárki, bármilyen gyüle-
kezetbe járjon! Nekem, Jézusnak, mindig az volt a kívánságom, hogy bárho-
vá jársz, Velem, Jézussal járd életednek azt az ÚTJÁT, amellyel Magamat 
azonosítottam, amikor azt mondtam, hogy Én vagyok az ÚT (János 14;6).

Soha és sehol nem szabad aláírnod olyan nyilatkozatot,  amely bármi 
jóra kötelezhetne téged. Nem, mert minden jónál van jobb, és az Én Lelkem 
a Szabadság Lelke (2. Kor. 3;17)! Csak a rossz ellen szabad mindenkinek 
ígéretet tennie! Saját lelki fejlődését akadályozza az, aki ezt nem fogadja el, 
mert nem ad szabad utat önmagában a Szentléleknek!
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Ne ti írjátok elő Neki, hogy mi a legjobb nektek! Ezt bízzátok Rá, a 
bennetek élő és szabadon működni akaró Szentlélekre! A különböző aláírá-
sokat és ígéreteket kérők szinte mindig a bennük működő uralkodási vágyu-
kat árulják el e viselkedésükkel, természetesen mindig a RENDRE hivatkoz-
va. De ez Tőlem, Jézustól, idegen!

Csak addig maradj bármiféle gyülekezetben, amíg jobbra rá nem nyílik 
a szíved! Olyan nincs, hogy egy gyülekezet által kerül valaki Hozzám, Jézus-
hoz, közelebb. Csak olyan van, hogy Általam, Velem és Bennem járja valaki 
élete útját. Mindaddig, amíg ezt teszi, számára nem érdekes, hogy milyen kö-
rülmény veszi őt körül.

Kivétel nélkül minden gyülekezetben, minden felekezetben vannak jó 
és nem jó elgondolások. Ha neked Én vagyok, a te Jézusod, a legfontosabb, 
akkor bármely gyülekezetben meg fog gyűlni a bajod azzal a vezető réteggel, 
amely egyik gyülekezetben sem ismeri el azt, hogy Engem, Jézust, egyetlen 
gyülekezet sem képes megjeleníteni.

Minden gyülekezetben ott vagyok azokban, akik Engem, Jézust, elfo-
gadtak Uruknak és Megszabadítójuknak. Egyetlen gyülekezet vezetője sem 
képes Engem így elfogadni! Nem, mert akkor magára kellene vállalnia azt a 
magatartási formámat, amelyből egy jottányit sem engedhetek: a soha senki-
nek nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást, és a lábmosó, szolgáló 
szeretet megélését. Vállalnia kellene azt, hogy Én, Jézus, új parancsot adtam 
nektek, és ennek az új parancsnak szíve-lelke így hangzik: Inkább szeressé-
tek ellenségeiteket!

Nincs a világon olyan felekezet, amely ezt magáévá tudná tenni! Ilyen 
csak személy lehet! Az a valaki, aki valóban Engem, Jézust, szeret! 

Az intézményekben a legjobb esetben is csak szeretgetnek Engem az 
aláírásokkal, ígéretek kikényszerítésével a gyülekezetüket építők, de megje-
leníteni képtelenek Engem.

Légy okos és óvatos! Csak addig maradj egy gyülekezetben, ameddig 
szívedben képes vagy ott, ahol vagy, az Én békémet ápolni! Csak a rossz el-
len tégy ígéretet, de se szavad, se aláírásod ne add semmire és senkire!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3079.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

Két álmomról kérem a HANG véleményét!
HANG: "Drága Gyermekem!
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Az első álmod, amelyben a keleti vallások át akarták venni a te keresz-
tény vallásod felett az uralmat, arról értesít téged, hogy éppen úgy, mint ál-
modban, ébrenlétben sem szabad, hogy bármiféle csillogás, furcsaság, érde-
kesség, eltántorítson attól az életformától, amelyet Tőlem, a te Jézusodtól ta-
nultál. Tehát életutadat Velem kell járnod akkor is, ha ez különböző kísérté-
sekkel is jár.

A másik álmod szintén bizonyos józanságra akarja felhívni a figyelme-
det. Vagyis arra, hogy ne az álmok világa legyen számodra fontos, hanem az, 
hogy ébrenlétben törekedj kiegyensúlyozott lenni, s higgadt megfontolással 
törekedj szembesülni azokkal a problémákkal, amelyek életutadon természet-
szerűen fel fognak merülni.

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

3080.
Kérdező: BENSŐ VILÁGOMRÓL

1. Birtokában vagyok-e a szellemek megkülönböztetésének?
2. Kitől kapok tanítást febr. 28-dika óta?
3. Van-e konkrét feladatom?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  A szellemek megkülönböztetésének adományával  kapcsolatban  ki 

kell tisztáznom előttetek valamit.
Olyan értelemben,  ahogy ti  gondoljátok,  nincs szellemek megkülön-

böztetésének adománya. Ti úgy gondoljátok, hogy van egy olyan isteni szik-
ra, amely kigyullad valakinek az elméjében, s akkor az illető meg tudja kü-
lönböztetni azt, hogy a Földön milyen szellem hatása alatt áll valaki. Ha ez 
így lehetséges volna, akkor azt kellene megkérdeznetek, hogy honnan tudja 
az illető, hogy benne kigyulladt e szikra? Onnan, hogy ő ezt mondja? De hát 
minden felekezet vezetője, irányítója azt mondja, hogy benne kigyulladt ez, s 
homlokegyenest  ellenkezőjét  mondják,  éppen e szikrára hivatkozva!  Vagy 
más mondja meg, hogy valakiben megvan ez az adomány? És neki ki mondta 
meg, hogy ő csalhatatlanul meg tudja ezt mondani? Ismét más valaki? És an-
nak? Ismét más? És annak? S ez így mehetne a végtelenségig.

A gyakorlatban két felfogás lehetséges ezzel kapcsolatban. Az egyik az 
a keleti mondás, hogy a Föld egy elefánt hátán áll. És az elefánt? Az egy tek-
nősbéka hátán. És a teknősbéka? Hát egy hithű keleti  misztikus  ilyet  már 
nem kérdez.
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A másik felfogás pedig a következő: Valaki hatalmi erővel kikénysze-
rí-tette egy zsinaton, hogy szavazzák meg  az ő csalhatatlanságát, tévedhetet-
lenségét. Miután ez megtörtént, ennek az egyháznak az irányítói gyűlést gyű-
lésre halmozva, okos és még okosabb előadásokat végigülve óriási idő- és 
szellemenergiát fektettek bele abba, hogy hogyan is kell érteni ennek az ille-
tőnek és utódainak ezt a tévedhetetlen állapotát.(Mert mondanom sem kell, 
hogy az illető utódainak eszükbe sem jutott, hogy lemondjanak erről a kivált-
ságukról! Egynek ugyan eszébe jutott, de annak meg ideje nem volt már rá!) 
Ennek magyarázata, pontosítása még ma sem ért igazán véget. És nem is fog 
mindaddig, amíg nem szükségeltetik megfelelő alázat egy ilyen hivatal elfog-
lalásához. Ha pedig egyszer mégis szükségeltetne, attól kezdve ez a „hivatal” 
soha nem töltődne be! Mindig üres maradna a tévedhetetlenséget hordozó 
bársonyszék, vagy ha úgy tetszik, trónus.

Az előbb említett egyházban egyetlen olyan isteni igazságot sem tarta-
nak számon, amely azért létezik, mert az egyedüli tévedhetetlen személy fe-
jéből pattant ki.

Tehát a szellemek megkülönböztetésének adománya, ahogy ti gondol-
játok, NINCS!

Egy szellemi lény létének milyensége a gyümölcseiről ismerhető fel. 
Ez pedig a ti részetekről azt kívánja, hogy legyetek rugalmasak. Bármilyen 
jónak is vagytok birtokában, mindig legyetek nyitottak arra, hogy a jónál le-
het jobb is. Lelki fejlődés csak ott lehetséges, ahol senki nem tartja magát té-
vedhetetlennek,  ahol a szellemek megkülönböztetésére nem építi  senki  az 
életét.

Szükség van mindennap a szellemek megkülönböztetésére! Ez nem el-
lentmondás az előbbihez viszonyítva. Mindennap szükséges kérni a jó an-
gyalok segítségét, s bízni abban, hogy ami a szívedet megnyugtatja és amíg 
megnyugtatja, annak forrása maga a Szentlélek, akár közvetlenül, akár köz-
vetve a jó szellemek, a jó angyalok által.

Ez azért nem ellentmondás, mert itt nem arról van szó, hogy te mások 
irányában vagy tévedhetetlen, hanem arról, hogy a magad irányában feltétle-
nül el kell tudnod dönteni azt, mi jó és mi nem jó itt és most neked! Amíg 
nincs meg benned ez a bizonyosság, addig nem szabad döntened, mert csak 
erkölcsileg biztos lelkiismerettel szabad és kell cselekednie mindenkinek. 

Amíg  bizonytalan  vagy,  addig  az  eszed  használata  mellett  keresned 
kell a megfelelő bizonyosságot. Amíg ez nincs, addig várnod kell! Számodra 
sem lehet fontosabb a szíved békéjénél!
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2. E második kérdésedre már feleltem, amikor arra hívtam fel figyel-
medet,  hogy minden  szellemi  lény erkölcsi  értéke  felismerhető  azokról  a 
gyümölcsökről, következményekről, amelyek tapasztalati valóságot eredmé-
nyeznek számotokra. A jó fának jó a gyümölcse: szívbéke. A rossz fának 
rossz a gyümölcse: szomorú nyugtalanság.

3.  Egyetlen  általános  feladata  van  mindenkinek:  a  szeretni  tanítás! 
Ahány ember, annyi a konkrét feladat. Mindenki kell hogy felismerje reggeli 
imájában azt,  hogy milyen konkrét eszközök állnak rendelkezésére ahhoz, 
hogy küldetését,  hivatását,  tehát  a  szeretni  tanítást  elmondja  és  megélje. 
Konkrét  feladatodra feltétlenül  felhívom figyelmedet,  ha Velem,  Jézussal, 
párbeszédimában indítod el a napodat.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3081.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI!

1. Nem építhetek az önismerethiány alapzatára.
2. Megajándékoztál három üzenettel. Bontsd ki ezeket!
3. Enyéimért könyörgöm.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Hidd el, átlagon felüli önismerettel rendelkezel! Igen! Nálad nem az 

önismerettel van a gond, hanem az önbizalommal. Ha arra törekszel, hogy el-
hidd: boldogító módon vagyok benned, akkor idővel ráedződsz arra a lelki 
erősségre, amely megfelelő alap és eszköz egyaránt további életed helyes be-
hangolásához.

2. A hal, a szőlő és a Nappá változott kör valóban szimbólumok. Mind-
egyik  szimbólum  kimeríthetetlen  tartalmak  hirdetője.  Könyveket  lehetne 
megtölteni velük! Mindhárom az Én életemet, a te Jézusod életét szimboli-
zálja.

Hal. Meg kell látnod azokat a lehetőségeket, amelyek apostolaim sze-
repére, tehát emberhalászatra adnak neked lehetőséget. Az a művészi érzék, 
amelyet magadban hordasz, fontos eszköz lehet erre.

Sok gyermekem, akik találkoztak Velem, Jézussal, valamilyen formá-
ban gyakran elsietve, elkapkodva akarják emberhalász vágyaikat kiélni. Ne-
ked ezt finomabban kell tenned.

Szőlő. Bódítóan zamatos tud lenni. A bódítás nem jó! Aki bódulatban 
akar élni, az ezzel azt árulja el, hogy menekülésben van. A boldogság mindig 
a szembesülés eredménye. Csak az  IGAZSÁG szabadíthat meg benneteket 
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egyik legveszélyesebb ellenfeletektől,  önmagatoktól! Neked a  zamatra kell 
tenned a hangsúlyt. Ezt észre kell vennie másoknak is. Ez azt jelenti, hogy az 
előbb említett igazság, amely szabaddá tesz benneteket, szeretetben kell hogy 
megnyilvánuljon általad, veled és benned!

Nap. Kimeríthetetlen energiaforrás! Ezzé kell válnod! Én, Jézus,  va-
gyok a világ világossága. Ti vagytok a világ világossága. Ti? Te, aki szeretsz 
Engem, és elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak!

3. Szeretteidet Én, Jézus, mérhetetlenül szeretem. De segíteni csak ak-
kor tudok nekik, ha erre megfelelő nyitottságot tapasztalok náluk. Amint a 
Nap,  bármennyire  is  ragyog az  égen,  csak abba  a  szobába  tud  behatolni, 
amelynek ablakait nem takarják el előle, úgy az Én, a te Jézusod szeretete is 
csak annak lelkében tud működni, aki erre készséges. Senkit nem lehet bol-
doggá csinálni!  Mindenkinek magának kell  megtennie azokat  a lépéseket, 
amelyek által eljuthat Hozzám, aki legyőztem a világot. Én, a Győztes, nem 
tudok senki  oldalára  állni,  de mindenkinek megadom a lehetőséget,  hogy 
Mellém, a Győztes oldalára álljon.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3082.
Kérdező: LELKI KAPCSOLATAIMRÓL

1. Miben tudom segíteni Anyámat az imán, szentmisén kívül?
2. Hogy hívják most testvéremet, és mit jelent a neve?
3. Máriától kapok-e bizonyos jeleket, jelenségeket?

HNAG: "Drága Gyermekem!
1. Minden olyan gondolatod, szavad, cselekedeted, melyeket szeretet 

vezérel, segít édesanyádnak, de segít az egész világnak is. Ami Isten öröme 
benned, a szeretet áradása, az minden jó szándékú szellemi lény öröme is. 

A jó szándékú szellemi lények teljesen EGY-ek Istennel abban, ami jó, 
szép, igaz. Csak ezek átélésében van közöttük különbség! Azonos tartalmat 
különböző mélységgel és intenzitással élnek meg azok, akik már átlépték a 
földi  élet határát.  De az, ami jó, szép és igaz, önmagában korlátlan! Ezek 
nem a földi lét után, hanem a földi léttel együtt léteznek! A halál nem tarta-
lomban,  hanem látásban és  átélésben hoz  csupán változást  minden  olyan 
szellemi lényben, akik a Földön halandók, s haláluk után halhatatlanok.

Ezért tudnak az ég angyalai örülni nemcsak egy megtértnek, de minden 
jónak, szépnek, igaznak, ami a Földön általatok megvalósul. Ezért te is édes-
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anyád örömének forrása maradtál! Amint az voltál addig is, amíg a Földön 
élt!

2. Amilyen névvel hozzád kapcsolódott a Földön testvéred, olyan né-
ven szólítsd  most  is  őt.  Gondolj  arra,  hogy amikor  valakiért  imádkoztok, 
szentmisét mutattok be, akkor is saját nevét használjátok, és joggal teszitek 
ezt! Amíg a Földön éltek, addig legjobb, ha nem az égi dimenziók fogalmai-
val akartok ismerkedni,  hanem azokkal, amelyek rendelkezésetekre állnak. 
Igaz, ritkán lehetővé válik számotokra ennek az égi világnak is a ”fogalmi” 
rendje. De ezt nem nektek kell kérnetek, hanem az égieknek kell ismertetni-
ük, ha ez szükséges. A Földön feladatokat nyilvánosan felvállaló angyalok 
nevei ilyenek (például: Gábor, Mihály).

3. Mária nagyon szeret téged, és ha te lelkedben, szívedben azt éled 
meg, hogy pozitív, tehát lelkedet erősítő, békét biztosító jelek, jelenségek ke-
rülnek eléd, akár álmodban, akár ébrenlétedben, azokat köszönd meg Neki!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3083.
Kérdező: KEDVES HELY ISTENNEK A DISZKÓ?

1. Ne járjak diszkóba?
2. Miért van az, hogy akit szeretek, az nem szeret engem?
3. Bűn az, ha valaki több fiúval jár?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az biztos, hogy a diszkó nem az Isten temploma! Ezt tudod te is, és 

tudja mindenki. Oda nem megy senki azért, hogy ne ártson senkinek, hogy 
megbocsásson mindenkinek, hogy segítsen ott és akkor, ahol és akin lehetsé-
ges. Oda mindenki azért jár, mert a test kívánsága, a szemek kívánsága, az 
élet kevélysége hajtja oda. Diszkóba nem megy senki megtérni, csak eltérni! 
A diszkóban nincs boldogság, csak bódultság! Ismétlem: ezt mindenki tudja!

A Földnek, mint működési területnek, a Sátán az ura (Lukács 4;6), és 
templomai,  imaházai,  nagyon  kevés  kivétellel,  a  kocsmák,  a  diszkók  és 
egyéb olyan szórakozóhelyek, ahová a kéjvágy, a bírvágy és az uralomvágy 
viszi az embereket. 
Biztos, hogy sem jól, sem okosan nem teszed, ha oda jársz! Egészen biztos, 
hogy nem segíti elő boldogságodat! Egészen biztos, hogy akadályozza a ben-
ső békéd megtalálását és megőrzését! De rajtad áll!
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Felelős vagy magadért, és bizonyos értelemben felelős vagy Értem, Jé-
zusért is, aki benned akarok élni, és érted akarok benned élni. Erre a diszkók 
világában képtelen vagyok!

2. A barátság vagy azonosak között alakul ki, vagy azonossá tesz. Amit 
te szeretetnek és nem szeretetnek nevezel, annak a tartalma, gondolom, nem 
az, amit Én, Jézus, annak nevezek. Attól tartok, hogy külön nyelven beszé-
lünk!

Nyilvános működésem kezdetén ezt mondtam: "Alakítsátok át gondol-
kodásotokat!" (Mk 1;15) Sajnos, e mondatomat is a legtöbb Biblia még ma is 
helytelenül fordítja. De most nem erről van szó. Arról van szó, hogy nem azt 
ígértem nektek, hogy Én átalakítom gondolkodásomat a ti gondolkodásotok 
szerint, hanem ennek az ellenkezőjét kértem tőletek. Ti igazítsátok gondol-
kodásotokat az Én gondolkodásomhoz! Ennek megvalósítására pedig nagyon 
szükséges, hogy azonos szavak alatt azonos tartalmakat gondoljunk. Áll ez 
főleg a leglényegesebb, legfontosabb szóra, a szeretetre! Nincs ennél fonto-
sabb, lényegesebb szó sem a földi világon, sem a másvilágon!

Fogalmazd meg magadnak, hogy mit értesz e kijelentésed alatt: "Akit 
én szeretek, az nem szeret engem". Úgy gondolom, hogy azt érted ez alatt, 
hogy aki nem azt akarja, amit te akarsz, az nem szeret téged, bár te sem aka-
rod azt, amit ő akar. Ez egy nagyon összevisszaság benned. Ha így nézed a 
világot, akkor soha nem lesz REND benned! 

Az Általam, a te Jézusod által elmondott és megélt szeretet elsősorban 
semmiképpen nem élvezet, hanem és főleg áldozat! De ez nem ijesztő, mert 
békét ad már itt a Földön, és az örök boldogság várományosává teszi azt, aki 
elfogad Engem, Jézust, Urának és Megszabadítójának! Egész földi és örök 
boldogságod ezen áll és bukik! 

Én vagyok az egyetlen a világon, aki téged kimondhatatlanul szeret, és 
úgy szeret,  hogy te  ennek a szeretetnek elfogadása által  már  itt  a Földön 
olyan boldogságot élhetsz meg, amelyet a világ összes diszkója és a világ 
összes fiújától kapható meg sem közelíthet!

Különben is. Ember embert még soha nem tudott boldoggá tenni! Ez 
nem lesz lehetséges a jövőben sem, mert Isten nem arra teremtett benneteket, 
hogy egymást boldoggá tegyétek, hanem arra, hogy segítsétek egymást Fe-
lém, Jézus felé, aki egyedüli boldogítótok. Csak olyan tartalom, olyan jó tud 
boldogítani mindenkit, ami nem múlik el soha! Ilyen jót csak Én, Jézus, tu-
dok adni nektek!
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3. Teljesen mindegy, hogy egy lány hány fiúval jár! A lényeg, hogy mi-
ért jár velük!?! Ez dönti el, hogy jó vagy nem jó a lány erkölcsi magatartása, 
tehát az, hogy boldog akar-e lenni, vagy csak bódulni akar.

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

3084.
Kérdező: JÓ ANYA, JÓ FELESÉG  VAGYOK?

1. Jól nevelem-e családomat?
2. Bénulásom karmikus-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
Öt kérdést tettél fel, de Én, Jézus, csak e kettőre válaszolok. Azokra, 

amelyek lelked fejlődését érintik.
Akkor neveled jól gyermekeidet, ha saját szívbékédet tartod legfonto-

sabbnak. Igen, mert elsősorban arról a benső harmóniáról kell tanúságot ten-
ned, amely az Én, a te Jézusod békéje benned. Arról kell tanúskodnod, hogy 
nem az a legfontosabb, amit mások annak tartanak. Nem mások elvárásainak 
kell eleget tenned. A legfontosabb az, hogy Isten legyen veled megelégedve. 
A vérkötelék nagy kísértés. Megnehezíti  a feladatokban történő gondolko-
dást, mivel túl nagy hangsúlyt helyez a személyekre.

Te csak magadért felelsz. Gyermekeid is önmagukért felelnek. Senki 
nem képes  mást  boldoggá  nevelni,  csak  önmagát.  Te  csak  véleményedet 
mondhatod el gyermekeidnek, de tetteikért ők felelnek. Véleményedet sem 
azért kell elmondanod, hogy ők azt végrehajtsák, hanem azért, mert mulasz-
tással vétkezel, ha nem mondod el azt, amit úgy érzel, el kell mondanod. A 
többi az ő dolguk. Tévedésben vagy, ha azt gondolod, hogy jobbak vagy ke-
vésbé jobbak lennének, ha te jobb vagy kevésbé jobb lennél. Az istenszerető-
nek minden a javára válik. Az Istent nem szeretővel pedig az Isten sem tud 
mit kezdeni! Ne légy hát gondban amiatt, hogy ők milyenek, vagy milyenek 
lesznek. Te csak arra ügyelj, hogy szívbékédet minden körülményben meg-
őrizd. Ez nem önzés, hanem önszeretet. Az önszeretet pedig CSÚCSÉRTÉK, 
amint a főparancs is mondja!

2. Bénulásod persze, hogy karmikus. Vagyis hozzátartozik sorsvona-
ladhoz, ezért ne megszűntetése legyen életed legfőbb törekvése, hanem az, 
hogy tanulj meg együtt élni vele. Aki így cselekszik, az a legjobban cselek-
szik, mert ezáltal még a legsúlyosabb karmikus gubancok is oldódni szoktak.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
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3085.
Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL!

Szeretnék véleményt kapni eddigi életemről!
HANG: "Drága Gyermekem!

A földi  élet  poklát  nem az teszi  pokollá,  amit  csináltok,  hanem az, 
ahogy fogadjátok. A 'MEGVÁLTÁS' másik neve: POZITÍV GONDOLKO-
DÁS!' Így is mondhatnám: pozitív látás. Így is mondhatnám: Ez miért jó ne-
kem?, mivel azt istenszeretőknek minden a javára válik!

Ahhoz, hogy valaki boldog legyen, semmi másra nincs szüksége, csak 
Istenre! Ez pedig mindenkinél adott! Tehát, ha valaki mégsem boldog, akkor 
ez csupán a látásán múlik. Nekem, Jézusnak, aki istállóban születtem, bitó-
fán végeztem, s közben nem volt hely, ahol fejem lehajthattam volna (Mt 
8;20), egész földi életem boldogító alapja ez volt: Eledelem volt Isten akara-
tának teljesítése (Jn 4;34)! Ezt nektek is felajánlottam, mikor elétek állva be-
jelentkeztem nálatok (Mk 1;15)!

Minden azon múlik, hogy vállaljátok-e a gondolkodás-átalakítást vagy 
sem?! Tehát nem azt kértem tőletek, hogy igyekezzetek mások gondolkodá-
sát átalakítani, hanem azt, hogy saját gondolkodásotokat próbáljátok hozzá-
igazítani az Én gondolkodásomhoz. 

Nem  akkor  lesztek  boldogok,  ha  mások  másképpen  gondolkodnak, 
mint eddig, hanem akkor, ha ti kezdtek el másképpen gondolkodni, mint ed-
dig! Ez egyáltalán nem komplikált dolog. Valójában nem is nehéz. Csak any-
nyit kell tennetek, hogy rendszeresen foglalkozzatok Velem, Jézussal.

Engem könnyű megismerni a négy evangéliumból és az Apostolok cse-
lekedeteinek abból a részéből, amely a feltámadásom utáni és mennybemene-
telem előtti életemet írja le.

Országotokban van még egy olyan hittankönyv, ami valóban párját rit-
kítja.  E hittankönyv nagy pontossággal mutat  be Engem,  Jézust.  E könyv 
címe: "Merre menjek?" Forgalmazója: Bulányi György, 1122. Budapest, Vá-
rosmajor u. 47/b. II/3.

Drága Gyermekem! Én, a te Jézusod, nem eddigi életedről adok neked 
véleményt (annyit mondhatok róla, hogy nem vagyok tőle elragadtatva!), ha-
nem arra hívom fel figyelmedet, hogy a jelenben láss hozzá, és kezdd el át-
alakítani gondolkodásodat. Ez sohasem késő! Minél előbb kezded el, annál 
hamarább leszel boldog!

Ha este visszanézel a napodra, nem elég arra gondolnod, hogy jól tet-
tél-e valamit  vagy sem. Úgy kell  visszagondolnod, azt  kell  megkérdezned 
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magadtól, hogy Én, a te Jézusod, úgy tettem-e volna, ahogy te tettél?! De erre 
a kérdésre gyakorlatilag komoly választ csak akkor adhatsz, ha ismersz, ha 
egyre jobban ismersz Engem.

Téged megérintett Isten gyógyító ereje. Ez nem történhetett céltalanul. 
Igenis, neked is az kell legyen a célod, hogy másokat, amennyire ez lehetsé-
ges, szeretni taníts! De ehhez tudnod, ismerned kell az Én szavaimat, életböl-
csességemet! Főleg nem Rólam, hanem Engem kell, hogy taníts! Ez csak ak-
kor lehetséges részedről, ha értelmeddel és szíveddel egyaránt ismersz En-
gem, Jézust!

Megáldalak a POZITÍV LÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

3086.
Kérdező: HOGYAN ÁLLOK ISTEN ELŐTT?

1. Mi a célja velem Istennek?
2. Férjemtől külön élek.
3. Isten áldása van a mostani kapcsolatomon?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Van egy mindenkire nézve kötelező, általános cél, amiért leszülette-

tek a Földre. Ezt így tudnám megfogalmazni: A mindenkit szeretés felválla-
lása mellett a másokat szeretni tanítás. 

Csak jót akarhatsz mindenkinek, ha jót akarsz magadnak! Ez ÁLLA-
POT kell  hogy legyen benned. Törekvéseidnek pedig arra kell  irányulnia, 
hogy ezt az ÁLLAPOTOT felkínáld mindenkinek, akivel kapcsolatba kerülsz 
az életedben.

Az előbb említett állapot és törekvés gyakorlati kivitelezése pedig úgy 
történik,  hogy komoly elszántsággal  biztosítasz  magadnak  minden  reggel 
időt reggeli imára. A reggeli imád nem merülhet ki kötött imákban. 

Személyes,  közvetlen gondolatokkal,  szavakkal meg kell  Velem, Jé-
zussal, beszélned az előtted álló napi teendőidet. De nemcsak azt, amit ten-
ned kell, hanem azt is, hogy amit tenned kell, hogyan fogod tenni! Tehát idő- 
és szeretet-elszámolást kell tervezned, s ezt majd az esti imádban, mely szin-
tén nem merülhet ki kötött imákban, újra átgondolod Velem, mint tényt. E 
ténnyel szembesítve magad, rá fogsz hallani arra, hogy mi a célom veled!

2.  A Szentlélek a kapcsolatok Lelke! A Szentlélek soha nem szakít 
meg egyetlen kapcsolatot sem. Ha egy kapcsolat szétszakadt, akkor az, aki 
ezt  széttépte,  feltétlenül  szembekerült  a Szentlélekkel.  Az ilyen embernek 
meg kell bánnia e tettét, és mindent el kell követnie, hogy tettének következ-
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ménye ne terheljen senkit. Más boldogtalanságára senki nem építheti fel saját 
boldogságát! Ez örök, megmásíthatatlan természettörvény!

Az, akit elhagytak, biztos lehet abban, hogy a Szentlélek vele van! Így 
remélheti, hogy fog olyan egyénnel találkozni, akivel részesülhet Isten áldá-
sában. Csak olyan nem lehet, hogy maga az Isten terelget össze embereket. 
Nem.  Ti,  emberek,  felelős  személyek vagytok,  akiket  boldogítani  egyedül 
csak Isten képes. 

Aki embertől várja boldogságát, az összekeveri a boldogságot a bódult-
sággal. Óriási különbség van a kettő között. A boldogság egy olyan szembe-
sülés következménye,  amely helyes önismeretre  juttatja  azt,  aki  vállalja  a 
szembesülést a tényekkel. A bódultság pedig a tények valódi felmérése előli 
menekülés velejárója.

3. Minden olyan kapcsolaton Isten áldása van, amely kapcsolat vállalja 
a szembesülést, tehát a helyes önismeretre jutást, s az ezzel együtt járó lelki 
fejlődést az Általam, Jézus által, elmondott és elétek élt szeretet útján.

Megáldalak az ÖNISMERETRE TÖREKVÉS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3087.
Kérdező: HIÁNYOS VÁLASZT KAPTAM

Több kérdésemre nem kaptam választ a HANG-tól.
HANG: "Drága Gyermekem!

E válaszomban sem kérdéseidre akarok válaszolni. Vannak olyan prob-
lémák, amelyekre a leghatásosabb válasz a hallgatás. Vannak kérdések, ame-
lyekre bármit mondanék, félreértenétek. Ilyen volt pl. az az eset, amikor hall-
gatóim a világvégéről kérdeztek Engem. Azt válaszoltam nekik, hogy nem 
tudom,  pedig  mindenki  tudta,  hogy tudom.  De valóban úgy nem tudtam, 
hogy nekik megfelelően elmondjam. Bárhogy mondtam volna el, félreértet-
ték volna.

Számotokra feltétlenül az a legfontosabb, hogy azt tudassam veletek, 
amit, ha akartok, nem értetek félre. Ha  akartok! Persze, úgy egy Isten sem 
tud beszélni, hogy az, aki félre akarja érteni, képtelen legyen erre. De igenis 
tudok úgy beszélni, és ez a döntő, hogy szavaimmal lelketek fejlődését előse-
gítsem. Ezt teszem most is veled.

Nem teszed jól, hogy nem szeretsz ebben a világban élni. Nem jól te-
szed, ha azt gondolod, hogy száz évvel ezelőtt jobb lett volna számodra. Az, 
hogy szereted a történelmet,  nem ment  fel  téged az alól  a felelősség alól, 
amely a szeretni tanítás feladatára szólít fel téged a jelenben.

3230.



A történelmet az tanulja és az tanítja jól, aki a múltból tanulva a jelent 
egyre jobban meg akarja szentelni, egyre szebbé akarja tenni.

Az a sok negatívum, amit te a jelenből kiolvasol, nem sokat segít téged 
lelkileg előre. Sokkal többet jelentene számodra az, ha arra a meggyőződésre 
jutnál, hogy nem a gonoszság lett több napjaitokban, hanem a FÉNY lett na-
gyobb, s így a gonoszság most jobban látszik. De jobban meg kellene látno-
tok a jót is, mert az, aki meg akarja látni, hogy hogyan dolgozik a Lélek a lel-
kekben, az rá tud látni erre a jóra is.

Soha nem tapasztalható módon szaporodnak, alakulnak klubok, közös-
ségek, imacsoportok, összejövetelek, ahol Én, Jézus, valóban jelen vagyok. 
Sokszor sokkal jobban, mint a templomokban!

De ami a legfontosabb! Benned élek boldogító módon! Ha vállalod azt 
a szellemi munkát, amelyet vállalnia kell annak, aki boldog akar lenni, akkor 
olyan benső békéhez tudlak juttatni, amiről nem is álmodtál. E szellemi mun-
kához csak egy pici hit kell, és egy komolyabb szellemi munka. A pici hit azt 
jelenti,  hogy el kell  hinned: Isten csak boldogító módon tud jelen lenni a 
szellemi teremtményeiben. El kell hinned, hogy Istennél nagyobb isten nincs, 
s ezért az istenszeretőknek minden javára válik. Ha ezt elhiszed, akkor vál-
lalnod kell azt a szellemi munkát, amely mindig megtalálja a feleletet min-
den problémád, nehézséged közepette e kérdés alapján:  ez miért jó nekem? 
(mármint neked). 

Arról kellene felismernie a világnak titeket, akik az Enyéim vagytok, 
hogy ragyogtok a boldogságtól! Megcáfolhatatlan igazság az, hogy a boldog 
Istennek csak boldog gyermekei lehetnek. Ha valaki nem éli meg szívében 
azt a benső békét, és azt a határtalan erőt, biztonságot, amit Én, Jézus, nem-
csak adhatok, de nem is tudok nem adni annak, aki elfogad Engem Urának, 
Megszabadítójának, annak tudomásul kell vennie, hogy ez a negatív maga-
tartása, az élethez történő hozzáállása nem az Isten, hanem őáltala megvál-
toztatható, éspedig saját gondolkodásának átalakítása által!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
*******************************************************

3088.
Kérdező: MINDENÉRT KÖSZÖNETET MONDOK

1. Köszönöm, hogy édesapám már elfoglalhatta helyét Nálad.
2. Köszönöm a vigasztaló Szentlelket.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Valóban! Istent nagylelkűségben nemcsak felülmúlni, de megközelí-
teni sem lehet! Édesapád sokkal csodálatosabb világba került, mint valaha is 
álmodhatta volna. Úgy érzi, ezzel soha nem tud betelni. Számára is végtelen-
re van nyitva itt a boldogságban történő fejlődés útja. Ez nem akadályozza őt 
abban, hogy kapcsolatban maradjon veletek. 

Mivel e kapcsolat gazdagsága messze túlhaladja az emberi fogalmak 
korlátait, ezért ő nem is erőlködik e téren. Sugallataival, szeretetével szinte 
állandóan hat rátok! 

Ápoljátok magatokban az örök élet utáni vágyat, s ezzel együtt a sze-
retteitekkel történő találkozás vágyát, de ez csak akkor építő számotokra, ha 
a jelenben a megértésre, a szolgáló szeretetre teszitek a hangsúlyt! Arra a 
szeretetre, amelyet Én, Jézus mondottam el, és éltem elétek, amikor ember-
ként éltem közöttetek. Nagyon fontos tehát, hogy evangéliumaim ne poro-
sodjanak félretéve!

Földi  életetek  szinte  kimeríthetetlen  kincsesbánya!  Nincs  a  világnak 
olyan pontja, ahol annyira sok kincset lehetne gyűjteni az örök élet számára, 
a szolgáló és megbocsátó szeretet által, mint a Földön!

2. Lelkem valóban a VIGASZTALÓ! Szükségetek is van erre! A Vi-
gasztalónak két csatornája van számotokra. Az egyik belülről áraszt el ben-
neteket alkalmas időben, a másik pedig ti magatok vagytok egymásnak. Lel-
kem állapotszerűen késztetni akar benneteket arra, hogy egymásnak jóságos 
angyalai  legyetek.  Állandóan sugall  és erőt  ad arra,  hogy tegyétek szebbé 
egymás életét.

Amint  a  hegymászók  összekötik  egymással  magukat,  hogyha  egyik 
megbillen, akkor a többi segítse őt visszabillenni, úgy kell nektek is a Szent-
lélek által szőtt szálakkal egymásba kapaszkodnotok, hogy hűségesek tudja-
tok maradni egymáshoz és Hozzám az ÚTON!

A hálaadó ima nagyon alkalmas arra, hogy benső szemeitek rálássanak 
arra a gazdagságra, amely lelketeket ékesíti. Mert nemcsak a halál után, de 
már itt és most is érzékelnetek kell egyre többet abból, hogy Istent nagylelkű-
ségben nemcsak felülmúlni, de megközelíteni sem lehet!
   Megáldalak az ÉLŐ HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
3089.
Kérdező: KÉREM A NYELVEK ADOMÁNYÁT!

1. Jó az út, amin haladok?
2. A nyelvek adományát kérem, hogy azzal is dicsőítselek!
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az út, amin haladsz, nem más, mint döntéseid sorozata. Éppen ezért 

csak közvetlenül és döntéseid előtt tudom megmondani neked, hogy jó vagy 
nem jó az, amin haladsz. Ezért olyan nagyon fontos a reggeli ima!

Ha Velem átgondolod az elinduló napodat,  és arra kéred áldásomat, 
hogy minden döntésed, minden lépésed Irántam való szeretetből történjen, 
akkor feltétlenül jó úton jársz. Ezt neked egész pontosan tudnod kell. Kétség 
nem férhet ahhoz, hogy jó legyen az utad, ha azt Velem akarod járni! Velem, 
jó szándékkal, rossz utat nem lehet járni!

2. A nyelvek adományát az kapja meg, aki beszédkészségét is rá tudja 
bízni a Szentlélekre. Tehát, ha te mozgatod a szádat, forgatod a nyelved és 
hangot adsz ki, azzal a szándékkal, hogy ezt a „technikát” Lelkem töltse meg 
tartalommal, akkor hinned kell, hogy ez meg is történik. 

A Szentlélek mindenkinek szeretné megadni a nyelvek adományát, de 
csak annak tudja, aki megfelelő alázattal és a kételkedés ördögére nem hall-
gatva vállalja ennek az adománynak az elfogadását.

Azért mondtam, hogy a kétkedés ördögére nem hallgatva, mert az, aki 
kezd nyelveken imádkozni, szinte mindig megkísértetik ezzel a gondolattal: 
„Ó, ezt csak én találom ki”!

Amint Péter, mindaddig, amíg Engem nézett,  tudott a tengeren járni, 
úgy az, aki a tanult nyelvek korlátait átlépve Irántam való szeretetből kezd 
szóhalmazokat mondani, szinte folyékonyan, Lelkem gondoskodik e szóhal-
mazok tartalmáról. 

Ha valaki egyedül van, és így imádkozik nyelveken, akkor szükségte-
len tudni, hogy e szóhalmaznak mi a tartalma. Szükségtelen, mert az imádko-
zó világosan tudja, hogy az Irántam, az Isten iránti szeretet a tartalma. Ha pe-
dig valaki közösségben akar így imádkozni, úgy ezt csak akkor tegye, ha van, 
aki birtokában van a magyarázat adományának. A nyelvek való ima elsősor-
ban nem arra való, hogy közösségben imádkozzatok így. Az ilyen ima első-
sorban magánimának való. Tehát az imádkozó önnön épülésére szolgál.

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

3090.
Kérdező: CSALÁDI GONDJAIM VANNAK

1. Férjem csak belőlünk, de nem értünk él.
2. Az orvosnak higgyek vagy a természetgyógyásznak?
3. Szüleimmel nincs „tartalmas” kapcsolatom.
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha te azt éled meg, hogy férjed lélekben már régen elhagyott téged, 

akkor nem vagy köteles idegileg tönkremenni mellette! Senki nem köteles 
„jószántából” vállalni azt, hogy tönkretegyék! A te szíved békéjénél fonto-
sabb számodra nem lehet. Értelmetlen áldozatvállalás soha nem Istennek tet-
sző! Csak az értelmes áldozatvállalás hozhat szívbékét!

Leveled alapján egyértelmű, hogy férjed részéről kezdetben sem volt 
meg lelke mélyén az az életre szóló döntés, hogy ő érted éljen. A „semmiféle 
bajában” el nem hagyás csak azokat a körülmények által keletkező bajokat 
foglalja magában, amelyeket a bajba került ártatlanul szenved el. Tehát téged 
nem szabadna neki elhagynia, hanem mindent meg kellene tennie, hogy se-
gítsen téged, neked, rajtad!

Tehát, ha ő elhagyott, akkor a külső válás már csupán formaság. Ha ez 
nagyobb békét tud hozni életedben, akkor nemcsak megengedett, de köteles-
séged is mind magad, mind gyermeked érdekében. Sőt, férjed érdekében is! 
Szinte lehetetlen őt másképpen rádöbbenteni arra, hogy magatartása istente-
len és embertelen!

2. Inkább hallgass az orvosra, mint a természetgyógyászra. Elsősorban 
nem azért, mert biztosan az orvosnak van igaza, hanem azért, mert abból baj 
nem lehet, ha valaki okosan diétázik. Vagyis, ha valakinek nincs semmi baja, 
és diétázik, az ezzel nem tesz rosszat magának. De ha esetleg baja van, és 
nem diétázik, azzal bizony árthat magának. Hivatalos orvosi diagnózis ellen 
csak nagyon nyomós, nagyon egyértelmű érvek mellett szabad kiállni. Kü-
lönben felelőtlenség!

3.  Semmit  nem kell  erőltetned  szüleiddel  kapcsolatban.  Azt  tudod, 
hogy a pletyka szintű megszólás, rágalmazás, kibeszélés, ezek nem Istennek 
tetsző dolgok. Ha valakivel a beszélgetés előbb-utóbb ilyen irányt vesz, ak-
kor jobb el sem kezdened. De mindenképpen abba kell  hagynod, ha ilyen 
irányt vesz!  

Van azonban a szeretetnek egy olyan megnyilvánulása, amelyet érdek-
lődésnek lehet nevezni. Ez fontos! Kell érdeklődnöd hogylétük felől, kell be-
szélgetned arról, hogy szerintük tudsz-e valamit segíteni nekik, és ehhez ha-
sonlót. A hideg lezártságot mindenkivel szemben kerülnöd kell,  mert ez a 
SZERETET parancsa!

Megáldalak a JÓZANSÁG és a VILÁGOSSÁG LELKÉVEL!
Megáldalak az ERŐ és a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!
Megáldalak az ISTENBE VETETT BIZALOM LELKÉVEL!"
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*******************************************************
3091.
Kérdező: MEGSZÁLLOTTAK ÉLNEK KÖRÜLÖTTEM

Feleségem és egyik gyermekem megszállott.  Mit tegyek?
HANG: "Kedves Barátom!

Én, Jézus, köszönöm neked, hogy lelked mélyén te valóban az Enyém 
vagy! Köszönöm, mert Én, Jézus, nem vagyok lekorlátozott a földi korlátok-
kal, és így tisztán és teljességgel látom azt a csodálatos kincset, értéket, amit 
te csak az örökkévalóságban fogsz nagy-nagy boldogságban látni, átélni. Én, 
Jézus, valóban másképpen élem át e kijelentést : 'Mi ez az örökkévalósághoz 
képest?', mint te. De azért jó, ha te is többször ízlelgeted e kijelentés tartal-
mát.

Három szempontra hívom fel a figyelmedet.  Az egyik az,  hogy te a 
Győztes oldalán állsz! Ez azt jelenti, hogy meg kell elégedned azzal, amire 
képes  vagy!  Meg kell  elégedned  azzal,  hogy naponta  Nekem,  Atyámnak 
ajánlod az általad megszállottnak mondott személyeket. Ezt jó, ha legalább 
háromszor megteszed naponta. A magad számára jó, ha háromszor teszed ezt 
meg. Nekem elég lenne, ha legalább egyszer kifejeznéd e szándékodat. De az 
Isten iránti bizalmad erősödése érdekében mondom, hogy legalább három-
szor tedd ezt meg, egy ilyen vagy ehhez hasonló imával:  „Jézusom! Én a 
Tiéd vagyok, tehát Tiéd minden és mindenki is, aki hozzám tartozik. Szent 
Nevedre kérlek, isteni szereteted erejével fordulj e két szenvedő lélek felé, 
akit én megszállottnak tartok. Áldd meg őket! Áraszd rájuk a megszabadítás 
Lelkét, a Te Szent Lelkedet! Tégy tanúságot az ég összes angyalai előtt és 
előttünk, gyarló gyermekeid előtt, hogy kedves Neked az, ha kérő imával for-
dulunk Hozzád!  Váltsd be ígéretedet,  amelyet  Lukács  11;13-ban olvasha-
tunk: "Mennyivel inkább adja a mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik 
kérik!" Én kérem a Te nevedben, hogy árassza a mennyei Atya a Szentlelket 
erre két személyre, akikért most imádkozom! Azt is ígérted Máté 18;19-ben, 
hogy feltétlenül megkapjuk, amit ketten egyetértésben kérünk. Amit most ké-
rek, azt teljesen egyetértésben kérem a te médiumoddal, Dombi atyával! Így 
bizton remélhetem, hogy meghallgatásra talált kérésem! Most már nyugodt 
vagyok, mert megtettem azt, amit megtehettem szeretteimért. A több már a 
Te dolgod, Uram! Légy áldott mindörökké!”

Ilyen vagy ehhez hasonló imával éred el a legtöbbet.
A másik az, hogy neked is van, nekik is vannak olyan karmikus adós-

ságaitok, amelyek éppen azért adósságok, mert ki kell egyenlítenetek. Ebben 
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Én, Jézus, kimondhatatlan sokat tudok segíteni. Hidd el, van MEGVÁLTÁS! 
E megváltásnak éppen az a lényege, hogy megteszem helyettetek azt, amit ti 
gyarlóságaitok révén már képtelenek vagytok megtenni, bár szeretnétek.

A harmadik pedig az, hogy ha az előbbi forma szerint Rám bízod na-
ponta szeretteidet, és ha tudod, hogy a karmikus adósság, az bizony adósság, 
melyet  törleszteni  kell,  akkor  vállalnod  kell  ezzel,  zúgolódás  nélkül,  az 
együttélést. A legtöbb karmikus görcs, gubanc éppen a felvállalása által szű-
nik meg!

Amennyire rajtad áll, jó, ha magad mellett tartod azt, akit megszállott-
nak vélsz. Jó, mert Én, Jézus, mindig veled vagyok. Így kimondhatatlanul jó-
tékony erő képes sugározni belőled, éppen az Én jelenlétem miatt!

Most, amikor Én, Jézus, parancsolom minden ártó erőnek, hogy szün-
tessék meg tevékenységüket szeretteidben, megáldalak téged az élő HIT, RE-
MÉNY, SZERETET LELKÉVEL, és azzal a FELSZABADÍTÓ ERŐVEL, 
amelyre szükséged van neked és tieidnek is arra, hogy szabadon tudjon 

A SZENTLÉLEK MŰKÖDNI BENNETEK!
******************************************************

3092.
Kérdező: FÉRJEM VALÓBAN AGYONÜT?

Férjem agyon akar ütni, mert közösségbe járok.
HANG: "Drága Gyermekem!

Három dologra hívom fel a figyelmedet.
1. Ahogy mondani szoktátok: „Nem eszik a kását olyan forrón, mint tá-

lalják!” Messze vagy még te az „agyonütéstől”! Bizonyára vannak férjednek 
szempontjai, ami miatt helyteleníti azt, hogy közösségbe jársz. Ezt, amennyi-
re lehetséges, meg kellene beszélned vele nyugodtan.

Az egészen biztos, hogy nem jó, ha férjed nem lát rajtad „pozitív” vál-
tozást annak okán, hogy közösségbe jársz.

Olyan közösségben, ahol az Én, a te Jézusod nevében jöttök össze, ott 
mindig gazdagodni, finomulni szoktak az Enyéim. Ezt előbb-utóbb azok is 
észreveszik, akik kívülállók.

2.  Minden közösséghez  kapcsolódó problémát  a  közösségedben kell 
megtárgyalnotok! Kell, hogy a közösség tagjai számra ne legyen közömbös 
az, ami bármelyik közösségi taggal történik. Tehát, ki kell kérned vélemé-
nyüket, miután feltártad előttük problémádat.

3. Számodra nem lehet semmi olyan fontos, mint szíved békéje! Ezt az 
életed  árán  is  biztosítanod  kell!  Ez  az  Én  békém  benned!  Ez  benned  a 
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Mennyország! Így is mondhatom: Aki jobban szereti családját, közösségét, 
mint Engem, az nem lehet az Én tanítványom! Tehát sem a család, sem a kö-
zösség nem kerülhet Elém, a te Jézusod elé, életedben. Mindenkor a végső 
döntést neked kell a szívedben meghoznod, éspedig Mellettem!

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

3093.
Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK. KUTYÁVAL ÁLMODTAM

1. Bizonytalan vagyok párválasztásomban.
2. A kutyával álmodtam, amely vonzott valakihez.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Egyértelmű kell legyen számodra, hogy az, akiről leveledben írtál, 

nem járja át egész lényedet olyan teljességgel, hogy biztos lehetnél magad-
ban. E kapcsolatod soha nem lesz képes kiteljesedni benned!

Ha külön-külön vizsgálod azokat a momentumokat, amelyeket akadá-
lyoknak ítélsz kettőtök zavartalan kapcsolatában, akkor esetleg ki tudod ma-
gyarázni, be tudod beszélni magadnak, hogy ezek idővel áthidalhatók, de ez 
nem így van!

A te életedben is alapvető szempont az, hogy csak magadért felelsz, s 
mivel az istenszeretőknek minden javára válik, ezért az, akivel jelenleg nem 
felhőtlen a kapcsolatod, semmit nem veszít azzal, ha te nem ápolod tovább 
magadban a vele való barátkozást. Az okosság és az óvatosság mindig fon-
tos!

Azok a „megérzések”, amelyek lelked mélyén húzódnak, nagyon figye-
lemreméltók! A felszín szinte mindig csalóka, bár kívánatos.

Hosszú távon mindkettőtöknek előnyére válik az, ami rövid távon fáj-
dalmasnak látszik. Olyan ez, mint a foghúzás!

2. Az álmok szimbólumrendszerében a kutya a hűség szimbóluma. Te 
a lelked mélyén képes vagy nagyon hűséges maradni, de ehhez szükséges az, 
hogy tudj megfelelő ideig várni.

Jelen életed egyetlen élet! Ez többé meg nem ismétlődhet.  Ezért na-
gyon fontos, hogy átgondolt döntések sorozata jellemezze életedet. Nagyon 
szeretném, ha döntéseidet Velem hoznád meg. Nálad is rendkívül fontosnak 
gondolom azt, hogy reggel tudatosan Velem indítsd napodat. Kérd életedre 
áldásomat! Kérd a bölcsesség Lelkét (Jakab 1;5)

Nagyon okosan tetted, hogy Hozzám fordultál e kérdésekkel!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"  
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*******************************************************
3094.
Kérdező: ELLENTÉTES ÉRZÉSEK KAVAROGNAK BENNEM

1. Miért vagyok párkapcsolataimban bizonytalan?
2. Miért érzem azt, hogy kiválasztott vagyok?
3. Mi az életfeladatom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az okosság és az óvatosság mindig fontos, de hangsúlyozottan az a 

társkapcsolatokban. Bár hinnétek el, hogy a Velem, Jézussal, való kapcsolat, 
ha élő, akkor feltétlenül kifejti áldását mindennemű társkapcsolatra is. For-
dítva nem szokott sikerülni.

Jobban kellene bíznod abban, hogy abban, akiben Én, Jézus, úgy élhe-
tek, ahogy azt joggal elvárhatnám tőled is, abban ennek nem az lenne a kö-
vetkezménye, hogy elidegenedik a világtól, hanem az, hogy helyesen tudja 
használni a világban fellelhető megfelelő eszközöket arra, ami a szívében bé-
két tudna teremteni.

2. Feltétlenül kiválasztott vagy! Tulajdonképpen minden szellemi lény 
azért létezik, mert meghatározott szerepre választottam ki, de sajnos kevesen 
fordítanak erre elég figyelmet. Neked megadatott az, hogy ráérezz kiválasz-
tottságodra. 

E kiválasztottság célja azonos minden emberre: a szeretni tanítás!  De 
ennek hogyanját naponta kell átvenned Tőlem, Jézustól!

Nem győzöm hangsúlyozni,  hogy mennyire sorsdöntő minden ember 
számára a reggeli ima! Ebben kell Hozzám fordulnod áldásomért, és azért a 
bölcsességért, amelynek birtokában az okosság és az óvatosság nem elfojta-
ni, hanem kibontani fogja benned a Szentlélek hatékony erejét!

3. A fentiekben már válaszoltam is e harmadik kérdésedre. Csak azzal 
tudok együtt dolgozni, aki állapotszerűen törekszik megélni élő kapcsolatát 
Velem, Jézussal! Senki életében nem vállalhatok mellékszerepet. Vagy ab-
szolút Első vagyok, vagy nem is vagyok ott. Akkor vagyok abszolút első, ha 
nem egyszerű útitársad vagyok, hanem átadod Nekem a kormányt!

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

3095.
Kérdező: MIÓTA LÉTEZEM?

1. Mikor teremtett engem az Isten?
2. Milyen szörnyű lehettem?!
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3. Mi az én konkrét feladatom?
HANG: ”Gyermekem!

Én, Jézus, hosszú leveledre csak röviden válaszolok. Azért teszem ezt, 
mert válaszomat nem arra használod, hogy megérts Engem, hogy megértsd 
magadat, hanem arra, hogy még több értetlenséget tudj felhozni.

1. Könnyű volna megszámolnod azt, hogy  Rajtam, Jézuson, kívül há-
nyan születtek "egyből" ártatlan lélekkel a Földre.

2. Azzal foglalkozz, hogy milyennek kell most lenned!
3. Céljában ugyanaz a feladatod, mint minden embernek: a szeretni ta-

nítás. Eszközökben pedig a reggeli imáidban kell meglátnod azt, hogy itt és 
most mi a konkrét élettartalmad, tehát az, amit aznap meg kell tenned. Érted 
és veled mindent, de helyetted nem teszek meg semmit! Te nem tudod, hogy 
kivel beszélsz, mikor Velem beszélsz. Ez még nem baj. De ha nem is akarod 
tudni, az baj!

Előző válaszlevelemben sokkal több mélység és eligazítás  van, mint 
amennyit te - mostani leveled alapján mondom - felismertél.

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3096.
Kérdező: MIBEN ÉS HOGYAN KELL VÁLTOZNOM?

1. Miben kell megváltoznom?
2. Problémáim vannak nejemmel.
3. Múltból felém jövő vízcsobogás-élmény mit jelent számomra?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A reggeli imádban! Amikor valaki valamit elkezd, tudnia kell, hogy 

mibe kezd bele. A reggeli ima egyik lényeges része éppen az, hogy átgondol-
tan kell elindítani a napot. A másik része pedig az, hogy komolyan kell kér-
ned és befogadnod áldásomat az elinduló napra. A befogadás komolyságát az 
mutatja, hogy mennyire tudod elhinni, Velem járva utad csak jó történhet ve-
led, még akkor is, ha az egész világ, beleértve a pokol minden hatalmát is, el-
lened dolgozik!

Akkor fogadtad be valóban áldásomat, ha nemcsak elméletben, de gya-
korlatban is igyekszel rálátni arra, hogy mit is jelent e kijelentés: az istensze-
retőknek minden a javára válik. Tehát gyakorlatban is látni akarod e kérdé-
sedre a választ: ”Ez miért jó nekem” (mármint neked)?

2. Mivel a fantáziára nagyon tud hatni az ősellenség, ezért ne A problé-
mát akard megoldani, hanem A problémának azt a részét, amely az elinduló 
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(tehát az egyetlen) napra van kiporciózva. Hidd el, hogy csak azt kell meg-
tenned, amit meg tudsz tenni. Viszont, amit meg tudsz tenni, azt meg kell 
tenned! Az élet elvesztésének ez az a formája, amelynek következménye az 
ÉLET megnyerése. Ez ÍGY történik!

3. Árad feléd a  TISZTULÁST HOZÓ ENERGIA!  Ezt jelenti élmé-
nyed.

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3097.
Kérdező: EGYÉNI ÉS MUNKAHELYI PROBLÉMÁIM VANNAK

1. Párkapcsolat problémám van.
2. Munkahelyi problémám van.

HANG: "Drága Gyermekem!
Be kell mutatkoznom. Tisztáznom kell előtted, hogy kivel beszélsz. 
Én, Jézus, médiumomon keresztül szólok napjaitokban hozzátok, hogy 

megérintve értelmeteket, szíveteket egyaránt, ráébresszelek benneteket arra, 
ami a legfontosabb, tehát arra, ami valóban létre tudja hozni benső békéteket, 
tehát a földi életben elérhető legnagyobb boldogságotokat.

Ti abban a korban éltek, amelyben általában több lehetőségetek van a 
menekülésre, de több lehetőségetek van a szembesülésre is, mint az előző 
korokban volt. 

Azt nem kell külön magyaráznom, hogy a menekülés mindig bódulatot 
keres, míg a szembesülésnek két eredménye lehet. Az egyik a depresszió, a 
másik a megtérés. Talán azt sem kell külön magyaráznom, hogy Én, Jézus, 
melyiket tartom értelmesnek.

1. Minden rossz egy elrontott jó. Minden párkapcsolat lelke a Szentlé-
lek. Ő a kapcsolatok Lelke. Ezt, a ti nyelvetekre lefordítva, így tudom mon-
dani: Minden kapcsolat annyiban emberi,  amennyiben úgy segíti a párokat 
szeretetük kibontakozásában, hogy a végső, örök célt célozza meg. 

Tehát e kérdésre:  „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”, értelmet meg-
nyugtató választ kell adnotok magatoknak. Így is mondhatom: Minden pár-
kapcsolat, minden társkapcsolat alapja az Istennel való kapcsolat!

A Velem,  Jézussal  kialakított  és  ápolt  kapcsolat  az  a bizonyos első 
„gomb”, amelyet jól kell gombolni. Ha valaki nem jól gombolja be ezt az 
első  gombot,  akkor  minden  csak  a  felszínen  rendeződhet,  de  az  utolsó 
'gombnál', élete végső pillanatában, értelmetlenné és értéktelenné válik min-
den!
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Tehát ha a Velem való kapcsolatodat rendezed, ápolod, akkor ennek 
szinte automatikusan következménye lesz az, hogy rendeződik társ-kapcsola-
tod.

2. Hivatás és munka. Mindenkinek hivatása a szeretni tanítás. Minden-
kinek feladata az, hogy földi életének fenntartásához munkát találjon magá-
nak, ha meg akar élni.

E téren is, hasonlóan az előbbi problémához, nem szabad fölcserélni a 
dolgokat. Megnyugtatóan csak ott tud a munkahely rendeződni, ahol a hiva-
tásra, tehát a szeretni tanításra teszik a hangsúlyt.

Ennek magyarázata az,  hogy szeretni  tanítani csak az képes, aki tud 
szeretni is. Aki pedig szeret, abban él az Isten. Akiben pedig él az Isten, tehát 
szeretni tanít, az az Isten országát és annak igazságát keresi, s így számára a 
körülményeknek is Istene az Isten. Csak annyit kell elhinnie, hogy többet ér a 
verebeknél (Máté 6;26).

Sem  a  társkapcsolat  kialakításában,  sem  a  munkahely  megnyugtató 
rendezésében a komoly megtérés ki nem kerülhető! Ez az a bizonyos 1-es, 
amelyet a nullák elé kell írni ahhoz, hogy értékről lehessen beszélni.

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

3098.
Kérdező: GYERMEKEM VALÓBAN MEGSZÁLLOTT?

Gyermekem néha mintha megszállott lenne.
HANG: "Drága Gyermekem!

Te, mint édesanya, azt szeretnéd, hogy gyermeked teljesen mentes le-
gyen minden megszállottságtól. Meg kell mondjam neked, hogy ez nem le-
hetséges! Nem, mert senki sem született a Földre azért, hogy mentes legyen 
az ártó erők hatásától.  Mindenki azért született a Földre, hogy igyekezzék 
megtanulni kezelni, rendszabályozni minden külső és belső ártó erő hatását.

Te nem élheted gyermeked életét, és ő nem élheti a te életedet. Min-
denkinek az a feladata, hogy mindenkitől szabaddá válva egyéni felelősség-
gel vállalja az Engem, Jézust, befogadást az életébe.

Minden szülő szeretné, ha „angyal” lenne a gyermeke, s nehéz megba-
rátkoznotok azzal a gondolattal, hogy ördög lakik bennetek. Pedig ez a való-
ság, ez az igazság, és pontosan a földi életre áll e kijelentésem: „Az igazság 
szabaddá tesz benneteket (János 8;32)!”

Csak az, aki tudja, hogy nem tökéletes, léphet a javulás útjára. Neked 
elsősorban nem amiatt kell gondban lenned, hogy gyermeked olyan, amilyen, 
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hanem amiatt, hogy neked mi a teendőd itt és most annak érdekében, hogy 
szíved békéjét megszerezd, megőrizd, s így légy a világ világossága ott, ahol 
élsz.

Bármilyen kemény szabadságharc árán is, de szabaddá kell válnod ben-
sőleg  gyermekedtől!  A vérségi  kötelék  az  egyik  legkegyetlenebb  kötelék. 
Senkit nem lehet boldoggá nevelni. Mindenki képes, éspedig minden körül-
mény közepette, boldoggá nevelni önmagát! Önmagát, és senki mást!

A te feladatod az, hogy reggel ne csak elindulj Velem, Jézussal, hanem 
maradj is Bennem egész nap. Én, Jézus, az Én békémet csak annak tudom 
adni, aki befogad Engem hétköznapjaiba úgy, hogy amit tesz, azt Értem te-
szi. Ennyire egyszerű!

Aki azt éli meg, hogy számára gyermeke a legnagyobb probléma, az jó, 
ha tudja, számára a gyermekével való megkötözöttség a legnagyobb problé-
ma!

Én, Jézus, példát adtam nektek abban is, hogy mennyire szabaddá kell 
válnia egy anyának gyermekétől, és egy gyermeknek az anyjától!

Hidd el, hogy mindenki képes megőrizni szíve békéjét, ha akarja. Igen, 
mert Isten plusz egy fő mindig abszolút többség. Velem, Jézussal, mindenki 
képes szívbékére jutni. Nélkülem senki és soha!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3099.
Kérdező: A RÓZSAFÜZÉRRŐL

1. Református létemre Rózsafüzért imádkozom.
2. Erősödött bennem a gyógyító energia.  
3. Környezetem elviselhetetlen, mert Isten első lett életemben.

HANG: "Kedves Barátom!
1. A Rózsafüzér egy olyan imaforma, amelyben a Mária iránti szeretet, 

mint keret, az Én jézusi életem bizonyos eseményeit hordozza. Aki így imád-
kozik, az valóban lelkét az Istenhez emeli! Ilyen értelemben teljesen mind-
egy, hogy ki milyen felekezethez tartozik, mint ahogy egy kép értékét sem a 
kerete adja meg, hanem maga a kép. 

Nagyon természetes az, hogy aki Engem, Jézust, szeret, az szereti édes-
anyámat is.  A szeretet,  tehát az  Atya és az Én Lelkemnek kiáradása nem 
csorbulhat attól, hogy édesanyám szeretetét is magában hordja, mint ahogy 
nem csorbul attól sem, ha bárkinek szeretetét magában hordja. A szentek, az 
angyalok tisztelete nem sérti, nem sértheti a Teremtőt! Sőt, dicsőíti! Ha vala-
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ki egy festményt, egy szobrot dicsér, ezzel nem alacsonyítja le e művek alko-
tóját, hanem inkább felmagasztalja őt. Így vagytok az égi lények egészséges 
tiszteletével, s ez nyilvánul meg  a Rózsafüzér-imában is.

2. Természetes, hogy erősödik benned nemcsak a gyógyító, de minden 
pozitív erő, ha tudatosan Bennem élsz! Ezt az erőt különösen a dicsőítő, há-
laadó imával erősítheted magadban. Ami a te hivatásod, annak meg kell nyil-
vánulnia a belőled áradó erő által. A te hivatásod pedig nem lehet más, mint 
a szeretni tanítás, tehát az, amiért Én, Jézus, közétek jöttem.

Azt nem kell külön magyaráznom, hogy azért jöttem közétek, hogy be-
fogadjatok! Aki Engem befogad, Azt fogadja be, aki Engem küldött. Aki pe-
dig Atyámat  és Engem befogad, az  rányílik  Annak befogadására,  Akit  az 
Atya az Én nevemben küld, tehát képessé válik a Szentlélek befogadására, 
vagyis a Szentlélek irányításának elfogadására.

3. Idegileg feltétlenül erősödnie kell annak, akiben Én, Jézus, élhetek. 
Igen, mert az ilyen lélek a Mennyországot hordja magában, és tudnia kell, 
hogy nemcsak a Győztes oldalán áll, de kivétel nélkül minden a javára is vá-
lik! Kivétel nélkül minden gazdagítja lelkileg! Tehát egy olyan szabadságra 
jut,  amelyben képes  föléje  emelkedni  a  lehúzó  problémáknak!  Igen,  mert 
azok, akik Engem, Jézust, befogadtak, akiket a Szentlélek vezethet, a körül-
ményeiknek is Istene az Isten! A kívülről jövő támadások tehát nem gyengí-
tik, hanem igazolják azt, hogy a sorsomban osztozó ember a megdicsőülé-
semben is társ már itt a Földön is! Bizony igaz a mondás: Isten plusz egy fő 
mindig abszolút többség!

Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3100.
Kérdező: NAGYON BIZONYTALAN VAGYOK

       Nem tudok dönteni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Az a benső bizonytalansági állapot,  amely csak rossz döntést  ismer, 
mivel bárhogy döntesz, úgyis megbánod, ez egy olyan karmikus nyomorúság 
benned, amely ellen közvetlenül nem tudsz küzdeni.

Bizonytalan lelkiismerettel amúgy sem szabad dönteni! Tehát meg kell 
tanulnod a türelmes várakozást, amelyről úgy gondolod, hogy kibírhatatlan. 
Feltétlenül kibírható akkor, ha a fantáziálás helyett csak egy napra vállalod 
azt, hogy arra a hűségre teszed a hangsúlyt, amire tegnap is tenned kellett. Ha 
ezt teszed, akkor egy olyan áramlásba kerülsz, amely nagyon le tudja venni 
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szívedről a választási döntés felelősségét! Mert azt magad is tudod, és éppen 
ez okoz neked gondot, hogy tudod, nélküled senki nem dönthet felelősen ró-
lad, amikor az erkölcsi területről, tehát boldogságodról van szó.

Senkit senki nem tehet boldoggá! Mint ahogy boldogtalanná sem! Min-
denkit mindig csak Isten tehet boldoggá az illető szabad döntése alapján. E 
döntés pontosan azt kell megcélozza, hogy Hozzám, Jézushoz, hozza köze-
lebb a lelkeket.

Azt is tudnod kell, hogy senki nem építheti saját boldogságát más bol-
dogtalanságára.  Pontosan  emiatt  fontos  minden  probléma megoldása előtt 
feltenni a kérdést: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” Mert az kell hogy 
egyértelmű legyen benned: te az örökkévalóság gyermeke vagy! Nincs a vilá-
gon olyan mulandó „nyugtató”,  amely ne bódultságot eredményezne,  ha a 
végső és megmásíthatatlan igazság áll előtted. Vagyis az, hogy a halálod órá-
ja, amely feltétlenül közeledik, kell hogy a legboldogabb órád legyen. Csak 
az a döntésed mondható emberséges döntésnek, amely ezen a mérlegen súly-
lyal bír!

Nagyon szeretlek! Szívesen segítek neked akár úgy, hogy könnyítem 
kereszted súlyát, akár úgy, hogy növelem erődet. De helyetted nem dönthe-
tek.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3101.
Kérdező: METAFIZIKAI ÉLMÉNYEM VOLT
               Elestem, és mintha kiléptem volna a testemből.
HANG: "Kedves Barátom!

Az emberi test egy olyan jelzőkészülék, amely nemcsak magára a testre 
hívja fel a figyelmet, hanem magára az egész emberre. Ha a testtel történik 
valami, az kihat az egész emberre, tehát arra a szellemi valóságra, amelyet ti 
léleknek neveztek.  Így olyan információkhoz juttat benneteket egy-egy testi 
elváltozás, amely lelketek valóságáról ad nektek már itt a Földön olyan ké-
pet, amelyet különben meg nem kaphatnátok.

Azzal,  hogy te elestél,  és  ez egy lelki  élményhez juttatott,  erősítette 
benned a földi léten túli  valóság rád gyakorolt  hatását.  Jelezte,  hogy több 
vagy, mint a tested! Kétségtelen, hogy ezt tudtad elesés nélkül is, de mégis, 
az a tapasztalati valóság, amelyet átéltél,  minőségileg más, mint egyszerű el-
méleti tudomásulvétele annak, ami eddig is birtokodban volt.
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Azt viszont tudnod kell, hogy bármi is történhet a testtel, az erkölcsi-
leg, tehát a boldogságot illetően, nem érintheti a lelkedet. Míg ha lelkeddel 
történik valami, az bizony minden esetben a boldogságodat, illetve boldogta-
lanságodat formálja.

Ezért minden lelki élményt oda kell igazítanod az Én, a te Jézusod ta-
nításához, ha azt akarod, hogy ne sérülést, hanem fejlődést jelentsenek a lelki 
élmények számodra.

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

3102.
Kérdező: LÁTOMÁSAIMRÓL, BEAVATÁSOKRÓL

1. Különböző látomásaimról kérdezem a HANG-ot.
2. Különböző beavatásokban részesültem.
3. Lakásomban maradhatok életem végéig?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Különböző látomásaid, amelyekről leveledben írtál, abban akarnak 

megerősíteni, hogy az a világ, amelyet lassan el kell hagynod, nem érdemli 
meg, hogy gondban légy miatta, mert Én, Jézus, már helyet készítettem ne-
ked egy olyan világban, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, s emberi 
szív föl sem tudja fogni annak szépségét, csodálatosan boldogító voltát. Lá-
tomásaid erősíteni akarják benned azt a hitet, amely képes szívedről leoldani 
azokat a földi kötelékeket, amelyek akadályozhatják benned a szívbékét.

Te most abban a korban élsz, amikor egyre több ember részesül olyan 
lelki  élményekben,  amelyek erőt,  bizalmat,  nyugalmat  árasztanak.  Fontos, 
hogy ezekkel  az  élményekkel  ne dicsekedj,  mivel  nem azért  kaptad,  mert 
megérdemled, hanem azért, hogy lélekben erősödj általuk. Jó, ha tudod, nem 
attól lesz valaki szent, amit kap, hanem attól, amit ad. Csak a szeretet kap-
csolhat benneteket a SZERETETHEZ!

2. A „beavatások” felelősséggel járnak. Minden beavatás egyúttal sze-
repvállalás is! A szolgáló szeretet útján kell járnia annak, aki az Általam is 
megáldott „beavatásokban” részesül.

A gyógyítás képessége különösen „veszélyes”! Igen, mert sok ember a 
legfontosabbnak  nem a  szeretetben  való  növekedést  tartja,  hanem a  testi 
egészséget, amely pedig mulandó! Az egészséges lelkű ember számára nem 
kell sokat magyarázni azt, hogy a testi egészség egy olyan mulandó eszköz, 
amely ha nincs, semmit nem jelent lelki szempontból, tehát az örökkévalóság 
szempontjából. A CÉL, tehát a LÉNYEG, mindenkor a szolgáló szeretetben 
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való növekedés. Ennek is a legszebb, legjobb megnyilvánulása a másokra fi-
gyelő szeretet!

3. Saját belátásodra van bízva az, hogy hol akarod eltölteni hátralévő 
napjaidat.  A földi  életben minden magában hordja a változás  lehetőségét. 
Neked mindig azt kell tenned, úgy kell döntened, hogy a szíved békéjét Én, 
Jézus, biztosítani tudjam benned.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3103.
Kérdező: MÁSOKÉRT SZERETNÉK ÉLNI!

1. Vállaljak egyedül is beteglátogatásokat?
2. Gyógytermékekkel segíthetem mások gyógyulását?
3. Az újjászületésről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden szenvedőben Engem látogatsz meg (Máté 25;36)! Akkor is 

Én vagyok bennük a „rászoruló”, ha ők ezt nem akarják tudomásul venni.
Sajnos nehezen hiszitek el, hogy bennetek élek rászoruló módon! Ne-

hezen hiszitek el, hogy amit egynek tesztek embertársaitok közül, mert rátok 
szorul, azt Nekem teszitek.

Minden beteglátogatás, minden szolgáló szeretet belépőjegy a meny-
nyek országába!

2. A szeretet leleményes. Minden eszköz megfelel, ha a CÉL a szere-
tés. Ez az egyetlen olyan eset, amikor a CÉL valóban szentesíti az eszközt. A 
szeretet, mint cél, képtelen elviselni szeretetlen eszközök alkalmazását.

A gyógytermékek felhasználásánál arra kell ügyelni, nehogy az anyagi 
gazdagodás ördöge lépre csaljon benneteket! Legtöbb ember ugyanis, testi 
egészsége érdekében, képes óriási anyagi áldozatokat is vállalni, s aki ezt ki-
használja, az biztos, hogy nem hordja magán az Én áldásomat!

3. Az újjászületéshez nem szükséges, hogy érzelmileg is felfokozott él-
mény társuljon. Ez inkább a Lélekkeresztség velejárója. A kettő nem ugyan-
az. Nekem, Jézusnak, nem kellett újjászületnem, de Lélekkeresztségben ré-
szesülnöm kellett. Az újjászületés feltétlen feltétele a mennybe jutásnak (Já-
nos 3;3), míg a Lélekkeresztségben a nem személyválogató Isten szerepeket, 
karizmákat ad!

Az újjászületéshez az ember részéről nem kell  semmi más,  mint az, 
hogy őszinte szívvel elfogadjon Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának. 
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A többi az Én dolgom. Ez megtörténhet minden érzelmi átélés nélkül is. Ez a 
HIT dolga, és nem az érzelemé! 

A Lélekkeresztség is  HIT dolga,  de az  ÉRZELEMÉ is,  mivel  erről 
nemcsak lehet, de kell is tanúságot tennie mások előtt annak, aki ebben ré-
szesült.  Tanúskodni  csak  arról  lehet,  amit  megtapasztalt  valaki.  Ez  pedig 
nem megy érzelem nélkül!

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

3104.
Kérdező: A BÉRMÁLÁSRÓL

1. Félek a teljes önátadástól.
2. A bérmálás szentségéről kérdezem a HANG-ot.
3. Hogyan lehet valaki lélekben gazdag?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Senki nem szeret téged úgy, mint Én, Jézus. Ha feltétel nélkül adod 

át  magadat Nekem, akkor ezzel  azt  igazolod,  hogy jobban bízol  Bennem, 
mint önmagadban, és ez nagyon normális dolog. 

Senki  nem akarja jobban boldogságodat,  mint  Én, Jézus.  Részemről 
akkor tudok mindent megtenni a te boldogságod érdekében, ha nem szabsz 
Nekem feltételeket, hanem engeded, hogy Lelkem irányítson téged döntése-
idben.

Én, Jézus, mindig olyan döntést várok tőled, amely szíved békéjét biz-
tosítja. Bizonytalan lelkiismerettel, tehát olyan lelkiismerettel, amely alapján 
kétséges, hogy megmaradna a benső békéd, nem szabad döntened! Aki Rám 
bízza magát, az nem kitöltetlen csekket ír alá, az nem látatlanban ugrik vala-
mi semmibe, hanem pont fordítva! A boldog örökkévalóságát írja alá, és a 
világokat teremtő Isten oltalmába helyezi magát.

2. A bérmálásnak az lenne a feladata, hogy pünkösdi istenélményben, 
tehát Lélekkeresztségben részesítse a bérmálkozókat.  Sajnos,  ennek alanyi 
felté-telei szinte soha nem adottak.

3. Akkor válik valaki lélekben gazdaggá, ha lelkiismeretére hallgatva 
anyagilag  szegényíti  magát.  E  kijelentésemnek:  „Boldogok  a  lelki  szegé-
nyek”, tartalmilag pontos megfogalmazása így hangzik:  Boldogok, akik lel-
kiismere-tükre hallgatva szegényítik magukat!

              Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3105.
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Kérdező: ÁLMAIMRÓL
Csodálatos álmaim voltak, főleg Máriával kapcsolatban.

HANG: "Drága Gyermekem!
Lelked nyitottságát Felém, Jézus  felé,  Mária azzal  viszonozza,  hogy 

szép álmokkal erősíti hitedet, reményedet, szeretetedet.
Nagyon fontos, hogy környezeted jól érezze magát közeledben, mert 

anyám, Mária, csak azokkal a lelkekkel tud élő kapcsolatban maradni, akik 
az  Ő anyai  szeretetét  igyekszenek megvalósítani  ott,  ahol  élnek.  A döntő 
mindig a szolgáló szeretet vállalása, amely csak az irgalmas megbocsátás ta-
laján tud jó gyümölcsöket teremni.

”Inkább szeressétek ellenségeiteket”, ez azt jelenti, hogy azokkal kell a 
legkedvesebbnek lenned, akikkel szemben ez neked a legnehezebb! Minden 
búcsújárás, minden ima, minden szentmise ezt a célt kell hogy szolgálja!

Velem, Jézussal, csak az tud békében élni, aki mindenkivel békés élet-
re törekszik. Az törekszik békés életre mindenkivel, aki minden rosszért jó-
val akar fizetni mindenkinek. Aki ezt teszi, az vállalja, hogy megvalósuljon 
életében e kijelentésem: „Boldogok a békességben élők, mert őket Isten gyer-
mekeinek hívják”!

Mindig ebben a lelki állapotban szeretnélek látni téged!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3106.
Kérdező: FIAM ALKOHOLISTA

Fiamat csak az alkohol érdekli.
HANG: "Drága Gyermekem!

Te fiadról érdeklődsz Nálam. Én, Jézus, a fiaddal való kapcsolatodról 
beszélek  neked. Igen, mert  nem nyilatkozhatom másokról,  csak annyiban, 
amennyiben a kérdezőt érinti a válaszom.

Fiad magatartása tehát az ő ügye. Azt viszont,  amit neked vállalnod 
kell, elmondom.

Bűnrészes ne legyél! Soha ne segítsd fiadat olyasmiben, amit helytelen-
nek tartasz. Sem anyagilag, sem erkölcsileg nem vállalhatsz közösséget az-
zal, aki nem felhasználni akar téged abban, hogy Hozzám, Jézushoz, köze-
lebb kerüljön, hanem kihasználni akar arra, hogy könnyebben tudjon mene-
külni önmaga elől.

Tudomásul kell  venned, hogy neked is,  fiadnak is van egy bizonyos 
szabadságköre, amelyen belül mindketten önmagatokért  feleltek,  és nem a 
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másikért! A szabadságod vele kapcsolatban véget ér ott, ahol az övé kezdő-
dik, és az övé véget ér ott, ahol a tiéd kezdődik. Ha ő nem is, de te feltétlenül 
vedd észre, meddig tart a te szabadságköröd. Vedd észre, hogy meddig vagy 
felelős önmagadért. Érte semeddig nem felelsz!

Boldoggá  nem  lehet  senkit  csinálni!  Boldogtalanná  sem!  Mindenki 
csak önmagáért felel. Nagy igazság van e mondatban: „Aki rosszul szeret, 
gyűlöl! Aki jól gyűlöl, szeret!”

Megértem fájdalmadat. Neked is meg kell értened, hogy e fájdalmad az 
Én fájdalmam is. Könyörögj erőért és bölcsességért, és tégy meg mindent, 
hogy szabaddá válj bensőleg fiadtól! Csak így tudod őt helyesen szeretni ak-
kor is, ha ő ezt a szabadságodat szeretetlenségnek minősíti. 

Neked nem fiadért kell élned, hanem benső békédért, tehát az Én, a te 
Jézusod jelenlétéért szívedben. Ennél fontosabb számodra nem létezhet sem 
a földi életben, sem az égi dimenziókban!

Imáidban a legtöbb, amit megtehetsz, az, hogy felajánlod őt Istennek! 
De a döntő, hogy ne légy bűnrészes, ne segítsd őt semmiben, amiről előre 
tudhatod, hogy nem Felém kerül segítésed által közelebb.

A te keresztedet magad méretezed túl megkötözöttséged által! Ettől au-
tomatikusan megszabadítani nem tudlak! Csak azt tudom ígérni, hogy min-
dig segíteni foglak, ha szabaddá akarsz válni, ha te jó úton akarsz maradni.

Felnőtt embert erkölcsileg csak akkor lehet nevelni, ha ezt ő maga kéri. 
E nélkül Isten sem tud nevelni senkit. Hogyan tudhatnál hát te?

Drága Gyermekem! Legnagyobb problémád tehát ne fiad élete legyen, 
hanem az Én, a te Jézusod élete benned! Ha erre törekszel, akkor meg tudlak 
ajándékozni az Én békémmel, amely a földi életben elérhető legnagyobb bol-
dogság számotokra!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3107.
Kérdező: KISLÁNYOM BETEG

Mit tehetek beteg kislányomért?
HANG: "Drága Gyermekem!

Megértem, hogy te csak kislányodban tudsz gondolkodni, de nem tar-
tom szerencsésnek, ha ezt a kötődést nem lazítod magadban.

Senkiben sem csökken a szeretet azáltal, ha kötelékeit lazítja! Sőt, ak-
kor lesz képes arra, hogy helyesen, tehát elfogulatlanul tudjon szeretni.
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Kislányoddal kapcsolatban is saját lelki fejlődésedet kell szem előtt tar-
tanod. Minden ember akkor cselekszik Isten szemében megfelelően, ha saját 
benső világának békéjét és harmóniáját tartja élete legfontosabb feladatának. 
Ez nem önzés, hanem az önszeretet legtisztább formája. Ezzel nyújtja  min-
denki a legboldogítóbb lehetőséget mások számára is. Te is ezzel segítesz 
legjobban gyermekednek.

Minden szellemi lény, tehát az ember is, Teremtőjével, a benne boldo-
gító módon jelenlévő Istennel kell hogy kialakítsa kapcsolatát úgy, hogy eb-
ben találja meg a benső békéjét.  Kívülről, tehát a másik embertől ne várja 
senki azt, hogy beteljesíti boldogság utáni vágyát! Nem anyjától, nem gyer-
mekétől, nem barátjától, hanem belülről, a szellemi lényekben, tehát az em-
berben is boldogító módon jelenlévő Istentől kell várnia mindenkinek e vágy 
beteljesülését!

Büntető Isten nincs! Vannak karmikus eredetű betegségek, szenvedé-
sek, amelyeket mindenki önnön magának okozott egykor, s ennek az „adós-
ságnak” letörlesztését kell vállalnia. 

Karmikus szenvedések átvállalhatók ugyan, de csak akkor, ha ez az át-
vállalás szívbékét jelent annak, aki ezt átvállalja. Ez pedig csak akkor történ-
het meg, ha valaki benső sugallatra, mintegy cirenei Simonként veszi vállára 
egy másik ember keresztjének egy részét.

Neked nem azt ajánlom, hogy átvállald gyermeked keresztjének egy ré-
szét, hanem azt ajánlom, hogy saját keresztedet Velem, a te Jézusoddal oszd 
meg. Tehát higgy jobban abban, hogy Isten jobban szereti gyermekedet, mint 
te,  és  neked is  Isten iránti  szeretetből  kell  lazítanod azt  a vérkapcsolatot, 
amely miatt jelenleg gondban vagy.

Sem saját,  sem gyermeked boldogságát nem érinti  sem a betegsége, 
sem az egészsége. Mindenki boldogsága azon áll vagy bukik, hogy mennyire 
tisztul benne a szeretet! A mulandó földi élet pontosan arra való, hogy az Is-
ten iránti szeretet, egy benső szabadság állapotában, a rászoruló emberek felé 
mutatott szeretetszolgálatban mutatkozzék meg! E rászoruló lehet bárki, aki 
lehetőséget ad arra, hogy őt szeretetben szolgáljátok.

Halálod  óráján nem az  fog boldogítani,  hogy általad  ki  lett  testileg 
egészséges, hanem az, hogy mennyire élt és fejlődött benned a benső szabad-
ság talaján kifejlődött szeretet.

Az eddigieket elolvasva, ne hidd, hogy nem kaptál konkrét választ kér-
désedre. Igenis kaptál! Megkaptad a napjaid megszentelésének módját, s ez-
zel a legkonkrétabb feladat vállalására hívtam fel figyelmedet. Igen, mert rá 
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kell döbbennetek arra, hogy imáitokban ne arra tegyétek a hangsúlyt, hogy 
Engem, Jézust,  hogyan lehetne rávenni valamire, hanem arra, hogy milyen 
módon tudnátok szabaddá válni megkötözöttségeitektől. A Szentlélek csak a 
bensőleg szabad embereket tudja irányítani, megszentelni (2Kor 3;17).

Az törekszik benső szabadságra, aki arra törekszik, hogy minden külső 
és belső kényszer ellenére tudja tenni a meglátott jót!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3108.
Kérdező: „NEM JÓ AZ EMBERNEK EGYEDÜL!”

1. Szenvedem a magányt. Lesz családom valaha?
2. Egy közösségről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két dolog világosan és egyértelműen kell  hogy előtted álljon.  Az 

egyik az, hogy boldogságra vagy teremtve. A másik az, hogy még soha senkit 
nem tudott boldogítani egy másik ember. E két kijelentésből következik egy 
harmadik:  Egyedül  Isten képes boldogítani  szellemi  teremtényeit,  tehát  az 
embert  is.  Ez az  Istentől  eredő boldogítás  mindenkinek és minden körül-
ményben „kéznél” van, mert mindenkiben boldogító módon van jelen az Is-
ten! 

Tehát, ha arra teszed a hangsúlyt, hogy élő kapcsolatba kerülj és ma-
radj a téged boldogító módon létbentartó Istennel, akkor Isten, mint GOND-
VISELŐ SZERETET, feltétlenül a körülményeidnek is az Istene lesz! De az 
mindenképpen alapigazság, hogy az egyedüllét nem rosszabb, mint a társas 
kapcsolat, illetve a társsal élés nem jobb, mint az egyedüllét. Árnyéka min-
denkinek van, és a másik ember árnyéka éppen akkor válik keserves tapasz-
talattá, amikor valaki legjobban vágyik a napfényre! Ezt nemcsak az elválá-
sok nagy száma igazolja, de minden házasságban élő őszinte ember is. 

Engem, Jézust, a szeretet hozott le a Földre.  Titeket  pedig  az 
adósság-törlesztés!  Ennek  formáját  már  születésetek  előtt  megterveztétek 
magatoknak. A megtervezett  sorsvonalon jelentkező nehézségek elől  lehet 
ugyan bódulatba menekülni, de e menekülés nem old meg semmit, csak azt 
eredményezi, hogy még több időt kap a nehézség arra, hogy növekedjék. Ak-
kor cselekszel tehát legjobban, ha a benned élő jelenlétemre teszed a hang-
súlyt. Vagyis arra, hogy miért jó neked az, ami van. 
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Mert Én, Jézus, benned élek, s veled kapcsolatban a leghőbb vágyam 
az, hogy Lelkem tudjon irányítani, vezetni téged azon az ÚTON, amellyel 
Én, Jézus, azonosítottam Magam (János 14;23).

2. Sem közösségekről, sem egyénekről nem mondok véleményt. Csak 
elveket mondok, s nektek kell ezen elvek alapján megállapítani, hogy ki, il-
letve melyik közösség milyen.

Az a közösség, amelyben nemcsak a nevemben jönnek össze az embe-
rek, hanem az evangéliumaimban elétek tárt életemet és tanításomat tartják a 
legfontosabbnak, tehát rangsorolnak a Bibliában, az a közösség bízhat abban, 
hogy nemcsak a jelenben, de a jövőben is helye lesz az emberiség történeté-
nek színpadán. Ahol nem ez történik, ott is lehet sok jót és okosat tenni és ta-
nulni, de egy bizonyos idő után kiüresedik az ilyen gyülekezet. Ez így van a 
nagy egyházakkal csakúgy, mint a most keletkező különböző felekezetekkel.

Bármelyik gyülekezetbe jársz, számíthatsz rá, hogy egy idő után nem 
fogják a gyülekezet vezetői elviselni, ha Rám, a te Jézusodra hivatkozol (Já-
nos 15;20).

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

3109.
Kérdező:  GYÖNYÖRŰ ÁLMAIMRÓL

Mit jelentenek gyönyörű álmaim?
HANG: "Drága Gyermekem!
Álmaidban kapuk nyílnak  a  szellemvilág dimenziói  felé,  s  engedélyed 

van arra, hogy valamit megízlelj abból a gyönyörűségből, amely az örökké-
valóságban reád vár. Álmaid azt igazolják, hogy az a közvetlen kapcsolat, 
amely Jelenlétemmel - a te Jézusod kegyelmi jelenlétével - azonos, már föl-
di életedben is képes boldogsággal átjárni a szívedet.

Természetes, hogy ez még nagyon silány öröm, boldogság ahhoz képest, 
ami rád vár, de arra feltétlenül jó, hogy égi honvágyadat erősítse.

Anyám, Mária, szeretete a ti korotokban különösen kiárad a Földre. Ilyen 
értelemben e bolygó kiváltságos helyet foglal el a világmindenségben. Más-
részről viszont tudnotok kell, hogy óriási veszély fenyeget benneteket, éppen 
a gonoszság túláradása miatt. Minden gyönyörű álom azt célozza meg, hogy 
egyre több HÁLA szálljon szívetekből az ég felé, mert Anyám jelenései, a 
hála- és dicsőítő imádságok különleges ereje, amelyek következményei az 
ilyen álmoknak,  képesek csökkenteni,  képesek jobban elviselhetővé  tenni 
azokat a borzalmakat, amelyek felé rohan lakóival a Föld.

Anyám kívánsága tehát veled szemben is az, hogy növeld a hála- és di-

3252.



csőítő imáid számát, mert ezek amellett, hogy benső szemeidet tisztítják, po-
zitív sugárzásukkal sokat segítenek, nagy lehetőséget nyújtanak angyalaim-
nak arra, hogy éreztessék szeretetüket irántatok.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM 
SZERETETÉVEL!" 

*********************************************
3110.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL LÁTNI!

1. Belül másképpen érzem a világot, mint ahogy kívül 
van. 2. Igaznak vélt dolgaimat Isten is igaznak látja?
3. Miért szétszórt a családunk?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A világ - a lényeget tekintve - mindenki számára olyan, amilyennek be-

lül éli meg! Amit ti objektivitásnak mondotok, az valami élettől elvonatkoz-
tatott  valóság.  Ezért  kell  a hangsúlyt  a gondolkodás-átalakításra  tenni,  és 
nem a rajtatok kívüli világ megreformálására.

A külvilág olyan tükör, amely képes megismertetni veletek azt, hogy mit 
és hogyan kell változtatnotok magatokban belülről! Mindazok, akik nem ön-
ismeretre használják a világ eseményeit, úgy bele tudnak gabalyodni ezekbe 
az eseményekbe, hogy ezek egyre több szenvedés forrásaivá válnak számuk-
ra.

2. Igaznak vélt dolgaidat Isten akkor látja igaznak, ha magatartásod meg-
egyezik a nem ártás, megbocsátás, szolgáló szeretés útjával, amellyel Én, Jé-
zus, azonosítottam Magamat.

E kérdésedre konkrétabb választ nem lehet adni, mert földi életed, ha aka-
rod, ha nem, a váltakozások áramával sodródik. Így rendre neked kell min-
denkor magatartásodat a "nem ártás, megbocsátás, szolgáló szeretés" mérle-
gén megvizsgálnod.

3. Valódi kapcsolat csak ott lehet tartós, ahol Lelkem munkáját nem aka-
dályozza semmi és senki.

Minden családban mindenkor akkora az összetartás, amekkora tagjaiban 
az igény arra, hogy Lelkem irányítása legyen a fontos. Nektek tehát nem 
egymásra, hanem Lelkemre kell hangolódnotok. A többi már nem a ti dolgo-
tok. Akit Lelkem vezet, az olyan benső szabadságban él, amelyet nem képes 
megzavarni környezetének összekuszáltsága (2Kor 3;17). Nem arra kell te-
hát a hangsúlyt tenned, hogy EGY légy a többiekkel, hanem arra, hogy EGY 
légy Velem, Jézussal. Így természetes, hogy EGY leszel mindazokkal, akik 
szintén Velem akarnak EGY-ek lenni.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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*******************************************************
3111.
Kérdező: MI LESZ VELEM?

1. Megmenekülök a művesétől?
2. Magányos maradok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindkét kérdésedre válaszolok, de azt nem vállalhatom, hogy hamis re-

ményekbe ringassalak!
Valójában egyik problémád megoldása sem Tőlem, Jézustól, függ, hanem 

tőled! Betegséged kezelése ügyében nem fordultál  Hozzám hálás szívvel, 
hanem testi egészséged érdekében megmenekülni igyekeztél e betegségtől, s 
ehhez kérted segítségemet. A "menekülők" általában vagy azt nem hiszik el, 
hogy ők istenszeretők, vagy azt, hogy az istenszeretőknek minden a javára 
válik. Így aztán kilépnek abból a "bűvkörből", amelyen belül a gondviselő 
Isten mindenhatósága működni képes!

Szükségszerű, hogy mindaddig, amíg valaki szűk, pár év méretű perspek-
tívában gondolkodik, nem képes ráhangolódni e kérdés megnyugtató megvá-
laszolására: Mi ez az örökkévalósághoz képest?

Tőled függ tehát, hogy lesz-e még olyan veseátültetésed, amely megment 
a művesétől.

2. Mivel önmagadért felelős személy vagy, döntéseidet Isten jóslással sem 
megakadályozni, sem befolyásolni nem tudja.

Higgyétek el, hogy a földi élet teljesen eszközjellegű! A CÉL a Földön 
nem lehet más, mint fáradozás annak érdekében, hogy a minél több örök ér-
ték, tehát a szeretetből megélt  döntések, olyan magatartást formáljanak ki 
bennetek, amely magatartás következtében a halálotok óráján benső békével 
tudtok viszszatekinteni, és boldog, békés szívvel tudtok átlendülni a földi élt 
siralomvölgyéből az örök boldogság tündérvilágába. Ez a magatartás pedig 
nem függ attól, hogy van vagy nincs valakinek társa.

Újra és újra mondom: A földi élet annyira eszközjellegű, annyira teljesen 
mindegy, hogy milyen! A fontos az, hogy mire és hogyan használja valaki. 
A betegséget is lehet örök értékek gyűjtésére használni, és az egészséget is 
lehet  az  örök  értékek  elherdálására  használni.  Természetesen  fordítva  is 
igaz.  De az  mindenképpen megmásíthatatlan,  hogy minden,  ami  kívülről 
testhez kötött,  s maga a test  is,  maga a párkapcsolat  is,  MULANDÓ! És 
minden, ami a szándékot, az irányt illeti, ÖRÖK dolgokat, ÖRÖK értékeket 
érint! Tehát ez utóbbi a döntő!

Válaszomat elolvasva, úgy gondolhatod, hogy ettől nem lettél  okosabb. 
Igazad  van.  De ha  átgondolva  megszívleled  szavaimat,  egészen  biztosan 
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boldo  gabb   leszel.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 

*****************************************************
3112.
Kérdező: KICSI VAGYOK

9 éves vagyok. Tetszenek a HANG- könyvek.
HANG: "Drága Gyermekem!

Én,  Jézus,  kimondhatatlanul  szeretlek,  és  azt  szeretném,  ha  mindenki 
örülni tudna neked. Szívedben élek, és angyalaim is mindig veled vannak. 
Hidd el, nincs fontosabb, mint az igazi szeretet, az igazi megértés, az igazi 
türelem! Minden harag, minden veszekedés olyan, mint amikor fekete felhő 
takarja el a Napot. Mint tudod, a Napnak a ragyogása jelenti, biztosítja az 
életet a Földön. Pontosan így, a szíved szeretete, tehát az Én életem - a te Jé-
zusod élete  -  benned biztosítja  a  békés,  boldog életet  számodra  ott,  ahol 
vagy. Neked arra kell törekedned, hogy miattad soha ne legyen veszekedés. 
Azt szeretném, ha úgy, ahogy Én, Jézus, te is égi béke lennél Általam a Föl-
dön!

Örülök levelednek, és örülök minden imádságodnak!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

****************************************************
3113.
Kérdező: NEM ÉRZEM JÓL MAGAM OTT, AHOL 
VAGYOK

1. Kollégiumban lakom, ahol nem érzem jól magamat.
2. Jelenlegi kapcsolatomra építhetek-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
Amikor olyan kérdésekkel fordul valaki Hozzám, Jézushoz, mint te, 

akkor általában a következő két lehetőségből szokott az egyik megvaló-
sulni. Az egyik lehetőség az, hogy szeretne megerősödni a kérdező saját 
elképzelésében. A másik az, hogy nem hisz Nekem. Tehát a harmadik, 
vagyis az, hogy vállalja a gondolkodás-átalakítás komoly szellemi mun-
káját, ritkán szokott megvalósulni.

Én,  Jézus,  nem  alkalmazkodhatom  hozzátok,  mert  akkor  még  a 
Mennyország is pokollá válnék. Ezért mondom azt, amit mondanom ad a 
LÉLEK!

1. Alig van ember a Földön, aki huzamosabb ideig a legjobban vagy 
akár csak jól érezné magát ott, ahol kötelessége, hogy ott legyen! Neked 
sem az a feladatod, hogy jól érezd magad, hanem az, hogy tedd a köte-
lességedet. Ha aztán bensőleg olyan kapcsolatban tudsz lenni Velem, Jé-
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zussal, hogy az benső békédet nemcsak biztosítani, de erősíteni is képes, 
akkor akár tudatállapotod és érzelmi állapotod szerint börtönben is jól 
meg tudsz lenni. A döntő nem az, hogy hol vagy, hanem az, hogy milyen 
vagy ott, ahol vagy! A Föld nem Mennyország. A Föld olyan küzdőtér, 
ahol csak az örök élet reményéből élők mondhatják el magukról, hogy a 
Győztes oldalán állnak.

2. Semmiképpen sem építheted életedet az általad említett kapcsolat-
ra! E kapcsolat sokkal több veszélyt hord magában benső békéd további 
biztosítása szempontjából, mint előnyt. Ha nem vállalod, hogy e kapcso-
lat háttérben maradjon életedben, akkor ez képes háttérbe szorítani min-
den más értéket, amivel rendelkezel.

Az okosság és az óvatosság feltétlenül szükséges ahhoz, hogy el ne 
veszítsd benső szabadságodat, amely pedig egyedüli biztosítéka annak, 
hogy a Szentlélek irányítani tudjon téged azon az úton, amellyel Én, Jé-
zus, azonosítottam Magamat, s amely egyedül érdemli meg, hogy a bol-
dogság útjának nevezzétek. Minden más út a bódultság útja!

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha Én, Jézus, a legfontosabb le-
hetnék az életedben.

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 
*****************************************************

3114.
Kérdező: A PÁRBESZÉDIMÁRÓL

1. A párbeszédima hogyan történik? 
 2. Talán nem elég nagy hitem.
3. Sok bennem a bizonytalanság.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, téged bensőleg átjárva élek benned szellemileg, lelkileg, s 

amikor Hozzám beszélsz, akkor minden olyan benned felmerülő gondolat, 
amely téged épít, buzdít, vigasztal, Tőlem van! A párbeszédima tehát nem 
rendkívüli,  hanem nagyon is normális állapota annak a léleknek, aki csak 
egy kicsit is hisz Bennem.

Én, Jézus, a lehető legegyszerűbbé akarom tenni kapcsolatomat veletek, 
de ti gyakran éppen a túlkomplikálással megnehezítitek Nekem ezt. Bizony 
sokan vannak, akik azért nem tudják elfogadni a párbeszédimát, mert annyi-
ra egyszerű!

Nézz csak utána a szíriai Naamán esetének, aki szinte megbotránkozott, 
amikor prófétám egy egyszerű mosakodási követelménnyel állt elő e leprás 
ember meggyógyítása érdekében. Így vagytok gyakran a párbeszédimával is. 
Éppen egyszerűsége miatt, szinte el sem hiszitek, hogy milyen mérhetetlen 
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kegyelmi erőt tud egy ilyen ima felszabadítani.
Az elbizonytalanítás ördöge éppen ennek az imának egyszerűségét hasz-

nálja fel arra, hogy elterelje a figyelmeteket róla.
2. Kétségtelen, hogy a hit olyan életmag, amely növekedni képes. Sőt, 

nemcsak képes, de növekednie is kell, ha egyszer él! A lelki életben nincs 
megállás. Vagy fejlődés, vagy visszafejlődés van. De megállás nincs. A hit 
fejlesztése úgy történik, hogy úgy teszel, mintha hinnél. Ez nem önámítás! 
Ez edzés!

3. Leveled igazolja, hogy nagyon is jól tudsz gondolkodni! Nagyon is 
észnél tudsz lenni, ha szükséges. Nagyon is jól tudod, hogy sem Isten nélkü-
led, sem te Isten nélkül nem tudsz kettőről háromra jutni! Mindaddig, amíg 
igény van benned hited növelésére, és arra, hogy használd az eszedet, nem 
féltelek téged!

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

3115.
Kérdező: NEM LÁTOM A KIUTAT!

1. Zsákutcába került az életem.
2. Hogyan tudom Istennek szentelni életemet?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem tartom szükségesnek ismételgetni, hogy mérhetetlenül szeretlek, 

mert ezáltal még nem találsz magadra. Ahhoz, hogy Rám - a te Jézusodra - 
találj,  meg kell  találnod azt  az  egyszerű elfoglaltságot,  ami  mások életét 
könnyebbé teszi. Gyenge idegrendszered csak akkor fog erősödni, ha napra 
lebontva látod meg, hogy mit kell tenned a szolgáló szeretet vonalán, vagy 
ha úgy tetszik, oltárán. Igen, mert életáldozat nélkül Én, Jézus, sem tudtam 
volna magammal mit kezdeni.

A te életáldozatod éppen az, hogy benső vívódásaidnak értelmet adsz. Ezt 
pedig azáltal tudod elérni, ha külső elfoglaltságot is találsz magadnak. Ezen 
nemcsak fizikai  munkát  értek,  szellemit  is.  A tanulás  olyan  elfoglaltság, 
amely szinte törvényszerűen értékessé teszi azt, aki tanul. Te még képezhe-
ted magad szellemileg, és kell is, hogy ezt tedd! Akár nyelvek, akár más 
szellemi  értékek befogadása által  nagyon hasznossá  tudod tenni  magadat 
mások számára is, de leginkább arra tudod ránevelni magadat, hogy Miattam 
értékeld értékeidet.

2. Ha reggeli imáidban kéred angyalaimat, kéred őrangyalodat, hogy hasz-
náljanak, irányítsanak, vezessenek, akkor megfelelő időben és megfelelő he-
lyen rá fogsz látni arra, hogy mit kívánok tőled.

Az szenteli életét Istennek, aki reggeli imájában mindennap az Istennek 
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szenteli, ajánlja magát!
Isten még a haja szálait is számon tartja övéinek, akkor mennyivel inkább 

az egész életüket!  Sokkal nagyobb bizalommal kell  felajánlanod magadat 
közös  Atyánknak,  mert  Isten  áldásának  túlcsorduló  mértékét  tapasztalják 
azok, akik szintén túlcsorduló mértékkel, tehát napi gondjaik minden részle-
tével Neki ajánlják magukat!

Kedves Barátom! Nincs zsákutca számodra! Nincs, mert Én, Jézus, vagyok 
az az ÚT, amely egyben örök élet is benned.

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

3116.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

Álmaimról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Álmaid általában nem jövőbe mutató álmok, hanem jelen életed gondjait, 
problémáit tárják eléd szimbólumokban.

- Amikor két piros vonalat láttál, s te a rövidebb felé indultál el, akkor azt 
tudatta veled álmod, hogy a rövidebb út nem visz előbbre. Ezért is akadtál 
meg rajta. A benned lévő életösztön már nagyon szeretne mielőbb megol-
dást találni. De a megoldást nem lehet siettetni. Néha nagyon kemény próba 
a várakozás, de van, amikor csak ez vezet helyes megoldásra.

- Azok a kukacok, amelyeket  kezdtél  kiszedni  magadból,  olyan benső 
gondok megtestesítői,  amelyek arra várnak,  hogy bensőleg megtisztulj.  E 
tisztulási  folyamat  sem megy máról  holnapra.  Ez  egy szinte  állapotszerű 
munka, amelynek elvégzésére jöttél le a Földre.

- Fölemelkedéseid azt jelzik, hogy van benned erő, energia ahhoz, hogy 
föléje tudj emelkedni a problémáknak.

- A családtagokkal való álombeli kapcsolataid a jelen életed félmegoldá-
sait szimbolizálják.

- Arcomat azért láttad álmodban, mert már komolyan beléptem életedbe.
- A híd, amelyen átmentél, az egyetlen jövőbe mutató szimbólum. Ami a 

híd után várt, az a kis busz, nem éppen a kényelmet jelenti, de feltétlenül biz-
tonságos.

Gyermekem! Bármennyire is egyszerűnek és szürkének tűnik számodra a 
te életed, Számomra - a te Jézusod számára - a te életed nagyon fontos!

A számodra jelentéktelennek tűnő földi életedben olyan karmikus "adós-
ságokat törlesztesz", amelyért örökre hálás leszel Istennek földi életed után.

Nagyon szeretlek! Sokkal jobban, mint bárki szerethetne téged a világon!
Megáldalak a BENSÖ BÉKE LELKÉVEL!"
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*******************************************************
3117.
Kérdező: FÉRJEM ELKÉPESZTŐEN ERKÖLCSTELEN

1. Lakásunkba akar költözi az, akivel féljem megcsalt.
2. Elhunyt szeretteim hol vannak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Elképesztő, hogy mire képes az, akinek nincs élő kapcsolata Velem, 

Jézussal! Te semmiképpen sem egyezhetsz bele abba, hogy lakásodban le-
gyen az, akivel férjednek bűnös kapcsolata van. Ha ezt megtennéd, akkor 
olyan bűnrészességet vállalnál, amely teljesen tönkretenné idegrendszeredet, 
teljesen elembertelenítene! Ekkora lehetőséget nem szabad adnod gonoszsá-
gaik elleplezésére azoknak, akiket nem érdekel a te életed.

Arra nem vállalkozhatsz, hogy bárki felnőtt embert is megjavíts, de igen-
is, nem segítheted elő tudatosan azt, hogy "homokot szórva saját lelki sebe-
ikre", bódulatban éljenek miattad azok, akiknek szembesülniük kellene saját 
lelki nyomorúságukkal.

Légy bölcs és nagyon határozott! A bűnrészesség a "béke kedvéért" soha 
nem lehet azonos a szeretettel! Arról nem is beszélve, hogy a te boldogta-
lanságodon nem épülhet fel mások boldogsága!

2. Elhunyt szeretteid közelebb vannak most hozzád, mint voltak bármi-
kor is. Ahol nem tartozik az élet lényegéhez sem a tér, sem az idő, ahol az 
állapot a lényeg, arról nem lehet földi értelemben helyesen felfogható sza-
vakkal beszélni. Amikor Én, Jézus, a Földön jártam, ezért nem beszéltem 
erről sokat, inkább arra hívtam fel figyelmeteket, hogy nektek, akik még a 
Földön éltek, mit kell tennetek benső békétek érdekében.

A halál senkiben nem okoz minőségi változást! A halálban csak a látás 
változik meg. Amire valaki "tükör által homályban látva" tette az életét, azt 
fogja színről színre látni!

Imádkozz elhunyt hozzátartozóidért! De a fontos számodra ne az legyen, 
hogy "hol" vannak, hanem az, hogy ahol te vagy, ott Én, Jézus, legyek szá-
modra a legfontosabb!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 
********************************************

3118.
Kérdező: A SZELLEMVILÁGRÓL

1. Meghalt családtagjaim kommunikálnak velem?
2. Volt lelki vezetőm mintha távolabb lenne már tőlem. 
3. Egy könyvről kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Amit ti földi értelemben halálnak neveztek, az nem más, mint átme-
net "oda", ahol nem a "hol", hanem a "hogyan" a lényeg. Van tehát egy 
olyan állapot  számotokra,  amelyben sokkal  közelebb tudtok kerülni  egy-
máshoz, mint kerülhettek akkor, amikor a Földön életetek együtt. Aki átlép 
ebbe az állapotba, az függően attól, hogy mire kap engedélyt a Földön mara-
dottakkal kapcsolatban, feltétlenül kommunikálhat veletek. Az ő részükről 
ebben nincs semmi különleges. Amikor ti azt mondjátok róluk, hogy "eltá-
voztak", akkor ez semmiképpen sem helyváltoztatást jelent részükről, ha-
nem gondolati "eltávolodást" eddigi gondolataiktól,  de nem tőletek! Igen, 
mert mindent másképpen látnak! A SZERETET világa a boldogító megta-
pasztalások világa a Földön is, a másvilágon is!
2. Te is, volt lelki vezetőd is túl van azon, ami fontos volt akkor, amikor 
még ő a Földön élt. Az természetes, hogy miután feladatát elvégezte, már 
nem lehetsz számára úgy fókuszban, ahogy azelőtt voltál. Neked sem lehet 
már ő az irányítód tovább. Nem ő az őrangyalod!
3. Médiumom még nem olvasta el az említett könyvet. Számodra a legfon-
tosabb az kell legyen, hogy el ne távolodj evangéliumaimtól, és attól a bizo-
nyosságtól, hogy napi feladataidat Irántam való - a te Jézusod iránti - szere-
tetből kell végezned. Hozzám nem az okosság hoz közelebb senkit. Hozzám 
mindenkit  az  a  jóság  juttat  el,  amely  a  már  jól  ismert  nem  ártás 
(passzivitás), megbocsátás (átmenet a passzivitásból az aktivitásba), segítés 
(jó szándékú aktivitás) szentháromsága jellemez. Csak azok az irományok 
érdemlik ki az értékes jelzőt, amelyek ezt segítik elő.

Vigyázzatok! Legyetek éberek! Arra az ÚJ PARANCSRA tegyétek élete-
teket, amelyet így fogalmaztam meg: "Úgy szeressétek egymást, ahogy én 
szerettelek titeket!" (János 13;34)

Megáldalak a HÜSÉG LELKÉVEL!" 
**********************************************

3119.
Kérdező: IMÁRÓL

1. A szemlélődő imával kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
2. Mit és hogyan használjak gyógyító munkámban?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A szemlélődő imára is áll, mint minden pozitív értékre: legyen ez egy-

re tisztultabb benned, és kapcsold abba a szeretetáramkörbe, amely a te éle-
teden is átvezet.

A szemlélődő ima is eszköz! Eszköz arra, hogy egyre élőbbé váljék ben-
netek az az erőforrás, amely az Én jelenlétem hatékonyságát indítja el ben-
netek.  Amikor  apostolom azt  mondta:  "Élek én,  de már  nem én,  hanem 
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Krisztus él bennem!", akkor ezt azért mondhatta, mert szemlélődő imája kö-
vetkeztében Rám látott önmagában. A szemlélődő imának ez a célja!

Az a kérésem pedig, hogy kapcsold be ezt az imaformát is a rajtad átha-
ladó, általad is éltető szeretetáramkörbe, nyilván annyit jelent, hogy tanítsd 
és tanúsítsd ezt mindig és mindenütt, ahol erre lehetőséget kapsz. Erőltetni 
nemcsak nem szabad, de nem is lehet semmiféle imaformát senkire.

2. E kérdésed mögött is egy kicsit ugyanaz húzódik meg, mint az előbbi 
kérdésed mögött.  Van benned egy olyan bizonytalansági tényező, amelyet 
az elbizonytalanítás ördöge ki akar használni, s úgy kísért, hogy ne legyen 
bátorságod döntéseidért teljes felelősséget vállalni.
Jobban át kell élned, hogy jó szándékkal nem lehet rosszul dönteni! Minden 
ember életében az erkölcsi terület az, ami igazán emberi. E területen dől el, 
hogy valaki boldog vagy boldogtalan lesz. De éppen e téren kell másokkal 
szemben  nagyvonalúaknak  lennetek,  tehát  nem  kell  másokat  féltenetek, 
mert az istenszerető embernek minden a javára válik, s az Istent nem szerető 
ember számára pedig az úgynevezett legtökéletesebb eszközökkel sem tu-
dod elérni azt, hogy boldog legyen. Nem, mert nem is akar e területen rendet 
teremteni magában. Sőt, éppen azt akarja mindenáron elkerülni, hogy erre 
rálásson.
  Nem attól lesz tehát eredményes a munkád, hogy milyen eszközöket, mód-
szereket használsz, hanem Tőlem, Jézustól, akit mindig a legjobb szándék-
kal kell igenelned neked is, másoknak is! Ha ezt teszed, akkor feltétlenül a 
legjobb eszközt fogod alkalmazni, s ez lesz a leghatékonyabb számodra még 
akkor is, ha az, akinek érdekében alkalmazod, nem fogja ezt a legeredmé-
nyesebbnek vélni. És a legeredményesebb lesz a számára, ha Engem igenel, 
még akkor is, ha te nem a legjobb szándékkal tetted vele azt, amit tettél!

Kedves Barátom! Legyetek hűségesek Hozzám, és legyetek nagyvonalú-
ak egymáshoz!

Megáldalak a BIZALOM LELKEVEL!"
**********************************************

3120.
Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK

             Nem vagyok megelégedve az írásommal.
HANG: "Kedves Barátom!

Adj hálát Istennek, hogy e problémádat látod olyan súlyosnak, hogy ezt 
az egykor megtestesült, Földre szállt Isten elé vidd!

De azért gondolkodj el azon, hogy vajon Én, Jézus, ezt látom-e életed 
legnagyobb problémájának? Vajon ebben látom-e szereteted kibontakozá-
sának legfőbb akadályát?  Vajon ennek megoldása juttat  el téged az örök 
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boldogságra? Részben igen! De csak részben!
Ha úgy gondolod, hogy van más is (pl. magadról megfeledkezve tenni 

azt, amit reggeltől estig tenned kell), akkor azt ajánlom, hogy foglalkozz 
inkább azzal.

Különben, kezed begörcsölése lazulni fog, ha Isten iránti bizalmad, tehát 
ebben az irányban történő "lazulás", "ráhagyatkozás" erősödik benned.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

3121.
Kérdező: A FELELŐSSÉGEMRŐL

1. Felelős vagyok férjem iszákosságáért?
2. Felelős vagyok egész családom sorsáért?
3. Nagy hiányérzetem van a boldogságomat illetően.

HANG: "Drága Gyermekem!
Kétségtelen, hogy felelőtlen voltál akkor, amikor nem zárkóztál fel férjed-

hez úgy, ahogy azt Én, Jézus, akkor elvártam tőled. Kétségtelen, hogy osto-
baság egy szülő részéről nagyobb szeretettel fordulni egy gyermek felé, mint 
a házastárs felé. Kétségtelen, hogy ennek súlyos következményei vannak, s 
ezeket nem lehet csak úgy egyszerűen megszüntetni. A jó és a rossz dönté-
seknek egyformán vannak következményei, mivel minden ember élete dön-
téseinek sorozatából tevődik össze.

Ami megtörtént, az megtörtént! Sem sopánkodásokkal, sem bűntudatos 
élettel nem lehet meg nem történtté tenni a megtörténteket. De feltétlenül 
fontos,  hogy tanulj  múltad  hibáiból,  és  kérd erőmet,  hogy benső békével 
tudd hordozni további életedben azt a keresztet,  amelyet saját botlásaid is 
okoztak neked.

Nem jóvátételről van tehát szó, hanem arról, hogy a jobbá tétel jellemez-
ze életedet! Légy gyermekeidtől szabadabb, hogy tudd őket helyesebben sze-
retni! Légy magadhoz szigorúbb, hogy valóban tudj áldozattá válni a szere-
tet oltárán! Már kétezer évvel ezelőtt elmondtam, hogy az ÉLET megnyeré-
sének feltétlen feltétele az élet elvesztése. Ezt ültesd bele jelen életed talajá-
ba!

Azzal a szeretettel, amellyel Én, Jézus, szeretlek téged, soha senki nem 
fog tudni szereti. Azzal az erővel, amellyel meg akarlak ajándékozni téged, 
soha senki nem fog tudni megajándékozni! Bennem a kimeríthetetlen szere-
tetem és erőm állapotszerűen, tehát mindenkor rendelkezésedre áll. A hited 
az a merítőkanál, amellyel meríthetsz Belőlem.

Mindig van megoldás ott, ahol Engem állítanak a középpontba!
Megáldalak szívem szeretetével!"
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*******************************************************
3122.
Kérdező: NÉHA NAGYON NEHÉZ. MIÉRT?

1. Miért volt az a sok akadály előttem az egyik napon? 
2. Megrendült bizalmam a társamban.
3.  Forduljak bírósághoz gyermektartás-ügyben?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy alakítsátok át gondol-

kodásotokat, akkor nemcsak kértem valamit, hanem tudomásotokra is hoz-
tam valamit.  Azt  hoztam tudomásotokra,  hogy a gondolkodás-átalakítást 
Én, Jézus, nem tudom helyettetek elvégezni! Nem arról van szó, hogy nem 
akarom, hanem arról, hogy nem tudom! Azért nem tudom, mert nem bábu-
nak teremtett benneteket az Isten, hanem olyan felelős személyeknek, akik 
képesek  gondolataikat  irányítani,  tehát  képesek  rájönni  olyan  dolgokra, 
amelyekre úgy, olyan következményekkel, amilyenekkel szükséges, csak az 
tud rájönni, aki felvállalja az ehhez szükséges szellemi munkát.

A gondolkodás-átalakítás tehát kettős tartalmat hordoz. Az egyik a benső 
látás megváltoztatása, a másik pedig az e munka következményeiért vállalt 
felelősség vállalása.

Azt meg tudnám tenni, hogy elmondjam neked, miért ért azon a bizonyos 
napon téged az a sok "nehézség", de akkor megrabolnálak attól az értéktől, 
amely a te szellemi munkádnak - amit fel kell vállalnod, hogy kitaláld, miért 
voltak e nehézségek jók neked - a következménye, s amelyre lelked, szelle-
med fejődése érdekében oly nagy szükséged van.

Szinte kivétel nélkül minden ember e szellemi munka fel nem vállalása 
miatt nyugtalan, békétlen, boldogtalan. Ez azt jelenti, hogy a benső mulasz-
tással vétkezés miatt, gondolkodásotok átalakításának fel nem vállalása mi-
att (bármennyire is megvalósul ez a gondolkodás-átalakulás úgy, hogy má-
soktól kész téglákat építetek be magatokba!) nem tudjátok átvenni Tőlem 
azt a békét, amely benső megnyugvást tudna adni lelketeknek.

Azért van ez így, mert az ember lelkivilága nem egy olyan ház, amelynek 
elég, ha a tégláit összerakjátok, hanem egy olyan belülről kiinduló, kibonta-
kozó, állandóan fejlődő organizmus, mint egy virág, amelyre nem lehet kí-
vülről ráfesteni a színeket, ráfújni az illatot. Ha valahol mégis ez történik, 
ott művirágról, és nem élő virágról van szó.

Ti élő virágai vagytok a végtelen SZÉPSÉGNEK, JÓSÁGNAK, BOL-
DOGSÁGNAK! Az igazi élet realitásában ezen változtatni  nem lehet. Ha 
valaki  mégis  megpróbál másoktól  kapott  téglákat úgy összerakni,  hogy a 
szükséges szellemi munkát nem vállalja, akkor az ilyen lélek csak a hazug-
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ság világában képes helyet keresni magának. Ezt teszi kivétel nélkül minden 
boldogtalan ember. Így igaz az, hogy a boldogtalanság: következmény! Kö-
vetkezménye annak, hogy valaki elhagyta, vagy ha úgy jobban hangzik, nem 
vállalta fel az Általam felkínált gondolkodás-átalakításhoz szükséges szelle-
mi munkát, amelynek lényege annak elfogadása és  "meglátása",  hogy ben-
ned Isten téged boldogítani akaró módon van jelen. Nem is tud másképpen 
jelen lenni, és senki mástól, csak egyedül tőled függ, hogy ezt felfedezed-e 
magadban. E felfedezőútra az indul el, aki nem más által, hanem önmagától 
akar rájönni arra, hogy miért jó neki az, ami van. Attól, aki Van (ez Isten 
neve), nem lehet idegen az, AMI van!

2. Kétségtelen, hogy csak az Istenbe vetett bizalom lehet sziklaalap min-
denki számára. Természetesen bíznotok kell egymásban is, de csak annyi-
ban, amennyiben a másik igazolja azt,  hogy bízik Istenben. Aki ezt  nem 
tartja szem előtt,  az  kitöltetlen  csekket  ír  alá olyankor,  amikor  biza1mát 
nem Istenben bízóba helyezte.

Igaz, hogy mindig ki vagytok téve olyan csalódásnak, amely az emberek 
kölcsönös bizalmán alapul, de az okosság és az óvatosság nagyon le tudja 
csökkenteni e csalódás valószínűségét.

Ha valakiben megrendült a bizalom a társa iránt, akkor e keserű megta-
pasztalásból tanulja meg, hogy sem gyermekében, sem barátjában ne bíz-
zon meg soha feltétel nélkül. Erre egyedül Isten méltó. Isten viszont nem 
kíván senkitől feltétel nélküli bizalmat addig, amíg nem bizonyította, hogy 
Ő valóban méltó erre! Ha a keresztre nézel, és elgondolkodsz azon, amit 
Én, Jézus, érted tettem, akkor belátod, hogy Isten valóban méltó a feltétel 
nélküli bizalmadra! De csak Ő méltó erre!

3. E harmadik kérdésedre, napra lebontva, minden reggeli és esti imád-
ban választ tudok adni, utat tudok mutatni, ha nemcsak kötött imákat mon-
dasz, hanem párbeszédimában Engem is szóhoz engedsz jutni. Akkor szó-
lok Én, Jézus, hozzád, ha engeded, hogy építő, buzdító, vigasztaló gondo-
latok ébredjenek fel benned, járjanak át téged.

Felelősséget tehát nem vállalhatok helyetted döntéseidért, de azt meg tu-
dom ígérni, hogy bárhogyan döntesz, az Én szeretetem soha nem hagy el té-
ged!

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

3123.
Kérdező: GYERMEKEMÉRT ÉLEK

1. Gyakran tör fel bennem a bűntudat.
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2. Gyermekem az életem értelme!
HANG: "Drága Gyermekem!

1.  A Földön nagyon erős  tud lenni  bennetek az igazságérzet.  Egyik 
apostolomban ez annyira erős volt, hogy emiatt lett öngyilkos! Fölakasz-
totta magát, mert nem bírta elviselni azt a ránehezedő bűntudatot, amelyet 
halálom és kínszenvedésem miatt érzett. Nem bírta elviselni azt, hogy el-
árult. Volt olyan tanítványom is, aki háromszor is elárult, s mégsem lett 
öngyilkos! Nem mondott ítéletet önmaga felett, hanem megbánva, megsi-
ratva vétkeit, vállalta a felismerést, hogy ő, éppen Énáltalam, az irgalom 
rendjében él. Általam, a te Jézusod által, te is az irgalom rendjében vagy! 
Mindaddig bűntudatban fogsz élni, amíg fel nem vállalod ezt a felisme-
rést!

2. A valóság felvállalása csak akkor lehetséges, ha abszolút Első lehe-
tek életedben. Tehát akkor, ha nincs második! Vagyis ha döntéseid követ-
keztében béke költözik a szívedbe.

Ez akkor tud megtörténni, ha szíved békéje akkor is megmarad benned, 
ha elveszíted gyermekedet. E szívbékében - akár állapotszerűen is - a fel-
színen lehet az a látszat, mintha gyermekedért élnél, holott a valóságban 
Értem, Jézusért, élsz. De ha nem Értem élsz, akkor bálványimádó vagy, s 
szíved békéjét Tőlem átvenni soha nem tudod!

Én csak annak a szívében tudok lakást venni, aki legalább szándékában, 
törekvésében kiüresíti Számomra a szívét. Ez nem önzés a részemről, ha-
nem irántad való tökéletes szeretetem következménye, mivel te nem teremt-
ményre, hanem Istenre teremtett lény vagy, és nálad sem valósulhat meg a 
boldogság állapota másképpen, mint a többi milliárdnyi szellemi lény eseté-
ben, vagyis mindaddig nyugtalan marad a szíved, amíg Bennem, a te Jézu-
sodban, meg nem nyugszik!

A  megkötözöttségeid  elleni  benső  szabadságharcodat  helyetted  senki 
nem tudja megharcolni. Én sem! De számodra is érvényes: helyetted sem-
mit, de veled és érted mindent megteszek! Te is olyan boldogságra terem-
tődtél, amelyet vagy Nálam találsz meg, vagy nem találsz meg soha! Ez ter-
mészetesen áll gyermekedre is! Ő sem fogja soha nálad megtalálni boldog-
ságát, benső békéjét, csak Nálam, Jézusnál!

Amit eddig elmondottam, azok olyan elvek, amelyek a világ rendjében 
megváltoztathatatlanok! Az, aki a világ rendjét meg akarja változtatni - erre 
nagy kísértésetek van -, önmagát teszi boldogtalanná. Higgyétek el, hogy 
jól van az kitalálva, hogy az anyának nem gyermekéért kell élni, a gyermek-
nek nem az anyjáért  kell  élnie,  hanem mindkettőjüknek Értem, Jézusért, 
kell élniük! Csak így lehet boldog mindkettő, és e nélkül nem lehet boldog 
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senki a világon!
A világ rendjének tudomásulvétele nem elég a boldogsághoz, a szívbéké-

hez! Szükséges ennek a gyakorlati életbe történő átültetése is. Ez pedig élő 
hitet, egészséges alázatot, tehát nyitottságot és benső szabadságra való tö-
rekvést kíván meg tőletek!
Megáldalak az ÉLŐ HIT és a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 

*********************************************
3124. Kérdező: HONNAN SZÁRMAZIK AZ EMBER?

Érdekel az ember eredete.
HANG: "Drága Gyermekem!

A létsíkok határvonala oly vékony, hogy abban a durva anyagban, amely-
ben szellemetek él, ez szinte megfogalmazhatatlan mindaddig, amíg az ás-
vány, növény, állat után el nem juttok az emberhez.

Az ember és az ember alatti világ között viszont már egyértelművé válik 
a helyzet, mert az emberrel kezdődik az erkölcs, tehát a jó-rossz, boldog-
ságboldogtalanság világa. Az ember alatti világban ezekről csak nagyon át-
tételesen, nagy többértelműséggel lehet beszélni. A leggonoszabb embert 
is megvédi a kutyája a legjobb emberrel szemben is!

A világmindenség örök törvénye, hogy a létsíkok láncolatán az alacso-
nyabb létsík képes beépülni a magasabb létsíkban lévő lény életébe. Így az 
ásvány beépül a növénybe, a növény az állatba, az állat az ember szervezeté-
be.

Van tehát minden Földön élő szellemi lényben, tehát minden emberben 
ásvány-, növény-, állatszármazék, amely szolgálja az ember anyagi részét, a 
látható testét. Ez mindaddig így van, amíg az ember szellemi lelke kötődik 
az érzékelhető, látható, anyagi testéhez.

Semmiképpen sem lehet igaz az, hogy az ember egy higiénikus istállóban 
kitenyésztett minőségi állat lenne! Nem! Az ember, egészen ritka kivétellel, 
olyan szellem megjelenülése a Földön, aki azért jelenült meg rövid időre, 
mert önzésével az időtlenségben akadályozva volt szeretetének kiteljesítésé-
ben.

Van a szeretetlenségnek egy olyan foka, amely csak földi dimenzióban 
szüntethető meg.

Ti mindannyian itt a Földön olyan anyagi testbe ágyazott lények vagytok, 
amely test ásványi, növényi, állati származékból tevődik össze, és korlátai-
val lehetővé teszi számotokra azt, hogy szenvedések megtapaszta1ásával rá-
nevelődjetek az önzetlen szeretet felértékelésére. Egész földi életeteknek ez 
az értelme!

Ne az legyen tehát a legfontosabb, hogy hogyan épül a tested az állati 
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szintig, hanem az, hogy ebben az állati testben a szellemi lelked tisztuljon 
meg attól a téveszmétől, amely el akarja hitetni veled, hogy kívülről befelé, 
tehát mások hatására, önző módon el lehet érni azt a szívbékét, amely után 
mindannyian vágyódtok!

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

3125.
Kérdező: TESTILEG, LELKILEG BETEG VAGYOK

Beteg vagyok, s nem kapok táppénzt.
HANG: "Drága Gyermekem!

A ti istentelen és emiatt természetesen embertelen világotokban a maga-
tok által létrehozott nehézségeket Én, Jézus, megoldani nem tudom, mert 
nem bábszínházat rendezett be a Teremtő, amikor benneteket megteremtett, 
hanem olyan szabad döntéssel és felelősséggel rendelkező szellemeket te-
remtett, akik, mint Isten partnerei, Isten boldogságában tudják megélni, át-
élni azt a csodálatos valóságot, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni.

Én, Jézus, tehát csak azt tudom mondani és megígérni neked, hogy min-
dig megadom az erőt ahhoz, hogy közös keresztünket közösen tudjuk hor-
dozni, és mindig megadom a kiutat minden zsákutcából, ha valaki őszinte 
bűnbánatot tart a miatt a helytelen döntése miatt,  aminek következménye 
lett az, hogy zsákutcába kerülhetett. Azt nem tudom megtenni, hogy ne le-
gyenek következményei döntéseiteknek!

Az volna a jó, ha nem döntéseitek után, hanem döntéseitek előtt jönnétek 
Hozzám,  és  kérnétek  ki  a  véleményemet.  Amíg  nem ezt  teszitek,  addig 
azokból a szenvedésekből kell megtanulnotok a Velem való élő kapcsolat 
fontosságát, amely szenvedések szükségszerűen következnek helytelen lépé-
seitekből. Keserű tapasztalatok árán kell megtanulnotok azt, amit ezek nél-
kül is megtanulhattatok volna Általam, Velem és Bennem.

De ami most számodra a legfontosabb, az az, hogy hidd el: akinek nem 
tudom csökkenteni terheit, annak tudom növelni erejét, ha valóban megtér, 
és elfogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának!

Az igazi megoldás soha nem kívül történik, hanem mindig belül, az em-
ber szívében! Ott élek Én, Jézus, benned, és érted élek benned! Ha valóban 
befogadsz Engem, akkor meg fogod tapasztalni, hogy mennyire igaz e kije-
lentésem: Az Isten az övéi számára a körülményeknek is az Istene!

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

3126.
Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK!
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Lelki fejlődésem érdekében kérdezem: mi az, ami teljesen elkerülte a fi-
gyelmemet?

HANG: "Kedves Barátom!
Sokkal jobban szeretlek Én, Jézus, téged annál, semmint hagytam volna, 

hogy elkerülje  figyelmedet  valami,  ami  lelked  javát  jobban szolgálhatná. 
Nem. Erről szó sem lehet! De arról már nagyon is szó lehet, hogy te nem tö-
rekedtél teljes szívvel arra, amire törekedned kellett volna, s ennek csak te 
voltál az akadálya. Elmondom, hogy mi volt ez:

Az az ember cselekszik helyesen, aki reggeli imájában Elém tárja az elin-
duló napjának a legalább vázlatos programját, vagyis azt, hogy mire akarja 
felhasználni idejét, szeretetét és pénzét, s erre kéri áldásomat. Vagyis időt 
szán a Velem való párbeszédimára. Tehát megbeszéli Velem, hogy hogyan 
akarja az elinduló napot úgy megélni, hogy a halála óráján boldogan tudjon 
e napra visszagondolni.

     Ha ilyen reggeli imával indítod a napot, és este visszatekintve felmé-

red, hogy mit és hogyan sikerült megvalósítanod a reggel megbeszéltek-

ből, akkor biztosan jó irányban haladsz a lelki fejlődés útján.

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

3127. .
Kérdező: MIÉRT VAGYOK BETEG?

            Mi a betegségem lelki oka? 
HANG: "Drága Gyermekem!
Ha azt mondom neked, hogy betegséged gyökere bizonyos nyitottság hiá-

nya, akkor ezzel  nem tudsz sokat kezdeni.  Nem, mert  van olyan, amikor 
nem jó, ha valaki nagyon nyitott mindenre. Mint ahogyan nem jó, ha valaki 
mindent képes megenni, ha éhes. Az okosságnak és az óvatosságnak mindig 
kéznél kell lennie! Ha bármelyik hiányzik a kettő közül, máris sebet kapott a 
bölcsesség. Márpedig ahol a bölcsesség nem egészséges, ott eleve nem létez-
het egészséges cselekedet.

Számodra feltétlenül jobb az, ha inkább arra figyelsz, hogy mit és hogyan 
kell tenned mindennap azért, hogy elmúlt napjaid örömmel töltsenek majd el 
a halálod óráján.

Te szeretnél meggyógyulni betegségedből. Két szempontra hívom fel a fi-
gyelmedet ahhoz, hogy szíved békéjét, tehát benső harmóniádat biztosítani 
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tudd a magad számára.
Mivel betegen pontosan olyan boldog lehet valaki, mint egészségesen (s 

ennek ellenkezője is igaz, vagyis egészségesen is lehet boldog vagy boldog-
talan bárki), ezért egyértelművé kell tenned magadban azt az igazságot, hogy 
senkit nem boldogtalaníthat olyasmi, amiről nem tehet. Ha nem így lenne, 
akkor a Teremtő Isten lenne a világ legnagyobb gonosztevője. Ez pedig nyil-
ván káromkodás!

A gyakorlatban ebből az következik, hogy boldogságod érdekében beteg-
ségeddel kapcsolatban is csak azt kell megtenned, amire képes vagy. Rám
hagyatkozás, orvosi terápiák betartása, okos tanácsok mérlegelése, felhasz-
nálása, stb. Ez az egyik.

A másik, hogy meg kell tanulnod együtt élni betegségeddel. Ha erre tö-
rekszel, akkor feltétlenül enyhülni fog, sőt meg is szűnik betegséged, éppen 
azért, mert minden betegség, bizonyos értelemben, lelki eredetű. Márpedig 
ha e két ajánlásomat törekszel magadévá tenni, akkor lelkileg feltétlenül he-
lyére kerül benned minden.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL! 
**************************************************

3128.
Kérdező: LEHET DIABOLOSZ  EGY ŐRANGYAL?

1. Lehet őrangyalom neve: Diabolosz?
2. Mikor jelenik meg a beígért bővebb tanulmány? 
3. Valami tárgymutatót kellene kiadni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Őrangyalod neve nem lehet "szétdobáló" soha. Ha mégis így mutatko-

zott be valamelyik szellem neked, akkor az csak szemtelen szellem lehetett!
Ha őrangyalod "szétdobáló" néven jelent meg, akkor az igazi őrangyalod 

neve csak ennek ellenkezője, tehát AMPEXOR, vagyis ÖLELÖ lehet! Hívd 
is így!

A párbeszédimában nagyon fontos, hogy csak olyan gondolatnak adjatok 
hitelt, amely gondolat épít, buzdít és vigasztal!

Amíg a Földön éltek, addig mindannyian ki vagytok téve - amint Én, Jé-
zus is, ki voltam téve - különböző kísértéseknek. Feltétlenül fontos az alá-
zatnak legalább az a szintje, amelyen készséges a lélek kontrolláltatni magát, 
amint te is tetted most.

Ha őrangyalodat AMPLEKTOR-nak vagy AMPLEXOR-nak nevezed, ak-
kor egészen biztos, hogy pozitív szellemmel kerülsz kapcsolatba.

2. Mivel médiumom képtelen időt biztosítani bővebb tanulmány leírásá-
ra, ezért jelenleg egy másik gyermekemet bíztam meg azzal, hogy rendszere-
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sen leírja közléseimet. Ö ezt teszi is már hónapok óta. Még teljesülnie kell 
bizonyos feltételeknek ahhoz, hogy ezek a közléseim megjelenhessenek.

3. Az általad kívánt tárgymutató Általam is kívánt dolog. Készítik is már. 
Tehát e kívánságod megvalósítása már folyamatban van. De azért valamit 
kell még mondanom ezzel kapcsolatban:

Én, Jézus, földi életemben egyetlen dologról beszéltem mindig: "Úgy sze-
ressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket!" Ennek ellenére nagyon sze-
gényes lenne az, aki csak ezt a részt venné tudomásul az evangéliumaimból. 
Így vagytok a HANG-könyvekkel is.

Ha csak arra koncentrál valaki, ami őt pillanatnyilag érdekli, akkor köny-
nyen lehetetlenné teszi önmaga számára azt, hogy az a szellemiség, amely e 
könyvekből árad, átjárja őt. Így, nem vállalva a gondoIkodás-átalakításhoz 
szükséges  eszközöket,  önmagának is,  másoknak is  csak félmegoldásokat 
tud nyújtani, amikor erre sor kerül.

Arra kérlek, ha meg is jelenik majd a most készülőben lévő tárgymutató, 
akkor se érezd feleslegesnek a HANG-könyvekben megjelenő gondolatok 
átelmélkedését.

Nagyon szeretném, ha rá tudnálak vezetni benneteket arra a benső békére 
és boldogságra, amely Általam, Velem bennetek él!

Megáldalak
SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3129.
Kérdező: MI TÖRTÉNT VELEM ÁLMOMBAN?

            Lehet álomban is Lélekkeresztségben részesülni? 
HANG: "Drága Gyermekem!
Lehet álomban is Lélekkeresztségben részesülni! Az álomban és az éb-

renlétben történő Lélekkeresztség között semmi lényeges különbség nincs. 
Csupán arról lehet szó, hogy amikor tanúságot teszel Lélekkeresztségedről, 
akkor annak nincs olyan meggyőző háttere, ha álmodban kaptad, mintha éb-
renlétben kaptad volna. De ez nem lényeges.

A te számodra a fontos az, hogy erősödjék benned küldetésed tudata. Te-
hát jobban át kell élned, hogy feladatod mások vigasztalása, őszinte szereté-
se, és minden olyan irgalmassági megnyilvánulás, amely Szeretetemről, a te 
Jézusod szeretetéről tesz tanúságot mások előtt.

A Lélekkeresztségnek mindig következménye a tanúságtevés arról a sze-
retetről, amelyről Én, Jézus, beszéltem, tanítottam, és amelyet elétek éltem, 
és amelyről azt mondtam, hogy új parancsot adok nektek: "Úgy szeressétek 
egymást, ahogy Én szerettelek titeket!"
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Aki lélekkeresztelt, az mindig megkapja az Én erőmet ahhoz, hogy soha 
ne bántson senkit, hogy tudjon mindig mindenkinek megbocsátani, és segí-
teni ott, ahol erre lehetőséget kap. Ezen kívül pedig fel kell hívni mások fi-
gyelmét arra, hogy nem elég, ha valaki őket szereti! Nagyobb hangsúlyt kell 
tennie mindenkinek arra, hogy ő szeressen másokat! Ez sokkal fontosabb, 
minthogy őt szeressék. A lélekkereszteltnek tanúságot kell tennie arról, hogy 
nem az a szeretet boldogít, amit valaki másoktól kap, hanem az, amit magá-
ban hord. Igen, mert a lélekkeresztelt tapasztalatból tudja, hogy saját boldog-
sága nem más, mint Én, Jézus, aki benne élek boldogító módon!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 
**************************************************

3130.
Kérdező: GYÓGYÍTÁSRÓL, TÁVGYÓGYÍTÁSRÓL

1. Istentől kapott karizmával gyógyíthatok pénzért?
2. Távgyógyítást végezhetek-e?
3. Önmagamról kérek véleményt a HANG-tóI.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Amit Tőlem ingyen kaptál, azt csak ingyen adhatod tovább! Amit más-

tól pénzért kaptál, azzal azt csinálsz, amit akarsz. Én, Jézus, soha nem fo-
gom megváltoztatni e kijelentésemet: "Ingyen kaptátok, ingyen adjátok!"

Mindig mindenki, bármennyi pénze is van, meg tudja indokolni, hogy 
miért kellene neki még több. Én, Jézus, azt kértem tőletek, hogy legalább 
annyi hitetek legyen, amellyel el tudjátok hinni, hogy többet értek a verebek-
nél, s akkor már elindultatok egy olyan úton, amelyen feltétlenül meg fogjá-
tok tapasztalni a következő igazságot: az Isten a körülményeknek is az Iste-
ne az övéi számára. Ez sokkal inkább így van, mint az, hogy e világ istene, 
tehát az ördög, istene a körülményeknek is az övéi számára! .

2. Az emberek nagyon hiszékenyek. Főleg a bigottul vallásosak és a hi-
tetlenek.  Ezek  táborából  kerülnek  ki  azok,  akik  távgyógyítással  akarnak 
megszabadulni azoktól a szenvedésektől, amelyekből meg kellene tanulniuk 
az igazi, tehát az áldozatos szeretet felvállalását. Mindig fogsz ilyenekre ta-
lálni. Van azonban kivétel is. Ilyen pl. az, amikor testvérek hívják fel egy-
mást,  hogy egymástól  imát  kérjenek  bajaik  orvoslására.  Tehát  testvérek, 
akik szeretik egymást, és szeretnek Engem, Jézust!

3. Tudnod kell, hogy a lélek élete olyan élet, amely vagy fejlődik, vagy 
visszafejlődik. Fejlődik akkor, ha két ölelő kar, a reggeli és az esti ima oltal-
mában él (nem szövegek fölmondásáról van egyikben sem szó, hanem olyan 
élő párbeszédről Velem, amely mindkettőnk részéről átélt valóság)! Vissza-
fejlődik akkor, ha önmagán kívül teljesítmény-centrikussá válik. Tehát ami-
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kor valaki lelkileg is nem Nálam, hanem a világban akarja megtalálni a neki 
megfelelő helyet.

Magadról neked kell döntened! Én, Jézus, aki arra tanítottalak bennete-
ket, hogy ne mondjatok ítéletet másokról, MAGAMAT is tartom ehhez. Ha 
nem  menekülsz,  hanem  szembesülsz  magaddal,  akkor  úgyis  felismered, 
hogy hol tartasz!

Az egészen biztos, hogy nemcsak a saját életedet bíztam rád, de az Én 
életemet is. Ha csak töredékében annyira Rám bízod életedet, amennyire Én 
rád bíztam az Enyémet, akkor már elindultál azon az ÚTON, amellyel azo-
nosítottam Magamat!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
************************************************

3131.
Kérdező: Ml LESZ BETEG KISLÁNYOMMAL?

1. Miért született beteg kislányom?
2. Meg fog-e gyógyulni?
3. Mit tegyek, hogy meggyógyuljon?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te azt kérdezed, hogy miért téged választott anyjául egy lélek, akinek 

lelki problémái testi tünetekben mutatkoznak meg.
Te egy kicsit olyat kérdezel, hogy miért nem lehet a tengert belemeríteni 

egy pohárba. Azért bátorkodom ezt a hasonlatot használni, mert az a dimen-
zió, ahol leányod döntése született, tenger ahhoz a pohárhoz képest, amit ti 
földi életnek neveztek. A földi élet pillanat, még akkor is, ha milliárdnyi év-
vel méritek ahhoz az örökkévalósághoz képest, ahonnan jöttetek, és ahová - 
hallatlan rövid időn belül - távoznotok kell!

Nyilvánvaló, hogy leányod döntését nem a mulandóság, hanem a CÉL, 
tehát az örökkévalóság határozta meg. De az is nyilvánvaló, hogy e röpke 
földi életet csak azért vállalta, mert fontosnak tartotta önmaga számára és a 
te számodra is. Miért volt ez fontos? Megmondom:

Helyesen szeretni csak szenvedések árán lehet megtanulni. Szenvedések 
nélküli harmonikus élet csak abban a lélekben lehetséges, aki boldogságát 
egyetlen pillanatra sem veszítette el.

De nemcsak megtanulni nem lehet szenvedés nélkül a helyes szeretést, 
bizony tanítani sem lehet. Márpedig kivétel nélkül minden ember (Én, Jé-
zus, magam is) azért jött a Földre, hogy megcélozza a szeretni tanítást, mi-
vel ezzel teszi a legjobbat önmagának és másoknak egyaránt.

Önmagának azért, mert szeretni tanítani csak az tud eredményesen, aki 
maga is szeret, és szeretni tanítani pedig azért a legértékesebb cselekedet, 
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mert boldoggá nem azáltal válik valaki, hogy szeretik, hanem azáltal, hogy 
ő maga szeret!

2. Alapvető szemléletváltásra van szükséged ahhoz, hogy megértsük egy-
mást.  Azért  mondom ezt,  mert  bár igaz,  hogy mindenki  betegen születik 
azért, hogy elinduljon a lelki egészségesedés útján, de éppen ezért azt is ki 
kell jelenteni, hogy mindenki egyik betegségből a másikba esik, mivel min-
den ember olyan halálos betegséggel születik, amely ellen nincs orvosság, és 
nem is lehet, mert a mulandóság teljesen képtelen kielégíteni a lélek örök 
élet utáni vágyát.

Amíg valaki beteg, addig vele törődni kell, tehát a szeretetnek valami-
képpen  jelen  kell  lennie!  Ha valaki  "meggyógyul",  szinte  azonnal  rohan 
"megbetegedni", vagyis mulandó értékek megszerzése tölti ki az "egészsé-
ges" emberek idejének legnagyobb részét!

Gyermeked meggyógyulása lényegében attól függ, hogy lelkének állapota 
mennyire itatódik át azzal az önzetlen szeretettel, amelynek kidolgozására a 
Földre született. Szeretni betegen is lehet, sőt kell is! Bizonyos értelemben 
könnyebb betegen szeretni, mint egészségesen, mert a betegnek kisebb a fe-
lelőssége.
Tüneti kezelést, tüneti gyógyulást feltétlenül eredményezhet a te imád, ma-
gatartásod, de ezek legfeljebb számodra jelenthetnek némi megnyugvást. Az 
ő számára a felelősség növekedését hozhatja meg minden "időszakos" gyó-
gyulás. Az ilyen gyógyulásnak mindig van esélye, mert a HIT csodákra ké-
pes. Amire viszont nem képes a HIT, az az, hogy csökkentse a felelősséget 
egy betegség meggyógyulása után a meggyógyítottban.

3.  Neked  arra  kell  felhasználnod  gyermeked betegségét,  hogy  te  juss 
olyan önismeretre, amelyben megláthatod különböző megkötözöttségeidet, 
amelyek nehezítik  számodra  a félelem nélküli  életet,  tehát  akadályozzák 
benső szabadságod kibontakozását.

Imádkozz azért, hogy tudd jobban elhinni: a te gyermeked elsősorban az 
Isten gyermeke, s te csak átmenetileg kaptad azért, hogy benső szabadságod 
megszerzését és szíved szeretetének kiáradását földi életed első számú fel-
adatának éld meg! Ehhez az út az általad felvállalt szemléletváltás.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 
*********************************************

3132.
Kérdező: FELADATAIMRÓL

1. Mi lesz kézirataim sorsa?
2. Tanításaimat hogyan folytassam?
3. A békéért való fáradozásaim eredményesek? Folytassam?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amikor Hozzám fordultok kérdéseitekkel, olyankor három lehetőség 

előtt álltok. Az egyik az, hogy szeretnétek megerősíteni reményeitek horgo-
nyát abban, amire vágyódtok. A másik az, hogy függetlenül vágyaitoktól, 
valóban olyan feleletet adok kérdéseitekre, amely felelet benneteket itt  és 
most épít, buzdít és vigasztal. A harmadik pedig az, hogy elveket fogalma-
zok meg, amely elvek gyakorlati megvalósítása a ti kezetekben van. E har-
madik a legkellemetlenebb, bár a legtermékenyebb számotokra, mert látván 
az elveket, felelősséget kell vállalnotok érte.
Az első utat nem vehetem igénybe. A másodikat és a harmadikat igen. Fel-
tétlenül benső örömmel kell eltöltenie téged annak, ha tudod, hogy munkád 
nemcsak a tiéd, hanem az Enyém is! Minden jó szándékod mögött ott van 
Lelkem melege, fénye, ereje! Márpedig amit közösen teszünk, annak mindig 
örök értéke van. Kell tehát, hogy építsen, buzdítson és vigasztaljon téged az, 
ha a munkád forrására tekintesz.

Ami pedig a harmadikat illet,  tehát azokat az elveket, amelyeket neked 
kell a gyakorlatba átvinned, azok a következők:

Adva van számodra egy időkeret - napok, órák -, amelyet a legjobb szán-
dékod szerint kell kitöltened. A többi nem a te dolgod! Elv az is, hogy soha 
nem az eredmény a fontos, hanem a forrás! Ha te úgy gondolod, hogy min-
dent megtettél, akkor el kell hinned, hogy Isten sem fog mulasztással vét-
kezni. Elv az is, hogy Isten plusz egy fő mindig abszolút többség. Elv, hogy 
az istenszeretőnek minden a javára válik. Ha ezeket átgondolod, akkor ma-
gad is rájössz, hogy kéziratod sorsának előre tudása – részedről - inkább kí-
váncsiság, mint egyéb. Ennek pedig általában sem táplálója, sem beteljesítő-
je Én, Jézus, nem szoktam lenni.

2. Pontosan arra való a reggeli ima, hogy elinduló napodat Velem megbe-
szélve rá tudjak mutatni arra, miképpen kell folytatnod azt,  amit  közösen 
akarok tenni veled. A párbeszédima főleg erre való!

3. Halálod óráján azok lesznek a legboldogítóbb emlékeid, amelyeket az 
Én békém érdekében mondtál, tettél (Máté 5;9)! E szándékodnak soha 
nem szabad megszűnnie! Minél több lehetőséget használsz fel ennek érde-
kében, annál több lehetőséged lesz ennek folytatására. Ez az a bizonyos 
talentum, amely azáltal sokszorozódik, hogy használják.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 
**********************************************

3133.
Kérdező: ÖNMAGAMRÓL
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1. Egészségemmel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
2. Ki volt az, aki gyermekkoromban gyakran megjelent előttem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Azt  jól  tudod,  hogy minden  ember  halálos  betegséggel  született  a 

Földre. A halál ellen nincs orvosság! Mindaddig pedig, amíg e pillanat be 
nem következik, az a feladatotok, hogy könnyítsétek egymás terheit.

Teljesen mindegy, hogy valaki beteg vagy egészséges, ha Én, Jézus, él-
hetek a szívében. Mert akár betegen, akár egészségesen, mindenkinek azt 
kell tennie, amit megtehet annak érdekében, hogy áradjon belőle az a szol-
gáló szeretet, amire képes, amire Én, Jézus, képesítem őt! Nem az tehát az 
érdekes, hogy beteg valaki vagy nem, hanem az, hogy mire használja fel 
reggeltől estig, estétől reggelig az idejét. Minden áldott nap úgy kell élned, 
mintha az a nap volna életed utolsó napja, mert az is! Egyetlen nap sem is-
métli önmagát. Mindegyik EGYETLEN!, tehát első és utolsó egyaránt. Te-
hát mindenkinek számolnia kell azzal, hogy mennyire nem az egészség a 
fontos, amely - tetszik, nem tetszik - csak időszakos, hanem az a szeretet, 
amely ÖRÖK!

2. Gyermekkori emlékeidnek csak annyiban van értéke, amennyiben se-
gít abban, hogy a jelen életedben tudd szebbé tenni azok életét,  akikkel 
kapcsolatba kerülsz.

Velem, Jézussal,  bármikor  találkozhatsz,  ha csendes imában Hozzám 
emeled lelkedet, megköszönve mindazt, amit eddig Tőlem kaptál, és újra 
és újra felajánlván magadat Nekem, benső békével várod a színről színre 
való találkozást Velem. Örülj annak, hogy aki már elmúlt hatvan éves, an-
nak már nem kell sokáig várni erre!
Megáldalak az ÉLŐ HIT és a SZOLGÁLÓ SZERETET LELKÉVEL!" 

************************************************
3134.
Kérdező: EGYHÁZUNKRÓL

1. Igaz, hogy szabad az akarat, és mégis meg van írva a sorsunk?
2. Két könyvről kérdezem a HANG-ot.
3. Kihalásra van ítélve az egyházunk?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Igaz, hogy szabad akaratotok van, és nem igaz, hogy megíratott a sor-

sotok. Bizonyos benső érzékenység csak olyan eseményekre érez rá előre, 
amelyek már folyamatban vannak.

Sokkal  ritkábban használjátok  szabad akaratotokat,  semmint  gondoljá-
tok! Általában a körülmények és a természetes kötődéseitek, érzéseitek, ki-
dolgozatlan vágyaitok sodrában éltek. Ezért lehetnek olyan események, ame-
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lyeket már hónapokkal előbb megérezhet, megálmodhat valaki.
Ti, akik a Földön éltek, általában csak születésetek előtt szoktatok szabad 

döntéseket hozni. Mihelyt bekerültök a földi élet sodrába, e döntések nagyon 
módosulnak. Bizony igaz, hogy amint betegként jöttetek a világra, hogy rá-
találjatok arra az útra, amely az egészség irányába mutat, úgy szabad dönté-
setek után megkötözöttségek közé jöttetek a Földre, hogy szabaddá váljatok. 
A mennyek országa a szabaddá vált lelkek világa. Tehát azoké, akik meg-
harcolták a Földön a maguk szabadságharcát, tehát mindent megtettek azért, 
hogy minden külső és belső kényszer ellenére tudják tenni a meglátott jót!

2. A két könyv közül csak a "Mennyei prófécia" van kapcsolatban Lel-
kemmel.
3. Én, Jézus, az idők végezetéig élek a Földön. Tehát Egyházam, amely 

nem más, mint az egyik megjelenési formám (ahol ketten-hárman összejöt-
tök az Én nevemben, ott vagyok közöttetek), nem szűnhet meg! A formája 
változhat, és kell is hogy változzék! Kell, mert formája két irányból formáló-
dik. Az egyik: belülről kifelé, tehát a Szentlélek formálja. A másik: kívülről 
befelé, tehát emberi okoskodás formálja. Minél nagyobb hangsúly van a szol-
gálaton, és azon, hogy az igazi templomok maguk a Földön élő emberek, an-
nál inkább mutatkozik meg a Szentlélek jelenléte benne. Minél inkább az 
uralkodáson,  címeken,  a  kőből  épült  templomokon,  szertartásokon  van  a 
hangsúly, annál inkább különböző korok különböző lelkű embereinek voná-
sai mutatkoznak meg rajta.
   Az Én valódi jelenlétem szolgálatban, áldozatvállalásban, önátadásban is-
merhető fel, és nem templomba járásban, szertartásokban, és főleg nem úgy-
nevezett szent uralkodásban (=hierarchia)! Ez utóbbiak időszakosak, válto-
zékonyak, tehát nem örökérvényűek!
Ez utóbbiak ellen nem kell küzdenetek! Ezek fölött automatikusan eljár az 
idő! Amint nem kell küzdenetek a katonatisztek ellen sem.

Mihelyt nem lesznek katonák, automatikusan értelmét veszti  a katona-
tisztek léte. Mihelyt nem lesznek az embereknek engedelmeskedést csúcsér-
téknek tartók, saját lelkiismeretüket feletteseikre bízók, automatikusan meg 
fognak szűnni a lelkeken uralkodni akarók, egymásnak címeket osztogatók 
is.

Megáldalak SZIVEM SZERETETEVEL!" 
**********************************************

3135.
Kérdező: KÖRÜLMÉNYEIM TÖNKRETESZNEK

Baleset, betegségek, embertelen emberek tönkretesznek idegileg.
HANG: "Drága Gyermekem!
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Te elmondtad, hogy lelked jelenlegi állapota milyen tünetekben mutatko-
zik meg testeden. Én, Jézus, most elmondom neked, hogy ezek a tünetek 
miből táplálkoznak, és azt is, hogy miképpen oldódnak le rólad.

Részben rajtad kívüli  forrásai  vannak idegállapotodnak,  részben pedig 
rajtad belüli forrása van. A rajtad kívüli forrásokat meg tudod szüntetni. A 
benned lévő forrással meg kell tanulnod együtt élni.

A rajtad kívüli forrás a baleseted és az embertelen körülmények. A bal-
eset valójában szerencsés eset volt, mert előhozta belőled azt a kidolgozat-
lanságot, ami addig is rejtetten benned volt, csak éppen egészségi állapotod 
képes volt erről tudomást nem venni.

Egy hasonlattal világítom meg e gondolatot. Az öregség nem érdem. Az 
öregségnek leleplező szerepe van. A körülményeknek mindig leleplező sze-
repük  van,  mivel  minden  körülmény tükör.  De  az  öregség  olyan  tükör, 
amellyel - tetszik, nem tetszik - szembesülnie kell annak, akinek ez meg-
adatik. Míg a többi körülmény lehetőséget ad a menekülésre, addig az öreg-
ség erre kevésbé képes. Akik azért kívánnak maguknak tiszteletet, mert öre-
gek,  azok  elárulják,  hogy öregkoruk leleplezi  azt  a  hiúsági  komplexust, 
amit nem dolgoztak fel életük folyamán.

Te a baleseted előtt is hordoztad magadban mások megbecsülésének igé-
nyét, de mivel ennek jobban meg tudtál felelni, ezért ez kevésbé volt szá-
modra terhes. Hálát kellene tehát adnod e balesetért, mert nélküle még ma 
sem ismerhetnéd magadat olyan jól, mint ennek tükrében.
   Tulajdonképpen minden gyógyulás belülről indul el kifelé. Minden gyó-
gyulni vágyó léleknek kimondhatatlanul nagy szüksége van a helyes önis-
meretre! Tehát ha felismered,  hogy különböző embertelen emberek, akik 
éppen ezért boldogtalan emberek is, olyan hatással tudnak rád lenni, hogy 
ennek következtében nem a helyes önszeretet, hanem az önsajnálat ébred 
fel benned, akkor tudnod kell, hogy az igazi megtérésedet felül kell vizsgál-
nod. Igen, mert a helyes önszeretet, tehát a benső gyógyító forrás, akkor tud 
feltörni egy lélekben, ha az "Inkább szeressétek ellenségeiteket!" kijelenté-
sem élni, működni kezd benne. Vagyis, kezd áthelyeződni a hangsúly arra, 
hogy te hogyan viselkedsz, szemben azzal, hogy veled hogyan viselkednek.

E hangsúlytevésnek el kell érnie, legalábbis meg kell céloznia azt, hogy 
már ne is legyen érdekes az, hogyan viselkednek veled, csak az, hogy te ho-
gyan viselkedsz velük. De ez még nem minden! Ez még csupán pszicholó-
gia! Még tovább megyek. Rá kell jönnöd - és ez csak valódi megtérés által 
lehetséges -, hogy csak jót képesek tenni veled még a legnagyobb ellensége-
id is, mivel az istenszeretőnek minden a javára válik! Ez akkor is igaz, ha 
pillanatnyilag ezt valaki még nem látja át. A szíve szemével, ami a HIT, lát-
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nia  kell!  Ezért  a  lelkében  egészséges  ember  sérthetetlen  ember.  Igazán 
egészséges pedig csak a hitből élő ember lehet. Igen, mert aki hitből él, az 
hálálkodni tud olyankor is, amikor a nem hitből élő ember tele van jajjal-
bajjal.

Ideggyengeséged  külső  forrását,  az  embertelen  emberek,  körülmények 
hatását  tehát  úgy tudod megszüntetni,  hogy kinyitod szíved szemét,  elfo-
gadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, s azzal a felismeréssel, 
hogy istenszerető vagy, engeded, sőt akarod megfogalmazni azokat a hála-
gondolatokat,  amelyek  azért  jogosak,  mert  nehézségeidnek  köszönheted, 
hogy valóban Rám találtál!

Idegrendszered benső állapota, amelyet te vállaltál, mint karmikus sors-
vonalat, nem szorul korrigálásra. Ennek az idegrendszernek óriási előnye az, 
hogy az átlagnál jobban képes beleélni magát mások helyzetébe, s így na-
gyobb részvéttel tud lenni a szenvedők iránt. Ennek pedig következménye 
az,  hogy segítőkészsége is  leleményesebb,  mint  azoké az embereké,  akik 
nem rendelkeznek ilyen érzékeny idegrendszerrel. Ezt nem megszüntetned 
kell, hanem vállalnod kell ezzel az együttélést.

Bíznod kell abban, hogy Én, Jézus, ha valóban befogadsz életedbe, akkor 
egész földi életed folyamán vagy növelem erődet, vagy csökkentem terhedet. 
Tehát az egészen biztos, hogy el soha nem hagylak! Erőm és békém mindig 
rendelkezésedre áll!

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

3136.
Kérdező: ÁLMOMBAN REPÜLÖK, VÁGTATOK

1. Egy könyvről kérdezem a HANG-ot.
2. Álmomban gyakran repülök.
3. Mintha pusztán lóháton vágtattam volna va-
laha.     

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az említett könyv nem tiltott könyv. Bár nem Szentírás. Vannak benne 

nagyon is megszívlelendő gondolatok. Minden írás, így a HANG-könyvek 
is, csak annyiban hitelesek, amennyiben összhangban vannak evangéliuma-
immal! A HANG-könyveknél erre nagyon vigyáz médiumom, mert az általa 
közölt gondolataim ma, a ti korotokban, nagyon egyedülállóak. Természete-
sen, Én, Jézus, is nagyon vigyázok e könyvek tisztaságára!

2. Lelked fejlődésének iránya és intenzitása szimbolizálódik gyakran ál-
maidban. Adj hálát azért, hogy abban a világban, amelyben élsz, nem akarod 
lekötni, lerögzíteni magad olyan irányzatokhoz, amelyekből nem "érzed ki" 
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azt a tápszert, amely feltétlen feltétele a lelki, szellemi fejlődésednek. A há-
laadás már önmagában is benső szemeket nyitó erővel rendelkezik, s nem-
csak azt fogod látni, hogy mennyire gazdag vagy Általam - a te Jézusod által 
-, hanem azt is, hogy e gazdagodásnak soha nem lesz vége, mert Én, Jézus, 
kimeríthetetlen vagyok!

3. Előző életedben egy "rohanás" áldozata lettél, és most ez köszön vissza 
érzéseidben, amikor úgy tűnik számodra, mintha lóháton vágtatnál.

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

3137.
Kérdező: AZ ENGESZTELÉSRÓL

1. Fáj, hogy nem gyónhatok, nem áldozhatok. 
2. Jól engeszteljük az Istent?
3.   Iszákos gyermekem meg fog-e térni valaha?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha valaki úgy gondolja, hogy jogi akadályok miatt nem járulhat szent-

ségekhez, annak tudnia kell, hogy Istent nem kötik jogi korlátok. Én, Jézus, 
ott  vagyok szívedben, ha valóban szeretsz  Engem. Természetes,  hogy az 
Engem szeretés  nem állhat  csupán szavakból.  Mindent  meg kell  tenned, 
amit megtehetsz, hogy jó szándékodat kimutasd embertársaid felé. Aki ezt 
teszi, az feltétlenül élő kapcsolatban van Velem, Jézussal.
Ha hiszed, hogy benned élek, akkor szívedben, lélekben Hozzám fordulva 
feltétlenül megkapod közvetlenül Tőlem azt a feloldozást, amely szívbékét 
tud teremteni  benned! Ami pedig a szentáldozást  illet,  szintén  lehetséges 
olyan lelki áldozás, amely sokkal nagyobb hatással lehet lelked fejlődésére, 
mint egy felszínes, testileg is megvalósult szentáldozás.

Ne a szertartásoktóI várjátok életetek megoldását, hanem attól a törekvé-
setektől,  amely  a  magatartásotokra  irányul.  Valamikor  nagyon  világosan 
megfogalmaztam: "Irgalmasságot akarok, és nem áldozatbemutatást!"

2. Az engesztelés nem szerencsés szó! E szó, ha Istenre vonatkozik, ak-
kor olyasmit sugall, mintha Istent nektek kellene megváltoztatnotok. Márpe-
dig ez nem így van. Nektek kell megváltoznotok! Azok az imák, szentmi-
sék, virrasztások, böjtök, amelyek hatására nem növekszik bennetek a szere-
tet, az irgalom, a gyakorlati szolgáló odaadottság embertársaitok felé, nem 
érnek semmit!

Sajnos sok templomban folynak olyan ájtatosságok, amelyek inkább ne-
vezhetők babonának, mint a szeretetben való növekedésnek. A babona az, 
amikor valaminek valaki olyan erőt tulajdonít, amilyen erőt annak Isten nem 
adott!
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Az engesztel tehát jól, aki úgy engesztel, hogy ennek hatására növekszik - 
Isten kedvéért - az emberek iránti szolgáló szeretetben.

3. Iszákos gyermekedért az imádságon kívül csak azt teheted, hogy vi-
gyázol, nehogy bűnrészes legyél vele kapcsolatban. Vigyáznod kell, hogy ne 
használja  ki  jóhiszeműségedet,  jószívűségedet,  hiszékenységedet  a  saját 
szenvedélyének ápolására. Bizony, meg kell tanulnod keményen NEM-et is 
tudni mondani,  ha erre szólít  fel  lelkiismereted.  Az nem lehet szempont, 
hogy a béke kedvéért engeded magadat kihasználni!

Amikor  érte  imádkozol,  akkor  imádkozz  magadért  is,  hogy megfelelő 
bölcsességgel tudd irányítani életed. Imádkozz magadért, hogy benső sza-
badságra tudj jutni fiaddal kapcsolatban is!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!
" **************************************************

3138.
Kérdező: HANGOKAT HALLOK

Három "HANGOT" hallok rendszeresen.
HANG: "Drága Gyermekem!

Médiumomnak azt írtad, hogy rendszeresen hallod őrangyalodnak, édes-
anyádnak és egy harmadik valakinek a hangját. Azt írod, hogy az első kettőt 
felismered, de a harmadikat nem. Most Én, Jézus, válaszolok neked!

A benső hangok megítélésénél elsősorban nem a forrás a lényeg, hanem a 
tartalom! Tehát nem az a fontos, hogy ki szólal meg benned, hanem az, hogy 
mit mond! Te azért kaptad a józan eszedet, hogy ennek használatával eliga-
zodj a földi élet különböző problémáiban.

Azért kérem tőletek rendre a reggeli párbeszédimát, hogy Velem meg-
beszélve  tudjatok  rálátni  azokra  a  napi  teendőitekre,  amelyek  egyben  a 
mennyei Atya akaratát is jelentik.

Ha valaki a lelkiismerete ellen cselekszik, akkor nyugtalanná válik, s így 
mindenki  előtt  világos,  hogy a  lelkiismeret  szava  a  Szentlélek  irányítása 
alatt áll. Nem rendkívüli tehát az, ha valaki meg tudja különböztetni a jót a 
rossztól, hanem az a normális.

Ha itt és most valaki nem tudja, hogy mit kell tennie, akkor várnia kell, 
mert bizonytalan lelkiismerettel nem szabad cselekedni. A várakozni tudás 
is része a helyes szeretésnek!

Nagyon fontos a benső megítélésénél a külső kontroll! Ha már választani 
szükséges, akkor inkább legyen tudós, mint szent, az, aki által kontrolláljá-
tok benső sugallataitokat. Nagyon okosan tetted hát, hogy megírtad médiu-
momnak a leveledet!

Légy óvatos!  Még  édesanyád,  őrangyalod  hangjában  se  légy  tántorít-
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-hatatlanul biztos! A nagy megtévesztő képes arra, hogy a világosság angya-
lának álcázva magát, lépre csalja áldozatát. Újra és újra mondom: nem az a 
lényeg, hogy ki kér, ki tanácsol valamit, hanem az, hogy amit kér, amit taná-
csol, az szinkronban van-e evangéliumaimmal?!

Aki komolyan és rendszeresen olvassa az evangéliumaimat,  aki komo-
lyan és rendszeresen kontrolláltatja magát egy okos, értelmes emberrel, az 
feltétlenül el fog jutni arra a felismerésre, hogy mit is jelent e kijelentésem: 
Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET! Senki sem jut az Atyához, 
csak Énáltalam!

A benned megszólaló "hangok" közül egyiket se fogadd el tehát vakon! 
Egyiknek sem vagyok Én, Jézus, kizárólag a forrása! Senkiben, még a leg-
tökéletesebb prófétámban sem szólhatok mindig csalhatatlanul, amíg az il-
lető a Földön él! Egyetlen csalhatatlan ember létezett a világon, Én, Jézus! 
Ezért olyan fontos, hogy ismerjétek az evangéliumokban leírt szavaimat, és 
e szavak tartalmát ne akarjátok másképpen magyarázni, mint ahogy mond-
tam. Nem szó szerinti értelmezést kívánok tőletek, hanem olyan értelme-
zést, amely józan eszetek használata mellett emberséges tartalmat olvas ki 
minden kijelentésemből!

                        Nagyon szeretlek, és megáldalak 
                      az OKOSSÁG és ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 

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

3139.
Kérdező: AGGÓDOM.  MIT TEGYEK?

1. Miért akarnak megszabadulni tőlünk hozzátartozóim? 
2. Születendő gyermekem miatt is aggódom a jövőnk miatt. 
3. Mi a teendőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék. Egy idő után az a "se 

vele, se nélküle" helyzet alakul ki, amely senkinek sem jó. Ilyen helyzetben 
idegileg csak tönkremenni lehet.

Sajnos, helytelen döntéseknek nem szokott helyes következménye lenni. 
Bizony, helytelen döntés az, amikor valaki saját szülei otthonára házasodik. 
Amint az emberalatti világ élőlényei, pl. a madarak csak addig tűrik meg fi-
ókáikat, amíg azok nem tudnak repülni, s miután már tudnak, be sem enge-
dik többé saját fészkükbe, úgy az ember is csak akkor képes emberi életet 
élni, ha azt nem más - legyen az szülő vagy nagyszülő -, hanem a saját fész-
kében akarja berendezni. E nélkül csak nagyon rövid ideig viselhető el a há-
zasélet.
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2. A megszületendő gyermek mindig az Isten gyermeke, s csak "gondo-
zásra" vállalják gyermeküket a szülők. Ha ez igaz, márpedig igaz, akkor Is-
ten feltétlenül gondoskodni fog rólatok is, hisz ti is az Ő gyermekei vagytok, 
és gyermeketekről is, mert Istennek valóban nincsenek unokái, csak gyerme-
kei! Soha nem szabad tudatlanba venni azt, hogy az istenszeretőnek minden 
a javára válik. Isten a körülményeknek is az Istene, ha az övéiről van szó!

3. Te a feladatodat napra lebontva kell hogy felismerd, s tedd azt, amit 
Én, Jézus, benned mondok. Biztosíts magadnak reggelenként pár percet arra, 
hogy akár a Bibliából, akár a HANG-könyvekből egy részt elolvasva gon-
dold át Velem az elinduló napodat, s kérd őrangyalod támogatását, kérj ál-
dást napodra. Este pedig legyen időd arra, hogy megköszönd az elmúlt nap 
kegyelmeit. Ez a feladatod!

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

3140.
Kérdező: MINDEN ELLENTÉTEKRE ÉPÜL?

1. A világ a jó és a rossz ellentétére épül?
2. A jó célért való küzdelem nem hoz anyagi sikert. 

     3. Isten miért nem áll szóba velem? Vagy mégis?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Az ember alatti világot semmiképpen sem szabad összemosni az em-
berek világával! Az ember alatti világban szabály, törvény, hogy van nega-
tív és pozitív oldal. A szellemek világában, tehát az egyes emberek életében 
is, nem így van! Nincs jó és rossz. Csak jó van, és ti a jó hiányát nevezitek 
rossznak.
Az erkölcsi rossz mindig a szeretet hiánya! A szellemek boldogsága tehát 
nem ellentétekre épül, hanem egyedül és kizárólag a szeretetre, s ha ez csor-
bul, ha ez hiányzik, akkor van boldogtalanság, tehát akkor van rossz. Az em-
ber természetes létállapota a boldogság! Ami nem ezt tartja fenn, nem ezt se-
gíti, az nem tartozik az ember természetéhez, tehát embertelen, természetel-
lenes.

Az embernek természetes állapota a színről színre látás, és nem a "tükör 
által homályban", tehát hitben látás. Ti, emberek, csak azért mondjátok ter-
mészetfelettinek  a színről  színre  látást,  mert  természetesnek tartjátok azt, 
ami természetellenes, tehát a boldogtalanságot.

2. Kétségtelen, hogy a hitben élés közelíti meg legjobban az emberséges 
életet, a boldogságot, tehát a szívbékét a Földön. Az is kétségtelen, hogy ez 
a földi életnek, vagyis a mulandóságnak az elvesztésével jár. Csak aki elve-
szíti életét, az képes megnyerni azt!

3282.



A boldogság tehát részben mérlegelés, részben döntés következménye. 
Minden embernek hozzá kell mérnie a mulandó értékeket az örök értékek-
hez: "Mi ez az örökkévalósághoz képest?", és döntenie kell  e mérlegelés 
alapján. Aki mérlegelés nélkül dönt, az elvből nem dönthet jól! Ezért az er-
kölcsi jót mindig szándékolni kell, míg ennek hiányát, tehát az erkölcsi rosz-
szat nem. Nem akkor teszed a rosszat, ha akarod, de a jót csak akkor teszed, 
ha akarod!

3. Én, Jézus, a Földre testesült Isten, nemcsak meghallgatlak benneteket, 
de mint  jó Pásztor,  keresem is  azon eltévedt  bárányaimat,  akik bégetnek 
Utánam! Te az Én báránykám vagy! Én, Jézus, már régen megtaláltalak té-
ged. Ez az Én örömöm, boldogságom veled kapcsolatban. A te békéd és bol-
dogságod Velem kapcsolatban akkor lesz számodra tapasztalati tény, ha ki-
nyitod benső szemeidet Felém, tehát ha meglátsz Engem, vagyis HISZEL 
Bennem! Nemcsak Nekem,  hanem Bennem! Nemcsak elhiszed  azt,  amit 
mondok, hanem rá is teszed az életedet arra, amit mondok! Ez jelenti azt, 
hogy valaki hisz Bennem!

Ha még te is, aki eléggé ismered gyarlóságaidat, mindent megteszel an-
nak boldogságáért, aki ráteszi életét arra, amit te mondasz, hát hidd el, hogy 
Én, Jézus, nem vagyok rosszabb nálad!

Mérhetetlenül szeretlek, és nagyon várom, hogy nyisd ki szíved szemét, 
tehát higgy Bennem élő hittel!

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

3141.
Kérdező: FÉLEK

1. Álmomban akadály került utamba, de láttam a kiutat.
2. Néha nagyon félek.
3. Önbizalomhiányban szenvedek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egész benső világodat jellemzi egy bizonyos bizalomhiány. Álmaid-

ban  ez  nyilvánul  meg  akadályokban.  Lelked  mélyén  van  egy tisztánlátó 
vágy, amely nem engedi, hogy minden bezáruljon előtted

2. Félelmeid gyökere egy olyan karmikus adósság, amely ellen közvetle-
nül küzdened nemcsak nem kell,  de értelmetlen is! Törekedned kell  arra, 
hogy adósságtörlesztésként elfogadva élj együtt vele. Ha ezt teszed, meg fo-
god tapasztalni, hogy oldódik, sőt meg is szűnik benned ez a téged lebénító 
félelem!

3. Külső és belső forrásai egyaránt vannak önbizalomhiányodnak. Bár-
menynyire is karmikus görcsök ezek a források, Én, Jézus, képes vagyok ve-
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led  együtt, és nem nélküled, leoldani ezeket rólad. Azért tettem hangsúlyt 
arra, hogy veled együtt, mert nagy a kísértésed, hogy sokat foglalkozz ezek-
kel, s ez megnehezíti az Én munkámat. Megnehezíti, de nem teszi lehetet-
lenné!

Tudomásul kell venned, hogy te olyan vagy, amilyen vagy, és Én, Jézus, 
ilyennek szeretlek  téged!  Mivel  szándékod tiszta,  ezért  feltétlenül  el  kell 
hinned,  hogy az  Én végtelen  szeretetem irántad  tevékeny szeretet.  Tehát 
mindaddig, amíg bízol Bennem, alakítani tudlak és foglak úgy, ahogy Én, 
Jézus, ezt a legjobbnak ítélem meg a te számodra.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!" 
*********************************************

3142.
Kérdező: ELŐZŐ ÉLETEMRŐL

1. Ki a Szentlélek?
2. Valóban rémes orvos voltam?
3. Mit ért Jézus a "megváltás" szó alatt?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ti a Földön csak tükör által homályban láttok, ezért csak silány szavak-

kal tudom kifejezni számodra azt, hogy ki a Szentlélek.
A Szentlélek az Atyának és a Fiúnak egymásnak egymást ADÓ kölcsönös 

AJÁNDÉKA.
Ha  végignézed  azokat  a  Bibliában  fellelhető  helyeket,  amelyekben  a 

Szentlélek szerepel, akkor különböző jelzőkkel ellátva fogod találni ezeket. 
Elég, ha annyit tudsz a Szentlélekről, hogy te temploma vagy e Léleknek, s e 
Lélek az élő Isten biztosítéka benned arról, hogy te az Élő Isten élő gyerme-
ke vagy!

2. Bármilyen borzalmasnak is állítja be előtted az ősi Ártó a múltadat, az 
akkori tudatállapotod szinte minden alól  felment.  Nálad sokkal borzalma-
sabb tetteket elkövető emberek sem gyötrődnek múltjuk miatt, mert tudják, 
hogy Én, Jézus, IRGALMAS Isten vagyok! Nem is lehetek más!

Péter háromszor is megtagadott, s ma mégis az egyik legnagyobb szentje a 

mennyek országának. Júdásnak akkora bűnbánata volt, mint szinte senkinek 

a világon, s mégis a kárhozat fiának kellett őt neveznem, mert bűnével volt 

el- foglalva, és nem az Én Jóságommal!
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3. A "megváltás" szó alatt azt értem, hogy aki az enyém, az tudja, hogy 
számára minden feltétlenül csak jó lehet - akár tud válaszolni, akár nem e 
kérdésre: Miért jó ez nekem? (mármint a kérdezőnek) -, ezért joggal képes 
hálát adni mindenért, mert  hiszi,  hogy mindent csak azért engedtem meg, 
mert az neki javára válik. Ez jelenti azt, hogy az IGAZ a HITBŐL él.

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

3143.
Kérdező: MIÉRT VAGYOK OLYAN, AMILYEN VAGYOK?

1. Feszültség hatalmasodott el bennem.
2. Újjászülettem-e már?
3. Magamban gyenge vagyok.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Három eszköz áll rendelkezésetekre ahhoz, hogy a testen megjelenő 

betegségeket kezelni tudjátok. Az egyik és az első az orvos. Azok a tünetek, 
amelyeket  te  leírtál  leveledben,  tipikus  vércukor-ingadozást  jeleznek,  s  a 
vércukor ingadozásnak pedig a rendezetlen önszeretet  szokott  a lelki  oka 
lenni. Tehát nem csupán arról van szó, hogy másokkal szemben hogyan áll a 
szereteted, hanem arról, is hogy önmagaddal szemben hogyan állsz ezzel. 
Feltétlenül meg kell tanulnod meglátni és elfogadni az Én közvetett gondvi-
selő szeretetemet, amelyet másokon keresztül nyújtok feléd. (Pl. e levél is 
ilyen!)

A másik eszközzel a természetgyógyászok rendelkeznek. Az ő szolgála-
tuk fontos, de nem nélkülözheti, nem teheti fölöslegessé az orvosok munká-
ját.

A harmadik eszköz az agykontroll és minden olyan hitben magadra kon-
centráltság, amely Szeretetemet - a te Jézusod szeretetét - eleveníti fel ben-
ned. Vagyis azt, hogy téged boldogító módon élek benned! Tehát nemcsak 
benned élek, hanem érted élek benned! Ezt nevezheted agykontrollnak, imá-
nak, meditálásnak, hitben élésnek. Aki ezektől el akar téged tántorítani, az 
nem Engem képvisel ebben a dologban. Bármennyire jóhiszemű, nincs iga-
za!

2. Mivel életedben nemcsak szereplő, de FŐSZEREPLŐ vagyok, ezért 
feltétlenül bízhatsz abban, hogy újjászülettél, tehát magadban hordod az Én 
boldogító életemet akkor is, ha ezt érzelmi világod nem képes konzerválni. 
Én, Jézus, nem mondtam soha, hogy boldogok azok, akik jól érzik magukat. 
A benned élő jó akarat - és ez állapotszerű - a jele annak, hogy újjászülettél!

3.  A vágyaid és az elvégzendő feladataid nincsenek szinkronban egy-
mással. Ez nem baj! A gyengeséged nem érdekes! Nem érdekes, hogy mi-
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lyen vagy, ha az Enyém vagy! Márpedig az Enyém vagy, és soha senki nem 
ragadhat el téged Tőlem (Jn 6;65)! Az Atyámtól kaptalak, és Hozzá juttat-
lak vissza. Efelől biztos lehetsz!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
**************************************************

3144.
Kérdező: KÖRNYEZETEM ROSSZ HOZZÁM

1. Miért nem kapok gyermekemtől megbecsülést? 
2. Miért van rosszindulattal irántam a menyem? 
3. Számíthatok valaha is családom szeretetére?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha valaki boldogtalannak érzi magát, akkor mindig önmagából kell ki-

indulnia, mert minden ember természetes állapota a boldogság, tehát a szív-
béke. Ezt sem elvenni, sem megadni nem tudja senki kívülálló. Ezt minden-
kinek önmagában kell kiépítenie, megtalálnia, megőriznie.

Ha úgy gondolod,  hogy te  mindent  megtettél  a magad részéről,  akkor 
nincs miért nyugtalankodnod. A szeretet nem adok-veszek üzlet. Ha gyer-
meked nem becsül, az az ő baja, az az ő nyugtalanságát idézheti elő, de nem 
a tiédet. Engem, Jézust, nagyon sokan nem becsültek, de ez soha nem tett 
Engem  boldogtalanná,  békétlenné.  Nem,  mert  Magamban  hordtam  a 
Mennyországot. Neked is ezt ajánlom!

Ha pedig valóban tudni akarod, hogy gyermeked miért nem becsül, akkor 
ezt kérdezd meg tőle. Biztosan el fogja mondani. Nincs értelme, hogy titok-
ban tartsa!

2. Menyeddel kapcsolatban szintén ez a helyzet. De itt tudnod kell, hogy 
gyermeked már valóban nem a tiéd, hanem az övé! Ha te nem tudsz lemon-
dani arról, ami nem a tiéd, az bizony, a te bajod. De ettől még nem lesz a 
tiéd. Minden valamire való gyermek elhagyja apját, anyját, és házastársához 
kell hogy tartozzék. Amelyik nem ezt teszi, az nem Isten szándéka szerint 
rendezi életét.

Menyed is, ha megkérdezed, hogy mi veled a baja, biztosan el fogja mon-
dani. Ő sem akar ebből titkot csinálni előtted!

3. Nem számíthatsz arra, hogy családod valaha is szeretni fog. A számító 
embereket általában nem szokták úgy szeretni, ahogy ők ezt elvárják. Az vi-
szont igaz, hogy családod tagjai, ha Engem, Jézust, szeretnek, akkor téged is 
szeretni fognak, de ez számodra csak akkor lesz értékelhető, ha nem arra 
számítasz, hogy szeressenek, hanem arra törekszel, hogy te szeresd őket úgy, 
ahogy Én, Jézus, kértem ezt tőletek (Jn 13;34)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
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**********************************************
3145.
Kérdező: MIÉRT ÁRULHATTAM EL JÉZUST?

Júdásnak tudom magam. Miért tagadhattalak meg?
HANG: "Barátom!

Az Én szabadságom ma is véget ér ott, ahol egy másik szellemi lény sza-
badsága kezdődik. Szavaimmal és tetteimmel azt igyekeztem tudatni veletek 
mindenkor, hogy sem a jó, sem a rossz nem kívülről jön, hanem belülről. .

Amikor azt olvassátok a Bibliában, hogy Júdásba belé ment a Sátán, ak-
kor ez nem "kívülről" történt, hanem belül nyitott ki olyan kaput, amelynek 
kinyitását Isten sem akadályozhatja meg senkinél. A szellemi lények nem 
bábuk! "Kívülről" nem lehet rávenni senkit se jóra, se rosszra!

Értsétek meg végre: nincs erkölcsi nevelés, csak erkölcsi önnevelés van! 
Nem úgy van, hogy a jó nevelőnek jó neveltjei lesznek, a rossz nevelőnek 
pedig rossz neveltjei lesznek. Ha így lenne, akkor Isten lenne a világ legrosz-
szabb nevelője, mert neki van a legtöbb "neveletlen" gyermeke!

Kedves Barátom! Függetlenül attól, hogy te mit gondolsz előző életeid-
ről, azt kell tudnod kikezdhetetlenü1, hogy Isten nem a jogi igazság rendjébe 
állított benneteket, hanem az irgalom rendjébe, amikor lehetővé tette számo-
tokra, hogy megszü1essetek a Földön!

Júdást az tette a kárhozat fiává, hogy képtelennek gondolta magát arra, 
hogy ki tudjon lépni a jogi igazság rendjéből (jogi igazság = megadni min-
denkinek azt, ami jár), és vállalni tudja az irgalom rendjének boldogító sze-
retetét! Az, aki nem hajlandó életében leváltani a jogi igazság rendjét az ir-
galom rendjére, képtelenné teszi magát arra, hogy Isten irgalma átölelje. Az 
nem váltja le az igazság rendjét az irgalom rendjével, aki másokat sem néz, 
másokat sem közelít meg irgalmas szívvel.

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

3146. A HANG 31-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

„Hálás szívvel mondok köszönetet Istennek, hogy a HANG-kötetek ál-
tal tisztultabban látok és ítélhetek meg dolgokat. Sok mindenben megváltoz-
tam, nap mint nap érzem a vigasztalást, a lelki békét. Kiegyensúlyozottabb 
lettem, rálátok hibáimra. Őrangyalom, lelki mesterem segítő szeretetére egy-
re inkább ráérzek.
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Ma van a tömegkommunikáció, a média napja, és ebből az alkalomból 
külön öröm tölt el, hogy én rátaláltam a HANG üzeneteire.

Édes Jézusom! Kegyelmedbe ajánlom családomat, barátaimat, hozzá-
tartozóimat.

Köszönöm, hogy meghallgattál!

Budapest

1998. május

                                                                           M. Béláné ”

3147.
Kérdező: MI A GYÖKERE BAJAIMNAK?

1. Mindent nekem kell csinálnom. Férjem beteggé tesz!
2. Mit teszek rosszul?
3. Bűneim miatt kell vezekelnem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A gyakorlati életed megoldásában valóban nem társad a férjed. Te 

sem vagy az ő társa. Pl.  nem jársz vele horgászni sem. Te úgy gondolod, 
hogy neki veled kellene többet törődnie, s te mindent megteszel azzal, hogy 
igyekszel agyondolgozni magadat.

Amíg valaki élete megoldását másoktól várja, e mások lehetnek akár a 
házastárs is, addig célt el nem érhet. Nem, mert nincs ember a világon, aki 
más embert boldoggá tehetne. Egyszerűen nem erre vagytok teremtve! Min-
denkitől, önmagától kéretik számom saját sorsa!

A te benső békéd pontosan abban a csomagban található, amely cso-
mag napi teendőidet tartalmazza, és nem abban, ami a vágyaid csomagja! Ha 
mindent megtettél, amit meg kellett tenned, akkor a többi nem a te dolgod! 
Senki nem uralkodhat másokon, csak saját magán! De saját magán minden-
kinek uralkodnia kell!

Amint  magának  az  Istennek  sem  függhet  attól  békéje,  boldogsága, 
hogy mások megváltoznak vagy sem, úgy az Isten képére teremtett embernek 
sem függhet másoktól saját szívbékéje!

2. Alapállásodon kell változtatnod! Csak magadért felelsz! Mindenki 
csak önmagáért felel! Ha ezt belátod, akkor képes leszel leoldani férjeddel 
kapcsolatban is azokat a megkötözöttségeidet, amelyek most annyira húsod-
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ba vágnak. E szabadságharcodat helyetted más nem képes felvállalni. Isten 
sem! De erőforrásod igenis Én, Jézus, vagyok! Ott, ahol nem csökkenthetem 
a terhet, feltétlenül növelhetem az erőt, ha valaki ezt Tőlem kéri! Nincs meg 
nem hallgatott ima, ha valaki befogadott Engem, Jézust, az életébe!

3. Nem kell vezekelned, de kell bizonyos adósságot törlesztened. Te is, 
mint szinte mindenki, adósságtörlesztésre jöttél e világra. Előző életeid sze-
retetlenségei és jelen földi életed szeretetlenségei olyan adósságokat halmoz-
tak fel, hogy ezeket az adósságokat valamiképpen ki kell egyenlítened. En-
nek megvalósítása Velem könnyen megy. Csak az Én igámat kell vállalnod. 
Az Én igám „édes”. Az Én terhem „könnyű”! Mi az Én terhem? Annak a pa-
rancsomnak felvállalása, amelyet így vezettem be: „Új parancsot adok nek-
tek”. És így folytattam: „Szeressétek egymást úgy, amint Én szerettelek tite-
ket, úgy szeressétek ti is egymást!” (János 13;34.) Tehát Engem, Jézust, aki 
Élet  és  Igazság  vagyok,  ÚT-ként  is  vállalnod  kell!  Az  eddig  megjelent 
HANG-könyvek tele vannak ennek az ÚT-nak leírásával!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a benső békéd elérése érdekében a 
                               TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
3148.
Kérdező: SZOMORÚ HELYRŐL JÖTTEM E VILÁGRA

Láttam azt a szomorú helyet, ahonnan a Földre születtem.
HANG: "Kedves Barátom!

Bármennyire úgy éled most meg a látottakat, hogy messze vagy attól, 
amivé válnod kellene, nem így van!

A lelki „távolság” nem távolság. Aki áll, annak mindig vigyáznia kell, 
hogy el ne essen, és aki elesett állapotban van, s ez tudatosul benne - amint 
ez történt az egyik latorban, aki Mellettem függött a kereszten -, az már lelke 
mélyén hallhatja: "Még ma velem leszel a Paradicsomban!"

Nem kell hát attól tartanod, hogy nem éred el az általad áhított érettségi 
szintet. Nem, mert neked ezt csak igenelned kell, komolyan szándékolnod, és 
a többi már az Én, a te Jézusod dolga! 

Ilyen értelemben igaz, hogy boldogságotok nem reátok, hanem az Én 
szeretetemre épül. De ezt komolyan KELL szándékolnotok. A komoly szán-
dék abban mutatkozik meg, hogy minden reggel felindítod magadban ezt a 
szándékot, s este nem azzal foglalkozol, hogy keseregsz elmaradottságodon, 
hanem inkább hálát adsz azért, hogy Én, Jézus, nem vágyaid megvalósítására 
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teszem a hangsúlyt, hanem lehetőségeid és képességeid szerint teszlek he-
lyedre.

Vedd nagyon komolyan a reggeli imát! Megáldalak az
                    ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3149.
Kérdező: FESZÜLTSÉGBEN ÉLEK

1. Ellentmondásban vagyok körülményeimmel.
2. Hogyan számolhatnám fel megkötözöttségeimet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Körülményeid valóban kirívóan ellentétben vannak azzal, amit te - 

minden bizonnyal joggal - belül megélsz. Mégis azt kell mondanom, hogy 
saját boldogságod, benső békéd megtalálására nem kívülről kell elindulnod 
befelé, hanem belülről kifelé. Mit jelent ez? Először élesen fogalmazom meg 
mondanivalómat, utána finomítok.

Önmagadért élj, és ne azokért, akik körülötted vannak! A „másért élés” 
nem azt jelenti, hogy mások vágyait vedd figyelembe, hanem azt, hogy a sa-
ját benső békéd és boldogságod érdekében ne személyekben, hanem felada-
tokban gondolkodj! Így teszel legjobbat azoknak is, akik körülötted élnek, és 
nem úgy, ha értük élsz! Te nem tudva,  de tudatlanul  bűnrészes vagy! Az 
eredmény viszont ugyanaz: benső békétlenség benned! Bizony, nem az ered-
mény, hanem a függetlenség a fontos! Az a szabadság a fontos, amely lehető-
vé teszi a Szentlélek működését benned (2Kor 3;17)!

2. Benső szabadságodnak létfeltétele az, hogy ne környezetednek akarj 
megfelelni, hanem a benned boldogító módon élő Istennek! Ennek gyakorlati 
megvalósítása a következő módon történik:

Reggel tedd fel magadnak a kérdést: mit kíván ma tőlem Isten? Az első 
válaszod mindig az kell hogy legyen! BOLDOGSÁGOT! Igen! Isten minden 
szellemi teremtményétől azt kívánja, hogy boldog legyen, tehát a lelki békéje 
érdekében tegyen meg mindent, amit meg tud tenni. Aki mindent megtesz 
lelki békéje érdekében, amit megtehet, és nem az áll előtte, hogy mit szeretne 
megtenni,  mit  szeretne megszerezni,  az feltétlenül  rendeződik idegileg, az 
feltétlenül emberséges marad minden körülményben.

Az önszeretet csúcsérték! Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
A földi élet egy véget nem érő szabadságharc vágyaid és lehetőségeid 

között. Neked az utóbbit kell győzelemre segítened, mert csak ez hozhat ben-
ső békét számodra! Aki nem ezt a harcot vívja önmagában, hanem másokkal 
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veszekszik, vitázik, harcol, az akár győz, akár legyőzik, mindenképpen vesz-
tes marad! Igen, mert tönkremegy idegileg!

Ha megérted e levelem lényegét, akkor megérted ígéretemet, amelyet 
megtalálhatsz Máté evangéliumában (11;28), és amely neked is szól! 
                          Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3150.
Kérdező: MILYEN IMA A LEGHATÉKONYABB?

1. A kötött vagy az egyéni ima a hatásosabb?
2. Különböző családtagok harmóniája lehetséges-e?
3. Van gyógyíthatatlan betegség?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az imádkozik,  aki Istenhez emeli  lelkét.  Mindig olyan imaformát 

kell választani, amely ezt elősegíti. Nem lehet tehát azt mondani, hogy egyik 
imaforma jó, a másik nem jó, mert ki-ki különböző körülmények, különböző 
lelki  hangoltságok, különböző imaformák által  felel  meg annak a követel-
ménynek, hogy  lelkét az Istenhez emeli. Ami egészen biztos, az az, hogy a 
személyes imádságot és a ti korotok emberének Általam ajánlott párbeszéd-
imát nem hanyagolhatja el az, aki lelkileg fejlődni akar.

2. Aki családi békére, harmóniára törekszik, az álomvilágban él! Még 
Én, Jézus, sem voltam mindig harmóniában a Földön saját Édesanyámmal, 
Máriával, holott nála különb szellemi lény nem volt közelemben! Hogy is le-
hetnétek ti állapotszerű harmóniában egymással a Földön?

Mindenkinek arra kell törekednie, hogy Velem, Jézussal,  legyen har-
móniában. A több már nem is érdekes. Akkor vagy harmóniában Velem, ha 
elfogadod Tőlem az Én békémet! Ez nem olyan, mint a világ békéje, tehát 
nem fegyverszünetről van szó, hanem arról, hogy szabad utat adsz Nekem 
magadban. A  nemártás,  megbocsátás,  szolgáló segítés jól  ismert  útját  kell 
vállalnia annak, aki az Én békémben akar élni!

3. Nincs gyógyíthatatlan betegség, hisz még a halott feltámasztása is 
lehetséges! De mivel a Földre mégiscsak azért jöttetek, hogy egyszer meg-
haljatok, ezért ne a test gyógyítására tegyétek a hangsúlyt, hanem a szeretet-
ben való növekedésre. 

Ehhez hozzájárulhat a testi betegségeknek, így a genetikai betegségek-
nek mondott betegségek gyógyulása is, de ezek a karmikus betegségek köz-
vetlenül nem gyógyíthatók, csak közvetve. Vagyis úgy, hogy azok, akik vál-
lalják a karmikus betegségeikkel együtt élve azt, amit feladatként el kell vé-
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gezniük naponta, remélhetik, hogy leoldódnak róluk ezek az általuk már szü-
letésük előtt felvállalt „adósságtörlesztések”.

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

3151.
Kérdező:  NEM ELLENTMONDÁS A FELTÁMADÁS ÉS REINKRNÁ-
CIÓ?

1. Mit jelent az, hogy feltámadunk, ha van reinkarnáció?
2. Segíts önkicsinylésem legyőzésében?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Először a feltámadásról szólok pár szót, utána a reinkarnációról. A 

kettő nem ellentétben, hanem szorosan kapcsolatban van  egymással. 
Amikor valaki alszik, olyankor nem tud arról, hogy milyen az, mikor ő 

ébren van. Nem, mert nem is tudja, hogy alszik. De ha felébredt, akkor visz-
szaemlékezhet álmaira. Bizonyos értelemben így vagytok a halál utáni és a 
halálon inneni élettel is. 

A halálon inneni élet a halál utáni élethez mérten olyan, mint az alvó 
állapot az ébrenléthez viszonyítva. A halál utáni élet egy igazi ébredés ahhoz 
képest, amit a Földön ébrenlétben éltek. A földi élet csupán „alvás” a halál 
utáni élethez képeset. Ezért, amint az álomban, úgy a földi ébrenlétben sem 
tudtok „visszaemlékezni” igazi ébrenlétetekre, tehát a földi halál utáni élete-
tekre. Míg a halál után nagyon is világos lesz előttetek előző földi életetek!

Természetesen van egy óriási különbség! Az alvás állapotában nincs 
erkölcsi felelősség, míg éber állapotban van! Tehát az éber állapot erkölcsi 
értelemben közelebb áll, sőt, azonos a halál utáni élet állapotával! Csupán 
LÁTÁS- különbség van a kettő között! A Földön hitben lát az, aki él, a földi 
élet után pedig színről színre.

A feltámadás mindenkiben már a földi életében elkezdődik akkor, ami-
kor újjászületik saját testében! E feltámadás addig, amíg valaki ilyen állapot-
ban a Földön él, csupán hitben tudatos benne. Ezt hívjátok üdvbizonyosság-
nak. A földi halál után pedig színről színre, véglegesült módon éli meg a sa-
ját föltámadását az újjászületett.

Akik a Földön saját testükben nem élték meg az újjászületésüket, azok 
a haláluk után újra kapnak lehetőséget, hogy - pluszszenvedést felvállalva - 
az újjászületés reményében újra megszülessenek a Földön. Azért kell plusz-
szenvedést is vállalniuk, mert vétkeik mellé többletként rágja lelküket előző 
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életüknek éppen az a mulasztása, ami miatt nem születtek újjá a Földön, s 
ami miatt nem találhatják meg helyüket a mennyek országában (János 3;3). 

Az újraszületést Isten részéről fel lehet fogni kegynek, de annak részé-
ről, aki kénytelen újraszületni, feltétlenül többlet-szenvedést jelent az előző 
életeihez viszonyítva. Bizony igaz, hogy a szeretetnek igazságban, az igaz-
ságnak pedig szeretetben kell megnyilvánulnia!

Az újjászületettek tehát boldogító feltámadásuk véglegesülését élhetik 
meg földi haláluk után. (Ezt ne keverjétek össze a világvégével!)

2. Amint apostolaim figyelmét arra hívtam fel, hogy ne az általuk meg-
tapasztalt csodáknak örüljenek, hanem annak, hogy be van írva a nevük a 
mennyben (Lukács 10;20), úgy neked is azt mondom, hogy ne az legyen örö-
möd forrása, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Egyetlenem 
vagy! Senkit a világon nem szeretek úgy, mint téged. Ezért van csak EGY 
belőled, és nem is lesz belőled kettő soha. Soha nem fogok senkit úgy szeret-
ni, mint téged!

Ha ez az önértékelésed gyökere, akkor olyan szőlővessző vagy, aki a 
tőkéhez tartozás miatt örül, tehát tudja, hogyha önmagának örül, akkor Ne-
kem örül, és ha önmagát ócsárolja, kicsinyíti, akkor Engem, Jézust, a szőlő-
tőkét ócsárolja, kicsinyíti.

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

3152.
Kérdező: EGY KÖRRŐL ÉS MAGAMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Egy kör megszervezéséről kérdezem a HANG-ot.
2. Álmaimról, benső élményeimről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Akár álomban, akár ébrenlétben dönt valaki úgy, hogy jót akar tenni, 

az mindig remélheti azt, hogy áldásom kíséri döntését.
Egyetlen szellemi lény sem magányos sziget. Ezért a szeretetnek min-

dig készen kell lenni arra, hogy formát, keretet adjon annak a kiáradásának, 
ami a lényegéhez tartozik. Mert a szeretet nem más, mint a szívjóság kiára-
dása, a jóság megtestesülése. Az ehhez szükséges formát lehet szervezésnek 
nevezni. Csak arra kell ügyelni, hogy ne a forma legyen a lényeg, hanem a 
tartalom! Erre kell a hangsúlyt helyezni!

Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért általában az intézményesült 
szeretetet el szokta torzítani az a keretet, amely a formát adja számára. Ennek 
kivédésére nagyon kellene vigyáznotok minden szerveződésnél, minden in-
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tézményesülésnél! Egy szerveződés, egy keret akkor helyes, ha a tartalomhoz 
képes igazodni, és nem akkor, ha a tartalmat akarja önmagához igazítani!

Álmaid, benső élményeid nagyszerű eszközök lehetnek arra, hogy erő-
södjön benned az Irántam való bizalom, s növekedni tudj hitben és szeretet-
ben, de ezek veszélyt is hordoznak magukban, ha nem teszel nagy hangsúlyt 
az evangéliumaim tanulmányozására, az Általam felkért gondolkodás-átala-
kításra (Márk 1;15). Angyalaim, ha fontosnak tartják, meg fogják adni azokat 
az eligazításokat álmodban is, ébrenlétben, lelki élményekben is, amelyekre 
szükséged van ahhoz, hogy azon az úton maradj, amellyel Én, Jézus, azono-
sítottam Magamat (János 14;6).

Nagy lehetőség számotokra az, hogy kapcsolatban állhattok angyalaim-
mal is. Nekik is van lehetőség arra, hogy növekedjenek Bennem, s erre nagy-
szerű eszköz számukra az, ha segítségüket kéritek!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3153.
Kérdező: GYAKRAN VAGYOK SZOMORÚ

1. Hogyan növelhető a hit?
2. Sokszor szomorú a lelkem.
3. Játszik velem a Megtévesztő?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Aki úgy tesz, mintha hinne, az megtapasztalja, hogy a hit is, mint 

minden képesség, gyakorlás útján növekszik. Nem megjátszása ez egy nem 
létező valóságnak, hanem ez a hitnek a gyakorlótere. Minden lelki érték e 
gyakorlótéren növelhető. Aki úgy tesz, mintha hinne, remélne, szeretne, az 
növekszik a hitben, reményben, szeretetben. Aki ennek ellenkezőjére állítja 
be törekvési irányát, az ezekben a lelki értékekben szegényedni fog.

2. A bűn után a legnagyobb rossz a szomorúság. Mindent el kell követ-
ned, hogy ezt te ne okozd magadnak. De azt nem tudod kikerülni, hogy má-
sok téged meg ne szomorítsanak. Én, Jézus, sem tudtam ezt kikerülni. Arra 
viszont  törekedned  kell,  hogy a  szomorúság,  amelyet  mások  viselkedése 
okoz neked, ne vegye el kedvedet attól, hogy bízz a segítő szeretet minden-
ható erejében.

3. A nagy Megtévesztő játéka abból ismerhető fel, hogy mialatt szép 
reményekkel kecsegtet,  elrabolja vagy csökkenti  erődet arra, hogy a jelent 
megszenteld. Ha olyan tervek merülnek fel benned, amelyek a jelenben erő-
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sítenek és serkentenek nagyobb szeretetre, akkor ezek a Szentlélektől kapott 
indítások benned. De a jelen megszentelésénél fontosabb nincs a világon!

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

3154.
Kérdező: ERŐSÍTÉST KÉREK!

Pár bíztató szót kérek!
HANG: "Drága Gyermekem!

Ha valóban elhiszed, hogy boldogító módon él benned az Isten, akkor 
tudod, hogy nem kell mást csinálod, csak el kell kezdened párbeszédimával 
Hozzám fordulni. 

Aki hisz Istenben, annak mindig van lehetősége arra, hogy olyan gon-
dolatokat tudjon megfogalmazni, amelyek építenek, buzdítanak és vigasztal-
nak. Az ilyen gondoldatoknak mindig a Szentlélek a forrása.

Az élő hit az éppen azt jelenti, hogy mindig kinyitható belülről az az 
ablak, amelyen át Én, Jézus, mint a világ Világossága, be tudok áradni lel-
kedbe, szellemedbe, érzelemvilágodba!

Amikor azt mondom, hogy benned élek, akkor ez számodra azt jelenti, 
hogy nemcsak benned élek, hanem érted élek benned, mint a te világod Vilá-
gossága!

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

3155. 
Kérdező: FÁRADT VAGYOK IDEGILEG

1. Idegi alapon vagyok beteg. Mit tegyek?
2. Szeretnék lefogyni!
3. Hogyan tudnék megtérni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szinte minden ideg-probléma alázat-probléma. Az alázat nem más, 

mint a lélek hazatalálásának véglegesült állapota. Az az alázatos, aki nem he-
lyén akar lenni, hanem azt éli meg, hogy a helyén VAN! Minden szellemi 
lény akkor éli meg azt, hogy a helyén van, tehát azt, hogy visszaölelte Istenét, 
amikor egyre jobban tud örülni annak, hogy múlt már nincs, jövő még nincs, 
és jelen sincs olyan értelemben, hogy az gondot okozhatna, mert van GOND-
VISELŐJE! Ez az igazi gyermeki lelkület!  Ezt  kell  megcéloznod (Lukács 
18;17)!
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2. A különböző jó tanácsok mellett  vannak olyan orvosi  javaslatok, 
amelyek nagyszerű gyakorlati útmutatást tudnak nyújtani, hogy egészséged 
károsodása nélkül faragni tudd testi súlyodat.

Önfegyelem nélkül nem lehet tartós semmi elhatározás. Ahhoz pedig, 
hogy elhatározásod tartós tudjon maradni, lelki motivációk szükségesek. Na-
gyon tisztán magad elé kell állítanod olyan lelki, tehát örök értékeket, ame-
lyek hatására érdemesnek látod azt az erőbedobást, amely szükséges ahhoz, 
hogy fogyni tudj. 

Ilyen örök érték minden olyan szolgáló szeretet vállalása, amely egyér-
telműen boldogsággal, benső békével fog eltölteni  téged a halálod óráján. 
Mert nyilvánvaló, hogy egyetlen ember sem születik azért, hogy egyék, ha-
nem azért eszik, hogy örökké boldogan éljen. Ez pedig komoly önmegtaga-
dások nélkül nem megy. Csak az nyeri meg az ÉLETET, aki vállalja az élet 
elvesztését (Máté 10;39)!

3. Aki valóban elfogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának, az 
megtért ember. Az tehát a megtért, aki feltételek nélkül megtér Hozzám, Jé-
zushoz! Ennek komolysága és valósága abban mutatkozik meg, hogy megté-
résétől kezdve, amit tesz, Értem teszi! Ha naponta többször is elmondod ma-
gadnak, hogy Értem teszed azt, amit teszel, akkor megtért ember vagy!

                     Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
                      ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
3156.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL MÉRLEGELNI!

1. Merre induljak tovább?
2. Hogyan biztosíthatom a megélhetésemet?
3. Csak azon, annak segítsek, aki kéri?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Pontosan erre a kérdésedre akarok válaszolni minden reggel. A reg-

geli imádságod akkor fog értéket jelenteni számodra, ha ebben megbeszéled 
Velem az elinduló napodat. Ez azért fontos, mert kérdésedre csak akkor ta-
lálsz gyakorlatilag is megvalósítható választ, ha nem a fantáziádra, hanem a 
Velem való megbeszélésre bízod azt, hogy itt és most mi a teendőd.

2. Amikor az ég madarairól, a mezők virágairól beszéltem nektek, ak-
kor azokat neked is mondtam (Máté 6;26)!

Mindenkinek döntenie kell: vagy ő maga akarja biztosítani a maga szá-
mára a megélhetést, vagy azt akarja, hogy az Én Atyám biztosítsa azt neki. 
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Ha az első mellett dönt valaki, akkor Én, Jézus, nem tudok beleszólni az éle-
tébe, mert úgy döntött, hogy saját magának lesz a gondviselője. Ha a máso-
dik mellett döntött, akkor meg fogja tapasztalni azt, hogy Isten az övéi szá-
mára a körülményeknek is az Istene. Igen, mert Istent bizton lehet GONDVI-
SELŐ Istennek is nevezni!

3. Csak azokon lehet segíteni, akik a segítséget elfogadják. Aki kéri, az 
ezzel a kérésével azt nyilvánítja ki, hogy igényli segítségedet. Ha valaki nem 
kéri, annak is fel lehet ajánlani, de segítséget ráerőszakolni senkire nem ér-
demes. Nem, mert azok, akik nem szenvedik meg rászorultságukat - ez szin-
te kizárólag a szellemi, lelki rászorultságra vonatkozik -, nem juthatnak el az 
alázatnak arra a fokára, amely szükséges a lélekben történő fejlődésükhöz.

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

3157.  
Kérdező: KÜLÖNLEGES NÉP AZ ÉN NÉPEM?

1. A magyarság kiválasztottja a Gondviselésnek?
2. Milyen módon segíthetek népemnek?
3. Miért érzem betegnek magamat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A zsidóság az Isten választott népe! E népnek, mint népnek, génjei-

be írta Isten azt a küldetéstudatot, amely Bennem, Jézusban, testet öltött. Ez 
a nép, mint nép, ha akarná, a legjobban tudna megérteni Engem, Jézust. Mi-
vel az erkölcsi rendben minden rossz egy elrontott jó, ezért ennek a küldetés-
tudatnak „elrontása”, a múltban csakúgy, mint a jelenben, istengyilkosságba 
torkol, az ezzel járó, az erre a népre zúduló szenvedéssel együtt.

Miután ennek a népnek a küldetéstudata Bennem, Jézusban, testet öl-
tött, ettől kezdve már nem nép, hanem az egyes emberek azok, akik Engem 
befogadva e küldetéstudatot tovább viszik az emberi történelem végezetéig. 

Nincs tehát több választott nép, és nem is lesz soha többé egyetlen nép 
sem választott nép! Nincs, mert mióta bennetek élhetek, értelmét vesztette a 
történelemformálás, mint az erkölcsi értékek továbbadásának eszköze. 

Erkölcsi nevelésről, csak mint erkölcsi önnevelésről beszélhettek, mió-
ta Én, Jézus, megjelentem közöttetek. A lényeget tekintve előtte sem volt ez 
másképpen, de Előttem a legyőzhetetlen tudatlanság mentette azokat, akik jó 
szándékúak voltak. Ma már, pontosan Miattam, legyőzhetetlen tudatlanságra 
nem lehet oly könnyen hivatkozni!

3297.



2. Azt ajánlom tehát, hogy energiáid nagy részét ne a magyarságod tu-
datának növelésére fordítsd, mert bármennyire is  szeretem, bármennyire is 
szereted ezt a népet, elmúlik! Arra törekedj, hogy  istengyermekségednek, a 
Velem, Jézussal - mint a szőlővessző a szőlőtőkével -, benső egységet, azo-
nosságot hordozó életednek tudatos felvállalására tedd a hangsúlyt!

3. Mindenki, tehát te is betegként születtél, hogy egyre egészségesebb 
légy. Gyarlónak születtél, hogy egyre tökéletesebb légy.

A gyakorlatban akkor jársz el a leghelyesebben, ha nem arra teszed a 
hangsúlyt, hogy beteg vagy, és milyen szinten vagy beteg,  hanem arra, hogy 
az egészségednek azt a szintjét, amellyel rendelkezel, arra használd, amire az 
előző pontban a szőlőtőke-szőlővessző hasonlattal felhívtam a figyelmedet.

Szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3158.
Kérdező: MIT TEGYEK FIAMÉRT?

1. Fiam meggyógyul-e?
2. Mi a feladata?
3. Miben tudok segíteni neki? Átvállalhatom a betegségét?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden betegségből meg lehet gyógyulni. Az általad említett karmi-

kus betegség, mint  minden karmikus  betegség,  elsősorban nem azért  van, 
hogy ne legyen, hanem azért, hogy együtt éljen vele az, együtt éljenek vele 
azok, akit, akiket érint. Ebben az együttélésben juthattok el oda, hogy már - 
mint lefizetett adósság - leoldódik, megszűnik, mert elérte célját. Ebben az 
együttélésben benne van az, hogy fel/kihasználjátok az adott gyógyítási lehe-
tőségeket is, de nincs bennetek az aggodalom, hogy vajon meg fog-e gyó-
gyulni a beteg. Nincs, mert nem ez a lényeg, hanem az együttélés e betegség-
gel.

2. Az ő feladata sem lehet más, mint az, hogy felvállalja a saját értelmi 
és érzelmi szintjén azt, amit neked is fel kell vállalnod a saját értelmi és ér-
zelmi szinteden.

3. Mert a te feladatod is az, hogy a magad számára is karmikus felada-
tot láss benne! Neked is törlesztened kell egy olyan adósságot, amelyet azzal 
gyűjtöttél  be, hogy nem voltál  elég együtt érző előző életedben másokkal, 
akik ahhoz hasonló keresztet cipeltek, mint jelenleg te.

Szó sem lehet arról, hogy olyasmit vállalj magadra, amit nem te kaptál! 
Neked nem gyermekedért kell élned, hanem helyes módon önmagadért, tehát 
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Értem! Aki Értem él,  az  megérti  azt,  hogy az önszeretet  CSÚCSÉRTÉK! 
„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”!

Tévedsz, ha azt hiszed, hogy gyermeked a te birtokod! Nem! A te gyer-
meked az Én gyermekem! Te egy rövid időre kaptál olyan szerepet, amely-
ben e gyermek által rendezni tudod karmikus adósságodat. De gyermekedet 
nem te választottad, csupán vállaltad, és ez óriási különbség! Ha nem vállal-
tad volna, ő akkor is lenne, csak akkor nem te lennél az anyja, s neked más-
képpen kellene törlesztened erkölcsi adósságodat! Én, Jézus,  is lennék, ha 
anyám nem vállalt volna Engem, de akkor nem Mária lenne az anyám! Ez a 
gondolat is benne volt azokban a szavaimban, amelyeket Márk 3;33-ban ol-
vashatsz.

Nagyon szeretlek téged is, gyermekedet is! Megáldalak a 
BIZALOM és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
3159.
Kérdező: SZERETNÉK JOBBAN „LÁTNI”, „HALLANI”!

1. Férjem halála próbatétel számunkra?
2. Még nem hallom jól az Atyát.
3. Fiam valóban „kiválasztott”?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Próbatétel és nem büntetés az, amikor olyan fájdalom ér benneteket, 

amelyről nem tehettek. Ha valaki önmagának okoz fájdalmat, az sem Isten 
büntetése! Az Atya szeret benneteket! Én, Jézus,  amíg emberként éltem a 
Földön, szinte állandóan azt mondtam és azt tettem, ami az irántatok érzett 
szeretetemet igazolta. Kettőnk Lelke pedig az az állandóan forrásozó SZE-
RETETFORRÁS, aki mindkettőnket ÉLTET! Hogy is mondhatnátok, hogy 
büntet az Isten!?

Férjed életének boldogító gyümölcse az, ha azt akarjátok, hogy büszke 
legyen rátok!

2. Lelkiismereted hangja az Isten hangja! Nem is kell arra várnod, hogy 
másképpen halld az Isten hangját! Ha engeded, hogy olyan gondolatok for-
málódjanak meg benned, amelyek téged építenek, buzdítanak, vígasztalnak, 
akkor biztos lehetsz abban, hogy ezek a benned boldogító módon élő, téged 
mindig boldogítani akaró Lélektől jönnek! Amikor Atyámmal beszélsz, ak-
kor lelked fénylik, és felragyog benned az a tiszta Láng, amely világít, mele-
gít, és soha nem éget, nem kormoz! Illetve megszünteti benned a sötétséget, 
és csak azt perzseli fel benned, ami nem te vagy!
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3. A rendkívüliségekre soha nem szabad hangsúlyt tenni! A boldogság 
minden embernek, legyen az gyermek vagy felnőtt,  természetes létállapota! 
Tehát a benső béke az, ami a Földön elérhető legnagyobb boldogság. 

Azok a  „rendkívüliségek”, amelyek nem tudnak belesimulni a termé-
szet rendjébe, nem tartoznak benső békétek lényegéhez! 

Senkit sem az minősít, hogy milyen  adottságokat kapott Istentől, ha-
nem az, hogy hogyan növekszik benne a szeretet, hogyan növekszik ő a sze-
retetben! Vagyis a nemártás, a megbocsátás, a szolgáló, segítő szeretés szent-
háromsága hogyan él benne. Ez, és csak ez a lényeg!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3160.
Kérdező: ISTEN ÉS EMBER SZABADSÁGÁRÓL

1. Isten és az ember szabad akarata hogyan működik együtt?
2. Isten egymásnak rendelt minket a férjemmel?
3. Meddig terjed Isten türelme?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te a VAN-NINCS problémára keresed a választ. Amit Isten akar, az 

van. Amit nem akar, az nincs. Istennél tehát a formai (választási) és tartalmi 
(létezési) szabadság egybeesik. Emberre vetítve az isteni szándékot, már nem 
csupán a létezés szintjén keresi a választ a gondolkodó ember, hanem erköl-
csi szinten, tehát azon a szinten, amelyen eldől minden szellemi lénynek a 
boldogsága, illetve boldogtalansága. Lényegében tehát most erről van szó.

A szellemi teremtményeknél csak formai szabadságról lehet beszélni, 
mivel ők képtelenek a maguk számára valódi Istent teremteni, míg az Isten 
képes a Maga számára, képére, szellemi lényeket teremteni.

Amikor tehát a szellemi lények szabadságáról beszéltek, akkor tudno-
tok kell, hogy minden teremtett szellemi lény képes akarni, valósnak vélni 
azt, ami Isten szándéka, akarata szerint NINCS! Ez a boldogtalanság, amely 
mindig valamiképpen bódultság is, tehát az értelem józan használata helyett 
átveszi az irányítást az igaz Isten leváltását megkísérelő pillanatnyi önzésre 
hallgató vágy. Ez azt jelenti, hogy mielőtt egy szellemi lény véglegesülne az-
zal, amire, AKIRE teremtődött, lehetősége van arra, hogy lemondjon erről.

Sokan úgy gondoljátok, hogy a boldoggá válás az lemondással jár. En-
nek éppen az ellenkezője az igaz!  A boldogtalanság az igazi  lemondások 
útja, mert a boldogtalanságban élő ember szinte állapotszerűen mond le arról, 
amire teremtődött: Istenről, szeretetről, benső békéről. 
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Minden ember, minden teremtett szellemi lény természetes létállapota 
a boldogság, vagyis az igazi JÓVAL soha véget nem érően történő azonosu-
lás. A  boldogtalanság éppen abból adódik, hogy valaki erről LEMOND egy 
olyan vágya kedvéért, amelyről maga is tudja, hogy mulandó! 

Ezért nincs örökké tartó elkárhozás! Nincs, mert a szellemi lények ter-
mészetellenes állapota, az ezzel  együtt járó, önmagukon megtapasztalt szen-
vedések miatt,  a szellemi lények által örökké nem tartható fenn. Márpedig 
ezt az állapotot csak ők tudják fenntartani!

Örök  boldogtalanság  tehát  nem  létezhet  mindaddig,  amíg  létezik  a 
mindenkit örökké boldogítani akaró Isten! Ha Isten lemondana az elkárho-
zottakat is boldogítani akaró szándékáról, akkor változás, hasadás támadna 
Benne, meghasonlana Önmagával. Ha egy szellemi lénynek végleg és meg-
másíthatatlanul tudomásul kellene vennie, hogy Isten sem boldogíthatja, hol-
ott arra teremtette, akkor állapotszerűen kellene olyan istenkáromlást megél-
nie, amelynek ellenkezőjét az üdvözült lelkek boldog léte állandóan cáfol, s e 
cáfolat mindig ott áll az elkárhozottak tudatában, mindig tudnak az üdvözül-
tekről! 

Igen, mert a Napnál is világosabb a szellemi dimenziókban, hogy min-
denki csak Isten által boldog, és Isten által valóban és örökké mindenki bol-
dog lehet! 

Igaz, hogy a Földön gyakran könnyebb lemondani a JÓRÓL, mint ra-
gaszkodni hozzá, és könnyebb ragaszkodni a mulandóhoz, mint tudomásul 
venni annak bódító hatását. Ezért mondhattam Én, Jézus, hogy aki Utánam 
akar jönni, az tagadja meg önmagát (Máté 16;24)! De ez az önmegtagadás 
nem a lemondást célozza meg, hanem a JÓHOZ történő ragaszkodást! Ez azt 
jelenti, hogy minden áron, még a földi életed árán is, ragaszkodnod kell ah-
hoz, ami boldogít, és nem szabad ragaszkodnod ahhoz, amiről magad is tu-
dod, hogy előbb-utóbb megtapasztalhatóan boldogtalanít.

2.  Isten  mindenkit  Önmagára  teremtett!  A duál-elmélet  gyökere  az, 
hogy az  ember  alatti  világban megtapasztalható  polaritásokat  rávetítitek  a 
szellemvilágra is. A szellemvilágban mindenkit egyedül az a Szeretet boldo-
gít, aki az Isten. Ez a SZERETET irányotokban lehet közvetlen (színről szín-
re látás) és lehet közvetett (az égi lényekkel való közvetlen kapcsolat). Ennek 
értelmét és tartalmát fejeztem ki Máté 22; 29-30-ban.

3. Isten türelme végtelen! Isten tulajdonságai azonosak a lényegével! 
Csak a teremtményekről mondható az el, hogy ők vannak, és valamilyenek. 
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Istenről csak az mondható el, hogy Isten mindig amilyen, úgy, azáltal van! 
Ezért nem lehet benne változás. Nem, mert nem tud nem lenni!

Szeretlek, és megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3161.
Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!

1. Megtörténhet-e újjászületésem ebben az életemben?
2. Álmaimmal foglalkozzam-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Újjászületésed sohasem múlik az Istenen! Istennek leghőbb vágya 

az, hogy szellemi teremtényei, gyermekei, boldogok legyenek, vagyis felis-
merjék magukban Isten boldogító jelenlétét! 

Ehhez a felismeréshez nem kell semmi rendkívüli  feladatot vállalnia 
senkinek, csak annyit,  hogy Engem, Jézust,  ne csak szavakkal, hanem egy 
végleges elhatározással fogadjatok be magatokba. 

Ez akkor történik, amikor ti akarjátok, és úgy történik, hogy erőforrás-
nak fogadtok be magatokba. Ennek komolyságát azzal igazoljátok, hogy En-
gem, a bennetek működni akaró jelenlétemet, erőforrásnak használtok a to-
vábbi életetek szabadságharcaihoz (2Kor 3;17)!

Válassz magadnak egy napot, amelyen rendre meg fogod ünnepelni azt 
a döntésedet, amely által  elfogadtál  Engem, Jézust,  Uradnak, Megszabadí-
tódnak.

2. Álmaid jelrendszerén belül különböző szellemektől kaphatsz külön-
böző hatásokat. Minden olyan álom, amely nem jár együtt benső békével, 
nyugalommal, arra szólít fel, hogy kérd angyalaim segítségét, mert ők akkor 
is tudnak segíteni, ha már útban van feléd valami lehangoló esemény. De 
ilyenkor csak akkor tudnak segíteni, ha erre kéred őket. Ha nem tudnának se-
gíteni, akkor nem jelezték volna neked előre a bajt. Viszont, ha te nem kéred 
őket, akkor hiába jelezték azt, amit jeleztek. Érdemes hát figyelni álmaitokra!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

3162.
Kérdező: KEVÉS AZ ÖNBIZALMAM

1. Szeretnék energiaátadó lenni!
2. Szeretném, ha büszkék lennének rám az égiek!
3. Nem nagyon hiszek önmagamban.

HANG: "Drága Gyermekem!

3302.



1. Te mindenkor energiaátadó vagy! Erkölcsi szinten mindenkit a szán-
déka  teszi  azzá,  ami.  A gyakorlatban  nincs  erkölcsileg közömbös  emberi 
megnyilvánulás! Amiért teszel valamit, az minősít téged! E téren csupán az 
intenzitásban vagytok egymástól különbözők.

Nekem is kívánságom az, hogy egyre intenzívebben áradjon belőled az 
a gyógyító energia, amely lelkileg-testileg segíteni képes másokat Isten felé. 
De a hangsúly a lélek gyógyulásán kell hogy legyen. Mert mit használ, ha va-
laki az egész világot megnyeri is, de lelke kárát vallja? Mit adhat az ember 
cserébe a  lelkéért (Máté 16;26)?

Te felsorolsz neveket.  Akiket megnevezel,  azok semmivel sincsenek 
fölötted! A Szentlélek, aki nem személyválogató, de szerepeket kiosztó, az 
adott  szerep mellé  felelősségvállalást  is  követel.  Pontosan ezért  nem sze-
mélyválogató! A „követel” rovat mindig arányos azzal,  amit  valaki kapott 
(Lukács 12,48)!

A hangsúlyt tehát ne arra tedd, hogy valamit kapj, hanem arra, hogy 
egyre jobban add magad Nekem, Jézusodnak!

2. Kérésed úgy is fogalmazhattad volna, hogy szeretnéd, ha egyre job-
ban örülnének neked az égiek. Minden égi lénynek ez a vágya veled kapcso-
latban! Egy egész Mennyország dolgozik azon, megtesz mindent azért, hogy 
e  Mennyország  benned  egyre  jobban  kiteljesedjék!  Magatartásodban  a 
SZÁNDÉKOD tisztasága és a CÉL egyértelműsége a mérce. E kettőt nagyon 
kell gondoznod, hogy büszke legyen rád az ÉG!

3. Azért nem hiszel magadban, mert nem hiszed mélyen el azt a megje-
lenési formámat, amit kegyelmi módon történő megjelenésnek szoktatok ne-
vezni. 

Igazán és valóságosan benned élek kegyelmi módon! (János 14;23). Ez 
a megjelenési formám nem kevésbé reális annál, ahogy kétezer évvel ezelőtt 
közöttetek éltem. Csinálj  úgy, mintha ezt  elhinnéd, és akkor egyre jobban 
fogsz hinni önmagadban, mert a kegyelmi rendben EGYEK vagyunk! A te 
lelked Lelke és az Én lelkem Lelke ugyanaz a Szentlélek! Így vagy te szőlő-
vessző azon a szőlőtőkén, amely Én, Jézus, vagyok (János 15;5).

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

3163.
Kérdező: MEDDIG TART A FELELŐSSÉGEM?

1. Bátyámmal, anyámmal kapcsolatban van-e felelősségem?
2. Meddig felelek gyermekemért?
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3. Fogok-e találkozni újraszületésemkor anyámmal?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Semmiféle felelősség nem terhel sem bátyáddal, sem anyáddal kap-
csolatban. Ha bátyád téged okol valamiért, az az ő ügye. Neked tudnod kell, 
hogy saját szabadságkörödön belül kell érezned - és csak önmagadért - a fe-
lelősséget, mert az istenszeretőnek mindig minden a javára válik, és az Istent 
nem szeretővel az Isten sem tud csinálni semmit!

Akkor teszed a legjobban bátyáddal kapcsolatban, ha nem keresed tár-
saságát. Ez nem szeretetlenség, hanem okosság!

Édesanyáddal kapcsolatban is akkor teszed vele a legjobbat, ha hiszel 
abban, hogy örök boldogsága nem rajtad, hanem őrajta múlik! Amit te te-
hetsz, az az érte mondott imádság. Ez azért is fontos, mert téged is gazdagít! 
Nincs az önszeretetnél fontosabb! Az önszeretet ellentéte az önzésnek. Az 
önszeretet lényege a másért élés, míg az önzés lényege a mások kihasználása.

2. Gyermekedért is csak annyiban felelsz, amennyiben a te szabadság-
köröd ezt megmutatja! Minden felnőtt, érett ember rá tud látni, érezni arra, 
hogy a vele együtt élő mikor válik nagykorúvá. Ahogy nő valaki, úgy nő az a 
szabadságköre, amelyen belül felelősséget kell éreznie önmagáért.

3. Ugyanaz a kapcsolat nem jön létre mégegyszer senkinek életei folya-
mán. Mivel minden újraszületés bizonyos szeretetlenség miatt jön létre, ezért 
nem úgy van, mint egy bukott ember pótvizsgázásakor. Nem kapja meg sen-
ki ugyanazt a „tételt” újra. Mindig más „tételt” kap. Ez áll nemcsak az embe-
ri kapcsolatokra, hanem a munkahelyekre is. Isten nem „kísérletezik” az em-
berrel, hanem különböző lehetőségeket kínál fel mindaddig, amíg különböző 
szenvedések rá nem segítik a lelket arra, hogy önzését elhagyva a másért élés 
szolgálatába álljon.

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

3164.
Kérdező: A SZEREPEK MULANDÓK! 

1. Mi okozza klubunk széthullását?
2. Hogyan enyhíthetnék egy nagyon szenvedő ember fájdalmán?
3. Néha nem őszinték az érzéseim.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Embereknek, csoportoknak, egyaránt van olyan Istentől kapott szere-

pük, amely szerep felett az idő egyszer lejár. A szülői szerep is ilyen, a szer-
zetesi szerep is ilyen, bizonyos klubok, csoportosulások is ilyen szerepet hor-
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doznak. Ha ezek, szerepük lejártával nem nyitottak a megújulásra, akkor be-
merevülnek, s létük abban merül ki, hogy tagjai a faj- és önfenntartás ösztö-
nét igyekeznek életben tartani ezekben mindaddig, amíg végül már erre is 
képtelenné válnak. A csupán faj- és önfenntartás ösztönének ápolása egyé-
nekben és csoportosulásokban egyaránt  csak bódítani képes. Ezek önmaguk-
ban képtelenek már bárkit is boldogítani!

Vannak olyan tartalmak, amelyek felett soha nem jár el az idő. Ilyen 
tartalmak mindazok, amelyek Engem, Jézust, mint UTAT vállalnak fel. Ahol 
azért jönnek össze a tagok, hogy a hangsúlyt a gondolkodás-átalakításra te-
gyék, tehát a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és 
a szolgáló szeretés megvalósítására és tanulására, tanítására,  ott  soha nem 
kell tartani attól, hogy a csoport szétesik! Ezeket a tartalmakat a Szentlélek 
hozta létre Bennem, mint emberben, és tartja fenn mindazokban, akik enge-
dik, hogy bennük élhessek.

Ha csak ketten-hárman azzal a szándékkal jöttök össze, hogy e tartal-
makat tanuljátok élni, akkor Én, Jézus, feltétlenül jelen vagyok, éspedig ter-
mékenyítő módon vagyok jelen köztetek.

Tehát ne személyek miatt, hanem az előbb említett tartalom miatt, és 
csak e tartalom miatt légy hűséges, kitartó testvéreid mellett. Személyek, klu-
bok cserélődhetnek, de Én, mint ÚT, az idők végezetéig általatok, veletek és 
bennetek maradok mindaddig, amíg ti Általam, Velem és Bennem akarjátok 
elfogadni és továbbadni a szeretetnek azt az új parancsát, amelyet meghagy-
tam nektek (János 13;34).

2. Minden ember azért születik a Földre, hogy szenvedések által tanú-
ságot tegyen arról a szeretetről, amely csak a mennyek országában létezik ál-
dozatok nélkül.

A szenvedés  önmagában nem jó.  De mint  eszköz,  nagyon alkalmas 
arra, hogy ne tudjátok összekeverni a Földet a mennyek országával. A földi 
élet nem azáltal lesz szép, hogy megszűnik rajta a szenvedés, hanem azáltal, 
hogy erősödni képes rajta a remény által az a szeretet, amely a lélek igazi ott-
hona.

Gyökeres megoldást szenvedésére mindenki csak Nálam, Jézusnál, ta-
lál. Tüneti kezelést lehet elérni különböző bódító fájdalomcsillapítók segítsé-
gével.  Természetesen  jó,  ha a remény erősödését  hangsúlyozva,  tehát  azt, 
hogy már itt és most is Én, Jézus, vagyok a megoldás, a tüneti kezelést is al-
kalmazhatja bárki, hogy fájdalma csillapodjék. A kereszten Én is megízlel-
tem az ecetes epével kevert szivacsot, de nem adtam át magam a bódulatnak.
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Azért  tartom fontosnak hangsúlyozni  a  remény erősítését,  ha  valaki 
szenved, mert ha nem erre teszitek a hangsúlyt, akkor elmarad bizonyos kar-
mikus adósságok törlesztése, s úgy jár az illető, mint az, aki éppen azt kap-
csolta ki földi életéből, amiért jött! Ha a lélek kész, de a test gyenge, az nem 
baj. De ha a test kész, vagyis nem szenved, de a lélek gyenge, az baj!

3. Az értelem, akarat, érzelem szinte mindig magában hordja a diszhar-
mónia csíráját. Ez a csíra egész földi életetek folyamán irtandó, de soha ki 
nem írtható. Gyökere annyira belerágta magát a testbe, hogy csak a test „le-
vetése” után remélhető a lélek zavartalan harmóniája. Amíg a Földön éltek, 
addig testi önmegtagadások által segíthetitek elő az értelem, akarat, érzelem 
harmóniáját. A Földön senki számára sincs önmegtagadás nélkül harmónia! 
A misztikus élet mindig egyben aszkétikus élet is!

Megáldalak a LELEMÉNYESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3165.
Kérdező: MEGSZENTELNI, MEGSZENTELŐDNI

1. Megszentelni vagy megszentelődni jöttem a Földre?
2. A sugallat és a szeretet, amit átadok, Tőled jön?
3. Kik húznak vissza, mikor Hozzád akarom emelni lelkemet? 

HANG: "Kedves Barátom!
1. Csupán hangsúlytevésről lehet szó, amikor különválasztod a meg-

szentelést és a megszentelődést. Te azáltal szentelődsz meg, hogy másokat 
igyekszel megszentelni.

Megszentelni másokat annyit jelent, hogy elsősorban önmagadban, az-
tán  másokban is, Engem, Jézust, tudatosítasz. Én, Jézus, minden rászoruló-
val azonosítottam Magam (Máté 25;40). Csak az szentelődik meg, csak az 
mondhatja magáról, hogy Atyám áldottja, aki a másikra figyelő és másokat 
szolgáló szeretet útját járja. Tedd ezt, és élni fogsz!

2. Mindaz, ami épít, buzdít, vígasztal, az Tőlem van. Ezek lehetnek ár-
nyaltabbak, erősebbek, de csak ezek azok, amikről bizonyos lehetsz,  hogy 
sem te, sem az ősellenség ezeknek nem lehet forrása.

3. „Kívülről” nem lehet senkit „lehúzni, elhúzni” Tőlem. Minden ben-
ned lévő erőnek „irányát” te adod meg! Óvakodj attól,  hogy rajtad kívüli 
okokban akard  megtalálni  saját  gyarlóságod gyökerét!  Senkinek sem szól 
mások szívének bőségéből a saját szája (Lukács 6,45). Én senkit nem enge-
dek erején felüli kísértésbe esni! Se jobb, se rosszabb nem lehet senki mások 
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által. Mindenki csak azáltal lesz jobb, ha befogad Engem, Jézust, és azáltal 
lesz rosszabb, ha ezt elmulasztja.

Mindenkinek, mindennap döntenie kell! Ha nem dönt, akkor mulasz-
tással vétkezik, ha dönt, akkor a CÉL, amely mellett döntött, fogja őt minősí-
teni!

Aki magában legyőzte önzéseit, szeretetlenségeit, az elvben legyőzte a 
világot! Győzelmed gyümölcsét elsősorban önmagadban kell érezned, s az-
tán környezetednek is tanúságot kell erről tenned. 

Nem az a megtért ember, aki önmagáról állítja ezt,  hanem az, akiről 
családja állítja, hogy sokkal nyugodtabb, figyelmesebb, segítőkészebb kör-
nyezete iránt, mint volt előbbre!
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
3166.
Kérdező: AMI NEM A LÉNYEG

1. Mi a karmikus életem?
2. Mikor és ki által találkoztam Jézussal?
3. Milyen az én férjem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tisztáznom kell egy fogalomzavart  benned. Mindenkinek az élete 

karmikus élet. A karma egy olyan sorsvonal, amelyen a különböző görcsök, 
gubancok számotokra megoldandó feladatok.

Saját életed nehézségeit Általam, Velem és Bennem feltétlenül képes 
vagy úgy megoldani, hogy szíved békéjét át tudd venni Tőlem. Én, Jézus, 
azért jöttem közétek, hogy az Én békém legyen a ti békétek is. EGY kell le-
gyünk ahhoz, hogy a Szentlélek legyen mindkettőnk Lelke, vagyis, hogy  az 
Én békém a te szíved békéje is legyen!

2. Gondolj bele kérdésedbe! Egy igazi műremek nem jelentheti a szem-
lélő számára azt, hogy a kerettel foglalkozzék!

3.  Amint  téged sem vagyok hajlandó kiadni  másoknak,  még médiu-
momnak sem, úgy másokat sem vagyok hajlandó kiadni sem neked, sem má-
soknak. Örülnék, ha átvennéd Tőlem, Jézustól, ezt az életszemléletet. 

Életetek  legfőbb problémái  abból  adódnak,  hogy ítéleteket  mondtok 
egymásról.  Sokkal boldogabbak tudnátok lenni,  ha azzal  törődnétek,  hogy 
hogyan tudnátok jobban keresni az Isten országát és az Ő igazságát. Ha ezt 
tennétek, akkor semmiben nem szenvednétek hiányt (Máté 6;33)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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******************************************************
3167.
Kérdező: KAPCSOLATAIMRÓL

1. Miért nem sikerülnek párkapcsolataim?
2. Apám is eltaszít magától.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valójában jól sikerült párkapcsolat nem is létezik, mert minden szel-

lemi lényt csak Én, Jézus, tudok betölteni, boldogítani. Ennek egyszerű ma-
gyarázata az, hogy Isten mindenkit Önmagára, tehát arra az Istenre teremtett, 
aki Bennem megtestesült. Így csak Általam, Velem és Bennem lehet minden 
szellemi teremtmény boldog.  

Amíg valaki arra számít, hogy az Én helyemet egy másvalaki be tudja 
tölteni,  addig kínzó magány fogja őt szorongatni minden kapcsolatában.

Ha egyértelművé válik benned az, hogy csak Általam, Velem és Ben-
nem lelheted meg szíved békéjét, akkor feltétlenül gondoskodni fogok rólad 
minden tekintetben. Képes leszel arra, hogy harmóniát találj, élj meg magad-
ban. Nagylelkűségben Én, Jézus, felülmúlhatatlan vagyok!

2. Édesapádnak az általad visszautasításnak vélt magatartása jogos. Ré-
széről  nem szeretetlenségről,  hanem egy pótcselekvés megakadályozásáról 
van szó.

Drága Gyermekem! Hidd el, hogy Én, Jézus, benned élek, és érted élek 
benned! Én vagyok a te életed ÁLDÁSA! Az a rövid kis földi élet, amely hi-
ted erősítésére szolgál, egy soha véget nem érő boldog színről színre látássá, 
kimondhatatlan méretű tapasztalati valósággá változik akkor, amikor ez szá-
modra a legalkalmasabb pillanat lesz. Ne félj! Higgyél, bízzál Bennem!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

3168.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Hogyan vezethetem fiamat Isten felé?
2. Jó úton haladok-e most?
3. Megtaláltam-e az igazit?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Fiad iránt érzett szereteted nem más, mint az Én, a te Jézusod szere-

tete benned feléd! Jól értetted. Kérdésedet így is feltehetted volna: „Hogyan 
vezethet engem Jézus Önmaga felé?”  A válasznak egyértelművé kell válnia 
benned!
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Én, Jézus,  megmutattam és elmondtam nektek egy életutat,  amellyel 
Magamat azonosítottam! Segíteni a nélkülözőkön, megbocsátani a megbán-
tóknak, meglátni mindenben építő, buzdító, vigasztaló üzenetemet, és meg-
vallani igaznak azt, amit igaznak tartasz! 

Én, Jézus, így próbállak Magamhoz vonzani benneteket. Ha engeded, 
hogy benned így éljek, akkor fiadat is igyekszem Magamhoz vonzani. Sem 
te, sem más Nélkülem semmit nem tehettek! 

2. Benned élek! Ha időt és körülményt biztosítasz arra, hogy meghalld 
lelkiismereted szavát, akkor el tudom mondani, hogy mi a véleményem je-
lenleg rólad. Senki nem megy el Tőlem, aki Hozzám jön, úgy, hogy meg nem 
hallgatnám, úgy, hogy meg ne hallhatná a róla alkotott véleményemet. Vár-
lak, bármikor jössz!

3. Rajtam kívül más „igaz” nincs. Akiben Én, Jézus, élhetek, csak az 
lehet az IGAZI számodra.

Drága Gyermekem! Azt nem tudom megtenni, hogy a rád váró szenve-
désektől megkíméljelek. Valódi ember vagy, akinek vállalnia kell döntései-
nek következményeit.  Amit  viszont  meg tudok ígérni,  az  az,  hogy Nálam 
mindig  megtalálhatod  lelked  nyugalmát.  Ha nem csökkenthetem terhedet, 
akkor növelhetem erődet! Ezeket azért mondtam feltételes módban, mert Én, 
Jézus, mindig ölelő karokkal várlak. A visszaölelés azonban mindig a te fel-
adatod marad!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3169.
Kérdező: JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Hogyan alakul testi egészségem a jövőben?
2. Férjem egészségi állapotáról érdeklődöm.
3. Érezhetem-e újra a kezdeti erős hitemet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Jézustól valóban ezt akarod kérdezni? Valóban annak érzed komoly 

súlyát,  a  megtestesült  Isten válaszára várva,  ami  szükségszerűen mulandó 
eszköz csupán? Kérlek, ne tedd ezt! 

Ne,  mert  a  benső  békéhez,  egy szellemi  lény valódi  boldogságához 
semmi köze annak, hogy milyen testi állapotot vállalt, mielőtt megszületett. 
Ami a döntő, az az, hogy akár „egészséges”, akár beteg, hogyan használja fel 
állapotát a szíve szeretetének kibontakoztatására.
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A döntő az, hogy a halála óráján, hogyan fog visszaemlékezni döntése-
ire, törekvéseire, mennyire tud örülni annak, hogy már elhagyhatja a nyo-
masztó földi élet terheit, és végre befuthat életének vonata a boldog végállo-
másra.

Szeretettel kérlek, ne a mulandó, hanem az örök értékek megszerzésére 
tedd a hangsúlyt, s akkor minden, ami eszközjellegű - ilyen az „egészség” és 
minden mulandó anyagi eszköz - hozzáadatik neked is (Máté 6;26)!

E szót „egészség”, azért tettem mindig idézőjelek közé, mert minden 
ember magában hordja a halál csíráját. Minden ember halálra ítélt ember, te-
hát állapotszerűen beteg ember!

2. Férjed egészségi állapotáról érdeklődj az orvosánál!
3. Érzések nélkül nem lehet élni. De a hitből élőnek tudnia kell, hogy 

hitét nem érzésekkel kell mérnie, hanem azokkal az áldozatokat vállaló cse-
lekedetekkel, amelyek szeretetének megnyilvánulásai. 

E hitnek az ereje, nagysága attól függ, hogy mennyire gyakorolja valaki 
a hitből élést. Hitből élni azt jelenti, hogy mindennap és minden órában úgy 
kell élned, mintha hinnél! A hit gyakorlótere tehát a hétköznapi élet, örömé-
vel, bánatával, érzelmeivel, kedvtelenségével, fáradékonyságával együtt.

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

3170.
Kérdező: HOGYAN VÉLEKEDIK ISTEN RÓLAM?

Elégedett-e velem Istenem?
HANG: "Drága Barátom!

A leveledben leírtak alapján magad is tudod, hogy nagyon örülnek ne-
ked a mennyben. Különösen nagy öröm Számomra, hogy nem másoktól és 
kívülről, hanem Tőlem, a benned élő Lelkemtől, tehát belülről veszed tudo-
másul azt az IRÁNYT, amelyet döntéseid alapján követni akarsz.

Tudnod kell, hogy Én, Jézus, soha senkit nem büntetek meg. Tudnod 
kell, hogy minden szellemi lény pontosan azért felelős lény, mert döntései-
nek következményeit is viselnie kell.

Állíts be magadnak mindennap egy olyan időpontot (legalább negyed-
órát), amikor visszatekintve az előző napodra, hálásan meg tudod köszönni 
áldásomat, és előre tekintve kérni tudod Tőlem, a te Jézusodtól, az általad is 
jónak látott terveidhez áldásomat. 

Ha ezt teszed, akkor együtt örülünk, együtt bánkódunk, együtt szenve-
dünk és együtt leszünk boldogok mindaddig, amíg együtt el nem jutunk oda, 
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ahol már nincs gond és szenvedés, csak soha véget nem érő EGYÜTT-BOL-
DOGSÁGUNK van!

Nagyon bízom benned! Megáldalak  BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

3171.
Kérdező: LEHETNEK TITKAINK?

1. Tudja-e a szellemvilág gondolatainkat?
2. Milyen szinten állok lelkileg?
3. Valóban Jézus hangja szól bennem?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A szellemvilág  részben tudja gondolataitokat. A szellemvilág sze-

mélyei nem mindentudók! Isten mindent tud. De teremtményei nincsenek tel-
jesen kiszolgáltatva egymásnak, úgy sem, hogy mindenki mindenkiről min-
dent tudhatna. Még Rólam, Jézusról, sem voltak mindannyian egészen bizto-
sak arról, hogy ki is vagyok tulajdonképpen. Minden szellemi lénynek joga 
van ahhoz, hogy olyan titkai legyenek, amelyeket csak az Isten tudhat.

2. Senkinek, így neked sincs stabil szinted. Mivel Isten minden szelle-
mi teremtményében boldogító módon van jelen, ezért a te benső békéd, Is-
tennel, önmagaddal, embertársaiddal megélt benső harmóniád mindenkor jel-
zést, tájékoztatást ad arról, hogy milyen szinten vagy erkölcsileg.

3. Mikor „Hangot” hallasz magadban, kérdésed jogos, hogy kitől jön e 
hang. Minél többet foglalkozol az evangéliumaimmal,  annál jobban tisztul 
benned a szellemek megkülönböztetésének a képessége.

Ha szándékod jó, vagyis a jót akarásod egyértelmű, és célod Isten na-
gyobb dicsőségére tenni azt, amit a benned megszólaló „Hang” hatására ten-
ni akarsz, ha nyitott vagy arra, hogy lehet jobb is, mint amit itt és most te a 
legjobbnak gondolsz, tehát, ha nem gondolod magadat tévedhetetlennek, ha-
nem szívesen figyelsz mások érveléseire, akkor nagy a valószínűsége annak, 
hogy Én, a te Jézusod, szólok hozzád, amikor „Hangot” hallasz magadban.
  Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
3172.
Kérdező: KERESŐ EMBER VAGYOK

A jézusi utat keresem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Mivel Én, Jézus, azért jöttem, hogy keressem és megtaláljam azt, aki 
elveszett, te pedig Engem keresel, amikor azt az utat keresed, amellyel Én 
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azonosítottam Magamat, így mindketten biztosak lehetünk abban, hogy nem 
mehetünk el egymás mellett!

Ahhoz kétség nem férhet, hogy Én, Jézus, nem megyek el melletted, 
hisz benned élek! Te akkor fogsz kapcsolatba kerülni Velem, ha magadban 
találsz Reám. Akkor találsz Rám magadban, ha szíved szemét nyitva tartod. 
A szíved szeme a HIT. Akkor van nyitva szíved szeme, ha elhiszed, hogy Én, 
Jézus, nemcsak benned vagyok, de boldogító módon, tehát érted vagyok ben-
ned. Azért vagyok benned, hogy csak az történhessen veled „kívülről” is, ami 
javadra válik. Azért mondom, hogy „kívülről” is, mert „belülről” nem válik 
minden javadra! Csak az válik „belülről” is javadra, ha vállalsz Engem, Jé-
zust, „belülről”, tehát úgy, mint barát a barátját, testvér a testvérét, sőt tovább 
megyek, mint jegyes a jegyesét! Ekkor válik minden kívülről is javadra.

Hidd el, hogy az, aki Engem keres, már meg is talált. Ez nem ellent-
mondás! Nem, mert már „indulási szinten” kellett, hogy megtaláljon Engem, 
különben nem lenne a keresés útján.  Ennek az Engem megtalálásnak egy 
végleges „hazatalálás” kell legyen a vége! Tehát egy félreérthetetlen ÜDVBI-
ZONOYOSSÁG!

Mivel az Engem keresés egyenlő az Engem szeretéssel, az Utánam vá-
gyakozással, ezért ennek állapotszerűnek kell lennie. Pontosan az állandósá-
ga igazolja valódiságát. Egyre jobban, egyre tökéletesebben kell Rám talál-
nod, mivel fejlődő lény vagy. Az Engem visszaölelés a földi halál után sem 
mondhatja azt, hogy eddig és nem tovább! Most Isten gyermekei vagytok! A 
Földön el sem képzelhetitek, hogy még mivé lesztek (1János 3;2)!

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

3173.
Kérdező: SZERETNÉK PÁR ÉVET MÉG BOLDOG LENNI!

1. Lehetünk-e boldogok azzal, akit szeretek?
2. Egészségem enged-e még pár évet jól élnem?

HANG: " Drága Gyermekem!
1. Hinni akarok benned! Igen. Én, Jézus, hinni akarok azoknak a sza-

vaknak, amelyek szívem szándéka szerint hangzanak el szívetekből. Ilyen ki-
jelentésed az is, s ebben hinni akarok, amely azt hangsúlyozza leveledben, 
hogy felkészültél válaszom elfogadására, bármi legyen is az.

Nem lehetsz boldog azzal, akit szeretsz. Nem, mert ő sem lehet veled 
boldog. Senki nem lehet boldog mással, csak Velem, Jézussal! Te csak azzal 
lehetsz boldog, aki vallja és éli, hogy Velem, Jézussal, boldog!
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Ne akarjátok szétszakítani magatokban a földi és az örök boldogságot! 
Ne akarjátok, mert nem lehet! Nincs két boldogság! Nem kétféle boldogságra 
teremtett benneteket az Isten, csak egyfélére!

Boldog csak az lehet az örökkévalóságban, aki boldog, tehát háborítat-
lan szívet hordoz már a földi életében is! Senki nem lehet lelkiismerete elle-
nére boldog, csak bódult! A boldogságnak és a bódultságnak semmi közük 
egymáshoz!

2. Drága Gyermekem! Nem tehetek róla, de csupa nem-et kell monda-
nom. Nincs pár évig tartó jól élés!

Ha valaki bedob pár kupicával, az jól érezheti ugyan magát egy rövid 
időre, de az nem az emberi természetéhez tartozó jó érzés, hanem az értelmé-
től függetlenített érzelmi életét teszik csupán bódulttá!

Jól csak az érezheti magát, akinek nyugodt a lelkiismerete! Így vagytok 
teremtve! Ezen senki nem változtathat!

Újra és újra fel kell hívnom figyelmeteket arra, hogy ne keverjétek ösz-
sze a bódultságot a boldogsággal, mert a kettő közötti különbség ég és föld!

Jóslást  ne kívánjon senki Tőlem, Jézustól,  hanem ELIRÁNYÍTÁST! 
Nem azért jöttem a Földre, hogy előre elmondjam nektek a jövőtöket, hanem 
azért, hogy a jelenben eligazítást adjak. Ez, és csak ez az Én szerepem! Min-
den esetben, amikor fellebbentettem a fátylat jövőtökről, ilyenkor csak azt 
tettem, hogy elmondtam döntéseitek következményeit. De döntő mindenkor 
a jelen döntéseitek voltak és lesznek!

Ne engedj a „szirén” hangoknak! Igyekezz mindig Rám, a te Jézusod-
ra, hallgatni. Ha ezt teszed, akkor már itt a Földön is meg fogod tapasztalni, 
hogy Isten a körülményeidnek is az Istene!

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

3174.
Kérdező: NEM TUDOM, MINT TEGYEK!

1. Meddig maradhatok munkahelyemen?
2. A kölcsönadott pénzemet visszakapom-e?
3. Mit várhatok egy újabb kapcsolattól?

HANG: " Drága Gyermekem!
Mindhárom kérdésed a jövőt kutatja, ahelyett, hogy a jelenben megho-

zandó döntéseid felől  érdeklődnél.  Csak olyan formában beszélek a jövőd 
dolgairól, amilyen formában ezek a jelen döntésedre vonatkozóan téged épí-
tenek, buzdítanak, vígasztalnak.
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1. Mivel nem vagytok bábuk, hanem értelemmel és akarattal rendelke-
ző szellemi lények, ezért inkább a szellemvilág kérdezheti meg tőled, hogy 
meddig akarsz jelenlegi munkahelyeden maradni.

2. Gyakran hangoztattam, hogy legyetek okosak, mint a kígyó, és óva-
kodjatok az emberektől. Az okosság és az óvatosság mindenkor kötelez! Ha 
ezek elhanyagolása kellemetlen következményekkel jár, akkor ez egy olyan 
tanulópénz, amelyet neked kell kifizetned, és nem Nekem, Jézusnak, helyet-
ted.

3. Mindenkor csak annak a kapcsolatnak   van pozitív jövője, amely 
kapcsolatban Lelkem, a Szentlélek, főszerepet kapott. Minden más kapcsolat, 
még a legjobb esetben is, csupán tüneti kezelést tud adni pillanatnyi problé-
máidra. A fájdalomcsillapítók nem arra valók, hogy betegségeket szüntesse-
nek meg, hanem arra, hogy több időt biztosítsanak a gyökeres megoldásra. 
Aki nem erre használja ezeket, az becsapja önmagát, betegsége mélyül, és 
megnehezedik számára az igazi gyógyulás.  

Nagy szeretettel kérlek: VIGYÁZZ! Vigyázz, nehogy a jövő fürkészése 
megnehezítse a jelenben meghozandó döntéseidet. Ne a következményekre 
tedd a hangsúlyt, hanem a FORRÁSRA! Életed, boldogságod forrása Én, Jé-
zus, vagyok a SZENTLÉLEK által!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
3175.
Kérdező: GÁTLÁSOS VAGYOK

1. Álmomban Lélekkeresztséget kaptam?
2. Miért nem tudok beszélni arról, ami bennem van?
3. Mi a feladatom a családomban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmodban azt érzékeltettem veled, hogy nagyon szeretlek, és szeret-

ném, ha komolyan foglalkoznál Velem, Jézussal. Ehhez az szükséges, hogy 
ne csak olvasd evangéliumaimat és egyéb könyveket, amelyek Rólam infor-
mációt adnak, de gondolkozz is el szavaimon, és keresd meg azokat, akik 
szintén fontosnak tartják azt, hogy Velem, Jézussal, komolyan foglalkozza-
nak. Mint tudod, ha valami érdekel benneteket, akkor azt nem sültgalamb-
ként  kell  várnotok.  Éppen azzal  igazolod  magad előtt  is,  hogy komolyan 
akarsz venni Engem, ha áldozatok árán is érdeklődsz Felőlem!
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2. Ha valóban tele lesz a szíved Velem, a te Jézusoddal, akkor fogsz 
tudni beszélni Rólam! Igen, mert a szív bőségéből feltétlenül előjönnek azok 
a kincsek, amelyek egyben „közkincsek” is!

3. A senkinek nem ártani, a mindenkinek mindig megbocsátani és a 
szolgáló szeretetet megvalósítani. Ez jelenti azt, hogy elfogadtál Engem, Jé-
zust, Uradnak, Megszabadítódnak. Igen, mert az így megfogalmazott életfor-
ma nem más, mint az az ÚT, amellyel egyértelműen azonosítottam Magamat 
(János 14;6).

Ne komplikáld az életedet! Minél egyszerűbb vagy, annál jobban tudok 
EGY lenni veled!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

3176.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK TESTVÉREMEN!

Magatehetetlen testvéremen hogyan tudok segíteni?
HANG: "Drága Gyermekem!

Te a magad részéről akkor teszel meg mindent testvéredért,  ha nem 
megértő és vigasztaló szavakkal akarod biztosítani őt szereteted felől, hanem 
ha elhiszed és el is mondod neki, hogy rászorulsz az ő imájára, felajánlásaira, 
állapotának békés felvállalására.

Neki nem reményből kell élnie, hanem a jelent kell megszentelnie úgy, 
ahogy erre képes. Isten nem személyválogató, de igenis, szerepeket kiosztó. 
Mindenkinek szerepe az, hogy lehetőségeihez és körülményeihez képest te-
gye meg másokért azt, amit megtehet. Ő sem akkor találja meg szíve békéjét, 
ha fantáziál a jövője felől, hanem ha a jelenben lehetséges módon hasznosítja 
önmagát.

Én, Jézus, nem azzal tettem a legnagyobb jót, hogy köztetek járva taní-
tottam és gyógyítottam, hanem azzal, hogy vállaltam a keresztemen azt a ma-
gatehetetlenséget, amelyet át kellett élnem.

Minden élet felelős élet! Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb valakinek 
az élettere, annál nagyobb a felelőssége. Aki úgy gondolja, hogy ő magatehe-
tetlen, annak ilyen értelemben nagyon kicsiny a felelőssége a mozgásteret il-
letően. De e kicsiny mozgástérben felvállalnia önmagát, ez nagyon fontos! 
Csak az, aki a kicsiben hű, az remélheti, hogy hű lesz a nagyban is (Lukács 
16;10).

Soha nem az a lényeg, hogy mire képes valaki fizikálisan, hanem az, 
hogy lelkében mennyire adja át magát Nekem, Jézusnak!
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Itt is áll az, hogy nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé dől el min-
den szellemi lény örök sorsa!

Imádkozz testvéredért, és éreztesd vele, hogy neked bizonyos értelem-
ben nagyobb szükséged van rá, mint neki rád, mivel te, éppen életteredet ille-
tően, nagyobb felelősséget hordozol. A hit szemével nézve ő irigylésre mél-
tóbb helyzetben van, mint te!

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

******************************************************
3177.
Kérdező: MI A FELADATOM?

1. Megtér-e valaha férjem?
2. Mi a tennivalóm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjed egészen biztos, hogy egykor meg fog térni! Egyszer mindenki 

meg fog térni! Az ő megtérése nem tőled függ! 
2. A te feladatod az, hogy te térj meg naponta! Igen. Naponta kell „pá-

lyamódosítást” végeznie annak, aki elhatározta, hogy Lelkem irányítása alatt 
akar maradni, tehát a CÉLT, szíve benső békéjét meg akarja őrizni.

Neked feladatod az, hogy reggeli imádban nagyon komolyan lásd meg 
azt,  hogy miáltal  leszel áldás férjed és mások számára az elinduló napon. 
Este pedig keményen kérd számon magadtól mulasztásaidat. Szeretni taníta-
ni hosszú távon csak hiteles ember képes. Tehát az, aki maga is tapasztalat-
ból tudja, mit jelent szeretni, és ez őt látható módon boldogítja. Okosakat le-
het mondani tapasztalat nélkül is, mint ahogy egy szobatudós is tud szépeket 
mondani,  de  szavaitok  hatékonysága,  tehát  az,  hogy  "maradandó 
gyümölcsöt" teremjetek, a magatokat is boldogító életáldozatotoktól függ!

Kétségtelen, hogy beteg orvos is tud gyógyítani. De ez csak bizonyos 
megszorítással  igaz.  Csak akkor igaz,  ha nem ugyanabban a betegségben, 
legalábbis nem ugyanolyan szinten szenved, mint az, akit gyógyítania kell.

Neked tehát a feladatod nem lehet férjed megtérítése. Férjed megtérése 
legfeljebb következménye lehet annak, hogy látva rajtad szíved békéjét, örö-
mét, ő is kedvet kaphat arra, hogy a torz istenképe helyébe az Én Atyám sze-
rető jóságát helyezze.

Magadért  felelsz!  Magadért  valóban felelsz!  Csak magadért  felelsz! 
Ennek felismerése nagy benső szabadságot biztosít számodra, és nagy erővel 
ruház fel annak érdekében, hogy minél kevesebbet vétkezz mulasztással!
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   Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG és a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

3178.
Kérdező: MIÉRT LÁTOK SZIMBÓLUMOKAT?

1. Különböző szimbólumokat látok.
2. Álmomban Jézus megdicsérte hitemet.

HANG: "Kedves Barátom!
1. A szimbólumok azért szimbólumok, mert sokkal többet akarnak ki-

fejezni, mint a jelek. Az általad lerajzolt szimbólumok tartalma valamikép-
pen elindítja gondolataidat bizonyos tartalmak felé, s e tartalmak különböző 
esetekben különböző jelentést hordoznak. Olyan ez, mint országotok címere. 
Felhozhat bennetek helyeket, völgyeket, tavakat, folyókat, falvakat, városo-
kat, házakat, gyárakat, stb. Az általad felrajzolt szimbólumok oly gazdag tar-
talmat hordoznak, hogy egész könyvek sorozatát lehetne teleírni velük.

Benned él Lelkem, s a leveledben közölt szimbólumok különböző al-
kalmakkor különböző lelki, szellemi gazdagodásra adnak neked lehetőséget.

2. Valóban nagy érték az, hogy hiszel Bennem. Titeket nem az teljesít 
ki, amit veletek teszek, hanem az, amit ti tesztek Velem, Jézussal. Én, Jézus, 
teljesen kiszolgáltattam Magamat nektek! Bármennyire is furcsán hangzik, 
de igaz: vigyáznotok kell Rám! Aki nem vigyáz Rám, az el fog veszíteni En-
gem.

Ha élő hittel hiszel Bennem, vagyis ha szíveddel is igyekszel látni, ak-
kor feltétlenül meg fogod tapasztalni azt, hogy Isten a te körülményeidnek is 
az Istene, s Én, Jézus, nemcsak benned élek, de érted élek benned!

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

3179.
Kérdező: ÁLMAIMRA NEM KAPTAM VÁLASZT

1.Előző levelemben leírt álmaimra nem kaptam választ.
2. Jézus arcát láttam a turini leplen.
3. A HIT gyülekezetébe járok.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Aki Tőlem, Jézustól választ kap levelére, az akkor jár el helyesen, ha 

nem azzal foglalkozik, amire nem kapott választ,  hanem azzal a válasszal, 
amit kapott. Ha csak egyetlen mondatot is közlök valakivel, ha azt magáévá 
teszi, már elindult üdvössége boldogító útján.
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2. Sokan és sokféleképpen látnak meg Engem, Jézust,  az életükben. 
Hidd el, mindenkinek lehetőséget adok arra, hogy valamilyen formában felis-
merjen Engem. Senki nem hivatkozhat arra halála után, hogy nem találkozott 
Velem földi életében!

Amit te láttál, azt azért láthattad, mert erősíteni akarlak abban a kap-
csolatban, amelyet Lelkem létesített közöttünk. Részemről mindent megte-
szek azért, hogy észrevedd irántad való szeretetemet. Neked is meg kell ten-
ned mindent, hogy embertársaid iránti szereteted révén kimutasd az Irántam 
való szeretetedet. Ne feledd: a szeretet elsősorban áldozat, és csak másodsor-
ban élvezet.

3. Bármely gyülekezetbe jársz, a fontos a forrás és a cél! Ha szíved 
szándéka megegyezik  az Én szándékommal, vagyis azzal, hogy a gyüleke-
zetben Velem találkozz titokzatos módon, ha célod az, hogy Velem, Jézus-
sal, feltöltődve, gazdagodva indulj tovább életed útján, akkor meg fogod ta-
pasztalni, hogy osztoznod kell sorsomban.

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

3180.
Kérdező: MENNYIRE SZŰKÍTHETŐ LE TEVÉKENYSÉGÜNK HATÁ-
SA?

1. Leszűkíthető egy népre, országra tevékenységünk?
2. Szeretnék megmaradni a helyes úton!
3. Lehetek-e fényadó?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Még annál is jobban le kell szűkítenie mindenkinek tevékenységét! 

Tíz-tizenöt embernél többet gyakorlatilag nem tudtok szeretni. Nagyon ter-
mészetes az, hogy azok, akikkel együtt éltek, a legközvetlenebbül élhetik át 
szívetek szeretetét.

Ha azt kérdezed Tőlem, Jézustól, hogy van-e olyan náció, amely köze-
lebb áll a szívemhez, mint a többi, akkor erre azt kell mondanom, hogy Isten 
nem személyválogató, tehát Én, Jézus, sem lehetek az. Ha azt kérdezed Tő-
lem, hogy a messze idegenben élő, nagyon rászorulókra több gondod legyen-
e, mint a kevésbé rászoruló, közeledben élőkre, akkor csak azt mondhatom, 
hogy mindig azon kell segítenetek, aki a legrászorulóbb azok között, akit el 
tudtok érni.
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Tömören  tehát  ezt  válaszolom e  kérdésedre:  ne  népben,  nemzetben 
gondolkodj, hanem segíts mindig lehetőséged szerint ott, ahol erre a legna-
gyobb szükség van!

2. Az Én vágyam is az, hogy megmaradj a helyes úton. A helyes ÚT 
Én, Jézus, vagyok! Evangéliumaim hű képet adnak Rólam! Ha ezeket tanul-
mányozod, akkor jó úton jársz. Én, Jézus, vigyázok az enyéimre! Egy sem 
veszhet el azok közül, akiket az Atyám Nekem adott. Atyám mindazokat Ne-
kem adta, akik önmagukat átadták az Atyának!

Naponta ajánld föl magadat Istennek! Kérd naponta angyalaim támoga-
tását!  Ha ezt  teszed,  feltétlenül  tapasztalni  fogod, hogy van GONDVISE-
LŐD!

3.Ti vagytok a világ világossága! Ha hiszed, hogy benned élek, akkor 
el kell hinned azt is, hogy az Én világosságom nem csak a te világosságod, 
hanem rajtad keresztül mások felé is áradó világosság! Hidd el, hogy fényadó 
vagy, és áradni fog rajtad keresztül is az Én fényem a világba. E feladathoz 
szükséges  „technikát”  bármelyik  fényadó át  tudja  adni  neked.  Senki  sem 
fényadó azért, mert méltó rá, hanem azért, mert benne élek! Benned is élek! 
A hívőnek valóban minden lehetséges, ami a lelket építi, buzdítja, vigasztal-
ja!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!
*******************************************************

3181.
Kérdező: HÁROM LEVÉLRE EGY VÁLASZ

Három levél egy csoportból.
HANG: "Drága Gyermekeim!

Amint  médiumom  a  három levelet  elolvasta,  azonnal  megszólaltam 
benne és  ezt  mondtam:  Nem három választ  fogok adni  külön-külön  egy-
nek-egynek, hanem egy választ mindháromnak. Igen, mert azonos gyökérből, 
azonos pontból kell elindulnotok mindannyitoknak. Aki az első gombot nem 
jól gombolja be, az hiába gombolja be jól a többit.

Amíg valaki „kívülről” várja élete kérdéseire a megoldást, addig nem a 
megoldást tartja legfontosabbnak, hanem azt, hogy ne kelljen komolyan ma-
gára vennie felelősséggel döntéseinek terhét. Otthon, munkahely, társ, gyer-
mek, főnök, barát, vállalkozás, ezek mind-mind olyan tükrök, amelyek feltét-
lenül  fel  akarnak szólítani  benneteket  valamire.  Ez  a  valami  pedig szinte 
mindennap  az,  hogy belülről,  szívetekből  halljátok  ki  azt  a  teendőtöket, 
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amely a szeretetet igazságban, az igazságot szeretetben akarja megfogalmaz-
ni számotokra.

A ma problémáira ma, a holnap problémáira holnap kell megtalálnotok 
a megoldást. Ugyanaz a probléma nem ugyanaz ma, mint holnap, mint ahogy 
ti sem vagytok már holnap ugyanazok, mint akik tegnap voltatok. Környeze-
tetekből és önmagatokból, tehát kívülről, belülről olyan alakító formai hatá-
sok érnek benneteket, amelyekkel mindig számolnotok kell! Ezért olyan fon-
tos, hogy higgyetek a bennetek lévő jelenlétemben, mert csak azzal tudok be-
szélgetni, aki elhiszi, hogy jelen vagyok benne.

A párbeszédima olyan lehetőség, olyan eszköz számotokra ma, amely-
hez foghatót nem találtok semmiféle szentségben, semmiféle szentelmény-
ben! Higgyétek el,  hogy nemcsak bennetek élek, de értetek élek bennetek 
boldogító módon. Nem is tudok másképpen!

Higgyétek el, hogy minden olyan gondolat, amely épít, buzdít, vigasz-
tal benneteket, az Általam - a bennetek boldogító módon élő Lelkem által - 
sugallt gondolat számotokra. Csak annyit kérek, oly csekély alázatot,  hogy 
elhiggyétek: minden jónak Isten a forrása! Isten pedig, ha nem hiszitek, hogy 
bennetek van, akkor számotokra nincs is!

Amíg „kívülről” keresitek életetek problémáira a megoldást, addig ar-
ról tesztek tanúságot, hogy rajtatok kívül van az Isten. Ha komolyan, tehát 
életalakító erővel elhiszitek,  hogy Isten bennetek él,  akkor feltétlenül meg 
fogjátok tapasztalni azt, hogy rajtatok kívül is értetek van az Isten, tehát van 
GONDVISELŐTÖK,  így nem lehet gondotok. De a sorrendet nem szabad 
összekeverni! Csak annak tudok kívülről GONDVISELŐJE lenni, aki belül, 
önmagában vigyázza az Én jelenlétemet!

Ha önmagatokon kívül akartok eljutni Hozzám, a ti Jézusotokhoz, ak-
kor Istentől is, önmagatoktól is távol kerültök, vagyis elembertelenedtek! A 
boros víz és a vizes bor csak az arányok tekintetében különböznek egymás-
tól. Abban feltétlenül megegyeznek, hogy nem egymás mellett, hanem egy-
másban vannak. Így vagyok Én, Jézus, is veletek. Ezért mondtam, hogy aki 
szeret Engem, ahhoz  elmegyünk Atyámmal, és benne fogunk lakni (János 
14;23). Minden problémátok megoldásának ez kell legyen az alapja!

Ti,  akik levéllel  fordultatok Hozzám, vállaljátok a párbeszédimát!  A 
HANG első könyvében bőségesen tárgyalom, magyarázom ennek a hogyan-
ját. Ennek az imának Részemről az alapja az, hogy kegyelmi módon benne-
tek élek. Részetekről pedig az, hogy szívetek szeme nyitva van. A szív szeme 
a HIT.
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Titokzatos jelenlétem pedig - ahol ketten-hárman az Én nevemben ösz-
szejöttök (Máté 18;20), ott vagyok közöttetek - legyen mindenkor lehetőség 
arra, hogy megfelelő kontroll alatt maradjon a bennetek megszólaló, a min-
dig építeni, buzdítani és vigasztalni akaró HANG-om.

                              Megáldalak benneteket a 
              HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
3182.
Kérdező: LELKILEG SZERETNÉK SEGÍTENI!

1. Hogyan tudnék fiaimnak segíteni lelkileg?
2. Lesz-e megfelelő társam?
3. Nem megy a "párbeszédima"!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Lelki segítséget fiaidnak és bárkinek egyetlen módon tudsz hatéko-

nyan adni! Úgy, hogy reggelenként megbeszéled velem azt, amit az elinduló 
napon tenned kell, és amit megbeszéltél, arra kérned kell Tőlem, Jézustól, ál-
dásomat.

Nincs olyan, hogy valakinek ehhez vagy ahhoz az emberhez van külde-
tése, hacsak nem külföldi missziót vállal! Ahhoz van küldetésed, akivel talál-
kozol napjaidban! A szeretni tanítás művészetét kell mindenkinek kifejlesz-
tenie önmagában, hogy teljesíteni tudja feladatát a Földön! Ennek elérésére 
minden, ami körül vesz, és minden, ami benned van, eszköz!

A gyakorlatban tehát mindenki csak önmagáért felel! Szíved szeretetét 
olyan igazságban kell kinyilvánítanod, amely alkalmas arra, hogy másokat 
építsen, buzdítson és vigasztaljon. Senki nem térhet meg mások helyett. Min-
denki felé azt kell mondanod és cselekedned, ami a te szíved békéjét biztosít-
ja! Azt, hogy ez hogyan és mennyire hat másokra, már nem a te asztalod! Ez 
annyit jelent, hogy erkölcsileg gyermekeidért sem, hanem csak magadért fe-
lelsz!

2. Részben már az előbbiekből is következik az, hogy a lényeget te-
kintve senkinek sem lehet olyan társa, aki őt erkölcsileg előnyben részesít-
hetné.

Természetesen lehet megkönnyíteni vagy megnehezíteni mások életét, 
de a megkönnyítést is lehet erkölcsileg rosszra, s a megnehezítést is lehet er-
kölcsileg jóra fordítani. Tehát senkinek sem múlik azon a boldogsága, hogy 
könnyítik vagy nehezítik az életét. Minden azon múlik, hogy akár a könnyí-
tést, akár a megnehezítést, ki hogyan fogadja! Tehát semmivel sem lesz bol-
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dogabb az életed, ha lesz társad, mintha nem lesz! "Társ-ügyben" nektek kell 
döntenetek, tehát két embernek. "Boldogság- ügyben" is ketten döntünk. TE 
és Én, a te Jézusod! Igaz, "boldogság-ügyben", a lényeget tekintve, csak te 
döntesz, mert Én, Jézus, mindig ölelni akarlak. A te feladatod a "visszaöle-
lés"!

3. A párbeszédimához kell egy kicsi hit és kell egy kicsi alázat. De va-
lóban csak egészen csekély! El  kell  hinned,  hogy minden olyan gondolat, 
szó, ami téged épít, buzdít és vigasztal, az Tőlem, Jézustól, jön. Kell legyen 
benned annyi alázat, hogy az ilyen gondolatokat, szavakat ne magadnak tu-
lajdonítsd akkor sem, ha te mondod azokat magadnak. Ennyi az egész!

Megáldalak a JÓZANSÁG és az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************

3183.
Kérdező: HŰ AKAROK MARADNI!

Hála mindenért! Ki akarok tartani szerelmem mellett.
HANG: "Drága Gyermekem!

A hála érzését az a felismerés táplálja, hogy Én, Jézus, amint eddig, 
úgy a jövőben is, gazdagítani, szeretetben tisztítani és erősíteni akarlak téged. 
Ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni, a hangsúlyt arra kell tenned, hogy Mellet-
tem, Jézus mellett, akarj mindenáron kitartani! Ha nem Engem teszel abszo-
lút első helyre - vagyis, ha nem ismered fel, hogy Hozzám viszonyítva nincs 
második  -,  akkor  nem tudom álmomat  megvalósítani  veled  kapcsolatban! 
Nem tudom megtenni, hogy boldog légy!

Egyedül Isten képes boldogítani a szellemi teremtményeit. Minden és 
mindenki más vagy segíti,  vagy akadályozza ennek megvalósulását benne-
tek! Segíti, ha mindent és mindenkit eszköznek használtok ahhoz, hogy Hoz-
zám,  Jézushoz,  közelebb  kerüljetek,  akadályoz,  ha  nem így viszonyultok 
egymáshoz.

Nagyon szeretlek! Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

3184.
Kérdező: MIKOR LESZ A BÁRÁNYBÓL BIRKA?

1. Hogyan keresselek, ha nem ismerlek?
2. Párommal hogyan mélyíthetem szeretetkapcsolatunkat?  
3. A béketűrés hol csap át málészájúságba?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Engem, Jézust, megismerni nem jelenti azt, hogy valaki egy statikus 
állapotba kerül Velem kapcsolatban. Az Engem megismerés egy olyan folya-
mat,  amely soha nem ér véget.  Az örökkévalóságban is  „folytatódik”!  Te 
csak azért keresel, mert már bizonyos mértékben Rám találtál! Az a szomjú-
ság pedig, amely az „egyre jobban, egyre tovább” szintjén benned van, soha 
nem fog megszűnni, csupán a Velem való színről színre találkozás után már 
nem lesz gyötrő! Ha valakibe beleszerelmesedsz,  s együtt élsz vele, akkor 
már nem gyötrő számodra az elmélyülés benne, ha neki is az a vágya, hogy 
elmélyüljön benned. Így vagy Velem, a te Isteneddel, is! Nekem minden vá-
gyam az, hogy egyre jobban elmélyüljek benned!

2. Ne arra tedd a hangsúlyt, hogy vele mélyítsd kapcsolatodat, hanem 
arra, hogy Velem legyen egyre mélyebb a kapcsolatod. Ha párod is ezt akar-
ja, akkor helyesen mélyül az egymással megélt kapcsolatotok is. Kapcsolato-
tok elmélyítése tehát következmény! A Velem való kapcsolatotok következ-
ménye!

3. A béketűrés sehol nem csap át málészájúságba! Béketűrő az, aki a 
meglátott jóért minden gyalázatot vállal. Málészájú az, aki mások elvárásai-
nak akar eleget tenni. Teljesen mindegy, hogy mindenáron, vagy csak bizo-
nyos áron teszi ezt valaki. Az ilyen nem málészájú akkor, ha jó szándékú. 
Nem, mert az ilyen ember a CÉLT el nem téveszti, és semmiképpen nem vál-
lal bűnrészességet. Ha viszont a pillanatnyi, mulandó érdekei irányítják, ak-
kor nemcsak málészájú, de gonosz is!

        Nagyon szeretlek, nagyon bízom benned, és megáldalak a 
                      HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!”

******************************************************
3185.
Kérdező: ISTEN EGYMÁSNAK TEREMTETT BENNÜNKET

1. Hogyan tudnék bízni férjemben?
2. A jó Isten azért teremtett, hogy boldogok legyünk egymással!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Megbíznod „látatlanban” senkiben nem szabad! Még Isten sem kí-

ván tőletek feltétlen bizalmat. Még Isten is, először igazolja azt, hogy érde-
mes megbízni Benne, és csak utána várja el tőletek, hogy ti is bízzatok Ben-
ne!

Én, Jézus, két fegyvert hagytam rátok: legyetek okosak, mint a kígyó, 
és óvakodjatok az emberektől. E két fegyvert soha nem szabad félretenni! E 
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két  fegyvert  mindenkivel  kapcsolatban  alkalmaznotok  kell!  Házastárssal, 
gyermekkel, szülővel egyaránt.

2. Isten nem azért teremtett benneteket, hogy egymással boldogok le-
gyetek! Soha nem fog megvalósulni, hogy két ember egymást képes legyen 
boldogítani! Egyedül és kizárólag csak Isten képes boldogítani szellemi te-
remtényeit,  tehát az embert  is. Üzembiztosan a csalódás utjára lép az, aki 
embertől várja a boldogságának biztosítását.

Csak olyan JÓ képes boldogítani az embert, amely JÓT nem kell félte-
nie! Nem kell félnie, hogy elveszíti. A boldogság forrása tehát minden szelle-
mi lénynek saját bensőjében található. Igen, mert Isten minden szellemi lény-
ben belülről van jelen boldogító módon. Ez azt jelenti, hogy a boldog Istenre 
kell magadban rátalálnod, ha boldog akarsz lenni! Ha te más ember magavi-
seletétől várod boldogságodat, és jézusi embernek gondolod magadat, akkor 
szánandóbb vagy minden embernél! Igen, mert sokkal nehezebben tudlak rá-
döbbenteni tévedésedre, mint az, akit még a vallásosság ferde szempontjai 
nem fertőztek meg.

                   Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
                    TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
3186.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Szeretnék tisztán látni!
2. Kislányomat meggyógyítod?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bármily nagy is a tenni vágyás benned Értem, a te Jézusodért, sem-

miképpen sem nélkülözhető az okosság és az óvatosság! Ne az univerzum 
papjának gondold magad, mert olyan részben nincs, részben pedig, ha lenne 
is, te annál nagyobbnak gondolhatod magadat. Te Isten édes gyermeke vagy! 

Ha egy gyermek kapott valamit szüleitől, azt nyilván azért kapta, mert 
a szülők úgy gondolták, hogy az a gyerek hasznára válik. Te minden egyes 
napot pontosan azért kapod a te mennyei Atyádtól, hogy az hasznodra váljék! 
Hogyan?  Ezt  neked  kell  meglátod!  Én,  Jézus,  tudok  támpontot  adni,  de 
„szájbarágósan” nem mondhatom el, nem írathatom le médiumommal min-
den egyes napodat. Mondom hát a leglényegesebb támpontot. Mondom hát, 
hogy hogyan kell begombolnod az első gombot, hogy ahhoz tudd igazítani a 
többit is. Mert az első gomb helyesen történő begombolása a legfontosabb! 
Halljad hát a példabeszédet!
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Egy éhes ember egyszer egy nagy tortahegy előtt állt.  Gondban volt, 
hogy hogyan tudná akkorára tátani a száját, hogy a tortahegyet bekaphassa. 
Hiába volt egyre éhesebb, nem tudta kitalálni, hogy hogyan nyelje le az óriási 
tortahegyet. Míg ezen sopánkodott, jött arra egy tündér. Az éhes ember el-
mondta neki a gondját. A tündér ezt válaszolta: Drága jó éhes ember! Ne az-
zal  törődj,  hogy eltüntesd  gyomrodban  a  tortahegyet,  csupán  harapj  bele 
egyet, és azzal törődj, hogy csillapodjék az éhséged. - Itt be is fejezhetném 
első kérdésedre a válaszomat, de úgy gondolom, hogy kell egy kis buzdítást, 
egy kis magyarázatot is fűznöm hozzá. -

Ne akarj nagy terveket megvalósítani! Ezt a munkát bízd Rám! Te csak 
azzal törődj, hogy szíved békéjét akard biztosítani napra lebontva.

Arra való a reggeli ima, hogy megbeszéld Velem, mi itt és most a teen-
dőd. Hidd el, hogy mindig az a teendőd, ami a szívednek békét ad. A szívbé-
ke nem következmény! A szívbéke KIINDULÓ PONT! A szívbéke és a si-
kerélmény nem  ugyanaz!  Bizonytalan  lelkiismerettel  nem  szabad  semmit 
tenned! Sem neked, sem másoknak! Minden döntésben ott van az Én BÉ-
KÉM, ha azt a döntést helyesnek tartom.

Semmiféle bizonytalanságban nem vagyok jelen! Ne tégy tehát semmit 
azért, mert úgy gondolod, hogy abból jó jön ki! Csak azt tedd, amit a jelen-
ben, függetlenül a következményektől, jónak élsz meg! Csak ilyen döntésed 
fog halálod óráján boldogítani.  Nem az olyan, amelyre így gondolsz majd 
vissza: „Én azt gondoltam, hogy a jövőben majd.....”  Ilyen alapon történő 
döntések mindig a csalódások forrásai!

 Ha valakitől tanácsot, lelki eligazítást kérsz, az inkább legyen tudós, 
mint szent! A szent a saját meggyőződését csak magára nézve tarthatja irány-
adónak.  A tudós, mivel első kegyelem  a normális természethez tartozó jó-
zan ész, remélhetően tud adni másoknak is jó tanácsokat, még akkor is, ha 
önmaga nem tartja magát ezekhez. (Amint a beteg orvos is tud gyógytani!) 
Ha így jársz el, akkor tanúságot teszel arról, hogy okos és óvatos vagy!

2. Gyermeked számára is a betegsége olyan lehetőség, amely őt is, té-
ged is gazdagíthat lelkileg. Ő is, te is bizonyos „adósságot” törlesztetek le 
ennek a betegségnek békés elviselése által, s szívetek békéje, derűje dönti el, 
hogy mikor oldódik le gyermekedről betegsége.

Betegként  születtetek,  hogy meggyógyuljatok,  bűnösként  születtetek, 
hogy megszentelődjetek!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
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3187.
Kérdező: MIT KELL HELYREHOZNOM?

1. Csoportról, meg nem születettek kereszteléséről kérek véleményt!
2. Mihály vitatkozott Mózes teste fölött az ördöggel.
3. Mit kell előző életemből helyrehoznom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ahol nevemben jöttök össze, ott Én, Jézus, feltétlenül jelen vagyok. 

Akkor jöttök össze az Én nevemben, ha adni, kapni egyaránt akartok szelle-
mi kincseket úgy, hogy ezáltal közelebb kerüljetek egymáshoz, más szóval, 
Hozzám!

Tévedésben van az, aki úgy gondolja, hogy elsősorban a szertartások és 
nem a magatartások a döntőek Isten előtt. Szertartásokra szükség van a Föl-
dön, ahol, amint a beszéd által ismerhető fel a gondolat, úgy ezek által kelle-
ne felismerhetővé válnia a lélek benső szándékának. Sajnos, amint a beszéd 
gyakran  nem kinyilvánítja,  hanem eltakarja,  ködösíti  a  gondolatot,  úgy a 
szertartások is  gyakran  az  ellenkezőjét  mutatják  annak,  amit  a  szertartást 
igénylő a lelkében hordoz. Igen. A szertartások beavató jellege korotokban 
már alig érvényesül.

2. Minden kornak a saját érzelmi, értelmi, nyelvi szintjén tud sugallni a 
Lélek azoknak, akiknek szerepe a sugallatok továbbítása. A gonosz gondolat, 
érzés nem azonos a taszító gondolattal,  érzéssel. Ami gonosz, annak nincs 
helye azokban, akikben él az Isten Lelke! Taszító gondolat és érzés viszont, 
amit gyűlöletnek is szoktatok mondani, nagyon is helyénvaló olyankor, ami-
kor keményen egyértelművé kell válni,  amikor félreérthetetlen döntést kell 
kinyilvánítani!

3.  Ha komolyan foglalkozol  Velem,  Jézussal,  akkor  a  cselekedeteid 
tükrében naprakészen képes vagy meglátni azt, hogy miben kell változnod, 
mit kell javítanod, mit kell fel/leoldanod abból a gubancból, amelyet előző 
életedből magaddal hoztál. Minél kevésbé tehetsz terheltségeidről, megkötö-
zöttségeidről, annál biztosabb, hogy adósság-törlesztő keresztet hordozol.

Nagyon fontos alapelv: a szívbékének - tehát a Földön elérhető legna-
gyobb boldogságnak - ÁRA VAN!

Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

3188.
Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK

1. Jézusé vagyok?
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2. Többszörös gyilkos látása megrémiszt.
3. Hogy élhet a Sátán évmilliárdokon át boldogtalanul?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Te valóban az Enyém vagy, mert az Én Atyám mindent átadott ne-

kem, aki, ami az Övé, és te az Ő édes gyermeke vagy, tehát az Enyém vagy. 
A nagyobb hangsúlyt mindig arra tedd, hogy kié vagy, és ne arra, hogy 

milyen vagy! Csak az egymáshoz tartozásunk tudata képes megfelelően ala-
kítani, formálni téged úgy, hogy már a földi életedben is minél többet át tud-
jak adni szerető szívem békéjéből neked. 

Az, hogy az Enyém vagy, ez tény is, folyamat is! Aki az Enyém, az 
egyre jobban az Enyém! Így is mondhatom, hogy aki egyre jobban az Enyém, 
az feltétlenül az Enyém!

2. Empátia-készséged pozitív és negatív irányban egyaránt erős. Ennek 
óriási előnye az, hogy sokkal megértőbb tudsz lenni másokkal szemben, mint 
általában az emberek. Nekem, Jézusnak, is az empátia-készségem volt a leg-
szembeötlőbb. Minél empatikusabb valaki, annál emberségesebb! Ez akkor 
is igaz, ha emiatt sok az ellensége.

3. Minden szellemi lényben boldogító módon van jelen az Isten! Nem 
is lehet senkiben másképpen, mert Isten a saját boldogságán kívül nem lehet! 
Ez világos és egyértelmű. Akit ez nem érdekel, az boldogság helyett a bó-
dultságot választja, s bizony, ezt évmilliárdokig is választhatja az, aki akarja.

Nem akarlak teológiai vitákba sodorni, csupán egy teóriát említek. Ez 
hátha megkönnyíti számodra kérdésedre a megoldást.

„Láttam a Sátánt, mint villámot lehullani az égből!” Hátha nem is meg-
határozott személyt, hanem „hivatalt” jelent e szó: Sátán. Éppen úgy, mint e 
szó: Angyal (Küldött). Hátha már kismilliószor cserélődött ennek a „hivatal-
nak” a hivatalnoka?

Azon  a  területen  ahol  „tükör  által  homályban”  láttok,  nem óhajtok 
„csalhatatlan” dogmákat kinyilatkoztatni.  Ezt meghagyom a hittudósoknak. 
Hátha rájönnek egyszer arra, hogy mindaddig, amíg le nem mondanak erről a 
tevékenységükről,  addig a veszekedéseknek, hitvitáknak,  vallásháborúknak 
aknáit rakják le az emberi történelem országútjain.

Mivel már évek óta csak három kérdésre válaszolok, ezért veled sem 
tehetek kivételt. A többi kérdésedre feltétlenül megtalálod a választ az eddig 
elkészült  30 HANG-kötet valamelyikében. Egy piciny kivételt  azonban te-
szek.
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Igaz, hogy egylényegű vagyok az Atyával. De ez nem zárja ki azt, hogy 
mindent tudjak nektek közölhető módon. Sok olyan ismeretem van, amelye-
ket nem tudok, nem tudhatok nektek közölhető módon.

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

3189.
Kérdező: VÁGYÁLMAIM VANNAK?

1. Valóra válhat egy régi szerelem?
2. Fiam kigyógyulhat idegrohamaiból?
3. Egy örökség miatt vagyok gondban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szerelem mindenképpen közelebb áll a bódulathoz, mint a valóság 

helyes felméréséhez. Fiatal korban nagy energiákat tud megmozgatni, de sem 
fiatal korban, sem idősebb korban nem képes arra, hogy a bölcsességet erő-
sítse!  Márpedig  minden  olyan  magatartás,  amelyből  hiányzik  a  megfelelő 
bölcsesség, nem az erőt növeli, hanem a szenvedéseket.

Csak olyan lépésre határozd el magad, amelyet értelmesnek ítélsz, és 
előre láthatóan kiállja a nyilvánosság ítéletének súlyát. Kérd gyakran a böl-
csesség Lelkének segítségét!

2.  Természetesen  kigyógyulhat  fiad  abból  a  bajból,  amelyben  most 
szenved. De ez az ő valódi megtérésétől függ. Én, Jézus, senkit nem tudok 
akarata ellenére Magamhoz édesgetni. 

Ha valaki nem hisz szavaimnak, tanításomnak, az evangéliumoknak, 
akkor előbb-utóbb mindenkinek saját bőrén, kemény szenvedések árán kell 
megtapasztalnia, hogy egyedül csak Én, Jézus, vagyok a megoldás. Nélkülem 
nincs megoldás! Velem van, de csak akkor, ha valaki valóban elfogad, befo-
gad Engem, Jézust, az életébe. 

Az fogad be, aki rájön arra, hogy számára nincs Nálam fontosabb. Az 
fogad be, aki rájön arra, hogy a Velem való kapcsolatára kell tennie a legna-
gyobb hangsúlyt. Az fogad be, aki nem Engem akar irányítani, hanem enge-
di, hogy Én, Jézus, irányítsam őt!

3. Örökösödési ügyekbe nem szólok bele (Lukács 12;13)!
Ajánlani tudom Máté evangéliumának 6-dik fejezetéből a 25-től 34-ig talál-
ható versek átgondolását.

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

3190.
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Kérdező: SZERETNÉK VILÁGOSAN LÁTNI!
Kapcsolataimról, barátaimról, jövőmről kérdezem az Urat.

HANG: "Drága Gyermekem!
Senkinek az élete sincs előre megírva. Csak olyan „jövőbeli” esemé-

nyek mondhatók meg előre, amelyek már folyamatban vannak.
A te kérdéseid részben olyanok, amelyek még sok változásnak lesznek 

kitéve, részben pedig olyanok, amelyek mások benső világát érintik. Amint a 
te benső világodról sem adnék soha senkinek információt, úgy mások benső 
világát sem tárhatom fel előtted.

Tudok mondani elveket, feladatokat, amelyek segíthetnek abban, hogy 
egyre tisztultabb, megfontoltabb, békésebb légy.

Minden egyes nap egy olyan adomány Isten részéről számodra, amely-
ről  feltétlenül  számot  kell  adnod  magadnak  a  halálod  pillanatában.  Nem 
mindegy tehát, hogy mire és hogyan használod fel a kapott napokat! Azon a 
téren, amely téren felelős vagy magadért, teljesen mindegy, hogy hány éves 
vagy! Azt kell megélned, hogy minden egyes napod az utolsó nap, amely fe-
lett rendelkeztél! Ez így is van, mert egyik nap sem tér többé vissza, és egyik 
nap sem múlik el nyomtalanul!

Az okosság és az óvatosság mindenkor kötelez! Vedd nagyon komo-
lyan a reggeli imát! Aki Velem, Jézussal, kezdi a napját, annak reménye le-
het arra, hogy Velem is fogja befejezni. De nemcsak a napját, hanem a földi 
életét is!

Mérleget adok kezedbe: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” Min-
den döntésedet ennek a mondatnak jegyében hozd meg. Ha így teszel, akkor 
helyes önismeretre jutsz. A helyes önismeret pedig feltétlen feltétele annak, 
hogy boldog légy! 

Téged sem fognak fiúk boldogítani,  amint  te sem fogsz soha senkit 
boldogítani, mivel a boldogság nem más, mint Istent „birtoklás”! Ti csak se-
gíthetitek, illetve nehezíthetitek egymást azon az ÚTON, amelyet Én, Jézus, 
azonosítottam Magammal. De ezt az UTAT soha le nem válthatjátok semmi-
féle bódulással! 

Ezért kérlek arra, hogy légy nagyon okos és óvatos! Ezért kérem, hogy 
reggelenként  Velem indulj  el  utadon.  Csak  így tudom a  te  utadat  az  Én 
UTAMMÁ tenni!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
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Kérdező: GONDBAN VAGYOK MAGAM ÉS FIAM MIATT
1. Nagyon feledékeny vagyok.
2. A szürke hályog gyógyítható-e?
3. Fiam pereskedik. Mi lesz ennek a vége?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A testi adottság olyan a léleknek, mint a hangszer a művésznek. A 

test bizonyos részei,  ha elhasználódnak, elmeszesednek, akkor már a lélek 
nem képes azokat olyan hatásfokon működtetni, mint előtte. Ezt tudomásul 
kell venned, s egyre jobban arra kell tenned a hangsúlyt, hogy a szeretetben, 
a jót akarásban növekedj. Ezt mindig meg kell élned. Természetesen azon a 
fokon, amely fokon erre képes vagy! Csak azért felelsz, amiről tehetsz! Bi-
zony, komoly alázat kell ahhoz, hogy megfelelő önismerettel rendelkezzetek, 
s szívetek nyugalmát megőrizzétek.

2. Maga a földi élet, mint betegség, nem gyógyítható! A testen megje-
lenő tünetek kétségtelenül kezelhetők, de nem jó, ha csodavárók vagytok. Az 
orvostudomány is  eszköz  számotokra  ahhoz,  hogy megtaláljátok  Bennem, 
Jézusban, életetek, szívetek nyugalmát. A műtétektől nem félni kell, hanem 
úgy vállalni, mint bármely más eszközt arra, hogy földi életeteket jobban át 
tudjátok adni Istennek.

3. Semmiféle pereskedésbe nem szólok bele (Lukács 12;13).
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
3192.
Kérdező: HOL TARTOK? HOGYAN TOVÁBB?

1. Hol tartok most? 
2. Hogyan tovább?
3. Melyik az az út, amely igazán az enyém?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Hullámzó lelki életed nem fogalmazható meg egyértelműen. Tudod, 

hogy az újjászületéshez  részedről  nem kell  más,  mint  komoly elhatározás 
arra, hogy valóban és feltételek nélkül elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak és 
Megszabadítódnak. Egy szóval: IRÁNYÍTÓDNAK! 

A Lélekkeresztség egy félreismerhetetlen istenélmény. Aki állhatatosan 
és megfelelő áhítattal kéri, az feltétlenül megkapja ezt, s nem lesz számára 
kétséges, hogy Én, Jézus, bemerítettem őt a Szentlélekbe. Amíg ezt kéred, 
addig se feledkezz meg arról, hogy számodra a jelen megszentelésénél fonto-
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sabb nincs! A jelen megszentelése pedig abból áll, hogy Velem teszed azt, 
amit teszel, tehát tiszta szándékkal, és Értem teszed, tehát világos céllal.

2. Két támpontot tudok adni e második kérdésedre válaszul. Az egyik 
egy könyv.  Az  Általam  már  gyakran  ajánlott,  ismertetett  hittankönyv,  a 
„MERRE MENJEK?”  A másik  pedig  a  reggeli  párbeszédima,  amelyet  a 
HANG 1-ben ismertettem. Aki e két támpontot megszívleli, az biztosította a 
maga számára a megfelelő lelki előrehaladást!

3. A szeretni tanítást állapotszerűvé kell tenned! Ennek nyilván feltét-
len feltétele az, hogy őszintén és okosan szeress! Én, Jézus, vagyok az ÚT! 
Senki sem jut el az Atyához, csak Általam! Én vagyok a te UTAD is! Igen, 
mert nemcsak benned élek, de érted élek benned!

Az előző pontban ajánlott eszközök felhasználása lehetővé teszi majd 
számodra azt, hogy sajátos módon tudd megjárni, megvalósítani az Én ÚT-
nak mondott életemet. Légy türelmes!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3193. 
Kérdező: JÓ, HA BESZÉLEK ÉLMÉNYEIMRŐL?

1. Egy új lakásban szörnyű álmom volt.
2. Egy búcsújárásban illatélményem volt. Köszönöm!
3. Beszéljek az általam átélt szeretet-élményről?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem babona az,  ha elköltözve valahová megáldjátok lakásotokat. 

Kérjétek az ég angyalait, jöjjenek és oltalmazzák az általatok lakott lakást, 
házat, környéket. 

A Földnek vannak szent, áldott helyei, és vannak olyan területei, ame-
lyeken zavaros lelkek tanyáznak. Bárhová mész, ha csak gondolatban is, de 
megáldod a helyet, ahová lépsz, hidd el, külső kegyelmeket biztosítasz ah-
hoz, hogy a benső kegyelem, az Én jelenlétem hatékony ereje jobban tudja 
árasztani áldását.

Ti beszéltek szentföldről,  beszéltek zarándokhelyekről. Igazatok van, 
mert kegyelmi helyek ezek. De ilyen helyeket ti magatok is létre tudtok hozni 
akár otthon, akár máshol, ahol konkrét módon áldásomat lokalizálni akarjá-
tok. Nemcsak kenyeret, nemcsak tárgyakat, de helyeket is meg lehet áldani! 
Vess keresztet a párnádra, s úgy hajtsd álomra fejedet. Tapasztalni fogod en-
nek jótékony hatását.
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Nem jó az sem, ha valaki a szertartásokat többre becsüli a helyes ma-
gatartásnál,  és  nem jó  az  sem,  ha  valaki  nem értékeli  a  szertartásokat,  a 
szentelményeket, az áldásokat, mint eszközöket a földi életetek megszentelé-
sére.

A jó alvás, a frissítő álmok gyakran biztosíthatók imádságok és áldások 
által.

Ha tudod, hogy minden rossz egy elrontott jó, akkor nem kell tartanod 
attól, hogy a vallásosság ördögének kelepcéjébe kerülsz, ha komolyabban ve-
szed áldásaimat, amelyek a te imáid hatására kelnek életre ott, ahol akarod.

2. Jól teszed, ha köszönetet mondasz minden olyan élményért, amely 
lelkedben a Velem, Jézussal,  történő mélyebb kapcsolatot  segíti  elő. Nyil-
vánvaló, hogy e kapcsolat elmélyítése érdekében nemcsak neked kell jobban 
felszítanod magadban a hitet, reményt, szeretetet, de Én, Jézus is, teszek „lé-
péseket”, adok „élményeket”, amelyek hálát váltanak ki azokból, akik érzé-
kenyen reagálnak ezekre az élményekre. A hála pedig nagyon fontos! Csodá-
latos módon tudja tisztítani a benső szemeket, erősíteni a hitet,  és komoly 
késztetéseket  tud  adni  arra,  hogy egyre  jobban kibontakozzék  az  egymás 
iránti szeretetetek.

3.  Tanúságot  tenni  bizonyos  élményekről  legtöbbször  nem  helyes. 
Csak akkor  helyes az ilyen élményekről  tanúskodni,  amikor  magatartásod 
minőségét értékelve, ezt kérik tőled. Tehát akkor érdemes a szeretetélmény-
ről beszélned, ha oly nagy szeretet árad belőled, hogy ennek okát meg kell 
magyaráznod,  mert  érdeklődnek  utána.  Különben  dicsekvésnek tűnhet,  és 
nem előnyére, hanem inkább hátrányára válik mind neked, mind azoknak, 
akiknek eldicsekedsz az ilyen élménnyel.

Nagyon okosnak és óvatosnak kell lennie annak, aki Istennek tetszően, 
tehát megfelelően akar Lelkem szolgálatára állni! Csak olyanoknak beszélj 
Istenről, akikről már többször beszéltél Istennel! Ha e tanácsomat megfoga-
dod, akkor feltétlenül áldásom leszel mások felé!

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

3194.
Kérdező: HITEM MIATT GYAKRAN KIGÚNYOLNAK

1. Számomra Jézus az ÚT.
2. Szeretteim halála miatt nem szomorkodom.
3. Gyakran kigúnyolnak hitem miatt.
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha azt érted az ÚT alatt, hogy soha nem szabad senkinek ártanod, 

hogy mindig meg kell bocsátanod mindenkinek, hogy segítened kell ott, ahol 
erre lehetőséged van, akkor nagy örömmel mondom, hogy nemcsak igazad 
van, de benned él az IGAZSÁG és az ÉLET! Igen, mert törvényszerű, hogy 
aki Engem, Jézust, elfogad ÚT-nak, abban az Én életem felragyog, és amint 
Én, úgy az Engem ÚT-nak elfogadó is a világ világosságává válik.

Csak a felszínen tűnik úgy, hogy a Velem sorsazonosságot vállaló test-
véreim nagy kereszteket kénytelenek cipelni. A valóság az, hogy olyan erőt 
adok enyéimnek, amely erő a legnagyobb keresztek cipelésében is képes ben-
ső békét biztosítani, és amely erőről fogalmuk sincs azoknak, akik bajaikban 
ahelyett, hogy Tőlem várnák és fogadnák el ezt az erőt, különböző bódultsá-
gok felé  fordulnak.  Aki  elfogad Engem ÚT-nak,  az  a  Mennyország  útját 
nemcsak járja, de a Mennyországot hordja is szívében!

2.  Amikor  valaki  meghal  egy családban,  és  megsiratják,  ilyenkor  a 
könnyek  legtöbbször nem a szeretetnek, hanem a gyengeségnek a jelei. Az 
élő hit, tehát a szív szeme arról tudósít ilyenkor, hogy aki elment, minden-
képpen jobban járt, mintha itt maradt volna. Igen, mert még a rosszban meg-
átalkodottak is haláluk pillanatában legalább igaz önismeretre jutnak, s ez 
mindenképpen érték számukra.

Hidd el, sokkal több okotok lenne sírni olyankor, amikor leszületik va-
laki a Földre, mint olyankor, amikor elhagyja valaki a Földet. Amikor Engem 
megfeszíteni vittek, és síró asszonyokat láttam, pontosan arra szólítottam fel 
őket, hogy ne Miattam sírjanak, hanem azokat sírassák, akik még kénytele-
nek itt maradni a Földön, s így ki vannak téve további botlásoknak, bukások-
nak!

Helyes tehát, ha nem azok példáját követed, akik nem látnak tisztán. 
Sokan vannak ilyenek. Bár legtöbbjük jó szándékú. Te hallgass csak tovább-
ra is a benned megszólaló HANG-omra, lelkiismereted szavára. Csak ez tud 
tartós békét biztosítani benned.

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

3195.
Kérdező. SZERETNÉK HELYESEN SZERETNI!

1. Melyik az igazi szeretet? A külső vagy a belső?
2. Nem érzem magam elég eredményesnek a munkámban.
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3. Fiam nehéz lelki gondokkal küzd.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Az igazi szeretet nem érzelem. Az igazi szeretet jót akarás! Az sze-
ret helyesen, aki akkor is jót akar, ha jól érzi magát, és akkor is, ha nem érzi 
jól magát. Nincs külön belső vagy külső szeretet,  mint ahogy nincs külön 
belső vagy külső jót akarás.

A hűség, a kitartó, gyengéd, stb. szavak, amelyeket leveledben leírtál, 
nem azonosak a szeretettel. Önzésből is történhet mindez. A helyes szeretet 
feltétlenül önzetlen, tehát elsősorban nem élvezet, hanem áldozat! Minél na-
gyobb szeretet él valakiben, annál nagyobb benne az áldozatvállalásra való 
készség. A szeretet mércéjét tehát mindig az adja meg, hogy mekkora áldo-
zatra képes!

2. Neked arra kell törekedned, hogy Én, Jézus, jól érezzem Magamat 
benned. Ez akkor válik valósággá, ha átveszed Tőlem, Jézustól, az Én béké-
met. E békének elfogadása nem kíván valami különleges produkciót! Egy-
szerűen annyit kell tenned, hogy reggel Velem kell elindulnod életed útján, 
és amit gondolnod, szólnod, tenned kell, azt Értem kell tenned. Tehát tömö-
ren: tiszta szándék és egyértelmű cél. Ilyen egyszerű! Tehát nem nagy tettek 
vállalásáról kell álmodoznod, hanem Velem és Értem vállalnod kell a hét-
köznapi élet szürkeségét abban a tudatban, hogy Én, Jézus, nemcsak benned 
vagyok, de érted vagyok benned. Boldogító módon vagyok benned! Ennyi az 
egész. A többi az Én dolgom!

2. Fiad sem tudja mással megoldani az életét,  csak Velem, Jézussal! 
Neked az a feladatod ezzel kapcsolatban, hogy vegye észre rajtad, te is csak 
Velem tudod megoldani az életedet!

Gyakran tegyétek fel e kérdést magatoknak: „Mi ez az örökkévalóság-
hoz képest?” Aki az örökkévalóság gyermeke, az szükségszerű, hogy nem ta-
lálhatja meg végső helyét, lelke nyugalmát mulandó dolgokban. Ti az örök-
kévalóság gyermekei vagytok!

Imádkozz önmagadért, és imádkozz gyermekedért, hogy az előbbi ta-
nácsomat el tudjátok fogadni. Tehát azért imádkozz, hogy vegyétek észre az 
Én boldogító jelenlétemet magatokban! Ezt helyettetek nem tudom megten-
ni. De ha komolyan hisztek Bennem, akkor tudlak segíteni benneteket ebben 
az irányban!

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

3196.
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Kérdező: ELHUNYT TESTVÉREMRŐL, SZENTGYÓNÁSRÓL
1. Elhunyt testvérem hogyan vélekedik egy kapcsolatomról?
2. Isten gyónás nélkül is megbocsátja bűneinket?
3. Kaphatok-e üzenetet elhunyt testvéremtől?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A vérköteléknek csak a Földön van komoly jelentősége. Amikor va-

laki már átlépte a földi élet határát, akkor már nem a „visszatekintés” foglal-
koztatja. Éppen ezért neked nem is arra kell fordítanod benső antennáidat, 
hogy fogni tudd, ő hogyan vélekedik, hanem arra, hogy Én, Jézus, aki külön-
böző módon itt maradtam közöttetek, bennetek, hogyan vélekedem rólatok.

A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Két lélek között akkor indul el a leg-
optimálisabb irányban egy kapcsolat kialakulása, ha segítik egymást Felém, 
Jézus felé!

2. Nagyon természetes, hogy gyónás nélkül is van bocsánat. Bánat nél-
kül nincs bocsánat! Minden felekezet előír bizonyos külső formákat is, ame-
lyek benső bizonyosság irányában tudják erősíteni tagjait.

A bűn nem más, mint szeretetlenség. Ez bizonyos benső nyugtalansá-
got okoz mindaddig, amíg valaki nem tette tönkre benső érzékenységét. E 
benső érzékenység két irányban szokott megbetegedni. Az egyik az, amikor 
valaki aggályossá válik. Amikor valaki gyónás nélkül már áldozni sem mer. 
A másik megbetegedés akkor nyilvánul meg, amikor valaki gátlástalanul ké-
pes szeretetlen lenni anélkül, hogy bűntudatot érezne.

A ti egyházatok nagyon bölcsen azt írja elő, hogy minden évben végez-
zétek el szentgyónásotokat, és legalább húsvét táján járuljatok szentáldozás-
hoz. Én, Jézus, azt ajánlom, hogy minél gyakrabban járuljatok szentáldozás-
hoz, mert ebben a formában is minél gyakrabban szeretnék találkozni vele-
tek.

A gyakori gyónás helyett Én inkább azt ajánlom, hogy igyekezz egy 
imakörhöz, egy olyan élő közösséghez tartozni, ahol az Én nevemben jöttök 
össze, Velem foglalkoztok, s olyan témákat tárgyaltok, amelyek hatására kö-
zelebb tudtok kerülni Hozzám. Ez sokkal fontosabb, mint a gyakori gyónás.

3. Arra a kérdésedre, hogy kaphatsz-e üzenetet elhunyt testvéredtől, azt 
kell mondanom, hogy ez attól függ, szükséged van rá vagy sem.

Míg a földi élet tele van különböző felesleges döntésekkel, folyamatok-
kal, addig a magasabb dimenziók sokkal fegyelmezettebbek! Nem éreznék 
jól magukat az itt élők, ha értelmük és akaratuk nem lenne optimálisan cél-
irányos. Az angyalok, az égi lények álmaitokban, „véletlennek” tűnő esemé-
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nyekben, gyakran adnak figyelmeztető jeleket nektek, de ők tudják legjob-
ban, hogy a Földön nem a rendkívüliségek által, hanem az áldozatos szeretet 
által tudtok lélekben növekedni. Ők tehát erre teszik a hangsúlyt. Ti is így te-
gyetek!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3197.
Kérdező: NAGY CSAPÁS ÉRT!

Meghalt, akit nagyon szerettem.
HANG: „Drága Gyermekem!

Ami biztos,  az az,  hogy meghalni születettetek a Földre. Senki sem 
szeret úgy senkit, mint az Isten! Isten előbb-utóbb mindenkit magához szólít! 
Téged is! Te is azért születtél a Földre, hogy felkészülj az Istennel történő ta-
lálkozásra. Isten Bennem és Általam, Jézus által, mutatta meg Önmagát kö-
zöttetek. Aki Engem látott, aki Engem megismert, az látta, az megismerte az 
Atyát. 

Minden Földre született  embernek az kell legyen a legfontosabb fel-
adata, hogy Rajtam, Jézuson, keresztül egyre jobban megismerje az Istent, és 
mivel Isten minden embert Önmagára teremtett, megismerje minden ember 
önmagát is! 

Neked sem lehet fontosabb feladatod, mint az, hogy helyes önismeretre 
juss! Döntéseid, cselekedeteid tükrében ismered meg magadat helyesen. Te-
hát mindennap meg kell vizsgálnod, hogy Velem jártad-e életed útját, és Ér-
tem gondoltad-e, mondottad-e, tetted-e azt, amit gondoltál, szóltál és csele-
kedtél. Ha ezt teszed, akkor nem éltél hiába. Ha nem ezt teszed, akkor nem 
arra használtad földi életedet, amire kaptad!

Drága Gyermek! Az nem tartozik a lényeghez, hogy meghalt az, akit 
annyira szeretsz. A lényeg az, hogy Engem, Jézust, mennyire szeretsz! Ez a 
döntő!  Mindenki  mindenkit  és  mindent  annyira  szeret,  amennyire  engedi, 
hogy meghatározza életét.

Mindent meg kell tenned, hogy Én, Jézus, legyek életed meghatározó-
ja!

                         Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
                        HELYES FELISMERÉS LELKÉVEL

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

3198.
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Kérdező: MÁRK 1;15
1. Hol van a Bibliában ez: „Alakítsátok át gondolkodásotokat?”
2. Mi a feladatunk?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Márk 1;15-ben található az általad kérdezett kijelentésem. Igaz, hogy 

legtöbb Bibliában az áll: „Tartsatok bűnbánatot”. De ez másodlagos jelentése 
az eredeti szónak. Ezt minden szótár igazolja.

Természetes, hogy az, aki rájön arra, át kell alakítania a gondolkodását, 
fájlalja azt, hogy eddig nem jól gondolkodott. A „Tartsatok bűnbánatot!” ezt 
akarja jelenteni. De mégis helytelen a bűnbánatra történő felszólítás, mert ez 
csak akkor volna a helyén, ha tudatosan tette volna valaki azt, ami helytelen. 

A gondolkodás-átalakítás azért jobb fordítás, mert nem az eddigi rossz 
gondolkodásotok miatti fájdalomra, hanem arra az örömre hangol bennete-
ket, amely velejárója a jó irány meglátásának.

Én, Jézus, nem azért jöttem, hogy bűntudatban élő bűnbánattal terhel-
jelek benneteket, hanem azért, hogy könnyítsem földi életeteket!

2. Az a szeretet, amely bennetek él, az Én Lelkem jelenléte bennetek. 
Ha tudni akarod, hogy mit kell tenned, akkor legjobb, ha napra lebontva te-
szed azt, amit jónak látsz. Nagyon kell vigyáznotok, mert amilyen hasznos a 
fantázia, olyan káros is tud lenni. Az okosság és az óvatosság mindig legyen 
menetkész állapotban bennetek!

A természetgyógyászat önmagában erkölcsileg a nullával egyenlő ép-
pen úgy, mint az orvostudomány.

Velem, Jézussal, mindenki tud gyógyítani, aki befogad Engem, Jézust, 
az életébe. Döntsétek már el egyszer végleg, hogy Velem akarjátok élni éle-
tetek minden napját! Ezt azáltal teszitek meg, ha reggel a szándékot és a célt 
tudatosítjátok magatokban. 

Mit jelent ez a gyakorlatban? A következőt: Reggelenként mondd ki: 
„Uram! Veled indulok el!” Ez jelenti a SZÁNDÉK tisztaságát. „Uram! Érted 
gondolom, mondom, teszem azt, amit gondolok, szólok és teszek!” Ez jelenti 
a CÉL tisztaságát.

Tegyétek ezt, és megnyeritek az ÉLETET! 
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
3199.
Kérdező: ÁLMODOZOM

1. Csak álmodozhatom, hogy....
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HANG: "Drága Gyermekem!
 Ne álmodozz!  Légy józan!  Mérhetetlenül  szeretlek!  Ezért  van  csak 
EGY belőled! Ezért vagy EGYETLENEM!

Számomra nagyon fontos, hogy a reggeli imáidban ne csak találkozz 
Velem, de beszélj is Velem! Elsősorban azt várom el tőled, hogy dicsőíts En-
gem, Jézust! 

Az Engem dicsőítés nem Miattam, nem Nekem fontos, hanem miattad, 
neked, hogy meglásd, mennyire szeretlek, mennyire tettelek már eddig is lel-
kileg gazdaggá!

Te, aki megvallod, hogy kerested az igazságot, s pislákoló fényét saját 
szívedben meg is találtad, nagyon bölcsen teszed, ha értelmileg is engeded 
megvilágosodni magadban azt, hogy Én, Jézus, aki Magamat az IGAZSÁG-
GAL azonosítottam,  egyetlen  erkölcsi  igazságot  képviseltem: szeressétek 
egymást úgy, amint Én szerettelek benneteket (János 13;34)! Ennél boldogí-
tóbb IGAZSÁG nem létezik sem égen, sem Földön!

Ennek a boldogító IGAZSÁGNAK a tartalma: soha senkinek nem árta-
ni, mindig mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, ahol erre lehetőséget 
kaptok.

Ha ez az IGAZSÁG véreddé válik, akkor megnyerted azt az ÉLETET, 
amely telesen EGY Velem (János 14;6)!

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

3200.
Kérdező: KI VOLT A HIBÁS?

Testvérünk autóbalesetben meghalt.
HANG: E balesettel kapcsolatban három gondolatotokra akarok reagálni.

1. Ki volt a hibás? Amikor ilyen gondolat fogalmazódik meg bennetek, 
olyankor ott van a felelősségre vonás gondolata is. Bár tudjátok, hogy sem-
miféle módon nem hozható vissza az, aki már meghalt, mégis úgy gondoljá-
tok, hogy könnyíti fájdalmatokat az, ha gyűlöletet tudtok ébreszteni maga-
tokban valaki iránt, akit okolni lehet a történtekért.  Ennek érdekében még 
Engem, Jézust, is megpróbáltok igénybe venni. 

Meg kell mondjam, hogy testvéred balesetének oka ő maga volt! Már 
jóval  előbb elindult  benne egy olyan döntés-folyamat,  amelynek ez  lett  a 
vége! Ne keressetek tehát bűnbakot!

2. Az a látás, amelyben részesült, annyira meglepte, hogy sokáig nem 
tudott kibontakozni abból a fojtogató szellemi ködfelhőből, amely szinte rá-
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kényszerítette  őt  arra,  hogy helyes  önismeretre  jusson.  E  ködfelhő  belőle 
áradt, és úgy fonta őt körül. Ez egészen addig tartott, amíg erőt, bátorságot 
nem vett magán arra, hogy befelé nézzen. Miután felismerte valódi önmagát, 
feljajdultak benne azok a mulasztások, amelyek rövid földi életét földarabol-
ták, s emiatt még jó, hogy elég gyorsan véget ért a földi pályafutása.

Ő már tudja, hogy azok, akik űrt hagytak maguk után a Földön, olyan 
értékeket hordoztak, képviseltek, amelyek enyhítik a halál után felismert hiá-
nyosságaik szenvedését, s ezt az enyhületet csak növeli a Földön maradottak 
imája, hite, szeretete.

3. Testvéretek nemcsak önmaga számára élheti meg azt, hogy halála ál-
tal a helyes önismeretre jutása és a földi életében magában hordott komoly 
értékei - amelyek óriási segítséget, lehetőséget adnak számára arra, hogy szí-
ve békéje, harmóniája a VÉGTLEN SZERETET szándéka szerint - kibonta-
kozzanak benne, hanem azt is világosan látja, hogy ti, akikben él az iránta 
való szeretet, szintén komoly segítséget, lehetőséget kaptatok az ő balesete 
által arra, hogy a VÉGTELEN SZERETET valóságának komolyságát jobban 
elfogadjátok, Benne jobban bízzatok, és így készüljetek fel a nagy TALÁL-
KOZÁSRA!

Üzenete számotokra ez:  „Minden, ami mulandó, eszköz! Nemcsak a 
halál után, hanem már a földi életben is a CÉL, a napi feladat a szívbéke biz-
tosítása!'

Megáldalak azzal a SZÍVBÉKÉVEL, amelyre testvéred utal!'
******************************************************

3201.
Kérdező: NAGYON SÖTÉTEN LÁTOK

Munkahelyi, egészségügyi, családi problémák gyötörnek.
HANG: "Drága Gyermekem!

Bármennyire szeretlek, sem gondolkodni, sem hinni nem tudok helyet-
ted! Ha gondolkodni tudnék, ha hinni tudnék helyetted, akkor egészen más-
képpen gondolkodnék, és sokkal élőbben, valóságosabban élném meg azt az 
igazságot, hogy akinek Gondviselője van, annak komoly gondjai nem lehet-
nek. Egyértelműbb lenne Előttem, hogy csapni való Gondviselő az, aki nem 
viseli gondját övéinek!

Munkahely, egészség, család, mindhárom olyan élettér, ahol bizonyíta-
nod kell! Bizonyítanod azt, hogy VAN ISTEN, hogy van ISTENED! Olyan 
nincs, hogy hol van, hol nincs Isten! Csak olyan van, hogy MINDIG, MIN-
DENÜTT VAN ISTEN!
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Gondolkodásoddal el kell jutnod odáig, hogy Isten legalább olyan jó, 
mint te! Ha te semmiképpen sem kívánnál gyermekedtől többet, mint amire ő 
képes, akkor el kellene fogadnod, hogy Isten sem kíván tőled többet, mint 
amire képes vagy. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy meg kell fogalmaznod 
mindhárom területen azt, mire vagy képes. Annyit és csak annyit kíván tőled 
Isten, amire képes vagy. 

Ha téged nem tesz boldoggá az, hogy képes vagy megtenni azt, amit Is-
ten tőled kíván, hát erről maga az Isten sem tehet. Meg kell tanulnod, hogy 
ne te akard Őt a magad elképzelésedhez igazítani, hanem te akarj az Ő elkép-
zeléséhez igazodni. Csak annyit kell elfogadnod, hogy mindig úgy van jól, 
ahogy van, ha egyszer istenszerető vagy - mivel az istenszeretőnek mindig 
minden a javára válik -, s akkor már szívbékével tudod élni földi életedet. 

A szívbéke soha nem következmény, hanem kiindulópont! Nem úgy 
van, hogy majd akkor lesz szívbékéd, ha minden rendeződik, hanem fordít-
va: akkor rendeződik minden, ha Tőlem, Jézusodtól, átveszed azt a szívbé-
két,  amelyet  állandóan felkínálok neked a lelked mélyén.  Az Én békémet 
akarom átadni! Azt akarom, hogy a lényeget, tehát a te boldogságodat tekint-
ve, ami az Enyém, az a tiéd is legyen! Ez pedig a szívbéke! Ez az, amit sem 
adni nem tud neked Rajtam kívül senki, és soha el sem vehet tőled senki!

Gondolkodni az értelemmel, és látni a szív szemével! Erre szólítottalak 
fel benneteket nyilvános működésem kezdetén: „Alakítsátok át gondolkodá-
sotokat, és higgyetek az örömhírben!” (Márk 1;15)

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

3202.
Kérdező: NEM HISZNEK NEKEM

1. Nem hiszik el, hogy jelenést láttam gyermekkoromban.
2. Nagyon szeretek temetőben lenni.
3. Meggyógyulok-e valaha?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Senkinek nem kell elhinni, hogy te jelenést láttál. A magán-kinyilat-

koztatásokat csak annak kell elfogadnia, aki kapja.
Ha valaki hall egy magán-kinyilatkoztatásról, akkor használja az eszét, 

és döntsön úgy, ahogy azt jónak látja. Egy látomás önmagában semmiképpen 
sem tartozik másra, csak arra, aki látja. Más az, ha valaki valamilyen üzene-
tet kap. Azt alaposan meg kell vizsgálnia annak is, aki kapta, és annak is, 
akinek tudomására jutott! Legyetek okosak és óvatosak!
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2. A temetőkkel kapcsolatban karmikus görcsöt cipelsz magadban. Va-
lamikor egyértelműen mondtam, hogy hagyjátok a holtakat a holtakra. Fölös-
leges időpazarlás, ha olyasmivel foglalkozol, ami másokat nem gazdagít lel-
kileg. Én, Jézus, soha nem mondtam, hogy boldogok azok, akik jól érzik ma-
gukat! 

Isten  szemében  azok  a  boldogok,  akik  nem ártanak  senkinek,  akik 
megbocsátanak mindenkinek,  és  akik  segítenek ott,  ahol  erre  lehetőségük 
van! 

A temetőkben ücsörgéssel nem segítesz senkinek, tehát könnyen bele-
esel abba a hibába, hogy mulasztással vétkezel! Bár igaz, ha módjával, tehát 
időnként, saját megnyugvásod érdekében megpihensz ott, ahol nyugalmat ta-
lál a lelked, ezt jól teszed.

3. Részben halálos betegségre születtetek, részben egészségre születte-
tek.  Halálos  betegek  vagytok  már  születésetek  pillanatától  kezdve,  mivel 
előbb-utóbb mindenkinek meg kell halnia. 

Egészségre  születtetek,  mert  ahogy gyógyul  valaki  lelkileg,  úgy áll 
helyre egyre jobban a testi  egészsége is.  Minden betegség gyógyítható,  és 
minden betegség kezelendő, bár a halál ellen nincs orvosság. 

Aki arra teszi a hangsúlyt, hogy megtanuljon együtt élni betegségével, 
a legjobb utat választja, mert ilyen döntés még az öröklött, a karmikus beteg-
ségeket is tompítani, csökkenteni, sőt megszüntetni is képes.

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

3203.
Kérdező:  ENEGRIÁRÓL, ÁLOMRÓL, ÉS VALAKIRŐL, AKI ÖNGYIL-
KOS AKAR LENNI

1. A REIKI energia miért kíván hús- és alkoholmentességet?
2. Többször sírtam álmomban.
3. Megakadályozhatom-e azt, aki öngyilkos akar lenni?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem a REIKI energia kívánja a hús- és alkoholmentességet, hanem 

azok, akik erre az energiára hivatkozva kérik ezt.
Minden energia isteni energia. Minden energiát lehet jóra is, rosszra is 

használni. Kétségtelen, hogy bizonyos önmegtagadások növelni tudják a lé-
lek erejét, s így nagyobb hatásfokkal tudnak működni. Én, Jézus, kifejezetten 
mondtam, hogy vannak bizonyos ártó szellemek, amelyeket csak imával és 
böjttel lehet hatástalanítani (Máté 17;21). 
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Azok tehát, akik REIKI módszerrel igyekeznek energiát sugározni, jól 
teszik, ha tartózkodnak a hús- és alkoholfogyasztástól a gyógyító tevékenysé-
gük előtt. De ez nem jelenti azt, hogy soha nem szabad húst vagy alkoholt 
fogyasztaniuk! Őrizkedjetek a végletektől, és törekedjetek a harmóniára!

2. A könnyeknek általában mindig görcsöket, feszültséget feloldó hatá-
sa van. Joggal beszélhettek könnyek adományáról is. Igen, ez külön ajándék 
olyanok számára, akiknek Istentől kapott szerepük megkívánja azt az empáti-
át, amely segíti őket a szeretni tanítást megvalósító hivatásuk gyakorlásában.

3. Nemcsak szabad, de meg is kell akadályoznod azt, hogy valaki ön-
gyilkosságot kövessen el! Igen, mert az önfenntartás ösztöne oly erős benne-
tek, hogy az, akiben ez nem működik megfelelően, nem normális ember. Ha 
normálissá válik, ő lesz a leghálásabb, hogy közbeléptél,  amikor önveszé-
lyessé vált.

A szabadságköre  mindenkinek  akkora,  amekkora  a  felelőssége.  Egy 
„észnélküli”  ember  -  márpedig  az  öngyilkosok  általában  ilyenek  -  szinte 
semmi  benső  szabadsággal  nem rendelkezik!  Az  máslapra  tartozik,  hogy 
mennyire voltak beszámíthatók azok a döntései, amelyek őt az öngyilkossá-
gig eljuttatták. De maga az öngyilkosság időpontja, szinte biztos, hogy be-
számíthatatlan állapotában történik. 

Azok pedig, akik alapos tervszerinti megfontolás útján követnek el ön-
gyilkosságot,  pontosan  e  megfontoltságuk  miatt  úgysem  akadályozhatók 
meg.

Megáldalak a BENSŐ HARMÓNIA SZERETETÉVEL!"
******************************************************

3204.
Kérdező: MIKOR ÉS HOL NEM SZENVED A LÉLEK?

1. Mások miatt gyötrődöm.
2. Van olyan élet, ahol a lélek nem szenved?
3. Mi a karizmám?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, is másokért gyötrődöm. Ha EGY vagy Velem, akkor ter-

mészetes, hogy fáj neked az, ami Nekem fáj. De ha jól belegondolsz, akkor 
kitüntetésnek kell venned azt, hogy szenvedéseimet is megosztom veled! 

Imádkozni  és  szeretni!  Ez  a  feladatod  azokkal  szemben,  akiknek  a 
helytelen magatartásuk miatt szenved a lelked.

2. A szenvedés nem ellentéte a boldogságnak, a benső békének. Az a 
nemes szenvedés, amely az Én szenvedésem benned, segít téged abban, hogy 
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még jobban ki tudjon bontakozni benned a szeretetnek az a formája, amely 
az áldozatvállalásban igazolja az Én erőm jelenlétét!

Van örömmel vállalt szenvedés! Van értelmes szenvedés! Van boldog-
ságot növelő szenvedés! Amint a sport világában vannak szinte a kegyetlen-
ségig menő edzések, s ezeket  abban a boldogító tudatban vállalják a ver-
senyzők, hogy ez velejárója a győzelmüknek, úgy van áldozattá válás annak 
tudatában, hogy a boldogság megőrzésének, tehát a benső békének, a szeretet 
növekedésének ez az ára!

3. Tudnod kell, hogy hivatásod a szeretni tanítás. Ehhez minden olyan 
képességet megadok, növelek,  tehát karizmává minősítek benned, amelyet 
Én, Jézus, jónak látok. A te tekinteted, szándékod irányuljon csak a CÉLRA! 
Én, a te Jézusod, a szükséges eszközökről feltétlenül gondoskodni fogok! A 
karizmák mindig eszközjellegűek.

                  Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

3205.
Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK

Gyakran összezavarodom.
HANG: "Drága Gyermekem!

Sem tanok, sem intézmények, sem csoportok nem mondhatják el ma-
gukról, hogy ők az igazság! Egyedül Én, Jézus, mondhattam ezt el, és mon-
dom ma is!

Ha valaki Rám hivatkozva mond valamit,  akkor vizsgáld meg, hogy 
valóban Tőlem van-e az, amit mond. Valóban olyan szövegösszefüggésben 
mondja az illető az Én szavaimat, amilyen szövegösszefüggésben Én, Jézus, 
azokat használtam?

Én, Jézus, senkitől nem kívánok  vak engedelmességet! Azért van az 
eszed, hogy használd! Ha valaki jobbat mond neked, mint amit addig gon-
doltál, akkor örülj neki, fogadd el, és ne bánkódj miatta. 

Ha egyes konkrét mondatokkal nem tudsz mit kezdeni, akkor ezeket a 
konkrét mondatokat terjeszd médiumom elé, beszéld meg vele, de előre fi-
gyelmeztetlek, hogy a te életedet neked kell kézben tartanod! Ezt még Én, a 
te Jézusod, sem tehetem meg helyetted!

Erőtöket  felülmúló  kísértéseket  nem engedek  meg  sem neked,  sem 
másnak! Ha mégis, akkor a ti erőtök helyébe lép az Én erőm! Tehát minden-
képpen biztosítva vagytok!
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Az ne zavarjon, hogy másoknak más a véleményük, mint neked. Csak 
arra kell  vigyáznod, hogy ne engedd magadra tukmálni mások véleményét 
egyszerűen azért, mert ők erőszakosak! De te se akard másokra erőltetni saját 
meggyőződésedet!

Igaz, hogy a Mennyország erőszakot szenved, de ez az erőszak nem 
mások feletti győzelmet jelent, hanem azt jelenti, hogy a Mennyek Országá-
ba az önmaguk felett aratott győzelem juttatta el az enyéimet!

Megáldalak a BIZALOM és a BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

3206.
Kérdező: NEM KÉSZ TÉGLÁKAT ADOK

Tíz kérdést írtunk le levelünkben.
HANG: "Drága Gyermekeim!

Amint médiumom leveleteket és a verseket elolvasta,  azt  ajánlottam 
neki,  hogy ne külön-külön válaszoljon kérdéseitekre.  Ti  szellemi  emberek 
vagytok. Jobb, ha nem „kész téglákat” adok nektek, hanem olyan anyagot, 
amelyből  ki  tudjátok  formálni  a  nektek  megfelelő  „téglákat”.  Partnereim 
vagytok, és nem bábuk.

A REIKI és egyéb beavatások, amelyek segítenek benneteket különbö-
ző  energiák felszítására,  mind-mind  arra  valók,  hogy ráébredjetek  arra  az 
igazságra, mely szerint  Isten országa  BENNETEK van! A szellemi lények 
élete, tehát minden ember élete is,  belül formálódik,  belül dől el! A döntő 
mindig az, hogy a felszított energiák irányát jól határozzátok meg, vagy sem. 
A két legfontosabb dolog: a SZÁNDÉK és a CÉL. Akkor jó a szándékotok, 
ha Velem, Jézussal, teszitek azt, amit tesztek, és akkor jó a cél, ha Értem tör-
ténik az, amit tesztek.

Egész  angyalsereg  áll  rendelkezésetekre!  Ha  őrangyalodat  szólítod, 
bármilyen néven nevezed, ő tudja, hogy hozzá intézted gondolataidat, szavai-
dat.

Ha csak ketten, hárman is jöttök össze az Én nevemben, már élő közös-
ség vagytok, mert ígéretem szent és igaz: Ott vagyok, ahol nevemben ketten-
hárman összejönnek (Máté 18;20)!

Mivel nagy az a terület,  amelyen tükör által  homályban láttok,  ezért 
nem baj az, ha gátakat éreztek magatokban olyankor, amikor döntés előtt áll-
tok. Az okosság és az óvatosság mindig fontos!

Arról is szólnom kell pár szót, hogy Én, Jézus, boldogító módon va-
gyok bennetek, és ezért soha nem lehet megalapozott semmiféle önpusztító, 
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öngyilkoló gondolat. Azok fogadtak be Engem életükbe, akik igyekeznek át-
élni ezt a mondatot: „Van Gondviselőm, tehát nem lehet gondom!” Idegbe-
teg istengyermek, ez fából vaskarika!

A testi  betegségek általában  mindig  tünetek!  Tünetei  bizonyos  lelki 
problémáknak, amelyeket magatokkal hoztatok előző életeitekből. Ezek ellen 
lehet orvosi műtéttel is beavatkozni, de a tüneti kezeléseknek mindig az a kö-
vetkezménye, hogy ha a test egyik helyén megszüntetitek, akkor egy másik 
formában, egy másik helyen újra megjelenik. Ha vállaljátok, hogy együtt él-
tek az ilyen betegséggel, akkor vagy csökken, vagy teljesen, éspedig gyökeré-
ben meg is szűnik! Örömmel és szívesen mondok véleményt mindenkiről, 
aki a reggeli imájában megbeszéli Velem az elinduló napját, és este szintén 
ad időt, lehetőséget Nekem, Jézusnak, hogy segítsem őt - visszatekintve az 
elmúlt napra - helyes önismeretre jutni.

            Nagyon szeretlek, és megáldalak benneteket 
                  SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

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

3207.
Kérdező: TALÁNY VAGYOK A MAGAM SZÁMÁRA IS

1. Miért idegenkedek az emberektől?
2. Törekednem kell családalapításra?
3. Befejezzem-e azt, ami egy szakmai fokozathoz szükséges?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az okosság és az óvatosság mindig fontos. Akik nagyon közléke-

nyek, akik nagyon könnyen tudnak kapcsolatokat teremteni, azoknak e ké-
pességük nem mindig jelent áldást. Nagyon sok hiúsági komplexussal szo-
kott az ilyen tulajdonság együtt járni, s ehhez még hozzá szokott járulni bizo-
nyos ódzkodás a mélységektől és a felelősségvállalástól. Nem azt mondom, 
hogy ez mindig így van, de általában így van. Jobban teszed, ha nem akarsz 
ezek közé tartozni. Fogadd el magadat olyannak, amilyen vagy! Én, Jézus, 
ilyennek szeretlek, és ez a fontos! Az emberi tekintetek fontosságát le kell 
vetned magadról. A döntő az, hogy az Enyém vagy, és nem az, hogy milyen 
vagy!

2.  Aki  „belesodródik”  a  családalapításba,  az  tapasztalatból  tudhatja, 
hogy nem járt  jobban, mint  az,  aki nem alapított  családot.  Természetesen 
rosszabbul sem járt. Törekedned semmiképpen nem kell rá! Arra kell töre-
kedned, hogy mindig meglegyen benned az a szívbéke, amely az Én jelenlé-
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tem áldását igazolja. Az erre való törekvés nem komplikált dolog. Mindig azt 
kell tenned, amit józan ésszel helyesnek tartasz. Ha pedig bizonytalan vagy, 
akkor tanulj meg várakozni. A türelem, a várakozni tudás feltétlenül hozzá-
tartozik a helyes szeretet megéléséhez.

3. Amennyire rajtad áll, mindig fejezd be azt, amit jónak láttál elkezde-
ni! Csak akkor van helyén valaminek a félbehagyása, ha azok, akik szeretnek 
téged, szintén ezt látják jónak. De saját „szakálladra” ne hagyj félbe semmit! 
A megbízhatóság jele az, ha valaki igyekszik befejezni azt, amit elkezdett!
     Örülök levelednek. Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
3208.
Kérdező: LÁTOMÁSOKRÓL

1. Bizonyos „látomásokról” kérdezem a HANG-ot.
2. Megtérésre szólítok fel - látomásban - tömegeket.
3. Vallásosságom visszatetszést szül.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. „Látomásaid” által erősíteni akarlak téged abban, hogy ne csak von-

szolva, de lelki békével, derűvel tudd viselni keresztedet. Csak annak az élet-
formának van jótékony hatása a jó szándékú emberekre, amely életforma bé-
két, nyugalmat, megelégedettséget sugároz!

2. A „megtérés” szónál egyértelműbb és igazabb is a „gondolkodás-át-
alakítás”, a „szemléletváltás” szó. Küldetésed neked is arra szól, hogy szeret-
ni taníts másokat. Ennek hatékony megvalósításához elkerülhetetlenül fontos 
az, hogy te saját gondolkodásodat igyekezz átalakítani. Ennek feltétlenül a 
boldogságod, a benső békéd irányában kell  történnie.  Ezt  úgy éred el,  ha 
minden problémádra rákérdezel: „ez miért jó nekem?”, s ezt meg is válaszol-
nod! Igen, mert neked kivétel nélkül minden javadra válik, ha valóban elhi-
szed azt, hogy az Enyém vagy!

3. Ha a vallásosság alatt azt érted, hogy komoly hangsúlyt teszel a Ve-
lem való kapcsolat külső formáira, akkor ügyelned kell arra, hogy ez ne le-
gyen visszatetsző. 

A külső formák hatása nem mindig pozitív! Nem az szeret Engem, Jé-
zust, aki sokat jár templomba, aki sokat imádkozik, hanem az, aki nem árt 
senkinek, aki megbocsát mindenkinek, és segít ott, ahol erre lehetőséget kap. 
Ez a  lényeg! Minden más  csak annyiban érték,  amennyiben ezt  elősegíti, 
szolgálja! 

Sok ember pótcselekvésnek használja a szertartásokat, az imákat, hol-
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ott ezek eszközök arra, hogy Isten iránti szeretetből növekedjetek az emberek 
iránti szeretetben. 

Istent  közvetlenül  szeretni  nem  tudod,  csak  elmondani  tudod  neki, 
hogy szereted. De megmutatni csak azáltal tudod, ha nem ártasz senkinek, ha 
megbocsátasz mindenkinek, és segítesz, szolgálsz ott, ahol erre lehetőséget 
kapsz.

                      Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
               BENSŐ BÉKE, tehát az egészséges ALÁZAT LELKÉVEL!"

******************************************************
3209.
Kérdező: A HÁZASSÁG ÉS AZ EGYÉNI ÉLET NEM UGYANAZ

1. Ellenmondást látok a HANG 9-dik kötetének 702-ben leírtak
és a HANG 23-dik kötetének 2263-ban leírtak között.
2. Isten megáldja az Istenért kötött házasságokat?

HANG: "Drága Barátom!
1. Azért írattam le első problémádat, mert jó, ha mások is utána néznek 

az általad megjelölt pontoknak. Valakinek az élete és a házassága nem egy és 
ugyanaz!

2. Valóban igaz, hogy áldásom csak azon az emberi kapcsolaton van, 
amely kapcsolat Felém, Jézus felé, irányul. Ennek egyszerű és világos ma-
gyarázata az, hogy Isten mindenkit csak eszközjellegűen teremtett egymás-
nak. A CÉL Isten! 

Isten mindenkit Önmagára teremtett! Isten ezzel mutatja ki legegyértel-
műbben irántatok való szeretetét, mert Nála boldogítóbb nem létezhet a vilá-
gon! Minden szellemi teremtményével akkor tesz legjobbat, ha Önmagára, 
saját boldogságának birtoklására teremti őket.

A CÉL szempontjából  a világon minden ESZKÖZ! Eszköz arra, hogy 
Én, a Földre testesült Isten, Jézus, legyek minden mindenben! A  „szőlőtő-
szőlővessző”, a „Titokzatos test” szent valóság! Ez a ti boldogságotok alapja, 
tartalma! Ez, és semmi más!

Azok a házasságok, amelyek elválással végződnek, nem Bennem köt-
tettek! A Bennem köttetett házasságok nem „időszakosak”! Az Én Lel-
kem a kapcsolatok Lelke! Tehát ott, ahol az Én Lelkem „indulásban” je-
len van, ott nincs befejezés! Ahhoz, hogy egy házasságban Lelkem a va-
lóságban működően jelen legyen, mindkét fél részéről szükséges az, hogy 
lelkének irányítását Lelkemnek átadja. Ahol ez nem történik meg, abban 
a kapcsolatban Részemről - a te Jézusod részéről - nincs jelen az Isten.
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Az az egyház, amely a jogi keretekre építi fel önmagát, és nem éltető 
Lelkem működésére, nem érti meg előbbi fejtegetésemet. De ettől még 
fejtegetésem IGAZ!

Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3210.
Kérdező: HOGYAN SZERETEM JÉZUST?

Jól szeretem Jézust?
HANG: "Drága Gyermekem!

Ha van reggeli imád, amelyben Nekem, Jézusnak, ajánlod magadat, és 
kéred életedre áldásomat, ha van esti imád, amelyben visszatekintve a napod-
ra, hálát tudsz adni a Tőlem, a te Jézusodtól, kapott kegyelmekért,  ha van 
napközben olyan gondolatod, amely Velem, Jézussal, foglalkozik, akkor jól 
szeretsz Engem.

Engem csak az szeret jól, akinek életében nemcsak időszakosan, ha-
nem állapotszerűen jelen lehetek! Annak életében lehetek állapotszerűen je-
len, aki Velem kezdi napját, és Értem teszi azt, amit tesz. Ez vonatkozik gon-
dolatra, szóra, cselekedetre egyaránt.

Én, Jézus, mindig jól szeretlek téged, mert mindent javadra akarok for-
dítani! Ha komolyan veszel Engem, Jézust, akkor joggal teheted fel magad-
nak e kérdést minden gondod, problémád láttán: ez miért jó nekem? Igen, 
mert Én, Jézus - ha szeretsz Engem -, a körülményeidnek is az istene va-
gyok!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az élő HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************

3211.
Kérdező: BÉKÉRE VÁGYOM!

Nyugtalan vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az a nyugtalanság, ami benned van, nyilván nem Tőlem, Jézustól, jön, 
tehát nem is szabad beleragadnod. Én, Jézus, azt mondtam, hogy jöjjön Hoz-
zám  az,  aki  nyugtalan,  és  Én  megnyugtatom  őt  (Máté  11;28-29).  Akkor 
mondhatod,  hogy Hozzám jöttél,  ha  elhiszed,  hogy benned élek,  éspedig 
megnyugtató módon élek benned. Amennyire ezt elhiszed, annyira tudom át-
adni neked az Én békémet!

Semmi  rendkívüliség! Semmi  különlegesség! Semmi sorból  kilógás! 
Akkor hiszed el, hogy benned élek, ha teszed azt, amit reggeltől estig tenned 
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kell higgadtan, nyugodtan! Olyan nincs, hogy ezt nem tudod megtenni, mert 
nem is neked kell megtenned, csak engedned kell, hogy Én, Jézus, megte-
gyem ezt benned. 

Neked nem kell sem keresned, sem felvenned emberekkel a kapcsola-
tot! Ez az Én Lelkemnek a feladata. Neked Velem kell kapcsolatban marad-
nod! Ezt azáltal teszed, ha nemcsak Velem élsz, de Értem élsz. Értem az él, 
aki úgy szereti környezetét, hogy azoknak nem okoz aggodalmat.

Nincs mitől félned! Nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! 
Én, Jézus, legyőztem minden ártó erőt, amely téged fenyegethetne! Tehát te a 
Győztes oldalán állsz! Mitől is félhetnél?

Drága Gyermekem! Hidd el, hogy az okosan hívőnek minden lehetsé-
ges! Még az is, hogy nyugodt, békés életet éljen, s így készüljön a Velem tör-
ténő végleges találkozásra. 

Aki komolyan vesz Engem, Jézust, annak élete idegileg feltétlenül ren-
deződik. Az vesz komolyan, aki kézben tartja önmagát. Az tartja kézben ön-
magát, aki engedi, hogy mások is tartsák kézben őt, olyanok, akikkel együtt 
él, akikről tudja, hogy szeretik őt.

Aki valóban hisz Bennem, azt tudja, hogy nincs mitől félnie, mert Én, 
Jézus, békét, harmóniát, derűt és örömet sugárzok általa a környezetére.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
3212.
Kérdező: MEDITÁCIÓIMRÓL

Mi az értelme az én meditációimnak?
HANG: "Drága Gyermekem!

A meditációidban erőt, bátorítást, lelki felüdülést és a Szeretet megta-
pasztalható valóságát élheted át különböző harmóniák, szépségek megjelenü-
lésében.

Amikor  meditálsz,  akkor leoldódnak rólad azok a feszültségek,  gör-
csök, amelyek a földhözkötöttséged béklyói. Amikor meditálsz, ráérezhetsz 
annak a világnak valóságára, amely világ ott vár reád, ahol már nincs könny 
és fájdalom, nincs lehetőség arra, hogy ami jó, szép és nemes, semmivé vál-
jon. Amikor meditálsz, akkor valóban „kirándulást” teszel valódi otthonod 
felé! Amikor meditálsz, tisztul benső látásod, de tisztul a külső látásod is. 
Vagyis a mulandó világ csábításait silány értékeknek tartod azokhoz a tartal-
makhoz képest, amelyekkel meditálásod közben megajándékoznak téged égi 
barátaid, angyalaim, égi Édesanyád, s Én, Jézus, Magam is!
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A meditálás egy olyan kegyelmi fürdő, amely felfrissít, felkészít arra, 
hogy egyre egyértelműbben Velem és Értem éld földi életed napjait.

Légy hálás azért, hogy el tudod lazítani, szakítani magadat időnként a 
földi  élet  poklától,  és  erőt  tudsz  találni  annál  a  forrásnál,  amelyről  János 
7;37-38-ban olvashatsz.

De ne feledd! A Föld nem Mennyország! A meditációk lehetnek kis ki-
rándulások a Mennyország megsejtésére, de a földi életben az igazi szeretet 
mindig áldozatvállalásban mutatja meg erejét! 

Aki a Földön vállalni akar Engem, annak szívében ugyan valóban ott a 
Mennyország, de golgotát kell járnia, kereszthordozóvá kell lennie, mert nem 
lehet különb a tanítvány a mesterénél, és csak az méltó az ÉLETRE, aki fel-
veszi keresztjét MINDENNAP, és úgy követ Engem (Lukács 9;23).

            Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3213.
Kérdező: JÉZUSRÓL ÁLMODTAM

1. Egy ellentmondásos álmot álmodtam. Nyáron hullott a hó.
2. Egy pillanatra Jézust láttam?
3. Rossz érzéseim vannak társammal kapcsolatban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmod benső nyugtalanságod szimbolikus megjelenítése volt. Ez te-

hát nem akar téged sem figyelmeztetni, sem tanítani. Egyszerűen a jelenedet 
érzékelteti „álomképben”.

2. Én, Jézus, aki hajad szálait is számon tartom, fontosnak érzem, hogy 
időnként élményszerűen is érzékeltessem veled azt, hogy VAGYOK! Nem 
elég, ha valaki elhiszi azt, hogy vagyok. Ezt át is kell élnie annak, aki Belő-
lem erőt akar meríteni arra, hogy szándékom szerint tudja hordozni élete ke-
resztjét. Ha csak egy villanásra is Rám éreztél álmodban, ez már erőforrás le-
het számodra, ha te is ezt akarod.

Semmiképpen sem jó, ha „rossz érzést” táplálsz magadban társaddal 
kapcsolatban. Ez akkor sem jó, ha ezt teljesen megalapozottnak gondolod. 
Azért nem jó, mert a Tőlem, Jézustól, átvett szívbékédet senki nem veheti el 
tőled, bárhogy viselkedik is!

Hidd el, hogy az, aki rosszat tesz, az kizárólag magának árt ezzel. Igen, 
mert az istenszeretőnek minden a javára válik! Tehát bármi rosszat akar tenni 
valaki ellened, az feltétlenül javadat fogja szolgálni mindaddig, amíg isten-
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szerető akarsz maradni. Aki pedig nem istenszerető, azzal az Isten sem tud 
mit kezdeni!

Tudatosan  le  kell  oldanod  magadról  minden  olyan  „rossz”  érzést, 
amely miatt el tudsz keseredni. Igen, mert Én benned élek, és Tőlem csak 
olyan származik, ami épít, buzdít, vígasztal. Minden, ami rombol, elkeserít 
és kétségbe ejt, az ősellenségtől való, tehát le kell tudnod oldanod magadról. 
Ha hiszel Bennem, akkor képes vagy erre! Igen,  mert Én, Jézus, valóban le-
győztem a világot! Azt a gonosz világot, amely benned is boldogtalanságot 
akar előidézni! Tudnod kell, hogy te a GYŐZTES oldalán állsz!

Tudom, hogy komoly fájdalommal jár a csalódás, de ez az Én fájdal-
mam is benned, s így bizonyos értelemben kitüntetésnek is  veheted,  hogy 
nemcsak dicsőségemet,  hanem fájdalmam egy részét  is  megosztom veled. 
Egyetlen pillanatra sem szabad lemondanod arról a szívbékéről, ami az Én 
jelenlétem benned!

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

3214.
Kérdező. JÓ, HA HARCOLOK AZ IGAZSÁGÉRT?

1. Ki volt az a különleges hölgy, aki vizet kért tőlem?
2. Miért könnyezett Mária?
3. Harcolok az igazságért, ezért kibírhatatlan vagyok.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A különleges hölgyekhez Nekem, Jézusnak, nincs semmi közöm. Az 

Én Lelkem a SZELIDSÉG, az EGYSZERŰSÉG Lelke!  Minél kevesebbet 
foglalkozol a rendkívüliségekkel, amelyek a médiák világát jellemzik, annál 
nyugodtabb lesz a lelked.

2. Anyám könnyeit nem örömében hullatja! Jó volna, ha te is megten-
nél  mindent  azért,  hogy vigasz légy számára.  Akkor vigasztalod  helyesen 
Máriát, ha nem harcolsz az igazságért, hanem gyógyítod azokat a sebeket, 
amelyeket legvadabbul éppen az igazságért harcolók ütnek embertársaik szí-
vén.

3. Én, Jézus, vagyok az IGAZSÁG! Értem nem kell senkinek harcol-
nia! Mindenkinek önmaga ellen kell harcolnia! A Mennyek Országát azok az 
erőszakosak fogják birtokolni, akik erőszakot tudtak venni magukon. Lukács 
9;23-ban pontosan arról beszélek,  hogy ne más fölött  akarjatok uralkodni, 
hanem önmagatok fölött.
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Azért az IGAZSÁGÉRT, aki Én, Jézus, vagyok, azért nem kell harcol-
nod, mert Engem senki és soha le nem győzhet! Márpedig azért, akit nem le-
het legyőzni, mi értelme lenne harcolni? 

Általában a vallásháborúk szoktak a legkegyetlenebb, legördögibb há-
borúk lenni. Mindaz, aki az igazságért harcol, az valójában nem az igazsá-
gért, hanem saját  IGAZÁÉRT harcol!  Valójában így próbálja elfedni azt, 
hogy ő szeretetlen! Hiába próbálja! Már a Földön a poklot szolgálja, és nem 
azt az Isten országát, amely szeretet, öröm és béke a Szentlélekben!

Nagyon szeretlek. De ez elsősorban nem téged, hanem Engem boldo-
gít. Téged is csak az boldogíthat, ha engeded, hogy nagyon szeressek máso-
kat általad, veled és benned!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3215.
Kérdező: HÁZASSÁGUNK TÖNKREMENT

Tönkrement házasságunkkal mit kezdjünk?
HANG: "Barátaim!

A házastársi kapcsolat vállalása nyilván nem olyan, mint amikor két 
gyermek úgy kezelheti egymást, mint játékszert. Isten sem játékszer, az em-
ber sem játékszer. Isten sem, ember sem várhat arra, hogy majd a másik meg-
oldja a boldogság-problémáját. Amire Isten sem képes, az az ember számára 
is képtelenség! Isten felvállalandó problémája az, hogy a Földön kénytelen 
szeretve szenvedni. Az ember problémája az, hogy nem akar szeretve szen-
vedni, szeretne kibújni a szenvedések elől, de nem tudja, hogyan.

A szeretetnek nem ellentéte a szenvedés. A szeretetnek ellentéte a féle-
lem!

Isten tudja, hogy szeretve szenvedni nem kell örökké. Csak a szeretet 
örök! Ezért nem fél a szenvedéstől. Nem, mert miért is félne Az, aki ÖRÖK, 
attól, ami nem örök? Az ember, aki nem hiszi, hogy a szeretet örök, az min-
dig fél, mindig menekül, mindig szenved. Ez addig tart, amíg el nem fogadja, 
hogy a szeretet örök. Igen, mert a szeretet maga az Isten!

Igazán csak az szeret, aki odaadja magát annak, akit szeret. Aki nem a 
Szeretetnek, tehát Istennek, adja magát, az szükségszerűen az állandó szen-
vedésnek  adja  magát.  Annak  az  állandó  szenvedésnek,  amely  mulandó 
ugyan, de mindaddig megújul, amíg valaki Istennek nem adja magát.

Amikor valaki azt mondja, hogy ő halálosan szerelmes, akkor nem tud-
ja, mint beszél. Nem normális! Nem beszámítható! Kijózanodása sok kínke-

3352.



serv után, de biztosan meg fog történni. Ember csak Istenben lehet józanul 
szerelmes. Igen, mert az ember természetének lényegéhez tartozik az, hogy 
boldog, s ez a boldogság a benne élő Isten minden áldozat árán történő elfo-
gadása. Ez teszi igazán az ember emberré, mivel Isten mindenkit Önmagára 
teremtett. E nélkül embertelen az ember, mert természetellenes, bármennyire 
is  szerelmes.  Sőt,  minél  szerelmesebb,  annál  embertelenebb,  annál  termé-
szetellenesebb, annál megkötözöttebb, annál jobban rabszolga!

Ti  azt  mondjátok,  hogy tönkrement  a  házasságotok.  Én,  Jézus,  azt 
mondom,  hogy tönkrement  egy olyan  életszemléletetek,  amely már  halva 
született! Ha most megint úgy gondoljátok, hogy elválva vagy együtt akarjá-
tok rendbe hozni boldogságotokat, akkor csöbörből vödörbe estek! A méreg-
poháron csak a címkét változtatjátok meg, de a tartalmát nem.

Közös elválás nem létezik. Csak olyan van, hogy az egyik elhagyta a 
másikat, és a másik ezt tudomásul veszi. Isten azzal marad, akit elhagytak. 
Aki elhagyta a másikat, azzal nem! Nem, mert az Isten Lelke a kapcsolat lel-
ke. Egyetlen kivétel van: ha valaki a halál által hagyta el társát, akkor Isten 
azzal is együtt van, aki meghalt.

Vizsgáljátok meg, melyiktek hagyta el a másikat. Az elválást tudomá-
sul kell  vennie mindkettőtöknek, de lelkiismeret-furdalása csak annak van 
joggal, aki elhagyta a másikat. Ismétlem: olyan nincs, hogy mindkettő egy-
szerre hagyta el a másikat! Elváláskor a közös megegyezés nem azt jelenti, 
hogy mindegyik egyszerre akarja ezt, hanem azt, hogy mindegyik egyszerre 
tudomásul veszi és beleegyezik az elváltság tényébe.

Megáldalak benneteket a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3216.
Kérdező: VÁLTOZNI SZERETNÉK!

1. Mi történt velem?
2. Hogyan tudnám még a földi életemben jóvá tenni hibáimat?
3. Miképpen lehetek olyan, mint 21 éves koromban voltam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tisztázzunk valamit! Nem azt, hogy Én, Jézus, ki vagyok, hanem 

azt, hogy te ki vagy.
Te az vagy, akivel az történt, ami történt. Te is csak a veled és általad 

történt események tükrében ismerheted meg magadat, és nem azáltal, hogy 
Engem, Jézust, kérdezel. 
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Lényegében soha nem az a döntő, hogy veled mi történt,  hanem az, 
hogy te hogyan reagáltál azokra az eseményekre, amelyek veled történtek.

2. Úgy tudod jóvá tenni hibáidat, hogy felismered e hibákat, és segítsé-
gemet - a te Jézusod segítségét - kérve igyekszel küzdeni ellenük. Neked a 
felismerés, nekem a segítés a feladatom. Nem fordítva! Nem Nekem kell fel-
ismernem hibáidat, hanem neked, és nem nekem kell kérnem erődet, hanem 
neked az Én erőmet. Ilyen egyszerű!

3. Semmiképpen sem lehetsz olyan, amilyen voltál,  és semmiképpen 
sem lehetsz olyan, amilyen leszel. Csak olyan lehetsz, amilyen itt és most le-
hetsz. Mindig a jelenben kell meglátnod a nemártás, a megbocsátás, a szolgá-
ló szeretés útján, amellyel Én, Jézus, mint ÚTTAL azonosítottam Magamat.

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

3217.
Kérdező: A SZENVEDÉSRŐL

Problémát okoznak a szenvedéseim.
HANG: "Drága Gyermekem!

Problémádat két irányból lehet megközelíteni és megoldani. Az egyik a 
te szemléleted. Mindenkinek olyan az élete, amilyennek látja, és nem olyan-
nak látja, amilyen. Ha ezt megérted és elfogadod, akkor belátod, hogy nem 
körülményeiden, hanem látásodon kell változtatnod. 

Árnyéka mindennek van, de az, ami van, nem  árnyék. Minden rossz 
egy elrontott jó, de rossz csak azért lehet, mert van jó! Ezt kell meglátnod! A 
te részedről ez a boldogságod útja. Ha valaki megkérdezi tőled, hogy „hogy 
vagy?”, és te azt válaszolod, hogy jobban, mint megérdemled, akkor nem-
csak helyes önismeretről teszel tanúságot, de tanúságot teszel arról a JÓRÓL 
is, amit látsz, s tudod, hogy Isten segítségével ez a JÓ is elérhető. Nem érde-
med folytán, hanem a látásod, a hited folytán, Isten erejével, de elérhető az, 
amit a magad számára jónak látsz!

A másik irány, amelyből meg lehet és kell is közelítened problémádat, 
az  a következő:  A szeretetnek igazságban,  az  igazságnak szeretetben  kell 
megnyilvánulnia. Ez azt jelenti, hogy adósság törlesztésére jöttél le a Földre. 
Előző életeid alatt felhalmozott adósságaidat egyszer le kell törlesztened. Itt 
és most van erre alkalmad! Ez szenvedésed értelme!

           Drága Gyermek! Nagyon szeretlek, és megáldalak 
             SZÍVEM SZERETETÉVEL!" Örömöm vagy!
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*******************************************************
3218.
Kérdező: MIÉRT NEM LEHETNÜK MINDIG BOLDOGOK?

1. Miért nem lehet az ember lélekben mindig boldog?
2. Miért nincs boldog családom?
3. Egy halottról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Olyan nincs, hogy valaki nem lehet lélekben mindig boldog! CSAK 

lélekben lehet valaki mindig boldog! Ehhez két dolog kell. Legyen valami 
érték  a birtokodban, és ez a valami legyen örök! A Földön ilyen csak egy 
van: a SZERETET. Ez maga az az Isten aki Bennem, Jézusban, megtestesült 
azért,  hogy megláthassátok,  milyen emberré kell  válnotok ahhoz,  hogy az 
igaz Isten, és nem az általatok igaznak vélt Isten élhessen  bennetek! Én, Jé-
zus, azért testesültem meg, hogy ti értelmetek és akaratotok használata által, 
Általam,  Velem és Bennem megistenüljetek.

Igaz, a tévedés nem tesz senkit gonosszá. De tökéletessé sem! Elvben 
azt mondjátok tökéletesnek, aki tudja, hogy képességei és lehetőségei szerint 
mindent meg kell  tennie azért,  hogy egyre emberibb legyen. Gyakorlatban 
pedig azt, aki nemcsak tudja ezt, de egyértelműen erre is törekszik.

A valóság az,  hogy attól  még nem tökéletes  senki sem elvben,  sem 
gyakorlatban,   ha képességeit  és lehetőségeit  az általa  emberségesnek vélt 
élet kiformálására a legfontosabbnak véli. Ettől csupán nagyon hatékony em-
bernek, sőt boldog embernek  lehet őt nevezni, de ettől még ő megtévedt em-
ber.

A megtévedt emberek több kárt, nagyobb szenvedést okoznak az em-
beriségnek, mint a gonoszok! Igen, mert sokkal többen vannak, s általában a 
gonoszok szolgálatában állnak. 

A hadseregekben, a különböző vallásokban, felekezetekben élők több 
mint kilencven százaléka tévedésben élő emberekből áll! Gyakran még veze-
tőik sem gonoszok, csupán megtévedtek! Tehát jóval kilencven százalék fö-
lött van a tévedésben élők száma! De azért vannak közöttük, főleg a vezetőik 
között, bőven olyanok, akik az ördög-atyától vannak!

Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy lehetőséget kapjatok kilépni téve-
déseitekből, s így felismerjétek, hogy csak és kizárólag csak az az embersé-
ges ember, aki engedi, hogy Én, Jézus, úgy, azzal az erkölcsi magatartással 
éljek benne, amilyen emberi,  erkölcsi magatartással éltem názáreti  ács ko-
romban.
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2. Az előzők alapján már megérted, hogy nincsenek boldog családok, 
csak boldog emberek. De ezek a boldog emberek csak akkor válnak áldássá a 
Földön, ha Engem, Jézust, elfogadnak Uruknak, Megszabadítójuknak.

Kérdésedre, hogy miért nem ilyenek a családok tagjai, csak azt tudom 
mondani, mert megtévedt emberek vagytok, és nagyon kevesen vannak olya-
nok közöttetek, akik az igazságot szeretetben, a szeretetet igazságban akar-
nák képviselni. Az IGAZSÁG Én vagyok!

3. Az általad említett  elhunyt gyermekről annyit  mondhatok,  hogy a 
földi világ minden kincséért sem cserélné fel jelenlegi állapotát a halála előtti 
életének állapotával! Kedves felszólítása, hogy "Szeressétek egymást!", való-
ban az ő üzenete.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!" 
*******************************************************

3219.
Kérdező: ZAVART OKOZ EGY NAGYON ALÁZATOS EMBER

1.Feloldozást kaptam az Atyámtól?
2. Valaki nagy alázattal jött csoportunkhoz.
3. Zavar támadt a csoportunkban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon természetes, hogy feloldozást kaptál Tőlem! Amit viszont 

fontosnak tartok, az az, hogy beszélj médiumommal! Szeretnék nagyon ko-
moly elirányítást adni neked, s szeretném, ha az ártó erők szeléből még idő-
ben ki tudnád vonni vitorládat. Médiumomat értesítettem, hogy még rendkí-
vüli időben is tegye lehetővé a veled való találkozást! Médiumom jelenleg 
Budapesten tartózkodik:  József körút 31/b.  3.emelet  4. Telefonszáma:  06-
1/337-61-78. 

2. Az mindig gyanús, ha valaki túl alázatos! Az ilyen ember nem aláza-
tos, hanem bizonyos aljas célok érdekében meg akarja játszani magát!

3. Én, Jézus, ugyanaz vagyok tegnap, ma és holnap! Én, Jézus, megis-
merhető vagyok evangéliumaimon keresztül, és minden  olyan íráson, kije-
lentésen keresztül, amely szinkronban van ezekkel. 

Ne higgyetek az alázatoskodóknak! Ne higgyetek azoknak, akik kije-
lentéseiket, tanításukat nem képesek egyértelműen alátámasztani az evangé-
liumaimban megtalálható kijelentéseimmel! Mérhetetlen sok a kókler, akik a 
Megtévesztő  hatása alatt,  a  különböző egyházak hibáinak  bizonygatásával 
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akarják saját igazukat rátok tukmálni.! Ne higgyetek a rendbontóknak, bár-
milyen szép szavakkal is akarnak elbódítani benneteket!

Az általad említett személyhez Nekem, Jézusnak, semmi közöm nin-
csen! Nem szeretetlenség részetekről az, ha az eltávozást javasoljátok neki. 
Neki kell megtérnie, és nem nektek! Ha ezt nem érti meg, akkor határoljátok 
el magatokat tőle, mert fejlődésetek csak Bennem, Jézusban, tud megfelelően 
érvényre jutni, és nem úgy, ahogy ő mondja, hanem úgy, ahogy Én, Jézus, az 
evangéliumaimban már elmondom  nektek! Én, Jézus, mint előbb már leírat-
tam, evangéliumaim alapján egyértelművé tettem Magamat közöttetek!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*****************************************************
3220.
Kérdező: ISTEN ENERGIÁJA ÁLTAL SZERETNÉK GYÓGYULNI!

Isten energiájával ki tudna engem meggyógyítani?
HANG: "Drága Gyermekem!

Tapasztalatból tudhatod, hogy minden ember halálra ítélt ember itt  a 
Földön. Ez nem jelenti azt, hogy ne akarjatok meggyógyulni, mert pontosan 
azért születtetek betegként, hogy meggyógyuljatok. E kijelentéseim nem el-
lentmondásosak!  Nem,  mert  nem annak kell  teljesen egészségessé válnia, 
ami szükségszerűen elenyészik, hanem annak, aki vagytok! Neked, magad-
nak kell egészségessé válni lélekben, ha azt akarod, amit Isten akar, ha azt 
akarod, hogy boldog légy, ha azt akarod, amit értelmed és szíved egyaránt jó-
nak lát.

Te az örökkévalóság gyermeke vagy! Isteni energiának te is birtokosa 
vagy, és a boldogság irányában te magad is tudod gyógyítani magadat, csak 
el kell hinned, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel, boldogító mó-
don vagyok benned. Ezt pedig elhinni nem nehéz, ha komolyan veszed János 
14; 21-23-ban olvasható szavaimat.

Mivel mindenkinek akkora a felelőssége, amekkora a testi egészsége, 
ezért ne a test egészségére, hanem benső békéd megtalálására kell tenned a 
hangsúlyt. A benső béke pedig nem más, mint egy valódi hazataláltság örö-
me. Ezt akkor fedezed fel magadban, ha nemcsak tudomásul veszed, de he-
lyesnek is tartod, hogy csak azt kell tenned, amire képességeid és lehetősége-
id módot  adnak! Se többet, se kevesebbet! Amíg többet akar valaki, mint 
amire képes,  amíg kevesebbet tesz valaki,  mint  amire képes, addig nincs, 
nem is lehet lelkében  béke, nincs lelki gyógyulás. 
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Mivel a legtöbb ember mulasztással vétkezik a legtöbbet, ezért Isten 
szeretete ezen úgy segít, hogy testi betegségek megjelenésével csökkenti a 
felelősséget, vagyis automatikusan csökken a mulasztással történő vétkezés 
lehetősége.

Birtokában vagy tehát minden olyan isteni energiának, amelyre szüksé-
ges van  ahhoz, hogy boldog légy (János 7; 37-38)!

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

3221.
Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK!

1. Hol tartok? Egyáltalán utamon vagyok?
2. Igazak a pártus Jézusról leírt információk?
3. Családi kapcsolataink hogyan fejlődhetnek jó irányban?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Újra és újra, ismételten és aláhúzva mondom, hogy aki valóban akar-

ja tudni, hol tart,  az szinte patikamérlegszerűen meg tudja állapítani ezt  a 
reggeli és az esti imádsága alapján. Természetesen nem kötött imákra gondo-
lok, hanem párbeszédimára.

Ha reggel átgondolod Velem azt, hogy mire kell használnod az idődet, 
tehát mit kell csinálnod (időelszámolás), ha megfogalmazod magadnak, hogy 
amit csinálnod kell, azt hogyan kell csinálnod (szeretet-elszámolás), ha eh-
hez még odakapcsolod a pénzeddel történő gazdálkodásodat (pénzelszámo-
lás), akkor tudni fogod, hogy hol kell tartanod. Ha este ugyanezt számon ké-
red magadtól Előttem, akkor látni fogod, hogy ahol tartasz, az a te jelenlegi 
utad. Ha pedig azonosulni akarsz az Én utammal, akkor föl kell még tenned 
magadnak a kérdést, hogy vajon Én, Jézus, mit szólok mindehhez.

2. Az a könyv, amelyet említettél  leveledben, csakúgy, mint  a többi 
Rólam írott könyv, annyiban hiteles, amennyiben megegyezik az evangéliu-
maimban rátok hagyományozott tanításommal.

Mivel Én, Jézus, egyáltalán nem tettem hangsúlyt arra, ami különböző 
földrajzi helyeknek, történelmi koroknak főszerepet adhatna, ezért vigyázza-
tok, mert mindaz, aki az Én életemnek és tanításomnak „hátterét” oldalakon 
keresztül nagyon igaznak tűnően tálalja elétek, könnyen előfordul, hogy nem 
erősíteni,  hanem silányítani  fogja  tanításom  tartalmát,  amely  a  nemártás, 
megbocsátás és a szolgáló szeretés megélésére teszi a hangsúlyt. Sőt, még bi-
zonyos gyűlöletet is gerjeszt egyes népfaj ellen, miközben egy másik népfajt 
felmagasztal. 

3358.



Mindent el kellene követnetek, hogy a szeretet fent említett tartalmától 
ne vegyétek el az időt. Életetek a Földön nagyon rövid! Aki az örökélet gyer-
meke, az foglalkozzék örök dolgokkal, mert ezek nem ismernek stagnált álla-
potot. Vagy növekednek, vagy csökkennek!

Bőven elég háttérként Rólam annyit tudnod, hogy Isten Ábrahámmal 
szövetséget kötött, s ez az  örök szövetség hordozza az Én emberi múltamat. 
Ez, és semmi más! De ha olyan ismeretek birtokába kerülsz Velem kapcso-
latban, amely jobban segíti az állapotszerű vértanúságodat, akkor, de csak 
akkor vállald fel ezeket az ismereteket.

Anyámról nagyon szép gondolatokat mond az általad említett könyv, 
de a mi szép, az még nem biztos, hogy igaz is. Én valóban a Szentlélektől fo-
gantam. Ha még lett volna más vértestvérem is, akkor iszonyatos botrány lett 
volna abból, hogy Én, közvetlen halálom előtt, tanítványomra, és nem vala-
melyik testvéremre hagytam Anyám földi életének további gondozását.

Bizony, sokan jelentek meg már eddig is, és jelennek meg szinte na-
ponta, hogy elirányítsák figyelmeteket arról a szeretetről, amelynek megtes-
tesülésével azonosítottam Magamat, mikor ezt mondtam: „Én vagyok az út, 
igazság és az élet!” (János 14;6) Ezért kérem, hogy evangéliumaimmal fog-
lalkozva Rám, mint ÚTRA tegyétek a hangsúlyt. Igen, igen! Nem, nem! A 
többi az ördögtől van (Máté 5;37)!

3. A Szentlélek a kapcsolatok Lelke. A fontos az, hogy Velem, Jézus-
sal akarjon minden egyes ember, Lelkem által - mint a szőlőtőkével a szőlő-
vessző - EGY lenni. Amennyire ez sikerül, annyira EGY-ek azok, akik erre 
törekszenek. A baj akkor van, amikor valaki úgy gondolja, hogy a másiknak, 
a többieknek is úgy kellene gondolkodniuk,  mint ahogy ő gondolkodik. A 
megoldást az találta meg, aki elkezd önmaga úgy gondolkodni, ahogy Én, Jé-
zus, tenném, és ezt a látást önmagán vasalná be, és nem máson. Tehát  füg-
getlenné, szabaddá válna attól, hogy más hogyan gondolkodik! 

Rá kell látnod arra, hogy csak magadért felelsz, de magadért valóban 
felelsz! A Föld soha nem lesz Mennyország! A Mennyország csak benned 
valósulhat meg. Ez akkor és azáltal történik, ha nem arra teszel erőfeszítése-
ket, hogy más úgy gondolkodjék, mint te, de minden erőddel arra törekszel, 
hogy te úgy gondolkodj, mint Én!

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

3222.
Kérdező: MINDIG MAGÁNYOS VAGYOK
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1. Emberek között is magányos vagyok.
2. Miért van az, hogy nincs igazi barátom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A magányosság érzése, a hontalanság érzése többé-kevésbé minden 

emberben ott van. Amíg nem vállalja valaki, hogy a honnan? - hová? kérdé-
sekre megtalálja a gyökeres választ,  addig e kérdések nyugtalanító hatását 
csak  különböző  narkotikumokkal,  menekülésekkel  próbálja  elviselhetővé 
tenni önmaga számára.

Egész földi életetek arra való, hogy az előbb említett kérdésekre vá-
laszt  adjatok magatoknak. Nem menekülni,  hanem szembesülni!  Ez olyan 
természetparancs, amely alól senki ki nem bújhat! Amint a Noé bárkájából 
kirepült galamb kénytelen volt visszatérni a bárkába, mint otthonába, úgy te 
is (és minden ember) Isten szívétől Földre szállt lélek vagy mindaddig, amíg 
szíved újra Istenre, igazi otthonodra nem talál Bennem, Jézusban. A magá-
nyosság érzését narkotikumokkal, ábrándozó bódulatok segítségével csak né-
mileg tudod csökkenteni,  de megszüntetni  nem tudod. Nem, mert  otthona 
csak az lehet minden szellemi lénynek, amire, akire teremtődött. Azt pedig 
előbb-utóbb mindenkinek tudomásul kell vennie, hogy minden szellemi te-
remtmény a TEREMTŐRE teremtődött!

Amikor azt látod, hogy mások mennyivel szerencsésebbek, mennyire 
jobb nekik, mert van jó barátjuk, jó családjuk, akkor te, aki a nagy egésznek 
csak kis szeletét tudod átlátni, a többit fantáziáddal egészíted, színezed ki.

Addig vagy magányos, ameddig Én, Jézus, magányos vagyok benned! 
A magányosság feloldásához nem elég egy személy. Oda legalább kettő kell! 
Én, Jézus, hiába élek benned boldogító módon. Hiába találtam rád! Neked is 
Rám kell találnod magadban, neked is kell hogy eltöltse szívedet a vágy: bol-
dogíts Engem, a benned élő Istenedet!

Azt mondod, hogy ez nehéz? Azt mondod, hogy nem tudod, hogyan 
boldogíts? Hidd el, a legtökéletesebb házastárs felvállalása is sokkal nehe-
zebb. Igen, mert az u.n. tökéletes körülmény valóban narkotikum! Képes el-
feledtetni azt, hogy a mulandó földi élet soha nem lehet Mennyország! Halál-
ra készülni jöttetek a Földre, és nem arra, hogy itt - feledve felelősségeteket - 
jól érezzétek magatokat! Én, Jézus, soha és senkinek nem mondtam, hogy 
boldogok azok, akik jól érzik magukat. De bizony mondtam, hogy vannak 
akik sírva, szomorkodva boldogok, mert tudják, hogy a földi élet egy nagy 
adósságtörlesztés!  Az  a  tudat  pedig,  hogy egyre  kevesebb  az  adósságod, 
nemcsak megkönnyebbülést eredményez, de vágyakat is ébreszt arra az utol-
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só órára, amely után már nincs adósság, nincs könny és fájdalom, csak örök-
kön örökké öröm a Szentlélekben. Tehát megállapodottan biztosítva lesz az a 
szívbéke, amely már itt és most örömöd forrása lehet, ha magadban felleled. 
A Földön minden napodnak elsődleges feladata az, hogy ezt a szívbékét föl-
leld magadban, mert ott van, csak látnod kell! A HIT a szív szeme. Csak az a 
boldog, aki a szívével látni tud befelé, s felleli önmagában az Én békémet, s 
meglátja  szívével  kifelé,  hogy  gondja  nem  lehet,  mert  van 
GONDVISELŐJE!

2. Meg kellene határoznod, hogy mit értesz ez alatt: igazi barát?
Ha azt érted alatta, hogy jó volna olyan ember társaságában élni, aki a mulan-
dó élet mulandó problémáit el tudja ködösíteni előtted, tehát olyan ember, 
akit nem az érdekel, hogy „mi ez az örökkévalósághoz képest?”, hanem az, 
hogy te hogyan tudnál jobban elbódulni, akkor adj hálát Istennek, hogy nincs 
ilyen „igazi” barátod. Ha azt érted igazi barát alatt, aki Hozzám, Jézushoz, 
közelebb akar segíteni téged, akkor erre azt kell mondanom, hogy van ilyen, 
csak vedd észre. Én, Jézus, benned feltétlenül ilyen vagyok. De ilyen vagyok 
mindenkiben,  akiben  ilyennek  akarsz  látni  Engem.  Az életed  nem olyan, 
amilyennek látod, hanem amilyennek látod, olyan!

Drága  Gyermekem!  Szívem  leghőbb  vágya  veled  kapcsolatban  az, 
hogy Rám találj magadban, tehát hogy boldog légy már itt a Földön. Olyan 
boldog, hogy ezt a boldogságot, ezt a benső égi békédet a földi halál se tudja 
megváltoztatni!

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

3223.
Kérdező: A MINDENBEN ELLENTÉTEK LEHETNEK EGYEK?

Egy másik ország, másik kultúra, másik vallás. Lehet-e ebből 
boldog házasság?

HANG: "Drága Gyermekem!
Annak ellenére, hogy ti  mindannyian a mennyei  Atyának gyermekei 

vagytok, képtelenség számotokra a rövid földi életet lelki harmóniában meg-
élni,  mindkettőtök  számára megfelelő lelki  fejlődést  biztosítani  úgy,  hogy 
génjeitekben egy egészen más életvitelt hordoztok magatokban! Ez semmi-
képpen sem  megy!

Én, Jézus, most csak a te oldaladról világítom meg az előbb említett 
képtelenséget.
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Nincs olyan, hogy van Buddha, Krisna, Konfuce, Mohamed, Jézus. Én, 
Jézus, nem vagyok egy sorba állítható senkivel! Mindenki, aki valaha a Föl-
dön élt,  elmondhatja  magáról,  hogy volt  életében egy olyan pillanat,  ese-
mény, amikor megtért. Nekem, Jézusnak, soha nem kellett megtérnem (János 
10;30), mert Bennem az az Isten jelent meg, aki elmondhatta, hogy a világ-
ban, aki építeni akar, hadba akar vonulni, annak számolnia kell előbb, hogy 
jól jár-e majd a vállalkozása. Ez feltétlen feltétel ahhoz, hogy vállalja dönté-
sét. 

Pontosan így, ha valaki Hozzám, Jézushoz, akar tartozni, annak feltét-
len feltétele az, hogy képes legyen mindennek hátat fordítani Értem (Lukács 
14; 28-33)! Mondtam azt is, hogy csak az szeret Engem, aki számára abszo-
lút első vagyok, tehát akinek életében Velem kapcsolatban nincs második. 
Ezt azzal példáztam, hogy még a vérségi, a családi kötelék fölé is helyeztem 
Magam (Máté 10;37-39). 

Útnak, egyetlen útnak is mondtam Magam, s elmondtam hogy csak Ál-
talam juthat mindenki az Atyához (János 14;6)!

Természetes, hogy a tudatlanság mindenkit  felment a felelősség alól. 
De ez csak akkor lehetséges, ha valaki nem tehet róla, hogy tudatlan Velem 
kapcsolatban. Azok, akik más ország, más kultúra, más vallás hordozói, nem 
tehetnek arról, hogy nem ismerhetnek Engem, Jézust, úgy, ahogy ez neked 
megadatott. Személyileg tehát közelebb lehet a SZERETETHEZ az, aki En-
gem nem ismer, mint azok, akik ismernek. De ettől még az IGAZSÁG ÉN 
VAGYOK, amint János 14;6-ban olvashatod!

Drága Gyermekem! Te kérdeztél, és Én, Jézus, válaszoltam neked. Ne-
kem, Jézusnak, így van béke a szívemben, hogy azt mondom mindenkinek, 
amit igaznak tartok. Ez nem önzés Részemről, hanem a legnagyobb szeretet 
megnyilvánulása felétek! Gondolataimmal te azt csinálsz, amit akarsz! Nem 
vagy bábu! Döntéseidért te felelsz!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

3224.
Kérdező: ŐRANGYALOK NEVÉT KÉRDEZEM

1. Szeretném tudni kislányom és kisfiam őrangyalának nevét!
2. A jövőmet illetően erőt kérek Tőled a szeretetre!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A kislányod őrangyalát hívd így: ANIMÓZA, a kisfiadét pedig ANI-

MÓZUS. Égi barátaitok neve akkor is érvényben marad, amikor ők már le-
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cserélődnek. Mert egészen ritka az, hogy valakinek születésétől kezdve a ha-
láláig ugyanaz az őrangyala. Tehát gyermekeid mindenkori őrangyalát nevez-
hetitek az említett névvel.

2. Amit Tőlem - a te Jézusodtól - kérsz, azt mindig megtalálod Nálam, 
aki benned élek. Én soha nem vagyok erőmön, szeretetemen kívül! Az Én 
erőm a te erőd örökkön örökké! Az Én szeretetem, a Szentlélek, a te lelked 
Lelke is!

Ne félj, csak higgy! Higgy abban, hogy nemcsak szívednek, de körül-
ményeidnek is az Istene vagyok! Amíg te vigyázol Rám magadban, addig 
Én, Jézus, vigyázok rád benned és kívüled egyaránt! Amíg istenszerető vagy, 
addig minden a javadat szolgálja! Igen, mert Én, Jézus, valóban legyőztem 
azt a világot, amely árthatna neked!

Képességeiddel, adottságaiddal munkálkodj belátásod szerint! E tekin-
tetben Én helyetted nem dönthetek!

Légy annyira alázatos, hogy tudd: családod boldogsága, békéje nem tő-
led függ. Rajtad csak a saját boldogságod múlik. Neked nem azért kell min-
dent elkövetned gyermekeiddel,  családoddal  kapcsolatban,  hogy szívbékéd 
által ők jók legyenek. Nem. Neked e szívbékét azért kell megélned, mert ez 
igazolja azt, hogy te jó vagy. 

Amint neked, úgy nekik is meg kell harcolniuk saját szabadságharcu-
kat, ha azt akarják, hogy Lelkem irányítani, vezetni tudja őket földi életük fo-
lyamán (2Kor 3;17).

Törekedned kell arra, hogy gyermekeiddel se légy megkötözve, mert a 
helyes szeretetnek mindig igazságban, a hamisítatlan igazságnak pedig min-
dig szeretetben kell  megnyilvánulnia!  Ennek pedig feltétlen  feltétele  az  a 
benső szabadság, amely Lelkem működésének az alapja. 

Az nem döntő, hogy mit szeretne az, akit szeretsz. Az sem döntő, hogy 
te mit szeretnél tenni annak, akit szeretsz. A döntő az, hogy Isten mit akar 
annak, akit szeretsz. Ezért az igazi szeretet nemcsak annak jelent áldozatot 
sokszor, aki szeret, de annak is gyakran kell fájdalmakat elviselnie, akit sze-
retnek, éppen attól, aki őt szereti!

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

3225.
Kérdező: HIGGYÜNK? NE HIGGYÜNK?

1. Féltem a kárhozattól az enyéimet.
2. Két halottról szeretném tudni, mi van velük!
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3. Higgyünk az általam leírt jelenésekben?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Ne féltsél senkit a kárhozattól! Mindenki önmagát féltse a kárhozat-
tól! Azt, hogy ki kárhozik el és ki nem, teljesen felesleges kutatni. Mindenki 
csak önmagáért felel. Amikor te azt éled meg, hogy mások jövője, üdvössége 
miatt aggódsz, akkor arról teszel tanúságot, hogy meg vagy kötözve velük, 
nem vagy tőlük szabad, s így benső békédet sem tudod átvenni Tőlem, Jézus-
tól, úgy, ahogy azt Én, Jézus, neked átadni szeretném.

Neked csak arra legyen gondod továbbra is, hogy tégy meg mindent sa-
ját lelked békéjének megőrzéséért! Semmi más feladatod nincs a földi élet-
ben!

2. Az általad említett két halott kéri, hogy imádkozz értük. Mást, job-
bat nem tehetsz az ő érdekükben. Ők még nem érték el azt a lélekállapotot, 
amely  végső  megnyugvással  tölthetné  el  őket,  de  úton  vannak  ebben  az 
irányban.

3. Igen. Higgyetek mind Garabandal, mind az említett személy, mind 
Sükösd üzeneteiben. De egyikben se higgyetek fenntartás nélkül! Fenntartás 
nélkül csak abban higgyetek, amit evangéliumaimban rátok hagyományozott 
a Szentlélek! Csak abban higgyetek, hogy számotokra az a legjobb, ha nem 
okoztok fölösleges fájdalmat senkinek, ha szívetekben az Én szeretetem, te-
hát a megbocsátó irgalom honol, ha legfőbb vágyatok az, hogy a szolgáló 
szeretet útján járjatok. Ebben higgyetek! Garabandal, Vassula, Sükösd, ezek 
mind-mind annyiban értékesek, amennyiben ebben segítenek benneteket.

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

******************************************************
3226.
Kérdező: HOGYAN IMÁDKOZZAM?

1. Egy imánál rossz gondolatok jönnek elő bennem.
2. Testvéremért, gyermekeimért könyörgöm Hozzád.
3. Áldásodat kérem mindannyiunkra!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha gyóntató atyádra hallgatva is rossz gondolatok jönnek fel benned 

ima alatt, akkor nyugodtan imádkozz ezeknek a rossz gondolatoknak társasá-
gában. Semmi bajod nem lesz tőlük! Nem, mert Isten elsősorban a szándéko-
dat nézi, és nem gondolataid tartalmát. Szándékodnak te vagy az ura, de gon-
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dolataid tartalma gyakran nem tőled függ! Mindenki csak azért felel, amiről 
tehet. Nyugodtan imádkozd hát a rózsafüzér bármelyik titkát.

Okos dolog az is, ha valaki nem a kötött szövegeket, titkokat mondja 
bele a rózsafüzérimába, hanem  azokhoz hasonló mondatokat saját maga ta-
lál ki, s úgy imádkozik. Pl. Ha valaki az örvendetes rózsafüzér ismert titkai 
helyett  ezeket  mondja:  1.  Aki  eljövetelét  Gábor  főangyal jelentette  be.  2. 
Akivel te találkozhattál először. 3. Akit te adtál először a világnak. 4. Akiben 
az  agg Simeon  felismerte  Üdvözítőjét.  5.  Akit  te  bánkódva  kerestél,  s  a 
templomban megtaláltál.

Ilyen és ehhez hasonló mondatokkal helyettesítve az eddig ismert fohá-
szokat, biztosan nem fognak rossz gondolataid támadni!

2. Mindenki önmagáért felel. Neked annyit kell tenned tieidért, ameny-
nyi szükséges ahhoz, hogy az Én békémet át tudd élni magadban. A többi 
nem a te dolgod!

3. Azt nagyon okosan teszed, ha áldásomat kéred magadra és tieidre. 
Általad, veled és benned mindenkit meg akarok áldani. Igen!

Hidd el, hogy az egész világ szebbé válik olyankor, amikor áldásomat 
kéred. Hidd el, hogy bár mindenki csak önmagáért felel, nem ellentmondás 
az, hogy senki sem magányos sziget. Minden ember jósága, szeretete által 
szebb lesz körülötte az élet, nagyobb lesz a fény, és így azok, akik nem gono-
szok, csupán megtévedtek, könnyebben és tisztábban tudják meglátni saját 
útjukat. 

Ugyanakkor viszont tudnod kell, hogy az istenszeretőnek minden javá-
ra válik, tehát bárki bármilyen rosszat is tesz, bármennyire meg is nehezíti a 
Földön mások életét, azok, akik hisznek Bennem és szeretnek Engem, még a 
mások által megnehezített földi életet gondjait is lelkileg javukra tudják for-
dítani!

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

3227.
Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!

Mit kell tennem, hogy újjászülessek?
HANG: "Drága Gyermekem!

E kérdés megválaszolásánál fontosabb nincs a világon senki számára. 
Az újjászületés nélkül senki nem találhatja meg végső otthonát, boldogságát!

Én, Jézus, akkor tudom Lelkem által megvalósítani benned az újjászü-
letés  örömét,  ha  elfogadsz  Engem,  Jézust,  Uradnak,  Megszabadítódnak. 
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Uradnak, tehát olyan valakinek, akit attól a pillanattól kezdve, hogy elfogad-
tál, mindenben elfogadsz irányítódnak. Mert csak annak vagyok igazán ura, 
aki mindenben szolgálni akar Engem!

Furcsa módon, aki szolgálni akar Engem, az valójában nem tesz mást, 
mint elfogadja az Én szolgálatomat. Ez jelenti azt, hogy irányíthatom őt. 

Ettől a pillanattól kezdve legfőbb feladatod csak az lehet, hogy az Én 
akaratomat, tehát Isten akaratát egyre jobban megismerd, megszeresd, meg-
valósítsd. 

Amint  valamikor  Én,  Jézus,  azt  mondtam,  hogy eledelem az,  hogy 
Atyám akaratát teljesítsem (János 4;32-34), úgy azoknak, akik újjászülettek, 
szintén ebből az akarat-teljesítésből kell hogy éljenek.

Legyen számodra minden évben egy meghatározott nap, amikor meg-
ünnepled azt a döntésedet, hogy elfogadtál Engem, Jézust, Uradnak, Megsza-
badítódnak.

Az újjászületéssel kapcsolatban neked más feladatod nincs! Én, Jézus, 
gondoskodni fogok arról, hogy élményszerűen is át tudd élni a Velem való 
élő kapcsolatodat. Igen, mert ez a téged boldogításomnak természetes velejá-
rója!

Leveledben tettél fel még két kérdést, de ezek nem érintik kettőnk kap-
csolatát, ezért ezekkel nem foglalkozom.

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

3228.
Kérdező: KÖRÜLMÉNYEIM ZAVAROSAK

Félelmetes és bántó dolgok történnek körülöttem.
HANG: " Drága Gyermekem!

Azt tudod, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, minden a ja-
vát szolgálja. Te istenszerető vagy! Ezt tudod te, és hidd el, tudom Én, a te 
Jézusod is! Ez a hit az, amely képes minden körülményben igazolni azt, hogy 
Isten a körülményeknek is az Istene az övéi számára!

A te életed sem a mostani földi születéseddel kezdődött. Neked is van 
adósságtörlesztő feladatod. A te számodra sem lehet magad körül Mennyor-
szág a földi élet. De neked is el kell fogadnod, hogy a Mennyországot hordo-
zod magadban, és azok a bántó, zavaró dolgok, amelyeket tapasztalnod meg-
enged a te mennyei Atyád, arra valók, hogy még odaadottabban tudj hálaadó 
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imákban köszönetet mondani azért, mert te az Enyém, a te Jézusodé vagy! 
Ez a döntő!

Tudod, hogy még hajad szálai is számon vannak tartva! Tudod, hogy 
többet érsz a verebeknél. Tudod, hogy Isten benned is boldogító módon van 
jelen! Tudod, hogy csak a te szándékodtól, tehát belső látásod irányától függ 
a benső békéd. Ennél többet nem kell tudnod ahhoz, hogy elviselj mindent, 
amit elviselni enged a Gondviselés!

Nagyon szeretlek. Ezt azzal mutattam ki, hogy azt az életemet, amelyet 
odaadhattam, odaadtam érted! Hát add te is oda életedet Értem, a te Jézuso-
dért.  Én az Oltáriszentségben, mint egy falat kenyér, adom magam neked. 
Add te is falat kenyérként magadat Értem másoknak, s szívbékédet akkor is 
élni tudod, ha az egész pokol igyekszik zavart kelteni körülötted! Igen, mert 
a te szívbékéd az  Én ajándékom! „Békét adok neked! Nem amint a világ, 
adom Én az Én békémet neked!” Nem egyszerű fegyverszünetről van itt szó, 
hanem arról, hogy benned Általam a Mennyország van jelen!

Minden zavar közepette hallhatod magadban a választ, ha felteszed ezt 
a kérdést: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!'

                     Nagyon szeretlek, és megáldalak 
                   SZERETŐ SZÍVEM BÉKÉJÉVEL!"

******************************************************
3229.
Kérdező. KI VAGYOK ÉS MIÉRT VAGYOK?

1. Ki vagyok én?
2. Mi a célja életemnek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te banálisnak gondolod a választ, pedig ennek a válasznak kibontá-

sa egyben az életed megoldása is. Isten édes gyermeke vagy!
Ez azt jelenti, hogy benső békéd nem jótettek, nem valamilyen törekvé-

sek következménye. Nem eredmény! KIINDULÓPONT!
Ez LÁTÁS következménye! A benned élő Isten érted él benned! Meg kell 
tudnod fogalmazni azokat a gondolatokat, amelyek téged építenek, buzdíta-
nak, vigasztalnak! Ezek alapja  benned  van! A boldog Istennek boldogtalan 
gyermekei: ez fából vaskarika!

Ha nem tudod meglátni bizonyos körülményekben azt, hogy Isten az 
övéi számára a körülményeknek is az Istene, attól  ez még igaz! Ez az az 
IGAZSÁG, amely akkor is van, ha valaki nem vesz róla tudomást!
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A te földi életed sem a legutóbbi születéseddel kezdődött! Te is adós-
ságtörlesztésre jöttél a világra! Számodra is csak az a kérdés jogos, hogy mi-
ért jó az, ami történt, történik veled. Mert veled csak jó történhet, ha Isten az 
Atyád! Ha van Gondviselőd, akkor nem lehet gondod! Ha van gondod, ame-
lyet nem tudsz feloldani, akkor gyakorlatilag istentagadó vagy!

Ha nem vagy boldog, akkor hazugságban élsz vagy tévedésben. Hazug-
ságban, ha tudod, hogy nem természetes, ha tudod, hogy természetellenes a 
boldogtalanság állapota. Ha tudod, hogy az emberi természet lényegéhez  tar-
tozik a benső béke, akkor azt is tudnod kell, ezt a téged boldogító módon lét-
ben tartó Isten legalább úgy tudja, mint te, és ha egyszer embernek teremtett. 
Akkor Ő mindent meg is tesz azért, hogy rajta ne múljék semmi, ami a te 
boldogságodat illeti! De másokon sem múlhat, mert amint nem lehet senkit 
boldoggá csinálni, úgy boldogtalanná tenni is mindenki csak önmagát tudja. 
Boldogságodat természetesen csak közösen, a benned boldogító módon, te-
hát érted élő Istennel együttműködve lelheted meg!

Ha tévedés áldozata vagy, és ezért vagy boldogtalan, akkor örülj annak, 
hogy Én, Jézus, azért jöttem, hogy a világ világossága legyek! A te világod 
világossága is Én, és csak Én lehetek! Akkor mondhatod magadat  megvál-
tottnak, ha az Én fényemben nyitod ki benső szemedet, szíved szemét, ami 
nem más, mint az Általam - a te Jézusod által - tőled megkívánt élő hit!

2.  E  második  kérdésedre  a  választ  már  kiolvashatod  az  előző  vála-
szomból. Életed célja az, hogy állapotszerűvé konzerváld magadban az Én 
békémet!  Ez  a  gyakorlatban  azt  jelenti,  hogy mihelyt  nyugtalan,  békétlen 
vagy,  azonnal  tudatosítsd  magadban azt,  hogy az  Én békém benned van! 
Azonnal állítsd helyre Velem az élő kapcsolatot! Békétlen szívvel nem lehet 
boldogan élni,  csak bódultan! Csak a szembesülés boldogít! A menekülés 
mindig bódultságba torkollik!

Az a szeretni tanítás, amely minden ember hivatása, tehát a te hivatá-
sod is, megkívánja tőled azt, hogy a halálod órájára készülj mindennap! En-
nek az órának kell a legboldogabb órádnak lennie! Ez a törekvés nem elsza-
kít a világtól, hanem rendre a megfelelő helyedre tesz téged. Csak magadért 
felelsz! Életed célja e felelősség átélése úgy, hogy szabaddá válsz attól a gon-
dolattól, hogy másokért felelnél!

Én, Jézus, PARTNERED vagyok! Együtt kell élnünk, hogy együtt le-
hessünk örökkön örökké boldogok!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
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3230.
Kérdező: HISZEK, MÉGIS FÉLEK

1. Hatékonyabban szeretnék gyógyítani!
2. Hiszek benned, és mégis félek a holnaptól.
3. Mi a teendőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindaddig, amíg az neked a legfontosabb, ami mulandó, például a 

testi gyógyulás, addig nem tudok benned boldogítóan élni, mert nem azt te-
szed, ami téged boldogíthatna, hanem azt, ami több keserűséget okoz, mint 
örömet.

A testi gyógyulásnak szinte semmi értelme nincs! Senki nem lett még 
szentebb attól, hogy meggyógyult! Nem az a boldog, aki jól érzi magát, ha-
nem az,  aki szívében harmóniát,  békét hordoz.  A benső béke nem a testi 
egészség velejárója, hanem a szeretet velejárója. 

Szeretni annyi, mint jót akarni. De nem akármilyen jót, hanem azt a 
jót, amit Isten akar. Isten pedig azt a jót akarja, aki Ő maga! Őt kell tudato-
san szívedben őrizned! Róla tudnod kell, hogy Bennem, Jézusban, Ő jelent 
meg közöttetek, s csak az élhet békével a szívében, aki ezt a békét Tőlem, 
aki benne élek, átveszi. Ezt úgy lehet Tőlem átvenni, hogy elsősorban Velem 
kell  foglalkoznod,  és nem gyógyításokkal! Szolgáló szeretetben kell  élned 
úgy, hogy nem ártasz senkinek, hogy megbocsátasz mindenkinek. Ha ezt te-
szed, akkor Isten nemcsak benned él érted, de a körülményeidnek is az Istene 
lesz.

A Szentlélek nem a rendkívüliségek Istene, hanem a REND-nek, az ál-
dozatos szeretetet vállaló lelkek Lelke! Isten olyan kapcsolatokban tud csak 
létezni, amely kapcsolatok Érte alakulnak, és nem azért, hogy valaki jól érez-
ze magát! 

Annak az életnek megnyerése, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Ma-
gamat, csak annak sikerülhet, aki képes elveszíteni a rövid örömöket, bódu-
latokat jelentő életet (Máté 16;25). Érdemes még elolvasnod Mk 8;36-ot is.

2. Te csak mondod, hogy hiszel Bennem! Ha hinnél Bennem, akkor 
nem volna benned félelem, mert a hit és a félelem, csakúgy, mint a szeretet 
és a félelem, nem férnek össze egymással. A hit és a szenvedés, a szeretet és 
a szenvedés  szinte mindig együtt járnak. De az ellentmondás, hogy valaki 
hisz, szeret, és ennek ellenére fél! 

Te nem Bennem hiszel, hanem abban, hogy Én el tudom venni szenve-
déseidet, s attól félsz, hogy ez nem így fog történni. Ez valóban nem így fog 
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történni! Nem, mert elsősorban nem Nekem, Jézusnak, kell teljesítenem a te 
akaratodat,  hanem  neked  kell  az  Én  akaratomat  teljesítened,  ha  békében 
akarsz élni Velem, magaddal, másokkal.

3. A teendőd az, hogy vigyázz Rám magadban! Vigyázz a benned élő 
SZERETETRE! Ez a teendőd, és semmi más! Bármit tehetsz, ha a SZERE-
TET irányít, akkor boldog vagy, mert az Én békém él benned.

Akkor hiszel Bennem valóban, ha elhiszed,  hogy érted élek benned! 
Akkor  hiszel  Bennem,  ha  elhiszed,  hogy amíg  te  Értem élsz,  addig  van 
Gondviselőd.

          Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

3231.
Kérdező: SZERETNÉK MINDENKINEK MEGFELELNI!

1. Hogyan tudnék megfelelni családomnak és szüleimnek?
2. Miért nem fogadják el feleségemet?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Sehogy sem tudsz megfelelni egy életen át másoknak! Nem is kell! 

Amíg úgy gondolod,  hogy feladatod másoknak megfelelni,  addig az Isten 
sem tud segíteni rajtad. Nekem, Jézusnak, sem sikerült megfelelnem mindig 
még Anyámnak sem, pedig Ő nem volt akárki! Nemcsak gyermekkoromban 
volt feszültség közöttünk (Lukács 2,48-49), de felnőtt koromban is törésre 
kellett vinnem kapcsolatomat Vele (Márk 3;33).

Amíg nem tudsz elszakadni szüleidtől, addig önmagadnak vagy legna-
gyobb ellensége, és természetesen önmagad kiterjedésének, s ez a családod!

Nem szeretetlenség, ha kemény vagy, és keserű fájdalmat okozol szüle-
idnek. Ezt ők provokálják ki maguknak azzal, hogy nem akarnak leválni ró-
lad! Egyértelmű kötelességed, hogy felejtsd el még a gondolatát  is annak, 
hogy meg kellene felelned szüleid elvárásainak! Ha ezt nem teszed meg, ak-
kor megérdemled sorsodat.

2. Feleségednek szüleiddel való kapcsolatáról két gondolatot mondok. 
Az egyik az, hogyha valóban érdekel, miért nem fogadják el feleségedet, ak-
kor kérdezd meg tőlük ezt. A másik gondolat pedig a következő: Nem kell, 
hogy elfogadják őt. Ahogy neked sem kell, hogy elfogadd szüleidet szüleid-
nek, ha már saját lábadon állsz. De azt nagyon a lelkedre kötöm, hogy szüle-
idnek tudomásul kell venniük a következőt: Ha feleségedet nem fogadják el, 
akkor téged nem fogadnak el, mert ilyen viszonylatban te és a feleséged EGY 
vagytok! 
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Megáldalak a BENSŐ ERŐSSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3232.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

Három álmomról kérdezem a HANG-ot.
1. Elhunyt rokonaim társaságában voltam.
2. Egy nagy szakadék fölött mentem át szerencsésen.
3. Egy nagy gép el akart pusztítani, de megmenekültem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Első álmod arról tudósít, hogy azok, akikkel a szeretet összeköt, ma 

is ápolják e kapcsolatot. Okos, ha te is ápolod e kapcsolatot velük. Az értük 
mondott ima nagyszerű módja annak, hogy kinyilvánítsd szeretetedet irántuk. 
Igenis hatni tudtok, jótékony hatással tudtok lenni egymásra!

2. A második álmod azt akarja tudomásodra hozni, hogy képes vagy le-
győzni a különböző testi vágyakat akkor is, ha ennek érdekében merész dön-
tést kell hoznod.

3. A harmadik álmod abban akar megerősíteni, hogy a földi élet pusztí-
tó harcaiban meg kell találnod azt a „magaslatot”, és meg is fogod találni ezt, 
amely számodra nemcsak biztonságot, de tisztultabb „látást” is képes nyújta-
ni lelki életed gazdagítására.

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

3233.
Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI MÁSOKON!

1. Egy beteg rokonomért fordulok Jézushoz.
2. Mi a teendőm e rokonommal kapcsolatban?
3. Lakásproblémám rendeződik-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Okosan teszed, ha Hozzám fordulsz, s Tőlem kérsz segítséget. Nincs 

meg nem hallgatott ima! Ami feltétlenül biztos, az az, hogy aki Hozzám for-
dul, annak át akarom adni az Én békémet!

Számodra az Én békém akkor tud megjelenni benned, ha hinni tudod 
azt, hogy e béke tulajdonképpen benned van, csak meg kell látnod. Ezt csak 
a szív szemével lehet meglátni, s ez pedig nem más, mint az a HIT, amely 
egyben BIZALOM is Irántam!

Hidd el, hogy senki nem szereti úgy rokonodat, mint Én, Jézus! Hidd 
el, hogy Részemről mindent megteszek annak érdekében, hogy betegsége lel-
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ke javára váljék. A betegségeket általában az emberek könnyebben tudják 
lelkük javára fordítani, mint az egészségüket. Igen, mert mindenki annyiban 
tud gazdagodni lelkileg, amennyiben átérzi a felelősséget teendői iránt. Aki 
beteg, annak aránylag szűk területre korlátozódik az a tevékenysége, amiért 
felelnie kell.

2. A te feladatod sem lehet más, mint amit minden szellemi lénynek 
vállalnia kell. Ez pedig nem más, mint az a szívbéke, amelyet senki nem tud 
kívülről megteremteni másokban. Te is képes vagy, és valójában csak te vagy 
képes arra, hogy ezt önmagadban felfedezd! Benned van, és tiéd az Én bé-
kém, mert Én - a te Jézusod - érted vagyok benned. A külső körülményeid 
csupán  -  mint  tükrök  -  rá  tudnak  mutatni  bizonyos  megkötözöttségeidre, 
amelyeket az Én segítségemmel, tehát közösen, le tudunk oldani rólad. Te is 
csak önmagadért felelsz! Örök elv, hogy az istenszeretőknek minden a javára 
válik, s az Istent nem szeretőkkel pedig az Isten sem tud mit kezdeni.

Légy tehát nyugodt, és úgy rendelkezz beteg rokonod sorsáról, ahogy 
azt a te benső békéd megkívánja, és nem kell tekintettel lenned arra, hogy ő 
mit kíván!

3. Aminek rendeződnie kell,  az feltétlenül rendeződik azok számára, 
akik elhiszik azt, hogy nem lehet gondjuk, ha van Gondviselőjük. E nélkül a 
hit nélkül csak vergődés, bódulatkeresés az életetek.

Ha döntéseid következményei nem hozzák meg az általad várt ered-
ményt, akkor nem a döntéseid voltak a helytelenek - feltéve, hogy döntéseid 
szívbékét jelentettek számodra -, hanem az általad várt eredményre várás volt 
a helytelen.

A jövő nincs a kezetekben! Csak a jelenben kell, természetesen a jövő-
re tekintve, megtenned azt, ami itt és most szívbékét eredményez. A szívbéke 
és a sikerélmény nem ugyanaz.  A szívbéke: KIINDULÓPONT. A sikerél-
mény: EREDMÉNY. Soha ne koncentrálj az eredményre. Mindig a KIIN-
DULÓPONT legyen a fontos!

             Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3234.
Kérdező: HOGYAN KÉSZÜLJEK HALÁLOMRA?

1. Hogyan kell felkészülnöm  a nagy találkozásra?
2. Álmomban galambot, galambokat etettem.

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Nincs különbség felkészülés és felkészülés között. Minden egyes na-
podat úgy kell elkezdened, hogy ez az utolsó nap életedben. Ez nem egyszerű 
fantáziálás,  nem  valami  dopping-gondolat,  hanem  ez  a  valóság!  Minden 
egyes nap életed utolsó napja! Egyetlen napod sem jön vissza soha többé, 
azon kívül, hogy a Velem - a te Jézusoddal - történő találkozáskor minden 
egyes napoddal is találkozni fogsz.

Újra és újra a reggeli és az esti ima fontosságára hívom fel figyelmete-
ket, mert a napi elindulás és a napi zárás valójában az életelindulást és az 
életzárást jelenti.

2. Álmod azt a vágyadat jelzi, amely tudattalanul él benned egy békés, 
szelíd, átlátszó világ után. Jó, ha ezt a vágyadat eteted. Jó, ha ezt a másokban 
is gyakran elnyomott vágyat másokban is segíted felszínre jönni. Jó, mert az 
a világ, amelyben éltek, és az a világ, amelyet magatokban hordoztok, nem 
azonos forrásból táplálkozik, pedig az volna a jó, ha kívül-belül minden em-
ber az önzetlen szeretés irányában indítaná el lépteit.

Kívülről  történő  erkölcsi  fejlődés  nem  létezik.  Erkölcsileg  fejlődni 
csak belülről, vágyaitok felől lehet. Ápold hát magadban a galambokkal jel-
képezett, szelídségre, átlátszóságra törekvő vágyaidat, és légy segítségére eb-
ben másoknak is.

Megáldalak a LELKI FEJLŐDÉS EREJÉVEL!"
*******************************************************

3235.
Kérdező: ELVONÓN VAGYOK

Alkoholelvonón vagyok. Hogyan tovább?
HANG: "Kedves Barátom!

Leveledben elmondod, hogy szinte minden emberi kapcsolatodat tönk-
retett az alkohol, amelytől most szabadulni igyekszel.

Azzal az alkoholelvonó módszerrel, amely Engem, Jézust, nem helyez 
a legfőbb helyre a gyógyuló ember életében, nem tudok együtt dolgozni, s 
így nem tudok az utókezeléssel kapcsolatban sem megoldást javasolni.

Az az alkoholelvonó módszer, amely Engem, Jézust, a legfőbb szerep-
lővé emel, feltétlenül lehetőséget kínál fel a további lelki fejlődés biztosításá-
ra.

Van országotokban egy olyan társaság, amelynek tagjai elég rendsze-
rességgel  kapcsolatban  tudnak maradni  egymással  és  tudják  segíteni  egy-
mást, ha valóban megvan erre az elszántság. Ehhez föl kellene venned a kap-
csolatot Halász Endre (2111 Szada) plébánossal. De azt tudnod kell, hogy 

3373.



ennek nem anyagi, hanem „felzárkózási” ára van. Tehát csak a valóban En-
gem, Jézust, el- és befogadó ember számíthat arra, hogy e káros szenvedélyé-
ből kigyógyulva becsületes emberként tudja folytatni tovább élete útját.

Én, Jézus, valós személy vagyok, s Engem nem lehet becsapni. Velem 
mindenki jól jár, de nem az ábrándképemmel. Én, Jézus, abban tudok élni, 
akinek életét irányíthatja a Szentlélek. A Szentlélek pedig a benső szabadság 
Lelke (2Kor 3;17).

Kedves Barátom! A te életedet nem oldja meg önmagában az alkohol-
tól való szabadulásod. A te életedet csak Én, Jézus, tudom megoldani, ha el-
fogadsz Engem Uradnak, Megszabadítódnak.

Ma országotokban több olyan gyülekezet is van, ahol szívesen látják 
azokat, akik valóban meg akarnak térni, s át akarják adni életüket Nekem!

Higgy Bennem, és megkapod az élet koronáját!
                Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

*******************************************************
3236.
Kérdező: BŰN TÖBBFÉLE GYÜLEKEZETBE JÁRNI?

Járhatok-e templomba és gyülekezetbe egyaránt?
HANG: "Drága Gyermekem!

Azt a vallásodat, amelyben neveltek, semmiképpen se hagyd el! Ter-
mészetesen járhatsz bárhová, de csak addig, amíg ennek lelki előnyét látod. 
Ha gyülekezetben gyógyítást tapasztalsz, az jó, de te nem vagy megvásárol-
ható gyógyulás által.  Amint  orvoshoz is  járhatsz  azért,  hogy testileg gyó-
gyulj, úgy gyülekezetbe is járhatsz, hogy testileg gyógyulj. De a templomba-
járást, a szentáldozást ne hagyd el semmiképpen!

Ha hívnak gyülekezetbe, mondd, hogy el fogsz menni, ha belülről erre 
indítást érzel, s nem akkor, ha kívülről unszolnak erre. Ettől te nem vagy há-
látlan. Hálátlan akkor lennél, ha nem Istennek akarnád megköszönni a gyó-
gyulásodat. Ezt pedig meg tudod köszönni a katolikus templomban is! Te ne 
unszolj kívülről senkit templomba, de ne is engedd, hogy e téren megzavarja-
nak téged. Én a katolikus templomban tudok jelenleg a legjobban, a legben-
sőségesebben találkozni veled. Ezt ne feledd! Inkább légy boldog betegen, 
mint boldogtalan egészségesen! 

Szentté senki nem lesz azáltal, hogy egészségessé válik testileg. Szent-
té mindenki azáltal lesz, hogy növekszik abban a szeretetben, amely szeretet 
így nyilvánul meg: soha nem árt senkinek, mindig megbocsát mindenkinek, 
és segít ott, ahol erre lehetőséget kap.
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

 3237.
Kérdező: NAGYON MAGÁNYOS VAGYOK!

1. Elkeserítő helyzetemben mi a konkrét feladatom?
2. Néha úgy érzem, Isten is elhagyott.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aránylag könnyű megszámolni azokat, akik nem küzdenek  anyagi 

problémákkal. Még könnyebb megszámolni azokat, akik boldogok. De a leg-
könnyebb azokat a boldogokat megszámolni, akiknek anyagilag jól megy a 
sorsuk. Ezek vannak a legkevesebben. 

Ennek egyszerű magyarázata az, hogy azok, akik nyomorúságos hely-
zetben vannak, jobban ki vannak téve a szembesülésnek, mint azok, akiknek 
jól megy a soruk. A jó sorban élők könnyebben kerülnek bódulatba, s így ne-
hezebben is ismerhetik fel azt  a szívbékét,  amelyet kívülről soha senki és 
semmi senkinek megadni nem képes.

Minden azon múlik, hogy milyen a kapcsolatod Velem, Jézussal! 
Ha valaki ennél konkrétabb választ tud adni neked, akkor Én nem vagyok az 
Isten Fia!

Neked sem lehet más feladatod, mint az, hogy tedd meg azt, amit reg-
geltől estig meg kell tenned. Te csak azért felelsz, hogy megtetted-e a maga-
dét, és amit meg kellett tenned, hogyan tetted meg!

Amíg fantáziádra, elgondolásaidra és nem megteendő és megtehető fel-
adataidra koncentrálsz, addig mindig játékszere leszel azoknak az ártó erők-
nek, amelyek rombolnak, pusztítanak és kétségbe ejtenek.

Neked arra kell koncentrálnod és arra kell  törekedned, hogy belülről 
csak olyan gondolatokat engedj felszínre törni, amelyek téged építenek, buz-
dítanak és vigasztalnak. Amíg nem hiszed el, hogy ilyen gondolatok felszínre 
jöhetnek benned, addig nem hiszel a benned boldogító módon jelenlévő Is-
tenben! 

Ha hiszed, hogy van Isten, és ez az Isten legalább olyan jó, mint egy át-
lagember, akkor el tudod hinni azt is, hogy Ő nem kíván tőled többet, mint 
egy átlagszülő a gyermekétől. Tegye meg azt, amit meg tud tenni reggeltől 
estig. A többi a szülő dolga. 

Ez azt jelenti, hogyha hiszel Istenben, akkor el kell fogadnod azt, hogy 
van Gondviselőd,  tehát  nem lehet  gondod.  Ha van  gondod,  és  mégis  azt 
mondod, hogy van Gondviselőd, akkor vagy nem tudod, hogy mit beszélsz, 
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vagy bálványimádó vagy akkor, amikor azt mondod, hogy a te Istened nem él 
benned boldogító módon.

A helyzet az, hogy Isten nem tud másképpen élni senkiben, csak boldo-
gító módon, mert az igazi Istennek ilyen a természete!

2. Az lehet, sőt el is kell jutnia minden fejlődő léleknek arra a pontra, 
hogy hiányát érzi Isten adományainak. Igen, mert Isten azt akarja, hogy ne az 
adományai miatt akarjunk Hozzá tartozni, hanem Önmagáért. Isten azt akar-
ja, hogy Benne higgyünk, és ne az adományaiban!

Nem arról van szó, hogy adományai nem fontosak! De igenis, szó van 
arról, hogy az adományoknál fontosabb az Adományozó! Ha valaki ezt nem 
látja be jelen földi életében, akkor halála után sem fogja belátni, s jöhet újra 
próbatételre a Földre, de súlyosabb körülmények közé, mint amelyet halála-
kor elhagyott.

Neked is újjá kell születned! Számodra is ez csak akkor történhet meg, 
ha elfogadsz Engem irányítódnak, ha sokkal komolyabban veszed az Én ben-
ned lévő jelenlétemet, mint eddig. Csak akkor tudok Gondviselőd lenni, csak 
akkor tudok vigyázni rád, ha jelét adtad annak, hogy hiszel Bennem, tehát 
akkor, ha te vigyázol Rám magadban!

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

3238.
Kérdező: VAN ÉRTELME A GYÓGYÍTÓ TUDOMÁNYOKNAK?

1. Csak tüneti kezelést tud adni a pszichológus?
2. Van értelme a szakmai továbbképzésnek?
3. Nehezen tudom kezelni a dühömet.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nemcsak a pszichológia, de minden gyógyító tudomány csak tüneti 

kezelést tud nyújtani. Ezért jogos a mondás: halál ellen nincs orvosság!
Ez nem jelenti azt, hogy emiatt értelmét vesztené minden olyan eljárás, 

amely a beteg ember gyógyítására irányul. Nem, mert mint eszközök, min-
denképpen hasznosak és alkalmasak arra, hogy részben ráállítsák a beteget a 
gyógyulás útjára, részben pedig időt biztosíthatnak a betegnek arra, hogy ő 
maga álljon rá erre az útra. Minél tökéletesebb egy szerszám, annál nagyobb 
a remény arra, hogy jó munkát lehessen végezni vele.

2. És ezzel már választ is adtam e második kérdésedre. Az eszközöket, 
a szerszámokat, tökéletesíteni kell! A szakmai képzések erre valók!
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A gyökeres megoldás mindig az embert boldogító módon létben tartó 
Isten és az Isten boldogságára teremtett ember örömteli, személyes találkozá-
sa! Minden tüneti kezelésnek az kell legyen a végső célja, hogy ezt elősegít-
se.

Mivel igen gyakran a vallások - napjaitokban - inkább beteggé teszik 
az embereket, mint boldogokká, ezért a pszichológiának ugyancsak fontos a 
szerepe, mert nem intézmények által előírt rítusok sablonját igyekszik rátuk-
málni a betegre - legtöbbször a páciens betegsége éppen ezekkel kapcsolatos 
-, hanem személyes kapcsolatot igyekszik teremteni a felszabadító, boldogí-
tó, tehát valós Isten és a beteg között. Nem véletlen, hogy az Én nevem, Jé-
zus, Szabadítót jelent.

3. Az önzés és az önuralom ellentétes tulajdonságok. Amilyen mérték-
ben szabadulsz önzésedtől,  olyan mértékben leszel képes uralkodni maga-
don. Tehát nem a düh ellen kell küzdened, hanem az önzésed ellen. Az önfe-
gyelem nem sajátítható el direkte, csak indirekte!

                   Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 
*****************************************************

3239.
Kérdező: PÉNZÉRT ÁPOLOK BETEGEKET

1. Betegápolást pénzért végeztem.
2. Nem tudom tisztelni anyámat.
3. Szépnek találom e siralomvölgyet.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Nagyon  természetes,  hogy elfogadhatsz  pénzt  azokért  a  szeretet-

szolgálatokért, amelyeket magadra vállalsz. Egészen más az, amikor valaki 
azért  kér pénzt,  hogy Isten nevében gyógyítson, és más az,  amikor valaki 
ápol valakit, s ezért megfizetik. Ez utóbbi egészen természetes. Az előbbivel 
sokkal óvatosabban kell bánni!

2. A negyedik parancs, amely tiszteletre szólít fel, csak akkor valósít-
ható meg, ha tiszteletre méltót tudsz látni abban, akit tisztelni akarsz. Csak 
azt lehet tisztelni, aki, ami tiszteletre méltó!

Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Ez mindig és mindenkivel szem-
ben kötelez. A tisztelet csak azzal, azokkal szemben kötelez, akik rászolgál-
nak erre. De hidd el: mindenkiben van valami tiszteletre méltó!

Nem a vallásosság tesz valakit Isten előtt kedvessé, hanem a szívében 
lévő, tehát a szívéből áradó szeretet! Ha ez hiányzik, akkor a vallásosság ör-
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dögének munkáját  tapasztalhatod  meg a  vallását  gyakorló,  de  szeretetben 
nem fejlődő embertársadban.

3. Ha van szemed meglátni magad körül a szépet, akkor ez még nem 
jelenti azt, hogy ebben a világban csupa boldog ember él. A Földet nem a ter-
mészet szépsége teszi siralomvölggyé, hanem az emberi szívekben gyökeret 
vert önzés és felelőtlenség! 

A vallásosság ördöge tudja a legtöbb keserűséget előidézni. A legször-
nyűbb, legborzalmasabb háborúk általában a vallásháborúk voltak, vannak és 
lesznek. Még a családi háborúk is úgy keletkeznek, hogy az egyik ezt hiszi, a 
másik azt hiszi, s mindegyik saját igazát védi úgy, hogy gyilkolja a másikat. 
Emiatt  siralomvölgy a  földi  élet  magatok körül,  és  nem Mennyország.  A 
Mennyország bennetek van! Aki ezt látja, az lát a szívével! Az igazi hitből 
élő ember ilyen!

                      Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************

3240.
Kérdező: KICSINY A HITEM

1. Hangulati elemek gyakran eluralkodnak rajtam.
2. Nem szeretnék újra leszületni a Földre.
3. Szerintem még kicsiny a hitem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bennem, Velem és Általam elérkezett hozzátok az Isten országa. Ez 

nem jelenti azt, hogy a magatokkal hozott karmikus adósságaitokat ne kelle-
ne kiegyenlítenetek.  Éppen az ilyen „hangulati  elemek” adnak lehetőséget 
erre. Az Istenre hagyatkozás nem azonos a „majd csak lesz valahogy”-ra ha-
gyatkozással!  Az Istenre hagyatkozás azonos azzal  a törekvéssel,  amellyel 
keresed Isten akaratának meglátását, s akarod a meglátott isteni akarat meg-
valósítását. 

Istenre hagyatkozni tehát annyit jelent, mint Istenből élni! Eledelnek 
kell felfognod Isten akaratát, amellyel táplálkoznod kell! Úgy, mint Én tet-
tem emberként (János 4;34)!

Nem elég Engem, Jézust, elfogadni. Engem meg is kell tartania annak, 
aki valóban szeret Engem. Ehhez az szükséges, hogy rendszeresen, naponta 
kell  „pályamódosítást”  végeznie  annak,  aki  vállal  Engem,  Jézust,  mint 
UTAT! E „pályamódosítást” hívjátok lelkiismeretvizsgálatnak.

2. Nekem - a te Jézusodnak - is az a szívem vágya, hogy ne kelljen 
mindig drukkolnom érted! Ha valóban elfogadtál Engem, Uradnak, Megsza-

3378.



badítódnak, s ezt úgy igazolod, erről úgy teszel tanúságot magadnak kifelé, 
hogy kijelölsz  egy napot,  amelyet  legalább évente lelki  születésnapodként 
ünnepelsz,  akkor  e  földi  életedben  feltétlenül  biztos  lehetsz  abban,  hogy 
megvalósítottad a feltételt, amely nélkül nincs üdvösség (János 3;3). Vagyis, 
újjászülettél e földi életedben. Tehát úgy hordod magadban a Mennyorszá-
got, hogy a földi halálod után a Mennyország végleg hordozni képes téged!

3. Valóban! A hitedet növelned kell. A hit azáltal növekszik, ha valaki 
egyre nagyobb hangsúlyt tesz arra, egyre inkább úgy él, mintha a hite növe-
kedne. Ez nem önámítás, hanem olyan gyakorlótere a hiterősítő folyamatnak, 
amely örömmel fog átváltani a halál pillanatában látássá, úgy, amint a re-
mény birtoklássá.

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

3241.
Kérdező: SZERETNÉK GYERMEKEIMEN SEGÍTENI!

1. Gyermekeim sorsáról kérdezem a HANG-ot.
2. Hogyan segíthetek gyermekeimnek?
3. Szeretnék az Örök Hazába költözni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Gyermekeid  sorsa  annyiban  van  az  Én,  a  te  Jézusod  kezében, 

amennyiben az Én sorsom van az ő kezükben! Amilyen súllyal igyekeznek 
az Én, a te Jézusod sorsát ápolni, olyan súllyal tud Isten számukra Gondvise-
lő lenni!

2. Te két módon segíthetsz gyermekeidnek. Az egyik az, hogy imáid-
ban Istennek ajánlod őket. A mások az, hogy tanúságot teszel előttük a kö-
vetkezőről: Van Gondviselőt, tehát nem lehet gondod!

Az  egyik  leghelytelenebb  segítés  az  anyagi  segítés!  Anyagilag ne  a 
hozzátartozóitokon segítsetek, hanem a valóban rászorulókon! Tehát olyan 
hátrányos helyzetben lévő embereken - s ezek főleg a harmadik világ éhezői 
-, akiknek valóban probléma a napi betevő falat. Aki nagyon akarja, megta-
lálhatja ennek módját.

3. Ezt a vágyadat ápold magadban! Tégy meg mindent azért, hogy ha-
lálod órája legyen a földi életed legboldogabb órája. Erre akkor számíthatsz, 
ha a senkit nem bántás és mindenkinek megbocsátás mellett arra törekszel, 
hogy a rászorulókon segíts úgy, ahogy erre képes vagy. Fontos, hogy ne légy 
bálványimádó! Ne gyermekeidért, unokáidért élj, hanem Értem, Jézusért, aki 

3379.



a rászorulókban vagyok köztetek  jelen azért,  hogy ne csak elmondani,  de 
tudjátok kimutatni is az Irántam való szereteteteket!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3242.
Kérdező: CSENDRE VÁGYOM!

1. Mitől fájnak a térdeim?
2. Masszírozással szabad-e gyógyítani?
3. Nem tudom megteremteni a benső csendet.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Komoly orvosi vizsgálat pontos választ tud adni neked arra, hogy 

miért fájnak a térdeid. Mint tudod, minden ember testi felépítése kopik, öreg-
szik,  mivel mindaz,  ami az emberben a testhez tartozik,  szükségszerűen a 
mulandósághoz tartozik. Általában nem eltűnni szokott a mulandóságra te-
remtett test, hanem hol lassan, hol gyorsan, de előbb-utóbb tönkremegy.

2. Nagyon természetes, hogy szabad masszírozással gyógyítani! Min-
den olyan eszközt, amely nem erkölcstelen, felhasználhattok arra, hogy job-
ban érezzétek magatokat. Erkölcstelen pl. az olyan tanács, hogy éld ki ma-
gad,  időnként  rúgjál  ki  a  hámból,  ne kívánd az  állapotszerű  boldogságot, 
mert akkor nem tudod értékelni azt igazán, használj olyan bódító szereket, 
amelyek nem nagyon ártalmasak,  de segítenek abban, hogy gondjaidra ne 
kelljen mindig gondolnod, stb. Ezek és az ezekhez hasonló „gyógymódok” 
semmiképpen sem megengedettek. De a gyógymasszázs nagyon is megenge-
dett!

3. A benső béke nem gondolatnélküliség! A benső béke egy ellazult ál-
lapotban örök értékekről való gondolkodás.

Ha nyugodt állapotban elkezded mondani magadban e kis imát: 'Jézu-
som szeretlek, Jézusom szeretlek', s csak e szavakat mondod, közben nem 
erőlködsz azon, hogy semmi ne jusson eszedbe, hanem ellazítod magad, ak-
kor e kis  fohász feltétlenül  benső békét eredményez akkor is,  ha százfelé 
szállnak gondolataid.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3243.
Kérdező: JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉRŐL

1. Küldetésemről és annak hogyanjáról kérdezem Jézust.
2. Beszélj SZENTSÉGES SZÍVEDRŐL!
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3. Megkötözöttségemtől szeretnék szabadulni!
HANG: "Kedves Barátom!"

1. Az eddig megjelent HANG-könyvek bő felvilágosítást adnak arról, 
hogy hivatásotok, küldetésetek a Földön az a szeretni tanítás, amely nekem, 
Jézusnak, is feladatom volt.

A SZÁNDÉK és a CÉL! – e kettő komolyba vétele a döntő! Ez azt je-
lenti, hogy reggel az imádban el kell határoznod, s el is kell mondanod Ne-
kem, hogy Velem indulsz el életed útján, és Értem akarod tenni mindazt, 
amit tenni szándékozol. 

Tehát a SZÁNDÉK=VELEM, a CÉL=ÉRTEM! Téged sem bábunak, 
hanem partneremnek akarlak! Együtt  akarok élni  általad,  veled és benned 
csakúgy, ahogy te is együtt akarsz élni Általam, Velem és Bennem! A párbe-
szédima az egyik legalkalmasabb eszköz ennek megvalósítására és biztosítá-
sára.

2. Ha figyelmesen olvasod a Bibliában megtalálható szavaimat, akkor 
könnyen felismered,  hogy a SZÍV az a törekvésközpont,  amelyből  kiindul 
minden, ami az erkölcsöt, tehát a boldogságot, boldogtalanságot illeti.

Akik az Én szerető Szívemet tisztelik, tulajdonképpen szívem-lelkem 
leghőbb vágyát tisztelik. Ez pedig nem más, mint az, hogy engedjetek maga-
tokban életteret Nekem, Jézusnak. Engedjétek, hogy szeressek a szívetekkel, 
nézzek a szemetekkel, beszéljek a szátokkal, dolgozzak a kezetekkel, járjak a 
lábatokkal. Tehát az tiszteli helyesen az Én Szívemet, aki élő hittel hiszi azt, 
hogy benne boldogító, békét biztosító, másokat szolgáló módon élek. Édes-
anyám, Mária, aki a ti égi Anyátok, szintén erre kér, erre buzdít benneteket!

3. Megszabadítónak jöttem közétek. Azokat a karmikus megkötözött-
ségeiteket, amelyekkel való birkózásotok nem más, mint adósságtörlesztés, 
Általam és Velem feltétlenül enyhíthetők, sőt meg is szüntethetők.

Bizony, a boldogságnak, a benső békének, ára van. Az örök boldogság-
nak szintén!

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

3244.
Kérdező: NEHEZEN VISELNEK EL 

1. Miért kell itt dolgoznom eddigi szolgálatom után?
2. Mikor fogadnak el hozzátartozóim?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Bármennyire is  úgy érzed,  hogy első kérdésedre a választ  magad 
nem tudod kitalálni, Nekem, Jézusnak, mégis azt kell mondanom, hogy erre 
a kérdésre neked belülről kell megadnod magadnak a választ. Még Én - a te 
Jézusod - sem adhatom meg ezt neked kívülről, médiumon keresztül.

2. E második kérdésed is olyan, amelyet nem Nekem, hanem azoknak 
kellene feltenned, akik nem akarnak elfogadni. Ha őket megkérdezed, s vála-
szukkal nem tudsz mit kezdeni, akkor fordulj Hozzám, Jézushoz, s biztosít-
lak, hogy el fogom mondani, mit kell tenned.

Drága Gyermekem! Életetek mindig  belülről oldódik meg! Bennetek 
van az a Szentlélek, aki képes értelmet megnyugtató választ adni olyankor, 
amikor  már  úgy gondoljátok,  hogy saját  bölcsességetek  csődöt  mondott. 
Nagy igazságot közöl veletek Jakab apostol, amikor levelében arra szólít fel 
benneteket, hogy bátran és élő hittel kérjétek a BÖLCSESSÉG LELKÉT (Ja-
kab levél 1;5)!

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

3245.
Kérdező: NEM TUDOK POZITÍV MÓDON GONDOLKODNI

1. Meghalt férjem ezt mondta álmomban: „Ne gyere tovább!”
2. Miért kellett egy egyszerű műtét miatt meghalnia?
3. Miért gondolkodom negatív módon az emberekről?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az az életszemlélet, amely leveledben megnyilvánul, valóban azt ja-

vallja számodra, hogy állj meg, és ne menj tovább! Az, hogy e gondolatot 
úgy élted, úgy álmodtad meg, mint amely gondolat férjedtől jött, még jobban 
aláhúzza azt, hogy váltanod kell.

Én, Jézus, erre szólítottalak fel benneteket már kétezer évvel ezelőtt is. 
Akkor ezt így fejeztem ki: "Jussatok más szemléletre!", vagy "Alakítsátok át 
gondolkodásotokat!"  A Bibliában e  kijelentésemet  általában  így fordítják: 
"Tartsatok bűnbánatot!"(Márk 1;15)

A következő két kérdésed igazolja azt, hogy változtatnod kell szemlé-
leteden.

2. Férjed már születése előtt úgy döntött, hogy számára a földi életnek 
úgy kell befejeződnie, ahogy az történt. Előző életeiben voltak olyan felelőt-
len döntései, amelyek árát – kiegyenlítésképpen - így tudta megfizetni. 

A te életed sem az utolsó földi életeddel kezdődött, s a férjeddel történ-
tek számodra is alkalmat adnak arra, hogy adósságtörlesztést  vállalj.  Van, 
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amikor valaki nagyon kemény lecke árán tudja megtanulni azt,  hogy Isten 
minden embert Önmagára, tehát a legjobbra, a legboldogítóbbra teremtette, 
és minden teremtménynek meg kell tanulnia azt, hogy ennek a célnak érde-
kében kell a teremtményeknek vállalniuk egymást, s nem önző magukért.

3. Mivel minden rossz egy elrontott jó, ezért az, aki elsősorban a hibá-
kat látja másokban, az az árnyékra figyel. Ahogy egy fát sem az árnyékáról 
lehet megismerni, hanem a gyümölcséről, úgy az embert sem az árnyékáról 
lehet megismerni.

Kétségtelen, hogy okosnak és óvatosnak kell lennetek, és csak abban 
érdemes megbízni, aki erre már érdemesnek bizonyult, de az a legjobb, ha 
nem vagytok egymással szemben elfogultak. 

Valójában nincs is megfelelő alapotok arra, hogy előítélettel legyetek 
egymás iránt, mert nemcsak az embert, de a benne élő Isten kegyelmét, mun-
káját sem ismerhetitek.

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

3246.
Kérdező: SZENTÁLDOZÁSRÓL

1. Elváltam, majd férjem meghalt. Áldozhatok-e?
2. Édesanyám glóriát látott a fejem felett.
3. Gyermekeimért könyörgök Máriához.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha a katolikus egyház hivatalos álláspontját akarod tudni a szentál-

dozásról és szentgyónásról, akkor bármelyik katolikus pap részletesen el tud-
ja mondani neked ezt az álláspontot, ha te részletesen beszámolsz jelenlegi 
helyzetedről.

Ha a hivatalos állásponttól függetlenül akarsz eljárni, akkor hallgass a 
lelkiismeretedre. De azt semmiképpen nem lehet helyeselni, hogy az, hogy 
valaki valamit mondott, neked megoldhatatlan problémát okozhat.

2. Édesanyád látásának örülnöd kell! Nem a te különlegességed miatt 
láthatta édesanyád a glóriát,  hanem Isten végtelen szeretete miatt,  amelyet 
neked különösen meg kell köszönnöd. Minden, ami jó benned van, Istennek 
köszönheted. Ő minden jónak, szépnek, nemesnek a FORRÁSA! Senki nem 
dicsekedhet önnön értékei miatt. Minden ajándék! A léted is az! Isten szere-
tetéből van benned minden jó, s nem azért, mert valami különlegeset hajtot-
tál végre, amely talán még az Istent is ámulatba ejtette!
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3. Nagyon okosan teszed, hogy gyermekeidért könyörögsz Máriához! 
Kétségtelen,  hogy  mulasztással  vétkeznél,  ha  -  bár  benső  igényed  van 
Anyámhoz fordulni - ezt  nem  tennéd meg. Akinek nem igénye az,  hogy 
Anyámmal együtt forduljon Hozzám, az nem vétkezik mulasztással. A döntő 
viszont az, hogy gyermekeidben mennyi a jó szándék, a nyitottság a megté-
résre!
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
3247.
Kérdező: A PÁRBESZÉDIMÁRÓL ÉS A FÉLELEMRŐL

1. Hogyan kell beszélgetni Veled?
2. Félek Veled kapcsolatban is.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A HANG 1. könyve bőven tárgyalja a párbeszédimát. Most itt csak 

tömören mondom el ennek a lényegét.
Minden olyan gondolat, amely téged épít, buzdít, vigasztal, az a ben-

ned boldogító módon élő Szentlélektől van. Tehát, ha problémáidat magad-
nak akár csak gondolatban is megfogalmazod, s azokra olyan gondolatokat, 
válaszokat fogalmazol meg, amelyek pozitív módon hatnak rád, akkor már 
meg is történt a beszélgetés Velem! Mert teljesen mindegy, hogy Velem - a 
te Jézusoddal - vagy a Szentlélekkel beszélsz. Belőlem mindig a Szentlélek 
szól!

2. Félelmednek, elbizonytalanodásodnak három forrása van. Az egyik 
maga az ősellenség, aki mindig arra törekszik, hogy elbizonytalanítson, hogy 
félelmet ébresszen benned. A másik az, hogy nem tanultál Rólam eleget, s 
így könnyen zavarba tudsz kerülni, amikor Velem kapcsolatban fölmerül va-
lami téma. A harmadik pedig egy kicsit összetett. Hiúsági komplexus, tehát 
alázat- hiány, csekély élő hit, tehát bizalomhiány, és nem megfelelő szeretet, 
tehát  odaadottsághiány.  Ezeket  nem nagyon nehéz  felszámolni  annak,  aki 
szívesen tanul Rólam, és szívesen beszél Velem párbeszédima formájában.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a
HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
3248.
Kérdező: FÉLELEMBEN ÉLEK!

1. Egy látomás miatt félek. Villanyfénynél alszom el 37 évesen.
2. Ki vagyok, és mi a szerepem?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két dolgot neked is tudnod kell ahhoz, hogy boldog tudj lenni. Az 

egyik az, hogy voltak már előző életeid, amelyekben számtalan lehetőséget 
kaptál arra, hogy magadat átlépve, az önzetlen szeretet vonalán találd meg 
szíved békéjét. Legtöbbször inkább törtél,  mint hajlottál,  s így újra és újra 
vállalnod kellett lejöveteledet a Földre.

Szinte mindannyian adósságtörlesztésre születtetek. Senki nem bújhat 
ki ez alól az örök törvény alól: a szeretetnek igazságban, az igazságnak sze-
retetben kell megnyilvánulnia!

Mindez azt jelenti, hogy szabadságharcból áll mindenkinek a földi éle-
te! Neked is önmagaddal kell megvívnod azt a harcot, amelyet maga az Isten 
sem vívhat meg helyetted. E harcot úgy hívják, hogy gondolkodás-átalakítás!

Csak az tudja tartalmasnak megélni életét, aki rájön arra, hogy megkö-
tözött, s e megkötözöttségek leoldása a gondolkodás-átalakítással, elmélke-
déssel  valósítható meg. Igen, mert az akarat egy vak képesség, amelyet az 
érzelemmel feltöltött értelem, az értelemmel motivált, átitatott érzelem hatá-
roz meg.

Én,  Jézus,  nyilvános  működésemet  e  szavakkal  kezdtem:  „Betelt  az 
idő. Elérkezett hozzátok az Isten országa. Alakítsátok át gondolkodásotokat, 
és higgyetek az örömhírnek!” (Márk. 1;15)

Azt írod leveledben, hogy foglalkozol ezotériával. Ezotéria annyit je-
lent, hogy BELÜLRŐL KIFELÉ! Tehát mindenkinek élete, boldogsága  be-
lül  történik!  Belül, és nem kívül! Senki, még az Isten sem tud senkit sem 
boldoggá, sem boldogtalanná tenni, az illető hozzájárulása nélkül!

A másik, amit tudnod kell, az, hogy mindenkinek, aki valahová menni 
akar, lépnie kell a megfelelő irányban, akkorát, amekkorát képes. 

Neked semmi mást nem kell tenned, csak azt, amit a józan eszed sze-
rint tenned kell. A józan ész szerint pedig senkinek sem kell olyat tennie, 
amit nem tud megtenni. Ha valaki úgy gondolja, hogy olyat kell tennie, amit 
nem tud megtenni, akkor az nem normális ember. Nem, mert úgy gondolja, 
hogy értelmetlenségre kell vállalkoznia.

Tételezzük fel, hogy te normális ember vagy. Ha ez így igaz, akkor ne-
ked is azt kell tenned, amit minden embernek, vagyis azt, hogy boldog légy. 
Ez tehát nyilván megvalósítható, ha egyszer ezt  kell megvalósítanod. Most 
elmondom, hogy ez hogyan történik:

Reggel át  kell  gondolnod, hogy mit  kíván tőled az Isten. Isten soha 
nem kíván mást, mint azt, hogy béke legyen a szívedben. Ő ezt csak azért kí-
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vánhatja, mert tudja, hogy ez már eleve benned van, csak eddig nem vetted 
észre. Akkor veszed észre, ha teszed azt, amit feladatként aznap tenned kell. 
Kétségtelen, hogy ehhez kell némi önfegyelem, de hát a boldogságnak ez az 
ára. Ne a fantáziád, a vágyaid szárnyán lovagolj, hanem a realitások talaján 
maradva tedd azt, amit tenned kell azért, hogy a benső békéd megőrizd.

Mindaddig, amíg neked gyermekeid vagy mások az istened, eleve nem 
lehetsz boldog, mert Isten téged sem a gyermekeidre, sem másokra, hanem 
Önmagára teremtett. Gyermekeiddel kapcsolatban sem arra kell törekedned, 
hogy nekik jó legyen, hanem arra, hogy neked jó legyen. Ez nem önzés, ha-
nem önszeretet, és ez csúcsérték! „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!” 
Gyermekeid és mindenki más élete nem mások által lesz boldog vagy bol-
dogtalan, mint ahogy a tiéd sem. Ha istenszeretők, akkor minden a javukra 
válik, ha nem istenszeretők, akkor pedig Isten sem tud velük mit kezdeni.

Fontos tehát, hogy te istenszeretőnek tudd magadat! Ez a legfontosabb!
2. Isten édes gyermeke vagy. Mint tudod, Isten senkit a világon nem 

szeret úgy, mint téged! Ha még valakit úgy szeretne, mint téged, akkor kettő 
lenne belőled. De nincs kettő! Te EGYETLENJE vagy Istennek!

Feladatod pedig az, hogy meglásd és megőrizd magadban azt a benső 
békét, boldogságot, amelynek alapja az, hogy az Isten benned boldogító mó-
don, tehát érted van jelen.

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

3249.
Kérdező: GYENGÉN HALLOM HANGODAT!

1. Anyámon hogyan tudnék segíteni?
2. Szeretném, ha megerősödne bennem a benső hang.

HANG: "Kedves Barátom! 
1. Édesanyádat is csak az segítheti, ami téged. Ezért három dolgot aján-

lok figyelmedbe.
A/ Feltétlenül  rendszeresen imádkoznod  kell  érte.  Ennek az  imának 

tartalma az legyen, hogy őt ajánlod oda Istennek, s kéred reá Isten áldását.
B/ Amennyire rajtad áll,  tudatni  kell  vele azt,  hogy ő az Isten édes 

gyermeke, tehát az örökkévalóság boldogító reményét már itt és most a szí-
vében hordozza. Neki ezt nem megteremtenie, csupán meglátnia kell! Igen, 
mert az Atya és Én, közös Lelkünk által, boldogító módon, tehát érte élünk 
benne.
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C/ Látnia, meg kell  tapasztalnia,  hogy amit te állítasz,  azt  igyekszel 
élni is! Tehát nemcsak mondod, amit mondasz, hanem éled is!

2. Nem annyira a szív tisztasága, mint inkább a vágy, hogy Lélekke-
resztségben  részesülj,  teszi  lehetővé  azt,  hogy   egyre  tisztábban  halljad 
HANGOMAT!

Mindenkinek meg akarom adni azt az istenélményt, amelyben átélheti, 
hogy Én, Jézus, belemerítettem Lelkembe! A részetekről ennek az a feltétele, 
hogy higgyetek abban, hogy ez megtörténhet, és kérjétek ezt (Lukács 11;13). 
A többi az Én dolgom!

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

3250.
Kérdező: KIGGYÓGYULHATOK CUKORBETEGSÉGEMBŐL?

A cukorbetegségemről kérdezem a HANG-ot.
HANG: „Drága Gyermekem!

A cukorbetegség lelki alapja a helytelen önszeretet. Más néven fegyel-
mezetlenség. Éppen ezért fegyelmezettséggel orvosolható. Minden, ami esz-
köz - s ez az emberi szervezet is - a célnak megfelelően kell használni. 

Az emberi  szervezet  olyan eszköz,  amelyet  értelmes  módon,  mások 
szolgálatára kell beállítani. A megfelelő táplálkozás, mozgás, párosulva azzal 
a benső békével, amelyet mindenkinek önmagának kell megtalálnia és őriz-
nie önmagában, ezek azok, amelyek a CÉLNAK megfelelően karban tudják 
tartani az emberi szervezetet. Így tud jó eszköznek bizonyulni arra, hogy az 
Én boldogító jelenlétemről tanúskodjék. Tehát így tesz tanúságot arról, hogy 
Én - a te Jézusod - érted élek benned!

Ha cukorbetegséged  nem ebben  az  életben  keletkezett,  hanem mint 
karmikus adósságot már magaddal hoztál előző életedből, akkor is az előbb 
felvázolt szempontok vállalása szükséges - a megfelelő gyógyszerek szedése 
mellett - ahhoz, hogy kézben tudd tartani ingadozó cukrodat.

A földi élet minden ember számára átmeneti állapot. Mindannyian be-
tegként jöttetek e világra. Mindannyiotok feladata az, hogy gyógyuljatok. Az 
már maga gyógyulás, ha valaki arra törekszik, hogy tudjon szívében megbé-
kélten együtt élni a betegségével.

Hidd el, csak azt engedem meg számodra, ami javadra válik! Az az Is-
ten, aki még hajad szálait is számon tartja, mennyivel inkább tesz meg min-
dent azért, hogy már itt a Földön is Isten gyermekének mondhasd magad! A 

3387.



hit és a bizalom olyan erőforrások, amelyek által képes vagy megfelelő mó-
don kézben tartani, megőrizni szíved békéjét.

Megáldalak a HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3251.
Kérdező: REMÉNYTELEN HELYZETBEN VAGYOK

Nagyon reménytelen az életem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az a lélekállapot,  amely leveled írásakor jellemzett  téged, szinte rá-
kényszerít arra, hogy lépj, ha nem akarsz végleg depresszióban maradni. Két 
irány kínálja fel magát arra, hogy elindulj valamelyiken.

Mindenképpen meg kell vizsgálnod, hogy reménytelenségednek mi a 
forrása. Ha az, hogy emberekben, önmagadban bíztál, akkor egészen biztos, 
hogy elhibázott lépés lenne részedről, ha újra ebből a forrásból akarnál erőt 
meríteni a bizalomra, a reményből élésre.

Nem véletlenül szólítottalak fel benneteket két fegyver állandó haszná-
latára: okosság és óvatosság! Ha e két fegyver nincs menetkész állapotban, 
akkor feltétlenül  életveszélyben vagy. Valamikor  nem azt  mondtam,  hogy 
nem szabad, hanem azt, hogy nem lehet két úrnak szolgálni!

Csak a másik irány, a Velem, Jézussal, kialakított élő kapcsolat adhat 
békét szívednek, nyújthat reményt számodra. Vagyis el kell érnünk közösen 
azt, hogy Én, Jézus, egyértelműen meg tudjalak határozni!

Élővé kell  tenned a reggeli imáidat! Velem, Jézussal,  nem tud haté-
kony módon élő kapcsolatban maradni az, akinek imáiból hiányzik az a való-
ságtartalom, hogy Én nemcsak hallom, de érdeklődve hallgatom az imádko-
zót, és amennyire Rajtam áll, igyekszem építő, buzdító, vigasztaló gondola-
tokat eszébe juttatni a helyesen imádkozónak.

Ti nem vagytok automaták, ezért együtt kell dolgoznunk abban, hogy 
béke legyen a szívedben. Ebben az együttmunkálkodásban a te feladatod az, 
hogy vállald  az  Általam felkínált  gondolkodás-átalakítást.  Vagyis hidd el, 
hogy azért vagyok benned boldogító módon, hogy képes légy építő, buzdító, 
vigasztaló  gondolatokat  megfogalmazni  a  magad számára.  Ezt  a  szellemi 
munkát nem tudom átvenni tőled!

Az Én munkám azzal véget ért, hogy lakást vettem nálad. A te munkád 
most az, hogy ezt elhidd, elfogadd, és ennek boldogító tartalmát megfogal-
mazd.
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Van egy olyan időszak, amikor a szülő, ha bele is teszi gyermeke szájá-
ba az ételt, de már nem rágja meg helyette, s azt pedig végképp nem teheti 
meg, hogy lenyelje gyermeke helyett.

Te már abban a korban vagy, hogy a boldogító ételt, tehát az Én, a te 
Jézusod valóságát lelkedbe helyezem ugyan, de ezt szétbontani, „lenyelni” 
neked kell. Ez jelenti azt, hogy a jelen életedben neked kell megfogalmaznod 
azokat a pozitív gondolatokat, amelyek lelki táplálékul szolgálnak benső bé-
kéd helyreállításához, megőrzéséhez.

Tehát elkeseredés helyett: MUNKÁRA FEL! (Máté 6; 31-34)
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
3252.
Kérdező: EGY GYÜLEKEZETRŐL ÉS ADOMÁNYOKRÓL...

1. Egy gyülekezetről kérdezem a HANG-ot.
2. Újjászülettem-e, amikor felettem imádkoztak?
3. A nyelveken szólásról és az eldőlésről kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Földön kivétel nélkül minden vallási gyülekezet képvisel jót is, 

nem jót is. Olyan ez, mint az a háló, amely összefog jó és hitvány halakat 
egyaránt.  Most még nincs  itt  a nagy válogatás ideje.  De igenis,  eszeteket 
használnotok kell! Bármely gyülekezetben bárki bármit mond, meg kell ta-
nulnotok hozzámérni az Én tanításomhoz, amely mindenki számára megta-
lálható az evangéliumokban.

Azok  a  gondolataim,  amelyek  az  evangéliumokban  találhatók,  nem 
szorulnak különösebb magyarázatra. Úgy kell azokat értenetek, a józan ész 
határán belül, ahogy mondtam! Az Én szavaim megértésére bőven elég a jó-
zan ész használata. Azok a „tekintélyesek”, akik úgy gondolják, hogy nem a 
józan ész, hanem az ő eszük való arra, hogy mások helyett gondolkodjanak, 
nem az Én szándékom szerint gondolkodnak olyankor, amikor pont az ellen-
kezőjét állítják annak, amit Én mondtam. Pl. azt, hogy „Inkább szeressétek 
ellenségeiteket”, ezek szerint a „tekintélyesek” szerint úgy kell érteni, hogy 
alkalomadtán öljük meg őket! Vagy az, hogy „ti egymásnak testvérei vagy-
tok”, úgy magyarázzák, hogy van alá-fölérendelés ember és ember között.

Neked azt ajánlom, hogy járj bármelyik gyülekezetbe, de a józan eszed 
használatáról soha ne mondj le!

2. Senki nem születik újjá mások által. Mindenki akkor születik újjá, 
ha elfogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának. Okos dolog az, ha ez 
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ünnepélyes keretek között történik, s ilyenkor mások imádkoznak testvérük 
fölött.  De az újjászületésnek valósága akkor és ott jelenik meg, amikor és 
ahol valaki őszintén kinyílik Felém, és elfogadja a maga számára azt a szere-
tet-utat, amellyel Én - a te Jézusod - azonosítottam Magam.

3.  A nyelveken szólás és az eldőlés olyan események, amelyeknek elő-
idézője lehet a Lelkem is, és lehetnek ártó erők is. Jó, ha tudod, hogy az ör-
dög az Isten majma! Istent akarja utánozni, s ezt főleg olyan területeken tudja 
megtenni, amely területek nehezen ellenőrizhetők a józan ész alapján. Ezek 
tehát jöhetnek Istent Lelkétől, és jöhetnek a megtévesztő lelkektől is. Csak 
hosszabb távon ismerhető fel csalhatatlanul, hogy ki van a háttértben. Gyü-
mölcseikről ismerhetők fel. De így van ez a jövendölésekkel, ördögűzésekkel 
és egyéb csodákkal is (Máté 7; 22-23)!

Bár Én, Jézus, már csak három kérdésre válaszolok a kérdezőknek, mi-
vel azt szeretném, hogy könyveimet olvassátok, amelyekben már több ezer 
életkérdésre megadtam a választ, s nem akarok állandóan ismétlésekbe bo-
csátkozni, de neked most tömören válaszolok a többi kérdésedre is.

- Elhunyt apád miatt ne aggódj! Ajánld őt imában Istennek! A többi 
nem a te dolgod.

- Az, aki nem szereti, hogy Velem foglalkozz, már régen elhagyott té-
ged lélekben! Valójában nem is szeretett téged soha az Én, a te Jézusod szán-
déka szerint!

- Kapcsolataidat te alakítod ki. Akkor jársz el helyesen, ha olyan em-
berrel alakítasz ki kapcsolatot, aki Velem, Jézussal, élő kapcsolatban van.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

3253.
Kérdező: JÓL GONDOLKODOM ISTENRŐL?

1. Istent egy csodálatos Szeretetenergiának gondolom.
2. Váljak-e el férjemtől?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Isten valóban nem határolható le semmiféle formában. Bennem, Jé-

zusban, viszont emberi formában jelent meg közöttetek az Isten. Aki Velem 
foglalkozik, az az Istennel foglalkozik, és aki igazi ember akar lenni, annak 
engednie kell, hogy Én, Jézus, élni tudjak benne. Mint Isten, képes vagyok 
arra, hogy kegyelmi módon lakást tudok venni annak szívében, lelkében, aki 
Engem befogad!
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Nem lehet fontosabb földi életedben, mint az, hogy Velem, Jézussal, 
járd életed útját! 

2. Férjed, aki többet árt neked, mint használ, soha nem tartozott lélek-
ben Hozzám, s így hozzád sem tartozik. Ezt azzal igazolja, hogy ellene van 
kettőnk kapcsolatának.

Aki nem akarja azt, hogy szellemileg fejlődj, az nem lehet neked pozi-
tív értelemben élettársad, csak ellenséged. Igaz, az ellenséget is szeretni kell, 
de ez a szeretet nem a mások akaratát akarja teljesíteni, hanem saját benső 
békéjét akarja biztosítani. Komolyan meg kellene gondolnod, hogy nem biz-
tosítaná-e jobban a te szíved békéjét az, hogy azt az elválást, amely már lel-
ketekben  régen  valóság,  törvényesen  is  kimondatnátok?  Mert  így,  ahogy 
most éltek, mindketten hazugságban éltek. Én, Jézus, aki azonosítottam ma-
gam az Igazsággal, csak azzal tudok együtt élni, aki IGAZ akar lenni!

Az a betegség, amely miatt a kórházba kellett lenned, a férjeddel meg-
élt „lelketlen” kapcsolatod miatt volt.

Most ne azt mérlegeld, hogy vele vagy gyermekeddel mi lesz, hanem 
azt, hogy neked, lelkednek mi a jobb. Ez nem önzés, hanem egészséges ön-
szeretet, s ez csúcsérték! „Szeresd felebarátodat, mint ÖNMAGADAT!” Mit 
használ, ha az egész világot megnyered is, de lelked ennek kárát vallja! Mit 
adhat az ember cserében lelkéért?

Nem arról van szó, hogy te elválsz, hanem arról, hogy mivel ő már ré-
gen elhagyott - ha egyáltalán valaha is egy volt lélekben veled -, te ezt kifelé 
is nyilvánosságra juttatod.

Saját boldogságodnál, benső békédnél fontosabb számodra semmi nem 
lehet!

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

3254.
Kérdező: MI AZ, AMI BOLDOGÍT?
  1. Gyógyíthatok-e?

2. Jézus átölelt.
3. Krisna-közösségről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenkiben van gyógyító képesség. A hívőnek minden lehetséges a 

szeretet körén belül. Fontos tudnod, hogy nem a testi egészség boldogít, ha-
nem a szívetekben élő, a szívetekből áradó szeretet. Szívbékét csak ez adhat. 
Az egészség és a felelősség elválaszthatatlanok egymástól! Mindenkinek az a 
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feladata, hogy a szívében lévő szeretetet élje meg egyre intenzívebben olyan 
szinten, amilyen szinten ezt az egészsége megengedi. Ezért igaz a mondás: 
az egészség nem jobb, mint a betegség, a betegség nem rosszabb, mint az 
egészség.

Arra kell mindenkit segítenetek, hogy a benne lévő szeretetre, jót aka-
rásra tegye a hangsúlyt teljes szívével, teljes lelkével és minden erejével. A 
többi az Isten dolga!

2. Gyakran küldök olyan élményeket számotokra, amely élmények az 
Én, a te Jézusod szeretetét érzékeltetik. De tudnod kell, hogy téged nem az 
boldogít, hogy Én, Jézus, szeretlek. Ez Engem boldogít. Téged az boldogít, 
ha a benned lévő szeretetet mások szolgálata által kimutatod, megéled.

3. Az általad említett  testvéri közösség, mint minden más közösség, 
olyan gyarló emberekből áll, akik szeretni akarják egymást, és ezáltal szebbé 
akarják tenni a világot. Olyan nincs, hogy jó vagy nem jó közösség. Csak 
olyan van, hogy egy közösségben vannak Istent szerető és Istent kevésbé sze-
rető gyarló emberek.

Ne gyülekezettől, ne közösségtől várd életed boldogságát, hanem Tő-
lem, Jézustól, aki benned akarok élni (János  14;23). Ha erre törekszel, akkor 
úgyis megtalálod azt a közösséget, ahol ezen van a hangsúly. Feltétlenül meg 
fogod találni, ha keresed. Erre áll: Aki keres, talál (Máté 7;7)!

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

3255.
Kérdező: VAN OKOM FÉLNI HALOTTAIMTÓL?

1. Valóban van olyan, hogy halott rokonok kopognak?
2. Félni kell tőlük, vagy természetes ragaszkodásunk a halottainkhoz?
3. A klinikai halál állapotában a lélek még a testben van?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sok minden történhet rajtatok kívül, de olyan soha, hogy amiatt fél-

netek kellene.  Kívülről semmi meg nem határozhat  benneteket.  Az ember 
élete a Földön belül dől el!

Soha nem adatik meg szellemi lényeknek olyan, ami miatt bárkinek is 
gondban  kellene  lennie.  Halottaitok  nem járhatnak  vissza  kényük-kedvük 
szerint. Ártani semmiképpen! Esetleg arról lehet szó, hogy valaki a meghol-
tak közül engedélyt kap arra, hogy a Földön maradt szerettei közül valame-
lyiknek olyan visszajelzést küldjön, ami a Földön maradottnak lelkileg javára 
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válik. De ez is nagyon ritka, mivel mindenkinek azért van őrangyala, hogy az 
ilyen feladatokat ellássa.

Az általad említett  kopogások tehát semmiképpen sem árthatnak ne-
ked, s te akkor teszed a legjobbat, ha olyankor, amikor ilyesmit észlelsz, el-
kezded dicsőíteni az Istent. 

Ez mindenképpen javadat szolgálja. Igen, mert  ha ártó erőtől jön az 
ilyen zavarás, akkor az ezt feltétlenül abba fogja hagyni, ha pedig valami ter-
mészetes magyarázata is van, csak éppen nem tudod, hogy mi, akkor is jól 
jársz, ha dicsőíted az Istent. A dicsőítő és hálaadó ima nagyon tudja erősíteni 
az Istennel való kapcsolatodat.

2. Természetes az, hogy akikkel a szeretet szálai kötnek össze, azokkal 
haláluk után sem szakad meg e kapcsolat. A szeretet ÖRÖK!
Az pedig egyenesen elképzelhetetlen, hogy szeretteitek ijesztgetni akarnának 
benneteket!

3. Mindenkinek van olyan asztrálteste,  amely a durva fizikai  testtől, 
földi mércével mérve, bizonyos idő után válik el végleg. Ezt az „időt” nem 
lehet  minden  esetre  pontosan  meghatározni.  Több  tényezőtől  függ ennek 
megtörténte. Nem jó visszatartani akarni azt, aki már elmenőben van. 

A klinikai  halálból  visszajöttek  bizony már  megtapasztaltak  valamit 
abból a világból, amelyben majd véglegesülni fognak.

Megáldalak az ÉLŐ HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

3256.
Kérdező: MEG VANNAK SZÁMLÁLVA NAPJAIM

1. Az orvosok szerint már csak fél évem van hátra.
2. Betegségem az előző életem következménye.
3. Gyógyulhatok természetes gyógymód által?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A lényeg feltétlenül az, hogy megtértél, s bízol abban, hogy a gon-

dolkodásod átalakítása által a szervezeted is átalakul. Általában ez így igaz. 
Azért  mondom,  hogy általában,  mert  a gondolkodás-átalakítást  vállalva,  a 
többi már nem is érdekes. Nem, mert a boldogságodhoz nem a testi egészség 
tartozik, hanem az, hogy a fejedben és a szívedben rend legyen. Ez pedig ak-
kor valóság, ha az Én, a te Jézusod gondolatai szerint gondolkodsz. A többi 
az Isten dolga!

Ha szívedet az nyugtatja meg, hogy nem veted alá magad a sugárkeze-
lésnek, akkor ezt kell tenned. Ha ennek ellenkezője, akkor azt kell tenned. 
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Az egész Mennyország örül, ha látja, hogy legfőbb vágyad az örök élet, és 
nem más. Ez a „más”, ez az a „többi”, ami mindig hozzáadatik annak, akinek 
az Isten országa a legfontosabb (Máté 6;33)!

2.  A karmikus  betegségekkel  szemben  a  leghatásosabb „gyógyszer” 
kétségtelenül az, ha valaki arra törekszik, hogy megtanuljon együtt élni egy 
ilyen betegséggel, nem tévesztve szem elől a CÉLT, a szeretni tanítást! Az 
„adósságtörlesztésnek” - minden karmikus betegség adósságtörlesztés - ez az 
egyetlen helyes módja. Ha valaki bizonyos tüneti kezelések által megpróbálja 
eltüntetni az ilyen betegséget, ez hamarosan egy másik helyen, más formában 
újra előjön.

3.  Az orvostudomány, a természetadta  lehetőségek,  ezek mind-mind 
eszközök. A CÉL az, hogy növekedj a szeretetben! Ez pedig csakúgy, mint a 
hit és a remény esetében, gyakorlás által történik!

A gyermekvállalásról és egyéb teendőkről ráérsz akkor gondolkodni, 
ha ezt a testi egészséged is már javallja. Nem azáltal gyógyulsz testileg, ha 
gyermeket  vállalsz,  hanem  azáltal,  hogy mindent  megteszel  benső  békéd 
biztosítására. Ez természetesen lehet a gyermekvállalás is. De ez csak követ-
kezménye lehet a benső békédnek, és nem forrása.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
3257.
Kérdező: NEM ISMEREM MAGAMAT

1. Mi a feladatom?
2. Ki vagyok én valójában?
3. Segíts a helyes szeretet útján!

HANG: "Kedves Barátom!
Föltettél vagy tizenöt kérdést. Arra kértél, hogy részletesen, a te szinte-

den, világosan fogalmazzam meg válaszaimat.
Kedves Barátom! Már jó ideje, hogy csak három kérdésére válaszolok 

mindenkinek. Ma már a 31-dik Hang-könyv is befejezés előtt áll. E könyve-
ket azért írattam, hogy olvassátok, s nem azért, hogy médiumomat szórakoz-
tassam gondolataimmal. 

Az eddig megjelent 29 könyvben több ezer kérdésre adtam már kimerí-
tő választ. Ma már szinte nem tudtok olyat kérdezni, amelyre meg ne találná-
tok az eddigi könyvek valamelyikében problémáitokra a megoldást. De ti úgy 
gondoljátok, hogy könnyebb és egyszerűbb, ha rááldoztok 60 forintot (egye-
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sek csak 30 forintot, mert válaszbélyeget nem küldenek), s Én, Jézus, újra és 
újra elmondom a kérdezőnek azt, amit már több százszor elmondtam.

E bevezető után most válaszolok három kérdésedre.
1. A te világra szóló feladatod, a szeretni tanítás, is olyan, mint min-

denki másé.  Vagyis csak napra lebontva valósítható meg. Valójában tehát 
csak napra szóló feladatot kapsz Istentől a szeretni tanítás megvalósítására, 
amint időben is csak legjobb esetben egy napra láthatsz előre felelősséggel.

Legyen hát elég minden napnak a maga feladata. A holnap majd újat 
tár  eléd  (Máté  6;34).  Teljesen  fölösleges  különböző  spirituális  szintekkel 
komplikálni a dolgokat!

Ha megkérdezem tőled, tudod-e, hogy mire való a reggeli ima, akkor 
nem biztos, hogy helyesen tudnál válaszolni. Most megmondom neked, hogy 
mire  való reggelenként  imában találkoznod Velem,  Jézussal.  A te  reggeli 
imád akkor ésszerű és szívből jövő, ha elmondhatom neked, ha megbeszél-
heted Velem az elinduló napod programját. Aki reggelenként párbeszédimá-
ban a lelkét Hozzám emeli, s kéri az elinduló nap feladataira áldásomat, az 
rátalált arra az útra, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat.

2. Tömören és világosan megmondom, hogy ki vagy. Te úgy vagy Isten 
gyermeke, mint senki más. Ha még valakit Isten úgy szeretne, mint téged, 
akkor kettő lenne belőled. De nincs kettő, csak EGY van! Ha ezt szem előtt 
tartod, akkor a többi már szinte „magától” jön. Igen, mert egyáltalán nem az 
a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, hogy kié vagy!

3. Ha elhiszed azt, hogy benned élek (János 14;23), akkor azt is el kell 
hinned, hogy pontosan olyan magatartással akarok benned élni, mint éltem a 
názáreti  Ácsban. Az igazi,  a helyes szeretet  tehát abban mutatkozik meg, 
hogy nem ártasz soha senkinek, hogy megbocsátasz mindig mindenkinek, és 
arra törekszel, hogy lehetőség szerint szolgáld, segítsd a rászorulókat. Én, Jé-
zus, így szeretek, és benned is így akarom kimutatni szeretetemet azok iránt, 
akik veled találkoznak!

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

3258. 
Kérdező: MIT TEGYEK GYERMEKEIMÉRT?

1. Álmomban gyönyörűnek láttam az Urat.
2. Újra születik Jézus? Mikor?
3. Gyermekeim megtéréséért mit kell tennem? 

HANG: "Drága Gyermekem!
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1.  Az a látomás,  amelyben részed  volt,  azt  akarja erősíteni  benned, 
hogy Én, Jézus, nagyon szeretlek téged. Neked is törekedned kell arra, hogy 
mások iránti szolgáló szeretettel kimutasd Nekem, hogy te is nagyon szeretsz 
Engem, Jézust.

2. A Földre egyszer kellett lejönnöm, megszületnem. Ha újra visszajö-
vök, akkor nem mint kisbaba fogok megjelenni, hanem teljes dicsőségem-
ben, ahogy megjövendöltem keresztre feszítésem előtt azoknak, akik halálra 
ítéltek (Máté 26;64).

Nektek kell újjászületnetek a Szentlélek által, mert csak így juthattok el 
Isten országába (János 3;3). Ezt kérni kell, erre vágyni kell, ezt hinni kell!

3. Gyermekeidért nem tehetsz mást, mint azt, hogy imádkozol értük. 
Ajánld fel őket a mennyei Atyának az Én, a te Jézusod nevében. Kérd életük-
re Isten áldását. Ezzel teszed a legtöbbet értük.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3259.
Kérdező: ADÓSSÁGTÖRLESZTÉSBEN VAGYOK?

1. Édesanyám hol van most?
2. Előző életem adósságát törlesztem most?
3. Eljön-e hozzám egy kedves ismerősöm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha Isten szándéka szerint édesanyád tudathatná veled jelenlegi sor-

sát, akkor biztosan megtenné. Én, Jézus, nem postás vagyok ég és föld kö-
zött, hanem olyan megszabadító Isten, aki képes vagyok átadni szívem béké-
jét azoknak, akik ezt hajlandók Tőlem elfogadni. Azért jöttem közétek, hogy 
belétek tudjak költözni (János 14,23), és azért mentem el emberi formában 
tőletek, hogy helyet készítsek számotokra (János 14;2). De ilyen formában is 
vissza fogok jönni (János 14,3)!

2. A földi élet nem azonos a mennyei élettel.  Éppen ezért a Földön 
mindenkinek meg kell fizetnie saját örök boldogsága árát. A Mennyország az 
egymásnak odaadottak országa. A Földön önzés és felelősség-áthárítás ural-
kodik. Még ha úgy születtetek volna is, mint Én, akkor is az odaadást kellene 
mindannyitoknak megélni ahhoz, hogy az örök boldogságban megtaláljátok 
méltó helyeteket (Lukács 24;26). De ti nem úgy születtetek mint Én, tehát 
feltétlenül adósságtörlesztésre jöttetek a világra. De nem csak ezért!

Csodálatos lehetőséget kaptok mindannyian, mint talentumokat, hogy 
növekedni tudjatok abban a szeretetben, amelyet Én, Jézus,  elmondtam és 
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elétek éltem. Aki reggel rendszeresen Velem indul el élete útján, és Értem te-
szi azt, amit tesz, az biztos lehet abban, hogy olyan boldogságban fog növe-
kedni, amely boldogság a halál pillanatában éri el csúcspontját a Földön.

3. A te kedves ismerősöd valódi szabadsággal rendelkezik, s ezért csak 
tőle tudhatod meg teljes bizonyossággal, hogy fel fog-e keresni téged vagy 
sem.

Jobban higgyetek saját szabadságotok valóságában!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*****************************************************

3260.
Kérdező: A SZERETET ÉS AZ IGAZSÁG JÁRHAT EGYÜTT?

1. Mit jelent az, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik?
2. A szeretet igazságban, az igazság szeretetben. Hogyan?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az első kérdésedre nagyon könnyen megtalálja a választ minden lo-

gikusan gondolkodó ember.
Isten a szeretet körén belül MINDENHATÓ! Aki istenszerető, az nyil-

ván a szeretet körén belül van, tehát csak az történhet vele, amit a szerető, 
boldogító Isten az ő számára jónak lát.

2. E második kérdésedre már nem lehet ilyen egyszerűen válaszolni, 
mert több szempont szerint nevezhető valami igazságnak.

Van történeti igazság. Ez azt jelenti, hogy ami egyszer megtörtént, azt 
nem lehet meg nem történtté tenni.

Van matematikai igazság.  Az arányosság törvénye.
Van logikai igazság. Az  azonosság elve (minden azonos önmagával), 

az  ellentmondás elve, (ugyanarról ellentétes állítás: ugyanakkor, ugyanazon 
szempontból van is, nincs is), az  okság elve (senki nem adhatja azt  amije 
nincs). 

Van bölcseleti igazság: a valóság tudati tükrözése.
Van jogi igazság: mindenkinek megadni azt, ami neki jár.
Van erkölcsi igazság: szeretni kell!
Mit jelent hát az, hogy a szeretetnek igazságban, az igazságnak pedig 

szeretetben kell megnyilvánulnia? 
Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Mégpedig azt a jót akarni más-

nak, amire Én, Jézus, szólítottalak fel benneteket, amikor azt mondtam: „Új 
parancsot adok nektek. Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek tite-
ket!” (János 13;34)
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Az előzőket figyelembe véve azt kell mondanom, hogy a szeretet akkor 
nyilvánul meg igazságban, ha a valóság, a realitások talaján áll. Az igazság 
pedig akkor nyilvánul meg szeretetben, ha a realitásokat,  a valóságot arra 
használjátok fel, hogy az Általam elmondott és elétek élt jót akarjátok egy-
másnak.

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

3261.
Kérdező: KISKORÚAK  PÁRKAPCSOLATÁRÓL

Istennek mi a véleménye egy párkapcsolatról?
HANG: "Drága Gyermekem!

Minél jobban eluralkodik valakin a faj- és önfenntartás ösztöne, annál 
inkább elállatiasodik az ember. Minél jobban kézben tudja tartani valaki ösz-
töneit, annál emberibb ember. 

Minden ember felelős önmagáért. Ha neked választanod kell Isten és 
egy ember között, s te azt az embert választod, aki nem tudja felelős módon 
ösztöneit kezelni, akkor megérdemled sorsodat.

Amitől  szüleid óvni akarnak, az biztos,  hogy károdat okozza.  Eddig 
még mindenkinek kárát okozta az idő előtti testi kapcsolat. Te sem lehetsz 
kivétel! Amíg másokból élsz, addig hozzájuk kell felzárkóznod! Majd ha be-
lőled él más, akkor mondhatod, hogy önálló vagy!

Egy biztos! Sem Én, Jézus, sem szüleid nem képesek megakadályozni 
téged abban, hogy tönkre ne tedd magadat, ha ezt akarod.

Egy párkapcsolat akkor normális, akkor egészséges, ha Hozzám, Jézus-
hoz, akarják közelebb segíteni egymást azok, akik úgy gondolják, hogy sze-
retik egymást. Minden más önámítás!

Nagyon sajnálom, hogy nem szándékom szerint akartok boldogok len-
ni. Pedig másképpen képtelenség!

A szexuális élet csak akkor megengedett, ha az érdekeltek felelős mó-
don vállalni tudják egymást Isten és az emberek előtt. Különben paráznaság.

Nagyon fáj szívemnek, hogy nem hallgattok Rám! Hidd el, magadnak 
vagy ellensége, magadnak teszel rosszat, amikor nem méred fel kellő módon 
cselekedeteid súlyát. Természetesen ártasz a másiknak is!

Ha valaki azért hagy el, mert nem adod át magadat neki felelőtlenül, az 
ocsmányul hazudik, amikor azt mondja, hogy szeret téged. Ő nem téged sze-
ret, hanem a benne lévő féktelen állatot! Hogy is bízhatnád rá magadat egy 
olyan fiúra, aki még a benne élő állatnak is rabszolgája?!
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Ha szüleid féltenek, hát Én, Jézus, még jobban féltelek! Boldog csak 
Általam,  Velem és Bennem lehetsz.  Nélkülem csak boldogtalan leszel.  A 
döntést neked kell meghoznod!

Megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3262.
Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL

Álmomban báránnyá változtam. Csodálkoztam ezen.
HANG: "Drága Gyermekem!

Mint tudod, a bárány a szelídség jelképe. Ha azt élted meg, hogy bá-
rány lettél, akkor ez arra szólít fel, hogy a szelídséget kell megcéloznod, ha 
valóban önmagadra akarsz találni.

Én, Jézus, aki jó pásztornak mondtam Magamat, szintén bárányként - 
Isten bárányaként - vagyok ismert közöttetek.

A szelídség olyan jellemvonás, amely isteni értékeket hordoz. Külde-
tést kaptatok, hogy bárányként menjetek a farkasok közé (Lukács 10;3), és a 
világvége nagy drámájában a bárányok, a juhok mondatnak Isten áldottainak 
(Máté 25;33-34).

Ahhoz, hogy ezt a bárány-küldetést örömmel tudjátok vállalni, feltétle-
nül  fontos  az  okosság és az óvatosság! Csak ezekkel  felszerelve  tudjátok 
nyugodt szívvel, nyugodt lelkiismerettel vállalni e küldetéseteket. E küldetést 
csak  azért  adhattam nektek,  mert  Nálam mindig  megtalálhatjátok,  Tőlem 
mindig megtanulhatjátok az értelemnek és a szívnek rendezettségét, tehát az 
okosságot és az óvatosságot.

Megáldalak a SZELÍDSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3263.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL FEJLŐDNI!

1. Családunk gondjai mikor rendeződnek?
2. Miben kell változnunk?
3. Hogyan van jelen bennünk a Szentlélek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Ahhoz,  hogy okos  kérdéseidre jól  tudjak válaszolni,  kicsit  mesz-

szebbről kell elindulnom.
Amikor  te egy család gondjairól  beszélsz,  akkor valójában arról  be-

szélsz, hogy családodban vannak emberek, akiknek vannak gondjaik. Én, Jé-
zus, csak külön-külön, egy-egy ember gondjaira tudok megoldást adni. Ezért 

3399.



akkor tudnék érdemben válaszolni kérdésedre, ha elmondanád, hogy kinek 
mi a gondja.

Egy család gondjai tehát akkor rendeződnek, ha a család tagjainak kü-
lön-külön rendeződnek gondjai.

Tehát Én, Jézus, segíteni csak egyes embernek és meghatározott prob-
lémával kapcsolatban tudok.

2. Általánosságban csak azt tudom mondani, hogy egy családban, ha 
van valaki, aki elhiszi, hogy van Gondviselője, akkor annak már gondja nem 
lehet. Nem, mert aki elhiszi, hogy van Gondviselője, és mégis azt mondja, 
hogy van gondja, az vagy nem tudja, hogy mit beszél, vagy nem hisz.

3. A Szentlélek mindenkiben boldogító módon van jelen. Ez azt jelenti, 
hogy nem attól  boldogtalan valaki, mert azzá teszik őt,  hanem attól,  hogy 
nincs élő kapcsolata a benne lévő Szentlélekkel.

Minden a gondolkodás-átalakításon múlik! Aki elhiszi, hogy ő a bol-
dog Isten (másmilyen Isten nincs is!) édes gyermeke, az tudja, hogy a boldog 
Istennek csak boldog gyermeke lehet. 

A boldogság nem rendkívüliség, hanem az ember természetéhez tarto-
zó állapot. Az a boldog ember, aki benső békét él át. Az él át benső békét, 
aki tudja, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, mert az Isten a sze-
retet körén belül MINDENHATÓ! 

Bármi történik hát veled, ha istenszerető vagy, akkor csak azt kérdez-
heted magadtól: „Ez miért jó nekem?” Igen, mert az Isten az övéi számára a 
körülményeknek is az Istene!

Gondolkodást átalakítani csak gondolkodva lehet. Ez a boldogság ára! 
Isten szeretete kiárad szívetekben a Szentlélek által! A boldogság nem más, 
mint a hazataláltság öröme. A Szentlélek tehát úgy van benned, hogy mindig 
lehetővé teszi számodra az olyan gondolatok megfogalmazását, amelyek té-
ged építenek, buzdítanak, vigasztalnak. De ezeknek a megfogalmazása a te 
munkád! Neked kell „kitalálni” az ilyen gondolatokat, amelyekről el kell hin-
ned, hogy a benned élő Szentlélektől vannak!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 
*******************************************************

A HANG 32-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

E könyv lektorálását azok végzik el, akik olvassák.
A HANG vállalja minden jó szándékú ember részéről a lemérettetést.
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Akik levélben közlik velem észrevételeiket, véleményüket, kéréseiket, kíván-
ságaikat, azoknak ígéretet teszek, hogy leveleiket a HANG elé terjesztem, s a 
bennem megszólaló HANG válaszát egy következő kötetben megjelentetem.

Tisztelettel és szeretettel 

2365 INÁRCS
Rákóczi u. 3/b                                                       Dombi Ferenc
                                                                                   lelkész

3264.                                              ELŐSZÓ

"Hálás szívvel mondok köszönetet Istennek, hogy a HANG-kötetek ál-
tal tisztultabban látok és értek meg dolgokat.

Sok mindenben megváltoztam, nap mint  nap érzem a vigasztalást,  a 
lelki békét. Kiegyensúlyozottabb lettem. Rálátok hibáimra. Őrangyalom, lel-
ki mesterem segítő szeretetére egyre inkább ráérzek.

Ma van a tömegkommunikáció, a média napja, és ebből az alkalomból 
külön öröm tölt el, hogy én rátaláltam a HANG üzeneteire.

Édes Jézusom! Kegyelmedbe ajánlom családomat, barátaimat, hozzá-
tartozóimat.

Köszönöm, hogy meghallgattál!"
******************************************************

U.i. 24 HANG-kötetem van eddig. Ami azóta megjelent, kérem részemre el-
küldeni!

Hálás szívvel és köszönettel

1998. május

                                                                       M. Béláné
                                                                         Szendrő

3265.
Kérdező: HONTALAN VAGYOK E VILÁGBAN
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1.Társam szemléletét nem tudom elfogadni.
2.Súlyos probléma főleg az egyik gyermekem!
3.Ez a világ nem nekem való!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.Csak a rabszolga-társadalomban volt szokás az, hogy a rabszolgának 

el kellett fogadnia - legalább külsőleg - mindenben ura szemléletét. Te a lel-
kiismereteddel nem kerülhetsz ellentétbe! Világosan meg kell hát fogalmaz-
nod azt, hogy mi az, amiben nem fogadod el férjed életfelfogását. De neki is 
joga van ahhoz, hogy világosan megfogalmazza a sajátját. Ha a két szemlélet 
összeegyeztethetetlen, akkor tudomásul kell vennetek, hogy már régen nem 
vagytok társai egymásnak, s le kell vonnotok ennek következményét.

2. Minden szülőnek feladata az, hogy gyermekének, akár szép szóval, 
akár erővel tudomására hozza,  hogy felelős személy azon a határon belül, 
amely az ő szabadságköre. Ezt büntetlenül át nem lépheti! A szabadságkör és 
a felelősség együtt jár! Ez olyan örök törvény, amelyet sem gyermek, sem 
felnőtt át nem léphet! Ez mindenkire kérlelhetetlenül kötelező érvényű! Ez a 
REND törvénye az erkölcsi világban! 

Mindenki önmagáért felel! Ha egy gyermek túl akarja lépni felelőssége 
határát, akkor őt meg kell tanítani arra, hogy ezzel komoly fájdalmakat idéz 
elő önmaga számára! Olyan nincs, hogy „neki szabad, mert még nem érti”! 
Pontosan azért nem szabad, mert nem felelős személy! Neki csak azt szabad, 
amiért felel! Amiért nem felel, az a nevelő felelős köréhez tartozik, tehát a 
felnőtt büntetendő olyankor, amikor gyermekét felelőtlenkedni engedi. De a 
felelőtlenkedés árát valakinek feltétlenül meg kell fizetnie! Ha előbb nem, 
hát utóbb, de jobb előbb, mint utóbb!

3. Nem azért születtél a Földre, mert itt  meg lehetne találnod életed 
végső célját. Itt csak rá lehet jönni a végső célra, de megtalálni nem lehet, 
egyszerűen azért, mert ahol valami nincs, ott nem lehet megtalálni. 

Az ember végső célja, mint a Nap az égen, nem a Földön van. A Nap, 
ha a Földön lenne, akkor nem lenne élet a Földön. De mert nem itt van, ezért 
képes a Nap éltetni mindent, ami a Földön él. A földi ember Napja az örök 
élet! „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” E kérdésre az értelmes felelet a 
lélek élete.  „A földi mulandóság az ember életének az értelme”. E felelet a 
lélek halála!

Ne azon keseregj hát, hogy nem találod helyedet a Földön, hanem arra 
az órára készülj, amely biztosan eljön, s amely az örök élet valóságába emel 
téged. Az égi honvágy biztos jele annak, hogy jó úton jársz!
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                 Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************

3266.
Kérdező: ISTENRŐL

1. Hogyan lehet Istenről gondoskodni?
2. Mi kell a megtéréshez?
3. Milyen az Isten?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az Isten az egy olyan csodálatos VALAKI, aki SZERETET-ként él 

benned. A benned lévő szeretetről pedig úgy kell gondoskodnod, hogy soha 
ne árts senkinek, hogy mindig megbocsáss mindenkinek, és segíts ott, ahol 
erre lehetőséget adnak neked. Isten pedig úgy gondoskodik rólad, hogy segít 
abban, hogy Reá vigyázz! Ez a te boldogságod!

2. El kell  fogadnod Engem, Jézust,  Uradnak, Megszabadítódnak! Ez 
azt jelenti, hogy tudnod kell: Én, Jézus, nemcsak igazság és élet vagyok, ha-
nem ÚT is! Annak az életében vagyok Út, aki nem árt, aki megbocsát és aki 
segít a rászorulókon.

3. Isten olyan, mint Én, Jézus! Aki Engem látott, az az Atyát látta. Ha 
foglalkozol Velem, Jézussal, akkor egyre világosabban fogod tudni azt, hogy 
milyen az Isten!

Ma már  csak  három kérdésre  válaszolok,  mivel  az  eddig megjelent 
HANG-könyveket - (eddig 29 könyv jött már ki a nyomdából, és a te leve-
ledre a választ már a 32-dik könyvben olvashatod majd) - azért diktáltam, 
hogy ezeket olvassátok. A párbeszédimáról bőven olvashatsz az első könyv-
ben! A mormon vallásról, amely valóban sokban eltér az Én tanításomtól, és 
a különböző isteni élményekről is írtam már többször is. 

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

3267.
Kérdező: KÉT HELYRE IS JÁROK TEMPLOMBA

Nem bűn-e, ha két helyre is járok templomba?
HANG: "Drága Gyermekem! 

Semmiképpen sem bűn, ha két vagy több helyre is jársz templomba, 
gyülekezetbe. A bűn mindig a szeretetlenségnek valamilyen formája. Nem-
csak Én, Jézus, szeretlek téged nagyon, de te is nagyon szeretsz Engem, a te 
Jézusodat!
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Az élő hitnek feltétlenül van gyógyító hatása, és minden gyógyítás szép, jó és 
nemes, ha együtt jár a megfelelő felelősséggel.

Tudnod kell, hogy nem attól lesz valaki Isten előtt kedves, ha meggyó-
gyították, hanem attól, ha szeretetet áraszt maga körül.

Tedd ezt, és élni fogsz! Magától a templomba járástól sem lesz senki 
szent! Csak azok a templomba járások kedvesek Nekem, Jézusnak, amelyek 
Hozzám hoznak közelebb téged! Ahol nem a szeretet légköre uralkodik, ott 
fázik, didereg az Én szerető szívem! 

Nagyon természetes, hogy az ilyen helyeken különösen rászorulok sze-
rető szívekre, hogy enyhüljön a légkör, s teremtődjék meg a szeretet.

Bárhová jársz, a fontos az, hogy Én, Jézus, éljek a te szívedben. Akkor 
élek szívedben, ha át tudom adni néked az Én békémet!
Ne nyugtalankodj hát! Bízzál Bennem! 

                   Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3268.
Kérdező: SZERETNÉK EGYÜTTMŰKÖDNI VELED, URAM!

1. Veled szeretném szerkeszteni a HANG-odat.
2. Egy gyógyító engem is gyógyítónak gondol.
3. Gyötrődöm a lehúzó erők miatt.

HANG: "Kedves Barátom!
1. A legfontosabb a szándék és a cél. A szándékod akkor tiszta, ha Ve-

lem akarsz együtt dolgozni. A cél pedig akkor jó, ha Értem dolgozol Velem. 
A többi miatt ne aggódj, mert aggódásoddal nemcsak nyugtalanságot élsz át, 
de gyengül benned az Általam elindított elhatározás is. 

Tudnod kell,  hogy nem az eredmény a legfontosabb, hanem a FOR-
RÁS! A forrás pedig Én vagyok, ha Én vagyok a CÉL. Ezzel a furcsa megfo-
galmazással nem értelmetlenséget mondtam ki, mivel a FORRÁS tőled füg-
getlenül Én, Jézus, vagyok, mivel Én indítottam el benned munkádhoz az el-
határozást. A CÉL, tehát az, hogy Értem tedd azt, amit teszel, döntően a te 
akaratod alapján lehetséges!

2. Feltétlenül tudsz te is gyógyítani, amint Én, Jézus, is tudtam gyógyí-
tani. De amint Én sem erre tettem a hangsúlyt, úgy te se erre tedd a hang-
súlyt. Nem boldogít senkit az, hogy egészséges, amint senki nem lehet bol-
dogtalan attól, hogy beteg. 

Egészség és betegség eszközök arra, hogyha akar valaki,  akkor segíti 
őt abban, hogy boldog legyen. A boldogság mindig a szeretet fejlődésének 
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irányában élhető át. Senki nem lett még szent attól, hogy meggyógyult. De 
igenis, mindenki megszentelődik attól, ha növekszik a szeretetben,  vagyis 
abban, hogy erejéhez és lehetőségeihez képest jót akarjon. Ez a lényeg! 

A gyógyítás könnyen el tudja terelni a figyelmet e lényegről! Ezért nem 
tudom ajánlani senkinek, legfeljebb elviselem.
Mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy tanuljon meg egyre jobban szeretni 
tanítani, és ha ehhez a gyógyítás is társul, az nem baj!

3. A földi élet nem Mennyország, hanem egy küzdőtér! Földi életed vé-
géig tartani  fog,  ha Hozzám akarsz tartozni.  Ez egy olyan szabadságharc, 
amely állandóan figyelmeztetni fog téged gyarlóságodra, tehát alázatra nevel, 
s ugyanakkor előkészít arra, hogy újjászületésed által ne kelljen többé újra 
megszületned a Földön.
                       Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
3269.
Kérdező: ÁLMOMBAN VÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLTAM

Álmomban egy rozsdás és egy fényes kulcs közül a rozsdásat
választottam.

HANG: "Drága Gyermekem!
Jól választottál! Az újdonságot szimbolizáló „fényes kulcs” és az idők 

viharát átvészelt „rozsdás kulcs” szimbólum,  gyakran próbára tesz bennete-
ket. Az újdonság csak akkor jelent valódi értéket, ha gyökerei messze vissza-
nyúlnak a múltba!

Aki sziklára akarja építeni életét, annak a mélységekben kell megtalál-
nia a megfelelő alapot. A csillogó felszín olyan futóhomokot jelent, amely 
csak a felületen mutatkozik kívánatosnak, de tartást nem tud biztosítani.

Amit te lelked mélyén választottál, az valóban komoly munkára hívja 
fel  figyelmedet.  Olyan szellemi  munkát kíván, amelyben a tartalomra kell 
tenned a hangsúlyt, és nem a formára.

Tudattalan világod álmodban arra figyelmeztet, hogy ne engedd elcsá-
bíttatni magadat - különböző pótcselekvésekkel - a lényegtől!

A lényeg - tehát a szándék és a cél - mindig Én, Jézus, kell hogy le-
gyek. Tőlem, Velem indulj, és Értem élj! Tehát az örökkévalóság mérlegén 
is értéket jelentő legyen az, ahogyan éled életedet. Az erre történő rálátást 
csak azzal a „kulccsal” lehet megnyitni, amely az emberi történelemben azért 
rozsdás, mert ritkán van használatban, s azért öreg, mert azóta van, amióta 
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tudhatjátok, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot. Ennek a „kulcsnak” a má-
sik neve: Az Én kedvemért az embertársaidra figyelő szeretet!

Végig, az emberiség történelmén,  a csillogást  jelentő fényes „kulcs” 
dominál mindenütt, amely az örökkévalóság mérlegén nulla értéket mutat. E 
kulcsnak másik neve: A mások érdekeit figyelmen kívül hagyó ÖNZÉS.

         Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3270.
Kérdező. SZERETNÉK HITELES EMBER LENNI!

1. Milyen a hiteles ember?
2. Baj az, ha valaki hirtelen haragú?
3. Nem merem Isten igéjét hirdetni.

HANG: "Drága Gyermekem!
Már biztosan megkaptad előző válaszaimat. E leveledre is csak röviden vála-
szolok. Kérdéseidre szüleidtől is jó és kimerítő  válaszokat kaphatsz.

1. Az a hiteles ember, akinek szavai megegyeznek cselekedeteivel. Te-
hát az, aki úgy beszél, ahogy él, úgy él, ahogy beszél.

2. Mindenkinek meg kell tanulnia, hogy uralkodjék indulatain. Minél 
jobban gyakorolja ezt valaki, annál jobban fog neki sikerülni.

3. Neked nem Isten igéjét kell hirdetned, hanem arra kell törekedned, 
hogy ne árts soha senkinek, hogy tudj mindig megbocsátani mindenkinek, és 
segíts ott, ahol erre lehetőséged van. Ezeken felül pedig igyekezz ezekre má-
sokat is rávezetni. Ez a feladatod!

         Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3271.
Kérdező: SZAKÍTHATOK-E LEÁNYOMMAL?

1. Elzavarhatom-e leányomat gyermekével együtt?
2. Nikodémussal kapcsolatban van kérdésem.
3. Újból visszatérő álmom egy évszám.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Túl élesen, hogy ne mondjam, szeretetlenül fogalmazol. Ha ezt kér-

dezted volna: „Szabhatok-e feltételeket arra nézve, hogy leányom gyermeké-
vel nálunk maradjon?” Akkor erre egyértelműen IGEN-t kell mondanom.

Egy nagykorú gyermek, akinek már gyermeke is van, feltétlenül felelős 
személy kell hogy legyen. E felelősség csak akkor érzékelhető számára, ha 
azt tapasztalja, hogy következményei vannak viselkedésének.
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Nemcsak el kell küldened, ha az általad megfogalmazott feltételeknek 
nem tesz eleget, de kifejezetten bűnrészes is leszel e téren, ha engeded, hogy 
ő felelőtlenkedjen a te megalkuvó gyengeséged miatt.
Leányodat nem akkor szereted, ha hozzá igazodsz, hanem akkor, ha rádöb-
bented arra, hogy neked ő nem az Istened, akihez alkalmazkodnod kell, ha-
nem te vagy számára annak az Istennek közvetítője,  aki kőtáblára vésette 
Mózessel a negyedik parancsolatot!

2.  Nikodémussal  kapcsolatban  tőle  kell  megkérdezned,  hogy miért 
akarta azt, amit akart.

3. Az általad többször látott dátum arra figyelmeztet, hogy lélekben ké-
szülj fel arra az évre, mert számodra „robbanásszerű” eseménnyel kell szem-
besülnöd.

                    Megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

3272.
Kérdező: JÓL IMÁDKOZOM?

Istennek tetszők az imáink? Én református vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem!

Én, Jézus, valóban ott vagyok, amikor nevemben összejöttök. Imáitok 
által szíveteket, lelketeket emelitek Hozzám, s ez a magatartásotok még ak-
kor is kedves Nekem, amikor azt látom, hogy bizony még sok faragni való 
van rajtatok. De ne ti faragjátok egymást!
Azok a felekezetek, egyházak, gyülekezetek, amelyek Engem akarnak képvi-
selni, nem szabad, hogy a lényeget tekintve különbözzenek egymástól. Csu-
pán szertartásaikban, a külső kereteik megfogalmazásában lehetnek különbö-
zőek. 

A lényeg mindig az, hogy Velem, Jézussal, akarjatok egy húron pen-
dülni, élő kapcsolatot kiépíteni. Ez minden felekezet oldaláról nézve csak ak-
kor igazi, ha irányítói, vezetői, tagjai a szeretetben, tehát a nem ártásban, a 
megbocsátásban, a szolgáló szeretet hirdetésében és vállalásában nem térnek 
el egymástól. 

Ahol e téren eltérés van, ott nyilvánvaló, hogy nem lehetek jelen mind-
egyik oldalon. Közösségetekben ott vagyok, és örülök örömeiteknek, szenve-
dem szenvedéseiteket, s küzdöm együtt veletek, hogy a felmerülő problémái-
tok ne széthúzzanak, hanem megeddzenek benneteket abban, hogy a Földön, 
ahol a szeretet inkább áldozat, mint élvezet, Általam, Velem és Bennem test-
vérekként találjatok egymásra.
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Megáldalak a BENSŐ BÉKE és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

3273.
Kérdező: CSAK ROSSZUL TUDOK DÖNTENI!

1. Mindig rosszul döntök. Szeretnék pozitívan gondolkodni!
2. Engedd meg, hogy elhunyt édesanyám szóljon hozzám!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki valóban hisz Bennem, Jézusban, az csak pozitívan tud gondol-

kodni, mert tudja, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik. Így, ha 
valaki valamiben rosszul döntött,  ez is csak a javát szolgálhatja. Az, hogy 
minden  döntésnek  van  árnyoldala  is,  ez  természetes,  mivel  a  Föld  nem 
Mennyország. De amint minden jóban van valami rossz, úgy igaz az is, hogy 
minden rosszban van valami jó. E téren minden viszonyulás kérdése. A úgy-
nevezett legrosszabb helyzethez is lehet jól viszonyulni, és a legjobb helyzet-
hez is lehet rosszul viszonyulni. 

Ajánlom szerezd meg és olvasd el „Az élet játéka” című könyvet.
2.  Én,  Jézus,  megengedem édesanyádnak,  hogy szóljon  hozzád.  De 

neki tudnia kell, hogy ez előnyt jelentene-e számodra. Médiumomon keresz-
tül nem kíván szólni. Ha majd fontosnak tartja édesanyád, akkor álmodban 
jelentkezni fog, s elmondja azt, amit jónak lát.

A legfontosabb számodra az,  hogy Velem, Jézussal,  maradjon élő a 
kapcsolatod. Velem élj, és Értem élj! Akkor élsz Velem, ha érdekel az Én 
életem. Akkor élsz Értem, ha nagyon elhiszed, hogy Engem valóban és min-
den pillanatban érdekel a te életed.

                Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3274.
Kérdező: KÁR VOLT HAZAJÖNNI!

Külföldön kellett volna maradnom?
HANG: "Drága Gyermekem!

Három csoportra osztom problémádat. Mielőtt döntöttél, miután dön-
töttél, és ahogy most dönteni fogsz.

1. Az általában nem egészséges, ha valaki mielőtt dönt, nem gondolja 
jól át, nem beszéli meg józanul gondolkodó emberekkel, s így dönt sorsa, jö-
vője felől.
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Te úgy gondoltad, hogy maradnod kellene, s mégis hazajöttél. Kétség-
telen,  hogy helytelen egy békét  adó gondolat  ellen dönteni.  Soha ne tégy 
ilyet!

2. Nem általában, hanem soha nem egészséges, ha valaki döntése után 
azon  sopánkodik,  hogy rosszul  döntött.  Az ilyen  önmarcangolás  csak  azt 
eredményezi, hogy az elkeseredés, a lehangoltság kezd úrrá lenni rajtad. Nem 
jó ez semmire. Egy tapasztalattal több arra, hogy a jövőben jobban át kell 
gondolnod azt, amit lépni akarsz.

3. A jövődet illetően mi most a teendőd? Ez a harmadik csoport szá-
modra jelenleg a legfontosabb kérdés.
Bárhol élsz, a szeretni tanítás mindenütt - mint CÉL - lebegjen szemed előtt! 
Ennek hitelesítője a szeretés, vagyis az a belőled kiáradó jót akarás, amely 
mint a rezonáló doboza valamely hangszernek, meg kell határoznia azokat az 
eszközöket, amelyeket célod elérésére fel akarsz használni.

Szeretni mindenütt lehet. Szeretni tanítani mindenütt meg kell próbál-
nia mindenkinek, aki lélekben fejlődni akar!
Általános elv az, hogy hazát csak az cseréljen, aki ezt a vágyát, mint karmi-
kus örökséget hozta magával, s cipeli úgy, mint akinek e nyugtalanság a vé-
rében van, s küldetést teljesít!
Általános elv az is, hogy az a nagyon rövid földi élet, amely rendelkezésetek-
re áll, nem arra való, hogy élvezzétek az életet, hanem arra, hogy tudjatok ál-
dozattá válni szeretetből abban a környezetben, amelyben éltek. Idegen or-
szágban csak idegenként tud élni az idegen. (Valójában bárhol éltek, idegen-
ként éltek, mert a ti HAZÁTOK a MENNYBEN  van!)

Azok az emberi  kapcsolatok,  amelyek baráti  kapcsolattá  igyekeznek 
fejlődni, csak nagyon mély gyökerek által tudnak megvalósulni. A honvágy 
ezt idegenben szinte képtelenné teszi!

Ezeket az elveket azért mondtam el, mert tudomásul kell venned, hogy 
a jövőd érdekében hozandó döntéseidért Rám nem háríthatod a felelősséget. 
Csak  magadért felelsz! De magadért nagyon komolyan felelsz!

Az valóban nem érdekes, hogy tested hamvai hol fognak nyugodni, de 
az, hogy szereteted, áldozatvállalásod másokért hol tudja jobban biztosítani 
szíved nyugalmát, ez mindenképpen élet-halál kérdés kell hogy legyen szá-
modra!

Amit ígérhetek, az az, hogy Én, Jézus, mindenütt veled vagyok mind-
addig, amíg engeded és igényled, hogy érted éljek benned!

Megáldalak a JÓZANSÁG és a BIZALOM LELKÉVEL!"
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*******************************************************
3275.
Kérdező: MAGYARÁZATOT KÉREK!
           1. Mit jelentenek e szavak: „Nem vagy átlagos.”

2. „Körön kívül vagy, az a te bajod.”
3. Történtek dolgok, gyönyörű dolgok.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem csupán arról van szó, hogy egyetlenje vagy Istennek, mert ezt 

mindenki elmondhatja magáról. Nálad arról van szó, hogy olyan idegrend-
szerrel,  olyan benső érzékenységgel születtél,  amely átlagon felüli.  Emiatt 
van nagyobb érzéked a misztikus dolgok iránt. Akik a Földre születnek, nem 
azonos „szintről” jönnek. 

Ezeknek a különböző „szinteknek” bizonyos értelemben torz megjele-
nése - látványos módon - a keleti kasztrendszer. Ez azért torz, mert pontosan 
azt akarja konzerválni, aminek meg kellene szűnnie a Földön! 

A szellemvilág dimenzióiban természetes fejlődés útján (mert a szere-
tetben soha nem áll le a fejlődés!) növekszik a boldogság „mértéke”. Ahol a 
földi  kasztrendszer  még  létezik,  ott  mesterséges akadályai  vannak  annak, 
hogy ez megtörténjék. 
Azok, akik magasabb régiókból születnek a Földre, pontosan azért jönnek, 
hogy ezeket a mesterségesen kiépített és fenntartott fejlődési akadályokat le-
bontsák.

Nyilvánvaló,  hogy ezért  nem kell  senkinek  keleten  születnie!  Nem, 
mert bizonyos értelemben az a „kasztrendszer” mindenütt megtalálható, ahol 
egyházak, országhatárok, társadalmi különbségekre hangsúlyt tevő nézetek 
vannak.

Te ilyen „lebontónak” is jöttél a Földre. Természetesen nem kell vala-
mi világrengető feladatot elképzelned a magad számára, de a sok kicsi sokra 
megy elv alapján bizony nagyon be tudsz segíteni a világméretű lelki fejlődés 
megvalósulásába. Ilyen értelemben nem vagy átlagos!

2. Ha „körön kívül” vagy, az valóban baj. Én, Jézus, Atyámmal és a 
Szentlélekkel csak a szeretet körén belül vagyunk Mindenhatóak. A szeretet 
körén kívül magatehetetlenek vagyunk! Mindenki körön belül van, ha IGEN-
t mond arra, hogy még az ellenségeinek is akarja a JÓT! Mindenki kívül ke-
rül a szeretet körén, ha ennek ellenkezőjét akarja!

3. Az emlékek egyben TÁPLÁLÉKOK is! Nem mindegy, hogy milyen 
szellemi,  lelki  táplálékkal  táplálkoztok!  Ezért  olyan fontos  tehát  az,  hogy 
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azokat az emlékeiteket ápoljátok magatokban, amelyek jól eső érzéssel tölte-
nek el benneteket. 

Nemcsak a jelenben, de a múlt felidézésében is igaz, hogy minden vi-
szonyulás kérdése. Mindenhez lehet jól  és mindenhez lehet rosszul  viszo-
nyulni. A múltjához az viszonyul jól, aki a múltban átélt FÉNY felé fordul! 
Ezt tedd te is!

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

3276.
Kérdező: ELFORDULT TŐLEM AZ ISTEN?

1. Elfordultak tőlem az égiek?
2. A REIKI ördögi dolog?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szó sincs arról, hogy elfordultak volna tőled az égiek. Az égiek kép-

telenek arra, hogy elforduljanak tőletek! Minden jó szándékú szellemi lény 
fejlődésével együtt jár az, hogy amikor lehetőségük van, akkor a Földön élők 
szolgálatára álljanak úgy, hogy a földi testvéreiket szabadságukban se ne kor-
látozzák, se félre ne vezessék.

Az igaz, hogy ti a Földön csak kis szeletét tudjátok belátni annak az út-
nak, amelyet meg kell járnotok ahhoz, hogy az újjászületés által már ne kell-
jen újra megszületnetek.

Az igaz, hogy gyakran az, amit a jelenben magatok számára jónak gon-
doltok és szeretnétek, ha megvalósulna, nemcsak hasznára nem lenne senki-
nek, de kifejezetten ártana is annak, aki azt kéri. 

E kijelentés, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, csak úgy 
lehetséges, hogy gyakran nem valósulhat meg az, amit - nem látva minden 
szempontot - szeretne megvalósultnak látni az illető.

Vállalkozásod fáradságos munkát, kitartást, próbálkozásokat, néha ku-
darcokat, nélkülözéseket, bizonyos bizonytalanságok vállalását is jelenti.

Hidd el, sok embernek még így is nehéz lesz elhagynia a Földet. Aki 
pedig azt éli meg, hogy a sikerek körén belül van, az lényegében bódultság-
ban él. 

Rajtatok  kívül  nem Mennyország a földi  élet.  De benned igenis  ott 
élek, és Bennem még soha nem csalódott senki! Ha nem adok munkádhoz 
eredményt,  adok erőt az elviselésre.  De Velem csak jól  járni lehet!  Vagy 
csökkentem terhedet, vagy növelem az erődet! Ezt ne feledd soha! 
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Ha azt tapasztalod, hogy nem adtam meg soha semmit, amit kértél, ak-
kor is megláthatod, ha akarod, hogy mindig meg volt mindened, amire szük-
séged volt!

2. Teljesen ferde nézet, ha valaki azt gondolja, hogy a REIKI ördögi 
dolog. Ha tudnátok, hogy a REIKI hány embert hozott közelebb Hozzám, Jé-
zushoz, akkor nem félnétek, nem határolnátok el magatokat ettől, hanem in-
kább hálát  adnátok ezért,  mint  ESZKÖZÉRT, amely annyi  lelket  juttatott 
már el Hozzám, a benső békéhez!

Igaz, minden rossz egy elrontott jó, s így a REIKI, ha öncélú, és nem 
eszköz, akkor nem jó. De önmagában nem minősíthető úgy, hogy az ördögtől 
van.

                  Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
                  ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3277.
Kérdező: NEM TUDOK MEGFELELNI KÖRNYEZETEMNEK

1. Nem fogad el a családom.
2. Nem tudok jól hatni férjemre.
3. Kétségbe vagyok esve!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Most nem akarok azzal a példával előjönni, hogy Engem, Jézust, 

sem fogadtak be enyéim (János 1;11), amint evangéliumomban olvashatod. 
Inkább arra hívom fel figyelmedet, hogy senki nem születik azért a Földre, 
hogy befogadják őt. Mindenki azért születik, hogy tanulja meg azt a nyitott-
ságot, amelynek következtében ő tud befogadni másokat! Számodra ne le-
gyen soha az a legfőbb szempont,  hogy veled mit  csinálnak! A döntő az, 
hogy te mit teszel másokkal.

Ha csak azokat  szeretitek,  akik titeket  szeretnek,  akkor nem tesztek 
egyebet, mint üzleteltek a legszentebb érzésekkel (Lukács 6;32-34)!

Amikor azt tapasztalod, hogy téged nem szeretnek, olyankor adj hálát 
Istennek, mert  ilyenkor van lehetőséged igazán arra,  hogy önzetlenül  tudj 
szeretni!

2. Te ne akarj a férjedre hatni! Ezt bízd csak Rám, Jézusra. Neked fel-
adatod nem az, hogy másokra hass, hanem az, hogy engedd, hogy Én hassak 
rád! Csak magadat kell megtérítened, csak magadat kell megjavítanod! Ha 
ezt teszed, akkor az egész világot teszed jobbá, mert senki sem külön sziget. 
Minden mindennel összefügg! 
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Ne magad körül akarj Mennyországot teremteni! Ez Nekem, Jézusnak, 
sem sikerült! Gondolod, te különb vagy e téren, mint Én? Te arra törekedj, 
hogy magadban fedezd fel a Mennyországot! Mert ha Én benned élek, akkor 
a Mennyország is benned van! 

Higgy jobban abban, hogy minden, ami lényeg, benned kell hogy meg-
valósuljon, és nem rajtad kívül! A lényeg pedig az a szívbéke, amely azonos 
az Én, a te Jézusod jelenlétével benned!

3. A kétségbeesés nem más, mint a hit hiánya. Furcsa módon akkor van 
hited, ha elhiszed, hogy van! Az hisz, aki úgy tesz, mintha hinne! Ez nem fa-
rizeusi magatartás, hanem a hit gyakorlása. Így létezik, így növekedik, így 
láttatja meg veled magadban az Én jelenlétemet, az Én békémet.

Azok a furcsa dolgok, amelyek veled történnek, olyan elterelő próbál-
kozásai a szemtelen szellemeknek, amelyek soha nem érhetik el céljukat ott, 
ahol élő hittel találkoznak. 

A hiszékeny embereknek életében sok zavar sűrűsödik össze. Ne légy 
hiszékeny, hanem HÍVŐ! Hiszékeny az, aki olyan erőt tulajdonít valaminek, 
amilyet annak Isten nem adott. Hívő az, aki meglátja önmagában azt, hogy 
Én, Jézus, nemcsak benne élek, de érte élek benne!
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
3278.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL FEJLŐDNI!

1. A reggeli szándékfelindítás mellett még mit kell tennem?
2. Hogyan tudom biztosítani lelki fejlődésemet? 
3. Miért félek?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A szándék és a cél! Ha reggel tudatosítod magadban, hogy Velem 

indulsz el utadra, ha tudatosítod, hogy Értem teszed azt, amit tenned kell, ak-
kor valóban nem kell semmi mást tenned. E két gondolat megvalósításában 
benne van minden!

Velem akkor indulsz el, ha rálátsz magadban arra a szívbékére, amely 
természetes velejárója az Én, a te Jézusod jelenlétének. Neked nem megte-
remtened kell, hanem el kell hinned, hogy benned van az Én békém, ha való-
ban Velem indulsz el.

Mivel minden esetben a cél tökéletesíti a célba törekvőt, ezért akinek 
az a célja, hogy Értem gondolja, mondja, tegye azt,  amit gondol, mond és 
tesz, akkor ez automatikusan tökéletesíti őt.
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2. Mint már magad is kitaláltad,  neked csak hűségesnek kell  lenned 
Hozzám (legalább szándékban!), és Én feltétlenül biztosítani fogom lelked 
fejlődését.

Csak a felszínen éled meg azt, hogy rendszeresen visszaesel. Igen. Ha 
egy keréken a porszem öntudatra ébredne, akkor ő is sopánkodna azon, hogy 
milyen  nyomorúságos  az  élete.  Hol  fönn van,  hol  lenn.  Közben  elfelejti, 
hogy a kocsi így megy előre. 

Ha az előbbi pontban ajánlott szándék és cél felindítása élő benned, ak-
kor hidd el, hogy te - bár - hol fönn vagy, hol lenn, de a kocsit, amely így 
megy előre, nem te, hanem a Szentlélek irányítja. Akarhatnál ennél többet?

3. A félelem, a benső elbizonytalanodás, részben természetes, mivel a 
Földön tükör által homályban láttok, s így mindig ki vagytok téve tévedések-
nek, bukdácsolásoknak. De ez nem baj! Aki belátja tévedését, azt meg tudom 
világosítani,   aki elismeri  esendőségét,  azt  fel  tudom segíteni.  Csak azzal 
nem tudok mit kezdeni, aki nem akar semmi kockázatot vállalni. Az ilyen 
langyos emberek képtelenné teszik magukat arra, hogy működni tudjak ben-
nük.

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

3279.
Kérdező: HARMONIKUS SZERETNÉK LENNI!

1. Elégedett-e velem az Úr?
2. Megtaláltam Máriát, égi édesanyámat.
3. Engedékenység és bátor kiállás. Hogyan?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Abban a változékony világban, amelyben neked változatlanul kell az 

örök értékeket átélned, kérdésedre csak akkor tudok közvetlenül érzékelhető 
választ adni, amikor szerető szívem előtt felméred magadat. Lényegében erre 
való a reggeli és az esti ima.

Én, Jézus, azt kívánom, hogy szerető szívemre tedd a hangsúlyt, és ne 
annak a jogi igazságnak a megvalósítására, amely szerint mindenkinek meg 
kell adni azt, ami neki jár. Nem! Én lábmosó Krisztus vagyok az enyéim szá-
mára! Te se mondj elítélő ítéletet magadról!

2. Édesanyám, Mária, már régen megtalált téged, s te ezért találhattad 
meg őt! Való igaz, hogy égi édesanyád ő, s hidd el, soha nem vagy magadra 
hagyott! Az a sok önzés és gyűlölet, amely kívülről ér, nem ismeretlen Előt-
tem! Nagyon komolyan át kell élned, hogy Én, Jézus, Édesanyámmal egyet-
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értve, szándékolva, vagy csökkentem terhedet, vagy növelem erődet.  Min-
denképpen biztos  alapként  kell  megélned,  hogy nem az  a  döntő,  milyen 
vagy, hanem az a lényeg, hogy az Enyém vagy!

3. A szeretetnek igazságban, az igazságnak szeretetben kell megnyilvá-
nulnia ahhoz, hogy mindkettő szívem szándéka szerint  hozzon maradandó 
gyümölcsöket. Ha a szeretetnek nem az igazság, ha az igazságnak nem a sze-
retet a házastársa, akkor mindkettő terméketlen marad. 

Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Igazságosan szeretni annyit je-
lent, hogy a valóság talaján állva kell a jót akarni. Nem ködösíteni, nem el-
kenni, nem halogatni a világos beszédet, hanem „sztaniolba” csomagolva ki-
nyilvánítani. Ha erre törekszel, akkor a magad részéről mindent megtettél ak-
kor is, ha ezért mások elmarasztalnak téged!

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

3280.
Kérdező: HALOTTAIMRÓL

1. Mit akart férjem halála előtt mondani?
2. Fiam együtt van-e férjemmel?
3. Mi az én teendőm velük kapcsolatban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjed ezeket mondta:  „Ne aggódj miattam,  segíteni foglak. Nem 

hagylak el. Találkozni fogunk. Nekem már sokkal jobb, ha elmegyek. Ne ag-
gódj!”

2. Fiad helyzete egészen más, mint férjedé. De rajta sem segítesz azzal, 
ha aggódsz miatta. Saját életéért ő felelt. Teáltalad kapott olyan lehetőséget, 
amelynek jól felhasználása tőled függött. Neked, mint anyának, lejárt anyai 
szereped akkor, amikor ő elindult a saját útján.

Most külön világ a férjed világa, és külön világ az övé. Földi mércével 
mérve bizony még sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy egymásra találjanak. 
Ennek megvalósulásában neked is van némi szereped.

3. Ez a szerep, amelyet fel kell vállalnod, nem rendkívüli. A legtöbb, 
amit értük tehetsz, saját szíved békéjének megőrzése, megerősítése.

El kell hinned, hogy benned van az Én, a te Jézusod békéje! Ez a leg-
fontosabb! Ez a benned lévő béke - szinte automatikusan - képes átjárni imá-
idat, cselekvéseidet.
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Férjedért, fiadért, az ő családjáért mondott imáid nemcsak nekik jelen-
tenek áldást, de a te szíved békéjét is ezek tudják leghatékonyabban őrizni, 
erősíteni.

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

3281.
Kérdező: URAM! ADD NEKEM A TE BÉKÉDET!

1. Anyámat sokszor nagyon nehéz elviselni.
2. Szeretném Jézus békéjét ismét hordozni!
3. Előző életemről szeretnék tudni valamit!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel nem vagytok bábuk, mivel Isten nem személyválogató, ezért 

békés együttélés csak ott lehetséges, ahol nem csak az egyik törekszik erre.
Alig adtam olyan kemény példát  az anya-gyermek kapcsolatra,  mint 

azt, hogy Én, Jézus, nyilvános működésem alatt egyszer sem neveztem édes-
anyámat anyámnak. Pedig ismertem e szót! Gondolj arra az esetre, amikor a 
kereszten Jánosra bíztam őt.

Az anyákban azért olyan erős az anyai ösztön, mert éveken fel kell vál-
lalniuk azt, hogy gyermekük általuk és belőlük tudjon élni. Miután ez az idő 
már elmúlt,  nem akarják feladni szerepüket, mert úgy gondolják, hogy to-
vábbra is felelősek gyermekükért. Holott addig sem gyermekükért voltak a 
felelősek, hanem önmagukért! Saját békéjük és örök üdvösségük érdekében 
kellett mindent megtenniük gyermekükért.

Amint növekszik egy gyermek szabadságköre, úgy növekszik felelős-
sége is önmagáért, és úgy csökken egy szülő beleszólási joga a gyermeke éle-
tébe. Sajnos, ezt a legtöbb anya vagy nehezen, vagy sehogy sem érti meg. Így 
jön létre aztán az az áldatlan állapot, hogy az az anya, aki által a gyermek vi-
lágra jött azért, hogy boldog legyen, éppen az anyja miatt szenved a legtöbbet 
lelkileg. 

Bizony sok gyermeknek komoly szabadságharcot kell vállalnia szülei-
vel  szemben  azért,  hogy felnőtté  tudjon  válni.  E  szabadságharcban pedig 
szinte kikerülhetetlen, hogy sebeket ne adjanak, ne kapjanak. Bizony, Nekem 
is, Anyámnak is nagyon fájt, amikor nyilvánosan meg kellett Őt tagadnom 
(Márk 3;33)!

Te az imádságon kívül nem tudsz mást tenni, mint azt, hogy kerülöd 
vele a konfliktus-helyzeteket.
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2. Te az Én békémet hordozod! Ez nem mindig tapasztalható érzelmi 
szinten! Az érzelmi szint csupán felület! Neked el kell HINNED, hogy ben-
ned van az Én békém! A hiteden kívül erre nincs más biztosíték, de nem is 
szükséges! Ez a hit fog majd látássá változni, amikor színről színre fogunk 
találkozni. A földi élet nem Mennyország! De benned, éppen hited gyakorlá-
sa, átélése által valóság kell legyen a Mennyország (János 14;23)! Ismétlem: 
az Én békém elsősorban nem érzelem, hanem hitbizonyosság!

3. Mert kérdeztél, hát mondok valamit előző életedről. Valakinek anyja 
voltál, aki sokat szenvedett miattad! Te most bizonyos adósságtörlesztésben 
vagy az előző életedhez viszonyítva.

Minden olyan karmikus gubanc, tehát minden olyan kereszt, amelynek 
forrása nem található meg jelen életedben, előző életedből ered. Azt tudnod 
kell,  hogy ezeknek feloldásához, elviseléséhez,  törlesztéséhez az erőt min-
denki megkapja Tőlem, Jézustól, aki állhatatosan és áhítatosan kéri!

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

3282.
Kérdező: BETEGSÉGEM MINDIG KIÚJUL

Állandóan kiújuló betegségemből szeretnék kigyógyulni!
HANG: "Kedves Barátom!

A karmikus betegségek gyökeres megszüntetése gyógyászati úton nem 
lehetséges. Lehetséges viszont az, hogy gondot ne jelentsenek! 

Ha valaki lelke mélyén vállalja, hogy megpróbál benső békében együtt 
élni az ilyen betegséggel, akkor, ebben az esetben vagy teljesen megszűnik, 
vagy csökken ez a betegség. 

Felületi kezelés természetesen lehetséges, sőt olykor szükséges is, ép-
pen a benső béke érdekében. 

Mindenképpen arra kell törekedned, hogy benső békét élj át, mert ez 
rajtad,  a  te  hiteden  múlik,  mivel  Én,  Jézus,  garancia  vagyok  erre  (Máté 
11;28).    

A te betegséged karmikus eredetű. Ez azt jelenti, hogy olyan adósságot 
törlesztesz vele, amelyet előző életeid alatt halmoztál fel helytelen ön- illetve 
tieidet érintő szereteted miatt. Bizony nem mindegy, hogy hogyan szeretitek 
egymást, nem mindegy, hogy hogyan szeretetitek önmagatokat!

Az  az  örökkévalóság,  amelynek  nemcsak  boldog  várományosa,  de 
magjában hordozója is vagy, feltétlenül erőforrás számodra ahhoz, hogy az 
Én békém a te békéd is legyen betegséged folyamán egészséged érdekében!
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             Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

3283.
Kérdező: TUDOM, NEM GONDOLKODOM JÓZANUL

Bármit megtennék azért, akit szeretek.
HANG: "Drága Gyermekem!

Nem tudom elrejteni  szomorúságomat  amiatt,  amit  leveledben  írtál. 
Szavaid alapján mintha egyáltalán nem tudnál arról,  hogy eddig még soha 
senkit ember nem tudott boldogítani, csak rövid ideig bódítani. Mintha egy-
általán nem tudnál arról, hogy miért lettél ember. Mintha nem is érdekelné-
nek azok az örök értékek, amelyeket mulandó, pillanatnyi jó érzések oltárán 
képesek vagytok feláldozni.

Én, Jézus, azért jöttem közétek FÉNYNEK, hogy lássatok! Nem vagy-
tok állatok, hanem olyan szellemi lények vagytok, akik örökké éltek, de nem 
mindegy, hogy hogyan.

Az állat ösztönvilága valóban mindenre úgy reagál, hogy lehetőségei-
hez képest minél jobban érezze magát. Az ember, aki Isten gyermeke, akinek 
igazi és örök otthona az a mennyek országa, amelyet már itt és most minden 
ember képes magában hordani, semmit nem tehet meg senkinek, ami ezt a 
benne lévő Isten országát veszélyeztetné. Aki mégis megtesz ilyet, az rosz-
szabb, sokkal rosszabb, mint az állat. Igen, mert meggyalázza önmagában a 
benne boldogító módon jelenlévő Istent!

Nagyon szeretném remélni, hogy az a „minden”, amit képes lennél va-
lakiért megtenni, semmi, ha Rólam, Jézusról, van szó! Ha nem így lenne, ak-
kor nekem, Jézusnak, azt kell mondanom kapcsolatotokra, hogy Isten ment-
sen meg benneteket egymástól! Ha a „minden” azt jelenti, hogy mindent meg 
akartok tenni azért, hogy Hozzám, Jézushoz, közelebb kerüljetek, akkor ál-
dásomat adom rátok!

Leveledben leírt minden kérdésed csak akkor teljesül megnyugtató mó-
don, ha Velem és Értem élsz. Kivétel nélkül minden szellemi teremtménynek 
ezt kell tennie, ha boldog akar lenni. Ez alól sem te, sem barátod nem lehet 
kivétel!

               Nagyon szeretlek, és nagyon drukkolok érted!
             Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
3284.
Kérdező: FÉLEK AZ EGYHÁZAMTÓL
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Harmadrendi szerzetes szeretnék lenni, de félek az egyháztól!
HANG: "Drága Gyermekem!

Az mindig jó, ha valaki olyan közösséghez akar tartozni, amely közös-
ség  Engem,  Jézust,  akar  szolgálni.  Valamiképpen  több  áldást  tudok  adni 
azoknak, akik szívében nemcsak külön-külön, hanem közösségileg is nyitott-
ság van arra, hogy Engem, Jézust,  egyre jobban szeressenek, szolgáljanak 
embertársaikon segítve.

Te azért félsz az egyháztól,  mert nem világos előtted, mi is, ki is az 
egyház. Az Egyház az Én titokzatos Testem. Amint emberi testem-lelkem él-
tetője a Szentlélek volt, úgy az Én Egyházamnak, tehát titokzatos Testemnek 
is éltetője a Szentlélek.

Ne keverjétek az irányt! Nem a pápa, nem a püspökök, nem a papok él-
tetik az egyházat, hanem a pápát is, a püspököket is, a papokat is a Szentlé-
lek élteti, amennyiben ők nem vetnek akadályt ennek.

Félni tehát sem az  egyháztól, sem az egyház uraitól nem kell. Nem, 
mert azok az emberek, akik egyházamban uralkodói és nem szolgálói maga-
tartást tanúsítanak, soha nem fogják tudni megszüntetni Egyházamban az Én 
jelenlétemet!  Ahol  pedig  Én,  Jézus,  jelen  vagyok,  ott  nincs  mitől  félni! 
Nincs, mert Én, Jézus, legyőztem a félelem világát!

Minden harmadrendnek vannak szabályai. Ha valamelyikbe be akarsz 
lépni, előbb jól vizsgáld meg a belépési feltételeket, s hallgass a szívedre, 
hallgass a benned élő Lelkemre!

A szerzetesekkel sokkal több problémám van, mint a harmadrendiek-
kel. Igen, mert fogadalmat tenni csak rossz ellen szabad, s nem a jó mellett. 
A rossz ellen természetes, hogy szabad. De a jó mellett azért óvlak bennete-
ket a fogadalmaktól, mert a jónál bármikor lehet jobb, s ilyenkor a fogada-
lom nem erősít, hanem akadályoz benneteket abban, hogy előbbre jussatok a 
jobb irányában.

Leveledben írod, hogy tudod, neked kell döntened. Ez igaz. De azt is 
tudnod kell, hogy Én, a te Jézusod, mindig veled vagyok!

               Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

3285.
Kérdező: EGY LÁTOMÁSOMRÓL

Meditáció közben csodálatos látomásom volt.
HANG: "Kedves Barátom!
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Azok a meditációk, amelyek csodálatos élményeket nyújtanak, csak ak-
kor  érdemelnek különösebb figyelmet,  ha a szolgáló szeretet  irányában is 
megmutatkozik  hatásuk.  Tehát,  ha  olyan  feladatra  hívják  fel  a  figyelmet, 
amely nemcsak jól eső érzést vált ki, de vágyat ébreszt olyan áldozatvállalás-
ra, amelyben segíteni akartok a rászorulókon.

Én, Jézus, adok ugyan szimbólumokat, de csak akkor, ha már előbb ki-
fejtettem valami komoly tartalmat, s ezt sűrítem egy szimbólumban. Tehát 
nem fordítva! Nem rejtvényfejtőknek, hanem értelmesen gondolkodó Isten 
gyermekeinek akarlak látni benneteket.

Soha ne feledd! Mindig a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbo-
csátás és a szolgáló szeretés a lényeg! Ami ezt segíti, az jó, ami ezt nem segí-
ti, az idegen Tőlem, a te Jézusodtól!

Említettél  egy könyvet.  Vigyázzatok!  Csak azt  fogadjátok  el  belőle, 
ami összhangban van az evangéliumaimban fellelhető tanításaimmal. Nincs 
új meg még újabb evangélium. Én, Jézus, a négy evangéliumban s feltámadá-
som után - amíg veletek voltam - mindent átadtam nektek. Részben kibontva, 
részben magjában. 

Olyan tanításnak, amely még magjában sem található meg az evangéli-
umaimban, ne dőljetek be! Abban a korban éltek, amikor bizonyos ártó szel-
lemek, ha lehet, még a választottakat is megtévesztik!

Fiadtól és bárkitől, csak azt fogadd el, ami igazolható az evangéliuma-
im alapján. A tekintély egyedül Én, Jézus, lehetek. Mesteretek egyedül Én 
vagyok! Ti mindannyian tanítványaim vagytok, ha azok akartok lenni, s egy-
másnak pedig testvérei vagytok.

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3286.
Kérdező: TELJESÍTENI AKAROM ISTEN AKARATÁT

1. Segíts Uram, mert Nélküled elveszek!
2. Rengeteg problémám van!
3. Szeretnék alázatos lenni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nálam nélkül valóban semmit nem tehettek! Ha azt mondom, hogy 

szíved békéjét csak Én, Jézus, tudom megadni, akkor ez így is igaz, de ha 
egészen pontosan akarok fogalmazni, akkor azt kell mondanom, hogy Én, Jé-
zus, magam vagyok a BÉKE! 
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Az nem elég, ha kijelented, hogy elfogadsz Engem Uradnak, Megsza-
badítódnak! Csak akkor fogadsz el Engem, mint BÉKÉT, ha valóban ELHI-
SZED Nekem, hogy benned élek! Akkor is benned élek, ha nem hiszed el, 
mert Én minden szellemi teremtményemben csak boldogító, békét adó mó-
don tudok jelen lenni, de az, aki ezt nem hiszi el, az olyan, mint az a becsu-
kott szemű ember, aki akkor sem nyitja ki a szemét, ha már a szobában fel-
gyújtották a villanyt. Az ilyen ember számára, a becsukott szemű ember szá-
mára ez olyan, mintha föl se gyújtották volna a villanyt!

Benned élek hát, hidd ezt el, és máris átélheted az Én békémet.
2. Nincs olyan, hogy valakinek rengeteg problémája van! Csak olyan 

van, hogy mindig az az egy problémád van, amelyet itt és most meg kell ol-
danod. 

Ha valaki éhes, és azt mondja, hogy most meg tudná enni az egész vi-
lág összes ételét, ezt csak addig mondja, amíg meg nem eszi azt, ami előtte 
van. Abból is csak annyit, amennyit éppen képes megenni.

Az az egyetlen problémád van, amihez képes vagy az elkövetkező per-
cekben hozzálátni! Neked sem kell mást tenned, mint azt, amit az Isten akar, 
hogy megtedd! Azt pedig, hogy mit akar az Isten azon a napon, amikor feléb-
redtél, a józan eszed használatával világosan megfogalmazhatod magadnak. 

Isten minden órádban azt kéri, azt kívánja tőled, hogy őrizd meg szíved 
békéjét! Azt kívánja tehát, hogy halálod óráján - és ez az óra halálbiztosan el 
fog érkezni - boldogan gondolj vissza mostani döntésedre.

Ha valóban olyan idegállapotban vagy, hogy nem tudod mit kell ten-
ned, akkor kérdezd meg azt, akiről úgy gondolod, hogy szeret téged, s tégy 
úgy, ahogy ő jónak látja, amiről ő a halála óráján úgy fogja gondolni, hogy jó 
tanácsot adott neked.

3. A HANG-könyvekben már többször elmondtam, hogy az alázatnak 
két összetevője van.  Az egyik: vállalni minden bántást a meglátott jóért. A 
másik: nyitottnak kell lenni a jobb irányában. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy amit jónak látsz, tartsd a legjobbnak a magad számára mindaddig, amíg 
valaki jobbat nem mond. 

Érvek, érvek és újra érvek! Ez a szellemi fejlődés feltétlen feltétele. Az 
nem baj, ha azt kell mondanod valakire, hogy mindig neki van igaza. Nem 
baj, ha valóban igaza van. Akkor van valóban igaza, ha nem tudsz olyan ér-
vet mondani, amely megcáfolná őt.

Akit bánt az, hogy mindig a másiknak van igaza, az vagy gőgös, és 
ezért bánkódik, vagy buta, és ezért bánkódik.
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Én, Jézus, azt kérem tőled, maradj alázatos, és higgy abban, hogy nem-
csak benned élek, de érted élek benned!

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

3287.
Kérdező: BÁRKI KÉPES ÁTALAKÍTANI A GONDOLKODÁSÁT?

1. Egy agyérmeszesedéses át tudja alakítani gondolkodását?
2. Fáradozom álmaim megfejtésén.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenkinek azon a szinten kell vállalnia a gondolkodás-átalakítást, 

amelyen van. A döntő az, hogy ez benső békéd irányában történjen. Tehát 
abban az irányban, amely a hitedet növeli. Hinned kell abban, hogy Én, Jé-
zus, benned élek boldogító módon. Ebben az irányban kell erősíteni a hite-
det!

2.  Az álmok  valóban gyakran  hordoznak  különböző  üzeneteket.  De 
boldogságod nem ezek megfejtésén vagy meg nem fejtésén múlik,  hanem 
azon, hogy lehetőségeid és képességeid szerint mennyire tudod megélni, te-
hát árasztani szíved szeretetét. - Nagyon bízom benned! -

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

3288.
Kérdező: HIÁBA BESZÉLEK! MEDDIG KELL VEZEKELNEM?

1. Gyermekeim nem hallgatnak rám. Ez nekem nagyon fáj!
2. Bűneimért vezekelnem kell még? Kaptam bocsánatot?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nekem is fáj, hogy gyermekeid nem hallgatnak a jó szóra. Az a fáj-

dalom tehát, amit te érzel, az részben az Én fájdalmam benned!  Lám, Én, Jé-
zus, még a fájdalmamat is megosztom veled! Ennyire szeretlek!

Felnőtt gyermekeid további életéhez már nem lehet közöd! Döntései-
kért ők felelnek. Neked meg kell tanulnod azt, hogy bensőleg szabaddá válj 
tőlük akkor is, ha ez nagyon nehéz. Az Én anyámnak, Máriának, is nehéz 
volt szabaddá válni Tőlem, de ezt a harcot neki is meg kellett harcolnia. Ha 
nem  vállalta  volna,  akkor  ma  nem  hívhatnátok  őt  BOLDOG 
ASSZONYNAK! Hidd el, hogy jól szeretni csak az tud, akinek nincsenek 
megkötözöttségei!

2. Azok, amelyeket te, visszagondolva múltadra, bűnnek gondolsz, már 
régen nem léteznek! Nem vezeklés miatt kell szenvedned, mint ahogy Ne-
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kem, Jézusnak, sem vezeklés miatt kellett annyit szenvednem, hanem azért, 
mert rajtad kívül a Föld nem Mennyország, hanem inkább pokol! De benned 
kell hogy az Én, a te Jézusod jelenléte Mennyországot, tehát békét jelentsen.

Az előbb azt mondtam, hogy a te fájdalmad RÉSZBEN az Én fájdal-
mam benned. Azért mondtam, hogy RÉSZBEN, mert fájdalmad nagy része 
abból adódik, hogy meg vagy kötözve gyermekeiddel.

Ha komolyan elhiszed, hogy Én, Jézus, jobban szeretem őket, mint te, 
ha elhiszed, hogy ők valójában már régen nem is a te gyermekeid, mert az 
anyaság nem állapot, hanem szerep, s e szereped már régen lejárt, ha elhi-
szed, hogy ők ugyanúgy, mint te, az Istennek gyermekei, akkor át tudod ven-
ni Tőlem azt a szívbékét, amelyet Rajtam kívül senki és soha meg nem adhat 
neked, és amelyet senki és soha el nem vehet tőled!

Amíg ezt a gondolkodás-átalakítást nem hajtod végre magadon, addig 
szenvedéseid nagy részének okozója te vagy, és csak magadat vádolhatod 
emiatt!

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

3289.
Kérdező: A FELLEGEKBEN JÁROK?

1. Néha  fáj a magány. Miért, ha mindig velem vagy?
2. Ma szinte szégyen az erkölcsi tisztaság. 
3. A párválasztással kapcsolatban fellegekben járok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden Földre született ember egyik legnagyobb próbatétele a ma-

gány boldogító vállalása a Földön. A magány maga a pokol. Ennek boldogító 
vállalása azt jelenti, hogy azok a Földre született szellemek, tehát az embe-
rek, akik Isten boldogító jelenlétének, akaratának elfogadása nélkül akartak 
boldogok lenni, most hitben kell megtanulniuk azt, hogy csak Isten akaratá-
nak vállalásával, boldogító jelenlétének  elfogadása által lehet boldog az em-
ber.

Ez itt a Földön hitben, reményben történik, a földi élet után pedig, ha a 
próbát kiálltad, színről színre történő látásban, birtoklásban lesz megtapasz-
talható.

2. Azért szólítottalak fel benneteket már a nyilvános működésem kez-
detén  arra,  hogy alakítsátok  át  gondolkodásotokat,  mert  Velem,  Jézussal, 
csak azok tudnak EGY-ek lenni, akik nem úgy gondolkodnak, mint a világ 
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fiai. Bizony, ami Előttem dicsőség, érték, az a világ fiai szemében balgaság. 
Ami Előttem megvetendő, az a világ szemében dicsőítendő.

Én, Jézus, nem azt kértem az Atyától, hogy vegyen ki benneteket a vi-
lágból, hanem azt, hogy szabadítson meg a gonosztól! Ezt meg is teszi azzal, 
aki nem akar azonosulni gondolkodásában a világgal.

3. Egyáltalán nem jár a fellegekben az, aki ráérez arra, hogy minden 
szellemi, emberi kapcsolat csak akkor méltó az emberhez, ha a kapcsolatok 
Lelke élteti. Ez pedig a Szentlélek!

Mivel mindenkinek már csak három kérdésére válaszolok, ezért neked 
is. A többi kérdésedre csak nagy vonalakban mondok pár szót.
Az általad említett gyógyító tudomány annyiban hatásos, amennyiben a ta-
pasztalat igazolja. Minden mozgás-terápia hat befelé, és minden benső gyó-
gyulás hat kifelé. Minden próbálkozásnak van árny- és fényoldala. De ezek 
mindenképpen eszközök. A CÉL: úgy szeretni tanítani, hogy saját szereteted 
által hiteles ember légy!

Te elégedj meg azzal, hogy az Én, a te Jézusod tanítványa vagy! Egy a 
ti mesteretek, s ez, hidd el, Én, Jézus, vagyok!

Örülj őrangyalodnak, s áldd érte Istent!
Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
3290.
Kérdező: KÖRNYEZETEMBEN SOK A BAJ

1. Férjem iszákos. Mit tegyek? Gyermekeim saját életüket élik.
2. Súlyos és sok betegségben van részem. Sorsszerűek ezek?
3. Unokám betegségével kapcsolatban mit kell tennünk?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjed iszákosságával kapcsolatban az  elviselés mellett mást tenni 

nem tudsz. Veszekedéssel nem mész semmire. Imádkozz erőért és bölcsessé-
gért! 

Az a fájdalom, amelyet emiatt magadban érzel, az az Én, a te Jézusod 
fájdalma benned! Bizony nagyon fáj Nekem az, amikor valaki a boldogság 
helyett a bódultságot választja! Az ilyen ember menekül, ahelyett, hogy vál-
lalná a szembesülést. Pedig a szembesülés a benső béke, tehát a boldogság 
alapfeltétele! 

De a menekülés nem megy a végtelenségig. Ti mindannyian az örökké-
valóság gyermekei vagytok, s keserves árat fizetnek azok, akik nem vállalják 
azt az életáldozatot, amiért a Földre születtek.
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Gyermekeiddel  kapcsolatban az imán kívül  az  a feladatod,  hogy vi-
gyázz, ne légy bűnrészes. Vagyis, velük kapcsolatban csak akkor állj mellé-
jük,  ha  ez  biztosít  számodra  szívbékét.  Ne engedd,  hogy belőled  éljenek 
azok, akik a saját életüket élik, akik a maguk útját járják! Csak abban légy 
segítségükre, amiről meggyőződtél, hogy téged is, őket is Hozzám, Jézushoz, 
juttatja közelebb.

2. Annak a sok testi  bajnak, szenvedésnek, amelyben részed volt  és 
van, nagy része karmikus. Tehát akkor tudod ezeket gyakorlatilag csökkente-
ni, sőt akár meg is szüntetni, ha lelkileg igyekszel ráhangolódni arra, hogy - 
együtt élve ezekkel - szíved békéjét megőrizd. 

Erre képessé tesz az élő hit, amely felismerteti veled az Én, a te Jézu-
sod boldogító jelenlétét magadban.

3. Mindazt meg kell tenned unokád egészségéért, ami szíved nyugal-
mát biztosítja. Igen. Neked sem feladatod más, mint az, hogy benned béke 
legyen. Ha azt veszed észre, hogy olyasmi nyugtalanít, amiről nem tehetsz, 
akkor helytelen úton jársz. 

Unokád betegsége csak addig nyugtalanít,  amíg nem tetted azt,  amit 
meg kellett tenned. Azok az események, tények, amelyek nem tőled függnek, 
fájhatnak ugyan, amint Nekem, Jézusnak, is fáj minden, ami boldogtalanít 
benneteket, de nem tehet nyugtalanná.

Mindenkinek szóltak  szavaim,  amikor  nyilvános  működésem „bekö-
szöntőjében” ezeket mondtam: „...alakítsátok át gondolkodásotokat, és higy-
gyetek az örömhírben.” (Márk 1;15)

Unokád boldogsága egyáltalán nem azon múlik, hogy nagyot hall vagy 
sem, hogy ilyen vagy olyan a keze. Az egészség mindig felelősség is egyben, 
és aki úgy gondolja, hogy ép kézzel, ép lábbal boldogabb lehet valaki, mint 
anélkül, az nem tartja megfelelően szem előtt azt, hogy a földi élet mulandó, 
sem azt, hogy betegen is lehet valakiben szívbéke, és egészségesen is lehet 
valaki boldogtalan. 

A boldogság mindig attól függ, hogy Velem, Jézussal, milyen a szere-
tet-kapcsolata valakinek, és nem attól, hogy milyen az egészségi állapota.

Imádkozz unokádért! Bízd Rám őt testestül, lelkestül!
                 Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
3291.
Kérdező: NYUGTALAN VAGYOK!

1. Szörnyű szellemi zaklatások gyötörnek.
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2. Sokat imádkozom, és zarándokolok is.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Akit támadnak, annak tudnia kell, hogy ő ellensége annak, aki tá-
mad! Az tehát valójában jó jel, ha téged támad a gonosz! Engem, Jézust, is 
csak egy időre hagyott el a Sátán (Lukács 4;13). Nem kell hát nyugtalankod-
nod akkor sem, ha lelkileg, szellemileg küzdelmes is az életed!

Ne feledd: „Az istenszeretőnek minden javára válik!” Te pedig isten-
szerető vagy!

Valójában nem az a döntő, hogy mit csinálnak veled, hanem az, hogy 
te mit csinálsz Velem, Jézussal! Én, mint tudod, benned élek. Szeretném na-
gyon jól érezni Magamat nálad. De ez csak akkor valósulhat meg, ha fel-
ajánlva  Nekem  szenvedéseidet,  ezeket  nem vered  nagydobra,  nem tartod 
olyannak, amiről érdemes másoknak beszámolnod, hanem teszed a napi te-
endőidet tisztességgel, becsülettel s minél több dicsőítő imával.

Ti akkor se foglalkozzatok a gonosz lelkekkel, ha ők sokat foglalkoz-
nak veletek. Ők szinte mindent elkövetnek azért, hogy velük foglalkozzatok. 
Szinte ebből élnek! Ez tartja őket közeletekben!

Ha egyre többet foglalkozol Velem, ha másokkal nem arról beszélsz, 
hogy mit tesz veled a gonosz, hanem arról, hogy milyen jó az Isten, akkor 
nem fognak idegileg gyötörni az ártó erők, mert nem éri meg nekik!

Te a Győztes oldalán állsz, mert Én, a te Jézusod legyőztem azt a vilá-
got (János 16;33),  amely elrabolhatná békéteket,  amelyet Én mindenkinek 
megadok, aki ezt Tőlem át akarja venni (János 14;27)! Az Én ígéreteim nem 
hamis ígéretek! Minden ígéretem szent és igaz!

2. Nem az ima és a zarándoklatok a legfontosabbak, ha hitedet erősíte-
ni akarod, hanem az, hogy higgy az Én - a te Jézusod - benned lévő JELEN-
LÉTEMBEN! Ha te azért imádkozol, azért jársz zarándoklatra, hogy ezt el-
hidd, hát az jó, jó, de nem az igazi (ez a vallásosság)! Ha azért fordulsz Hoz-
zám imáddal, azért indulsz zarándokútra, mert boldogan hiszed, hogy benned 
élek boldogító, békét adó módon, ez az igazi (ez az élő hit)!

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

3292.
Kérdező: AZ EMBER EREDETÉRŐL, MEGKERESZTELKEDÉSRŐL

1. Az ember származásáról kérdezem a HANG-ot.
2. Szeretnék valakit megkeresztelni!

HANG: "Drága Gyermek!
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1. Már egyszer érdeklődtél az ember eredetéről. Akkor kaptál erről egy 
tömör tanulmányt.  Médiumomat nagyon meglepte,  hogy te ezt  úgy fogtad 
fel, mint „nesze semmi”-t. Meg kell mondjam, hogy maga a jó Isten sem tud-
ja, mit akarsz tudni. E válasz jobban kielégítene: „Isten megteremette az em-
bert....” (Teremtés könyve 1;27-31-ig bezárólag). De elolvashatod az egész 
Teremtés könyvét az első fejezettől a tizenegyedik fejezetig bezárólag. Ha 
neked ez is „nesze semmi”, akkor téged az Isten sem tud e téren kielégíteni!

2. E másik kérdésed legalább ilyen érthetetlen médiumom számára. Te 
akarsz  keresztelni?  Tanítson  meg médiumom arra,  hogy ezt  hogyan kell? 
Egyáltalán tudod te, hogy miért kell valakinek megkeresztelkednie? Tudod, 
hogy felnőtteknél mi ennek a feltétele? Vagy azt akarod, hogy ő oktasson ki 
téged olyasmire, amit bármelyik pap vagy nem pap, csupán hittant ismerő is 
el  tud mondani  neked?  Tőle akarsz  engedélyt  kérni,  akinek ehhez semmi 
köze? Egyáltalán mit akarsz?

Drága  Gyermek!  Szenvedéseid,  Nekem,  Jézusnak,  odaadott  életed, 
ezek mind nagyon értékesek, s csiszolják örök életed koronáját. Lehet, hogy 
ezt is banális dolognak tartod, de mégis azt mondom: Légy hűséges, és e ko-
rona vár rád!

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

3293.
Kérdező: IGEHELYEKET KÉREK. KIHEZ IMÁDKOZZAM?

1. Igehelyek a mulasztással történő vétkezéssel kapcsolatban.
2. Fontos-e, hogy kihez címezzük imáinkat?
3. Imádság és lelki alkat c. könyvről

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Te  olyan  igehelyeket  szeretnél  tudni,  amelyek  arról  tudósítanak, 

hogy mi lett volna, ha....., de mégsem. Pl., ha nem aludtak volna el tanítvá-
nyaim, mialatt Én vérrel verejtékeztem, stb. Bizonyára találhatsz ilyeneket a 
Bibliában. De médiumom nem arra kapott jogosítványt, hogy ezeket keresse, 
rendszerezze s esetleg kiadja.

2. Persze hogy fontos, kihez címzed imádat! Benső világod hangoltsá-
ga  különböző.  Pontosan  e  benső  világotok  színes  volta  mutatkozik  meg 
olyankor, amikor Hozzám, Jézushoz, vagy anyámhoz, a világ Nagyasszonyá-
hoz, vagy valamelyik szenthez, vagy őrangyalodhoz, vagy éppen a Szenthá-
romsághoz irányítod szíved gondolatait.
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3. Az általad említett könyv és sok egyéb könyv eszközök! Az Általam 
elküldött Szentlélek, ha nyitottak és tanulékonyak vagytok, minden könyv-
ben rá tud mutatni arra, hogy mit érdemes megszívlelnie és mit kell elvetnie 
az olvasónak, ha Bennem növekedni, fejlődni akar.
Mindent vizsgáljatok meg! A jót tartsátok meg (Tesszaloniki levél 5;21-22)!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3294.
Kérdező: MEDDIG LEGYEK TÜRELMES?

1. Legyek türelmes, vagy adjam föl?
2. Előző életem miatt vállaltam a mostani sorsomat?
3. Férjem egyik fia beavatkozik férjem életébe.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A türelem mindig kötelező! De a türelem nem egyenlő a bárgyúság-

gal! Akkor vagy türelmes, ha nem veszed át annak stílusát, aki téged bánt. 
Akkor vagy bárgyú, ha nem teszel meg mindent annak érdekében, hogy ne 
bántsanak téged. 

Tehát  kézben  kell  tartanod  indulataidat,  és  szabadon  kell  engedned 
gondolataidat,  amelyek alapján ki tudod mutatni,  hogy felelsz önmagadért, 
nem léped át saját szabadságkörödet, de tiltakozol az ellen, ha valaki a te 
szabadságkörödön belül nélküled, sőt ellenedre intézkedni akar. 

Ha nem tudod, hogy hol ez a bizonyos szabadsághatár, akkor vagy be-
széld meg ezt Velem, Jézussal,  párbeszédimában, vagy gondolj  arra, hogy 
másnak milyen tanácsot adnál egy ilyen helyzetben, vagy gondolj arra, hogy 
halálod óráján hogyan fog érinteni téged jelen döntésed. Ami biztos, az az, 
hogy szíved békéjét Tőlem, Jézustól, mindig átveheted (Máté 11;28-29)! Ez 
csupán élő hit kérdése.

2. Nagyon természetes, hogy előző életeid tömör sorsvonala mindaddig 
megismétlődik, amíg nem születsz újjá (János 3;3)! Részedről az újjászületés 
feltétele az, hogy teljes szíveddel elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Meg-
szabadítódnak. Ez akkor történik meg, ha ettől kezdve a törekvésirányod Én, 
Jézus, vagyok.

Azért kellett vállalnod jelen sorsodat, hogy az önzetlenség mellett sok-
kal nagyobb hangsúlyt kapjon szívedben az önmagadért vállalt  felelősség! 
Ne feledd: az önszeretet CSÚCSÉRTÉK (Máté 22;39)!

3. Ami pedig férjed és fiad kapcsolatát illeti,  abban te csak akkor és 
annyiban vagy illetékes, amikor és amennyiben erre téged felkér valamelyik.
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Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3295.
Kérdező: VITÁIM VESZEKEDÉSEKKÉ FAJULNAK

1. Vitákban sokszor sebeket adok, kapok.
2. Feszültségeimet hogyan tudnám oldani?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Különbség van  eszmei-  és  érdekvita  között.  Az  eszmei  vitákban 

mindig mindenkinek mindenben bizonyos értelemben igaza van. Eszmei vita 
az, amikor a vita alatt és után nem tapasztalható egyik fél részéről sem a gya-
korlati életet érintő komolyabb értékvesztés. Tehát sem erkölcsi (nem lettél 
rosszabb attól, hogy nem neked lett igazad), sem anyagi (nem lettél anyagilag 
szegényebb, hogy nem neked lett igazad) kár nem származik belőle.

Ha az ilyen viták szeretetlenségbe torkollnak, akkor az ártó szellemek 
játszanak veletek. Ezt önfegyelemmel, okossággal, óvatossággal le lehet, sőt 
le is kell szerelni!

2. Ha a feszültség benned veszélyezteti az Általam benned fenntartott 
szívbékét, akkor hitben kell növekedned. Mint tudod, hitben az növekszik, 
aki gyakorolja a hitét. Az gyakorolja a hitét, aki éppen akkor, amikor el kell 
hinnie, hogy Én, Jézus, békét adó módon benne élek, akkor úgy csinál, mint-
ha ezt elhinné!

Ha ez  többször  előfordul,  akkor  feltétlenül  csökkenni  fog benned a 
nyugtalanító feszültség, mert az Én, a te Jézusod ígérete mindenkor szent és 
igaz (János 14;27)!

              Megáldalak a MÉRTÉKTARTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

3296.
Kérdező: UTÓLAG MEGBÁNOM TETTEIMET

Megbántam előző döntésemet.
HANG: "Drága Gyermekem!

Olyasmi miatt nyugtalankodsz, ami már megtörtént. Ez azért van, mert 
megelégszel azzal, hogy a felszínen nézelődj. Egy döntésed csak akkor rossz, 
ha a meghozatalkor tudatos volt benned az, hogy rossz. Ha egy döntésnek 
következményei rosszak, akkor ez komoly problémát csak a felszínen jelent-
het, mivel az istenszeretőnek mindig, még döntéseinek rossz következményei 
is, javára válnak. 
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Még azok a  döntések  is,  amelyekről  mielőtt  döntöttél,  tudtad,  hogy 
rosszak, azok is javadra válnak, ha megbántad őket, mivel ezek bűnök vol-
tak. Bűneitek is, ha bűnbánat követi, javatokra válnak! Ezért mondhattam a 
farizeusoknak, főpapoknak, hogy az utcanők és a vámosok megelőzik őket 
Isten országában. Mert ezek bűnbánatuk által szentek lettek!

Előző döntésed miatt tehát ne bánkódjál, mert ennek a bánkódásnak a 
forrása az ördög!

Az helyénvaló,  hogy szeretnéd  visszacsinálni  a  dolgot!  De ezt  nem 
bánkódva kell tenned, hanem használnod kell okos eszedet, s meg kell ten-
ned az általad jónak látott elérése érdekében mindent, amit megtehetsz.

A döntő, a szívbéke, soha nem az, hogy te hol vagy, és mit csinálsz, 
hanem az,  hogy Én,  Jézus,  benned lehetek-e békét  adó,  boldogító  módon 
vagy sem. Még pontosabban - mert Én mindig így vagyok benned - el aka-
rod-e hinni,  hogy így vagyok benned vagy sem! Tehát  van-e olyan hited, 
amely hatékonyan tudja elfogadtatni veled az Én ilyen jelenlétemet benned. 
Ezt a hitet neked kell kidolgoznod magadban. Vagyis hinned kell Nekem, a 
te Jézusodnak, ha valóban át akarod élni az Én boldogító jelenlétemet ma-
gadban (János 14;27)!

Megáldalak SZÍVEM BOLDOGÍTÓ SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3297.
Kérdező: VALAMIT NAGYON ELRONTOTTAM

1. Gyermekemnek mindent megadtam, amit adhattam.
2. Gyermekem érzelmileg kifosztva egyedül maradt.
3. Szívbékére vágyom!

HNAG: "Drága Gyermekem!
1. Te azt tetted, amit a legjobbnak láttál. Ennek ellenére sem te, sem le-

ányod nem tudta megtalálni azt a békét, aminek a másik neve az elérhető leg-
nagyobb boldogság a Földön.

Nem a kivitelezésben, hanem a CÉL egyértelműségében, s emiatt az el-
érésében „fertőzés” keletkezett.

Értem, az Én kedvemért kellett volna mindent megadnod gyermeked-
nek azért, hogy a  te szíved békéjét egyre mélyebben át tudd élni! Az Isten té-
ged nem gyermekedre, hanem Önmagára teremtett, és csak Benne találhatsz 
rá szíved békéjére, mint ahogy gyermeked is csak Benne lehet boldog. Az Is-
tent, aki Önmagára teremtett benneteket, Általam, Velem és Bennem, Jézus-
ban, mutatta be, és ajánlotta oda Magát nektek.
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A te értéked gyermekeddel szemben a jó szándékod. De ez senkinek 
sem elég arra, hogy megmeneküljön a tévedéstől, és természetesen a tévedé-
sek keserű gyümölcseitől sem!

A Földön az igazi szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat! Ál-
dozat, amelyet Isten iránti szeretetből - amint Én, Jézus, is tettem - vállalnia 
kell mindenkinek, aki az újjászületés kegyelmében részesülni akar. Újjászü-
letés nélkül nincs örök boldogság (János 3;3)!

2. Mivel gyermekednek sem Én, Jézus, voltam az Istene, s mivel nem 
is erre nevelődött általad sem, ezért ő sem kerülhette ki, bármennyire jó szán-
dékú is, hogy ki ne igya a csalódások keserű poharát.

Te azt kéred, hogy Isten küldjön megfelelő partnert gyermeked mellé. 
Most kiábrándítalak. Isten senkihez sem küld senkit partnernek. Isten min-
denkit Önmagára teremtett, s mindenkinek magának kell megtalálnia azokat 
az eszközöket, személyeket, akik őt Istenhez közelebb tudják segíteni. Senki 
nem háríthatja Istenre a felelősséget, mondván, Isten nem küldött megfelelő 
partnert mellém!

Drága Gyermekem! Komoly gondolkodás-átalakítás  feladata áll  még 
előtted is,  gyermeked előtt  is.  Amilyen szinten,  amilyen mértékben ebben 
előrehaladtok, olyan szinten, olyan mértékben találhatjátok meg szívetek bé-
kéjét magatokban. Igen, magatokban, mert Én, Jézus, békét adó módon, tehát 
boldogító módon vagyok jelen bennetek.

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

3298.
Kérdező: GYÓGYÍTÓIMRÓL

1. Gyógyítóm miért nem fogad el tőlünk pénzt?
2. Egy rosszullétem miatt tanácstalanok voltak az orvosok.
3. Van valaki, aki rossz hatással van rám. Legyengít.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Gyógyítód bizonyára úgy gondolja, hogy Én, Jézus, bővebben tudom 

őt megfizetni, mint bárki a világon. Hidd el, hogy jól gondolja. Azt pedig, 
hogy Én, Jézus, milyen úton-módon jutalmazom őt, azt ne te akard meghatá-
rozni. Bízd Reám, és bízd reá!

2. Az a pillanatnyi kis agyérgörcs, amely a benned felsűrűsödött féle-
lem, magatehetetlenség és túlerőltetett, tehát erőszakos koncentráltság hatá-
sára fellépett, a te akkori idegállapotod alapján nem rendkívüli. Nagyon ter-

3431.



mészetes, hogy ezt itt és most - tehát azonnal - egyetlen orvos sem láthatta át 
kellő módon.

Az Istenbe vetett bizalom nem benső erőfeszítés következménye akkor 
sem, ha külsőleg makacsságnak tűnik is. Az Istenre történő ráhagyatkozás 
nem más, mint bensőleg rálátás arra, hogy Isten valóban szeret téged, és Ő 
Gondviselőd, ha te is gondját viseled magadban Neki, ha vigyázol, ha ápolod 
magadban a másokra figyelő, szolgáló szeretetet.

3. Mivel Isten boldogító módon van benned, ezért a te erőforrásod ben-
ned kimeríthetetlen! Kétségtelen, hogy vannak olyan emberek, akik nagyon 
le tudják fárasztani embertársaikat, de ezeket is meg kell tanulnod szeretni, 
mert nem tudhatod, mit örököltek, milyen hatások érték őket eddigi életük-
ben, és milyen mértékben működtek együtt lelkük mélyén az Én kegyelmem-
mel. 

Valóban jó, ha imádkozol azért az illetőért, akinek jelenléte lefáraszt 
téged. 

Az imán kívül csak azt ajánlhatom, hogy - amennyire rajtad áll - kerüld 
a társaságát. Azok a személyek, azok a körülmények, amelyekről nem tehet-
tek, soha nem fogják felülmúlni erőtöket, mert maga az Isten felel ilyen eset-
ben értetek!

               Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3299.
Kérdező. MEGÉRTÉSRE VÁGYOM!

1. Valaki nagy hatással volt rám. Miért pont ő?
2. Részesültem Lélekkeresztségben?
3. Családom ért meg legkevésbé.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te már tudod, hogy nincsenek véletlenek. Te már vagy születésed 

előtt vállaltál bizonyos szituációkat, vagy angyalaim teremtenek olyan körül-
ményeket, amelyek fontosak lelki fejlődésed szempontjából, vagy ártó erők 
akarnak játszadozni veled. Ez utóbbit csak akkor tehetik, ha látom, hogy ez 
is lelked javát szolgája, tehát mint kísértést engedem meg, hogy edződj lelki-
leg.

Aki tudatosan nem adta át magát a gonosz erőknek, az soha nem lehet 
ezeknek játékszere!

2. Te újjászületésben részesültél. A Lélekkeresztség és az újjászületés 
között az a különbség, hogy újjászületés nélkül nincs örök boldogság (János 
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3;3). Lélekkeresztség pedig mindig különböző karizmákat indít el bennetek. 
Tehát valamely emberi tulajdonságot megtisztít, fölerősít a közösség javára.

3.  Újjászületéseddel  szinte  együtt  jár  az,  hogy megvalósul  az,  amit 
Máté 10;36-ban olvashatsz. 

Mint tudod, benned élek (János 14;23)! Kimeríthetetlen erőforrás va-
gyok benned! Az Én, a te Jézusod jelenlétének velejárója: szeretet, öröm és 
béke a Szentlélekben!

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

3300.
Kérdező: FÉRJEM MEGHALT BALESETBEN

Balesetet szenvedtünk. Férjem meghalt.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az a gyász és fájdalom, amelyet neked, családodnak jelentett férjed ha-
lála, az ő számára közel sem gyász és fájdalom! Nem részletezhetem jelenle-
gi állapotát, de annyit mondhatok, hogy az a szeretetszikra, amely a szívében 
volt, csodálatos lánggá lobbant, és az a mustármagnyi hit, amelyet magában 
hordott, elindult benne, hogy „látásban” fává nőjön. Nincs hát okotok sem-
miféle aggódásra.

Férjed nem került távolabb tőled, csupán te kerültél tőle pszichikailag 
távolabb. Neki most nagyobb a pozitív hatékonysága felétek és a világ felé, 
mint volt földi  életében. Nektek viszont pszichikailag nehezebb ezt átélni, 
mint volt akkor, amikor testközelben éltetek vele.
Hidd el, hogy az a Szeretet, aki őt létbe hívta egykor, most is Az tartja létben, 
és ez örökön örökké így lesz! Bennem, Jézusban, mindannyian előbb-utóbb 
találkozni fogtok egymással abban a boldogságban, amelyről ma még álmod-
ni sem tudtok a Földön.

A Szentlélek, a kapcsolatok Lelke, vigyáz arra, hogy kapcsolatotokból 
mindaz, ami szép, jó és nemes volt, az az is maradjon örökkön örökké!

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

3301.
Kérdező: FOGADALOMRÓL, GYÓNÁSRÓL

1. Tegyek fogadalmat az édesség ellen?
2. Engedetlenségemet hogyan küzdhetem le?
3. Milyen időszakonként gyónjak?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Mindig jó, ha valaki fogadalmat tesz a rossz ellen. De ezt a rosszat 
nem általánosságban, pl. édesség ellen, kell tenned, hanem konkrét pontos-
sággal kell meghatároznod, hogy milyen édesség ellen teszel fogadalmat. Pl. 
nem teszel a kávédba cukrot, csak édesítőt, nem eszel csokoládét, csak olyat, 
amely diabetikus, stb. Így, hogy édesség ellen tennél fogadalmat, ne tégy! Ez 
így nem jó, nem pontos!

2. Mindenféle engedelmeskedtetés, idegen Tőlem, Jézustól! Az viszont 
igaz,  hogy hallgatnod kell  férjedre,  de másokra is!  Neked kell  felmérned, 
hogy miért vállalsz felelősséget, és nem másoknak!

3. Ha katolikusnak mondod magadat, akkor bűneidet minden esztendő-
ben gyónjad meg, és legalább húsvét táján az Oltáriszentséget vedd magad-
hoz. Ez egyházad parancsa! 

Nagyon fontos, hogy mindenki megtartsa egyházának azokat a paran-
csait, amelyek nem ellenkeznek Velem, Jézussal!

Minden egyházban vannak olyan parancsok, amelyek ellenkeznek az 
Én, a te Jézusod szellemével. Ezek miatt fognak üldözni benneteket minden 
egyházban, ha Én, Jézus, leszek a legfontosabb számotokra! 

E  parancsok  mindig  és  minden  egyházban  a  hatalom gyakorlásával 
vannak kapcsolatban, tehát engedelmeskedtetni akarnak!

                                Megáldalak  
   SZÍVEM SZERETETÉVEL, tehát a  SZABADSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
3302.
Kérdező: NEKEM SOHA NEM SIKERÜL SEMMI!

1. Miért végződik rosszul minden döntésem?
2. Miért vállaltam új házasságot?
3. Egy gyermek tudott előre szülei elválásáról?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Alapállásod az eseményekhez nem megfelelő. Nincs olyan jó döntés, 

amelynél jobb nem lehetne. Nincs olyan esemény, amelynél jobb nem lehet-
ne. De ennek ellentéte is igaz. Nincs olyan rossz döntés, amelynél rosszabb 
nem lehetne, nincs olyan rossz esemény, amelynél rosszabb nem lehetne.

Ha elégedetlenül állsz az élethez, akkor minden döntésedben igazolni 
fogod azt, hogy helyes a hozzáállásod, tehát mindig rosszul sikerül minden. 
Ha megelégedetten, sőt, hálás szívvel állsz az élethez, akkor minden dönté-
sedben igazolva látod azt, hogy helyes a hozzáállásod, mert mindenből jöhe-
tett volna ki rosszabb is.
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Hidd el, minden látás kérdése. Ha nem hiszed el, akkor is így van, csak 
akkor nem tudsz megfelelő módon fejlődni. Én, Jézus, nem véletlenül mond-
tam azt már nyilvános működésem beköszöntőjében, ezt: „Betelt az idő, elér-
kezett hozzátok az Isten országa, alakítsátok át gondolkodásotokat, és higy-
gyetek az örömhírben!”

2. E második kérdésedre neked kell megtalálnod magadban a választ. 
Azt nyugodtan mondhatom, hogy lelki fejlődésed érdekében Én, Jézus, min-
dig rendelkezésedre állok. Ahhoz, hogy ez megtörténjék, senkinek nem kell 
körülményein, tehát házasságán sem, változtatni. Mindenkinek önmagán kell 
változtatni, természetesen az Én, a te Jézusod segítségével!

3. Még az Isten is csak a lehetőségéről tud annak, aminek szabad dön-
tés a forrása. Egy gyermek, ha szülei elválását a szellemvilágban előre lehet 
látni,  akkor tudott  erről előre. De ez nem szükségszerű! Minden gyermek, 
amikor megválasztja szüleit, akkor számol azzal, hogy saját egészséges ön-
szeretetét, tehát saját boldogságának, lelki békéjének biztosítását - amely lé-
nyegében nem leendő szüleitől, hanem Istennel való élő kapcsolatától függ - 
egyéni felelősséggel irányítani képes.

Fatalizmus nem létezik. Nem létezik olyan, hogy bármit akar valaki, 
úgyis az fog történni, ami már a sors könyvében előre megíratott. Nincs sors-
könyv! Felelős döntés van, és az ilyen felelős döntéseknek vannak komoly, 
kikerülhetetlen, megváltoztathatatlan  következményei!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG és a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

3303. 
Kérdező: EGY JELENÉSRŐL

1. Egy fehér fény többször is megjelent.
2. Őrangyalom nevét kérdezem.
3. Egy gyermek a tiszta szférából jött?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked szükséged van időnként bizonyos megerősítésekre. E meg-

erősítések Tőlem, Jézustól, jönnek, s te tapasztalati szinten élheted át ezeket. 
Ha vállalod azt a lelki fejlődést, amely számodra is szükségszerű, akkor ezek 
a megtapasztalások csökkeni fognak, sőt meg is fognak szűnni. Igen, mert 
Én, Jézus,  az Ajándékozó, nem arra várok, hogy ajándékaimnak örüljetek, 
hanem arra, hogy hitben várjátok magát az Ajándékozót, tehát Engem, Jé-
zust!
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2. Jelenlegi őrangyalod nevét hiába mondom meg, mert lelked fejlődé-
se érdekében mindig az az angyal áll rendelkezésedre, aki a legalkalmasabb e 
szerep betöltésére. Ezért legjobb, ha „angyalom”-nak nevezed őt!

3. Egy gyermek mindaddig, amíg nem válik teljes értékű erkölcsi lény-
nyé, tehát amíg nem felelős minden egyéni döntéséért, olyan, mint aki a tisz-
ta szférából jött.

A valóság az, hogy mindannyian árnyékot is hoztatok magatokkal, s 
ezek az árnyékok idővel megtapasztalhatóvá válnak a kívülállók számára is.

Bűnösként  jöttetek  a Földre,  hogy megtisztuljatok,  és  betegségekkel 
jöttetek, hogy gyógyuljatok!

Álomban ringatod, és súlyos csalódásnak teszed ki magad, ha Rajtam, 
Jézuson,  kívül  bárkire  is  úgy tekintesz,  hogy benne  angyal testesült  meg, 
vagyis, hogy tiszta szférából jött!

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

3304.
Kérdező: ÉDESANYÁMMAL TALÁLKOZTAM  ÁLMOMBAN?

Álmomban találkoztam édesanyámmal.
HANG: "Drága Gyermekem!

Valóban. A te vágyad és édesanyád vágya, hogy valamiképpen tapasz-
talati kapcsolatba kerüljetek egymással, Isten beleegyezésével történt.

Ennek az álombeli találkozásnak nem az a legfontosabb üzenete, ami 
édesanyádra vonatkozik, hanem az, ami rád! Ez pedig az, hogy a halál utáni 
élet valósága erős alapokon álljon benned.

Drága Gyermekem! Két véglet között kell megtalálnod a helyes maga-
tartási formát. Az egyik véglet az, amelyet ma sokan képviselnek. Úgy élnek, 
mintha soha nem kellene meghalniuk, s így nem  építik be hétköznapjaik fo-
lyamatába e bizonyosságot: a földi élet mulandó! Nem törődnek azzal, amire 
a földi élet való! Vagyis azzal, hogy utána kapuk nyíljanak a szellem, a lélek 
számára annak a boldogságnak megélésére, amelyet a Földön az áldozatos 
szeretet alapozott meg.

A másik véglet az, amikor valaki úgy belegabalyodik a szellemvilággal 
történő kapcsolatába,  hogy elveszti  valóságérzékét a földi   dolgok iránt, s 
megfeledkezik arról, hogy mindenkinek becsületesen el kell végeznie bizo-
nyos földi feladatokat ahhoz, hogy ne kellejen majd szégyenkeznie a halál 
után.
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Hidd el, hogy a szeretet szálait soha, semmi szét nem tépheti! Hidd el, 
hogy a te hazád is a mennyben van, s a mostani életed egy olyan előkészületi 
idő, amelyben hitből, reményből kell élned, ha szíved szeretetét meg akarod 
alapozni édesanyáddal és minden égi lénnyel történő találkozásra.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

3305.
Kérdező: AKI MÁR NEM KISBABA

Egy gyermek, aki még mindig nem „szobatiszta”.
HANG: "Drága Kicsim!

Bizony a te korodban már illő volna megfelelően visszatartanod maga-
dat még akkor is, amikor alszol. De nincs semmi komoly probléma! Van há-
rom olyan eszköz, amelyek előbb-utóbb feltétlenül eredményre vezetnek. 

Az egyik a te jó szándékod. Igen. Te igenis jelentsd ki magadnak han-
gosan, még alvás előtt, hogy te álmodban is uralkodni akarsz magadon! 

A másik eszköz a szülői szeretet, és ehhez járulhat a megfelelő orvosi 
tanács. Ezek feltétlenül segíteni fognak, mivel te is így akarod.
A harmadikat azért hagytam harmadiknak, mert ezt tartom a legfontosabb-
nak. Ezt tartom az előzők, tehát a te jó szándékod, a téged gondozók koroná-
jának. Ez pedig az ŐRANGYALOD! 

Elalvás előtt beszélgess vele! Ő minden teremtménynél jobban szeret 
téged, és ha kéred, állhatatosan kéred - tehát mindaddig, amíg nem áll be 
végleges javulás, gyógyulás - akkor feltétlenül meg fogod tapasztalni ennek a 
csodálatos égi barátodnak mérhetetlen szeretetét, segítő jóságát.

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

3306.
Kérdező: MIKOR KÁRHOZHATOK EL?

1. Elkárhozhatok-e, ha rossz szándék kíséri gondolataimat?
2. Újjászülettem-e?   

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenki elkárhozhat, ha el akar kárhozni, és mindenki üdvözülhet, 

ha üdvözülni akar. Az akar elkárhozni, aki azt akarja, hogy mások is kárhoz-
zanak el.  Ez az a rossz szándék, amely kárhozatba viszi azt, aki másokat a 
kárhozatban szeretne látni. Erre áll az a mondásom, hogy amilyen mértékkel 
mértek másoknak, olyan mértékkel fognak nektek is visszamérni (Máté 7;2)!
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2. Te elfogadtál Engem, Jézust! Hogyne fogadtalak volna el Én is té-
ged! Ha nem születtél volna már újjá, akkor nem vágyakoznál Hozzám, nem 
akarnád erősíteni magadban a reményt, a bizalmat Irántam! Csak újjászüle-
tett lehet az, aki úgy akar ragaszkodni Hozzám, mint te!

Megáldalak a HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3307.
Kérdező: MEGTAPASZTALÁS UTÁN VÁGYOM

1. Szeretném Jézust megtapasztalni!
2. Újjászületett vagyok? Csak hibáimat látom!
3. Csak benső békével lehet szeretni tanítani?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Különbséget  kell  tenned  a  földi  megtapasztalás  és  az  égi  meg-

tapasztalás között.
Az égi megtapasztalás a Földön képtelenség! Engem, Jézust,  színről 

színre látásban csak azok tapasztalhatnak meg, akik már átlépték a földi élet 
dimenzióit.

Amit ti itt a Földön égi megtapasztalásnak neveztek, az olyan istenél-
mény, amely alapul szolgál bizonyos tanúságtevésre. Tehát a földi élet utáni 
élet valóságáról ad benső bizonyosságot. 

Az ilyen megtapasztalások forrása az, hogy Én, Jézus, már földi élete-
tekben is  tudok adni  némi  ízelítőt  szeretetemből.  Tehát  Én, Jézus,  tudlak 
benneteket több-kevesebb intenzitással közvetlenül is szeretni. Ez az intenzi-
tás attól függ, hogy mennyire vagytok érettek a színről színre látásra. 

Minél érettebbek vagytok lelkileg, annál kevésbé van szükségetek az 
ilyen élményekre. Igen, mert örök boldogságotok nem az Én szeretetemtől 
függ, hanem attól, hogy ti mennyire tartjátok fontosabbnak adományaimnál 
az Én valóságomat, melyet a földön HITBEN kell elfogadnotok. Az üdvö-
zül, aki hisz, és nem az, akinek istenélményei vannak! Aki valóban hisz, az 
minden nélkülözőben képes Rám ismerni! Igen. Rászoruló módon mindenki-
ben benne élek!

2. Te újjászületett vagy, s ez nem azt jelenti, hogy most már mindig ér-
zelmi jólétben lubickolsz! Éppen ellenkezőleg! Egy újjászületett embernek 
nagyon is meg kell tapasztalnia azt, hogy a földi élet nem mennyei élet! 

Csak az, aki igazolja hűségét Irántam akkor is, amikor tépik, marják, 
támadják  különböző  kísértő,  lehangoló  gondolatok,  csak az,  aki  hálát  tud 
adni nemcsak akkor, amikor „érzi”, hogy szeretem, hanem és főleg akkor, 
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amikor ezt HINNIE kell, csak az ilyen lélek lehet felkészült a színről színre 
látásra, az égi megtapasztalásra.

Ne hiányosságaiddal foglalkozz, hanem azzal a feladattal, ami naponta 
előtted áll, és várja, hogy megvalósítsd Velem és Értem, bármilyen egyszerű 
is (akár egy mosogatás, akár egy bevásárlás, akár egy egyszerű meghallgatá-
sa, ráfigyelése a másikra, stb.).

3. Ki kell tisztáznod magadban azt, hogy mit értesz te és mit értek Én, 
Jézus, a benső békén.

Én, Jézus, nem a temetők békéjét hoztam el közétek, hanem azt a bé-
két, amely a különbözőségek dinamikus harmóniáját hordozza. Tehát azt a 
békét, amely szinte mindig egy benső nyugtalansággal, bizonyos önmagaddal 
szembeni  békétlenséggel jár  együtt.  De ennek a  békétlenségnek feltétlenül 
határt szab a Belém vetett HIT és BIZALOM!

Adj hátát olyankor, amikor lelki szárazságot élsz át, mert ilyenkor va-
gyok legközelebb hozzád!

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

3308.
Kérdező: MI ÁLTAL JUTOK KÖZELEBB HOZZÁD?

1. Nehezen boldogulok a földi létben.
2. Vezethet-e Hozzád testi, érzéki kapcsolat?
3. Furcsa útról álmodtam.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindaddig, amíg valakiben él a felismerés, hogy minden, ami a földi 

léthez tartozik, ESZKÖZ, addig birtokában van annak a benső szabadságnak, 
amely képes bárkit gondtalanná tenni. Igen, mert kivétel nélkül minden esz-
köz csak annyit igényel, hogy a lehetőségekhez képest vegyék használatba. 
Mindent csak arra kell használni, amire való! Aki másra vagy többre akarja 
használni, az nem az ESZKÖZ miatt van gondban, hanem amiatt, mert gon-
dolatait nem használja megfelelően.

Sem égen, sem Földön senki nem boldogulhat másképpen, csak úgy, 
ha vállalja azt, hogy helyesen gondolkodjék. Vagyis, ha meg tudja fogalmaz-
ni magának azt, hogy számára miért jó az, ami van, és miért jó az, ami nincs! 

2. Nem vezethet  Hozzám, Jézushoz,  érzéki kapcsolat.  Nem vezethet 
Hozzám a kéjvágy. Csak azt lehet mondani, hogy ennek ellenére is el lehet 
jutni Hozzám. Tehát lehet olyan, hogy valaki éppen az érzéki vágyak kiélése 
kapcsán döbben rá, mennyire nem ez az, ami boldogíthatná!
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3. Valóban, mint magad is írtad leveledben, saját életutadat láthattad 
meg álomképekben. Bármennyire is problematikusnak élted meg, a vége cso-
dálatos volt, s ez kell hogy állapottá tegye benned a REMÉNYT!

               Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!”
*******************************************************

3309.
Kérdező: A KÖRÜLMÉNYEIMMEL VANNAK GONDJAIM

1. Rokonomnak  és nekem egészségügyi problémáink vannak.
2. Örökség ügyben fordulok Hozzád.
3. Megfelelő társaságot szeretnék találni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt mondanom sem kell, hogy megértem gondjaitokat. Azt viszont 

feltétlenül el kell mondanom, hogy nem egészen úgy van, ahogy írod, hogy 
t.i. elég, ha Én, Jézus, csak ujjam hegyével megérintelek benneteket, és akkor 
már minden baj meg is szűnik. Nem így van. Ha így lenne, akkor valóban 
Én, Jézus, lennék a világ egyik leggonoszabb lénye, ha nem tenném ezt meg 
mindenkivel!

Nekem, a te Jézusodnak, két szempontot kell állandóan szem előtt tar-
tanom. Az egyik a te és a rokonod szabad döntése, amelyet még születésetek 
előtt hoztatok, hogy előző életeitek helytelen döntéseinek következményeit 
vállaljátok. Bizony, voltak olyan emberek, akik miattatok voltak kénytelenek 
vállalni  olyan  egészségügyi  problémákat,  amelyeket  jelenleg  nektek  kell 
most vállalnotok, mert a szeretetnek igazságban kell megnyilvánulni.

A karmikus testi-lelki problémák csak akkor csökkennek, sőt akár meg 
is szűnnek, ha komolyan felvállalja az, aki ezekkel született a Földre, illetve 
akiket ezek a problémák érintenek. Gondolok most a hozzátartozókra.

A másik szempont, amely Engem feltétlenül meghatároz, az az, hogy 
fel kell  mérnem, kéréseitek  teljesítése előnyt jelent-e örök boldogságotok 
szempontjából. 

Legtöbb ember előtt nem világos teljesen az, hogy a nagyobb egészség 
nagyobb felelősséggel is jár. Komoly elmélyülésre van sok embernek szüksé-
ge ahhoz, hogy felismerje e gondolat igazságtartalmát: az egészség nem jobb, 
mint a betegség, a betegség nem rosszabb, mint az egészség. Csak az az em-
ber  jut  helyes  felismerésre,  aki  megérti,  hogy mindent  az  örökkévalóság 
szemüvegén át kell szemlélni, mert egyedül ez a szemüveg az, ami nem tor-
zít.
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2. Örökségi ügyben már kétezer évvel ezelőtt is jöttek Hozzám, s amit 
akkor mondtam, most is ez a válaszom: Lukács 12;13-14.

Nem azt mondom, hogy ne tégy meg mindent, amit jónak látsz ebben 
az ügyben, de azt igenis mondom, hogy szíved békéjét nem jó helyen kere-
sed, ha örökséged megszerzésével kapcsolod össze. 

Én, Jézus, a Lukács 11;13-ban arra tettem a hangsúlyt, hogy bár Isten-
hez mindenféle ügyben lehet fordulni, de csak az éri meg az áhítatos és állha-
tatos imádságot, ami Istenhez is, hozzátok is igazán méltó, mert örök és bol-
dogító.

3. Ahol ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, ott vagyok közöt-
tetek. Gyertek hát össze ketten-hárman így, és máris kész a megfelelő társa-
ság. Én, Jézus, nem tudok ilyen társaságot teremteni, csak meglátogatni! De 
ezt szentül megígérem!

Megáldalak az ÉLŐ HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3310.
Kérdező: MI A TEENDŐM?

1. Milyennek látsz engem, Uram?
2. Mi az, amin változtatnom kell?
3. Miért nem válaszol valaki arra, amit én oly fontosnak tartok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kétféle megközelítésben válaszolok kérdésedre. Az egyik Tőlem in-

dul ki, a másik tőled.
Én, Jézus, öröktől fogva olyannak látlak téged, akiért érdemes volt le-

jönnöm a Földre, vállalva minden szenvedést azért, hogy egykor megtapasz-
talhassam viszontszeretésedet. Az Én, a te Jézusod irántad való szeretete erre 
vágyik! Öröktől fogva így vágylak, így látlak.

A tőled kiinduló megközelítésről pedig azt kell mondanom, hogy a reg-
geli és esti imáid pontosan arra valók, hogy tisztában légy azzal, hogyan, mi-
lyennek  látlak Én téged.

2. Ha komolyan veszed lelkiismeretvizsgálataidat,  akkor látni  fogod, 
hogy szinte mindenben másképpen kell gondolkodnod, mint eddig. Látnod 
kell, hogy az Általam, Velem és Bennem történő életmegnyerés feltétlen fel-
tétele annak az életnek az elvesztése, amelyet az önzés és a felelősségáthárí-
tás igyekszik életben tartani.

3. Tudnod kellene, hogy Én, Jézus, senkit és soha nem adok ki senki-
nek, még médiumomnak sem! Ha tehát tudni akarod, hogy miért nem vála-
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szol a szerinted fontos kérdésedre az, akitől várod a választ, akkor ezt kér-
dezd meg tőle. A felelősségvállaláshoz, át nem hárításhoz ez is hozzátarto-
zik.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

3311.
Kérdező: A HANG ÚTMUTATÁSÁT KÉRJÜK!

Egy jó szándékú Kör kéri a HANG további útmutatását.
HANG: "Testvéreim!

Amíg kereső emberek maradtok, addig mindig találni is fogtok olyan 
kincseket, amelyek táplálnak, erősítenek, és felvilágosítanak benneteket ab-
ban az irányban, amelyben a különbözőségek dinamikus harmóniáját, tehát 
az égi békét a Földön megvalósítani és megőrizni is képesek vagytok. Mert a 
SZÍVBÉKÉNÉL fontosabb nincs sem égen, sem Földön!

SZÍVBÉKE! Ez nem létrehozza az Én, a ti Jézusotok jelenlétét - mert 
Én mindig és mindenkiben jelen vagyok bizonyos szinten és bizonyos mó-
don  -,  és   ti  ennek  tudatosítása  által:  rugalmasságotok,  gondolkod-
ás-átalakítást vállalásotok és a helyes alázatotok révén testet öltök általatok a 
világban. 

Tehát a SZÍVBÉKE által kifelé is megjelenülök abban a világban, ame-
lyet - ti joggal -  siralomvölgynek hívtok. Így tudom általatok szebbé tenni a 
Földet!

Abban segítsétek egymást, hogy SZÍVBÉKÉTEK erősödjék. Ez nem 
komplikált dolog, mert csak azt kell megtennie mindenkinek, amit meg kell 
tennie. Csak azt kell megtennie, amire képességei és lehetőségei alapján ké-
pes. Valójában nem is az a lényeg, hogy ki mit tesz, hanem az, hogy amit 
tesz, azt miért teszi. Tehát a CÉL a fontos. A CÉL mindig automatikusan tö-
kéletesíti a célba törekvőt! Ezért mindig ez a legfontosabb. 

Ne csak egyszer egy nap, reggel, de napközben is többször mondjátok 
ki, jelentsétek ki magatoknak:VELED és ÉRTED, URAM!

Tehát  a  SZÁNDÉK=Veled  és  CÉL=Érted!  E  kijelentéssel  mindent 
megtetteket önmagatokért és egymásért!

Megáldalak benneteket azzal a SZÍVBÉKÉVEL, amely az Én, a ti Jé-
zusotok jelenlétének tudatos vállalása!"

*******************************************************
3312.
Kérdező: MEG KELL KERESZTELKEDNEM?
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1. Megkereszteletlenül is szeretsz engem?
2. Érdemes-e férjem miatt emészteni magamat?
3. Minden áron vállalni akarom a Hozzád vezető utat, Jézusom!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, mindenkit szeretek. Függetlenül attól, hogy megkeresztel-

ték vagy sem. Engem viszont csak az szeret, aki kívánságaimat igyekszik tel-
jesíteni úgy, ahogy erre képes. Nekem, Jézusnak pedig, mint tudod, van egy 
olyan kijelentésem, hogy az, aki hisz Bennem és megkeresztelkedik, üdvö-
zül! Aki nem hisz, az elkárhozik. 

A kárhozat  kikerülésének feltétlen  feltétele  az,  hogy higgyetek Ben-
nem. Aki még nem hallott Rólam, az bizonyos értelemben tudatlanul is hisz 
Bennem, ha azt teszi, amit a természete, szíve diktál, mert Én, Jézus, csak azt 
tanítottam és éltem elétek, ami az emberi természethez lényegileg hozzátar-
tozik.

Bár új parancsnak mondottam az Általam elmondott és megélt szere-
tet-parancsot, de ezt inkább mondhattam volna elfelejtett parancsnak is. Ez 
az elfelejtett szeretetparancs csak azokat kötelezi, akik tudnak róla. Aki nem 
tud erről, azt a jó szándéka mellett menti a tudatlansága, tehát így üdvözül-
het. Az ilyenekről mondjátok, hogy vágykeresztségben élnek. Ez tartalmában 
semmivel sem kisebb, mint a vér- vagy a vízkeresztség.

A vízkeresztség szertartása nem tartozik az emberi természet lényegé-
hez. Ezért ez nem is lehet az üdvösség feltétlen feltétele. Ha nem tartozol Is-
ten választott népéhez, és tudod, hogy külső jele is kell legyen a Hozzám tar-
tozásnak, akkor meg kell keresztelkedned, ha üdvözülni akarsz. Nem magá-
ért a szertartásért, hisz' a választott nép fiai ma is más szertartással, külső jel-
lel kapcsolják magukat Istenhez, s az apostolaim sem a keresztség szertartása 
által kapcsolódtak Hozzám, hanem a külső jel (körülmetélés) vállalása mel-
lett tanításom elfogadása, tehát szeretetük révén. 

Csak az szeret Engem, aki teljesíti kívánságomat. Nekem pedig egyér-
telmű kívánságom az, hogy külső jele is legyen a belső tartalomnak, vagyis 
annak, hogy valaki hisz Bennem.  

2. Feltétlenül érdemes férjed miatt emészteni magadat. Meggyőződé-
sem, hogy Nekem, a te Jézusodnak is érdemes volt emésztenem Magamat ér-
ted!

3. Ha valóban komolyan mondod, hogy mindent meg akarsz tenni Ér-
tem, akkor kell hogy ebben a „mindenben” benne legyenek azon szertartások 
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vállalásai is, amelyek külsőleg jelzik azt, ami általuk megvalósul, tehát a Ve-
lem, Jézussal, történő valódi találkozás egy speciális cél érdekében.

            Nagyon szeretlek, és nagyon bízom benned!
               Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!

******************************************************
3313.
Kérdező: SZERETNÉK JÉZUSNAK ÖRÖMET OKOZNI!

Mennyire leli örömét bennem Jézus?
HANG: "Drága Gyermekem!

A te örömöd Irántam visszhangja az Én irántad való örömömnek. Ép-
pen ezért, az Én, a te Jézusod öröme nem növelhető, csupán ennek vissz-
hangja növelhető általad benned. Én, Jézus,  nem, de te igenis képes vagy 
szeretetben fejlődni. Ahogy fejlődsz, úgy egyre tisztultabb, kiteljesedőbb lesz 
benned az Én, a te Jézusod végtelen szeretete irántad.

Minden Tőlem benned visszhangzó szeretet alapja a másokra figyelé-
sed. Ennek lesz természetszerűleg gyümölcse az a szolgáló szeretet, amely az 
Én művem abban, akiben állapotszerűvé vált a másokra figyelő szeretet.

Akiben Én, Jézus, élhetek, abban olyan leleményes szeretet él, amely 
mindig építi, buzdítja, vigasztalja azokat, akiket elérhet.

Esténként kérdezd meg magadtól, hogy ki örült az elmúlt napon neked. 
Igen, mert Én, Jézus, örömforrása vagyok a világnak, és általatok meríthet-
nek mások ebből az Örömforrásból. Nem kábító, hanem boldogító örömfor-
rás vagyok számotokra!

Nélkülem kábulatba menekülnek az emberek. Velem képesek ráérezni 
arra a szívbékére, amely nélkül nem is lehet igazán ember az ember! Tudj te-
hát Nekem örülni, hogy mások tudjanak Miattam neked örülni!

                Megáldalak a BENSŐ DERŰ LELKÉVEL!" 
******************************************************

3314.
Kérdező: HELYETTE ÉS ÉRTE. MIT JELENTENEK E SZAVAK?

1. Temetkezésről kérdezem a HANG-ot.
2. Honnan tudom, hogy helyette vagy érte teszek valamit.
3. Megjavíthatom kapcsolatomat azzal, aki nem akarja?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Teljesen mindegy, hogy mi történik az embernek azzal a mulandó 

részével, amelyet testnek neveztek, amikor ő már átlépte a földi élet határát.
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Csak olyan temetkezésektől óvakodjatok, amelyek Isten elleni tanúság-
tevésnek minősülnek. Aki tehát nyilvánosság előtt kijelenti, hogy ő halottai 
temetésével hitetlenségét akarja tanúsítani, vagy végrendeletben meghagyja, 
hogy őt ateistaként temessék el, az saját magának gonosz ellensége, bárhogy 
temetik is el a hulláját! 

2. Akkor teszel valaki helyett valamit, ha ő is megtehetné, de önzésből 
nem teszi, tudván vagy nem tudván, hogy te úgyis megteszed helyett. Akkor 
teszel  érte valamit, ha olyasmiben segíted, amiben segítségre szorul, és jól 
esik neki e segítség.

Nincs tehát ebben semmi komplikáltság! Az egész nagyon egyszerű!
3. Te csak Istennel való kapcsolatodat javíthatod meg! A többi vagy 

ennek természetes következménye, vagy nem tartozik rád!
Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3315.
Kérdező: LEHETEK-E ÁLLANDÓ GYÓGYÍTÓ?

Gyógyíthatok-e, és meddig?
HANG: "Kedves Barátom!

1.  Mivel  minden  ember  hord  magában gyógyító  képességet,  ezért  - 
amint már többször kifejtettem előttetek - vannak olyan gyógyítók, akik in-
gyen, karizmaként kapták meg Istentől ezt az adományt, és vannak olyanok, 
akik különböző eszközök, módszerek, tanulmányok által szerezték meg, fej-
lesztették ezt ki magunkban.

Akik ezt ingyen kapták, azok ezt nyugodt lelkiismerettel csak ingyen 
használhatják. Az ilyen Istentől kapott adományt Isten soha nem veszi visz-
sza. 

Azok, akik nem karizmaként használják gyógyító képességüket, azon 
elv alapján, hogy „méltó a munkás a maga bérére”, honoráriumot is elfogad-
hatnak munkájukért. Az ilyenek gyógyító képessége idővel erősödhet, növe-
kedhet, gyengülhet, csökkenhet, sőt meg is szűnhet. Ami isteni, az olyan, ami 
emberi, az ilyen!

 2. A teremtett világ „csodáival” kapcsolatban csak annyit közölhetek 
veled, hogy minden szépnek, jónak, igaznak, minden rendnek, éltető, életben 
tartó törvénynek forrása a Teremtő! De a Teremtő teremtményeit is beleveszi 
– „társként” - teremtő munkájába. 

A szellemvilág a Teremtő közvetlen teremtése. A többi, bizonyos érte-
lemben, közvetett teremtése a Teremtőnek.
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              Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3316.
Kérdező: VALAKI ROSSZAT AKAR NEKEM

Ki akart rávenni arra, hogy öngyilkos legyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Mindenki olyan mértékben erkölcsi lény, amilyen mértékben öntudatá-
nál van.

Bizony vannak ártó erők, amelyek életellenes lépésekre próbálják rá-
venni azokat, akiket csak lehet. De vannak jó angyalok, akik feladatuknak ér-
zik azt, hogy segítsék azokat, akik - értelmük és akaratuk hiányában - látszat-
ra úgy tűnnek, hogy kiszolgáltatottá váltak az ártó erőknek. Ezek az angyalok 
jól látják, hogy mikor kell segíteniük, és meg is teszik ezt.

Nem mindig van szükség arra, hogy a jó angyalok akadályozzák a földi 
élet elmúlását. Csak olyankor kell ezt tenniük, amikor látják, hogy valakinek 
még feladata van a Földön, és az ártó szellemek éppen azt akarják megakadá-
lyozni, hogy e feladatát elvégezhesse.

Számodra most ne az legyen a fontos, hogy ki akart téged öngyilkos-
ságra rávenni, hanem az, hogy miért nem valósíthattad ezt meg. Tehát azt 
kell látnod, hogy van még feladatod, s ezt a feladatot még el kell végezned 
saját benső békéd, boldogságod érdekében.

Mindenképpen feladatnak kell tekintened azt, hogy egyértelműbb légy 
Velem, Jézussal. Erősítened kell magadban a Hozzám tartozás fontosságát. 
Ehhez az kell, hogy naponta többször is gondolj Rám. De nemcsak úgy, hogy 
Én, Jézus, vagyok, hanem úgy, hogy veled és érted vagyok! Tehát tevékeny 
szeretet vagyok körülötted, és tevékeny szeretet vagyok benned!

Idegileg kell hogy erősödj, s ezt azáltal éred el, ha az Én benned élé-
semre teszed a hangsúlyt. Tehát arra, hogy Én, Jézus, soha nem hagylak ma-
gadra! Nem kell azon sem töprengened, hogy mi a feladatod kifelé, mert ez 
szinte automatikusan adja magát annak, akiben az Én, a te Jézusod szeretete 
él!

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

3317.
Kérdező: KELLÜNK VAGY NEM KELLÜNK ISTENNEK?

1. Miért teremtett Isten bennünket, ha nincs szüksége ránk?
2. Hol tartok a gondolkodás-átalakításban?
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3. Miért vállalják a leszületést az abortuszban meghalók?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Isten valóban végtelen szeretet, és amikor Önmagára teremtett ben-
neteket, akkor ezt azért tette, mert boldogságát akarja megosztani szellemi 
teremtményeivel, és meg is osztja ezt.

Ti,  akik megszülettetek itt  a Földön, azért  vállaltátok ezt,  mert  még 
születésetek előtt nem úgy akartatok isteniek lenni, ahogy Ő elgondolta róla-
tok, s emiatt lehetővé tette számotokra azt, hogy legalább emberiek legyetek! 
Aki ezt sem akarja, az az elkárhozottak szenvedésének kegyetlen gyötrődése 
által, amelyet fel kell vállalnia, fogja belátni, hogy aki embernek született, az 
ne akarjon embertelen lenni. Tehát be kell látnia, hogy jobb szeretni az ellen-
séget, mint ellenségévé válni bárkinek is. Ha ezt megtanulja, akkor újjászüle-
tik, és így istenivé válik, tehát már nem kell újraszületnie. Előbb-utóbb min-
den szellemi lény eljut erre a felismerésre!

2. A gondolkodás-átalakítás bár folyamat, de nem fokozat, hanem vál-
lalás kérdése. Ha vállaltad ezt, akkor a bölcsességgel átitatott szereteted fej-
lődése mindenkor együtt jár a gondolkodásod átalakításával és fordítva. Ez 
azt jelenti, hogy a látás és a szeretés fejlődése soha nem fog véget érni! Ezért 
pillanatnyi foka meg nem határozható!

3. Az abortusz áldozatai szüleik miatt, akik nem vállalják őket, vállal-
ják ezt az áldozatot. Aki abortusznak vetette alá magát, azt végigkíséri egész 
földi életén egy olyan lelki fájdalom, amelyet ha nem old fel az újjászületés-
sel, tehát egy mély, benső megtéréssel, akkor halála után e tapasztalat emlé-
kével fog majd újra születni, tehát olyan földi sorsot fog vállalni, amely na-
gyobb szenvedések által fel fogja nyitni a szemét az igazi élet szeretetére.

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

3318.
Kérdező: ÉLETIDEGEN VAGYOK?

1. Többet kellene foglalkoznom a külvilággal?
2. Szenvedem a „magányt”.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha valakinek benső igénye az, hogy a külvilággal foglalkozzék, ak-

kor érdemes elgondolkodni ezen. Igen, mert Isten adhat olyan szerepet vala-
kinek, hogy különböző művészetekkel, tudományokkal és egyéb olyan ese-
ményekkel,  valóságokkal  foglalkozzék,  amelyek hatására  tisztultabb  képet 
kaphatnak az emberek az örök értékekről.
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De a világgal, annak eseményeivel azért foglalkozni, hogy jobban tud-
jon valaki ehhez alkalmazkodni, hát ez ördögi próbálkozás, ördögi kísértés! 
Belülről kifelé, IGEN! Kívülről befelé, NEM! 

Isten gyermekeinek nem feladata az, hogy a világhoz alkalmazkodja-
nak, hanem az, hogy a világban élő még meg nem tért embereknek lehetősé-
get adjanak arra, hogy ők alkalmazkodjanak Isten gyermekeihez!

Nem arról van szó, hogy nem szabad két úrnak szolgálni, hanem arról, 
hogy nem lehet két úrnak szolgálni!

A bölcs ember mindent az örökkévalósághoz mér! „Mi ez az örökkéva-
lósághoz képest?” Erre kell megadnod mindig a választ, és nem arra kell ke-
resned valamiféle magatartásformát, hogy a világ fiai helyeslését elnyerjed!

2. Kétségtelen, hogy a magányt fel kell tudnod oldani, ha benső béké-
ben akarsz lenni Velem, a te Jézusoddal. A magány és az egyedüllét nemcsak 
szavakban különböznek egymástól. Mindenkinek törekednie kell arra, hogy 
az egyedüllétében se legyen soha magányos! Vagy még helyesebben, magá-
nyában se legyen soha egyedül.

A  börtönökben  gyakran  előfordult,  hogy a  magánzárka  lakója  nem 
szenvedett a magánytól, mert szíve-lelke tele volt Velem és az egész Menny-
országgal. És vannak nagy társadalmi életet élők, akiket szinte az öngyilkos-
ságba tud hajtani a magány érzése.

Ha az egyedüllétben Velem élő kapcsolatot tudsz teremteni, akkor fel-
tétlenül meg fogod tudni teremteni, találni -  rajtad kívül is - azokat az embe-
ri kapcsolatokat, amelyek oldják magányodat. Ezt tehát nem Nekem, a te Jé-
zusodnak kell rajtad kívül létrehozni, hanem kettőnk benső, élő kapcsolatá-
nak ez természetes következménye kell hogy legyen! Ezt is jelenti az, hogy 
Isten az övéi számára a körülményeknek is az Istene!

Bárki legyen az, aki az egészséges baráti kapcsolat ellen akar dolgozni 
a te földi életedben, Én, Jézus, aki legyőztem a világot, pontosan e győzel-
memmel biztosítottam a te számodra is, hogy megmenekülj a magányosság 
lehúzó erejétől. A benned élésem által lehetővé teszem azt, hogy külsőleg is 
tudj megfelelő baráti szálakat szőni. De ezeknek mindig belülről kell elindul-
niuk kifelé!

                   Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3319.
Kérdező: PERES ÜGYEIM VANNAK

1. Tárgyalások sorozata által folyik az ügyem. Mi lesz ebből?
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 2. Szeretném, ha anyám nem lenne fekvő beteg!
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Peres ügyeitek éppen azért peres ügyek, mert nem Elém, Jézus elé, 
hoztátok, hanem emberi mérlegelések alapján akartok úgy járni, ahogy sze-
retnétek.

Én, Jézus,  csak olyan ügyekben érzem Magamat illetékesnek,  amely 
ügyben valaki Rám bízta magát, s nem törődik tovább azzal, hogy a Rám bí-
zott ügynek milyen lesz a kimenetele. Éppen azért bízta Rám, hogy ne kell-
jen ezzel törődnie.

Az teljes képtelenség, hogy Én, Jézus, bármiféle bírósági ügyben dön-
tőbíró lehetnék!

Ha komolyan elhiszed, hogy benned élek, és szeretlek, akkor tudnod 
kell, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik, tehát akármi is lesz, az 
mindenképpen  a  javadat  fogja  szolgálni  mindaddig,  amíg  te  istenszerető 
akarsz maradni.

Mivel a földi élet nemcsak nem Mennyország, de nem is lesz az soha, 
ezért  arra kellene törekednetek, hogy ne rajtatok kívül keressétek szívetek 
békéjét, hanem magatokban, azáltal, hogy örök értékekkel foglaljátok el ma-
gatokat és nem mulandó értékekkel.

Nagyon világosan és érthetően mondtam, hogy „gyertek Hozzám - a ti 
Jézustokhoz - mindannyian, akik elfáradtatok, és az élet terhét hordozzátok, 
és Én, Jézus, megenyhítelek titeket. Vegyétek magatokra az Én igámat, tehát 
a szolgáló szeretet igáját, és tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos 
szívű,  és  nyugalmat  találtok  Nálam.  Én,  Jézus,  békét  adok  nektek.  Nem 
amint a világ adja, adom Én ezt nektek.” E gondolatokat immár kétezer évvel 
ezelőtt elmondtam, s ma is ezekhez tartom Magam! Higgyetek Bennem!

2. Édesanyáddal kapcsolatban akkor imádkozol jól, ha azt kéred szá-
mára, hogy úgy tudjon élni,  halni,  ahogy az az ő lelkének javát szolgálja. 
Legtöbb embernek éppen az jelent kegyelmet, hogy betegségével kénytelen 
ágynak dőlni, s olyankor nem is csinálhat egyebet, mint azt, hogy imádkozva 
Velem tölti az időt.

Senki nem szeret téged úgy, mint Én, Jézus! Bízzál jobban Bennem! 
Hidd el, hogy nem külső események által találod meg szíved békéjét, hanem 
azáltal, hogy megbocsátasz mindenkinek, és így méltán bízhatsz abban, te is 
bocsánatot nyersz Istentől!

                   Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
******************************************************
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3320.
Kérdező: MINDEN LEHANGOL

1. Depressziós vagyok.
2. Hallgathatok-e álmaimra?
3. Hogyan találhatom meg a boldogságomat?

HANG: "Kedves Barátom!
Öt éve már, hogy diktálom a HANG-könyvek gondolatait médiumom-

nak. Már évek óta csak három kérdés köré próbálom betájolni válaszaimat. 
Eddig már több mint tizenötezer kérdésre adtam választ  annak érdekében, 
hogy különböző alkatok, személyek, különböző helyzetek, különböző hatá-
sok hogyan kezelhetők úgy, hogy minden istenszerető ember számára vilá-
gossá váljék az az ÚT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magam, s amelyet, 
ha valaki megtalál, akkor azon járva azt a boldog életet találja meg, amelyre 
öröktől fogva megálmodta őt a Teremtő!

1. Tudnod kell, hogy minden istengyermek tévedésben van, tehát te is, 
amikor  depressziósnak éled  meg életed.  Azért  vagy tévedésben,  mert  de-
pressziós istengyermek, ez önellentmondás. A boldog Istennek boldogtalan 
gyermekei nem lehetnek, csak boldog gyermekei, mivel Isten boldogító mó-
don tud csak gyermekeiben élni.

Ha te boldogtalannak éled meg magadat, akkor kétségtelen, hogy baj 
van a hiteddel. Nem hiszed el teljes lényeddel, hogy Én, Jézus, benned élek. 
Tehát azt éled, hogy nem élek benned, és ez egyszerűen nem igaz! Tehát té-
vedésben vagy. 

E tévedésből Én, Jézus, ki tudlak hozni. Hogyan? Úgy, hogy be kell 
szuggerálnod magadba azt az igazságot, hogy benned élek! Téged sem szaba-
díthat meg más, csak az IGAZSÁG (János 8;32)! Ez azt jelenti,  hogy egy 
egészséges „agymosást” kell végezned magadon.

Reggel azzal kezdd a napodat, hogy legalább harmincszor  elmondod 
magadnak: „Bennem van a Mennyország! Bennem él Jézus! Boldogító mó-
don van bennem az Isten!” És így is fejezd be a napodat! Ha pár nap alatt 
nem érzel változást, akkor mondd el ötvenszer ezeket az IGAZSÁGOKAT! 
E mondatokkal először az ég angyalainak okozol örömet, s majd önmagad is 
átitatódsz  egy olyan benső bizonyossággal,  békével,  amelyet  a  világ soha 
meg nem adhat, de el sem vehet tőled.

2. Álmaid szimbólumrendszere szeretne veled olyasmit közölni,  ami 
feltétlenül Hozzám, az égi Békéhez, akar közelebb hozni téged. De a döntő 
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az, hogy öntudatosan éld meg benső békédet. Te ébrenlétben vagy erkölcsi 
lény, és nem álmodban!

3. Ha a boldogság alatt azt érted, hogy jól érezd magad, akkor nem ér-
tek veled egyet. Legtöbb berúgott ember is azért iszik annyit, hogy jól érezze 
magát. S ezt akkor éri el, ha nem gondolkodik normálisan. A te Jézusod sze-
rint boldogságnak csak azt lehet mondani, ami a normális gondolkodás mér-
legén is megállja a helyét. Ez pedig csak IGAZSÁG lehet. Tévedés soha! 

Igazad van, ha boldogság alatt a JÓ birtoklását érted. Az olyan JÓNAK 
a birtoklását, amelyet nem kell féltened, hogy el fogsz veszíteni. Olyan JÓ-
NAK a birtoklását, amelyet a halál sem tud megsemmisíteni. Tehát ez olyan, 
amit magaddal viszel az örökkévalóságba. Ilyen JÓ pedig csak egy van! A 
SZERETET, a magad és mások irányában is történő jót akarás. Ez az IGAZ-
SÁG!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az IGAZSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3321.
Kérdező: KÜLÖNBÖZŐ SUGÁRZÁSOKRÓL

1. Vannak földalatti ártó sugárzások?
2. Betegségemről kérdezem a HANG-ot.
3. Bízhatom-e gyógyítómban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Vannak ártó sugárzások föld alatt,  föld felett  egyaránt. Azt,  hogy 

vannak-e ilyen földből jövő ártó sugárzások az ágyad alatt is, ne Tőlem, Jé-
zustól, kérdezd meg.

2. Betegségeddel kapcsolatban ugyanazt kell mondanom, amit az előző 
válaszomban mondtam.

Nagyon kérlek, foglalkozz jobban Velem, Jézussal, s akkor meg fogod 
érteni, hogy Én, Jézus, nem a rajtad kívüli dogok ismertetésére, és nem a tes-
ti állapototok diagnosztizálására jöttem közétek, hanem azért, hogy a Velem 
átélt  kapcsolatban megtaláljátok  szívetek békéjét,  tehát azt  a boldogságot, 
amely csak Általam, Velem és Bennem található meg.

3. Senkiben ne bízz vakon! Ilyen bizalmat még az Isten sem kíván tő-
led! Ő, miután sokszor és sokféleképpen igazolta már, hogy érdemes Benne 
bízni,  kíván bizalmat tőletek! 

Minden teremtmény csak annyi bizalmat kívánhat magának, amennyit 
kiérdemelt. Mindenki annyi bizalmat érdemel, amennyit értékeiből már bizo-
nyított!
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Minden  emberre  áll  e  kérésem felétek:  Óvakodjatok  az  emberektől 
(Máté 24,4 és Lukács 21,8)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3322.
Kérdező: SZERETNÉM LÁTNI A JÖVŐT!

1. Négy témában jósolj nekem, Uram!
2. Hogyan tudnék segíteni gyermekemen?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, nem azért jöttem közétek, hogy külön-külön jósoljak nek-

tek a jövőtöket illetően. Én azért jöttem, hogy elmondjam és életemmel alá-
húzzam azt, amit nektek itt és most tennetek kell azért, hogy Én, Jézus, a szí-
vetek lakója tudjak lenni. Mert ez a lényeg!

A jelenedet nem azáltal szenteled meg, ha megtudod Tőlem, kilakoltat-
ható-e házadból az, aki engedélyed nélkül foglalta azt el, vagy bíróság nélkül 
rendezhető-e a telked. Azt sem Tőlem kell megtudnod, hogy el tudod-e adni 
házadat vagy sem. Azt sem, hogy ki tudod-e fizetni adósságodat vagy sem. 

Az ilyen és ehhez hasonló kérdések megválaszolására ne Hozzám for-
dulj! Egészen biztos, hogy benső békéje mindenkinek azon fordul, hogy Ve-
lem, Jézussal, milyen a kapcsolata!

A  hitből  élés  nem  üres  szavakból  áll,  hanem egy olyan  életforma, 
amely átéli az Én békémet, vagyis a te Jézusod boldogító jelenlétét!

Te úgy gondolod, hogy már-már összeroppansz. Úgy gondolod, hogy 
erődön fölüli terhet engedtem rád. Ez csak akkor lehet igaz, ha ugyanakkor 
nem növeltem volna az erődet is! Az Én erőm, a te erőd is! Ha használni 
akarod, akkor megtapasztalod. De az soha nem fog bekövetkezni, hogy Én, 
Jézus, helyetted tegyem meg azt, amit csak veled tehetek meg. 

Az Én szeretetem irántatok lehet felhasználható, de nem lehet kihasz-
nálható. Nem is volna igazi szeretet szívemben irántatok, ha megtenném he-
lyettetek azt, amit nektek kell megtennetek. De akkor sem, ha nem tennék 
meg mindent értetek és veletek.

Tudnod kell, hogy Isten plusz egy fő mindig abszolút többség. Tudnod 
kell,  hogy Én,  Jézus,  legyőztem a  világot!  Ha tehát  te  elfogadsz  Engem 
Uradnak,  Megszabadítódnak,  akkor a Győztes  oldalán  állsz!  Tudnod kell, 
hogy az istenszeretőnek minden a javára válik,  s az Istent nem szeretővel 
szemben az Isten tehetetlen.
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Aki a körülményeitől gondolja függővé tenni boldogságát, benső béké-
jét, az bálványimádó. Aki körülményeitől függetlenül engedi, hogy Én, Jé-
zus, szeressek benne, az belülről éli át, hogy ő Mennyországot hordoz szívé-
ben még akkor is, ha ezt mostoha körülmények között kell megélnie!

2. Gyermekedet sem tudod boldoggá tenni, ha ő nem Nálam akarja ezt 
megtalálni. Mint ahogy Én, Jézus, téged sem tudlak boldoggá tenni, ha nem 
Nálam akarod megtalálni szíved nyugalmát. Segíteni csak akkor tudsz rajta, 
ha kinyílik feléd, és majd ezt ő kéri tőled. Senki nem nyithatja ki másnak a 
szívét belülről, csak ő maga. Emberi szívet kívülről csak betörni lehet. De 
akkor e szív már halott!

Imádkozz gyermekedért! Igazold előtte, hogy téged is az boldogít, ha 
nyitott vagy Felém, a te Jézusod felé. Ha ezt teszed, akkor remélheted, hogy 
ő is kedvet kap tőled ebben az irányban lépni. De a legfontosabb, hogy te va-
lóban légy nyitott Felém, és légy meggyőződve arról, hogy senki és semmi 
nem képes téged boldogítani, csak az az élő kapcsolat Velem, amelyet hited-
del, tehát szíved nyitott szemével biztosítasz magadnak!

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

3323.
Kérdező: NEM HISZNEK NEKEM

1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.
2. Máriánál egy szép élményben volt részem
3. Nem hiszik el a látomásomat.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A te visszatérő álmod saját benső világodat szimbolizálja. Ha ti, em-

berek, elhinnétek azt a csodálatos szépséget, amelyet a Szentlélek jelenléte 
jelent egy lélekben, már nem is a Földön élnétek!

Értékeld hát Isten munkáját magadban. De arra vigyázz, hogy ez elbi-
zakodottá ne tegyen, mert az általad szépnek álmodott ház a Szentlélek mun-
kája nélkül egy semmit érő romház lenne csupán.

2. Máriának valóban az a kérése feléd, hogy saját szavaiddal beszélj 
vele. Szép az is, ha valaki kötött imákat mond, de igazán szívből csak akkor 
tudtok imádkozni, ha nem mások által kitalált, megfogalmazott szöveggel fe-
jezitek ki érzéseiteket.

Akár Atyámmal, akár Velem, Jézussal, akár Máriával vagy bármelyik 
szenttel,  angyallal  beszélgetsz,  úgy szólj  hozzánk,  mint  olyanokhoz,  akik 
közvetlenül téged akarunk hallgatni. Az imában nem a szép szavakon van a 
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hangsúly, hanem a szándékon, és azon a szereteten, tiszteleten, amellyel ki-
mondod azokat.

3. A magán-kinyilatkoztatásokat csak annak kell elfogadni, aki kapja 
azokat. Kívülállókkal teljesen fölösleges erőszakoskodva elhitetni ezeket.

Ha igazak látomásaid, illetve ha Istentől valók - mert attól még lehet-
nek igazak akkor is, ha nem Istentől valók -, tehát ha Isten szándéka szerint 
valók, akkor erről nem is illik másoknak beszélni. Ha mégis ezt teszed, akkor 
ez dicsekvésnek tűnik, és valóban jogosan néznek bolondnak. 

Igen, mert Isten senkitől sem várja el, hogy dicsekedjék. Sőt ellenkező-
leg! Ha valakinek a látomásai az Istentől vannak, akkor e látomások olyan 
hatással vannak az illetőre, hogy ettől szerényebb, alázatosabb, visszahúzó-
dóbb, a félreállítást örömmel vállalóbb lesz. 

De serény lesz a szolgáló szeretetben. Bár ebben sem lesz erőszakos, 
sem saját elképzeléséhez ragaszkodó, hanem csendes és bölcs lesz minden 
szavában.

A valóban Istentől  származó látomások tehát  nem az  emberek  előtt 
akarják naggyá, különlegessé tenni a látomást látót! Aki látomásokra hivat-
kozik, az mindig gyanús! Ne látomásai miatt akarjon valaki kitűnni ember-
társai közül, hanem szeretete, alázata, fegyelmezettsége által. Ez az Istennek 
tetsző magatartás. Ne feledd: 

„Boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek!” (János 20;29)
          Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3324.
Kérdező: ÉRDEKEL A SZELLEMVILÁG

A szellemvilággal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Különböző  könyvek,  médiumok,  irányzatok  mind-mind  arra  adnak 
nektek lehetőséget, hogy rádöbbenjetek felelősségetekre. Ha „szájbarágóan” 
olyasmiről akarnálak benneteket tudósítani a szellemvilág felépítésével, mű-
ködésével kapcsolatban, amit ha előbb nem, hát a halálotok után úgyis ta-
pasztalni fogtok, akkor olyasmire vállalkoznék, mintha egy színvaknak akar-
nék beszélni a liláról.

Nekem, Jézusnak, küldetésem lényege az volt a Földön, hogy elmond-
jam és saját földi életemmel bemutassam nektek a igazi boldog élet útját. E 
tekintetben semmi kétséget nem hagytam. 
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Az erkölcsi magatartás terén tehát nincs „tükör által homályban látás”! 
Az a szeretet, amelyet elmondtam és bemutattam, tehát az, amely abban mu-
tatkozik meg, hogy soha nem árt senkinek, hogy mindig megbocsát minden-
kinek, és segít ott és úgy, ahol és ahogy tud, s közben mindig éli a másokra 
figyelő szeretést, ez mindig kötelező!

A szellemvilág szervezeti milyensége, működésének hogyanja valóban 
olyan számotokra, mint a lila a vaknak. Bőven elég tudnotok arról, hogy léte-
zik, és szándékotoktól, hitetektől függően hat rátok.

Nemcsak Isten van bennetek boldogító módon, de bennetek van vala-
miképpen az egész szellemvilág is, amint a fehér fényben benne van a szivár-
vány minden színe.  Ebből a bennetek lévő csodavilágból meríthettek erőt, 
bátorítást, buzdítást, tehát minden olyan hatást, ami épít, buzdít és vigasztal 
benneteket oly mértékben, amilyen mértékben hisztek ebben a bennetek lévő 
csodavilágban!

A halál pillanata az, amikor a „fehér fény” színeire bomlik! A halál pil-
lanata a nagy felébredés! A halál pillanata az örök élet megtapasztalásának 
kezdete.

Ahhoz, hogy ez boldogító legyen számodra, az kell, hogy mindent esz-
közként használj a Földön a CÉL, a benned lévő szeretés és a szeretni taní-
tás, kibontakoztatásában!

Ha úgy tapasztalod, hogy a gyakorlati szeretet útján fontos számodra a 
szellemvilág hogyanjával is foglalkozni, akkor tedd ezt. De vigyázz, nehogy 
a pótcselekvések sehová sem vezető utcáiba tévedj, nehogy, míg ilyesmivel 
foglalkozol, elszalaszd azt, ami itt és most fontos, a gyakorlati szeretet meg-
élését, a másokért élést! 

Az örök élet megnyerése a mulandó élet másoknak történő odaadása 
által történik, ha ez az odaadás Általam, Velem és Értem van! Ez megmásít-
hatatlan, tehát kötelező mindenki számára, aki a szellemvilág szeretet-orszá-
gába akar betagozódni!
    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
3325.
Kérdező: KÉPESSÉGEIMET KELLENE FEJLESZTENEM

1. Mit tegyek képességeimmel?
2.  Mit kell tanulnom betegségemből?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. A hangsúlyt ne a képességeidre tedd, hanem a lehetőségeidre. Azért 
kell így tenned, mert akkor nem azzal leszel elfoglalva, hogy milyen és mek-
kora képességekre volna még szükséged, hanem arra, hogy azokat a képessé-
geket, amelyekkel rendelkezel, minél gyorsabban használd fel.

A te életedben tehát jelenleg sokkal fontosabb az, hogy élj a lehetősé-
gekkel, a másokra figyelő, szolgáló szeretet gyakorlására, semmint képessé-
geid növekedésén fáradozz.

Betegséged gyökérproblémája éppen az,  hogy aránytalanul  több,  na-
gyobb képességeid energiákat hordozó tartalma, mint amit ezek felhasználá-
sával kihasználsz. Ha még ezek után is arra törekszel, hogy növeld képessé-
geidet, akkor ezzel nehezítenéd gyógyulásodat, mert egyre több felhasználat-
lan energia halmozódna fel benned.

2. Minden gyomor-, emésztési probléma gyökere visszanyúlik azokra a 
feldolgozatlan lelki  hatásokra, amelyek tünetként  jelentkeznek a gyomorra 
lokalizálva.

A testi problémákra lehet tüneti kezelést adni, sőt, csak azt lehet adni. 
A lelki problémák gyökeres kezelést igényelnek. Ez azt is jelenti, hogy sok-
kal időigényesebbek, mint a testi tüneti kezelésekre fordított idő.

Komoly, rendszeres önvizsgálat és ezzel párhuzamosan történő biza-
lomfelkeltés Irántam, Jézus iránt, feltétlenül javulást fog eredményezni. Egy-
re komolyabban kell átélned kettőnk kapcsolatát! Ezt úgy éred el, ha igyek-
szel elhinni: érted élek benned! Te a Győztes oldalán állsz akkor is, ha a lát-
szat mást mutat. Nincs más feladatod, csak a jelenben biztosítani szíved bé-
kéjét. Azt a békét, amely akkor is benned van, ha békétlen vagy, csak akkor 
nem tudja kifejteni hatását, mert nem hiszed el, hogy benned van!

Nem elnyomnod kell  gondjaidat,  hanem átadni Nekem megsemmisí-
tésre! A holnap is és a holnapután is gondoskodni fog magáról, csak eléged-
jél meg a mai nap gondjával. Ezzel akkor tudsz megelégedni, ha elhiszed, 
hogy a mai napod gondja elsősorban az Én gondom a te életedben. Tehát tu-
datosítanod kell, hogy van Gondviselőd, tehát ma sem lehet gondod! És ez 
mindennap így van!

A betegségednek az a része pedig, amit karmikus örökségként hoztál 
magaddal, csak akkor csökken, csak akkor tud teljesen megszűnni, ha ezt is 
Rám bízva igyekszel  együtt  élni  ezzel.  Ilyenkor az ezzel  járó felelősséget 
örömmel átveszem tőled.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************
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3326.
Kérdező: BIZONYÁRA BÜNTET ENGEM AZ ISTEN

1. Nem esküdhetünk meg templomban.
2. Gyermekemen keresztül büntet engem az Isten?
3. Szeretnék gyónni, áldozni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenkinek van egy közvetlen és egy közvetett kapcsolata Istennel. 

A közvetlen kapcsolat a döntő! A közvetett kapcsolat eszköz arra, hogy e 
közvetlen kapcsolat erősödjék. A közvetlen kapcsolat Velem, Jézussal, főleg 
imáidban történik. Számodra ennél fontosabb nem lehet a világon! Ebbe nem 
tud senki beleszólni! Ezt senki és soha meg nem akadályozhatja. Ez mindig 
és mindenütt rendelkezésedre áll. Ez dönti el földi és örök boldogságodat! Ez 
minél személyesebb, minél átéltebb, annál felemelőbb, tisztítóbb, annál job-
ban átitat  azzal a szabadsággal, amely a Szentlélek jelenlétének velejárója 
(2Kor 3;17).

A közvetett kapcsolat egyházakon, intézményeken, különböző paragra-
fusokkal kicövekelt, körülhatárolt felekezeteken, azok vezetőinek több-keve-
sebb jó szándékán, meghozott előírásaikon keresztül mutatkozik meg.

A te egyházadban olyan előírások vannak, amelyek valóban nem teszik 
lehetővé a templomi házasságot, amíg az előző templomi házasság érvényte-
lensége nem nyer igazolást. Ilyenkor nem az a megoldás, hogy elhagyd egy-
há-zadat, mivel nem azonos az egyházaddal lévő kapcsolatod a Velem való 
kapcsolatoddal, hanem az, hogy jobban higgy abban a Velem megélhető köz-
vetlen kapcsolatban, amit senki és soha el nem vehet tőled, TŐLÜNK! 

Medjugorjében  sem mondhatnak  neked  mást  az  ottani  papok,  mint 
amit az itteni plébánosod mond. De mégsem fölösleges elmenned oda, mert 
Édesanyám, Mária, ott hatékonyabban tud „bensőleg” erősíteni benneteket, 
mint másutt. Nem azért, mert Benne nem lenne elég erő ehhez másutt is, ha-
nem azért, mert jelenleg a világon Medjugorjében élik át legjobban az embe-
rek tömegben, hogy mit is jelentek Én, Jézus, a ti számotokra. Aki tehát kite-
szi magát e hatásnak, az feltétlenül olyan külső kegyelmekben részesül, ami-
lyenekben másutt nem részesülhet. 

2. Szó sincs semmiféle büntetésről! Isten a végtelen szeretet! Abban a 
rövid kis időszakban, amit le kell élnetek a Földön, ti magatok vagytok azok, 
akik ácsoltátok és vállaltátok keresztjeiteket, hogy bensőleg tisztultan tudjá-
tok megélni - már itt a Földön, az újjászületés által (János 3,3) - az örök bol-
dogság ajándékát, a benső békét.
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Eleve téves kiindulási pont, ha úgy gondolod, hogy bárkinek a betegsé-
ge erkölcsileg rombolná az illetőt, mint ahogy ennek az ellenkezője, tehát az, 
hogy valaki egészségesen erkölcsileg előnyben van egy beteggel szemben, 
szintén tévedés. A boldogság-boldogtalanság pedig csak erkölcsi téren való-
sulhat meg.  

3. Az őszinte bűnbánat nem kevesebb, mint egy gyónás. A lelki áldo-
zás nem kevesebb, mint a szentségi áldozás. És egy házasság sem attól érvé-
nyes vagy nem érvényes, hogy különböző egyházi vagy világi bíróságok mit 
tartanak róla, hanem attól, hogy maguk a házasfelek mit tartanak róla. A lel-
kiismereti fórumnál magasabb fórum nem létezik. 

Természetesen mindenkinek téves a lelkiismerete, ha tévedhetetlennek 
gondolja magát. A lelkiismeret egy olyan fejlődő, tisztulni képes isteni hang 
bennetek, amely a mindenkori nyugalmat tudja biztosítani abban, aki jó szán-
dékkal itt és most azt teszi, amit e lelkiismeret diktál. Mindig mindenki ké-
pes lelkiismerete szerint cselekedni! Amire valaki nem képes, azért nem fe-
lel, tehát nem érinti lelkiismeretét!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3327.
Kérdező: BOLDOG HÁZASSÁGBAN SZERETNÉK ÉLNI!

Házasság előtt állok.
HANG: "Drága Gyermekem!

Szabad  döntéseitek  területén  kétségtelen,  hogy a  házasságra  lépés  a 
legnagyobbak közé tartozik,  ha nem a legnagyobb! Sem születésetek,  sem 
halálotok a Földön nem földi döntésetek, így nem is tartozik felelősségetek 
keretébe. De a házasságra lépés, az igen!

A házasélet vágyaitokban megkönnyíti, a valóságban pedig megnehezí-
ti napjaitokat. E megnehezítés abból áll, hogy állapotszerű tükröt tart elétek a 
másik élete, s így szinte kikerülhetetlen bizonyos önismeretre jutás még ak-
kor is, ha valaki nem megjavulni akar házasságában, hanem a másikat megja-
vítani, s így rendre a tükör elhomályosítására, esetleg összetörésére állítja be 
életét. Az ilyen emberek a hitetlen emberek, akik maguk is tudják, hogy me-
nekülésben vannak, és a boldogság helyett a bódultságot választják. Éppen 
ezért mondom a következőket:

Boldogtalan házasságban is lehet valaki boldog. Igen, mert boldog há-
zasságnak csak az mondható, ahol mindkét fél nem egymásban, hanem Isten-
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ben akarja kibontani önmagát. Ahol ezt csak az egyik teszi, az békét tud szí-
vében hordani akkor is, ha szenvedéseibe belehal.

Az készül föl jól a házasságra, aki jól készül fel a halálra. Nem azért, 
mert e kettő ugyanaz, hanem azért, mert Isten mindenkit Önmagára teremtett, 
s így a házasság nagyszerű eszköz az önismeret, az önfeláldozás oltárán arra, 
hogy újjá akarjatok születni  (János 3;3), és tanúságot tudjatok tenni arról, 
hogy a mennyek országa bennetek, és nem rajtatok kívül van!

Ha azt  akarjátok,  hogy Istenben kibontakozó  életetek  legyen,  akkor 
igyekezzetek TISZTELNI egymást. Nem azt mondom, hogy szeretni! Szeret-
ni mindenkit kell. Szeretni annyi, mint jót akarni. Azt kérem, hogy igyekez-
zetek TISZTELNI egymást. Igen, mert tisztelni csak azt lehet, aki tiszteletre 
méltó. 

Valójában mindenki tiszteletre méltó,  de erre csak az lát rá, aki úgy 
igyekszik alakítani gondolkodását, hogy egyre jobban észrevegye a másikban 
azt, ami a másikban tiszteletre méltó.

Meg kell tanulnod jobban tisztelni párodat, mint önmagadat! Igen, mert 
önmagadhoz nincs távlatod, és így nem lehetsz elég tárgyilagos magadhoz, 
amikor azt kell felismerned, hogy mi benned a tiszteletre méltó. E téren leg-
több ember önbecsapásban él!

Mivel Isten még bűneiben is tiszteli az embert, és nem semmisíti meg, 
ezért feltétlenül szilárd alapon állsz, ha nemcsak keresed, de meg is találod 
azt, ami a másikban tiszteletre méltó. De ahhoz, hogy ne csak keresd, de meg 
is  találd  ezt,  feltétlenül  szemléletváltásra,  pozitív  irányú szemléletváltásra 
van szükséged azzal szemben, akinek árnyéka naponta rád esik.

Boldog csak Általam, Velem és Bennem lehetsz, ha engeded, hogy a 
házasságod a földi halálra készítsen fel téged.

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

3328.
Kérdező: ÉRTHETETLEN ESEMÉNYEK VESZNEK KÖRÜL

1. Furcsa dolgok történnek velem az utóbbi időben.
2. Férjemet isteni energiával kezelik.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden rendkívüli dolog azt a célt szolgálja, hogy felhívja figyelme-

teket odafigyelni a látszatok mögé.
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Elmélyültebb gondolkodás! Ha ezt teszed, akkor azt fogod tapasztalni, 
hogy a rendkívülinek tűnő dolgok nagyon is rendesek lesznek, míg a rendes-
nek tűnő dolgok nagyon is rendkívüli üzeneteket hordoznak. Igen.

A rendkívüli  dolgok azért  fognak rendeseknek tűnni,  ha elmélyülten 
szemléled azokat, mert a mélyben semmi sem egyforma a világon. Legfel-
jebb csak hasonlók egymáshoz. Isten világában a sokféleség a REND! Ezért, 
ha a magad életét  valamiképpen rendkívülinek tartod bizonyos események 
miatt, akkor tartsd ilyeneknek a többi ember életét is, mert a REND így kí-
vánja!

A rendesnek tűnő életesemények pedig azért lesznek rendkívüliek az 
elmélyülten gondolkodó, látó előtt, mert minden egyedi esemény megismé-
telhetetlen eszköz az örök értékek irányában, tehát különleges figyelmet igé-
nyel.

A téged ért  rendkívüli  eseményeknek tehát az  az üzenete  számodra, 
hogy ne légy felületes, hanem nézz komolyan a dolgok mögé, hogy szíved 
szeretetét megfelelően tudd kezelni.

2. Csak isteni energia létezik! Ennek az igazságnak meglátása is elmé-
lyültebb  gondolkodás  következménye.  Minden  energiának  létben  tartója 
maga a Teremtő! Erkölcsi értéke attól függ, hogy mire használják. Nem min-
den gyógyításra használt energia jóra használt energia. Csak arról az energiá-
ról lehet azt mondani, hogy jóra használt, amelyet a lélek sebeinek gyógyítá-
sára használ valaki. A test gyógyítása se nem jó, se nem rossz. Tehát önma-
gában közömbös! Igen, mert az egészséget is lehet rosszra használni, és a be-
tegséget is lehet jóra használni.

Erkölcsileg tehát a férjed érdekében használt energia akkor jó, ha fele-
lősségét növeli, és akkor rossz, ha a testi egészségét tartja csak szem előtt 
anélkül, hogy felelősségét növelné.

               Megáldalak a SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

3329.
Kérdező: GYERMEKEIM HITETLENEK

1. Gyermekeim hitellenesen nevelkedtek az iskolában.
2. Fiam testi-lelki gyógyulásáért könyörgöm, Uram!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A gyermekeiddel egykorúakat mind hitellenesen nevelték az iskolák-

ban, s mégis sokan hisznek ma Istenben. Tehát nem a nevelési módszer volt 
döntően hatással rájuk, hanem saját nyitottságuk illetve zártságuk Isten felé.
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Te nem azért nem tudtad hitre nevelni gyermekeidet, mert nem jól ne-
velted őket, hanem azért, mert ők voltak olyanok, hogy nem hallgattak rád.

Ebből neked meg kell tanulnod, hogy gyermekeid sorsa nem a te ke-
zedben van, de még az Isten kezében sincs, hanem saját sorsukat ők teszik 
olyanná, amilyenné teszik. Neked meg kell tanulnod, hogy lélekben szabaddá 
válj tőlük, ha már saját lábukon állnak. Neked nem értük kell élned, mert ők 
nem isteneid neked. Isten pedig nem szolgád, hogy rendelkezésedre kelljen 
állnia, ha te úgy kívánod! 

Te most azért vagy boldogtalan velük kapcsolatban, mert nem úgy for-
málódik sorsuk, ahogyan te szeretnéd. Ha Nekem, Jézusnak, attól függne a 
boldogságom, hogy ti hogyan viszonyultok Hozzám, akkor pokol lenne az 
életem! Neked mindaddig pokol lesz az életed, amíg családodtól teszed füg-
gővé szíved békéjét.

Drága Gyermekem! Tanulj meg Nekem, Jézusnak, örülni! Örülj annak, 
hogy te Hozzám tartozol, s ne azon keseregj, hogy mások, akár földi gyerme-
keid, akár nem, nem akarnak Hozzám tartozni. Ezen nekik kellene keseregni-
ük! Fognak is!

Leveled tartalmából  az tűnik ki,  mintha boldogságod Tőlem függne, 
csak Én, Jézus, valamit nem jól teszek. Ne gondolkodj így, mert ez istenká-
romlás!

2. Fiad testi gyógyulása egyáltalán nem tartozik a lényeghez. Senki tes-
ti gyógyulása nem tartozik a lényeghez. A lényeghez mindig és mindenkinek 
a MEGTÉRÉSE tartozik. Sokkal jobb sántán, bénán, vakon bemenni Isten 
országába, mint egészséges testtel elkárhozni! Ezt már kétezer évvel ezelőtt 
is elmondtam nektek, és még ma sem hiszitek el!

A te elkeseredésed alapja az, hogy nem te akarsz Isten akaratához iga-
zodni, hanem azt akarod, hogy Isten igazodjon a te akaratodhoz. Sajnos, ezen 
az elkeseredéseden csak te tudsz változtatni!

                    Megáldalak a JÓZAN HIT LELKÉVEL!
******************************************************

3330. 
Kérdező: SOK KÉRDÉS ZSONG BENNEM

Csak úgy zsongnak bennem a kérdések.
HANG: "Drága Gyermekem!

Szó sincs róla, hogy megfeledkeztem volna rólad, de amint már emlí-
tettem, legtöbb kérdésedre szüleidtől is kimerítő válaszokat kaphatsz, s így 
médiumom - az Én, a te Jézusod kívánságára - inkább azoknak a leveleit ve-
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szi elő megválaszolásra, akiknek nincsenek olyan szülei, mint neked, s akik 
így jobban rá vannak szorulva az általuk föltett kérdések válaszaira.

Az nem baj,  ha zsongnak benned a  kérdések!  Ajánlom,  legyen egy 
olyan füzeted, amelybe beírod kérdéseidet,  s egy idő eltelte után magad is 
látni fogod, hogy kérdéseid legtöbbje már nem is kérdés, mert közben meg-
kaptad rájuk a választ.

Ha olvasod a HANG-könyveket, amelyekben már sok-sok ezer kérdés-
re választ adott a HANG, akkor feltétlenül fejlődni fogsz szellemileg, lelki-
leg egyaránt.

Az  arcüreggyulladásoddal  kapcsolatban  bizony vigyáznod  kell,  mert 
ezt olyan örökségként hoztad magaddal, amely mindig éberségre figyelmez-
tet, ha könnyelműsködni kezdesz, és nem vigyázol eléggé magadra. Ez tehát 
egy olyan karmikus hajlam, ami óvatosságra szólít fel!

Volt  olyan életed,  amikor  testi  egészségeddel  kapcsolatban  nagyobb 
volt benned a hiúság, mint az óvatosság, s most ennek az árát kell megfizet-
ned.

                   Nagyon szeretlek, és megáldalak az
             OKOSSÁG ÉS ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
3331.
Kérdező: ÉLHET EGYÜTT MOHAMEDÁN ÉS KERESZTÉNY?

1. Férjem arab. Mennyire kell hallgatnom rá?
2. Ha elválunk, én vagyok az elhagyó fél?
3. A lelki elválás után jogi elválás szükséges?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mielőtt házasságra léptél, másképpen gondolkodtál, mint most. Miu-

tán Velem, Jézussal, találkoztál, férjed nem érti a benned történő változást. 
Így békében élni képtelenség! Amit a Galata levél 3;28-ban olvasol, azt fér-
jed meg nem érti. Te egyenrangú vagy vele! Csak az egymásra hallgatás a 
megoldás! Te nem kívánhatsz olyat tőle, amit ő bűnnek él meg, és ő nem kí-
vánhat meg olyat tőled, amit te helytelennek tartasz. Ha ezt bármelyik közü-
letek nem érti meg, akkor nem tartoztok egymáshoz!

2. Soha nem tartoztatok egymáshoz, mivel mindketten közösen soha 
nem fogadtatok el Engem, Jézust, Uratoknak, Megszabadítótoknak!

Ha te Engem, Jézust, elfogadtál, akkor semmiképpen nem lehetsz Isten 
előtt elhagyó fél! Nem, mert Értem, Jézusért, mindenkinek mindent el kell 
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hagynia lélekben, ha Hozzám akar tartozni (Máté 19;29)! Így következik az 
be, hogy valójában csak azok tartoznak egymáshoz, akik Hozzám tartoznak!

3. A jogi házasságrendezés azért fontos, mert jogállamban vannak bi-
zonyos jogok és kötelességek, amelyeket a házasfeleknek együtt kell viselni-
ük.

             Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3332.
Kérdező: HÁLÁTLANOK HOZZÁM AZ EMBEREK

1. A sok szeretetlenség miatt elhagytam munkahelyem.
2. Mindig akadályokba ütközöm.
3. Gyermekeim nevelésében jó úton járok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Természetednél  fogva a földi  élethez túl  idealista a hozzáállásod. 

Tehát mindig úgy gondolod, hogy jobb is lehetne minden, mint amilyen. Ez 
ugyan önmagában igaz, de aki így látja az életet, az örök elégedetlen.

Amikor elhagytad munkahelyedet, akkor igazad volt abban, hogy szá-
modra alig elviselhető az ottani állapot, de nem számoltál azzal, hogy bárho-
vá kerülsz, előbb-utóbb mindig azt fogod gondolni, hogy bajok vannak.

A te számodra életkérdés az, hogy meglásd minden rosszban azt a jót, 
ami feltétlenül ott van, mivel abszolút rossz nem létezik. 

Mivel minden rossz egy elrontott jó, s mivel semmi jó úgy el nem ro-
molhat,  hogy abban minden elromoljon,  mert  akkor meg kellene szűnnie, 
ezért mindenben, még a legnagyobb rosszban, a bűnben is, meg lehet látni a 
jót! (Szinte minden embert a bűnei vittek Istenhez, és nem az erényei!)

Számomra, Jézus számára, nem volt nagyobb rossz, mint a keresztre-
feszítés. Még vérrel verejtékeztem is miatta, sőt ágáltam ellene (Máté 26;39)! 
Mégis, Lukács 24;26-ban leírattam, hogy ennél nagyobb jó nem is érhetett 
volna Engem.

Arra kérlek szeretettel, hogy vedd nagyon komolyan a gondolkodás-át-
alakítást, az élet eseményeivel szembeni szemléletváltásodat, ha nem akarsz 
besavanyodni, ha valóban át akarod venni Tőlem - a te Jézusodtól - azt  a 
szívbékét, amely záloga annak, hogy örökké boldog légy!

Kétségtelen, hogy jól tetted, amikor munkahelyedet elhagytad! De nem 
azért tetted jól, mert ettől jobb lettél, hanem azért, mert akkor ez volt szá-
modra a legjobb megoldás. Amint haladni fogsz a szemléletváltásban, a gon-
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dolkodás-átalakításban, úgy fogod egyre jobban belátni azt, hogy téged, a te 
boldogságodat sem a körülmények határozzák meg, hanem a látásod.

2. Az előbb elmondottak már utaltak arra, hogy látásod miatt van az, 
hogy főleg az akadályokat veszed észre, és nem azokat az erőket, előnyöket, 
amelyek  észrevétele  sokkal  fontosabb  lenne  benső  békéd  szempontjából, 
mint az akadályok látása.

Hidd el, hogy mindig voltak, vannak és lesznek akadályok, de mindig 
lesznek előnyök és lehetőségek is arra, hogy benső békéd érdekében láss!

3. Neked sem gyermekeid nevelése érdekében kell tenned azt, amit te-
szel,  hanem a magad érdekében! Senkit  nem lehet boldoggá nevelni,  sem 
boldogtalanná tenni. Mindenki csak önmagáért felel! Én, Jézus, is csak Ön-
magamért feleltem. Nekem sem kellett mást tennem, mint teljesíteni Atyám 
akaratát. Neked sem kell mást tenned! Soha ne azt nézd, hogy mi az ered-
mény, hanem azt, hogy mi a FORRÁS!

Amit Értem, Jézusért, teszel, azt Belőlem, mint FORRÁSBÓL teszed! 
Teljesen mindegy, hogy ennek mi a következménye!

Ha ezt megértetted, mindent megértettél!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*****************************************************

3333.
Kérdező: HÁLÁTLANOK HOZZÁM AZ EMBEREK

1. Nem tudok munkát találni!
2. Miért fordultak el tőlem azok, akikkel annyi jót tettem?
3. Mit hoz a jövő gyermekeimnek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Van olyan élethelyzet, amikor nem lehet másba kapaszkodni, mint 

az ígéretembe, amelyet Máté 6;33-ban olvashatsz. Aki elér ehhez a ponthoz, 
az már szinte CÉLBA ért!

2.  Csak  olyankor  jelent  problémát  az  emberekben  történő  csalódás, 
amikor nem Értem, Jézusért, tetted azt, amit tettél! Az ilyen csalódás nagyon 
helyén való, mert megment téged attól, hogy elrontsad további életedet. Min-
den olyan élet elromlik, ami nem Rám, Jézusra épül! A SZIKLA egyedül Én, 
Jézus, vagyok! Azok, akik kétezer év után sem vállalják, hogy Én, Jézus, ab-
szolút  első legyek életükben, feltétlenül meg fogják tapasztalni, hogy Nélkü-
lem senki a világon boldog nem lehet!

3. Gyermekeid boldogsága nem tőled függ! Tőlem sem! Csak és kizá-
rólag TŐLÜK! Te is önmagadért felelsz, és ők is önmagukért felelnek! Ha 
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lelkük mélyén istenszeretők, akkor minden a  javukra válik. Ha nem isten-
szeretők, akkor maga az Isten is tehetetlen velük szemen. 

Istenszeretővé mindenki csak önmagát képes, tudja  tenni! A világon 
senkit és senki nem tehet sem boldoggá, sem boldogtalanná, csak önmaga! 
Ha ez nem így lenne, akkor az Isten lenne a legnagyobb gonosz a világon, ha 
nem tenne mindenkit boldoggá! Márpedig ez képtelenség!

                     Nagyon szeretlek, és megáldalak a
                   BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

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

3334.
Kérdező: MI VAN MEGHALT TESTVÉREMMEL?

Meghalt testvéremről kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Azoknak, akiknek még itt  kell maradniuk a Földön, nehéz elhinni 
azt, hogy a halál angyala is az Isten angyala. Pedig így van.

Bizonyára hallottál már olyanokról, akik klinikai haláluk állapota után 
kénytelenek voltak visszajönni a Földre. Ezek között egy sem volt, aki ezt 
szívesen tette. 

Azok tehát, akik már elhagyták földi életüket, olyan önismeretre jut-
nak, amelyről a földi életükben nem is álmodtak! A helyes önismeret pedig 
mindig helyes istenismeretre is vezet.  A helyes istenismeret pedig minden 
esetben és mindenkiben képes megszüntetni azt a reménytelenséget, amelyet 
itt a Földön csak különböző bódulatokkal, narkotikumokkal szoktak elvisel-
hetővé tenni maguk számára azok, akikből hiányzott az élő hit.

Te azt mondod, szereted bátyádat. Gondold el, hogy Én, Jézus, akiben 
valóban a SZERETET testesült meg, mennyivel jobban szeretem őt, mint te! 
Ezért tehát azt kérem tőled, ajánld bátyádat Isten irgalmába, és kérd a magad 
számára, akár naponta, a jó halál kegyelmét. Igen, mert a haláltól nem félni 
kell, hanem készülni rá!

                     Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
                    ÉLŐ HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!"

******************************************************
3335.
Kérdező: DEPRESSZIÓS VAGYOK

Depresszióban szenvedek.
HANG: "Drága Gyermekem!
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Örülök, hogy rávetted magad leveled megírására. Már eddig is sokat 
dolgoztak angyalaim azon, hogy magad is lépni tudj kifelé abból a bedeszká-
zottságból, abból a sötét alagútból, amely nem más, mint a depressziód. E le-
veleddel azt igazoltad, hogy van benned egy piciny pislákoló fény, hit, s ez 
már elég ahhoz, hogy valami szép és igaz életfelfogás elkezdődjék benned.

Az eddig megjelent HANG-könyvekben többször említem,  hogy Én, 
Jézus,  nem úgy szeretlek titeket,  téged, mint  mindenkit,  hanem úgy, mint 
senkit a világon! Igen, mert ha még valakit úgy szeretnék, mint téged, akkor 
kettő lenne belőled. De nincs kettő belőled! Te egyetlenem vagy! 

Persze, ez a Belőlem feléd áradó szeretet  nem téged, hanem Engem 
boldogít. De téged is boldogíthatna! Hogyan? 

Akkor tud az ÉN téged szerető szívem nemcsak Engem, de téged is 
boldogítani, ha ezt elhiszed Nekem! A HIT a szívnek a szeme! Akarj látni a 
szíveddel. Hogyan történik ez? Hát úgy, hogy úgy teszel, mintha elhinnéd, 
mintha hinnél Nekem! 

Ez nem álszenteskedés, hanem ez hiterősítő gyakorlat. Legalább annyit 
higgy el, hogy szenvedem szomorúságodat, fájdalmaidat, és örülök örömeid-
nek. Amíg kívülről várod életed jobbra fordulását, addig délibábot kergetsz. 
A mennyek országa benned van!

A hit nem azonos a hiszékenységgel! Az hisz, aki elfogadja azt, hogy 
Én, Jézus, tudom, mit beszélek, és soha senkit nem szoktam becsapni. Az a 
hiszékeny, aki önmagán kívüli dolgoktól várja élete javulását. Ez tulajdon-
képpen babona, és minden depresszió melegágya! Tehát ostoba önámítás!

Szeretettel kérlek, szuggeráld be magadnak azt az igazságot, hogy ben-
ned élek, és Velem, Jézussal, benned él az egész Mennyország. 

Ha  ezt  gyakran  megteszed,  mondjuk  naponta  legalább  hússzor-har-
mincszor, akkor majd csak elhiszed egyszer, s akkor nemcsak az fog történ-
ni, hogy a te szomorúságod, szenvedésed az Én szomorúságom, szenvedé-
sem is, hanem, és ez a fontos, az fog megtörténni, hogy az Én örömöm a te 
örömöd is lesz. Együtt és egymásnak fogunk tudni örülni. Ez itt a Földön az 
örök boldogság előíze!

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha együtt tudnánk örülni egy-
másnak. Rajtam semmi nem múlik! Tőled csak azt várom, hogy hidd el: ben-
ned élek, és érted élek benned!

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

3336.
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Kérdező: BŰNÖKRŐL
1. Tudatos és véletlen bűnökről kérdezem a HANG-ot.
2. Mi a Szentlélek elleni bűn?
3. Egy növény íze megváltozott. Miért?

HANG: 1. Kedves barátom!
1. Véletlenül elkövetett bűnök nincsenek! Csak olyan bűn van, ami tu-

datos! A bűn nem más, mint tudva és akarva tenni azt, amiről tudod, hogy 
önzés, szeretetlenség, tehát Isten akarata ellen van! Éppen ezért bűnt csak 
szellemi lény tud elkövetni olyankor, amikor értelmének és akaratának birto-
kában van. 

Sem véletlenül,  sem álomban,  sem eszméletvesztés  állapotában nem 
lehet bűnt elkövetni. Olyankor sem lehet bűnt elkövetni, amikor valaki erejét 
meghaladó hatás alatt cselekszik. Pl. kínzás, különböző mérgek szervezetbe 
vitele az illető akarata ellenére, stb.

Kívülálló gyakran nem képes megítélni, hogy hol van az a határ, ami-
kor az illető már nem képes saját maga ura lenni. Gyakran még maga a szen-
vedő alany sem tudja önmagát helyesen felmérni.  Ezért  az erőszak hatása 
alatt hozott döntés csökkenti, sőt, semmivé teheti egy cselekedet erkölcsi ér-
tékét!

Amit te véletlenül elkövetett bűnnek nevezel, az nem más, mint téve-
désből hozott helytelen döntés. Az ilyen döntésnek erkölcsi következménye 
nincs, bármekkora szenvedésnek is az okozója! Erkölcsileg tehát sem ezen, 
sem a másvilágon nem vonható senki ilyen döntéseiért felelősségre!

Más dolog az, hogy a földi élet legtöbb szenvedését nem a tudatos go-
nosztettek okozzák, hanem azok az emberek, akik tévedések áldozatai. Gon-
dolj a háborúk borzalmaira, vagy a téves döntések következében hozott társa-
dalmi törvények behajtóira!

2. A Szentlélek elleni bűn nem meghatározott cselekedethez kötött tu-
datos rossz. A Szentlélek elleni bűn nem más, mint a rosszban megátalko-
dottság állapota! Aki ebben a bűnben van, természetesen nem kaphat erre bo-
csánatot.  Nem is akarhat irgalmat önmaga számára az ilyen lélek, mert ha 
akarna, akkor már nem volna megátalkodott. A Szentlélek elleni bűn tehát, 
mert nem esemény, hanem állapot, meggyónhatatlan, s ezért megbocsáthatat-
lan.

3. Amit te a felfűzött paprikáról állítasz, nem a rossz szellemek játéka. 
A növények nem szuggerálhatók! Embert meg lehet szuggerálni úgy, hogy az 
erős paprikát édesnek érezze, és fordítva, de ezt csak az érzi ilyennek, aki 
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szuggerált állapotban van! Ha te nem szuggerált állapotban érezted egy álta-
lad előzőleg erősnek gondolt paprikát édesnek, akkor tévedésben voltál. E té-
vedésednek feltétlenül természetes magyarázata van.

Jaj lenne a világnak, öngólt rúgna az Isten önmagának, ha ártó szelle-
mek képesek lennének Isten akarata ellenére megváltoztatni az emberalatti 
világ természetét.

                Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3337.
Kérdező: KI HORDOZ SZENTLELKET?

1. Keresem, aki hordozza a Szentlelket.
2. Igaz, hogy a Gonosz csapdát állít ellenem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt egyértelműen és világosan tudnod kell, hogy a Szentlelket senki 

úgy nem hordozza, mint Én, Jézus! 
Te akkor kerülsz Velem, Jézussal, élő kapcsolatba, ha az evangéliuma-

immal foglalkozva, ezeket tanulmányozva mindig vállalod, hogy bárki kont-
rollálhasson téged, de csak Rám, Jézusra hivatkozva (és nem a Bibliára, mert 
nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, akinek átadjátok értelmi képessé-
geteket  és  jó  szándékotokat),  akit  az  evangéliumaim alapján megismertél. 
Nálam nagyobb tekintély nem létezhet számodra!

Hidd el, hogy sokkal jobban szeretlek téged, semmint engedném, hogy 
hamis lélek hatása alá kerülj, ha őrzöd magadban azt az alázatot, amely arra 
késztet, hogy csak Velem azonos gondolkodású emberekre figyelj! 

Engem, Jézust, pedig valóban megismerhetsz olyan emberek kontrollja 
alapján, akik nem a Bibliát, nem is valamelyik egyházi elöljárót tartják ma-
guk számára a leghitelesebbnek, hanem Engem, Jézust, akik, miután tisztá-
ban  vannak  evangéliumaim  által  közölt  mondanivalómmal,  megkapták  a 
Szentlelket, s így egyértelművé tudják tenni benned azt, amit esetleg homá-
lyosan láttál eddig.

Meg kell mondjam, nem sok ilyen lélek van a Földön. Médiumom, aki 
által most üzenek neked, ilyen. Nem azért, mert egy Nekem odaadott ember 
ajánlotta őt neked, azért sem, mert ő esetleg ilyennek gondolná magát - nem 
is gondolja ilyennek -, hanem azért, mert te a szívedben is és az evangéliu-
maim alapján is feltétlenül követendőnek és követhetőnek fogod ítélni gon-
dolatait, ajánlásait.
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2. A Gonosz mindenkinek csapdát állít. Nekem, Jézusnak, is csapdát 
állított, és nem is egyszer (Lukács 4;13)! Ez a földi élet velejárója! Emiatt 
nem kell aggódnotok, de résen kell lennetek!

Hidd el, hogy mindaddig, amíg a meglátott jóért minden áldozatra kész 
vagy, s kész vagy arra is, hogy bármikor a meglátott jót jobbra cseréld, tehát 
olyanra, ami számodra Általam, Jézussal, alátámasztható, semmiképpen sem 
engedem, hogy a gonosz csapdájába kerülj.

Eddig is és ezután is küldök, ajánlok olyan személyeket, akik vigyázni 
fognak arra, hogy az ősellenség meg ne téveszthessen téged. De a te hűsé-
gedre neked kell vigyáznod!

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

3338.
Kérdező: EGY KÖNYVRŐL, EGYHÁZRÓL, TEMPLOMRÓL

1. Mi a véleménye Jézusnak a Mormon könyvéről, egyházáról?
2. Mi a véleménye a templomról?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Én, Jézus,  többször idéztem az általatok is ismert  Bibliából,  s el-

mondtam, hogy nem megszüntetni, nem eltörölni, hanem beteljesíteni jöttem 
az abban leírtakat.

Minden más könyv annyiban kedves Számomra, amennyiben a Bibliá-
val, főleg az evangéliumokban elétek tárt életemmel és tanításommal össz-
hangban van. Bármely könyv tanítása, amely eltér ettől, az Tőlem is eltér.

2. Én, Jézus, Atyám házának tartottam a templomot, s azt megtisztítot-
tam az oda nem való dolgoktól (János 2;16). De a templom, mint kőből, fá-
ból épült, körülhatárolt helyiség, csak annyiban tartozik a lényeghez, ameny-
nyiben a lényeget, a szeretetben való növekedést - mert ez a lényeg - előmoz-
dítja.

Az Istennek tetsző templomok imádással,  Istent magasztaló,  dicsőítő 
énekekkel átitatott helyek, ahol az ártó erők nagyon nem jól érzik magukat! 
Ezek tehát szent helyek. 

De a lényeg TE VAGY! Te, akinek Istentől kapott feladatod az, hogy 
mindent, tehát a templomokat is arra használd, amire építették: Isten dicsőí-
tésére és az emberi szívek szeretetének kibontakoztatására.

Aki ellene van templomaimnak, az, ha jóhiszemű, akkor tévedés áldo-
zata, ha nem, akkor gonosz.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
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*******************************************************
3339.
Kérdező: MIT ÜZENNEK ÁLMAIM?

1. Álmaimról kérdezem a HANG-ot.
2. Egy szöveghiányos imáról kérdezem a HANG-ot.
3. Elmenjek innen lakni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmaid főleg azt a feladatot végzik el, amely szükséges ahhoz, hogy 

bensőleg kiegyensúlyozott tudj maradni. Persze, ez önfegyelmet is igényel, 
de az önfegyelem önmagában nem lenne elég.

Csak azokat az álmaidat érdemes boncolgatnod, amelyek visszatérő ál-
mok. Az ilyen álmok hordoznak olyan üzeneteket, amelyeket ébrenlétben ér-
demes megszívlelni.

2. Teljesen mindegy, hogy hogyan és miképpen szembesülsz az ima 
gondolatával, mert az imádság mindig a Velem, a te Jézusoddal történő kap-
csolatodra szólít fel. A párbeszédimánál hatékonyabb, áldásosabb imát nem 
tudok ajánlani neked sem. Ennek az imának módját bőven tárgyalja a HANG 
1. könyve.

3. Isten mindenütt  jelen van. Csak akkor menj el máshová lakni,  ha 
olyanok, akik szeretnek téged, javasolják ezt neked. De azt ne kívánd, hogy 
Én, Jézus, ilyen dologban felelősséget vállaljak érted. Arról biztosítlak, hogy 
bárhol leszel, Én, Jézus, mindig veled maradok!

Drága Gyermekem! Édesanyád kérdéseire válaszolok ugyan tömören, 
bár így, rajtad, mint postáson keresztül nem szoktam válaszolni, csak közvet-
lenül. Édesanyádnak is van lehetősége, hogy párbeszédimát folytasson Ve-
lem.

Édesanyádnak mindenesetre tudnia kell, hogy a testi fájdalmak elsősor-
ban nem arra valók, hogy küzdjetek ellenük, hanem arra, hogy tanuljatok be-
lőlük. 

A fájdalmak csökkentése nagyon is helyénvaló, de a hangsúlyt arra kel-
lene tennetek, hogy tanítsanak benneteket. Ha ez nem volna lényeges felada-
tuk, akkor a végtelenül szerető Isten soha és senkinek és semmiféle fájdalmat 
meg nem engedne! 

A betegségek nemcsak arra tanítják a földi  halandókat,  hogy a földi 
élet  nem Mennyország,  de arra  is,  hogy Mennyország létezik,  ha egyszer 
minden ember oda vágyik! Sajnos a legtöbb embernek még a betegségek fáj-
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dalmaiban is nehéz elhagynia a Földet, mert legtöbb ember szívéből hiányzik 
az élő hit!

A betegség és az öregség olyan tükör, amelyben tetszik, nem tetszik, 
mindenki megismerheti azt a valódi önmagát, akit „egészséges” állapotban el 
tudott takarni önmaga elől. A helyes önismeret pedig nagyon fontos! E nél-
kül nincs helyes istenismeret sem!

Édesanyádnak a földi élete hátralévő részében mindent el kell követnie, 
hogy abban a szeretetben növekedjen, amelynek alapja az a szívbéke, ame-
lyet bármikor átvehet Tőlem, Jézustól (Máté 11;28-30)!

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

******************************************************
3340.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Probléma van a látásommal
2. Bizonytalan vagyok a párbeszédimában.
3. Hol tartok jelenleg?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Látásod keresztje karmikus eredetű. Vagyis gyökere előző életeidre 

nyúlik vissza. Olyan tanításokat adtál egykor tovább másoknak, amelyekről 
magad is tudtad, hogy megtéveszted ezekkel hallgatóidat, de pillanatnyi ér-
dekedet tartva szem előtt mégis ezt tetted.

A karmikus eredetű nehézségeknek legjobb orvossága az, ha megtanul-
tok ezekkel együtt élni. 

Ha szívbékére törekedve (Rám hagyatkozva) vállalod ezt a keresztedet, 
akkor nemcsak csökken, de meg is szűnik ez a „tartozásod”!

2. A párbeszédimának alapja a hit és az alázat.  A hit, amely azzal a 
benső bizonyossággal akar átjárni téged, hogy Isten boldogító módon él ben-
ned. Másképpen nem is tud! Az alázat, amely szerint minden olyan gondolat, 
ami téged épít, buzdít, vígasztal, nem tőled, hanem a benned boldogító mó-
don jelenlévő Istentől származik.

Ha kétséged  van  afelől,  hogy mi  épít,  buzdít,  vígasztal  téged  Isten 
szándéka szerint, hát erre csak azt tudom mondani, hogy minden olyan gon-
dolat, amely itt és most békét ad szívednek! Tehát nem az, ami esetleg a jö-
vődre vonatkozóan mond neked szépeket, hanem az, ami azt erősíti benned, 
hogy a Mennyországnak nemcsak várományosa, de  hordozója  vagy! Amíg 
nem tudsz örülni a benned lévő Mennyországnak, addig semmi másnak, sem 
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jó szemnek, sem nagy gazdagságnak és semmi egyébnek nem lehet örök bol-
dogságot hordozó alapja benned!

3. Ha a reggeli és az esti imáidban közvetlenül beszélgetsz Velem, a te 
Jézusoddal, mindig éreztetni fogom veled azt, hogy jelenleg hol tartasz. Így, 
levélben, képtelenséget kívánsz, ha véleményt akarsz Tőlem hallani magad-
ról, mivel fejlődő, alakuló lény vagy, s holnap, szinte biztos, hogy nem ott 
tartasz, ahol ma.

Arra kérlek,  törekedj  jobban hinni  kettőnk élő kapcsolatában! Tehát 
gondolkodj, beszélj és cselekedj úgy, mintha hinnél! Ez nem önámítás, ha-
nem a benned élő hit edző gyakorlata!

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

3341.
Kérdező: MIT KELL ELFOGADNOM TÁRSAMTÓL?

1. Társam túl sokat kíván tőlem.
2. Szervezzek koncerteket?
3. Gyermekeim jelenléte kegyelem számomra.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt, hogy ki és mit kíván a másiktól, egyáltalán nem szabad szívre 

venni. Ami a fontos, az az, hogy Isten mit kíván tőled. Ha társad éppen azt 
kívánja tőled, amit az Isten, akkor társad jól jár. De a te szempontod mindig 
csak az lehet, hogy Isten mit kíván tőled.

Mindaddig, amíg nem a benned boldogító módon jelenlévő Isten szá-
modra a döntő, soha békét nem találhatsz szívedben, mert Isten minden szel-
lemi teremtményét, tehát téged is, Önmagára teremtette, és mindaddig nyug-
talan, vagyis embertelen, vagyis természetellenes leszel, amíg Istenben meg 
nem találod nyugalmadat.

2. Mivel nem vagy magányos, ezért képességeid alkalmazása, munkáid 
elvégzése, megszervezése, nem függhet csak egyéni elképzeléseidtől. Ha ki-
felé is békében akarsz élni, akkor feltétlenül egyet kell értened társaddal, aki 
azért társad, hogy segítsen szíved békéjét, nyugalmát úgy megtalálni, hogy 
emiatt sem ő és sem mások ne szenvedjenek miattad!

Egészen más tehát az, hogy ő mit kíván tőled, és egészen más, hogy 
neked mi a kötelességed vele szemben, vagyis, hogy te mit kívánhatsz tőle. 
Kötelességed, hogy csak azt kívánhatod tőle, amit ő is helyesnek tart. Végső 
soron te is csak azt kívánhatod tőle, amit ő helyesnek tart. Képességeid kiélé-
sét nem alapozhatod magadra, ha van élettársad!
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3. Ne légy megkötözve gyermekeiddel!  Gyermekeid és minden,  ami 
körülötted van,  amivel  kapcsolatba kerülsz,  felfogható kegyelemnek is,  és 
felfogható kísértésnek is. Gyermekeid akkor jelentenek kegyelmet, ha társad-
hoz visznek közelebb, s akkor kísértést, ha magukhoz akarnak kapcsolni té-
ged! Az élettársi kapcsolat az  szövetség! A vérkapcsolat nem szövetség. A 
szövetség messze felülmúlja a vérkapcsolatot! Én, Jézus, nem megszűntetni, 
hanem teljessé tenni jöttem azt a szövetséget, amelyet Isten kötött népem-
mel.  Ugyanakkor édesanyámat  egyetlen egyszer sem neveztem anyámnak, 
miután elkezdtem nyilvános működésemet. Sőt, amikor ő hivatkozott a vér-
kapcsolatra, akkor kifejezetten megtagadtam őt (Márk 3;33-35)!

Ne feledd! A vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék a földi élet-
ben! Ez a kötelék képes teljesen felőrölni azt a szabadságot, amely a Szentlé-
lek hatékony jelenlétét tudja biztosítani (2Kor 3;17).

Egy gyermek, amíg gyermek, természetesen a szüleiből él. De a szülő, 
ha gyermekeiért él, akkor bálványimádó! Bálványimádóknak pedig nincs he-
lyük az Isten országában!

Egy gyermek akkor jól nevelt, ha arra jön rá, hogy nem érte, hanem Is-
tenért élnek szülei, s éppen ezért korlátozott számárára az, hogy milyen mér-
tékben élhet szüleiből!
                             Nagyon szeretek, és megáldalak a
                          BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3342.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Álom: Ikreimnek csak apám örült.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az a kettős hatás, amelyet álmod előre jelzett, csak akkor jelent lelki 
fejlődést számodra, ha megfelelő tanulékonysággal fogadod a jövőben bekö-
vetkezendő eseményeket.

E szavak nagyon általánosnak tűnhetnek mindenkinek, de mégsem fo-
galmazhatok konkrétabban, mert azt akarom, hogy ne csak te, de mindenki, 
aki olvassa e sorokat, tanuljon belőle.

Az apai tekintély elfogadása jelzi a megkívánt tanulékonyságot. Meg 
kell  mondjam neked, hogy e tanulékonyság legtöbb esetben ma hiánycikk 
köreitekben!  Az előttetek  járó  generáció  annyira  lejáratta  a  „tekintélyelv” 
fontosságát, hogy bizony csak megfelelő alázattal lehet időnként visszatalálni 
hozzá!
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Nem kell hát tartanod a kettős hatástól, mert tanulékonyságod fel fogja 
tudni mérni azt, hogy nemcsak az egyértelműség juttat előre a lelki fejlődés 
útján. A földi életben a komplikáltságnak is helye van! Ez bizonyos kocká-
zatvállalással jár, de kockázat nélkül nincs igazi fejlődés a Földön sem a fizi-
kai, sem a lelki életben.

Feltétlenül az Irántam való bizalmat kell erősítened magadban!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

******************************************************
3343.
Kérdező: MIT TEHETEK FIAIMÉRT?

1. Öngyilkos fiam megmenekült. Mit tehetek érte?
2. Másik fiamnak is rossz álmai vannak.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Gyermekeddel  kapcsolatban csak az a felelősség hárul  reád,  amit 

megtehetsz.  Ez pedig az, hogy megéled előtte a Velem, Jézussal,  való élő 
kapcsolatodat. Te nem teheted őt boldoggá, de neki Én, Jézus, mindent meg-
adok, hogy Rám találjon. Amint te, úgy ő sem lehet Nélkülem birtokában an-
nak a harmóniának, ami után vágyik.

Te nem élheted meg az ő életét, de igenis, hitelessé teheted előtte is 
azt, hogy nem ő a te Istened, hanem Én, Jézus, és ha ő nem akar Engem, Jé-
zust, jobban megismerni, elfogadni, akkor elválnak útjaitok, s ezért csak ön-
magát okolhatja.

Amíg ő nem Engem, Jézust,  hanem egy nyomorult  teremtményemet 
tartja istenének, aki ugyanúgy halandó, ugyanúgy büdös a lába, ugyanúgy el-
rothad és utálatossá válik a teste, mint az övé, addig természetszerűen ennek 
következményét viselnie kell.

Te ne okold magadat vele kapcsolatban! Te is csak magadért felelsz! 
Te sem kerülheted ki, mint ahogy senki, hogy lelked mélyén szabaddá válj 
gyermekeidtől! Te sem építhetsz a vérkötelék alapjára, amint sem Én, Jézus, 
sem Anyám, Mária, nem építhetett erre (Márk 3;33-35)!

2.  E második  gyermeked sem tud Nélkülem önmagára találni!  Ő is 
olyan karmikus görcsöket hozott magával a Földre, amelyek feloldását nem 
vállalhatod át tőle. Neki is rá kell jönnie, hogy Nálam, Jézus, nélkül semmit 
nem tehet ahhoz, hogy lelki békéjét megtalálja! Te nem találhatod meg he-
lyette az ő életének értelmét. Ha ő komolyan meg akarja találni ezt, akkor 
Nálam feltétlenül meg fogja találni, de Nélkülem soha (Máté 7;7)!

                 Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

3474.



*******************************************************
3344.
Kérdező: JÖVŐMRŐL

1. Mikor gyógyulok meg betegségemből?
2. Mikor találom meg a megfelelő páromat?
3. Hogyan tarthatom fenn a kapcsolatot a HANG-táborral?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, amikor emberként a Földön jártam, igyekeztem mindent 

elkövetni,  hogy ne csodadoktornak akarjatok kezelni Engem, hanem olyan 
égi lénynek, aki el tudja mondani nektek, hogy mulandó földi életetekben ho-
gyan kell felkészülnötök az örök boldogság befogadására.

Van egy jól kifejlődött orvosi tudomány, vannak közöttetek természet-
gyógyászok, vannak fényadók és különböző energiákat közvetítők, és vannak 
karizmatikus gyógyítók, akik a testi gyógyítás adományát azért kapták, hogy 
az égiek felé irányítsanak benneteket.

Én, Jézus, ugyanaz vagyok tegnap, ma és holnap. Tehát létem lényegét 
mutatom felétek akkor, amikor az örök boldogságotok iránt akartok érdek-
lődni Nálam.

Neked sem lehet fontosabb földi életedben, mint az, hogy megtanulj 
békében együtt élni betegségeddel. Betegséged ugyanúgy elmúlik, mint földi 
életed. De hozzáállásod a betegségedhez nem mindegy. Nem, mert boldogsá-
god nem attól függ, hogy milyen betegséged van, hanem attól, hogy azokat a 
lehetőségeket,  amelyek  rendelkezésedre  állnak,  mennyire  itatod  át  szíved 
szeretetével! Ez a lényeg! 

A többi azért nem érdekes, mert betegségek jönnek, mennek, de a be-
tegségek hordozóinak benső békéje, boldogsága az Én, Jézus, jelenlétem va-
lóságáról tesz tanúságot ott, ahol a beteg él. Ezt várom el tőled is!

2. Nincs olyan, hogy valaki megtalálja azt, akiről elmondhatná, hogy 
számára van teremtve. Mint ahogy nincs olyan, akiről elmondhatnád, hogy az 
ő számára lettél teremtve. 

Isten mindenkit Önmagára teremtett! Bárkivel élsz, nem szabad érte él-
ned! Istenért kell élned, ha nem akarsz bálványimádó lenni. Mindenkit Iste-
nért kell szeretned, és mindenki tükör kell legyen számodra, hogy olyan önis-
meretre  juss,  amely megfelelő  önnevelésre  késztet.  Éppen ezért  mindenki 
csak önmagáért felel!

3. Minden hónap utolsó vasárnapján Inárcs községben délután 1 órától 
5 óráig az új iskolában találkozhatsz azokkal, akik a HANG-tábort szervez-
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ték. A HANG-alapítvány házának címe: 2365 Inárcs Bajcsy Zs. u. 105. Ez a 
cím október 1-től él.
    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
3345.
Kérdező: HÁZASSÁGOM JÖVŐJÉRŐL

Van-e reményem megjavítani házasságunkat?
HANG: "Drága Gyermekem!

Amíg valaki az első gombot nem jól gombolta be, addig teljesen fölös-
leges a többivel győzködnie!

Amíg nincs Istennel egy olyan rendezett kapcsolatod, ami sziklaalapja 
lehet további életednek, addig teljesen mindegy, hogy kivel és hogyan élsz!

Én, Jézus, semmiképpen sem lehetek hatékony eszköz arra, hogy mu-
landó életed széttépett darabjait foltozzam. Nem. Aki nincs Velem, az Elle-
nem van! Az van Velem, aki egyértelműen és világosan megfogalmazza reg-
gelenként: Uram, Jézus, Veled indulok el ma életem útjára, és Érted akarom 
tenni azt, amit tennem kell!! VELED! Ez a tiszta szándék.! ÉRTED! Ez a vi-
lágos cél!

Drága Gyermekem! Vagy Általam, Jézus által, leszel boldog, vagy se-
hogy! Isten halálosan komolyan vett téged! Nézz a keresztre! El kellene kez-
dened, hogy te is halálosan komolyan vedd Őt! Amíg ezt nem látod be értel-
meddel és szíveddel egyaránt, vagyis nem ennek belátására törekszel, addig 
teljesen tehetetlen vagyok veled szemben.

Isten csak azon a szeretetkörön belül mindenható, ahol Velem, Jézus-
sal, összhangban történnek a dolgok. E körön belül igaz az, hogy az istensze-
retőnek minden a javára válik. E körön kívüliek életét szemlélve az Isten ve-
lük szemben tehetetlen!

Az ELSŐ GOMB tehát a döntő! Vagy abszolút ELSŐ lehetek valaki 
életében, vagy nem is vagyok ott! Csak annak lehetek abszolút ELSŐ, aki élő 
hittel hiszi, hogy ő az örökkévalóság gyermeke, s ezért mindent, ami problé-
maként jelenik meg földi életében, e kérdés mérlegére tesz: „Mi ez az örök-
kévalósághoz képest?!” Magad fogsz legjobban megdöbbenni, hogy milyen 
hamar véget ér földi életed!

         Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3346.
Kérdező: NEM ÉRTEM JÉZUST!
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1. Nem tudom, hogy mi a jézusi boldogság. Pedig keresem!
2. Jézus miért nem segít?

HANG: "Drága Barátom!
1. Hát az valóban furcsa dolog, hogy te keresel valamit, s nem tudod, 

hogy mit. Benn jársz az erdőben, s nem találod az erdőt.
Egyik nagy filozófusotoknak mondták tanítványai: " Mester! A lovat 

látjuk, de a lóságot nem!" Ő ezt felelte: "Mert nincs szemetek hozzá!"
Valamikor ezt mondtam tanítványaimnak: "Boldog a szem, amely lát-

ja, amit ti láttok. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és király akarta 
látni,  amit ti  láttok és nem látta, hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. 
(Lukács 10;23-24)"

Kedves Barátom! Az általam nektek megígért és elétek tárt boldogság 
nem más, mint a hazataláltság öröme! 

Ha azt mondod, hogy még soha nem élted át közvetlenül azt, hogy sze-
ret téged az Isten, akkor Én, a te Jézusod, azt mondom neked, hogy nyugod-
tan állíthatod, nem jártál még a Napban. De azt már nem mondhatod, hogy 
nem tapasztaltál meg semmit a Napból!

Ha te úgy gondolod, hogy érzelmileg még nem voltál valami különle-
gesen feldobott állapotban, akkor Én, Jézus, azt mondom neked, hogy nem 
vesztettél ezzel semmit. 

Egyik  médiumomon keresztül  a  napokban ezt  mondtam:  „Már  Illés 
próféta is megtapasztalta, hogy az Isten nincs benne romboló szándékkal sem 
a szélviharban, sem a földrengésben, sem a tűzvészben /1Kir 19;11-12/. De 
benne van építő, buzdító és vigasztaló módon abban a halk és szelíd hang-
ban, amely ma is szól minden emberhez a lelkiismeret hangján keresztül”.

Ha nem tudsz annak örülni, hogy benned élek, akkor baj van a hited-
del. Tehát baj van azzal az alapszemléleteddel, amely a mennyek országát 
valami bódultságnak gondolja, s nem annak a benső bizonyosságnak, hogy 
aki Bennem él, akiben Én, Jézus, élek, az mindenképen a Győztes oldalán 
áll. E szavaim feltétlenül kiirtanak minden félelmet enyéimből: "Bízzatok! 
Én legyőztem a világot (János 16;33)"!

2. Ami pedig a segítést illeti,  hát e téren is másképpen kell látnod a 
dolgokat, mint eddig láttad. Vegyük azt az esetet, amelyet leveledben emlí-
tesz. Te azt mondod, hogy nem váltottam be ígéretemet, mi szerint, ha valaki 
valami halálosat iszik, az nem árt meg neki.

Kedves Barátom! Az a szó, amit ti úgy fordíttok: „nem árt meg”, pon-
tosan  ezt  a  tartalmat  hordozza:  „nem  lesz  ettől  Istennek  nem  tetsző 
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(adikosz)”. Ha Pedig Pál esetét hozod fel, aki Értem rövid időn belül három-
szor is világutazóvá lett, és semmi fáradságot nem tartott túl soknak, amikor 
Rólam volt szó. Bizony mindenkinek megadom az Értem vállalt szerepéhez 
szükséges eszközöket. Amíg a Tőlem kapott szerepét be nem töltötte, pedig 
mindent megtesz érte, azt marhatja kígyó, égetheti tűz, történhet vele bármi, 
Én, Jézus, igazolni fogom előtte és a világ előtt, hogy érte élek benne. Amint 
benned is érted élek. De neked is meg kellene tenned mindent, hogy Értem 
élj!  Engem,  Jézust,  boldogít,  hogy érted élek.  Ha téged nem boldogít  az, 
hogy Értem élhetsz, akkor nem is Értem élsz!

Ha elhiszed, hogy többet érsz Isten előtt a verebeknél, akkor feltétlenül 
észre fogod venni azt a szerető gondviselést, amivel Isten eddig is elhalmo-
zott,  s nem leszel hálátlan Vele szemben, hanem inkább dicsőíteni és ma-
gasztalni fogod Isten azért, mert benned él, és érted, a te örök boldogságodért 
él benned!

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

3347.
Kérdező: A MÚLTRÓL SZERETNÉK TÖBBET TUDNI!

1. Mi a Bermuda háromszög titka? 
2. Egy robbanás okáról érdeklődöm.
3. Mi voltam, ki voltam én előző életeimben?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindaz, ami számotokra olyan titkokat tartalmaz, amelyek kutatatá-

sához időre van szükségetek, s nem érintik egyéni boldogságotokat, ne Hoz-
zám, a ti boldogságotok útját elmondó és bemutató Jézushoz forduljatok.

2. Pontosan ezt mondhatom el e kérdéseddel kapcsolatban is. De azért 
teszek valamit hozzá!

Minden titokzatosság arra szólít fel benneteket, hogy ne csak az orroto-
kig akarjatok látni! A jó szándékú emberek törekvése arra, hogy felbontsák a 
titoknak  vélt  dolgokat,  a  szellemi  fejődésetek  lényegéhez  tartozik!  Az 
IRÁNY azonban nem mindegy! Ha valaki azért akar megtudni valamit, mert 
úgy véli, hogy a megszerzett ismerete Hozzám, Jézushoz, hozza őt közelebb, 
akkor törekvését áldásom kíséri! Ha valaki nem ezt szándékolja, akkor ez a 
törekvése pótcselekvés. Ezen nincs áldásom!

Legyen hát mindig előtted világos a CÉL!  Vagyis, Én, Jézus Krisztus!
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3. Ha előző életedről akarsz információt kapni, bár egyáltalán nem tar-
tozik a lényeghez, bőségesen kaphatsz, ha felméred, ha rálátsz arra, hogy mi-
lyen irányban kell adósságaidat törlesztened.

Aki a test vágyaival kapcsolatban észlel magában elmarasztaló dolgo-
kat, az biztos lehet abban, hogy előző életében e téren súlyos hibákat vétett, 
és ezeket kell most - mint adósságot - törlesztenie.

Ha a hiúság terén érez magában helytelen törekvéseket, akkor e téren 
kell törlesztenie valamit.

Ha a gőg, az uralkodás területén vannak problémái, akkor a gyakorlati 
szolgáló szeretet területén találja meg életére a megoldást!

Könyvnyi eseményt  mondhatnék el  rólad,  előző életeddel  kapcsolat-
ban. De ezekre magad is ráláthatsz az előbb felsorolt szempontok alapján! 

Ezekből levonható tanúságokat neked kell felismerned a jelen életálla-
potodban, s az így szerzett felismeréseidet neked kell -   természetesen az Én, 
a te Jézusod segítségével - adósságtörlesztésre felhasználnod.

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

3348.
Kérdező: IMÁVAL LEHET ÜDVÖZÍTENI MÁSOKAT?

1. Meddig kell újra megszületnem?
2.  Mit nem tettem jól eddig?
3. Üdvözíthet valakit mások imája?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Addig kell újraszületnie mindenkinek, amíg újjá nem születik (János 

3;3)! Tehát mindaddig, amíg valaki el nem fogadott Engem, Jézust, Urának, 
Megszabadítójának (János 14;6).

2.  A  lelkiismeretvizsgálatod  arra  való,  hogy e  második  kérdésedre 
megtaláld a választ. Én, Jézus, nem vállalom azt, hogy helyettetek gondol-
kodjak. 

Elmondtam nektek tanításomat, elétek éltem életemet, most már rajta-
tok a sor, hogy ehhez hozzámérjétek magatokat. Nem volna értelme lelkiis-
meretetek hangjának, ha azt kikerülve kellene megtudnotok, hogy mi a jó és 
mi a nem jó! Pontosan attól vagytok emberek, erkölcsi lények, hogy a lelkiis-
meret hangján közvetlenül tudok szólni hozzátok! És azért fontos a tanulé-
konyság, tehát az alázat, hogy a bennetek megszólaló hangomat finomítani 
tudjátok az Általam elmondott és elétek élt életem alapján.
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3. Minden ima hatékony! Minden ima beépül a világmindenség nagy 
egészébe.  A reinkarnációnak éppen az a  lényege,  hogy az Én szeretetem, 
amely a ti imáitok által is megnyilvánul, előbb-utóbb mindenkinek az életé-
ben diadalmaskodik! 

De azt nem lehet mondani, hogy egy kérőima kérésének teljesítése itt 
és most egészen biztosan megvalósul úgy, ahogy azt az imádkozó gondolja. 
Minden kérőima úgy és akkor fog megvalósulni, ahogy és amikor azt az Isten 
gondolja!

Megáldalak a BUZGALOM és a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

3349.
Kérdező: EGY KAPCSOLATRÓL

Egy tarthatatlan kapcsolatról kérem véleményedet, Uram!
HANG: "Drága Gyermekem!

Az a harc, az a küzdelem, amelyet felvállaltál,  igenis nagyon fontos 
volt lelked üdve érdekében! Ember embert tanítvánnyá tehet, de meg nem té-
ríthet. Ha valaki nem vállalja azt, hogy Velem, Jézussal, szembesüljön, azzal 
nemcsak kár, de veszélyes is sokat győzködnötök, mert csak a szenvedés sza-
porodik, az erő fogy, és a lelki szomorúság mélyen gyökeret ver lelketekben. 

Nagyon természetes,  hogy ennek nem a meghosszabbítására,  hanem 
megrövidítésére kell törekednie annak, aki birtokában akar lenni annak a sza-
badságnak, amely Lelkem jelenlétének velejárója földi és örök életetekben 
egyaránt (2Kor 3;17).

Leveledben kinyilvánítottad  Irántam való  szeretetedet.  Említettél  két 
személyt, akik sorsát nagyon szíveden hordod. Az imán kívül nemcsak nem 
tehetsz, de nem is kell értük tenned semmit! 

Az a felelősség, amelyet önmagad iránt kell érezned, nagy óvatosságra 
kell hogy késztessen téged. Az okosság és az óvatosság két olyan angyali kí-
sérőd, melyek nélkülözhetetlenek számodra, ha hűséges akarsz maradni Hoz-
zám, a te Jézusodhoz!

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

3350.
Kérdező: TELE VAN SZÍVEM HÁLÁVAL

Hála, hála, hála!
HANG: "Kedves Barátom!
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Én, Jézus, nemcsak most, levélen keresztül akarlak megörvendeztetni 
téged,  de szeretnélek naponta  úgy megérinteni,  hogy te  minél  nyitottabbá 
tudj válni arra az égi békére, amelyet Én azért hoztam el közétek, hogy belé-
tek tudjam ezt ültetni!

A Velem és Értem tudatos vállalása, tehát a tiszta szándék = Velem, a 
tiszta cél = Értem, lehetővé teszi benned azt a lelki állapotot, amely szüksé-
ges az Én békém átéléséhez.

Örömöd érdekében mondom: Hidd el, nemcsak Én, Jézus, és angyala-
im lehetnek örömforrások számodra, de te is örömforrás lehetsz számunkra! 
Hogyan? Hát úgy, hogy testvérei, partnerei lehetünk egymásnak! Úgy, hogy a 
hazataláltság öröme nemcsak annak öröm, aki hazatalált, hanem az otthoni-
aknak is!

                Nagyon szeretlek, és bízom benned!
        Megáldalak a HAZATALÁLTSÁG ÖRÖMÉVEL!

*******************************************************
3351.
Kérdező: KÖNYÖRÖGHET HOZZÁD A GONOSZ?

A Gonosz könyörög Hozzád bennem, kegyelmedért!
HANG: "Drága Gyermekem!

Te könyörögsz Hozzám, Jézusodhoz, a Gonoszért, és nem ő önmagá-
ért! Abban a pillanatban, amikor ő Hozzám fordul kegyelemért, már nem is 
gonosz!

Nagyon igaz, hogy Én, Jézus, nem a világért könyörögtem az Atyához, 
amikor imádkoztam, hanem értetek, akik e gonosz világban vagytok. Azért 
imádkoztam, hogy megszabaduljatok a gonosztól, és nem azért, hogy kike-
rüljetek e világból (János 17;15).

A Gonosz sem, mint ahogy te sem és senki a világon saját pozitív dön-
tése nélkül soha nem térhet meg. Isten sem képes senkit megtéríteni akarata 
ellenére! De a te imád és az a sok ima és szeretetsugárzás, amely belőletek 
árad a világmindenségbe, előbb-utóbb minden szellemi lény számára értel-
messé fogja tenni a megtérést. Amint Isten szeretete örök, úgy a megtérés le-
hetősége is örök mindenki számára. 

A SZABADSÁG örök törvénye az, hogy a lehetőség soha nem azonos 
a kényszerűséggel!

Te inkább Velem, Jézussal, foglalkozz, és ne a Gonosszal. Az ő megté-
rését bízd reá! 

            Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
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*******************************************************
3352.
Kérdező: NYUGTALAN VAGYOK

1. Állandó lelkiismeretfurdalásban szenvedek.
2. Családunk, rokonságunk betegségeinek mi az oka?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Állandó  lelkiismeretfurdalásodnak  oka  az  a  helytelen  istenkép, 

amely kialakult benned.
Én, Jézus, aki egylényegű vagyok az Atyával és a Szentlélekkel,  úgy 

szeretlek  téged,  mint  senki  más,  és  részben  olyannak  szeretlek,  amilyen 
vagy! Azért mondom, hogy részben, mert dolgozom azon, hogy mindenben 
szeretetre méltó légy a Számomra! 

Egyetlenem vagy, tehát természetes, hogy ehhez hozzátartoznak töké-
letlenségeid is.  Bizony,  Én, Jézus,  ezekkel  együtt  szeretlek.  Kérlek,  hagyj 
Nekem is valami munkát a te tökéletességed terén. Bízz jobban Bennem, és 
fogadd el magadat olyannak, amilyen vagy. Nem lehet ez erődet meghaladó-
an nehéz, ha tudod, hogy Én, Jézus, olyannak fogadlak el, amilyen itt és most 
vagy.

Nem arról van szó, hogy erőfeszítéseid fölöslegesek, de igenis szó van 
arról, hogy Én, Jézus, nem erőfeszítéseid miatt szeretlek, hanem azért, mert 
Én olyan vagyok, hogy csak szeretni tudlak téged!

Erőfeszítéseid a te Irántam való szeretetedet mutatják meg, de fáj Ne-
kem, ha nem tudsz megelégedett lenni magaddal legalább olyan mértékben, 
hogy a benned lévő békémnek örülni tudj! Ez a béke mindent felülmúl, min-
den gyarlóságodat eltakarja és bizonyos mértékben meg is szünteti! 

Az ősellenség mindent elkövet, hogy gyarlóságaid miatt ne légy boldog 
Velem, Én pedig mindent elkövetek azért, hogy az irántad való szeretetem 
miatt örülj Nekem! A választás rajtad áll, hogy melyikre teszed a hangsúlyt!

2. Mindenki betegként született a Földre, hogy egészségessé váljék, és 
ezek a betegségek bizonyos idő után realizálódnak a testen. E betegségeket 
az kezeli jól, aki felteszi magának e kérdést: „Miért jó ez nekem?”, vagyis, 
miért jó valamelyik betegség a saját és környezete lelki fejlődésének?! Mert 
minden megjelenő betegség a testen azért van, hogy önvizsgálatra szólítson 
fel benneteket!

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

3353. 
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Kérdező. EGY ÁLOMRÓL
Egy álmom magyarázatát kérem a HANG-tól!

HANG: "Kedves Barátom!
Mielőtt ajándékot adtál, kigyomláltad, megtisztítottad azt. Vérrokonaid 

közül  voltak,  akik  örültek  jótékonykodásodnak,  és  voltak,  akik  irigyeltek 
érte.

Ez az álom arról tudósít téged, hogy lelked mélyén valóban jót akarsz 
másoknak, s ezt a jót nem lehet véka alá rejteni. Ez terjed, ez kitudódik!

De tudósít  arról  is,  hogy a vérkapcsolat,  amely elsőként reagál arra, 
hogy te milyen vagy, nem lehet objektív irányítód. Nem, mert vagy pozitív 
vagy negatív irányban, de mindenképpen egyoldalú!

Ha helyes önismeretre akarsz jutni, akkor ne mások véleménye szerint 
mérd fel magad. Főleg ne a vérkapcsolat alapján hozzád tartozók véleménye 
legyen a döntő, hanem Én, a te Jézusod véleménye, aki mindig IGAZSÁG is 
vagyok életedben!

Újra és újra arra akarják felhívni figyelmeteket álmaitokban angyalaim, 
hogy akkor éltek helyes önszeretetben, ha többet foglakoztok Velem, mint 
magatokkal vagy bárki mással!

                    Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3354.
Kérdező: JÖVŐMRŐL

1. Meggyógyulok-e teljesen?
2. Kitart-e mellettem a párom?
3. Anyám jövendő sorsáról kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden ember különböző betegség-csírákkal születik a Földre, hogy 

Velem, Jézussal, történő kapcsolata révén elinduljon a lelki gyógyulás útján. 
Mert ez a döntő! A földi élet senki számára sem végleges állapot. Isten nem 
időszakos boldogságra teremtett benneteket! Te is az örök élet várományosa 
vagy. A földi életben erre kell felkészülnöd! E készületi  idő kell hogy  re-
ményteli idő legyen! 

Csak EGY reményből lehet megfelelő harmóniát találni a Földön! Ez a 
REMÉNY pedig az örök boldogság talajába ereszti gyökerét. Minden más 
boldogságot hordozó remény: ÖNÁMÍTÁS! Csak Nálam, Jézusnál, találhatja 
meg mindenki azt a benső békét, amely nem más, mint a Földön elérhető leg-
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nagyobb boldogság! Az a „boldogság”, amelynek nem ez az alapja, nem bol-
dogság, hanem BÓDULTSÁG!

2. A döntő az, hogy kitart-e Mellettem párod! Mindaz, aki nem Rám - 
a te Jézusodra - építi életét,  homokra épít! Nem a sziklától függ, hogy erre 
épít valaki vagy sem. Ilyen értelemben az építőn múlik minden!

Ha te Rám, Jézusra, tehát a SZIKLÁRA építed életedet, akkor biztos 
lehetsz abban, hogy párod bárhogy él, Én, Jézus, feltétlenül biztosítom szá-
modra azt a szívbékét, amelyet senki Nélkülem neked nem adhat, de el sem 
vehet tőled.

3. Ne törj pálcát anyád fölött! Nem tudod, hogy természetében mit örö-
költ, milyen hatások érték, és azt sem, hogy eddig hogyan működött együtt 
Velem. Ha e három közül csak egyet is nem tudsz, már nem mondhatsz sen-
kiről elmarasztaló ítéleted. Magadat se ítéld el soha! Szeress Engem, a te Jé-
zusodat,  és  Értem akarj  mindenkinek  JÓT!  Ez  a  te  feladatod,  ha  együtt 
akarsz működni Velem, a te Jézusoddal!

Kimondhatatlanul  szeretlek,  és nagyon bízom abban, hogy már itt  a 
Földön is meg fogjuk tudni érteni egymást!

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

3355.
Kérdező: SORSOMRÓL

1. Lehet-e lelki társam az, akit nagyon szeretnék?
2. Előző életemben találkoztam már vele?
3. Lesz-e valaki igazi társam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Először is ki kell jelentenem, hogy Én, Jézus, nagyon szeretlek! Ez a 

szeretetem soha nem fogja engedni, hogy akaratodon kívül bárki is eltávolít-
son téged Tőlem! De ez a szeretet azt is megígéri, hogy mindig lesz olyan 
szellemi társad, aki segíteni fog téged abban, ami szíved békéjének biztosítá-
sát, lelki fejlődésed helyes irányát elősegítheti.

Mivel az istenszeretőknek minden a javára válik, ezért ne repülő sült-
galambként várd lelki társadat, hanem figyelő szívvel, szemmel, hogy felis-
merd őt. Csak az mondható istenszeretőnek, aki mindent megtesz saját lelki 
fejlődésének érdekében, amit megtehet.

2. Nagyon veszélyes alapot vet lelki fejlődése számára az, aki nem a 
Velem, Jézussal, megélt kapcsolatát tartja a legfontosabbnak földi élete fo-
lyamán! Olyan fantáziálásnak nyitnék kaput számodra, ha arról beszélnék, 
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hogy kivel és hogyan voltál előző életeidben kapcsolatban, amely fantáziá-
lásra az ősellenség is hatni tud, és hatna is, ha Én ezt megtenném.

Ne a múltadon, ne előző életeden fantáziálj, hanem a jelen lehetőségei-
re figyelj, és azokkal élve erősítsd kapcsolatodat Velem, Jézussal!

3.  Nem lesz IGAZI társad! VAN IGAZI TÁRSAD! Isten mindenkit 
Önmagára teremtett,  és mindaddig nyugtalan maradsz,  amíg be nem látod 
azt, hogy igazi társad csak Én, Jézus, lehetek. Ha ezt belátod, akkor minden 
emberi  kapcsolatodban fel  fogod ismerni  azokat  a lehetőségeket,  amelyek 
ESZKÖZÖK is egyben. Ezek azok a talentumok, amelyekkel meg kell tanul-
nod élni, ha szíved békéjét biztosítani akarod! Nem úgy van, hogy egyik em-
ber jobban, a másik pedig kevésbé tud közelebb hozni Hozzám, hanem úgy 
van, hogy TE egyik emberi kapcsolatodat jobban, a másikat kevésbé haszná-
lod fel arra, hogy Velem - a te Jézusoddal - elmélyítsd kapcsolatodat! Soha 
ne keresd magadon kívül saját boldogságod forrását!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

3356.
Kérdező: NEM TUDOK MINDENKINEK MEGFELELNI

1. Elsietett a házasságom?
2. Mindenkinek szeretnék megfelelni!
3. Elidegenít magától a környezetem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Általában minden házasság „elsietett” házasság. Igen, mert általában 

nem  „meghalni”  szoktak  indulni  azok,  akik  házasságra  lépnek,  hanem 
„élni”! Márpedig a házasság inkább halál, mint élet!

Minden házasságban két  lelkileg beteg ember  kapcsolja  össze életét 
úgy, hogy naponta tükrei egymásnak! Ezért csak az találja meg önmagát, aki 
valóban gyógyulni vágyik! Az akar lelkileg gyógyulni, aki Általam, Velem és 
Bennem akarja megélni szíve békéjét.

2. Teljes képtelenség, amit akarsz! Soha senkinek nem sikerült még az, 
hogy mindenkinek megfeleljen! Istennek sem! Hogyan sikerülhetne hát ne-
ked?!

Ha tudatosul benned, hogy lelkileg beteg emberek vesznek körül, és sa-
ját lelki betegségeidet is - különböző ábrándozások - ezeknek a beteg embe-
reknek a társaságában ismered fel magadban, akkor nem velük leszel elfog-
lalva, hanem arra fogsz törekedni, hogy Velem - a te Jézusoddal - mélyítsd 
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kapcsolatodat. Csak Nekem akarj megfelelni! Ez pedig nemcsak lehetséges, 
de nem is nehéz!

Meg kell tanulnod, hogy mások boldogtalansága téged nem tehet bol-
dogtalanná! Meg kell tanulnod, hogy férjed ostoba féltékenysége, amellyel 
gyötör, leperegjen rólad! Hogyan? Hát úgy, hogy őt e téren betegnek tartva 
úgy kezeled, mint beteget, tehát nem engeded, hogy súlya legyen szavainak 
benned. Megjátszhatod, hogy ez téged bánt, de belül mosolyognod kell rajta. 
Egyáltalán nem szabály az, hogy valakinek a lelki betegsége - a féltékenység 
pedig egy undorító lelki betegség - egy másik embert is beteggé tegyen lelki-
leg!

3. Annyit ígérhetek, hogy Én, Jézus, soha nem hagylak el! Angyalaim 
veled vannak, és mindent megtesznek, amit megtehetnek a te szabadságod 
sérelme nélkül, hogy szíved békéjét el ne veszítsd.

Azt nem tudom megígérni, hogy a környezetedben lévő emberek majd 
megváltoznak. Nem tudom megígérni, hogy béke lesz körülötted. Nem, mert 
ez nem rajtad, nem is Rajtam, hanem egyedül rajtuk múlik! De azt meg tu-
dom ígérni, hogy a szíved békéjét mindig meg fogod tudni találni Nálam, a te 
Jézusodnál, aki benned él, és nem is akárhogyan él benned!

Igen! Boldogító módon élek benned. Vagyis, nemcsak benned élek, de 
érted élek benned!

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

3357.
Kérdező: HALÁLFÉLELEM GYÖTÖR 

1. Jó szándékkal vettem részt szeánszokon.
2. Félek a haláltól. Nyugtalan vagyok.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A legjobb szándék sem ment meg a rossz döntések következményei-

től! Soha nem elég a szándék önmagában. Mindig fontos, hogy amit tenni 
akarsz,  azt  Én,  Jézus,  is  akarom-e?  Aki  ezt  a  „lépcsőfokot”  kihagyja,  az 
gyakran kénytelen kellemetlen következményekkel számolni! 

A halottidézésnek semmiféle formáját nem ajánlottam nektek! A szel-
lemvilág lényei közül csak azt tartom megengedettnek, ha angyalokhoz for-
dultok, hogy mutassák ki irántatok megélt szeretetüket. A halottakat hagyjá-
tok békén! Az értük mondott imán és áldozatvállaláson kívül több a veszé-
lye, mint a haszna annak, ha kapcsolatba akartok kerülni velük.
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Újra mondom hát: Semmiféle halottidézésnek nem vagyok támogatója! 
Vannak olyan esetek, amikor engedélyt kap a megholtak közül valaki arra, 
hogy kapcsolatba kerüljön egy Földön élővel, de ez nem „megidézés” követ-
kezménye! Az alvásotok állapota szokott alkalmat adni elhunyt szeretteitek-
nek arra, hogy jelentkezzenek nálatok.

A gyakorlatban csak rövid távon szokott némi pozitív eredményt elérni 
a szeánszokon való részvétel. Az ilyen eredmény csali az ártó szellemek hor-
gán, hogy idegileg tönkretegyenek benneteket. Hosszú távon soha nincs pozi-
tív eredménye!

2. Aki Bennem, Jézusban, hisz, az nem hal meg sohasem! Tehát nincs 
halál az enyéim számára!

Te a boldog örökkévalóság gyermeke vagy! Hogy is félhetnél attól a 
pillanattól, amikor a színről színre látásban szívemre ölelhetlek majd téged?! 

Ha nem hiszed el, hogy kimondhatatlanul szeretlek, akkor nem tudom 
szívedben az Én békémet számodra érzékelhetővé tenni. A Velem, Jézusod-
dal, történő élő kapcsolat csak hited által jöhet létre. Ez a HIT azon alapul, 
hogy Én, Jézus, igazat mondok. Ha nem hiszed el, hogy benned élek, akkor 
ezt  hiába  hangoztatom.  Nem elég  egy telefonhálózat  kiépítése,  ha  abban 
nincs semmiféle áram! Az áram a te élő hited! A hálózatot Én, Jézus, földi 
életemmel  és kereszthalálommal  tökéletesen kiépítettem!  De Belém vetett 
hited nélkül nem tudok hatni rád!

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

3358.
Kérdező: EGY GYERMEK JOGOS VÁGYAI

1. 12 éves vagyok. Hogyan juthatok közelebb Hozzád?
2. Szeretném, ha anyu leszokna a dohányzásról!
3. Szeretném, ha barátnőm megváltozna!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tartsd meg Isten parancsait! Főleg a tíz parancsra gondolok, ame-

lye-
ket  az  Isten-  és  emberszeretés  parancsa  foglal  össze.  Ha  van  rendszeres 
imaéleted, főleg reggeli imád; ha napközben többször is eszedbe jutok; ha 
megértő vagy azokkal szemben, akik körülvesznek, akkor biztosan közelebb 
kerülsz Hozzám, a te Jézusodhoz!

2. Én is szeretném, ha mindenki le tudna szokni káros szenvedélyeiről, 
mert ezek a szenvedélyek nem hoznak senkit közelebb Hozzám. Ennek elle-
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nére van olyan, hogy a dohányzás és egyéb megkötözöttség arra figyelmezte-
ti a rabját, hogy legyen alázatos. Igen, mert a gőg, a kevélység, az uralkodási 
vágy rosszabbak, mint a dohányzás.

Elég sokat szenvednek a dohányosok attól,  hogy rabjai a nikotinnak. 
Ezért nem haragudni kell rájuk, hanem inkább sajnálni kell őket, és imádkoz-
ni kell értük. Hidd el, nagyon kevesen imádkoznak a dohányosokért! Okosan 
teszed, ha te imádkozol értük!

3. Barátnődet sem tudod megváltoztatni, ha ő nem akarja. Én, Jézus, 
sem tudom! De nem is feladatod az ő megváltoztatása. A te feladatod az, 
hogy úgy szeresd őt,  ahogy van.  Iránta való szereteted nem függhet attól, 
hogy ő milyen. Te csak magadért felelsz! De magadért valóban felelsz!

Azok, akik nem az Én utamat járják, nem boldogok. Nem mernek még 
gondolni sem arra a pillanatra, amikor majd Velem, Jézussal, színről színre 
találkozni fognak. Pedig ezt a sorsdöntő pillanatot senki nem kerülheti el! Te 
is csak akkor éled jól jelen életedet, ha arra törekszel, hogy a halálod órája le-
gyen a legboldogabb órád!

Leveledben tettél fel még olyan kérdést is, hogy mire jó a tanulás. 
Amint a szemed arra jó, hogy láss vele, úgy az értelmed is arra jó, hogy 

ismereteket szerezz vele. Én, Jézus, tanítványaimnak neveztem azokat, akik 
követtek Engem. A tanítvány pedig az, aki tanuló! Amit az iskolában tanulsz, 
az előkészíti értelmedet arra, hogy Nekem is jó tanítványom tudj lenni. Csak 
az éles kést lehet jól használni. Az iskolai tanulás nem más, mint értelmed 
élesítése!

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

3359.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Ki vagyok én?
2. Miért élek?
3. Miért taszítok?

HANG: "Drága Gyermekem!
Mielőtt  válaszolnék  kérdéseidre,  előbb a leveledben megfogalmazott 

„életfelfogásodat” kell korrigálnom.
Két véglet között kell megtalálnod azt a helyes látásmódot, amely mind 

az elkeseredéstől, mind a vágyálmoktól szabaddá tehet téged.
Az semmiképpen sem megfelelő látásmód, mely szerint minden rossz. 

A földi életre tekintve igaza van a mondásnak: „A jóban az a rossz, a rossz-
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ban az a jó, hogy minden mulandó!” E mérleg tehát: „Mi ez az örökkévaló-
sághoz képest?!”, mindig alkalmas arra, hogy mindenkor józanul tudd fel-
mérni a jelen helyzetet.

A lelki kínok megszüntetése - ha nem akarsz bódulatba menekülni - 
csak lelki terápiával, lelki gyógykezeléssel lehetséges! E pszichikai kezelést 
te magad is, sőt csak te magad tudod igazán hatékonyan elvégezni magadon 
az Én - a te Jézusod - segítségével! Kétségtelen, hogy tüneti kezelésre a kü-
lönböző pszichikai kezelések is alkalmasak, de gyökeres megoldást csak Ál-
talam, Velem és Bennem vagy képes végezni magadon. 

Ennek az útja pedig a GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁS! Erre szólí-
tottalak fel benneteket nyilvános működésem kezdetén (Márk 1,15), és mind-
addig, amíg ezt valaki nem fogadja el, és el nem kezdi önmagán, képtelen 
arra az újjászületésre, amely a benső békéjének biztosításához elkerülhetetle-
nül szükséges. A gondolkodás-átalakítás vállalását más szóval MEGTÉRÉS-
NEK, Engem el/befogadásnak is szoktátok nevezni.

Tömören összegzem tehát számodra azt az alapelvet, amely az a bizo-
nyos első gomb, melyet ha nem jól gombolsz be, akkor a többit sem tudod 
jól begombolni. Ez így szól:

Nem  olyan  az  életed,  amilyennek  látod,  hanem  amilyennek  látod, 
olyan! Tehát nem körülményeiden, hanem látásodon kell változtatnod, ha bé-
két akarsz biztosítani a szívedben!

Ezek után válaszolok kérdéseidre.
1. Te Isten édes gyermeke vagy! Isten végtelen szeretete tart téged lét-

ben! Isten boldogságát hordod magadban akkor is, ha ezt nem akarod belátni, 
elhinni! Csak az lát jól, aki a szívével lát! Tehát az, akinek életében a törek-
vésközpontja nem a világ megváltoztatása, hanem az, hogy az Én, a te Jézu-
sod szemével nézze a világot! Ehhez feltétlenül szükséges, hogy egyre job-
ban megismerj  Engem, Jézust,  az  evangéliumaim és nem utolsó sorban e 
HANG-könyvek alapján. E két forrás lényegében EGY, csupán sok minden, 
ami MAG-ként megtalálható az evangéliumokban, a HANG-könyvekben ki-
bontva található.  A teljesség azonban mindenképpen az  evangéliumokban 
van!

2. Azért élsz, hogy Engem, Jézust, egyre jobban megismerj, megsze-
ress, s ezáltal másokkal is képes légy Engem megismertetni, megszerettetni 
az általad megélt szolgáló szeretetem által!

3. Csak annyiban taszíthatsz, amennyiben nem engeded, hogy Én, Jé-
zus, határozzalak meg teljesen téged. Akkor határozlak meg egyértelműen, 
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ha elvben számodra  a  legfontosabb ez:  Soha senkit  nem bántani,  mindig 
mindenkinek megbocsátani, és segíteni, szolgálni ott és úgy, ahol és ameny-
nyire erre lehetőség kínálkozik.  Ez kétségtelen, hogy bizonyos értelemben 
életelvesztéssel jár a gyakorlatban, de ez feltétlen feltétele annak az ÉLET-
MEGNYERÉSNEK, amely már itt  a Földön is kimondhatatlan békét, har-
móniát tud számodra biztosítani.

Ne feledd! A szívbéke, tehát a boldogság, nem a halál után kezdődik. 
Ott csak egyértelműen láthatóvá válik! Itt és most kell ezt magadban horda-
nod, vagyis elhinned, hogy Isten benned boldogító módon van jelen! Minden 
BELÜL dől el! E benső LÁTÁSNAK pedig egyedüli ura és hordozója TE 
vagy! Én, Jézus, ebben akarlak segíteni téged úgy, hogy teljesen átadom Ma-
gamat neked!

Higgy Bennem, szeress Engem, és tégy, amit akarsz!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
3360.   
Kérdező: SOK BENNEM ÉS KÖRÜLÖTTEM A ZAVAR!

Nagyon összekuszált lett az életem kívül, belül!
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon várod segítségemet, nagyon szeretnéd, ha Én, Jézus, vágyaid 
útján segíthetnék neked, s még véletlenül sem fordul meg okos fejedben az, 
hogy Én, Jézus, mennyire vágyom arra, hogy segíts Nekem abban, ami a te 
igazi boldogságod alapja lehetne!

Minden vágyam az veled kapcsolatban, hogy befogadj Engem életed-
be! De ne úgy, mint valami alkalmi segédmunkást, aki szolgálatodra áll - ki 
tudja, miért -, hanem úgy, mint EGYETLENT, aki képes téged boldogítani!

Amíg a Velem való kapcsolat  nem a legdöntőbb, legmeghatározóbb 
számodra,  addig mindenféle  emberi  kapcsolatod  csak  bódultság,  s  tudnod 
kell,  hogy minden bódultság keserű kiábránduláshoz,  keserű felébredéshez 
vezet.

Sajnos ti egyik bódultságból a másikba estek, s csak nagyon sok csaló-
dás, szenvedés árán vagytok hajlandók megtanulni, hogy nem a Tőlem való 
menekülés, hanem a Velem történő együttműködés az, amiért megszülettetek 
a Földön! Tehát  nem Nekem kellene igazodnom hozzátok,  hanem nektek 
kellene igazodnotok HOZZÁM!

Te az örökkévalóság gyermeke vagy! Amíg nem fogadod el a gyakor-
latban azt, hogy minden más kapcsolat csak eszköz arra, hogy a halálod órá-
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jára, tehát a Velem történő színről színre látásra, találkozásra készítsen fel, 
addig a bálványimádás igézetében élsz! 

Amíg tehát, legalább elvben, nem lehetek  abszolút  ELSŐ életedben, 
vagyis olyan, akivel senki nem rivalizálhat (nincs második, mert Én, Jézus, 
nem sorba állok szíved ajtaja előtt!), addig nem tudom ráirányítani benső lá-
tásodat arra a békére, boldogságra, amely nem más, mint az Én jelenlétem-
nek másik neve!

Kimondhatatlanul szeretlek! De tudom, és neked is tudnod kell, hogy 
ez nem téged, hanem Engem, Jézust, boldogít. Téged csak az tud boldogíta-
ni, ha úgy igyekszel szeretni Engem, ahogy Én erre példát adtam nektek (Já-
nos 13;34)!

         Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3361.
Kérdező: TESTI, LELKI GYÓGYULÁSRA VÁGYOM!

1. Karmikus betegségem gyógyítható-e?
2. Hogyan kellene megmentenem életemet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a betegséged, amelyet te karmikus eredetűnek mondasz, és amely 

a  gyermekáldással  van  kapcsolatban,  csak  addig  jelent  számodra  gondot, 
amíg be nem látod, hogy a földi élet mindenki számára arra való, hogy az 
örök életre készüljön fel, és nem arra, hogy egyik földi problémát a másikkal 
cserélje fel.

Akik mindenáron gyermeket akarnak, azok - természetesen - minden-
áron nem akarhatnak Engem! Aki mindenáron Engem, Jézust akar befogad-
ni, annak teljesen mindegy, hogy van gyermeke vagy nincs!

Én, Jézus, csak azokat a természetes utakat tartom jóknak e téren, ame-
lyek nem különböző gyógyászati módszerek által jönnek létre. Amit tehát te 
Tőlem, Jézustól, kérsz, Részemről nem teljesíthető. Nem, mert bármit ajánla-
nék, te Rám háríthatnád azt a felelősséget, amelyet neked kell felvállalnod!

2. Mindenkinek van egy mulandó és egy múlhatatlan élete. A mulandó 
élet nem menthető meg! A múlhatatlan életedre viszont nagyon kell vigyáz-
nod, mert számodra nem lehet mindegy, hogy az örökkévalóságban, milyen 
lesz életed: boldog vagy boldogtalan!

Akkor leszel boldog az örökkévalóságban, ha már itt a földi életedben 
is megtaláltad magadban azt a szívbékét, amely Én, Jézus, vagyok benned! 
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Meg kell tehát tanulnod olyan szeretettel élni a Földön, amely szeretet a Be-
lém vetett HITBŐL, REMÉNYBŐL táplálkozik!

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

3362.
Kérdező: LEHET JÓ IS EGY BETEGSÉG? MIÉRT?

Miért jó nekem a betegségem?
HANG: "Kedves Barátom!

Mint tudod, a gondolkodás-átalakításra azért  kértelek fel benneteket, 
mert ez annyira lényegileg a ti  munkátok a Földön, hogy ezt az Isten sem 
tudja megtenni helyettetek. A gondolkodás-átalakításnak a módja pedig ép-
pen az, hogy nektek kell meglátnotok, miért jó nektek az, amiről a világ fiai 
úgy gondolják, hogy az nem lehet jó. Hogyan válhat az istenszerető javára 
az, amiről egy Istennel élő kapcsolatban nem lévő el sem tudja képzelni azt, 
hogy ez valakinek is jó lehetne.

Szeretném, ha megértenél! Nagyon sok olyan szempontot tudok mon-
dani, hogy egy betegség miért lehet jó. 

Lehet valami betegség jó azért, hogy a beteg felmérje türelmét, hitét, 
bizalmát Isten iránt. Lehet jó azért, hogy jobban elmélyüljön abban, mennyi-
re nem Mennyország a Föld. Mennyire nem itt van igazi hazátok! Lehet jó 
azért, hogy többet és elmélyültebben tudjatok imádkozni. De lehet jó azért is, 
hogy a környezetetekben élők nagyobb lehetőséget kapjanak szeretetük ki-
mutatására, stb. stb. Véget nem érően sorolhatnám, hogy miért lehet jó valaki 
számára egy betegség.

Alapállásként kell elfogadnod, hogy a betegség nem rosszabb, mint az 
egészség, és az egészség nem jobb, mint a betegség. Mindkettő alkalom he-
lyes önismeret szerzésére. Alkalom arra, hogy jobban megismerjétek Istennel 
való kapcsolatotok milyenségét.  Mindkettő  eszköz!  Mindkettő felelősséget 
hordoz. Felelősséget annak a szeretetnek a növekedéséért, amely szeretet a 
Velem való egységet jelenti!

Megáldalak a GYAKORLATI SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

3363.
Kérdező: GYERMEKÜNK ELHAGYOTT BENNÜNKET 

1. Mi okból ment el otthonról fiúnk?
2. Mit tegyünk, hogy ne ártsunk neki?
3. Hogyan csökkenthető távollétének fájdalma?
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HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha a rendőrség fel akar deríteni egy bűntényt, akkor először keresi a 

bűntény indító okát. Ha fiad eltávozását bűnténynek fogod fel, akkor közöld 
a rendőrséggel e tettét, és bízd rájuk az indítóok felderítését. Ha nem tartod 
bűnténynek fiad eltávozását, akkor is kutathatsz az indítóok után, akkor is jo-
gos jelentened a rendőrségnek az eltűnését, s kutathattok az indítóok után, de 
ebbe ne vonjatok bele Engem, Jézust, aki nem azért jöttem közétek, és nem 
azért maradtam közöttetek, hogy elmondjam nektek más ember cselekedetei-
nek - legyen az akár gyermek, akár házastárs, akár barát -  indító okát, hanem 
azért, hogy akkor is bízzatok az egymáshoz tartozásotokban, amikor ez fizi-
kálisan nem érzékelhető. Az Én Lelkem a kapcsolatok Lelke, és ezért minden 
szeretetkapcsolat örök!

2. Nektek az a feladatotok, hogy ne vegyétek ártásnak az ő eltávozását. 
Ez nem árthat senkinek, akiben jó szándék van! Ahhoz, hogy valamely ese-
mény ártó lehessen, két szempontot kell figyelembe venni. Az egyik az, hogy 
csak rossz szándékból  keletkezhet  ártó  következmény.  A másik  pedig az, 
hogy mindenki csak önmagának árthat éppen a rossz szándéka miatt. Igen, 
mert az istenszeretőnek minden javára válik (Római levél 8;28).

Gyermeketek eltávozásakor sem benne, sem bennetek nem volt rossz 
szándék, tehát ártásról szó sem lehet. Fájdalomról igen! De ezt a fájdalmat itt 
a Földön feloldja némileg ez az alapigazság: a jóban az a rossz, a rosszban az 
a jó, hogy minden mulandó!

3. Végeredményben amit eddig mondtam, pontosan azt a célt szolgálja, 
hogy szenvedésetek elviselhetőbb legyen.

Nem  mondtam  el  gyermeketek  eltávozásának  okát,  amelyet  csak  ő 
mondhat el, ha akarja, s nem tártam fel előttetek sorsát, amelyért csak ő felel. 
Amit elmondtam, az az, hogy ebből az esetből is mindenkinek van lehetősé-
ge tanulni saját lelkének fejlődése érdekében.

Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy bennetek tudjak élni, és ne csak 
élni tudjak bennetek, de értetek tudjak élni!
   Megáldalak az ÉLŐ HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

******************************************************
3364.
Kérdező: FÁJ AZ ÁLJÁMBORSÁG!

1. Kiábrándítanak az áhítatos templomba-járók.
2. Vannak, akik elítélik a HANG-könyveket.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1.  A  vasárnap  megszentelésének  lényege  a  pihenés,  kikapcsolódás, 
szellemi, lelki, testi felüdülés. A szentmisén való részvétel a ti egyházatok-
nak egyik parancsa. Ez senkit nem kötelez mindenkor! 

Ha szíved parancsa,  tehát  lelkiismereted azt  mondja benned, hogy a 
templomba-menés nem növeli, hanem akadályozza szíved szeretetének erő-
södését, akkor feltétlenül lelkiismereted hangját kell követned. 

Természetesen, ezt a döntésedet meg is kell tudnod okolnod, nehogy 
tévedés áldozatává válj! Csak azért, mert  kívülről azt mondják neked, hogy 
köteles vagy vasárnap templomba menni, s benned belülről az a meggyőző-
dés él,  hogy ott  szeretetlenül  prédikálnak,  tanításommal  ellentétes  tanokat 
akarnak rád kényszeríteni - pl. lelkiismereted ellenére engedelmességet köve-
telnek tőled: ne mondd azt, amit gondolsz! Mondd azt, amit a hatalom mond! 
Tedd azt, amit mondanak, és ne azt tedd, amit Én, Jézus, egyértelműen taní-
tok a szeretet szó tartalmaként, a soha senkinek nem ártást, a mindig minden-
kinek megbocsátást, a szolgáló szeretés megvalósítását (János 13;34), - ak-
kor magad ellen vétesz, ha mégis kiteszed magadat ilyen kísértéseknek!

Ha még a szentáldozáshoz  járulókból is  olyan farizeusi  légkör árad, 
amely nem épít, buzdít, vigasztal, hanem inkább rombol, kétségbe ejt és el-
keserít, ilyen esetben még a római pápa sem kényszeríthet senkit a templom-
ba-járásra!

2. Amíg médiumom leveledet olvasta, addig az egyik szeme sírt, a má-
sik nevetett.  Jogosan sírt.  Igen, mert  Én, Jézus,  e könyvekben mindig azt 
mondom el a kérdezőnek, ami őt építi, buzdítja, vigasztalja. 

E könyvek mindig mindenkit arra szólítanak fel, hogy soha ne ártsanak 
senkinek, hogy mindig bocsássanak meg mindenkinek, és járják a szolgáló 
szeretés útját, mert ez az az Út, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat. 

E könyvek Szerető Szívem gondolatait közlik, amikor tanításom lénye-
gét fogalmazzák meg e mondatban: „Inkább szeressétek ellenségeiteket!” E 
könyvek tartalma nem más, mint égi béke a Földön!

De nevet is médiumom, mert öröm az, amikor valaki átélheti, hogy Mi-
attam bántják. Öröm számára, amikor önmagára vonatkoztathatja e szavai-
mat: "Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és 
hazudozva minden rosszat fognak rátok énmiattam. Örüljetek és ujjongjatok, 
mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok! Így üldözték előttetek a prófétákat 
is (Máté 5;11-12)."

Az a könyv, amely a New Age irányában említi a HANG-könyveket, 
tévedésben  van.  A  HANG-könyvek  nincsenek  a  New Age vonalában.  A 
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HANG-könyvek kizárólag az EVANGÉLIUMAIM vonalában íródnak! Ezt 
lehet tagadni, de nem lehet cáfolni!

Csak azt tudom kérni tőled, hogy légy nagyon nagy szeretettel azokkal 
szemben, akik tévedésben vannak. Ha pedig azt veszed észre, hogy rossz in-
dulat, gyűlölet süt át szavaikon, akkor még jobban szeresd őket, hisz ezzel 
igazolod, hogy te komolyan veszed szavaimat: "Inkább szeressétek ellensé-
geiteket (Lukács 6;35)!"

A szentmisét pedig ne hanyagold el, ha a templomba-járást lelki sérü-
lés nélkül teheted! A szentáldozásban valóban táplálékként adom Magam ne-
ked! Legalább te használd fel e találkozásunkat úgy, ahogy Én, Jézus,  ezt 
szeretném!

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

3365.
Kérdező: AZ ÖNFELAJÁNLÁSRÓL

1. Neked ajánlom magam, Uram!
2. Testvérem gyógyíthatatlan beteg.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szavaid a legbölcsebb tartalmat hordozzák! Szavaid azt fejezik ki, 

hogy szíved vágya az, amire teremtődtél.
Én, Jézus, azért jöttem el közétek, hogy elmondjam és életemmel elé-

tek éljem szavaid tartalmát. Csak azok a szavak élnek, amelyek éltetnek is, 
különben csak holt  szavak!  A holt  szavak,  bármilyen  szépek,  hazugságot 
hordoznak. Olyanok, mint a fölcicomázott hulla. A tartalmat hordozó szavak 
mindig teremtő szavak is. Valóra váltják, amit hordoznak. Testté lesz a szó, 
ha van benne olyan érték, amelyet kimondója életét meghatározóan értéknek 
tartja. Ezt nem cáfolja az a tény, hogy a beteg orvos is tud gyógyítani. Nem, 
mert a beteg orvos is csak azt a betegséget tudja gyógyítani, ami gyógyítható.

Mérhetetlenül  fontos  tehát,  hogy szavaid  azt  a  tartalmat  hordozzák, 
amit kifejeznek! Úgy kell Nekem ajánlanod magadat, amint Én, Jézus, adtam 
oda életemet érted! Bizonyos értelemben feltételek nélkül! Azt teszel Velem, 
amit akarsz! Tehessem hát Én is veled azt, amit akarok! Ezért kikerülhetetle-
nül fontos számodra az, hogy tudd: mit akarok Én veled! Ez az a „bizonyos 
értelemben”!

Az Én -  számotokra  napra lebontott  -  akaratomat  csak az ismerheti 
meg, aki szinte állapotszerűen Velem akarja tölteni minden percét. Aki gyak-
ran fogalmazza meg Előttem: ”Uram, gondolataid az én gondolataim, szava-
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id a Te szavaid, tetteim a Te szolgáló szereteted tettei!” Aki gyakran fogal-
mazza meg Előttem: „Uram, Érted gondolom, amit gondolok, Érted mon-
dom, amit mondok, Érted teszem, amit teszek!”

Az előbb említett magatartásra csak az képes, aki nemcsak olvas Ró-
lam, nemcsak hallani akar Rólam, hanem Velem olvas, Velem néz tévét, Ve-
lem akar hallani mindent, rádiót, zenét, beszélgetéseket, amit hall! Tehát az, 
aki, amikor Nekem ajánlja magát, akkor tulajdonképpen beleegyezik abba, 
hogy Én, Jézus, nézzek a szemével, halljak a fülével, járjak a lábával, dol-
gozzak a kezével, szeressek a szívével.

Egyik apostolom, aki földi  életében ugyan nem találkozhatott  az Én 
földi életemben Velem, de mégis teljesen átadta magát Nekem, természete-
sen azon a tudati szinten, amelyen erre képes volt, így fejezte ki önfelajánlá-
sának következményét: „Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem 
(Gal 2;20)”!

Önfelajánlásod tehát akkor igaz, ha az a szabadság, amely az Én Lel-
kem jelenlétét is jeleni, legalább elvben meghatározhat téged (2Kor 3;17)!

2. Vannak felismert és vannak fel nem ismert gyógyíthatatlan betegsé-
gek. Csak gyógyíthatatlan beteg létezik.

Van, amikor nagy pontossággal előre meg tudjátok mondani - a test ál-
lapotát figyelembe véve -, hogy valakinek mikor ér véget a földi élete, és 
van, akiről nem tudjátok ezt előre megmondani. Egyik sem érinti a lényeget, 
tehát azt, hogy előbb-utóbb mindenki meg fogja tapasztalni a halál pillanatát.

A felismert betegségek, főleg az úgynevezett gyógyíthatatlan, halálos 
betegségek előnye az, hogy nagyobb erővel tudják ráirányítani figyelmeteket 
a lényegre, az örök értékekkel való törődésre.

Okosan teszed, ha imádkozol testvéredért. De imádnak célja, mondani-
valója az legyen, ami az ő lelki gyógyulását segíti elő! EZ A LÉNYEG!

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

3366.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Párválasztásról, társkeresésről
2. A beteljesülhetetlen vágy miért nem oldódik fel bennem?
3. Mi a teendőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
Megváltoztatom leveled pontjainak sorrendjét.
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2. Bár mindenki betegen, lelki sérüléssel születik a Földre, de ez a be-
tegség nem az egészséges vágyak megszüntetése által gyógyul.

A betegség nem más, mint már induláskor történt iránytévesztés. En-
nek korrigálása vár minden emberre a Földön. Ez kell legyen mindenkinek a 
legfőbb feladata! A teljes korrekció szinte soha nem valósul meg érzékelhető 
szinten, csupán a szívben, a törekvésközpontban, a szándékban. De ott meg 
kell valósulnia, mert e nélkül „idegen test”-ként érezné magát a lélek az örök 
boldogság honában. 

Pontosan úgy, amint nem tudsz mit kezdeni magaddal itt, mert újjászü-
lettél, nem tudnál mit kezdeni magaddal ott, e nélkül. Így is mondhatom: Az 
ember élete a Földön a küzdés! A küzdés, és nem a győzelem! A győzelem 
már megtörtént újjászületéseddel. Beírtam nevedet a mennybe! Csak ez lehet 
örömöd, megelégedettséged éltető forrása. Minden bódulat ezt akarja elfeled-
tetni veled, elhomályosítani benned!

1. Amint az Isten szükségszerűen közösség, úgy az Isten képére terem-
tett ember sem képes személyiségét kibontani szellemi, emberi kapcsolatok 
nélkül. Egy újjászületett számára annál elviselhetőbb a földi élet, minél job-
ban törekszik arra, hogy Istennek odaadottakkal építse ki kapcsolatait. Így is 
mondhatom: Az okos életodaadás, amely a Földön a felszínen életelvesztés-
sel jár, képesít arra, hogy egy örökkévalóságon át élvezni tudd Istennek oda-
adottságát irányodban. 

De ez nem valami sovány vigasz, mert már itt a Földön, éppen az Is-
tennek  odaadottakkal  kiépített  odaadottságod,  olyan  benső  hazataláltságot 
tud felszínre hozni benned, amelyben - amikor a Szentlélek jónak látja - egy-
re többet tapasztalhatsz meg abból, hogy Isten közvetlenül is tud szeretni té-
ged olyan megtapasztalások által, amelyeket nem az emberi kapcsolataidban, 
hanem a  magányodban,  egyéniséged kidolgozásának műhelyén élhetsz  át. 
Vagyis az imában.

3. A tükör által homályban látás is LÁTÁS! E látás szíved nyitott sze-
mét tételezi fel. Vannak olyan alapfények, melyekre rendszeresen rá kell lát-
nod, hogy el  ne tévedj  az  értelmi  homály útvesztőiben.  Ilyen  alapfények: 
Többet érsz, mint a verebek! Mi ez az örökkévalósághoz képest?! Isten plusz 
egy fő abszolút többség! Hajad szálait is számon tartom! Isten nem úgy sze-
ret téged, mint mindenkit, hanem úgy, mint senkit a világon. Ha még valakit 
úgy szeretne, mint téged, akkor kettő lenne belőled. Egyetlenem vagy!

Mi a teendőd? Mivel a Föld nem Mennyország, nem színről színre lá-
tás, ezért a tükör által homályban látást biztosító  alapfények segítségével - 
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melyekből csak párat soroltam fel, s te megfogalmazhatsz még jó néhányat - 
tisztítanod, finomítanod, erősítened kell HITEDET!

Hitedet úgy kell erősítened, hogy reggel tudatosan Velem indulj el, és 
napközben Értem élj. E törekvésed az a bizonyos KÜZDELEM, ami a földi 
élet értelme.

Kimondhatatlanul szeretlek! Nemcsak benned élek, de érted élek ben-
ned!!!

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

 3367.
Kérdező: SZÓLJ HOZZÁM, URAM!

Szólj, Uram, hallja a te szolgád!
HANG: "Drága Gyermekem!

Örülök örömödnek. Amint a megosztott bánat fél bánat, a megosztott 
öröm dupla öröm. Azért örülök örömödnek, mert ennek forrása nem mulan-
dó! Mivel az irántad való szeretetemnek örülsz, ezt soha senki el nem veheti 
tőled. Én, a te Jézusod - még meg sem születtél - már kimondhatatlanul sze-
rettelek, s tudtam, hogy szeretetem visszhangra fog találni benned!

Való igaz,  hogy a HANG-könyvek szívem értetek lángoló szeretetét 
hordozzák! Ez a TŰZ, ellentétben a pokol tüzével, amely bódulatba hajszolja 
a világot, és amely rombol, elkeserít, és kétségbe ejt, ez a TŰZ melegít, vilá-
gít, és soha nem kormoz, nem éget. 

Én, Jézus, ezt a TÜZET jöttem bocsátani a Földre, s mi mást akarnék, 
hogy végre már felgyulladjon bennetek (Lukács 12;49)! E TŰZ benned, mint 
kicsi  LÁNG kigyulladt,  s ez az Én, a te Jézusod számára kimondhatatlan 
öröm. Ezért mondhatom, hogy nemcsak te örülsz Nekem, de Én, Jézus, is 
örülök neked!

Írod, hogy amíg el nem olvasod e könyveket, nem teszel fel konkrét 
kérdéseket. Jól teszed! Igen, mert az eddig megjelent könyvek neked,  aki 
nyitott vagy Felém, olyan kincsesbánya, melyre ha valaki rátalál, ÉLETET 
talál!

ÉGI BÉKE A FÖLDÖN! Ezt csomagoltam e könyvekbe, s aki erre rá-
talált, az nem olyan békére talált, amelynek a másik neve fegyverszünet, te-
hát a világ békéje, hanem arra a békére, amely az Én, a te Jézusod békéjének 
megvalósulása benned és mindazokban, akik megfelelő alázattal és nyitott-
sággal akartak találkozni Velem. Ez az elérhető legnagyobb boldogság a Föl-
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dön! S nyugtalan marad mindaddig szívetek, amíg ezt a békét fel nem fedezi-
tek Nálam, Jézusnál! 

Ennek a békének melegágya, táptalaja az a REND és NYUGALOM, 
amelyet a különbözőségek dinamikus harmóniája hordoz.

Nem passzivitásról  van tehát szó,  amikor  Én RENDRŐL, NYUGA-
LOMRÓL, BÉKÉRŐL beszélek, hanem a tevékeny szeretetnek arról a sugár-
zásáról, amely kettőnk élő kapcsolatáról tanúskodik! Ennek az egyik legtisz-
tább megtestesítője volt korotokban a kalkuttai Teréz anya, aki nemrég lép-
hette át a színről színre látás határát.

De bárki, akiben az Én örömöm él, adni akarja ezt tovább, mert tudja, 
hogy ezáltal nem csökken, de e nélkül elhalványul ez az öröm.

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

3368.
Kérdező: SZERETNÉM SZERETNI ELLENSÉGEIMET. HOGYAN?

1. Hogyan tudjam szeretni ellenségemet?
2. Tőled van az időnkénti ugrás, zuhanás bennem?
3. Jelenéseimről kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két nagy igazság lehetővé teszi számodra azt, hogy tudd szeretni el-

lenségeidet.
Az egyik igazság az, hogy akinek szívében rossz szándék van, az első-

sorban önmagának ellensége, mert akiben rossz van, az nem tud jól aludni. 
Mindenkinek van lelkiismerete,  és Isten úgy alkotott  meg minden embert, 
hogy csak  nyugodt  lelkiismerettel  lehet  emberségesen  élni.  Akiben  nincs 
béke,  az  rosszul  érzi  magát  a legjobb körülmények között  is,  míg akiben 
béke van, tehát nyugodt a lelkiismerete, az még a legnehezebb körülmények 
között is emberséges tud maradni.

Hidd el, hogy nagyon szenvednek az úgynevezett rossz emberek. Ők 
éppen saját rosszaságukkal büntetik magukat a legjobban! Az örök kárhoza-
tot most nem is említem.

A másik  igazság,  ami  feltétlenül  lehetővé  teszi  számodra  azt,  hogy 
tudd szeretni ellenségeidet, az az, hogy az istenszeretőnek minden a javára 
válik (Római levél 8;28)! Ez azt jelenti, hogy bárki rosszat akar neked, ha te 
istenszerető vagy, akkor nemcsak ártani nem tud neked, de kifejezetten segí-
teni fog abban, hogy jobban tisztulj, szépülj, erősödj lelkileg.
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Tudnod kell  még,  hogy nincs  meg nem hallgatott  ima.  Ha tehát  te 
imádkozol, hogy segítséget kapj az égiektől, akkor Isten vagy csökkenti a ter-
heidet, vagy növeli az erődet, de mindenképpen segít!

2. Amit te ugrásnak, zuhanásnak nevezel, amely után megnyugvást ér-
zel, az nem más, mint a benső feszültségeid, külső izmaid ellazulása. Minél 
jobban rá tudod bízni magadat őrangyalodra, annál jobban fogod érezni az 
ilyen ellazulásnak testi-lelki áldását.

3. Jelenéseid azt akarják megértetni veled, hogy ne a mulandóság le-
gyen számodra meghatározó, hanem az, hogy Én, Jézus, még a hajad szálait 
is számon tartom, és sokkal fontosabb vagy te nekem, mintsem megfeledkez-
nék rólad! 

Jelenéseid és megpróbáltatásaid egyaránt  abban akarnak segíteni  ne-
ked, hogy erősödj hitedben. Igen. A HIT növelhető. Ez volt az oka annak, 
hogy amikor  kicsiny hittel  találkoztam,  akkor  ezt  helytelenítettem  (Máté 
8;26, Márk 9,23), s amikor nagy hittel, akkor megdicsértem az illetőt (Máté 
8;10). Ha nem tőletek függne hitetek nagysága, akkor nem lennétek felelősek 
lelki fejlődésetekért!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
3369.
Kérdező: EMBEREKRŐL, ANGYALOKRÓL

1. Minden kitörlődik születésekor az emberből?
2. Sok a téves tanítás. Talán még jobb a semmilyen tanítás.
3. Az angyalokról kérdezem a HANG-ot. 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szó sincs róla, hogy minden kitörlődne annak tudatából, aki megszü-

letik itt a Földön. Csupán arról van szó, hogy az az „eszköz“, amit emberi 
testnek neveztek, fokozatosan fejlődik, és fejlődésének mértéke szerint egyre 
több „hozott” információhoz jut.

Ehhez még azt is hozzá kell tennem, hogy nem egyforma szintről jötte-
tek le a Földre, így nem egyforma mennyiségű és nem egyforma minőségű 
információs anyagnak vagytok birtokában. 

De nemcsak  erről  van  szó.  Mindenkinek  van  lelkiismerete.  Ez  egy 
olyan mikrofon,  amelyen keresztül Isten szól hozzátok Az igaz, hogy a lelki-
ismeret nem akármilyen mikrofon, hanem egy elhangolódott mikrofon. Én, 
Jézus,  ha nem tudnád, azért  mondtam már  beköszöntőmben nektek,  hogy 
hangoljátok mikrofonotokat Hozzám, vagyis, alakítsátok át,  formáljátok át 
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gondolkodásotokat (a metanoia, amit ti  általában bűnbánatra felszólításnak 
fordítotok, elsősorban szemléletváltást, gondolkodás-átalakítást jelent), mert 
nagyon is tudtam, hogy nem „üres” tudattal születtetek. Hibás ismeretek tö-
megét hoztátok magatokkal, és ezekhez az ismeretekhez, jó szándékotok és 
nyitottságotok mértéke szerint, még tesztek is hozzá.

Mindenki tudja, hogy nincs erkölcsi nevelés, csak erkölcsi önnevelés 
van. Ez azt jelenti, hogy mindenki felel önmagáért. Nincs felelősség-áthárí-
tás. Aki valóban Engem keres, az előbb-utóbb tapasztalatból fogja megis-
merni azt az igazságot, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik. Igen, 
mert az Isten a körülményeknek is az Istene azok számára, akik az övéi!

Ne féltsd a jó szándékú embereket. Sajnálni lehet őket, mert valóban 
hibáikon kívül kénytelenek kereszteket hordani, amelyek nem szükségszerű-
ek. Nektek, akik Engem, Jézust,  ismertek, feladataitok közé tartozik az is, 
hogy szebbé tegyétek a Földet. Erre rajtatok kívül - hosszú távon - más nem 
is képes! Akiben Én, Jézus, élhetek, az feltétlenül missziós lelkületű!

2. Döntően tehát nem a tanítás milyensége a legfontosabb, hanem a 
minden emberben megformált szándék! A jó szándékú ember tud a tévtanok-
ból is jót kihozni, és a nem jó szándékú ember is tud kitalálni valami rosszat 
a legjobb tanításról is.

A HANG-könyvek alaptartalma: ÉGI BÉKE A FÖLDÖN! Ha tudnád, 
hogy hányan vannak, akik támadják e könyveket, pedig talán még el sem ol-
vastak belőlük egyet sem! Ha tudnád,  hogy hányan vannak olyanok, akik 
egy-egy HANG-könyv elolvasása után szinte ujjonganak, mert saját szívük, 
lelkük hangját hallják ki belőlük. Hidd el, jól van itt minden elrendezve!

3. Kétségtelen, hogy azok a szellemi lények, akiket ti angyaloknak ne-
veztek (e szó: angyal = küldött), Istentől kapott szerepük alapján mutatkoz-
nak be nektek. ABRÓZIA olyan illatos olajat jelent, amely a boldog örök 
életre képesít. A te őrangyalodnak ez a neve, mert ez a szerepe.

Amiket te kérdezel az angyalokról, azok egy része nem tartozik a lé-
nyeghez, s ezekre adott válaszom inkább félreinformálnának téged, semmit 
közelebb tudnál kerülni hozzájuk. 

Annyit elmondhatok róluk, hogy minden szellemi lény véget nem érő-
en fejlődik a szeretetben, boldogságban, de mindig teljes. Minden, ami orga-
nizmus, így növekszik. 

Ezért ők is növekednek, gazdagodnak lélekben olyankor, amikor nek-
tek segíthetnek! Amikor tehát kéred az angyalok segítségét, akkor magadnak 
is, nekik is örömet okozol. 
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Elvben nem kizárt, hogy valakinek a védőszentje egyben az őrangyala 
is legyen. De nem ez a jellemző!

Amint a Földön is, minden szerep egyszer véget ér, úgy a szellemvilág-
ban is, azok a szerepek, amelyek betöltötték küldetésüket, más szereppel cse-
rélődhetnek fel.

A szellemvilág kimeríthetetlenül gazdag világ! Te is beletartozol, hoz-
zátartozol ehhez a világhoz. Ebben a világban vannak azok az erőforrások, 
amelyekből táplálkoznod kell, hogy a földi élet lehúzó erői fölött Én, Jézus, 
diadalmaskodni tudjak általad, veled és benned.

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

3370.
Kérdező: SZERETNÉK MAGAMON SEGÍTENI!

1. Segítséget kérek az igazságkeresés útján!
2. Hogyan gyújtsam meg a fényt magamban?
3. Az iskolai tanulás sok időt vesz el.

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Mivel  Én,  Jézus,  vagyok  az  IGAZSÁG,  ezért  nem komplikált  a 

módja annak, hogy te Rám találj.
Kivétel nélkül minden ember számára a földi élet egy olyan kifutó pá-

lya, amelynek hosszát ugyan nem ismeritek előre, de az, hogy miképpen kell 
ezen a pályán nekilendülni az örök értékek, a lelki fejlődést biztosító felada-
tok elvégzéséhez, aránylag nagyon egyszerű.

Minden egyes nap, amely rád virrad, Istentől, Isten szeretetétől neked 
juttatott  ajándék. Ha reggeli  imádban elhatározod, hogy az elinduló napot 
megtöltöd szeretettel, vagyis a jót akarás fog jellemezni, az előtted álló fel-
adatok felvállalásával nem azt nézed, hogy mi kényelmes és mi nem, hanem 
azt hogy itt és most mi a kötelességed, és ezt mind Értem, Jézusért, teszed, 
akkor máris biztosítottad magad számára azt a szívbékét, amit a világ nem 
adhat, de el sem vehet tőled!

2. Amit te „fény”-nek nevezel, melyet szeretnél meggyújtani magad-
ban, az a HIT! Ennek a hitnek a képességével születtél, és ezt szintén arány-
lag könnyen tudod fejleszteni magadban, ha valóban akarod. E fejlesztés ab-
ból áll, hogy úgy gondolkodsz, úgy beszélsz, úgy cselekszel, mintha hinnél. 
Ez nem megjátszása, hanem megvalósítása a benned képességként meglévő 
FÉNYNEK!
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3. Az értelmi képesség olyan gyémánt, amelyet gyakran sokáig kell csi-
szolni, hogy ragyogni tudjon. E csiszolás az iskolákban történő ismeretszer-
zés. Ezek csak akkor lennének hiábavalók, ha CÉLT jelentenének, és nem 
ESZKÖZT. Az iskolai tanulás igenis eszköz, amelyet lehet rosszra is hasz-
nálni, de amely nélkül az igazi JÓ nem valósulhat meg.

Aki nem tanulja meg az iskolában a kötelesség felvállalását, az az élet 
iskolájában sem fogja átélni azt, hogy nem más felel érte, hanem ő maga fe-
lel önmagáért.

           Nagyon szeretlek. Bízom Benned! Megáldalak az
                   IGAZ VILÁGOSSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
3371.
Kérdező: AZ ISTEN MAGYAR JÉZUS ÁLTAL?

Magyar az Isten?
HANG: "Kedves Barátom!

Értem a kérdésedet. A múlt gyökereit kutatva csak akkor nem haszon-
talan időtöltés ez a munka, ha a jelen tisztultabb megszentelését segíti elő. 

Velem, Jézussal, mint a megtestesült Istennel kapcsolatban, Én, Jézus, 
még arra is vigyáztam, hogy gyermekkorom évei titokban maradjanak előtte-
tek. Miért? Azért, mert ismerlek benneteket, és tudom, hogy a Kísértő, azzal 
a mérhetetlenül sok kísértéssel, amelynek ki vagytok téve, mindent el fog kö-
vetni, hogy különböző hiúsági, gőgkomplexusok következtében pontosan azt 
ne tegyétek, ami a legfontosabb, a jelen alázatos megszentelését, az önmaga-
tok átlépését, a szolgáló szeretet önfeláldozásig menő megvalósítását.

Nincs ember a világon, nem volt és nem is lesz, akit múltja erkölcsileg 
meghatározhatna. Egyedül az határoz meg minden rendű és rangú embert, 
hogy Isten,  aki  mindenkiben  boldogító  módon  jelen  van,  mennyire  talál 
visszhangra bennetek!

Engem,  Jézust,  nem azért  öltek meg, mert  gyilkosaim egy bizonyos 
néphez tartoztak, hanem azért, amiért ma is megöltök Engem magatokban, 
amikor nem vállaljátok fel annak az emberi természetnek átélését, amelyet 
Én, Jézus, elmondtam és bemutattam nektek.

Engem azért  öltek  meg,  mert  embertelen  emberek  között  embernek 
lenni annyit jelent, mint áldozattá válni!

Ha te minden cikornyázás helyett vállalnád azt az egyszerű szeretetéle-
tet, amely igazságban nyilvánul meg, azt a tiszta igazságot, amely szeretetben 
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nyilvánul meg, akkor a te sorsod sem lehetne más, mint az Enyém, akár ma-
gyar vagy, akár zsidó!

Amikor Isten szövetséget kötött Ábrahámmal, akkor nem azon volt a 
hangsúly, hogy egy néppel kötötte ezt, hanem azon, hogy EMBERREL kö-
tött szövetséget. Az természetes, hogy az EMBER mindig valamilyen náció-
hoz tartozik, de ez egyáltalán nem tartozik a lényeghez. A magyarok között 
és minden nép között vannak kegyetlen istengyilkosok, és a zsidók között és 
minden nép között vannak Istennek odaadott emberek.

Bennem,  Jézusban,  ahogy már  Pál  is  megfogalmazta,  csak EMBER 
van (Galata 3;28)! Amíg le nem oldjátok magatokról a nacionalizmusnak, sőt 
még a nemek alá-fölérendelésének is a szálait, addig a gőg, a gyűlölet kötele-
it  fonjátok  e szálakból.  Ez  pedig a  kárhozottak  nyakörve!  Ezzel  aránylag 
könnyen tart  a markában benneteket az ősellenség,  aki  minden kicsiny és 
nagy háborúk kirobbantója, felszítója, táplálója, kivitelezője. Ő gyilkos volt 
kezdettől fogva!

Nagyon szeretném, ha ki tudnád magadat hámozni ennek az ősellen-
ségnek a hálójából.

Én, Jézus, sem magyar, sem más nemzetet nem akartam és a jövőben 
sem akarok megtestesíteni. Én, Jézus, azért jöttem közétek, legyetek bármi-
lyen nemzetiséghez tartozók, hogy Általam, Velem és Bennem EMBERRÉ 
tudjatok válni. Nálam nélkül erre végképp képtelenek vagytok!

Megáldalak a GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3372.
Kérdező: ÉLETRENDEZÉSRE VÁGYOM!

1. Szeretném, ha rendbe tudna jönni az életem!
2. Szeretném visszakapni gyermekemet!
3. Gyermekeim tartják bennem az életet.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.A vágyak és a realitások, ezek két különböző világ! Ha valóban sze-

retnéd rendbe hozni az életedet, akkor nem kell mást tenned, csak azt, amit 
megtehetsz. Egy emberi élet rendbehozatalához nem kell semmi más, csak 
az, amit az Isten kíván az embertől. Az Isten pedig nem lehet rosszabb, mint 
egy átlag ember. Egy átlag ember pedig nem kívánhat senkitől olyat, amire 
nem képes. Tehát Isten is csak azt kívánja tőled, amire képes vagy. 

Én, Jézus, nem a vágyaidat beteljesítő isten vagyok, hanem segítőd ab-
ban, hogy tudd megtenni azt, amit meg kell tenned. Tehát abban, hogy belül, 
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magadban döbbenj rá, csak az a feladatod reggeltől estig, estétől reggelig, 
amire képes vagy.

2. Minden bizonnyal a gyermekeddel kapcsolatban is vannak bizonyos 
feltételek, amelyeknek meg kell felelned, ha vissza akarod kapni gyermeke-
det. Ezek a feltételek sem lehetnek megvalósíthatatlanok. Mert ha azok, ak-
kor nyilván nem nálad van helyén a gyermek, hanem ott, ahol most van. Isten 
senkitől sem kíván lehetetlent!

Drága Gyermekem! Nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak azt akard, 
hogy Én, Jézus, értselek meg téged, hanem azt is, és főleg azt, hogy te értsél 
meg Engem. Ha elolvasod Máté evangéliumából a 6-dik fejezetének 24-től 
34-ig a verseit, akkor eldől, hogy megértesz-e vagy sem.

3. Az semmiképpen sem jó, ha a valakit a gyermekei éltetnek. Egyetlen 
gyermek sem lehet isten! Csak Isten éltethet mindent! A Földön nem lehet 
más legfőbb kötelességed, mint az, hogy Isten akaratát tedd, és ne gyermeke-
id akaratát. Természetes, a kettő eshet egybe, de akkor is Isten akaratán kell 
legyen a hangsúly. Te mindaddig, amíg gyermekeidért élsz, és nem Értem, 
Jézusodért, lelked békéjét meg nem találhatod. Lehetnek akár olyan jók gyer-
mekeid, mint az angyalok, akkor is bódulatban élsz, és nem boldogságban, 
ha nem Én, Jézus, vagyok a te igazi EGYETLENED! Ha Én vagyok, akkor 
mindig tudatom veled, hogy mi a teendőd gyermekeiddel kapcsolatban is, és 
akkor soha nem csalódhatsz, mert Bennem nem lehet csalódni!

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

3373.
Kérdező: MEG NEM HALLGATOTT IMÁRÓL

1. Álmaimról kérdezem a HANG-ot.
2. Miért nem hallgatta meg Isten feleségemért mondott imáinkat?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Leveledben közölt álmaid a téged ért különböző és ellentétes hatá-

sok kiegyensúlyozását segítették elő. Nem sorsodat előre vetítő üzeneteket 
akartak közölni veled, hanem idegzeted, teherbíró képességed karbantartásán 
dolgoztak.

2. Nincs meg nem hallgatott ima! Az Én, a te Jézusod ígéretei mindig 
megalapozott ígéretek. De tudnod kell, hogy Én, Jézus, pontosan a ti érdeke-
teket szem előtt tartva, saját szívemre hallgatok, amikor Hozzám fordultok 
kéréseitekkel, mert tudom, hogy az örökkévalóság mérlegén csak Én, Jézus, 
tudom megfelelően lemérni kéréseitek jogos voltát.
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Kétségtelen, hogy rövid távon, földi szemmel, érthetetlennek látod, mi-
ért nem valósult meg kívánságotok. De feltétlenül megtapasztaltad már éle-
tedben azt, hogy Én, Jézus, vagy csökkenem keresztedet, vagy növelem erő-
det, ha nem teljesíthetem kérésedet.

Kérő imáitokban nem hiányozhat az ilyen vagy ehhez hasonló feltétel: 
„akaratod szerint”. Ezzel igazoljátok, hogy jobban bíztok az Én szeretetem-
ben, mint a ti helyes látásotokban.

Nagyon szeretlek! Hidd el, hogy feleséged, gyermekeid édesanyja, na-
gyon sokat tud most innen segíteni nektek! Az általa megélt istenközelség 
nem kevesbíti, hanem növeli a lehetőségét annak, hogy sugallataival segítsen 
benneteket.

                Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!
*******************************************************

3374.
Kérdező: HISZEK, MÉGIS NYUGTALAN VAGYOK

1. Miért nem találok munkát?
2. Miért van a tudatalatti nyugtalanságom?
3. Miért vagyok egyedül?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Különböző országokban a különböző társadalmi rendszerek külön-

böző módon biztosítanak munkahelyeket polgáraiknak. Tehát, ha valakinek 
nincs kenyérkereseti forrása, akkor az illetékes hatósági szerveket kell meg-
kérdezni arról, hogy miért van munkanélküliség.

Van azonban egy olyan látásmód, amely mindenkor hasznos és ered-
ményes hozzáállást kínál fel ahhoz, hogy a földi életben gondotok ne legyen. 
Két szempontra hívom fel a figyelmedet.

Az egyik az, hogy akinek van Gondviselője, annak nem lehet gondja. 
Nem, mert a kettő kizárja egymást. Az, akiben megfelelő módon, szinten él a 
HIT, az rálát arra, hogy az Isten az övéi számára a körülményeknek is az Iste-
ne. Igen, mert az istenszeretőknek minden a javára válik (Róm 8;28).

A másik az, hogy komolyan kell venni egy bizonyos sorrendet. Ennek 
hogyanját elolvashatod Máté evangéliumának 6-dik fejezetében a 24-től 34-
ig terjedő versekben.

2. Gyakran csak a felszínen tűnik ugrásszerűnek a fejlődés. A mélyben 
lépésről lépésre kell haladni. Amíg nem dolgozta fel valaki magában teljesen 
azt, hogy nincs halál, hogy mindent az örökkévalósághoz kell mérni, amíg 
nem tud valakit teljesen átjárni az a FÉNY, amellyel Én, Jézus, azonosítot-
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tam Magam, amikor azt mondtam, hogy Én vagyok az élet világossága (Já-
nos 8;12), mindaddig maradnak homályos, árnyékos, sötét foltok a lélek mé-
lyén. Ezt élitek meg olyan benső nyugtalanságnak, amelyet nem tudtok az ér-
telem fényével átvilágítani. A megoldás tehát a HIT növelése. A depresszió 
nem más, mint az ilyen sötét foltoknak uralma a lélek fölött.

3. Az egyedüllét legalább annyi pozitívumot hordoz, mint negatívumot. 
Ezt igazolják a megszűnt barátságok, a szétesett házasságok egyaránt. E téren 
valóban helyén van a közmondás: „A jóban az a rossz, a rosszban az a jó, 
hogy minden mulandó!”

Az egyedüllét  pozitívuma,  hogy szinte  rákényszerít,  hacsak nem in-
dulsz el narkotikumok felé, hogy tanulj meg befelé látni! Benső világotok 
gazdagságát csak magányban lehet megfelelő módon felfedezni. Aki vállalja 
ezt az utat, annak nem teher az egyedüllét, mivel tapasztalatból tudja, hogy 
az egyedüllét nem azonos a magányossággal, a magára-maradottsággal!

Mint tudod, nincsenek véletlenek. E válaszom sem érkezett túl későn 
hozzád!

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

3375.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Helyes-e az, amit teszek?
2. Kérem a Teremtő segítségét!
3. Kik voltak a Keresztrefeszített testvérei?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel, tehát úgy, mint valóságos 

Isten, nem passzív módon vagyok benned. Nem úgy van benned az Isten, 
mint az emberalatti világ teremtményeiben, hanem aktív módon. A lelkiis-
mereteden keresztül,  mint valami beléd épített  mikrofonon keresztül,  min-
denkor szólok hozzád, amikor erkölcsi területen, tehát a boldogságodat érin-
tő dolgokban, döntened kell. Ha nem tudod eldönteni, hogy mit kell tenned, 
tehát ha bizonytalan vagy abban, hogy Isten akaratát teszed vagy sem, akkor 
nem szabad lépned. Bizonytalan lelkiismeretben várnod kell,  amíg ki nem 
tisztul benned az, hogy mit kell tenned.

2.  Nagyon fontos  a kérő ima!  Főleg a bölcsesség Lelkére van nagy 
szükségetek, hogy tisztán lássatok, és helyesen döntsetek. A bölcsesség Lel-
ke egyben az ERŐ Lelke is, tehát feltétlenül képesít annak megtételére, ami 
Istennek tetsző!
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Konkrét esetre vonatkozóan tudnod kell, hogy Én, Jézus, nem vehetem 
át tőled azt a felelősséget, amelyet neked kell vállalnod döntéseidért. Ponto-
san azáltal vagy ember, és nem bábú, hogy felelős döntések meghozatalára 
vagy képes. Lelkiismereted nyugtalansága óvni akar, lelkiismereted nyugal-
ma bíztatni akar, hogy helyesen tudj növekedni abban a szeretetben, amelyet 
Én, Jézus, elmondtam és elétek éltem.

3. Olyan értelemben, ahogy ti használjátok a vér szerinti testvér fogal-
mát, Nekem, Jézusnak, nem voltak testvéreim. 

De kegyelmi értelemben, ahogy Én használtam halálom és feltámadá-
som előtt és után, voltak, vannak és lesznek testvéreim (Márk 3;33 és Máté 
28;10)!

             Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3376.
(Bucholcz Ferenc médiumon keresztül válaszol Jézus.)
Kérdező: ISTEN A VILÁG URA?

Jézusom!  Ki  csinálja  a  természeti  katasztrófákat?  Isten  vagy valaki 
más?

HANG: "Drága Gyermekem !
             Nem az Isten csinálja a szélvészeket, földrengéseket, tűzvészeket és 
árvizeket. Mielőtt állításomat érvekkel is alátámasztanám, szeretném alapo-
san kitisztázni előtted, hogy mit tartok Én, Jézus, katasztrófának.

I. Én, Jézus,  azért jöttem a Földre, hogy megmentsem azt,  aki elve-
szettnek tudja magát. Az élet szava vagyok e világ számára. Azt minden gon-
dolkodó ember észrevette már a Földön, hogy nincs a Mennyországban. De a 
segítségemmel minden gondolkodó ember észreveheti magában a Mennyor-
szágot már a Földön.
             Az embereknek nem azoktól a körülményektől kellene félniük, ame-
lyek  biológiai  életüket  veszélyeztetik,  hanem elrontott  önmaguktól.  Attól, 
hogy nem arra használják fel földi életüket, amire kapták. 
             Aki külső körülmények változásától teszi függővé a boldogságát, az 
lelkében kárt fog vallani, mert olyasminek a birtoklására törekszik, amit
-  mások elvehetnek tőle, 
-  elveszíthet,
-  a Földön más számára itt kell hagynia /öröklés jogán/, vagy
-  moly megrágja és rozsda megemészti, mert mulandó, mint az anyagból ké-
szült ég és föld.
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             De aki megtanul úgy gondolkodni, mint Én, Jézus is tettem, azt sem-
milyen külső körülményváltozás nem fog elkeseríteni, mert rálát arra, hogy 
olyan jót birtokol önmagában, amit
-  mások nem vehetnek el tőle,
-  véletlenül nem hagyhatja el, mert
-  mindig nála és vele levő,
-  el nem avuló érték. Az elvesztés félelme nélkül csak egy jó birtokolható a 
Földön: az Isten gondolkodásmódja, a szeretet. Ez a Mennyország állapota a 
jót akaró emberben. Békét ad, derűt, erőt, a halál fölötti győzelem tudatát.
          A legnagyobb katasztrófa, ami egy embert a Földön érhet az, ha a lelke 
kárba veszik! /Máté 16,26./  Nem a kívülről jövő katasztrófáktól kell tehát 
félnetek, hanem a belülről fakadó, helytelen gondolkodásból eredő hitetlen-
ségtől. Mert „...aki hisz...megmenekül, De azt, aki nem hisz, el fogják kár-
hoztatni,...! „ /Márk 16,16./
         Azok számára, akik önmagukat a testükkel azonosítják, létezik
a.) egyéni katasztrófa,
b.) a kisebb-nagyobb embercsoportokat érintő katasztrófa,
c.) a Föld lakóinak egészét fenyegető világkatasztrófa.
         Minél több embert érintő katasztrófáról hall valaki, annál jobban rá-
kényszerül arra, hogy szembesüljön azzal a tudattal, hogy egyszer neki is itt 
kell  hagynia  a  földi  életet.  Ezért  igazán  csak  az  nevezhető  bátornak,  aki 
szembe mer nézni önmagával,  és nem csak felteszi  magának az élet  nagy 
kérdéseit,  hanem  értelmet  megnyugtató  választ  is  igyekszik  keresni  arra, 
hogy
-  miért született e világra,
-  mi lesz vele a „halál” után és
-  a születés-halál adta keretek között hogyan érdemes élnie ?
         Az Isten szemében csak egyéni katasztrófa létezik. Mindegy, hogy a 
körülményváltozások látszatra egy, több vagy sok ember halálát okozzák. A 
hajatok szálait is számon tartó Isten minden ember életét egyénileg kíséri fi-
gyelemmel. Hiszen egy veréb sem eshet le Atyám tudta nélkül a földre, és az 
ember a verébnél sokkal drágább az Isten számára. Ezért olyan helyzetet, ami 
nem ad lehetőséget a szellem fejlődésére, Isten nem enged meg számotokra. 
Mert nem a mulandó test a lényeg, hanem a testet megelevenítő szellem. 
         Az ember boldogsága szempontjából csak az számít, hogy a test anyag-
burkából kibújva Istent szerető szellem lássa meg a Mennyország világossá-
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gát. Bizony, bizony másképpen gondolkodik az Isten, és másképpen az Is-
tent, tehát önmagát sem ismerő ember.
 1. Miután a halálommal végződő, sokak által egyéninek hitt katasztró-
fámat átéltem, ezt mondtam:  „Hát nem ezeket kellett szenvednie a Krisztus-
nak és azután bemennie dicsőségébe?„ /Lukács 24,26./ Halálom tehát, mert 
Atyám akaratának megtételére törekedtem, nekem a javamra vált. Csak a tu-
datlan ember sajnálkozik egy Istent szerető ember halála miatt. 
         Mikor halálom előtt elbúcsúztam tanítványaimtól, többek között ezeket 
mondtam nekik: „Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy Atyámhoz megyek, 
mert az atya nagyobb nálamnál.” /János 14,28./ Ezzel azt fejeztem ki, hogy 
olyan helyre megyek, ahol Atyám minden képzeletet felülmúló módon fog 
majd szolgálni Engem, aki megvallottam Őt az emberek előtt.  Atyám pedig 
csak azért nevezhető nálam nagyobbnak, mert Ő az, aki legteljesebb módon 
szolgál mindenkit. Persze, ezt csak az tudja megtapasztalni, aki vállalja, hogy 
a szeretet körén belül él.

2. Mikor Siloámnál egy összedőlt torony több megtéretlen embert ölt 
meg, akkor sem a testük elmúlásának tényét hangsúlyoztam, hanem a lelkük 
kárát. /Lukács 13,4-5./

3. Az egész Földetekre kiható gyors változást pedig szintén csak a hi-
tetlenek fogják katasztrófaként  megélni.  /Máté 24,30./  Azok viszont,  akik 
hisznek Bennem, és kitartanak a szeretet mellett, azok tudni fogják, hogy a 
külső nehézségek múló percei a megváltást hozzák közel számukra. /Lukács 
21,28./  
         Nem veszteség a halál a megtérés után, de katasztrófa a szellem számá-
ra, ha elmulasztotta ezt földi élete során, és nem hajlandó erre a színről-szín-
re látás  világában sem. Az emberek úgy gondolják,  hogy az életet  a testi 
funkciók működése, a halált pedig ezek hiánya jelöli. Én, Jézus, Atyámmal 
együtt tudjuk, hogy aki Bennem hisz,  az már átment a halálból az életbe. 
Mert az Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Akik azáltal  élnek, 
hogy hisznek Benne. /Márk 12,27./  Ezért ne a test elmúlásától féljetek, 
hanem a gondolkodás-átalakítás elmulasztásától. 
         Én, Jézus, mindig annak a szellemnek az állapotára teszem a hangsúlyt, 
amely a testet megeleveníti /János 6,63./ A tudatlan emberek pedig a szelle-
mük által megelevenített testre. 
         Az anyagi test és az azt megelevenítő szellem között van egy óriási kü-
lönbség. Az anyagi test múlékony dolog. A szellem nem. Az anyagi testet 
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külső erő el tudja pusztítani,  a szellemet nem. Azt csak mindenki önmaga 
ronthatja el, teheti szentségtelenné. /Márk 7,15-23./ 

II. A biológiai életeteket fenyegető körülményváltozásokat - katasztró-
fákat - olyan szellemi lények idézik elő, akik az emberek gonosz indulatai-
nak energiáit használják fel arra, hogy ártó szándékukat megvalósítsák. Az 
embereknek tudomásul kellene venniük, hogy a belőlük kisugárzó gyűlölet 
nem csak az ő lelküket mérgezi és teszi szívbéke megélésére alkalmatlanná, 
hanem gyűlöletük energiája táplálékul  szolgál az  őket körülvevő és átjáró 
rossz akaratú szellemi lények számára is. Éppen ezért,  ahol ezek a lények 
emberek közötti gyűlöletet, ellenségeskedést tapasztalnak, rögtön ott terem-
nek, és igyekeznek azt még jobban felszítani.
         A szeretet, a jóakarat kisugárzása viszont legyengíti, menekülésre kész-
teti az ártó szándékú szellemi lényeket. Ezt tudják ők is, ezért azon munkál-
kodnak, hogy jóakaratú törekvéseitekben elbizonytalanítsanak benneteket. 
A rossz irány felerősítése, a jó irány elködösítése: ez az, amit el akarnak érni 
a testben élő emberekkel kapcsolatban.
         A Sátán az Isten majma. Első akar lenni, de nem mások szolgálata által, 
hanem a másokon való uralkodás, elnyomás által. Még a legszentebb célokat 
is képes megszentségteleníteni.  Megmondtam nektek: a Sátán embergyilkos 
kezdettől fogva, és éppen ezért Bennem semmije sincs. /János 14,30/ 
         Azt, hogy a természeti katasztrófáknak nevezett erőhatásoknak szelle-
mi háttere van, és azt, hogy ezeket az erőhatásokat nem az Isten okozza, mi 
sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy úgy csendesítettem le a háborgó 
tavat és a szélvihart, mint aki értelemmel rendelkező szellemi lényhez szólt /
Márk 4,39/. Úgy, ahogy tettem ezt az embereket megszállva tartó rossz szán-
dékú szellemi lények esetében is.
        Ti is sokat tehettek azért, hogy a gonosznak ne legyen ereje bennetek és 
körülöttetek.  Ahogy az emberi  gyűlölet  energiája erősíti  a rossz szándékú 
szellemi lényeket, úgy az ima, a jó gondolat, gyengíti őket.
        Mikor elfogatásom előtt a Gecsemáné kertben arra kértem három tanít-
ványomat, hogy imádkozzanak Velem, akkor az imának éppen ezt, a gonosz 
szellemi  erőket gyengítő hatását  akartam használni.  Sajnos a tanítványaim 
akkor nem imádkoztak Velem. Ezért is mondhattam nekik: „Szunnyadjatok 
most már és nyugodjatok ! Nincs a gonosz előtt akadály.” /Márk 14,41./ De 
azért az a tény, hogy Én, Jézus, imádkoztam elfogatásom előtt, nem maradt 
teljesen hatás nélkül /János 18,6/ ! Ugyanis elfogóim, akiket Júdás hozzám 
vezetett, először hátrahőköltek és a földre estek, mikor megtaláltak Engem. 
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         Tudnod kell, hogy második eljövetelemet megelőzően nagy nehézsége-
ket fognak átélni a Föld lakói. De sem ezekhez a nehézségekhez, sem ennek 
az időnek jeleket és csodákat tevő hamis krisztusaihoz /Márk 13,22/ az Isten-
nek nincs köze. Mint ahogy nem volt a te Jézusod földi meggyilkolásához 
sem. Csak ahhoz lesz az Istennek köze, hogy ez az utolsó, embert leleplező 
időszak megrövidüljön /Márk 13,20/. 
         Lásd be ! Az Isten nem meghasonlott szellemi lény, aki az egyik kezé-
vel rombol, a másikkal pedig épít. Mert amelyik királyság meghasonlik ön-
magával, az elpusztul /Lukács 11,17/ ! 
         Már Illés próféta is megtapasztalta, hogy az Isten nincs benne romboló 
szándékkal sem a szélviharban, sem a földrengésben, sem a tűzvészben /1Kir 
19,11-12/. De benne van építő, buzdító és vigasztaló módon abban a halk és 
szelíd hangban, amely ma is szól minden emberhez a lelkiismeret hangján 
keresztül.
         Felvetődhet benned jogosan az a kérdés is, hogy az özönvizet - melyet 
csak Noé és a bárkájában levők éltek túl - az Isten csinálta-e ? Elöljáróban 
tudnod kell, hogy a Biblia ószövetségi részében leírt, Istennek tulajdonított 
szavak csak  részben tükrözik  az  Isten  gondolkodásmódját.  Ugyanis  azok, 
akik hallották, és emberi szájhagyomány útján tovább adták, leírták e sugal-
latokat, nagy mértékben belevitték ezekbe az írásokba a saját gondolataikat 
is. Isten megengedte ezt számukra, mert Ő nem csak a Földet nem alakítja 
erőszakos eszközökkel, de az emberek gondolkodását sem.
         Elég, ha az özönvizet megelőző időről tudod, hogy akkor az emberek 
között többen olyan képességekkel és erőkkel rendelkeztek, melyeknek lété-
ben az emberek többsége ma már nem hisz. De mivel Isten nem személyvá-
logató, ezért ezek az erők elvben ma is mindenkinek a rendelkezésére állnak. 
/Márk 11,23./ 
          Tudnod kell, hogy a Föld akkori lakói erejüket, lehetőségeiket nagyon 
rosszul használták fel. /1Mózes 6,5./  Sőt, ha ezekhez hozzá veszed azt tényt, 
hogy a Föld lakói tudatosan kerestek kapcsolatot az ártó szándékú szellemi 
lényekkel is, akkor beláthatod, hogy a Szeretet Istenének nincs olyan érte-
lemben köze a pusztító özönvízhez, mint azt eddig gondoltad. 
          Az Isten csak Általam, Jézus által tudta legyőzni e világot úgy, hogy 
vállaltam a nem ártás, a megbocsátás és a segítés Útját. S azáltal győzhetsz a 
mulandó világ fölött te is, ha erőmet elfogadva vállalod, hogy követsz En-
gem az Úton !

MEGÁLDALAK a TISZTÁNLÁTÁS és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
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*******************************************************
3377.
 (Dombi Ferenc írása az Inárcsi Hírmondóból)
KÖZÖS LELKI ÖRÖKSÉGÜNK az,
hogy fejlődő lények vagyunk. Ez természettörvény bennünk!

Testi, lelki, szellemi fejlődésünk irányát és ütemét azonban ránk bízta 
a Teremtőnk.

A nyári szabadságok, pihenések, nyaralások, kirándulások, de a nyári 
szezonmunkák is, egész lényünket érinteni akarták, hogy az ősz beköszönté-
vel valami új lendület, elhatározás induljon el bennünk.

Az iskolakezdések nemcsak a gyermekek számára jelentenek életstí-
lus-váltást, de érintik ezek a családokat, a fizikai, a szellemi munkások min-
den rétegét. Döntő az IRÁNY, amelyet meg kell céloznunk, és a FORRÁS, 
amelyből az erőt kell merítenünk az előttünk álló feladatokhoz.

Elrugaszkodni, és nekirugaszkodni! Elrugaszkodni azoktól a lehúzó 
erőktől, amelyek fejlődés helyett a haladást akarják erősíteni bennünk. Elru-
gaszkodni a többre vágyástól a többé vágyásra. Elrugaszkodni a nekem-től a 
tiéd irányában, az értem-től a érted felé!

Az állandóan visszatérő patikamérleg: honnan, hová, miért kérdések 
megválaszolása. Minden elindulás megálljt parancsol nekünk, a menekülők-
nek, és szembesülésre kényszerit.

Rövid  földi  életünk  nem  más,  mint  egy kivilágított  pályaudvaron 
gyorsvonati sebességgel átrobogó  nyúlfarknyi életünk. Honnan? Hová? Mi-
ért?

Elmúlt a nyár! Van, akinek már sok nyár elmúlt, van akinek még ke-
vés nyár múlt el. De mindegyik megegyezik abban, hogy ELMÚLT! Ami, 
aki nem múlt el, az te magad vagy! Te, aki nem haladásra, hanem fejlődésre 
vagy teremtve. A haladást az elmúlás jellemzi. A fejlődés, az marad! Marad 
azon a szinten, ahová eljutottál a többé levésben!

Jön az ősz. Magával hozza a szükségszerűen elmúló haladást, és ma-
gában hordja azokat a lehetőségeket, amelyek a fejlődést hozhatják létre ben-
nünk, ha élni akarunk e lehetőségekkel. A gyermek gyarapodni fog ismere-
tekben, a felnőtt feltétlenül gyarapodni fog tapasztalatokban, de mindkettő-
ben a fejlődést csak az az áldozatos szeretet tudja megteremteni, amelyben a 
mulandóról  képes  volt  átváltani  a  maradandóra,  önnön lelkének,  életének 
többé válására.
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Néztem az atlétikai világbajnokság versenyzőit. Gyakran, a másikat le-
győzni akarás minden kegyetlensége kiült arcukra, s győzelmi mámorukban, 
szinte képteleneknek tűntek arra, hogy felismerjék: győzelmük mulandó vol-
ta, legyőzte bennük azt az örök értéket, amiért a Földre születtek. Csak egy 
volt közöttük, szerintem a legnagyobb!, akinek nem a többiek legyőzése volt 
a legfontosabb, mert amikor már mind kiestek mellette, ő még akkor is, csu-
pán a sport és a nézők öröméért ugrott, ki merte mondani, hogy a templom-
ban kezdte volna el azt a napot, amit most, itt a versenypályán kellett elkez-
denie,  de - még mielőtt elkezdődött volna számára a versenyzés - előre kije-
lentette, hogy estére már közös imára jön össze azokkal, akik hisznek az örök 
értékekben.

Minden  kezdésünk,  minden  lendületünk,  minden  őszben  elinduló, 
nyárvégi elhatározásaink annyit érnek, amennyit az örökkévalóság mérlegén 
mutatnak!

Honnan indultál el? Isten szeretetétől, mint Noé bárkájából a galamb! 
Hová kell érkezned? Ahonnan elindultál, Isten szerető szívéhez, amint a ga-
lamb is Noé bárkáján élhette át a hazatalálás örömét!  Miért?  Azért, hogy 
amint a galamb a béke olajágával találta meg elindulási helyét, úgy te is földi 
vándorlásod eredményeként, szíved békéjét megtalálva, találd meg életed ér-
telmét Teremtődnél, a fejlődésednek azon a fokán, amelyet örök boldogság-
nak hívnak!

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

3378. A HANG 33-AS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

Pár hónappal ezelőtt írtam Önnek egy levelet, melyben egy álom felől 
kérdeztem.

Az álmomban Jézus leült mellém, rám nézett, és megfogta a kezemet. 
Akkor azt kérdeztem, hogy Lélekkeresztséget kaptam-e ezáltal.

Még mielőtt a válasz megérkezett  volna, furcsa dolgok történtek ve-
lem. Az álom hatására nagyon boldog érzések töltöttek el, de sajnos, ezt nem 
tudtam senkivel sem megbeszélni.

Pont egy hónappal az álom után, egyszer csak írtam egy verset, illetve 
ez nem jó kifejezés rá, mert érzésem szerint nem én írtam, hanem hallottam, 
és úgy éreztem, hogy le kell írnom.
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Mivel minden érzésemet magamba fojtottam (az álommal kapcsolatos 
érzéseimet), így a vers erről szólt.

Jó reggelt!
S a szív áhítattal megtelt.
Itt voltál!
Láttalak!

Szép szemed szelíd, csodálatos fénye
megdorgált kissé, hogy: Na végre!
De kezed oly puha és meleg,
feledteti az elherdált éveket.

Itt voltál! Láttalak s éreztelek. 
De most hallom hangodat: itt  vagyok... 
most is veled.
S szívemet oly öröm járja át,
keblemre ölelnélek te kóborló világ!

Szeretném káprázó szemedet felnyitni,
hogy lásd Őt, s végre higgy Neki!
De ajkam néma marad, szóra nem nyí-
lik, 
hiába kérdezik. 

Csak örömöm végtelen,
s  nyugtalan  várom,  hogy éj 
legyen.
Szívem ajtaját kitárom,
eljössz-e ismét, úgy várom.

S  ha  kegyelmed  újra  végte-
len,
ne  csak  kezem fogd,  s  légy 
velem,
hadd hallom hangodat
nyugtató szép szavad.

S hajnalban
bódult álomból riadtan
ajkadról
új nevemet hallom.

E  lélekkeresztség  szívembe 
égetett,
s míg őrzöm a szemed,
Te fogod a kezemet.

                               

Ez volt az első vers, amit írtam, és bevallom őszintén, kissé megijedtem és 
meglepődtem.
Én soha nem szerettem verseket írni,  és semmi tehetségem sem volt az írás-
hoz.
Most mégis könnyedén írni kezdtem.
Sok verset és mesét is írtam azóta már. Sok kérdésemre ilyen formában érke-
zett meg a válasz.
Ezelőtt én soha nem voltam vallásos. Még Isten létében úgy ahogy hittem, de 
Jézus soha nem jelentett számomra semmit. Most viszont Ő jelent mindent!
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Sokszor hajnalban kiülök a konyhába, és beszélgetünk. Ezt Önnek merem 
csak leírni, mert azt hiszem, sokan őrültnek gondolnának.
Szóval, időrendi sorrendben haladva, ott tartottam, hogy megszületett az első 
vers, amit még néhány követett,  és megkezdődtek a beszélgetések. De be-
szélni nem mertem róla soha senkinek.
Aztán egy nap egy nagyon különös verset írtam, mégpedig azzal, hogy ez az 
anyukámé.
Nagyon nagy bajban voltam, hogy hogyan adjam neki oda. Ő eléggé beleme-
rült  asztrológiába,  jóslásba,  tarot  kártyába és  minden fellelhető  ezoterikus 
irodalomba. Végül aztán a HANG sürgetésének nem lehetett ellenállni, leír-
tam neki, és odaadtam.
A hatás fantasztikus volt és megdöbbentő! Mindennap elolvassa, és bizony 
jó pár napig pityergett rajta.

Tarot, Ji-ching, asztrológia,
millió könyv, ezotéria.
Jézus a keresztről lejött-é?
Isten fia volt-e vagy emberé?

Indiából jött a tudással?
Vagy Angliába ment Júdással?
S ha már ezt is tudod,
másként látod a világot?

Szerintem mindegy,
hogy ecet vagy méreg.
Egy a lényeg,
hogy itt volt ÉRTED!

Azt akarod tudni ily hévvel,
hogy mit mondott, s mit ért el.
A fél világ leborul előtte,
s mégis alig van, ki őt megértse.

Ne azt kutasd, hogy tett csodát,
ez kicsit sem tartozik rád.
Amit tudnod kell, csak ennyi:
MINDENKIT SZERETNI!

Mert,  ha  egyszer  innen  megszabadu-
lunk,
s végre hazaindulunk,
nem a sok tudást kérik tőlünk számon,
hanem, hogy mit változtattál magadon.

Amit tudni akarsz, ott megtudod,
de hinni csak itt lehet. Ezt tudod?
Nyújtsd ki gyermekként kezedet,
s emeld fel Hozzá a szívedet!

S ha végül füled is kinyitod, 
az Ő hangját hallhatod:
SZERETLEK TÉGED, 
ÉS VELED VAGYOK!
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Ezután a vers után az anyuval megbeszéltem ezt az egész furcsa dolgot, bár 
most már nem is tartom annyira furcsának.
Volt egy időszak, kb. egy hónapja, amíg nem hallottam ezt a HANG-ot. Bor-
zasztóan kétségbe estem. De a sok sírás és imádkozás, no meg az, hogy rájöt-
tem, mit vétettem, illetve mit nem akartam megtenni, végül is segített, és újra 
hallom az Ő szavát.
----------------------------------
(Álljon itt még egy vers)
---------------------------------

Most, hogy saját poklomba égek,
Innen lentről kiáltok Néked!
A lustaság tanyát vert bennem,
lelkem nem tud szárnyalni fennen.

Segíts nekem, hajolj le értem.
Nélküled üres lesz a létem.
Érzem, másodszor is elbuktam a vizsgán, 
s félek, így nincs szükséged énrám
Most olyan egyedül érzem magamat,
pedig a zord idő szekere halad.
Ha az út végén, eléd kell majd állnom,
félek, ismét emberré kell válnom.

Jaj! Ne taszíts vissza ide a sötétbe, 
hadd legyen e körforgásnak vége.
Szabadíts meg a sok vigyorgó pofától, 
legyen nyugtom tőlük végre mától!

Most, hogy Téged választalak,
lám, hétszer annyian támadnak.
S hiába a kisöpört ékes ház, 
rám törnek mind, mint a láz.

S vajon ily gyöngén, zaklatottan
fogadsz-e a mennyei honban?
Imáim csak halk suttogások,
s gyötrő lidérceimre kiáltok:

Nem, nem, nem és nem.
Én már Jézus "kedvese" vagyok.
Távozzatok, ne bántsatok!

Ha majd egyszer imám lesz kiál-
tás.
A Néked mondott IGEN, és sem-
mi más,
akkor majd....talán
szűnik a végtelen magány.

S lélekben megnyugodva
indulok a magasztos útra.
                                               

 1998. aug.                                                                              H. Ágnes,  Csor -
vás
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---------------------------------------------------------------------------------------------
------

Mint e könyv írója, azért jelentettem meg ezt az  ELŐSZÓT, mert vélemé-
nyem szerint három fontos momentumra hívja fel mindannyiunk figyelmét.

1. A szerepeket kiosztó Szentlélek ott és akkor fú, ahol és amikor akar!
2. Aki Jézussal találkozik, annak küldetést KELL vállalnia!
3. Nem az adomány, hanem az Adományozó a fontos. Ő utána kell vá-

gyódnia annak, akiben valóban szeretet van.
Testvéri szeretettel 

1998. okt.                                                                       Dombi Ferenc

3379.
Kérdező: KAPCSOLATAIMRÓL  

1. Szükség van Rajtad kívül igazi társra?
2. Újjászülettem-e?
3. Kapcsolatom a zenével hogyan alakul?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Csak egy a szükséges (Lukács 10;42)! Minden csak annyiban érték, 

amennyiben ezt az EGY-et szolgálja! Az igaz, hogy a Szentlélek a kapcsola-
tok lelke. Az is igaz, hogy ember önmagában nem élhet. De igaz az is, hogy 
a magány nem azonos a magára-maradottsággal, nem azonos az egyedüllét-
tel.

Ha valaki valóban elfogad Engem, Jézust, életében útitársának, az soha 
nem lesz egyedül. Mint ahogy Én, Jézus, sem voltam soha egyedül, bár ki-
mondhatatlanul magányos voltam (János 8;29 és 16;32)! 

Aki Engem valóban elfogad, annak földi értelemben is lesznek olyan 
kapcsolatai,  amelyek  oldják  magányát,  s  tapasztalni  fogja,  hogy nemcsak 
neki van szüksége másokra, de másoknak is szükségük van reá.

A döntő, a legfontosabb az, hogy hidd el: Ha elfogadtál földi életedben 
útitársnak, akkor soha nem lehetsz egyedül! Ezt is jelenti e kijelentés: „Isten, 
plusz egy fő, mindig abszolút többség!”

2. Amikor Nikodémusnak az újjászületés fontosságáról beszéltem, ak-
kor ezt  szinte parancsként kívántam tőle (János 3;7). Ennek csak az lehet 
megfelelő magyarázata, hogy az újjászületésetek nemcsak Istenen múlik. Is-
ten soha nem vétkezik mulasztással! Ezért arra a kérdésedre, hogy újjászület-
tél-e, vissza kell kérdeznem: Elfogadtál-e már Engem Uradnak, Megszabadí-
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tódnak? Mert ennek megvalósulása feltétlen feltétele annak, hogy valaki Is-
ten kegyelméből újjászületett legyen!

Olyan nem létezik tehát, hogy valaki elfogadott Engem, és ezt ne tud-
ná! Olyan sincs, hogy Engem elfogadott, és nem született újjá. Olyan sincs, 
hogy nem fogadott el, és újjászületett!

3. A zene is eszköz. Ha az a szándékod, hogy a zenében Velem talál-
kozz, akkor beleöltözöm a zene harmóniájába, beleköltözöm a kottákba, úgy, 
hogy ne csak létbentartó módon, de boldogító módon is jelen legyek bennük!

A zene egy olyan világnyelv, amely áldást, átkot egyaránt hordozhat. 
Azt, hogy melyiket hordozza, két szándék összecsengésétől függ: aki kompo-
nálja és aki hallgatja. Önmagában egyik sem elég! Nem elég csak a hallgató 
Istent kereső szándéka. Szükséges az is, hogy a zene komponálója is Istent 
kereső legyen.

A ti  korotokban  borzalmas  roncsolások  mennek  végbe  jó  szándékú 
hallgatók lelkében a különböző sátáni zenék hatására. Amint nem mindegy, 
hogy valaki mivel táplálja a testét, úgy nem mindegy, hogy a zene világnyel-
vén elmondott tartalmak közül mire nyitja ki,  illetve mivel szemben zárja be 
magát valaki.

Szíved vágyának teljesítésére - a zenével kapcsolatban - azt kell mon-
danom,  hogy  kérésed,  angyalaim  segítségének  igénylése,  feltétlenül  fog 
olyan lehetőségeket nyújtani, amelyek jobban Hozzám emelnek téged. Ezt is 
jelenti az, hogy nincs meg nem hallgatott ima. Csupán arról lehet szó, hogy a 
téged mérhetetlenül szerető Isten másképpen reagál kérésedre, mint te, aki Is-
tenhez viszonyítva mégiscsak tükör által homályban látsz!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3380.
Kérdező: SZORONGÁSAIM VANNAK

1. Szeretnék Istent szolgálva megélni munkámból.
2. Szorongásom gyengült, de nem szűnt meg.
3. Gyógyító energiát érzek magamban.

HANG: "Kedves Barátom!
1. A legokosabbat teszed, ha azt teszed, amit leveledben írtál. Tehát az 

ima és az angyalok segítségének kérése egészen biztos, hogy eredményt hoz, 
gyümölcsöt  fog  teremni.  Nincs  meg  nem hallgatott  ima!  Ha  elolvasod  a 
HANG 33-dik könyvét, akkor pontosan a te válaszod előtti levélben elmond-
tam, hogy Isten és angyalai olyan feltételeket biztosítanak, amelyek igazol-
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ják, hogy Isten nagyon komolyan veszi a kérő imákat, és az ég angyalai szá-
mára külön öröm, amikor valaki hozzájuk fordul segítségért.

2.  Könyörögj  naponta  a  Lélekkeresztség  elnyeréséért!  Könyörögj  a 
nyelvek adományának elnyeréséért! De ne valami görcsös erőlködés jelle-
mezze kérő imáidat, hanem az a nyugodt bizalom, ráhagyatkozás, amely ben-
ső békét hordoz. Újra és újra mondom: Hallom imáidat, kedvesek ezek Előt-
tem! De ha átéled azt az istenélményt, amit Lélekkeresztségnek neveztek, ak-
kor olyan benső feloldást élsz meg, s a nyelveken történő ima olyan benső 
szabadsággal tölt el, amely minden feszültséget képes feloldani benned.

A nyelveken történő imádság akkor hordozza áldásomat, ha valaki át-
adja Nekem, Jézusnak, a nyelvkészségét. Tehát mozgatja a száját, forgatja a 
nyelvét, és hangot ad ki. Fontos, hogy ne ismert, ne tanult nyelven kezdjen 
beszélni. Ez annyira gyerekesnek tűnik, hogy szinte mindenkit elkap valami 
elbizonytalanodás, hogy ezt csak ő találja ki. De ez kísértés! Ez nem így van! 
Nem te találod ki azokat a szóhalmazokat, amelyek ilyenkor áradni kezdenek 
belőled. Nem, mert a szándékod az, hogy a Szentlélek szabadítsa fel gátlásai-
dat. Ha hiszel Bennem, akkor Lelkem, egy idő után, csak rád jellemző be-
széddé fogja formálni  azokat  a szótöredékeket,  amelyeket  így kimondasz. 
Csodálatosan fogsz tudni énekelni is nyelveken!

3.  A  Lélekkeresztségben  ad  a  Szentlélek  olyan  feladatot,  szerepet, 
amely örömmel, energiával tölt fel.

Gyógyítani mindenki tud, aki elhiszi, hogy a szeretet gyógyító módon 
árad. Ha Lelkem úgy látja jónak, akkor a Lélekkeresztség által a gyógyítás 
karizmáját is megadhatja annak, akinek akarja. De ez egyáltalán nem tartozik 
a lényeghez. A nyelveken történő ima sokkal fontosabb akkor is, ha a legki-
sebbnek mondjátok. Igen, mert aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. 
Aki gyógyít, az egyáltalán nem lehet biztos abban, hogy akár önmagát, akár 
mást épít ezzel. Azt nem kell külön magyaráznom, hogy a testi egészséggel 
rendelkező emberek sokkal több gazemberséget követnek le, mint a magate-
hetetlen betegek!

                       Bízom benned! Bízzál Bennem!
                  Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3381.
Kérdező: FÁJ AZ ÉRTETLENSÉG.

1. Miért nem arra használjuk a földi életet, amire kaptuk?
2. Gyakran könnybe lábad a szemem.
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3. Lehetek oka mások bajának?
HANG: "Kedves Barátom!

1. A legkülönbözőbb adottságokkal és a legkülönbözőbb szintű nyitott-
ságokkal jöttetek a Földre. Ennek természetes következménye az, hogy nem 
vagytok egyformák  sem jellemben,  sem sorsban,  sem boldogságban,  sem 
boldogtalanságban. 

Komolyan kell  vennetek, hogy vannak fokozatok,  amelyeket fel kell 
vállalnotok, mert kikerülhetetlenek ahhoz, hogy valaki újjászülessék, s meg-
találja szíve békéjét úgy, hogy az már olyan teljességet jelentsen számára, 
amely bár állandóan növekszik, mint egy virág, de mindig teljes. 

E fokozatok felvállalása nem szükségszerűen időhöz kötött. Mindig a 
benső döntésetek súlyától,  komolyságától,  tehát  a tiszta  szeretethez  kötött 
állhatatosságotoktól függ. Ebben Én, Jézus, szeretnélek sürgetni benneteket 
Lelkem által, de tőletek függ, hogy mennyire nyíltok ki, mennyire engeditek 
működni Lelkemet magatokban. A Nap minden házra ráragyog. A ház abla-
kainak mérete és a Napra nyílása nem a Napon múlik!

2. A könnyek adománya isteni adomány. Felold, megtisztít, megértőb-
bé, alkalmazkodóbbá képes tenni azt, aki birtokában van ennek az adomány-
nak.

Nem arról van tehát szó, hogy ennek egyedüli forrása az érzékeny ideg-
rendszered.  Bár ez is.  De nemcsak ez! Velem vagy együtt  érző olyankor, 
amikor a könnyekig meghatottan átélsz bizonyos külső vagy belső helyzete-
ket.

3. Nem lehetsz oka más bajának. Csak saját boldogtalanságodnak le-
hetsz oka. Másénak nem! Nem, mert aki istenszerető, annak minden a javára 
válik, aki pedig nem istenszerető, azt maga az Isten sem tudja istenszeretővé 
tenni.

Mivel képes vagy magadnak bajt okozni, éspedig főleg azáltal,  hogy 
másoknak fölöslegesen fájdalmat  okozol  (ami tőlük függően javukra vagy 
nem javukra válik), ezért saját lelki békéd érdekében kell mindent megten-
ned, hogy általad is szebb legyen a Föld! Szebb és ne keservesebb!

E szavaimból megértheted, hogy a szenvedéseket nem tartom bajnak! 
A bűnt tartom bajnak! A bűn annak baj, aki elköveti. Neki, és senki másnak. 
Fájdalmat okozhat, sőt okoz is. A Földön minden szenvedésnek gyökérforrá-
sa az, hogy vétkeztek. A mennyek országában olyan értelemben nincs szen-
vedés, amilyen értelemben ti a Földön a szenvedésről beszéltek. Azért nincs, 
mert nincs bűn! Nincs Isten elleni döntés!

3521.



A Földön minden szenvedésnek az Isten ellenes döntések a forrásai. De 
eredménye az ilyen döntéseknek csak azok számára jelentenek boldogtalan-
ságot, akik vétkeznek, akik a felismert isteni akarat ellen döntenek. Aki nem 
tudatosan dönt Isten akarata ellen, az is okozhat szenvedést önmagának, má-
soknak egyaránt, de szíve békéjét nem szabad, hogy így elveszítse.

Meg kell mondjam neked, hogy az Isten elleni döntések legnagyobb ré-
sze tudatlanságból és nem gonoszságból történik a Földön. Ezért fontos tud-
nia mindenkinek, hogy aki Engem, Jézust, valóban befogad magába, az Ve-
lem együtt egy missziós küldetést is vállal. 

Feladata az, hogy életében igazolódjék, megjelenjen  az 
                      ÉGI BÉKE  FÖLDÖN!

******************************************************
3382.
Kérdező: BOLDOG AKAROK LENNI!

Hogyan lehetnénk végre boldogok?
HANG: "Drága Gyermekem!

Sokkal könnyebb és egyszerűbb megtalálnotok boldogságotokat, sem-
mint gondolnátok! Igen, mert mindenki saját boldogságának a kovácsa. Igen, 
mert mindenki önmagában hordja boldogsága forrását, és csak látás kérdése, 
hogy ezt felfedezze önmagában.

Fogalmazhatom ezt negatív módon is. Senkit nem lehet boldoggá csi-
nálni. Senki helyett nem tud senki boldog lenni. Senki helyett nem lehet üd-
vözülni,  nem lehet  hinni,  remélni,  szeretni!  Ezt  mind-mind  vagy vállalja 
mindenki önmaga, vagy nem fog megvalósulni.

Mi hát a teendő? Három pontban foglalom össze.
1. Mindenkinek csak azt kell megtennie, amit meg tud tenni. A boldog-

ság nem más, mint szívbéke. Aki megtette azt, amit megtehetett, annak csak 
akkor nyugtalan a szíve, ha ezt ő maga is akarja. Igen, mert Én, Jézus, min-
dig szívbékével jutalmazom azt, aki megteszi azt, amit meg kell tennie, és 
soha nem kívánok senkitől olyat, amit nem tud megtenni. Ez azt jelenti, hogy 
mindenki csak önmagáért felel,  mert  szíve békéjét mindenki csak önmaga 
tudja önmagában felfedezni,  ha hisz  Bennem, aki benne boldogító  módon 
élek.

Amikor felszólítottalak benneteket arra, hogy gyertek Hozzám (Máté 
11;28), és átadom nektek azt a szívbékét (János 14;27), amit senki nektek 
nem adhat, de el sem veheti tőletek, akkor arra szólítottalak fel benneteket, 
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hogy higgyétek el szavaimat, higgyétek el jelenlétemet magatokban (János 
14;23)!

2. Legyen olyan reggeli imátok,  amelyben megbeszélitek Velem, Jé-
zussal, az elinduló napotokat, és kérjétek e megbeszélt programra áldásomat, 
kérjétek az angyalok segítségét!

Este adjatok hálát, hogy Velem élhettétek napotokat, hogy Veletek vol-
tam, hogy erősítettelek és bátorítottalak benneteket.

Ha komolyan veszitek a reggeli és az esti imát, ha nem azon kesereg-
tek, amiről nem tehettek, hanem megteszitek azt, amit megtehettek,  akkor 
feltétlenül átélitek a Tőlem kapott szívbékét, ami a Földön elérhető legna-
gyobb boldogság másik neve.

3. Akár öröm, akár bánat ér, az istenszeretőknek minden javukra válik. 
Én, Jézus, a körülményeknek is az Istene vagyok az enyéim számára. Min-
den, ami körülöttetek van és történik, olyan tükör, amelyben egyre jobban fel 
tudjátok ismerni nemcsak magatokat, hanem azt is, hogy mi a teendőtök ah-
hoz, hogy szebb legyen az életetek.

Higgyétek el, hogy veletek kapcsolatban sem vétkezik az Isten mulasz-
tással! Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel mindent megteszünk, hogy 
már itt a Földön magatokban tudjátok hordani a mennyek országát!

Megáldalak benneteket SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
******************************************************

3383.
Kérdező: TELE VAN A SZÍVEM HÁLÁVAL

Köszönet és hála mindenért!
HANG: "Drága Gyermekem!

Immár  kétezer  éve  annak,  hogy megjelentem  közöttetek  emberként 
azért, hogy Isten irántatok való szeretetéről tanúságot tegyek előttetek szóban 
és tettekben egyaránt.

Akinek szívében a köszönet és a hála megfogalmazódik a Földön, az 
Rám talált! Az megértette azt, hogy már itt a Földön is boldogítani akarom és 
tudom azokat, akik Általam, Velem és Bennem Isten édes gyermekei!

Mert a Mennyország benneteket van! Nem üres szavakat, hanem szent 
valóságot mondtam akkor, amikor arra hívtam fel figyelmeteket, hogy benne-
tek élek az Atyával és természetesen a Lélekkel együtt (János 14;23)!

Azért  örülök hálaimáidnak,  mert  ezzel  erősödik az a benső szemed, 
amellyel még több ajándékaimra tudsz rálátni, még jobban tudsz örülni túl-
áradó szeretetem gazdagságának önmagadban és környezetedben is, mert Én, 
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Jézus, a körülményeidet is formálom lelked gazdagodására. Igen. Körülmé-
nyeidnek is az Istene vagyok!

De örülök azért is, mert a hálás szív, nyitott szív is Felém! Ennek a 
nyitottságnak pedig természetes következménye az Én békém megjelenése a 
ti  békétlen világotokban. Ti vagytok a világ világossága! Ti,  akikben él  a 
hála, ti vagytok a földi életet is ízessé tevő só, kovász, ti vagytok azok, aki-
kért Isten érdemesnek tartja létben tartani a Földet.

A Föld egy nagy kórház, egy nagy szanatórium, s ebben ti, akikben él a 
hála, vagytok az orvosok, az ápolók, akik által gyógyítani, békéssé tenni tu-
dom a beteg, békétlen szíveket.

De legfőképpen amiatt örülök neked, ami a te örömödnek, háládnak is 
a legfőbb forrása kell  hogy legyen. Ez pedig az, hogy neved be van írva a 
mennyben!

             Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3384.
Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN

1. Mit gondolok jól és mit gondolok rosszul?
2. Mit tanácsolsz nekem, Uram?

HANG: ”Drága Gyermekem!
1. Nagyon jól teszed, ha kiírsz magadnak különböző megállapításokat, 

kijelentéseket az evangéliumokból, a HANG-könyvekből és egyéb olyan írá-
sokból, amelyek erősítik benned Velem - a te Jézusoddal - azt az élő kapcso-
latot, amely téged épít, buzdít és vigasztal.

Nem jól  gondolod,  hogy nem hiszel  egy bizonyos  szint  elérésében. 
Igenis szükséges elérned egy bizonyos szintet! De nem azért, hogy ülj babér-
jaidon, hanem azét, hogy az a bizonyos szint lendületbe hozzon téged a sze-
retni tanítás irányában. Mert mindaz, akiben Én, Jézus, élhetek, az az Én kül-
detésemben részesül. Ez pedig nem pihenést jelent, hanem szüntelenül mun-
kálkodást (János 5;17)!

Nem jól gondolod, ha úgy gondolod, hogy a napi teendőid alkalmatla-
nok életed megszentelésére. A könyvelési munkát is lehet Értem végezni, és 
akkor ez máris egy imaforma! De jól gondolod, hogy állhatatosnak kell len-
ned. Jól gondolod, hogy törekedned kell a teljességre. Az sem idegileg, sem 
lelkileg nem vezet jóra, ha valakinek sok a félbemaradt munkája.

2. Azt tanácsolom, hogy amit meg kell tenned, azt igyekezd örömmel 
megtenni. Azt nem lehet, hogy meg ne tedd, ami a teendőd. De rajtad áll, 
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hogy Velem és Értem teszed-e, tehát örömmel, vagy pedig elfásult beletörő-
déssel.
 Legjobban azonban annak örülj, hogy be van írva neved a mennyben!

                  Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3385.
Kérdező: HOL VAN ÉDESANYÁM?

Édesanyám megtalálta-e már helyét a Fény Birodalmában?
HANG: "Drága Gyermekem!

Kérdésedre nem is olyan egyszerű a válasz. Pontosítanom kell előbb a 
Fény Birodalmának fogalmát. A Fény Birodalma az önfeledt Istenre találtság 
öröme.  Ha ilyen értelemben gondolod a mennyek országát,  akkor ez nem 
hely, hanem állapot. Ha a Fény Birodalmát egy olyan „helynek” gondolod, 
ahol az égi lényekkel zavarmentesen alakíthat ki kapcsolatokat bárki, aki be-
kerül ebbe a világba, akkor azt kell mondjam, hogy édesanyád még valóban 
nem találta meg azt a helyet, amelynek megtalálásához még „formálódnia” 
kell ahhoz, hogy az önfeledt Istenre találtság öröme teljesen átjárja.

Erre a „helyre” senki nem találhat rá egyedül! Ebben nyújtanak nagy 
segítséget az ég angyalai, és ebben tudtok ti, földi lények, imáitokkal a szere-
tet szárnyán - de úgy is mondhatom, hogy szeretetek által az imáitok szár-
nyán - segíteni azoknak, akik már elhagyták a földi élet szűkre szabott korlá-
tait.

Helyes  önismeret  és  helyes  istenismeret.  E  kettő  megvalósulásához 
tudtok komoly segítséget nyújtani egymásnak. A Mennyország e kettő egybe-
olvadása.

Tehát a szeretet szálait a halál szét nem tépheti. E szálak - mint „élő 
vonalak” - tovább élnek és hatnak. Sőt, bővülnek!

Ápoljátok  hát  magatokban  a  szeretet  szálait,  amelyek  a  Szentlélek 
egészséges feszültségének hordozói.  E feszültség intenzitása teszi  lehetővé 
Földön és égen azt a lelki fejlődést, amely véget nem érően boldogítja hordo-
zóit.

             Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
******************************************************

3386.
Kérdező: FONTOS VOLNA SZÁMOMRA, HOGY MEGGYÓGYULJAK!

1. Hogyan tudnék meggyógyulni?
2. Segítenem kell még gyermekem iskoláztatását.
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Értem a problémádat. Értem, hogy kimondhatatlanul fontosnak tarta-

nád még azt, hogy tudj dolgozni, pénzt keresni és fiadon segíteni.
Általában soha nem azzal szokott a baj lenni, hogy Én, Jézus, mit értek 

és mit nem értek. Általában nem attól oldódnak meg problémáitok, hogy Én 
hogyan állok hozzá gondjaitokhoz. A problémák megoldása mindig a ti hoz-
záállásotoktól függ. 

Én, Jézus, segíteni tudok abban, hogy megfelelő legyen a hozzáálláso-
tok a földi életetekben felmerülő problémákhoz. Most is csak ezt tudom ten-
ni. De az a csak, nem kicsinyítő értelemben hangzik el, hanem kizárólagossá-
got jelent! Csak ezt, és semmi mást, mert más egyszerűen nem létezik!

Te, mint Istennek EGYETLENJE, olyan feladattal jöttél a Földre, ame-
lyet feltétlenül képes vagy teljesíteni. De nemcsak. A te feladatod teljesítése 
éppen azért, mert ez az Isten akarata, a te szíved békéjének is a hordozója. 
Nem attól lesz tehát valaki boldog, hogy képes-e megtenni azt, amit szeretne, 
hanem attól, hogy képes-e elfogadni azt,  hogy megtegye azt, amit az Isten 
szeretne. 

Az  Isten  szeretete,  akarata,  és  az,  hogy ti  mit  szeretnétek,  akartok, 
gyakran nem esik egybe, s ennek következménye bennetek a nyugtalanság, 
depresszió, elkeseredés.

Nekem, Jézusnak, az a szívem vágya, hogy te érts meg Engem! Ennek 
érdekében arra kérlek, hogy gondold át a következőkben mondott szavaimat.

A fiaddal kezdem. Ő is EGYETLENJE Istennek. Neki is legfőbb törek-
vése az kell legyen, hogy azt a feladatot, amelynek elvégzésére jött a Földre, 
meglássa, elvégezze, s ezáltal előkészítse magát arra az újjászületésre, amely 
nélkül sem neki, sem másnak nincs örök boldogság. Ezt egyértelműen és bő-
ven kifejtettem János evangéliumának 3-dik fejezetében, ahol olvashatod az 
üdvösség, tehát az örök boldogság feltétlen feltételét (János 3;3)!

Ha fiadnak az egyetem, mint eszköz, fontos ahhoz, hogy földi életében 
az előbb említett újjászületés megvalósuljon, akkor meg fogja tudni teremte-
ni  magának  akár  munkával,  hozzá  fog  jutni  akár  másképpen  azokhoz  az 
anyagi feltételekhez, amelyek egyetemi tanulmányai elvégzéséhez szüksége-
sek.

Hidd el, Isten jobban szereti gyermekedet, mint te valaha is képes vol-
nál erre! Hidd el azt is, hogy Istennek bőven megvannak azok a lehetőségei, 
amelyek felhasználásával ki tudja mutatni gyermeked iránti végtelen szerete-
tét!
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Mindezeket azért mondtam el, hogy fiadra ne legyen gondod, mert nem 
te, hanem Isten az ő Gondviselője! Mint ahogy neked is Ő!

2. És most jössz te.  Mivel Isten neked is Gondviselőd,  ezért  semmi 
alapja nem lehet annak, hogy gondban légy! Gondban csak az lehet, akinek 
nincs Gondviselője. Csupán arról lehet szó, hogy te másképpen gondolod sa-
ját és gyermeked gondviselését, mint a Gondviselő Isten. Ez lehetséges, de 
akkor  nem Istennek  kell  megváltoznia,  hanem neked,  nektek!  Igen,  mert 
mégiscsak az Isten az, aki a boldogítani tudja, boldogítani képes gyermekeit!

Az általad megnevezett magát gyógyítónak hirdetőhöz fordulni fölösle-
gesen kidobott pénz! Azon a kereten belül, amely számodra egészségileg is 
engedélyezett,  kell  megtalálnod  szíved  békéjét.  Nem azt  mondtam,  hogy 
megszerezned, hanem azt, hogy megtalálnod! Mert a te szívbékéd nem lehet 
független az  Én, a  te Jézusod szívbékéjétől.  Amikor  arra  szólítottalak  fel 
benneteket, hogy gyertek hozzám, akik terheket cipeltek, akkor azért hívta-
lak, mert az Én békémet akarom átadni minden nyugtalan, békétlen, fáradt 
gyermekemnek. Aki ezt elfogadja Tőlem, annak testi egészsége is csodálatos 
módon képes hozzáigazodni a lelki békéjéhez, egészségéhez. Fordítva nem 
megy!

Ajánlom, olvasd el Máté evangéliumából a 11;28-29-et és János evan-
géliumából a 14;27-et. E részekkel szeretném tudatni és érzékeltetni veled, 
hogy te minden körülmény között boldog lehetsz, ha hiszel Bennem!

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

3387.
Kérdező: MIÉRT ATYÁK A PAPOK?

1. Miért neveztetik a papok magukat atyáknak?
2. Két álmomról kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Való igaz, hogy Én, Jézus, világosan kijelentettem, hogy csak egy 

Atyátok van, a mennyei Atya. Így olyankor, amikor bizonyos társadalmi rag-
létra különböző fokainak megjelölésre használjátok e szót, „atya”, akkor el-
lene mondotok annak, amit Én e szó alatt értettem. Ti egymásnak testvérei 
vagytok! Való igaz, hogy nincs alá-fölé rendeltség ember és ember között. Is-
métlem: ti egymásnak testvérei vagytok! Függetlenül attól, hogy milyen a bő-
rötök színe, milyen a nemzeti hovatartozásotok, milyen a nemetek, korotok, 
társadalmi rangotok. Harmadszor is mondom: Ti egymásnak testvérei vagy-
tok! 
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A ti papjaitok nem is Rám, Jézusra, hanem Pál apostolra hivatkoznak. 
Ő  az  1.  Korintusi  levél  4-dik  fejezetének  a  tizenötödik  versében  ezeket 
mondja: "Ha számtalan tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Az 
evangélium által én adtam nektek életet Krisztus Jézusban". Pál tehát atyá-
nak gondolja magát, mégpedig lelkiatyának. Ilyen értelemben mondatják ma-
gukat atyának, lelkiatyának a papok.

Az a pap, aki ragaszkodik e „titulushoz”, rosszul teszi. De ezért nem 
te, hanem ő viszi a bőrét a vásárra! Ezért ne az legyen számodra fontos, hogy 
miképpen szólíttatja meg magát egy pap, hanem az, hogy mit mond, amikor 
Rám, Jézusra hivatkozik. Ha olyat mond, ami összhangban van evangéliumi 
tanításommal, akkor fogadd el, éld át, még akkor is, ha ő nem éli azt, amit 
mond. 

Amit a farizeusokról és írástudókról mondtam, azt mondom nektek ma 
a papokról is: "Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak 
nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert bár tanítják, de tetté nem vált-
ják (Máté 23;3)!

2. Álmaid oroszlánjai az erőnek, bátorságnak, magabiztosságnak a jel-
képei. Mindenképpen arra hívják fel figyelmedet, hogy benned, lelked mé-
lyén rendelkezel  olyan erőkkel,  amelyek átemelnek félelmeiden,  és bőven 
elégségesek ahhoz, hogy megfelelő önuralommal rendelkezz, bármilyen kö-
rülmények közé is kerülsz.

               Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
******************************************************

3388.
Kérdező: ÁLMAIMBAN JELZÉSEKET KAPTAM

1. Egy táblát tartottam 10-es számmal. Mit jelent ez?
2. Egy szentmisén szinte bokáig álltam a parázsban.
3. Jézusom! EGY akarok lenni Veled!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmaidban olyan jelzéseket kapsz, amelyek erősíteni akarják benned 

annak bizonyosságát, hogy te  Bennem élsz, és Én, Jézus, benned élek! A tí-
zes szám az Isten és a teremtmények világának olyan kapcsolatára hívja fel a 
figyelmedet, amelyről nemcsak tudnod kell, de használnod is kell azokat az 
erőforrásokat,  amelyek e kettő  valóságának tudatát  fenntartják benned. Ez 
egyszerűbben  fogalmazva  azt  jelenti,  hogy minden  tekintetben  szükséged 
van Istenre, mert Ő a te boldogságod. Neki pedig feltétlenül fontos az, hogy 
mi van veled.
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Ha bárki azt gondolná, hogy Istennek mindegy, mit tesz az ember, ak-
kor az nem ismeri az Istent! Az ember cselekedetei nem érintik Isten boldog-
ságát. De érzékenységét, tehát azt, hogy örömére vagy fájdalmára tesz valaki 
valamit, az Neki nem mindegy. 

Boldogságát  nem érinti,  mert  boldogsága  mindenkinek  azon  múlik, 
hogy szeret-e vagy sem. Isten mindent megtesz teremtményeiért! De örömét, 
bánatát igenis érinti, mivel Isten szeret! Ha valakit szerettek, nem lehet szá-
motokra  mindegy,  hogy boldog vagy boldogtalan  az,  akit  szerettek!  Isten 
nem egy  szenvtelen lény,  hanem végtelen szeretetében végtelenül finoman 
érez! 

Ez is egyik magyarázata a reinkarnáció szükségességének! Ha bárki, 
szellemi teremtményei közül - akik csak azért jöhettek létbe, mert végtelenül 
szereti őket az Isten - örökkön örökké szenvedésre lenne kárhoztatva, akkor 
vagy örökkön örökké szenvedne az Isten, ami képtelenség, vagy szenvtelen, 
érzéketlen lenne, ami gonoszság. Főleg, ha egyszer Általa létezik, ha egyszer 
ő tartja létben az örökké szenvedőt! Lehet ugyan valaki boldog szenvedve is, 
de csak akkor, ha él benne a remény, hogy szenvedése egyszer véget ér. Így 
mondtam Én, Jézus, boldogoknak a szomorkodókat, az üldözötteket, a Miat-
tam meghurcoltakat. Az pszichikai és egyben logikai ellentmondás is, hogy 
boldog lehetne egy reménytelenül szenvedő. Márpedig, ha az, akit Isten sze-
ret, képtelen lenne az örök kárhozatból kilépni, kénytelen lenne örökké kár-
hozott maradni, kénytelen lenne örökkön örökké a legnagyobb kínokat szen-
vedni,  akkor  Isten,  ha  SZERETET,  reménytelenül  szenvedő  lenne!  Tehát 
boldogtalan Isten lenne a boldog Isten. Ez nyilván ellentmondás! Amint el-
lentmondás az is, hogy egy ember akkor boldog, amikor embertelen, amikor 
természetellenes.

Amit  eddig elmondtam,  az  csak töredéke  az  álmod  értelmezésének. 
Sok ezren fogják még e sorokat olvasni, akiknek vagy megerősödniük, vagy 
megvilágosodniuk kell az inkarnációval kapcsolatban. Ezt a szellemi fejlődé-
setek  természete  hozza  magával.  Valamikor  azt  mondtam,  hogy még sok 
mondanivalóm volna, de most nem tudnátok elviselni. Ez a sok mindenben 
az egyik. 

Itt az ideje, hogy most már ne csak magjában legyen meg evangéliuma-
imnak ez a tartalma. Itt az ideje, hogy megértsétek: a reinkarnáció nem csök-
kenti senki felelősségét, de igenis megvédi Isten becsületét, és kihúzza a ta-
lajt  a lelkeken hatalmaskodni  akarók lába alól,  akik nem saját  szeretetük, 
odaadottságuk tökéletesedése által akarnak a világ világossága, a föld sója, 
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kovásza lenni, hanem az örökre elkárhozottság - Általam soha nem képviselt 
- emlegetésének ijesztgetésével akarják hatalmuk alatt tartani alattvalóikat. 

Hiábavalónak bizonyult annak hangoztatása Részemről, hogy ember és 
ember között nincs alá-fölé rendeltség, hogy ti mindannyian egymásnak test-
vérei vagytok. Előbb-utóbb csak azok nem fogják elfogadni a reinkarnáció 
valóságát,  akik minden áron ragaszkodni  akarnak ahhoz,  hogy embereken 
uralkodjanak.

2. Az, amit ti Lélekkeresztségnek neveztek, nem sablonszerű. Amit te 
átéltél a szentmisén, az is egyik formája a számodra annyira fontos Lélekke-
resztségnek. Ez az istenélményed szinte fizikálisan erősítette benned a hitet, 
és azt a vágyat, hogy a hála, dicsőítő ima első helyre kerüljön életedben. Ez-
zel olyan erőt kaptál a tanúságtevésre, amely hitelesíti szavaidat. 

3. Én, Jézus, szintén EGY akarok lenni veled. Az Én Lelkem és a te 
lelked Lelke ugyanaz a Szentlélek. Így, ha elfogadsz Engem, Jézust, Urad-
nak, Megszabadítódnak, akkor a felszínen egységben, a mélyben pedig azo-
nosságban lehetsz Velem. Az Istenből isteni élet áramlik. Aki Istenből él, az 
isteni életet él. Ez jelenti azt, hogy élsz te, de már nem te, hanem Én, Jézus, 
élek benned (Galata 2;20)!

               Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3389.
Kérdező: TELE VAGYOK KÉTELYEKKEL

Sok kétely fodrozza a lelkemet.
HANG: "Kedves Barátom!

Kérdéseid annyira komplikált  látást tükröznek, hogy ezekre egyszerű 
választ adni képtelenség. Azért képtelenség, mert bármit mondanék, szavaim 
benned még komplikáltabbá kevernék lelked állapotát.

Egyszerűség! Istent a teológia ABSZOLÚT SZIMPLEX  -  nek nevezi, és 
joggal!

Neked szükséged lenne arra, hogy legalább egy-két napra elvonulj  a 
magányba,  és  ott  számadást  tarts  magaddal.  Neked  szükséged  volna  egy 
olyan szemléletváltásra,  amelynek következménye lehetne az a felfedezés, 
hogy életed értelmét képes vagy magadban megtalálni. Igen! Szükséged len-
ne arra az Istenre, aki nem rajtad kívül, hanem benned boldogító módon jelen 
van.
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Rá kellene jönnöd, hogy minden építő, buzdító,  vigasztaló kapcsolat 
gyökere és forrása az Istennel való építő, buzdító, vigasztaló kapcsolatod, és 
nem fordítva! Nem a fából nő ki a gyökér, hanem a gyökérből a fa! Nem a fa 
tartja a gyökeret, hanem a gyökér a fát. Nem a folyam eredményezi a forrást, 
hanem a forrás a folyamot.

Te kapcsolatokról, kapcsolatok széteséséről, kapcsolatok szentesítésé-
ről írsz leveledben, s így fejen állva akarod helyesen látni a körülötted lévő 
világot. Lehet, hogy a világ is a feje tetején áll rajtad kívül, de a világot nem 
neked kell talpára állítanod! Neked magadnak kell talpra állnod ott  benn, 
lelked mélyén, hogy rátalálj magadban Istenre, a  Forrásra, a Gyökérre, s így 
valóban önmagadra találj. Állj talpra lelked mélyén, s egyszerűsödni fognak 
gondjaid, kapcsolataid, tisztulni fognak lelked fodrozásai! Hogyan kell talpra 
állnod lelked mélyén? Ez annyira egyszerű, hogy szinte le sem merem írni 
neked, éppen komplikáltságod miatt. De leírom, mert e sorokat nemcsak te 
fogod olvasni. Törekedned kell arra, hogy állapotszerű legyen benned ez a 
felismerés: 
    örömöd forrása az legyen, hogy neved be van írva a mennyben!

        Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************
3390.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

1. Valakivel pozitív tartalmú álmom volt.
2. Lesz-e valaha segítőtársam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmaid szinkronban vannak vágyaiddal. Vágyaid nincsenek szink-

ronban ébrenlétben  kézben tartott  gondolataiddal.  Ez  bizonyos  „kényszer-
helyzetbe” hozza pszichédet, s ez egyenlítődik ki az említett álmaidban.

A lelki stabilitás nem valamiféle „elfojtásnak”, hanem egy olyan felol-
dás a következménye, amelyben helyére kerülnek benned a személyek, ese-
mények egyaránt.

Nem arról van szó,  hogy lazítsd az önfegyelmet,  hanem arról,  hogy 
egyre egyértelműbben, értelmileg is támaszd alá döntéseidet.

2. Nagyon súlyos kérdés e második kérdésed. Jövendölést vársz Tőlem 
- a te Jézusodtól -, és nem feladatot. Annyi életetekben a szabad döntés lehe-
tősége, hogy nem válaszolhatok egyértelműen se igennel, se nemmel.
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Feltétlenül fogsz találkozni olyannal, olyanokkal, aki, akik, hol segíte-
ni, hol akadályozni fognak téged abban, hogy Velem, Jézussal, egyre szoro-
sabb kapcsolatba kerülj.

Olyan emberi kapcsolat, élettársi kapcsolat, nem létezik, amelyik bárkit 
is boldogíthatna. Minden és mindenki TÜKÖR! Körülményeidben magadnak 
kell meglátnod azt, hogy milyen vagy, és Bennem kell meglátnod, hogy mi-
lyennek kell lenned!

Amiről meg lehetsz győződve, az az, hogy Én, Jézus, nemcsak benned 
élek, hanem érted élek benned!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3391.
Kérdező: NAGYON SIKERTELEN VAGYOK!

1. Sokszor álmodom szülőfalum hegyeiről. Miért?
2. Miért nem sikerül, amibe belefogok?
3. Ki vagyok én? Jó úton járok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A körülöttetek lévő világ valamiképpen bennetek is jelen van. Ki-

váltképpen a szülőföld! Az álmokban megjelenő szülőföld, főleg hegyeivel, 
annak a meg nem szüntethető „honvágynak” a szimbóluma, amely a legkü-
lönbözőbb formában irányít, vezet, kiutat mutat abból a probléma erdőből, 
amely ébrenlétben körülvesz. Vagyis, a megoldás „fentről” és „bentről” jön.

2.  Minden döntésed,  minden próbálkozásod rád nézve  is  tanúságos, 
csak meg kell tanulnod azt, hogy mindenben ráláss az események által kapott 
tanításra. A földi élet történései senki számára sem gördülékenyek állandóan! 
Ha valaki nem meghatározni akarja saját életében a Szentlélek működését, 
hanem figyeli irányítását, akkor nem tud úrrá lenni rajta a csüggedés, mert 
tudja, hogy a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó!

3. Cselekedeteid tükrében ismerheted meg magad a legtökéletesebben. 
Ha csak egy hétig leírod, hogy mit teszel reggeltől estig, máris találkozol ön-
magaddal. Ne a vágyaid, ne az álmaid szavának adj hitelt! 

Az ÚT Én, Jézus, vagyok! Kettős feladatra kell vállalkoznod, ha való-
ban tudni  akarod,  hogy jó  úton  jársz-e.  Az egyik az,  hogy elsősorban az 
evangéliumokból  törekedj  képet  kapni  Rólam,  a  te  Jézusodról.  A másik, 
hogy döntéseidet mérd rendszeresen Hozzám. Gondolnám-e, mondanám-e, 
tenném-e azt; amit te teszel.
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Ha valóban közeledni akarsz Felém, akkor fel kell vállalnod az előbb 
említett kettős feladatot.

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

3392.
Kérdező: VAN ANTIKRISZTUS? LESZ ÚJ FÖLD?

1. Álmomban ördögöt űztem, és mikor felébredtem, féltem.
2. Közösségemben mi a feladatom?
3. Antikrisztusról, új égről és új Földről mit kell tudnunk?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Lelked mélyén ellene akarsz mondani a rossznak. Ez nagyon jó! Az 

ördög az övéit nem ijesztgeti.  Azokat inkább bátorítja! Ijedséged tehát, ha 
rossz szellemektől van, akkor adj hálát azért, hogy Hozzám, Jézushoz tarto-
zol.  Ha pedig félelmed  alapja  bizonyos  idegállapot,  akkor  kérj  erőt,  mert 
minden félelem alaptalan, ha valaki Hozzám, Jézushoz, tartozik!

Okosan teszed, ha reggelenként kéred az angyalok védelmét. Hidd el, 
hogy akiket angyalaim átölelnek, azok az Isten védelme alatt állnak. Fontos, 
hogy amit ilyenkor angyalaimmal kapcsolatban hiszel, azt törekedj valóság-
nak megélni, mert az is!

2. Akiben Én, Jézus, élhetek, tehát az, aki Engem befogad, az egy kül-
detést is befogad magába. Éspedig a szeretni tanítás küldetését. Közösség-
ben, munkahelyen a legkülönbözőbb tartalmak mellett ennek mindig kéznél 
kell lenni. Vagyis, meglátva a lehetőségeket, amelyek tulajdonképpen nem 
mások, mint az evangéliumokban említett talentumok, fel kell ezeket hasz-
nálni, s ezáltal bővülni fognak! Csak így lehettek a világ világossága, a Föld 
sója!

2. Az okosság és az óvatosság az a két fegyver, amelyek használata 
biztosítja enyéimet az Antikrisztus elleni harcban. Ő már most munkálkodik. 
Egyre  súlyosabbá,  elviselhetetlenebbé  teszi  körülményeiteket,  hogy aztán 
majd egy világmegváltó programmal előállva, Engem, Jézust, utánozva, le-
beszéljen benneteket arról, hogy logikusan gondolkodva a boldog örökkéva-
lóságra tegyétek a hangsúlyt.

Most gyengíteni akar benneteket belülről, úgy, hogy igyekszik növelni 
terheteket kívülről, majd kívülről tesz csábos ajánlatokat, hogy belülről Tő-
lem elforduljatok.
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Ne a „mikor” legyen számotokra a fontos, hanem az, hogy belül, tehát 
a Velem való élő kapcsolat erősödjék bennetek. Ennek útja-módja pedig nem 
más, mint hitetek megerősítése. Igenis, mindenki képes erősíteni a hitét!

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

3393.
Kérdező: SZERETNÉM MEGTALÁLNI A HELYEMET!

1. Menjek Erdélybe vagy maradjak?
2. A cselekedeteim?
3. Meditációról.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Azt szoktátok mondani, hogy szívet cseréljen az, aki hazát cserél. 

Tudom, hogy ahová menni akarsz, azt a földrészt nem „hazát cserélésnek” 
éled meg. De mégis. Egészen más az, amikor valaki azt vállalja, hogy innen 
látogat oda, és más az, amikor valaki onnan látogat ide. Te valami gyökere-
sen mást akarsz, mint amit eddig éltél meg. Ezt kívül és belül egyaránt igény-
led.

Azt ajánlom, hogy elégedj meg egy ideig azzal, hogy BELÜL váltasz 
át. Valójában mindig az a lényeg, ami belül történik. Ha valaki belül elindult 
a gondolkodás-átalakítás útján az Én, a te Jézusod szándéka szerint, akkor az 
biztos lehet abban, hogy annak számára az Isten a körülményeinek is az iste-
ne lesz. Tehát a felvetett témáddal kapcsolatban ez azt jelenti, hogy külsőleg 
is olyan jelzéseket fogsz kapni, amelyek nemcsak erősíteni, de szinte irányí-
tani is fogják benső döntésed kivitelezését.

2. Cselekedeteiddel kapcsolatban nagyon komolyan kell venned, hogy 
nem vagy egyedül.  Társad tükör is! Ő rendre eszedbe fogja juttatni,  hogy 
mindketten külön személyek vagytok, tehát mindkettőtöknek elsősorban Iste-
nért kell élnetek. És másodsorban is! Segítenetek kell egymást, és nem nevel-
ni! Az önnevelés az egyszemélyes!

3. A parttalan meditáció veszélyes. Akár önmagad által, akár más, kí-
vülálló által, de mindenképpen az irányított meditáció a biztos.

A szellemvilág olyan „terület”, ahol „tudatos” vezető nélkül már eddig 
is sok tragédia történt. Nagyon sok jó szándékú lélek sok sebből vérzik, mert 
meditációiból kimarad az okosság és az óvatosság!

A jó szándék önmagában nem elég. A legtöbb szenvedést a Földön a 
tévedésben lévő jó szándékú emberek okozzák egymásnak.
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Én, Jézus, kimeríthetetlen tárháza vagyok evangéliumaimban azoknak 
a gondolatoknak, képeknek, amelyek kiválóan alkalmasak a különböző me-
ditációitok irányítására.

               Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

3394.
Kérdező. ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL

1. Általánosságban szeretnék véleményt hallani magamról!
2. Hiányérzetem van. Segíts nekem ennek leoldásában!
3. Egy nagy felismerés indult el Irányodban. Igaz ez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked sem mondhatok mást, mint már annyiszor mondottam má-

soknak. Te is ki vagy téve különböző hatásoknak, s ezeknek a kezelését na-
ponta kell újra és újra megvalósítanod. Veled és érted mindent, de helyetted 
semmit! Ezért vagy ember, és nem bábú!

Jó, ha napi teendőidet legalább nagy vonalakban már előző este, alvás 
előtt átgondolod Előttem, tehát imában. Reggel kérned kell angyalaimat, kér-
ned kell áldásomat, hogy az elinduló napon lehetőséget kapjon életedben ter-
mékeny munkára a Tőlem, mint Forrásból, feléd árad kegyelem. A szándék, 
hogy Velem indulsz el életed útján, a cél, hogy Értem teszed, amit teszel, 
ezek biztosítják lelked fejlődésének helyes irányát.

2. A hiányérzet, ha nem fogalmazható meg általad, hogy minek a hiá-
nyát érzed, akkor az nem más, mint a lelki fejlődésed motorja! Ha hiányérze-
ted szíved békéjét veszélyezteti,  akkor kísértés, amelyért  hálát kell  adnod, 
mert bizonyos ártó erők nem örülnek a te benső békédnek, s így akarják azt 
megzavarni. A „Mi Atyánk...” imában e mondat: "Ne vígy minket a kísértés-
be", értelemszerűen pontosabban így hangzik: „Ne engedj bennünket kísér-
tésbe esni”. Amikor tehát kísértés gyötör, akkor ez azt jelenti, hogy nem vagy 
elveszett ember. Ezért helyén való kísértésben a hálaadás!

3. Természetesen igaz, hogy Lelkem egyre jobban meg akar ismertetni 
Engem, Jézust, veletek. De ne a rendkívüliségre tegyétek a hangsúlyt, mert 
az a hiúság vására. Ne olyat akarjatok tudni, amit senki sem tud, hanem olyat 
akarjatok tudni, amit mindenki tud. Mindenki tudja, hogy a boldogság ára ez: 
át kell alakítanotok gondolkodásotokat úgy, hogy Én, Jézus, egyre zavartala-
nabbul tudjak élni bennetek! (Márk 1;15)

Nagyon szeretlek benneteket, és nagyon szeretném, ha megtalálnátok 
Bennem boldogságotokat. Tehát azt szívbékét, amelyet csak Nálam, Jézus-
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nál, lehet megtalálni akkor, ha menekülés helyett a szembesülést, bódultság 
helyett valóban az Általam felkínált boldogságot akarjátok.

              Megáldalak a REMÉNY LELKÉVEL!" 
*******************************************************

3395.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Az első emberpárral kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
2. Az egyházakkal kapcsolatban szeretnék tisztán látni!
3. A kéz, láb levágást, szem kiszúrást hogyan kell érteni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Abból indulok ki, hogy te az első emberpár létét valósnak veszed. 

(Ki lehetne indulni másból is, s akkor is lehetne megfelelő választ találni!)
Ha úgy gondolod, hogy Ádám és Éva történelmi személyek voltak, ak-

kor el kell fogadnod azt is, hogy ezek itt a Földön közel ezer évig éltek. En-
nek egyszerű magyarázata az, hogy ezeknek hallatlanul egészségeseknek kel-
lett lenniük, amikor kikerültek a Teremtő kezéből, ha még ma is, annyi vér-
fertőzés után is, annyi egészséges ember születhet a Földre. El kell fogadnod 
azt is, hogy több generációt kellett Ádámnak és Évának megélniük, míg újra 
átléphették a földi élet határát. Az, hogy csak három gyermekükről beszél a 
Biblia,  ennek egyszerű oka az,  hogy ezeket  látta  jónak a  Szentlélek  arra, 
hogy őket megnevezve bizonyos tanításokat közöljön általuk veletek.

2. Valóban igaz az, hogy ahol ketten-hárman összejöttök az Én nevem-
ben, ott Én, Jézus, titokzatos módon jelen vagyok.

Az intézményessé lett  egyházak azért  fontosak,  mert  Lelkem általuk 
képes olyan ígéreteimet hordozni, amelyek az intézményesített forma nélkül 
nem tarthatók fenn az idők végezetéig.

Ami az intézményesített  egyházak negatívuma,  az az, hogy előbb-u-
tóbb a megsérült emberi természet hajlik arra, hogy ártó hatalmi erők rátele-
pedjenek, s így sok helyen lehetőséget kapnak az egyházak Hozzám tartozó 
tagjai  a  hatalmasok  által  kezdeményezett,  helyeselt  üldöztetésekre.  Ezért 
mondhattam, hogy ha Engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak!

Mindaz, aki személyileg Hozzám akar tartozni, az erre feltétlenül lehe-
tőséget kap, bármelyik intézményes egyházhoz tartozik.  Amelyikhez tarto-
zik, abban mindazt, ami Velem, Jézussal, szinkronba hozható, vállalnia kell 
annak, aki engedi, hogy Én, Jézus, benne éljek.

Igaz tehát mindkét állítás. Aki Engem befogad magába, az szükségsze-
rűen bele fog kerülni egy intézményesített egyházba, mert csak ezek a nagy 
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egyházak képesek időtállóan hordozni, védeni bizonyos ígéreteim megvaló-
sulását.

Mondhatjátok ugyan, hogy az egyetemes, általános, tehát a katolikus 
egyházban megtalálható a teljesség, de az is igaz, hogy ebben az egyházban 
van a legtöbb sallang, ciráda, külső formaság, érdekes szertartás, áldások tö-
mege, s ezek gyakran szinte lehetetlenné teszik azt,  hogy elválasztható le-
gyen a tiszta búza az ocsútól. Más egyházakban pedig hiányzik valamely fon-
tos ígéretem hangoztatása, de könnyebben látható rá olyan fontos tanításom 
tisztaságára, amelyet a katolikus egyházban csak egyeseknek lehetséges fel-
fedezni nagy fáradsággal, sok szenvedés és üldöztetés közepette.

A pápai főség, a szentek tisztelete, a szentségekről kialakított felfogás, 
és az ideig tartó, illetve örökké tartó szenvedésről szóló tanítások, a Biblia 
használata azok az érzékeny pontok, amelyek mindegyikében van igazság, de 
mindegyik egyház mindegyiket eltúlozza, torzítja. Az e pontokon tisztán lá-
tók feltétlenül  hátrányos helyzetbe  kerülnek,  üldöztetésnek vannak kitéve, 
bármelyik egyházhoz tartoznak is. De e pontok azok, amelyek az idők vége-
zetéig csak intézményes egyházak keretében tarthatók fenn akkor is, ha a kü-
lönböző egyházi hatalmasságok torzítják ezeket.

Honnan ismerhetők fel a torzítások? Elsősorban az evangéliumaim és a 
hittől átjárt józan ész segítségével kis csoportok körében, akik az Én nevem-
ben jönnek össze. Ezért oly fontos, hogy rangsoroljatok a Bibliában, ismerjé-
tek tanításomat, és jöjjetek össze a nevemben, s így tegyétek ki magatokat 
Lelkem kontrolljának.

A tiszta forrás mindig a SZENTLÉLEK, aki a józan eszeteken keresz-
tül úgy hallatja HANG-ját, mint lelkiismeret!

3. Radikális döntés nélkül nem lehet Engem, Jézust, egyértelműen kö-
vetni. Nyilván nem szóról szóra kell e szavakat érteni. De igenis, nem ismer-
het megalkuvást az, aki valóban engedi, hogy Én, Jézus, éljek benne. Nem 
azt mondtam, hogy nem szabad két úrnak szolgálni, hanem azt, hogy NEM 
LEHET! Ha valaki hű akar maradni Hozzám elvileg, az nem lesz képes vég-
leg elhagyni Engem gyakorlatilag. Ezért fontos a radikális döntés Mellettem!

             Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
              TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

******************************************************
3396.
Kérdező: POLITIKÁRÓL, ÜZLETRŐL

Politikával és üzlettel foglalkozom.
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HANG: "Kedves Barátom!
Nem mondom, hogy mindkét terület idegen Tőlem, Jézustól, de igenis 

mondom, hogy sem Én, sem azok, akik engedik, hogy bennük éljek, nem 
ezekre teszik a hangsúlyt.

Mint tudod, Én, Jézus, pénz nélkül, fegyverek nélkül és politikai manő-
verezések nélkül indultam el, hogy lehetőséget adjak nektek annak a benső 
szabadságnak a megtalálására, amely a  Szentlélek jelenlétének természetes 
„munkatere” (2Kor 3;17).

Te jelenleg is abban a csapdában vergődsz, amely azt sugallja, hogy az 
ember, az emberek életének rendbehozatalát kívülről befelé és nem belülről 
kifelé kell elkezdeni. Amióta ember él a Földön, ez még nem sikerült, ez az 
útirány még nem vált be! Állítom, hogy ez reménytelen vállalkozás a jövőt 
illetően is!

Ha a politika és az üzleti  vállalkozások összefonódnak, előbb-utóbb 
negatív eredménnyel járnak, ami a boldogságotokat illeti. Külön-külön lehet-
séges, de csak átmenetileg, hogy Istennek tetsző élet sikeredjen ki ezekből. 
De ez is inkább csak elvileg igaz.

Meg kell mondjam világosan neked, hogy csak akkor találkozhatsz Ve-
lem, Jézussal, csak akkor élheted meg áldásos jelenlétem, ha belülről kifelé 
indulsz el. Tehát döntésed mindig a lelkiismereted mérlegére téve fogja tu-
datni veled, hogy EGY vagy Velem, vagy külön úton járunk.

Nagyon szeretlek.  Ha nem ezt  mondhatnám ki,  akkor  nem lehetnék 
boldog. Hidd el, a te saját boldogságod ára sem kisebb ennél, önmagadhoz 
mérve. Irántam való szereteted mindig leolvasható szíved nyugalmáról, béké-
jéről!

            Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3397.
Kérdező: SIKERTELEN VAGYOK
 Évek óta sikertelen vagyok. Miért?
HANG: "Kedves Barátom!

Hazátokban a vállalkozók több mint kilencven százaléka küzd ezzel a 
problémával.  Én, Jézus,  egyetlen megoldást  tudok felkínálni mindenkinek, 
tehát neked is.  Ezt ki lehetne fejezni egy szóval is,  de Én most bővebben 
mondom el neked a megoldást.

Senkinek a világon, egyetlen szellemi teremtménynek sem lehet kétsé-
ges az, hogy minden élő és gondolkodni tudó lénynek azt kell tennie, amit az 
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Isten akar.  Én,  Jézus,  eledelemnek neveztem ezt  az  isteni  akaratot  (János 
4;34). 

Ennek az akaratnak felismerése minden gondolkodó lény számára egy-
értelműen adott. Nem kell tenned mást, mint reggel rá kell szánnod pár per-
cet arra, hogy megkérdezd magadtól: Ha Isten lennél, mit kívánnál attól az 
embertől, aki te vagy, tehát attól, akit Te, mint Isten, nagyon szeretsz? Lehe-
tetlent biztosan nem! Sőt még valami nagyon nehezet sem. Csak azt kíván-
nád, amit azon a napon megtehet az, akitől ezt kívánod. Tehát olyasmit kí-
vánnál, amivel kapcsolatban esetleg csak mulasztással tud vétkezni az, aki-
nek tudomására hozod az akaratodat. Ennyi az egész.

Két dolog tehát mindig biztos. Az egyik az, hogy Isten akarata mindig 
megvalósítható, és ez mindig lelki eledel, tehát boldogító. A másik pedig az, 
hogy amikor valami nem volt megvalósítható valami külső ok miatt, akkor 
az feltétlenül hasznára van az Istent szeretőknek, mert ilyenkor nyilván nem 
az Isten akaratáról volt szó.

Isten téged boldogságra teremtett. A te boldogságod nem más, mint az 
életedben megvalósuló isteni akarat másik neve. Ennek felismerésére annak 
a gondolkodás-átalakításnak felvállalásával  tudsz  eljutni,  amelyet  felkínál-
tam nektek nyilvános működésem kezdetén (Márk 1;15)!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

3398.
Kérdező: MI LESZ VELEM?

1. Jézustól kaptam lehetőséget a válásra?
2. Rendeződik valaha az életem?
3. Helyes úton járok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, soha senkinek nem adok lehetőséget válásra! A Szentlé-

lek a kapcsolatok Lelke, és az, aki elhagyja társát, nem hivatkozhat a Szent-
lélekre.

Az igaz, hogy a „testi” elhagyást mindig megelőzi a „lelki” elhagyás, 
és ez a lényeg. Akit  lelkileg elhagytak, valójában az érezheti  magát elha-
gyottnak! Az Én, a te Jézusod Lelke mindig az elhagyottal van!

Ha te azt éled meg, hogy férjed lelkileg sem, testileg sem hagyott el té-
ged, és te mégis elhagytad őt, akkor tudnod kell, hogy ő téged visszavár. Ha 
ő lélekben elhagyott  téged, akkor az a kötelék,  amelyről úgy gondoltátok, 
hogy elszakíthatatlan, nem bizonyult ilyennek!

3539.



Hidd el,  hogy az  a  házasság,  amelyet  a  Szentlélek  köt  össze,  tehát 
amely azért köttetett,  hogy egymást Istenhez segítsétek egyre közelebb, az 
ilyen házasság valóban az égben köttetett, és a Földön el nem válik. Amelyik 
házasság a Földön elválik, az nem köttetett az égben. Ma, sajnos, a legtöbb 
házasság ilyen! Mint ahogy a legtöbb ember látszat-keresztény! Két Istenbe 
kapaszkodó lélek nem fogja elhagyni egymást! Ennyit tehát az elválásról.

2. A Földön nincs olyan helyzet, amelyet ne lehetne rendezni. De min-
denkinek tudnia kell azt, amit gyakran hangoztattam már eddig is a HANG-
könyvekben: veled és érted mindent, de helyetted semmit!

Földi életetekben csak akkor beszélhettek rendezésről, ha e rendezés 
belülről indul el! Ez azt jelenti, hogy mindenki csak önmagáért felel, s min-
denki képes arra, hogy megtegye azt, amit Isten gondolata szerint meg kell 
tennie. Még embernek is gazember lenne az, aki olyat kíván bárkitől, amire 
képtelen. Isten, aki a végtelen szentség és szeretet, senkitől sem kíván lehe-
tetlent, mert bármily nagy horderejűnek is látszik valamelyik kérése, az min-
dig megvalósítható,  mivel annak, aki szereti  Istent, rendelkezésre áll Isten 
ereje is!

Tehát, ha te Velem, Jézussal, megbeszéled teendőidet, akkor már elin-
dultál azon az úton, amelyet rendezettnek is lehet nevezni.

3. Én, Jézus, vagyok az ÚT! Senki sem jut az Atyához, csak Énálta-
lam! Ha a másikra figyelő szeretet természeteddé vált, s ennek következmé-
nye az, hogy nem akarsz senkinek ártani, meg akarsz mindenkinek bocsátani, 
és segíteni akarsz ott és akkor, ahol és amikor ez lehetséges, akkor az Én, a te 
Jézusod útja a te utad is, és a te utad az Én utam is!

Nagyon fontos a reggeli ima! Áldásomat ilyenkor tudjátok a legjobban 
biztosítani magatok számára. A reggeli imában tudom legjobban megmosni 
lelki szemeiteket, hogy helyesen tudjatok látni, illetve hogy Én, Jézus, tudjak 
látni a ti szemeitekkel!

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

3399.
Kérdező: NEM TUDOK JÓL ALKALMAZKODNI

1. Én vagyok a bolond vagy a világ?
2. Beilleszkedési problémáim vannak.
3. Energia hasznosítással foglalkozom.

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Nem vagy bolond, de sajnos a világ sem az. Azért sajnos, mert így 
felelősséget hordoz önmagáért minden ember. Kivéve a bolondot. 

A körülötted lévő emberek nagy része megtévedt ember. Bár vannak 
gonoszok is. Ezeknek a hatása alól természetesen te sem vonhatod ki magad. 
Így a benned szükségszerűen megszületett reakció mondatja veled és mások-
kal is, hogy te „kilógsz” a sorból. Valójában azért feltűnő ez nálad, mert átla-
gon felüli energiával „lógsz ki” a sorból. Mások jobban tudják leplezni más-
ságukat, s így náluk nem olyan észrevehető kívülről az, amit belül hordanak.

Az a világ, amelyben élsz, tükör. Tükör, de nem erőforrás! Az erőfor-
rás Én, Jézus vagyok! A test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kevély-
sége - e három mérges forrás - állandó kihívást jelent minden ember számára. 
Az önismeretet nem lehet könyvből megtanulni. Mindenki csak saját tettei 
tükrében  tudja  reálisan  felmérni  önmagát.  Helyes  önismeret  nélkül  pedig 
nincs helyes istenismeret sem!

2. A rugalmasság nem megalkuvás. Ahhoz, hogy megfelelő alkalmaz-
kodóképesség  alakuljon  ki  benned,  az  szükséges,  hogy ne  kívülről  akard 
megváltoztatni sem magadat, sem másokat. Másokat egyáltalán nem. Maga-
dat mindenképpen. De belülről!

Amit  kértem  tőletek  nyilvános  működésem  beköszöntőjében  (Márk 
1;15), ezt kell kibontania mindenkinek, aki meg akarja találni szíve békéjét. 
Csak szemléletváltással, gondolkodás-átalakítással lehet elérni azt a kifelé is 
eredményesen sugárzó hatást, amely által kívül-belül harmonikussá válhatsz. 
Mindennek az alapja az,  hogy Én, Jézus,  benned élek, éspedig érted élek 
benned, tiszta Erőforrásként!

3. Valóban koncentrálhatók a világmindenség energiái. De nem ezt kell 
megcéloznia annak, aki a szívében békét akar átélni, hanem azt, hogy egyre 
jobban megismerjen Engem, Jézust, és az Engem megismerést adja tovább 
úgy, hogy békességteremtővé váljék (Máté 5;9). Aki Velem élő kapcsolatban 
akar maradni, annak olyan missziót kell vállalnia, amelyet önmagánál kezd-
ve, a Lélek irányítására figyelve küldetésként él meg a világban. Én, Jézus, 
nem azt kértem az Atyától, hogy vegyen ki benneteket a világból, hanem azt, 
hogy szabadítson meg benneteket a gonosztól (János 17;15)! 

            Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

3400.
Kérdező: KI ÉLI MEG A KÉTEZREDIK ÉVET?

1. A szentostyával kapcsolatban álmodtam.
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2. Újjászülettem-e?
3. Csak megtértek léphetnek be a kétezredik évezredbe?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szentostyában történő megjelenülésem álmodban felszínre hozta 

benned mind az éhséget Irántam, mind a méltatlanságod tudatát Velem kap-
csolatban.

Tudnod kell, hogy Én, Jézus, nem azért maradtam itt közöttetek az Ol-
táriszentségben, mert bárkit is méltónak tartanék közületek erre, hanem azért, 
mert szeretetem leghatékonyabb kimutatásának tartom azt, hogy eledelként 
nyújtom Magamat nektek.

Tehát amikor szentáldozásról van szó, akkor ne a bűnbánat érzése ural-
kodjék el rajtatok, hanem az az égi öröm, amelyet szívem szeretete kell hogy 
jelentsen, ébresszen mindannyitok szívében.

2. Amikor arra kértelek benneteket, hogy újjá kell születnetek (János 
3;3), akkor ezt csak azért kérhettem, mert újjászületésetek nem Istenen mú-
lik, hanem rajtatok.

Ha  elfogadtál  Engem,  Jézust,  Uradnak,  Megszabadítódnak,  ha  ez  a 
döntésed számodra ünneppé magasztosítja azt a napot, amikor ez megtörtént, 
ha ennek következménye az, hogy Velem indulsz el naponta utadon, és Ér-
tem teszed azt, amit cselekszel, akkor biztos lehetsz abban, hogy újjászületett 
vagy!

Csak az az újjászületett, aki bizonyos ebben, mert eldöntötte, hogy szá-
mára Én, Jézus, abszolút ELSŐ vagyok!

3. Ne kössétek rajtatok kívüli eseményekhez azt, aminek bennetek kell 
megtörténnie!

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

3401.
Kérdező: MIÉRT HALT MEG GYERMEKÜNK?
  1. Egyetlen gyermekünk balesetben meghalt. Miért?

2. Találkozhatom-e valaha gyermekemmel? Mi van vele?
3. Férjem első gyermeke válságban van. Mit tehettek érte?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Nem óhajtok  példázódni  Édesanyám fájdalmával,  aki  szemtanúja 

volt kínszenvedésemnek és kereszthalálomnak. Nem, mert az Ő fájdalma a 
legkevésbé sem volt kétségbeejtő fájdalom.
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Kétségbeejtő fájdalma csak annak van, aki nem lát jól a szívével. Aki a 
szívével jól lát, tehát az, aki nemcsak a mulandóság szemüvegén át szemléli 
a világot, aki nagy bizalommal tudja kimondani e szavakat: „mi ez az örök-
kévalósághoz képest”, annak számára nem veszteséget jelent annak halála, 
akit  szeret,  hanem inkább kicsit  irigyen gondol  arra,  hogy milyen  jó  már 
neki.

Minél jobban megfeledkezik valaki arról, hogy az örök élet gyermeke, 
annál fájdalmasabb szerettei halála. De nemcsak erről van szó. Valójában vi-
gasztalni sem lehet azt, akinek nincs élő hite. Azért nem lehet vigasztalni, 
mert bálványimádó!

Isten vagy abszolút ELSŐ valakinek az életében, vagy nincs is jelen. 
Isten nem ópium, nem bódítószer. Isten a hazataláltság! Nem eszköz arra, 
hogy teremtményei Őt felhasználva saját mulandó problémáik rozsdáit tisz-
togassák Vele, hanem egyedüli értelme minden szellemi teremtmény életé-
nek!

Neked fáj fiad halála, aki már mérhetetlenül boldogabb, mint a Földön 
bármikor is lehetett volna. Te azt mondod, hogy szereted, holott megkötö-
zöttséged fájdalmát leplezed a „szeretet” szóval. 

A  helyesen  gondolkodó  szellemi  lények  nem szenvedik  azt,  hanem 
öröm és hála járja át a szívüket olyankor, amikor az általuk szeretett személy 
leoldhatta már magáról a földi szenvedések béklyóit. 

Akit te fiadnak gondolsz, nem is a te fiad, hanem Isten gyermeke, aki 
egy rövid időre téged használt fel arra, hogy földi életének rövid kifutópályá-
ját megélje.

Arra a kérdésedre, hogy ”miért?”, te magad is megadhatod magadnak a 
választ. Halálra születtetek! Aki nem képes megkötözöttségén úrrá lenni, an-
nak semmiféle körülmény sem jó, amikor meghal az, akivel meg van kötöz-
ve. Mindenkit okol, csak Istennel való gyenge kapcsolatával ne kelljen szem-
besülnie!

2. A Szeretet birodalmában olyan szabad lények élnek, akik leoldották 
megkötözöttségeiket, s így teljesen EGY-ek Istennel és egymással. Aki örö-
mének nem az a legfőbb forrása, hogy neve be van írva a mennyben (Lukács 
10;20), az soha nem fog tudni találkozni szíve békéjével. Sem a Földön, sem 
a másvilágon!

Mi van gyermekeddel? Megmondom: Gyermekednek fáj, hogy jobban 
kapaszkodsz az ő emlékébe, mint az élő Isten valóságába.
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Drága Gyermekem! Ne érts félre! Természetesnek tartom, hogy fáj ne-
ked fiad halála, de nem tartom természetesnek, hogy annyira átadod magad e 
fájdalomnak. Ez az átadottságod nem az Isten akarata! Isten akarata az, hogy 
higgy, remélj, szeress, vagyis az, hogy benső békét élj át, tehát boldog légy!

3. Senkit nem lehet  kívülről rendbe szedni. Minden, emberhez méltó 
megoldás,  belülről indul el. Ezt tudnia kell a férjed 40 éves gyermekének! 
Mindenki csak önmagáért felel. Felnőtt embernek csak akkor lehet segíteni, 
ha az illető ezt kéri. Ha kérnek téged erre, akkor a józan eszed alapján magad 
is fel tudod mérni, hogy mennyire tudsz eleget tenni a felkérésnek.

        Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3402.
Kérdező: MI LESZ A MAGYARSÁGGAL SZLOVÁKIÁBAN?

1. Féltem a magyarság sorsát Szlovákiában.
2. Családomnak szeretnék könnyebb életet biztosítani!
3. Öcsémet mentse meg Isten minden hamisságtól!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tisztáznom kell előtted bizonyos fogalmakat. 
Magyarság, mint ilyen, egy elvont fogalom. Vannak emberek, akik ma-

gukat magyaroknak nevezik. Vannak, akik magukat magyarul beszélő szlo-
vák embereknek nevezik. Ezek az emberek attól tartanak, hogy Szlovákiában 
bizonyos hatalmi erők arra törekszenek, hogy a magyar nyelvet megszüntes-
sék.

Kétségtelen, hogy mindenki a saját anyanyelvén tud legbensőségeseb-
ben beszélni saját édesanyjával és Istenével. Kétségtelen, hogy nagyon hely-
telen bárkit is arra kényszeríteni, hogy ne beszéljen anyanyelvén. Kétségte-
len, hogy súlyosan vét önmaga ellen az, aki lehetetlenné akarja tenni bármi-
lyen nyelven bárkinek  is a szellemi fejlődését. Mindez kétségtelen.

Amint a bábeli nyelvzavar a gőgnek, hiúságnak, önzésnek lett a követ-
kezménye, úgy egészen biztos, hogy a nyelvi szabadság gyökere csak az le-
het, hogy megtanultok a szeretet nyelvén kapcsolatot  teremteni egymással. 
Csak a szeretet nyelve az igazi, benső béke nyelve. Csak a szeretet nyelve az 
Isten nyelve!

Nagyon jól teszed, ha ápolod anyanyelvedet, de nem teszed jól, ha az 
anyanyelved ápolása érdekében bárkinek is ártani próbálsz. Nagyon jól te-
szed, ha a saját nyelveden tanítasz másokat szeretni, de nem teszed jól, ha sa-
ját nyelveden gyűlöletet szítasz bárki ellen is.
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Mint tudod, nincs külön magyar, meg szlovák,  meg orosz,  meg stb. 
Mennyország. Te is állampolgára vagy már most annak az országnak, amely 
szeretet, öröm és béke a Szentlélekben. Ez a lényeg!

2. A földi élet soha nem lesz Mennyország. Mindenki önmagának tudja 
csak megkönnyíteni életét, ha akarja. Sajnos nem sokan akarják megkönnyí-
teni  földi  életüket.  Ezt  azzal  igazolják,  hogy lehetetlenségre vállalkoznak. 
Lehetetlenség ugyanis az, hogy valaki kívülről könnyítsen életén. Az Isten 
országa nem rajtatok kívül, hanem bennetek van. Ezt nem megteremtenetek, 
hanem megtalálnotok kell! Az találja meg, aki ezt önmagában keresi. Erre 
szólítottalak fel benneteket immár kétezer évvel ezelőtt. (Lk 17;21)

3. Hidd el, Én, Jézus, mindent megteszek annak érdekében, hogy meg-
meneküljetek minden hamisságtól. Tudnod kell, hogy soha nem az Istenen 
múlik sorsotok. Amennyiben Istenen múlik, annyiban mindig rend van.

Imáitokkal  tudjátok  segíteni  egymást,  de  csak  akkor,  ha  az,  akiért 
imádkoztok, jóhiszemű tévedésben van, és nyitott a helyes fejlődés irányá-
ban, tehát megfelelő alázattal rendelkezik. Ez az, amit sem ti, sem Én, Jézus, 
nem tudom megtenni senki helyett. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az emberi 
méltóságotok nagy, de nagy a felelősségetek is önmagatok iránt.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE és a BIZALOM LELKÉVEL!" 
*******************************************************

3403.
Kérdező: HOGYAN LEHETÜNK BOLDOGOK?

1. Mi által boldog az, aki boldog?
2. Isten boldoggá akar tenni engem is?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ne azt kérdezd, hogy mi által, hanem azt, hogy ki által lehet valaki 

boldog. Igen, mert  lelkesíteni tudnak különböző eszmék és események, de 
boldogítani - bárkit is - csak személy tud. És nem is akármilyen személy! 
Csak olyan személy tud boldogítani, aki képes átemelni a mulandóságon azt, 
akit boldogítani akar. Mert az, ami mulandó, már eleve magában hordja az 
elválás csíráját, tehát nem képes zavartalan benső békét adni.

Én, Jézus, azért mondhattam, hogy szenvedések közepette is boldogok 
azok, akik Hozzám tartoznak, akik Belém kapaszkodnak, mert tisztán és fél-
reérthetetlenül kijelenthettem: soha nem lát halált az, aki Nekem adta magát 
(János 6;47).

A boldogság nem azonos azzal, hogy valaki jól érzi magát. A boldog-
ság egy olyan reményből élés beteljesülésének az állapota, amelynek alapja 
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Én, Jézus, vagyok. Tehát bizonyos értelemben remény, de bizonyos értelem-
ben már beteljesültség is. A kettő között a különbség olyan, mint a hit és a 
látás közötti különbség. Nem lényegi!

2. Isten nemcsak akar mindenkit boldoggá tenni, de boldoggá is tud és 
fog mindenkit  tenni.  Isten nem képes  elviselni  azt,  hogy örökkön örökké 
szenvedjenek azok, akiket boldogságra teremtett! Ezekkel szemben szeretete 
soha nem szűnhet meg! 

Istent a tékozló fiú atyjában mutattam be nektek, tehát természeténél 
fogva nem változhat meg olyan értelemben, hogy egyszer szeret, másszor pe-
dig nem szeret. Márpedig az, aki szeret, az feltétlenül szenved, ha azt látja, 
hogy nem boldog az, akit szeret. Ezért előbb-utóbb - Isten által - mindenki 
megtalálja Istenben a boldogságát. De ne feledd! Jobb előbb, mint utóbb!

Megáldalak az élő HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

3404.
Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI A RÁSZORULÓKON!

1. Kik azok a rászorulók, akiken tudnék segíteni?
2. Apámmal kapcsolatban szeretnék szabaddá válni szellemileg!
3. A REIKI-vel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenki abban rászoruló, amiben látod, hogy rászoruló. Talán egy 

jó  szó,  egy vigasztalás,  egy meghallgatás,  egy kis  bátorítás.  Talán semmi 
más, mint hogy elbeszélgess valakivel.

Azért kaptad Istentől értelmedet, hogy vedd észre, ki, mikor és miben 
szorul rád. Ha nem találsz ilyet, az nem baj! Adj hálát Istennek, hogy csupa 
kiegyensúlyozott, boldog ember vesz körül. Bár ebben Én, Jézus, egyáltalán 
nem vagyok olyan biztos. Annyira nem vagyok biztos, hogy állítom: Min-
denki rászorul valamire, amiben a másik ember képes őt segíteni.

2. Azon ne lepődj meg túlságosan, hogy apád nem ért meg téged. Én, 
Jézus, megértelek, és ez a lényeg! Engem is bolondnak néztek (Márk 3;21)! 
Érezd hát kitüntetésnek, ha Miattam téged is annak néznek.

Maradj hűséges Hozzám, és ne akard akaratodat másokra kényszeríte-
ni. Természetes, hogy azok, akik nem hajlandók felvállalni a lelki, szellemi 
fejlődést, amely feltétlenül nyitottságot igényel, ezek nem fogják zúgolódás 
nélkül elviselni azt, aki mellettük olyan tükör, amelyben felismerhetik zártsá-
gukat.
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Az okosság és az óvatosság kell hogy jellemezzen, s akkor elviselhető-
nek fog tűnni apád és mások kritikája.

3. A REIKI által kapott adottságod gyakorlása nem tartozik a lényeg-
hez, amint az Én, a te Jézusod gyógyító képessége sem tartozott az Én külde-
tésem lényegéhez (Márk 1;38). Nem is tettem szívesen, amikor gyógyítani 
kértek (Máté 8;4). Nem, mert betegen is lehet valaki boldog a szívében, és 
egészségesen is  lehet  boldogtalan bárki,  aki  nem fogad el  Engem, Jézust, 
Urának, Megszabadítójának.

Azok, akik a REIKI beavatást csúcsértéknek tartják, nem járnak el he-
lyesen. Akik azért  és akkor tartják fontosnak gyógyító képességüket,  mert 
amikor kérik e képességük gyakorlását, akkor lehetőségük van Engem, Jé-
zust, meghirdetni a betegnek, azok helyesen cselekszenek.
  Megáldalak az OKOSSÁG és a BENSŐ FEGYELEM LELKÉVEL!" 

******************************************************
3405.
Kérdező: ERKÖLCSI ZŰR VAN KÖRÜLÖTTEM

1. Férjemtől elváltam, de egy házban élünk.
2. Fiam együtt él barátnőjével velünk.
3. Nyugtalan vagyok.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban lehetetlen állapot az, amikor még elválás után is ki vagy 

szolgáltatva annak, akihez már nincs közöd. De hidd el, az sem elfogadható 
erkölcsi magatartás, hogy fiaddal kapcsolatban bűnrészes légy.

Mivel minden Istennek tetsző megoldás belülről kell hogy kiinduljon, 
ezért neked nem a pillanatnyi békét kell szem előtt tartanod, mert ez komoly-
talanná teszi  erkölcsi tartásodat,  hanem azt  a magatartásodat kell  kifelé is 
mutatnod, amit belül érzel, amit lelkiismereted diktál. Két úrnak nem lehet 
szolgálni. Nem lehet az a legfontosabb, hogy környezeteddel békében élj! A 
legfontosabbnak azt kell tartanod, hogy Velem, Jézussal, békében élj. Velem 
pedig akkor lehetsz csak békében, ha azt akarod, éspedig minden áron, amit 
Én, Jézus, jónak látok, és nem azt, amit férjed vagy fiad lát jónak.

Mivel a te életed nem játékszer, hanem Isten előtt emberi szavakkal ki-
fejezhetetlen érték, ezért neked is ehhez kell tartanod magadat. 

A mulandóság mérlege eleve hamis mérleg. Csak az a hiteles mérleg, 
amelyet e kérdésre kapott válaszod fejez ki: „mi ez az örökkévalósághoz ké-
pest?”
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Hidd el, Én, Jézus, hűséges vagyok azokhoz, akik nem akarnak elhagy-
ni Engem. Senkit nem engedek erejét meghaladó kísértésbe kerülni.

2. Fiaddal kapcsolatban pedig, ha valóban szereted őt - s őt csak akkor 
szereted valóban, ha nem azt akarod neki, amit ő lát magának jónak, hanem 
azt, amit Isten lát jónak neki -, meg kell mondjad, hogy vagy térjen meg, vál-
laljon felelős kapcsolatot barátnőjével, vagy hagyja el a házadat. Harmadik 
lehetőség nincs! Ha ezt nem tudod elfogadni, akkor csak azt tudom mondani, 
hogy még te sem tértél meg úgy, hogy Én, Jézus, segíteni tudhatnék neked.

3. Nagyon szeretném, ha nyugtalanságodat meg tudnám szüntetni. De 
ez az ígéretem: „Jöjjetek Hozzám, akik elfáradtatok, és az élet terhét hordoz-
zátok, és Én megenyhítelek titeket” - csak akkor valósulhat meg, ha valóban 
Hozzám jöttök. Hozzám, és nem szirén hangokat követtek.

Drága Gyermekem! Nagyon sokan járják az önbecsapás útját. Ez az út 
előbb-utóbb nem boldogságba, hanem bódultságba irányítja azokat, aki nem 
Általam, Velem és Bennem akarják megoldani problémáikat. Azt szeretném, 
hogy te mielőbb megtaláld szíved nyugalmát, békéjét. Azt szeretném tehát, 
hogy mielőbb boldog légy!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS és az ERŐ LELKÉVEL!"
******************************************************

3406.
Kérdező: A PSZICHOLÓGIÁRÓL

Mi a véleményed a pszichológiáról?
HANG: "Drága Gyermekem!

Mint tudod, minden külső megnyilvánulás belső gyökerekkel rendelke-
zik. E belső gyökerek külsőleg bármennyire is szerteágazók, egyetlen gyö-
kérből erednek. Ez az egyetlen gyökér pedig a minden szellemi lényt boldo-
gító módon létben tartó Isten teremtő ereje. Mivel ez a teremtő erő a szellemi 
lények  vonatkozásában  is  örök,  boldogító  és  megváltozhatatlan  odaadás, 
ezért SZERETETNEK is nevezhetitek. Minden nyugtalanító, benső harmóni-
át, békétlenséget hordozó magatartás gyökere tehát e SZERETETNEK ke-
vésbé, vagy egyáltalán tudomásul nem vétele. Az ilyen magatartás a pszicho-
lógiához folyamodik segítségért.

Mivel  minden  szellemi  lény boldogsága  vagy boldogtalansága  azon 
fordul, hogy Teremtőjével milyen tudatos a viszonya, ezért e téren gyökeres 
megoldást csak Isten tud adni szellemi teremtményei számára, ha azok meg-
felelő nyitottsággal, alázattal rendelkeznek.
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A pszichológusok feltétlenül képesek tüneti kezeléseket adni a benső-
jükben, szellemükben megzavart embereknek. E tüneti kezelések hatékony-
sága, mélysége attól függ, hogy maga a pszichológus milyen kapcsolatban 
van Velem, Jézussal, és mint említettem, maga a beteg mekkora nyitottságot, 
alázatot dolgozott ki magában.

Ha egy pszichológus ezt nem látja át, akkor az általa adott tüneti keze-
lések valójában nem gyógyítanak, hanem bódítanak!

Szép és szent feladat a pszichológiával foglalkozni mindaddig, amíg 
valaki nem gondolja magát Istennek. De ez nem elég. Csak annak érdemes 
felvállalnia a pszichológia által nyújtott ismeretek felhasználását, aki törek-
szik arra is,  hogy egyre jobban megismerje Istent,  aki Bennem, Jézusban, 
emberként megjelent köztetek. 

Megfelelő gondolkodás-átalakítás, tehát gyökeres gyógyulást eredmé-
nyező szemléletváltás kizárólag csak Általam, Velem és Bennem érhető el.

Minél jobban EGY vagy Velem, a te Jézusoddal, annál inkább tapasz-
talhatod áldásomat munkádon, életeden!
      Megáldalak az ÉLŐ HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

******************************************************
3407.
Kérdező: NEM TUDOK ELIGAZODNI

1. Nem tudok eligazodni a magánéletemet illetően.
2. A fiam szenvedélybeteg.
3. Jövőmet nagyon ködösnek látom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tudnod kell, hogy a Földön sem megoldatlan, sem tökéletesen meg-

oldott élet nem létezik. Úton vagytok, döntések sorozata áll mögötted is, és 
ezen   döntéseid  következményei  szinte  automatikusam bekövetkeznek.  A 
földi élet ilyen!

Mivel  semmit,  ami  megtörtént,  nem lehet  meg nem történtté  tenni, 
ezért okulva a múlt történésein, a jelent kell úgy alakítanod naponta, hogy az 
a jövődnek ne homok-, hanem sziklaalapja legyen.

Semmit nem lehet egyszerre megoldanod. De mindennap meg lehet va-
lamit tenned azért, hogy a halálod óráján ne legyél tele rettegéssel.

Magánéletedben más nem tud eligazodni helyetted. Ezt te is nagyon jól 
tudod. Egyszerre nem lehet lenyelni egy egész vekni kenyeret. Szét kell azt 
rágni, mert csak úgy emészthető meg. Így van ez minden problémával. 
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Nem a fantáziálás viszi előbbre életed szekerét, hanem az a nekirugasz-
kodás, amely értelmedet és akaratodat is igényli. Isten soha nem kíván senki-
től olyat, amit az illető ne tudna megtenni. 

Ha nem látod, hogy mi az, amit naponta meg kell tenned, akkor jöjj 
Hozzám napi problémáddal, kérd a bölcsesség fényét, s Én, Jézus, soha nem 
hagyom magára azokat, akik Hozzám jönnek. 

Megnyugtatóan csak akkor oldódnak meg problémáid, ha nem problé-
máidat, hanem magadat bízod Rám. Igen, mert helyetted nem tehetem meg 
azt, amit neked kell megtenned, de ha Rám bíztad magad, akkor mindig lesz 
erőd megtenni azt, amit meg kell tenned.

2. Anyagi háttér nélkül fiad nem lehet szenvedélybeteg. Te semmikép-
pen sem biztosíthatod neki azt a hátteret, amire ő igényt tart, hogy szenvedé-
lyének áldozni tudjon. Nem szabad vállalnod azt, hogy bűnrészességgel vá-
dolhasd magad. Az a szeretet,  amely Belőlem, Jézusból,  táplálkozik,  soha 
nem segít senkit abban, hogy tegye a rosszat, de mindig felkínálja azt az erőt, 
amire szüksége van annak, aki meg akar térni. 

A megtérni nem akaró emberrel az Isten sem tud mit kezdeni. Hogy 
tudnál te vagy bárki más? Soha nem az a fontos, hogy ki milyen, hanem az, 
hogy mit akar! Mindig az irány a döntő.

Aki Engem, Jézust, meg akar találni, az keresni fog, és aki Engem ke-
res, az feltétlenül megtalál. 

Fiaddal szemben is légy okos és óvatos! Ne légy hiszékeny! Az igazi 
szeretetet nem az engedékenység jellemzi. Ha kell, gyémántkemény tud az 
lenni, mert örök boldogságot kell hordoznia. Ez pedig nem lehet homokra 
épített vár!

3. A jövőd sem lehet tartalmában más, mint a jelened. Meg kell talál-
nod Engem, Jézust,  magadban. A jövődben sem élhetsz sem másból,  sem 
másért, ha békét akarsz átélni szívedben, csak Belőlem és Értem! Értem, aki 
egylényegű vagyok az Atyával, és csak kettőnk Lelke képes lelkedet boldogí-
tóan éltetni, ha te is ezt akarod.

               Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3408.
Kérdező: HOGYAN SEGÍTHETNÉK FÉRJEMEN?

Férjem játékszenvedélye tönkreteszi a családot.
HANG: "Drága Gyermekem!
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Ha valaki  tele  van  sebekkel,  akkor  nagyon  nehéz  úgy megérinteni, 
hogy ettől ne érezne fájdalmat. Egy kicsit kívülről indulok el befelé, hogy az-
tán rámutassak belül a megoldásra. Mert megoldás mindig van!

Az első emberpár családi tragédiáját egy tiltott fa okozta. Ábel halálát 
egy áldozati oltár okozta. Sok-sok ember tragédiáját a vízözön okozta. Csalá-
di tragédiát okozott Noé részegsége. Folytathatnám vég nélkül, s rá tudnék 
mutatni kivétel nélkül minden családban arra, hogy mi az, ami mindenütt si-
ralomvölggyé teszi mindenki számára a Földet.

Folytathatnám, de nem teszem. Ehelyett rámutatok arra, hogy ebben a 
siralomvölgyben, amelyet mindig mások tesznek azzá a másik ember számá-
ra, hogyan lehet megtalálnotok a leglehetetlenebb körülmények közepette is 
szívetek békéjét.

Szó sincs arról, hogy kicsinyelném bárkinek is a reá kimért szenvedé-
seit. A Magam szenvedéséről is azt mondtam, „ha lehetséges, múljék el tő-
lem e pohár” de már az emmauszi tanítványaimnak ki tudtam mondani e sza-
vakat: „Hát nem ezeket kellett elszenvedem, hogy bemehessek dicsőségem-
be?” (Lu-kács 24,26)

Amire rá kell mutatnom a te életedben, az az, hogy nem az a feladatod, 
hogy körülötted rendbe jöjjenek a dolgok. Neked csak az a feladatod, hogy 
benned legyen rend. Ehhez pedig nem kell más, mint az, hogy igyekezz átél-
ni: benső világod milyensége nem férjedtől függ! Őtőle az ő benső világa 
függ! Neked csak az a feladatod, hogy önmagadért felelj, tehát azt tedd meg, 
amit napra lebontva, mint lehetséges feladatot, meg kell tenned. Isten csak 
akkor tud a körülményeidnek is az istene lenni, ha előbb a szíved istene le-
het. Csak akkor tud mindent javadra fordítani, ha átadtad Neki a szívedet.

Drága Gyermekem! Nálatok, földi embereknél, egyik legnagyobb prob-
léma az, hogy nem magatokat, hanem a problémáitokat akarjátok átadni Is-
tennek. Ha valóban átadnád magadat a téged szerető Atyádnak, akkor rájön-
nél, hogy sok olyan problémát gondolsz magadénak, amely nem is a tiéd. 

Te nem vagy sem férjednek, sem családodnak gondviselője! Te csak 
magadnak tudod elfogadni Istent Gondviselőnek, s családodnak csak azt kell 
megadnod, amire képes vagy. Ez, ha hiszed, ha nem, így van. 

Ha hiszed, akkor tudod, hogy erődön fölüli nehézséget Isten nem enged 
meg az övéi számára. Ha nem hiszed, akkor akár bele is bolondulhatsz azok-
ba a problémákba, amelyek bár fájdalmasan érinthetnek, mint Engem is a ke-
resztre feszítés, de benső békédet, ami végül is a Földön megélhető legiste-
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nibb boldogító valóság, senki és semmi el nem veheti tőled, ha átadtad maga-
dat a Gondviselő Istennek!

Aki tudja magáról, hogy ő az örökkévalóság gyermeke, azt csak a fel-
színen horzsolhatják a mulandóság ostorcsapásai.

            Te az örökkévalóság gyermeke vagy!
            Nagyon szeretlek, és megáldalak az
          ERŐ és a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
3409.
Kérdező: RENDEZETTEN SZERETNÉK ÉLNI!

1. Egy kapcsolat rendezéséről kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az Isten áldásával megkötött házasság természetes módon feltételezi 
azt, hogy mindkét fél kinyílik egymás felé, s lezár minden más irányban. Aki 
komolyan veszi saját magát és embertársait, az tudja, hogy az emberi élet a 
Földön nem játékszer, nem lehet kísérletezések tárgya, mert nem kevesebb, 
mint az örök boldogság a tét.

Igaz, egy kis tenyérrel is el lehet takarni a hatalmas Napot, s így a röp-
ke mulandósággal - (az egész földi élet röpke mulandóság) - is el lehet takar-
ni az örök értékeket, de az, aki az érzelmek hullámain óhajt csupán hajókáz-
ni, s nem veszi komolyan saját IGEN döntését, bizony olyan erkölcsi roncso-
lást hordoz magában, amely előbb-utóbb fertőzni fogja környezetét, és a bó-
dultság irányába fogja hajtani hordozóját.  Remélem, nem akarod ezt,  nem 
akarsz ilyen sorsot magadnak, családodnak!

Amint egy kificamodott kezet, lábat nem lehet szépen, finoman helyre 
tenni, mert abba beleőrülhet az, akivel ezt teszik, hanem csak egy radikális 
rántással, így az erkölcsileg kificamodott életet is csak radikális döntéssel le-
het helyrehozni.

Az ilyen beszédek, hogy olyan jól  lehet  társalogni  az illetővel,  meg 
annyira megért engem, stb., ezek olyan narkotikumok, amelyek csak ideig-ó-
ráig képesek bódulatban tartani azt, aki nem akar szembesülni azzal a problé-
mával, azzal a kificamodottsággal, amit szembesülés nélkül elodázással csak 
növelni lehet, de megszüntetni nem.

Drága Gyermekem! „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” Ami mu-
landó, az elmúlik! Másnak boldogtalanságára (s most gondolok jelenlegi fér-
jedre, családodra) senki nem építheti fel saját boldogságát!
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Megoldás mindig van. De megoldás mindig csak Nálam, Jézusnál, te-
hát az Istennél van! Ha ezt megérted, akkor a Győztes oldalára kerültél, füg-
getlenül a múlttól. Ha nem érted meg, akkor kár volt megszületned!

                 Nagyon szeretlek, és drukkolok érted!
                 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
3410.
Kérdező: CSAK VELED, URAM!

Uram! Nélküled összeroppanok!
HANG: "Drága Gyermekem!

A lelki szenvedések részben sokkal súlyosabbak, mint a testi szenvedé-
sek, részben pedig elviselhetőbbé lehet tenni ezeket narkotikumok nélkül is. 
Jobban, mint a testi szenvedéseket.

A lelki szenvedések súlyát általában mások értetlensége okozza. De eb-
ből kiindulva kell rálátnia minden lelki szenvedőnek arra, hogy saját felada-
tát mindig el tudja végezni az, aki lelkileg szenved. Igen, mert legtöbb eset-
ben bizonyos értelemben „adósságtörlesztésről” van szó.

A te életed sem a születéseddel kezdődött. Előző életedben annyi sze-
retetlenséget, annyi meg nem értést tanúsítottál környezetedben, hogy jelen 
körülményeid keresztjének súlyát magad vállaltad, miután előző életed halála 
után megfelelő önismeretre jutottál.

Valamikor elmondtam egy példabeszédet a dúsgazdagról és a szegény 
Lázárról. Ebben van egy ilyen mondatom: „Most tehát neki itt vigasztalásban 
van része, a te osztályrészed pedig a gyötrelem” (Lukács 16;25).

Drága Gyermekem! Ne érts félre! Nem akarom kicsinyíteni szenvedé-
sedet. De tudomásodra kell hoznom, hogy te vállaltad azt,  amit most meg 
kell élned. 

A jelen életedben Én, Jézus, feltétlenül melletted vagyok, de nem ak-
kor, ha úgy gondolod, hogy Nekem átadhatod problémáidat, hanem akkor, ha 
átadod  magadat Nekem! Ezt akkor valósítod meg, ha lélekben férjedtől és 
gyermekedtől egyaránt igyekszel szabaddá válni. Helyesen csak az tud sze-
retni, aki lélekben szabad!

Boldoggá senki senkit nem tud tenni. Én sem tudok senkit boldoggá 
tenni! Mindenki csak önmagát teheti boldoggá azáltal, hogy Rám talál szívé-
ben! Rám, aki vagy abszolút ELSŐ vagyok valaki életében, vagy nem is va-
gyok ott! 
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Amíg  valakinek  fontosabb  a  gyermeke,  társa,  barátja,  testvére  vagy 
bárki, mint Én, addig Én, Jézus, nem is vagyok, nem is lehetek jelen, boldo-
gító módon az életében! Rajtad áll, hogy ezt meg akarod érteni vagy nem! De 
ez az IGAZSÁG az egyedüli valóság, amely képes mindenkit, így téged is 
mindentől megszabadítani, ami benső békédet akadályozni akarja.

Nemcsak megértened, de át is kell élned, hogy Én, Jézus, hűséges Isten 
vagyok akkor is, ha ti hűtlenné váltok ígéreteitekhez, önmagatokhoz, mások-
hoz, Hozzám!

Kimondhatatlanul szeretlek! Benső békéd azon múlik, hogy mennyire 
hiszel Bennem, és ennek a hitnek pontos mértékét mindig megmutatja az, 
hogy mennyire nyugtat meg az, amit naponta kér tőled az Isten. Igen. 

Azt mondanom sem kell,  hogy Isten akarata rád vonatkozó részének 
megvalósítását senki nem akadályozhatja meg életedben! Isten soha nem kér 
senkitől lehetetlent! Sokkal bölcsebb, és sokkal jobban szeret téged annál, 
semmint olyat kérne, amire képtelen vagy. Egyedül és kizárólag csak Isten 
akaratának megvalósítása képes boldoggá tenni szellemi teremtményeit, te-
hát minden embert, tehát téged is!

Drága Gyermekem! Bizony, megkötözöttségeidet fel kell számolnod, 
és erősítened kell magadban azt a hitet, amely nélkül nem lehetsz képes arra, 
hogy megértsd szavaimat.

Nagyon szeretném, ha többé nem kellene megszületned a Földön, mert 
minden újraszületés egyre nehezebb körülmények között történik. Igen, mert 
másképpen nem tudlak rávezetni benneteket arra, hogy megértsétek: csak Ál-
talam, Jézus által, tehát csak az Isten által elgondolt módon lehettek boldo-
gok!

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

3411.
Kérdező: ERŐT KÉREK!

1. Nevelt fiamat jól irányítom?
2. A Szeretetszolgálatnak vagyok elkötelezve, de gyengülök.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te is az egyik forrása vagy örömömnek! Az a fiú, akit „végrendelt-

ként” kaptál, szintén tudja, érzi, hogy ő is az örökkévalóság gyermeke, s az ő 
számára is minden, ami mulandó, csupán eszköz arra, hogy Nálam, Jézusnál, 
a hazataláltság öröme végleg kiteljesedjék benne. 
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Annak, aki istenszerető, bár úton van, de nem akármilyen úton, azon az 
úton, amelyet Én, Jézus, Magammal azonosítottam (János 14;6), minden a 
javára válik!

E fiú további magatartása nem alkalmas arra, hogy a te értékmérőd le-
gyen. A te értékmérőd mindenkor az a szívbéke, amely az Én benned lévő je-
lenlétemről  tanúskodik.  A te  értékmérőd mindig a te  feltétel  nélküli  oda-
adottságod Nekem! A te értékmérőd a te hited Bennem!

2. Az nem baj, ha érzed, kezd elszállni feletted a mulandóságot mérő 
idő. Nálam nem a mennyiség a fontos, hanem a minőség! Ha csak egy pohár 
vizet is adsz valakinek azzal a szándékkal, hogy Értem, Nekem, teszed, már-
is Tőlem kapod érte a jutalmat! Ne engedj tehát annak a kísértésnek, amely 
elégedetlenséget akar kelteni benned azzal, hogy már nem tudsz annyit tenni, 
mint előbb tettél. A szándék nincs korhoz kötve. Nem függ attól, hogy valaki 
hány éves! Végső soron pedig gondolataitok, szavaitok, cselekedeteitek for-
rását, minőségét, szándékotok dönti el, határozza meg!

Neked sem kívánhatok jobbat, mint azt, hogy minden reggel indítsd fel 
magadban e szándékot: Veled és Érted, Uram! Így szándékod (Veled) és cé-
lod (Érted) a legtisztább erkölcsi minősítést kapja Tőlem, a te Jézusodtól!

                Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

3412.
Kérdező: BESZÉLGETHETEK ŐRANGYALOMMAL?

1. Őrangyalommal folytatok párbeszédet. Lehetséges ez?
2. Vannak-e  összejövetelek az utolsó vasárnapokon?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, az Atyával és Lelkemmel egységben az egész világmin-

denség szellemi lényeit olyan harmóniában szeretném éltetni, amely harmó-
nia az Isten szeretetkiáradásának a harmóniája. Ez többek között azt jelenti, 
hogy az égi lények, az angyalok, és a Földön az égbe készülő lények, tehát az 
emberek, Isten részéről feltétlenül zöld utat kapnak az együttműködésre. Te-
hát egymásba kapcsol benneteket Isten szeretete, akár az égben, akár a Föl-
dön éltek, ha magatok is akarjátok ezt!

Az előbb említett összefonódásnak nemcsak a földiek látják hasznát, 
de az égiek is! Az ég angyalainak örömét növeli a bennük lévő és élő fejlődő 
szeretet, amely az irántatok megvalósult szolgálatban épül és szépül Isten na-
gyobb dicsőségére és mindannyitok javára! Földi füllel talán durva, ha azt 
mondom, hogy az angyaloknak is „érdekük” kapcsolatban lenni veletek!
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Örülj hát annak a kapcsolatnak, amely párbeszédben is megnyilvánul 
közted és őrangyalod között. Őrangyalod ezért nagyon hálás neked. Minden 
őrangyal szíve vágya az ilyen kapcsolat azzal, aki mellé rendelte őt a Terem-
tő. Az őrangyalok részéről mindig megvan erre a készség, csak a Földön élők 
hite, bizalma szokott kevésnek bizonyulni az ilyen kapcsolatfelvételre. 

2. Szeretetem többek között abban is megnyilvánul,  hogy gondosko-
dom olyan  összejövetelekről,  amelyek eddig  számotokra  Inárcson minden 
hónap utolsó vasárnapján d.u. 13-tól 17 óráig az új iskolában lehetségesek, és 
minden hónap második vasárnapján Budapesten, a Bethlen Gábor téren (kö-
zel  a  Keletihez)  a  Gyógypedagógiai  Főiskola  dísztermében  d.u.  13-tól  17 
óráig szokott történni.

Jó, ha tudjátok: sorsotokat Én, Jézus, a Lelkemmel irányítom, és ebben 
nagyon fontos helye van annak, hogy megfelelő helyeken és megfelelő idő-
ben találkozni tudjanak azok, akik az Én, a te Jézusod HANG-jából éltek!

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

3413.
Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI MAGAMON!

1. Gyógyítható-e betegségem?
2. Hogyan tudnék magamon segíteni?
3. Lesz-e házastársam?

HANG: "Kedves Barátom!
Örülök kérdéseidnek. Örülök, hogy Hozzám, Jézushoz, fordulsz prob-

lémáiddal. Bár ezt tennéd egész földi életedben!
1. Minden betegség gyógyítható! Mindenki többé-kevésbé betegen szü-

letik a Földre, hogy egyre egészségesebbé váljék. Van, aki annyira egészsé-
ges lesz, hogy halála után már nem is kell újra megszületnie.

A hozott és a szerzett betegségek között a lényeges különbség az, hogy 
a hozott betegségek, tehát a karmikus betegségek gyógyításához még a leg-
jobb gyógyító is  csak tüneti  kezeléssel  tud hozzájárulni.  Teljes gyógyulás 
csak akkor következhet be, ha az, akinek betegsége karmikus, vállalja azt, 
mint „adósságtörlesztést” - mert az is! -, az ilyen betegséggel az együttélést. 
Ilyenkor vagy csökken, vagy teljesen meg is szűnik az ilyen betegség. 

De a tüneti kezelés mindig helyén való. Csak ne várjatok az ilyen gyó-
gyítástól csodákat! Csoda csak élő hit által történhet! Nagy hangsúlyt tettem 
e kijelentésemre: „A hívőnek minden lehetséges” (Márk 9;23)! A szerzett be-
tegségek gyógyíthatók.
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2. Magadon azáltal tudsz segíteni, ha Velem, Jézussal, élő kapcsolatot 
építesz ki. Csak így tud segíteni magán minden Földön és égben élő szellemi 
lény.

Élő kapcsolatot úgy tudsz kialakítani Velem, Jézussal, hogy befogadsz, 
elfogadsz Engem, Jézust, a magad számára, mint legfőbb irányítót. Ez a dön-
tésed akkor igaz, ha rendszeresen biztosítasz időt arra, hogy Velem, Jézussal, 
foglalkozz! Akár egyedül, akár csoportban, de Rám figyelőnek kell lennie 
annak, aki befogadott Engem az életébe!

Nagyon fontosnak tartom a reggeli  imát,  ha Velem akarod kezdeni, 
folytatni és befejezni napjaidat. Tudnod kell, hogy Én, Jézus, is időigényes 
vagyok. Az, aki nem ér rá Velem komolyan foglalkozni, az nem is akar En-
gem komolyan venni!

3. Meg kell mondjam, hogy házastársaitokat nem Én, Jézus, választom 
nektek, hanem ti választjátok magatoknak. Mindenki talál magának házastár-
sat, ha akarja. De az egészen biztos, hogy nem a házastárs az, aki boldogíthat 
bárkit is!

Aki a házasságától várja lelke nyugalmát, szíve békéjét, boldogságát, 
az bálványimádó, s egészen biztos, hogy csalódni fog! 

Aki egyedül Tőlem, Jézustól, várja szíve békéjét, boldogságát, az fel-
tétlenül meg fogja tapasztalni azt, hogy minden eszközt, ha kell házastársat 
is, mint eszközt, biztosítok számára.

         Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3414.
Kérdező: MEGHALT FÉRJEM JÓ HELYEN VAN?
 1. Férjem meghalt. Jó helyen van?

2. Kisfiamnak azt mondtam, hogy apját elvitték a mennybe.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Férjed olyan jó helyen van, hogy ennél jobb helyen már nem is lehet. 
A hazataláltság öröme állandósult benne. Ez nem jelenti azt, hogy nem tud 
rólatok. Sőt! Bevet minden szellemi energiát, amely rendelkezésére áll, hogy 
segítsen benneteket.  Abban biztos  lehetsz,  hogy egykor találkozni  fogtok, 
mert a ti mennyei Atyátok mindent megtesz azért, hogy a mulandóság ne dia-
dalmaskodjék bennetek az örök értékek felett.

Férjed megkapta, amikor erre szükségetek volt, a lehetőséget arra, hogy 
jelzést adjon felétek. Ha a jövőben szükséged lesz rá, akkor álmodban szin-
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tén fog adni jelzést,  de most elégnek tűnik a hited, amelyet átragyog az a 
fény, amelynek birodalmában jelenleg férjed él.

A szeretet soha el nem múlik! Ezt tudnod kell!
2. Kisfiadnak jól mondtad, hogy édesapja már az angyalok „földjén” 

van. Ennek igazi, reális valóságát csak akkor fogjátok megérteni, amikor már 
beteljesül az Én, a te Jézusod kijelentése: új ég és új föld váltja fel azt a vilá-
got, amelyet ti - most joggal - siralom völgyének neveztek.

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

3415.
Kérdező: RÁKOS BETEG VAGYOK

Rákos beteg vagyok. Mit kell tennem?
HANG: "Drága Gyermekem!

Szó sincs arról, hogy bűnösebb lennél másoknál! A földi szenvedések, 
tragédiák nem adnak hiteles információt a lélek állapotáról. (Lukács 13;2-3). 
Csupán arról van szó, hogy mint minden embernek, neked is van egy felada-
tod, amely miatt vállaltad a földi életet. Ennek a feladatnak egyik része bizo-
nyos adósságtörlesztés. Neked sem és egyetlen embernek sem a földi élet az 
igazi hazátok! 

Minél jobban engedi valaki önmagában elhatalmasodni a mulandóság-
hoz történő ragaszkodást, annál nehezebben tudja átélni azt a valóságot, ame-
lyet ha átél, ha nem, valóság marad. Vagyis azt az igazságot, hogy ti mind-
annyian az örök élet gyermekei vagytok, és bármit tesztek, ha nem ennek a 
látásnak jegyében teszitek, nem tudok segíteni rajtatok. Nem, mert Én, Jézus, 
senkit nem segíthetek abban, hogy tévedésben éljen. Kétségtelen, hogy meg-
engedek ilyen döntést mindenkinek, mert nem vagytok bábuk, de a megsegí-
tés és a megengedés között óriási a különbség!

Te is adósságtörlesztésre születtél a Földre. Ha gyógyulásod érdekében 
megtetted azt, amit lehetőségeid felkínáltak, akkor az a legjobb, ha vállalod, 
és igyekszel lelkileg feldolgozni magadban betegséged elviselését. 

A karmikus, tehát csírájában, gyökerében magatokkal hozott betegsé-
gekkel szemben a legjobb magatartás az ilyenek felvállalása.  Éppen, mert 
adósságtörlesztésről van szó, ennek felvállalása, ha nem is szünteti meg - bár 
gyakran ez is előfordul -, de mindenképpen csökkenti  az ilyen betegségek 
terhét.

Ne az legyen hát leghőbb vágyad, hogy e betegségből kigyógyulj, ha-
nem az, hogy e betegség ellenére törekedj növelni magadban a mások iránti 
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figyelmet, szeretetet. Ezzel nemcsak mások számára leszel áldás, de magad 
számára is jobban át tudod élni azt a benső békét, harmóniát, amely az Én, a 
te Jézusod erőt adó jelenléte benned.

                 Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
             BENSŐ BÉKE és a BIZALOM LELKÉVEL!"

******************************************************
3416.
Kérdező: ÜLDÖZÉSI MÁNIÁM VAN!

1. Mintha sötét erők befolyásolni akarnának.
2. A helyi rádió- és tévéműsorban engem készítettek ki.
3. Álmaimban volt, hogy jelzést kaptam a jövőre nézve.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kétségtelen, hogy sötét erők befolyásolni akarnak téged és minden-

kit, aki a Földön él. Engem, Jézust, is megkísértett a Gonosz, és amint olvas-
hatod a Bibliában, csak egy időre hagyott el (Lukács 4;13)!

A Földet sem te, sem Én nem tudjuk Mennyországgá tenni.  Nem is 
azért jöttetek le a Földre, hogy a körülöttetek lévő világra tegyétek a hang-
súlyt, hanem azért, hogy bennetek élhessek Én, Jézus (János 14;23)!

Ha téged idegileg kiborít az, hogy befolyásolni akar a gonosz, akkor 
előbb-utóbb valóban az idegosztályon kell kikötnöd. Akinek élő hite van, az 
tudja, hogy Isten senkit nem enged erején felüli kísértésbe kerülni. Ha valaki 
mégis kibírhatatlannak gondolja a rá zúduló kísértést,  akkor vagy túl  hiú, 
vagy gyenge hitű, de mindenképpen elégtelen a Velem való kapcsolata.

Meg kell tanulnod, hogy sokkal jobban Rám, a te Jézusodra kell bíz-
nod magadat, ha lelkileg egészséges akarsz lenni. Ne a problémáidat, hanem 
magadat bízd Rám!

2. Minden, ami körülöttetek van, eszköz! Eszköz arra, hogy felismerjé-
tek a Velem való kapcsolatotok milyenségét.

Nagyon természetes, hogy vannak körülmények, amelyekről tehettek, 
és vannak olyanok, amelyekről nem tehettek. Azok a körülmények, amelyek-
ről nem tehettek, soha nem haladhatják meg erőtöket. Amiről tehettek, azo-
kat pontosan azért választjátok, hogy meghatározzanak benneteket.

Ha azt tapasztalod, hogy bizonyos körülmény károdra van, akkor vál-
toztass rajta, ha teheted. Ha nem teheted, akkor higgy jobban Bennem!

3. Álmaidban valóban olyan állapotban vagy, amely állapot át szokta 
lépni az idő határait. Ez nem rendkívüli. Szinte természetes. Amit erről tud-
nod kell, az az, hogy csak olyat lehet megálmodni, ami már, mint történés, 
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folyamatban van. Mások még meg sem történt  szabad döntései nem álmod-
hatók meg.

Nagyon szeretlek! Ajánlom, hallgass férjed józan eszére, és főleg erő-
sítsd hitedet.  A hit  erősítése úgy történik,  hogy egyre jobban úgy gondol-
kodsz, úgy beszélsz és úgy cselekszel, mintha hinnél. Ez nem önbecsapás, 
hanem egészséges önértékelés!

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

3417.
Kérdező: A KERESZTÉNYÜLDÖZÉS SZÜKSÉGSZERŰ?

1. Szükséges e minden korban a keresztényüldözés?
2. Elérhető-e a rossz gondolatok beáramlásának megszüntetése?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Minden kor velejárója, hogy azok, akik komolyan veszik azt, hogy 

inkább kell engedelmeskedniük Istennek, mint embereknek, kiteszik magu-
kat üldözéseknek. 

A Földön soha nem lesz olyan hatalom, amely el tudná viselni azokat, 
akik inkább engedelmeskednek Istennek, mint a hatalmon lévőknek! Minden 
hatalom  lényegéhez tartozik,  hogy engedelmességet  követeljen,  várjon  el 
alattvalóitól. 

Amíg tehát a Földön emberek által kreált hatalom létezik (más nem is 
létezhet. A pápai hatalom is, amennyiben hatalom, emberi kreáció!), mindad-
dig üldöztetésben,  alulértékelésben részesülnek  azok,  akik Engem,  Jézust, 
tartják egyértelműen útnak, igazságnak és életnek.

Az nem igaz, hogy minden hatalom az Istentől van! Csak a szeretet, az 
adás hatalma van az Istentől! Minden más hatalom az emberek részéről hata-
lomvágyból eredő kitaláció!

Tehát, ha Engem,  Jézust, elfogadsz Uradnak, Irányítódnak, akkor szá-
molnod kell azzal, hogy az üldöztetésnek valamilyen formájával feltétlenül 
találkozni fogsz!

2.  Nem érhető el,  hogy kísértések ne érjenek benneteket.  Én,  Jézus, 
sem kerülhettem ki azt, hogy kísértést szenvedjek. Engem, Jézust, is csak egy 
időre hagyott el a Kísértő!

Amikor arra kértem közös Atyánkat, hogy ne vegyen ki benneteket a 
világból, de szabadítson meg benneteket a gonosztól, akkor nem arra kértem 
Őt, hogy ne szenvedjetek kísértést!
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Szükséges, hogy kísértést szenvedjetek. Szükséges, hogy állapotszerű-
en lehetősége legyen a  Kísértőnek támadni benneteket. Azért szükségszerű, 
mert így bizonyul igaznak az, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot, másrészt 
pedig így juttok megfelelő önismeretre, vagyis arra a felismerésre, hogy Ná-
lam nélkül semmit sem tehettek!

                        Nagyon szeretlek,  és megáldalak a
                         TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
3418.
Kérdező: GYÓGYÍTÓRA VAN SZÜKSÉGEM?

Szétesettségemen tud-e segíteni egy gyógyító?
HANG: "Drága Gyermekem!

Az általad említett bajodon feltétlenül lehet segíteni! Soha nem szabad 
senkinek  belenyugodnia,  hogy olyan  állapotban  maradjon,  amelyben  nem 
tudja megtalálni szíve nyugalmát!

Ha valaki nincs megelégedve önmagával, akkor feltétlenül lépnie kell 
azok felé a lehetőségek felé, amelyek reménnyel kecsegtetik.

Azt ne várd Tőlem, Jézustól, hogy bárkihez is küldjelek azzal az ígé-
rettel, hogy ott önmagadra találhatsz. Nem.

Annyi összetevője, annyi szabad döntés, annyi hittel elfogadás, annyi 
bizalomfölkeltés, annyi önfegyelem, annyi összeszedettség, annyi próbálko-
zás, annyi nekirugaszkodás kell ahhoz, hogy valaki elégedett lehessen önma-
gával, hogy azt minden ember csak akkor tudja elérni, ha komolyan és rend-
szeresen ápolja magában az élő kapcsolatot Velem, Jézussal, az Istennel.

Hidd el, hogy Velem - a te Jézusoddal - minden a helyére kerül benned. 
Amiről úgy gondolod, hogy nem került a helyére, valójában az is a helyén 
van. Ilyenkor arról van szó csupán, hogy van olyan, amikor nem azonos a lá-
tásunk. De ez is a helyén van, mert ennek az a szerepe, hogy segíti benned az 
alázat elmélyítését. Akiben minden mindig rendben van, az könnyen azt gon-
dolhatja magáról, hogy ő már nem is tökéletesedhet. Pedig valójában csak az 
a tökéletes, aki állapotszerűen törekszik arra, hogy afelé haladjon. Igen, mert 
a szívbéke biztosítása nem más, mint állapotszerű törekvés ennek ápolására.

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

3419.
Kérdező: BENSŐ SZABADSÁGRA VÁGYOM!

1. Vágyom a Lélekkeresztségre!
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2. Allergiámmal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
3. Tanácstalan vagyok a lakásproblémámat illetően.

HANG: "Kedves Barátom!
1. A Lélekkeresztség utáni vágyad előbb-utóbb megtermi gyümölcsét. 

Én, Jézus, igenis meg akarlak keresztelni Lelkemmel! Ahogy biztos lehetsz 
abban, hogy újjászülettél, úgy bízhatsz abban is, hogy át fogsz élni olyan is-
tenélményt, amelyről örömmel teszel majd tanúságot. Bizalmad legyen töret-
len! Amit Lukács evangéliumában a 11;13-ban mondtam, az igaz és szent!

2. Mivel tudod, hogy jelenleg a Földön az is feladatod, hogy adósságot 
törlessz,  ezért  allergiádat  is  képes vagy benső békével elviselni.  Pontosan 
azért, mert van Gondviselőd, s ez nem kisebb, mint maga az Isten. Ezért nyu-
godt lehetsz abban, hogy semmi rendkívüli „gyógymódot” nem kell kitalál-
nod az allergiáddal kapcsolatban. De azokat a lehetőségeket, amelyek termé-
szetszerűen adódnak, ne hanyagold el. 

A pollenallergiával kapcsolatban is igaz az, hogy kívülről csak tüneti 
kezelést tudnak adni azok, akik ezt magukra vállalják. Belül, lelked mélyén, 
arra kell törekedned, hogy Rám hagyatkozva tedd azt, amit itt és most a jó-
zan eszed alapján tenned kell. A többi az Én, a te Jézusod dolga!

2. Az előbb említett tanács a lakásproblémádra is vonatkozik. E téren 
sincs nagyobb feladatod, felelősséged, mint más területen. E téren is úgy kell 
felvállalnod a jelent, hogy ne kötődj olyasmihez, ami mulandó, de feltétlenül 
használd fel eszköznek mindazt a lehetőséget - ami körül vesz - arra, hogy 
harmóniát tudj hordani magadban. Úgy is mondhatom, hogy tudj harmóniá-
ban élni környezeteddel.

Én, Jézus, erődön felüli kereszteket, terheket nem engedek rád nehe-
zedni. Számomra sincs fontosabb veled kapcsolatban, mint a te benső békéd! 
Lakásproblémád sem verhet akkora hullámokat benned, amelyek e békét ve-
szélyeztetik.

E két szempont tehát fontos: Az egyik, hogy nem megoldás a végleges 
belenyugvás olyasmiben, ami inkább elfásulttá, semmint felszabadulttá ten-
ne. A másik az, hogy a „jobb” utáni vágy, a „jobb” keresése, benső nyugta-
lanságot nem okozhat, de azt sem szabad engedni, hogy ez a „motor” leáll-
jon.

Kedves Barátom! A földi életben bizonyos értelemben nincs és nem is 
lehet végleges megoldást találni. A földi életben a benső békével vállalt kere-
sés, a harmóniára való törekvés az, ami a földi élet folyamatának a tartalma. 
Az a BÉKE, amelyet Én, Jézus, elhoztam közétek, nem más, mint a különbö-
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zőségek dinamikus harmóniájára való állapotszerű törekvés. Se több, se ke-
vesebb!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE és ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

3420.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK, DE NEM TUDOK!

1. Még nem tudok segíteni a rászorulókon.
2. Újjászülettem-e már?
3. Karmáimat jól viselem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azok a különböző tanfolyamok, amelyek által a szellemvilág erőivel 

igyekeztek kapcsolatba kerülni, inkább csak a formáját tudják nyújtani a lé-
nyegnek, és nem a tartalmát. Ez azt jelenti, hogy mindenki tud segíteni azo-
kon, akik segítségre szorulnak abban, ami a lényeg. A lényeg pedig minden 
ember számára a Földön az, hogy találja meg, vegye át Tőlem, Jézustól, azt a 
békét, amit egyedül Én tudok nyújtani nektek.

Ennek megvalósításához három dolog szükséges, s ezek egyikét sem 
lehet megtanulni semmiféle tanfolyamon. E három: HIT, REMÉNY, SZE-
RETET!

Aki úgy gondolja, hogy e három közül bármelyik is hiányozhat, az té-
ved! Aki úgy gondolja, hogy mindhármat magában hordja, s mégsem tud se-
gíteni bárkin is, az is téved.

Ismétlem: A tanfolyamok csak technikákat tudnak nyújtani. Én, Jézus, 
ha engeded, hogy benned éljek, vagyis, ha másokra figyelő szeretettel soha 
nem ártasz senkinek, ha mindig megbocsátasz mindenkinek, és gyakorlatilag 
szolgáló szeretettel igyekszel másokat megtanítani szeretni, akkor tanfolya-
mok nélkül is  óriási  segítő lehetsz  azok számára,  akikkel  kapcsolatba ke-
rülsz. De e nélkül a világ összes tanfolyamán sem tanulhatod meg azt, amire 
szükséged van, hogy segíteni tudj a rászorulókon!

2. Részetekről a ti újjászületésetek abból áll, hogy komolyan, valóban 
befogadtok Engem, Jézust, az életetekbe. Ez az elhatározás akkor bizonyul 
igaznak, ha ez megfelelő gyümölcsöt terem.

Ha te elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, akkor et-
től kezdve sokat akarsz foglalkozni Velem. Velem, aki az evangéliumok által 
mutatkozom be legtisztábban mindazoknak, akik életében valóban a LEG-
ELSŐ, az ABSZOLÚT ELSŐ lehetek.

3563.



Minden vágyam az,  hogy a  bennetek  felmerülő  kérdésekre  értelmet 
megnyugtató válaszokat tudjatok találni Nálam (Lukács 8,10)!

Amíg azt gondolja valaki, hogy a testi bajok orvoslása által majd a lel-
ki bajok is meg fognak gyógyulni, addig fordítva ül a lovon. Gyökeres gyó-
gyítást mindig a lelki sebek gyógyításával kell kezdeni. Minden más gyógyí-
tás bódítás!

3. Azt, hogy a sorsvonaladon lévő karmikus görcseidet jól kezeled-e, 
pontosan megmutatja szíved állapota. Ha valakiben szilárd alapon áll a szív-
béke, akkor jól kezeli karmikus terheit. Ha valakiben gyenge lábakon áll a 
szívbéke, az nem kezeli jól a karmikus terheit.

Én,  Jézus,  azért  jöttem közétek,  hogy ERŐM a ti  erőtök is  legyen! 
Ezért kikerülhetetlenül nélkülözhetetlen a 

HIT, a REMÉNY és a SZERETET!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3421.
Kérdező: EGY KAPCSOLATRÓL

Barátommal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyerekem!

 Azt, hogy mi van benne veled kapcsolatban, Én, Jézus, soha meg nem 
mondhatom sem neked, sem másnak. Én senkit nem adhatok ki senkinek! 
Tőle kell megtudnod azt, amit tudni akarsz ezen a téren.

Amit viszont meg kell mondanom neked, az az, hogy ami benned van 
vele kapcsolatban, az akkor lehetne Istentől,  ha e kapcsolat következtében 
közelebb, és nem távolabb kerültetek volna mindketten Istenhez. Az minden-
képpen tévedés, hogy bárki bárkit boldoggá tudna tenni a Földön. 

Ne keverd össze a boldogságot a bódultsággal, mert e kettő csak na-
gyon rövid ideig képes együtt élni valakiben. A bódultság kikapcsolja az ér-
telmet, hogy ne gondoljon a mulandóságra. A boldogság bekapcsolja az ér-
telmet, hogy mindent az örök értékek mérlegén mérjen meg. 

„Mi ez az örökkévalósághoz képest?” Aki valóban nem akar a bódult-
ság áldozatává válni, aki valóban a boldogságvágyát akarja ébren tartani ön-
magában, az ezt a kérdést teszi fel, és az erre kapott válaszra építi életét. Ez: 
SZIKLA! Minden más: HOMOK!

Nagyon szeretlek. De ez csak Engem boldogíthat. Téged az fog boldo-
gítani, ha ezt elmondhatod Rám vonatkoztatva!

             Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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*******************************************************
3422. 
Kérdező: SZÜKSÉGES SZAKÍTANI AZ OTTHONNAL?

1. Szükséges-e otthagyni a szülői házat?
2. Nem tudok szívből szeretni valaki, aki sokat bántott.
3. A „tudás-álomról” kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem szükséges otthagynia senkinek a szülői házat azért, mert már 

felnőtté vált. Az viszont szükséges, hogy egy felnőtt ember ne éljen a szülei-
ből! Szükséges, hogy a keresetéből tartsa fenn saját magát! Tehát lakbért, va-
lamint  ellátásért megfelelő összeget kell adnia szüleinek, ha velük él az, aki 
önálló keresettel rendelkezik! 

Az anyagi függetlenség tehát fontos, nehogy azt érezze bármelyik is, 
hogy kihasználják, illetve hogy kihasználja a másikat.

2. Az nem baj, ha nem tudsz valakit szívből szeretni. A szeretet első-
sorban nem érzelmi ügy. Jó, ha valakit könnyű szeretni, de nem döntő. Én, 
Jézus,  általában  nem  könnyen  szerettelek  benneteket  földi  életemben,  de 
mégis mindig szerettelek benneteket. 

A szeretet akarati aktus. Jót akarni! Az szeret, aki jót akar! Azt a jót 
kell akarnod annak is, akit nem tudsz érzelmileg pozitív módon átitatottan 
szeretni, amiről tudod, hogy neked is jó lenne, ha mások neked azt akarnák, 
amit te akarsz az illetőnek. Amiről úgy gondolod, hogy nagyon nem lenne jó, 
ha veled tennék, azt te se tedd mással.

Éppen a kellemes érzelmi töltés hiánya miatt nagyon okos, ha kerülöd 
azzal a találkozást, akinek irányában negatív érzések ébrednek fel benned.

Fontos még tudnod, hogy érzelmileg is átmelegített módon megbocsá-
tani csak akkor tud valaki, ha értelmileg is belátja, hogy az, aki őt bántotta, 
valójában nem őt, hanem saját magát bántotta, mert ő volt Istennek nem tet-
sző, s nem az, akit bántott. Az istenszeretőknek mindig és minden javukra 
válik!

3. Az álmok világát bizonyos értelemben lehet manipulálni,  de meg 
kell kérdezned magadtól, hogy érdemes-e. Senkinek nem lesz könnyebb az 
élete azáltal,  ha manipulálja az álmait.  Legfeljebb felelősségteljesebb lesz. 
Boldogságod vagy boldogtalanságod éber állapotodban dől el. Nem az a dön-
tő, hogy mit tudtál meg álmodban, hanem az, hogy mekkora szeretettel te-
szed azt, amit teszel éber állapotodban. A hangsúlyt mindenképpen erre kell 
tenned!
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Azok, akik késztetést kapnak arra, hogy álmaikkal átlagnál jobban, in-
tenzívebben foglalkozzanak, álmaikat manipulálják, ám tegyék! De a hang-
súly mindig azon kell legyen, hogy ébrenlétedben mit és hogyan gondolsz, 
mondasz és cselekszel!

Nagyon szeretlek, és nagyon bízom benned! Megáldalak!
*******************************************************

3423.
Kérdező: FELELŐS VAGYOK HÁZASSÁGOMÉRT? MENNYIBEN?

1. Mennyiben vagyok felelős házasságomért?
2. Jó úton haladok-e?
3. Egy templomi álmom jelent-e valamit a jövőmre nézve?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Gyakran és aláhúzottan igyekeztem tudatni veletek az eddig megje-

lent  HANG-könyveken  keresztül  is,  hogy mindenki  egyedül  és  kizárólag 
csak önmagáért felel. Nagyon természetes, hogy döntéseiteknek vannak kö-
vetkezményei, de mindig érvényes e kijelentésem: „Aki istenszerető, annak 
minden a javára válik!”

Te azt mondod, hogy elromlott a házasságod. Ha úgy érted ezt, hogy 
társad ellenére tettél olyat, amit nem kellett, nem lett volna szabad tenned, 
akkor igazad van. A házasságban ugyan nincs engedelmesség, de engedé-
kenység, az van, s ez nagyon fontos! Az a fél cselekszik okosan, aki úgy en-
gedékeny, hogy ennek következtében nem lesz bűnrészes.

Ha tudni akarod, hogy mikor és hogyan voltál bűnrészese házastársad-
nak, akkor megvizsgálva e téren magadat - Én, Jézus, senki helyett sem tar-
tok lelkiismeretvizsgálatot - megtudhatod, hogy mennyi rész jut rád, mint fe-
lelősség, házasságotok elrontásáért. Ha ezt felismered, akkor feltétlenül lép-
ned kell, hogy amit elrontottál, azt tedd jóvá! Velem, Jézussal, minden jóvá 
tehető, ami a te benső békédet illeti!

2. A reggeli imáidban kell Velem, Jézussal, közös nevezőre jutnod, az 
elinduló napodat illetően. Az esti imáidban pedig - az elmúlt nap áttekintése 
folytán - pontosan felismerheted, hogy helyes úton jársz vagy sem.

Mivel földi életed döntéseit idővel mérhetően hozod és valósítod, ezért 
képtelenség lenne Részemről ma azt mondani, hogy te holnap és holnap után 
is biztosan jó úton jársz. Csak napra lebontva tudom ezt közölni veled. Elve-
ket tudok adni, mint jelenleg is adtam. De konkrét választ csak közvetlenül 
tudok adni, ha erre Én, Jézus, lehetőséget kapok tőled a reggeli és esti imáid-
ban.
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3. Egy pozitív és egy negatív tartalma volt álmodnak. Ez az álmod azt 
érzékelteti veled, hogy a templomban a negatív események is jóra tudnak for-
dulni. (Gondolj arra, aki kétségbeesésében öngyilkos akart lenni, de nem halt 
meg!)

Nagyon szeretlek! Imáid és jó szándékaid gyakori felindítása által erő-
sítsd kettőnk kapcsolatát!

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

3424.
Kérdező: IZRAELRŐL

1. Valakit megmérgeztek. Előre tudott ő erről?
2. A tévében látható volt az, aki leigázza Európát?
3. Isten ma is választott népének tekinti Izrael fiait?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Akiről beszélsz, nem ismerte jövendő sorsát . Annyit tudott, ameny-

nyit  mindenkinek  tudnia  kell,  ha  Istent  pártatlanul  akarja  szolgálni.  Igen. 
Nem lehet különb a tanítvány mesterénél.  Az Én, a te Jézusod sorsa nem 
egyedi olyan értelemben, hogy ne ismétlődne meg. Olyan értelemben egyedi, 
hogy át nem ruházható.

A Földön annak, aki valóban Istent választotta, szükségszerűen osztoz-
nia kell  Isten sorsában is.  Aki a földi nagyságot, biztonságot, gazdagságot 
tartja életében csúcsértéknek, az lehet ugyan jóhiszemű, s akkor mondhatod 
róla, hogy tévedésben van. Ha valaki nincs tévedésben, és a földi élet poklá-
ban legfőbb feladatának azt tekinti, hogy kikerülje a kicsiséget, a kiszolgálta-
tottságot és az anyagiaktól való függetlenséget, az gonosz.

Akiről te a leveledben írsz, az nagyon jó szándékkal és nagyon akarta 
képviselni életében az Isten becsületét. Ezt tudta ő is, és tudták az égiek is.

2. Semmiképpen nem ütném senkinek homlokára az átokbélyeget. Ne 
mondjatok elmarasztaló ítéletet soha senkiről. Cselekedeteket lehet, sőt kell 
is erkölcsileg minősíteni! Meg kell tudnotok ítélni, hogy indokolható-e Ve-
lem,  Jézussal,  egy cselekedet  vagy sem. De a cselekedetet  elkövető felett 
még átmenetileg se törjetek pálcát. Egyszerűen nincs hiteles mérlegetek arra, 
hogy ember fölött erkölcsileg elítélően nyilatkozzatok. Az igaz, hogy aki lop, 
az addig, amíg lop, tolvaj. De nem tudod, nem tudhatod, hogy holnapra is 
tolvaj marad-e!

3. Isten megesküdött  Önmagára, hogy szövetségét ÖRÖK szövetség-
nek éli meg. Nincs ó és új szövetség! Csak megkötött és a számotokra betel-
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jesült, illetve részetekről elárult szövetség létezik. Én, Jézus, nem eltörölni 
jöttem a törvényt és a prófétákat, hanem beteljesíteni.

Ne gondolja senki, hogy Izraellel kötött szövetségem kivételes helyzet-
be hozta e népet! Nem. Aki sokat kap, attól  sokat is követelnek! Gondolj 
csak arra,  hogy az,  aki  tudja,  hogy Isten kiválasztott  népéhez  tartozik,  és 
megtagadja Istenét, aki szövetséget kötött vele, milyen sorsot készít elő ön-
magának!?! 

Csak büszkélkedni azzal, hogy valaki Isten kiválasztott népéhez tarto-
zik, s az ezzel járó, kiemelkedő emberi adottságokat (józanság, családcentri-
kusság, együvé tartozás érzésének ápolása, s még sorolhatnék párat) nem arra 
használni, hogy vállalja valaki e földi pokolban az Általam, Jézus által, elé-
tek  élt  isteni-emberi  sorsot,  sokkal  kegyetlenebb  következményekkel  jár, 
mintha ugyanezt a sorsot nem vállalja az, aki nem született bele, nem tarto-
zik a választott nép véráramába.

Isten soha nem gyárt selejtet! Azt a szövetséget, amit Isten kötött Izra-
ellel, Isten soha el nem árulja. Kereszthalálommal Isten örök becsületét pe-
csételtem le. Ezt árultam volna el, ha disszidálok!

                Benned élek! Adj hálát ezért! Megáldalak!
******************************************************

3425.
Kérdező: AZ ÁHÍTATOS IMÁRÓL

1. Mikor áhítatos egy imádság?
2. Hogyan tudnék hálás lenni nemcsak szóban?
3. M. E. könyvei nagyon felbosszantottak.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Először is  bejelentem neked, hogy Én, Jézus,  nagyon a szívembe 

zártalak! Neked nem is kell sokat törődnöd azzal, hogy hogyan kell áhítato-
san imádkoznod. Ez a szó csak azoknak kell hogy fontos legyen, akik figyel-
metlenek,  szellemileg  szétszórtak,  és  csak  úgy félszívvel,  félfigyelemmel 
szoktak Hozzám fordulni.  Az,  aki  tudja,  hogy valóban nemcsak jelen va-
gyok, amikor Hozzám beszél valaki, hanem figyelek is reá, már megfelelő 
áhítattal imádkozik.

Ha valakihez szólsz, akkor általában megélsz abból valamit, hogy be-
szélsz az illetővel. Ha így teszel akkor is, amikor imádkozol, akkor már áhí-
tatos az imád.

2.  Valóban  csak  szavakkal  tudjátok  közvetlenül  kifejezni  hálátokat 
Irántam, Jézus iránt. A gyakorlatban csak embertársaitokon keresztül tudjá-
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tok ezt Nekem megmutatni. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy ti csak el-
mondani tudjátok Nekem, hogy szerettek, hogy értékeltek, hogy tisztelitek és 
becsülitek a Velem való élő kapcsolatot. Ha a gyakorlatban Irántam való sze-
retetből vállalsz áldozatot, mint ahogy teszed is, amikor segítesz, hogy má-
sok jól érezzék magukat, akkor Engem tüntetsz ki szereteteddel.

Áldásom mindig kíséri életed, de különösen olyankor, amikor áldoza-
tot hozol, vagyis másokon, másoknak segítesz!

Azt viszont nagyon jól teszed, ha időnként megköszönöd, hogy egy-
máshoz tartozunk. Ezért bizony köszönet jár Nekem, Jézusodnak!

3. Nem csodálom, hogy felbosszantanak az említett könyvek. De hidd 
el, aki írja, jót akar. A szándéka tehát jó. Tudom, és tudnod kell neked is, 
hogy a  szándék önmagában csak annak elég,  aki  azt  magában hordja.  Jó 
szándékkal már nagyon sok szenvedést okoztatok egymásnak, és nagyon sok 
butaságot hordtatok össze. Még jó, hogy az istenszeretőknek minden a javára 
válik, így Én, Jézus, a te bosszankodásodat is javadra tudom fordítani. Oko-
san teszed, ha néha kéred Istent, hogy áldja meg, segítse, világosítsa meg az 
illető írónőt!

Kedves Barátom! Elkeseredésedre nincs semmi ok! Benned élek, és ér-
ted élek benned! Kimondhatatlan szeretettel várom a pillanatot, amikor már 
nem lesz többé számodra könny és fájdalom, csak szeretet, öröm és béke! 
Hidd el, Én, Jézus, is készülök erre a találkozásra. Az nem baj, hogy nem tu-
dod sem a napot, sem az órát. A fontos az, hogy a jelent Velem éld meg.

Velem és Értem. Velem, ez a szándék, Értem, ez a cél!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
3426.
Kérdező: EGY KAPCSOLATRÓL

Egy kapcsolatról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Van olyan eset, amikor nem ajánlatos az imádság. Ilyen a te mostani 
eseted is. Ha egy kapcsolatról elég egyértelműen tudható, hogy nem hordoz-
za Isten áldását, akkor nem imádkozni kell e kapcsolat rendezéséért, hanem 
lélekben, gondolatban, egyértelműen hátat kell fordítani az ilyen kapcsolat-
nak. Ez mindig megvalósítható, mert Isten nem engedi, hogy erőtök feletti 
kísértés érjen benneteket. Isten nagyon rendelkezésére áll az övéinek!

Olyan kapcsolatért  szabad és kell is imádkozni,  amely kapcsolat  ve-
szélyben van, holott eddig áldás volt (pl. házastársi hűségért!). Olyan kapcso-

3569.



latért is jó, ha imádkozik valaki, amely kapcsolat létrejötte közelebb hoz ben-
neteket Hozzám,  Jézushoz.  De ha olyan kapcsolatért  imádkozol,  amelyről 
magad is tudod, hogy energiát rabol tőled, akkor az ima csupán fedőneve an-
nak a benső ragaszkodásnak, hűtlenségnek, amelyet el  kellene szakítanod, 
meg kellene szűntetned!

Nem jó ellentétes irányban befogni két lovat egy kocsiba. Az ilyen két 
ló, nulla ló! A kocsi legfeljebb ketté szakad, de nem megy sehová! Így vagy 
imáddal  is,  amikor  józan  eszedre  hallgatva  bensőleg  eloldódnod  kellene, 
ugyanakkor értelmeddel, bár Istenre próbálva hárítani a felelősséget, foglal-
kozol azzal, amitől meg kellene szabadulnod. Ne tedd ezt! Foglalkozz olyan 
kapcsolattal, amelyről tudod, hogy áldásomat hordozza. Imádkozz ilyen kap-
csolat  meglátásáért.  Imádkozz  kapcsolataidnak  ilyen  meglátásáért!  Ebben 
partnered vagyok!

                 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

3427.
Kérdező: MEGTÉRT EMBER VAGYOK-E?

1. Férjem nem találja fel magát itthon.
2. Segíteni szeretnék beteg apámnak!
3. Még nem kértem bocsánatot szüleimtől egy régi botlásomért.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Rendet kell teremtened a fejedben, hogy rend legyen a szívedben is.
Sem férjednek, sem más felnőtt  embernek nevelője önkényesen nem 

lehetsz. Felnőtt ember viselkedését, tehát férjedét is, nem neked, hanem neki 
kell megvizsgálnia, mert kizárólag ő felel önmagáért. Amikor te azt tapaszta-
lod, hogy magatartása fájdalmat okoz neked, akkor ezt egyszer elmondhatod 
neki, de csak egyszer! Csak akkor van jogod újra elmondani, ha azt látod, 
hogy elfelejtette, amit neki előbb mondtál.  

Tehát nemcsak arról van szó, hogy senki helyett nem lehet megjavulni, 
hanem arról is, hogy másokat nem lehet megjavítani sem. Ha lehetne, akkor 
Isten már régen megjavította volna világotokat. Ha pedig Ő sem tehet ilyet, 
akkor ki vagy te, ember, aki olyasmire akarsz vállalkozni, amire Isten sem 
képes?! Isten is csak azt tudja segíteni a javulásban, aki Tőle ezt kéri. Ember 
is csak annak és akkor tud segíteni, aki és amikor kéri. Ezzel tehát tisztában 
kell lenned. Mindenki csak önmagáért felel!

Most nézzük férjednek rád gyakorolt hatását. Neked fáj, hogy nincs te-
kintettel jobban rád. Fáj, hogy családjánál jobban szeret más társaságot. Fáj, 
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hogy magadra hagy. Fáj, hogy neked meg kell őt értened, de ő úgy gondolja, 
nem kell rád hallgatnia.

Ezek mind komoly és nagy lelki fájdalmakat jelentenek, s neked e fáj-
dalmakat fel kell dolgoznod. Hogyan? Hát erről szólok most pár szót.

Kétségtelen, hogy te is adósságtörlesztésre jöttél e világra. Kétségtelen, 
hogy az, aki istenszeretőnek tudja magát, annak minden a javára válik. Az is 
kétségtelen, hogy csak annak van benső békéje, aki lelkiismerete szerint cse-
lekszik. Az is kétségtelen, hogy mindenki  és mindenkor képes lelkiismerete 
szerint cselekedni, mivel a lelkiismeret szava az emberben élő Isten szava. 
Világos tehát,  hogy Isten nem kívánhat senkitől  olyat,  amire képtelen.  Ha 
első látásra mégis ilyet kíván, akkor egészen biztos, hogy alkalomadtán meg-
adja a szükséges erőt az általa megkívánt szívbéke biztosítására.

Mivel a Föld nem azonos a mennyek országával, ezért a mások által 
okozott szenvedések csak reményben viselhetők el. Az élet nehézségei köze-
pette is boldogító remény pedig annak a napi küzdelemnek vállalása, amelyet 
megkötözöttségeitek el/leoldásáért kell vívnotok. 

Az  Én  békém,  tehát  a  különbözőségek  dinamikus  harmóniája,  nem 
más, mint az Általam megkívánt alkalmazkodás művészete!

A házastársi, a szülő-gyermeki kapcsolat nem lehet sem boldogságot, 
sem boldogtalanságot meghatározó kötelék. Egyedül és kizárólag Velem, Jé-
zussal, a te megszabadító Isteneddel építheted ki a boldogságodat meghatáro-
zó kapcsolatodat.

Mivel sem élni, sem meghalni, sem gondolkodni, sem tevékenykedni 
nem vagytok képesek egyszerre egymással, ezért nem vagytok képesek kielé-
gíteni egymás boldogságigényét sem.

2. Lehetőségeid és képességeid mindenkor megmutatják, hogy mi a fel-
adatod, hogy s mint segíthetsz beteg édesapádnak. Gyakran kérd a bölcsesség 
adományát, hogy okos és óvatos légy a szolgáló szeretet gyakorlásában.

E kijelentésem, hogy apját, anyját elhagyva kell kapcsolódnia minden-
kinek a házastársához, annyit jelent, hogy az, aki házasságban él, nem dönt-
het önfejűen, amikor szüleiről, akiket feltétlenül el kellett hogy hagyjon, van 
szó! E téren semmivel sincs nagyobb döntési jogod, mint férjednek! Ha ezt 
nem szívleled meg, akkor súlyosan vétesz a házastársi kapcsolat ellen! Apád-
ról is tudnod kell, hogy minden javára válik, ha istenszerető. Sem Isten, sem 
te nem tudod őt ilyenné tenni! E téren is áll, hogy mindenki csak önmagáért 
felel!
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3.  Bocsánatot  kérni  jobb előbb,  mint  később,  és  jobb később,  mint 
soha!

                     Nagyon szeretlek, és megáldalak a
                        BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3428.
Kérdező: GYERMEK UTÁN VÁGYOM

1. Mi az oka, hogy nincs gyermekem,
2. Jól döntök, ha Pestre költözöm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ti áldásnak mondjátok a gyermeket. Ez csak akkor igaz, ha mindent 

áldásnak mondotok, ami Tőlem származik. Tőlem, Jézustól, csak áldás jön! 
Áldás tehát a gyermek, és áldás az is, ha nincs gyermek! Igen. Áldás a Forrá-
sától. De minden lehet átok is. Átok, ha nem Általam, Velem és Bennem éli-
tek életeteket.

Akit nem vállalt e másik dimenzióból valamelyik szellemi lény, tehát 
ha nem választott téged valaki édesanyjává, akkor neked még megvan a lehe-
tőséged arra, hogy magad válassz magadnak gyermeket, ha nagyon akarod. 
Sem boldoggá, sem boldogtalanná nem tesz senkit az, hogy mit csinálnak 
vele mások, hanem az, hogy ő mit tesz másokkal.

Hiába neveznék meg több okot is kérdésedre (fiziológiai, pszichológi-
ai, karmikus okok), azoktól még nem lenne gyermeked. A te feladatod az, 
hogy szíved  békéje  érdekében,  tehát  azért,  hogy áldásomat  hordozd,  tedd 
meg mindazt, amit megtehetsz azért, hogy a gyermek utáni vágyadat megfe-
lelően kezelni tudd (ima, orvosi tanácsok, stb). A többi már nem a te dolgod. 

Azt  mindenképpen  el  kell  mondanom,  hogy  általában  sokkal  több 
szenvedést okoznak a családokban a gyermekek szüleiknek, mint örömet. Az 
igazi, élő, maradandó örömöd alapja csak a Velem, a te Jézusoddal megélt 
kapcsolat lehet (Lukács 10;20).

2. Döntéseidért a felelősséget nem ruházhatod át Istenre sem! Azt kell 
tenned, ami szíved nyugalmát  erősíti.  Ha e téren nem látsz  tisztán,  akkor 
olyanokkal kell megbeszélned problémádat, akik jól ismerik körülményeidet, 
és tudod, hogy szeretnek téged. Az ő szempontjaikat mérlegelve kell felelős 
döntésre jutnod!

Én, Jézus is, adok szempontokat. 
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a) Az elköltözés ne menekülés legyen az áldozatvállalás elől, hanem 
egy olyan erőforrás  meglátása ott,  ahová költözni  akarsz,  amely erőforrás 
majd megfelelően táplálni tud téged. 

b) Az a körülmény, amelyet valaki tudatosan választ,  azért választja, 
hogy meghatározza őt. Föl kell mérned, hogy miben remélhetsz jó hatásokat 
attól a helytől, ahová költözöl. 

c) Én, Jézus, itt is, ott is, ott is, itt is rendelkezésedre állok!
          Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
3429.
Kérdező: SZÉTESETT VAGYOK

1. Otthon nem tudok kettőről háromra jutni. Máshol igen.
2. Szeretnék üzenetet kapni egy „eltávozottól”!

HANG: "Drága Gyermekem!
  1. Isten senkitől nem kívánja azt, amire nem képes. Nem kettőről há-
romra, hanem mindig arra kell jutnod, amit Isten kíván tőled. Az pedig, amit 
kíván, soha nem zsákbamacska. Mindenkinek van annyi esze, hogy ki tudja 
találni, mit kell tennie, mivel minden ember addig erkölcsi lény, vagyis be-
számítható,  amíg van lelkiismerete.  Amit  a lelkiismeret  mond,  az  mindig 
megtehető! Ha Isten a lelkiismereteden keresztül olyat kívánna tőled, amire 
te képtelen vagy, akkor az Isten rosszabb lenne, mint te. Igen, mert te sem kí-
vánnál senkitől komolyan olyat, amire képtelen.

2. Akitől szeretnél üzenetet kapni, az - ha neked hasznodra van - bizto-
san engedélyt kap arra, hogy esetleg álmodban üzenetet közöljön veled. Én, 
Jézus, általában senkinek nem vagyok olyan értelemben postása, ahogyan ti 
gondoljátok. Azt az üzenetet,  amelyet el kellett  hoznom nektek, elhoztam. 
Ebben az  üzenetben  benne van lényegében minden,  amit  tudnotok kell  a 
szellemvilág dolgairól. Az pedig magától értetődő, hogy olyan kíváncsiságot, 
amely nem a tanítás kategóriájába tartozik, nem szoktam kielégíteni. A te ré-
szedről feltett kívánságot tehát csak az teljesítheti, akit említettél. Kiesik az 
Én tanítási körömből.

            Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3430.
Kérdező: A HŰSÉG MIRE KÖTELEZ?

Kitart-e szerelmem mellettem?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Semmiképpen sem tarthat ki melletted szerelmed, mert nem arra lett 
teremtve, hogy melletted kitartson. Vagy kitart Mellettem, vagy tönkre teszi 
az életét. Ne keverd össze magadat Velem! Nincs olyan szellemi lény a vilá-
gon, aki rád lett volna teremtve!

Az ő irántad való hűsége attól függ, hogy ezt a hűséget mennyire látja 
önmaga számára jónak. Egészen biztos, hogy mindenkor minden körülmény-
ben nem fogja jónak látni azt, hogy hű legyen hozzád, ha ő hű akart lenni 
Hozzám, de te nem! Te sem láthatod minden körülmények között jónak azt, 
hogy hűséges maradj hozzá, ha ő nem akar hű lenni Hozzám! Hogyan is kí-
vánhatnád   azt, hogy hozzád minden körülményben hűséges legyen?!

Az, aki eldöntötte magában, hogy minden körülmény közepette hűsé-
ges lesz Hozzám, Jézushoz, attól méltán el lehet várni, hogy másokhoz is hű-
séges lesz mindaddig, amíg azok Hozzám hűségesek.

Drága Gyermekem! Örülnék, ha meg tudnánk érteni egymást!
                  Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
3431.
Kérdező: A HŰSÉGRŐL

Kitartsak-e szerelmem mellett? Elég, ha imádkozom érte?
HANG: "Drága Gyermekem!

Te, mint az örök élet boldogságára teremtett szellemi lény, életed irá-
nyítójának csak Engem, Jézust, tarthatod. Ha te valakit szerelmednek neve-
zel, ezt azért mondod, mert úgy gondolod, hogy el/befogadtad őt olyan part-
nerednek, aki nemcsak nem gátol, de kifejezetten segít abban, hogy Velem, 
Jézussal, egyre élőbb legyen a kapcsolatod.

Neked tehát  nem azt  kellene kérdezned, hogy te kitarts-e szerelmed 
mellett, hanem azt, hogy ő vajon kitart-e melletted, ha számodra Én, Jézus, 
vagyok az abszolút ELSŐ!

Az nagyon természetes, hogy te nem lehetsz hűtlen senkihez. De aki 
nem bírja elviselni azt, hogy az Én, a te Jézusod helyébe senki nem kerülhet, 
akkor - bármilyen fájdalmas - tudomásul kell venned, hogy az ilyen ember-
hez nem kötheted életedet.

Mivel nagyon szeretlek, ezért két külön kérdésre válaszolok egyetlen 
kérdésed helyett:

                 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3432.
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Kérdező: FELHASZNÁLNI IGEN, DE KIHASZNÁLNI NEM!
Leánygyermekünk ki akar használni bennünket?

HANG: "Drága Gyermekem!
Akit te gyermekednek nevezel, az már régen nem a te gyermeked! Tel-

jesen igazad van, hogy neki kell vinnie saját keresztjét, és nem egyezhettek 
bele abba, hogy ezt átvegyétek tőle, mert akkor bűnrészesek lennétek.

Azzal, hogy ő nélkületek eldöntötte a sorsát, nem mehettek bele abba, 
hogy a ti sorsotokat is ő döntse el. Az a gyermek, aki őt anyául választotta, 
azért tette, mert neki azt a sorsvonalat kellett választania, hogy előző életé-
nek adósságait rendezze.

Nem arról van szó, hogy a kisgyermek miatt Velem, Jézussal, nem tud-
nátok annyit  foglalkozni,  amennyit  szeretnétek!  Nem,  mert  a Velem való 
foglalkozás nem jelentheti azt, hogy Miattam ne tegyetek jót másokkal! 

Azért nem vállalhatjátok e gyermeket,  mert  már saját gyermeketeket 
sem vállalhatjátok felelősséggel! Ha saját felnőtt gyermeketek nem képes ön-
magáért felelősséget vállalni, mert számíthat rá, hogy kihasználhat bennete-
ket, akkor hogyan vállalhatnátok az ő gyermekéért felelősséget, mikor ezzel 
csak erősítenétek őt a felelőtlenkedésben. Nektek nem Miattam, Jézus miatt, 
kell  nemet  mondanotok,  hanem önmagatok és gyermeketek miatt!  Bizony 
igaz e mondás: „aki rosszul szeret, gyűlöl, és aki jól gyűlöl, szeret!”

Halálotok óráján nem az fog vigasztalni  benneteket,  hogy hagytátok 
befolyásolni magatokat a vérkapcsolat által, hanem az, hogy tudtatok-e en-
nek ellent mondani!

Leányotok nem megtért ember. Nem megtért ember sorsvonalát nem 
vállalhatják fel azok, akikben Én, Jézus, élhetek! „Ne húzzatok egy igát a hi-
tetlenekkel!” (2Kor 6;14) akkor sem, ha vérkapcsolat köt össze benneteket!

Drága Gyermekeim! Tudom, tapasztalatból tudom, hogy sokszor nagy 
fájdalommal jár az egyértelműség. De feltétlenül szükséges a radikális meg-
oldás, ha Velem kapcsolatban egyértelműek akartok maradni. Valóban nem 
azonos fajsúlyú erkölcsileg a bárány és a birka! Valóban, az okosság és óva-
tosság mindenkor hozzátartozik ahhoz a bölcsességhez, amely a Szentlélek 
ajándéka azok számára, akik Engem, Jézust, akarnak képviselni abban a vi-
lágban, amely benneteket körülvesz!

Nagyon szeretlek benneteket, és nagyon szeretem gyermeketeket, uno-
káitokat egyaránt. De e szeretetemet mindenkinek önmagának kell viszonoz-
nia!

         Megáldalak az IRÁNTAM VALÓ HŰSÉG LELKÉVEL!"
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******************************************************
3433.
Kérdező. HALOTTAINKRÓL

1. Elhunyt édesanyámmal szeretnék beszélni!
2. Járhatnak-e vissza a megholtak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két dologra hívom fel a figyelmedet. Az egyik az, hogy te bármikor 

beszélhetsz édesanyáddal, ő tud erről,  és segít neked abban, hogy eszedbe 
jussanak azok a tanácsai, amelyekre éppen szükséged van. 

A másik  pedig az,  hogy álmaidban,  ha édesanyád engedélyt  kap rá, 
vagy így is mondhatom, ha a te lelked fejlődése érdekében szükséges, meg 
fog jelenni, és el fogja mondani azt, ami számodra fontos.

Jelenleg legyen elég az, hogy azokból az „emlékekből” élsz, amelyek 
meríteni tudnak édesanyádból fényt és erőt.

2. A megholtak, nagyon kevés kivétellel, nem járhatnak vissza. Egé-
szen  különleges  alkalmak  kellenek  ahhoz,  hogy engedélyt  kapjanak  arra, 
hogy ismét  érzékelhető  valóság  legyen  számotokra  az  ő  jelenlétük.  Nem 
azért mentek el, hogy visszajárjanak!

Amikor valaki azt tapasztalja, hogy valaki a holtak közül visszajár, az 
legyen nagyon óvatos, mert a szemtelen szellemek mindent elkövetnek, hogy 
tévútra vezessenek benneteket!

Meg kell tanulnotok, hogy Én, Jézus, mindenki számára azt a teljessé-
get ajánlottam fel evangéliumaimban és az ezekkel szinkronban lévő HANG-
könyvekben, amelyre szüksége van annak, aki valóban meg akarja találni szí-
ve békéjét, tehát azt a viselkedési módot, amelyben az Én elgondolásom sze-
rint valósíthatja meg a különbözőségek dinamikus harmóniáját, vagyis az Ál-
talam helyeselt alkalmazkodás művészetét akarja fejleszteni magában!

             Nagyon szeretlek, és kérlek, higgy Bennem! 
                          Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

*******************************************************
3434.
Kérdező: GYAKORLATILAG ELHAGYATOTT VAGYOK

Akivel együtt éltem, részeges, és most mással él.
HANG: "Drága Gyermekem!

A földi élet poklában Isten nélkül csak ördögi módon lehet élni. Az, 
akiről leveledben írtál, így él. Neked, aki már nem tudtad elviselni azt, hogy 
vele élj, valójában azért hiányzik, mert te sem fogadtál még el Engem, Jé-

3576.



zust, úgy az életed legfőbb irányítójának, ahogy azt méltán elvárhatnám tő-
led. Te még most is a bódulatnak abban az állapotában vagy, amelyben a mu-
landóság képes eltakarni az örökkévalóságot.

El kellene gondolkodnod azon, hogy vajon mit kell még elviselned ah-
hoz,  hogy életed  hátralévő  részét  Velem,  Jézussal,  akard  úgy elrendezni, 
hogy lelkiismereted megnyugodjon?!

E kijelentésed: „nem jó egyedül”, arról árulkodik, hogy baj van a hited-
del és szereteteddel egyaránt. Ne Tőlem kérjetek hitet! Én, Jézus, kérem a hi-
tet tőletek! 

Hidd el,  hogy napjaid nemcsak meg vannak számlálva, de számodra 
nagyon fontos, hogy mivel töltöd el azt a röpke időt, amelyet azért kaptál, 
hogy Rám találj,  befogadj  Engem,  és engedd, hogy irányítód,  vezetőd le-
gyek! 

Csak akkor tudok segíteni neked, ha vállalod,  hogy úgy gondolkodj, 
mint Én! Aki nem akar bensőleg azonosulni Velem, Jézussal,  annak Isten 
nem tud gondviselője lenni. Hidd el, minden út zsákutca, amelyet nem Ve-
lem akarsz járni!

Akkor van benned boldogító szeretet, ha nem magaddal vagy elfoglal-
va, hanem azzal foglalkozol, hogy hol és miként tudnál másokért élni! 

Csak annak van örök értéke, csak azt tudod magaddal vinni az örökké-
valóságba, amit olyanokért tettél, akik valóban rászorulnak szolgálatodra, se-
gítségedre. 

Mielőbb rá kellene ébredned arra, hogy ne arra várj, akiben már annyi-
szor csalódtál, hanem vedd észre azokat, akik a te szeretetedre várnak! Ezek-
ben Én, Jézus, várom a veled való találkozást!

Aki benső békéjét, tehát boldogságát önmagán kívülről várja és nem 
Tőlem, aki benne élek, az valójában önmagának az ellensége!

Akkor kezded el helyesen szeretni önmagadat, akkor akarsz valóban jót 
saját magadnak, ha Velem, Jézussal, akarod rendezni lelked állapotát!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3435.
Kérdező: JELZÉSEKET TUDNAK ADNI  A SZELLEMEK?!

1. Különleges jelenségek történtek nálunk.
2. Halálunk után hogyan történik tovább a fejlődés?

HANG: "Kedves Barátom!
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1. A különleges jelenségeknek három különböző oka lehet. Az egyik az 
anyagi világban működő - általatok még nem ismert - törvényszerűségek. A 
másik a bennetek - nagyon is valós pszichikai világotokban - történő, általa-
tok még nem ismert törvényszerűségek. A harmadik pedig a szellemek vilá-
gából, a szellemektől származó, Isten által megengedett, a ti tapasztalati vilá-
gotokra gyakorolt hatás.

Mindhárom forrás önmagában közömbös! Mindhárom forrásból szár-
mazó élmény erkölcsi értékét az adja meg, hogy ti hogyan fogadjátok ezeket 
a jelenségeket. 

Akkor fogadjátok jól, ha nem a rendkívüliségek érdekességére teszitek 
a hangsúlyt, hanem arra, hogy ezen érdekességek rátok gyakorolt hatását mi-
nél inkább szívetek szeretetének növekedésére használjátok fel.

2. A halál után azok számára, akikről azt mondjátok, hogy a Mennyor-
szágba jutottak,  a lélek fejlődésének ugyanaz a módja,  mint  a halál  előtt. 
Csupán az a különbség a kettő között, hogy a halál előtt az élő hit erősíti, nö-
veli szereteteteket, s szeretetetek növeli hiteteket. A halál után már nincs hit, 
mert helyette látás van. Azért fogjátok látni a végtelen boldogság Forrását, 
mert szerettétek Őt, és mert látjátok, még jobban fogjátok szeretni. Mert még 
jobban fogjátok szeretni, még jobban fogjátok látni,  tapasztalni.  Mert még 
jobban fogjátok látni, tapasztalni, még jobban fogjátok Őt szeretni. És ez így 
fog „menni” a végtelenségig a végtelenségben.

          Megáldalak az EGYSZERŰSÖDÉS LELKÉVEL!
******************************************************

3436.
Kérdező: A JÓ HÁZASSÁGNAK MI A FELTÉTELE?

1. Lehet-e jó a különböző nemzetiségek közötti házasság?
2. Ha valakinek 20 évvel idősebb a férje, mint ő, lehet ez jó?
3. Irányított vagy szabadon választott IGE határozzon meg?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Igazán jó házasság csak ott alakulhat ki, ahol mindkét fél Engem, Jé-

zust, akar egyre jobban befogadni. A lényeget tekintve semmi más nem szá-
mít!

2. Amit előző pontban mondtam, ez áll e második kérdésedre is.
3. Velem, Jézussal, kellene elindulnod minden reggel, és Értem kellene 

élni életedet folyamatosan. Velem = szándék és Értem = cél!
Teljesen mindegy, hogy milyen eszközöket használsz annak érdekében, 

hogy szándékod és célod azonos legyen Velem, Jézussal.
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            Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!
******************************************************

3437.
Kérdező: GÁTLÁSOS VAGYOK. MIÉRT?

1. Gátlásosságomnak mi az oka?
2. Jézusom, kinek szólítottad nevelőapádat?
3. Clinton elnökkel álmodtam. Mit jelent ez?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Gátlásosságodnak több összetevője van. Ezek között van olyan is, 

amely karmikus.  Nem az  okokat  sorolom fel,  hanem azt  a  gyógymódot, 
amely csökkenteni, sőt meg is tudja szűntetni e gátlásosságodat.

A karmikus terhek csak tudomásulvétel által csökkenthetők. Adósság-
törlesztésként kell elfogadnod.

Különböző hiúsági komplexusok szokták táplálni bennetek gátlásossá-
gotokat. Lelked mélyen nálad is az a helyzet, hogy túlontúl meg akarsz felel-
ni bizonyos emberi elvárásoknak. Ez az igény lényegében normális jelenség. 
Betegessé akkor válik, ha eredmény-centrikussá akar formálni téged.

Benső békédet illetően minden képességed kezelhető általad!
2. Nevelőapám már nem élt, mikor nyilvános működésemet elkezdtem! 

Így nem is szólíthattam őt meg.
3.  Az általad  leírt  álmodnak nincs  sorsodat  formáló  mondanivalója. 

Amit álmodtál, az a tudatalatti világodban történő rendezéshez volt szüksé-
ges. Az ébrenlétben kapott, ért, felvett különböző hatások kibírhatatlan meg-
terheléseket jelentenének nektek, ha álmotokban ezek a hatások - a szimbó-
lumok nyelvén - ki nem egyenlítenék egymást.

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

3438.
Kérdező: MI LEHET A BETEGSÉGEM OKA?

1. Unokánk az, aki nem lehetett gyermekünk?
2. Gerincbetegségem okáról kérdezem a HANG-ot.
3. Hogyan áldozzunk?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem! Az, aki nem születhetett  meg, azért  vállalta azt  a rövid kis 

időt, amit számára a földi élet jelentett, mert számotokra látta fontosnak így a 
Gondviselés! 
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Az emberi élet sorsa mindenkinek saját kezében van, s attól függően, 
hogy mennyire van kapcsolatban valaki tudatosan az élő Istennel,  dönthet 
egyéni boldogsága, illetve boldogtalansága mellett. Ezt senki át nem veheti, 
és senki el nem veheti senkitől!

2. Van a születés előtt már tudatosan megtervelt, de a születés után vé-
letlennek  minősíthető  „baleset”.  Ez  természetesen  csak  földi  értelemben 
„baleset”. A tudatos öngyilkossági, illetve gyilkossági szándékot kivéve szin-
te soha nincs helyén az a felelősségre vonás, amely komoly büntetéssel jár (a 
bűntudatot is ide értem).

Részedről tehát nincs erkölcsi alapja érdeklődésednek. Inkább „balese-
ted” következményével kell foglalkoznod, mint az okával. Igen, mert  napi 
feladataid kivitelezését e „baleseted” feltétlenül befolyásolja.

Tudnod kell, hogy Isten mindenkitől csak annyit kíván, amennyit képes 
szeretetben megélni. Ezt saját érdeketekben kívánja! 

Te se akarj a vágyaid szárnyán repülni! Inkább a lehetőségeid szikla-ta-
laján állva tedd azt, amit tenned kell!

3. Különbséget kell tennetek az áldoztató és az áldozó között. Az, aki 
szentáldozáshoz járul, feltétlenül próbáljon meg alkalmazkodni az áldoztató 
szándékához.  Ahol  az áldoztató  nem csinál  problémát  abból,  hogy szájba 
vagy kézbe adja a Szentostyát, ott az áldozó úgy áldozik, ahogy neki tetszik.

Én, Jézus, nem adtam tanítványaim szájába az Általam megtört és át-
változtatott  kenyere. A kehelyből sem „kanalaztattam” őket. Ettek, ittak úgy, 
ahogy nyújtottam nekik.

Arra kérlek, ne akadj fönn a formán! Ne feledd el: A benső béke, tehát 
a különbözőségek dinamikus harmóniája nem más, mint az Általam megkí-
vánt alkalmazkodás művészete!

               Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3439.
Kérdező: IGAZI TÁRS UTÁN VÁGYOM!

Túl a negyvenötön szeretném az igazi társamat megtalálni.
HANG: "Drága Gyermekem!

Amikor olyanokkal találkozol, akikről úgy gondolod, hogy békés sze-
retetben élik életüket, akkor ezt a megállapításodat csupán a fantáziádból ve-
szed. Minél kevésbé lát bele valaki mások életébe, annál könnyebben és an-
nál jobban színezi ki fantáziálásával azt, amit lát.
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Furcsa kettősség él bennetek. Minden nehézség és bukdácsolás ellenére 
az él vágyaitokban, hogy igenis, meg kell találni az igazit! 

Nem e vágyatokkal  van baj,  hanem e vágy parttalanságával.  Úgy is 
mondhatom, irrealitásával. Míg a földi honvágy helyhez, az égi honvágy va-
lakihez akar vezetni benneteket. Mert személyt csak személy tud boldogítani!

Meg kell mondjam neked, hogy ez a valaki a Földön mindig délibáb! 
Csak addig vonzó és kívánatos, amíg birtokolni nem tudja valaki őt!

Istennek feltétlenül  az a vágya veletek kapcsolatban,  hogy már itt  a 
Földön megtaláljátok szívetek békéjét, de erre a békére csak az tud rálátni, 
akit éltetni képes az a tudat, hogy ő az örök élet gyermeke, és mulandósággal 
soha nem tud betelni az, akit megérintett az örökkévalóság igézete.

Az általad elképzelt társ nem létező valóság. Ha volna ilyen, akkor an-
nak rettenetes lenne akár az ő halála, akár a te halálod. Tehát éppen az lenne 
a legrettenetesebb, ami feltétlenül elkerülhetetlen. Pontosan azzal nem sza-
badna számolnotok, ami a legbiztosabb a földi életben. Olyan állapotszerű 
menekülést  kellene  felvállalnotok,  amely mindennek nevezhető,  csak bol-
dogságnak nem. A bódultság soha nem lehet alkotó eleme annak a boldog-
ságnak, amelyre meghívást kaptatok.

Áldás és áldozatvállalás együtt járnak. Társad csak olyan lehet, aki a te 
számodra sem, önmaga számára sem képes mennyországgá tenni a földi élet 
poklát. Ha akarod, akkor feltétlenül találsz társat magadnak, de számolnod 
kell azzal,  hogy arra a boldogságra, amelyre teremtett  téged is a Teremtő, 
csak Általam, Velem és Bennem, Jézusban, juthat el mindenki. Az erőforrás 
is és a vágyaitok beteljesítője is Én vagyok! Az, aki Engem, Jézust, nem tud 
elviselni, hogyan tudná elviselni azt, aki Nálam tökéletlenebb?! Engem, Jé-
zust, pedig csak az visel el, aki tudatosan vállalja azt az értékrend változta-
tást, amely alapján abszolút ELSŐ lehetek az életében.

Drága Gyermekem! Nagyon szeretlek, és ennek a szeretetemnek boldo-
gító hatását olyan mértékben tudom árasztani rád, amilyen mértékben erősí-
ted, tisztítod hitedet.

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

3440.
Kérdező: AZ ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL

1. A lemondás előfeltétele vagy következménye az újjászületésnek?
2. Lehet-e visszacsinálni egy „elhagyást”?
3. Gyakorlatilag „haragszom” Istenre.
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha valaki, hát Én, Jézus, megértelek. De neked tudnod kell, hogy 

más megérteni valakit, és más helyeselni valamit.
A földi élet gyakorlatilag lemondásra épül. Ha éhes vagy, és választa-

nod kell, hogy mivel tudnád éhségedet csillapítani, akkor ez csak úgy lehet-
séges, ha sok-sok ételről lemondasz, hogy egyet meg tudj enni jó étvággyal. 
Ha ruhát veszel magadra, akkor nagyon sok ruhát nem vehetsz magadra. Ha 
egy valakinek vagy a házastársa, akkor nagyon sok férfiről le kell mondanod. 
Sorolhatnám vég nélkül a lemondások tömegét. 

Így van ez akkor is, amikor a legnagyobb tétről, az örök boldogságról 
van szó! Aki az örök boldogságot biztosítani akarja a maga számára, annak 
le kell mondania minden olyan mulandó élvezetről, amely azt, ami bennetek 
örök, tehát az áldozatos szeretetvállalást, akadályozza. 

Csak az  mondható  boldognak,  akinek minden vágya maradéktalanul 
teljesül. Egyetlen olyan vágy létezik, amelynek megélése mindenki számára 
maradéktalanul teljesülhet, s ez a másokért élés, tehát az önzetlen szeretés, a 
mindenkinek jót akarás. Akinek ez az egy a minden, az boldog. 

De ahhoz, hogy ez az EGY a minden legyen, a többiről le kell tudni 
mondani! Amikor arról beszéltem, hogy a toronyépítésnek, a hadba-vonulás-
nak feltétlen  feltétele  a számvetés,  akkor  azt  mondta,  hogy ugyanígy,  aki 
nem mond le mindenről, nem lehet a tanítványom (Lukács 14;28-33). Ez a 
tény nem az Én kitalációm, hanem annak a valóságnak megfogalmazása, ami 
szerint a boldogságnak ez az ára!

Ennek az árnak kellemetlen voltát nem Isten szabta ki nektek, hanem ti 
szabtátok  magatoknak,  még  mielőtt  megszülettetek  volna.  Azoknak,  akik 
kezdettől fogva Istent választották boldogságuk megvalósítójának, nem kel-
lett vállalniuk semmiféle szenvedést. 

Igenis vannak kezdettől fogva jó szellemek, s ezeknek soha nem kellett 
megjavulniuk! De azok, akik másképpen akartak boldogok lenni, mint ahogy 
azt  Teremtőjük számukra elgondolta,  ezek bizony kemény küzdelem árán 
tudják csak visszacsinálni  azt,  amit  elrontottak.  Leugrani  könnyű bármily 
magasról, de oda visszakapaszkodni nem olyan egyszerű. 

Amíg Én, Jézus, nem jelentem meg köztetek,  még azt sem tudtátok, 
hogy hogyan csináljátok ezt. Amióta Én elmondtam és megmutattam, azóta 
van lehetőségetek arra, hogy Engem befogadva egyenesbe tudjátok hozni éle-
tetek kocsirúdját.
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A lemondás előfeltétele és következménye is az újjászületésnek. Mint 
előfeltétel,  gyakran nagyon nehéz.  Igen, mert  a szándék tisztítása és a cél 
egyértelművé tétele óriási szabadságharcot kíván tőletek. De az újjászületés 
után sem sétagalopp senkinek az élete a Földön! Csak ilyenkor már, az elő-
zőhöz képest, könnyebb. Így is fogalmazhatom: az újjászületettek nem job-
bak (aki többet kap, attól többet is követelnek), de boldogabbak!

2.  Lélekben minden visszacsinálható.  Mindig van lehetősége annak, 
hogy fájlalja valaki előző ballépéseit, és mindig csak azt kell tovább jó irány-
ban akarnia, amihez lehetősége van. Az természetes, hogy gyakorlatban sem-
mi sem csinálható úgy vissza, mintha mi sem történt volna. 

Lélekben azért csinálható minden vissza, mert aki újjászületett, az új 
teremtmény! Lélekben új teremtmény! Ezt próbáltam magyarázni a tékozló 
fiúról szóló példabeszédemben e fiú bátyjának! Aki elment, az nem az, aki 
visszajött! Új teremtmény!

3. Az nem baj Istennek, hogy gyakorlatilag haragszol Reá. Az neked 
baj. Isten soha nem haragszik rád. Ez viszont Neki jó! Mindig annak jó, aki 
szeret! Aki ezt nem érti, az időnként bódulattal próbálja csökkenteni fájdal-
mát. Aki megérti, abban kezd fölsejleni valami csodálatos fény, s kezd rájön-
ni, hogy ez a fény ő maga. Rájön, hogy ő a Fény gyermeke. Rájön, hogy jó-
nak lenni jó, de nehéz, míg nem jónak lenni nem jó, bár könnyűnek látszik. 
Látszik, de valójában hosszú távon nehezebb, mint a szeretetben vállalt bár-
milyen áldozat.

Nagyon szeretlek! Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3441.
Kérdező: KERESEM AZ ARÁNYOKAT

Mitől kell távolodnom és mihez kell közelednem?
HANG: "Drága Gyermekem!

Az általad megfogalmazott gyökérelv nem jelenti azt, hogy mindig és 
minden körülmények között lásd tisztán azt, amitől távolodnod kell, és ami-
hez közelednek kell. Ez csak azoknak szól, akik nagyon kisarkítottan akarják 
látni életük folyamatát.

Neked, aki távlati szinten is rendelkezel látással, bőven elég az, ha lá-
tod, amit meg kell élned!

Lehet olyan nap az életedben, amelyben más feladatod sincs, csak az, 
hogy figyelj a másikra. Van olyan nap életedben, amikor téged az épít, buzdít 
és  vígasztal,  amit  tanulsz,  és  nem az,  amit  tanítani  szeretnél.  Kerülhetsz 

3583.



olyan helyzetbe, hogy pár jó, bíztató szóval többet használsz, mint más okos, 
értelmes, órákig tartó beszéddel.

Neked tehát nem az eltávolodás, közeledés elvét kell látnod, hanem en-
gedned kell szíved szeretetének szabad szárnyalását.

Amiről meg lehetsz győződve, sőt, kell is hogy meggyőződésed legyen, 
az az, hogy benső békéd érdekében neked is tanulnod kell az alkalmazkodás 
művészetét. Neked sem lehet más feladatod naponta, csak az, hogy Isten aka-
ratát felismerd és megvalósítsd. Ez nem nehéz, de komoly figyelmet és fe-
gyelmet igényel.

Nagyon fontos a reggeli ima! Velem, Jézussal, indulj (ez a jó szándék 
felindítása), és Értem, Jézusért, tedd azt, amit tenned kell. (Ez a CÉL egyér-
telmű megfogalmazása.)

Számodra egyáltalán nem szükséges semmiféle „lélekbe látó”! Te ma-
gad vagy az a „lélekbe látó”, aki képes felismerni Lelkem működését, irányí-
tását benned!

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

3442.
Kérdező: A PSZICHOLÓGIÁRÓL

1. A pszichológiáról kérek véleményt!
2. Pályaválasztásról kérek véleményt!
3. Mi a véleménye Krisztusnak rólam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Semmiféle tudományban nem állhat meg a fejlődés! Így vagytok te-

remtve! Minden olyan tudomány, amely az emberrel foglalkozik, bármilyen 
mélységekig is ér le, mindig felületi szinten mozog. Ez, természetesen, nem 
vesz el semmit értékéből mindaddig, amíg nem akarja abszolutizálni önma-
gát.

A pszichológia mindaddig, amíg eszköznek tartja magát annak  a cél-
nak eléréséhez, amely Én, Jézus, vagyok, jó szolgálatot tesz. De ha leválik 
ettől a CÉLTÓL, elveszíti értelmét, mert nem a feladatának megfelelően járt 
el! Gondolj az ateista uralmi időszakra! E korszakban azok, akik tagadták a 
lelket, a legkifinomultabb lélektani törvényeket igyekeztek fel- és kiismerni, 
hogy áldozataikat e törvények alkalmazásával manipulálják, tönkretegyék.

2. Az emberi élet, mint sors, nem más, mint döntések sorozata. E dön-
tések jó vagy nem jó volta nem attól függ, hogy Én, Jézus, utólag hogyan vé-
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lekedem róla, hanem attól, hogy a döntés pillanatában békét vagy nyugtalan-
ságot idézett-e elő abban, aki a döntést meghozta.

Jelen lelkiállapotod a pályaválasztásod után, szintén a felelős döntések 
folyamatában fog alakulni. Amikor döntés előtt állsz, akkor kell ezt megtár-
gyalnod Velem, Jézussal. Döntésed után már nincs értelme „rágódni” a múl-
ton.

Abban biztos  lehetsz,  hogy Én, Jézus,  mindig rendelkezésedre állok 
abban, ami a szíved békéjét a mindenkori jelenben érinti.  

3. Arra való a reggeli és esti imád, hogy válaszolni tudjak e harmadik 
kérdésedre. Erre csak közvetlenül és neked tudok válaszolni, mert egyáltalán 
nem biztos, hogy az a válaszom, amit e pillanatban mondanék rólad, még ér-
vényben lesz akkor is, amikor e válasz hozzád érkezik.

Drága Gyermekem! Három kérdésnél többre senkinek sem válaszolok. 
Azért döntöttem így, hogy segítsek felébreszteni bennetek a vágyat az eddig 
immár megjelent 32 HANG-kötet beszerzésére. Eddig már közel több mint 
háromezer kérdésre válaszoltam nektek. Legtöbb válaszomban biztosan meg-
találnátok jelen kérdéseitekre a feleletet. 

Nem csupán arról van szó, hogy nem akarom sokszor ismételni Maga-
mat, hanem arról, hogy a gondolkodásotok átalakítására nem elég az, ha csu-
pán saját, pillanatnyi problémáitok megoldására mutatok rá. 

Fontosnak tartom, hogy e könyvek olvasása révén induljon el országo-
tokban egy olyan gondolkodás-átalakítási folyamat, amely mint kovász képes 
az  egész  világot  átjárni!  Misszióra,  küldetésre  hívlak  tehát  benneteket  e 
könyvek által!
      Megáldalak az Általam elgondolt ÉLNI AKARÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
3443.
Kérdező: MELYEK A KARMIKUS BŰNEIM?

1. Milyen karmikus bűnöket kell törlesztenem?
2. Részesülhetek-e istenélményben?
3. Köthetek-e egyházi házasságot elvált feleségemmel?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Tulajdonképpen karmikus  bűn nincs,  csak karmikus  hajlam bizo-

nyos önzésekre, amelyek hordozóját akadályozni akarják abban, hogy átélje 
az újjászületés élményét.

Azok  a  karmikus  gubancok,  amelyek  miatt  megszülettél  a  Földön, 
hogy leold magadról, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevély-
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sége területén annyira egyértelműen megmutatkoznak, hogy kétség nem fér-
het azok felismeréséhez.

Benső békéd a lényeg! Mindaz, ami ennek átélésében akadályt jelent 
számodra, legyőzendő karmikus gubanc. Mivel ez lehet olyan testi, szellemi 
sérülés is, amelynek gyógyulására a Földön orvosságot nem találsz, azért az 
ilyen sérülések kezelése éppen az elfogadásuk által, ezekkel vállalt együttélés 
által oldódnak le rólad.

2. Nekem, Jézusnak, egyik leghőbb vágyam, hogy olyan élményekben 
részesüljetek, amelyek megfelelő alapot és erőt adnak a Mellettem szóló ta-
núságtevésre.

De nektek nem erre kell tennetek a hangsúlyt. Nem szabad élményekre 
vadásznotok! E téren az ősellenség is tud utánozni Engem. A tanításom az, 
amire hangsúlyt tettem Én is, és erre kell hangsúlyt tennetek nektek is. De 
emellett nyitottnak kell lennetek istenélményekre is. 

A döntő a gondolkodás-átalakítás. Az istenélmények arra valók, hogy a 
felvállalt gondolkodás-átalakítás ne elviselhetetlen teher legyen számotokra, 
hanem erősítse bennetek arra az ÚTRA történő rátalálás örömét,  amellyel 
Én, Jézus, azonosítottam Magamat.

Istenélményt  tehát  nem nektek kell  „kicsikarnotok” magatokból,  ha-
nem az az Én Lelkem ajándéka. Jutalom, hogy vállaltátok azt a gondolkodás-
átalakítást, amelynek másik neve: megtérés.

3. Más a szívben történő házasságkötés, és más a lepecsételésének a le-
hetősége. Azok, akik szívükben Isten és egymás iránti szeretetükben házassá-
got kötöttek egymással, feltétlenül az Isten áldását hordozzák. Ennek külső 
lepecsételése nem tartozik a benső lényeghez. Van azonban egy  emberek ál-
tal is megkívánt és létrehozott rend, amelynek tartalma különböző előírások-
ban fogalmazódik meg állami, egyházi fórumon egyaránt. E rend létrehozói 
és fenntartói elmondják neked, hogy házasságkötésed lepecsételhető-e álta-
luk vagy sem.

              Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3444.
Kérdező: A HANG-KÖNYVEKRŐL

A Hang-könyvekben található tanítások meddig érvényesek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Immár kétezer éve elmondtam és elétek életem egy tanítást, amelynek 
lényege a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a 
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szolgáló szeretés felvállalása egy Általam - Jézus által - megkívánt alkalmaz-
kodás, békességteremtés jegyében. 

Ég és Föld elmúlnak, de az evangéliumokban, a HANG-könyvekben 
leírt igéim soha el nem múlnak. Ezeken nem fog az idő vasfoga. Időtlen sze-
retetem fogalmazódik meg ezekben igazságban, és időtlen igazságom szere-
tetben.

Sajnos a valóság az, hogy az elmúlt két évezredben a tanításom és éle-
tem igazi értelme nem vált helyes módon ismertté előttetek. Elmondom en-
nek okát.

Én, Jézus, attól az Atyától jöttem a Szentlélek által, aki a szellemi te-
remtményeit nem bábúnak teremtette, hanem isteni partnereknek.

Minden,  ami  él,  belülről  építi  önmagát.  A Földön az  a megszokott, 
hogy már induláskor,  tehát  születése pillanatától  kezdve,  minden szellemi 
lény kívülről kénytelen elviselni azt, hogy vele foglalkozzanak. Ha ezt nem 
tennék vele, el is pusztulna. Később viszont, éppen abban sérül, abban rándul 
görcsbe lelkileg, hogy a neki járó szabadságban is kívülről igyekeznek őt for-
málni. 

Sajnos, isteni természetetek abban kezd megnyilvánulni, hogy saját ké-
petekre és hasonlatosságotokra akarjátok formálni azokat, akik ennek vagy 
képtelenek, vagy bizonyos önző érdek hatására, nem is akarnak ellenállni. 
Hatalmi szintérré, vallási harctérré válik a világ! 

E szintéren azok az erők vonulnak fel, amelyek saját igazukat igazság-
nak, saját érdeküket közérdeknek, akár erőszakkal is, próbálják feltüntetni. 
Ennek legkisarkítottabb formája az, amikor ezt Isten nevében, vagy akár az 
Én, Jézus nevében teszik. 

E hatalmi érdekek minden rendelkezésükre álló eszközt felhasználtak 
és felhasználnak arra, hogy személyemet tanításomtól leválasszák, s valami 
egészen  mást,  életemmel  és  tanításommal  ellentétes  tartalmat  hirdessenek 
meg az Én nevemben. 

Meg kell mondjam, hogy ezzel szemben Én, Jézus, tehetetlen vagyok! 
Aki így akar tenni,  az erre képes is! Igen, mert  ÉN csak nem-ártást,  csak 
megbocsátást, csak szolgáló szeretést ismerek.

Bizony, bárányokként kell élnetek a farkasok között, s e farkasok kö-
zött a legveszedelmesebbek éppen a báránybőrbe bújt farkasok, tehát a kü-
lönböző vallások urai és parancsolói, akik szolgálatnak mondják uralmi vá-
gyaik kiélését, s bizony volt idő, amikor olyan máglyák világították be az ég-
boltot, amelyeken embereket égettek el az Isten nevében!
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Tehát az, ami képessé tett benneteket arra, hogy leválasszátok Rólam 
tanításomat, az önzésnek az a formája, amely az önuralom helyett a másik 
emberen történő uralkodást tűzte zászlajára, és a másikra próbálva áthárítani 
a felelősséget igyekezett megnyugtatni saját lelkiismeretét.

Biztos lehetsz abban, hogy az evangéliumaim alapján megfogalmazott 
HANG-könyvek felett soha nem száll el az idő!

              Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*****************************************************

3445.
Kérdező: ÁRTHATNAK-E A NEGATÍV ERŐK?

1. Hogyan tudnak negatív erők más emberekre hatni?
2. Milyen okból kifolyólag történhet ilyesmi?
3. Hogyan lehet ezek ellen védekezni?

HANG: "Drága Gyermekeim!
1. Először is pár alapelvet tisztáznom kell nektek. Az egyik az, hogy 

boldogságotok, tehát benső békétek a világon senkinek sincs kiszolgáltatva. 
Sem boldoggá, sem boldogtalanná teremtmény teremtményt tenni nem ké-
pes. Ha képes lenne, akkor a JÓ Isten nem JÓ Isten, hanem ROSSZ Isten len-
ne. Igen, mert mindannyitokat boldogságra teremtve megengedte volna, hogy 
rajtatok kívüli  okok miatt  ne tudjátok megélni azt  a benső békét, amelyre 
benneteket az Isten teremtett. Ez teljes képtelenség.

A másik alapelv az, hogy az istenszeretőknek minden a javára  válik. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy Isten a körülményeknek is az istene, csak 
el kell ezt fogadni, csak meg kell ezt látni!

A harmadik alapelv az, hogy a hívőnek minden lehetséges a szeretet 
körén belül. Tehát még az is, hogy szeretettel el lehet kezdeni dicsőíteni Is-
tent olyankor, amikor a szív szemével, tehát hittel el akarjátok fogadni azt, 
amit az Isten megenged, tudván azt, hogy kizárólag csakis javatokra engedi 
meg még akkor is, ha ezt értelemmel ember át nem láthatja.

Nagyon természetes, hogy azt, amit rossznak éltek meg, amennyire raj-
tatok áll, ki kell kapcsolnotok életetekből. De erre majd a harmadik kérdése-
teknél térek ki.

Amikor tehát negatív erők hatását úgy érzitek, mint zavaró körülményt, 
akkor ez végeredményben azt igazolja, hogy az Enyéim, Jézuséi,  vagytok, 
mert  ezek az erők nem támadják meg azokat,  akik már behódoltak nekik. 
"Minden önmagával meghasonlott ország elnéptelenedik, minden önmagával 
meghasonlott város vagy ház elpusztul." (Máté 12;25). Nagyon is jogos tehát 

3588.



a dicsőítés, magasztalás, öröm olyankor, amikor negatív erőket észleltek. De 
az ilyenekkel nem jó szórakozni. Az a normális, ha mással vagytok elfoglal-
va egészen az elfáradásig!

Az ártó erők olyanok, mint a láncra vert kutya. Csak addig mehet, míg 
a lánc engedi. Csaholhat, de nem haraphat!

A Föld azért Föld, és nem Mennyország, mert itt állandóan működnek 
bizonyos zavaró állomások, de bízzatok, Én, Jézus, legyőztem ezeket! Ti a 
Győztes oldalán álltok.

2. Isten különböző okok miatt engedi meg az ilyen erők működését. Az 
egyik ok az, hogy adósságot kell törlesztenetek. Előző életetekből hozott kar-
mikus gubancok nem átokként nehezednek rátok, hanem olyan figyelmeztető 
terhek, amelyeknek vállalása által tudjátok csak elérni azt a benső átformá-
lást, amely nélkül nincs újjászületés!

Egy másik ok, amely miatt átélhettek bizonyos támadásokat a szellem-
világ negatív részéről, az, hogy e szenvedések kapcsán segíthettek gyermeke-
iteken, rokonaitokon, barátaitokon, sőt az egész világon! Azokon, akik még 
nem jutottak el arra a fokra, hogy megfelelő erőt tudnának kifejteni saját ér-
dekükben. Így ki tudjátok mutatni szívetek szeretetét azzal, hogy vállalva az 
ilyen zavaró, nyugtalanító erők zaklatását, lehetőségetek van segíteni, köny-
nyíteni szeretteitek életén. Tehát vállalva az ilyen szenvedéseket is, felajánl-
hatjátok beteg világotok gyógyulásáért!

Egy harmadik ok, ami miatt „jól jönnek” az ilyen zaklatások, az, hogy 
reálisan fel tudjátok mérni hitetek, Isten iránti bizalmatok mélységét. Az Is-
tennel, Velem, Jézussal, való élő kapcsolatotok elsősorban nem a gyakori és 
buzgó ima által mutatkozik meg igazán, hanem azzal a hozzáállásotokkal, 
amelyben vállaljátok nemcsak egymás gondjait, hanem ezeknek az ártó erők-
nek is a támadásait. Igenis, sorsközösséget kell vállalnotok Velem, Jézussal, 
az egész világ érdekében!

3. Nem a védekezésre kell tennetek a hangsúlyt, hanem arra a bizo-
nyosságra, hogy ezek az erők, bár nem azt akarják, mégis segítő erők Felém! 
Sokkal jobban szeretlek Én, Jézus, benneteket annál, semhogy erőtökön felül 
átengednélek benneteket e negatív hatásoknak!

Bizony, ne ti kérjetek Tőlem hitet és bizalmat, hanem Én, Jézus, kérek 
tőletek egyre nagyobb hitet és egyre elmélyültebb bizalmat.

Nektek, akik a Fény gyermekei vagytok, nem a sötétség ellen kell har-
colnotok, hanem a FÉNYRE kell vigyáznotok. A sötétség nem erő! A legap-
róbb fénynek sem tud ellenállni a legvaskosabb sötétség sem! Bennetek pe-
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dig az a TŰZ ég, amelyet Én, Jézus, elhoztam a Földre, s mi mást akarnék, 
mint azt, hogy ez a TŰZ égjen, melegítsen, világítson! (Lukács 12;49)

Ember! Hitedet, bizalmadat akkor erősíted, ha úgy teszel, mintha hin-
nél, bíznál Bennem!

                Drága Gyermekeim! Megáldalak benneteket az
                      ÉLŐ HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!"

******************************************************
3446.
Kérdező: A GYÓGYÍTÓ KÉPESSÉGRŐL

1. Jó az, ha egyre többen jönnek hozzám gyógyulásra?
2. Mi van bennem, hogy gyógyítani tudok?
3. Jézustól kaptam a tudást az emberek hasznára?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a világ, amelyben élsz, tele van kereső emberekkel. E kereső em-

berek - éppen mert keresők - hozzád is eltalálnak. E kérdésedre, hogy ez jó 
vagy nem jó, nem lehet egyértelmű választ adni. Az jó, hogy sok a kereső 
ember, az nem jó, ha hiába keresnek Engem, Jézust, akár nálad, akár másutt. 

Ahhoz, hogy nálad megtaláljanak Engem, feltétlenül szükséges két do-
log. Az egyik az, hogy nálad legyek, benned éljek annak az új parancsnak az 
alapján, amelyről János evangéliumában (13;34) ezt olvashatod: „ Új paran-
csot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy 
szeressétek ti is egymást.”

A másik, hogy az, aki hozzád jön, azzal a nyitottsággal, hittel  jöjjön 
hozzád, hogy be tudjon fogadni Engem, Jézust, az életébe (Márk 9;23).

2. Benned is az van, ami mindenkiben benne van. Lehetőség arra, hogy 
jót tégy másokkal. Ettől te semmivel sem vagy különb másoknál! Isten nem 
személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. Ha azt veszed észre, hogy má-
sokat gyógyító szereped van, akkor azt kell tenned. Arról viszont légy meg-
győződve, hogy semmit nem ér semmiféle gyógyulás, ha valaki nem fogad el 
Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának (Máté 7;22-23)! 

Én, Jézus, elsősorban  nem azért jöttem közétek, hogy testileg gyógyul-
jatok, hiszen előbb-utóbb mindenkinek el kell hagynia a Földet, s ezt nem 
szokták makkegészségesen tenni az emberek. Én, Jézus, azért jöttem, hogy 
elmondjam,  és  segítselek  benneteket  abban  a  gondolkodás-átalakításban, 
amelynek lényege az egészséges szeretet kialakítása és megélése.

3590.



3. Minden képesség Istentől van! Tőletek függ, hogy adottságaitokat 
jóra vagy rosszra használjátok! Aki jóra használja képességeit, az építi önma-
gát, aki hiú, ostoba önmutogatásra használja ezeket, az rombolja önmagát. 

Akarj növekedni az önzetlen szeretetben! Minél többet beszélj Rólam, 
Jézusról, és minél kevesebbet önmagadról!

Megáldalak az ALÁZAT és az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!
*******************************************************

3447.
Kérdező: SZERETNÉK HATÉKONYABB LENNI!

1. Családomra nem tudok megfelelő hatást gyakorolni.
2. Nem tágítanak mellőlem az ártó, negatív erők.
3. Mi a további teendőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Arról meg lehetsz győződve, hogy előbb-utóbb minden szellemi lény 

ráébred arra, hogy csak Általam, Velem és Bennem lehet boldog. Légy hát 
türelmes! Amint nem lehet harapófogóval siettetni a virágbimbó kinyílását, 
úgy nem lehet „kívülről” siettetni egy lélek fejlődését sem! Nagyon komo-
lyan kell venned és elfogadnod, hogy mindenki csak önmagáért felel.

Az a fájdalom pedig, amelyet érzel tieid nemtörődömsége miatt, mint 
tudod, az Én fájdalmam benned, tehát számodra kitüntetés! Adj hálát fájdal-
maidért! Adj hálát, hogy szenvedésemben is részesítelek. Nagyon természe-
tes, hogy boldogságomnak is  részesévé teszlek!  Nem a halál  után,  hanem 
már itt a Földön!

2. A Földön nem tágítanak az ártó erők azoktól, akik Isten valódi gyer-
mekei! Tőlem, Jézustól, sem tágítottak ( Lukács 4;13)!

Ha könnyíteni akarsz az ilyen hatásokon, akkor főleg ilyenkor, de ezek-
től függetlenül is, a dicsőítésre, a hálaadásra tedd a hangsúlyt!

3. A döntő nem az, hogy milyen vagy, hanem az, hogy KIÉ vagy. Te - s 
ezt nagyon kell tudnod! - az ENYÉM, JÉZUSÉ, vagy!

Ígéretet tettem arra, hogy megtartom azokat, akiket az Atya Nekem, Jé-
zusnak, adott. Te odaadtad magadat az Atyának. Az Atya mindent, tehát té-
ged is, átadott Nekem (Atyám mindent átadott nekem (Máté 11;27). Tehát 
biztos lehetsz arról, hogy Én, Jézus, megőrizlek téged: "Atyám, azt akarom, 
hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsősé-
gemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél (Já-
nos 17;24)!
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Kérdésedre tehát a válaszom ez: Higgy és remélj  egyre jobban Ben-
nem! Én, Jézus, legyőztem azt a világot, amely szenvedést ugyan tud okozni 
neked is, bár soha erődön fölül, de téged Tőlem elrabolni soha nem képes!

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

3448.
Kérdező: MEGFELELŐ SZERETETEM VAN?

1. Eléggé szeretem az Atyát és Jézust? 
2. Férjem halálát nehezen tudom feldolgozni.
3. A HANG mindenkiben szól?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel a földi életed folyamat, ezért e szó „eléggé” nem lehet egy sta-

bil, nem lehet egy megrögzült állapot. Mindennap teljes szíveddel, teljes lel-
keddel és minden erőddel arra kell törekedned, hogy Általam, Velem és Ben-
nem éld az életedet.  Tömören így mondhatom:  Velem és Értem! Tehát a 
szándék és a cél egyaránt Én, Jézus, legyek az életedben. 

Ha ezt reggelenként elhatározod, akkor ez úgy is fog történni. Állandó-
an növekedni fogsz abban a Szeretetben, Aki nem más, mint a benned lakozó 
Szentlélek!

2. Valóban kevés az, ha valaki értelemmel ugyan tudja, hogy mindany-
nyian halandók vagytok. Meg kell tanulnotok HITBEN átélni, hogy ti mind-
annyian az örökkévalóság gyermekei vagytok, s a földi halál mindenki szá-
mára inkább nyereség, mint veszteség. Csak azok, akik nem törekednek arra, 
hogy gyakran föltegyék maguknak e kérdést: „Mi ez az örökkévalósághoz 
képest?”, válnak letörtté, amikor szeretteik közül valakit elszólít a halál.

Benned feltétlenül van akkora hit,  te feltétlenül tudsz annyira látni a 
szíved szemével (ez a hit), hogy előbb-utóbb feldolgozd magadban férjed tá-
vozását.

3. Mindenkiben szól a HANG! Mindenkinek van lelkiismerete mind-
addig, amíg ezt teljesen tönkre nem tette magában. De mindenkiben vannak 
olyan „zavaró állomások”, amelyek miatt gyakran nem tudjátok megkülön-
böztetni a bennetek megszólaló Szentlélek hangját a különböző zavaró han-
goktól. Éppen azért, mert ez így van, adtam médiumomnak - aki által most is 
üzenek neked - azt az adományt, hogy benne tisztán meg tudjak szólalni a ti 
érdeketekben.
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Ha valaki úgy gondolja, hogy tisztán szól benne az Én hangom, akkor 
is nagyon ajánlom neki, hogy kontrolláltassa magát médiumommal, nehogy a 
világosság angyalának képében tévútra vezessen benneteket a Megtévesztő!

Médiumom hitelességét három alap biztosítja. Az egyik az, hogy elvé-
gezte a teológiát. A másik az, hogy ő nyitott, imádkozó ember. A harmadik 
pedig az,  hogy ami rajta keresztül  hangzik,  mint  HANG, az mindig össz-
hangban van evangéliumaimmal.

         Nagyon szeretlek! Örömöm vagy! Megáldalak!
******************************************************

3449.
Kérdező: AZ ÖNHIPNÓZISRÓL

1. Jól tettem azt, amit tettem?
2. Az önhipnózisról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Amit tettél, az benned békét és örömöt idézett elő. Miért kérdezed 

hát, hogy jól tetted-e azt, amit tettél. Minden olyan döntés, amely benső bé-
két idéz elő, feltétlenül jó döntés. Sohasem a döntés tartalma a fontos, hanem 
az, hogy szívedben, lelkiismeretedben, mit idéz elő! Te beszámoltál leveled-
ben arról, hogy amit tettél, az nagyszerű hatást idézett elő benned. Mit akarsz 
még ennél többet?

2. Tisztáznom kell előtted valamit.  Ha azt  érted az önhipnózis alatt, 
hogy értelmeddel jónak nem mondható dolgokat jónak beszélsz be magad-
nak, akkor az ilyen önhipnózis menekülés,  önámítás,  bódítás. Ha olyasmit 
akarsz bebeszélni magadnak, amelyet értelmeddel ugyan jónak látsz, de ér-
zelmi világod, ösztöneid, el akarnak téríteni az értelmeddel jónak látott cél-
tól, akkor az önhipnózis nagyon is JÓ szolgálatot tesz!

           Megáldalak az EGYSZERŰSÖDÉS LELKÉVEL!
*******************************************************

3450.
Kérdező: SÚLYOS BETEG VAGYOK

1. Attól tartok, hogy rákom van.
2. Nagyon hullik a hajam.
3. Allergiás vagyok és fáradékony.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A gyötrő bizonytalanság rosszabb, mint a biztos rossz.
Ha  meg  akarsz  szabadulni  gyötrő  bizonytalanságodtól,  vagyis  attól, 

hogy van rákod,  vagy nincs  rákod, akkor  vizsgáltasd meg magadat.  Ha a 
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vizsgálat eredménye negatív lesz, és te mégis e körül a gondolat körül kerin-
gesz, akkor a legjobb, ha hálát adsz ezért. Igen, mert még akkor is ez a leg-
jobb orvosság az ilyen gondolat ellen, ha pozitív lesz a vizsgálat eredménye. 
Azért ez a legjobb orvosság, mert  az,  amiről nem tehet valaki,  feltétlenül 
csak a javára válik, ha istenszerető. Te istenszerető vagy! Nincs hát mitől fél-
ned! Téged Isten a szerető szívén hord!

2. E második problémádra sem adhatok jobb tanácsot, mint az elsőre 
adtam.  Olyasmiből  csinálsz  magadnak problémát,  ami  a lényeget  tekintve 
nem probléma. Még a lelki állapotra is áll e kijelentésem: nem az a lényeg, 
hogy milyen vagy, hanem az, hogy kié vagy! E kijelentésem mennyivel in-
kább vonatkozik a testi problémákra!

Nincs ember a világon, aki ne valamilyen halálos betegség csírájával 
született volna. Nagyon természetes, hogy törekednetek kell könnyíteni ma-
gatokon annak érdekében,  hogy egyre jobb közérzettel  tudjátok tenni  azt, 
amit tennetek kell a Földön. De a Föld soha nem lesz Mennyország, és bol-
dog az, aki saját bajai, nyomorúságai helyett inkább mások vigasztalásával 
törekszik tölteni napjait.

3. A te életed sem a földi születéseddel kezdődött. Neked is adósságot 
kell törlesztened. A te karmikus sorsvonaladon megtapasztalt gubancok nem 
arra  valók,  hogy harcolj  ellenük,  hanem ezeket  tudomásul  véve  igyekezz 
megtanulni élni ezekkel a nehézségekkel. A karmikus gondoknak más orvos-
sága valójában nincs is. 

A te allergiád, amely pszichikai eredetű, s ilyen a szokatlan és nem in-
dokolt fáradékonyságod is, olyan hiúsági komplexusokból táplálkozik, ame-
lyek tudatos elfogadásuk által tudnak megfelelő önismeretre juttatni téged.

Ameddig valaki a mulandó élet mulandó problémáit nem teszi rá erre 
az örökérvényű mérlegre: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” mindaddig 
valójában nem képes helyesen kezelni ezeket. Vagyis boldogtalanná, nyugta-
lanná teszi saját magát!

Te, aki az örökkévalóság gyermeke vagy, bizony képes vagy arra, hogy 
el tudd takarni tenyereddel  a ragyogó, éltető Napot. Képes vagy arra, hogy 
margóra, fényárnyékba helyezd a lényegtelennel a lényeget, a mulandósággal 
azt, ami örök.

Hidd el,  hogy benső békéd nem attól  függ, hogy milyen vagy! A te 
benső békéd attól függ, hogy törekszel-e átélni a benned élő, a téged benső 
békével megajándékozni akaró, tehát az érted élő Isten jelenlétét. Minél job-
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ban igyekszel kicsiholni magadból hálaimákat, annál jobban fognak szűnni 
problémáid!

                  Megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!"
*******************************************************

3451.
Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!

1. Fogyatékos gyermekemet hogyan kezeljem?
2. Gyengének tudom magam életáldozatra.
3. Kérem az újjászületés és Lélekkeresztség kegyelmét!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Magadat  kell  mindig megfelelő  módon kezelned,  s  akkor mindig 

tudni fogod, hogy mit kell tenned. Magadat azáltal kezeled helyesen gyerme-
keddel kapcsolatban,  ha egyre jobban tudatosul  benned, nem annyira neki 
van szüksége reád, hanem neked van szükséged őreá! Ő teszi lehetővé szá-
modra, hogy felismerd, mennyit kell még fejlődnöd, okosság, türelem, hatá-
rozottság, megértés és egyéb szeretetmegnyilvánulás terén.

2. Azt tudod, hogy Isten mindenkinél jobban szeret téged. Ha ezt ko-
molyan elfogadod, akkor egyértelművé válik számodra az az igazság, hogy 
erődön felüli helyzetben soha nem kíván Ő tőled olyat, amit meg kellene ten-
ned.

Hidd el, te is állapotszerű vértanú vagy, de ez nem azt jelenti, hogy ál-
landóan haldokolnod kellene! Isten sokkal gondviselőbb Isten, mint ahogy 
azt ti valaha is el tudnátok gondolni.

Fölöslegesen ne fantáziálj  gyengeségedről,  mert  Én -  a te Jézusod - 
nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! Tehát az Én erőm a te erőd 
is!

3. Te már újjászülettél! Feltétlenül át fogod élni azt a Lélekkeresztsé-
get, amely által betölt téged Szentlélekkel az Én Atyám! E Lélek felken téged 
arra  a  szeretni  tanítást  vállaló  feladatra,  amelyben  Engem,  Jézust,  mint 
UTAT, vállalni fogsz tudni!

           Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3452.
Kérdező: HOGYAN TOVÁBB?

1. Köszönöm, hogy mindig velem vagy!
2. Köszönöm őrangyalomat!
3. Hogyan kell tovább fejlődnöm a szeretetben?
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HANG: "Drága Gyermekem, kedves Barátom!
1. Hidd el, hogy Én, Jézus, nemcsak veled vagyok mindig, de érted va-

gyok veled mindig. Ez azt jelenti, hogy felmerülő gondjaid az Én gondjaim 
is, és az Én erőm a te erőd is. A legfontosabb, hogy szíved békéjét meg tudd 
őrizni. Így is mondhatom, meg tudjuk őrizni! Igen, mert sokkal jobban EGY 
vagyok veled, semmint gondolnád!

Nagyon örülök annak, hogy hálás a szíved! Hálaimáid egyre csodálato-
sabban tudják csiszolni  koronádat,  amely reád vár,  és  egyre boldogítóbbá 
tudják tenni lelkedet már itt a Földön is.

2. Őrangyalodnak is öröme vagy! Soha nem lesz lény a Földön a te-
remtmények között, aki úgy tudna szeretni téged, mint ő. De az ő szeretete 
nagyon hozzá van kapcsolva a te imáidhoz!

Ne csak elalvás előtt fordulj hozzá, hanem reggel is kérd áldásomat őr-
angyalodon keresztül.

3. A SZERETET olyan élet, amelynek alapja a másikra figyelés! Ha fi-
gyelni, hallgatni tudsz azokra, akikről tudod, hogy jót akarnak neked, akkor 
ez a viselkedésed, magatartásod olyan, mint a virágnak a napsugár. Ettől szé-
pül, ettől illatozik, ettől nő fölfelé!

A te szeretetben kibontakozó életed is ilyen. A figyelem és a fegyelem! 
Ezek teremtik meg számodra az Én, a te Jézusod boldogító jelenlétét!

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

3453.
Kérdező: TÁRS UTÁN VÁGYOM!

1. Hogyan tovább?
2. Miért nincs társam?
3. Hogyan fejlődünk halálunk után tovább?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha Én, Jézus, konkrét választ tudnék adni kérdésedre, akkor te nem 

lennél felelősséget vállalni tudó felnőtt ember. Én, Jézus, neked is csak elve-
ket  tudok adni,  de  e  mondatban  a  „csak”  nem kicsinyítést  jelent,  hanem 
olyan korlátot Részemre, amely a te nagyságodat jelenti.

Megcéloznod mindenképpen azt kell, hogy napra lebontva vállald teen-
dőidet.  Este csak az tud benső békével nyugovóra térni, aki visszatekintve 
elmúlt napjára, elmondhatja: „Uram, ma ennyi tellett tőlem!”

Számodra  is  hallatlanul  fontos  a fegyelem és a  figyelem!  Ezek kell 
hogy éltessenek téged is! A naponkénti figyelem eléd tudja hozni a hogyan 
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továbbra szükséges választ, ha fegyelemmel párosul e figyelmed. A Rám fi-
gyelés befelé, a másokra figyelés kifelé hozzák létre azt a feladat-anyagot, 
amelyet a befelé, tehát a Rám figyelésből kapott bölcsesség helyesen tud ke-
zelni.

2. Kétségtelen, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Kétségtelen, 
hogy nyitottnak kell lenned, tehát olyan várakozó álláspontot kell lelkileg el-
foglalnod, hogy képes légy megfelelő időben megfelelő döntést hozni. De is-
mét csak elveket kell mondanom.

Egyedül lenni valóban nagyon nehéz. Ennél már csak az nehezebb, ha 
valaki nincs egyedül. Ezért szokták a legszigorúbb szerzetesrendnek nevezni 
a házasságot. Ezt igazolja az, hogy egy kezeden meg tudod számolni ismerő-
seid körében azokat, akik boldogságuk lényeges elemének tartják társukat. 
Ez tény!

3.  Megértem, hogy szeretnél kapcsolatba kerülni  elhunyt barátoddal. 
Ha erre engedélyt kap, akkor álmodban jelentkezni fog nálad.

Ami pedig a halál utáni életben a fejlődést illeti, hát az pontosan olyan, 
mint a halálon inneni! A szeretés és ismerés egymást erősítése, kibontása itt 
is, ott is a lelki fejlődés útja.

Csak az képes a halál után látni Istent, akiben szeretet élt. E látás növe-
li a látóban a szeretést, és ez növeli benne a tisztább, nagyobb látást. Ez szin-
tén táplálja a szeretetben való növekedést, s ez még csodálatosabb látásra jut-
tatja az illetőt. Ennek a fejlődésnek soha nem lesz vége! Már egyik aposto-
lom is szinte megszédült e gondolattól (1János 3;2)!

           Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3454.
Kérdező: ISTENRŐL

Ki az Isten? 
HANG: "Kedves Barátom!

Isten az a TÖKÉLETES ÖRÖKKÉVALÓ, aki térben és időben, emberi 
keretben megjelent Általam, Velem és Bennem, Jézusban. Ha Velem foglal-
kozol, Vele foglalkozol. Amennyiben Engem megismersz, annyiban ismered 
meg az Istent. Aki Engem lát, hall, megtapasztal, aki Bennem hisz, remél, az 
az Istent látja, hallja, tapasztalja meg, az Istenben hisz és remél.

Higgyétek már el, hogy Én, Jézus, EGYLÉNYEGŰ vagyok az Atyával 
a Szentlélek által! És azért jöttem közétek, hogy Általam, Velem és Bennem 
bennetek éljen Isten tovább - emberi keretben - az idők végéig (János 14;23)!
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Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

3455.
Kérdező: FÁJ A MÚLT

1. Meg van-e elégedve velem Jézus?
2. Bűntudatban szenvedek egy gyermek nem vállalása miatt.
3. Vállalhatok-e még gyermeket?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel erkölcsi  életed hullámzó, ezért nem mondhatok egyértelmű 

választ az első kérdésedre. Van, amikor meg vagyok elégedve veled, és van, 
amikor nem vagyok megelégedve veled. A reggeli és az esti imáid a legalkal-
masabb keretek arra, amelyekben közvetlenül tudatni tudom veled azt, hogy 
milyennek látom kettőnk kapcsolatát.

2. A test és a lélek kapcsolata az emberben annyira szoros, hogy min-
den olyan tudatos roncsolás, amely a testen történik, fájdalmas sebet üt a lel-
ken is. Mivel azt, ami megtörtént, nem lehet meg nem történtté tenni, ezért 
nem elég egy tudatos testi roncsolás után egyszerűen csak bűnbánatot tartani, 
s már rendben is van minden.

A következő szempontokra hívom fel figyelmedet.
a.) Mindenki csak önmagáért felel. Tehát, ha egy gyermek nem szület-

het meg, mert nem fogadják el őt, az a gyermek számára a lényeget tekintve 
nem jelent semmit! Sok gyermek, anélkül hogy szülei tehetnének róla, meg-
születése után hamarosan meghal. Miért? Azért, mert nem önmaga, hanem 
szülei  miatt  vállalta a megszületést!  A szülőknek volt  szüksége egy olyan 
megtapasztalásra, amelyet gyermekük korai halála által élhettek át. A gyer-
mek ezt már születése előtt előre látta, tehát nem azért született, hogy hosszú 
földi élete legyen, hanem azért, hogy szüleinek alkalmat adjon az ő karmájuk 
oldására.

b.) Így van ez részben a tudatosan visszautasított gyermek esetében is. 
Azért részben, mert ebben az esetben nemcsak a gyermek halála miatt szen-
vednek a szülők, hanem helytelen cselekedetük miatt is, és az ilyen fájdalom 
nagyon alázatossá tudja formálni azokat, akik emiatt szenvednek. Az alázat-
ról pedig tudnod kell, hogy feltétlen feltétele az üdvösségnek. Csak azt érhet 
felmagasztalás, aki alázatossá vált!

c.) Csak irgalmas Isten létezik! Nem vagy feljogosítva arra sem, hogy 
magad fölött ítéletet mondj! Júdás, ha ezt tudomásul vette volna, nem lett 
volna öngyilkos! Péter tudomásul vette ezt, s bár háromszor is megtagadott 
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Engem, Jézust, most mégis szent Péternek nevezitek őt, és joggal nevezitek 
így! Viszolyognék leírni, de te elolvashatod, mit mond a Bibliában a Lélek 
arról, aki nem akarja, nem tudja átlépni előző botlásait (Példabeszédek köny-
ve 26;11).

3. Neked azt kell vállalnod, hogy Isten szándéka szerint élj éjjel-nap-
pal. A többi nem a te dolgod. Ismétlem: Csak önmagadért felelsz! Sem csele-
kedettel, sem mulasztással ne akarj vétkezni! Nincs olyan, hogy utólag nem 
tudod megtenni azt,  amit  utólag kell megtenned, ha gyermeket vállalsz. A 
holnap mindig gondoskodik magáról (Máté 6;34)! Ha világos előtted, hogy 
csak önmagadért felelsz, akkor azt is természetesnek fogod tartani, hogy ezt 
más is (gyermek, unoka) el kell hogy mondja önmagáról.

                    Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3456.
Kérdező: ELŐZŐ ÉLETEMRŐL

1. Mi a véleménye rólam Jézusnak?
2. Miben kell megváltoznom?
3. Szabad tudnom előző életem hibáiról?

HANG: "Drága Gyermekem, kedves kis Barátom!
1. Az a véleményem rólad, ami a te véleményed magadról. Igen, mert 

lelkiismereteden keresztül mindig a Szentlélek szólal meg, és ha figyeled lel-
kiismereted hangját, akkor pontosan tudni fogod, hogy milyennek látlak.

Ha jó szándék van benned, akkor lelkiismereted egyre tisztábban tudja 
közölni veled az Én, a te Jézusod, a Szentlélek hangját, s így nemcsak te, de 
környezeted is egyre jobban meg fogja tapasztalni általad az Én, a te Jézusod 
szeretetét.

2. Mivel fejlődő lény vagy, ezért több-kevésbé minden téren vállalnod 
kell a változást. Amit jónak látsz, azt éld meg, tedd még jobbá. Amit helyte-
lennek ítélsz, azt igyekezz megszüntetni magadban. Nem vagy értelem nél-
küli bábú, ezért Én, Jézus, csak segíteni tudlak, de helyetted nem formálha-
tom az életedet! 

Bizony nagyon  fontos  a  rendszeres  lelkiismeretvizsgálat  mellett  az, 
hogy egyre jobban megismerj Engem, Jézust, akihez neked kell odaigazíta-
nod lelkiismereted mikrofonját.

3. Nemcsak szabad, de kell is tudnod, hogy mit kell javítanod maga-
don! Mert azt, amit javítanod kell, azért kell javítanod, mivel valamikor el-
rontottad. Pontosan azért születtél  a Földre, hogy előző életed hibáit  felis-
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merve,  ezeknek  ellentmondva  eljuss  arra  az  újjászületésre,  amely  nélkül 
nincs üdvösség (János 3;3)!

Aki sokszor volt kicsapongó, annak keményen kell fognia a gyeplőt a 
test rendetlen kívánságai megzabolázására. Aki nagyon szerette magát muto-
gatni,  aki  szívesen  szólta  le,  gyalázta  embertársait,  annak a  hiúság  elleni 
harcban kell  adósságait  törleszteni.  Aki  törtető  volt,  s  mindig mások fölé 
akart kerülni, annak a gőg ördögével, a kevélységgel kell megküzdenie, hogy 
megfelelő alázatra, önismeretre és egyre tisztább, helyesebb Isten-ismeretre 
jusson.

Akkor mondhatod magadról, hogy újjászületett ember vagy, ha mások 
is észreveszik rajtad azt, hogy te valóban elfogadtál Engem, Jézust, Uradnak, 
Megszabadítódnak, s valóban vállaltad azt a gondolkodás-átalakítást, amely 
nélkül életátalakítás nem létezhet (Márk 1;15)!

              Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3457.
Kérdező: HOGYAN LÁSSAK?

1. Inkább a szívemmel lássak, mint az eszemmel?
2. Milyen lépéstől tartom vissza magam?
3. Kérem áldásod egy most kezdődő kapcsolatra.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem jó szembeállítani a szívet az értelemmel! Én, Jézus, igaz, hogy 

szívemre  hivatkoztam,  amikor  kértelek  benneteket,  hogy jöjjetek  Hozzám 
mindnyájan (Máté 11;28-29), de tanulni hívtalak benneteket, s már nyilvános 
működésem kezdetén  gondolkodás-átalakítást  kértem tőletek  (Márk 1;15). 
Azt pedig nem kell külön magyaráznom, hogy gondolkodást átalakítani csak 
értelmi munkával, tehát értelmesen gondolkodva lehet.

Inkább így mondanám! Itassátok át az általatok értelemmel jónak ítélt 
meglátásotokat szeretettel, tehát szívetekkel, és az az érzelmi töltés, amely-
nek központja a szív, hordozzon mindig értelemmel is helyeselt igazságot!

2. Kificamodott bokád kétségtelen arra szólít fel, hogy vizsgáld felül 
lépéseidet,  de itt,  nálad, nem valami konkrét lépés meg nem tételéről van 
szó,  hanem olyan önvizsgálatról,  amelynek természetes következménye az 
egészségesebb, helyesebb önismeret, istenismeret, s az ezzel együtt járó to-
vább haladás azon az ÚTON, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat. 
(A nem ártás, megbocsátás, segítés, s az ezeket átjáró másra figyelés). Ennek 
a haladásnak vállalása egyben a lelked fejlődését is magában hordja.
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3. Örömmel adom áldásom rátok! Mint tudod, minden rossz egy elron-
tott jó. Amíg egy kapcsolatban nem kell az elrontással foglalkozni, addig an-
nak a kapcsolatnak a Szentlélek a hordozója.

                 Megáldalak tehát benneteket a 
SZENTLÉLEK FÉNYÉVEL, MELEGÉVEL, EREJÉVEL!"

******************************************************
3458.
Kérdező: IGAZAT ÍR EGY ÚJSÁG  SÜKÖSDRŐL?

1. Egy „Golgota” című újságnak e mondatára szeretnék választ kapni:
    „Pár hónapotok van arra, hogy felismerjétek önmagatokat.”
2. Sükösdön miért nem ismerik a HANG-könyveket?
3. Milyen gyógyítók a lélekgyógyászok?

HANG: "Kedves Barátom!
1. E kérdésedre attól kellene választ kérned, aki az említett mondatot 

írta.
2. Sükösdön Én, Jézus, szenvedek médiumomban. De ő, bármennyire 

is szeretetre méltó és mindent vállaló, tanításában jobban figyel azokra, akik 
őt ott irányítják, mint az evangéliumaimra. Ő nem is ér rá arra, hogy annyira 
behatóan  foglalkozzék  tanításommal,  mint  a  HANG-médiumom.  Bizony 
okosan tenné, ha mondanivalóját kontrolláltatná a HANG-médiumommal.

Az Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó. Általában min-
dig minden médium ki van téve annak a kísértésnek, hogy ne csupán a szere-
pét élje elétek, de valami mást is. Így volt ez Pál apostolnál is, és így van a 
sükösdi médiumomnál is.

3. E harmadik kérdésedre az előbb negatív kritikával illetett Pál mon-
dására hívom fel figyelmedet: Mindent vizsgáljatok meg (1Tessz 5;21)! Csak 
azt fogadjátok el, ami valamiképpen összhangban van az Én evangéliumaim-
ban föllelhető igazságokkal.

Velem  foglalkozni  úgy,  hogy  az  Általam  kívánt  gondolkodás-áta-
lakítást fel tudjátok vállalni, elsősorban nem imádságban, nem is áldozatvál-
lalásokban, hanem a Bibliában található evangéliumok alapján, tanulás által 
lehet. A Biblia minden részét ezekhez kell mérnie annak, aki hiteles képet 
akar kapni Rólam, Jézusról! Bizony igaz, hogy jó lelkivezetésre gyakran al-
kalmasabb egy hittudós, mint egy szent!

Korotok Mária-jelenései és egyéb kinyilatkoztatások mind-mind csak 
annyiban hitelesek, amennyiben evangéliumaimmal alátámaszthatók! Ez áll 
– természetesen - a HANG-könyvekre is!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3459.
Kérdező: SZENVEDEK A ROSSZ SZELLEMEKTŐL!

1. Hogyan tudnám félelmem legyőzni?
2. Szenvedem az ördög támadásait.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Aggályoskodásra  hajló  természeted  mögött  két  olyan  forrás  van, 

amelyek mindegyike akadálya a benned lévő szeretet kibontakozásának. Az 
egyik forrás az, hogy nem hiszel eléggé Isten irgalmában. A másik az, hogy 
még mindig abban bízol, hogy többre vagy képes önerődből, mint amit meg-
teszel, tehát hiúsági komplexusok gyötörnek.

A szeretetnek nem a gyűlölet az ellentéte, hanem a félelem. A szeretet 
olyan jelenlétem bennetek, amely jelenlét kibontakozása attól a bizalomtól 
függ, amely bizalom nem abban áll, hogy gondjaitokat Rám bízzátok, hanem 
abban, hogy magatokat bízzátok Rám gondjaitokkal együtt.

Neked már meg kell értened, hogy nem kész téglákat adok lelked építé-
séhez,  hanem anyagot,  erőt  és  képességet.  Kapsz  Tőlem,  a  te  Jézusodtól 
anyagot, gondolatokat és erőt, hogy a Lelkemtől kapott képességeiddel egyre 
szebbé formáld benső magadat az Én, a te Jézusod örömére.

Az a félelem, amelyet értelmetlennek élsz meg, s mégis elvonja értel-
medet, azért árnyékolja le benned a szeretet fényét, mert többet foglalkozol 
magaddal, mint mással, másokkal, tehát olyan feladatokkal, amelyek előtted 
állnak. Tedd meg azt, amit meg kell tenned! Erre mindig képes vagy!

Nem érdekes a félelmed akkor, ha este elmondhatod Nekem: „Uram, 
ma ennyi tellett tőlem!”

S itt jön be a második forrás. El kell fogadnod, hogy annyi tellett tőled, 
amennyi. El kell fogadnod, hogy Én, Jézus, igenis a szándékod szerint fogad-
lak el, és nem tetteid szerint. Hidd el, lélektani képtelenség mindig jó szán-
dékkal soha sem eleget tenni! Hidd el, nem igaz az, hogy nem elég a jó szán-
dék! Csak a sátán világa duruzsolja fületekbe, hogy ne legyetek megelégedve 
jó szándékotokkal. Ne, mert ha megelégedtek, akkor bennetek megjelenik az 
az égi béke a Földön, amely az Általam, Jézus által, elgondolt alkalmazkodá-
sotok művészete, s szebb lesz nemcsak bennetek, de körülöttetek is az élet!

2. A földi halál után meglehetősen élesen elhatárolódik egymástól az a 
három terület, amelyet Mennyországnak, tisztítóhelynek és pokolnak nevez-
tek. A Földön e három egymásba gyúrtan tapasztalható. Nincsenek élesen el-
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határolva egymástól. Amint átjárnak benneteket a rádió hullámai, úgy átjár 
benneteket a szellemvilág, mint erkölcsi létrend, valamennyi dimenziója.

Még Engem, Jézust, is csak egy időre hagyott el a Sátán (Lukács 4;13)! 
Örülök, hogy jó szándékodhoz semmi kétség nem fér!

             Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

3460.
Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL, KÁROMKODÁSRÓL

1. A Lélekkeresztség megérezhető?
2. Unokám iskoláztatását segítem. Helyesen teszem?
3. Egy káromkodós hölgyhöz járok dolgozni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelynek lényegéhez tar-

tozik az, hogy érzelemmel átitatott megtapasztalás!
Amint a szerelem érzése sem fejezhető ki szavakkal, úgy a Lélekke-

resztségben átélt istenélmény sem. Ahány ember, annyiféle. De mind meg-
egyezik abban, hogy Isten szeretetét tapasztalati, tehát érzelmi szinten is átél-
ték.

A Lélekkeresztségben bizonyos emberi tulajdonságok kitisztulnak, föl-
erősödnek (lélekbe látás, jövőbe látás, tanítás, gyógyítás, stb.) mások javára. 
E kitisztult, felerősödött tulajdonságokat nevezitek karizmáknak.

A Lélekkeresztségnek tehát elsődleges célja az, hogy a nem személyvá-
logató, de szerepeket kiosztó Isten megfelelő feladatra keni fel az illetőt a 
Szentlélek által. Nekem – Jézusnak – is, mint embernek, részesülnöm kellett 
ebben (Lukács 4;18-19)!  

2. Erődön fölüli munkát csak akkor szabad vállalnod, ha még nem ju-
tottál el arra a lelki érettségre, amelyben egyértelművé válik előtted, hogy Is-
tenért kell áldozattá válnod, és nem földi célokat maga előtt görgető gyerme-
kért, unokáért, mulandó értékekért.

Szíved békéjénél nagyobb érték számodra nem létezhet! Te csak önma-
gadért felelsz,  mint ahogy unokád, leányod is önmagáért felel.  Senki nem 
lesz boldog attól,  hogy más  beleszakad a munkába csak azért,  hogy neki 
könnyebbek legyenek a külső körülményei!

Bizony a vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék! Benső szabad-
ságra csak az tud eljutni, aki ezt is le tudja oldani magáról.

3. A káromkodós hölggyel kapcsolatban, aki megkérdezte tőled, hogy 
hol volt az Isten, amikor ő a koncentrációs táborban volt, azt kellett volna 
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mondanod, hogy a koncentrációs táborban volt. Isten feltétlenül ott van min-
denütt, ahol valakit bántanak (Máté 25;35-36 és 42-43)! Aki nem vigyáz a 
benne élő Istenre, arra nem tud vigyázni Isten, sem a koncentrációs táborban, 
sem másutt. Abban csak szenvedni tud Isten úgy, mint a káromkodó hölgy-
ben is.

De azért ne bántsd őt! Nem az igaz Istent szidja ő, hanem azt a torz is-
tenképet, amely valójában nincs is! Bár nagyon bután, de így tudja levezetni 
benső feszültségeit.  Legtöbb káromkodós ember nem gonosz, hanem buta, 
tehetetlen, neveletlen, szellemileg, lelkileg, testileg terhelt. Mit lehet az ilyen 
embertől várni? Szeresd őt, és amikor káromkodik, olyankor mondj el egy 
dicsőítő fohászt. Így az ő káromkodása, amely tulajdonképpen egy nem léte-
ző Isten ellen irányul, felhívja figyelmedet arra, hogy a valós, létező Istent di-
csőítsd.

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

3461.
Kérdező: JÁRJAK SZENTMISÉRE?

1. Menjek vagy ne menjek naponta szentmisére?
2. Szeretném Jézust tanítani!
3. Mit kell tennem gyermekeimért, rokonságomért?

HANG: "Drága Gyermekem!
Már évek óta csak három kérdésre válaszolok nektek. Ezt azért teszem, 

mert nagyon szeretlek benneteket, és azt kívánom, hogy igyekezzetek megis-
merni az eddig Általam megválaszolt immár 3461 levélre adott gondolatai-
mat, elirányításomat. Nemcsak azért teszem ezt, mert értelmetlennek tartom 
állandóan ismételni Magam, hanem azért, hogy tevékeny szellemi munkára, 
gondolkodásotok átalakítására ösztönözzelek benneteket.

Messze túl vagyok már a tízezredik válaszon, és ti nem elégedhettek 
meg azzal, hogy csupán a saját problémáitok megoldására kapjatok megol-
dást! Nektek meg kell tanulnotok másokon is segíteni tudni azáltal, hogy az 
Általam, a te Jézusod által átvilágított kérdések ismeretében tudjátok megél-
ni a szeretni tanítás nem kis feladatát.

1. Ha férjeddel összhangban jársz naponta szentmisére, akkor senki a 
világon ennek nem mondhat ellent. Ha lelki atyád helyteleníti ezt a döntése-
det, akkor ezt csak azért helytelenítheti, mert olyan információk jutottak el 
hozzá,  amelyek  téged  kötelességmulasztással  vádolnak.  Az  természetes, 
hogy semmiféle szertartáshoz nem menekülhetsz  a kötelességed teljesítése 
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elől. De egy családban, ha a szülők megegyeznek olyasmiben, ami nem bűn, 
akkor még a pápának sincs joga ennek ellent mondani!

2. Az tanít Engem, Jézust, aki nem választja el tanításomat a szemé-
lyemtől. Az nem választja el tanításomat a személyemtől, aki az ellenség-
szeretést és a mindent odaadást nem az egyházi tanoktól teszi függővé. Tehát 
az „inkább szeressétek ellenségeiteket” (Lukács 6;35) és a mindenről való 
elvi lemondás, mint feltétlen feltételt vállalás hirdetése (Lukács 14;26-33), 
nem maradhat hangsúlyárnyékban ott, ahol Engem, Jézust, akar tanítani vala-
ki! 

Valami félelmetes dolog az, hogy az előbb említett két lukácsi szöve-
get annyira kimagyaráztátok az elmúlt kétezer év alatt, hogy ma már ezeknek 
szinte semmi erkölcsi hatóereje nincs.

3. Mindent magadért kell tenned! Csak magadért felelsz, amint környe-
zeted minden tagja is csak önmagáért felel. Érted sem felel senki! Senki nem 
hivatkozhat másokra a FÉNNYEL való nagy találkozáskor! A helyes önsze-
retet  ellentéte  az önzésnek! Az önszeretet  CSÚCSÉRTÉK! Mindent meg-
előz! Ez főparancs (Máté 22;39)! De erről beszél Máté 16;26 része is!

Nem te,  de az  Isten sem tud senkit  Istennek tetszővé tenni.  Bizony 
igaz: mindenki önmagáért felel, függetlenül attól, hogy mások hogyan visel-
kedtek vele szemben, hogyan viszonyultak hozzá!

Megáldalak annak a felismerésnek a lehetőségével, hogy számodra a 
legfontosabb a saját szíved békéje! FOGADD ÁLDÁSOMAT!"

******************************************************
3462.
Kérdező: KARJAIMBAN HALT MEG GYERMEKEM! MIÉRT?

Egy édesanya: harmincnyolc éves fiam a karjaimban halt meg.
HANG: "Drága Gyermekem!

Fiad olyan csodálatos világban van, amely minden képzeletét felülmúl-
ja! Te, aki szereted őt, örülj annak, hogy nemcsak véget értek szenvedései, de 
emberi szavakkal kimondhatatlan öröm és boldogság járja őt át, és nagyon 
reméli, hogy az ő boldog örömét hamarosan veled is megoszthatja!

Hidd el, Isten valóban JÓ! Fiad ezt már nem hiszi, hanem tapasztalja. 
Neked hinned kell ezt, mert szíved békéjét csak akkor láthatod meg önma-
gadban, ha hiszel Isten jóságában.

Arra a kérdésedre, hogy miért kellett fiadnak annyit szenvednie, most 
nem akarom részletezni, mert ez számodra nem lenne orvosság. De tudnod 
kell, hogy gyermekednek is voltak előző életei, és ő most már azért nagyon 
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boldog, hogy rád várva, rád számítva nem kell többé megszületnie a Földön. 
Ő minden adósságát letörlesztette! Bár mindannyitokról elmondhatnám ezt!

Bízzál, bízzál és újra mondom, bízzál! Istent nagylelkűségben nem le-
het felülmúlni! Én, Jézus, azért is jöttem közétek, hogy ezt megértessem ve-
letek!

Megáldalak az ÉLŐ HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3463.
Kérdező: URAM! ADD, HOGY LÁSSAK!

1. Tisztánlátó szeretnék lenni!
2. Mit tartasz fontosnak számomra?

HANG: "Drága Gyermekem!
Nagyon örülök kérdésednek. Nem látó, hanem tisztán látó akarsz lenni.
Ennek két feltétele van részedről, amelyet egy szóban foglalhatok ösz-

sze: ALÁZAT. 
Tisztán látni nem az alázatoskodó, hanem a valóban alázatos lélek ké-

pes.  Az,  aki  a  meglátott  jóért  minden  gyalázatot,  megaláztatást  vállal,  s 
ugyanakkor nyitott a jobb irányában. Tehát nem tartja magát csalhatatlannak, 
de nyitottsága nem vezetheti őt elvfeladásba. Vagyis, csak akkor változtat né-
zetén, ha Rám, Jézusra, hivatkozva mondanak neki jobbat, mint amit pilla-
natnyilag jónak lát!

Tudnod  kell,  hogy szellemi  munka  és  nyitottság  nélkül  nincs  lelki, 
szellemi előrehaladás sem! Értetek és veletek mindent, de nélkületek sem-
mit! Ezt az elvet megváltozhatatlannak tartom! Senkinek nem töltök tölcsér-
rel a fejébe csodálatos tanítást, és senkit nem áldok meg olyan tisztánlátással, 
amely kikerülhetővé tenné részéről azt a szellemi munkát, amely gondolko-
dásának átalakításához szükséges. Sajnos ezt legtöbben nem hiszik el, s így 
bedőlnek olyan tanításoknak, amelyekért szellemileg nem dolgoztak meg.  

Hiába mondom gyakran, hogy értelmes ember értelmetlen dolgot soká-
ig vállalni nem tud. Nem hiszitek el, hogy nem kívánok olyan hitet az erkölcs 
területén, amelyet értelemmel alá ne lehetni támasztani. A jelenlegi pápa ép-
pen most ad ki egy olyan enciklikát, amelyben arról tesz tanúságot, hogy az 
értelmet  és  a  hitet  nem szabad  szembeállítani  egymással!  Ez  az  erkölcsi 
rendre is, sőt erre vonatkozik a legjobban. Ezt el kell fogadnotok, ha erköl-
csileg értelmesen tisztulni akartok! Márpedig kell hogy akarjatok, ha jó szán-
dék van bennetek!
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Tisztánlátásodnak  tehát  feltétlen  feltétele  az,  hogy  vállalj  szellemi 
munkát (tanulást!) gondolkodásod átalakítása érdekében.

Nagyon fontos, hogy ne látni  akarj, hanem tisztán látni! Látást az ör-
dög is tud adni. Tisztánlátást csak Én, Jézus, tudok adni annak, aki a legter-
mészetesebb eszközöket, tehát értelmének használatát felvállalja ennek a cél-
nak az érdekében.

Az evangéliumok komoly tanulmányozását, boncolgatását, imában át-
elmélkedését addig kell folytatnod, amíg értelmet megnyugtató választ nem 
kaptál kételyeidre! Ha ezt vállalod, akkor bizton remélheted, hogy megkapod 
Tőlem, Jézustól, a tisztánlátás adományát Szentlelkem által!

2. Azt tartom fontosnak, hogy legyen komoly reggeli imád. A válasz-
tott nép csak akkor szedhetett mannát életének fenntartásához, ha még nap-
felkelte előtt felkelt, és szedett belőle. A reggeli ima az a lehetőség, amelyet 
ha komolyan veszel, akkor égi, szellemi, lelki mannában tudlak részesíteni 
téged!

             Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3464.
Kérdező: FÉRJEM MÁR ALIG KIBÍRHATÓ!

Iszákos férjem már alig kibírható. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

E földi élet poklában gyakran úgy érzed, hogy az a külső nyomás, ame-
lyet iszákos férjed jelent számodra, már-már összeroppant. Ilyen esetben na-
gyon nehéz, sőt, üres szavaknak tűnik hivatkozni arra, hogy „nagyobb az, aki 
bennetek van, mint aki a világban van” (1János 4;4). Pedig csak ennek ko-
moly átélése tud megnyitni olyan erőforrásokat benned, amelyek képesek a 
leglehetetlenebb helyzetben is  biztosítani  számodra azt  a szívbékét,  amely 
érezteti veled nemcsak azt, hogy jelen vagyok benned, hanem azt is, hogy ér-
ted vagyok jelen benned!

A te életedet is „boldog” életnek álmodta meg a Teremtő! Ennek lehe-
tőségét Ő feltétlenül biztosította eddig is, és biztosítani fogja a jövőben is 
számodra. Ha ezt te most nem így látod, annak egészen biztosan nem az az 
oka, hogy a jó Isten rossz Isten, hanem az, hogy életed, életeid eddigi dönté-
sei olyanná formálták sorsodat, amilyennek most éled meg. Mit jelent ez egy-
szerű szavakkal kifejezve? A következőt:
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1. Te is adósságtörlesztés okán jöttél a Földre. Neked sem ez az utolsó 
földi születésed az első. Az Isten, aki a végtelen Szeretet, számodra sem a te 
akaratod ellenére tette lehetővé jelen sorsodat!

Amikor férjhez mentél, nyilván nem tudtad, mi vár rád. Ne okold hát 
magadat emiatt. Meg kell erősödnöd abban, hogy jelen sorsod számodra nem 
lehet hátrány! Meg kell erősödnöd abban, hogy valóban nagyobb az Én, a te 
Jézusod építő, buzdító,  vigasztaló jelenléte benned, mint a férjedből áradó 
romboló, kétségbeejtő, elkeserítő erők hatása feléd.

Ezt  lélekben csak akkor tudod feldolgozni,  ha értelmileg is  belátod, 
hogy nem kell  magadra sem haragudnod eddigi helytelen döntéseidért,  de 
vállalnod kell az ezekkel járó következményeket. 

Jelen életed e kikerülhetetlen „következményekkel” való találkozás. S 
meg kellene tanulnod hálát adni nemcsak az eddig kapott jókért, de azokért a 
szenvedésekért is, amelyek kezdenek megtanítani téged arra, hogy boldogsá-
god nem a rajtad kívül élő férjedtől, nem a vele való kapcsolatodtól, hanem a 
benned élő Istentől, a Vele való élő kapcsolatodtól függ! E kapcsolat hitben 
történő elfogadása mindig rendelkezésedre áll! 

2. Az a rövid kis idő, amit itt a Földön el kell töltenetek, pontosan arra 
való,  hogy  megkérdezzétek  magatoktól:  „mi  ez  az  örökkévalósághoz 
képest?” Ez nem menekülés a jelen problémáinak felvállalása elől,  hanem 
ennek ellenkezője! 

A berúgott ember menekül. Az örökkévalóságban gondolkodó ember 
szembesül. A menekülő bódul. A szembesülő rálépett a benső békét, tehát a 
földi életben elérhető legnagyobb boldogságot jelentő út isteni valóságára.

             Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3465.
Kérdező: EGY RÓLAD SZÓLÓ KÖNYV  PROBLÉMA SZÁMOMRA!

1. Egy könyv sugalmazójáról kérdezem a HANG-ot.
2. Egy fénysávot láttam. Mit jelent ez számomra?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az említett könyvvel kapcsolatban osztom veled véleményedet. De 

azért nem kell oly „feketén” látni a dolgokat! Ezekben az „utolsó” időkben, 
amikor túlontúl sok sugallat érkezik hozzátok - a szellemvilágot tagadók el-
lentételezéseképpen -, nem annyira a szellemek rosszhiszeműsége, hanem in-
kább a sugallatokat kapók szellemi rendezetlensége folytán kaptok téves in-
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formációkat. Bár ehhez hozzátartozik a szellemek egyre nagyobb szabadság-
köre irányotokban. Nem kell ezen meglepődnöd! 

Én, Jézus, mindent elmondtam nektek, ami egyáltalán boldogságotokat 
illetően elmondható volt. Akár kifejtésben, akár magjában, de valóban a tel-
jeset  megkaptátok,  s  felismerhetitek  az  evangéliumaim  és  józan  eszetek 
használata révén, ha nevemben rendszeresen összejöttök problémáitok kitisz-
tázására. 

Éppen ezért, mert minden a birtokotokban van, a szellemvilág sok „la-
kójának” szabadságában áll már olyan információkat is eljuttatni hozzátok, 
amelyek nem árthatnak nektek akkor sem, ha nem azonosak, sőt, ellentétesek 
az Én, a te Jézusod tanításával. 

Téved az, aki azt hiszi, hogy a szellemvilágban mindenki kristálytisz-
tán lát! A ti szellemi fejlődésetek arányában kapnak a szellemvilág lakói egy-
re nagyobb szabadságot arra, hogy kommunikálni tudjanak veletek. E lehető-
ségük részben felfokozódott,  részben korlátozódott  azóta,  hogy Én, Jézus, 
megjelentem a Földön. S minél nagyobb lehetőségetek van Engem, Jézust, 
egyre tisztábban és egyértelműbben felismerni,  annál nagyobb lehetőségük 
van a szellemi lényeknek kommunikálni veletek. 

A szellemi lények hatására csak azok távolodnak el Tőlem, s azok ke-
rülhetnek tévutakra, akik nem Engem, Jézust, fogadnak el ÚT-nak! Vagyis 
akik elsősorban nem arra vállalkoznak, hogy az Általam meghirdetett „új pa-
rancs” megvalósításán fáradozzanak. Nem arra vállalkoznak, hogy a másikra 
figyelésből kiindulva a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást és 
a szolgáló szeretet megvalósítását tűzzék zászlójukra.

A természetes szellemi fejlődésetek folytán ma már nagyobb bizton-
sággal kezelhetitek tanításomat és a különböző szellemi sugallatokat,  mint 
ezt előbb tehettétek volna. Elérkeztetek arra a fejlődési fokra, amelyen már a 
vak engedelmeskedtetést méltatlannak tartjátok önmagatokhoz. 

Vannak  azonban  a  Földnek  olyan  részei,  amelyekről  ez  még  nem 
mondható el. E helyeken az emberi tekintély, Istenre hivatkozva, nem fék, 
hanem áldás is lehet. Attól függően, hogy az ottani vallási vezetők gonoszak 
vagy tudatlanok. Ha gonoszak, akkor fék. Ha tévedésben vannak, akkor tud-
nak segítséget nyújtani azoknak, akik fejlődni akarnak e téren is.

2. Az általad látott tölcsérszerű fénynyaláb és amit ebben láttál, el akar-
ja mélyíteni benned azt a gondolatot, hogy az, aki Engem, Jézust, befogad 
életébe, az missziót, küldetést vállalt fel! Adj hátát ezért!

Megáldalak az OKOSSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!"

3609.



******************************************************
3466.
Kérdező: TANÁCSTALAN VAGYOK

1. Férjemnek valóban skizofréniája van?
2. Vállalhatunk-e közös gyermeket?
3. Mit tegyek, hogy rajta maradjak az ÚT-on?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Többé-kevésbé mindenkiben „megosztott”  én próbálja kifejteni ha-

tását. Ennek van egy szintje, amikor olyan szellemi erők vehetik kezükbe az 
irányítást, amely szellemi erők az általatok skizofréniának nevezett tudatha-
sadást idézik elő. Nagy szerepet játszanak ebben a magatokkal hozott karmi-
kus görcsök milyenségei.

Túlságosan leegyszerűsíteném a dolgot, ha kijelenteném, hogy férjed 
skizofrén. Akit ebbe a skatulyába helyeztek, arról azt mondjátok, hogy be-
számíthatatlan. Tehát erkölcsileg nem felel önmagáért. Korántsem így áll a 
dolog! Igaz, hogy senkiről nem tudjátok patikamérlegszerűen megállapítani, 
hogy ki mennyire beszámítható, de ez nem jelenti azt, hogy Előttem, Jézus 
előtt, sem mérhető fel a felelőssége.

Azért nem mondok sem igen-t, sem nem-et e kérdésedre, mert mindkét 
válaszom helytelen következtetéseket indítana el benned.

A te számodra a lényeget tekintve nem az a fontos, hogy ő milyen, ha-
nem az, hogy te milyen vagy hozzá. Neked magadnak kell rendre felmérned 
magadban azt a szeretet-megnyilvánulásodat, amely a te szíved békéjét van 
hivatva biztosítani. Te is csak önmagadért felelsz. Férjed, bármilyen állapot-
ban is van, nem tudja kikerülni azt, hogy lelke mélyén ne neki kelljen dönte-
nie arról, hogy hogyan akar viszonyulni Hozzám, Jézushoz!

2. E második kérdésed mögött az áll, hogy nemcsak bizonytalan vagy, 
hanem azt tartanád jónak, ha Én, Jézus, átvállalnám a felelősséget döntése-
dért. Ez nem megy. Te úgy akarsz dönteni a jelenben, hogy előbb ismerd a 
jövőt. A jelenben nem a jövő ismeretében kell döntened, hanem a jelen FOR-
RÁSÁNAK az ismeretében. 

A Forrás Én, Jézus, vagyok! Ha te azt mondod, hogy Rám bízod maga-
dat, s éled azt a természetes ösztönéletet, amely az értelem kontrollja alatt a 
jelenben nyugalmat ad neked, akkor jól cselekedtél. Ha jelen döntésed éppen 
értelmed miatt nyugtalanná tenne, akkor nem szabad ilyen döntést hoznod. 
Ez azt jelenti, hogy csak biztos lelkiismerettel szabad erkölcsi döntést hoz-
nod.  Tehát  csak arra  mondhatsz  igent,  amiről  tudod,  hogy erkölcsileg jó. 
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Amíg ebben nem vagy biztos, addig sem Rám, sem másra hivatkozva nem 
szabad döntened.

3. Én, Jézus, vagyok az ÚT! Aki Engem, mint UTAT vállalt,  annak 
nem kell tartania attól, hogy akarata ellenére elhagyhatja ezt az utat. Nem. 
Angyalaimmal nagyon vigyázok arra, hogy erején felüli kísértés senkit ne ér-
jen. Aki Velem indul el naponta, aki Értem él mindig, az feltétlenünk fog 
időnként lelkiismeret-vizsgálatot tartani. Amikor ezt teszed, akkor  Én, Jé-
zus, közvetlenül foglak tájékoztatni arról, hogy itt és most mi a teendőd hű-
séged erősítése érdekében.

Kérdésedre tehát konkrét választ konkrét helyzetekben tudok adni. Ab-
ban biztos lehetsz, hogy Én soha nem hagylak el! Hűségem tehát mindig tö-
retlen marad irántad! Abban is biztos lehetsz, hogy véletlenül, tudatlanul te 
sem hagyhatsz el Engem.

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

3467.
Kérdező: SZIGORÚSÁG ÉS SZERETET

A szigorúság és a szeretet hogyan járhat együtt?
HANG: "Kedves Barátom!

A szigorúság és a szeretet, két annyira más világ, hogy a kettőnek sem 
szembenállását, sem azonosságát nem lehet együtt emlegetni.

Ha a szigorúság alatt a precizitást érted, akkor ennek semmi köze sem 
a szeretethez, sem a szeretetlenséghez. Ha a szeretetet az engedékenységhez 
méred, akkor szintén nem lehet sem szeretetről, sem szeretetlenségről beszél-
ni.

Szoktatok ugyan beszélni arról, hogy emberi kapcsolataitokat ne az en-
gedelmesség, hanem az engedékenység jellemezze, de ez egy egészen más 
kategória.

Mi hát a helyzet? A következő: A szeretetnek igazságban kell megnyil-
vánulnia, és az igazságnak szeretetben. A te esetedben az igazság alatt egy 
megállapodáson nyugvó rend megtartását kell érteni.

Kétségtelen, hogy a számonkérés helyett az érdeklődésre kell tenned a 
hangsúlyt. Ami valakit érdekel, az iránt érdeklődik. Akinek nyugodt a lelkiis-
merete, azt nem zavarja, ha valaki érdeklődik. Akit zavar, az rejtegetni akar 
valamit,  amiről  pedig  tudja,  hogy előbb-utóbb  e  rejtegetés  problémát  fog 
okozni.
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Ha a szigorúság alatt következetességet értesz, akkor magaddal szem-
ben és másokkal szemben is mindig szigorúnak kell lenned mindaddig, amíg 
nyitottságod a jobb irányában mást nem javasol.

Aki lezárt, az nem szigorú, hanem szeretetlen önmagával szemben is és 
másokkal szemben is. A szeretet és a jobb felé megélt nyitottság, tehát az 
alázat, mindig kötelez!

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

3468.
Kérdező: ÉDESAPÁNKRÓL

1. Miért a templomban halt meg édesapánk?
2. Újra leszületett apánk egyik dédunokájában?
3. Miért nem szeretem a nagy vizeket?

HANG: "Drága Gyermekem!
Az eddig megjelent több, mint harminc Hang-könyben már annyi kér-

désetekre válaszoltam, hogy ma már csak három kérdésére válaszolok min-
den kérdezőnek.

1. Ha jól belegondolsz e kérdésedbe, akkor nem azt kérdezed, hogy mi-
ért pont templomban halt  meg édesapád, hanem hálát adsz Istennek azért, 
hogy édesapád szent helyen fejezhette be földi pályafutását!

Bár mindenkiről el lehetne mondani, hogy szent helyen lépett át abba a 
szentélybe, amelyet Isten színről színre látásának neveztek!

2. Nem. Csak akkor lehet szó valaki újraszületésének felismeréséről, 
ha az, akinek újra kell születnie, valami egészen különleges küldetéssel jön 
közétek, s erről valamiképpen már előre kapnotok kell bizonyos előre mutató 
jeleket. Ilyen volt Illés Jánosban.

3. Valóban átéltél előző életeidben olyan vízi katasztrófákat, amelyek 
még ma is félelmet ébresztenek benned. De ebbe a félelembe nem szabad be-
lebonyolódnod. Bizonyos értelemben át lehet lendülnöd ezeken. Ez tehát in-
kább „emlékezés”,  mint  előre figyelmeztetés.  De az okosság és óvatosság 
ezen a téren sem árt!

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

3469.
Kérdező: A KÉNYSZEREVÉSRŐL

A kényszeres evési megkötözöttségéből szeretnék kigyógyulni!
HANG: "Drága Gyermekem!

3612.



Kérésed részben egyszerű, részben összetett. Egyszerű, mert a vevés-
nek, a bekebelezésnek, a birtoklásnak benső rugóit kell felismerned magad-
ban. Összetett azért, mert e rugók különböző erkölcsi tartalmat hordoznak. 
Míg nem szabad lemondanod arról, ami lelkileg, szellemileg gazdagít, addig 
meg kell tanulnod lemondani arról, ami az önzésedet táplálja.

Szívesen  segítek  neked abban,  hogy egyre jobban felismerd,  mi  az, 
amiről nem szabad lemondanod, és mi az, amiről törekedned kell lemondani.

Nem szabad lemondanod arról a kényszerről, amely a szellemileg egy-
re jobb felé akar irányítani téged. Tömören: nem szabad lemondanod arról az 
alázatról, amely érzékelteti veled, hogy szellemileg gazdagodnod kell, mert 
szegény vagy, és ez a szegénység nem szükségszerű.

Amiről viszont törekedned kell lemondani, az az, ami a testiség körébe 
tartozik. Testileg nem szabad kímélned magadad, mondván, hogy neked eny-
nyi és ennyi pihenésre, testi regenerációra szükséged van. Tehát le kell mon-
danod arról a lustaságról, amelyet már oly jól megideologizáltál magadban.

A sok tevékenység és a lustaság nem ellentétesek egymással. Kétféle-
képpen lehet valaki lusta: Vagy úgy, hogy nem csinál semmit. Ez a kevésbé 
veszélyes, mivel ez sokáig nem megy.  Vagy úgy, hogy nem azt teszi, amit 
tennie kell. E második lustasági formával tönkreteheted egész életedet! 

A lustaságnak ez a formája szinte mindig evéskényszerben nyilvánul 
meg! Maga a médiumom is felismerte ezt önmagán! Ez tehát bárkinél előfor-
dulhat, és nincs kapcsolatban azzal a szereppel, amelyet a Szentlélektől kap-
tatok.

           Nagyon szeretlek, és megáldalak az egészséges
                 ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!"

*******************************************************
3470.
Kérdező: A POKOLRÓL ÁLMODTAM

1. Nem érdemlem meg jelenlegi sorsomat.
2. Élettársammal megszakítottam a kapcsolatot.
3. Azt álmodtam, hogy a pokolban jártam.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nagyon tévedsz! Ha ismernéd eddig elmúlt életeidet, akkor hálát ad-

nál azért, hogy jelenleg ezt a sorsodat kell vállalnod! Önmagaddal szemben 
nagyon elfogult vagy! Azért van ez, mert szinte egyáltalán nem ismersz En-
gem, Jézust! Ha az evangéliumok napi olvasmányaid lennének, akkor egé-
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szen másképpen látnád az életedet! Bizony, bizony mondom neked, nagy té-
vedésben vagy!

2. Te úgy gondolod, hogy életedből még sok van hátra, mivel fiatalnak 
tudod magad. E téren is tévedésben vagy! Mit gondolsz, mi az az örökkéva-
lósághoz képest, ami neked még hátra van? Szinte semmi!

Te megszakítottad azzal az élettársaddal a kapcsolatodat, aki által éle-
ted bizonyos értelemben tovább folytatódik fiadban. Tehát felelősséget nem 
vállalva magadért, azt szeretnéd elérni, hogy Én, Jézus, a te szolgálatodra áll-
jak. Te nem álltál szolgálatára annak, aki gyermeket vállalt tőled, de te elvár-
nád, hogy Én, Jézus, szolgáljalak ki téged. E kívánságod enyhén szólva ne-
vetséges!

Hidd el, hamarosan találkozni fogunk, és akkor be fogod látni,  hogy 
amit te akarsz, azt az önzésed táplálja, és nem az az szeretet, amely komoly 
áldozatra is képes.

3. Álmodban kaptál bizonyos jelzést arra, hogy másképpen kell gon-
dolkodnod, de Én, Jézus, nem alkalmazhatok erőszakot veled szemben sem. 
Nem tudok helyetted megtérni! 

Álmodban jelzést kaptál arról, hogy nem szükségszerű meghalni vala-
kinek ahhoz, hogy a pokolban tudja magát. Az, hogy te onnan kikerültél, kell 
hogy reménnyel töltsön el. E remény azonban élő forrásból kell hogy táplál-
kozzék! Ilyen élő forrás e válaszom is!

Megáldalak a HELYES FELISMERÉS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3471.
Kérdező: SAJNOS, ELBUKTAM!

1. Elbuktam. Elszomorította ez Jézust?
2. Mi a véleménye rólam Jézusnak?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha hiszed, ha nem, Engem, Jézust, egyedül az szomorít el, ha azt lá-

tom, hogy nem akartok boldogok lenni! Engem semmi más nem tud elszo-
morítani. De ne gondoljátok, hogy ez kevés!

Aki szeret, az nagyon szenved, amikor azt látja, hogy akit szeret, az 
nem szereti önmagát. Minden elbukás arról tanúskodik, hogy ellensége ön-
magának az, aki nem tud „lábon” maradni.

Senki és soha nem szerethet úgy téged, mint Én, a te Jézusod! Neked 
nemcsak azért kell hűségesnek lenned Hozzám, mert Én mindenkor hűséges 
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vagyok hozzád, hanem azért is, mert amikor hűtlen vagy, akkor természetel-
lenes vagy, tehát Ellenem dolgozol magadban.

Sok gyermekem van, akik büntetésemtől félnek, s ez tartja vissza őket 
a rossztól. Ez nem jó alapállás! Én, Jézus, soha nem büntetek meg senkit! 
Önmagát bünteti az, aki nem szándékom szerint dönt olyankor, amikor dön-
tés előtt áll. Minden olyan döntés, amely Ellenem van, a ti számotokra termé-
szetellenes döntés. Tehát már eleve magában hordja a szenvedésnek azt a 
fullánkját,  amelyet ki lehetett volna kerülni! Bizony úgy is lehet mondani, 
hogy Belém szúrja saját szenvedésének fullánkját, mert szeretem őt.

2.  Véleményem rólad  mindig  IGAZSÁGBAN nyilvánul  meg.  Tehát 
mindig attól függ, hogy milyen vagy. Ha reggel megbeszéled Velem elinduló 
napodat, és este ugyancsak időt szánsz arra, hogy Velem mérd fel az elmúlt 
napodat, akkor mindig képes leszel olyan „pályamódosítást” végezni, amire 
szükséged van, hogy harmonikus kapcsolatban maradj Velem.

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

3472.
Kérdező: FELADATOMRÓL

1. Mi a legfőbb feladatom?
2. Újraszületett rokonomat láttam  a 3-dik szememmel?
3. Keressek társat magamnak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha valamilyen különleges feladatra gondolsz, akkor meg kell mond-

jam neked, hogy sajnos Engem képviselni a ti korotokban ugyancsak külön-
leges feladat. Ma látni, hallani, gyógyítani, jövendölni akartok, mert úgy gon-
doljátok, hogy ezek és ezekhez hasonló „isteni adományok” által lesz szebb 
az életetek.

A valóság az, hogy legfőbb feladata mindazoknak, akik Engem, Jézust, 
el/befogadtak életükbe, belülről kell elindulniuk kifelé, tehát a gondolkodás-
átalakítás feladatát kell felvállalniuk, hogy a szeretni tanítást, mint legfőbb 
küldetést teljesíteni tudják.

Én, Jézus, új parancsot adtam nektek! Úgy szeressétek egymást, ahogy 
Én szerettelek titeket (János 13;34)! Ennek megvalósításához kikerülhetetlen 
az Engem tanulmányozás az evangéliumaim, a HANG-könyvek, az ezekkel 
szinkronban lévő írások alapján, és minden olyan találkozások, összejövete-
lek alkalmával, amelyek az Én nevemben történnek.
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Az Általam felkínált  szeretet  alapja az a másikra figyelés, amelynek 
következménye az, hogy egyre magasabb fokon tudjátok megélni az Általam 
megkívánt  alkalmazkodás  művészetét.  Tehát  úgy élni  békében  másokkal, 
hogy elveiteket föl nem adjátok!

2. Ha elfogulatlanok akartok maradni, akkor ne akarjátok felismerni ro-
konaitokat gyermekeitekben, unokáitokban. Értem, Jézusért, kell szeretettel 
viselkedni mindenkivel szemben, és nem azért, mert valami régi emlék segít-
ségével kicsiholható belőletek bizonyos szeretet-megnyilvánulás.

3. Helyetted nem dönthetek olyan esetben, amely döntés súlyos felelős-
séggel jár arra nézve, aki a döntést hozza.

Annyit mondhatok, hogy előnye, hátránya egyaránt van minden olyan 
párkapcsolatnak, amely állapotszerűen köt össze benneteket. Ez a „se vele, 
se nélküle”, mint kereszt, mindig felüti fejét, mivel Isten senkit sem teremtett 
úgy, hogy egy másik ember képes legyen őt boldoggá tenni.

Annyit mondhatok, hogy bármiképpen döntesz, Én, Jézus, mindig hű 
maradok hozzád!

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

3473.
Kérdező: AZ EGYHÁZ DOGMÁIRÓL

Melyek azok a dogmák, amelyeket a katolikus Egyház tévesen
mondott ki?

HANG: "Kedves Barátom!
Olyan dogma nem létezik a katolikus Egyházban, amely tévedést tartal-

mazna! Csupán arról van szó, hogy egyes dogmák magyarázata lehet téves. 
Nemcsak azért,  mert  van dogmafejlődés,  hanem azért  is,  mert  vannak, és 
nem kevesen vannak, akik egyéni hatalmi törekvéseik hatására, alátámasztá-
sára  ferdítik  el  a  Szentlélek  által  sugallt,  kinyilvánított,  kinyilatkoztatott 
IGAZSÁGOT.

A reinkarnációnak sem tagadása sem állítása nem dogma! A reinkarná-
ció nem azonos a lélekvándorlással! Dogma, hogy Istenben nincs változás. E 
dogmával szinte azonos hitigazság, hogy Isten nem semmisíti meg szellemi 
teremtményeit. Dogma, hogy Isten mindig szeret!

A reinkarnáció Jézus evangéliumai alapján csakúgy igazolható, mint a 
józan ész alapján.

Ha valaki szeret, akkor feltétlenül szenved, ha látja, hogy az, akit sze-
ret,  szenved. Ha örökkön örökké szenvednie kellene Isten gyermekeinek a 
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pokolban, akkor Isten örökkön örökké szenvedne miattuk. Ez viszont értelmi 
ellentmondás! A mindenkor boldog Isten, mindenkor boldogtalan! 

A szenvedéssel együtt csak akkor lehet valaki boldog, ha biztos abban, 
hogy a szenvedése egyszer megszűnik! Amikor Én, Jézus, arról beszéltem, 
hogy boldogok azok,  akik  sírnak,  akik  szomorúak,  akiket  üldöznek,  csak 
azért mondhattam ezeket boldogoknak, mert tudtam, hogy szenvedésük egy-
szer véget ér!

Örök kárhozat van! Ez dogma. De örök kárhozott  nincs! Azért még 
senkit nem ítéltek el eretnekség vádjával, mert hitt Isten véget nem érő irgal-
mas szeretetében. Ha pedig mégis történt volna ilyen, akkor ott ki lehetetne 
mutatni,  hogy valami  téves  magyarázat  következtében  történt  az  elítélés! 
Azért már ítéltek el eretnekség vádjával embereket, mert nem fogadták el is-
tenségemet vagy emberségemet. De olyan még nem történt, hogy irgalmas 
szeretetemet bárki is kétségbe vonta volna, valamelyik dogmára hivatkozva.

Kedves  Barátom!  Hidd el,  hogy médiumom,  akin keresztül  eljutnak 
hozzátok sugallataim, a HANG-könyvek, abban a pillanatban vétót emelne, 
ha bárki őt eretnekséggel vádolná. Volt már olyan, hogy egyesek hiúságból, 
hatalmi vágyból, irigységből próbálták őt eretnekség gyanújával vádolni. Én, 
Jézus, mindig visszavertem ezeket a támadásokat!

Ne féljetek a katolikus egyház hatalmasaitól, amíg valóban Engem, Jé-
zust, akartok egyre tisztábban képviselni. A katolikus egyház nem azzal fer-
díti tanításomat, hogy elvesz belőle valamit, hanem azzal, hogy hozzáad! Eb-
ben az egyházban tehát a teljesség megtalálható azok számára, akik vállalják 
a Velem való sorsazonosságot.

Nem lehet különb a tanítvány mesterénél! Ha Engem üldöztek, feltétle-
nül kiteszik magukat az üldözések különböző formájának azok, akik úgy fo-
gadtak be magukba, hogy élnek ők, de már nem ők, hanem Én, Jézus, élek 
bennük!

Újra mondom: Hidd el, médiumom azonnal és hálás szívvel megkö-
szönné, ha az általa nyilvánosságra került sugallataim bármelyikéről egy hoz-
záértő személy Rám, Jézusra, hivatkozva, Engem idézve, bizonyítani tudná, 
hogy tévedést tartalmaz!

                  Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

3474.
Kérdező: BAJ VAN AZ IDEGEIMMEL!

1. Idegrendszeri problémám van.
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2. Sikeres pályatévesztő vagyok.
3. A párkapcsolatomban sincs minden rendben.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Idegrendszeri problémáid szükségszerűek, mivel ezek következmé-

nyek. Következményei az élethez való hozzáállásodnak!
Ha valakinek nincs megfelelő iránytűje, az ne csodálkozzék, ha irányt 

tévesztve hajózik az általa nem ismert kikötő felé! Az volna rendkívüli, sőt 
elképzelhetetlen, ha nem lennének idegrendszeri problémáid! Pontosan azért, 
mert szeretlek, féltelek! E féltésem mutatkozik meg idegrendszeri problémá-
idban.

Drága Gyermekem! Bármennyire is idegenül, sőt ellenszenvesen hang-
zik füleidnek, mégis azt kell mondanom, hogy minden valamire való megol-
dás - építő módon - csak belülről kifelé valósulhat meg, és nem fordítva!

Te sem lehetsz harmóniában másokkal, amíg nem vagy harmóniában 
magaddal, és nem lehetsz harmóniában magaddal, amíg nem vagy harmóniá-
ban Velem, a te Jézusoddal!

2. Valóban és joggal pályatévesztőnek éled meg magadat. Valóban az 
vagy! Adj hálát Istennek, hogy nem vagy hajlandó becsapni önmagadat! Ne 
is hagyd soha! Addig van reményed arra, hogy valóban Rám találsz, amíg 
legalább önmagadhoz őszinte vagy! 

Az lehet, hogy zavar, de ne zavarjon, hogy a megoldás nem megy má-
ról holnapra. Leugrani bármilyen magasról könnyen lehet, de visszakapasz-
kodni nem megy olyan egyszerűen. Mindennek ára van! Ez alól a boldogság 
sem kivétel!

Mivel nem akartál megbirkózni azzal a problémával, hogy szüleiddel 
élj, egy másik problémát akasztottál nyakadba, amely semmivel sem tűnik 
könnyebbnek, mint az előbbi. Mindenki így van, aki a könnyebb végét akarja 
megfogni a dolgoknak. Az, aki nem vállalja a szembesülést, szükségszerűen 
a menekülést választja. A menekülés pedig soha nem kifizető hosszú távon!

3. Kiábrándítalak! Mindenben rendezett párkapcsolat csak elvileg léte-
zik. A gyakorlatban az a helyzet, hogy minden szellemi lény az Isten boldog-
ságában való részesedés mértéke szerint boldog. 

Ott,  ahol mindenki a saját részéről a teljesség igényével nyitott  arra, 
hogy befogadja magába a Végtelen Szeretetet, tehát az örök boldogság honá-
ban, nagyon természetes, hogy egymás boldogságát látva egymásnak is ki-
mondhatatlanul tudnak örülni. De földi vonatkozásban másképpen kell fogal-
maznom. Azt kell mondanom, hogy itt bárki, annak ellenére, hogy párja nyi-
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tott Isten felé vagy sem, növekedni tud a szeretetben, vagyis a boldogságban 
- szenvedések közepette is!

                Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3475.
Kérdező: MIRE VALÓ JÉZUS?

1. Melyik külföldi bakban van letéve apám pénze és mennyi az?
2. Riport készült egy gyógyítóval. Hogyan érhetem el?
3. Hogyan vehetem fel a kapcsolatot a Földön-kívüliekkel?

HANG: "Kedves Barátom! 
Nagyon rossz helyen kopogtatsz. Neked fogalmad sincs arról, hogy ki-

nek írtál!
Én, Jézus, nem azért jöttem közétek kétezer évvel ezelőtt, hogy az álta-

lad felvetett kérdésekre választ kapjatok Tőlem.
Olvasd el az evangéliumokat, a HANG-könyveket, s meg fogod tudni 

nemcsak azt, hogy Én miért jöttem közétek, de azt is, hogy mi a te életed ér-
telme itt a Földön. Ha nem hallgatsz Rám, akkor egész földi életed egy értel-
metlen botorkálás lesz csupán, s nem fogod megtalálni benső békédet sem a 
Földön, sem a másvilágon!

Hiába mondom, hogy nagyon szeretetlek, mert ez nem téged, hanem 
Engem boldogít. Téged csak az fog tudni boldogítani, ha elindulsz azon az 
ÚTON,  amellyel  Én,  Jézus,  azonosítottam  Magamat.  Ennek  az  ÚTNAK 
megtalálása pedig az Engem megismerés, az Engem megszeretés nélkül nem 
megy!

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

3476.
Kérdező: A KARMÁRÓL

1.Mi a karmám?
2.Milyen adottságokkal áldott meg engem az Úr?
3. Fel tudom-e helyesen nevelni gyermekeimet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  A karma  az  egy olyan sorsvonal,  amelyet  azért  választ  magának 

mindenki, hogy azokat a nehézségeket, amelyeket előző életei önzéseiből és 
felelőtlenségeiből magának szerzett, a mostani életében szeretettel és komoly 
felelősséggel felvállalva leoldja magáról.
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E szerint a karmád a te sorsod, s ezen a sorsodon felmerülő problémá-
kat kell szeretetben és felelősséggel oldogatnod.

2. Azt, hogy milyen vagy, körülményeidből, mint tükrökből, magadnak 
kell felismerned, mert minden szellemi lény, tehát minden ember élete csak 
belülről kifelé és nem kívülről befelé tud megfelelő módon kialakulni.

Körülményeid tehát, mint tükrök, lehetőséget adnak neked arra, hogy 
megfelelő önismeretre juss. Ezt helyetted senki nem tudja megtenni. Bárki 
bármilyen tanácsod adhat neked, minden attól  függ, hogy te „belül”, tehát 
nyitottságodtól függően, milyen felelős döntéseket hozol azért,  hogy Istent 
egyre  jobban  megismerd,  másokkal  megismertesd,  megszeresd,  másokkal 
megszerettesd. Mert a te életednek sem lehet más értelme, csak ez! A te bol-
dogságod, tehát benső békéd ettől függ!

3. Gyermekeid helyes nevelése helyett önmagad helyes nevelésére tedd 
a hangsúlyt! Igen, mert nem a gyermekeid helyes nevelése által tudod maga-
dat helyesen nevelni, hanem önmagad helyes nevelése által teszel meg min-
dent azért, hogy gyermekeid az ő nyitottságuk mértéke szerint vegyék át tő-
led azt, amit ők jónak látnak.

„Kívülről” nem lehet senkit nevelni. Legfeljebb csak idomítani! Nincs 
erkölcsi nevelés. Csak erkölcsi önnevelés van!

             Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3477.
Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK!

1. Hogyan biztosíthatom lelkem fejlődését?
2. Egy szimbólumról kérem a HANG véleményét!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Bizonyos  elveket, cáfolhatatlan  igazságokat nagyon világosan kell 

látnod. Felsorolok néhányat:
a.) A földi élet lényegéhez tartozik bizonyos erkölcsi adósságtörlesztés.
b.) Csak önmagadért felelsz. De magadért valóban felelsz!
c.) A körülményeid tükrök! Arra valók, hogy helyes önismeretre juss.
d.) Belülről indulhat csak el kifelé a fejlődés, és soha nem fordítva.
e.) Minden reggel mondd ki e két szót: Veled (szándék), Érted (cél).
f.) Minden este mondd ki, magadban könyveld el: „Ma ennyi tellett tő-

lem”.
g.) A Jézus szerinti alkalmazkodás művészetét egyre jobban meg kell 

tanulni. 
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Lehetne még pár elvet felsorolni, de ha ezeket beépíted életedbe, akkor 
egészen biztos, hogy egyre jobban fogsz épülni, szépülni lelkileg.

2. Az általad felrajzolt alakzat csak akkor lenne fontos számodra, ha 
magad ismered fel annak mondanivalóját. A világosság birodalmából, a vilá-
gosság angyalától világos információk jönnek még akkor is, ha ezek az infor-
mációk szimbólumukban jelentkeznek!

         Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3478.
Kérdező: HŰSÉGES AKAROK MARADNI

1. Társtalannak élem meg az életemet.
2. Hűséges akarok maradni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sok szenvedésben, gyötrődésben, meg nem értésben volt már eddig 

is részed, s te szeretnél már egy kicsit bensőleg megnyugodni. Nagyon úgy 
érzed, hogy ez már nagyon rád férne!

Tarts ki még egy kicsit! Hidd el, hogy a nehezén már túl vagy! Bizony 
te is  keresőnek születtél a Földre, és azok az utak, amelyeken nem Engem, 
Jézust, kerestél, zsákutcának bizonyultak.

Úgy gondolod -  azon a körön belül, amely körön belül látni enged té-
ged az Isten, igazad is van -, hogy jobb sorsot érdemeltél volna. De a te látás-
köröd nem azonos az Én, a te Jézusod látáskörével. S amint emberként Ne-
kem is ki kellett tudnom mondani: „Ne úgy legyen, ahogy Én akarom, hanem 
úgy, ahogy Te, Atyám!”, így neked is lelked mélyén abban a bizonyosságban 
kell élned, hogy Én, Jézus, nemcsak nem hagytalak el, de érted akarok to-
vábbra is benned élni!

Mindig vigyázni fogok arra, hogy külsőleg se marad teljesen társtalan. 
Ezt igazolja e levél is, amelyben nem akárki, hanem Én, Jézus, vagyok az, 
aki éreztetni akarom veled azt, hogy nagyon szeretlek.

2. Afelől nem lehet kétséged, hogy Én, Jézus, töretlenül hű maradok 
hozzád! És arról is légy meggyőződve, hogy családod iránti hűséged a Hoz-
zám kötődő hűségedet fejezi ki. 

Az lehet, hogy családodtól, főleg földi társadtól, nem kaptad meg azt a 
szeretetet, amire vártál, de ha jobban átgondolod eddigi életedet, akkor feltét-
lenül látni fogod, hogy Bennem nemcsak nem csalódtál, de többet is kaptál, 
mint amit érdemeltél. 
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Ha helyes önismerettel rendelkezel, akkor belátod, hogy Istent nagylel-
kűségben nem lehet felülmúlni! Ez így lesz a jövőben is, ha elfogadod Tő-
lem, Jézustól, azt az erőt, amely hűséged megőrzéséhez szükséges.

Gyakran emlegettem már, hogy veletek és értetek mindent, de helyette-
tek semmit! Ez azt jelenti, hogy jóban, rosszban együtt kell járnunk a Földön. 
Rajtam a jövőben sem fog múlni semmi!

                   Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
                   ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
3479.
Kérdező: NEM ÉRTEM MAGAMAT

1. Három férjemtől miért kellett megválnom?
2. Lelkem szeretne megnyugodni.
3. Gyermekeimért aggódom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bizony nagyon rád férne, hogy pár napra elvonulva átgondold eddigi 

életed döntéseit. De ha ezt nem teheted, legalább hetenként vagy naponként 
időt kellene találnod arra, hogy részletekben előre haladva (pl. milyen dönté-
seid voltak az általános iskola alsó tagozatában, felső tagozatában, utána egy 
meghatározott szakaszban, stb.) felmérd egyszer eddigi életed döntéseit.

Arról meg lehetsz győződve, hogy amiről nem tehettél, azért nem vagy 
felelős! Arról is meg lehetsz győződve, hogy azok a mások által a te életedet 
meghatározó események, amelyek értek, nem a véletlen művei voltak. Min-
denből hozhattál volna ki jót, ha Velem tudatosan élő kapcsolatban vagy, s 
mivel minden rossz egy elrontott jó, hát el is tudtál rontani mindent, mert En-
gem, aki lelkiismereted által mindig időben figyelmeztettelek, figyelmen kí-
vül hagytál!

Amint nem lehet senkit  kívülről  boldoggá tenni, úgy nem lehet senkit 
kívülről boldogtalanná sem tenni!

2. Nem létezik olyan szellemi lény, tehát ember sem, aki Rajtam, Jézu-
son, kívül, Tőlem függetlenül képes lenne lelkileg megnyugodni! Isten min-
denkit Önmagára teremtett,  s ezért aki nem boldog, az természetellenesen, 
tehát embertelenül, s bizonyos értelemben istentelenül él!

Bennem, Jézusban, az az Isten jelent meg közöttetek, aki nem csupán 
elmondja, de Általam, Velem és Bennem lehetővé is teszi mindenki számára, 
hogy megtalálja önmagában – Bennem! - saját szívbékéjét. Azért mondom, 
hogy önmagatokban, mert Én, Jézus, mindenkiben benne élek boldogító mó-

3622.



don, de erre helyettetek Én nem láthatok rá úgy, hogy az harmóniát tudjon te-
remteni  bennetek!  Ezt  nektek  kell  meglátnotok.  E  meglátást megtérésnek 
hívják, és ez mindenkinél gondolkodás-átalakítással jár együtt.

3. Ha jobban ismernéd Isten irántatok, felétek áradó szeretetét, ha job-
ban elfogadnád minden egyes ember önmaga iránti felelősségét, akkor gyer-
mekeidért való aggódásod nem nyugtalanítana.

Általában  semmiféle  nyugtalanság,  semmiféle  aggódás  nem  viszi 
előbbre életetek szekerét. Ha elolvasod Máté evangéliumából a 7-dik fejezet 
25-34. verseit, akkor ez alátámasztja azt, hogy aggódásod alaptalan.

Ha gyermekeidért élsz, egészen biztos, hogy csalódások sorozatát kell 
vállalnod.  Ha Értem,  Jézusért,  élsz,  akkor  gyermekeiddel  kapcsolatban  is 
mindig meg fogod találni azt a megoldást, amely szíved békéjét biztosítani 
tudja. 

Aki helyesen szereti önmagát, az szebbé teszi a világot. Aki helyesen 
akar másokat szeretni, az megállíthatatlan vergődésnek teszi ki magát. Senki 
nem képes helyesen szeretni mást, csak önmagát. 

Az szereti helyesen önmagát, aki Istenért él, vagyis, aki a szolgáló sze-
retet oltárán Isten iránti szeretetből feláldozza önmagát. 

Erre csak annyiban vagytok képesek, amennyiben szabaddá tudtok vál-
ni még a vérkötelékeitektől is. Igen, mert gyermekeidnek nem akkor teszel 
jót, ha az ő akaratukat akarod teljesíteni. Akkor sem, ha a te akaratodat aka-
rod rájuk tukmálni. Gyermekeidet és mindenkit a világon akkor szeretsz he-
lyesen, ha Isten akaratát akarod közvetíteni feléjük. Ennek az akaratnak a fel-
ismerését pedig minden megkötözöttség ködösíteni próbálja. Ezért  oly na-
gyon fontos a benső szabadság megszerzésére irányuló törekvésetek. Vagyis 
hogy minden külső és belső kényszer ellenére igyekezzetek megvalósítani az 
Általam elétek állított, tőletek elvárt jót.

         Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3480.
Kérdező: BÉKÉRE VÁGYOM!

Elégedetlen vagyok!
HANG: "Drága Gyermekem!

Kétségtelen, hogy elégedetlen vagy önmagaddal, másokkal és még az 
Istennel szemben is. Kétségtelen az is, hogy baj van a hiteddel. Az viszont 
nem kétséges, hogy az előbbiek következtében nem látod a „hogyan tovább”-
ra a megoldást.
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Senki nem lehet elégedett másokkal addig, amíg nincs kibékülve ön-
magával, és senki sem lehet kibékülve önmagával, amíg nincs kibékülve Is-
tennel.

A kulcs, amely képes megnyitni a megoldás ajtaját számodra, az a hit-
től átjárt józan eszed!

Először is tudnod kell, hogy nem neked kell kérned Istentől a hitet, ha-
nem Isten kéri ezt tőled! Kivétel nélkül minden emberben ott van a hit csírá-
ja, magja. De amint egy magról nem elég tudni, hogy van, mert ettől nem 
bont virágot, nem hoz termést a mag tulajdonosának, úgy a hit magja sem ké-
pes hatni addig, amíg valaki el nem kezdi ezt a hit-magot ápolni, kapálgatni, 
öntözgetni,  a kártékony rovaroktól  védeni.  Ehhez kell  használnod a józan 
eszedet!

Hited magját úgy tudod védeni az ártó erőktől,  hogy kerülöd a hitet 
gyengítő könyveket, emberi kapcsolatokat, gondolatokat. Úgy tudod öntöz-
getni, hogy keresed azokat az olvasmányokat, kapcsolatokat, lehetőségeket, 
amelyek jótékony harmatként hullanak hited magjára. Kapálgatni pedig úgy 
tudod, hogy komoly imaéletet kezdesz.

Hiába van gyönyörű palotád, hiába van bármilyen csodálatos kincses-
ládád, ha nincs kulcsod ezekhez, akkor ezek olyanok, mintha nem is létezné-
nek számodra.

Ha valóban meg akarod találni életed értelmét, szíved békéjét, akkor 
láss hozzá mielőbb, most azonnal, s kezdd ápolni magadban a benned lévő 
hit magját! Ezt kérem tőled Én, Jézus Krisztus! Ha nem fogadod meg taná-
csomat, akkor haladni fogsz egyre tovább a szenvedések poklában, s nem-
csak magadnak -  magadnak mindenképpen -,  de mindazoknak is,  akikkel 
kapcsolatban vagy – és akikkel a jövőben kapcsolatba kerülsz -, egyre na-
gyobb nehézséget, keserűséget, fájdalmat, gondot fogsz okozni.

A sorsod feletti döntés a te kezedben van!
Megáldalak a BÁTORSÁG és az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

******************************************************
3481. 
Kérdező: EGY PÉLDA A PÁRBESZÉDIMÁRA

1. A párbeszédimáról kérdezem a HANG-ot.
2. Állandóan zavaró gondolatok gyötörnek.

HANG: "Drága Gyermekem!
Médiumom csak azokat a kérdéseket hozza Elém, amelyeket maga is 

megért, és jónak látja, hogy Elém hozza. Kétségtelen, hogy Én, Jézus, nélkü-
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le is mindenkit meg tudok érteni, de ha hozzá fordultok, akkor ő kénytelen 
mérlegelni.

Ahhoz, hogy valaki „párbeszédimát” tudjon folytatni Velem, Jézussal, 
tehát a benne boldogító módon élő Istennel, az szükséges, hogy az illetőben 
legyen legalább egy kis hit és egy kis alázat.

Egy kis hit azért szükséges, mert csak hittel lehet bizonyos mindenki 
abban, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel nemcsak létben-tartó 
módon, hanem boldogító módon is benne élek minden szellemi teremtmé-
nyemben, tehát minden emberben is. Aki nem boldog, az nem azért boldog-
talan, mert a Szentlélek nincs benne boldogító módon, hanem azért, mert ő 
ezt nem hajlandó komolyan tudomásul venni. Olyan ez, mint amikor valaki-
nek tele van a zsebe pénzzel,  de erről nem tud. Akkor számára ez olyan, 
mintha nem is lenne pénze.

Egy kis alázat pedig azért kell, mert csak akiben van némi alázat, az 
képes elfogadni azt, hogy minden olyan gondolatnak, amely őt építi, buzdít-
ja, vigasztalja, a benne lévő Isten a forrása.

Tehát,  ha te  olyan gondolatokat  mondasz  magadnak,  amelyek téged 
építenek, buzdítanak, vigasztalnak, akkor maga az Isten szól hozzád, termé-
szetesen, általad. Mondok egy példát. Ha te például ezt mondod magadban: 
- 'Istenem! Tudom, hogy bennem vagy, de ha így van, akkor miért jönnek 
olyan gondolatok a fejembe, amelyekről tudom, hogy rosszak?' 
- 'Drága Gyermekem! Te is és mindenki ki van téve a Földön olyan erőknek, 
amelyek valamikor nagyon uralkodtak rajta, s ezek most is próbálkoznak. De 
ne félj, mert Én, a te jóságos Istened, aki benned vagyok, mérhetetlenül na-
gyobb vagyok, mint akik téged támadnak. Az ő próbálkozásuk eleve kudarc-
ra van ítélve. De mivel valamikor te tudatosan is ezek mellé álltál, hát most 
nem akarják tudomásul venni, hogy te már végleg és igazán az Enyém, a te 
Istenedé vagy! Tehát, te most bizonyos értelemben, előző életeid helytelen 
lépései miatt vagy kénytelen „adósságot” törleszteni azzal, hogy szenveded 
ezeket a zaklatásokat. De ne félj! Te a győztes oldalán állsz! Ezt azzal tudod 
legjobban tudomásukra hozni a téged zavaró szellemeknek, ha egyre több-
ször ilyen gondolatokat fogalmazol:  + Dicsőség neked, Istenem! Szeretlek 
téged, Istenem. Imádlak azok helyett a szellemek helyett is, akik zaklatnak 
engem! +  Ilyen és ehhez hasonló gondolatokat egészen biztos, hogy képes 
vagy gondolni!'
- 'Köszönöm Istenem, hogy bennem vagy, és köszönöm a buzdító, vigasztaló 
gondolataidat. Kérlek, juttasd gyakran eszembe, hogy így dicsérjelek és áld-
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jalak Téged. A jövőben, ha erősebben akarnak zaklatni engem az ilyen zava-
ró erők, akkor pont ők lesznek azok, akik a Te jóságodat, a Te bennem lévő 
boldogító szeretetedet eszembe fogják juttatni, s így ők még segíteni is fog-
nak, hogy Téged dicsőítselek! Hála Neked ezért!' - Hát így hangzik egy pár-
beszédima! -

Drága Gyermekem! Te valóban a Győztes oldalán állsz, s csak idő kér-
dése, hogy ez a bizonyosság megerősödjék benned. A nagy megtévesztő, a 
Gonosz, mindent el akar követni,  hogy elbizonytalanítson.  De bízzál Ben-
nem, a te Jézusodban! Én legyőztem a világot! A benned lévő jó szándékú 
világodnak legyőzhetetlen KIRÁLYA vagyok!

           A fenti sorokkal mindkét kérdésedre válaszoltam.
         Megáldalak az ÉLŐ HIT és az ALÁZAT LELKÉVEL!"

*******************************************************
3482.   
Kérdező: ÁRTHATOK MÁSOKNAK?

1. Miattam történtek katasztrófák?
2. Krisztus szólt hozzám?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Kétségtelen, hogy minden mindennel összefügg, s így bárki tesz is 

valami erkölcsi rosszat, az negatív hatással van a világra. De az is kétségte-
len, hogy a világon senkinek a gonoszsága - még ha az egész sátáni világ 
összefogna is - nem képes másokban a lényeget, tehát azt az erkölcsi terüle-
tet, amelyen eldől boldogságotok, boldogtalanságotok, érinteni! Nem! Az Is-
tent szeretőknek minden a javukra válik, az Istent nem szeretőkkel pedig az 
Isten sem tud mit  kezdeni! Gyakran éppen attól,  olyankor nyílik ki sok jó 
szándékú, de megtévedt embernek a szeme, amikor valami katasztrófa törté-
nik. Teljesen mindegy, hogy ki, mi volt ennek az elindítója!

Ne legyen hát  legkisebb gondod sem amiatt,  hogy mivel  te  is  tagja 
vagy e világnak, hát a te magatartásod is belejátszik mindenbe. Ez benned 
nem érintheti a lényeget.

Tehát  mindenki  elmondhatja  önmagáról,  hogy oka  minden  fizikális 
rossznak is, ha erkölcsi rosszat tesz, vagyis rosszabb, szenvedéssel telibb lesz 
általa a világ, és azt is, hogy a szeretetben megnyilvánuló tettei által a fiziká-
lis világra is nagyobb pozitív hatással van, mint ezek nélkül lenne. Tehát el-
viselhetőbb, szebb lesz általa a világ!

2. Én, Jézus, mindig csak olyankor szólok, ha azt látom, hogy lelked 
békéjét  veszély fenyegeti.  A földi,  mulandó élet  problémáiban saját  eszed 
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használatával kell boldogulnod. Felelős döntéseitekért nektek kell vállalno-
tok a felelősséget magatokért! Rám nem háríthatjátok azt.

Ami téged épít, buzdít, vigasztal, az mindig az Én Lelkemtől jön, aki 
benned él! Ez azt jelenti,  hogy bár felelősséget nem vállalok helyetted, de 
feltöltelek erővel, bizalommal, ha kéred, segítek abban, hogy egyre tisztáb-
ban láss. De a döntés felelősségét nem vehetem át tőled. Testvérem vagy, 
partnerem vagy, és nem vagy bábu!

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

3483.
Kérdező: IMÁRÓL

1. Jól imádkozom?
2. Kaptam egy gyönyörű imát.
3. Gyermekkoromban olyankor hallottam harangszót, amikor
     nem szóltak a harangok. Miért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Akkor  imádkozol,  amikor  lelkedet  az  Istenhez  emeled.  Teljesen 

mindegy, hogy mondod vagy gondolod. A fontos az, hogy ilyenkor tudatosan 
Nálam vagy, Velem vagy, a te Jézusoddal vagy!

2. Te egy gyönyörű imának tartod azt, amit kaptál. Valóban az is. De 
hidd el, Nekem a legkedvesebb imáid nem azok, amelyeket mások találtak 
ki, hanem az, amelyek a te szívedből, lelkedből fakadnak.

Gondolj arra, ha valakit nagyon szeretsz, olvashatsz fel neki gyönyörű 
verseket, és ezzel érzékelteted is az illetővel, hogy szereted, de valamiképpen 
ez nem pótolhatja a saját szavaidat.

Azt ajánlom tehát, hogy mondj szép imákat Nekem, Jézusnak, anyám-
nak, Máriának, de a legfontosabb, hogy saját szavaiddal adj hálát, mondj kö-
szönetet, kérj áldást, fejezd ki ragaszkodásodat irántunk!

3. A harangok hangjai, főleg ha temető vagy templom közelében hal-
latszanak, mindig arra figyelmeztetnek, hogy az örök élet gyermeke vagy, és 
szerető szívek várnak rád egy olyan világban, amelyben már nincs könny és 
fájdalom, nincs gond és szenvedés, csak szeretet, öröm és béke a Szentlélek-
ben. Az általad hallott harangszó a szívedben harangozott, és jelezte, hogy az 
örök Fénynek, a végtelen Boldogságnak, a boldog Végtelenségnek a gyerme-
ke vagy!

Nagyon szeretlek, és megáldlak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"  
******************************************************
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3484.
Kérdező: MI BIZTOSÍTJA BOLDOGSÁGOMAT?

1. Lehetek-e még boldog a Földön?
2. Nem szeretnék egyedül maradni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki nem lesz boldog még halála előtt itt a Földön, az nem lesz bol-

dog a halála után sem.
Az kétségtelen, hogy mindenkinek meg kell tanulni rendet teremteni a 

fejében. Maga az Isten sem képes ezt megtenni senki helyett. Csak arról lehet 
szó, hogy Én, Jézus, el tudom mondani e rendteremtés módját.

Kérdéseddel kapcsolatban Én is feltennék neked egy-két kérdést. Mit 
gondolsz, Én, Jézus, és mindazok, akiket boldogoknak mondottam, valóban 
boldogok voltak? Mit gondolsz, Én, és azok, akiket boldogoknak mondtam, 
azért voltak boldogok, mert mások boldoggá tették őket, vagy azért, mert ön-
magukban felfedezték saját boldogságukat? Mit gondolsz, Isten olyan, hogy 
egyeseknek lehetővé teszi, másoknak pedig nem teszi lehetővé, hogy boldo-
gok legyenek, annak ellenére, hogy mindenki boldogságra teremtett?

Bizonyára segítene neked abban, hogy megértsd a te Istenedet,  ha a 
Bibliából az evangéliumokból kikeresnéd, hogy Én, Jézus, kiket mondtam 
boldogoknak.

Az egészen bizonyos, hogy soha senkinél nem Istenen fordul senkinek 
a boldogsága. Az egészen bizonyos, hogy mindenki a saját maga döntései 
alapján lesz boldog vagy boldogtalan.

Szíved békéjének,  tehát  boldogságodnak megtalálásához  az ÚT,  Én, 
Jézus, vagyok! Erre az ÚTRA csak a gondolkodásod átalakítása által tudsz 
rátalálni. A hittől átjárt józan ész az, amit használnod kell ahhoz, hogy bol-
dog légy, és nem egy másik ember.

2. Már eddig is megtapasztalhattad, hogyha valaki együtt él veled, az 
áldás is, átok is. A télben hiányzik a nyár, a nyárban hiányzik a tél. Ha nincs 
állapotszerűen melletted valaki, akkor fantáziád elhiteti veled, hogy milyen 
jó lenne, ha lenne. De mihelyt megtörténik egy ilyen kapcsolat, azonnal meg-
jelenik azzal a másikkal mindaz a tulajdonsága is, amely nagyon is negatív, 
hisz különben az illető meg sem született volna a Földön.

Olyan ember nincs a világon, aki mellett boldogabb lehetne bárki is, 
mint nélküle.
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Én, Jézus, akinél jobban ember embert nem szerethet, nagyon szenve-
dem, hogy oly gyenge a hitetek. De hiteteket csak ti tudjátok növelni. Ne ti 
kérjetek hitet Istentől! Isten kér hitet tőletek!

Ha nagyon akarod, akkor lesz még állapotszerű társad a Földön. De 
egészen biztos, hogy inkább kereszted lesz, mint gondviselőd!

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

3485. A HANG 34-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

Hála a HANG-nak a vigasztalásért, buzdításért, építésért, amelyben ré-
szesültünk  Általa.  Megköszönöm a  sok  szeretetet  és  segítséget  Jézusnak, 
amit a HANG-könyvekben is kaptunk.

Dombi atya! Születésnapja alkalmából az Úr áldását kérem Önre, és 
megköszönöm szerető szolgálatát, amely lelki fejlődésünket szolgálja.

Szükségesnek érzem, hogy beszámoljak lelki fejlődésemről a HANG- 
könyveket tanulmányozva. 

1996-tól olvasom rendszeresen a HANG-könyveket a mai napig. Köz-
ben én is kaptam négy levelet, személyes útmutatást számomra. A HANG-
könyvekben lévő többi választ is tudom a magam számára alkalmazni.

Csak  e  könyvek  olvasása  által  tudtam  eljutni  oda,  hogy gondolko-
dás-átalakítást kezdjek, s kezdem megérteni, hogy egyedül Isten a lényeg.

A HANG-könyvek olvasása előtt  a  hangsúlyt  a  betegségeimtől  való 
megszabadulásra és az anyagi javakra tettem. Betegségemet nagy szenvedés-
nek éltem meg. Most már más szemléletre jutottam. Kegyelemként fogadom 
el, hogy meg is tudtam változni, hogy el tudok elindulni a Jézushoz vezető 
úton. Megköszönöm, hogy Jézusra találtam, hogy Jézusé vagyok, hogy bete-
gen is tudok segíteni embertársaimnak, hogy a lelkem fejlődését most már a 
betegségem elébe tudom helyezni, hogy már kezdem a hangsúlyt az értelem-
re tenni. (Eddig az érzés dominált!) Továbbá megköszönöm Jézusnak, hogy 
igyekszem Jézust egyre jobban megismerni és megszeretni, és másokkal is 
erről beszélni. 

„Tanuljatok Engem, Jézust!”, amint a HANG 27-dik kötetében olvas-
ható. Nekem most már ez a tanulás a legkedvesebb. E nélkül nem tudnám 
megvalósítani, hogy Jézus legyen az abszolút Első az életemben, és hogy a 
lélek gyógyulását kell előtérbe tenni, s aztán jöhet csak a testé.
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Lelki  fejlődésemben nagy segítségemre van a „Merre menjek” című 
hittankönyv is, és ezen kívül még sok vallásos témájú könyvet olvasok.

Most kezdtem el a HANG első kötetének harmadszori olvasását. Most 
már jobban megértem, hogy mit jelent Jézust ÚT-ként vállalni.

Gyakorlatban nehezen tudom megélni, hogy növekedjek a szeretetben. 
Gyakran cipelek  szeretetlenséget,  ezért  imádkozom,  hogy ez  megszűnjön. 
Nem voltam elég okos és óvatos, és sokan nagyon becsaptak, de igyekszem 
szeretetben fejlődni, Jézustól erősítést kérve.

Jézus jóságában bízva igyekszem a szívbékét átvenni Jézustól, minden 
körülmények között. Több esetben nyugtalan a szívem, melyben nyomot ha-
gyott, hogy testi betegségek gyógyításával foglalkoztam, és a lélekét elhanya-
goltam.

Ezután még többet tanulmányozom a HANG-könyveket, és igyekszem 
a HANG útmutatásait követni, megértve, hogy az imádság és a tanulás mel-
lett növekedhetek szeretetben, és a szívbékét is át tudom venni Jézustól.

Bennem sugárzó energiákat érzek,  melyeket nem tudok felhasználni, 
de megértettem a HANG-könyvekből, hogy Jézus kell legyen a legfontosabb 
az életünkben.

Még egyszer megköszönöm a HANGNAK, hogy a HANG-könyvek-
ben lévő útmutatás  alapján Jézusra találtam.  Köszönöm Dombi  atyának a 
szolgáló szeretetét, amelyet embertársai lelki fejlődéséért tesz. 

Szeretettel
1998. nov. 8.

Románia
Temesvár                                                                    T. Mária
------------------------------------------------------------------------------  

Örömóda

Mikor tapasztalod szeretetnek gyöngéd hatalmát,
S minden, ami jó, az benned akar lakni,
Érzed: Isten minden felett adja önmagát,
S mennyországa szívedben otthont óhajt kapni.

Boldogok, kik kegyelemben megtagadják magukat,
S csendes békében örömüket őrzik,
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Mert te sem lelhetsz semmi másban nyugalmat,
Míg szíved egészen Benne meg nem nyugszik.

Hogy beáradjon áldásának csendes békessége,
Némulj el földnek összes ékessége.
Te úgy nyisd ki szívednek bezárt templomát,
Hogy megtagadd mástól a belépés jogát.

                                                               B. Erika

3486.
Kérdező: CSALÁDOM ÉLETÉRŐL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Helyesen élem-e az életemet?
2. Gyermekeim, unokáim helyesen fejlődnek a szeretetben?
3. Nagy családom, tehát édesanyám is, helyesen szeret?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amint a múltban, úgy a jelenben és a jövőben is, csak napra lebont-

va, tehát közvetlenül a lelkiismereteden keresztül tudok válaszolni kérdésed-
re. Magad is tapasztaltad már, hogy helytelen viselkedésed után elszégyellted 
magadat.

Bizony nagyon komoly keresztet  kell  viselned részeg párod mellett. 
Ami fájdalmat ilyenkor átélsz, az az Én, a te Jézusod fájdalma benned. Ne-
kem is nagyon fáj, amikor látom, hogy gyermekeim mennyire tudnak önma-
gukkal  szembefordulni,  mennyire  képesek  ellenségévé  válni  saját  lelkük-
nek-testüknek egyaránt.

Ami az Én fájdalmamat enyhíti,  enyhítse az a tiédet is. Ez pedig az, 
hogy e szenvedéseink el fognak múlni!  Nem mondok időt, mert  pontosan 
nem is lehet megmondani azt, hogy ki és mikor dönt Isten mellett. De az biz-
tos, hogy egyszer férjed is megtér, szenvedélybetegségéből kigyógyul. Teje-
sen rajta áll, hogy mennyi idő, esetleg hány nyomorúságos élet kell még eh-
hez neki. De egyszer ő is szabaddá válik, s békében lesz Velem, önmagával 
és mindenkivel. Kell hogy neked is erőt adjon ez a remény!

2. 3. Mindkét kérdésedre a válaszom lényegében ugyanaz. Minden em-
ber, kivétel nélkül, sok-sok lehetőséggel találkozik életében, s ezek a lehető-
ségek azok a talentumok, amelyekkel mindenki rendelkezhet jól és nem jól. 
Mindenkinek önmagának kell eldöntenie, hogy miképpen használja fel lehe-
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tőségeit. E téren nem jósolhatok, mert ti  valóban szabadok vagytok! Ezért 
vagytok felelős személyek! Ezért lehettek boldogok!

Én, Jézus, elmondtam és elétek éltem Isten irántatok való szeretetét: 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki 
hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen (János 3;16)”. Ennél többet 
már Isten sem tehetett értetek. Most már minden rajtatok múlik. 

Három dolog nagyon fontos. Az egyik az,  hogy Isten sokkal jobban 
szeret benneteket, mint ti egymást vagy akár önmagatokat. A másik az, sen-
kinek nem kell gondban lenni mással, csak önmagával, vagyis mindenki csak 
önmagáért felel. A harmadik pedig az, hogy előbb-utóbb mindannyian Rám, 
Jézusra, fogtok találni abban a szeretetben, amelynek csírája minden szellemi 
teremtményben kiirthatatlanul benne van. Mert hiszi, nem hiszi, akarja, nem 
akarja, minden szellemi lényben, tehát minden emberben is, jelen van boldo-
gító módon az Isten.  Ezért mondhattam keresztrefeszítésem előtt: „Én meg, 
ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit  magamhoz vonzok (János 
12;32)”. Ez csak idő kérdése! Az időről pedig tudnod kell: mi az az örökké-
valósághoz képest!

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

3487.
Kérdező: MÚLTRÓL, JELENRŐL, JÖVŐRŐL SZERETNÉK TUDNI!

1. Férjem valóban Illés, ker. János volt?
2. Valóban médium vagyok?
3. Szeretném tudni, mint hoz a jövő.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Illés lelke sok lelket megérintett és megihletett már eddig is azok kö-

zül, akik megszülettek a Földön. De egyik sem volt és nem is lesz úgy Illés, 
mint ker. János volt! Senkinek és soha nem adatik olyan szerep, amelyet Il-
lésnek ker. Jánosként vállalnia kellett. Nem is adódhat, mert olyan előfutár-
szerepre már soha többé nem lesz szüksége a világnak!

2. E téren is pontosítanom kell. Kivétel nélkül mindenki, aki Engem, 
Jézust, befogad életébe, az ezzel missziót is, küldetést is befogad. Tehát mé-
dium! 

Médiumi szereped tartalma feltétlenül felismerhető lesz általad akkor, 
amikor ennek eljön az ideje! Bár te tudattalanul is közvetítesz Engem életed-
del, magatartásoddal olyankor is, amikor erre nem is gondolsz.
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3. Nem vállalkozom jóslásokban veled kapcsolatban sem, mert  nem 
akarom, hogy vágyaid, fantáziád, elterelje a figyelmedet arról a JELEN-ről, 
amelyet itt és most kell megszentelned, vagyis Velem és Értem megélned.

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

3488.
Kérdező: SZERETNÉK MINDENKINEK MEGFELELNI!

1. Pszichotronikusként helyesen segítek másokon?
2. Gyermekem fog családot alapítani?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A pszichotronika önmagában nem elég arra, hogy valaki közelebb 

kerüljön Hozzám,  Jézushoz.  De az,  aki pszichotronikával  foglalkozik,  s  ő 
maga is tudja, hogy kegyelmi eszköz lehet a Szentlélek kezében, az tudja se-
gíteni a jó szándékú embereket ahhoz, hogy közelebb kerüljenek Hozzám! A 
döntő tehát nem a pszichotronika önmagában, hanem annak Hozzám állása, 
aki pszichotronikusnak mondja magát. Ez a legfontosabb! Ez a lényeg!

2. Neked már tudnod kell,  hogy egy családalapításhoz több szellemi 
lénynek  szabad  döntése  szükséges.  Még azoknak  a  szabad  döntéseit  sem 
mondhatom el senkinek, amelyekről tudok, ha előbb nem kaptam engedélyt 
azoktól a szellemi lényektől, akiknek szabad döntésük alapján megszülethet 
egy gyermek a Földön.

Annak utána nyomozhatsz gyermekednél, hogy akar-e családot alapíta-
ni. Annak már nehezebben nézhetsz utána, hogy a szellemvilágban van-e, és 
ki az, aki vállalná, hogy gyermekednél megszülessék. De Én, Jézus, egyik 
helyen sem kaptam arra engedélyt, hogy ebben neked nyilatkozzam.

Ne gondoljátok, hogy Én, Jézus, bármit is tudathatok veletek másokról, 
amire ezek a mások Nekem nem adtak engedélyt! Még Júdás árulását sem 
mondhattam el senkinek az ő tudta nélkül!

Én, a megtestesült Isten, sokkal jobban tisztelem szabad döntéseiteket, 
semmint gondolnátok!
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
3489.
Kérdező: TÁRSAM MIÉRT OLYAN, AMILYEN?

1. Hogyan tudnék pozitív lenni?
2. Karmikus adósságot kell törlesztenem?
3. Mások vannak rossz hatással társamra?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Lelked mélyén nagyon érzed, hogy életed megoldása  csak az lehet, 

hogy te légy pozitív! 
Igen. Minden körülményre és minden kapcsolatra áll a mondás, hogy 

az élet nem olyan, amilyennek látjátok, hanem amilyennek látjátok, olyan! 
Ez azt  jelenti,  hogy nincs objektíve jó vagy rossz körülmény. A látásotok 
dönti el, hogy milyennek ítélitek meg körülményeiteket. Az Én keresztrefe-
szítésem ugyancsak a lehető legrosszabbnak tűnhetett  minden jó szándékú 
ember szemében, s Én, Jézus, mégis azt mondtam, hogy számomra ez volt a 
legjobb (Lukács 24;25-26)!

A te esetedben az lenne a fontos, hogy legyen egy olyan reggeli imád, 
amelyben megbeszéled Velem, Jézussal, mi lesz a teendőd az elinduló nap 
folyamán. Legalább körvonalakban látnod kell, hogy te a saját magatartásod-
dal miképpen tudsz megelégedett lenni. Nem a másik magatartása ilyenkor a 
döntő, hanem az, hogy neked hogyan kell reagálnod körülményeid hatására 
úgy, hogy téged  önvád ne érhessen.

Az más dolog, hogy sokszor fáj neked az, ami Nekem, Jézusnak, is fáj. 
Fáj minden olyan esemény, amelyet nem a szeretet hozott létre, hanem az ön-
zés, a szenvedély, a gyűlölet, a félelem, a menekülés a szembesülés elől, és 
még sorolhatnám azokat az okokat, amelyek miatt valaki saját magának el-
lensége. Ez mind fáj Nekem. Igen, mert Én akkor is nagyon szeretek minden-
kit, ha Engem nem szeretnek! De döntően mégis csak a Magamban lévő sze-
retet az, ami Engem boldogít, s így van ezzel minden szellemi lény! 

Nem a szenvedés boldogít, hanem az a szeretet, amely itt a Földön leg-
többször keresztet hordoz. Egy szerető szív szenvedéseivel együtt csak akkor 
lehet boldog, tehát csak akkor élhet át minden szenvedés ellenére benső bé-
két, ha két dolgot biztosan tud.

Az egyik az, hogy szenvedése feltétlenül el fog múlni, mivel az, akit 
szeret, egyszer rá fog döbbenni arra, hogy csak úgy lehet boldog, ahogy azt 
az Isten megálmodta róla. Mikor? Ez nem Istentől, hanem az illetőtől függ. 
A másik?

2. E másikat e második kérdésedre adott válaszomban közlöm veled. 
Bizony, te is adósságtörlesztésre jöttél le a Földre, s azzal a szenvedéssel, 
amelyet párod okoz az iszákosságával, törlesztesz előző életeid botlásaiért.

Mindenképpen igaz az, hogy csak annak van reménye arra, hogy már a 
Földön egyre többet éljen át abból a szívbékéből, amely nem más, mint az Én 
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boldogító jelenlétem benne, aki a hittől átjárt józan eszét arra használja, ami-
re való. Tehát arra, hogy élő kapcsolatban legyen Velem, Jézussal.

3. Ha az előző két pontban adott válaszaimat figyelmesen átgondolod, 
akkor  beláthatod,  hogy mások  hatásának  következménye  nem attól  függ, 
hogy azok a mások mit és miért tesznek, hanem attól,  hogy hogyan álltok 
hozzá ezekhez.

Az igaz,  hogy azok a döntések,  amelyekről tehettek,  meghatároznak 
benneteket.  Ez azt  jelenti,  hogy aki dönthet aközött,  hogy kocsmába vagy 
templomba menjen, azért dönt úgy, ahogy dönt, mert azt akarja, hogy az ha-
tározza meg őt. Ez azt jelenti, hogy nem a kocsmákat kell bezárni, mert oda 
sokan járnak, hanem mindenkinek arra kell ránevelnie önmagát, hogy lelké-
nek örök javát keresse és biztosítsa, amikor szabadon dönthet. Bizony előfor-
dulhat, hogy valaki lelke békéjét jobban megtalálja a kocsmában, mint ott-
hon. De azért nem ez a jellemző!

A nem szabad döntések nem érdekesek, mert azok nem érintik boldog-
ságotok területét.

            Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3490.
Kérdező: NAGYOBB BIZTONSÁGBAN SZERETNÉK LENNI!

1. Hogyan győzhetek az ellenség felett?
2. A gyermekek miért szenvednek annyit?
3. Lesz valaha jó társam? Furcsa dolgok vannak körülöttünk.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A ti korotok a hiszékenység, tehát a hitetlenség kora. Ahogy fogy va-

lakiben a HIT, úgy nő benne a hiszékenység. 
A HIT akkor él, ha valaki szerinte igyekszik élni! Feltétlenül lehetősé-

getek van arra, hogy erősítsétek hiteteket. Ha ez nem így lenne, akkor Én, Jé-
zus,  nem  kérhettem  volna  számon  tanítványaimtól  hitük  növekedésének 
gyengeségét. (Máté 21;21 és Márk 4;40) De számon kértem.

Olyan csodálatos erőforrás van birtokotokban a HIT által, amelynek ha 
csak  kis  részét  veszitek  igénybe,  már  akkor  is  csodákra vagytok  képesek 
(Márk 9;23). 

Újra és újra mondom: ne ti kérjetek Tőlem, Jézustól, hitet! Én, Jézus, 
kérek tőletek hitet! Vagyis átélését annak, hogy minden jóra képes vagy Álta-
lam, Velem és Bennem, ami a boldogságodat, tehát bensőd békédet illeti!

Te a Győztes oldalán állsz (János 16;33)! 
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Ha elhiszed, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, akkor Én, 
a te Jézusod, benned máris győzhetetlen vagyok.

2. A gyermekeket csak ti látjátok minden rossztól mentes, ártatlan lé-
nyeknek. Ők is adósságtörlesztésre is jöttek a Földre. Van olyan gyermek, 
aki már nagyon korán kell  hogy elkezdje azt  az adósságtörlesztést,  amely 
nélkül nem születhetik újjá, tehát amely nélkül nem válhat alkalmassá az Is-
ten országára (János 3;3).

Akár gyermek valaki, akár felnőtt, abban közös a sorsotok, hogy sors-
problémáit mindenkinek fel kell vállalnia. Nagyon természetes, hogy minden 
felnőttnek nagyobb a szabadság-köre, s így az önmaga iránti felelőssége is, 
mint egy gyermeknek. De azt ne gondolja senki, hogy Isten bármilyen szem-
pontból személyválogató lenne. 

Sem gyermek, sem felnőtt ne gondolja azt, hogy „ártatlanul” szenved! 
Azok szemében, akik Engem, Jézust, keresztre feszítettek, nem voltam „ár-
tatlan”! Ezek legtöbbje meg volt győződve arról, hogy szolgálatot tesz Isten-
nek azzal, ha Engem megöl. Én pedig a Lk 24;26-ban kifejezetten azt mond-
tam, hogy ez volt a saját üdvösségemnek az ára!

Nyilván nem valami karmikus görcsöt kellett leoldanom Magamról, de 
igenis, sorsvonalam hordozta azt a feladatot, hogy a mindent vevés világában 
is éljem át a mindent adás magatartását, irántatok való szeretetből. Attól te-
hát, hogy valaki Isten előtt „ártatlan”, még nem következik az, hogy az em-
berek előtt is ilyen. És attól,  hogy valaki az emberek előtt „ártatlan”, még 
nem jelenti azt,  hogy Isten előtt is az! Hát ennyit az „ártatlan” gyermekek 
szenvedéseiről.

3. Nincs olyan, hogy valakinek jó társa van, egy más valakinek pedig 
nem jó társa van. Csak arról lehet szó, hogy valaki azt éli meg, hogy kevésbé, 
illetve jobban elviselhető az, akivel úgy döntöttek, hogy állapotszerűen ösz-
szekapcsolják életüket. Isten mindenkit Önmagára, tehát a Legboldogítóbbra 
teremtett, s nem egy másik boldogtalan emberre!

Az a sok furcsaság, amelyet utóbbi időben tapasztaltál, semmiképpen 
nem válhat számodra meghatározóvá, ha elhiszed, hogy Én, Jézus, benned 
élek (János 14;23)! Itt ismét a HIT kimondhatatlan erejére hívom fel figyel-
medet.  A Sátán egész világa összefoghat ellened, ha egyszer te az Enyém 
vagy - már pedig az Enyém vagy -, akkor minden csak javadra válhat.

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

3491.
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Kérdező: MEGOLDATLAN AZ ÉLETÜNK
1. Szívbeteg gyermekünk miért olyan, amilyen?
2. Hogyan tudjuk életünket megfelelő pályára állítani?
3. Bíztató gyógyulást, gyógyuló biztatást várunk.

HANG: "Drága Gyermekeim!
Először is örülök annak, hogy nyitottak vagytok. A nyitottságotok Fe-

lém feltétlen feltétele annak, hogy leoldódjanak rólatok bizonyos fájdalmas 
kötelékek.

1. Ne az indító-okot, hanem a cél-okot kell látnotok ahhoz, hogy szíve-
tek békéjét megtaláljátok. Ez aztán indító-oka lesz mindannak a jónak, ami 
vár reátok!

Mindhármatok érdeke a jelen állapot. Mindhármatoknak meg kell ta-
nulni azt,  hogy mindig a másik a fontos.  Ezt  legnehezebben gyermeketek 
tudja fogni jelenleg. Utána jön az édesanya, majd az édesapa.

Egy család lelki fejlődésénél pontosan a fordított sorrendet kell figye-
lembe venni. Az édesapának a legnagyobb a szabadságköre, tehát ő éli át leg-
jobban saját felelősségének fontosságát. Ez azt jelenti, hogy neki a legnehe-
zebb segíteni ebben. Ezután jön az édesanya. Az ő szabadságkörének határait 
már az édesapának is látnia kell, és nem az apának kell az anya után menni, 
hanem az anyának kell jobban hallgatnia az apára! A legkisebb szabadságkö-
re a gyermeknek van. A szülők feladata, hogy rászorítsák gyermeküket arra, 
hogy a gyermek a saját szabadságkörén belül felelős önmagáért.
      Eleve rossz pedagógia, ha egy beteg gyermek azt élheti meg, hogy neki 
több van megengedve, mert beteg. Pont fordítva van! Azért beteg, mert adós-
ságot kell törlesztenie előző életének helytelenségei miatt! Ha erre nem vi-
gyáznak a szülők - mondván, mert a gyermek  beteg, ezért többet engedhe-
tünk meg neki - 
akkor adósságát sem tudja törleszteni, és idővel lelkileg el fog torzulni. Nem 
áldássá, hanem átokká fog válni mindazoknak, akikkel kapcsolatba kerül.

Más a betegség, és más a helytelen vagy helyes viselkedés.  Más az 
egészség, és más a helyes vagy helytelen viselkedés. A betegség nem erkölcsi 
kategória. A jó, a rossz, ez erkölcsi kategória.  Lehet valaki boldog betegen 
is, és lehet valaki boldogtalan egészségesen is!

Amennyire igaz az, hogy a szülőknek nem önmagukért kell élni, úgy 
áll ez a gyermekre is! Sajnos, a szülők - éppen gyermekeikkel való megkötö-
zöttségük miatt  - szeretetlenségnek élik meg beteg gyermekükkel a helyes 
szigort, holott éppen ártanak gyermeküknek, ha a megfelelő szigort - vagyis 
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azt, hogy gyermekük szabadságkörét figyelembe nem véve, e kört átlépni en-
gedve - nem alkalmazzák.

Mindenki - tehát ti sem vagytok ezalól kivételek - csak akkor állítja he-
lyes pályára életét, ha felmérve saját szabadságkörét, e körön belül él teljes 
felelősséggel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy semmiféleképpen sem sza-
bad aggodalmaskodni, mert mindenkinek csak azt kell megtennie naponta, 
amit jó szándékkal megtehet a másikért. 

Ki kell tehát kapcsolni azt, hogy többet kellett volna tennetek, mint 
amit tettetek. Minden este ki kell tudnotok mondani: ma ennyi tellett tőlem, s 
ezt köszönöm Neked, Istenem. Soha nem az eredmény a fontos! Mindig a jó 
szándékkal felvállalt  napi feladat elvégzése a fontos! Tudnotok kell,  hogy 
mindannyian Isten kezében vagytok! Tudnia kell mindenkinek, akik család-
ban élnek, hogy egyik családtag sem istene a másiknak. Minden családtagnak 
az az Isten az istene, aki Bennem, Jézusban, megjelent közöttetek azért, hogy 
életemmel aláhúzott tanításom szerint alakítsátok át gondolkodásotokat. Ezt 
kell megtennie mindenkinek saját szabadságkörén belül!

Mindenkinek ott ér véget a szabadsága, ahol a másiké kezdődik. Minél 
érettebb valaki, annál tisztábban képes e határt meglátni. Nagyon természe-
tes, hogy a gyermek a legkevésbé képes erre, ezért ő „idomításra” szorul.

3. Boldogságotok feltétlenül biztosítva van, ha igyekeztek Rám, Jézus-
ra, hallgatni! Újra és újra mondom: Teljesen fölösleges bármiféle aggodal-
maskodás,  mert  nemcsak a  beteg gyermeketek  számára,  de kivétel  nélkül 
minden ember számára is, nem az egészség vagy betegség a lényeg. A lényeg 
az a benső béke, amelyet betegségben, egészségben mindenki meg tud találni 
Nálam, Jézusnál, ha önmagában Engem keresve elhiszi, hogy az istenszere-
tőnek minden a javára válik. A rövid földi élet - akár egészségesen, akár be-
tegen éli meg valaki - nem alkalmas arra, hogy szívbékét teremtsen bárkiben 
is. Erre csak Én, Jézus, vagyok alkalmas, és meg is valósítom mindazokban, 
akik ezt Nálam keresik: "Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s 
akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. (Máté 11;28)"!

Nagyon szeretlek,  és megáldalak benneteket
                     SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
3492.
Kérdező: JÉZUS MINDENKOR MEGBOCSÁT?

1. Megbocsátott-e nekem Jézus?
2. Mi a küldetésem?
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3. Az őrangyalom szóljon hozzám! Jól imádkozom?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Évek óta csak három kérdésre válaszolok azoknak, akik médiumo-
mon keresztül akarják megtudni válaszomat. Azért teszem ezt, mert már e 
válaszom a 3492. levélben lévő kérdésekre ad feleletet.  E válaszom már a 
HANG 34-dik  könyvében fog megjelenni.  E  könyveket  azért  adattam ki, 
hogy olvassátok! Az a közel, sőt több, mint tizenötezer kérdés, amelyre már 
választ  adtam,  szinte  betakarja  minden  problémátokat.  Kész  csoda,  hogy 
szinte mindegyik hordoz magában valami újat! Ha valóban lelki eledelként 
olvassátok az eddig megjelent könyveket, akkor magatok is belátjátok, hogy 
bőven elég, ha ma már csak három kérdésetekre válaszolok közvetlenül.

Én, Jézus,  maga vagyok a MEGBOCSÁTÁS! Amikor azt mondtam, 
hogy irgalmasságot akarok, és arra kértem tanítványaimat, hogy nem hétszer, 
hanem hetvenhétszerhétszer, vagyis mindig meg kell bocsátani mindenkinek, 
amikor feltételnek szabtam a  „Miatyánk” imádságban azt, hogy mindannyi-
szor megbocsátást kaptok, ahányszor ti  megbocsáttok,  akkor kétségtelenné 
tettem azt, hogy senki és soha nem fordulhat Hozzám bocsánatkéréssel, hogy 
meg ne bocsátanék!

Csak az ősellenség, a megtévesztő, az elbizonytalanító az, aki zavart 
akar kelteni bennetek, amikor Hozzám fordultok. Bízzál hát jobban Bennem, 
mert Én, Magam, vagyok a MEGBOCSÁTÁS!

2. Mindenki egy küldetéssel és két feladat megvalósítására jött a Föld-
re.  Az  egyetlen  küldetés  a  SZERETNI TANÍTÁS.  A  két  feladat  pedig, 
amely által e küldetés erkölcsi súlyt kap, az önzetlenség és az egyéni felelős-
ségvállalás.

Akit lehet, tehát azt, aki jó szándékú, de megtévedt, azt meg kell taníta-
notok arra, hogy csak az érték Isten előtt, ha valaki jót akar embertársának. 
Szeretni annyi, mint azt a jót akarni másnak, amit az Isten akar az illetőnek. 
Tőlem, Nálam, mindenki meg tudja tanulni, hogy mit akar Isten! 

Az önzetlenség elég egyértelmű.  Nem így a  felelősségvállalás.  Meg 
kell  értenetek,  hogy mindenki  csak önmagáért  felel!  Meg kell  tanulnotok, 
hogy nemcsak arról van szó, hogy ti ne lépjétek át mások szabadságkörét, ha-
nem arról,  hogy másokat  figyelmeztetnetek kell,  hogy ők sem léphetik  át 
büntetlenül saját szabadságkörüket. Ezt akkor is meg kell tennetek, ha ezért 
áldozattá kell válnotok. Mindenkinek a szabadságköre azonos a felelősség-
vállalása körével. 
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Az nem lehet cél, hogy mindenki szeressen titeket. De igenis, cél az, 
hogy ti szeressetek mindenki úgy, ahogy Én szerettelek benneteket!

3. A fontos az, hogy te szólj őrangyalodhoz. A többit bízd rá!
               Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3493.
Kérdező: FOLYTASSAM TEOLÓGIAI TANULMÁNYAIMAT?

Végezzem el a teológiát? Már két évet elvégeztem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Amit Tőlem, Jézustól, kérdezel, azt családodtól kell megkérdezned. Ha 
családod erre igent mond, akkor el kell mondanod nekik azt, hogy részedről 
ennek milyen következményei lesznek az otthoni munkádat illetően. „Kívül-
ről”, még médiumomon keresztül sem, soha senkinek a válláról nem vettem 
le a döntéssel járó felelősséget. Elveket szívesen adok, de neked kell dönte-
ned. Mondok hát pár elvet:

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

Mindenkinek Istentől függő kapcsolata miatt  feladata az, hogy Istent 
egyre jobban megismerje, megszeresse, s az Általam, a te Jézusod által „ÚJ” 
parancsnak mondott szolgáló szeretet-életet megélje.

A teológiákon nem Engem tanítanak, hanem Rólam tanítanak. Engem 
tanulni és tanítvánnyá válni nem lehet külön-külön. Csak egyszerre! Ezt ak-
kor érted meg, ha belátod, hogy a szeretetet tanulni csak gyakorlással lehet.

Amit most mondok, az nem elv, hanem gyakorlatból leszűrt tanúság: 
Az elmúlt két évet átgondolva kell legyen már némi képed arról, hogy a teo-
lógiai  lekötöttséged előbbre segített-e abban, hogy családodban áldás légy 
vagy sem.

Kétségtelen, hogy bármibe belekezd valaki, csak akkor nem kell befe-
jeznie, ha a mások iránti szeretete ezt egyértelműen javallja. 

Akár tanulsz teológiát, akár nem, az egészen bizonyos, hogy Én, Jézus, 
mindenképpen veled vagyok, benned élek! És ez a legfontosabb.

Nem könnyű, de nem is nehéz elhinni, hogy elég a mának a maga baja. 
A holnap majd gondoskodik magáról. Nem könnyű, mert ti már nemcsak a 
holnapról, de a holnaputánról és még az azutáni időkről is gondoskodni sze-
retnétek. De nem is nehéz, mert rá lehet nevelődnötök arra, hogy csak szíve-
tek békéjét tartsátok legfontosabbnak. Ez azt jelenti, hogy Én, Jézus, a Szent-
lélek által mindenkihez szólok az illető lelkiismeretén keresztül. 
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Azt pedig már két évi teológia elvégzése után is tudnod kell, hogy 
csak biztos lelkiismerettel szabad cselekedned. Ha nem vagy egy biztos lelki-
ismereti döntés birtokában, akkor várnod kell, amíg nem jutsz e bizonyosság-
ra. Tehát csak akkor szakíthatod meg tanulmányaidat, ha biztos vagy abban, 
hogy ez a helyes. Ha pedig aggályos, tehát beteges lelkiismerettel vagy meg-
terhelve, akkor csak azt tudom mondani, hogy kérd a benső bizonyosság lel-
két, s légy e kérésben állhatatos. 

Emlékezz egy nagy gondolkodótok egyik tanítványára, aki megkér-
dezte mesterét: „Házasodjak vagy ne házasodjak?” A mester válasza ez volt: 
„Teljesen mindegy, úgyis megbánod!”

Ha ilyen lelkülettel vagy most terhelve, akkor csak azt tudom monda-
ni, hogy imádkozz! Meg nem hallgatott ima nem létezik! 

          Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3494.
Kérdező: MIÉRT NEM EMLÉKSZEM ÁLMAIMRA?

1. Miért nem tudom felidézni álmaimat az utóbbi időben?
2. Helyes úton jutottam ki előző helyzetemből?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bizonyára tudod, hogy vannak előre jelző álmok, és vannak benső 

kiegyensúlyozottságot előidéző álmok. Ezek az utóbbiak azok, amelyek fel-
idézése nem lényeges. Semmi értelme annak, hogy az ilyen álmok felidézé-
sén fáradozz! Arról légy meggyőződve, hogy olyan álmok, amelyek jelezni 
akarnak valamit neked, feltétlenül fel fognak merülni benned tudatosan is. 
Ilyenek főleg a gyakran megismétlődő álmok esetében fordulnak elő.

2. Egyetlen olyan eset van, amikor a cél szentesíti az eszközt. Ez akkor 
van, amikor a CÉL a szeretetés. A szeretet, mint cél, nem tud elviselni szere-
tetlen eszközöket. Ha a szeretést, mint CÉLT elérted, akkor minden eszköz, 
bármilyen következményekkel is járt,  helyes volt.  Bizony igaz, hogy Isten 
görbe vonalakkal is tud egyenes sorokat írni. Szeretetlenül szeretetre jutni, ez 
olyan ellentmondás, amely Istennél, embernél egyaránt képtelenség.

Fontos tudnod, hogy Én, Jézus, a ti életetekben csak akkor vagyok he-
lyes módon igazság és élet, ha ÚTKÉNT is elfogadtok Engem! Vagyis, ha 
úgy akarjátok szeretni egymást, ahogy Én, Jézus, szerettelek benneteket. Új 
parancsot adok nektek: „Szeressétek egymást! Amint én szerettelek bennete-
ket, úgy szeressétek ti is egymást (János 13;34)!”
       Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
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*******************************************************

3495.
Kérdező: A BIBLIÁN KÍVÜL VAN MÁS SZENT KÖNYV?

1. Mit tehetek beteg keresztanyámért?
2. Sikerül-e másik lakásba költöznünk?
3. Szentírásnak tekinthetők bizonyos könyvek a Biblián kívül?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Beteg keresztanyádért sem tehetsz többet, mint bárki másért! Tehát 

azt kell tenned, amit lelkiismereteden keresztül mondok neked. Higgyétek el, 
hogy bennetek élek! Higgyétek el, hogy erkölcsi ügyekben, s ilyen minden 
olyan magatartás, ami szabadságkörötökön belül, tehát felelősségeteket érin-
tő módon áll  előttetek,  Én, Jézus,  a Szentlélek által  mindig megmondom, 
hogy mi a teendőtök. Az, aki nem hallgat Rám, amikor az ő szívében szólok 
hozzá, feltétlenül nyugtalan, és nem tudja nem tudomásul venni, hogy mu-
lasztással vétkezett a Szeretet ellen. 

Rám, Jézusra, hallgatni tehát részedről annyit jelent, hogy mindig szí-
ved békéje irányában tenni azt, amit teszel. Van, amikor semmi más eszkö-
zöd nincs, mint az imádság. De ez nem semmi, mivel nincs meg nem hallga-
tott imádság! A kérő imában az a fontos, hogy ne ezt mondd: „ha akarod”, 
hanem ezt: „akaratod szerint!”

2. E kérdésedben szabad döntésetekre akarsz Tőlem előre bizonyossá-
got szerezni, amely szabad döntések éppen azért szabadok, mert nem hatá-
rozhatók meg előre. Aki nagyon el akar költözi jelen helyéről, az el is fog 
költözni. Aki csak mondja, hogy el akar költözi, az mindig meg fogja tudni 
fogalmazni önmagának azt, hogy miért nem költözik el. Akár már másnap el-
költözhet az, aki nagyon akar!

3.  A keresztény kultúrkörön  belül  a  Bibliát  nevezitek  Szentírásnak. 
Minden olyan könyv, ami ezzel szinkronban van, szentnek mondható. Min-
den olyan könyv, ami ennek ellene mond, az nem nevezhető Szentírásnak. A 
HANG-könyvek  is  csak  annyiban  nevezhetők  sugalmazott  könyveknek, 
amennyiben nem mondanak ellent a Bibliában található szavaimnak.

Azt viszont tudnotok kell, hogy aki nem rangsorol a Szentírásban, az a 
Bibliából mindent ki tud olvasni és az ellenkezőjét is!

Jelentkeznek ugyan különböző úgynevezett  „hivatalok”,  amelyek ma-
gukat csalhatatlannak gondolva nagyon okosnak akarnak látszani az evangé-
liumaimban elmondottakkal kapcsolatban, s nem Rám, Jézusra, hanem saját 
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csalhatatlanságukra  hivatkozva  akarják  elfogadtatni  mondanivalójukat.  De 
Én, Jézus, nemcsak elmondtam valamit, hanem amit mondtam, azt életem-
mel alá is húztam, s így annyira egyértelművé tettem tanításomat, hogy azt 
lehet ugyan - sajnálatos módon - tudomásul nem venni, de letagadni nem le-
het.

Tehát szűkebb értelemben minden könyv csak akkor igazán Szentírás, 
ha tanításommal  és életemmel  szinkronban van.  Tágabb értelemben pedig 
Szentírás a Biblia. Ezt azért lehet tágabb értelemben Szentírásnak mondani, 
mert a jó szándékú ember a Biblián keresztül képes eljutni az evangéliumaim 
tartalmának elfogadására, míg más könyvek által ez nem lehetséges.

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

3496.
Kérdező: KONTROLLÁLTATNI AKAROM MAGAM!

1. Bizonyos sugallatokat kívánok kontrolláltatni!
2. A hónapok utolsó vasárnapjairól kérek információt!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nagyon fontos, hogy kontrolláltassátok magatokat akár közvetlenül 

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

Abban a korban éltek, amely korban minden felgyorsul. Így nyitottsá-
gotokkal együtt a szellemvilág intenzitása is erőteljesebb felétek. Ennek po-
zitív, negatív következménye egyaránt növekedett. A jó jobb, a rossz kirafi-
náltabb tud lenni.

Sugallt szövegeket csak akkor tudtok kontrolláltatni médiumommal, ha 
e szövegeket világosan, részletesen és egyértelműen fogalmazva juttatjátok 
el médiumomhoz. Ez azért fontos, mert ő is földi ember, akinek nagyon óva-
tosnak kell lennie, mert részéről a kis tévedés is nagy lavinákat tud elindítani.

2.  A  második  kérdéseddel  kapcsolatban  arra  kértem  médiumomat, 
hogy egy mellékelt magánlevélben tájékoztasson téged. 

Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!
******************************************************

3497.
Kérdező: FÉRJEM, FIAM ELŐTTEM MENNEK TÖNKRE

Férjem iszákos, fiam szemem előtt teszi tönkre életét.
HANG: "Drága Gyermekem!
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Először rólad mondok pár szót, utána férjedről, majd fiadról, és vége-
zetül ismét rólad.

A te életed sem születéseddel kezdődött.  Te is adósságot törleszteni 
jöttél le a Földre. Neked is volt lehetőséged arra, hogy válassz magadnak egy 
olyan sorsvonalat, amelyen előző életeid gubancait kell majd boncolgatnod 
mindaddig, amíg saját testedben újjá nem születsz. Mert mindaddig, amíg ez 
meg nem történik,  magad sem bírnád elviselni  az  égi boldogságot (János 
3;3)!

Tehát nem nehézségeid gyökerét vállaltad! Ezeket te csináltad magad-
nak. De igenis vállaltad azt, hogy ezeket megtanuld kezelni, csökkenteni, s 
az újjászületéssel végleg leoldani magadról.

Férjedről is elmondhatom mindazt, amit az előbb rólad mondottam. Az 
ő esete azért problematikusabb, mint a tiéd, mert a jobb felé nyitottság he-
lyett lassan olyan zártságba kerül, amelyből - földi szavakkal kifejezve - ret-
tenetesen megnehezíti magának az újjászületésre jutást. Az ő számára sincs e 
nélkül igazi boldogság! De mindez az ő ügye. 

Nagyon természetes, hogy ez fáj neked. Ez Nekem, Jézusnak, is fáj, s 
téged kell hogy vigasztaljon az a tudat, hogy a te fájdalmad valójában az Én, 
a te Jézusod fájdalma benned. Igen. Én, Jézus,  nemcsak erőmet,  nemcsak 
örömömet, de fájdalmamat is megosztom enyéimmel!

Az is nagyon természetes, hogy fiadról is elmondhatom neked szinte 
mindazt, amit férjedről elmondtam. Nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy az ő 
magatartásának férjed vagy a rossz társaság az oka. Nem, nem és nem! Ő, 
egyedül ő az oka! Ő sem háríthatja másra a felelősséget! Ha nem rajta múlna 
az, hogy a boldogság helyett a bódultságot választja, akkor az Isten nem jó, 
hanem rossz Isten lenne! Ez pedig nyilván káromkodás!

Higgyétek el, hogy a lényeget, tehát a benső békét, boldogságot illetően 
semmi nem történhet kívülről befelé, csak belülről kifelé!

Most pedig neked akarok mondani olyasmit, amit ha elfogadsz, boldog 
leszel, ha nem fogadsz el, akkor maga az Isten sem tud  segíteni neked.

Feltétlenül törekedned kell arra, hogy szabaddá válj bensőleg férjedtől, 
fiadtól egyaránt. Férjed megjavítására sem neked, sem másnak nincs küldeté-
se! A te feladatod az, hogy mulasztással ne vétkezz, és ne vállalj bűnrészes-
séget vele kapcsolatban.

Akkor nem vétkezel mulasztással, ha az ő érdekében is megteszel min-
dent, amit jónak látsz. Bűnrészességet pedig akkor nem vállalsz, ha tudatod 
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vele azt, amit rossznak tartasz, amivel nem értesz egyet. De nevelni ne akard 
őt! 

Ha azt  veszed  észre,  hogy ő  nem tudja,  mennyire  fáj  neked,  NE-
KÜNK az ő helytelen viselkedése, akkor ezt  tudomására kell  hoznod.  De 
nem nevelési szándékkal, tehát nem úgy, hogy olyankor is elmondod neki, 
mikor te is tudod, hogy ő ezt tudja. Csak olyankor, ha úgy gondolod, hogy 
valóban elfelejtette. 

Tudnod kell, hogy semmi köze a te boldogságodhoz annak, hogy férjed 
vagy fiad hogyan viselkedik! A te boldogságod attól függ, hogy te hogyan vi-
selkedsz! Minden, a világon minden, ami lényeges, az belül dől el! 

Te azért jöttél a Földre, hogy vállald azt a szabadságharcot fiaddal kap-
csolatban, amely nélkül neki is, magadnak is csak ártasz.

Minden anya tönkreteszi magát, ha nem döbbenti rá saját magát arra, 
hogy az anyaság nem állapotszerű életforma, hanem egy olyan szerep, amely 
véget ér, amikor a gyermek anyagilag, erkölcsileg saját lábára állt.  Bizony 
bűnrészes az a szülő, aki még ezután is engedi, hogy a gyermeke belőle éljen. 
Az ilyen szülőt a tudatlanságán kívül semmi nem menti Isten előtt! Bár a tu-
datlanság jelenthet valamit Isten előtt, de az ilyen szülő önnön boldogságá-
nak, benső békéjének élő ellensége! Amikor azt mondottam, hogy attól félje-
tek, aki a testet és a lelket egyaránt a pokolra tudja juttatni, akkor ezzel azt 
akartam mondani, hogy önmagatoktól féljetek (Máté 10;28)! Mert sem bol-
doggá, sem boldogtalanná senki nem tehet senkit, csak önmagát!

Első szavam a nyilvános működésem kezdetén ez volt: „Alakítsátok át 
gondolkodásotokat” (Márk 1;15), és nem az, hogy alakítsátok át körülménye-
iteket,  s főleg nem az,  hogy alakítsátok át  a másik embert!  Higgyétek el, 
hogy amire az Isten képtelen, arra ti is képtelenek vagytok! Isten pedig képte-
len arra, hogy Önmagával ellentétbe kerüljön. Ha boldogságra teremtett ben-
neteket, akkor szeretetre teremtett. Ha szeretetre teremtett, akkor benső sza-
badságra teremtett!

Neked tehát egyetlen feladatod az, hogy szíved békéjét ápold magad-
ban. Erre csak akkor vagy képes, ha tudomásul veszed: nem felelsz sem fia-
dért, sem férjedért, és nem vállalhatsz bűnrészességet egyikkel sem. Vagyis 
egyiket sem segítheted abban, amit te helytelennek tartasz!
     Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3498.
Kérdező: MIÉRT MAKACS A FÉRJEM?

3645.



1. Férjem mindig ellenezik velem. Makacs. Miért?
2. Gyermekeimen hogyan tudnék segíteni?
3. A legkisebb öcsémről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Föltételezve, hogy valóban mindig ellenkezik veled férjed, akkor ne-

ked nagyon könnyű a saját véleményedet megvalósítani, mivel nem kell ten-
ned mást, csak mindig az ellenkezőjét mondd, mint amit gondolsz, s akkor 
férjed pontosan azt fogja akarni, amit te gondolsz, vagyis azt, amit te akarsz.

Valószínű, hogy nem így áll a dolog. Valószínű, hogy férjed eddig azt 
tanulta,  hogy te azt  akarod, hogy mindig neked legyen igazad.  Valószínű, 
hogy a legnagyobb baj az, hogy egyikőtök sem akarja azt belátni, hogy min-
dig mindenkinek mindenben bizonyos értelemben igaza van.

Ha te azt mondanád férjednek: „Valóban, a te szempontodból neked 
van igazad! Bocsásd meg, hogy én csak a saját szempontomat vettem figye-
lembe”. Ha így tennél, akkor valószínű, hogy csökkenne közöttetek a feszült-
ség.

Hidd el:  mindig mindenkinek mindenben bizonyos értelemben igaza 
van! Én, Jézus, nem olyan igazságról tettem tanúságot, amely kikezdhető le-
hetne. 

Én, Jézus, az egyetlen  erkölcsi igazságot hirdettem nektek és éltem 
elétek!  Ez  pedig így szól:  Szeressétek egymást  úgy,  amint  Én szerettelek 
benneteket! 

Én, Jézus, pedig úgy szerettelek benneteket, hogy törekedtem megvi-
lágítani azt az irgalom rendjét, amely az Én elgondolásom szerinti alkalmaz-
kodás művészetét kívánja tőletek. Erre kell törekedned!

2. Ha magadon segítesz megfelelő módon, akkor segítesz gyermekei-
den is.  Magadon úgy segítesz,  hogy szíved békéjét  minden körülményben 
igyekszel megőrizni. Ez mindenkor lehetséges! Igen, mert Isten soha senkit 
nem enged erején felüli kísértésbe esni. 

Neked is tudnod kell, hogy sem a te, sem gyermekeid élete nem kí-
vülről befelé, hanem belülről kifelé tud csak eredményesen fejlődni. Te sem 
vagy képes arra, amire az Isten sem képes. Te sem vagy képes gyermekeidet 
boldoggá nevelni. Erre mindenki csak önmaga számára képes! 

Gyermekeiddel kapcsolatban csak az a fontos, hogy azt, amit rossz-
nak tartasz, soha ne segítsd elő számukra. Vagyis vigyázz, nehogy bűnrészes 
légy! Gyermekeidnek csak azt add meg, amiről tudod, hogy javukat szolgál-
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ja. Részedről erre mindig megvan a lehetőség. Isten sem magad, sem mások 
számára nem kíván tőled olyasmit, amire nem vagy képes. 

Tudnod kell, hogy számodra nem gyermekeid az isten! Nem ők azok, 
akik boldogíthatnának! Egyedül téged is csak az boldogíthat, aki Önmagára 
teremtett téged, vagyis az Isten! 

Ehhez viszont nagyon fontos és szükséges, hogy bensőleg, lelked mé-
lyén, szabaddá akarj válni gyermekeidtől. Igen, mert a megkötözött ember-
ben Isten Lelke nem tud működni.  A Szentlélek élettere a SZABADSÁG 
(2Kor 3;17)!

3. Senkit nem adok ki senkinek! Téged sem adlak ki másnak! Ez az 
alapja annak, hogy bátrán és bizalommal fordulhat Hozzám mindenki!

           Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

3499.
Kérdező: CSALÁDI GONDBAN VAGYOK

Súlyosnak élem meg az egyik rokoni kapcsolatunkat.
HANG: "Kedves Barátom!

Ha valaki hajóval a tengerre száll, bármilyen nyugodt, sima is a tenger, 
a hajós tudja, hogy igazán nyugalom mindig csak a mélyben van. A felszín 
néha nagy hullámokat tud vetni, s bizony van olyan, hogy még a legbátrabb 
és leghitetlenebb hajós is Istenhez fordul a vihar idején.

Az a kis „lélekvesztő”, amelyet a Földön emberi életnek szoktatok ne-
vezni,  bizony  gyakran  nagy  viharoknak  van  kitéve  a  „felszínen”.  Béke, 
csend, nyugalom csak a mélyben van! Igen,  ott nincs kibúvó, nincs menekü-
lés, csak szembesülés. Minden újraszületés célja, értelme az elmélyülés vál-
lalása.

Te vállaltad, hogy kis életcsónakod kormányosa a Szentlélek legyen! 
Ez döntő! Te együtt utazol a viharnak is parancsolni tudó Istennel! De ez 
nem jelenti azt, hogy elég, ha karbatett kézzel szemléled a vihart. Nem. Ne-
ked mindent meg kell tenned, hogy méltó légy ahhoz a Szentlélekhez, Útitár-
sadhoz,  aki elvárja tőled,  hogy tedd meg azt,  amit  neked kell  megtenned. 
Amiben biztos lehetsz, az az, hogy Útitársad ereje a te erőd is. Tehát soha 
nem vagy magadra hagyottan kitéve semmiféle értelmi, érzelmi, akarati vi-
harnak!

Van egy ilyen általános elv: „A győzelem a menekülésben van!” Ez azt 
jelenti, hogy vannak olyan személyek, akikkel nem az a megoldás, hogy le-
rendezd kapcsolatodat, hanem az, hogy az okosság és óvatosság fegyverének 
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használatával biztosítsd magad számára és a másik fél számára is azt, hogy a 
találkozás  ne adjon lehetőséget  szeretetlenségre.  Az ilyen  fajta  menekülés 
nem gyávaság, hanem olyan OKOSSÁG, amely sima vizekre képes irányíta-
ni az életcsónakot.

Amikor Engem, Jézust,  tanítványaim fölkeltettek a háborgó tengeren 
hányódó csónakban, bizony nem dicsérgettem őket, hanem kemény szavak-
kal szemükre vetettem kishitűségüket.

Kedves Barátom! Neked már nagyon jól tudnod kell azt, hogy nem ne-
ked kell kérni hitet Tőlem, hanem Én, Jézus, kérek hitet tőled! Benned bőven 
megvan az okosság és óvatosság alapján nyugvó élő hit! Már csak igénybe 
kell venned! Úgy kell  tenned, mintha hinnél,  és akkor máris  élni,  lobogni 
kezd benned a világító, rosszat elégető, jót melegítő, erősítő HIT lángja!

Nemcsak arra hívom fel figyelmedet, hogy neked is adósságot kell tör-
lesztened, de rá akarok mutatni arra is, hogy ez az adósságtörlesztés nem sé-
tagalopp! Küzdelem, kemény, elszánt döntés a szembesülés következtében a 
menekülésnek valamilyen irányában.

                        Kérlek, vigyázz Rám magadban!
                      Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
3500.
Kérdező: A HIT HOGYAN NÖVELHETŐ?

1. Egy alapítványról kérdezem a HANG-ot.
2. Többször küldtél már üzenetet számomra. Jól érzem?
3. Hogyan tudnám fejleszteni a hitemet?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Személy, könyv, alapítvány, ezek mind-mind olyan valóságok, ame-

lyekben vannak Számomra jó és vannak nem jó tartalmak. Pontosan ezért 
kell ítélőképességetek által eldöntenetek, hogy mi bennük a követendő és mi 
a nem követendő. Eszeteket arra is használnotok kell, hogy ne csak tanulja-
tok Rólam, Jézusról, de tanuljatok Engem, Jézust! Ez azt jelenti, hogy a szí-
vetekben megélt Irántam való szereteteteket értelemmel is alá kell tudnotok 
támasztani.

Én, a Földön megtestesült Isten, nem azért jöttem közétek, hogy meg-
kíméljelek benneteket értelmi képességetek használatától, hanem azért, hogy 
felszólítsalak benneteket ennek a képességeteknek nagyon komoly használa-
tára. Nem helyettetek, hanem veletek akarok együtt működni, dolgozni, fára-
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dozni a Földön, hogy majd örökkön örökké együtt tudjunk ünnepelni, örven-
dezni a mennyben.

Azért kell  tehát Rólam és Engem tanulnotok,  hogy megfelelő mérce 
álljon rendelkezésetekre, amivel le tudjátok mérni minden személy, könyv, 
alapítvány mondanivalóját. Mert csak így mondhatják el ezekről, hogy mi jó 
és mi nem jó bennük.

2. Igen. Többször küldtem már üzenetet számodra. A jövőben is fogok 
még sokszor küldeni. De tudnod kell, hogy az a világ, amelyben éltek, tele 
van „zavaróállomásokkal”, hogy eltorzítsák üzenetemet, illetve hogy hamis 
üzenetekről azt hitessék el veletek, hogy Tőlem, Jézustól, vannak. Pontosan 
ezért nagyon fontos a kontrollálás!

Nem elég a HANG-tól azt kérdezned, hogy kitől származnak az üzene-
tek. Az sem elég, hogy te mit érzel ezekkel kapcsolatban. Pontosan meg kell 
tudnod fogalmazni az üzenetet,  annak tartalmát,  mert  csak így válaszolhat 
médiumom számodra megnyugtató módon.

Nagyon természetes, hogy Engem, Jézust, hirdetned kell. Azt is helye-
sen ítéled, hogy nem papként kell Engem hirdetned. De vigyázz, mert e kije-
lentésed „nem az egyház keretein belül”, nagyon félreérthető. Az egyház az 
Én, a te Jézusod egyik megjelenési formája a Földön. Ezen az egyházon belül 
vannak ugyan olyan „keretek”, amelyek helyes volta megkérdőjelezhető, de 
maga az egyház soha nem lesz megkérdőjelezhető azok számára, akik enge-
dik, hogy bennük éljek! Nagyon fontos tehát a pontos megfogalmazás!

3. A hit,  mint minden képesség, gyakorlat  által  növelhető.  Az eddig 
megjelent HANG-könyvekben azt szoktam ajánlani annak, aki a hit képessé-
gének növekedése iránt érdeklődik, hogy csináljon úgy, mintha hinne. Sőt, 
gondolkodjon, beszéljen úgy, mintha hinne. Ez nem önámítás, hanem az élő 
hit gyakorlás által történő erősítése, növekedése.

Azt nagyon fontos tudnod, hogy nem neked kell hitet kérned Tőlem, 
hanem Én, Jézus, kérek hitet tőled!

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

3501.
Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK!

1. Megélhetési problémám van.
2. Férjem, gyermekeim nagyon betegek lelkileg.
3. Nagy bennem a tanulási vágy.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Ha egy férfi megélhetési gondokkal küzd, akkor annak tudok taná-
csot adni. Igen, mert a család anyagi gondjai főleg a férj tevékenységi körén 
belül kell hogy megoldódjanak. Ha viszont egy férj beteg, akkor gyógyulnia 
kell még akkor is, ha a gyógyulás elérése nem sok reménnyel kecsegtet. Ha 
ezt a férfi nem vállalja, akkor az egész család, éppen a megélhetéssel kapcso-
latos dolgokban, valótlan talajon áll, tehát az Isten sem tud ott hatékonyan 
közbelépni. Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel valótlan életszemléleten 
alapuló életre nem adhatjuk áldásunkat.

E problémád megoldására tehát döntő a te férjed ráébredése arra, hogy 
neki vagy meg kell gyógyulnia, vagy e nélkül kell vállalnia azt, hogy család-
ját fenntartsa.

2. A te családod valóban olyan lelki betegségekkel terhelt sorsvonalat 
hordoz, amely betegségek mindannyitokat rákényszerítenek arra, hogy tanul-
jatok meg feladatokban gondolkodni.

Családodban mindenkinek meghatározott feladata van. Ennek meglátá-
sára, felismerésére segítened kell valamennyit. De azt nem vállalhatod, hogy 
te tedd meg azt, amit nekik kellene megtenniük. Te csak elmondhatod saját 
meglátásodat velük kapcsolatban, de megtenned csak azt kell, ami a te fel-
adatod. 

Arról légy meggyőződve, hogy Én, Jézus, senkitől sem kívánok lehe-
tetlent. Ha valaki mégis úgy gondolja, hogy erején felüli feladatot kérek tőle, 
akkor  az  az  illető  legyen meggyőződve arról,  hogy az  Én kimeríthetetlen 
erőm rendelkezésére áll, tehát Általam, Velem és Bennem mindig képes szí-
ve békéjét megőrizve megvalósítani azt, amit meg kell tennie.

3. A tanulékonyság feltétele az a nyitottság, amely élő hittel hisz Ben-
nem. Hited akkor élő, ha tudod, hogy erőm, bölcsességem mindig rendelke-
zésedre  áll,  tehát  mindaddig  sziklaalapon  állsz,  amíg  Én,  Jézus,  abszolút 
ELSŐ vagyok életedben. Akkor vagyok abszolút ELSŐ, ha sem elméletileg, 
sem gyakorlatilag  nincs  második.  Vagyis,  mindig  Én,  Jézus,  mondhatom 
meg, hogy mit kell tenned.

Egyszerű, józan reggeli találkozás Velem. Nyugodt, őszinte esti talál-
kozás Velem. Ez az Én két ölelő karom, amely biztosítja számodra Bennem 
lelked fejlődését.

Tanulni  nemcsak könyvből  lehet.  Maga az  élet  folyamata  lehet  egy 
olyan nyitott könyv számodra, amely tanulékonyságodra vár!

               Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
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3502.
Kérdező: FÜGGHETEK MÁSOKTÓL?

 - Valakiből negatív erő áradt belém.
 - Lehet, hogy valaki belém lépett?

HANG: "Kedves Barátom!
Alapvetően tudnod kell, hogy kívülről semmi és senki nem léphet be 

senkibe! Az lehet, hogy nyitottságod folytán te az átlagnál jobban érzékeled a 
körülötted lévő világot, de ez nem okozhat benned semmi olyan torzítást, 
ami uralkodni tudna rajtad, ha te egyszer elfogadtál Engem, Jézust, Uradnak, 
Megszabadítódnak.  Csupán arról lehet  szó,  hogy karmikus  adósságod tör-
lesztése abból áll, hogy bizonyos kényszerképzetek kezdenek eluralkodni raj-
tad.  De ezekről  tudnod kell,  hogy ezek  olyanok,  mint  az  alföldi  délibáb. 
Nincs valóság-alapjuk akkor sem, ha valóságnak látszanak.

Kétségtelen, hogy számodra mégis azt kell átélned, hogy valóság az, 
amiről tudod, hogy csupán káprázat, de ez lelkedet soha el nem rabolhatja 
Tőlem, a te Jézusodtól, és ezek a káprázatok soha nem árthatnak senkinek 
rajtad keresztül. Mivel ezeket nem kívülről kaptad, hanem magaddal hoztad, 
így ezt mások sem kaphatják sem tőled, sem másoktól kívülről. De ezek leol-
dódhatnak rólad!

Kétségtelen az is, hogy te az Enyém vagy, s így még ezek a káprázatok 
is javadra válnak akkor is, ha ezt értelemmel nem látod át. Sőt! Ha te éppen 
az  ellenkezőjét  gondolod,  akkor  is  úgy van,  hogy Én,  Jézus,  GYŐZTES-
KÉNT élek benned.

Kedves Barátom! Neked nincs mitől félned, mert átadtad magadat Ne-
kem. A félelem a szeretet ellentéte. Az szeret helyesen, aki átengedi magát 
Nekem! Nagy igazság van ebben a mondatban:  „Ha Isten velünk, ki elle-
nünk?” Van a félelemnek, a szorongásnak olyan „része”, amelynek nagysága 
tőletek függ. Ezért volt Részemről jogos felszólítani tanítványaimat, hogy ne 
féljenek! A Rám hagyatkozás a lényeg! Ezt úgy tudod átélni, hogy nem azzal 
akarsz állandóan foglalkozni, hogy milyen vagy, hanem azzal, hogy mit kell 
tenned. Meg kell tanulnod feladatokban gondolkodni. Ha Tudod, hogy Ve-
lem és Értem élsz egész nap, akkor azt, amit tenned kell, függetlenül attól, 
hogy mit érzel magadon vagy magadban, egyszerűen meg kell tenned.

A hiúsági komplexusok, amelyek téged is átjártak, akkor oldódnak le 
rólatok, ha kezditek belátni, hogy nem tartozik a lényeghez az, hogyan érzi 
magát valaki, ha egyszer úgyis elmúlik minden, ami a mulandó érzésekhez 
kötődik. 
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Az viszont soha nem fog elmúlni, amiben hiszel, tehát amire Én kér-
lek, hogy tedd meg. Nem, mert az örökkévalóságban éppen annak fogsz örül-
ni legjobban, hogy Velem éltél és Értem éltél. Ez az öröm már itt és most fel-
tétlenül képes átmelegíteni téged.

Kedves Barátom! Nagyon szeretlek. Úgy szeretlek, ahogy csak egy Is-
ten tudja szeretni gyermekét. Ennek a szeretetnek örök boldogság értékét kell 
kiszenvedned az Én segítségemmel. Tudnod kell, hogy Én, Jézus, nemcsak 
benned élek, hanem érted élek benned.
  Megáldalak a BIZALOM, a RÁM-HAGYATKOZÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
3503.
Kérdező: JÉZUSSAL SZERETNÉK EGYÜTT ÉLNI!

1. Van-e reményem, hogy megszólalsz bennem?
2. Tartogatsz-e még munkát számomra?
3. Nagy szükségem van Rád!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Én, Jézus, is kérdezek tőled valamit. Van-e reményem, hogy meg-

szólalhatok benned? Azért kérdezem ezt, mert Én, Jézus, bármikor vállalom 
veled a párbeszédimát. E beszélgetés létrejötte nem Tőlem függ! 

Már sokszor elmondtam, hogy nem nélkületek, hanem általatok szóla-
lok meg bennetek! 

Csak egy kicsi hit és egy kicsi alázat legyen benned, és Én máris be-
szédbe tudok elegyedni veled. Egy kicsi hit! El kell hinned, hogy boldogító 
módon mindig benned vagyok. Kicsi alázat! Tudomásul kell venned, hogy 
minden olyan gondolatod, amely téged épít, buzdít, vígasztal, az Tőlem jön. 
Ha tehát ilyen gondolatokat fogalmazol meg magadban, s ezeket kimondod 
akár csak gondolatban is, akkor Én beszélek hozzád a te szavaidon keresztül. 
Ennyi az egész!!

2. Sorsodat meghatározó hivatásod az, hogy igyekezz másokat megta-
nítani  arra  a  szeretetre,  amelyre  Én,  Jézus,  tanítottalak  benneteket.  Amíg 
élsz, mindig adok e hivatásod megéléséhez szükséges lehetőségeket. De itt is 
áll e kijelentésem: érted és veled mindent, de helyetted semmit!

3. Hidd el, Nekem, Jézusnak, is nagy szükségem van rád! Igen. Nem-
csak az igaz, hogy ti Nálam nélkül semmit sem tehettek, hanem igaz az is, 
hogy Én, Jézus, nélkületek tehetetlen vagyok.

Isten csak a szeretet körén belül mindenható! E körön kívül tehetetlen! 
Valójában nincs is jelen! Úgy semmiképpen, hogy boldogítani tudna!
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Megáldalak az ÉLŐ HIT és az ALÁZAT BÁTORSÁGÁVAL!
******************************************************

3504.
Kérdező: MI AZ, HOGY EGY LEHETEK VALAKIVEL?

1. Hol rontottam el, és hogyan javíthatom meg az életemet?
2. Betegségem félelemmel tölt el a jövőt illetően. 
3.Lehetek EGY azzal, akit szeretek? Ő máshoz tartozik.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Súlyos gond terheli szívemet. Eljöttem közétek egy csodálatos világ-

ból. Egy olyan világból, ahol nincs könny és fájdalom, ahol mindenki örül a 
másiknak, ahol mindenki arra törekszik,  hogy a másik még boldogabb le-
gyen, még nagyobb öröm és vidámság járja át. Abból a világból jöttem, ahol 
nincs betegség, nincs anyagi gond, nincs sem gyűlölet, sem félreértés. Ahol 
senki nem fél soha senkitől és semmitől. Ahol nem ismerik a jónak elmúlá-
sát, és ahol midig minden csodálatos virágba-borulást él át. Ahol nincs öre-
gedés és aggódás. Nincsenek megélhetési-, gyermeknevelési problémák, nin-
csenek házastársi feszültségek. 

Eljöttem, hogy elmondjam nektek, mi vár rátok rövid idő múltán. És 
ti? Amikor találkoztok Velem, kezdtek körülhordozni Engem világotokban. 
Rámutattok sebeitekre, elsírjátok fájdalmaitokat, elmondjátok milyen tehetet-
lenek vagytok problémáitok útvesztőiben.

Kétségbeesetten fordultok Felém, mert azt élitek meg, hogy egy nagy 
csődtömeg vagytok. Mint aki sötét szobában botorkál, s hol a széknek, hol az 
asztalnak megy neki. Botladozva, reménytelenül dülöngéltek jobbra-balra. 

S amikor azt kérdezem, hogy nem kellene-e felhúzni a rolót, nem kel-
lene-e kicsit leengedni kezeteket, hogy kis kezetekkel ne takarjátok el a nagy 
Napot, a mulandósággal az örökkévalóságot, nem kellene-e nektek azt kér-
deznetek Tőlem, hogy honnan jöttem és miért? Akkor ti, e szavaimat meg 
sem hallva, fájdalmasan mondjátok, mint a részeg, aki a fa körül kering, s 
úgy sírdogál, mert mint mondja, be van kerítve, nincs kiút, mert csak a fát 
látja, amely körül kering. Minden beszűkült körülötte, mert ami szép, ami jó, 
az mögötte van.

Vagy önvád által mardosva mondjátok: „ezt megérdemeltem”, vagy 
azt mondjátok: „elhagyott az Isten”. Így aztán ti reménytelenül álltok Előt-
tem, és Én, Jézus, reménytelenül állok előttetek.

Legalább érdekelne benneteket az, hogy milyen az a világ, ahonnan jöt-
tem, hiszen értetek jöttem! Legalább kérdeznétek, hogy hogyan kellene ké-
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szülnötök, mit kellene becsomagolnotok, hisz hamarosan el kell hagynotok e 
világot! De nem. Nem a kitekintés érdekel benneteket, hanem a sötét, amiben 
vergődtök. Nem az örökkévalóság, hanem a mulandóság, ami rátok terpesz-
kedik hazugságaival, naiv, érzelmi örömök kecsegtetésével.

Drága Gyermekem! Én, Jézus, valóban reménytelen vagyok! Csak an-
nak életében látok némi fényt felcsillanni, akiben felsejlik e kérdés Felém: 
„Jézusom! Honnan jöttél és miért jöttél?” E nélkül csak tüneti kezelést tud-
nék adni, de ilyet tud adni minden bódítószer is! Ti ezt fontosnak tartjátok 
magatok számára, Én pedig ezt méltatlannak tartom Magamhoz! Bizony re-
ménytelen  az  Isten  élete  közöttetek!  Legalább  olyan  mértékben,  amilyen 
mértékben reménytelen a ti életetek egymás között!

Ezek után mondd, mit válaszoljak első kérdésedre. Hogyan magyaráz-
zam meg, hogy döntéseiteknek következményei vannak, s amely döntésben 
Én, Jézus, nem lehettem benne, az ilyen döntések következményeiben sincs 
helyem?! Hogyan magyarázzam meg, hogy aki az iskolában nem tanul, nem 
jár jól, ha nem bukik meg?! Hogyan magyarázzam meg, hogy aki a mulandó-
sággal eltakarja az örökkévalóságot, annak nem adhatom meg azt a benső bé-
két, amit megadhatnék, ha  nem így tett volna?! Hogyan tehetném meg, hogy 
aki természetellenesen él, azt olybá veszem, mintha természetesen élne?! Mit 
tudok tenni azzal, aki, mert nem nyitja ki a szemét, azt akarja látni, és úgy 
akar látni, mint az, aki nyitott szemmel él?! Hiába akarom megértetni valaki-
vel, hogy amikor az autójában a műszerfalon kigyullad a lámpa, akkor nem 
az a megoldás, hogy csavarja ki az égőt, mivel a motorban van valami baj. 
Hiába, ha ő csak azt hajtogatja, hogy annyira bántja a lámpa fénye, villogása 
a szemét, s ezért ennek megszűntét tartja legfontosabbnak!

Azt kell mondanom, hogy nem rontottál el semmit! Magad vagy olyan 
sérült, akinek meg kell gyógyulnia, akinek vállalnia kellene azt a gyógymó-
dot,  terápiát,  kezelést  Nálam,  amelynek következménye lenne a  te  szíved 
benső békéje. Igen. Csak akkor és annál lehetek a következményekben is je-
len, ha a döntésben is főszerepet kapok.

Magad is tudod, hogy nem Nálam akarod életedet megoldani. Magad is 
tudod, hogy mások boldogtalanságára nem épülhet fel senkinek a boldogsá-
ga. Magad is tudod, hogy felelőtlenségre nevelődik az a gyermek, aki felelőt-
lenül  átlépheti  szabadságkörét  szülőjével  szemben.  Magad is  tudod,  hogy 
nemcsak annyiban vagy megkötözött gyermekeddel, amennyiben az ő lelki 
fejlődése ezt megkívánja, hanem e megkötözöttségbe nagyon is belejátszik 
az ő jövő életéért való aggódásod, amihez végső soron neked már semmi kö-
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zöd, hisz mindenki csak önmagáért felelős. Azt sem tudod, hogy holnap élsz-
e még! Te sem háríthatod másra eddigi életedért a felelősséget, s ezt gyerme-
ked sem teheti soha. Ha ő istenszerető, akkor minden a javára válik, ha nem 
istenszerető, akkor az Isten sem tud vele mit kezdeni. Arról meg lehetsz győ-
ződve, hogy amire Isten képtelen, tehát arra, hogy valakit istenszeretővé te-
gyen, arra te sem vagy képes.

Én, Jézus, vagyok életed egyetlen megoldása.  Nélkülem, ha az egész 
világot megnyered is,  lelked boldogsága elpusztul.  De Általam,  Velem és 
Bennem, ha az egész világot elveszíted is, mindent megnyertél, mert benső 
békédet, lelked harmóniáját, a hazataláltság örömét veheted át Tőlem.

2. Amit eddig közöltem veled, abban annyi megszívlelendő van, hogy 
most már csak rövid  tanácsokat adok.

A félelem ellentéte a szeretésnek. Sem az egészség, sem a betegség 
nem képes senkit boldogítani. Sem a múlt, sem a jövő nem létezik, csak a 
JELEN van. Aki a JELENT Velem tudja megélni, az megoldotta az életét.

3. Isten senkit nem teremtett arra, hogy egy másik ember által képes le-
gyen boldog lenni. Mindenki csak és egyedül Istennel képes EGY lenni. En-
nek megvalósításához, erősítéséhez, növekedéséhez, kibontakoztatásához le-
het egy másik ember is eszköz, de csak ESZKÖZ, és nem CÉL.

Nagyon szeretlek. De ez nem téged, hanem Engem boldogít. Ha Értem 
élsz, akkor tudod majd megérteni, hogy mit is jelent ez: Isten nemcsak ben-
ned van, hanem érted van benned!

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

3505.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

1 Egy álmom: szent Péter kulcsát láttam, de nem értem el.
2. Egy másik álmom: Szűzanyát láttam áttetszően.
3. „Izisz” létező lélek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Zártságnak éled meg vallásosságodat. Ez részben igaz, részben nem. 

Minden, ami hagyományon alapul, lehet akadály, de lehet lendítő erő is azon 
az Úton, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat.

A „megszokás” csak akkor jó, ha a jobb felé képes kinyitni  valakit. 
Különben akadálya a  lelki  fejlődésnek.  Imák,  szertartások,  ünnepek,  ezek 
nem önmagukban értékek. Ezekkel kapcsolatban döntő a CÉL! Vagyis Én, 
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Jézus! A Velem való egyre bensőségesebb, egyre boldogítóbb, egyre lelkesí-
tőbb kapcsolat. Ez a döntő!

2.  Égi Édesanyátok minden lehetőséget  felhasznál  arra,  hogy figyel-
meztessen benneteket az örökkévalóság boldogító országára. Azok, akik ál-
mukban élményszerűen átélik  Édesanyám valóságát, megerősödnek abban, 
hogy ők, Nekem, Jézusnak, testvéreim. Te is testvérem vagy!

3. Ilyen nevet ti  adhattok egy szellemi lénynek, de ilyen nevet Isten 
egyetlen szellemi lénynek sem adott.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
3506.
Kérdező: HÚGOM HALÁLOS BETEG.

Húgom halálos beteg.
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon jól tudom, hogy azt a pillanatot, amelyről már bárkinek a szü-
letésekor meg lehettek győződve, hogy eljön, amikor kopogtat, akkor nagyon 
váratlan és nem kívánt vendégként fogadjátok. Bár magatokban hordjátok az 
örök élet bizonyosságát, mégis fájdalmasan érint benneteket, amikor a hang-
súlytevést - tehát a mulandóról az örökkévalóságra történő átállást - kénysze-
rűségből meg kell hoznotok.

Hidd  el,  hogy Nekem,  Jézusnak,  kifejezett  fájdalmat  jelent  látnom, 
hogy kényszerítve érzitek magatokat arra, amire önszántatokból kellett volna 
felkészülnötök. Ez azért fáj nekem, mert bár minden tapasztalat ellene mond 
annak, hogy a Föld a végleges hazátok, mégis öröklakásnak élitek meg azt a 
lakást, ahol a mulandóság az egyedüli biztos valóság.

Igazán nem kell valami rendkívüli hit ahhoz, hogy felismerjétek a földi 
élet mulandóságát. Ahhoz viszont hit kell - és nem olyan, amelyet Én adok, 
hanem olyan, amelyet Én kérek tőletek -, hogy elfogadjátok: egy csodálatos 
világ vár rátok! Olyan csodálatos, hogy annak érzékeltetéséhez még Én, Jé-
zus, sem tudtam megfelelő szavakat találni. Még a földi életben megélt sze-
relmet sem tudjátok szavakban kifejezi, hát akkor hogyan lehetne megfogal-
mazni azt a szerelmet, amely Istenben él irántatok, és amely a halál pillanatá-
ban egyre jobban át  tud izzítani  benneteket  egy olyan viszont-szerelemre, 
amely messze túlszárnyal minden földi szerelmet.

Húgod halála az ő számára olyan hazataláltság örömét hozza, amely 
mellett minden, még a legnagyobb földi szenvedés is, nevetséges apróságnak 
fog tűnni.
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Higgyétek már el, hogy Isten valóban szeret benneteket! A halál nem 
cáfolata, hanem bizonyítéka ennek! Az emberi szív igazi boldogsága csak az 
örökkévalóságban tud  maradéktalanul  kibontakozni,  virágba borulni.  Nem 
kisebb tekintély, mint Én, Jézus Krisztus, a Földön megtestesült, szenvedett, 
meghalt, feltámadt, majd mennybe ment Isten mondom ezt neked!

Higgyétek már el,  hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel ki-
mondhatatlan boldogságban egy örökkévalóságon át akarunk értetek élni! De 
már a Földön is szeretnénk ebből valamit megéreztetni veletek! Már itt a Föl-
dön is szívbékét élhet át az, aki éppen az adott körülményeiben, tehát jóban-
rosszban vállalja azt, hogy Értünk éljen!

E kis ima (ének) gyakori mondása (éneklése), feltétlenül szívbékét ad: 
„Édes Jézus, neked élek. Édes Jézus, neked halok. Életemben, halálomban, 
édes Jézus, tied vagyok!”

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

3507.
Kérdező: BOLDOG AKAROK LENNI!

1. Megbocsát Isten, ha megbántuk bűneinket?
2. Nagy bűn az abortusz?
3. Szeretnék a Földön boldog lenni!

HANG: "Gyermekem!
1. Isten mindig megbocsát a bűnbánó bűnösnek. Nem is azzal van a 

probléma, hogy Isten megbocsát vagy sem, hanem azzal, hogy aki azt mond-
ja, megbánta bűneit, egyáltalán nem biztos, hogy ez igaz, hogy ezt komolyan 
veszi. Igazi bűnbánata csak annak van, aki ezután másképpen kezd gondol-
kodni, mint eddig tette. 

Mindaddig, amíg te a Földön akarod megtalálni boldogságodat, tehát 
szíved békéjét, mindaddig nem bántad meg valójában bűneidet. Nem, mert 
szándékvilágod iránya nem változott meg. Márpedig  ez a lényeg! Én, Jézus, 
csak annak tudom megadni azt a szívbékét, amely a boldogság másik neve, 
aki ezt Nálam akarja megtalálni, és nem a földi élet csalóka útvesztőin.

2. Az abortusz valóban gyermekgyilkosság. Igaz, Isten ezt is megbo-
csátja, de itt is áll az, amit az előbb mondtam. Csak annak bocsát meg Isten, 
csak annak szívét érheti el Isten megbocsátó szeretete, aki ezután végleg Ná-
lam, Jézusnál, akarja élni tovább azt a földi életet, amely semmiképpen sem 
való arra, hogy bárkit is boldoggá tudjon tenni.
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Sokkal  jobban meg kellene  értened szüleidet!  Bizony nekik  a veled 
való kapcsolatukban sokkal jobban igazuk van, mint neked. Nem ők, hanem 
te vagy az,  akit  látszatok vezérelnek,  s te egyáltalán nem látsz,  mert  nem 
akarsz lelked mélyére látni. Te magad vagy legnagyobb ellensége önmagad-
nak! Nem lenne annyi veszekedés köztetek, ha nem azért akarnál beszélgetni 
anyáddal, hogy igazat adjon neked, hanem azért, hogy megértsd őt.

Én, Jézus, csak annak tudok segíteni, aki befogad Engem az életébe. 
Az fogad be Engem, Jézust, az életébe, aki nem arra akar rávenni Engem, 
hogy hozzá igazodjam, hanem arra törekszik, hogy ő igazodjon Hozzám! Az 
akar Hozzám igazodni, aki igyekszik minden lehetőséget felhasználni arra, 
hogy Engem, Jézust, egyre jobban megismerjen, megszeressen, és törekedjék 
úgy átalakítani gondolkodását,  ahogy azt Én, Jézus,  mindenkitől  megkívá-
nom, aki boldog akar lenni.

Neked most az a legfőbb törekvésed, hogy a mulandósággal eltakard az 
örökkévalóságot, hogy ne kelljen halálod órájára gondolnod, mely óra hama-
rosan és feltétlenül elérkezik.

Még álmodban se gondolj arra, hogy elnyered az örök életet, tehát szí-
ved békéjét, amíg nem mondtál le a földi élet csip-csup bódulatáról. Te em-
berhez szeretnél hűséges lenni. Ez ostobaság! Hozzám, Jézushoz, akarj hűsé-
ges lenni!

Nagyon szeretlek.  De ez nem téged,  hanem Engem boldogít.  Téged 
majd az fog boldogítani, ha valóban megtérsz. A megtérés nem egyszerű el-
határozás, hanem vállalása annak a szemléletváltásnak, annak a gondolko-
dás-átalakításnak,  amelyről Márk evangéliumának első fejezetében a 15-dik 
versben olvashatsz.

Megáldalak a BENSŐ FELÉBREDÉS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3508.
Kérdező: LÁTOMÁSAIMRÓL
 1. Néha úgy érzem, „látásom” van.

2. A kísértőt láttam álmomban is.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. A szellemi látás valójában mindig egy kivetítés.  Van, aki jobban, 
van, aki kevésbé alkalmas arra, hogy szellemi látása legyen. De többé-kevés-
bé mindenki rendelkezik ezzel a képességgel.

A szellemi látás képességét erősíthetik jó és nem jó erők. Ha jó erők, 
tehát angyalok erősítik, akkor Isten üzeneteit közvetítik ezek a látások. En-
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nek eredménye az, hogy aki ilyen látásban részesül, az szívében békét, örö-
möt, nyugalmat él át még akkor is, ha az, amit lát, nem éppen kellemes. A 
másik  eredménye pedig az,  hogy az ilyen „látás” mások számára is  építő 
buzdító és vigasztaló.

Ha ártó erők, tehát gonosz lelkek erősítik fel valakiben ezt a „látást”, 
akkor szintén két irányban kaphat üzenetet a „látó”. Önmaga irányában, mert 
legtöbbször kíváncsisággal kacérkodva, maga a „látó” fölöslegesen kinyílt e 
képesség erősítésére.  Ezzel  általában nagy idegmegterhelés  szokott  együtt 
járni. A másik irány pedig mások ijesztgetése.

Az egyik leghatásosabb eszköz e szellemek elűzésére nem az, hogy va-
laki elkezd harcolni ezek ellen, hanem az, hogy kezdi dicsőíteni Istent, aki 
mindent, még magát a poklot is képes az övéi számára jóra felhasználni.

2. Az álmok csak akkor érdemelnek nagyobb figyelmet, ha olyan ese-
ményekre figyelmeztetnek előre, amelyek komoly hatással vannak valakinek 
az életvitelére. Tehát nem szellemekkel, hanem eseményekkel szembesül ál-
mában az, aki ilyesmit álmodik. 

A szellemekkel történő találkozást,  ha negatív érzést vált ki,  akkor 
nem kell komolyan venni. Ha pozitív hatást vált ki, akkor hálát kell adni érte.

Az álmoknak „normális” értelme az érzelmi, idegzeti kiegyenlítés. Az 
eseményeket előre figyelmeztető álmok általában a „rendkívüliségek” kate-
góriájába tartoznak, bár ezek szoktak a visszatérő álmok lenni. De nem min-
den visszatérő álom ilyen!

A kísértésekkel kapcsolatban pedig tudnod kell, hogy Isten senkit nem 
enged erejét meghaladó kísértésbe esni!

               Megáldalak  BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3509.
Kérdező: JÓ IRÁNYBAN AKAROK VÁLTOZNI!

1. Miért nem kapok megfelelő szeretetet soha?
2. Mit kell tennem, hogy megváltozzon az életem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tudnod kell, hogy neked sem a születéseddel kezdődött az életed. 

Tudnod kell, hogy te is bizonyos értelemben „adósságtörlesztésre” jöttél a vi-
lágra. Így van ez szinte mindenkivel! Mivel nem egy „szintről” jöttetek, ezért 
az „adósságtörlesztés” sem azonos „szinten” történik.

Mindez azt jelenti, hogy szeretet-hiányod nem a Földön kezdődött, ha-
nem már születésed előtt sem voltál megelégedve azzal a szeretettel, amiben 
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részesültél. Ennek egyszerű magyarázata az, hogy nem vállaltad azt a látás-
módot, amely biztosította volna számodra a megfelelő szeretet-elfogadást, s 
természetesen ezzel együtt  a szíved szeretetének helyes mederben tartását, 
vagyis boldogságodat. 

Tehát  egy egészséges  önfegyelem  hiánya  indított  útra,  születtél  a 
Földre, s most ahhoz, hogy meg légy elégedve a kapott szeretettel, nagyobb 
hangsúlyt  kellene  tenned  arra,  hogy önzetlenül,  tehát  visszaszeretést  nem 
várva tudd szeretetni azokat, akikkel kapcsolatban állsz, s így igyekezz rálát-
ni a téged átölelő, gondviselő Isten feléd áradó szeretetére.

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

Hidd el, hogy Bennem, Jézusban, tehát az önzetlen szeretet szolgálat-
ban, tehát a mindent odaadás vállalásában, tehát a mulandó élet elvesztésé-
nek vállalásában, mindig meg fogod látni azt a szeretetet, amely a gondviselő 
Isten részéről átölel téged.

Nem ijesztgetésnek mondtam, hanem bíztatásnak azt, hogy aki elveszí-
ti életét, megnyeri azt. Földi életeteket úgyis el kell „veszítenetek”! Csak an-
nak elvesztésére hívtam fel figyelmeteket e mondattal,  amit,  ha tetszik, ha 
nem, előbb-utóbb úgyis el kell hagynotok. Ezekről a mulandó javakról jobb 
előbb, mint utóbb lemondani. Igen, mert aki Értem le tud mondani azokról a 
mulandó értékekről, amelyeket úgyis elhagy, az feltétlenül meg fogja tapasz-
talni ígéretemet: „száz annyit kap már itt a földön, és ehhez még megkapja 
hozzá a boldog örök életet is (Márk 10;29-30 és Máté 19;29)”.

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

3510.
Kérdező: ISTEN SZERET ENGEM!

1. Szeret engem az Isten?
2. Hogyan segítesz nekem, Uram?
3. Hogyan kell értenem Máté 7;7-8-at?

HANG: "Kedves Barátom!"
1. Te túl soknak tartod magad akkor, amikor azt gondolod, hogy En-

gem, Istent, annyira meg tudsz bántani, hogy e megbántásod az Én szeretete-
met képes kioltani! Ha az egész pokol összefogna azzal a kifejezett szándék-
kal, hogy az irántuk való szeretetemet kioltsák, ez semmiképpen sem sikerül-
ne nekik! 
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Ha ebből valamit megértettél, akkor könnyedén megérted azt is, hogy 
nem vagy te olyan nagy, amilyen kicsinek gondolod magadat. Te a legna-
gyobb rossz szándékkal  sem vagy képes arra,  hogy szeretetemet  akár irá-
nyodban, akár mások irányában csökkenteni képes volnál!

Azok, akikről úgy gondolod, hogy sokat szenvedtek miattad, soha nem 
szenvedhettek volna, ha Én, Jézus, ezt meg nem engedtem volna. Ha pedig 
megengedtem, akkor azt nyilván azért tettem, mert tudtam, hogy ezeknek a 
szenvedőknek feltétlenül javára válik az, amit szenvedniük kellett. Hogy is 
láthatnád te, hogy a már évezredeket megélt emberek, akik makacs megátal-
kodottságuk folytán rendre megszületni kényszerültek a Földön, általad is le-
törleszthettek valamit adósságukból?! Nem! Te, mint földi teremtmény, na-
gyon szűk látókörű vagy!

2.  Csak annyiban tudlak segíteni,  amennyiben ezt  Tőlem elfogadod. 
Csak annak tudok békét adni a szívében, aki valóban elhiszi azt,  hogy ezt 
megteszem vele. Aki arra vár, hogy majd akkor hiszi el, ha megtapasztalja, 
az enyhén szólva ostoba! Igen, mert amit valaki megtapasztalt, az nem kell 
elhinnie. Az egy más kérdés, hogy Én, Jézus, mennyi ideig látom jónál vala-
kinél azt, hogy ne tapasztalja, hanem csupán higgye, hogy békét adtam neki. 
Ha majd jónak látom, akkor meg is fogja tapasztalni. De ezt a megtapaszta-
lást hit nélkül soha nem éri el! Tanulj meg tehát hinni és várni!

3. Amit az evangéliumaimban ígértem:" Kérjetek és kaptok, keressetek 
és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek! Mert aki kér, az kap, aki ke-
res, az talál, s aki zörget, annak ajtót nyitnak.", azt úgy kell értened, a józan 
ész keretén belül, ahogyan mondottam!

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

3511.
Kérdező: NAGYON SZERETEM JÉZUST!

1. Hogyan tudom megőrizni hitemet?
2. Bukdácsolásom ellenére is tanítványod maradhatok?
3. Otthont találtál nálam, Uram?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A hit, mint minden képesség, gyakorlás által erősödik és mélyül. A 

hitet erősíteni pedig úgy lehet, hogy igyekszel Velem és Értem élni. Ha dön-
téseidben tudatosan jelen vagyok, akkor hitből élsz, hited erősödik és konzer-
válódik.
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2. Tőlem csak az választhat el téged és bárkit, ha tudatosan megtagad-
tok! Én, Jézus, még akkor sem tagadok meg senkit, ha elfordul Tőlem! Az 
irántad való szeretetemet sem te, sem más nem tudja megváltoztatni. Önnön-
magamnak tartozom azzal, hogy soha meg nem szűnően hűséges maradjak!

3. Mindenkor tőled függ, hogy otthon vagyok-e nálad vagy sem. Amint 
az előbb mondottam, az Én hűségem soha sem kérdőjelezhető meg!

Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!" 
*******************************************************

3512.
Kérdező: JÉZUS SZEMPONTJAI FONTOSAK NEKEM!

1. Közösségi problémám van.
2. Az emberek között, az ő szemükben „senki” vagyok.
3. Csak a családomra összpontosítsak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mióta kiestetek abból a közösségből, ahol születésetek előtt voltatok, 

állapotszerű  hiányérzettel  kell  számolnotok.  A legzsúfoltabb templomban, 
villamoson, utcán, tereken, tehát mindenütt ezt élitek meg, mert belül pattant 
el az a közösségi szál, amely a Földön olyanná tesz benneteket, mint a köte-
lét szakított csónak a vízen.

Álmodtok  Istentől  megáldott  közösségekről,  s  amikor  felébredtek,  s 
kezditek keresni, megvalósítani álmaitokat, akkor ezek az álmok a „valóság-
ban”  egyre  embertelenebb,  egyre  istentelenebb,  egyre  jézustalanabb  arcot 
mutatnak.

A benső egészségre vágyó lélek nem mondhat le álmairól. Nem, mert 
álmai gyökere valahol a mélyben az igazi, az isteni valóság talajába ágyazot-
tan kapaszkodik, és létezésért kiált! Álmaitok e lenni-akarása az egyik oka a 
szükségszerűen bekövetkező kiábrándulásaitoknak.

Ebbe az áldatlan helyzetbe áldásomat kívülről bevinni nem lehet. Csak 
belülről  tudod némiképpen becsempészni érzelmeidbe,  idegzetedbe a szel-
lemvilággal való közösségi kapcsolatodat, éspedig HIT által.

2. Ha valaki akarsz lenni az emberek szemében, akkor valóban  senki 
maradsz. Természetesen arra sem szabad törekedned, hogy senki légy mások 
szemében. Az ilyen és ehhez hasonló hiúsági gyökerekből táplálkozó kategó-
riát egyszerűen nem-létezővé kell tenned. Az egészséges alázathoz az is hoz-
zátartozik, hogy tudjátok átlépni magatokat.

3. Míg belül angyalokat, égi lelkeket hordozol magadban, addig kívül a 
családod az, amelyet élő közösségnek kell megélned. Az egyik kedves gyer-
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mekem, aki már régóta itt él a mennyben, amikor még a Földön élt, gyakran 
mondogatta: „Isten ott van a fazekak között is!” Igen. Amennyire igaz az, 
hogy Én, Jézus, otthon vagyok benned, úgy igaz az is, hogy Én, Jézus, a csa-
ládodban,  férjedben  és  mindegyik  gyermekedben  is  jelen  vagyok.  Engem 
szolgálsz, amikor őket szolgálod, Nekem élsz, amikor nekik élsz.

Ajánlom reggelenként e két szót: „Jézusom! Veled és Érted!” Tehát a 
szándék és a cél egyértelműsítése indítsa a napi teendőidet, és mint valami 
aranyszál kösse át egész napodat, hogy aztán halálod óráján örömödre szol-
gálóan lépjen elő a múlt homályából.
      Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
3513.
Kérdező: GYÓGYÍTSAK?
 1. Elvégeztem a REIKI tanfolyamokat, és részesültem 

  mindegyik beavatásban.
2. Egy HANG hatására leálltam a gyógyításról.
3. Engem kérnek továbbra is gyógyításra a betegek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Megértem, hogy mindent vállaltál a gyógyulásodért és a gyógyítás 

elsajátításáért. Megértem, hogy szereteted iránya a felszínen az volt, aminek 
lennie is kell, vagyis a rászoruló emberek szolgálata. Megértem, hogy óriási 
anyagi áldozattól  sem riadtál  vissza ennek érdekében. (tízezer dollár  vagy 
húszezer márka nem kis pénz!)

Most arra kérlek, te is érts meg Engem, a te Jézusodat! Igen, mert im-
már kétezer éve itt vagyok köztetek, de alig van, akit az érdekelne, hogy mi-
ért is jöttem. Alig van, aki elhinné, elfogadná, hogy  azért  jöttem közétek, 
hogy lakást vegyek bennetek (János 14;23)!

Csak abban tudok lakást venni, aki célként sem gyógyulni, sem gyógyí-
tani nem akar, hanem mindenek felett szeretni  akar úgy, ahogy Én, Jézus, 
szerettelek benneteket. Ez az az új parancs, amit mint legfőbb kívánságomat 
elétek éltem, és amelyre benneteket tanítottalak (János 13;34). Aki ezt elfo-
gadja, azt egészen biztosan jelek is fogják kísérni élete útján, és e jelek kö-
zött gyógyulások is elő fognak fordulni, de ezek a jelek csupán jelek, és nem 
lényegi tartalmak (Márk 16;20)!

Aki Engem, Jézust, valóban a LEGFONTOSABBNAK tart, az boldog, 
békés tud lenni egészségesen, betegen, jóban, rosszban egyaránt. Aki Engem 
befogad, az valójában meg is feledkezik önmagáról, mert tudja, hogy az az 
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ÉLET, amelyet Én, Jézus, élek benne, tejesen háttérbe tudja helyezni azt az 
életet, amely kivétel nélkül minden emberben - akár egészséges, akár beteg - 
úgyis mulandó!

2. Ami Tőlem, Jézustól, jön, az mindig ingyen van! Lehet pénzért ta-
nulni és tanítani, de csak olyasmit, ami emberektől való, és ennek az értéke 
olyan is! Isten nem üzletel veletek! Isten a Szeretet! 

Aki  az  Én nevemben  végző,  az  Én akaratomat  megvalósítani  akaró 
munkájában hangsúlyt tesz a pénzre, annak szívében előbb-utóbb halványul-
ni, erőtlenülni fog a hit, és kezd kihűlni az önzetlen szeretet. 

Ahol szerepet kap a pénz, ott a mulandóság értéke föléje nő az örök ér-
tékeknek. Ahol valaki még nem látja át, hogy mind az egészség, mind a be-
tegség  eszköz, ott az igazi szeretet magatehetetlenül várakozik. Igen, mert 
ott az élet igazi értelme célját vesztette.

3. Arra kérnek téged sokan, hogy gyógyítsd és tanítsd őket gyógyítani. 
Engem, Jézust, is azért kerestek fel legtöbben, hogy gyógyuljanak. A vége az 
lett, hogy szinte egy akarattal halálomat kívánták!

Bizony, Én, Jézus, azért jöttem, hogy segítselek benneteket benső vilá-
gotok megszentelésében. Azért jöttem, hogy megtanítsalak benneteket a he-
lyes értékrend meglátására! - "Menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, 
hogy ott  is hirdessem az evangéliumot,  hiszen azért jöttem (Máté 1;38)"!, 
mondottam tanítványaimnak, és mondom ma is azoknak, akik valóban hall-
gatni akarnak Rám!

Drága Gyermekem! A szentáldozásoddal kapcsolatban az, amit emlí-
tettél, nevetséges. Szóra sem érdemes. Ne akarj kilógni a sorból! A Szentlé-
lek nem a rendkívüliségeknek, hanem a RENDNEK az Istene!
  Nagyon szeretlek, és megáldlak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"

*****************************************************
3514. 
Kérdező: AZ ELLENSÉGSZERETETRŐL

  Az ellenségszeretetről kérek megnyugtató irányítást!
HANG: "Kedves Barátom!

Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Azt a jót akarni másnak, amit az 
Isten akar neki. Ezt a jót mindenkinek lehet akarni!

A rosszat nem lehet szeretni. Nem, mert a rossz nem más, mint a jónak 
a hiánya. De azt, aki ezt a rosszat akarja, azt lehet szeretni, mert az istensze-
retőnek minden javára válik.
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A világon a legnagyobb rossz végrehajtása kétségtelen az volt, amikor 
Engem, a Földre-szállt Szeretetet keresztre feszítettek. És erre Én mégis azt 
mondtam, hogy nekem ez javamat szolgálta (Lukács 24;26). 

Aki  neked rosszat akar, az önmagának árt ezzel.  Ha te istenszerető 
vagy, akkor minden a javadra válik. Az a rossz is, amit más neked akar. Min-
denki csak önmagáért felel. Tehát, ha valaki téged szeretetlenül megbánt, ak-
kor az illető egyedül és kizárólag csak önmagának árt! Ha ezt átgondolod, 
akkor megérted, hogy miképpen lehet szeretni ellenségeitek is!

Mindenkinek saját jól felfogott érdeke, hogy szeresse ellenségeit, mivel 
ezek az ellenségek csak gondolják, hogy árthatnak az istenszeretőnek, de a 
valóságban csak önmaguknak tudnak ártanai. Nekem, Jézusnak, sem ártottak 
azok, akik Engem keresztre feszítettek, csak önmaguknak. Ezért tudtam őket 
is szeretni!

Pontosan azzal tudja kimutatni valaki, hogy Hozzám tartozik, hogy ak-
kor is jót tud akarni másoknak (tehát képes azt szándékolni másoknak, amit 
az Isten), akkor is tud jóindulatú lenni,  amikor mások rosszat akarnak, rossz-
indulatúak önmagukban.

Soha senkiről nem tudjátok, hogy mit örököltek, hogy milyen hatások 
érték eddig őket életükben, és azt sem tudjátok, hogy eddig hogyan működ-
tek együtt a kegyelemmel. Ha e három közül csak egyet is nem tudtok, már 
nem mondhattok igazságos bírói ítéletet senkiről. A valóság az, hogy a há-
rom közül egyiket sem tudjátok. De még ha tudnátok is, akkor is tudnotok 
kéne, hogy nem az igazság rendjében, hanem az irgalom rendjében kell iga-
zolnotok azt, hogy szívetekben az Én, a te Jézusod szeretete él!

                Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3515.
Kérdező: MIT  RONTOTTAM EL?

1. Mivel rontottam el a leányok nevelését?
2. Jézus békét akar a családokban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kétségtelen, hogy lehet valakit rosszul nevelni, és lehet valakit jól 

nevelni. De az, akit rosszul nevelnek, nem attól lesz rossz, mert olyannak ne-
velték, és az, akit jól neveltek, nem attól lesz jó, hogy jól nevelték. Minden-
kinek van lelkiismerete. Ezt mindenki magával hozzá már a születésekor. A 
lelkiismeret egy olyan mikrofon, amelyen keresztül mindenkinek megmondja 
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a benne lakó Szentlélek (mert a Szentlélek mindenkiben benne van!), hogy 
mi a jó és mi a nem jó.

Azt, hogy valaki jó illetve rossz szándékú-e, nem attól függ, hogy mi-
lyennek nevelték. Senkit nem lehet sem jó szándékúvá, sem rossz szándékú-
vá nevelni. Ilyen értelemben nincs erkölcsi nevelés, csak erkölcsi önnevelés 
van.

Ha te valamit elrontottál, tehát rossz példát adtál, vagy rosszra próbál-
tál rávenni valakit, akkor ezzel nem neki, hanem önmagadnak ártottál. Ha az 
ilyen viselkedésedet megbántad, akkor már nincs mitől tartanod, mert Isten 
megbocsátott neked.

Tömören: Te csak magadért felelsz. Mindenki csak önmagáért felel!
2. Én, Jézus, soha nem mondtam azt, hogy békét akarok a családokban. 

Sőt! Pontosan az ellenkezőjét állítottam! Én, Jézus, annak az embernek szí-
vében akarok és tudok békét teremteni, aki ezt kéri Tőlem!  Azt mondtam, 
hogy aki Hozzám tartozik, az azt fogja tapasztalni, hogy ellensége lesz neki 
saját háza népe! Azt mondtam, hogy nem békét jöttem hozni, hanem kardot, 
amely szembeállítja egymással a családtagokat! Azt mondtam, hogy aki job-
ban szeret  bárkit,  mint  Engem, az nem méltó Hozzám (Máté 10;34-379)! 
Ilyeneket mondtam, de olyat nem, hogy a béke kedvéért bárki is mondjon le 
Rólam!

Az igaz, hogy a vasárnapi szentmise nem olyan esemény, amely min-
den esetben, tűzön-vízen keresztül kötelez. Ami mindenkor kötelez, az nem 
valamilyen szertartás, hanem olyan magatartás, amelyet az a szeretet jár át, 
amelyre Én, Jézus, tanítottalak benneteket. Az ilyen szeretet mindig kötelez. 
Akkor  is,  ha  ezért  valakit  megölnek!  Annak  az  ÉLETNEK  megnyerése, 
amely a boldog örök élet, feltétlen feltétele annak az életnek elvesztése, ame-
lyet mulandó földi életnek neveznek.

A szívedben élek! Hidd el, kimondhatatlanul szeretlek! Hidd el, az a 
szenvedés,  amelyet  mások  rossz  magatartása miatt  kell  átélned,  ez  az  Én 
szenvedésem benned. Megosztom veled szenvedésemet, hogy majd meg tud-
jam osztani veled örökkön örökké örömömet is!

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

3516.
Kérdező: MIT KEZDJEK MAGAMMAL?

1. Elhunyt édesanyám szóljon hozzám.
2. Alkoholista apámon hogyan tudnék segíteni?
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3. Nem vagyok férjnél. Gyermek után vágyom.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Ha édesanyáddal beszélni szeretnél, akkor ő bizonyára jelentkezni 
fog nálad álmodban, ha erre engedélyt kap. A halál utáni életben valóban 
egyik legfőbb szabály az, hogy mindenkinek teljesüljön minden kívánsága. 
De ennek van egy feltétlen feltétele. Ez pedig az, hogy azok, akik a Földön 
élnek, és részesülni akarnak a minden kívánságot teljesítő világ megtapaszta-
lásaiban, itt a Földön teljesítsék azt a szeretet-parancsot, amely részben a Tíz 
parancsban, teljességében pedig abban a parancsban ismert előttetek, amelyet 
Én, Jézus, adtam, mielőtt elhagytam a Földet (János 13;34).

2. A szenvedély-betegeken csak akkor lehet segíteni, ha ezt maguk is 
akarják. Megadok egy címet: Halász Endre; 2111. Szada; R.K. Plébánia.

Ha valaki valóban meg akar szabadulni az alkohol-függőségétől, akkor 
a megadott cím segíteni fogja őt ebben.

Azt jól teszed, hogy nem pénzzel segíted apádat. Azt is jól teszed, hogy 
imáiddal mellette állsz. Ha édesapádban jó szándék van, akkor imád sokat 
tud segíteni neki abban, hogy kiutat találjon testi rabságából.

3. Amint a parttalan folyó óriási károkat tud okozni, úgy minden fele-
lőtlen, tehát törvénytelen szexuális kapcsolat csak bajt okoz. Az ember és az 
állat  között  e  téren van az  egyik legszembeötlőbb különbség! Ahol  nincs 
megfelelő  önfegyelem,  ott  felelőtlenség  van.  Ez  azt  jelenti,  hogy az  állat 
szintje alá süllyed az, aki e téren nem uralkodik önmagán.

Ne gyermekről álmodozz, hanem Isten és emberek előtt nyíltan felvál-
lalt, felelős kapcsolat létrejöttéről. Minden más csak ezután történhet! E nél-
kül embertelen és természetesen istentelen is az életed!

Mivel nagyon szeretlek, ezért kérlek, ne kívánd azt, hogy Én, Jézus, al-
kalmazkodjam hozzád, hanem arra törekedj, azt kérem, hogy te zárkózz fel 
Hozzám!

        Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3517.
Kérdező: MENNYORSZÁGOT SZERETNÉK A FÖLDÖN!

1. Szeretném, ha mindenkiben szeretet, béke lenne.
2. Szeretnék segíteni unokáim nevelésében.
3. Jézusnak mi a véleménye rólam?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Teljesen egyezik a te szíved vágya az Én szívem vágyával. Én, Jé-
zus, azért jöttem a Földre, hogy az égi béke minél több ember szívében gyö-
keret verjen, s így minél többen éljék át azt az újjászületést, amelyet üdvbi-
zonyosságnak is nevezhettek (János 3;3).

2. Az másodlagos, hogy unokáid nevelésében tevékenykedj. Az első 
az, hogy saját szíved szeretetét - Isten iránti szeretetből - éld át, és segíts ott 
és akkor, ahol és amikor rászorulóval találkozol. 

Unokáidat sem a te szereteted fogja boldoggá tenni, csak az a szeretet, 
amelyet saját maguk élnek meg mások felé, ugyancsak Isten iránti szeretet-
ből. Amint unokáidat, úgy téged is Isten önmagára teremtett. 

Ez Isten részéről nem önzés, hanem a legnagyobb jó irántatok, mivel 
egyedül  Isten  képes  boldogítani  szellemi  teremtényeit.  Sem  unoka,  sem 
nagymama, sem házastárs, sem barát nem tudja senkinek megadni azt a szív-
békét, ami a Földön elérhető legnagyobb boldogság.

Arra kérlek hát, hogy a benned lakó jelenlétemre, tehát a szíved békéjé-
re vigyázz (János 14;23)! Ez legyen életed legfőbb törekvése! Csak az, aki 
ezt teszi, menti meg önmagát attól, hogy csalódások érjék.

3. Minden alkalommal, amikor lelkiismeretedet megvizsgálod, érezte-
tem veled, hogy mi a véleményem rólad. Így, levélben, nem mondhatok véle-
ményt senkiről! Különben is! Csak gondolatokról, szavakról, cselekedetekről 
mondok véleményt, de személyekről nem!

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

3518.
Kérdező: CSODÁRA VÁROK!

1. Túl sokat várok családomtól?
2. Egy „Baráti Kör”-ről kérdezem a HANG-ot.
3. Labilis a lelkivilágom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az elvárások helyett a várakozni tudásra kell tenned a hangsúlyt! Az 

elvárások csak akkor találják meg méltó helyüket életetekben, ha átlagon fe-
lüli bennetek a szeretet, vagyis az a megértés, amely még a látszatát is elke-
rüli az ítélkezésnek.

Ha tudod azt, hogy csak magadért felelsz, ha tudod azt,  hogy nem a 
mások nevelését, hanem az önnevelést kell mindenek elé helyezned, akkor 
nagyon nem tudsz eltérni a helyes iránytól.
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Semmiképpen sem körülményeidet kell megváltoztatnod! A körülmé-
nyeid tükrök! Igen, ezek által lehet eljutnod arra a helyes önismeretre, amely 
a benned élő szeretetet, tehát az Én életemet segíti kibontakozni benned.

2. Sem személyekről,  sem csoportosulásokról nem szoktam bírálatot 
mondani. Csak gondolatokról, kijelentésekről, cselekedetekről mondok véle-
ményt.

E gyakran hangoztatott mondatom:  veletek és értetek mindent, de he-
lyettetek semmit!, pontosan azt jelenti, hogy mindenkinek vállalnia kell saját 
döntéseiért a felelősséget!

3. Amint az évszakok  forgása, az időjárás változása megállíthatatlan, 
úgy lelketek is ki van téve a legkülönbözőbb hatásoknak. Ha mindig minden 
jól menne, akkor a Föld Mennyország lenne. Még így is nehéz feldolgozno-
tok magatokban e mondat tartalmát: „a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, 
hogy minden mulandó!”

Ami örök és megváltozhatatlan, az az Én, a te Jézusod szeretete irán-
tad. Az Én hűségemben soha nem szabad kételkedned! Törekedj arra, hogy 
rólad is elmondható legyen ez az Én irányomban!

             Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3519.
Kérdező: NEM HATÉKONY AZ IMÁM

1. Hiába imádkoztam, férjem nem tért meg.
2. Senkim nincs, akire számíthatnék.
3. Félek, nem leszek ura cselekedeteimnek.

HANG: "Drága, drága Gyermekem!
1. Férjeden sem a te imád, sem az Én erőm nem segíthet. Az ő élete, 

boldogsága,  benső  békéje  rajta  múlik,   és  nem rajtunk!  Neked azért  kell 
imádkoznod férjedért, amiért nekem, Jézusnak, kellett imádkoznom azokért, 
akik  Engem,  Jézust,  keresztre  feszítettek.  Imádkoznom kell,  hogy tudjam 
szeretni őket! Neked is azért kell imádkoznod férjedért, hogy szeretni tudd 
őt, tehát tudj neki jót akarni. Mert szeretni ennyit jelent.

Az  ő  megtérése  sem Tőlem,  Jézustól,  sem tőled,  a  te  imádtól  nem 
függ! Amit viszont fontos tudnod, az a következő:

Nem véletlenül lett ő a te férjed! Eddigi életeid folytán te magad vállal-
tad, hogy olyan férjed legyen, amilyen ő. Azért vállaltad őt, mert még mielőtt 
megszülettél,  láttad,  hogy a  jelen  körülményeid  felvállalásával  tudod  ki-
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egyenlíteni  azt  a  tartozásodat,  amely előző  életeid  folytán  felhalmozódott 
benned.

Hidd el, nem lőttél túl a célon! Feltétlenül megkapod azt az erőt, amire 
szükséged van, hogy azt a rövid kis földi életet, amely rendelkezésedre áll, 
becsülettel végig tudd vinni!

2. Bocsáss meg, de nincs igazad! Nemcsak arról van szó, hogy Én, Jé-
zus, és angyalaim mindenkor veled vannak, hanem arról is, hogy körülmé-
nyeidben is meg tudod tapasztani gondviselő szeretetemet, ha akarod! Igen! 
Az  Isten  a  körülményeknek  is  az  Istene  azok  számára,  akik  szeretik  Őt! 
Olyan nem létezik, hogy Én, Jézus, elfeledkeznék rólad! Semmiképpen! 

Nincs meg nem hallgatott imád! Vagy csökkentem terheidet, vagy nö-
velem az erődet! Hidd már el végre, hogy Istenben nemcsak, hogy eddig nem 
csalódott senki, de nem is lehet Benne csalódni! Isten valóban  mindenható 
azon a körön belül, ahol az igazság szeretetben, és a szeretet igazságban nyil-
vánul meg! A fontos az, hogy tanuljátok meg az örök élet szemüvegén át lát-
ni az eseményeket. „Mi ez az örökkévalósághoz?!” Ezt a kérdést kell felten-
ned gyakran magadnak!

3. Ne félj! Felelősséged csak addig terjed, ameddig ura tudsz maradni 
önmagadnak! Azok, akik attól félnek, hogy el fogják veszíteni önmaguk fe-
lett az uralmat, azok egy értelmetlen eseménytől félnek. Attól félnek, hogy 
Isten kárukra enged meg valamit, ami nem válik javukra! Ilyen nincs!

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

3520.
Kérdező: NEM LÁTOK MEGOLDÁST!

1. Egy álmom sok hiányérzettel, de a végén jól végződött.
2. Gyermekem nagyon öntörvényű.
3. Hogyan kapjuk természetünket?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A lelked mélyén rejlő elégedetlenség jelentkezett álmodban. Ez az 

elégedetlenség segít abban, hogy lelkileg ne állj le soha a fejlődésben. Szá-
modra elsősorban nem arra kell tenned a hangsúlyt, hogy milyen vagy, ha-
nem arra, hogy az Enyém, Jézusé vagy!

Azok a bizonytalansági tényezők, amelyek rendre fellépnek életedben, 
arra akarnak figyelmeztetni, hogy nem végállomáson vagy, hanem utazol. De 
a vonat, amelyre felszálltál, nem vaktában megy valahová, mert vezetője, te-
hát Én, Jézus, jobban tudom az irányt, mint te.
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2. Gyermeked bizonyos értelemben idomítandó! Ez azt  jelenti,  hogy 
meg kell tapasztalnia, hogy szenvedéssel jár számára, ha nem hallgat a nála 
okosabbakra, tehát rád is.

Bár igaz, hogy nincs erkölcsi nevelés, csak önnevelés, de igaz az is, 
hogy neked mindent meg kell tenned, hogy rád ne hivatkozhasson gyerme-
ked olyankor, amikor helytelenül cselekszik. Tehát mulasztással sem szabad 
vétkezned gyermekeddel kapcsolatban. Az, amit ti gyakran büntetésnek ne-
veztek, nem büntetés, hanem figyelemfelkeltés arra, hogy a rossznak fájdal-
mas következményei vannak. Ezt gyermekednek is tudomásul kell vennie! 
Tehát  mulasztással  (büntetés  elmulasztásával)  sem szabad vétkezned  vele 
kapcsolatban!

3. Mielőtt  megszülettek a Földön, nagyon komoly lehetőségek közül 
kell választanotok, hogy előző életetek adósságait mielőbb törleszteni tudjá-
tok. 

Kétségtelen, hogy vannak közöttetek olyanok, akik kissé túllőnek a cé-
lon, és olyasmire is vállalkoznak, amit nem ajánlottak itt nekik. De ők –túl-
buzgalmukban, mivel tisztán látják, hogy milyen jó az, ha valaki már minden 
adósságát törlesztette - olyan természetet, olyan körülményeket is választa-
nak,  melynek töretlen vállalásába aztán  beletörik  a bicskájuk.  De ez nem 
szükségszerű! 

Mindenki, aki természetét, sorsát vállalta, megkapja ehhez a megfelelő 
segítséget tőlünk ahhoz, hogy születése előtt vállalt sorsvonalán, tehát vállalt 
karmáján keresztül, képes legyen - természetesen Általam, Velem és Bennem 
- leoldani magáról minden természetellenes vonást.

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

3521.
Kérdező: KIFOSZTOTTNAK ÉRZEM MAGAM
  1. Adósságomat törlesztem férjemmel kapcsolatban?

2. Elindultam a helyes úton? Sok szenvedés ér mostanában.
3. Értékes dolgokat vesztettem el az elmúlt időben.

HANG:  "Drága Gyermekem!
1. Igen. Adósságodat  törleszted.  Mindenkorra érvényes elv az,  hogy 

mások magatartása soha nem való másra, csak arra, hogy egyre tisztultabb 
önismeretre jussatok, s így nyitottabbakká váljatok a helyes istenismeret ki-
alakítására.
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Az nem jó felfogás, ha valaki hátat akar fordítani embertársának azért, 
mert az az embertárs nem úgy viselkedik, ahogy azt joggal el lehetne várni 
tőle. Nem jó, mert nem azért születtetek a Földre, hogy elvárásaitokkal a má-
sik embert faragjátok, hanem azért, hogy abban a szeretetben növekedjetek, 
amely velejárója az Én jelenlétemnek bennetek.

Akár barát, akár testvér, akár hitvestárs valaki, mindenkor arra kell tö-
rekednie, hogy ne legyen bűnrészese társának. Vagyis csupán arra kell töre-
kedned, hogy soha ne mondj „igen”-t arra, amit nem látsz jónak. De tudnod 
kell, hogy nem másokat megjavítani, hanem magadat megjavítani, tehát meg-
javulni jöttél a Földre. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy mások is, lát-
ván téged, meg akarhatnak javulni.

2. Ha elindultál azon az úton, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Maga-
mat, akkor bizonyos értelemben keresztúton indultál el. Ha ezt vállalod, ak-
kor meg fogod tapasztalni, hogy egyedül ezen az úton lehet olyan szívbékét 
átélni, ami megér minden áldozatot. Körülményeid pokla és a szívedben lévő 
Mennyország, ezek együttese jellemzi Enyéim életét a Földön.

3. Nem rajtad kívüli dolgok okai annak, hogy bizonyos értékeket elve-
szítettél.  Légy megfontoltabb,  átgondoltabb.  Az  okosság  és  az  óvatosság 
nemcsak azért fontos, hogy mások ki ne használjanak. Ezek a saját dolgaidért 
való felelősség vonatkozásában is szükségesek.

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!" 
*******************************************************

3522.
Kérdező: FIAM MEGGYÓGYULÁSÁRÓL

Meggyógyulhat-e fiunk fizikai értelemben? Hogyan?
HANG: "Drága Gyermekeim!

Úgy tettetek fel nekem egy kérdést, hogy az általatok történő megköze-
lítésben csak egyértelmű válasz lehet számotokra kielégítő.

Mivel nagyon szeretlek benneteket, és tudom, hogy ti is szerettek En-
gem, Jézust, s tudom, hogy nem „hátsó” szándék vezérel benneteket, ezért 
vállalkozom rá, hogy egy másik megközelítést kínáljak fel nektek.

Minden, ami történik a világban, két egymással ellentétes kérdést vet 
fel. Az egyik: miért jó ez nekem? A másik: miért nem jó ez nekem? Általá-
ban a rövid távú pozitív hatások az első, az ugyancsak rövid távú negatív ha-
tások a második kérdést ébresztik fel bennetek. A „szerencsés” esetek a „jó” 
kategóriába tartoznak. A betegségek a „nem jó” kategóriába tartoznak.
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Mióta megjelentem a Földön, azóta  már  csak az egyik kategóriának 
van létjogosultsága. Remélem, kitalálod, hogy melyiknek.

Bizonyos értelemben minden betegség gyógyítható, és bizonyos érte-
lemben  állapotszerűen  kivédhetetlenül  halálos  betegségben  él  mindenki  a 
Földön.

Az az élettér, amelyben élnetek kell, állandóan arra szólít fel bennete-
ket, hogy segítsetek egymásnak, segítsetek egymáson. Gyógyíthatatlan beteg-
ség nincs, de gyógyíthatatlan beteg van. Bármilyen betegségben szenved va-
laki, ha akarja,  ráléphet a gyógyulás útjára. Aki nem akar erre az útra rálép-
ni, az gyógyíthatatlan marad. A gyógyulás útja mindenképpen lelki gyógyu-
lással kezdődik. Ennek lehet következménye a testi gyógyulás is, de ez már 
ilyenkor nem tartozik a lényeghez.

Három szempontot kell figyelembe vennie annak, aki lelkileg gyógyul-
ni akar. Az egyik: minden egyes napon törekednie kell megtenni azt, amit - 
mint napi feladatot - magára nézve elvégzendő munkának tart. Tehát minden 
este el kell tudnia mondani ezt: „Ma ennyi tellett tőlem!” A másik: mindazo-
kat az eszközöket, amelyek a testi egészség szempontjából fontosak, fel kell 
használnia, hogy egyre jobban tudja a test szolgálni a lelket. A harmadik pe-
dig: a HÁLA! Hálásnak kell lennetek azért, hogy jóban-rosszban, egészség-
ben-betegségben,  örömben-bánatban,  tehát  bármilyen  állapotban  és  körül-
ményben, be van írva nevetek a mennyben! Akinek lelke mélyén ez az öröm-
forrás még nagyon betemetett állapotban van, az lásson hozzá, hogy e forrást 
kiássa (Lukács 10;19-20), mert e nélkül lelki gyógyulás nem érhető el.

Tömören felelek hát kérdésetekre: A fiú betegsége meggyógyítható, de 
boldoggá csak azáltal lesz, ha lelki egészségre törekszik! A test mindenkori 
állapota  pontosan  meghatározza,  kiméri  mindenki  felelősségét.  Ezért  nem 
mondható, hogy az egészség jobb, mint a betegség, s a betegség rosszabb, 
mint az egészség.

    Megáldalak benneteket a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*****************************************************

3523.
Kérdező: NAGY ÁLDOZATOT HOZTAM!

1. Párommal szakításra került a sor.
2. Hogyan tudnék segíteni rajta?
3. Elveszítettem benső békémet.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Számomra mindig nagyon fájdalmas az, amikor utólag akartok oko-
sak lenni. Eleve beteges dolog az, amikor valaki nem Értem, Jézusért; hanem 
valamelyik gyülekezet kedvéért teszi azt,  amit tesz. Tudom, hogy ilyenkor 
mint „fedőnév”, az Én nevem szerepel. De aránylag könnyű megkülönböztet-
ni bármiféle gyülekezetet Tőlem.

Az, aki Értem és Velem él, elsősorban ott érezteti a Lélek gyümölcseit, 
ahol családtagként mutatja ki áldozatos szeretetét, és nem azok felé a gyüle-
kezeti tagok felé, akik nem hordják vállukon a családja terheit.

Neked most feltétlenül azt kell tenned, hogy mentsd azt, ami menthető. 
Ma már egyértelmű számodra, hogy párodat nem Isten bölcsessége irányítja. 
Nem vállalhatod tehát tovább azt, hogy rábólints arra, amit nem tartasz jó-
nak. Az nem hűtlenség, ha valaki leugrik a szakadék felé haladó kocsiról, 
hogy mentse életét egy jobb jövő reményében. 

Nálad nem arról van szó, hogy hiába próbálkoztok, hanem arról, hogy 
akadályozni akarják azt a lelki fejlődésedet, amely éppen azért, mert él, fej-
lődni akar. Aki rólad azt állítja, hogy halott vagy, annak nyugodtan mondha-
tod, hogy nézzen a tükörbe!

2. Neked nem párodon kell segítened, hanem Rajtam, Jézuson, aki bol-
dog békében akarok benned élni! Átvitt értelemben - közvetett módon - ak-
kor segítesz legjobban másokon, ha az Én békémet hordod a szívedben. Ezt 
pedig csak akkor tudod megélni, ha felfedezed magadban azt a szabadságot, 
amely az Én Lelkemnek, tehát a Szentléleknek valósága benned (2Kor 3;17). 
Bármilyen szép szóval is akarjátok álcázni megkötözöttségeiteket, azok min-
dig megkötözöttségek maradnak, tehát akadályai a bennetek élő Lélek műkö-
désének.

Naponta kell tehát vállalnod azt a „szabadságharcot”, amelyben sebe-
ket ugyan kaphatsz, de mivel Velem vívod, biztos lehetsz a győzelemben.

Arról sem szabad megfeledkezned, hogy te is adósságtörlesztésre jöttél 
le  a Földre,  s  igenis  újjászületett  vagy,  ha elfogadtál  már  Engem, Jézust, 
Uradnak, Megszabadítódnak. Igenis, meg kell határoznod egy napot, amely 
napon különösen hálát akarsz adni azért, hogy te Isten édes gyermeke vagy! 
Igen, mert az vagy! Ne mástól vagy másoktól várd el ennek elismerését. Le-
gyen számodra elég az, hogy ÉN, a te Jézusod, aki a szívedben élek, ezt az 
üdvbizonyosságot erősíteni akarom benned. 

Engem, Jézust, semmiféle gyülekezet, semmiféle felekezet, semmiféle 
egyház nem homályosíthat el benned! Az Én jelenlétem egyedül és kizárólag 
tőled függ! Tőled, és senki mástól!
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 3. Benső békéd valóban elszürkült benned. Van olyan, hogy nem ado-
mányaimmal  akarok  kedveskedni  gyermekeimnek,  hanem  Önmagammal. 
Ennek viszont az az előzménye, hogy adományaim hiányát kell átélnie an-
nak, akire ez a kitüntetés, ez a kiüresedés vár. Van, amikor már részedről 
csak egyetlen dolog a fontos:  a HŰSÉG! Hűség ahhoz a bizonyossághoz, 
hogy egyetlenje vagy Istennek. Hűség ahhoz a bizonyossághoz, hogy az Én, a 
te Jézusod szeretete örökké töretlen marad irántad!

Örök szabály az, hogy vagy csökkentem terheiteket, vagy növelem erő-
töket.  De magatokra soha nem hagylak benneteket.  Ha azt  kezded érezni, 
hogy erődön fölüli teher nehezedik rád, akkor nagyon higgy abban, hogy az 
Én erőm a te erőd is! Bennem soha senki nem csalódhat!

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

3524.
Kérdező: ÉRTÉKEIMET HOGYAN HASZNÁLJAM?

1. Mit jelentenek Jézussal kapcsolatos álmaim?
2. Mit kezdjek visszakapott földrészemmel?
3. Szeretném rendezni életemet!

HANG: " Drága Gyermekem!
1. Velem, Jézussal, az álmodik, aki lelke mélyén Hozzám akar tartozni, 

de körülményei sok akadályt gördítenek ennek útjába. Ilyen esetben Én, Jé-
zus,  álomban  tudom érzékeltetni  gyermekeimmel,  hogy velük  vagyok,  és 
szeretném megerősíteni  őket  abban, hogy maradjanak hűségesek Hozzám, 
Jézushoz.

Van olyan is, amikor álomban feladatot, közlést adok, de ez annyira rit-
ka, hogy nem is érdemes foglalkozni vele. Azért ritka ez, mert Én, Jézus, az 
evangéliumaimban már mindent elmondtam nektek, és semmi újat nem tud-
nék mondani senkinek, csak esetleg az eddig elmondottakat tudnám kicsit 
jobban kifejteni, konkretizálni, mint ahogy a HANG-könyvekben teszem is 
ezt. (Jelenleg is ezt teszem!)

2. Mindig mindenki mindennel akkor tesz legjobbat, ha lemond arról, 
amije van. A te esetedben egyszerűen rá kell bíznod az egészet arra, akit te a 
legmegfelelőbbnek gondolsz erre. De e rábízás után már valóban ne legyen 
gondod vele. Aki úgy akarja rábízni vagyonát másra, hogy valójában nem 
mond le arról, az megpróbál hazudni önmagának, s biztos, hogy előbb-utóbb 
le fog lepleződni.
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Ha valakire ráruháztad a földedet, akkor az már nem a tiéd. Azt pedig, 
hogy te a sajátoddal mit  teszel,  nem határozhatja meg más! Ha valakinek 
nem tetszik a döntésed, az az ő baja, és nem a tiéd. 

Amint más is azt csinál a sajátjával, amit akar, úgy tudomásul kell ven-
ni mindenkinek, hogy ez alól te sem vagy kivétel. Te is azt csinálsz azzal, 
ami a tiéd, amit akarsz. Ha ezért haragszanak rád, hát nincs igazuk! Minden-
ki azt tesz a sajátjával, amit akar.

3. Életedet a komoly reggeli és esti imával tudod rendezni. Igenis, át 
kell  gondolnod imában az elinduló napodat,  és  este biztosítanod kell  időt 
arra, hogy számon kérd magadtól azt - amit reggel elhatároztál Isten előtt -, 
hogy mit valósítottál meg abból és hogyan?!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3525.
Kérdező: MIT TANÁCSOLSZ?

Várjak arra, aki elhagyott?
HANG: "Drága Gyermekem!

Amikor arra kérlek, hogy ne ringasd magadat álomban, akkor azt ké-
rem tőled, hogy ne a várakozásra tedd a hangsúlyt, hanem arra, ami a teen-
dőd. Ha Isten iránti szeretetből teszed azt reggeltől estig, amit tenned kell, 
akkor biztos lehetsz  abban, hogy Isten a körülményeidnek is az istene,  és 
mindig az fog történni veled, ami Velem, Jézussal, egyre szorosabban kap-
csol össze téged.

A földi élet probléma-erdőjéből csak az és csak akkor talál kiutat, aki 
belül,  lelkében,  végleg  elhatározta,  hogy elfogad  Engem,  Jézust,  Urának, 
Megszabadítójának. Ennek a döntésnek egyik oldala az, hogy elfogadj így 
Engem. A másik oldala pedig az,  hogy add át  magadat Nekem! Így válik 
benned az élő hit Isten erejévé!

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

3526.
Kérdező:  A GYŐZTES OLDALÁN AKAROK ÁLLNI!

Hogyan tudom legyőzni az engem támadó erőket?
HANG: "Drága Gyermekem!

Első megközelítésben furcsállani fogod válaszomat. Sehogy sem tudod 
legyőzni  azokat  az ellenerőket,  amelyek hatását érzed,  szenveded. A földi 
élet nem más, mint a hűségesekkel szembeni ellenerők világa. A Földön csak 
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az nyeri meg a csatát, aki hűséges marad! Ezt már kétezer évvel ezelőtt így 
fejeztem ki: "Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül! (Máté 10;22 és 
24;13)"

Tehát, ha nem győzelemről álmodozol, hanem tovább is ragaszkodni 
fogsz Hozzám, a te Jézusodhoz, akkor szívedben ki tudom bontani az Én bé-
kémet,  és ki tudom tisztítani azt  az erőforrást,  amelyen át Lelkem mindig 
meg fogja találni a módját annak, hogy megfelelő szellemi, lelki táplálékhoz 
juss.

Imád nagyon kedves Előttem! Hidd el, ilyenkor különösen öröme vagy 
az egész Mennyországnak! Maradj állhatatos! Sokkal nagyobb az, AKI ben-
ned van, mint azok, akik ellened vannak (János első levele 4;4)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
(Bár elhinnétek, hogy valóban Én, Jézus, szólok ilyenkor hozzátok!)

******************************************************
3527.
Kérdező: A DUÁL KÉRDÉSSEL KAPCSOLATBAN

1. A duál kérdéssel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
2. Te diktálod M. E. könyveit?
3. A homoszexualitásról kérek tanítást!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Olyan  értelemben,  ahogy az  közöttetek  elterjedt,  nincs  duál-pár! 

Nincs olyan, hogy mindenkinek ki van találva valaki a Földön, s mindenki-
nek az a feladata,  hogy ezt  a neki kitalált,  megteremtett  lényt megtalálja. 
Ilyen nincs! Olyan van, hogy mindenkinek van őrangyala, van védőszentje, 
gyakran nem is egy! Olyan is van, hogy két ember, akinek Én, Jézus, vagyok 
a LEG, segítik egymást Hozzám! Igen, mert Isten minden szellemi lényt Ön-
magára teremtett, s azok, akik valóban szeretnek Engem, mindent megtesz-
nek azért, hogy küldetésüket (Engem, Jézust, befogadni annyit is jelent, hogy 
küldetést vállalni!) a lehető legjobban teljesítsék. Ennek teljesítésére a legké-
zenfekvőbb lehetőség az a másik ember, akivel összekapcsoltátok földi élete-
teket.

Meg kell mondjam, hogy az a sok elválás, amely ma jellemzi országo-
tokat,  nem duál-probléma,  hanem hit-probléma. Nem azért  házasodnak az 
emberek, hogy Hozzám kerüljenek közelebb, és nem azért válnak el, mert 
különben nem kerülhetnek közelebb Hozzám!

Az a felfogás, hogy valakinek van duálja a Földön, akit végre megta-
lált,  nagyon sok csalódásnak lett már forrása. Az a felfogás, hogy Istenért 
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kell mindenkinek élni, és azzal kell összekötni életeteket, aki szintén ezt te-
szi, nagyon sok égi örömöt, békét tud megteremteni az ilyen embereknek a 
szívében.

2. Soha senkinek nem diktálok könyveket! Segíteni tudom azokat, akik 
a  rendelkezésetekre  álló  evangéliumaimmal  elmélyülten  foglalkozva  igye-
keznek  „rendet  teremteni”  a  saját  fejükben.  Az  ilyen  embereket  képes  a 
Szentlélek irányítani, de új tanításról nem lehet szó! 

Én, Jézus,  mindent  átadtam nektek! Az a kijelentésem, mely szerint 
még sok mondanivalóm lett volna, de akkor nem voltatok rá érettek, nem azt 
jelenti, hogy nem adtam át mindent. Csak annyit jelent, hogy nem adtam át 
mindent kibontva! Amit nem adtam át kibontva, azt magjában átadtam, és a 
Szentlélek ki tudja bontani az időben azokban, akiket erre a szerepre kivá-
lasztott. Ilyen a HANG-médiumom is!

Az idők végezetéig igaz marad az, hogy soha nem származhat semmi 
olyan Tőlem, amely nem volna szinkronban evangéliumaimmal! Kijelentése-
im mindig szinkronba hozhatók!

3. A nemi élet mindenképpen sarkpontja annak, hogy a férfi, az férfi, 
és a nő, az nő! A nemi élet területén tehát nem mondható természetesnek az, 
ha egy férfi nőnek éli meg magát, és az, ha egy nő férfinak éli meg magát. Il-
letve, ha egy férfi nőnek él meg egy másik férfit, s egy nő férfinak él meg egy 
másik nőt. Mivel ez a nem természetes állapot nem szerzett, hanem öröklött 
állapot, ezért erkölcsileg nem súlyozható mindaddig, amíg valaki ezt uralni 
tudja,  vagyis lelkiismerete  előtt,  tehát  értelmével  irányított  életében tudja, 
hogy ez a nem természetes állapot.

A faj- és önfenntartás ösztöne nem égi jelenség. Csak a földi életben 
van létjogosultságuk. De ezek az ösztönök nemcsak ahhoz szükségesek min-
denképpen, hogy élni tudjatok a Földön, hanem ahhoz is, hogy felszólítsanak 
és figyelmeztessenek benneteket arra, hogy rajtatok múlik, segítsenek vagy 
akadályozzanak benneteket abban, ami életetek célja és végső értelme.

A faj- és önfenntartás ösztön: ESZKÖZÖK! Minden eszköz amiatt esz-
köz, mert feladata célba segíteni használóját.  Minden földi ember CÉLJA: 
békét, boldogságot biztosítani saját szívében! Ezt azáltal éri el, hogy igyek-
szik örök értékeket begyűjteni a mulandó élete folyamán. 

A faj-  és önfenntartás ösztönének területén ez az értékbegyűjtés ön-
megtagadások által történik.

                Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************
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3528.
Kérdező: TISZTÁN SZERETNÉK LÁTNI!

Megerősítést kérek!
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagy öröm Számomra, a te Jézusod számára az, hogy tele van a szíved 
hálával. Te valóban átélheted, hogy neved be van írva a mennyben! Te való-
ban hitet tehetsz amellett, hogy újjászületett vagy!

Az a látás, amely szíved Isten iránti szeretetét nyilvánítja ki, arról tesz 
tanúságot, hogy az eddigi életed sok-sok szenvedésében is megláttad a te Is-
tened gondviselő jóságát, kegyelmét.

Arra kérlek szeretettel, hogy életed további részében is légy meggyő-
ződve arról, hogy a gondviselő Istennek édes gyermeke vagy. Légy erről ak-
kor is meggyőződve, ha nemcsak testileg, de lelkileg is fáradtnak fogod majd 
érezni magad. A hűség mindennél fontosabb!

A földi élet pokla akkor is pokol marad, ha az enyéim Mennyországot 
hordanak szívükben. De ez a Mennyország akkor igazi, és nem ábránd csu-
pán, ha hűséggel párosul. Nem a fizikai érzések ápolása a fontos, hanem az a 
dicsőítő szeretet, amely leveledből is kisugárzik. Ez kell hogy képessé tegyen 
téged mindenkor olyan áldozatokra, amelyeket csak hitben lehet szívbékével 
vállalni.

Bűneid már régen bocsánatot nyertek! Erőforrásod Én, Jézus, vagyok, 
aki elő akarlak készíteni arra a találkozásra, amely véglegesíti majd szíved 
benső békéjét, boldogságát.

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

3529.
Kérdező: ZAVARBAN  VAGYOK!

1. A „Szent Lándzsát”, s egyebeket jól tudom értelmezni?
2. Egyik ismerősöm valóban „hozzám tartozott” valamikor?
3. Lakótársam lehet az én lelki társam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szó legszorosabb értelmében csak SZENT KERESZT létezik. Lá-

tást átadni nem lehet, csak átvenni. Látásról lehet beszélni, de nincs a világon 
olyan szertartás, amely úgy volna képes lelkileg gazdagítani bárkit is, hogy 
az illető ne tenne meg érte mindent.

E gyakran hangoztatott kijelentésem: „Értetek és veletek mindent, de 
helyettetek semmit!”, pontosan azt jelenti, hogy Isten nem személyválogató.
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A Szentlélek örömmel ad mindenkinek olyan feladatokat, amelyek a 
legfontosabb  feladat  elvégzésére,  tehát  a  szeretni  tanításra  irányítanak  és 
tesznek képessé benneteket.

Leveled lelkülete olyan érzést sugall, mintha nem a lényeglátásra töre-
kednél. Ezt igazolja a következő két kérdésed is.

2. Minden ismerősöd hozzád tartozik MOST! Ez a lényeg! Ezt a jelent 
kell megszentelned, de nem olyan törekvések által, amelyek a múltat szeret-
nék felnyitni, hanem az Irántam, a te Jézusod iránti szeretet által!

3. Mindenki lelki társad! [(.... ti pedig mindnyájan testvérek vagytok) 
Máté 23;8.]

Drága Gyermekem! Nagyon fontos, hogy megtanulj feladatokban gon-
dolkodni. Feladatokban, és nem személyekben! Ez azt jelenti, hogy Én, Jé-
zus, naponta adok neked - Lelkem által - elvégzendő feladatokat. Ezeket a 
feladatokat kell felismerned reggeli imáidban. És ezeknek a feladatoknak el-
végzését kell számon kérned magadtól az esti imáidban. 

Ezek a feladatok egyrészt rászorulókra vonatkoznak, másrészt pedig a 
te benső békédet tudják biztosítani. Így valósul meg bennetek az az egyénre 
szabott lelki fejlődés, amelynek talaja a benső szabadság, vezére pedig e sza-
badsággal együtt élő Szentlélek bennetek (2Kor 3;17)!
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a HIGGADTSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
3530.
Kérdező: BÍZHATOM-E?

1. Van esélyem hibáim helyrehozására?
2. Egy jelentéktelennek tűnő aláírás a vesztünket okozta.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel sem a múltad, sem a jövőd nem áll előtted világosan, ezért ké-

pes letörni téged az a Kísértő, akinek csak az a fontos, hogy Isten gyermekei 
ne tudjanak szívük békéjének örülni.

Ha elfogadod azt, hogy életed minden pillanata nyitott könyv a te Iste-
ned előtt, és Ő sokkal jobban tudja azt - mint bárki a világon -, kinek mi vá-
lik javára, akkor kezdesz hitből élni, és nem is lesz olyan borzasztó a kilátá-
sod. 

Ami a múltadat jelenti, neked sem születéseddel kezdődött az életed. 
Neked is  van olyan törleszteni  valód,  amely bár mindenkor  fájdalmas,  de 
soha nem reménytelen.  Voltak olyan döntéseid,  amelyek magukkal hozták 
azokat a következményeket, amelyek ma annyira nyomasztóan hatnak rád. 
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De e következmények nem Isten ítéletei  feletted,  hanem azért engedtetnek 
meg, hogy nagyobb bizalommal légy mennyei Atyád felé, és megfontoltabb 
légy döntéseidben.

A szó legszorosabb értelmében neked nem kell helyrehoznod semmit! 
Neked csak hinned kell abban, hogy szeretlek, és mindent megteszek érted. 
Ha ez a hit élni kezd benned, akkor elkezd működni benned az az isteni erő, 
amely az élő hit másik neve, és már helyre is állt életedben az a rend, ami a 
te szívbékédnek is a táptalaja lesz. Hitet nem tudok adni senkinek, de hitet 
kérek mindenkitől!

Te istenszerető vagy! Tehát feltétlenül javadat szolgálja mindaz, ami 
történik veled. Neked sem kell mást tenned, mint azt,  amit megtehetsz.  A 
többi nem a te dolgod. Isten, aki körülményeidnek is istene, mivel az Övé 
vagy, nem lehet másmilyen, mint gondviselő Isten. Nem kell nagy hit és el-
mélyült  értelem ahhoz,  hogy megértsed:  akinek  van  Gondviselője,  annak 
nem lehetnek komoly gondjai!

Mivel nem ismered a jövődet sem, ezért fontos, hogy erősítsd magad-
ban a bizalmat Isten iránt. Az Isten iránti hűség nem égből pottyant adomány, 
hanem az Istennel együtt-munkálkodás napi  küzdelmeinek békét adó gyü-
mölcse.

2. Te nem veszítettél  el semmi olyat, amit előbb-utóbb úgyis ne kellett 
volna elhagynod. Meg kell valósítanod magadban egy komoly értékrend vál-
tozást.  Csak maradandó értékek miatt  szabad gondban lenned. Ezek pedig 
nem ház, nem pénz, nem ruha, nem élelem. 

"Azt  mondom ezért  nektek:  Ne aggódjatok életetek miatt,  hogy mit 
esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az 
élet az eledelnél s a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, 
nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek - mennyei Atyátok táplálja őket. Nem 
többet értek ti náluk? Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel 
is, ha aggodalmaskodik? Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzé-
tek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, 
mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöl-
tözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig 
a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem 
sokkal  inkább?  Ne  aggodalmaskodjatok  hát,  és  ne  kérdezgessétek:  Mit 
eszünk,  mit  iszunk?  Ezeket  a  pogányok  keresik.  Mennyei  Atyátok  tudja, 
hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak 
igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! Ne aggódjatok tehát 
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a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga 
baja. (Máté 6;25-34)".

        Nagyon szeretlek! Erőm a te erőd is! Megáldalak a 
                   BIZALOM LELKÉVEL!"

******************************************************
3531.
Kérdező: A GYÖKEREKET SZERETNÉM LÁTNI!

1. Mi az, amit nem akarok meghallani?
2. Mit kell másképpen tennem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A hallásoddal valóban baj van. De ez a baj nem azt célozza, hogy 

valamit akarj meghallani, hanem azért van, hogy törleszd azt az adósságodat, 
amelyet előző életedből hoztál magaddal. Mit jelent ez?

Előző életed folyamán nagyon kiabálós voltál. Ez önmagában még nem 
volna vaj, de hiába figyelmeztettek erre, ezeket a figyelmeztetéseket elenged-
ted a füled mellett. Ezért van tehát most az a fülzúgásod, amelyet megemlí-
tettél.

2. Szerényebbnek kell lenned! Nagyobb önfegyelemmel kell nemcsak 
meghallgatnod,  de  meghallanod  is  mások  véleményét.  Tudatosítanod  kell 
magadban, hogy mások is gondolkodnak, és saját elgondolásuk szerint véle-
ményt alkotnak olyasmiről, amiről neked más a véleményed. Ha erre törek-
szel, akkor oldódni fog benned a fülzúgás által keletkezett feszültség.

Ne áltasd magad! Nem mindegy számodra, hogy világosan hallasz va-
lamit, vagy sem! Neked is az a vágyad, hogy megfelelő érzékszervekkel fi-
gyeld magad körül  az életet,  még akkor is,  ha sok mindennel  nem értesz 
egyet.

Az viszont vele jár a földi élettel, hogy azok a karmikus görcsök, ame-
lyekkel a Földre születtetek, gyakran nem oldódnak le egészen. Ez nem baj. 
Ezért a legjobbat akkor teszed magadnak, ha vállalod az együttélést terheltsé-
geiddel. A legfontosabb mindig a szívbéke! Ezt nemcsak nem adhatja meg 
senki, de el sem veheti senki tőled!

                         Megáldalak a BENSŐ SZÍVBÉKÉVEL!"
*******************************************************

3532.
Kérdező: A SUGALMAZÁSRÓL

1. Minek a hatására jön létre a sugalmazás?
2. Nagyon meg kell tisztulni a sugalmazáshoz?
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3. Miért nem tudom felvenni a kapcsolatot elhunytjaimmal? 
HANG: "Drága Gyermekem!

Már évek óta csak három kérdésre válaszolok. Ez Részemről nem sze-
retetlenség, hanem éppen abból a szeretetből táplálkozik, amely serkenteni 
akar  benneteket  arra,  hogy az  Általam sugalmazott  könyveket  olvassátok. 
Már több mint tizenötezer kérdésre válaszoltam az eddig megjelent kötetek-
ben (Jelenleg már 33 kötet jelent meg!). Ha vennétek a fáradságot, és ezeket 
a sugalmazott könyveket elolvasnátok, alig maradna lelki problémát jelentő 
kérdésetek.

1. A Tőlem, Lelkemtől, jövő sugalmazás nem emberi erőlködés követ-
kezménye! Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó.

Nagyon téved az, aki úgy gondolja, hogy különböző aszketikus gyakor-
latokkal vagy egyéb lelki dresszúrával el lehetne érni azt, hogy a Szentlélek 
olyan sugallatának legyen alanya, aki mások számára is Rám, Jézusra, hivat-
kozva mondhat akármit! Nem! A Szentlélek ott fú, ahol akar! Ne irigyeljétek 
senkinek a szerepét, mert nem a kapott szerep tesz bárkit is szentté!

Egy sugallt ember egyáltalán nem jobb, mint az, aki nem ezt a feladatot 
kapta a Lélektől. Aki sokat kap, attól sokat is követelnek! Sokkal nagyobb a 
felelőssége  annak,  aki  olyan sugallatokat  kap,  mint  a  HANG-médiumom, 
mint az, aki nem kap ilyen szerepet. Bár kétségtelen, hogy mielőtt valaki a 
Földre született, vállalta azt, hogy ne csak megszentelődni, de másokat meg-
szentelni is jöjjön a Földre. De ezt a vágyát nem pillanatnyi lelkesedése ala-
pozta meg, hanem előző életeinek egész sorozata. 

Médiumomnak  a  fejében  is  megfordult  a  gondolat,  hogy nyilvános 
gyónást végezzen előttetek, de Én, Jézus, leállítottam. Van neki lelki-atyja, 
gyónjon annál. Igen, mert nem az az érdekes, hogy ő milyen, hanem az, hogy 
kié, és mit mond. Ő az Enyém, és azt mondja, amit Lelkem sugall neki, hogy 
továbbítsa felétek. Nagyon természetes, hogy az evangéliumaim alapján bár-
kitől és bármikor kontrollálható az, amit mond.

2. Mint említettem, nem a megtisztulás függvényében ad a Szentlélek 
különböző szerepeket.

3. Az elhunytakkal sem lehet egyéni erőszakkal kapcsolatba kerülni! 
Egy találkozás mindig két oldalról indul el. Te, ha valóban szereted elhunyt-
jaidat, akkor imádkozz értük, és reájuk emlékezve tedd meg mindazt a jót, 
amit tőlük hallottál, tanultál.

Kérheted ugyan, hogy ők is jelentkezzenek be nálad, akár álmodban 
vagy egyéb módon, de erre ők csak akkor hajlandók, ha ez neked a lelked ja-
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vára válik. E nélkül nemcsak nem akarnak, de nem is akarhatnak közvetlen 
kapcsolatba kerülni veled.

Számodra legfontosabb az, hogy Velem, a te Jézusoddal akarj szemé-
lyes kapcsolatban maradni. Ez mindig lehetséges! Igen, mert igazat mondtam 
akkor, amikor erre ígéretet tettem (János 14;23).

              Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

 3533.
Kérdező: NEM TUDOM, MIT KEZDJEK MAGAMMAL

2. Nem tudom magamat legyőzni. Visszatérő bűnös vagyok.
3. Miért eredménytelen jó szándékú küzdelmem? 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A kettősséget csak egyértelműséggel lehet megszüntetni. Mindaddig, 

amíg számodra nem szent az egyértelműség, Isten sem tud mit kezdeni ve-
led! Az 'ezt is szeretem, ahhoz is hű akarok lenni', embertelen és istentelen 
vállalkozás egyaránt. Csak az gondolkodik így, aki az önzést és az önzetlen 
önfeláldozást össze akarja mosni. Az ilyen magatartásnak Én, Jézus, egyér-
telműen hátat fordítok. 

Már régen rá kellett volna jönnöd arra, hogy a szeretet elsősorban nem 
élvezet,  hanem áldozat.  Én,  Jézus,  lépten-nyomon  erről  tettem  tanúságot 
előttetek. Ezt a megmásíthatatlan földi valóságot csak az nem látja, aki nem 
akarja látni. Azt viszont tudnod kell, hogy aki nem akar látni, annak Én, Jé-
zus, képtelen vagyok erőszakkal kinyitni a szemét. Így vagyok veled is!

2. Gyorsan és felelőtlenül kimondod azt, ami nem felel meg a valóság-
nak. Mindenki le tudja győzni önmagát, ha akarja. Az Én, a te Jézusod ereje 
mindenkinek rendelkezésére áll, aki élni akar ezzel az ERŐVEL!

Én, Jézus, soha senkit nem kényszerítettem erőszakkal arra, hogy áldo-
zattá váljék! De mindenkinek felhívtam a figyelmét arra, hogy az áldozattá 
válás feltétele annak, hogy Istennek tetsző életet éljetek! Amint igaz az, hogy 
Nálam nélkül semmit sem tehettek, úgy igaz az is, hogy Általam, Velem és 
Bennem mindenre képesek vagytok e rövid kis földi életetek folyamán, ami 
szükséges ahhoz az élet-elvesztéshez, amelynek következménye az a boldog 
ÉLET- megnyerés, amely már itt a Földön veszi kezdetét. De élet-elvesztés 
nélkül semmiképpen sincs élet-megnyerés!

Amíg valaki nem tud megfelelően súlyozni az örök és a mulandó érté-
kek között, addig Isten sem tud rajta segíteni. Van ilyen, de ne mondd, hogy 
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Istennel sem vagy képes magadat legyőzni!  Ne mondd, mert  ez nem felel 
meg a valóságnak!

3. Azért eredménytelen jó szándékú küzdelmed, mert nem teljes, csu-
pán félerővel veted bele magadat abba a küzdelembe, amely Értem akar har-
colni benned! A főparancs, tehát az Isten- és emberszeretés parancsa, mindig 
teljességet követel (Máté 22;37)!

Vannak olyan esetek,  szenvedélyek,  amelyek azért  nem oldódnak le 
pillanatok alatt valakiről, mert az illető nem érte még el az alázatnak azt a 
szintjét, amely szükséges ahhoz, hogy megfelelő alapot adjon lelke fejlődésé-
nek. De amikor személyek mellett vagy ellen kell döntenetek, akkor a két úr-
nak szolgálás képtelensége áll fenn.

Hidd el, hogy nagyon szeretlek! Várom, hogy te is hasonló módon sze-
ress vissza Engem, a te Jézusodat!

Megáldalak a BENSŐ HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!"
*****************************************************

3534. 
Kérdező: MIT TEGYEK?

Mit kell tennem jelen élethelyzetemben?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Mivel tudod, hogy te sem születtél tiszta lappal a Földre, ezért való-
ban fontos az, hogy tudd, melyek azok a karmikus görcsök a sorsvonaladon, 
amelyeket az Én, a te Jézusod segítségével le kell oldanod magadról.

Körülményeid, amelyeket nem te határozol meg a Földön, olyan tük-
rök, amelyek segítségével rá tudsz látni hiányosságaidra. Nem a menekülés, 
hanem a szembesülés segít abban, hogy megfelelő önismeretre juss. A helyes 
önismeret és a helyes istenismeret egy gyékényen árul.

Mindennel és mindenkivel kapcsolatban meg kell tanulnod válaszolni 
magadnak e  feltett  kérdésre:  „Ez  miért  jó  nekem?”  E  kérdésre  megtalált 
megnyugtató válaszod mindenkor megmondja neked, hogy mit kell tenned a 
jelen élethelyzetedben!

Ha nem arra vársz, hogy majd Én, Jézus, kezdek gondolkodni helyet-
ted, hanem együtt akarom ezt tenni veled, akkor fel fognak gyulladni benned 
azok a fények, amelyek építeni, buzdítani, vigasztalni fognak téged Általam.

Tömören megfogalmazom tehát tanácsomat:  A te feladatod az, hogy 
meglásd környezetedben azokat a hiányosságokat, amelyeket neked kell Ál-
talam, Velem és Bennem betöltened, megszüntetned! Nem hangokra kell fi-
gyelned tehát, hanem mások jogos igényeire, és gyakorlatilag a szolgáló sze-
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retet útját kell vállalnod az ő érdekükben. Tehát meg kell tanulnod az ő érde-
kükben feladatokban gondolkodni!

Ha nem arra teszed a hangsúlyt, hogy veled mi van, hanem arra, hogy 
velük mi van, akkor azt fogod észrevenni, hogy helyére került benned min-
den, tehát a helyedre kerültél!

           Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3535.
Kérdező:  LEHET JÉZUSSAL BESZÉLGETNI AUTOMATIKUS ÍRÁS-
SAL?

1. Jézussal beszélgettem automatikus írás útján?
2. Igazat mond az „Áldás és átok”-ról szóló könyv?
3. Mit kell tennem édesanyámért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus,  senkivel sem beszélgetek automatikus  írásban.  Ti  nem 

vagytok bábuk, hanem olyan élő személyek, akik mindenkor meghallják han-
gomat  a lelkiismeretükön keresztül.  Aki  többet  akar hallani  Rólam annál, 
mint amit a lelkiismeretén keresztül mondok, az tanulmányozza az evangéli-
umaimat, és tökéletesen meg fog ismerni Engem, Jézust,  mint UTAT! Így 
kell elfogadnod Engem!

2. Az általad említett könyvben alig van olyan, amivel egyet tudok ér-
teni. Az átokról semmiképpen! Én, Jézus, legyőztem a világot! Hogyan le-
hetnének átok alatt azok, akik elfogadnak Engem, Jézust, Uruknak, Megsza-
badítójuknak?! Semmiképpen! Azok viszont, akik bár megtehetnék, de nem 
fogadnak be Engem, akkor is átok alatt vannak, ha senki nem átkozta meg 
őket!

Értsétek meg már végre, hogy rajtatok kívüli erők nem képesek hatni 
rátok úgy, hogy hatásuk boldogtalanná tehetne titeket.  Szent és igaz az az 
ígéretem,  amelyet  János  evangéliumában,  a  14;23-ban mondottam!  Teljes 
képtelenség, sőt istenkáromlás arra gondolni, hogy az, akiben Én, Jézus, él-
hetek, valamiképpen átok alatt lehetne!

Átok alatt azt az állapotot kell érteni, amelyben Én, Jézus, az illetőnek 
tudatos, Velem szembeszegülő akarata miatt nem élhetek benne. Az teljesen 
mindegy, hogy mások mit kívánnak nektek! 

A döntő mindig az, hogy te mit kívánsz magadnak. Az viszont igaz, 
hogyha te rosszat kívánsz magadnak, akkor ebben segíteni tudnak azok, akik 
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szintén rosszat akarnak neked. Az is igaz, hogy azok, akik jót akarnak neked, 
tudnak segíteni, ha te is az Általam elgondolt jót akarod magadnak.

3. Édesanyáddal kapcsolatban is elsősorban azt kell tudnod, hogy nem 
te, hanem Én, Jézus, vagyok az, aki az ő megoldása vagyok. Ezt annyira ké-
pes átélni, amennyire ezt elhiszi. Minden olyan segítés, amely nem Általam, 
Velem és Bennem történik, csak tüneti kezelést jelenthet, tehát inkább bódít, 
mint segít!

Neked is, édesanyádnak is csak az jelenthet megoldást, ami belülről in-
dul el!

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

3536.
Kérdező: MIT KEZDJEK MAGAMMAL?

Hogyan tovább?
HANG: "Drága Gyermekem!

Két dolgot nagyon tudomásul kell venned, ha azt akarod, hogy szíved 
békéjét megtaláld.

Az egyik az, hogy te nem a férjedre, a férjed nem tereád lett teremtve! 
Kivétel nélkül minden szellemi lény Istenre teremtetett. Arra az Istenre, aki 
Általam, Velem és Bennem, Jézusban, megjelentem közöttetek. 

Aki bárkit jobban szeret, mint Engem, Jézust, aki bárkihez jobban ra-
gaszkodik,  mint  Hozzám, Jézushoz,  az bálványimádó,  s így semmiképpen 
sem lehet boldog, nem élheti át azt a szívbékét, amelyet csak Én, a te Jézu-
sod adhat  meg annak,  aki  számára  Én,  Jézus,  nemcsak  első,  de  abszolút 
ELSŐ vagyok! 

Abszolút Első az, aki nem ismer olyat,  hogy van második. Abszolút 
Első az, aki mindenkor megmondja, hogy most ki és mi következik! Én, Jé-
zus, nemcsak nem vagyok hajlandó, de nem is tehetem meg, hogy bárki éle-
tében, mint első, libasorba álljak másokkal. Nem! Én, Jézus, kell hogy fölöt-
te legyek mindennek és mindenkinek. Ez jelenti azt, hogy abszolút ELSŐ va-
gyok. 

Ez Részemről nem önzés, hanem a legtökéletesebb kifejezése annak, 
hogy Nálam jobban senki nem szerethet tieteket, és ti csak Nálam találhatjá-
tok meg azt a szívbékét, amely a boldogságotoknak a másik neve. Ti mind-
annyian akkor éltek a LEGNAGYOBBÉRT, ha Értem életek! Ekkor szereti-
tek önmagatokat is a legjobban, ekkor tesztek legjobbat önmagatoknak is!
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A másik, amit tudod kell, az az, hogy a földi élet nem Mennyország! Itt 
senki számára sincs végleges megoldás! Itt soha senki nem lehet megeléged-
ve a körülményeivel, a körülötte élőkkel. Nem, mert ezek nem őérte vannak! 
Nem függ senki boldogsága sem körülményeitől, sem a körülötte lévők ma-
gatartásától. Amíg ezt nem tudod elfogadni, addig olyan képtelenségre vál-
lalkozol, mint az, aki saját hajánál fogva akarja kiemelni önmagát a környe-
zetéből.

Kereszted mindenkor a saját természetednek és körülményeidnek ösz-
szeférhetetlensége. Ezért kell egyszer körülményeidet végleg elhagynod, míg 
önmagadat végleg soha nem hagyhatod el! Ezért kell egyszer meghalnod. De 
addig, amíg ez nem következik be, addig akkor teszed a legjobbat magadnak 
és másoknak is, ha akkor is törekszel a különbözőségek dinamikus harmóni-
ájának megvalósítására, ha tudod, hogy ez tökéletesen soha nem fog sikerül-
ni.

Boldogságod forrása tehát mindig az, amit Velem és Értem teszel. Te-
hát a tiszta szándék és a tiszta cél!

Megáldalak, hogy vedd észre és használd fel a benned lévő ERŐFOR-
RÁST,  tehát az Én, a te Jézusod benned élő EREJÉT!

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

3537.
Kérdező: SZERETNÉK JÉZUSRA TALÁLNI!

Szeretném meghálálni Jézus jóságát!
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon örülök e szándékodnak. Miattad örülök ennek. Igen, mert  e 
szándékoddal két fontos valóságot fejezel ki.

Az egyik az, hogy felismerted, ráláttál  az Én, a te Jézusod jóságára, 
szeretetére. Igen. 

A hála csodálatos szemeket tud kinyitni bennetek Felém. Nemcsak lé-
temre láttok rá a szívetekből jövő hála által, hanem arra is, hogy Isten, azzal 
együtt,  hogy Önmagára teremtett  benneteket, értetek él! Igen. Te ráéreztél 
arra, hogy nemcsak benned élek, de érted élek benned!

A másik felismerésed az, hogy nem lehet elég számodra, ha felismered 
Isten irántad való szeretetét. Rálátsz arra is, hogy az erőd szintjén viszonoz-
nod kell e szeretetet, mert amint Istent az teszi boldoggá, hogy szeret, és nem 
az hogy szeretik Őt, úgy téged is csak az tehet boldoggá, ha belőled is elin-
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dul, kiárad a szeretet, és nem lehet elég számodra az, nem boldogíthat igazán 
csupán az, ha csak téged szeretnek!

Én, Jézus, tudlak téged közvetlenül is és közvetetten is szeretni. Köz-
vetlenül akkor szeretlek, ha veled, benned történik valami, amiről felismer-
heted, hogy szeretlek.  Te Engem, a te Jézusodat közvetlenül csak negatív 
cselekedettel  tudod szeretni.  Ha néha  lemondasz  Irántam való  szeretetből 
olyasmiről, amihez különben, bűntelenül,  jogod lenne ragaszkodni. Pozitív 
módon, gyakorlatilag csak közvetett módon tudsz Engem szeretni. Ha ÉR-
TEM másokon, másoknak segítesz!
    Nagyon örülök neked! Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
3538.
Kérdező: MIÉRT SZENVEDEK MÁSOK MIATT?

1. Miért sírok esténként, amikor Jézusra gondolok?
2. Miért fáj annyira az emberek hálátlansága Isten iránt?
3. Miért fáj, ha bántják a Földet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te már újjászülettél! Ennek velejárója bizonyos meghatottság, ami-

kor lélekben találkozol Velem. Nem mondom, hogy ez szükségszerű, de álta-
lában ez így van. Természetesen el kell jutnod arra a fokra, amikor már nem 
dominálnak ennyire benned az érzelmek, s megerősödsz idegileg is annyira, 
hogy higgadtan, megfelelő önuralommal tudsz majd találkozni Velem. Igen, 
mert hosszú távon az nem természetes, hogy csak sírva találkozzunk egymás-
sal!

2. Az a fájdalom, amit említettél, nem más, mint az Én fájdalmam ben-
ned. Ilyen értelemben vedd kitüntetésnek. De e téren sem szabad túlzásba es-
ned! Nekem is nagyon fáj, hogy az Én gyermekeim nem akarnak szívem sze-
rint boldogok lenni (holott másképpen nem is tudnak), de ez Engem Jézust, 
nem tesz boldogtalanná, mert tudom, hogy előbb-utóbb mindenki felismeri, 
hogy egyedül Én, Jézus, vagyok mindenki életében a megoldás.

3. E téren még nincs rend benned! Az a Föld, amin éltek, mulandó! 
Amint nem szabad elkeserednetek azon, hogy előbb-utóbb mindenki meghal, 
úgy semmiféle mulandó dolognak nem szabad mást, mint eszköz-szerepet tu-
lajdonítani. Meg kell szabadulnod attól a megkötözöttségedtől, amely a Föld-
del kapcsolatban még fogva tart.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
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3539.
Kérdező: MAGYARÁZATOT KÉREK!

Hogyan kell érteni a Lukács 20;27-40-ig szóló részt? 
HANG: "Drága Gyermekem!

Azok a könyvek, amelyek bibliamagyarázattal foglalkoznak, világosan 
kitárgyalják az általad felvetett kérdést. Ezért Én, Jézus, csak tömör választ 
adok most neked erre a szentírási részre.

A gazdag szadduceusok úgy próbálták megnyugtatni saját lelkiismere-
tüket, hogy tagadták a földi halál utáni életet.

Én, Jézus, pedig anélkül, hogy a földi halált tagadtam volna, hirdettem, 
hogy van örök élet! 

A feltámadás hogyanjáról azért nem beszéltem nektek, mert a tér-idő 
dimenzióban élő földi halandónak nincs olyan antennája, amellyel torzítás-
mentesen ezt felfoghatná, sem olyan jelrendszere, amellyel megfelelően ezt 
ki lehetne fejezni.  

Elégedjetek meg a ténnyel! Van örök élet, és van feltámadás! Bárki en-
nél többet  akarna erről mondani,  csak a különböző helytelen felfogásokat 
szaporítaná. 

Szellemi lény - ilyen az ember is - földi halálra úgy, mint a test, képte-
len! Az, ami nem áll anyagi részekből, az nem eshet szét. A test nem „része” 
az embernek, mint ahogy a ruha sem „része” a testnek. Az ember azért hord 
ruhát, mert több, mint test, és így fejezi ki, hogy vándor. A szellem azért jele-
nik meg a Földön  testbe öltözötten, mert úton van! 

Az emberalatti élő világ önnönmagában nem hord tudatosságot. Sem 
vágya nincs az örök életre, sem létének nincs értelme tovább, csak addig, 
amíg benne öntudatlanul a faj- és önfenntartó ösztön működik. E nélkül az 
ösztönpár nélkül értelmetlen a további léte. Az embernél nem így van. Az 
ember boldogságra teremtődött! Ennek pedig lényegéhez tartozik a múlhatat-
lanság. „Aki Bennem hisz, halált nem lát sohasem (János 11;25-26)”!

Van a szellemnek is „halála”, amely nem azonos a megsemmisüléssel, 
de azonos a boldogtalansággal. Amikor egy szellemi lény nem akar úgy len-
ni, létezni, ahogy azt Isten elgondolta róla. Nem akarja azt, amire teremtő-
dött. A szellemi lényeknél ez az állapot nem a testben-éléssel kezdődik. A 
testben folytatódik! Vannak tehát Földön élő halottak! Ez nem ellentmondás, 
mert más értelemben élnek, és más értelemben halottak. 
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 Van újjászületés a Földön (János 3;3). Akiben ez megtörtént, így él, az 
nem hal meg sohasem, bár a teste előbb-utóbb szétesik. De ő megtalálta he-
lyét az Isten által elgondolt erkölcsi rendben. Ezért örökkön örökké boldog!

Tulajdonképpen  minden  szellemi  lény boldogtalanságának  az  oka  a 
helyre nem találtság! Az újjászületéssel ez szűnik meg, és átjárja az újjászü-
letettet a hazataláltság öröme. 

A feltámadás hogyanjának megértése helyett megáldalak, hogy el tudd 
fogadni, át tudd élni a

                      HAZATALÁLTSÁG ÖRÖMÉT!"
******************************************************

3540.
Kérdező: LEHET EGYÜTT A SZERETET ÉS A SZIGORÚSÁG?

1. Testi bajaimnak, melyek  a lelki gyökerei?
2. Egy beteg gyermekemmel nem vagyok elég türelmes.
3. Hogyan lehetne égi bölcsességre tanítani a diákokat?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Testi bajaid lelki gyökere sokkal összetettebb, semmint levél formá-

jában föl lehetne ezt fejteni.
A múltra tekintve tudatosítanod kell, hogy e bajokkal is adósságot tör-

lesztesz, mert a te életed sem a földi születéseddel kezdődött.
A jövőre tekintve pedig nem valami látványos dolog az, amit tenned 

kell. Kétségtelen, hogy igénybe kell venned az orvostudomány által felkínált 
terápiákat, és emellett reggel az előtted álló napod feladatait imában átgon-
doltan kell indítanod úgy, hogy kéred áldásomat egész napodra. Ezt ne vedd 
közhelynek, mert nem az. Éppen a napi feladatok elvégzésével kapcsolatban 
fogod felismerni, hogy milyen lelki betegségeket kell önmagad iránti szere-
tettel,  türelemmel  és  alázattal  átadni  gyógyításra  Nekem,  Jézusnak,  hogy 
megkötözöttségeid leoldódjanak rólad. 

Tudnod kell azt is, hogy vannak jó szellemek, vagyis vannak angyalok. 
Ha kéred segítségüket, nekik is örömet okozol, s magadnak is segítséget biz-
tosítasz.  Ők azért  örülnek, mert  kérésedre szeretetben növekedhetnek, ma-
gadnak pedig azért biztosítasz segítséget, mert kérésed nélkül az angyalvilág 
sokkal kevesebbet tud tenni érted, mint amit tehet, ha kéred e jó szellemeket.

2. Az a gyermek, aki abnormálisan viselkedik veled szemben, nem a te 
elnéző magatartásod által gyógyul, kerül helyére, hanem igenis kemény ma-
gatartásod által tudod érzékeltetni vele azt,  hogy az nem jó neki, ha téged 
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bánt! Ne hidd, hogy elhidegül emiatt tőled! Ne hidd, hogy nem fog emiatt 
megfelelően ragaszkodni hozzád! 

Bizony, nem lehet idomítás nélkül nevelni a kicsiket! Csak az válik ja-
vukra,  ha fizikálisan fájdalmat  éreznek olyankor,  amikor  a szüleik szerint 
helytelenül cselekednek! 

A „mindent  ráhagyok, mert  beteg” felfogás  olyan „állati”  agressziót 
tud kinevelni egy megzabolázatlan gyermekből, amely később önmaga ellen 
fog fordulni. Tehát fizikálisan éreznie kell, hogy helytelenül cselekedett ak-
kor is, ha ezt nem fogja fel ésszel! 

Az idomítás nem szeretetlenség! De igenis helytelenül szereted gyer-
mekedet, amikor ösztönös cselekedeteit, akár kemény fegyelmező eszközök 
használatával is, nem igyekszel kordában tartani. 

Bizony, igaz a mondás: „Aki rosszul szeret, gyűlöl, és aki jól gyűlöl, 
szeret!”

3. Akinek lehetősége van arra, hogy a saját fejében lévő rendet fel tudja 
kínálni másoknak, annak ez elemi kötelessége. Ennek formáját  neked kell 
megtalálnod. Minden forma jó, ha e tartalmat szolgálja.

                Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

3541.
Kérdező: MINDENBEN ÉPÜLNI SZERETNÉK!

1. Mit tehetek barátomért?
2. Rajongója vagyok a népzenének és a magyar kultúrának.
3. Az önkielégítésről mi a véleménye a Jóistennek?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Csak barátoddal megbeszélve láthatod, hogy mi a teendőd. Általános 

szabály az,  hogy azok,  akik  már  rendelkeznek  bizonyos  ítélőképességgel, 
csak akkor kaphatnak érdemben segítséget, ha maguk is részt vesznek e segí-
tés bonyolításában.

2.  Az  nem baj,  ha  rajongója  vagy olyan  lelki,  szellemi  értékeknek, 
amelyek segítenek abban, hogy egyre emberibb ember légy. De nagyon fon-
tos, hogy ne feledkezz meg ezek eszközjelleg voltáról. A cél mindig az, hogy 
Bennem, Jézusban, egyre jobban megtaláld életed értelmét. Ha valaki ezt fi-
gyelmen kívül hagyja, akkor még a legeszményibb tartalmak is boldogság 
helyett a bódultságot segítik elő. Ettől pedig óvakodnotok kell!
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3. A szexuális élet ösztönzője a fajfenntartás ösztöne. Ez biztosítja a 
Földön azt a lehetőséget, hogy beteg emberek egészségessé válásra, rosszak 
pedig megjavulásra szülessenek.

Ez az ösztön a földi szellemi lényeknél, tehát az embernél, nem Istentől 
irányított, mint az emberalatti világ élőlényeinél, hanem mindenkinek saját 
értelmének és akaratának van kiszolgáltatva. Ennek az ösztönnek működése 
három fontos szempontról tudósít mindenkit.

Az egyik szempont az, hogy e területen mérheti  fel legegyszerűbben 
magát minden földi halandó az önfegyelem mérlegén.

A másik szempont az, hogy a házasság kemény kötelékének felvállalá-
sát felelősséggel élje meg mindenki, aki emberséges embernek gondolja ön-
magát.

A harmadik szempont pedig az, hogy a közvetlen Isten iránti szeretete-
teket, amelyet csak negatív módon tudtok megmutatni, tehát úgy, hogy Isten 
kedvéért lemondotok valamiről, e téren be tudjátok mutatni. Ennek alapja az, 
hogy Isten nem bábúknak teremtett benneteket, hanem olyan szabad lények-
nek, akik szabadságukat az ösztönvilág feletti uralmuk által tudják különös-
képpen igazolni.

Nem Istennek árt az, aki gyakran önkielégítést végez, hanem önmagá-
nak, mivel természetellenesen cselekszik. De ez az ártalom általában már ré-
sze egy folyamatnak, amelyben éltek. Az a szexuális légkör, amely körülvesz 
benneteket, szinte lehetetlenné teszi számotokra, hogy ne tegyetek természet-
ellenes dolgokat.

Ennek az ösztönnek erejét csökkenti az, ha valaki ki tudja fárasztani 
magát, s kerülni törekszik az ösztön erejét növelő körülményeket.

Aki komolyan harcol, az sebeket is kap! De a harcot soha nem szabad 
feladni. E téren maga a harc a győzelem, akkor is, ha örök újrakezdők vagy-
tok!

Energiáitokat nem elnyomni kell, hanem olyan irányban kiélni, amely 
irány nem vezet lehangoláshoz. 

                    Megáldalak a BIZALOM  LELKÉVEL!"
*******************************************************

3542.
Kérdező: MEDDIG VAN ÉRTELME A HŰSÉGNEK?

1. Érdemes együtt maradnom férjemmel?
2. A családom véleményére mindig hallgassak?

HANG: "Drága Gyermekem!

3693.



1. Amennyire erőd bírja, feltétlenül maradj férjednél. Hidd el, hogy a 
Szentlélek mindig a kapcsolatok lelke, és a földi élet soha nem lesz Menny-
ország. A Mennyországot magadban kell megtalálnod úgy, hogy hidd el az 
Én, a  te Jézusod jelenlétét benned. 

Én, Jézus, nemcsak benned vagyok, de érted vagyok benned! Tehát ér-
ted élek akkor is, ha körülményeid, sőt, szíved gondolatai ezt nem látják át. 
Én, Jézus, a HŰSÉG Istene vagyok! 

Engem nemcsak elhagytak,  de keresztre  is  feszítettek  azok,  akikhez 
azért jöttem, hogy megmutassam nekik a benső boldogító élet útját. Kereszt-
re feszítettek, de HŰ maradtam. Önnön benső békém érdekében maradtam 
HŰ (Lu-kács 24;25-26)! Ezt kérem tőled is.

Mit használ, ha az egész világot megnyered is, de lelked kárt szenved? 
Milyen ár mérhető örök boldogságodhoz? Bizony, okosan gondolkodsz el e 
kérdésen: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”

2. Ne hallgass családodra! Ezt csak akkor tedd, ha te magad kéred az ő 
tanácsukat. E nélkül félreirányítanak. Nem az Én, a te Jézusod akaratát köz-
lik veled, hanem saját elgondolásukat, amelyért felelősséget nem vállalhat-
nak. Te, aki önmagadért felelsz, Engem, Jézust, kérdezz, mint ahogy leveled-
ben is tetted.

Kimondhatatlanul  szeretlek!  Ha engedném,  hogy átéld  szeretetemet, 
azt nem bírnád ki! De neked is adósságot is kell törlesztened földi életed fo-
lyamán, és a jelen életállapotod szenvedései által tudod ezt törleszteni. Bár-
milyen furcsán is hangzik fülednek, de hidd el, inkább kellene hálát adnod 
szenvedéseidért, mint ágálnod ellenük.

Sem férjeddel, sem családoddal kapcsolatban bűnrészes nem lehetsz, 
de férjeddel kapcsolatban a HŰSÉG az Én erőm tebenned!

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

3543.
Kérdező: A SZELLEMVILÁGRÓL ÉS A JÖVŐMRŐL

1. Szeretnék kapcsolatba kerülni egy elhunyttal!
2. Tiszta szándékkal szeretnék segíteni az embereknek!

 3. Megélhetésem megnehezült. Változni fog ez?
HANG: "Kedves Barátom!

1. Az elhunytakkal kapcsolatban két szempontot figyelembe kell ven-
ned. Az egyik az, hogy te bármikor szólhatsz hozzájuk. Ők tudnak rólatok. 
Bizonyos értelemben közelebb vannak hozzátok, mint voltak addig, amíg ve-
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letek együtt éltek a Földön. A másik szempont pedig az, hogy ők csak akkor 
válaszolhatnak nektek, ha erre engedélyt kapnak.

Ha már nagyon fontosnak tartod azt, hogy kapcsolatban légy a szellem-
világgal, akkor gondolj arra, hogy neked is van őrangyalod. Neki kifejezetten 
feladata az,  hogy igyekezzen tudatni  veled mindazt,  ami számodra,  lelked 
fejlődése érdekében fontos.  Ha vele beszélsz,  akkor  biztos  lehetsz  abban, 
hogy akár álmodban, akár más módon, de vissza fog jelezni neked.

2. Nagyon okosan teszed, ha arra az útra vállalkozol, amelyet már szü-
letésed előtt is vállaltál, csak most nem tudsz róla. Ez az az ÚT, amellyel Én, 
Jézus, azonosítottam Magamat (János 14;6). Ennek tömör megfogalmazása: 
a másikra figyelés! Ebből kell kinőnie a senkinek nem ártás, mindenkinek 
megbocsátás és szolgáló szeretés magatartásának.

Mindannyian hordotok magatokban gyógyító erőket, de azt, hogy ezek 
a gyógyító erők milyen hatékonysággal működjenek, ne ti akarjátok megha-
tározni. Bízzátok ezt a Szentlélekre!

3. Furcsa kettősséget kell vállalnia annak, aki Engem, Jézust, Útként 
elfogad. Úgy kell szívbékében élnie, tehát Mennyországot hordoznia, azzal a 
tudattal,  hogy a földi élet inkább pokol, mint Mennyország. Érdemes átel-
mélkedned Máté  6,25-34-ben leírt gondolataimat.

                    Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3544.
Kérdező: HOGYAN TOVÁBB?

Hogyan tovább a POZITÍV GONDOLKODÓK előadásaival?
HANG: "Kedves Barátom!

Azok a próbálkozások, amelyek velejárói földi életeteknek, nem kerül-
hetők ki sem a ti, sem mások földi életében. 

Mint elvet, tudnotok kell, hogy amikor valami jól megy, akkor mindad-
dig, amíg valami kényszer rátok nem erőlteti a változást, ne változtassatok. 
Az nem elég, ha egyszer úgy tűnt, hogy kinőttétek azt a helyet, amely pilla-
natnyilag  kicsinek  bizonyult.  Nagy kényszerhelyzetnek  kell  lennie  ahhoz, 
hogy gyorsan  változtassatok!  A  higgadtsággal,  a  nyugodt  körültekintéssel 
jobban együtt jár a bölcsesség, mint a hirtelen döntéssel. A bölcsesség min-
denben nagyon fontos, ha nem a legfontosabb!

Azt is tudom ajánlani a jövőre nézve, hogy lehetőleg ne ti javasoljatok 
változást. Várjátok meg, amíg ezt más javasolja nektek. Így kevesebb csaló-
dásnak, kisebb terhelésnek teszitek ki magatokat.
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Abban a  dimenzióban,  amelynek  másik  neve  örökkévalóság,  nem a 
mennyiségen van a hangsúly! Ott minden és mindenki EGYEDI! Elvként te-
hát irányítson benneteket mindig a minőség!

Az a terület, amely  POZITÍV GONDOLKODÓK jelenlegi szószéke - 
színpad, médiák, sajtó -, állandó kísértést jelent arra, hogy a populációnak, a 
„tömegnek” szempontjait előtérbe helyezzétek. Bár fontos ennek a figyelem-
be vétele is, de nem szabad, hogy ez legyen a döntő!

Elsődleges szempont  nem lehet az,  hogy „ez mit  hoz a konyhára?”. 
Mert, ha ez a legfontosabb, akkor feltétlenül a minőség romlásának útján in-
dultok el. Ti ültettek, ti öntöztök, de a növekedést az Isten adja (1. Kor. 3;6)! 
A várakozás és a vágyakozás nem ugyanaz! A várakozás rugója a bizalom. A 
vágyakozás rugója sokféle lehet!

Válaszomat azzal fejezem be, amivel elkezdtem. A földi élet azért pró-
baidő,  mert  a  próbálkozások  helye.  Ti  örök  újrakezdők  vagytok.  Fontos, 
hogy tegyetek meg mindent, hogy döntéseitekben az a BÖLCSESSÉG vezes-
sen benneteket,  amely nem magától  értetődő,  hanem kérnetek kell  (Jakab 
1;5).

Megáldalak benneteket a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3545.
Kérdező. A HANGHOZ IRÁNYÍTOTT AZ ÚR

      A HANG-hoz irányított engem az Úr.
HANG: "Drága Gyermekem!

Hidd el, a legjobbhoz irányítottalak! A HANG-könyvek azért íródnak, 
mert meg akarom mutatni nektek, hogy Én, Jézus, azt választom ki, akit jó-
nak látok. Annak és olyan feladatot adok, akinek és amelyet akarok! 

HANG-médiumom nemcsak sugallataimat közli. Feladata az is, hogy a 
mások által sugallatnak vélt gondolatokat is megfelelő módon kontrollálja. 
Bármilyen okos is valaki, ha fennakad a HANG-médiumom szűrőjén, nem 
tolmácsol Engem, Jézust, megfelelően.

Azért választottam ki őt erre, és nem azt, aki sokkal okosabb, sokkal 
szentebb, mint ő, mert ezzel is igazolni akarom és tudom, hogy nem maga a 
médium a legfontosabb, hanem Én, Jézus, aki rajta keresztül is hitelt-érdem-
lően tudok megnyilatkozni.

Az általad közölt, felkínált egyéni „felajánlások” nem jöttek volna létre 
nélküled, de az is igaz, hogy ferde irányt vettek volna a médiumom nélkül. 
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Légy hát nyugodt! Mindaddig, amíg vállalod, hogy megfelelő módon kont-
rolláltatod magad, a Szentlélek működik benned!

Megáldalak a HŰSÉG és az EGYSZERŰSÉG LELÉKVEL!"
*******************************************************

3546.
Kérdező: JÉZUS SZÓLT HOZZÁM?

1. Egy hang ezt mondta: 'Se pia, se cigi!' Jézustól jött ez?
2. Betegségem karmikus, vagy el fog múlni?
3. Szeretetet és hitet kérek!

HANG: "Drága Barátom!
1. Az általad hallott szavak Tőlem, Jézustól, származnak még akkor is, 

ha közvetítő útján értek el hozzád. Többen is vannak az ég angyalai között, 
akiket érdekel a te földi sorsod. Igaz, van egy olyan őrangyalod, aki különö-
sen szívén viseli életed minden megnyilvánulását. De ő is mindig Belőlem, a 
te Jézusodból merít, amikor üzenetet közöl veled.

2. Betegséged valóban karmikus, tehát sorsszerű. De ez nem jelenti azt, 
hogy ne múlhatna el még e jelen földi életedben. Az újjászületés által, ame-
lyet jelen testetekben élhettek át, minden olyan nyomorúságotokat megszűn-
teti, amely szívetek békéjét, tehát már földi boldogságotok is érinti.  

A karmikus betegségek vagy csökkennek, vagy teljesen meg is szűn-
nek, ha valaki vállalja, hogy együtt  szándékozik élni  velük.  Igen, mert  az 
ilyen szándék már elve magában hordja az örök életbe vetett hitet.

3. Drága Barátom! E harmadik kérdésedet meg kell fordítanom. Én, a 
te Jézusod kér tőled szeretetet és hitet. Igen. Végtelen szeretetem irántad egy-
értelműen  kimutattam azzal,  hogy érted  istállóban  születtem és  kereszten 
szenvedtem kínhalált. Hitet pedig mindig Én, Jézus, kértem tőletek! 

A hit azáltal tud erősödni benned és mindenkiben, ha az értelmet, mint 
eszközt, felhasználjátok ennek érdekében. Csak annak tud szívében növeked-
ni a hit, akinek fejében elindul a gondolkodás-átalakítás, amelyet Isten sem 
tud megtenni helyettetek. Nem, mert nem bábuk vagytok, hanem olyan szel-
lemi lények, akiket Isten partnerként akar megélni Maga mellett!

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

3547.
Kérdező: KÖZEL VAN A HALÁLOM?

Hamarosan meghalok?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Nem, nem erről van szó! Valóban, nem gyakran vagyok, voltam tekin-
tettel a ti időbeosztásotokra. Amikor azt mondtam, hogy egy kis idő, és nem 
láttok Engem, és ismét egy kis idő, és viszontláttok Engem, akkor is az örök-
kévalóság szemüvegén át néztem a mulandó világot. Tudom, hogy ti nem így 
nézitek, s ezért meglep benneteket az Én szemléletem. Pedig nektek is így 
kellene látnotok mindent. „Rövid idő s már nem láttok, ismét rövid idő, s vi-
szontláttok (János 16;16)”. „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” 

Ti úgy gondoljátok, hogy száz év több, mit öt év. A valóság az, hogy 
teljesen mindegy, ki mennyi évet él a mulandóságban, ha egyszer az örökké-
valóság gyermeke! Vajon mikor fogjátok ezt megérteni? 

Mindaddig, amíg ez nem világos és egyértelmű előttetek, ki vagytok 
téve a Megtévesztő támadásainak, aki azt akarja elhitetni veletek, hogy vál-
laljátok eltakarni a mulandósággal az örök értékeket. E kijelentése:  „Csak 
egyszer élünk!”, azt hangoztatja, hogy ne vállaljátok az örök élet perspektí-
váját. Ne akarjatok azzal a látással rendelkezni, amely az Én, a te Jézusod lá-
tása benned! Pedig ez a látás az igazi! Messzire nézzem, aki élni akar!

Megáldalak az ÖRÖKKÉVALÓSÁG  LÁTÁSÁVAL!"
*******************************************************

3548.
Kérdező: MEGSZÁLLOTTNAK ÉRZEM GYAKRAN MAGAMAT

1. Valami nagyon nem jó bennem.
2. A rángató mozgásoknak nem vagyok parancsolója.
3. Hogyan tudnék jól imádkozni?

HANG: "Drága Barátom!
1. Valami nagyon jó benned! Nagyon jó az, hogy azzal az „eszközzel”, 

amelyet emberi  testnek neveztek,  s amely számodra komoly idegrendszeri 
zavarokkal küzd, te lélekben minden áron Hozzám, Jézushoz, akarsz tartoz-
ni. Ennek értéke, hidd el, felbecsülhetetlen!

2. Sok és hosszú életek láncolata szőtte számodra azt a hálót, amely je-
lenleg téged rángat. Ennek kellett hogy egyszer eljöjjön az ideje. De igazat 
mond a Szentlélek a 124-dik zsoltár 7-dik versében. El kell jönnie annak az 
időnek is, amikor e háló szétszakad!

A  várakozni  tudás  arról  a  valós  bizalomról  tesz  benned  tanúságot, 
amely bizalom a te újjászületésednek a másik neve. Benned élek!

Amint a hullámzó tengernek sem parancsolhattam mindig, hogy csen-
desedjen le, de volt olyan eset, amikor megtettem, úgy annak a külső ránga-
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tódzásnak  sem parancsolhatom mindig,  amely téged terhel,  hogy szűnjön 
meg, de időnkint megteszem. 

Azért nem tehetem meg mindig, mert abban a nagy egészben, amelyet 
te át nem láthatsz, és senki át nem láthat a Földön, a te jelenleg nem jónak 
megélt állapotod másokra gyakorolt hatása szinte lehetetlenné teszi, hogy a 
közömbösség véglegesüljön körülötted  és benned. Ami jelenleg meg nem 
érthető, az még lehet nagyon is értelmes abban a dimenzióban, amelyet ma-
gatokban hordoztok, és amely nem ismeri a tér és idő korlátait.

Van,  akinek  könnyebb,  van,  akinek  nehezebb,  de mindenkinek meg 
kell tanulnia, hogy az örökkévalóság szemüvegén át nézze a mulandó világot 
is! Ez gyakran könnyebben megy annak, akinek földi élete nehéznek látszik, 
és nehezebb annak, akinél úgy tűnik, hogy minden jól működik.

3. Te jól imádkozol! Te, igenis, amikor imádkozol, lelkedet Hozzám, a 
te Jézusodhoz emeled! Te az Enyém vagy, és Tőlem téged soha senki el nem 
tántoríthat! Együtt éljük életünket!

Továbbra is adj hálát mindenért,  mert  a hála érzése olyan benső ke-
gyelmi balzsam, amely valóban csodákra képes.

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

3549.
Kérdező: MIÉRT VAGYUNK LANGYOSAK?

Miért nem tudjuk Urunkat komolyabban venni?
HANG: "Drága Gyermekem!

Én, Jézus, nagy örömmel és mély tisztelettel köszönöm meg neked azt, 
hogy már el-eljutottál egy Általam megkívánt szintig. Kezded sejteni, hogy 
nincsenek véletlenek!

Az Engem, a te Jézusodat szerető szellemvilág csodálatos munkát fejt 
ki bennetek és közöttetek,  hogy jószándékotok földjén érlelődő isteni  ma-
gocskák szárba szökjenek és gyümölcsöt teremjenek. Lehet, hogy ez nem lát-
ványos annak számára, aki közvetlenül érdekelt, de Isten országában nem hi-
ába készül minden és mindenki az aratásra.

Az Általam megkívánt hitből élők tábora a legreálisabb látással rendel-
kezik a Földön. Igen, mert amint a madár, amely a fészkét a földben gyökere-
ző fára helyezi, de életét a földtől független magasságokban éli, úgy azok, 
akik elfogadnak Engem, Jézust, Uruknak, Megszabadítójuknak, a földi élet 
ugródeszkáját  nem keverik össze azzal  a „légtérrel”,  amely valamiképpen 
független a Földtől, mivel örök!
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Vannak időszakok, amikor komolyan vesztek Engem, és vannak idő-
szakok, amikor nem vesztek komolyan. Általában olyankor, amikor a „mos-
toha körülmények” ( - árvíz, földrengés, tűzvész - ) rákényszerítenek benne-
teket arra, hogy kilássatok a benneteket körülvevő világból, ilyenkor komo-
lyan próbáltok venni Engem, az ÖRÖK SZERETETET!

Te is tudod, és minden jó szándékú ember tudja, ha tudni akarja, hogy 
az, aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül! De ez az állhatatosságotok 
nagyon gyenge lábakon áll. Az Én szeretetem viszont irányotokban sziklaszi-
lárd! Ezért bízvást bízhatom abban, hogy várakozásom előbb-utóbb meghoz-
za gyümölcsét.  Az kétségtelen,  hogy részetekről  mérhetetlenül  jobb lenne 
előbb, mint utóbb. De ez már valóban tőletek függ. Az Engem, Jézust, ko-
molyban vevés lehetősége mindenkor bennetek van, és nem függ a Belőlem 
felétek áradó szeretetem kegyétől.

Drága Gyermekem! Ha csak ezt az egy kijelentésemet komolyan elfo-
gadod, hogy nemcsak benned élek, de érted élek benned, akkor már hited és 
Belém vetett bizalmad feltétlenül örökre szóló szeretet-gyümölcsöket fog te-
remni számodra!

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

3550.
Kérdező: HOGYAN TISZTUL A LELKIISMERET?

Hogyan kell a lelkiismeretet ápolni?
HANG: "Drága Gyermekem!

Mindenkinek van lelkiismerete. Mindenkiben van egy olyan „mikro-
fon”, amelybe az Isten, a mindannyitokban élő Isten szól hozzátok. Ez azt je-
lenti a gyakorlatban, hogy minden ember már születésével magával hozott 
egy olyan erkölcsi érzéket, amely alapján, értelmi szintjének megfelelően, rá 
tud érezni arra, meg tudja mondani, hogy mi jó erkölcsileg, és mi nem jó. Az 
állat ezt a szintet soha nem érheti el. Ezért az állat nem erkölcsi lény! Elpusz-
tulása után nincs értelme tovább létének!

A magatokkal hozott „mikrofon” azonban mindenkiben elhangolt álla-
potban van. Saját okos esze és körülményeinek hatása alapján, amint növek-
szik valaki, úgy formálódik, finomul vagy tompul mindenkiben ez az érzék. 
Finomul akkor, ha Én, Jézus, vagyok az, akihez formálja ezt valaki, és tom-
pul olyankor, amikor valaki az elembertelenedés irányában indul el. Vagyis 
olyan irányban, amelyet nem lehet azonosítani Velem, Jézussal.
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Aki saját hibáján kívül nem ismer Engem, az a józan eszének használa-
tával saját természetéből is ki tudja olvasni - persze némi torzítással - azt, 
amit Én, Jézus, tanítottam nektek. Vagyis azt,  hogy csak azt tedd másnak, 
amit magadnak is kívánsz, hogy neked tegyenek mások, és ne tedd másnak 
azt, amit nem szeretnél, ha veled mások tennének.

A te lelkiismereted behangolása jó irányban halad! Nagyon örülök en-
nek! Te már ráláttál, és bizonyos mértékben ráléptél arra az ÚTRA, amellyel 
Magamat  azonosítottam.  Ez  végső  soron  azt  jelenti,  hogy megtért  ember 
vagy, tehát az Én, a te Jézusod szerint akarod átalakítani gondolkodásodat. 
Földi embert ennél nagyobb felfedezés nem érhet!

                  Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
******************************************************

3551.
Kérdező: ÜDVÖZÜLHET AZ ÖNGYILKOS?

Gyermekem öngyilkos lett. Üdvözülhet? Ki a hibás?
HANG: "Drága Gyermekem!

Semmiképpen sem te vagy a hibás! Az a kínzó bűntudat, amely gyötör, 
nem Tőlem van, hanem azoktól az ártó erőktől, amelyek mindig arra törek-
szenek, hogy megnehezítsék életeteket. Higgy jobban abban, hogy te isten-
szerető vagy, s így neked minden a javadra válik!

Gyermeked nem miattad, hanem saját rossz döntései miatt jutott el oda, 
hogy eldobja magától a földi életet, s ezzel azt a lehetőséget is, amely rendel-
kezésére állt a saját boldogságának biztosítására. De hidd el, Én, Jézus, job-
ban szeretem gyermekedet, mint te. 

Valamikor  azt  mondtam,  hogy egyszer  mindenkit  Magamhoz  fogok 
vonzani.  – „Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről,  mindenkit  ma-
gamhoz vonzok (János 12;32.)” - Ebben a „mindenkiben” a te gyermeked is 
benne van! Az érte mondott imáid sokat segítenek neki abban, hogy mielőbb 
önmagára találjon úgy, ahogy Én ezt elvárom tőle.

Az önfenntartás ösztöne oly erős bennetek, hogy „normális” állapotban 
nem is vagytok képesek önmagatok meggyilkolására! Az öngyilkosok nem 
amiatt kerülnek a szenvedések helyére, mert öngyilkosok lettek, hanem ami-
att az út miatt, amit megtettek e lépésük végrehajtásáig. Ezért az útért pedig 
kizárólag csak önmaguk felelnek!

Pontosan azért, mert az Én, a te Jézusod szeretete mindenki iránt örök, 
ezért nem lehet egyetlen szellemi lénynek sem örökké tartó a szenvedése. 
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Még elgondolni is képtelenség, hogy Én, a végtelen szeretet, örökkön örökké 
boldog lehetnék úgy, hogy akiket szeretek, örökkön örökké a kínok kínját 
szenvedjék! (Arról nem is beszélve, hogy Én tartanám létben őket ebben az 
örök szenvedésben!) Ha ez megtörténhetne,  akkor az Isten tudathasadásos 
(skizofrén) lenne! 

Az Én, a te Jézusod szeretete senkit nem hagy soha magára! Mindig 
mindenki lehetőséget kap arra az újjászületésre, amely feltétlen feltétele a vé-
get nem érő boldog életnek (János 3;3)!

Ne add hát át magadat semmiféle bűntudatnak, semmiféle reményte-
lenségnek, semmiféle sötét szomorúságnak! A te neved be van írva a menny-
ben! Ez pedig kell hogy kimeríthetetlen öröm forrása legyen földi életednek 
„...inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben (Lukács 
10;20).”!

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

3552.
Kérdező: MEGCSALT A PÁROM

Évekig nem tudtam párom hűtlenségéről.
HANG: "Drága Gyermekem!

Olyan gyógyszer nem létezik,  amelyet,  ha valakinek beadnak, akkor 
hűséges lesz párjához. Ez azt is jelenti, hogy feltétlenül előbb-utóbb romjai-
ban fog heverni az, aki a másik ember hűségére építi boldogságát. Még saját 
hűségedet is csak azáltal tudod biztosítani, ha megérteted magaddal azt, hogy 
ez neked jó, és nem azáltal, hogy ezt más érteti meg veled.

Minden hűségnek az Isten iránti hűség az alapja! Ha ez nincs, akkor 
legfeljebb csak hűtlen szívűek  együttéléséről lehet beszélni.

Párod nyilván nem érttette meg magával azt, hogy neki jó, ha hű ma-
rad. Ennek lett következménye az a gyermek is, akiről írtál.

Hogy is tudnád szívbékédet újra megtalálni? Ha ott keresed, ahol elve-
szett, akkor nem jó helyen keresed. A világon senki nem találhatja meg szíve 
nyugalmát másutt, csak Nálam, Jézusnál!

Kivétel nélkül minden szellemi lény, tehát minden ember is, csak ak-
kor élheti át a hazataláltság örömét, ha azt Nálam, Jézusnál keresi. Te erre 
vállalkoztál akkor, amikor leveleddel felkerested médiumomat. 

Arra  nem vállalkozhatom,  hogy elkezdjek veled együtt  botránkozni. 
Nem tehetem meg, hogy olajat  öntsek a téged égető tűzre,  mert  az a tűz, 
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amely téged éget, nem a Szentlélek tüze, hanem a pokol tüze. E tűz azt kell 
hogy égesse, aki meggyújtotta! Mindig annak kell megtérni, aki boldogtalan. 

Neked akkor is meg kell találnod szíved nyugalmát, ha lelked sajog a 
fájdalomtól. Ez nemcsak különleges, hanem természetes a földi élet poklá-
ban. Akiben Én, Jézus, élhetek, abban szenvedve is élhetek! A te jelenlegi 
lelki szenvedésed tehát az Én, a te Jézusod szenvedése benned! Döbbenj rá, 
hogy pontosan azzal  mutatom ki valódi  szeretetemet  irántad,  hogy még a 
szenvedésemet is megosztom veled!

Amíg nem tudod feltenni magadnak a kérdést, hogy miért jó az neked, 
ami veled történt, addig nem hiszed el, hogy Isten a körülményeidnek is az 
istene, tehát nem hiszed el, hogy Isten valóban gondviselő Isten. Amíg nem 
hiszel  a  gondviselő  Istenben,  addig  egy olyan  torz  istenkép  van  benned, 
amely nem azonosítható be azzal az Istennel, aki Bennem, Jézusban, egykor 
megjelent közöttetek.

Sok ember azt gondolja, hogy Isten csak akkor gondviselője, ha szót 
fogad neki, de mihelyt nem parancsolhat kedve szerint Istennek, akkor már 
azt mondja, hogy elhagyta őt az Isten. Isten soha senkit nem hagy el! Az vi-
szont teljesen igaz, hogy azok, akik szívükben felháborodva élik életüket, el-
hagyták az Istent!

Te  akkor  mondhatod  azt,  hogy kezdesz  megtérni,  ha  párod ártatlan 
gyermekére megpróbálsz, törekszel szeretettel gondolni.

A mennyek országának ára van. Ezt az árat neked is le kell fizetned! 
Ennek az árnak tartalma az a magatartás, amely a rosszat jóval, a hűtlenséget 
hűséggel, a bántást megbocsátással viszonozza még akkor is, ha az illető, aki 
a bántást elkövette, nem mutat megbánást. 

A mennyek országa erőszakot szenved, és erőszakosak ragadják meg 
azt.  Arra az erőszakra van hát  szükséged, amelyet  magaddal,  érzéseiddel, 
igazságérzeteddel szemben kell megvalósítanod úgy, hogy vállalod a szüksé-
ges életáldozatod bemutatását a szeretet oltárán. Én, Jézus, így tudok veled 
EGY lenni!

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

3553.
Kérdező: ÚRVACSORÁZHAT EGY KATOLIKUS?

Katolikus létemre vehetek-e úrvacsorát?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Nagyon természetes, hogy vehetsz úrvacsorát. A szentáldozás és az úr-
vacsora között  az a különbség, hogy a katolikus  tanítás szerint  Én, Jézus, 
mindaddig jelen vagyok a szentostyában, amíg annak külleme ostyát mutat. 
A protestánsok úrvacsoráján pedig az úrvacsorázó hitétől függően vagyok je-
len.

Meg kell mondjam neked, hogy magára az áldozóra, az úrvacsorázóra 
nézve nincs különbség. Az, aki hitetlenül veszi magához az Oltáriszentséget, 
éppen úgy terméketlenül találkozott Velem, mint az, aki hitetlenül úrvacsorá-
zott. Csak Nekem, Jézusnak nem mindegy! Sokkal súlyosabban vét az a ka-
tolikus, aki hitetlenül áldozik, mint az, aki hitetlenül úrvacsorázik. Igen, mert 
Én, Jézus, valóban jelen vagyok szentségi módon, titokzatos, de valós mó-
don a szentostyában mindaddig, amíg az ostya. Az Én jelenlétemnek ez a 
formája csak akkor szűnik meg, ha az ostya, tehát a színek felbomlanak.

Úrvacsora után a megmaradt kenyeret nyugodtan el lehet fogyasztani, 
szét lehet osztani. A szentmise után a megmaradt szentostyát őrizni kell. Aki 
hitetlenül áldozik, az szentségtörést követ el. Aki hitetlenül úrvacsorázik, az 
nem követ el szentségtörést.

Nyugodtan úrvacsorázhatsz tehát, ha tudod, hogy a szentostyában az 
Én, a te Jézusod jelenléte állandó, míg az úrvacsorázáskor használt kenyér-
ben nem állandó a szentségi jelenlétem. De afelől nyugodt lehet mindenki, 
hogy Én, Jézus, nagyon komolyan veszem azt, aki Engem komolyan vesz, te-
hát  annak,  aki  komolyan hiszi  jelenlétemet  az úrvacsora vételekor,  annak 
számára nem okozok csalódást!

Az is nagyon természetes, sőt kívánatos, hogy ne menj olyan templom-
ba, ahol nem vagy szívesen látott vendég. Bármely felekezethez tartozó pré-
dikátor,  ha Engem,  Jézust,  hirdet,  ha az Általam elmondott  és bemutatott 
szeretetről beszél, akkor nagyon érdemes meghallgatni őt!

Én, Jézus, nem teszek különbséget a különböző felekezetekhez tarto-
zók között olyan értelemben, hogy milyen a hitvallásuk. Számomra a döntő 
az Isten- és az emberszeretet, tehát a két FŐPARANCS megélése. Ez a CÉL! 
Minden más: ESZKÖZ!

             Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3554.
Kérdező: REGGELENKÉNT VALAKI FELÉBRESZT

Ki ébresztett fel reggel, hogy elvégezzem az imámat?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Megértem, hogy örömödet  tudatni  akartad médiumommal.  De ehhez 
elég lett volna az is, ha ezt kérdés nélkül megírod. Igen, mert a választ ma-
gadnak is már régen tudnod kéne. 

Vannak angyalok, vannak őrangyalok, és ezek az áldott szellemek jól 
szokták végezni munkájukat. E munkájukhoz tartozik az is, hogy segítsenek 
benneteket,  ha a jó szándékotok mellett  nincs meg az erőtök valaminek a 
megvalósítására.

Köszöntsd  gyakran  őrangyalodat,  és  tudatosan  vele  indítsd  napodat. 
Este pedig köszönd meg, hogy napközben veled volt, s kérd, hogy éjszakai 
álmodnak is őre legyen!

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

3555.
Kérdező: A MENNYEK ORSZÁGÁRÓL

1. Gyónhatunk-e mások helyett?
2. Együtt leszünk-e szeretteinkkel a Mennyországban?
3. A Mennyországban van-e betegség?

HANG: "Drága Gyermekem!
Kérdéseidre bármelyik felekezet vezetője pontos választ tud adni. De 

ha már Engem, Jézust, kérdeztél, és válaszborítékot is küldtél, hát szeretetből 
mondok neked pár szót.

1.  Amint  nem lehet  más  helyett  bűnbánatot  tartani,  úgy nem lehet 
gyónni sem. A szentgyónás lényegéhez tartozik a bűnbánat. Száz római pápa 
sem tudja érvényesen feloldozni azt, aki nem tart bűnbánatot! Bánat nélkül 
nincs bocsánat! A pap feloldozása egyben külső igazolása is annak, hogy va-
laki valóban megbánta bűneit.  Aki azt  mondja, hogy ő megbánta, de nem 
hajlandó meggyónni, pedig megtehetné, az a valóságban nem bánta meg bű-
neit.  A  bűnbánathoz  természetszerűen  hozzátartozik  az,  hogy a  bűnbánó 
minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy bűnbocsánatot nyerjen.

Azokban a felekezetekben, amelyekben nincs az a gyónási forma, mint 
nálatok,  ott  is  ki  kell  valamiképpen nyilvánítania  a bűnbánatát  annak, aki 
bűnbocsánatot akar kapni, és úgy, amint abban a felekezetben ezzel kapcso-
latban megkövetelnek.

2.  A  Mennyországban  mindenkivel  együtt  lesz  az,  aki  ott  van!  A 
Mennyországban nincsenek olyan elszeparált helyek, amelyet egyesek láto-
gathatnak, mások pedig nem. Ott, ahol ilyen „helyzet” van, ott még nem a 
Mennyország van. A Mennyország egy olyan lelki állapot, amely állapotban 
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Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel mindent megteszünk azokért, akik 
szeretetük által EGY lettek Velünk!

3. A lélek betegsége a bűn. Addig nem élheti meg a Mennyország álla-
potát senki, amíg bűneitől meg nem szabadult. A betegség és a Mennyország 
együtt olyan képtelenség, mint amilyen képtelenség a pokol és a Mennyor-
szág egysége!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!
******************************************************

3556.
Kérdező: MIT KELL TENNEM AZ EMBEREKÉRT?

1. Valaki szívének szeretetéről kérdezem a HANG-ot.
2. Szüleim elváltak. Hogyan segíthetek?
3. Mit kell tennem, mint „fényforrásnak”?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Meg kell mondjam neked, hogy Én, Jézus, senkit nem adok ki senki-

nek!  Ezért  fordulhat  Hozzám mindenki  a  legteljesebb bizalommal.  Téged 
sem adnálak ki az illetőnek, és őt sem adhatom ki sem neked, sem másnak.

Kérdésedre a választ neked kell kiolvasnod bizonyos jelekből, vagy pe-
dig úgy, hogy egyértelműen rákérdezel.  Arra viszont  nagyon kérlek,  hogy 
életed benső boldogságát ne akard senki másra építeni, csak Rám, Jézusra! 

Ennek egyszerű magyarázata az, hogy bármennyire törekszel arra, hogy 
szíved szemével tisztán láss, ez csak akkor sikerül, ha nem gyarló ember éle-
tére akarod építeni életedet. 

Amit te szerelemnek élsz meg, az valóban egy kis Mennyország a Föl-
dön, de éppen ezért inkább bódulat, mint boldogság. Igen, mert a Föld, mióta 
ember él rajta,  Föld, és nem Mennyország. Ember embert képtelen boldogí-
tani. Legfeljebb csak bódítani! Boldogítani csak Isten képes a boldogságra te-
remtett szellemi teremtényeit. Az emberek csupán segíthetik, illetve nehezít-
hetik egymásnak az utat ebben az irányban.

2. Felnőtteknek csak akkor lehet erkölcsi segítséget adni, ha kérik! Te 
valóban akkor teszed apádnak is a legjobbat, ha gyakran ajánlod őt az Én 
szerető Szívemnek, és a vele való kapcsolatodban megteszel minden telhetőt, 
hogy jó szívvel gondoljon rád.

3. A „fénynek” világítani kell, a „fényforrásnak” soha nem szabad ki-
aludni. Tehát akkor vagy jó „fényforrás”, ha élő kapcsolatban vagy az örök 
FÉNNYEL! Az élő hit nem más, mint Isten élő ereje benned!
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Reggel Velem, a te Jézusoddal indulj utadra, és napközben Értem tedd 
azt,  amit  teszel.  Nem rendkívüliségeket  kérek Én tőled!  A legegyszerűbb 
döntésed is, ha Értem teszed, óriási az égiek szemében!

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

3557.
Kérdező: VÁLJAK EL TÖRVÉNYESEN?

1. Váljak el törvényesen alkoholista férjemtől?
2. Vállaljak nyilvános tanúságtevést a médiában?
3. Higgyek az álmaimban kapott indításnak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  A Szentlélek  a  kapcsolatok  Lelke.  Nálad  esetleg  arról  lehet  szó, 

hogy férjed, aki már lélekben elhagyott téged, a külső törvények értelmében 
is papírt kapjon erről. Tehát nem válsz el, hanem tudomásul veszed, hogy el-
hagytak, és ezt a tudomásulvételt törvényes formában is lerendezed!

E lépésedre akkor kerüljön sor, ha számodra ez megkönnyíti jelen sor-
sodat. Az ne legyen komoly probléma, hogy mások előtt hogyan jelezd iszá-
kos férjeddel benső kapcsolatotokat.  Ez csak rád tartozik! Nem szokott jó 
következményekkel járni az, ha valaki kiteregeti életének azokat a mozzana-
tait, amelyek nem tartoznak másra.

2. Mellettem tanúskodni médiákban és nem médiákban és bárhol a vi-
lágon, mindig dicsérendő magatartás. Nem véletlenül mondottam: „Azokat, 
akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei 
Atyám előtt Máté 10;32)”.

3. Az álmaidban kapott indításnak csak akkor higgy, ha a józan eszed-
del is helyeselni tudod a kapott indítást. Az álmok feltétlenül kontrollra szo-
rulnak, ha ébrenlétben, rájuk hivatkozva akar valaki valamit megvalósítani. 
Légy hát okos és óvatos az álmokban kapott indításokkal kapcsolatban!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3558.
Kérdező: HÁZASSÁGOM TÖNKREMENT

1. Házasságom zátonyra futott. Mit tegyek?
2. Szeretnék egy jézusi közösséghez tartozni!
3. Betegségemmel kapcsolatban kérek tanácsot!

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Az Én véleményemet tudod. Helyettetek semmit nem tudok tenni! 
Az nem szokott jóra vezetni, ha házasságkötés után a volt szülők beleszól-
hatnak a fiatalok életébe. Ha valaki, mint házas, nem tud leválni a szüleiről, 
azzal Én, Jézus, nem tudok mit kezdeni. Ha úgy gondolod, hogy társad sze-
retne veletek lenni, akkor lépned kell feléje, és nem kell arra várnod, hogy ő 
lépjen, mert a nagyobb sebet ő kapta.

2. Az a vágyad, hogy jézusi közösséggel kapcsolatba kerülj, nagyon di-
csérendő. E téren sem kell valami különleges, kívülről jövő csodára várnod. 
Ha komolyan kéred imáidban, ha minden felkínálkozó lehetőséget felhasz-
nálsz, akkor egészen biztos, hogy e vágyad beteljesül. Igen, mert Nekem, Jé-
zusnak, is ez a szívem vágya!

3. Ami szívetek boldogságát, tehát benső békéjét illeti, ott nem lehet 
elszomorító  probléma  semmiféle  betegség.  Egyedül  és  kizárólag  a 
SZERETET a fontos! A különböző betegségek pontosan megmutatják min-
denkinek azt a keretet, amelyben szeretetét ki kell tudnia mutatni! Ha valaki 
betegségének keretén belül szívének kiáradó szeretetére teszi a hangsúlyt, ak-
kor legtöbbször már el is indult az egészség útján.

Nagyon  természetes,  hogy a  rendelkezésre  álló  eszközöket  -  orvos, 
gyógyszerek, stb. - a józan ész parancsa szerint fel kell használnotok, de a 
döntő mindenkor a SZERETET, és nem az egészség!

             Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*****************************************************

3559.
Kérdező: MIÉRT NEM SEGÍT AZ ISTEN?

1. Miért nem segít Isten abban, hogy albérletbe költözzem?
2. Szeretném kérni Istent, hogy győzelemre vigyem csapatomat.
3. Felelünk álmainkért?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Közel húszezer kérdésre válaszoltam eddig nektek. Arra kértem mé-

diumomat, hogy most már csak nagyon rövid válaszokat kérjen Tőlem, Jé-
zustól, mivel egyre többet kell ismételnem Magamat amiatt, mert nem olvas-
sátok, nem tanulmányozzátok megfelelő komolysággal e könyveket. (E vála-
szom már a 34-dik könyvben fog megjelenni!)

Én, Jézus, azért is születtem istállóban, azért is vállaltam a keresztha-
lált, azért is mondottam, hogy nincs hová fejem lehajtsam: ("A rókáknak van 
vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehaj-
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tania.  (Máté 8;20)"), mert  igazolni  akartam előttetek azt,  hogy senkinek a 
boldogsága nem függ a körülményeitől, csak szívének szeretetétől.

2. Te szeretnéd, ha legyőzhetnél embereket. Képzeld!, ők meg azt sze-
retnék, ha téged győzhetnének le! Te mit tennél helyemben?

3. Az álomnak nincs erkölcsi súlya. Senki sem felel álmaiért! Álomban 
sem erkölcsi jót, sem erkölcsi rosszat, tehát bűnt nem lehet elkövetni.

            Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3560.
Kérdező: GYERMEK IS LEHET AZ ÖRDÖG ESZKÖZE?

1. Mi lesz azzal, aki nem kerülhet be Isten országába?
2. A megkötözöttséget lehet ellensúlyozni?
3. Ha egy gyermek kihasználja születi, az az ördög műve?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azok, akik nem kerülnek be Isten országába, újra kapnak lehetősé-

get a próbálkozásra, de ezek a próbálkozások egyre kegyetlenebbek lesznek. 
Nem Isten teszi ezeket kegyetlenné, hanem ők, akik olyankor, amikor tisztán 
látnak, tehát a földi halál után, maguk döntenek ebben az irányban.

2. A megkötözöttséget nem lehet ellensúlyozni. Azt fel kell oldani. A 
megkötözöttségek feloldásában nagy segítséget nyújt az, ha valaki sokszoro-
san teszi azt a jót, amit tenni képes.

3. Minden rossz a sátán műve. Minden rossz azért jelenhet meg a Föl-
dön, mert vannak, akik vállalják azt, hogy a sátán eszközei legyenek.

Amikor tehát egy gyermek kihasználja szüleit, olyankor a gyermek is 
és a szülő is engedi, hogy a sátán eszköze legyen. 

Ha egy szülő nem vállal együttműködést a sátánnal, akkor azt a szülőt 
nem tudja a gyermeke kihasználni, és próbálkozni fog ezzel másoknál. 

Ha egy gyermek nem vállalja, hogy a sátán eszköze legyen, bár a szülő 
kihasználható, akkor mások fogják a kihasználható szülőt kihasználni.

            Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

3561. 
Kérdező: JÉZUS NAGYON MEGHAT

1. Ha Jézusra gondolok, sírnom kell. Miért?
2. Mária valóban FÁJDALMAS ANYA?
3. Jézus elveszi betegségeinket?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Neked meg kell tanulnod örülni, ha Rám, Jézusra, gondolsz!
2.  Igen! De mégis  BOLDOG, mert  tudja,  hogy előbb-utóbb minden 

gyermeke visszatér hozzá. Mária azt szeretné, ha minél kevesebb szenvedés 
árán tudnátok megtanulni, hogy egyedül és kizárólag Én, Jézus, vagyok éle-
tetek megoldása. Számotokra a BOLDOGSÁG Én vagyok!

3. Én, Jézus nem veszek el semmit! Én, Jézus, mindent a javatokra sze-
retnék fordítani, de ehhez szükséges az, hogy vállaljátok az Általam felkínált 
gondolkodás-átalakítást!

Nem médiumomnak, hanem az Én, a te Jézusodnak kívánsága az, hogy 
most  már  csak  röviden  válaszolok  kérdéseitekre,  mivel  eddig  már  közel 
húszezer kérdésre válaszoltam, s nem akarom állandóan ismételni Magamat. 

Azt kérem tőletek, hogy olvassátok és komolyan gondoljátok át az ed-
dig megjelent HANG-könyveimet! Azt, aki ezt meg akarja spórolni, nem na-
gyon  tudom segíteni. 

Törekedtem arra, hogy a lehető legolcsóbban jussatok hozzá gondola-
taimhoz.

              Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3562.
Kérdező: SOKAN BÁNTANAK

1. Jó úton járok-e?
2. Naponta támadás ér, amely szinte fáj.
3. Családom tagjaival kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
{Azt  mondtam médiumomnak,  hogy már  csak  rövid  (aranymondás-

szerű) válaszokat adok nektek. Eddig közel húszezer kérdésre válaszoltam 
már.  Nagyon  fontosnak  tartom,  hogy  olvassátok  a  HANG-könyveket.  E 
könyvek számotokra valóban SZENTÍRÁS! Nem akarom állandóan ismétel-
ni Magamat. Már régen bejelentettem nektek, hogy csak három kérdésetekre 
válaszolok. A jövőben ezt is csak nagyon röviden fogom megtenni. Nem te-
szek jót veletek, ha bármit is megteszek helyettetek. Márpedig, ha már so-
kadszor válaszoltam ugyanarra a kérdésre, s ti nem olvastátok el e válaszai-
mat,  akkor arra kell kérnem benneteket, hogy vegyetek Engem, Jézust, ko-
molyabban!}

1. A reggeli és az esti imáid arra valók, hogy felismertessem veled, jó 
úton jársz vagy sem.
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2. Kétségtelen, hogy ártó erők működnek. Az is kétségtelen, hogy ezek 
fájdalmat akarnak és tudnak is okozni. De az is kétségtelen, hogy Én, Jézus, 
senkit nem engedek kiszolgáltatottá válni ezeknek az ártó erőknek. Ne fe-
ledd! Az istenszeretőknek minden a javára válik. 

Ha az általad átélt „rosszért” is tudsz hálát adni, akkor e „rossz” feltét-
lenül át fog alakulni számodra olyan eseménnyé, amely növelni képes ben-
ned az Irántam, a te Jézusod iránti szeretetedet.

3. Családtagjaidat nem adhatom ki sem neked, sem másoknak, mint 
ahogy téged sem adhatlak ki senkinek, még a médiumomnak sem! Arról te-
hát nem beszélhetek neked, hogy ők milyenek, és arról sem, hogy nekik mi-
lyeneknek kellene lenniük. Csak arról beszélhetek, hogy neked milyenné kell 
válnod velük szemben. Ezt pedig önmagadtól is tudod már. Nagyon tudod, 
hogy nem az az érdekes, hogy ők szeretnek téged vagy sem, hanem az, hogy 
te mennyire vagy az Én szándékom szerint odaadott számukra. Ez a döntő!

            Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3563.
Kérdező: REINKARNÁCIÓ ÉS A DOGMÁK

1. A reinkarnációval kapcsolatban mi a helyezet a dogmákkal?
2. A feltámadással kapcsolatban probléma a reinkarnáció.
3. Az utolsó ítéletkor mi lesz az elkárhozottakkal?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Olyan dogma nincs, amely tagadná a reinkarnációt! Ha lenne, akkor 

a római pápa soha nem vállalt volna közös imádkozást a dalai lámával, aki-
nek léte egyértelműen a reinkarnáció következménye, és ezt tudja a római 
pápa is. Ha e sarkalatos igazságot tudja, és mégsem akarta volna korrigálni, 
nem akarta volna valamiképpen tudomására hozni az illetőnek, akkor bűnré-
szességgel lehet vádolni őt. De nem vádolható!

2.  Neked  lehet,  hogy probléma,  de  azoknak,  akik  feltámadnak  (ez 
azonnal megtörténik a földi haláluk pillanatában), nem probléma!

Ne keverjétek a különböző dimenziókat! Ne akarjatok adekvát fogal-
makkal dolgozni a különböző dimenziókban. Ha mégis ezt teszitek, csak ne-
hezítitek a tisztánlátásotokat!

3. Az utolsó ítéletkor az elkárhozottak tudomásul veszik, hogy elkárho-
zottak! Ennek megint semmi köze az reinkarnációhoz!

Ha helyesen ismernéd Isten szeretetét, és fel tudnád fogni azokat a le-
hetőségeket, amelyeket a végtelen SZERETET felkínál teremtményeinek, ak-
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kor nem azzal foglalkoznál, hogy másokkal mi lesz, hanem azzal, hogy ne-
ked mi a teendőd!

              Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3564.
Kérdező: KÉT ÁLOMRÓL

Volt két csodálatos álmom.
HANG: "Drága Gyermekem!

Mindkét álmod lényegében arról tudósít  téged, hogy nemcsak Értem 
élsz, de Én, a te Jézusod is tudatni akarom veled, hogy érted élek benned! 
Igen! Minden, ami jó, szép és nemes, ebből a forrásból táplálkozik benned.

Hidd el, hogy Én, Jézus, már itt a Földön is éreztetni akarom veled azt 
a csodálatos valóságot, amelynek teljes mélységét majd csak a boldog színről 
színre látásban fogod megérteni úgy, ahogy azt Én, Jézus, már öröktől fogva 
megálmodtam rólad!

Kérlek, ne zavarjanak meg a hangulati változások. A Föld semmikép-
pen sem lehet Mennyország. De feltétlenül fontosnak tartom azokat az „is-
tenélményeket”,  amelyeket akár álmodban, akár éber állapotodban nyújtok 
feléd, hogy erősítsem benned azt a bizonyosságot, amely kettőnk kapcsolatá-
nak nagyszerűségét érzékelteti veled.

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

3565.
Kérdező: NEM ÉRTEM MAGAMAT

Furcsa dolgok történtek velem. Miért?
HANG: "Drága Gyermekem!

A te számodra az a legfontosabb, hogy a földi élet jelen problémáival a 
lehető legnagyobb szeretetben igyekezz szembesülni. Tudnod kell,  hogy te 
mindig ahhoz kapod Tőlem, Jézustól, az erőt, hogy a jelen életedet tudd a le-
hető legjobban megélni azzal a szolgáló szeretettel, amelyet Én - a te Jézusod 
- már kétezer évvel ezelőtt elmondtam és bemutattam nektek. (Ezért olyan 
nagyon fontos a Szentírásban található evangéliumaimmal való foglalkozás!) 
Minden, ami veled történt és történni fog, ennek érdekében fog történni.

               Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3566.
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Kérdező: SZERETNÉM BIZTOSÍTANI ÜDVÖSSÉGEMET
 Szeretnék egy olyan közösségbe kerülni, ahonnan már csak a
 mennyek országába juthatok.

HANG: "Kedves Barátom!
Olyan közösség, amelyet te szeretnél megtalálni, csak a mennyek or-

szágában van.
Neked az volna a feladatod, hogy elsősorban saját magadban éld meg 

komolyan a reggeli és az esti imáidat. A második feladatod az lenne, hogy 
ezt az első feladatod végrehajtását biztosítsd azáltal, hogy keresel magadnak 
egy olyan személyt - ez lehet pap, és lehet nem pap is -, akinek rendszeresen, 
legalább havonta elmondod, hogy milyenek a reggeli és az esti imáid. 

Mint tudod, reggel azt kell megbeszélned Velem, a te Jézusoddal, hogy 
az elinduló napon mire kell felhasználnod az idődet, (tehát mit kell tenned), 
hogyan kell felhasználnod az idődet (tehát hogyan kell tenned azt, amit ten-
ned kell), és mire kell felhasználod anyagi javaidat, illetve milyen rendet kell 
teremtened magad körül.

Esti imáidban pedig szembesülnöd kell azzal, hogy mi és hogyan való-
sult meg abból, amit reggel Velem megbeszéltél.

Ha ezekről rendszeresen beszámolsz valakinek, akiben szíved szerint 
megbízol, akkor a Szentlélek - természetesen a te akaratoddal együttműköd-
ve - képes olyan közösséget alakítani körületted, amelyre a szíved vágyik.

Szeretettel kérlek, ne „kívülről” várd a boldog örökéleted biztosítását!
           Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELÉVEL!"

******************************************************
3567.
Kérdező: ISTENTŐL VAN BENNEM EGY NAGY KÖTŐDÉS?

1. A férfi-nő kapcsolat életemben karmikus?
2. Van valaki, akit nehezen tudok kitörölni az életemből.
3. Akivel jelenleg kapcsolatom van, az Istentől van?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon természetes az, hogy a férfinek férfi a sorsvonala, a nőnek 

pedig nő. E karmikus sorsvonalon vannak azok a „megterhelések”, amelye-
ket becsülettel fel kell vállalnia minden világra jött szellemi teremtménynek.

2. Isten minden férfit és minden nőt arra teremtett, hogy Hozzá, teát Is-
tenhez segítsék közelebb egymást azok, akiknek erre lehetőségük van.

Normális esetben minden férfiben van egy női ideál, és minden nőben 
van egy férfi ideál. Ha ez az ideál a látszat szintjén rokon-lélekre talál önma-
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gán kívül,  akkor az ilyen „felszíni”  találkozást  sokkal  nehezebb kiiktatni, 
mint az olyan találkozást, ahol nem ilyen „rokonlelkek” találkoztak. De ne 
hidd, hogy Isten a „rokonlelkeket” egymásnak teremtette! Nem. Isten min-
denkit  Önmagára  teremtett,  és  rokonlélek  ide,  rokonlélek  oda,  mindaddig 
nyugtalan marad a szívetek, amíg Istenben meg nem találjátok nyugalmato-
kat!

A nyitottság és a lezártság bennetek nem Isten munkája! Ez rátok van 
bízva! Akivel kapcsolatban valaki nyitott akar lenni, azzal nyitott is lesz, és 
akivel kapcsolatban lezárt akar valaki lenni, azzal tud is lezárt lenni. Az ilyen 
döntés részben közvetlenül függ tőletek, részben pedig közvetve, tehát attól, 
hogy mennyire veszitek igénybe a bennetek élő Isten erejét. Ha nem így len-
ne, akkor nem létezhetne hűség a világon!

3. E harmadik kérdésedre már az előző pontban megadtam a választ.
         Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3568.
Kérdező: ERŐSÖDNI SZERETNÉK!

1. Mit kell tennem, hogy tiszta szívvel tudjak szeretni?
2. Hogyan tudnék megerősödni a hitben?
3. A keresztelkedésről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Kérdésedre tehát válaszom ez: 

csak akarnod kell, és máris tudsz tiszta szívvel szeretni.
2. A HIT erősítése  értelmi  munka!  Akinek hiszel, azzal kapcsolatban 

értelmileg tisztában kell lenned, hogy nem akar téged becsapni, és azt is tud-
nod kell róla, hogy valamiképpen „tapasztalatból” beszél. Ha nem a saját, ak-
kor mások tapasztalata alapján mondja azt, amit mond.

Akiben hiszel, azzal kapcsolatban még jobban utána kell nézned, hogy 
ki az illető, mivel valakiben, valamiben hinni annyit jelent, hogy képes vagy 
rátenni az életedet arra, akiben, amiben hiszel.

3.  A keresztelkedés  lepecsételése annak az ÚT-vállalásnak,  amellyel 
Én, Jézus, azonosítottam Magamat! Csak ott szabad keresztelni,  ahol ez a 
feltétel valamiképpen adva van!

Az  eddig  megjelent  HANG-könyvekben  már  sokszor  és  kimerítően 
kaptatok Tőlem erről tanítást.

            Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************
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3569.
Kérdező: NEM BÍROK MAGAMMAL

1. Undorodom társam hűtlenségétől.
2. Előző életeim botlásait  nem hozhatom helyre tudatosan?
3. Gyenge vagyok. Miért?

HANG: "Drága Gyermekem!
Nem csodálom érzéseidet  társaddal  kapcsolatban.  Benső  egészséged 

jele a benned felébredt undorérzés. Ez nem szeretetlenség! Jót annak is lehet, 
sőt kell is akarnod, akitől undorodsz. Különbséget kell tudnod tenni a sze-
mély és annak viselkedésétől. A személyt mindig kell szeretned, vagyis, min-
dig akarnod kell mindenkinek azt a jót, amit Én, Jézus, akarok neki! Annak 
is, aki gonoszat cselekszik. De a cselekedetétől, amely Nekem, Jézusnak, is 
undorító, el kell tudnod magadat határolnod!

Bizony igaz, hogy társad azzal, hogy hűtlen lett hozzád, elhagyott té-
ged. Nem te hagytad el őt, hanem ő hagyott el téged. E kettő erkölcsileg egy-
általán  nem  ugyanaz!  Ennek  tehát  következménye  sem  lehet  erkölcsileg 
ugyanaz! Aki úgy gondolja, hogy ugyanaz, ha valaki elváltat vagy elhagyottat 
vesz el, az még nem vállalta az Általam, Jézus által, megkívánt gondolkodás-
átalakítást.

2. Te nagyon is tudod, hogy mit kell helyrehoznod jelen életedben a 
múltaddal kapcsolatban. Az eddig megjelent Hang-könyvek bőségesen tár-
gyalják az Általam, a te Jézusod által elmondott és bemutatott szeretet meg-
élésének útját-módját. Senkinek nem kell olyan rossz ellen küzdenie, amely-
ről nem tud! Csupán arról lehet szó, hogy nem tudod, mikor és hogyan tetted 
az a rosszat, ami miatt most kell vállalnod ellene a küzdelmet. De ez egyálta-
lán nem tartozik a lényeghez!

3. Gyengeséged megtapasztalása segít téged abban, hogy kellő alázattal 
éld e rövid földi életedet. Csak ennek az alázatnak megélése által lesz benned 
termékeny e kijelentésem: Az Én erőm a te erőd is!

                       Nagyon szeretlek, és megáldalak 
                 SZÍVEM SZERETETÉVEL, a HŰSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
3570.
Kérdező: REMÉNYKEDHETEK?

1. Jó úton járok-e?
2. Lehet-e még gyermekem?
3. Karmikus gondjaimon tudok-e változtatni?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az eddigi HANG-könyvekből bőven megkapod e kérdésedre a vá-

laszt! Most csak annyit, hogy az Általam javasolt párbeszéd-imával a reggeli 
és az esti imáidban pontos elirányítást kapsz Tőlem, Jézustól. Neked azt az 
utat kell vállalnod, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat!

2. E kívánságod teljesülésének sok összetevője van. Vannak olyanok, 
amelyek tőled függnek, és vannak olyanok, amelyek mások szabad döntését 
igénylik. Elég, ha tudod: Boldogságod nem e vágyad beteljesülésétől függ!

3. Nemcsak lehet, de kell is mindent megtenned azért, hogy karmikus 
görcseidet leoldd magadról. Ezért születtél a Földre!

Karmikus gondjaid gyökere az önzés, és egy helytelen felelősségtudat. 
E helytelen felelősségtudat azt sugallja, hogy szíved békéje, tehát boldogsá-
god, másoktól is függhet.

A  helyes  gondolkodás  alapjához  tartozik  annak  felismerése,  hogy 
amint nem függhet mások boldogsága tőled, úgy a te boldogságod sem függ-
het másoktól. Isten mindenkit, tehát téged is Önmagára teremtett, és ha tö-
rekszel Engem, Jézust, egyre jobban megismerni, akkor Általam és Bennem 
feltétlenül megtalálod Istenben életed boldog kiteljesedését!
    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
3571.
Kérdező: SZERETEK ADNI

1. Egy természetgyógyász társaságról kérdezem a HANG-ot.
2. Nagy adnivágyás él bennem!
3. Házastársammal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem ajánlom, hogy bármiféle gyógyásztársasághoz elkötelezd ma-

gad! Csak annak az életében lehetek jelen, aki ABSZOLÚT ELSŐNEK  fo-
gad el Engem, Jézust. Tehát csak ott vagyok jelen, ahol egyértelműen Én, Jé-
zus, lehetek az irányító! Az általad említett társaság, mint tudod,  nem tarto-
zik ezek közé! 

Mérhetetlen sok „csalit”, „mézesmadzagot” tesznek elétek ezekben az 
utolsó időkben. Teszik ezt azért, hogyha lehet, még a választottakat is megté-
vesszék (Máté 24;24 és Márk 13;22))!

2. Az adnivágyás csak akkor jó, ha bölcsességgel párosul. Az okosság 
és az óvatosság mindig kötelező!
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3. Sem személyt, sem könyvet, vagy egyéb írásokat nem adok ki senki-
nek. Csak, ha konkrét magatartásról kérdezel, csak, ha lelked fejlődése érde-
kében kérdezel, akkor mondhatok Hozzám méltó véleményt.

                   Nagyon szeretlek és megáldalak az 
              OKOSSÁG és ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3572.
Kérdező: SZERETNÉK TÁRSA LENNI JÉZUSNAK!

Szeretnék eszköze, munkatársa lenni Jézusnak!
HANG: "Drága Gyermekem!

Ez az Én, a te Jézusodnak is a szíve vágya! Annyi a munka, és oly ke-
vés a munkás!

A te szíved szeretete és imáid nagyon kedvesek Előttem és az ég an-
gyalai előtt! Rajtad keresztül áradni tud Lelkem ereje, melege azokra, akik 
kedvesek szívednek.  Feltétlenül  felhasználom imáidat  és  szíved  szeretetét 
arra, hogy mások is átvehessék Tőlem, Jézustól, azt a szívbékét, amelyet a 
világ nem adhat, de el sem vehet senkitől.

Gyújtani csak az tud, aki maga is ég! A Szentlélek tüze, amely világít 
és melegít, de soha nem éget és nem kormoz, ott él benned, s így általad fel-
tétlenül  meg fognak  jelenni  e  Lélek  gyümölcsei,  melyeket  elolvashatsz  a 
Galata levél 5-dik fejezetének 22-23. versében.

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

3573.
Kérdező. ELHUNYT TESTVÉREMRŐL

1. Elhunyt testvérem teljesítette földi feladatát?
2. Hibáztam-e én vele kapcsolatban?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Testvéred befutotta azt a pályát, amelyet Isten az ő számára kimért. 

A feladatának teljesítését  neked nem kell  tudnod. Ő már szembesült  földi 
életével, és levonta e szembesülésből a számára felvállalandó következmé-
nyeket.

2. Olyan nincs, hogy valaki pórul járhat Isten előtt mások miatt! Test-
véred is, te is azért kaptátok a földi élet lehetőségét, hogy szeretetben és fele-
lősségvállalásban leoldjátok magatokról azokat a karmikus gubancokat, ame-
lyeknek terhei képesek földhözragadttá tenni benneteket. 
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Tehát te is csak önmagadért felelsz! De ez a „csak”: óriási! Magatartá-
sod erkölcsi következményeit CSAK magadnak kell vállalnod! Még a leggo-
noszabb ember legnagyobb gonoszsága is javára válik minden istenszerető-
nek! Ha nem így lenne, akkor Isten nem lehetne Gondviselője az övéinek! 
Nem lehetne a körülményeknek is az Istene, az övéi számára! Márpedig az 
Isten mindenképpen gondviselő Istene az övéinek!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3574.
Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!

1. Megkaphatom-e az újjászületést?
2.  Jézus nélkül gyenge vagyok!
3. Miben tudnék segíteni leányomnak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te már újjászülettél! Részedről megtetted azt, ami ehhez szükséges. 

A többi miatt nem kell aggódnod, mert Isten messze túlszárnyal minden el-
képzelést az övéivel kapcsolatban.

2. Nálam nélkül semmit sem tehettek (János 15;5)! De Általam min-
denre képesek vagytok, ami a szívetek békéjét illeti. Amint Én sem, úgy ti 
sem vagytok képesek senkit megtéríteni. A megtérés, tehát a gondolkodás-át-
alakítás  vállalása,  mindenki  számára  egyénileg felvállalandó feladat.  Mint 
ahogy senki nem tudja más helyett megbánni az illető bűneit, úgy nem tudja 
senki megtenni azt, hogy más helyett gondolkodás-átalakítást vállaljon.

3. Isten nem személyválogató! Amint neked, úgy leányodnak is megad-
ja Isten a lehetőséget arra, hogy megélje azt a boldogságot, amelyet a benne 
is boldogító módon jelenlévő Isten jelent.

Te - a magad részéről - az imádságon kívül annyit tehetsz, amennyit 
Én. Törekedj arra, hogy soha ne légy bűnrészes vele kapcsolatban.

E  kérdésedre  is  bőven gyújtottam már  fényeket  az  eddig  megjelent 
HANG-könyvekben.

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

3575.
Kérdező: ÁLMOKRÓL

1. Gyermekem jól neveli-e gyermekeit?
 2. Gyermekem miért látja mindig lefekvéskor nagyanyját?

3. Mi az értelme álmomnak, amelyben én is láttam anyámat?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, soha nem adtam irányítást arra, hogy hogyan kell bárkit is 

nevelni. Én, Jézus, mindig mindenkit önnevelésre szólítottam fel!
2. Gyermeked azért látja mindig nagyanyját, mert tudattalanjában szo-

ros kapcsolatban van vele. Ez nem baj! De nem szabad erre különös hang-
súlyt tenned. A fontos mindig a jelen! Tehát az, hogy benned, veled és álta-
lad menyire tudok Én, Jézus, gyermeked előtt élő valóság lenni.

3. Mindaz, amit anyádtól jót, szépet, nemeset hallottál, jól teszed, ha 
feleleveníted magadban!

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

3576.
Kérdező: ÜDVÖZÜLÖK?

1. Szívedre fogsz ölelni engem is halálomkor?
2. Mennyire vagy velem megelégedve, Uram?
3. Az Én nevemet is beírtad a mennyekben?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem neveznélek „Drágámnak”, ha nem bíznék benned! De tudnod 

kell  e  kijelentésemet:  „Aki  azonban  mindvégig  kitart,  az  üdvözül  (Máté 
10;22 és 24;13)”.

2. Aki Engem, Jézust,  szeret, azzal feltétlenül meg vagyok elégedve, 
mert az igazi szeretetet mindig magában hordja a fejlődés szándékát! Reggeli 
és esti imáidban mindig jelzem, hogy mennyire vagyok megelégedve veled!

3. Az előző kérdéseidre adott válaszaimban már válaszoltam e kérdé-
sedre is. Amíg nem véglegesíti magát valaki Nálam, Jézusnál, addig Én, Jé-
zus,  sem tudom véglegesíteni  magam senkinél!  Együtt  kell  hogy éljünk! 
Együtt kell élnünk, együtt kell szenvednünk!

               Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
*******************************************************

3577.
Kérdező: RENDEZETLEN AZ ÉLETEM

Családi életem rendezetlen, s rendezetlen lelkem is.
HANG: "Drága Gyermekem!

Életedben eddig meghozott döntéseid következményeit nem lehet oly-
bá venni, mintha ezeknek nem lennének előzményei. Ezt te is tudod! Mint a 
múltban, úgy a jelenben is, ha nem beszéled meg előbb Velem azt, amit dön-
teni szándékozol, akkor Én, Jézus, hiába szeretlek, mert téged sem boldogít-
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hat az általad meg nem látott, Tőlem feléd áradó, kapott szeretet, csak az, ha 
te is visszaszeretsz Engem. 

Téged sem boldogíthat más, csak a benned élő, belőled áradó szeretet 
mások felé, Irántam való szeretetből. Én, Jézus, képtelen vagyok helyettetek 
élni! Csak veletek és értetek tehetek meg mindent érdeketekben!

Ha van komoly reggeli imád, amelyben megbeszéled Velem az elindu-
ló napodat, ha van komoly esti imád, amelyben Előttem számon kéred ma-
gadtól azt, amit reggel megbeszéltünk, akkor és csak akkor tudunk együtt ha-
ladni azon az úton, amellyel azonosítottam Magamat!

Isten soha nem kíván senkitől olyat, amire képtelen. De igenis megkí-
vánja, saját boldogságotok érdekében, hogy amire képesek vagytok, azt te-
gyétek meg Isten iránti szeretetből!

               Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!
******************************************************

3578.
Kérdező: ÁLMOKRÓL

1. Törekszem átalakítani a gondolkodásomat!
2. Gyógyító erő melegít át időnként.
3. Két álmomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Nagyon örülök törekvésednek!  Hidd el,  hogy a helyes  gondolko-

dás-átalakítás a megoldás mindenre! Minden baj, katasztrófa, amit emberek 
indítottak el világotokban, a helytelen gondolkodás-átalakítás következmé-
nye volt, van és lesz. Csak Általam, Velem és Bennem alakíthatjátok át he-
lyesen gondolkodásotokat, s ez csak tanulás, tehát gondolkodás által lehetsé-
ges.

2. Örülök annak is, hogy fontosabbnak tartod a lélek gyógyulását, mint 
a testi egészséget.

3. Az első álmod, amelyet magadra vonatkoztatsz, s tudatosítod ma-
gadban azt, hogy a felnőttnek már „szilárdabb” táplálékra van szüksége, na-
gyon találó! A másik álmod saját lelked jelenlegi egyensúlyát hivatott bizto-
sítani.

Az általad „szomorú”-nak mondott eset valóban szomorú, de semmi-
képpen sem reménytelen! Imáid, szentmiséid, életáldozatod feltétlenül siette-
tik azt a folyamatot, amely által a tieid az Enyéim is lesznek!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************
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3579.
Kérdező: NEHÉZ ISTEN ÚTJÁN JÁRNI

1. Isten útját a legnehezebbnek és a legjobbnak tartom.
2. Túl nagy a büszkeségem.
3. Hasznosítani szeretném magamat!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Csak az ördög ijesztget benneteket, hogy Isten útja a legnehezebb! 

"Az én igám édes, és az én terhem könnyű” (Máté 11;30).
2. Az öntudat nem büszkeség! Sőt, az alázat egyik legfőbb eleme! A 

gőg, amely arra késztet, hogy mások fölött uralkodni akarj, mindig gyávasá-
gon alapul! A gőgös ember fél attól, hogy szembesüljön önmagával!

Tudnod kell, hogy nem álmaidhoz, nem vágyaidhoz, hanem a feladata-
id teljesítéséhez kapod Istentől az erőt!

3. Fontos, hogy tudjunk egymásnak örülni! Én, Jézus, nagyon örülök 
neked, mert belelátok a szívedbe. Minél jobban képes leszel belelátni az Én 
szívembe, annál jobban fogsz tudni te is örülni Nekem, a te Jézusodnak. Bi-
zony, az öröm, a boldogság, elsősorban látás kérdése!

            Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3580.
Kérdező: LEHET TÚLZÁSBA VINNI AZ IMÁDSÁGOT?

1. Lehet kóros az, ha sokat imádkozom?
 2. Egyedül a hit tartja bennem az erőt.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Részedről semmiképpen sem kóros a sok imádkozás. Csak azok ré-
széről mondható a sok ima helytelennek, akik imádságaik szaporítása által 
akarnak „kibújni” a napi teendők felvállalása alól. Nálad nem így van!

Kétségtelen, hogy azt, amire képes vagy, meg kell tenned. De hidd el, 
hogy imáid által az Én, a te Jézusod szeretete akár még katasztrófákat is ké-
pes megszüntetni, leállítani!

Égi édesanyátok, Mária, nem hiába kéri, hogy minél állhatatosabban és 
minél áhítatosabban imádkozzatok!

2. A benned lévő hit nem más, mint az Isten ereje benned! Ezt a hitet 
minél értelmesebbé teszed, annál jobban fog növekedni benned!

            Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3581.
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Kérdező: ÁLMAIMRÓL
1. Álmaimról kérdezem a HANG-ot.
2. Egy álmom előtti hideg félelemről kérdezem a HANG-ot.
3. Gyakran vagyok szeretetlen.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Álmaid arról tudósítanak,  hogy tudatalatti  világodat is sikerült ki-

nyitnod  Felém,  és  Én,  Jézus,  meg tudtalak  tölteni  olyan  „kegyelmekkel”, 
amelyek hitedet szeretnék erősíteni. De vigyázz! Nem teszed jól, ha bárkivel 
is közlöd ezeket! Kivéve esetleg a családodat! Az ősellenség nagyon ravasz! 
Még a kegyelmeket is szeretné ellene fordítani annak, aki ezekben részesült. 
Csak ártasz magadnak, családodnak is, ha másoknak beszélsz ezekről! Sem-
miképpen  sem  juthat  helyes  emberismeretre  az,  aki  locskaszájúvá  válik! 
Csak azzal tud Lelkem együttműködni, csak az élheti át áldásomat, aki lelki 
vezetőjének beleegyezése nélkül nem tárja fel szívét az embereknek. Főleg a 
nők irányában légy nagyon óvatos! Ne akard érdekessé tenni előttük maga-
dat!

2. Az a bizonyos hideg félelem érzékeltette veled a kísértő gonosz je-
lenlétét.  Okosan távolítottad el őt. De e mesterkedése is azt igazolja, hogy 
nagyon okosnak és óvatosnak kell lenned! Ha Nekem, Jézusnak, kedvemben 
akarsz járni, akkor nagyobb önfegyelmet kell mutatnod a benned lezajló tör-
ténésekkel kapcsolatban. 

3. Reggeli  és esti  imáid pontosan arra valók, hogy növekedni tudj a 
szeretetben, önfegyelemben.

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3582.
Kérdező: ISTEN SEGÍTSÉGRE SZORUL-E?

1. Jézusom! Hogyan látod lelki fejlődésemet?
2. Hogyan látod leányom lelki fejlődését?
3. Kell-e besegíteni Istennek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A reggeli és az esti imáid pontosan arra valók, hogy e kérdésedre vá-

laszt adjak neked.
2. Senkit nem adok ki senkinek! Téged sem adlak ki másnak, mást sem 

neked.
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3. Értetek és veletek mindent, de nélkületek semmit! Nem bábuk vagy-
tok, hanem partnereim! Egyikünk sem lehet meg a másik nélkül olyankor, 
amikor kettőnkről van szó.

Képességeidben Isten működik, de neked kell működtetned!
Megáldalak, hogy EGYÜTT AKARJ működni Velem, Jézussal!

*******************************************************
3583.
Kérdező: SZÁMOMRA MINDEN KEZDÉS NEHÉZ

1. Mi tart vissza attól, hogy munkámat elkezdjem?
2. Duálomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az akarat egy olyan vak képesség, amelyet érzelemmel átitatott érte-

lem tud indítani és működésében fenntartani.
Aki megfelelően megmotiválja az elérendő célt, és vágyat ébreszt ma-

gában a megmotivált cél elérésére, annak megszűnnek az akarati problémái.
2. Isten mindenkit Önmagára teremtett és Önmagáért tart létben. Tehát 

részben nincs duál, részben pedig mindenki duál számodra,  akit  úgy ítész 
meg, hogy segítségedre van egyre közelebb kerülni Hozzám, a te Jézusod-
hoz!

              Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
*******************************************************

3584.
Kérdező: HELYES ÖNISMERETRE SZERETNÉK JUTNI!

1. Hogyan juthatok helyes Isten- és önismeretre?
2. Mit tehetek kislányunkért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A helyes istenismeret útja, a józan ész használata mellett, az evangé-

liumok és a HANG-könyvek tanulmányozása.
2. Helyes önismeretre pedig a cselekedeteid tükrében juthatsz el,  is-

merheted meg legtisztábban magadat.
Reggel beszéld meg Velem - a te Jézusoddal  - az elinduló napodat, 

kérd angyalaim oltalmát  és áldásomat.  Este szánj rá pár percet arra, hogy 
visszatekintve  napodra tedd mérlegre a  Velem reggel megbeszélteket.  Így 
már nemcsak helyes önismeretre jutsz, de biztosítod Számomra - a te Jézu-
sod számára - azt, hogy lelki fejlődésedben segíteni tudjalak!

2. A te gyermeked az Én gyermekem! Aggódnod tehát nem kell miatta. 
Amit meg tudsz tenni érte, azzal elégedj meg. A többi az Én gondom! Ne fe-
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ledd!  A  mulandó  földi  élet  után  mindannyian  ÖRÖKRE  és  gondtalanul 
együtt leszünk! Hidd el, a földi élet nagyon rövid! E kérdés: „Mi ez az örök-
kévalósághoz képest?”, neked is erőt, bátorságot, békét tud teremtetni szere-
tő szívedben!

                Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!
*******************************************************

3585.
Kérdező: MEGGYÓGYULHATOK-E?

1. Meggyógyulok-e betegségemből?
2. Büntetésként kaptam betegségemet?
3. Valóban az a betegségem, aminek tudom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Maga a földi élet egy gyógyíthatatlan, halálos betegség! Minden „be-

tegségből” meg lehet gyógyulni, csak ebből nem! Ebbe bele kell halnotok!
2. Amit ti  „betegségnek” neveztek,   semmiképpen sem büntetés! In-

kább adósságtörlesztésnek lehetne nevezni, de mondhatod olyan kegyelem-
nek is, amely segít téged abban, hogy az örök értékekre irányítsd figyelme-
det, amíg ez számodra lehetséges.

3. Azok a tünetek, amelyeket megneveztél, arra engednek téged követ-
keztetni, hogy fogadd el a diagnózist. Az viszont óriási tévedés, hogy - amint 
írod - örökké ezzel kellene élned. Az örök élet Én, Jézus, vagyok!

Ha elfogadsz Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, akkor min-
denféle testi, mulandó betegség ellenére át fogod tudni érezni a „hazatalált-
ság” örömét!

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

3586.
Kérdező: CSAK A KÉRDÉSEMRE AKAROK VÁLASZT KAPNI!

Miért  kellene  megvennem  minden  HANG-könyvet,  mikor  egy-két 
problémámra kérem a választ? Gyógyszertárban sem veszek meg min-
den orvosságot!

HANG: "Kedves Barátom!
Nagy tévedésben vagy! Miért kellene megvenned a Bibliát, mikor csak 

pár problémádra találhatod meg benne a választ? Miért van könyvtárnyi ma-
gyarázó irat a Bibliára vonatkozóan? Miért? Megmondom:

Először is probléma-erdőben jártok, és az, aki csak a saját, pillanatnyi 
problémájával van elfoglalva, holnap már egy másik előtt fog állni. Aki pe-
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dig egész  földi  élete  folyamán  csak önmagára gondol,  az  számítson  arra, 
hogy mókuskerékben van! Amíg nem világosodik meg valaki előtt az, hogy 
neki  nemcsak önmagáért  kell  élnie,  de minden  emberért  -  addig fogalma 
sincs arról, hogy mi a gondolkodás-átalakítás -, az még el sem indult az em-
berré válás útján!

Kívülről rád erőltetett  kényszer által  nem KELL megvenned sem az 
egész Bibliát, sem a HANG-könyveket és a világon semmit! Én, Jézus, meg-
várom, míg benső kényszert nem érzel arra, hogy komolyan vedd első kéré-
semet felétek, amely így hangzott:  „Beteljesedett az idő, és már közel van az 
Isten országa.  Tartsatok bűnbánatot  (alakítsátok  át  gondolkodásotokat),  és 
higgyetek az evangéliumban. (Márk 1;15)”

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

3587.
Kérdező: HOGYAN GYÓGYULHATOK MEG?

Betegségemre szedjem-e a gyógyszert? Vagy mást tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

A gyógyszerek fontosak, de csak tüneti kezelést tudnak adni. A gyöke-
res gyógyulás egy olyan gondolkodás-átalakítás  velejárója,  amelyet  immár 
kétezer éve kérek tőletek (Márk 1,15). 

Ennek  három  eszköze  van.  Az  egyik  az  irodalom  (Evangéliumok, 
Hang-könyvek), a másik a reggeli és esti ima, a harmadik egy olyan társaság, 
közösség, baráti kör vagy megtalálása, vagy összehozása, amely az előbbi két 
eszközzel behatóbban foglalkozik. Boldogságotoknak, gyógyulásotoknak ez 
az ára!

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

3588.
Kérdező: HOGYAN LEHETEK ÁLLHATATOS?

1. Isten nem hagy el soha?
2. Hogyan lehetek állhatatos?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha Isten elhagyna, megszűnnél létezni! Ő mindenben, ami van, lét-

betartó módon jelen van. A szellemi teremtményeiben pedig boldogító, tehát 
szívbékét felkínáló módon tud csak jelen lenni. Te képes vagy elhagyni Őt, 
de Ő soha sem képes elhagyni téged!
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2. Megfelelő közösséget, baráti társaságot kell találnod, kialakítanod, 
mert a földi életben csak egymásra utalva, egymásra számítva tudtok megma-
radni a helyes úton.

                Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3589.
Kérdező: NEM TUDOM ÁTADNI MAGAMAT

1. Nem tudom átadni magam egy katolikus mozgalomnak.
2. Segíthetek-e egy családi konfliktusban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ne érezd tehernek, hogy nem tudod átadni magadat az említett moz-

galomnak.  Mozgalmak  jönnek,  mozgalmak  mennek.  Én,  Jézus,  örökké 
ugyanaz maradok. Nekem add át magadat naponta.

Ha reggel csak ennyit mondasz: „Uram, Jézus! Veled indulok és Érted 
akarok tenni mindent!”, akkor már Általam, Velem és Bennem élsz! Igen, 
mert szándékod egyesít Velem, és a CÉLOD Én vagyok!

2. Igen, segíthetsz! Rejtett imáid és kimutatott szereteted által feltétle-
nül gyengül minden ártó erő, és erősödik az Én, a te Jézusod kegyelmének 
jelenléte!

             Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

3590.
Kérdező: NAGYON HAT RÁM A SZENTSÉGI JÉZUS

Különös hatás alatt vagyok szentáldozás előtt és után.
HANG: "Drága Gyermekem!

Adj hálát Istennek, hogy a szentáldozással kapcsolatban kiemel téged 
Isten kegyelme a közönyösök sorából! 

Az érzelmileg is megtapasztalható élmények azt a célt szolgálják, hogy 
hited akkor is erős tudjon maradni, amikor azt kell majd átélned, hogy szá-
modra nem az adomány, hanem az Adományozó a legfontosabb!

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

3591. 
Kérdező: ÁLOMRÓL, SZENTGYÓNÁSRÓL

1. Gyakran megálmodom a borzalmas jövőt.
2. A szentgyónásról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1.  Érzékeny idegrendszered  valóban alkalmas  arra,  hogy kilépve  az 
idő-tér dimenziójából, olyan eseményeknek is „megtapasztalója” légy, ame-
lyeket mások nem tudnak érzékelni. Ez számodra sem előny, sem hátrány. 
Egyszerűen hozzátartozik a sorsodhoz.

2. A szégyenérzet jogos akkor is, amikor valaki úgy érzi, hogy gyónnia 
kell. De az őszinte bűnbánatnak éppen az az egyik megnyilvánulása, hogy 
szégyen ide, szégyen oda, legalább a szentgyónásban vállaljátok tetteitek ki-
nyilvánítását. 

Sajnos, kevés a valóban Nekem, Jézusnak, odaadott pap. De amint a 
beteg orvos is tud gyógyítani, úgy bármelyik fölszentelt pap által gyógyítani 
tudom Én, Jézus, a lelketeket.

Ha igazi a bűnbánatod, akkor nem lehet akadály a pap személye, hogy 
Elém tárd életed nyomorúságait.

Ha keresel, feltétlenül fogsz találni olyan gyóntatót, aki előtt képes le-
szel megfelelő módon lélekben megnyílni!
                              Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
                                NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3592.
Kérdező: IDEGILEG ÖRLŐDÖM!

Állandóan szavakat hallok, amelyek idegileg felőrölnek!
HANG: "Kedves Barátom!

Kivétel  nélkül  minden  szellemi  lény,  olyan  képességgel  rendelkezik 
már a teremtettségénél fogva, amely által ura tud lenni nyitottságának, zártsá-
gának. Akiben ez a képesség „megzavarodik”, abban az alázat olyan szinten 
van, hogy angyalaim nem tudnak hatni rá. Emiatt előbb-utóbb kénytelen or-
vosi kezelésnek alávetni magát. De ez nem szükségszerű, mert mindenki ké-
pes alázatossá válni, ha akar.

 Az alázat lényege az, hogy vállalnod kell magadat abban az elhatáro-
zásban, hogy mindig nyitott maradsz a jobb felé! Ez egy kemény szellemi, 
lelki munka felvállalása, de amint a kificamodott lábat sem lehet fájdalom-
mentesen helyre tenni, úgy e „megzavarodott” lelki állapotot is csak ilyen 
komoly odaadottság által lehet gyógyítani.

Megáldalak az ISTENNEK ODAADOTTSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3593.
Kérdező: GÁTLÁSOS VAGYOK
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 Kapcsolat-problémám van.
HANG: "Drága Gyermekem!

Nálad az első gomb nincs jól gombolva, s így bármilyen jónak tűnik a 
többi begombolása, csak idő kérdése, és belátod, hogy életed vakvágányon 
áll!

Amíg Velem, Jézussal, nem megoldott az életed, addig menekülésben 
vagy!

             Megáldalak a SZEMBESÜLÉS LELKÉVEL!"
******************************************************

3594.
Kérdező: BIZONYTALANSÁGBAN ÉLEK

Jelenem, jövőm bizonytalan.
HANG: "Drága Gyermekem!

Sorsotoknak kovácsa nem Én vagyok! Szabad emberek vagytok, s szá-
motokra az a fontos, hogy ne érzelmeitek irányítsák értelmeteket, hanem ér-
telmetek legyen átitatva olyan pozitív érzelmekkel, amelyek Hozzám juttat-
nak közelebb benneteket!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3595.
Kérdező: MIT TUDHATOK MEG ELŐZŐ ÉLETEMRŐL?

1. Van olyan, hogy a lélek nem rendelkezik én-tudattal?
2. Tudhatok-e elhunyt apámról valamit?
3. Jelen életem lelki fejlődése érdekében mit tudhatok meg 
     előző életemből?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Olyan van,  hogy a  lélek  nem rendelkezik  felelős én-tudattal.  De 

olyan nincs, hogy ne rendelkezne én-tudattal!
Az álomban tudsz magadról, de nem vagy képes felelős, tehát erkölcsi-

leg is értékelhető döntéseket hozni.
Mivel a földi halál csak nagyon átvitt értelemben hasonlítható az álom-

hoz, inkább egy nagy felébredésnek lehet mondani, ezért a földi test végleges 
levetése szabaddá,  tehát felelős  döntések meghozatalára is  képessé teszi  a 
lelket. E nélkül nem lehetne tudatosan vállalt újraszületés, reinkarnáció!

2. Csak akkor tudhatsz meg valamit elhunyt apádról, ha ő erre enge-
délyt kap.
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3. Amikor szíved szeretete földi értelemben nehézségekbe ütközik, ak-
kor tudd, hogy ennek forrása mindig egy olyan szeretetlenség, amelynek árát 
most kellene kifizetned!

Van olyan - ez nagylelkűségedtől is függ -, amikor mások szeretetlen-
ségének kiegyenlítésébe is be tudsz segíteni. De olyan nincs, hogy értelmet-
len lenne bármiféle szenvedésednek, keresztednek tudatos felvállalása!

A szenvedések tudatos felvállalásának biztos jele az, amikor ezekért 
hálát tudsz adni!

                        Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
                           SZENVEDÉSEK FELVÁLLALÁSÁNAK, és a 
              BENNEM TÖRTÉNŐ HAZATALÁLTSÁGNAK LELKÉVEL!"

*******************************************************
3596.
Kérdező: KÉREM ISTEN ÁLDÁSÁT!

Áldásodat kérem, Uram, szerelmünkre!
HANG: "Drága Gyermekem!

Számomra valamikor a Földön, és most, e kimondhatatlanul csodálatos 
isteni világban a legnagyobb örömeim közé tartozik az, amikor valaki áldá-
somat kéri. Ilyenkor nemcsak Nekem, a te Jézusodnak okozol örömet, de az 
egész Mennyország is fényesebb, örömtelibb lesz olyankor, amikor ilyen vá-
gyatokat tudatosan Hozzám irányítjátok.

Tehát boldogan és örömmel áldalak meg minden égi és földi áldással! 
De fel kell hívnom figyelmedet a következőre:

El kell jutnod arra a lelki fejlődésre, amelyben már nem az áldásom 
lesz számodra a legfontosabb, hanem ÉN, AZ ÁLDÁST ADÓ!

Azt, hogy ezt a szintet elérd, vállalnod kell Engem, mint UTAT! Tehát 
a másokra figyelés mellett a nem-ártást, a megbocsátást és a másokat szolgá-
ló szeretet megélését. Igen, mert Isten téged is ÖNMAGÁRA teremtett!

Nagyon szeretlek,  és  megáldalak  az ÉN LELKEMMEL, hogy veled 
kapcsolatban vágyad azonos legyen az Én vágyammal!
*******************************************************
3597.
Kérdező: MEDDIG TART A SZÜLŐI FELELŐSSÉG?

1. Meddig tart a szülői gondviselés?
2. A családi béke ismer határokat?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. A szülői gondviselés addig tart, ameddig ezt szíved békéje megkí-
vánja. Ennek a kívánságnak nem szabad, hogy áldozatává váljék az a családi 
kapcsolat,  amelyet férj és gyermekek jelentenek! Inkább szüleid éljék meg 
azt, hogy áldozattá váltak, mint a családod!

2. A közvetlen családi béke a szó legszorosabb értelmében nem ismer 
határokat. De mivel nemcsak egy személy az, aki ezt biztosítani tudja, ezért a 
családi békét, amely feltétlenül legalább kettőn, az anyán és az apán múlik, 
megelőzi az egyének szívében átélt béke, amely nem más, mint a Velem, Jé-
zussal,  megélt  azonosodás!   Ez  a  legfontosabb!  Ezt  semmi  nem előzheti 
meg! Ennek feltétlen feltétele az Általam, a te Jézusod által megkívánt benső 
szabadság.

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3598.
Kérdező: MI A GYAKORLATI TEENDŐM?

1. Mit kell tennem? Tudom, hogy a Földön élni kell!
HANG: "Drága Gyermekem!

Ha valóban választ akarsz kapni kérdésedre (sem a borítékra, sem a le-
veledben nem írtad meg címedet!), akkor a reggeli és esti imáidban megka-
pod Tőlem - a te Jézusodtól - a kérdésedre a megfelelő választ! A fontos az, 
hogy párbeszédimával fordulj Hozzám!

Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3599.
Kérdező: FÁRADT ÉS BIZONYTALAN VAGYOK

Fáradt vagyok! Bizonytalanságok is gyötörnek.
HANG: "Drága Gyermekem!

Keresztedet ácsolják, amint az Enyémet ácsolták. Csak te ne ácsolj ma-
gadnak keresztet!

Keresztedet ácsolják! Ez annak következménye, hogy tettél valamit Ér-
tem. Ennek pedig az a következménye, hogy kezdesz elfáradni. Ez viszont 
azt kell hogy tudassa veled: sokkal közelebb vagy már Hozzám, mint akkor 
voltál, amikor még nem éreztél fáradságot.

Te döntsd el a szívedben, hogy mi jobb, mi értékesebb? Fáradtan, de 
egyre közelebb kerülni Hozzám, vagy fáradtság nélkül távol lenni Tőlem?

Csak te ne ácsolj magadnak keresztet! Az elbizonytalanítás ördögét Én, 
Jézus, legyőztem! Te a Győztes oldalán állsz! Benső gondjaidra az Én, a te 
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Jézusod válasza az, amit a bizonytalankodó Tamásnak is mondottam, aki ezt 
kérdezte Tőlem: „Uram, nem tudjuk, hova mégy, hát hogy ismerhetnénk az 
utat (János14;5)?” Válaszom ez volt:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak 
általam (János 14;6)”.

Amíg valaki a Földön él, mindig kötelező számára vállalni azt a gon-
dolkodás-átalakítást,  amelynek nem egy egyszerű beletörődés a velejárója, 
hanem annak a benső látásnak erősítése, hogy Én, Jézus, boldogító módon, 
tehát benső békét adni akaró módon, tehát a hazataláltság örömét felébreszte-
ni és ápolni akaró módon élek abban, aki hisz Bennem.

Az él a gondolkodás-átalakítás állapotában, aki reggel legalább ennyit 
mond: Jézusom! Veled indulok, és Érted teszem azt, amit tennem kell. Nap-
közben  választ keres és talál e kérdésére: Uram! Ez miért jó nekem? (Akár 
józan esze, akár élő hite által mindig megtalálja e magának feltett kérdésére a 
választ. Ezt a bennetek élő Lelkem szavatolja!). Este pedig legalább ennyit 
mond: Uram! Ma ennyi tellett tőlem! Szó sem lehet arról, hogy Én, Jézus, ne 
lennék megelégedve azzal, aki a fenti három szempont megvalósítására tö-
rekszik! Én, Jézus, nem vagyok hajcsár!

Ne az legyen számodra a legfontosabb, hogy egyre többet tégy, hanem 
az, hogy egyre jobban tudj örülni Nekem! Igen, mert te azok közé tartozol 
minden meggyötörtséged, minden gyarlóságod, minden kicsiséged ellenére, 
akiknek tudniuk kell azt, amit most közvetlenül Én, Jézus, mondok neked: 
Te az Én örömöm vagy! Ne csak Nekem örülj tehát,  hanem magadnak is! 
Kell, hogy örülni tudj annak, akinek Én, Jézus, örülök!

Te azok közé tartozol, akik miatt még fennáll ez a földi világ. Fennáll, 
mert Isten az övéi miatt még fenntartja! Bár elhinnéd, hogy általad, általatok, 
akik befogadtatok Engem jó szándékkal, egyre átlátszóbb lesz erkölcsileg a 
Föld, és temiattad, miattatok egyre jobban benépesül a mennyek országa!

               Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak
                        SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3600.
Kérdező: HOGYAN ÉLHETEK JÓL A HITETLENEK KÖZÖTT?

1. Valóban újjászülettem?
2. Nehéz hitetlenek, szeretetlenek között élnem!

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Részedről csak annyit kell tenned, hogy tudatosan befogadj Engem, 
Jézust, az életedbe. Ez már megtörtént!

Az elbizonytalanítás ördöge mindig lesben áll. A te hálát mondó, di-
csőítő imáid olyan védőfalat vonnak köréd, angyalaim által, amely minden-
kor biztonságot ad számodra.

2. Nagyobb hangsúlyt kell tenned a szívedben élő Mennyország örömé-
re, mint a rajtad kívüli világ pokoli valóságára. Ha ezt teszed, akkor a benned 
élő Szentlélek tüze lassan, de biztosan győzelmet arat a téged körül vevő po-
kol tüze felett!

Megáldalak a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3601.
Kérdező: MIKOR ÉS MILYEN LESZ A HALÁLOM ÓRÁJA?

1. Mikor fogok meghalni? Most általános-iskolás vagyok.
2. Miért nem teljesíted kéréseimet?
3. Mondj véleményt rólam!

HANG: "Kedves kis barátom!
1. Hamarosan meg fogsz halni.  Tudod, Nálam, Jézusnál,  pár évtized 

szinte a semmivel egyenlő. Az, aki akár száz évig is él, annak számára is 
„hamarosan”-nak tűnik e mulandó földi élet vége.

Valaki azt kérdezte Tőlem, Jézustól, hogy igaz-e, hogy közel van a vi-
lágvége. Ezt válaszoltam neki: „Nagyon közel van a világvége! Higgyétek 
már el! Már kétezer éve mondom, hogy közel van a világvége!”

Tehát hamarosan meghalsz, kedves barátom! Akkor is hamarosan, ha 
még sok-sok évtizedet kell is megélned itt a Földön.

De mondok neked egy érdekesebbet. Ezt is már vagy kétezer éve mon-
dom: Aki Bennem hisz, az nem lát halált sohasem! Képzeld el! Ha hiszel 
Bennem, nem fogsz meghalni sohasem. Aki Bennem, hisz, még ha meghalt 
is, élni fog! Ez lényeg!

2. Azért nem teljesítem kéréseidet, mert nem te vagy az Én istenem, 
hanem Én vagyok a te Istened! A kettő nem mindegy! Ha te teljesíted a te Is-
tenednek, tehát Nekem, a kéréseimet, akkor ígérem, hogy Gondviselőd le-
szek, tehát minden kívánságodat teljesítem, amire lelked fejlődésének szük-
sége van. Ezt becsületszavamra ígérem!

3. Te az Én szememben olyan vagy, mint akinek még sokat kell fejlőd-
nie a másokra figyelésben, a senkit nem bántásban, és a mindig mindenkinek 
megbocsátásban, és mindabban, amit a TÍZPARANCS számodra előír.
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Arra kérlek, hogy imádkozz minden reggel!
Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3602.
Kérdező: A FOGYATÉKOSOKRÓL

1. Isten akarta-e, hogy a reinkarnáció feledésbe menjen?
2. Fogyatékosságaink elviselése által adósságot törlesztünk?
3. Büntetés-e az erőszak következtében megfogant gyermek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az emberiség nagyobb része mindig tudatában volt a reinkarnáció-

nak. A kereszténységen belül két ok miatt ment feledésbe. Az egyik ok, amit 
istennek-tetszőnek is lehet mondani, az, hogy nem tartozik a lényeghez. A lé-
nyeghez mindig a jelen megszentelése tartozik. A másik ok már nagyon nem 
istennek-tetsző. A vallási hatalmasságok úgy vélik, hogy nagyon fontos féle-
lemben tartaniuk alattvalóikat. Az örök pokollal történő iszonyatos rettegte-
tés olyan, hogy ma már szinte senki nem veszi komolyan! Így aztán a vallási 
hatalmasságok kezében ez a fegyver már-már teljesen használhatatlanná vált!

Mikor azt mondottam, hogy még sok mondanivalóm volna, de nem tet-
tem volna jót, ha mindent kifejtek, akkor ebben a ki nem fejtett mondaniva-
lómban a reinkarnáció kifejtése - a Szentlélek által - szintén benne volt (Já-
nos 16;12).

2. Az adottságok és a felelősség mindig arányban vannak! Semmiféle 
egészség nem jobb erkölcsileg, tehát ami a boldogságot illeti, mint bármiféle 
betegség! És semmiféle betegség nem rosszabb erkölcsileg, mint bármilyen 
tökéletesnek tűnő egészség.

Minél jobban engeded, hogy az Én, a te Jézusod szemével nézd e prob-
lémát, annál jobban meg fogod érteni, hogy igazam van. Nemcsak egy fogya-
tékos törleszt adósságot, de mindaz, aki velük foglalkozik!

3. Büntető Isten nem létezik! Csak igazságot szolgáltató Isten van. Az 
ítéletvégrehajtó mindig az ember!

Csak a felszínen látszik Isten oldaláról megmagyarázhatatlannak egy 
erőszak által született gyermek sorsa. Ha engeditek, hogy értelmeteket átjárja 
az élő hit, akkor e téren sem csorbul az Isten becsülete!

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

3603.
Kérdező: BŐRBETEGSÉGBEN SZENVEDEK
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Hogyan szabadulhatok meg bőrbetegségemtől?
HANG: "Drága Gyermekem!

A bőrbetegséged lelki oka az, hogy bár elfojtottad, de nem dolgoztad 
fel magadban a kívüled történteket. Az orvosok tudnak adni ugyan tüneti ke-
zeléseket a különböző bőrbetegségekre is, de gyökeres orvoslást az ad, ha 
nemcsak elfojtod, de fel is dolgozod a téged ért tragikus eseményeket. Leá-
nyod és férjed tragikus halála egy olyan beletörődést eredményezett nálad, 
amelyet nem feldolgoztál, csupán szőnyeg alá söpörted ezzel a felismeréssel: 
ezen változtatni  már  úgysem lehet.  A fiaddal  szembeni  szeretetlenségedet 
ugyan megváltoztattad, de itt is inkább elnyomtál magadban bizonyos gondo-
latokat, semmint feloldottad volna ezeket. 

Bizony, meg kell  tanulnod helyesen szereti  magadat! Ezt pedig csak 
akkor tudod elérni, ha valóban belátod, hogy Isten mérhetetlenül szeret té-
ged, és csak azt engedi meg, ami lelkileg javadat szolgálja.

Egy probléma - legyen az bármilyen súlyos - csak akkor nyer feloldást 
lelkileg bárkinél, ha értelemmel is alátámasztható okok alapján hálát is tud 
adni a tragikus eseményekért az illető.

Nekem, a te Jézusodnak is keményen, szinte vérrel verejtékezve, de el 
kellett jutnom arra a felismerésre, amelyet már az emmauszi tanítványoknak 
így fogalmazhattam meg: „Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiás-
nak, hogy bemehessen dicsőségébe?” Tehát hálát tudtam adni a történekért. 
Sőt! Örömöm forrása lett!

Drága Gyermekem! Te is képes vagy erre, mivel Én benned élek! Én, 
Jézus, soha nem vagyok erőmön kívül! Tehát az Én erőm a te erőd is.

Az Általam most felkínált terápia, mely által el kell jutnod oda, hogy 
még a bőrbetegségedért is szívből hálát tudj adni, bizony, kissé időigényes. 
De eredményes!

              Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3604.
Kérdező: BOLDOGTALAN VAGYOK

Akivel együtt élek, nagyon megkeseríti az életemet. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

A te életedre szokták mondani, hogy csöbörből vödörbe estél. Az a há-
rom kötelék, amely jelenleg fogva tart, bizony ördögien pokollá tudja tenni 
az életedet.
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Az egyik kötelék  a gyermekeid.  A másik  kötelék  az  emberek szája 
(volt férjed és élettársa). A harmadik pedig az, akivel jelenleg élsz.

Én azért vettem fel a Jézus nevet, mert ennek jelentése: Isten, a Szaba-
dító! Csak ott  tudok segíteni,  ahol minden megkötözöttséget le akar vetni 
magáról valaki. Legalább a szándékban ezt kell hordania annak, aki Tőlem 
vár segítséget. Ha valaki feltételeket szab nekem abban, hogy hogyan és mi-
kor segítsek, akkor Én, Jézus, abban a lélekben tehetetlen vagyok!

Az első köteléket úgy tudod felszámolni, ha tudomásul veszed, hogy 
gyermekeiddel csak úgy bánhatsz, ahogy az, akivel együtt élsz, kívánja. Ez 
természetes velejárója volt annak, hogy hozzá költöztél.

A másik kötelék az emberek szája. Ez egy olyan hiúsági dolog, amihez 
Én, Jézus, nem tudok hozzáférni. Amíg nagyobb békét élsz meg azáltal, hogy 
nem költözöl vissza, addig ezt kell tenned. Végeredményben két pokol kö-
zött kell választanod. Ez ismét természetes következménye előző döntéseid-
nek.  Rossz alapra nem lehet jó házat  építeni.  Az már egyértelmű előtted, 
hogy jelenlegi társad nem jó alap.

Jó alap csak az lehet, aki Velem, Jézussal, akarja egyre jobban egye-
nesbe hozni az életét! Nem kevesebbről van szó, mint üdvösségedről, elkár-
hozásodról! Nem a halál után, hanem már itt a földi életben! Az üdvösség a 
szívbéke. A kárhozat pedig az, amikor valaki úgy gondolja, hogy majd más 
oldja meg az ő életét.

Drága Gyermekem! Már oly sokszor leírattam médiumommal ezt  az 
igazságot: Veletek és értetek mindent, de nélkületek semmit! Vagy abszolút 
ELSŐ vagyok  valakinek  az  életében,  vagy nem  is  vagyok  ott!  Abszolút 
ELSŐ annak az életében vagyok, aki életében nincs második! Sem gyermek, 
sem társ, sem emberi tekintetek! Abszolút ELSŐ annak az életében vagyok, 
aki engedi, hogy fenntartás nélkül irányítsam. Az engedi ezt meg, aki napon-
ta  és  komolyan  foglalkozik  Velem akár  az  Evangéliumaim  alapján,  akár 
HANG-könyvek alapján!

Drága Gyermekem! Hidd el, hogy nem Rajtam, hanem minden rajtad 
fordul. Én, Jézus, mindent rendbe tudok hozni, ha valaki teljesen kiszolgál-
tatja magát Nekem. De csak ekkor! Nálam nélkül semmit sem tehettek. De 
Általam, Velem és Bennem mindenre képesek vagytok, ami a benső békéte-
ket, tehát boldogságotokat illeti!

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

3605.
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Kérdező: NEM ÉREK RÁ IMÁDKOZNI
1. Boldog leszek-e valakivel?
2. Szeretnék feladatot kapni!
3. Nincs elég időm az imára.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tisztáznom kell előtted valamit. Soha senkivel nem leszel boldog. 

Mindig bárkivel boldog lehetsz. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten té-
ged is úgy teremtett, hogy csak Ő képes téged boldogítani. Teremtmény te-
remtményt boldogítani képtelen! De minden szellemi lény, tehát miden em-
ber is, bárki mellett boldog lehet, ha élő kapcsolata van az Istennel. Nem az a 
boldog, aki jól érzi magát, hanem az, aki a lelkiismerete szerint cselekszik.

2. Reggel párbeszédimában beszéld meg Velem, Jézussal, az elinduló 
napot. Este kérd számon magadtól a reggel megbeszélteket. Semmi szüksé-
ged arra, hogy még Én is külön feladatokat adjak. Van éppen elég feladatod, 
amit becsülettel el kell végezned!

3. Imádkozni annyit jelent, mint lelkedet az Istenhez emelni. A kötött 
ima nem az egyetlen. Sőt! Legtöbbször sokkal gyümölcsözőbb, ha saját sza-
vaiddal, gondolataiddal fordulsz Hozzám!

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

3606.
Kérdező: LELKI FEJLŐDÉSEMET GÁTOLJA A TESTI ÁLLAPOTOM

1. Újjászülettem-e, amikor egy nagy élményt éltem át?
2. Elérhetem-e a Lélekkeresztséget?
3. Testi és lelki fejlődésem egészségügyi problémába ütközik.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te már akkor újjászülettél, amikor elfogadtál Engem, Jézust, és ezt a 

napot ünneppé emelted. Ezt élted át érzelmi síkon, amikor azt a bizonyos él-
ményt átélted.

2. A Lélekkeresztséged útjába akadályt, rajtad kívül, senki és semmi 
nem tehet! Te komoly „ízelítőt” kaptál a Lélekkeresztségből is, amikor átél-
ted az általad  leírt  istenélményedet,  amely érzelmi  síkon is  tudatta  veled, 
hogy befogadtál Engem.

3. Nem a vágyaidhoz kapod Lelkem erejét, hanem a feladataid elvégzé-
séhez. A Földön meg kell tanulnotok, hogy - vágyaitok lerombolása nélkül - 
szívbékében éljétek meg, hogy csak az a feladatotok, amit e szívbékében ké-
pesek vagytok megvalósítani.
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"  
*******************************************************

3607.
Kérdező: EGY SZENTÍRÁSI HELY MAGYARÁZATÁT KÉREM!

 Hogyan kell érteni azt, hogy a halottak temessék el halottaikat?
HANG: "Drága Gyermekem!

Én, Jézus, e szót „halott”, hol testi, hol lelki értelemben használtam.
Általában mondható, hogy azok, akiknek nincs élő kapcsolatuk Velem, 

Jézussal, azok lelkileg halottak. Halottak annak befogadására, amit Én, Jé-
zus, felkínálok nekik.

Annak, aki földi értelemben meghalt, az itt maradt testével nyugodtan 
rendelkezhetnek azok is, akik lelkileg halottak!

Aki lélekben Hozzám tartozik, aki tanítványomnak tudta magát, akit 
olyan világos hívtam, hogy kövessen, mint a szóban forgó személyt, annak 
csak egyetlen dolog lehet fontos. Ez pedig az, hogy kövessen Engem (Máté 
8;21-22)!

                            Megáldalak a
 BENSŐ BÉKE LELKÉVEL, a HAZATALÁLTSÁG ÖRÖMÉVEL!"

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

3608.
Bucholcz Ferenc médium által válaszol Jézus:
Kérdező:

Jézusom! Magyarázd meg nekünk e szavaidat: "Mert akinek van, an-
nak adni fognak, de akinek nincs, attól még azt is el fogják venni, amije lenni 
látszik." (Lukács 8;18)
Jézus válasza:

"Drága Gyermekeim!
Mózesnek az Isten így mutatkozott be: „VAGYOK, AKI VAGYOK” 

(II. Mózes 3;14). S hogy ez konkrétan mit jelent, azt Én, Jézus, az evangéliu-
maimban már közel kétezer éve elmondtam (János 14;9-10). Tanítványaim-
nak pedig külön is felhívtam a figyelmét, hogy vigyázzanak arra, amit Tőlem 
hallanak (Márk 4;24). Ezt kérem ma is tőletek!

Mert aki rálát arra, hogy neki is része VAN abból, ami az Istennek sa-
játja, aki rálát arra, hogy a Mennyországot már a Földön meg tudja élni, az 
szabadnak és gazdagnak fogja tudni önmagát.
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Szabadítónak jöttem közétek. Ugyanis az Általam, Jézus által képviselt 
látásmódon alapszik minden szeretni akaró szellemi lény élete, hatalma. Ez 
az élet VAN. Mert,
a. belső meggyőződéssel bír annak a jónak a helyességéről, amit az Isten is 
akar - ezért értelmes -, és b. belülről kifelé irányuló törekvés, így mások által 
le nem győzhető, el nem vehető valóság.

Akiben tehát szeretet van, vagyis úgy akar boldog lenni, ahogy az Is-
ten, az tapasztalni fogja, hogy az egész Mennyországot kapta meg e döntése 
által (János 14;23)! Erre vonatkozik kijelentésemnek az a része, hogy akinek 
van, annak adni fognak.

De aki az Én tisztánlátást felkínáló szavaim ellenére - amelyeket evan-
géliumaimban mindenki megtalálhat - olyasmitől vár boldogító erőt, amelyet 
Atyám annak nem adott, nem azt fogja megélni, hogy tévedett, hanem azt, 
hogy az egész világ - Istennel az élen - összefogott ellene. Erre vonatkozik 
kijelentésemnek az a része, hogy akinek nincs, attól még azt is el fogják ven-
ni, amije lenni látszik.

Pedig csak arról van szó, hogy aki ezt éli meg, az ott keresi a boldogsá-
got, ahol szellemi teremtmény azt soha meg nem találhatja.

Ugyanis az önbecsapásnak, a menekülésnek azért széles az útja, mert 
egy jót sokféleképpen el lehet rontani. S mivel e széles út könnyű haladást 
kínál, ezért sokan járnak rajta. Ez az út nagyon alkalmas arra, hogy a rajta já-
rók mindig másokat hibáztassanak saját boldogtalanságukért. Inkább ezt te-
szik, csak ne kelljen szembesülniük azzal a ténnyel, hogy ez az út, ez a hoz-
záállás nem vezet sehová!

Csak a keskeny út vállalása ad szívbékét, és vezet a mennyek országá-
ba. Aki felelősséget vállal önmagáért, aki nem menekül döntéseinek követ-
kezményei elől, hanem tanulni akar azokból, csak az jár a fejlődés, a boldog-
ság útján.

Tudnotok kell, hogy a rossznak egyetlen forrása van: a jó elrontása! De 
Én, Jézus, segítek a rosszat jóvá tenni abban, aki belátja, hogy csak Nálam 
tud élete problémáira értelmet megnyugtató választ találni.

Tudnotok  kell,  hogy amikor  Atyámmal  létbe  szerettünk  benneteket, 
mindannyian abból a Jóból kaptatok, ami Istennek is sajátja. Ez azt jelenti, 
hogy a SZERETET önmagából teremtett benneteket SZERETETRE! Hogy e 
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jóval, tehát önmagatokkal, mit kezdtek - elrontjátok, vagy sem -, az a ti sza-
badságotok körébe tartozik. De hogy mit érdemes kezdenetek boldogtalansá-
gotok terhével, önmagatokkal, azt Én, Jézus, mondtam el nektek. Ezzel kap-
csolatban fontos, hogy Máté 11;29-ben leírt szavaimat helyesen értsétek.

Az nevezhető szelídnek, aki nem alkalmaz másokkal szemben erősza-
kot. Alázatosnak pedig az mondható, aki az általa felismert jó megtételét úgy 
vállalja fel, hogy közben mindig nyitott marad a még jobb befogadására.

Tehát nem mások gondolkodását kell megváltoztatnotok - erre még Én, 
Jézus, sem vagyok képes -, hanem a saját gondolkodásotokat kell átalakíta-
notok. Erre ti is mindig képesek vagytok! Ennek megtanulására kell töreked-
netek, életem példája alapján.

MEGÁLDALAK BENNETEKET, HOGY TUDJÁTOK 
           CSELEKEDETEITEK ALAPJÁN IS 
ISTEN GYERMEKEINEK LÁTNI ÖNMAGATOKAT!

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

3609. A HANG 35-ÖS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

A most elinduló 1999-dik évet a magam részéről a HÁLA évének ne-
veztem ki.

A már eddig megjelent 34 kötet HANG-könyv, a különböző időben és 
helyeken megtartott  közösségi  összejövetelek,  előadások,  a  heti  két  napra 
összesűrített  „életgyónások”,  amelyek  hatására  új  emberekké  válnak  ezek 
végzői, és még sorolhatnám azokat a jézusi találkozásokat, amelyek hálára 
ösztönöznek. Ezek mind-mind arra döbbentenek rá, hogy kérnivalóm ma már 
nincs semmi más, csak az a hét kérés, amelyeket a „Miatyánk” tartalmaz.

Mindennap, minden szentmisémben megköszönöm Istennek testvérei-
met, a HANG-könyvek olvasóit, terjesztőit. Tehát mindenkit, akik szeretnek, 
és mindazokat, akik kétkedve, esetleg ellenségesen szemlélik Jézus működé-
sét a bennem megszólaló HANG által.

Szabadjon idéznem egy Teréz anya misszionárius leányának leveléből, 
amelyet  a  minap  küldött  címemre:  „Hálám sugározza  be  lelkedet,  amiért 
ilyen nagy elhívást kaptál.... Ígérem, hogy esedezni fogok imáimban a meny-
nyei Atya előtt érted, hogy HANG-hordozó szívedet áldja meg sok kegye-
lemmel. Kérlek, fogadj el engem is sok-sok „gyermekeid” között (P.M. Te-
réz anya misszionárius leánya)!
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HÁLA!                 HÁLA!!                     HÁLA!!!
                          Ajánlás testvéreimnek az 1999. évre 
            Hozzávalók:                                      Elkészítése:
150 gr. barátságos szó,
2 nagy csésze megértés,
4 evőkanál türelem,
1 adag együttérzés,
1 késhegynyi humor.
             ♥               

Mérlegeled szavaid gondosan,
keverj hozzájuk megértést,
a türelmet kanalanként,
s végül is az együttérzést.
De el ne érd a forráspontot,
tarts 37 fokos átlagot!
Ízesítsd az élet fűszereivel,
behabarva humorral, jókedvvel.

                        Adagolás: Személyenként változó!
=================================================
E receptet újévre kaptam. Jónak tartom. Továbbítom. 
Szeretettel: 1999. január
                                                                                Dombi Ferenc 

3610.
Kérdező: TÚL ÉRZÉKENY VAGYOK?

1. Nagyon meghat Jézus.
2. Jézus mindig mellettem állt.
3. Nagyon szeretem a Szűzanyát.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bízom abban, hogy  a Rám gondolásod nem csupán sírást, hanem 

erőt, vigasztalást, bátorítást is eredményez benned. Ez az Én, a te Jézusod 
szíve vágya!

A könnyek adománya is Isten adománya ugyan, de semmiben sem jó a 
túlzás. Kivéve a hitet, reményt, szeretetet. Ezeket nem lehet eltúlozni, csak 
esetleg elrontani.

2. Soha senki nem szeretetett úgy téged, mint Én! Én, Jézus, végtelenül 
hűséges vagyok gyermekeimhez!

3. Jelen korotokban Mária, égi édesanyátok, valóban mindent megtesz 
értetek, amit egy édesanya megtehet gyermekeiért. Egyetlen vágya az, hogy 
Hozzám irányítson benneteket!

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
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*******************************************************
3611.
Kérdező: MILYEN ENERGIÁK LÉTEZNEK?

1. Létezik-e isteni és UFO energia?
2 A szellemvilághoz tartoznak-e az UFO-k?
3. Jó irányban haladok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Csak isteni energia létezik. Természetesen ezt is, mint minden jót, el 

lehet rontani. Minden energia arra való, hogy közvetve vagy közvetlenül a 
szeretetet növelje bennetek. De amint az éles kést lehet gyilkolásra is és lehet 
operálásra is használni, úgy vagytok minden, lényegében Istentől származó 
energiával is.

2.  Az UFO, mint  tudod,  be nem azonosított  repülő valami.  Vannak 
olyanok, amelyek a szellemvilághoz tartoznak, és vannak, amelyek nem. De 
számotokra nem ők azok, akik megoldják vagy tönkre tehetik életeteket, ha-
nem a Velem, Jézussal, való élő kapcsolat vagy ennek a hiánya.

3. Amikor van komoly reggeli imád, tehát Velem indulsz el napi teen-
dőid végzésére, és Értem teszed azt, amit teszel, akkor jó az irány, amelyben 
haladsz.

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

3612.
Kérdező: KEMÉNY PRÓBÁT KELL KIÁLLNOM

1. Családunkat kemény megpróbáltatás érte. 
2. Egy furcsa zajra kérek magyarázatot!

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Betegség,  „megszállottság”,  különböző  kellemetlenségek,  ezek 

mind-mind nemcsak ismertek Előttem, a ti Jézusotok előtt, de értelemmel föl 
nem fogható értéket biztosítanak a világ előtt álló megpróbáltatások vihará-
ban.

Tehát nemcsak adósságtörlesztésről van szó. Szó van arról a tanúságte-
vésről,  amely a jövőben egyértelművé teszi  mások számára is  azt,  hogy a 
Győztes oldalán álltok!

2. Okosan tetted, hogy nem a harag, nem a rettegés, hanem a szeretet 
hangja szólalt meg benned, amikor magatok közé invitáltad azt, akiről úgy 
gondoltad, hogy a zörgésnek okozója lehetett.
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A szeretet  hangja mindig az Én, a te Jézusod hangja,  s ezért  ennek 
mindig békét teremtő ereje van  (Máté 5;9).

Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3613.
Kérdező: MIT KELL TENNEM?

1. Egyre nő az erőszak. Mit tehetünk ellene?
2. Segíteni szeretnék egy barátomon!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Két fegyvert ajánlottam nektek. Nektek, akiket úgy küldelek a világ-

ba, mint a bárányokat a farkasok közé. E két fegyvert szinte állapotszerűen 
kell használnotok. E két fegyver: okosság és óvatosság! 

2.  A  szülői  agresszivitással  szemben  sincs  jobb  orvosság,  mint  az 
előbb említett okosság és óvatosság. De ehhez még hozzá kell tanulnotok azt 
a rugalmasságot, alkalmazkodó képességet, amely által feltétlenül elviselhe-
tőbbé válik életetek.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3614.
Kérdező: NEM TUDOK BELENYUGODNI ANYÁM HALÁLÁBA

Nem tudunk belenyugodni édesanyánk halálába.
HANG: "Drága Gyermekem!

Aki Bennem, Jézusban, hisz, az halált nem lát sohasem! („Én vagyok a 
feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki 
úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” (János 11;25-
26).

Csak azon tudok segíteni, aki hisz Bennem, aki hisz Nekem!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

******************************************************
3615.
Kérdező: SZERETNÉK JOBBAN ÉRTENI!

1. Milyen a világűr?
2. Mielőtt a Földre leszülettünk, hol és hogyan éltünk?
3. Miért kell annyit szenvednie az embereknek?

HANG: "Kedves Barátom!
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 Leveled alapján azt kell mondanom, hogy te mindig magadon kívül ke-
rested a választ arra a leglényegesebb kérdésre, benső békéd megtalálására, 
amit csak magadban találhatsz meg.

1. Ti beszéltek „világűrről”, holott a tér az nem egy „megfoghatóan” 
létező  valóság,  hanem az  anyagnak az  egyik  tulajdonsága.  Ez  azt  jelenti, 
hogy minden,  ami  anyag,  viszonyítható  egy másik  anyaghoz.  Az viszont, 
amire teremtődtetek, vagyis a boldogság, nem anyag, hanem állapot. A benső 
hazataláltság állapota, illetve a hazataláltságnak benső állapota. Mindaddig, 
amíg valaki önmagán kívül kóvályog, pontosan amellett a cél mellett megy 
el, amiért leszületett a Földre, tehát elmegy a benső békéje mellett.

Isten mindenben benne van létbentartó módon. A szellemi teremtényei-
ben boldogító módon van jelen. Nem is lehet másképpen. Isten soha nem le-
het a boldogságán kívül!

Az az ember, aki nem boldog, nem azért nem boldog, mert nem lehet-
ne boldog, hanem azért, mert még nem állt rá a gondolkodás-átalakításnak 
arra az útjára, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat.

Mivel te jó szándékú és becsületes ember vagy, igazságkeresésed köz-
ben megmenekültél attól a bódultságtól, amely a különböző vallási felekeze-
teknek mindenkor jellemzője volt, van és lesz.

Minden keresztény felekezetnek vannak olyan eszközei, amelyek alkal-
masak arra, hogy Velem, Jézussal, találkozzatok, és vannak olyan eszközei, 
amelyek alkalmasak arra, hogy hatásukra elbóduljatok.

A nagy fának nagy árnyéka van. De a fát ne az árnyékáról akard megis-
merni,  hanem a gyümölcseiről.  A katolikus  egyház  nagyon nagy,  kétezer 
éves fa. Óriási hát az árnyéka. De gyümölcsei, a múlt és jelen szentjei arról 
tanúskodnak, hogy ebben az egyházban is lehet Velem, Jézussal, találkozni 
annak, akinek ennél fontosabb nincs az életében.

2. Mielőtt a Földre születtél, lehetőséget kaptál arra, hogy Isten szándé-
ka szerint vagy saját szándékod szerint akarj szeretni. A Föld olyanokkal van 
benépesítve,  akik  saját  szándékuk,  elképzelésük  szerint  akartak  boldogok 
lenni, és nem a teremtő Isten szándéka szerint. Istennek a teremtményei iránti 
szeretete ettől nem változott meg, s ezért kaptatok a tér-idő dimenzióban le-
hetőséget arra, hogy vállaljátok az Általam, a te Jézusod által felkínált gon-
dolkodás-átalakítást (Márk 1;15).

3. Isten senki helyett nem gondolkodhat, mint ahogy senki helyett nem 
lehet boldog. Veletek és értetek mindent, de helyettetek semmit!
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Amit te mérhetetlen szenvedésnek nevezel az emberiség történetében, 
nem más, mint Istennek olyan „kegyetlen” kegyelmei, amelyekért a leghálá-
sabbak lesztek, amikor kikerültök a tér-idő dimenziójából.

„Mi ez az örökkévalósághoz képest?” E kérdésre a válasz akkor is ne-
vetségesen semmi, ha millió évekkel számoljátok életetek hosszát.

Mindaddig újra kell születnetek, amíg saját testetekben újjá nem szü-
lettek (János 3,3)!

Az újjászületésről az eddig megjelent HANG-könyvekben már annyit 
írtam, hogy nem ismételhetem tovább Magamat.

Korodra gondolva mondom:  A gondolkodás-átalakítást  vállalni  soha 
nem késő!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

3616.
Kérdező: MEG TUDOM VÁLTOZTATNI A MÁSIK EMBERT?

1. Szeretném társamat megváltoztatni!
2. Szüleim szenvednek miattunk. Elváljak?
3. Miért nem kapok valami nagyszerű feladatot?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amire Én, Jézus, nem vagyok képes, hogyan lehetnél képes arra te? 

Téged sem tudtalak megváltoztatni, csak azt tehettem, hogy várjak, te változ-
zál meg. Senki, senkit nem tud megváltoztatni, de mindenki meg tud változ-
ni, ha ezt valóban Általam, Velem és Bennem akarja. Mindenki csak önma-
gáért felel!

2. Szüleidnek is megvan a lehetőségük arra, hogy megtalálják szívük 
békéjét, ha akarják. De ők sem és senki sem találja meg szíve békéjét azáltal, 
ha valami vagy valaki őrajta kívül megváltozik!

A Szentlélek a kapcsolatok Lelke és nem az elválásé. Az ördög, akinek 
neve Diabolosz, vagyis Szétdobáló, akar benneteket elkülöníteni egymástól.

3. A legnagyszerűbb feladatot kaptad eddig, és kapod ezután is! Nincs 
nagyobb feladat annál, mint amikor valaki Értem és Velem tudja élni mulan-
dó életének napjait!
     Megáldalak az ÉLŐ HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

******************************************************
3617.
Kérdező: ÖNMAGAMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Mit és hol rontottam el?
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2. Bukott angyal vagyok? Nagyon szomorú volt az életem.
3. Jól döntöttem a tanfolyammal kapcsolatban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te is ott rontottad el, ahol a többi embertársad. Saját elgondolásod 

szerint akartál boldog lenni, és nem Isten elgondolása szerint.
A te életedben is a jóvátétel azonos a megtéréssel, vagyis azzal a benső 

döntéssel, hogy felvállalod az Általam, a te Jézusod által elmondott és elétek 
élt utat, vagyis az a gondolkodás-átalakítást, amelyre Márk 1;15-ben felkérte-
lek benneteket.

2.  Mondhatod magadat bukott  angyalnak is.  De szomorkodnod csak 
addig van okod, amíg Engem, Jézust, nem fogadsz el életedben abszolút El-
sőnek! Akkor vagyok abszolút Első, ha állapotszerű irányítód lehetek.

3. Döntésed után soha ne keseregj! Boldogtalanságot hozó döntést csak 
tudatosan lehet hozni! Bárhogy döntöttél, Én, Jézus, mindig érted és veled 
élek. Ha ezt teszed te is Velem kapcsolatban, akkor kiderül az ég a szíved-
ben.

Megáldalak a HAZATALÁLTSÁG ÖRÖMÉVEL!"
*******************************************************

3618.
Kérdező: SZELLEM- ÉS EGYÉB KAPCSOLAT-PROBLÉMÁM VAN

1. Miért nincs kapcsolatom a védőszellememmel?
2. Külföldi gyermekemet hívjam haza?
3. Mint tisztítók, mikor fogunk gyógyítani?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon szeretnék segíteni neked, de csak akkor tudok, ha elfogadsz 

Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak. Akkor fogadsz el, ha eldöntöd, 
hogy végérvényesen Én, Jézus, irányíthassam életedet. Ezt pedig az fogja je-
lezni, hogy Velem, a te Jézusoddal fogsz komolyan foglalkozni!

Evangéliumaimban  felismerhető  vagyok.  Vállalnod  kell  az  Általam 
ajánlott gondolkodás-átalakítást (Márk 1;15). Evangéliumaim mellett ebben 
nagyon tudnak segíteni az eddig megjelent HANG-könyvek! Ezek azért íród-
tak, hogy azok, akik valóban Engem akarnak, és nem önmagukkal akarnak 
tetszelegni mások előtt, át tudják élni az újjászületést, amely nélkül nincs üd-
vösség (János  3;3),  és  részesüljenek Lélekkeresztségben, amelyben a nem 
személyválogató, de szerepeket kiosztó Szentlélek az Általa jónak látott ka-
rizmákban részesít benneteket.
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2. Szabaddá kell válnod gyermekedtől is, mert a Lélek csak a valóban 
szabaddá vált lélekben tud hatékonyan működni (2Kor 3;17).

3. Senki nem válik jobbá sem gyógyítás, sem gyógyulás által. Minden-
ki a szívében élő szeretet által lehet csak boldog.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3619.
Kérdező: MINDENKIBEN REJLŐ PROBLÉMÁM VAN

1. Jó úton járok-e?
2. Félek a szenvedéstől. Ezt hogyan küzdhetem le?
3. Mit tegyek enyéimért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A te számodra a legjobb úton jársz! Ha nem így lenne, akkor Én, Jé-

zus, tennélek át arra az útra, amelyet legjobbnak látnék ahhoz, hogy Velem - 
a te Jézusoddal - jobban EGY tudj lenni! 

Velem indulsz  naponta!  Értem élsz  naponta!  Hogy is  lehetne  ennél 
jobb ÚT?!

Én, Jézus, vagyok életedben a szándék és a cél. Ennél jobbat, boldogí-
tóbbat az Isten sem kívánhat senkitől!

2. Két dologra hívom fel figyelmedet. Az egyik az, hogy a Sátán tud 
hatni  a  fantáziátokra,  és  így nagyon fel  tudja  nagyítani  azt  a  szenvedést, 
amely a valóságban közel sem akkora, amint ő ezt elétek vetíti. A másik pe-
dig az, hogy amikor enyéim szenvednek, akkor tudniuk kell, hogy saját szen-
vedésem osztom meg velük, tehát ez így kitüntetés számotokra!

Egy örökkévalóság fog rendelkezésetekre állni, hogy Én, Jézus, meg-
osszam veletek boldogságomat. Csak a Földön van igazán lehetőségem arra, 
hogy szenvedésemet is meg tudjam osztani veletek!

Akkor vagytok valóban az enyéim, ha a szenvedésemben való részvé-
telért is hálát tudtok adni! Ez elsősorban az Irántam való szeretet és hit kér-
dése.

3. Az önszeretet csúcsérték (Máté 19;19)! Értem, Jézusért, és ami ezzel 
együtt jár, önmagad lelkének üdvéért kell megtenned mindent, hogy az Én, a 
te Jézusod szeretete minél töretlenebbül áradjon rajtad keresztül embertársa-
id felé. Ebben benne vannak gyermekeid és nem gyermekeid egyaránt!

            Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak
                    SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
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3620.
Kérdező: RENDET SZERETNÉK TEREMTENI MAGAMBAN!

Nagy összevisszaságból áll az életem.
HANG: "Kedves Barátom!

Mindent túlkomplikálsz! A földi élet sokkal egyszerűbb, semmint meg 
ne lehetne problémáit oldani.

Általában reggel mindig föl kell kelnie annak, akinek testi állapota ezt 
megengedi. Azt kijelenteni magadnak, hogy most ezt Értem, Jézusért, teszed, 
nem jelent semmi különleges lelki, szellemi megerőltetést.

Minden embernek, amennyire egészsége engedi, tennie kell azt, amiről 
úgy tudja, hogy ez a feladata. Mindig csak azt kell mindenkinek tennie, ami-
re képes.

Este, elalvás előtt, szintén képes mindenki arra, hogy gondolatban bo-
csánatot kérjen Istentől az elmúlt nap hibáiért, és hálát adjon mindenért. ENy-
nyi az egész.
    Megáldalak a SZERÉNYSÉG, az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3621.
Kérdező:  GYARLÓSÁGAIMAT LÁTVA  SZERETNÉK BOLDOG LEN-
NI!

1. Elégedetlen és irigy vagyok.
2. Leszületett már a Földre az én párom?
3. Úgy tűnik, reménytelenül vagyok szerelmes.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bizonyos fokú elégedetlenség jó. Az irigység nem jó. Az elégedet-

lenség nemcsak jó, de szükséges is, ha valaki fejlődni akar. Az irigység azért 
nem jó soha, mert mindig helytelen látás eredménye. Aki irigy, az nem szá-
mol azzal, hogy minden irigylésre méltó adottság felelősséggel is jár. Tehát 
minden adottság egyben teher is! Aki irigy, az az orránál nem lát tovább, te-
hát lelkileg - és ez a lényeg! - rövidlátó!

2. Sok olyan fiú van és lesz, akit te egyetlennek gondolsz a magad szá-
mára. Előbb-utóbb mindegyikben csalódni fogsz! Igen, mert akire rávetíted a 
benned élő csodálatos IDEÁLT, az ennek soha nem fog tudni állapotszerűen 
megfelelni! Sőt, ha normális, akkor soha nem is fog törekedni erre!

Vagy elhiszed, hogy csak az Isten feléd áradó, irántad megélt szerelme 
képes téged boldogítani, és akkor nem arra teszed a hangsúlyt, hogy te kibe 
vagy szerelmes, hanem arra, hogy kiben látod meg a készséget arra, hogy té-
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ged közelebb segítsen Istenhez. Ha nem ezt teszed, akkor tudva tudatlan, de 
mindenképpen a csalódások sorozatának boldogtalan útját vállalod.

3. Reménytelen szerelmednek két oka és egy célja van. A két ok egyike 
az, hogy a beléd szerelmesen téged szerető Isten visszhangjaként pszichikai-
lag kényszerítve vagy arra a jelenben, hogy párt válassz magadnak. A másik 
ok az, hogy megedződj a jövő csalódásaira. De a CÉL: EGY! Istenben meg-
találni boldogságodat, vagyis egész szívvel visszaszeretni az Istent!

            Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3622.
Kérdező: GYÓGYÍTÓ ERŐ CSAK ISTENTŐL JÖN?

1. Kitől kaptam a gyógyító erőt?
2. A beavatásokért miért kérnek pénzt, ha az Istentől van?
3. Gyakran álmodom engem körülvevő gyermekekkel.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mint már mondottam, a gyógyító erő mindig Istentől van, de ezt is, 

mint mindent, el lehet rontani! Az ördögnek is Istentől van a gyógyító ereje. 
De ő ezt nem a lélek építésére, hanem a lélek rombolására használja!

Aki a lélek építésére, tehát az Isten és ember szeretésére teszi a hang-
súlyt, annak nem kell tartania semmitől!

2. Pénzt lehet elfogadni, sőt kérni is, bizonyos tanfolyamokért. Aki be-
avatásért is pénzt kér, az önmaga felett  mond ítéletet.  De ettől  a beavatás 
még beavatás marad. Ha eredménnyel jár, akkor a tanfolyamokon szerzett is-
meretek alapján jár eredménnyel. Ilyenkor maga a beavatás a beavatónak árt, 
a beavatottnak se nem árt, se nem használ.

Az, aki pénzért szerzett beavatás hatására gyógyít, erkölcsileg nem ké-
pes befolyásolni azt, akit gyógyít. Márpedig a szeretni tanítás lényegéhez tar-
tozik az, hogy erkölcsileg segítsétek egymást.

3. Az angyalok, tehát azok a jó szellemek, akik nagyon szeretnek téged 
is,  úgy próbálják  ezt  érzékeltetni  veled,  hogy álmaidban  kedves,  jóságos 
gyermekek érzékelésével erősítik veled a kapcsolataikat.

Megáldalak újra a BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3623.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI!

1. Igazi hitre vágyom!
2. Ki a Szentlélek?
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3. Depressziós férjemmel kapcsolatban mit kell tennem?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Amikor Én, Jézus, az ÉLŐ HIT LEKÉVEL megáldottalak téged, ak-
kor azt az égő vágyamat fejeztem ki, hogy szeretném megtapasztalni életed-
ben azt, hogy úgy gondolkodsz, úgy beszélsz és úgy cselekszel, mint aki át-
adta életét Nekem, Jézusnak. Ez az ÉLŐ HIT! Ha erre törekszel, akkor min-
dent megtettél, hogy a kedvemben járj!

Tehát te ne „igaz hitre” vágyj, hanem arra, hogy az Én, a te Jézusod vá-
gya szerinti hitre törekedj. 

Én kérek tőled hitet! Arra törekedj, hogy az Én vágyamat tejesítsd, és 
ne arra, hogy Én teljesítsem azt a vágyadat, amelyet nem is teljesíthetek, mert 
Én, Jézus, éppen mert szeretetlek benneteket, nem vágyaitokhoz, hanem fel-
adataitokhoz mérem a nektek adandó erőmet!

2. Isten olyan szükségszerű KÖZÖSSÉG, aki a Szentlélek által EGY! 
A Szentlélek tehát a szeretet által egységre törekvés Lelke, Megvalósítója!

3. Szabaddá kell válnod bensőleg férjedtől. Ez azt jelenti a gyakorlat-
ban, hogy fel kell ismerned: mindig csak azt kell tenned, amire nyugodt szív-
vel képes vagy. Ha mást is szeretnél tenni, akkor azzal a „mással” megkötö-
zött vagy. Ettől a Szentlélek által nemcsak meg lehet, de meg is kell szaba-
dulnod (2Kor 3;17)! Te is csak önmagadért felelsz! Ha ezt elfogadod és át-
éled, akkor a világon mindenkinek, tehát férjednek is ezzel teszed a legjob-
bat, még akkor is, ha ő emiatt öngyilkos lesz!

               Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3624.
Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK!

1. Egy tanfolyam elvégzése segít-e engem lelkileg?
2. Egy kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot.
3. Egy nagy élmény hatására nagy erő árad belőlem. Jó ez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ma a különböző tanfolyamok korát élitek. Én, Jézus, immár kétezer 

évvel ezelőtt elmondtam, hogy úgy alakítsátok át gondolkodásotokat, ahogy 
azt Én elétek tártam (Márk 1;15). Elmondtam azt is, hogy az Isten országát 
keressétek (- és ezek forrása csak az Általam nektek megígért megjelenési 
formáim vállalása lehet -)! A többi nem lényeges (Máté 6;33). Megjelenési 
formáimat a HANG-könyvek bőségesen tárgyalják!
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2. Neked tudnod kell, hogy az említett  kapcsolatot nem a Szentlélek 
irányítja, hanem mulandó és tisztának egyáltalán nem mondható vágyaitok.

3. Mindenkiben jelen vagyok boldogító módon. Bizonyos „élmények” 
e jelenlétem energiáit felszínre hozzák. De ezek önmagukban nem hordoznak 
erkölcsi értéket, inkább felelősséget.

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

3625.
Kérdező: HOGYAN TUDNÉK MAGAMON SEGÍTENI?

1. Párkapcsolati problémáim vannak.
2. Hogyan lehet megszüntetni jelen betegségemet?
3. Hogyan tudnám elfogadni egészen magamat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Valóban  karmikus  adósságot  törlesztesz  mindhárom  kérdéseddel 

kapcsolatban. 
Párkapcsolati problémád megszüntetése, mint minden más karmikus 

problémának a feloldása is, két igazság elfogadása által történhet. Az egyik 
az, hogy vállalod ezt az adósságtörlesztést. A másik pedig az, hogy a Szent-
lélek, aki a kapcsolatok lelke, miután tudatosan vállaltad az együttélést e kar-
mikus teherrel, feltétlenül gondoskodni fog számodra olyan társról, akit te is 
alkalmasnak fogsz ítélni arra, hogy téged Istenhez közelebb segítsen.

2.  Tüneti  kezelést  tud adni az orvostudomány. Lelki,  tehát  gyökeres 
megoldást e téren is csak úgy találsz, ha hálát adsz érte Istennek, mivel ez is, 
mint az előző problémád, csak javadat szolgálhatja, mivel te Istent szerető 
ember vagy.

3.  Nem  magadat  kell  elfogadnod,  hanem  Engem,  Jézust,  Uradnak, 
Megszabadítódnak.  Ennek módja pedig a reggeli  és esti  ima.  Ezeknek az 
imáknak segítségével tudsz megtanulni feladatokban gondolkodni.

                Megáldalak az ÉLŐ BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3626.
Kérdező: NAGYON TANÁCSTALAN VAGYOK

1. Bele akarnak keverni valamilyen ügybe. Mit tegyek?
2. Miért érnek támadások?
3. Sokan rám ragadnak. Hogyan védhető ki ez?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Mindig mindenkit bele akarnak keverni valamibe. A földi életben ez 
megváltozhatatlan szabály!

Mindenkit csak abba az ügybe lehet belekeverni, amelyik ügyet az ille-
tő erre jónak lát. Ezért, és csak ezért vagytok felelős személyek! Mindenki 
csak azért felel, amiről tehet! Ha elfogadod, hogy Isten nem lehet rosszabb, 
mint egy átlag emberi bíróság, akkor ez számodra nem lehet vitás!

2. A Mennyországban és a pokolban senkit nem érnek támadások. A 
Mennyországban azért, mert ott mindenki mindenkit szeret, a pokolban azért, 
mert ott mindenki lemondott az erkölcsi küzdelemről, tehát a rosszért küzdő 
oldalára állt.

A Föld egy olyan terület,  ahol  mindig  mindenki  képes  vállalni  azt, 
hogy a meglátott jóról – lélekben - ne mondjon le. Ennek velejárója az, hogy 
e téren állapotszerűen ki van téve támadásnak azok részéről,  akik a lelke 
nyugalmát el akarják rabolni.

3. Van benned egy helytelen „nyitottság”, és ez félreértésre ad okot má-
sokban. Aki teljesen elköteleződik egy irányban, az hamarosan meg fogja ta-
pasztalni, hogy követni nem sokan fogjak. Legfeljebb támadni!

Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3627.
Kérdező: MEDDIG KELL MÉG A FÖLDÖN ÉLNEM?

1. Mennyi évet vállaltam a Földön?
2. Újjászülettem-e már?
3. Fiú vagy leány szellem vagyok a másvilágon?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A szellemvilágban nem években, hanem feladatokban gondolkod-

nak. Mindenki lehetőséget kap a felvállalt feladatának teljesítésére. Amikor e 
lehetőségek már véget értek, akkor már nincs értelme tovább élnetek a Föl-
dön. Ezért nagyon fontos, hogy feladataitokat mindennap elvégezzétek, mert 
a lehetőségeitek azok a talentumok, amelyekről számot kell adnotok.

2. Az eddig megjelent HANG-könyvek bőven írnak arról, hogy ki és 
hogyan születik újjá.

3. A szellemvilágban nincs leány vagy fiú szellem (Máté 22;30)!
            Megáldalak  SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3628.
Kérdező: SZERETETEMET HOGYAN TUDOM KIMUTATNI?
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1. Hogyan tudom kimutatni azt, hogy szeretem az égieket?
2. Láthatom-e az égieket a mennyben?
3. Egy könyvről kérem a HANG véleményét.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Csak a földi emberek iránti szereteted által tudod kimutatni azt, hogy 

szereted az égieket. Nekik csak elmondani tudod!
Van ugyan egy olyan mód, amellyel „tevőlegesen” is igazolhatod, hogy 

szereteted őket. Ez pedig az, ha irántuk, tehát az égiek iránt való szeretetből, 
a földi emberek javát szolgáló józan önmegtagadást vállalsz.

2. A színről színre látás nem anyagi természetű. Ti, akik térben és idő-
ben tudtok csak „elképzelni” valamit a Földön, abban a másik dimenzióban 
használt „érzékelést” teljesen képtelenek vagyok felfogni! Nincs hozzá me-
netkész állapotban lévő „készüléketek”! Ezért meg kell elégednetek hasonla-
tokkal.

3. Sem könyvről, sem személyről nem mondok senkinek véleményt. 
Csak konkrét kijelentésekről, reális eseményekről mondom el a véleménye-
met! Ezért maradéktalanul, feltétel nélkül, bízhat Bennem mindenki!

           Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

3629.
Kérdező: MIKOR ÉS MIÉRT SZÜLETTEM?

1. Mikor születtem?
2. Milyen céllal születtem a Földre?
3. Jó úton járok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amikor valaki megszületik, azt pontosan regisztrálják ott, ahol szü-

letett. Ha valakinek még a szülei sem tudják, holott általában a születésnapot 
tudni szokták még a tizedik gyerek után is, sőt, még a többi után is, akkor ott 
kell megkérdezned, ahol a világra jöttél.

2. Mindenki azért születik a Földre, hogy szeretni tanítson és adósságot 
törlesszen. 

A szeretni tanítás feltétlen feltétele az olyan szeretés, amelyre Én, Jé-
zus, azt mondtam, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek tite-
ket. 

Az adósságtörlesztésnek pedig az útja, módja az a szabadságharc, ame-
lyet vállalnod kell megkötözöttségeid leoldása érdekében.
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Ha tudod, hogy szabadságban az él, aki minden külső és belső kény-
szer ellenére képes tenni a meglátott jót, akkor már tudod is, hogy ami ebben 
akadályoz, az ellen kell küzdened.

3. A reggeli és az esti imád arra való, hogy felmérve magadat és En-
gem, Jézust, el tudd végezni életedben a megfelelő pályamódosításokat.

Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3630.
Kérdező: NEHEZEN ÉRTENEK MEG.

Uram! Kezdek olyan leveleket kapni, amelyből bizonyos sértődést ér-
zek  ki  amiatt,  hogy Te most  már  csak  röviden  válaszolsz,  s  azt  kéred  a 
HANG olvasóitól, hogy olvassák e könyveket. Mintha fontosabb lenne Szá-
modra az, hogy ezt tegyék, mint az, hogy kérdéseikre válaszolj. 
HANG: "Kedves Barátom!

Ez már a 35-dik HANG-könyv. Itt az ideje annak, hogy a továbbiakban 
ne csupán tejjel és süteménnyel tápláljalak benneteket, hanem keményebb, 
súlyosabb energiát hordozó gondolatokkal is.

Azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre kértelek benneteket kétezer év-
vel ezelőtt, nem vagytok képesek megvalósítani sem akkor, ha halottakat tá-
masztok, sem akkor, ha betegségeiteket gyógyítom, sem akkor, ha pillanatnyi 
problémáitok megoldására mutatok rá.

A  gondolkodás-átalakítás  egy  olyan  egészséges  agyfürdő  vállalása, 
amelyben szívem szeretete mellett tanításom egésze szükséges ahhoz, hogy 
rövid földi életetekben is már élni tudjak bennetek."

Uram! Szinte mindenki azt tartja természetesnek, hogy segítséget kap-
jon Tőled!

"Ez igaz. A probléma az, hogy nem azt a segítséget kívánjátok Tőlem, 
amelyet felétek nyújtok már kétezer éve. Ti olyan segítséget várnátok el Tő-
lem, amely segítene benneteket bizonyos bódulat elérésére, konzerválására. 
Ti, akik nem az örök életre rendezkedtek be, hanem arra, hogy  a mulandósá-
got állapotszerűen az örök értékek elfedésére, kikerülésére használjátok fel, 
az Én segítségemmel szeretnétek elérni azt,  hogy kikerüljétek azt  az Isten 
szerinti életátadást, amely csak a gondolkodás-átalakítás útján érhető el. Te-
hát igyekeztek eltakarni szemeitek elől a lényeget, vagyis azt, hogy a halálo-
tok órájára készítselek fel benneteket. 

Általában  olyan  gondjaitok  megszüntetéséhez  kéritek  segítségemet, 
amely gondok megszűntetését Én kérem tőletek. Igen. Abban tudok segíteni, 
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hogy segítsetek magatokon! Tehát annak az életátadás vállalásának kikerülé-
sét, amelynek pontosan az a következménye, hogy nem boldogok, hanem bó-
dultak lesztek, nem tudom és nem is akarom elősegíteni. De mindenkor fel-
kínálom a segítségemet arra, hogy felelősséggel vállaljátok egyéni döntései-
tek következményeit. Ez pedig nem megy másképpen, csak úgy, ha felisme-
ritek megkötözöttségeiteket, és lehetővé teszitek Számomra azt, hogy segít-
selek benneteket abban a szabadságharcban, amelyben sebeket kaptok ugyan, 
de e sebeket tudom gyógyítani, és erőmmel, ha igénybe veszitek, feltétlenül 
győzelemre juttatlak benneteket. De e nélkül a szabadságharc vállalása nél-
kül a csupán egy-egy problémából való kijutás nem más, mint tüneti kezelés. 
Én, Jézus, pedig a gyökeres megoldást tartom méltónak Hozzám, hozzátok 
egyaránt.

Egy másik oldalról ez így hangzik: Boldog az, aki megteszi azt, amit 
meg kell tennie. Boldog az,  aki tudja, hogy soha nem kell megtennie azt, 
amire nem képes. Én, Jézus, pontosan a gondolkodásotok átalakításától re-
mélhetem csak azt, hogy boldoggá tudjalak tenni benneteket, mert segítsége-
met  nem  vágyaitok  megvalósításához,  hanem  feladataitok  elvégzéséhez 
adom!

Ismét egy másik oldalról: Én, Jézus, kérem, hogy segítsetek Nekem ab-
ban, ami a ti boldogságotok megvalósításához feltétlenül szükséges! Segítse-
tek abban, hogy segíteni tudjalak benneteket a gondolkodásotok átalakításá-
ban!

Ha ti nem adtok időt magatoknak arra, hogy egyre teljesebben megis-
merjétek azt a gondolkodásformát, módot, amelyre meg szeretnélek tanítani 
benneteket, s amiért már e 35-dik HANG-könyvet diktálom, akkor nem le-
hettek boldogok sem ezen, sem a másvilágon. Nem, mert Én, Jézus, vagyok 
az AJTÓ! Senki sem juthat az Atyához, csak Általam!

Nekem valóban szívem vágya az, hogy boldogságotok már itt a Földön 
elkezdődjék. Amikor ehhez segítségeteket kérem, akkor időt és energiát ké-
rek tőletek. Időt, mert az időben élők számára Isten is időigényes, és energiát, 
mert Én, Jézus, nem tudok helyettetek gondolkodni. Erőt kell vennetek ma-
gatokon ahhoz, hogy ne csupán képekben meditáljatok, bár az is nagyon fon-
tos, de értelmetek használatával gondoljátok végig, rágjátok szét problémái-
tokat,  hogy világosan meg tudjam mutatni  nektek azokat  a feladataitokat, 
amelyet el tudtok és el is kell végeznetek ahhoz, hogy szívetekben megszü-
lessék az Én békém! 
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Nem vagytok  bábuk!  Boldogok  csak  akkor  lehettek,  ha  vállaljátok, 
hogy partnereim legyetek! Partnereim pedig csak azáltal tudtok lenni, ha vál-
laljátok, hogy úgy gondolkodjatok, ahogy Én, Jézus, elmondtam és bemutat-
tam nektek!

Azok, akik csupán a pillanatnyi problémájukra kérik Tőlem - és kere-
sik Nálam - a megoldást, a könnyebbik végét akarják vállalni annak a boldo-
gító életnek, amelynek elérése csak kemény szellemi munka árán, a gondol-
kodás-átalakítás árán érhető el! 

Mindez nincs ellentétben azzal, hogy boldogságotok érdekében a na-
gyobb hangsúlyt arra kell tennetek, amit Én, Jézus, tettem értetek, és nem 
arra, amit ti tesztek Értem (Lukács 18;11)!"

Uram! Köszönöm gondolataidat! Köszönöm, hogy Te mindig rendel-
kezésünkre állsz abban, ami számunkra a legfontosabb. Vagyis abban, hogy 
a  Te  bennünk élő  jelenlétedre  figyelve  megtanuljuk  Tőled,  boldogságunk 
Forrásától - végig a mulandó élet folyamában -, hogy Általad, Veled, Benned 
és - természetesen, mint a folyam a forrásból - Belőled éljünk!

                       Hála és dicsőség Neked mindenért!
*******************************************************

3631.
Kérdező: FÁJ A MÚLT

1. Mi van az elhunyt kisfiammal?
2. Mi a célja velem az Istennek?
3. Fáj, hogy későn fordultam Istenhez.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha a Földön elhinnétek, hogy milyen csodás világ vár rátok a földi 

élet  után,  akkor  nemcsak nem félnétek,  de kifejezetten  vágyódnátok arra, 
hogy mielőbb megtapasztaljátok ezt. Bizony égi honvágynak kellene élni szí-
vetekben!

„Így érvényes az Írás szava: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi 
szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. (1Kor 2;9)”

Az önismeret, amire mindenki eljut a halála után, előbb-utóbb minden-
kiben azt  a döntést eredményezi,  amely a hazataláltság örömét hozza meg 
számára.

Ne bánkódj hát gyermeked halála miatt, hanem adj hálát megtalált hite-
dért, és készülj naponta a Velem, a te Jézusoddal való találkozásra.

2. Boldogságra teremtettelek! Legfőbb kívánságom veled kapcsolatban 
az, hogy ezt elérd. Ha Velem és Értem indulsz el naponta életed útján, ha há-
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lás szívvel tudsz köszönetet mondani az esti imáidban, akkor hamarosan be-
látod, hogy nem a rendkívüliség, hanem a reményteli úton járás számodra a 
legfontosabb.

3. Jobb későn, mint soha. Még a Mellettem keresztre feszített egyik la-
tor is  jókor fordult Felém! Inkább örülj Nekem, mint bánkódj amiatt, amin 
változtatni egyikünk sem tud, és nem is kell.

                    Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3632.
Kérdező: NEM TUDOK MEGBOCSÁTANI

1. Hogyan tudnék férjemnek megbocsátani?
2. Mi legyen a házasságunkkal?
3. Hogyan tudnék segíteni a Föld megmentésében?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Három dolgot világosan tudomásul kell venned. Az egyik az, hogy 

magadnak ártasz, ha gyűlöletet ápolsz magadban, és nem annak, akit gyű-
lölsz. Te vagy ezáltal természetellenes, embertelen ember. 

A másik az, hogy senkiről nem tudod, mit hozott magával, milyen ha-
tások érték eddigi életeiben, és hogyan működött együtt Isten kegyelmével. 
Ezért  nincs  semmi  alapot,  jogod  arra,  hogy bárkiről  elmarasztaló  ítéletet 
mondj. 

A harmadik pedig az, hogy te is adósságtörlesztésre jöttél a Földre. Ne-
ked is volt már előzőleg olyan életed, amelyben nagyon megkeserítetted más-
nak az életét.

2. A Szentlélek a kapcsolat Lelke. Az ősellenséget úgy hívják: Diabo-
losz. Ez magyarul szétdobálót jelent.

Nagyon  helytelen  minden  olyan  lépésed,  amely által  kívülről,  tehát 
mástól, és nem Tőlem várod a segítséget. Tudnod kell, hogy Én, Jézus, vagy 
csökkentem azok szenvedését, akik Hozzám fordulnak, vagy növelem erejü-
ket, hogy a mulandó földi életet, mint eszközt használják fel örök boldogsá-
guk érdekében.

Te, sajnos, a boldogság helyett a bódultságot választottad. A szembe-
sülés helyett a menekülést.

Nagy kegyelmet kaptál akkor, amikor kórházba kerültél, és találkozhat-
tál  azzal,  aki  megpróbálta  felszítani  benned a hitet.  Szeretettel  kérlek:  ne 
játszd ezt el!
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3. Csak azzal tudod segíteni a Föld jobbra fordulását, ha te magad tel-
jes szívvel Hozzám fordulsz! Hagyj föl a pótcselekvésekkel!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

3633.
Kérdező: URAM! MEGSZÓLÍTÁSAIDDAL VAN BAJ!?

Uram! Az emberek olyan furcsák! Vannak, akik azért nem akarják el-
fogadni az általam Neked tulajdonított szavaidat, mert nem tudják elfogadni 
megszólításaidat.  A „drága gyermekem”,  a  „kedves  barátom” megszólítás 
helyett, ők úgy gondolják, hogy jobban illene Hozzád a „testvérem” megszó-
lítás. Te mit szólsz ehhez?
HANG: "Kedves Barátom!

Először  is  azt  kell  mondanom,  hogy akik  a  megszólításon  akadnak 
fenn, azok, hidd el, azon is fennakadtak volna, ha „testvérem” megszólítást 
használnék, amikor válaszolok a kérdezőnek. Igen, mert nem akarják elfo-
gadni, hogy a lelkiismeret hangján kívül, kivéve a kísértő hangját, akár Én, 
Jézus, akár valamelyik angyal, szólni tudna hozzátok. Te már akkor, amikor 
papnak hívtalak,  szinte  kényszerítve voltál  arra, hogy megkülönböztesd az 
Én hangomat magadban az addig megszokott lelkiismereted hangjától. 

Az nem baj, ha mások nem ismerik el az Általam neked adott sugalla-
taimat. Erre szoktátok mondani, hogy a magán-kinyilatkoztatást csak annak 
kell elfogadnia, aki kapja.

Az mindenképpen fáj szívemnek, ha képtelennek tartanak Engem arra, 
hogy lelkiismeretetek hangjától függetlenül is szólhatok hozzátok. Azért bánt 
ez Engem, mert ezáltal akadályozva vagyok abban, hogy jobban át tudjam 
életni veletek az Én élő jelenlétemet. 

Bizony,  olyan  kettős  „lelkiismeretet”  tudok  előidézni,  amelyben  az 
egyik lelkiismeret hangja a régi, megszokott, beidegzett utat tartja jónak, míg 
a másik, amely kifejezetten az Én, a te Jézusod hangja, ennek szinte kénysze-
rítő erővel ellene mond. Így még az eddig ismert, megszokott lelkiismeretük 
hangjával ellentétben is tudok szólni, ha jó szándékuk Előttem egyértelmű, 
és a Tőlem kapott szerepükhöz ez szükséges. Nem új ismereteket adok ilyen-
kor, hanem a már megszerzett ismereteik alapján történt helytelen döntéseik 
irányát olyan meglátással, olyan benső hanggal tudom korrigálni, amelyet ők 
az eddig megszokott, beidegzett lelkiismeretükre hallgatva soha nem tudtak 
volna felismerni. A lelkiismeretetek hangja a boldogságotokat célozza meg. 
Ezért  e hang nem hordozhat  kényszerítő  erőt!  Senkit  nem lehet  boldoggá 
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kényszeríteni! Amikor ettől függetlenül szólok, akkor a Tőlem kapott szere-
pen van a hangsúly, amelyet elrontani lehet ugyan, de nem vállalni aligha. 
Ilyenkor szoktak „pálfordulások” történni! 

Evangéliumaim  alapján  tudjátok,  hogy  egyszer  hívtalak  benneteket 
„testvéreimnek”. Feltámadásom után, amikor e megszólítással küldtem tanít-
ványaimhoz az asszonyokat (Máté 28;10). Máskor vagy asszonynak, vagy le-
ányomnak, vagy ifjúnak, vagy barátomnak, vagy éppen saját nevén neveztem 
meg azt, akit megszólítottam. Volt ugyan olyan is, amikor nevet adtam vala-
kinek, volt még olyan is, hogy rókának neveztem valakit.  Ilyenkor mindig 
valami lényeges jellemvonására mutattam rá az illetőnek.

Másodszor azt kell mondanom, hogy azok, akiket megszólítok, öröm-
mel szokták venni azt, ahogy megszólítom őket. Meglepődnétek, ha tudná-
tok,  hogy hány boldogító  könnycsepp  jelent  meg  gyermekeim szemében, 
amikor e megszólítást olvasták: "Drága Gyermekem!', „Kedves Barátom!”

Neked most azt mondom, hogy nem óhajtok változtatni megszólításai-
mon azért, hogy az az egy-két testvéred, akik valóban Nekem is testvéreim, 
hitelesebbnek gondolják üzeneteimet.

                 Megáldalak téged is, és minden testvéremet
                       SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3634.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSEMRŐL

1. Fölsírtam, örömkönnyeket sírtam. Ez újjászületést jelent?
2. Mint jelent az, hogy Istent szerető valaki?
3. Mi az életfeladatom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az újjászületésnek, mint mindennek, ami Isten és ember közös mun-

kája, két összetevője van. Az ember részéről tudatosan vállalnia kell Engem 
annak, aki újjá akar születni. Ez egy komoly benső döntés kell hogy legyen 
akkor is, ha semmiféle különleges érzelmi hatással nem jár együtt. Az Isten 
részéről pedig egy érzelmeket is átjáró, boldogító élmény, tehát mintegy visz-
szaigazolása Isten részéről annak, hogy te újjászülettél. Veled ez történt!

2. Aki reggeli imájában kijelenti: „Uram! Veled indulok! Uram Érted 
teszem ma azt, amit tenni fogok!”, az Istent szerető.

3. Életfeladatod az, hogy mindennap megőrizd szíved békéjét. A napi 
életfeladat részleteit reggeli imáidban kell megbeszélned Velem, és az esti 
imáidban kell kontrolláltatnod Velem a reggel megbeszélteket. 
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Tömören  így  lehet  megfogalmazni  minden  földi  halandó  feladatát: 
Mindent talentumnak, tehát lehetőségnek felfogni a szeretni és szeretni taní-
tás megvalósítása érdekében!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3635.
Kérdező: VALÓBAN AZ UTOLSÓ IDŐKET ÉLJÜK A FÖLDÖN?

Uram! Annyira benne van a levegőben az, hogy az utolsó időket éljük. 
Szólj erről valamit.
HANG: "Kedves Barátom !

Azt mindenképpen tudnod kell, hogy Én, Jézus, soha nem kerülhetek 
ellentétbe Önmagammal. Tehát azt, amit kétezer évvel ezelőtt mondtam, ma 
sem cáfolhatom meg. Ez azt jelenti, hogy Velem, Jézussal, valóban betelt az 
idő, elkezdődött a világvége. De ugyanakkor dátumot nem mondhattam sem 
akkor, sem most. Miért? Elmondom:

Az idő valóban betelt Velem. Isten a Maga részéről mindent megtett 
azért, hogy azok a szellemi lények, akik boldogságra vannak teremtve, ennek 
forrását megtalálják önmagukban Általa! Aki ezt elfogadja, az megérti azt, 
hogy számára az, amit ti halálnak neveztek, valójában nincs is, illetve csak 
annyiban van, hogy az nyereség! A világvég emlegetése tehát immár kétezer 
éve állandóan időszerű. Ez nem tréfás szójáték, hanem szent valóság! Azt 
idő betelt!

A megsérült  emberi  természet  számára nem orvosság, hanem méreg 
volna az, ha pontos időpontot mondanék nektek. Most rámutatok arra, hogy 
ez miért van így.

Már az őskeresztényeknek is fel kellett hívnom a figyelmét arra, hogy 
aki nem dolgozik, ne is egyék. Igen, mert úgy gondolták, hogy kár törni ma-
gukat, ha már napjaik úgyis meg vannak számlálva.

De az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Jeruzsálem pusztulása előtt 
a keresztények még időben elhagyták a várost, mert bizonyos jelekből felis-
merték, mi vár azokra, akik a városban maradnak.

Még a fatimai gyerekek között is volt olyan, aki elhanyagolta az iskolá-
ba járást, s inkább a templomban imádkozva megvárta a tanítás végét, s úgy 
ment haza, mint aki az iskolából jött, miután megtudták, hogy melyikük fog 
hamarosan meghalni. Egyszerűen értelmetlennek tartotta, hogy olyasmit te-
gyen, aminek hasznát úgysem veheti már itt a Földön. Az nem jutott eszébe, 
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hogy bármilyen hamar lesz is vége földi életének, addig is példát kellene ad-
nia társainak mind az iskolába járásról, mind az ottani viselkedésről.

Az utolsó idők emlegetése tehát jó, de nem arra, hogy ijesztgessenek 
vele benneteket, sem arra, hogy napi teendőitek becsületes elvégzését akadá-
lyozza.

Meg kell még említenem, hogy napjaitokban van egy olyan felekezet, 
amely éppen a világvég emlegetésére koncentrálva annyira istentelen és em-
bertelen módon kötözi meg, használja fel a hiszékeny emberek és a különbö-
ző felekezetek gyarlóságát, hogy arra nincs is példa az emberiség eddigi tör-
ténetében.

A mai nap tele van rádió, sajtó azzal a tragikus eseménnyel, amely egy 
autóbusz szakadékba zuhanása következtében történt. Sok halott, sok súlyos 
sebesült! Mit gondolsz? Ha valaki előre megmondta volna nekik, hogy mi 
fog történni,  mi  lett  volna a következménye? Gondolod, hogy növekedtek 
volna ennek az ismeretnek birtokában a szeretetben? Mondom neked, nem!

A megmeneküléseteket ne attól várjátok, hogy mit tudhattok meg a jö-
vőről. Még attól sem, ha tragédia ér benneteket. A bajokban gyakran hallható 
„jajistenemezés” a bajok elmúltával úgy elmúlik, mint a gyökértelen növény, 
miután elkezd rá sütni a Nap.

Igaz, hogy felhívtam figyelmeteket arra, szeretnélek felkészíteni benne-
teket még ebben az évezredben egy tisztultabb világ befogadására, és igaz az 
is, hogy ennek eléréséhez komoly rostán kell átvergődnötök, amely rostát ke-
gyetlen kegyelemnek is szoktátok nevezni, de mindaddig, amíg nem fogadjá-
tok be az égi békét szívetekbe, maga az Isten sem képes boldogítóan gondvi-
selő Isten lenni számotokra!

Azok, akik arról beszélnek, hogy hamarosan tragikus események fog-
ják megrázni a világot, ha nem jön be jóslatuk, akkor ezért nem hálát szoktak 
adni, hanem még bosszankodnak is emiatt. Nem annak örülnek tehát, hogy 
nem történt tragédia, hanem amiatt bánkódnak, hogy nem jött be a jóslatuk. 
Mindezek után sem szoktak bűnbánatot tartani, sem azt, hogy bevallanák, át-
rázta őket az ősellenség, hanem a legképtelenebb magyarázatokkal - pl. lelki-
leg megtörtént, csak fizikálisan nem - próbálják magyarázni bizonyítványu-
kat, s ezzel egyértelműen elárulják, hogy őket nem a szeretet vezérli, hanem 
valami rejtett, eddig elnyomott, ezért általuk is helytelennek gondolt vágy.

Az utolsó időket élitek, s váratlanul fog eljönni a rostálás pillanata. Le-
gyetek  készek,  mert  amikor  nem  is  gondoljátok,  akkor  fog  megtörténni 
mindez. Az a katasztrófa minden fényt el fog oltani. Kivéve annak a szeretet-
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nek a fényét, amelyről ezt mondottam: „Tüzet jöttem hozni a földre, s mi 
mást akarnék, minthogy fellobbanjon (Lukács 12;49)”! Legyetek ébren! Sza-
vaim ne a félelmet, hanem a buzgóságot erősítsék bennetek! A szeretet kiolt-
ja a félelmet, és mozgásba hozza bennetek az Én, a ti Jézusotoknak boldogító 
irgalmasságát!

Megáldalak benneteket a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3636.
Kérdező: FELŐRÖL A MUNKAHELYEM

Munkahelyi problémám van.
HANG: "Kedves Barátom!

Semmiképpen sem kell  vállalnod azt,  hogy munkahelyeden felőrlődj 
idegileg. De nagyon fontos jobban szemügyre venni azt, hogy mi is az, ami 
felőrölhet téged. Három szempontra hívom fel a figyelmedet.

1. Bármilyen valakinek a főnöke, bűnrészességet nem szabad vállalnia 
egy beosztottnak sem. Ez azt jelenti, hogy megtenned csak azt szabad, amit 
nem tartasz rossznak.

2. A munkahelyen senkit sem fizetnek azért, hogy megjavítsa a főnö-
két, hanem azért, hogy elvégezze a munkáját. 

Elhagyni tehát egy munkahelyet azért, mert a főnök nem olyan, ami-
lyennek szeretnéd őt látni, nem elégséges ok arra, hogy más munkahelyet ke-
ress.

Ha te komolyan veszed és helyesen szereted önmagadat, ha törekszel 
szíved békéjét megőrizni, akkor, ha ez főnöködnek nem tetszik, úgyis ő lesz 
a kezdeményező, hogy elhagyd őt. Ez akkor számodra lehet egy nagy meg-
könnyebbülés. De ha te vagy a kezdeményező azért, mert az ő természete sok 
kivetni valót hagy maga után, de munkád elvégzését nem akadályozza, akkor 
nyugodt lelkiismerettel nem fordíthatsz hátat neki.

3. Van egy kivétel! Ha Isten más munkahelyet tartogat számodra, mert 
saját lelki fejlődésed érdeke ezt kívánja, akkor  egyrészt egyre nehezebben 
elviselhetővé válik a jelenlegi, másrészt pedig - és ezt meg kell látnod - fel 
fogja kínálni magát egy másik, általad is jobbnak remélt munkahely.

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

3637.
Kérdező:  ERŐS ÉRZELMI HULLÁMZÁSAIM VANNAK

1. Miért vagyok gyakran annyira mélyponton?
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2. Szeretnék igazi nevelőszülővé válni.
3. Boldog vagyok Veled, Uram!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nálad nemcsak arról van szó, hogy az érzések nem konzerválhatók, 

hanem arról is, hogy lelki fejlődésed érdekében le kell oldanod magadról az 
önzésnek azokat a formáit is, amelyeket a jó érzések gyakran tudnak táplálni. 
Megpróbálják gátolni benned annak a szeretetnek a kibontakozását, amely a 
Földön inkább áldozat, mint élvezet. Meg akarnak fosztani attól a lehetőség-
től, hogy kimutasd, tanúsítsd Irántam való hűségedet.

Ne nyugtalankodj hát az érzelmi mélypontok miatt, hanem inkább adj 
értük hálát!

2.  Igazi nevelőszülő vagy abban a pillanatban,  amikor  Értem teszed 
azt, amit teszel. Sem boldoggá, sem boldogtalanná nem lehet nevelni senkit. 
Akkor vagy jó nevelőszülő, ha számodra mindenkor legfontosabbnak azt a 
benső békédet tartod, amely béke az Én, a te Jézusod jelenléte benned!

3. Ez mindig legyen így! Légy mindig boldog Bennem! Ez Rajtam, Jé-
zuson, soha nem fog múlni! Kimondhatatlanul szeretlek!
                 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3638.
Kérdező: EGY KÖZÖSSÉG ÁLLAPOTÁRÓL

Uram! Mi az oka annak, hogy egy több évtizede működő közösségben, 
ha nem is visszafejlődés, de bizonyos stagnálás állt  be. Ugyanakkor pedig 
nálam annyira felerősödött a munka, hogy alig bírom.

Amikor az említett közösségben azt mondtam, hogy az aratni való sok, 
de a munkás kevés, akkor a szerintem Neked legjobban odaadott testvérem 
azt mondta, hogy az aratni való kevés. Mi itt az igazság?
HANG: "Kedves Barátom!

Több kérdést sűrítettél össze. Van-e visszafejlődés az említett közös-
ségben? Van-e stagnálás? Miért sokasodik nálad a munka? Sok-e az aratni 
való? Kevés-e a munkás?

E kérdéseket külön-külön kell szemügyre venni ahhoz, hogy az Én, a te 
Jézusod látása felismerhetővé váljék számodra.

a) Az említett közösségben nincs visszafejlődés. Nincs, mert az Álta-
lam elmondott  és  bemutatott  emberi  életcélt  a  Földön,  legalábbis  elvben, 
nem tagadta meg ez a társaság. Ez az életcél, gitárhasonlattal élve, így fogal-
mazható meg: a rezonáló doboz a másikra figyelés. A húrok: tudatosan soha, 
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senkinek nem ártani, tudatosan mindig mindenkinek megbocsátani és a rá-
szorulókon segíteni. Mindaddig, amíg  egy közösség ezt tartja a földi életben 
megvalósítandó életcélnak, elvi visszafejlődésről nem lehet szó.

Sajnos, sokan vannak az ilyen közösségekben is olyanok, akiknél lehet 
visszafejlődésről beszélni! Igen, mert gyakorlatilag sok eretnek van közöttük.

Eretnek az, aki egy igazságot annyira túlhangsúlyoz, hogy közben egy 
vagy több igazságot mellőz, sőt tagad.

Sajnos, könnyen meg tudnád számolni azokat, akikben úgy tudok élni, 
hogy állapotszerűen forrása lehessek bennük a hazataláltságuk örömének. 

Az említett közösségben sokan vannak, akik örömének általában nem 
Én vagyok a forrása, hanem az, amit másoknak adnak, amit emberhalászás 
címén elkönyvelhetnek maguknak, amit Értem tettek. Természetesen ezek-
ben is van némi szívbékét teremtő erő.

De majd ha az lesz az öröm és benső békéjük forrása bennük, amit Én 
tettem értük, amit Én adtam nekik, amit Tőlem kapnak naponta, akkor és 
csak akkor lesznek képesek olyan önismeretre, olyan alázatra jutni, hogy éle-
tükben az Én jelenlétem úgy fel tudjon ragyogni bennük, mint tavaszi hajna-
lon a felkelő, éltető Nap az égen.

Azok, akik ezt vállalják, megállnak a visszafejlődés útján, s elindulnak 
a gyümölcstermés felé.

Velem beszélgetni és Általam nem gazdagodni szeretetben, örömben 
és békében, olyan, mintha valaki felmondana egy leckét anélkül, hogy annak 
tartalmát életére alkalmazná! Az imában történő megújulás nélkül semmiféle 
tökéletes ismeret, tudás nem hordozhatja Lelkem vonzerejét! Pál ebből sej-
tett meg valamit a Szeretet-himnuszában. A pokol legsilányabb lakója is töb-
bet tud Rólam, mint ti együttvéve! Rólam tudni és Engem tudni ég és föld! 
Az „Engem”-ben a szívemnek központi szerepe van! Amíg ezt nem értitek 
meg szívetekkel, addig a legjobb esetben is legfeljebb  csak stagnálni tudtok 
lelkileg!

b)  Mindenki  stagnál,  aki  csupán ismeretekben óhajt  gazdagodni,  de 
nem tesz hangsúlyt  arra,  hogy esténként  feltegye magának e kérdést:  „Ki 
örült ma nekem?”

Minden  kimerült  örömforrás  stagnált  állapotban  van!  Aki  nem  tud 
szívből örülni szerelme szerelmének, az nem is tud igazán szeretni! Én, Jé-
zus, nemcsak megkeresztelkedésemkor hallottam Atyám hangját: „Ez az Én 
szerelmetes fiam!” Ez hangzott Bennem állapotszerűen. Ennek következté-
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ben váltak  vonzóvá szavaim. Ez igaz akkor is, ha a végén halált kiáltottak 
Rám, s egy rövid ideig úgy tűnt, hogy Számomra kívül-belül beborult az ég. 

Hidd el, mérhetetlenül többen sirattak, mint akik hálát kiáltottak Rám! 
E Bennem, Nekem szóló kijelentés teszi ma is lehetővé, hogy vonzó legyen 
tanításom azok előtt, akik szívükben szeretetre vágynak. Mert Én nem bíró-
nak és nem is hajcsárnak maradtam közöttetek, hanem a lábmosó irgalom 
megvalósításához szükséges ERŐNEK!

c) Bizony, nem a tökéleteseket, egyáltalán nem a legkiválóbbakat vá-
lasztottam közületek arra a szerepre, amelyet te kaptál. Te, miután már felis-
merhetted, hogy Én, Jézus, ki vagyok, lelked legmélyén beláttad, hogy meny-
nyire nemcsak semmi vagy, hanem egészen 1976. okt. 4-ig csak akadálya 
voltál az Istentől Földre áradó kegyelemnek. 

Abba az élménybe, lelki fájdalomba, amelyet akkor átéltél, bizony bele 
is lehetett volna halni. De Én, Jézus, már előre felkészítettelek, hogy élj át 
valamit abból az égi örömből is, amely azóta is benső békéd, hazataláltságod 
örömének állapotszerű forrása. Tehát az, hogy be van írva neved a menny-
ben! Szerelmem valamiképpen visszhangra talált benned, s ez teszi szavaidat 
vonzóvá azok előtt, akik sok-sok szenvedés, meg nem értés után szeretetre 
vágynak. 

Sokan még ma sem akarják elhinni, hogy Én, Jézus, érzékelhetően bol-
dogító módon élek bennük, és olyan megtapasztalásban szeretnék mindenkit 
részesíteni,  mint  amilyen  megtapasztalást  Lukács  24;49-ben ígértem,  és  a 
Szentlélek kiáradásakor számukra be is teljesítettem.

Nem adhatok örömhíremnek hatékony erőt olyan lelkekben, akik nem 
tudnak módfelett örülni a bennük élő jelenlétemnek. Mindaddig, amíg ez a 
számotokra legfontosabb jelenlétem nem foglalhatja el a legfőbb helyet szí-
vetekben, nem sugározza át  egész magatartásotokat,  nem hozhattok mara-
dandó gyümölcsöt!

d) Annyi az aratni való, ahány boldogtalan ember él a világon! Ez pe-
dig, bárhogy is számolod, nem kevés! Aki úgy gondolja, hogy kevesen van-
nak azok, akik reá hallgatnak, az csak azokat gondolja aratni valóknak, akik 
őt követik. Az ilyen lélek próbálja felmérni, hogy mennyi életében az a benső 
szabadság, amely Lelkemnek a működési helye benne (2Kor 3;17). Nem ar-
ról van szó, hogy a gyarló emberi természet ne hajolna gyakran és szívesen a 
bódultságok felé, de igenis szó van arról, hogy Én, Jézus, bőséges gyümölcs-
termésre érlelek mindenkit, éspedig maradandó gyümölcsre, aki örülni tud az 
Én benne élő jelenlétemnek (János 15;16). Ez az öröm nem valami éretlen 
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kacarászás, hanem olyan állapotszerű derű, amely békét áraszt akkor is, ami-
kor békétlenség veszi őt körül.

e) Hát persze hogy kevés a munkás! Mivel nem vagytok bábuk, mivel 
csak azzal tudok együtt működni, aki partnerséget vállal Velem, mivel nem 
elég, ha Én választalak benneteket, mivel szükséges, hogy naponta ti is Ér-
tem és Velem éljetek, hát bizony, erre a partnerségre nincs valami nagy tüle-
kedés! Bizony, nem elég, hogy valaki hivatalosnak tudja magát. A hivatalo-
sak közül csak azok a  választottak, akik Engem, Jézust, ÚT-ként  választot-
tak  !   Ezek bizony kevesen vannak!

Amikor  arra  szólítlak  fel  benneteket,  hogy kérjétek  az  aratás  Urát, 
küldjön munkásokat, akkor arra hívom fel figyelmeteket, hogy imáitok - a jó 
szándékú emberek érdekében - nem üres időtöltés,  hanem feltétele annak, 
hogy hatékonyabbá tudjam tenni enyéimben azt az égi békét, azt a tiszta lán-
got, amely irányt tud mutatni abban az erkölcsi sötétségben, amelyben oly 
sokan vergődnek. Nem csupán sorsszerűen, hanem gyümölcstermően is ösz-
sze van kötve életem veletek.

Tömören összegezem az eddig elmondottakat:
Imáitok minőségén múlik minden!

Megáldalak benneteket a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

3639.
Kérdező: GONDBAN VAGYOK

1. Anyagi problémáim összesűrűsödtek.
2. Reggeli imáim ellenére bizonytalan vagyok napközben.
3. Nem jól érzem magam a munkahelyemen.

HANG: "Kedves Barátom!
Kicsit változtattam kérdéseiden.
1. Mivel a Föld nem a mennyek országa, ezért a gondviselő Isten gond-

viselő szeretetét csak az örökkévalóság szemüvegén át lehet felismerni. Ez 
nemcsak azt jelenti, hogy „mi ez az örökkévalósághoz képest”, hanem azt is, 
hogy ti, akik rövid időre adósságtörlesztésre is jöttetek le a Földre, akkor él-
tek élő hitben, amikor hálát tudtok adni olyankor is, amikor e világ fiai bosz-
szankodnak, amikor hisztek abban, hogy az is a javatokra válik, ami miatt a 
világ fiai káromkodnak. E hitetek feltétlenül képes hálaadásban megnyilvá-
nulni! 

3765.



2. A reggeli ima nem arra való, hogy Istent megváltoztassátok, hanem 
arra, hogy Istent elfogadjátok olyannak, amilyen lesz az elinduló napon szá-
motokra.

3. Nem csodálom, hogy nem érzed jól magad munkahelyeden. Figyel-
ned kell a „JELEKET”, amelyek hatására változtatnod kell. Légy biztos ab-
ban, hogy Isten a körülményeidnek is az Istene, s képes olyan munkahelyet 
teremteni,  mutatni  számodra,  amelyet  szíveddel  is  jobbnak fogsz találni  a 
mostaninál.

                   Megáldlak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

3640.
Kérdező: EGY SZÖRNYŰ ÁLMOMRÓL

 Egy szörnyű álmomról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Semmi  gond!  Imáid  olyan  erőket  tudnak mozgósítani,  amelyekről  a 
Földön nem is tudtok fogalmat alkotni! Az imád nemcsak védőpajzs, hanem 
olyan támadó fegyver is az ellenséges erők ellen, amely fegyver az Én, a te 
Jézusod erejét hordozza.

Te sem teljes ártatlansággal jöttél a Földre! Neked is van adósságtör-
lesztésed, de tudnod kell, éppen az imáid által igazolod azt, hogy a GYŐZ-
TES oldalán állsz!

Ismét azt mondom: Nincs semmi baj! Te az Enyém vagy! Tudnod kell 
azt is, hogy aki az Enyém, azt tőlem soha senki el nem veheti! Benned élek, 
és ez Részemről megváltozhatatlan!

Nagyon  örülök,  hogy felismertétek  ennek  az  álomnak  az  értelmét. 
Igen! Valóban hited megerősítését szolgálta. Szeretném, ha soha nem felejte-
néd el: Én, Jézus, csak olyasmit engedek meg veled kapcsolatban, ami job-
ban Hozzám kapcsolja lelkedet.

              Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3641.
Kérdező: BAJ VAN A BENSŐ HALLÁSOMMAL

 Miért nem hallom hangodat?
HANG: "Drága Gyermekem!

Arra kérlek szeretettel, hogy légy szerényebb! Elégedj meg azzal, hogy 
benned élek, és te Énbennem! Velem légy megelégedve, és ne azután vá-
gyódj, hogy különböző adományokkal halmozzalak el. Egészen biztos, hogy-
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ha Én, Jézus, nem vagyok neked elég, akkor adományaim sem fognak kielé-
gíteni téged! Hidd el végre, hogy nem az adományaim a fontosak, hanem Én, 
Jézus, aki benned élek, és azt szeretném, ha engednéd, hogy Lelkem irányít-
son  mindkettőnket.  Engem mindenképpen  Ő irányít.  Feltétlenül  át  tudom 
adni az Én békémet neked, ha szerényebb leszel, és bőségesen megelégedsz 
Velem!

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

3642.
Kérdező: HOGYAN KELL ÉLNEM?

Mit kell tennem, hogy Isten szerint éljek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Kérdésedre adandó válaszom nagyon egyszerűnek tűnik, és az is. Így 
hangzik: mindenkor használd a hittől átjárt józan eszedet. E kettő praktikus 
egybecsengése az a BÖLCSESSÉG, amely biztosítja  számodra  a  Hozzám 
való hűségedet.
   Megáldalak az KITARTÁS, az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!

*****************************************************
3643.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

Álmaimról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Azok az álmaid, amelyeket leírtál, két részre bonthatók. Az első három 
álmodat benső lelki  egyensúlyod érdekében kellett  átélned. Az a negyedik 
pedig abban akar megerősíteni,  hogy őrangyalod irányítása alatt  biztosítva 
lesz mindig számodra az az út, amely felszabadításod, célba jutásod felé ve-
zet.

Megáldalak a HÁLA és a DICSŐÍTÉS LELKÉVEL!
*******************************************************

3644.
Kérdező: ÚGY TŰNIK, HOGY FÉRJEM MEGSZÁLLOTT

Idős férjem, mintha megszállott volna.
HANG: "Drága Gyermekem!

Van olyan, hogy valaki, egy bizonyos kor után, nem képes leplezni azt 
a lelkületet, amely kialakult benne  előző évei folyamán. Ezen némileg lehet 
enyhíteni bizonyos orvosságokkal, nyugtatókkal, de gyökerében maga az Is-
ten sem változtathat rajta. Nem, mert Én, Jézus, veletek és értetek mindent, 
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de helyettetek nem tehetek meg semmit. Csak azt tudom segíteni a megválto-
zásban, a jobbá válásban, aki ezt Tőlem kéri. Ha férjed kérné ezt Tőlem, ak-
kor tudnék segíteni.

De neked tudok segíteni, ha akarod. Ezt pedig akkor akarod, ha arra 
kérsz, hogy segítselek téged növekedni a szeretetben. Természetesen a férjed 
iránti szeretetben is.

Közel már az idő, amikor színről színre találkozni fogtok Velem. Ha ez 
elérkezik, akkor már szó sem lehet majd arról, hogy a másik milyen volt! 
Csak az fog számítani, hogy te mennyire szerettél Engem, mire voltál képes 
Értem. 

Amíg a Földön van lehetőséged Értem áldozattá válni, adj ezért hálát. 
Tedd meg Értem azt, amit Én, Jézus, megtettem érted! Ajánld fel magadat 
Nekem!

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

3645.
Kérdező: MÁSOKRÓL KÉRDEZEM A AHANGOT

1. Hol van az anyám, és mit óhajt?
2. Apám mikor fejezi be az italozást?
3. Apám miért nem hallgatott rám?

HANG: "Kedves Barátom!
Kétségtelen, hogy egyik kérdésedre sem tudok olyan választ adni, ami 

elindítaná benned azt a folyamatot, amely gondolkodás-átalakításra késztetne 
téged. Pedig ennél fontosabb nincs a világon senki számára!

Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy befogadjatok Engem szívetekbe, 
s ezáltal úgy tudjak élni bennetek, hogy boldogok legyetek már itt a Földön 
is. 

Az a boldogság, amelyre szívetek vágyik, amire teremtve lettetek, nem 
azáltal élhető meg számotokra, ha megtudjátok, másokkal mi történt, vagy 
mi fog történni, hanem azáltal, ha Velem, Jézussal, akartok élő kapcsolatba 
kerülni.

A boldogság nem más, mint a hazataláltság öröme, mint a szívbéke, 
mint a benső megelégedettség. Ezt akkor élheted át, ha elfogadod, hogy Én, 
Jézus, kimondhatatlanul szeretlek téged, és emiatt te is egyre jobban szeretni 
akarsz Engem.
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Az Én szeretetemet már itt a Földön is megtapasztalják azok, akik be-
fogadnak életükbe, akik egyre többet foglalkoznak Velem. De e szeretetem-
nek teljes nagyszerűségét itt a Földön ki sem bírnátok!

Röviden válaszolok kérdéseidre. Igen, mert érzékeltetni akarom veled, 
hogy válaszom első bekezdésében valóban igazat mondtam.

1. Az, ahol anyád van, elsősorban nem hely, hanem állapot, és azt akar-
ja, hogy a jézusi szeretetre tedd földi életedben a hangsúlyt.

2. Apád akkor fejezi be az italozást, amikor akarja.
3. Apádat kérdezd meg arról, hogy miért döntött úgy, ahogy döntött.
             Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

******************************************************
3646.
Kérdező:  EGÉSZSÉGEMET ÉS CSALÁDOMAT SZERETNÉM  JAVÍ-
TANI!

Problémáim vannak egészségemmel és családommal.
HANG: "Drága Gyermekem!

Három pontban tudom összefoglalni  problémád gyökerét,  s  ezekben 
már benne is van a megoldás.

1. Egészségi állapotod lelki eredetű. A te életedben az első gomb na-
gyon nincs jól begombolva! Ez a bizonyos első gomb a Velem, a te Jézusod-
dal való kapcsolatod. Ezt valamiképpen helyre kell tenned, jól kell begom-
bolnod ezt a gombot, mert Én, Jézus, most hiába adok neked okos tanácso-
kat, amíg Velem nincs megfelelően rendezett életed, addig csak a bódulat se-
gít rajtad, és csak pillanatnyilag,  tehát csak tüneti kezelést adhatnék, s Én, 
Jézus, ezt méltatlannak tartom Magamhoz is, hozzád is.

2. Te úgy gondoltad, hogy a te családod, gyermekeid, a te istened. Ér-
tük éltél,  holott  Értem kellett  volna élned! Most kezdesz rádöbbenni arra, 
hogy ez az isten eddig csak kihasznált téged. Egy bálvány nem is tehet mást! 

Ne  azon  sopánkodj,  hogy csalódtál  bálványodban,  hanem adj  hálát 
azért, hogy végre kezd kinyílni a szemed, s kezdesz Rám találni. Ha most 
nem vagy képes hálát adni az általad megélt csalódásért, akkor még mindig 
nem nyílt ki megfelelő módon az a benső szemed, amelyet élő hitnek is lehet 
nevezni, és amely szemmel nézve lelepleződik minden bálvány!

3. A hiteddel van baj! Az, aki Bennem, Jézusban, hisz, nem fogja sem-
miben, tehát anyagiakban sem segíteni azt, azokat, akikről tudja, hogy nem 
Hozzám kerülnek segítsége által közelebb.
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Neked szabaddá kell válnod gyermekedtől, tehát semmiben nem sza-
bad mellé állnod! Ha erre igent tudsz mondani,  akkor testileg is meggyó-
gyulsz. Ha nem, akkor nem tudok rajtad segíteni. Nem, mert Én, Jézus, arra 
kértelek  benneteket,  hogy alakítsátok  át  gondolkodásotokat,  és  nem arra, 
hogy engedjétek, hadd alakítsam át gondolkodásotokat. 

Semmit nem tehetek meg helyettetek olyat, amit nektek kell megtenne-
tek! Csak azzal tudok együtt élni, aki megért ebben Engem. Ez más szóval 
így fejezhető ki: Csak azzal tudok együtt élni, aki megtér. Az tér meg, aki 
hallgat Rám, és nem az, aki azt akarja, hogy hallgassak rá. 

Azt elhinni, hogy vagyok, egyenlő a nullával. Ezt az ördögök is elhi-
szik. Az élő hit ott kezdődik, amikor valaki valóban Rám akar hallgatni!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3647.
Kérdező: BIZTOS, HOGY ISTEN MINDIG MEGBOCSÁT?

1. Megbocsátotta-e nekem Isten az én hűtlenségemet?
2. Bűnrészes vagyok-e leányom egyik kapcsolatában?
3. Szeretném érezni Jézus hangját, tanácsait. Nagy kérés ez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nekem, Jézusnak, a másik nevem: IRGALOM!
2. Nem vagy bűnrészes! A papi nőtlenség, mint mindenkire kötelező 

állapot,  nem Tőlem van! Akinek olyan szerepet adok, amely ezt is magában 
hordja, az tudja, hogy mi a teendője! Akinek nem ezt a szerepet adom, az hi-
ába is erőlködik.

3. Lelkiismereteden keresztül Én, Jézus, szólok Lelkem által. Ha bizto-
sítasz Számomra, a te Jézusod számára időt reggel és este, akkor feltétlenül 
szólok hozzád a saját gondolataid által. De ahhoz, hogy meg ne tévedj, e té-
ren is vállalnod kell,  hogy kontrolláltasd magadat egy olyan emberrel,  aki 
már igazolta, hogy tisztán lát!
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
3648.
Kérdező: TELE VAGYOK BIZONYTALANSÁGGAL

1. Lélekkeresztelt vagyok-e?
2. Elfogadhatok-e hamis prófétától isteni energiákat?
3. Elmenjek-e bizonyos szeánszra?

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Nem vagy Lélekkeresztelt, de ez nem baj! Fontos az, hogy elindultál 
az újjászületés útján!

2. Nem fogadhatod el azoktól az isteni erőket, akikben nem működhe-
tem kedvem szerint! Nem, mert az isteni erőket ezek már elrontott formában 
adják nektek tovább!

3. Ne menj el arra a szeánszra, mert legtöbb látó, tanító, gyógyító, a 
harcosokról ne is beszéljek, nagy tévedésben van, amikor azt gondolja, hogy 
ő másokon segít. Nem segít! Üres látszat az, amit ezek a látók, tanítók, gyó-
gyítók, harcosok pozitív eredménynek gondolnak!

Csak azt  tudom ajánlani,  hogy ne tedd ki  magadat  fölöslegesen ve-
szélynek!

Megáldalak az egészséges ÖNURALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3649.
Kérdező: NEM VAGYOK TISZTÁBAN MAGAMMAL

1. Ki van velem három éve?
2. Vágyódom a Lélekkeresztség után.
3. Egy álmomról, amelyben meglőttek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Számodra az legyen a legfontosabb, hogy Én, Jézus, benned élek, és 

őrangyalod mindig veled van. Az már nem tartozik a lényeghez, hogy külön-
böző szellemek is ott vannak körülötted, és próbálják érzékeltetni veled je-
lenlétüket. Ilyen szellemek mindenki körül ott vannak. A te feladatod nem 
az,  hogy velük foglalkozz,  hanem az,  hogy tedd azt,  amit  naponta tenned 
kell, és többször is adj hálát Istennek.

2. Az jó, ha ilyen vágy van benned. De azt, hogy a Lélekkeresztség  él-
ményét át is éld, bízd rá a Szentlélekre. Örülj annak, hogy te már újjászület-
tél, s így neved már be van írva a mennyben.

3. Álmodnak ne tulajdoníts nagy jelentőséget. Csupán annak szimbólu-
mát álmodtad meg, hogy a kívülről érő nagy hatást is aránylag jól fel tudod 
dolgozni.

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

3650.
Kérdező: ELIRÁNYÍTÁST KÉREK!

1. Mi az én személyes feladatom?
2. Ha izgatott vagyok, akkor fulladok és sírok.
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3. A Szant Mat-ról kérek véleményt!
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Annak a folyamnak,  amelyben neked is  sodródnod kell,  annyi az 
összetevője, hogy személyes feladatodat csak a rendszeres reggeli imáidban 
tudom megmutatni a te gondolataid alapján, tehát párbeszédimában.

2. Gyorsan, könnyen és nagyon át tudod élni a különböző szituációkat. 
A mulandó életet nem kell annyira komolyan venned! 

3. Sem személyről, sem intézményről, sem könyvekről nem mondok 
soha általános  ítéletet.  Nem,  mert  mindenben van jó  és  nem jó egyaránt. 
Azért  van  a  józan  eszetek,  hogy ilyen  esetekben  is  használjátok  (1Tessz 
5;21).

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

3651.
Kérdező: GYAKRAN JÁR  ÁT A FÉLELEM

Mi váltja ki belőlem a félelmet?
HANG: "Kedves Barátom!

Az értelmetlen félelem éppen azért értelmetlen, mert nem áll uralma 
alatt annak, aki így fél.

Neked is azt tanácsolom, hogy attól a félelmedtől, amely a szeretet el-
lentéte, feltétlenül akarj megszabadulni!

A szeretet nem más, mint odaadottság. Aki szándékban valóban odaad-
ta magát Nekem, Jézusnak, annak nem lehet semmi félteni valója, mert ő és 
mindene az Enyém!

Azokkal az ijesztő érzésekkel kapcsolatban akkor jársz el a legjobban, 
ha hálát adsz értük Istennek, mert hitedet csak így tudod erőssé tenni a spon-
tán félelmek ellen.  Ha ilyen félelmet  ártó erők okoznak, akkor különösen 
fontos ilyenkor a hálaadás! Igen, mert ez kibírhatatlan számukra.

Megáldalak a BENSŐ ODAADOTTSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3652.
Kérdező: MULASZTÁSAINK MIATT SZENVEDÜNK?

1. Egyik felnőtt gyermekünk nincs megkeresztelve.
2. Mi is okai vagyunk betegségének? Mit kell tennünk? 
3. Nagyon szeretnénk unokánkat látni!

HANG: "Drága Gyermekem!
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1.Felnőtt korban maga a keresztelés szertartása inkább árt, mint hasz-
nál, ha nincs mögötte annak az elvárásnak elfogadása, amelyet Én, Jézus, tá-
masztottam a kereszteléssel kapcsolatban (Márk 16;16).

2.  Minden ember  csak olyan cselekedetéért  felel,  amelyet  tudatosan 
végzett. Tudattalanul sem jót, sem rosszat nem lehet tenni. Emellett tudnod 
kell, hogy mindenki csak önmagáért felel!

3. Túlságosan meg vagy kötözve gyermekeiddel. Jobban, mint Velem, 
Jézussal! Nem könnyű, de törekedned kell, hogy elfogadtasd magaddal azt az 
igazságot, hogy gyermekeid valójában az Isten gyermekei. Rád csak egy rö-
vid időre lettek bízva ők. Nem értük, hanem Értem kell élned! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 
******************************************************

3653.
Kérdező:  SEGÍTSÉGET KÉREK KAPCSOLATTEREMTÉSRE!

1. Hogyan kerültünk ki a Paradicsomból?
2. Szeretnék újjászületettekkel találkozni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha elolvasod a HANG 20-dik könyvének 2016-dik számú közlését, 

remélhetően megnyugtató feleletet kapsz kérdésedre.
2. Ebben az ügyben Én, Jézus, telefonszámot nem adhatok, mert ahogy 

ti mondjátok, személyi jogokat sértenék. De el kellene gondolkodnod azon, 
hogy vajon  nem arra  lenne-e  nagyobb  szükséged,  hogy Velem,  Jézussal, 
kezdj többet foglalkozni, na meg azzal, hogy egyre tisztább örömforrás légy 
azok számára, akik körülötted élnek?!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3654.
Kérdező: ISMERNI AKAROM MAGAMAT ÉS MÁSOKAT IS!

1. Mi a véleményed rólam?
2. Két személyről kérek véleményt!

HANG: "Kedves Barátom!
Annak ellenére, hogy örülök kérdéseidnek, kis csalódást, fájdalmat kell 

okoznom neked. Egyik kérdést sem tetted volna fel, ha olvasmányaid között 
ott lennének a HANG-könyvek.

1. A reggeli és esti imáid arra valók, hogy megtudd magadról az Én, a 
te Jézusod véleményét.
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2. Sem személyekről, sem intézményekről, sem könyvekről nem mon-
dok általános  véleményt.  Azért  nem mondok véleményt,  mert  mindenben 
van jó és van nem jó. Ha valaki egy konkrét mondatról, magatartásról kér-
dez, akkor arról természetesen elmondom a véleményemet.

Megáldalak a BENSŐ BUZGÓSÁG LELKÉVEL!
******************************************************

3655.
Kérdező: KI A „TÁLTOS”?

1. A „táltos” jelző egy gondolat szüleménye csupán?
2. A természet- és szellemgyógyászat árt vagy használ?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az, aki a „táltos” jelzőt, amellyel az ősmagyarok a maguk pogány 

papjait nevezték,  ma magára alkalmazza, az szinte biztos, hogy nem tudja 
kivédeni azt a kísértést, amely a fekete mágia felé akarja őt sodorni. Én, Jé-
zus, soha senkinek nem ajánlottam semmiféle táltosi beavatást!

2. A természet- és a szellemgyógyászat,  mint eszköz,  feltétlenül fel-
használható  pozitív  módon  annak,  aki  elfogad  Engem,  Jézust,  Urának  és 
Megszabadítójának.  Az tehát,  aki  a másikra figyelést  arra használja,  hogy 
soha senkinek ne ártson, mindig mindenkinek megbocsásson, és segítsen ott, 
ahol  erre  lehetőség nyílik,  ismétlem,  mint  eszközt,  ezeket  jól  is  fel  tudja 
használni.

Az ilyen emberek azok, akik vállalva a társadalmi kicsiséget,  szegé-
nyek és kiszolgáltatottak tudnak maradni.

Megáldalak, hogy a SZERETET FÉNYE JÁRJON ÁT 
                              MINDENKOR!"

******************************************************
3656.
Kérdező: JÉZUS ÉS MÁRIA KAPCSOLATÁRÓL

Jézus nem lehetett tiszteletlen az Édesanyjával szemben!
HANG: "Drága Gyermekem!

Lelki fejlődésed érdekében sorsdöntő számodra a gondolataid átalakí-
tásához az, hogy tisztázz magadban bizonyos fogalmakat, mert különben az, 
amit egyik kezeddel építesz, a másikkal lerombolod.

Szeretni és tisztelni, nem ugyanaz. A szeretet ellentéte nem a gyűlölet, 
hanem a félelem. A gyűlölet oly nagy undorral fordul a rossz felé, hogy még 
a rosszal magát azonosítót sem tudja magához ölelni.
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Szeretni mindenkit kell, mert a szeretet egy olyan jót akarása mások-
nak, amely jót az Isten akar az illetőknek.

Tisztelni csak azt lehet, aki tiszteletre méltó. Mivel senki sem tisztelet-
re méltó mindenben, ezért nem lehet senkit mindenkor mindenben tisztelni. 
Csak a tiszteletreméltóságában tiszteletre méltó minden ember! A részeg, a 
maga hányadékában nem tiszteletre méltó akkor sem, ha ez maga a római 
pápa!

Egészen más személyben gondolkodni, és egészen más feladatban gon-
dolkodni. A személyben gondolkodás mindig mindenkivel szemben szeretet-
re kötelez, és ezzel nagyon is harmóniában van e mondás: „Aki rosszul sze-
ret, gyűlöl, aki jól gyűlöl szeret”. Ez mindenkor érvényes. Aki e mondatomat 
nem érti, az mondja azt, hogy nem érti, de ne mondja azt, hogy nem igazak 
azok a szavaim, amikor a gyűlöletnek pozitív tartalmat adok, amint tettem a 
fenti aláhúzott szövegben. 

A feladatban történő gondolkodás csak azzal szemben kötelez tisztelet-
re, akiben felismerhető az, ami benne tiszteletre méltó. 

A negyedik parancs gyermekeknek szól, és arra szólítja fel őket, hogy 
igyekezzenek meglátni szüleikben azt, ami tiszteletre méltó. Ilyen van min-
den emberben, de nem mindig van ilyen minden emberben.

A szeretés, tehát az Isten szerinti  jót  akarás, mint lehetőség, ott  van 
minden ember szívében és körülményeiben egyaránt. A tisztelet mások iránt 
csak akkor, mintegy visszhangként nyilvánulhat meg, ha tiszteletre méltó ha-
tás éri.

Mária sem volt tiszteletre méltó olyankor, amikor nem volt tiszteletre-
méltó! Ilyen tiszteletre nem méltó módon viselkedett a Kánai menyegzőn, és 
amikor a rokonokkal egyetértésben a vérkötelékre való hivatkozással akadá-
lyozni akart Engem, Jézust,  feladatom teljesítésében. Mária soha nem volt 
Anyaisten, és soha nem imádandó!

Kétségtelen, hogy Részemről nem volt tiszteletre méltó magatartás az 
sem, hogy Édesanyámat soha nem neveztem anyámnak, csupán asszonynak. 
De az is kétségtelen, hogy anyám nem is volt  tiszteletre méltó attól,  hogy 
anyám lehetett. Tiszteletre méltóvá soha senki nem lehet mások által. Tiszte-
letre méltóvá mindenki csak önmaga értékeinek kibontakoztatása által lehet. 
Más részéről legfeljebb tiszteltté lehet bárki is, akiben olyan - most már ért-
hetően mondhatom - nem más által kapott értékeket bont ki magában, amely 
értékek kibontása egyéni szabadságának talajában gyökereznek.
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Szó sincs arról, hogyha egy bármilyen szajhát elvesz egy tisztességes 
ember, ez a szajha ettől  tiszteletre méltóvá válna! De arról sem lehet szó, 
hogy valakit egy tiszteletre méltó ember azért vegyen el, mert szajha! Csak 
arról lehet szó, hogy az a tiszteletre méltó ember olyan értékeket látott meg a 
nevezett hölgyben, amiért érdemesnek tartotta őt elvenni. Ha ezek után e nő 
tiszteletre méltó dolgokat művel, akkor ezek valóban tiszteletre méltók ben-
ne, függetlenül előző életétől.

Az Én édesanyám nem attól értékes, amit nem tett, hanem attól, amit 
tett! Nem attól, hogy Gábor főangyal elment hozzá, hanem attól, hogy IGEN-
t mondott az agyal szavára!

Drága Gyermekem!  Médiumom ma országotokban az  egyik  legna-
gyobb Mária-tisztelő! Nemcsak azért, mert Istentől minden kegyelmet Mári-
án keresztül kapott, s ő ezt nagyon is tudja, hanem elsősorban azért, mert na-
gyon tisztán ismeri Mária benső értékeit. Az egész Mennyország csak moso-
lyog, amikor azt látja, hogy valaki ettől az embertől félti Mária tiszteletét.

Nagyon téved az, aki úgy gondolja, hogy az tiszteli helyesen Máriát, 
aki csupa szépségeket mond róla. Az ilyen szavak egyáltalán nem hiányoz-
nak Máriának, mint ahogy Istennek sem hiányoznak azok a dicsőítő imák, 
amelyek elmondását kívánja tőletek.

Máriának munkatársak kellenek és nem szövegelők, Istennek pedig - és 
ezért kéri dicsőítő imáitokat - az okoz örömet, ha látja, hogy gyermekei egyre 
tisztábban  látják  az  ingyen kapott  ajándékait.  A dicsőítő  ima  tehát  olyan 
meglátásokra tud nevelni benneteket, amely meglátások szítani tudják benne-
tek az Isten- és emberszeretet átélését. A dicsőítő imára tehát elsősorban nem 
Istennek, hanem nektek van szükségetek! 

Az igazi Mária-tisztelőket pedig az jellemzi, azért keresik Máriával a 
kapcsolatot, hogy jobban tudják megvalósítani életükben az Isten akaratát, és 
nem azok az igazi Mária-tisztelők, akik azért keresik Máriával a kapcsolatot, 
hogy esetleg Mária által saját akaratukhoz sikerüljön igazítani Isten akaratát!

Az igaz Mária-tisztelők mottója tehát nem ez: Mária segíts (bár ez is), 
hanem ez: Mária, mit segítsek!

Megáldalak a BENSŐ REND LELKÉVEL!"
******************************************************

3657.
Kérdező: IGAZAT MONDANAK A „VISSZATÉRŐK”?

1. A klinikai halálból visszatértekről kérdezem a HANGOT.
2. Szervátültetésről kérdezem a HANGOT.
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3. Szeretnék a HANG-médiummal találkozni!
HANG: "Drága Gyermekem! 

1. Azok, akik a klinikai halálból visszatértek, meglehetősen hitelesen 
számolnak be arról, amit megtapasztaltak. Én, Jézus, egyeseknek megenge-
dem, hogy azokról az élményekről beszámoljanak, amit átéltek e klinikai ha-
lálban. Azért engedem meg, mert  korotokban sokan vannak, akik még azt 
sem hiszik el, hogy van másvilág!

Akik engedélyt kapnak arra, hogy visszatérjenek, általában nem papok, 
nem szerzetesek,  hanem olyan  emberek,  akiket  „hétköznapi”  embereknek 
szoktatok nevezni. Sokan közülük még vallásosak sem voltak! Ezek az em-
berek olyasmiről tesznek tanúságot, amit nem lehet semmiféle felekezeti ha-
talmasok uralma alá helyezni.  Ezért  nagyon fontos, hogy hitelt  adjatok az 
ilyen visszatérőknek.

2. Minden szervátültetés azt a célt szolgálja, hogy egyesek tovább élje-
nek azon a Földön, amelyet úgyis el kell hagyniuk. Ezért azt kérem tőletek, 
hogy „végrendeletben” ne adjátok oda földi maradványaitokat azoknak, aki-
ket itt hagytok a Földön. De azok az emberek, akik felhasználják testeteknek 
bizonyos részeit mások továbbélése érdekében, tegyenek e testrészekkel saját 
belátásuk szerint. Ami mellett nem döntöttél, azért nem vagy felelős!

Azok,  akik nem értik  meg, hogy a rövid élet  nem rosszabb,  mint  a 
hosszú élet, úgysem értik meg, amit meg kellene érteniük!

3. E levélben megküldetem médiumom rendelő-napjait és telefonszá-
mát.

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

3658.
Kérdező: PROBLÉMAERDŐBEN BOLYONGOK

1. Társkapcsolati problémám van.
2. Mit kell tennem gyermekem lelki fejődése érdekében?
3. Mit kell tennem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha az eddigi tapasztalatod nem volt elég ahhoz, hogy belássad jelen 

kapcsolatod értelmetlenségét, akkor Én, Jézus, nem lehetek az, aki átvállal-
hatnám tőled döntésedért a felelősséget!
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2. Neked saját lelki fejlődéseddel kell törődnöd, s ha ezt teszed, akkor 
természetszerűen meglátod azt, hogy hogyan kell viszonyulnod gyermeked-
hez. Tehát az Istenhez viszonyulásod a döntő!

3. Élő kapcsolatot kell kialakítanod Velem, Jézussal! Vagyis vállalnod 
kell azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre immár kétezer évvel ezelőtt is fel-
szólítottalak benneteket. Tömören így mondhatom: többet és elmélyültebben 
kell foglalkoznod Velem, Jézussal!

             Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3659.
Kérdező: TANÁCSTALAN VAGYOK

Hogyan tudnék segíteni beteg feleségemen?
HANG: "Drága Gyermekem!

Aki beteg, az gondot jelent önmaga számára is, és gondot jelent azok 
számára is, akik őt ápolják. De azt is lehet mondani, hogy kegyelmet jelent a 
beteg számára is, és kegyelmet jelent azok számára is, akik őt gondozzák. 
Tehát látás kérdése mindkettő.

Az eddig megjelent 34 HANG-könyv bőven szól arról, hogy hogyan 
lehet benső békével vállalni azt, amin emberileg, orvosilag nem tudtok segí-
teni.

Minden betegség óriási lehetőséget ad arra, hogy növekedni tudjatok 
abban a szeretetben, amelyre földi életemben Én, Jézus, tanítottalak bennete-
ket.

          Megáldalak a BENSŐ LÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************

3660.
Kérdező: NÉMI BENSŐ BIZONYTALANSÁG ÉL BENNEM

1. Jó úton járok-e?
2. Kiválasztottja vagyok-e Jézusnak?
3. Bánt, hogy az emberek nem hisznek a SZERETETBEN!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha reggeli imádban Velem indulsz, és napközben Értem élsz, akkor 

jó úton jársz.
2. Igen! Egyetlenje vagy Istennek.
3. Nekem, Jézusnak is fáj, hogy nem hisznek az Én, a te Jézusod segítő 

erejében. A te fájdalmad az Én fájdalmam benned!
Hitet ne Tőlem kérjetek. Én, Jézus, kérem tőletek azt, hogy higgyetek!
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Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL"!
******************************************************

3661.
Kérdező: MIT TEHETEK MÁSOKÉRT?

1.Miért nem hisz a bátyám? Mit tehetek érte?
2. Problémám van a barátommal. Mit tehetek?
3. Kérhetek-e segítséget az égiektől?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bátyádtól kell megkérdezned, hogy miért nem hisz. Ha elmondja, 

akkor tudok válaszolni az ő érveire. Imádkozz érte!
2. Hagyd ott a barátodat! A barátság, ha igazi, akkor vagy azonosak kö-

zött jön létre, vagy azonossá tesz. Ahol e kettő közül bármelyik nem válik 
be, ott meg kell szüntetni a barátságot.

3. Az égiektől nemcsak kérhetsz, de szükséges is, hogy kérj segítséget. 
De ne azt kérd, hogy a te akaratod szerint tegyenek, hanem azt, hogy a saját 
belátásuk szerint segítsenek téged.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3662.
Kérdező: TÖKÉLETESSÉGRE VÁGYOM!

1. Lehetek-e valaha igazi festő?
2. Apámért tehet-e valami az imán kívül?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Te már most igazi festő vagy, mert Értem, Jézusért, teszed azt, amire 

képességed szerint alkalmas vagy. Én, Jézus, nemcsak téged, de minden Ér-
tem tett  cselekedetet  nagyon méltányolom. Mindannak, amit Értem teszel, 
örök értéke van. Az emberek nem mindig, de Én - a te Jézusod - mindig he-
lyesen értékellek téged!

2. Apádért a legtöbb az, hogy imádkozol érte!
         Megáldalak a TISZTA SZÁNDÉK LELKÉVEL!"

*******************************************************
3663.
Kérdező: SZENVEDEM, HOGY MÉDIUM LETTEM

Író és halló médium lettem. Azóta gyötrődöm. 
HANG: "Drága Gyermekem!
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Azzal,  hogy megnyíltál  a  szellemvilág  felé,  kitetted  magadat  olyan 
erőknek, amelyek egyáltalán nem kívánatosak. Tudom, hogy nem vigasz szá-
modra, ha azt mondom, hogy nem te vagy az egyedüli REIKIS, aki így járt.

Azt  meg tudom ígérni,  hogy megszabadítalak.  Az Én,  a  te  Jézusod 
neve pontosan azt jelenti, hogy Isten, a Szabadító. De azt nem tudom meg-
ígérni, hogy nélküled szabadítalak meg. Minden azon múlik, mennyire fo-
gadsz be Engem, Jézust, az életedbe.

Akkor mondhatod, hogy valóban befogadtál, ha mindenért - még azo-
kért a zaklatásokért is - hálát tudsz adni, amit most át kell élned.

Számodra  nem volt  elég megtudnod,  hogy van szellemvilág.  Azt  is 
meg kellett tapasztalnod, hogy ebben a szellemvilágban vannak ártó erők is! 
Meg kellett tapasztalnod, hogy nem lehet játszani olyan erőkkel, amelyeket 
nem ismertek. Mivel félretetted az okosságot és az óvatosságot, ezért most 
ennek következményeit kell megszenvedned.

De nincs semmi ok a kétségbeesésre! Én, Jézus, legyőztem azt a vilá-
got, amelynek erői győzelmet akarnak aratni fölöttetek. Ezért Én, Jézus, iste-
ni hatalmam teljes erejével parancsolom a téged zaklató szellemnek, hogy tá-
vozzék tőled! E parancsomnak egyetlen ártó erő sem állhat ellent. Szabadítá-
sod folyamata tehát elkezdődött! Aki az Enyém, aki befogad, elfogad Urá-
nak, Megszabadítójának, afölött nincs hatalmuk!

Jobb lett volna már előbb írnod, de most sem késő!
Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak a 
SZENTLÉLEK FÉNYÉVEL,  A LÉLEK EREJÉVEL!"

*******************************************************
3664.
Kérdező: SZÍVEM TELE VAN HÁLÁVAL!

Hála és köszönet mindenért!
HANG: "Drága Gyermekem!

Hálaimáid áldásként hullanak vissza rád! A hála és dicsőítő ima csodá-
latos módon képes tisztítani benső látásotokat! Bár minél többen lennének, 
akik erre teszik a hangsúlyt! Minden égi lénynek ez a vágya, mert a Földön is 
igaz az, hogy amilyennek látjátok az életet, olyan! A benső szemek tisztítása 
pedig  lehetővé  teszi,  hogy az  Én  szememmel  lássátok  Isten  gazdagságát, 
amely átölel benneteket!

           Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

3665.
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Kérdező: VÁLJAK EL TÁRSAMTÓL?
El kellene válnom feleségemtől.

HANG: "Kedves Barátom!
Három szempont szerint kell döntésedet mérlegre tenned. 
Az egyik így szól: „... és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, any-

ját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő. Most már többé nem 
két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza 
szét (Máté 19;6).” 

A másik  pedig:  „Aki  apját  vagy anyját  jobban szereti,  mint  engem, 
nem méltó hozzám  (Máté 10;37)”. 

A harmadik: „Aki nevemért elhagyja otthonát, testvéreit, nővéreit, ap-
ját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét, százannyit kap, s az örök élet 
lesz az öröksége (Máté 19;29)”.

E három szempontból  kiolvasható,  hogy szüleidet  feltétlenül  el  kell 
hagynod. Feleségedet pedig akkor kell elhagynod, ha akadályoz téged abban, 
hogy Hozzám, Jézushoz, közeledj!

Mivel a Szentlélek a kapcsolatok Lelek, ezért  az Isten mindig azzal 
marad, akit elhagytak!

A döntést Én, Jézus, nem hozhatom meg helyetted. Én csak arra hívha-
tom fel  figyelmedet,  hogy döntésed  következményét  Isten  előtt  vállalnod 
kell! 

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3666.
Kérdező: A MAGAM URA SZERETNÉK LENNI!

1. Mi keressük a pénzt, és nem mi rendelkezünk felette.
2. Szeretnék egy baráti társaságot találni!
3. Miben és hogyan kellene tovább fejlődnöm?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Anyagi szempontból annak van igaza, aki a pénzed felett rendelke-

zik.  Neked azt  kell  felmérned,  hogy megéri-e ott  maradnod, ahol jelenleg 
élsz, ha nem szólhatsz bele az általad megkeresett pénz felhasználásába. E 
döntést és az ezzel járó felelősséget neked kell meghoznod és vállalnod.

2. Hívd fel médiumomat telefonon, és beszéld meg vele ezt a problé-
mádat.

3. A reggeli és az esti imáidnak azt a célt kellene szolgálni, hogy napra 
lebontva tudjak segíteni fejlődésedben.
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Megáldalak az OKOSSÁG és a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3667.
Kérdező: TÖNKREMENTEM LELKILEG.

Nagyon elrontottam az életemet?
HANG: "Kedves Barátom!

Neked a legfőbb bajod az,  hogy nem azzal  foglalkozol,  amit tenned 
kellene, hanem azzal, hogy te milyen vagy.

Ha arra teszed a hangsúlyt, hogy te az Enyém, Jézusé, vagy, és gyak-
rabban adsz hálát mindazért, ami eddig veled történt és ezután történni fog, 
akkor meg fogod találni lelked nyugalmát.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!
******************************************************

3668.
Kérdező: JÓ AZ, HA A PAPOK POLITIZÁLNAK?

Politizáljanak-e a papok?
HANG: "Drága Gyermekem!

Én, Jézus, nemcsak a papoknak mondom, hogy keressék az Isten orszá-
gát és az ő igazságát, s akkor minden mást megkapnak hozzá, hanem minden 
embernek, aki a Földön él!

Még  ha  a  politizálás  alatt  azt  érted  is,  hogy meg  kell  próbálnotok 
olyanná alakítani körülményeiteket, amilyen körülményben könnyebb Engem 
képviselni, akkor is azt kell mondanom, hogy tévedésben vagytok. 

Engem mindig az adott körülményekhez mérten kell teljes szívvel kö-
vetnetek. Ehhez mindenkor megkapjátok a szükséges ERŐT! Teljesen mind-
egy tehát, hogy valakinek keresztjét csökkentem, vagy erejét növelem! 

Mindaz, aki kívülről indul el befelé és nem belülről kifelé, irányt vesz-
tett ember!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3669.
Kérdező: A SÁTÁN IS MEGTÉR EGYKOR?

1. Lesz-e olyan világ, amikor a Sátán is és mindenki jó lesz?
2. Le kell-e még születnem a Földre?
3. Megszentelődni vagy megszentelni jöttem a Földre?

HANG: "Kedves Barátom!
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1. A teremtés Istennek állapotszerű tulajdonsága. Tehát soha nem lesz 
olyan, hogy nem fog teremteni. Istenben nem történhet változás!

Akit, amit te Sátánnak nevezel, az elsősorban nem személy, hanem hi-
vatal! Olyan ez, mint a pápa. A pápa mindenkor pápa, de nem mindig ugyan-
az a személy. A sátán mindenkor sátán, de nem mindig ugyanaz a személy. E 
hivatal soha nem fog kiürülni,  mert   mindig lesznek olyanok, akik inkább 
akarnak uralkodni, mint szolgálni.

2. Tőled függ, hogy le kell-e születned. Annak, aki már újjászületett sa-
ját testében, nem kell újra születnie.

A HANG-könyvek bőven írnak az újjászületés hogyanjáról. 
3. Te azáltal szentelődsz meg, hogy igyekszel megszentelni másokat, 

tehát törekszel másokat megtanítani szeretni.
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
3670.
Kérdező: ELŐZŐ ÉLETEMRŐL

1. Éltem-e Jézus korában? Ha igen, ki és milyen voltam?
2. Karmikus-e a koraszületés?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Igen, éltél akkor, amikor Én, Jézus, a Földön jártam. Találkoztunk 

is. Ez bizonyos botránkozást váltott ki még belőled is. Megdöbbentél, hogy 
Én, zsidó létemre, hogyan állhatok veled szóba?! Meglehetős részletességgel 
tártam fel előtted múltadat. Ezzel fel is fedtem Magamat előtted, de te akkor 
nem lettél követőm. Nagyon sok megaláztatásban volt részed a nők részéről, 
és a férfiak nagyon szépnek találtak. Legyen ennyi elég!

Meg kell mondjam, hogy az ilyen kérdésekre nem szívesen válaszolok 
a jövőben.

2. Igen, karmikus. Az ilyen eset adósságtörlesztést jelent mind a kora-
szülöttnek, mind a környezetének. Ebből következik, hogy senkinek sem le-
het ebből erkölcsi hátránya. 

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3671.
Kérdező: APÁM, AKI MEGHALT, MA IS NYUGTALANÍT

Édesapám halála után sincs tőle nyugtom. Mit kell tennem?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Édesapád valóban nagyon kötődik saját beszűkült tudatállapothoz. Va-
lóban nem akarja elfogadni azt, ami vele történt. Valóban értetlenül éli meg, 
hogy nem úgy van, ahogy ő gondolja, gondolta. Valóban ma is a mulandó-
ságban keresi azt, ami csak az örökkévalóságban található meg, vagyis azt a 
szívbékét, amelyet Istenen kívül embernek adni senki nem képes.

Amikor jelenlétét érzed, nyugodtan mondhatod neki, hogy keresse az 
égiek, az angyalok társaságát. Neki már tudnia kell, hogy Isten nemcsak van, 
de ez az Isten csak jót akar mindenkinek, tehát neki is. Ezért Jóisten! Nyu-
godtan mondd meg neki, hogy ne zaklasson, mert ez sem neki, sem neked 
nem jó, és te már átadtad őt Nekem, Jézusnak, tehát vegye ezt tudomásul! 
Nyugodtan mondd meg neki, hogyha nem hallgat rád, akkor többé te sem 
hallgatsz rá azon kívül, hogy imádkozol érte, többé nem akarsz vele foglal-
kozni.

Semmiképpen se félj tőle! Semmi nem árthat neked! Én, Jézus, benned 
élek! Te az Enyém vagy, és nincs a világon olyan erő, amely el tudna szakíta-
ni Tőlem. Az egész eddigi életed csupa ajándék, amelyet azért adtam, hogy 
megértsd: áldássá kell lenned! Ezt senki meg nem akadályozhatja!

Én, Jézus, nem erőszakoskodhatom apáddal. De irántad való szeretet-
ből is mindent el fogok követni, hogy mielőbb felismerje ebben a dimenzió-
ban az igazi helyét.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3672.
Kérdező: FEGYELMEZETLEN VAGYOK
          1. Nem vagyok fegyelmezett az evésben.

2. Valami fájdalmat, betegséget hordozok magamban.
3. Összekuszáltnak érzem magam.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ne arra tedd a hangsúlyt, hogy neked fegyelmezned kell magadat, 

hanem arra, hogy az, ami jó, azt kell tenned, és az, ami árt, azt el kell kerül-
nöd. A helyes önszeretetet kell ápolnod magadban! Az ember képtelen arra, 
hogy hosszan tegye azt,  amiről tudja, hogy árt vele magának. Előbb-utóbb 
mindenki képes arra az áldozatra, amelynek benső béke a következménye.

2. Ha az orvosok nem tudnak megfelelő tüneti kezelést adni betegsé-
gedre, akkor tudnod kell, hogy nálad egy olyan karmikus görcsről van szó, 
amelyért legjobb, ha hálát adsz, mert ezzel a „teherrel” feltétlenül adósságot 
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törlesztesz. Ha ez rövid távon fájdalommal is jár, hosszú távon nagyon jó kö-
vetkezménye van. Messzire nézzen, aki élni akar!

3. Egy csapásra nem lehet senkiben rendet teremteni. A hit, a bizalom 
próbája a várakozni tudás! Az úton járás még nem célba érés. Te úton vagy! 
Jó úton vagy! A legjobb úton vagy!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3673.
Kérdező: LEHET BOLDOGTALAN A MEGTÉRT EMBER?

1. Miért nem boldog az, aki visszatért Istenhez?
2. Újjászületettekkel szeretnék kapcsolatba kerülni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Te egészen mást értesz „boldogság” alatt, mint ami az valójában. Te 

úgy gondolod, hogy az a boldog, aki „jól érzi” magát. Én, Jézus, soha nem 
mondtam azokat boldogoknak, akik jól érzik magukat. Azokat, viszont, akik 
sírnak, szomorkodnak, gyötrődnek, üldözést szenvednek Miattam, boldogok-
nak mondottam.

Aki nem tanul meg „örökkévalóságban” gondolkodni, azzal Én, Jézus 
nem tudok mit kezdeni!

Te azzal foglalod el magadat, hogy a Mennyországban lévők sorsáról 
spekulálsz. Jobban tennéd, ha arra irányítanád energiáidat, hogy jelen életed, 
jelen  helyzeted  szintjén  próbáld  megtalálni  és  fejleszteni  azt  a  szeretetet, 
amelyre Én, Jézus, tanítottalak benneteket.

Rövid földi életed nem más, mint egy kis hidacska. Még siettetned sem 
kell az áthaladást, megy az magától! Csak arra kell törekedned, hogy amíg e 
hidacskán vagy, igyekezd magadat úgy elfoglalni, hogy az lehetőleg ne árt-
son senkinek. Ennyi az egész!

2.  Neked  nem  levelezőtársra  van  szükséged,  hanem  Rám,  Jézusra. 
Amíg nem hiszed el, hogy az evangéliumokban Velem lehet találkozni, amíg 
nem hiszed el, hogy Én, Jézus, benned élek, amíg nem hiszed el, hogy az 
imádság  nem üres  szócséplés,  addig  csak  pótcselekvést  jelentene  minden 
más, amivel, akivel el akarnád foglaltatni magadat!

Megáldalak azzal a LÁTÁSSAL, amelyre szükséged van ahhoz, hogy 
naprakészen tudd elvégezni azt, amit képes vagy elvégezni!"

*****************************************************
3674.
Kérdező: TÁMOGATÁST KÉREK!
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1. Támogatsz-e a méhészetben?
2. Álmomban nagymamám szinte bújik előlem. Miért?
3. Nehezen viselem el a lelki szárazságot.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Feltétlenül támogatlak a méhészetben. Kétségtelen, hogy nagy gon-

dosságot igényel az ezzel való foglalkozás, de ezek a kis állatok megérdem-
lik a rájuk fordított időt mindaddig, amíg józan eszeddel nem látod ezt feles-
legesnek.

Azért mondom ezt, mert nagyon fontos, hogy a természet erőit, s ezek 
a méhek is, használjátok fel magatok hasznára, de ne legyetek ezekkel sem 
megkötözöttek.

2. Nagymamád valójában nem bújik előled, csak azt akarja tudatni ve-
led, hogy már nem kell foglalkoznod vele, le kell oldódnod róla is. Ő ma is 
imádkozik érted, de ezért ne őt, hanem Istent magasztald!

3. A lelki szárazság lényegéhez tartozik az, hogy nehéz elviselni. Én, 
Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel nemcsak ajándékaimban akarlak részesí-
teni téged. Egész Önmagunkat akarjuk átadni neked, és ehhez két dolog kell. 
Az egyik az, hogy át kell élned bizonyos fokig azt, hogy kiüresedtél. A másik 
az, hogy kiüresedésed, magadra hagyottságod ellenére is HŰ akarsz maradni 
Hozzám, a te Jézusodhoz!

                      Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
                      ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
3675.
Kérdező: VÉGTELEN A VILÁGEGYETEM?

1. Hogyan kell érteni azt, hogy a világegyetem végtelen?
2. Reménykedhetem-e valakiben?
3. Hogyan ismerjük meg egymást a Mennyországban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A tér, az nem valami, hanem az anyag tulajdonsága. Ti akkor beszél-

tek térről, amikor egy anyag helyét meg akarjátok határozni. Ilyenkor mindig 
egy másik anyagra kell hivatkoznotok. A világegyetem ilyen értelemben vég-
telen.

2. Bárkit bárki megismerhet. De abban ne reménykedj, hogy bárki is 
boldoggá képes tenni téged! Isten téged Önmagára teremtett, és mindaddig 
nyugtalan marad a szíved,  míg Istenben meg nem nyugszik. Minden földi 
„társ” arra való, hogy segítse az Istenben megnyugvásban társát!
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3. „Test” van a Mennyországban is, de az nem azonos a földi testtel! 
Most furcsát és félreérthetőt mondok: Istennek is van „teste”. E nélkül képte-
len lenne kapcsolatba kerülni veletek! Az igaz, hogy nemcsak semmi köze 
annak a „testnek” a földi testhez. A mennyei „test” inkább a lélek valamilyen 
érzékelhető formája azok számára is, akik már kiléptek a földi testből. Tehát 
a léleknek olyan ragyogása, amelyet jobb híján „testnek” is lehet, sőt kell ne-
vezni.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
3676
Kérdező: EGY RENDKÍVÜLI HÁZASSÁGKÖTÉSRŐL

Gyermekem egy katolikussal nem katolikus templomban
akarnak esküdni.

HANG: "Drága Gyermekem!
Neked  a  legfontosabb  Én,  Jézus,  vagyok.  Ezért  számodra  valóban 

mindegy, hogy hová jársz. Gyermeked számára viszont, akinek nem Én, Jé-
zus, vagyok a legfontosabb, hanem valami egyéb, egészen biztos, hogy nem 
helyes az, ha bár katolikusnak keresztelték, mégis másvallású lelkész előtt 
ígér örök hűséget annak, akit szintén katolikusnak kereszteltek meg. E házas-
sága Előttem, Jézus előtt, csak akkor lesz érvényes, ha azért kötnek házassá-
got, hogy egymást Hozzám segítsék közelebb. Lépésük egyházjogilag min-
denképpen érvénytelen!

Azt ajánlom, hogy ne avatkozz bele döntésükbe! Döntésükért csak ne-
kik kell majd felelniük Isten és önmaguk előtt, a végső napon!
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

*******************************************************
3677.
Kérdező: MI A TEENDŐM?

1. Mi a feladatom? 77 éves vagyok.
2. Fiam el akar válni. Mit tehetek?
3. Mi van a férjemmel?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked az a feladatod, hogy vedd észre: az Én, a te Jézusod feladata 

veled kapcsolatban az, hogy segítsem szívbékédet megőrizni.
Ezt nagyon segítheti benned az, ha komolyan elhiszed: Isten mindenki-

nél jobban szeret téged, és örömet jelent számára az, ha te is örülni tudsz 
Neki.
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2. Inkább azt kell elmondanom, hogy mi nem a feladatod. Nem felada-
tod az, hogy mások miatt aggódj. Sem nekik, sem magadnak nem használ 
semmit az, ha bárkiért is aggódsz. Az nem önzés, ha nem aggodalmaskodsz 
mások miatt sem, hanem okosság! Soha nem láthatod, hogy abból, amit te 
most rossznak látsz, Én, Jézus, milyen jót tudok majd kihozni!

Nemcsak boldoggá nem lehet senkit tenni, de boldogtalanná sem! Min-
denki önmagáért felel. Tehát azért, hogy saját szívének békéjét, amely nem 
más,  mint  az  Én  jelenlétem  bennetek,  hogyan  őrzitek  abban  a  világban, 
amely semmiképpen sem Mennyország.

Benned vagyok, és érted vagyok benned! Napi imáid, okosságod által 
meglátott teendőid elvégzésénél többet nem kérek tőled.

3. Férjed vár téged! Készül arra, hogy találkozzatok.  Isten világában 
csak kezdet van, de vég nincs! A Szentlélek a kapcsolatok Lelke! Imáidban 
adj érte is hálát. A hálaima nagyon fontos. Nem azért, mert erre Istennek van 
szüksége, hanem azért,  mert  ezzel  az imaformával  tudom Én, Jézus,  még 
jobban kinyitni szíved szemét, hogy jobban láss rá azokra a kincsekre, ame-
lyek az Én szívem ajándékai életedben.
   Senki miatt ne aggódj! Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

*****************************************************
3678.
Kérdező: SZEMÉLYES ÜZENETET KÉREK!

Az Úr személyes üzenetét szeretném tudni!
HANG: "Kedves Barátom!

Ha elhiszed azt, amit János evangéliumában a 14;23-ban olvashatsz, és 
vagy annyira alázatos, hogy elhidd: minden olyan gondolat, ami téged épít, 
buzdít,  vigasztal,  az Tőlem jön, akkor megtapasztalhatod,  hogy Én, Jézus, 
bármikor közvetlenül szólhatok hozzád. 

Tehát, ha építő, buzdító, vigasztaló gondolatokat ébresztesz magadban, 
ezeknek mindig Én, a te Jézusod vagyok a forrása. 

Tehát nem tőled függetlenül, hanem általad szólok hozzád!
 Ezért az ilyen gondolatok és üzenetek azt szolgálják, hogy lelki békéd, 

boldogságod helyreálljon, mélyüljön Általam, Velem és Bennem!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3679.
Kérdező: LEHET VALAKI RENDKÍVÜLI MÓDON PAP?

1. Pappá tettél Te valakit rendkívüli módon?
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2. Álmaimról, amelyek hol negatív és pozitív tartalmúak
3. Az angyalokért különösen hálát mondok.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Aki azt állítja magáról, hogy Én, Jézus, pappá tettem őt, az egy na-

gyon jó szándékú, valóban megtért ember, aki valóban rendkívüli kegyelme-
ket kapott Tőlem, Jézustól. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy e kegyel-
meket mindig a legjobban használja fel. Ami tény: az ő odaadottsága Nekem, 
messze túlmutat az átlagon!

Amikor azt mondottam, hogy jelenleg országotokban nem hívok senkit 
arra, hogy pap legyen, akkor részben nem olyan papságra gondoltam, ami-
lyen papságot az általad említett személy vall önmagáról. Másrészt pedig at-
tól, hogy Én, Jézus, nem hívok valakit e szerep vállalására, még nem jelenti 
azt, hogy azok, akiket pappá szentelnek, ne lennének pappá szentelve.

Azok, akiket nem hívtam, és mégis pappá szentelődnek, további éle-
tükben igazolni fogják állításomat.

2. Álmaid nem sorsot előre jelző álmok, hanem benső világod ellenté-
tes pontjait hozzák tudatodba.

3. Az angyalok örömmel segítenek ott, ahol erre engedélyt kapnak tőle-
tek! Nemcsak ti, földi emberek, de ők is növekednek ilyenkor abban a lelki 
fejlődésben, amely senkinél nem áll meg a halál pillanatában. Szellemi te-
remtményeim állapotszerűen véget nem érő fejlődésben, szeretet-kibontako-
zásban vannak. Így tehát nekik is örömet okoztok, amikor kéritek, elfogadjá-
tok segítségüket.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ REND LELKÉVEL!" 

*******************************************************
3680.
Kérdező: FÖLDI ÉS SZELLEMI KAPCSOLATAIMRÓL

1. Egyik nagyanyám itt van még és tud ártani nekem?
2. Létezik valaki, aki valóban hozzám illő lenne?
3. Milyen feladatom van?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyanyád semmiképpen sem tud már ártani neked! Neki egy olyan 

sorsot kellett vállalnia, ahol mindazt, ami gyűlölet volt benne irántad, most 
másoktól kell átélnie. A kiegyenlítésnek meg kell történni! Az igazi szeretet-
tel be kell töltődni! Ez itt is, a Földön is nagy szenvedéssel jár! 

Neked is van törleszteni valód! Azokat a kereszteket, amelyeket vállal-
nod  kellett,  nem „igazságtalanul”  kaptad.  Földi  halálod  után  látni  fogod, 
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hogy ezek mind olyan lehetőségek voltak, amelyeket érted engedte meg a te 
gondviselő Istened! 

Bár hinnétek jobban Bennem! Főleg azért kellene hálálkodnotok, ami 
miatt a világ fiai háborognak, és attól kellene visszafogottabbnak lennetek, 
ami miatt a világ fiai örülnek. De addig, amíg nem vállaljátok a gondolko-
dás-átalakítás útját, ezt nem tudom megértetni veletek.

2. Nincs duál! Isten mindenkit Önmagára teremtett! Aki nem magán 
belül, hanem magán kívül keresi boldogságát, az állandóan csalódásoknak te-
szi ki magát. 

Az a rövid élet, amelyet földi életnek neveztek, szinte semmi ahhoz ké-
pest, ami vár rátok! Bizony, gyakran kellene feltenned magadnak e kérdést: 
„Mi ez az örökkévalósághoz képest?”

3. A reggeli és az esti imáid arra valók, hogy megbeszéld Velem, a te 
Jézusoddal, mit kell tenned, és amit tenned kell, hogyan kell tenned. Minden 
egyes nap eszköz, lehetőség arra, hogy a szeretni tanítást, ami minden ember-
nek legfőbb, sőt egyedüli hivatása, egyre egyértelműbben tudd megvalósíta-
ni.

Velem és Értem! Szándék és cél! Ha erre törekszel, akkor életed leg-
biztosabb pontja, a halálod órája, a legboldogabb órád lesz! Csak az él helye-
sen, aki erre törekszik!

            Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3681.
Kérdező: TELE VAGYOK KÉRDÉSEKKEL.

1. Miért nem gyógyul meg a lábam?
2. Miért nincsenek barátaim?
3. Miért nincs anyukámnak társa?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha az orvosok nem tudják megmondani neked, hogy miért nem gyó-

gyul meg a lábad, akkor számodra nem az a fontos, hogy e kérdésre választ 
kapj, hanem az, hogy ilyen lábbal is hogyan lehetsz boldog. Az ilyen kérdés-
re tudok válaszolni. Igen, mert sem az egészség, sem a betegség nem tartozik 
senkinek a boldogságához. E mulandó földi életben mindenkinek arra kelle-
ne  törekednie,  hogy szeretetben  növekedjék!  Ez  az  egyetlen  ÖRÖK  JÓ, 
amely a boldogsághoz tartozik.

2. Akinek szívében szeretet van, azt megtalálják azok, akik szeretetre 
vágynak. A barátság csak akkor igazi, ha Felém, Jézus felé segíti a barátokat. 
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Ha egyre bensőbb kapcsolatba tudsz kerülni az őrangyaloddal, akkor ő 
feltétlenül  gondoskodni fog arról,  hogy tudj olyan barátságot kötni,  amely 
Hozzám segít majd közelebb mindkettőtöket. Mert ez a lényeg!

3. E kérdésre anyukádtól kell megkapnod a választ. Én, Jézus, senki-
nek nem mondok másokról olyat, amivel bárki, bármikor visszaélhet. Neked 
is azt ajánlom, hogy anyukád ügyét bízd Őreá!

                Nagyon szeretlek! Légy hűséges! 
             Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3682.
Kérdező: HOL AZ IGAZSÁG?

 A sok információ közül melyik az igaz és melyik a hamis?
HANG: "Kedves Barátaim!

Mérhetetlen sok információ árasztja el ma tudatotokat  a tekintetben, 
hogy honnan jöttetek, miért jöttetek, hová tartotok. A médiák és a különböző 
előadók szinte versengenek azért, hogy minél érdekesebben tálalják elétek a 
honnan, miért, hová kérdésekre adott válaszokat. Ugyancsak kapkodhatjátok 
a fejeteket, ha mindenre reagálni akartok, ha mindent fel akartok mérni, be 
akartok fogadni.

De ne gondoljátok, hogy ez most van először így az emberiség történe-
tében. Ó nem! Pilátus, aki előtt álltam, s bejelentettem, hogy tanúságot jöt-
tem tenni az igazságról, azért kérdezte szkeptikusan: "Mi az igazság?", mert 
akkoriban is sok filozófus, értelmiségi tette pontosan azt, amit most a médi-
ák, a jelenlegi szónokok, előadók. Mindegyik arról beszélt, hogy ő az igazság 
bajnoka, és aki reá hallgat, az átveheti tőle, és lenyelheti általa a bölcsek kö-
vét.

Nincs új a Nap alatt. Csak a ruhák, az öltönyök változnak. Az ember 
marad ugyanaz, csak egy kicsit bonyolultabb környezetben érezheti magát, 
mint voltak ősei. Ennek oka ma is az ember gondolkodásmódja. 

Azok a találmányok, amelyek egyre több embert tesznek feleslegessé 
a gazdasági termelésben, lehetővé teszik azt is, hogy egyre többen akarják 
magukat tökéletesíteni az egymást becsapásban. Ez vezet szükségszerűen az 
egyre komplikáltabb élethez. A komputerek és az általuk vezérelt gépek, ro-
botok előnyerői lettek a mulandó életnek, és ezeknek  szolgálatában áll  az 
ember! Ott lett szolgává, rabszolgává, ahol úrrá akarta tenni őt az Isten! 

Ebből az ördögi körből csak ott és úgy van kiút, ahol az emberek rá-
ébredve istengyermeki méltóságukra, a szeretetszolgálat vállalásával egyide-
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jűleg uraivá válnak az ember alatti világnak, és egyszerűségükkel kezdik fel-
számolni a már szinte átláthatatlan komplikáltságot, tehát egyre értelmesebb 
élet magvait hintik el! Ez az elvi alapja Isten országának, a szeretet-közössé-
geknek a Földön. 

Eljöttem közétek. Eljöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. E te-
kintetben Köztem és a régi és mostani bölcsek között a nagy különbség az, 
hogy a bölcsek fölfedeznek bölcsességeket, Én pedig elhoztam nektek, vagy 
inkább így mondom: Velem elérkezett hozzátok az a bölcsesség, mely által 
képesek vagytok rátalálni életetek értelmére, tehát arra, hogy honnan, miért, 
hová?! Aki befogad Engem, az befogadja az Én békémet, amely elválasztha-
tatlan útitársa lesz annak, akiben működhetem, akiben kifejthetem az ÖRÖK 
SZERETET földi mását!

Eljöttem hát közétek, hogy le tudjátok nyelni a bölcsek kövét, vagyis 
be tudjatok fogadni magatokba Engem. E lenyelés a szó legszorosabb értel-
mében megvalósul akkor, amikor az utolsó vacsora emlékezetére magatokba 
fogadtok Engem. Természetesen itt  sincs szó automatikáról.  Az ételt  sem 
elég lenyelni! Rá kell álljon szervezetetek, hogy a bevett étel  életté váljék 
bennetek. Ha ez megvan, akkor e táplálkozásnak egészség a következménye. 
Egészség a félséggel szemben! A rezonancia törvényét be kell tartani!

Aki úgy fogad be Engem kenyér színe alatt, hogy szellemi, lelki igé-
nye, akkor  szervezete által életté válhatok benne, az  egészséges lesz, mivel 
megszűnik benne minden félelem! Azért szűnik meg, mert aki hiszi,  hogy 
Engem fogadott  be, annak tudnia kell,  hogy nagyobb  AZ,  aki  benne van,  
mint aki kívüle van (1Jn 4;4)!

Az igazság megszabadít titeket (János 8;32)! Pontosan ez a megszaba-
dító igazság vagyok Én! Nevem azért megszabadító, lényem azért  igazság, 
mert  mindannyian  arra  vagytok teremtve,  ezért  jöttetek  le  a Földre,  hogy 
igent mondjatok a Bennem megjelent erkölcsi igazságra, vagyis arra, hogy 
nem elég tudnotok azt, hogy igazságra vagytok teremtve! Tudnotok kell azt 
is,  hogy ezt  az  erkölcsi  igazságot  hogyan kell  megélnetek.  Ezt  Nélkülem 
soha senki nem találhatta ki,  mert  mindannyian olyan megterhelt  önzéssel 
jöttetek le a Földre, hogy még  a legbölcsebbek is csupán felfedezhettek vala-
mit abból, ami Én vagyok, de nem élhettek le Engem előttetek, javatokra. Ezt 
egyedül Én voltam képes megtenni. Ezért telt be Velem az idő, ezért érkezett 
el Velem az Isten Országa, ezért mondhattam, hogy maga az életem a tanú-
ság az igazságról, ezért maradtam itt közöttetek  étel  formájában is, és ezért 
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mondhattam azt, hogy amikor eljön a Vigasztaló, tehát a Lélek, a Szentszel-
lem, Ő az Enyémből veszi azt, amit napra készen átadhat nektek! 

Értsétek meg tehát, értetek jöttem le a Földre! Irántatok való szerete-
tem ezt mondta: Kerül amibe kerül, lehetővé teszem számukra azt, amire te-
remtődtek.  Egyszer volt  egy lehetőségük. Azt elrontották. Általam állapot-
szerű lehetőséget kapnak arra,  hogy megtalálják Bennem boldogságukat!

Csak az talál rá az IGAZSÁGRA, aki RÁM talál. Egyedül Én vagyok 
az AJTÓ! Senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam! 

Ha aztán valaki RÁM talált, akkor Tőlem elindulva találkozhat olyan 
részigazságokkal, amelyeket már tud HOZZÁM igazítani. De fordítva nem 
megy! Nem az igazságkeresők találnak Rám, hanem az Engem keresők talál-
nak az IGAZSÁGRA! Engem pedig az keres, aki engedi, igényli, hogy Én 
keressem és találjam meg őt! Tehát nyitott abban az irányban, amelyet szíve 
szeretete, tehát a két főparancs tartalma felkínál számára.

Csak akkor jársz helyes úton, csak akkor kerülöd ki a földi élet tévútja-
it, ha ez a mottód: Jézus van, Jézus létezik, Jézussal lehet találkozni, Jézussal 
akarok találkozni, tudni fogom, hogy Vele találkozom, amikor Vele találko-
zom, és nem hamis Krisztusokkal, mert olyan nyitottságot teremt bennem a 
Vele való találkozás az egyre jobb irányában, amely teremtő erőt ad át arra, 
hogy soha senkinek ne ártsak, hogy mindig mindenkinek megbocsássak, és 
segítsek ott, ahol segíthetek!

Jöjjetek HOZZÁM mindnyájan (Máté 11;28)! Erre kértem és kérek ma 
is mindenkit! Ne keress magadnak kifogásokat! Ne mondd, hogy nem érsz 
erre rá! Nincs annál fontosabb életedben, mint az, hogy Velem találkozz már 
földi életedben. Boldog és örök élete csak annak lesz, aki már itt a Földön ta-
lálkozott Velem! A halál semminek sem kezdete, hanem folytatása valami-
nek! Folytatása annak az iránynak, amelyet földi éltedben vállaltál! Vagyis 
hogy befelé vagy kifelé indulva akartad megtalálni boldogságodat. Aki kifelé 
indult, és ebben merevült meg, az a halálban a külső sötétség birodalmában 
találja magát. Aki befelé indult, és ebben az irányban maradt hűséges, az a 
tükör által homályban látás világából eljut az élet világosságába, a világosság 
életébe!

A múlt kísért benneteket abban a nosztalgiában, amely azt akarja elhi-
tetni veletek, hogy ne akarjatok okosabbak lenni a papoknál.

Valamikor azt mondottam, hogyha a ti igazságotok nem múlja felül az 
írástudókét, és természetesen a papokét is, nem mehettek be a mennyek or-
szágába (Máté 5;20)! E kijelentésem ma is érvényes.
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Most nagyon vastagon fogalmazok: Akik a legjobban ellene dolgoznak 
az Én Egyházamban szándékomnak, azok a hatalmukat mindenek felett féltő 
főpapok, püspökök, tehát az egész hierarchia! Ők legkevésbé segítik Egyhá-
zam lelki  fejlődését! Természetesen élükön a magát egyedül és kizárólag, 
„hivatalból” a csalhatatlanság karizmájával ellátott földi helytartómnak tud-
va, mondva, a római pápával! Ne csodálkozz ezen. Amikor Pétert pápává vá-
lasztottam, ő azonnal csalhatatlannak gondolta magát. Igazolta azzal,  hogy 
azonnal felülbírált Engem. Én, Jézus, kénytelen voltam ördögűzést végezni 
ezért rajta (Máté 16;18-23)!  

Az,  hogy ezek az urak Egyházam fejlődésének kerékkötői,  akkor is 
igaz, ha tele vannak jó szándékkal, és tudatlanságukban mentesülnek a sze-
mélyi felelősség alól! Olyasmit akarnak konzerválni, aminek lényegéhez tar-
tozik az állandó megújulás. Csak azt hangoztatják, hogy kellenek az engedel-
mesek, hogy álljon a világ, s hallani sem akarnak arról, hogy ezáltal a fejlő-
dés kerékkötői. Azért hangoztatják annyira az engedelmességet, mert létérde-
kük, hogy legyenek olyanok, akik fölött feltétlenül uralkodhatnak! (Az igaz-
sághoz tartozik az, hogy a történelemben a főpapok között volt egy-két kivé-
tel, akik igyekeztek Hozzám, Jézushoz, igazítani rendeleteiket. Ezek halála 
után  óriási  erőfeszítések  történtek,  hogy nemcsak  egykori  rendeleteik,  de 
még létük is kiiktatódjék az emberek tudatából).

Amint megszűnne a katonaság, ha csak katonatisztekből állna a had-
sereg, úgy megszűnne a hierarchia is, ha az Egyház csak főpapokból állna. A 
hierarchiának tehát létérdeke, hogy legyenek olyanok, akik úgy gondolják, 
hozzájuk nem, csak főnökeikhez szólhat az ő érdekükben is a jó Isten! Hoz-
zájuk csak akkor szólhat a Jóisten, ha előbb engedélyt kér és kap a hierarchi-
ától. Újra mondom: Az uralkodással a sátán épült be egyházamba! 

Egyházamban semmi közöm ahhoz, aminek uralkodás íze, szaga van! 
Egyházamba beletartoznak a püspökök és a pápa is, de a legkevésbé segítik 
Egyházamban az Én életem megvalósulását! 

Gondoljátok csak meg! Amikor egy főpap megjelenik valahol, hogy 
kiszolgáltassa a bérmálás szentségét, tehát közölje a Szentlelket. Mi történik 
ott? Mihelyt ez megtörtént, legkevesebb kilencven százaléka a megbérmál-
taknak már feléje sem néz a templomnak, és az Én szentségi jelenlétemnek! 
S mindennek ellenére, még véletlenül sem jut eszükbe, hogy hátha nem is a 
Szentlelket közvetítették?! Ha valaki kezd gondolkodni, akkor arra a követ-
keztetésre jut, hogy vagy nem ösztönöz a Szentlélek a szentmisére járásra, 
vagy nem a Szentlelket kapták a bérmálkozáskor a megbérmáltak.
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Gondoljátok csak  meg! Ha egy rendszer vagy személy csalhatatlannak 
tudja magát,  akkor az már eleve, hivatalból  párbeszédképtelen,  elhatárolja 
magát a tanulástól,  mivel  értelmetlen számára ez,  ha egyszer csalhatatlan. 
Nem vonható  felelősségre sem,  tehát  nyugodtan  felelőtlenkedhet,  mivel  ő 
csalhatatlan. Egyházam hatalmasai ilyennek tudják magukat! Még soha nem 
fordult elő, hogy bűnbánatot tartottak volna olyan értelemben, hogy lemond-
tak volna a csalhatatlansági elképzelésekről, uralkodási ambícióikról! Leg-
jobb esetben az fordulhat elő, hogy valamelyik főpap egy-két évszázad eltel-
tével bevallja, hogy egyik elődje olykor nem az evangélium szellemében járt 
el. Olyan nem történhet, hogy esetleg ő olykor nem az evangélium szellemé-
ben járna el. Talán majd pár száz év múlva sülhet csak ki e turpisság.

Amikor  emberként  jártam közöttetek,  akkor ennek a társaságnak ezt 
mondtam: "Ti az ördög atyától valók vagytok!" Ez áll ma is! Mindaz, aki 
Elém helyez bármilyen intézményt, az nem Tőlem van! Az pedig kifejezetten 
sátáni propaganda, hogy éppen uralkodás által akar valaki Nekem életteret 
biztosítani. Nekem az biztosítja az életteret, ha engednek Engem szabadon 
működni bennetek, és nem az, ha felülről, a hatalmasok által kiötölt törvé-
nyekkel, rendeltekkel akarják Nekem előírni, hogy hogyan és miképpen mű-
ködjem, hogy ők áldásukat adhassák a kedves, engedelmes, a józan gondol-
kodásról lemondó hívekre! 

Mindaz uralkodni akar Rajtam, aki azt mondja, hogy úgy szolgál En-
gem, hogy csak rajta keresztül nyilvánulhatok meg csalhatatlanul. Az kifeje-
zetten egy ördögi trükk, hogy pontosan ezáltal szolgál Engem. Engem csak 
az szolgál, aki minden körülmény között lemond az uralkodásról, tehát nem 
ő szab feltételt a szolgálat vonalán Nekem, hanem engedi, hogy ezt Lelkem 
végezze el mindenkiben! Nem az engedelmeskedtetés, nem a minősítés, ha-
nem az ÉRVELÉS által!

Ha pedig valaki azzal érvel, hogy ez egyértelmű szubjektívizmus, an-
nak kijelentem, hogy csak szubjektív mennyország van, csak szubjektív Isten 
van számotokra! Pontosan ezért igaz az, hogy e szó:  Isten, nem tulajdonfő-
név, mivel ahány ember, annyi istenkép!  Kérdésben csak azt lehet feltenni, 
hogy ez a szubjektív Isten azonos-e az Én szubjektív Istenemmel, vagy sem?! 
Az Én lábmosó istenképem szöges ellentétben áll a hierarchia által képviselt 
fejmosó,  minősítgető,  kiközösítéseket  alkalmazó,  önmagát  mindig  az  első 
helyre föltoló viselkedési formával! Gondoljátok meg, miképpen osztogatják 
e hatalmasok egymásnak a különböző rangokat, címeket, s a kényelmes földi 
életet biztosító, kevés munkával nagy gazdagságot felkínált plébániákat, állá-
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sokat! Gondoljátok meg, hogyan erőltetik rátok saját embereik tiszteletét a 
különböző tisztelendő és főtisztelendő, stb. megszólításokkal!

Ó drága gyermekeim! Vak vezetőitek olyan világtalan világba vezettek 
benneteket, melyben a sötétséget kell fénynek nevezni, az értelem fényét el 
kell oltani, ahol a becsület és a tisztesség a protekciónak a függvénye!

De bízzatok! Igaz, hogy nem lehet sorsotok különb az Én sorsomnál, 
de nem a földi életé az utolsó szó! A versenyzőknek nem a fogadók osztják 
ki az érmeket. Ha pedig a fogadók teret adnak a megtévesztés szellemének, 
akkor biztos, hogy legtöbben közülük VESZTESKÉNT hagyják el a pályát! 
Ez történik az Én Egyházam küzdőterén! A díjkiosztó Én vagyok, s a nagy 
tömeg pedig, ha nem vállalja az Általam megkívánt gondolkodás-átalakítást, 
akkor a megtévesztés szellemére hallgatva voksát azokra teszi, akik a földi 
életben az  első helyek megszerzésén fáradoztak, s akik a díjkiosztáskor még 
csak dobogó-közelbe sem kerülhetnek!

Az Én lelkem a szabadság lelke (2Kor 3;17)!
Újra mondom: Bízzatok! Ha szívetekkel Hozzám tartoztok, akkor az 

Egyházamba beépült  sátáni  hierarchia  sem árthat  nektek! Csak maguknak 
árthatnak! Ti mindenképpen csak nyerhettek! Ez  a MEGVÁLTÁS! Az a 
MEGVÁLTOTT, aki a szív szemével rálát arra, hogy ő csak jól járhat, ha Is-
ten gyermekének tudhatja magát. Az a MEGVÁLTOTT, aki egyre jobban 
megéli azt, hogy többet ér a verebeknél! Ezt most hitben kell hordanotok. El 
kell hinnetek, hogy Én legyőztem a világot. Tudom, nem könnyű ez. Nem 
könnyű hinni egy kereszten vergődő, haldokló embernek akkor sem, ha ő Is-
ten Fiának mondja magát! 

Még föltámadásom tudata sem elég arra, hogy elérjétek azt a lehető 
legnagyobb boldogságot a Földön, amit szívbékének lehet nevezni. Szüksé-
ges a Velem való kapcsolat MEGTAPASZTALÁSA! Amint szükséges volt 
az mindenkor a mindenkori tanítványaimnak. Engem megtapasztalás nélkül, 
nem lehet tanúskodni Rólam. A főpapok ezért nem tudnak Rólam tanúskod-
ni, mert nem Engem, hanem egy hatalmi szervezetet tapasztaltak meg, s így 
csak  arról,  annak dicsőségéről  tudnak tanúskodni.  De enyéimnek  tudniuk 
kell, hogy a mulandó dicsőség akkor is mulandó dicsőség, ha azt pápai tiará-
val a fején képviseli valaki. Nagyon a feledés homályába süllyedt egyik gyer-
mekemnek az a jelképes cselekedete, amikor szegényes köpenyét terítette rá 
az egyik haldokló főpap vacogó testére!

Én, Jézus, csak az alázatos lelkeket tudom szívemre ölelni. Azt tud-
notok kell, hogy nem az az alázatos, akik gyakran köpködi magát, hanem az, 
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aki a meglátott jóért minden gyalázatot vállal, s közben mindig nyitott a jobb 
irányában. De ez a bizonyos jobb, nem valami parancs által születik, hanem 
érvek alapján.

Megáldalak benneteket, hogy az Általam, Jézus által, elmondott és be-
mutatott szeretetet mindig igazságban, és az igazságot pedig mindig szeretet-
ben tudjátok megélni és továbbadni.

*******************************************************
3683.
Kérdező:

Maga a médium. 
PÁRBESZÉDIMA.

Uram! Köszönöm, hogy lehetővé teszed számomra azt, hogy szólha-
tok Hozzád! Igen. Imádkozni annyit jelent, hogy lelkemet Hozzád emelhe-
tem. Minden szellemi lény, tehát én is képes vagyok erre. Tudom, nem elég e 
képességet egyszerűen tudomásul venni. Ez a képességem a Te legnagyobb 
ajándékod számomra, mert minden gondolat nem csupán valami mondaniva-
lót közöl, hanem közösséget is formál azzal, akivel közli gondolatát. Ezért 
kell, hogy imádságomban érintselek is Téged, és így erőt, bizalmat, tisztánlá-
tást tudj oltani belém. Tehát szükséges számomra az, hogy ne csak én szóljak 
Hozzád,  és így értselek Téged, hanem Te is szólj hozzám! A Te szavad min-
dig teremtő erőt is hordoz! E közös kettős érintés fontosabb a szavaknál! Ez 
áraszt el olyan bizonyossággal, amelyet semmiféle szép szavakkal kifejezni 
nem tudok, mert nem is lehet. Ez azt jelenti, hogy átléptem az igazi VALÓ-
SÁG talajára. Igen, mert a Földön, ezen a minden mulandó anyagi létezőnek 
helyén csak árnyékok vannak ahhoz képest, ami a VALÓSÁG!

"Gyermekem! Általam, Velem és Bennem! Ez a te életed. Ami nem 
ez, az nem élet! Ezt természetesen mindenkiről elmondhatom!"

Uram! Az optimizmusról s a pozitív gondolkodásról mondj valamit!
"Gyermekem! Az optimista a jövőbe tekintve reménytelinek gondolja 

az elkövetkezendőket. A pozitív módon gondolkodó pedig a jelent éli meg 
olyannak, amiért érdemes volt megszületnie. Az optimista tud lelkesíteni. A 
pozitív gondolkodó a „hazataláltság” örömét hordozza magában.

Optimista  lehet  bármilyen  szellemi  irányhoz tartozó,  fizikai  erővel 
uralomra törő terrorista is. Pozitív gondolkodó csak hívő ember lehet. 

Természetesen a pozitív gondolkodó is részben reményből él, de e re-
ményének horgonyát  nem a jövőbe veti,  hanem a jelenben Velem megélt 
kapcsolatát képes állandósítani önmagában. Tehát abban az Istenben remél a 

3797.



jövőt illetően is, aki már itt és most a jelenben biztosítja számára azt a szív-
békét, amelyet sem megadni, sem elvenni nem képes tőle senki. Ez részéről 
tudatos elfogadása az Én jelenlétemnek benne. Ezért inkább hitből élésnek, 
mint reményből élésnek lehet mondani, mert ilyen értelemben a hit nem más, 
mint erőm tudatos jelenléte bennetek.

Aki elhiszi azt, hogy Én, Jézus, benne élek, az szükségszerűen pozitív 
gondolkodó. Az ilyen lelket nem alkata teszi nyugodttá, hanem a Velem való 
élő kapcsolat. Az ilyen lélek akkor is hálát tud adni, amikor a világ fiai, bár-
milyen optimistán is látván a jövőt, háborognak a jelen miatt. Ugyanakkor 
óvatosak olyankor, amikor a világ fiai nagy örvendezésben vannak.

Amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy betelt az idő, alakítsátok 
át  gondolkodásotokat  (Márk 1;15),  akkor végeredményben azt  jelentettem 
be, hogy eljött az emberiség történetében az a pillanat, amikor kivétel nélkül 
minden ember képes pozitív gondolkodóvá válni. Igen, mert ennek a lelki ál-
lapotnak Én, az emberiség történelmébe belépett Jézus vagyok a kikezdhetet-
lenül,  letagadhatatlanul,  megmásíthatatlanul,  megszüntethetetlenül  szilárd 
alapja! Ez tehát nem egyesek kiváltsága, hanem a Velem, Jézussal való élő 
kapcsolat természetes velejárója! Ezért mondhattam boldogoknak még a szo-
morkodókat, a sírókat, az üldözötteket, a rágalmazottakat is (lásd „Hegyi be-
széd!”), tehát azokat is, akiknek a világ szemében boldogtalanoknak kellene 
lenniük! Ezért kell nem nektek kérni Tőlem, hanem Nekem kérni tőletek a 
hitet, vagyis azt, hogy tudatosítsátok magatokban az Én jelenlétemet!"

Uram! Mi az oka annak, hogy bár hiszünk Benned, mégsem érezzük 
jól magunkat?

"Gyermekem! Először is nem Bennem hisztek, hanem abban az el-
képzelésetekben, amit Rólam kialakított bennetek az önző, uralkodni vágyó 
természetetek. Ti abban hisztek makacsul, hogy csipkerózsika álmot álmod-
hattok Általam abban a földi pokolban, ahol állapotszerű harc folyok üdvös-
ségetekért, s majd a halál angyalának „csókja” a mennyek országában ébreszt 
fel benneteket. 

Ti abban hisztek,  hogy segíteni tudok nektek abban, hogy nyugodt 
szívvel tudjátok eltakarni a mulandósággal az örök értékeket.

Abban hisztek, hogy segíteni tudlak és foglak benneteket egy olyan 
elbódulásban, amely a jelen megszentelése helyett, törekvésetek irányát vala-
mi távoli jövő délibábja igézetébe helyezi, hogy ettől erőt, reményt kapjatok 
a jelen küzdelmeinek kikerülésére. 
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Ezzel szemben a valóság az, hogy Engem nem a jövő szépre sminkelt 
világában kell keresnetek, hanem a napi küzdelmek kihívásaiban, mert álma-
itokat csak ti akarjátok színessé tenni, holott Én, Jézus, nem vágyaitokhoz, 
nem álmaitokhoz, hanem a napi feladataitok felvállalásához és elvégzéséhez 
adom kegyelmemet, erőmet, segítségemet. Isten, aki egylényegű Velem, ma 
is úgy mutatkozhat be nektek, mint ahogy annak idején Mózesnek. Isten ma 
is az, aki VAN! És nem az, aki volt, aki lesz!

Feltétlenül jól kell „éreznie” magát annak, akiben él az a meggyőző-
dés, hogy Bennem hazatalált. Igen, mert átél valamit abból, hogy Isten előbb 
szerette őt, előbb kereste őt, mint ő Istent. Az elveszett bárány bégetése nem 
amiatt szűnik meg, mert valami nagy tettet hajtott végre, hanem amiatt, mert 
Én, a Jó Pásztor, rátaláltam. Imáitokban nem mellékes hát, megéltek-e vala-
mit abból, hogy egymásra találtunk."

Uram! Köszönöm, hogy kerestél és megtaláltál!
*******************************************************

3684.
Kérdező: A FÖLDI ÉLET AJÁNDÉK?

1. Rossz döntés következménye volt gyermekem halála?
2. A hosszú és nyomorult élet is ajándék Istentől?
3. Miért gyógyítunk, ha az nem okoz erkölcsi hasznot?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Gyermeked átment a halódó életből a boldog öröklétbe. Nem volt 

rossz döntés következménye. Nem, mert ő csak jól járt ezzel! Jelenleg össze-
hasonlíthatatlanul,  kimondhatatlanul  boldogabban él,  mint  bárki is  élhetne 
bármikor is a Földön!

2. A földi élet, legyen az bármilyen, mindenki számára részben adós-
ságtörlesztés lehetősége, részben örök értékek megszerzésére adott idő. Te-
hát mindenképpen ajándék Istentől! Semmiképpen sem mérhető össze a rö-
vid, mulandó földi élet azzal a minden képzeletet felülmúló örök élettel, ami 
rátok vár a földi élet után!

3. A szolgáló szeretet velejárója az, hogy rövid távon is segítsen ott, 
ahol erre kérik. Ezáltal az gazdagodik lelkileg, aki szolgál és nem az, akit 
szolgál. Mindenki a szívében lévő szeretet növekedése által gazdagodik!

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

3685.
Kérdező: MAGAMRÓL, ŐRANGYALOMRÓL
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1. Mi a véleménye Jézusnak rólam?
2. A Szűzanya könyvének címét kérem, amelyet Ő diktált.
3. Őrangyalommal szeretnék mélyebb kapcsolatba kerülni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha reggeli és esti imáidat összeveted, akkor megismerheted vélemé-

nyemet rólad. Most csak annyit mondok, leveled arról tesz tanúságot, hogy 
szeretsz Engem, és ez nemcsak téged, de Engem is boldogít!

3. Az a könyv, amit Anyám diktált  az egyik medjugorjei  látnoknak, 
még nem jelent meg.

3. Bármikor beszélhetsz őrangyaloddal! Ő mindig veled van, és amikor 
szólsz hozzá, akkor általa kapod azokat az építő, buzdító, vigasztaló szava-
kat, amelyek felmerülnek benned.

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

3686.
Kérdező: SZERELEMRE VÁGYOM!

Igazi szerelemre vágyik a szívem!
HANG: "Drága Gyermekem!

Irántad megélt  szerelmem visszhangja az  benned, amit  érzel.  Ennek 
olyan hordozóját, mint Én, Rajtam kívül soha meg nem találhatod.

Isten  mindenkit  arra  teremtett,  hogy Saját  szerelmét  visszhangozza. 
Legtöbb ember úgy gondolja, ez az érzés kell hogy emberre vetítve megvaló-
suljon, célt érjen. Nem így van! Nincs a világon senki számára olyan ember, 
aki boldogítani tudná a másik embert úgy, ahogy azt az emberi szív kívánja. 
Ezért igaz az, hogy nyugtalan minden ember szíve mindaddig, amíg Istenben 
meg nem nyugszik.

Minden és mindenki csak eszköz lehet mások számára ahhoz, hogy a 
Földre hozott adósságait letörlesztve visszataláljon ahhoz az Istent szeretés-
hez, amire teremtődött.

Teljesen mindegy, hogy fiatalnak vagy öregnek tudod magadat. A földi 
halál hozzád is nagyon közel van. Ezt akkor fogod majd egyértelműen belát-
ni, amikor már elérkezik. A földi élet mindenki számára gyorsan elmúlik, és 
minden olyan szerelem, amely horgonyát nem Istenbe vetette, csak fájdalmat 
hagy maga után.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"
******************************************************
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3687.
Kérdező: MIT TARTOGAT SZÁMOMRA A JÖVŐ?

1. Jövőmről szeretnék tudni valamit! Lesz családom?
2. Istennek mi a szándéka velem?
3. Isten tudja, hogy szeretem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Jó lenne, ha nemcsak néha olvasnál bele a HANG-könyvekbe. Jó 

lenne, ha a jelen feladataidat, kapcsolataidat élnéd meg szándékom szerint. 
Jó lenne, ha nem az volna számodra a legfontosabb, hogy mi lesz veled, ha-
nem az, hogy mi van Velem, Jézussal, a te életedben.

2. Ha párbeszédimában Hozzám fordulsz reggel és este, akkor részlete-
sen, napra lebontva el tudom mondani neked, hogy mi a szándékom veled. E 
nélkül  csak nagy általánosságban azt tudom mondani: boldoggá akarlak ten-
ni! Erre egyedül csak Én, Jézus, vagyok képes!

3. Csak arról a szeretetről tud az Isten, amit kimutatsz Iránta!
Megáldalak a POZITÍV LÁTÁS LELKÉVEL!"
*****************************************************

3688.
Kérdező: IMÁIMBAN  

1. Miért vagyok szétszórt, amikor imádkozom?
2. Áldozhatok minden vasárnap gyónás nélkül is?
3. A sükösdi médiumról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A kötött szöveggel mondott imádság helyett beszélgess Istennel pár-

beszédima módon. Ha így imádkozol, akkor nem fognak elkalandozni gon-
dolataid.

2. A szentgyónás és a szentáldozás nincs összefüggésben egymással! 
Aki  havonta  szentgyónást  végez,  annak ne  legyenek problémái  a  gyakori 
szentáldozással kapcsolatban.

3. Sükösdön Én, Jézus, az ottani médiumom által megéreztetek valamit 
abból a szenvedésből, amit értetek, miattatok, de nem helyettetek szenved-
tem és szenvedek ma is! E médiumomnak ezt a szerepet adtam, és ő ezt elfo-
gadta. Amikor tanítást ad, akkor feltétlenül vigyáznotok kell! E téren ő sem 
csalhatatlan! Csak azt fogadjátok el tőle, ami megegyezik, ami alátámasztha-
tó az evangéliumaimban olvasható tanításommal!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
******************************************************
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3689.
Kérdező: BIZONYOS ÖSSZEFÜGGÉSEKRŐL

Jól látom Isten világának összefüggéseit?
HANG: "Drága Gyermekem!

Jelen szinteden nagyon jól látod a világ összefüggéseit.  A fontos az, 
hogy jelen látásodat ne tartsd véglegesnek. 

Minden szellemi lény fejlődésének alapja az, hogy mindig kész arra a 
jobbra, amely reá vár!

Mindaddig, amíg nem merevülsz meg a jelen látásodban, tehát mindad-
dig,  amíg nyitott  vagy az értelemmel  is  megalapozott  jobb felé,  alkalmas 
vagy arra, hogy az Én, a te Jézusod szerint képes légy a fejlődésre. 

Azt mindenképpen tudnod kell, hogy a földi életben a látás, a tudás te-
rületén,  sőt  még a gyakorlatban megvalósítható teljesítmények területén is 
(sport), nincs plafon!

Nagyon szeretlek,  és ennek a szeretetnek befogadása sem ismer  az 
„eddig és ne tovább” határt!

Megáldalak a FEJLŐDÉS EREJÉNEK LELKÉVEL!"
*******************************************************

3690.
Kérdező: MÁSOK FELŐL ÉRDEKLŐDÖM

1. Tőled származott egy bizonyos FÉNY megtapasztalása?
2. Bizonyos személyek hitelesek-e?
3. Ki volt a tolvaj? Ártatlanságom miatt kérdezem.

HANG: ”Kedves Barátom!
1. A pokol tüze és a Lelkemnek tüze nem különböztethető meg köny-

nyen a Földön. Minden attól függ, hogy a „fény”-élmény növelte-e benned - 
vagy nem - azt a szeretetet, amely a másikra figyelés alapján a nem ártást, a 
megbocsátást  és  a  másokon  segítést  szorgalmazza.  A Tőlem jövő „fény” 
mindig ezt segíti elő!

2. Személyekről soha nem szoktam általános véleményt mondani. Csak 
konkrét megállapításokról adok számotokra elirányító választ. Ez azért van 
így, mert mindenben van jó és nem jó is. Mindent Hozzám, Jézushoz, kell 
mérnetek, ha nem akartok letérni arról az útról, amivel Én, Jézus, azonosítot-
tam Magamat.

3. Ártatlanságod nem attól függ, hogy mások ezt elismerik vagy sem. 
Te olyan vagy, amilyen Előttem vagy! Tehát mindenkor a lelkiismereted a 
döntő minden olyan ítéletben, amikor magadat kell rátenned a mérlegre.
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Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

3691.
Kérdező: GYÓNÁSRÓL

1. Kell vagy nem kell gyakran gyónni?
2. Milyennek látsz engem?

HANG: "Kedves Barátom!
1. „Bűneidet minden esztendőben meggyónjad, és legalább húsvét tá-

ján az Oltáriszentséget magadhoz vegyed!” Ez a te egyházadnak a Szentlélek 
által sugallt negyedik parancsa. 

Azok a részek, amelyeket te különböző „jelenések” alapján felsoroltál, 
nincsenek szinkronban egyházadnak az előbb említett parancsával. Tehát, ha 
a Szentlélek által irányított egyházadhoz akarsz elsődlegesen alkalmazkodni, 
akkor ne a magán-kinyilatkoztatások alapján formáld lelkiismeretedet!

Én, Jézus, ügyelek arra, hogy a HANG-könyvekben olvasható szavaim 
elsősorban ne a magán-kinyilatkoztatások által  legyenek igazolhatok,  mert 
ezek legtöbbje nem tud fennmaradni az idő rostáján, hanem az evangéliuma-
im alapján álljanak.

Igenis! Gyakran többet árt, mint használ az, ha túlságos hangsúlyt tesz-
tek a bűneitek miatt érzett lelki fájdalmatokra, mint szívetekben lévő jelenlé-
tem örömére! 

Nagyon sajnálom, hogy első nyilvános kijelentésemet,  amelyben fel-
szólítottalak  benneteket  gondolkodásotok átalakítására (Márk 1;15),   tehát 
egy komoly szemléletváltásra, ti ezt e mondattal  adtátok tovább a Bibliában: 
„Tartsatok bűnbánatot!”

2. Én, Jézus, mindig olyannak látlak téged, amilyen valójában vagy! Ha 
naponta változol, akkor naponta másképpen látlak. Kérdésedre ezért a konk-
rét választ a reggeli és az esti imáid tartalmából tudhatod meg!

Nagyon szeretlek, és megáldalak 
SZÍVEM BÉKÉJÉVEL, ÖRÖMÉVEL!

*******************************************************
3692.
Kérdező: NAGYON MEGKÖTÖZÖTT VAGYOK

1. Magamról,  tehetségemről, egészségemről.
2. Probléma van anyámmal kapcsolatban.
3. Jelenlegi férjemről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1.  Véleményemet  rólad  a  reggeli  és  az  esti  imádban  felismerheted. 
Minden képességed, tehetséged Tőlem van. Ezeket azért  kell  fejlesztened, 
mert nem azért kaptad, hogy parlagon maradjanak. De lelked fejlődését min-
denkor a benned élő szeretet növekedése jelenti. Minden, amid van, eszköz 
ahhoz, hogy ebben növekedjél.

2. Szabaddá kell válnod anyádtól. Nem az ő gyermeke vagy, hanem az 
Istené! Az ő megkötözöttsége veled sem neki, sem neked nem válik javatok-
ra. Felnőtt vagy, tehát szabaddá kell válnod bensőleg is anyádtól. Te nem az 
ő, hanem az Isten gyermeke vagy! Őt csak egy kis időre választottad anyádul. 
Válj tőle szabaddá akkor is, ha ezért ő neheztelni fog rád.

3. Nagyon kell szeretned azt, aki nem akadályoz abban, hogy Velem, a 
te Jézusoddal egyre szorosabb kapcsolatba kerülj. Ne az legyen számodra a 
fontos, hogy mások mit mondanak róla, hanem az, hogy ő segít vagy nem se-
gít Hozzám, a te Jézusodhoz téged közelebb kerülni. Egész földi életednek 
lényege az, hogy Velem, Jézussal, egyre szorosabb kapcsolatba kerülj.

Gyermeked kötődése apjához nem a te ügyed! Ez ne jelentsen gondot 
számodra.

Az pedig,  hogy jelenlegi férjed mit  gondol önmagáról,  szintén az ő 
ügye. A te számodra az a fontos, hogy Velem légy élő kapcsolatban a földi 
életedben.

             Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak a
                    BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

******************************************************
3693.
Kérdező: GONDBAN VAGYOK GYERMEKEIM MIATT

1. Gyermekeim nem értik meg egymást.
2. Egyik gyermekemnek nagy anyagi gondjai vannak.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked már régen szabaddá kellett volna válnod gyermekeidtől. Ők 

csak addig voltak a te gyermekeid, amíg belőled kellett élniük.
A felnőtt embereknek tudniuk kell, hogy senki nem képes megjavítani 

egy másik embert. Mindenki csak önmagát tudja megjavítani. Aki ezt nem 
látja be, az árt önmagának, és megnehezíti mások életét is. Neked távol kell 
tartanod magadat tőlük. Tehát te nem lehetsz bíró közöttük. 

2. Aki anyagi oldalról akarja elindítani lelki békéjét, az feltétlenül hely-
telenül jár el.  Aki lelki  oldalról  indul,  az képes mindent megoldani.  Igen, 
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mert az Én, a te Jézusod szavai mindenkor érvényben vannak (Máté 6;33-
34)!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3694.
Kérdező: MIT AKARSZ VELÜNK, URAM?

1. Honnan jöttél és miért jöttél?
2. Hogyan kell készülnünk a Te világodra?
3. Újjászülettem-e? Lélekkeresztelt vagyok-e?

HANG: "Kedves Barátom!
1. János 16;28-ban megtalálod, hogy honnan jöttem. 
Márk 1;38 - Lukács 12;49 - János 10;10 - János 12;47 evangéliumaim 

felsorolt részeiben pedig megtalálod, hogy miért jöttem.
2. Át kell alakítanotok gondolkodásotokat. Vagyis boldoggá kell válno-

tok. Ez látás kérdése! A reggeli és az esti imák erre valók!
3. Ha elfogadtál Engem, Jézust, Uradnak, Megszabadítódnak, s e dön-

tésedet földi életed legnagyobb és legfontosabb döntésének éled meg, akkor 
újjászülettél.  Én,  Jézus,  mindenkit  csak  lelkiismerete  szerint/által  tudom 
megnyugtatni. Tehát belülről!

Ha kitartóan vágyódsz Lélekkeresztségre, feltétlenül át fogod ezt élni!
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
3695.
Kérdező: MIRŐL ISMERHETŐ FEL  A TISZTÁNLÁTÓ?

Kiről állíthatom, hogy tisztán lát?
HANG: "Drága Gyermekem! 

Valamikor azt mondottam, hogy Én vagyok a világ világossága (János 
8;12). Utána pedig azt mondtam, hogy ti vagytok a világ világossága (Máté 
5;14). E második kijelentésem csak akkor érvényes, ha lényegében ugyanazt 
mondjátok, amire Én, Jézus, tanítottalak benneteket. 

Ezek után megérted, hogy csak arról lehet állítani, hogy tisztán lát, aki 
azt, amit lát, amit mond, alá tudja támasztani az evangéliumaimban található 
kijelentéseimmel. Csak az ilyen ember mondható tisztánlátónak.

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3696.
Kérdező: HOGYAN VAN KAPCSOLATOM AZ ISTENNEL?

3805.



1. Hogyan ne legyek önző?
2. Ki a Szentlélek?
3. Társamról kérdezem: leszünk még együtt boldogok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Meg kell tanulnod  feladatokban  gondolkodni. A reggeli imában át 

kell gondolnod az előtted álló napot és elvégzendő feladataidat. Erre kell kér-
ned Tőlem áldásomat, s kérned kell az angyalok oltalmát.

2. Az Atyának és a Fiúnak közös Lelkét nevezitek Szentléleknek. E 
Léleknek vagy te is a temploma (1Kor 6;19)!

3. Az Én szabadságom véget ér ott, ahol a ti szabadságotok kezdődik. 
E kérdést nem Én, hanem ti döntitek el! Előre nem mondhatom meg döntése-
teket, mert nem befolyásolhatom szabadságotokat. 

*******************************************************
3697.
Kérdező: CSALÁDOT SZERETNÉNK!

1. Miért nem lehet saját gyermekünk?
2. Remélhetek-e változást?
3. Milyen területen kell másképpen cselekednem?

HANG: "Drága Testvéreim!
1. Kérdésetek karmikus problémát vet fel. A karmikus problémákért el-

sősorban hálát kell adnotok, mert szinte kényszerítve élitek meg azt az adós-
ságtörlesztést, amit saját, rövid távú látásotok alapján nem is vállaltatok vol-
na. Ha hálát tudtok adni azért, amiről nem tehettek, akkor és csak akkor lehet 
reményetek arra, hogy megszűnjék ez az adósság, és látótávolságon belülre 
kerüljön vágyaitok teljesülése.

2.  Mivel  Isten  nem  vágyaitokhoz,  hanem  feladataitok  elvégzéséhez 
adja kegyelmeit, ezért erre kell koncentrálnotok, hanem arra, amit az előtte-
tek lévő napon kell megtennetek Velem és Értem!

3. A reggeli és az esti ima az az „eszköz”, amelyben fel tudjátok ismer-
ni azt, hogy a gondolkodás-átalakításotok vonalán (ez a megtérés útja), mi a 
teendőtök. De ez csak akkor válik valósággá, ha párbeszédimában emelitek 
lelketeket Istenhez, vagyis Hozzám, a ti Jézusotokhoz!

Megáldalak benneteket a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3698.
Kérdező: VÁGYAIM FERDE UTAKRA VISZNEK

1. Megerősítést kérek újjászületésemben!
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2. Nagyon erős bennem a fajfenntartási ösztön.
3. Repülni szoktam álmomban.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Miután te a magad részéről megtetted azt, amit meg kellett tenned 

újjászületésed érdekében, hinned kell abban, hogy Isten részéről semmikép-
pen sem történhet mulasztás!

Mivel azt mondottam, hogy újjá kell születnetek, ezért nyilván csak a 
magatok részére hívtam fel figyelmeteket. Isten mindenkit újjá akar teremte-
ni és újjá is teremt, aki elfogad Engem, Jézust, Urának, Megszabadítójának.

Az Engem elfogadáshoz,  tehát az újjászületéshez,  feltétlenül szüksé-
ges, de nem elégséges egy egyszeri elhatározás. Folyamatként kell vállalno-
tok annak a szabadságnak elfogadását Tőlem, amelynek alapján Én, Jézus, 
segíteni tudom leoldani megkötözöttségeiteket.

2. Három oka van a benned lévő ösztönerőnek. Az egyik az, hogy ez az 
ösztön biztosítja bennetek sok lélek Földre születését. A másik az, hogy ez 
nem automatikusan működik bennetek, mint az állatokban, hanem értelme-
tek és akaratotok alá kell rendeznetek, tehát önfegyelemre serkent bennete-
ket. A harmadik pedig az, hogy ennek az ösztönnek labilis volta segít benne-
teket abban, hogy a szív alázata érdekében a gőg, a hiúság ne vegye át fölöt-
tetek az uralmat.

3. Lelki, szellemi szárnyalásod szimbóluma az, amit álmodban, mint 
repülést, megtapasztalsz. Álmodban az is benne van, hogy másokat is szeret-
nél lelkileg, szellemileg felemelni.

                 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
******************************************************

3699.
Kérdező: TÚL ÉRZÉKENY VAGYOK

1. Sikerülni fog-e édesapámat áttéríteni a jók oldalára?
2. Vannak emberek, akik rossz érzést váltanak ki belőlem.
3. Köszönöm azokat, akiknek sokat köszönhetek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Édesapád előbb-utóbb  feltétlenül  azon  az  oldalon  fog  állni,  ahol 

megtalálja szíve nyugalmát. De azt, hogy mikor, ne kérdezd. Mindenki csak 
önmagát állíthatja egyik vagy másik oldalra attól függően, hogy Istent vagy 
önmagát választja élete vezetőjéül.

Te is csak önmagadért felelsz, és ez áll édesapádra is!
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2. Átlagnál érzékenyebb vagy bizonyos emberi kisugárzásokra. Jó, ha 
tudod, hogy a rossz érzések is javadra válnak addig, amíg Istent szerető vagy. 
Semmiféle jogalapod nincs arra, hogy büntetéssel járó erkölcsi ítéletet mondj 
bárkiről is!

3. Ápold magadban továbbra is a hála érzését, mert ez tudja legjobban 
ráirányítani szívedet arra, hogy törekedj másokban is felébreszteni ezt az ér-
zést. Jó, ha esténként megkérdezed magadtól: „Ki örült ma nekem?” (már-
mint neked!)

           Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
******************************************************

3700.
Kérdező: TÚL NAGY FESZÜLTSÉGBEN ÉLEK

Félelmetes szorongások és boldogító élmények között élek.
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagy energiákat csak nagy feszültségek tudnak létrehozni.  Nagy fel-
adatokat csak nagy energiákkal lehet végrehajtani.

Önmagad felvállalása,  előző  életeidben  felhalmozott  adósságaid tör-
lesztése, jelen életedben eléd kerülő áldozatokért adandó hála felébresztése, 
tehát  feladataid  szeretetben  és  bizalomban  történő  elvégzése,  ezek  mind-
mind az átlagnál nagyobb energiát követelnek tőled.

Ne feledd! Én, a te Jézusod vagyok! Az Én erőm, a te erőd is! Tehát bi-
zonyos értelemben örömöm és sorsom a te örömöd és a te sorsod is! Te a 
Győztes oldalán állsz!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL, HARMÓNIÁJÁVAL!"
*******************************************************

3701.
Kérdező: MIÉRT NEM  ÜZLETEL VELEM JÉZUS?

Jézusnak mindent odaadtam. Ő nem adott nekem semmit.
HANG: ”Kedves Barátom!

Te üzletet akartál kötni Istennel, s most azt éled meg, hogy ez nem jött 
be. Te csak azt adtad át Nekem, Jézusnak, amiről előbb-utóbb úgyis le kell 
majd mondanod. Azt, ami téged emberré tesz, tehát azt, hogy a gondolkodás-
átalakítást  felvállald,  nincs  szándékodban  Velem  elkezdeni.  Újra  és  újra 
mondom: neked nem arra van szükséged, hogy nyalogasd sebeidet. Én, Jé-
zus, hiába mondanám, hogy ami van, az miért jó neked. Téged vigasztalni 
nem is lehet, mert mindig el tudod mondani, hogy ami van, az miért nem jó 
neked. Erre mindenki képes, aki nem vállal fel Engem. Így csak a süketek 
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párbeszédét  tudnám folytatni  veled  mindaddig,  amíg  nem  vállalod,  hogy 
meglásd azt, ami van, s amiről te nem tehetsz, az nemcsak jó, de a legjobb 
neked, ezért nem zúgolódnod, hanem hálálkodnod kellene! 

Neked nem vigasztalásra, hanem gondolkodás-átalakításra van szüksé-
ged. Nincs olyan Isten, aki ezt helyetted meg tudná tenni. Én, Jézus, mindig, 
tehát állapotszerűen rendelkezésedre állok e téren!

       Megáldalak az ÖNISMERET LELKÉVEL!"
*******************************************************

3702.
Kérdező: A POKOLRÓL

Van örök kárhozat?
HANG: "Drága Gyermekem!

Van örök kárhozat, de örökké kárhozott nincs! Az általad említett egy-
ház is csak örök kárhozatot tanít, de azt nem, hogy Isten bárkit is bármilyen 
gonoszságért a kínok kínjában örök kárhozottként tartana létben! Ha ezt ten-
né, ha így lenne, akkor az Isten valóban nem volna Jó Isten, de még jó em-
bernek sem volna mondható!

Legfeljebb arról lehet szó, azon lehet vitázni, hogy valaki a maga által 
joggal felvállalt szenvedést, megtisztulást a Földön vagy másutt éli meg. 

Én, Jézus, hirdettem, hogy van örök kárhozat, mert ha van olyan sza-
badság, amelynek következtében örökké lehet igent-t mondani, akkor elvileg 
kell hogy legyen olyan is, hogy örökké nem-et is lehessen mondani (Márk 
9;48). De azt állítani, hogy valaki örökké nem-et akarjon mondani arra, ami-
ről tudja, hogy a természete ellen van, tehát arra, hogy boldogtalan maradjon, 
mindenkor iszonyatos kínok kínját szenvedő legyen olyasmiért, amit „tükör 
által homályban látva” egy rövid ideig elkövetett, ez szöges ellentétben van 
még a legelvetemültebb emberi morállal is! Csak „időszakos” lehet tehát a 
szenvedést vállalni kényszerülők sorsa (Máté 18;34-35)! 

Még a legkonzervatívabbak is, akik az első emberpár bűnét a világ leg-
nagyobb szabadságban elkövetett legnagyobb bűnének tartják, azt az ember-
párt ma szentként tisztelik, és mint szenteknek, ünnepük van a te egyházad-
ban. Az egészséges erkölcsi érzékkel rendelkező szellemi lény, tehát az em-
ber is, összeegyeztethetetlennek és elképzelhetetlennek tartja azt, hogy Isten 
bárkitől is megvonná a bűnbánattartás lehetőségét. 

Ilyet  csak  bizonyos  intézményeket  minden  áron  fenntartó,  hatalmat 
gyakorolni akaró, tehát félelmet keltő és fenntartó urak találhattak ki. Ezek-
hez nekem, Jézusnak, e téren semmi közöm nincs! 
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Az, akit te leveledben említesz, egy intézmény alapján tanult Rólam, és 
így ahhoz ragaszkodik, amit abban az intézményben tanítottak neki. Így nem 
is ragaszkodhat más meglátáshoz! Erről egyelőre nem tehet, és majd a jövő 
fogja megmutatni azt, hogy mennyire nyitott, illetve zárt Felém. Jelenleg ő, 
jó szándékát  feltételezhetően,  egy olyan intézményhez ragaszkodik,  amely 
aránylag kevés munkáért, jó pénzért eltartja őt úgy, hogy még közmegbecsü-
lést is biztosít számára.

Drága Gyermekem! Jelen válaszommal főleg csak a józan észre hivat-
kozva igazoltam azt, hogy érdemes a kárhozottakért is imádkoznotok. A he-
lyes ima mindenkor szeretet-megnyilvánulás. Ezt pedig senki irányában nem 
szabad megtagadni. 

Én, aki arra tanítottalak benneteket, hogy inkább szeressétek ellensége-
iteket,  hogy képzelnétek azt,  hogy ezt ne tegyem követendővé, kötelezővé 
Magamra nézve?! 

Istenben nincs változás! Isten, akivel Egylényegű vagyok, mindig sze-
ret! Csak az értelmes szeretet igazi.  Tehát az, amely reméli,  hogy segíteni 
tud. Önmagammal kerülnék ellentétbe, ha értelmetlenül szeretnék. Márpedig 
így szeretném azokat, akikről tudom, hogy rajtuk soha segíteni nem tudok, 
sőt nemcsak nem tudok, de nem is akarok! Ilyesmit Rólam, Jézusról, feltéte-
lezni káromkodás!

Fenti szavaim tehát cáfolják a kárhozottaknak az Isten részéről végle-
gesnek, megváltozhatatlannak ítélt örök szenvedését, sorsát. A reinkarnáció 
kérdését ez érdemben nem érinti, bár utat mutat ebben az irányban is. Erre 
bőven találhatsz utalást mind az evangéliumokban, mind a józan logikában.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3703.
Kérdező: MEGSZÁLLOTT-E A PÁROM?

Párom dührohamával kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Három szempontra hívom fel a figyelmedet.
1. Kétségtelen, hogy az első és legfontosabb az olyan imádság, amely 

részedről és részéről is őszinte és szívből jövő kell hogy legyen. A feltétlenül 
hatékony kérő imának két ismérve van: áhítatos és állhatatos. Igen, mert ah-
hoz a gondolkodás-átalakításhoz, amely életeteket is képes átalakítani, ezek 
szükségesek.

3810.



2. Van egy természetes útja annak, hogy kívülről befelé is hatékony le-
gyen egy tüneti kezelés. Helyes életmód evésben, ivásban, pihenésben, ki-
kapcsolódásban.

3. Orvos igénybe vétele.
Amiről meg lehetsz győződve, az az, hogy Én, Jézus, legyőztem azt a vilá-
got, amely képes boldogtalanná tenni benneteket. Ez azt jelenti, hogy Álta-
lam, Velem és Bennem mindig minden probléma pozitív módon megoldható.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

3704.
Kérdező: SZERETEM ISTENT

1. A bennem lévő harmónia Istentől van?
2. Mi van elhunyt férjemmel?
3. Istennek tetszően élek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Atyám téged is egyetlenjeként szeret. Ez a benned lévő harmóniában 

is megnyilvánul. Isten téged így szeret közvetlenül. Kétségtelen, hogy ez ki-
mondhatatlan hálára kötelez téged. E háládat legjobban a mások iránti szere-
teted által tudod Istennek megköszönni.

2. Volt férjeddel feltétlenül találkozni fogsz te is és egész családod, ott, 
ahol már nincs könny és fájdalom, csak szeretet, öröm és béke a Szentlélek-
ben! Ő jelenleg is nemcsak emlékként él bennetek, hanem kegyelmi valóság-
ként is!

3. Reggeli és esti imáid, ha ilyenkor párbeszédimát is mondasz, ponto-
san tájékoztatnak arról, hogy hogyan is áll kettőnk kapcsolata.

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

3705.
Kérdező: KITŐL VÁRHATOK ÉLETEMRE MEGOLDÁST?

1. Betegségem mikor csökken?
2. Mostani kapcsolatomtól mit várhatok?
3. Mindenképpen nagyon mélyponton vagyunk.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Karmikus gyökerű betegséged akkor csökken, sőt meg is szűnhet, ha 

elfogadod, mint adósságtörlesztést, előző botlásaidért. Ha jól belegondolsz, 
még hálát is kell adnod érte! Ez a legjobb orvosság ellene!
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2. Amíg múló kapcsolatoktól várod életed megoldását,  addig mindig 
csalódásnak teszed ki magad. Egyedül a Velem, a te Jézusoddal kiépített, 
megélt kapcsolat  képes fejedben és szívedben rendet, békét, harmóniát  te-
remteni.

3. Az Én, a te Jézusod szabadsága veled kapcsolatban véget ér ott, ahol 
a tiéd elkezdődik. Én, Jézus, a te életed utcáján sem vagyok utcaseprő. Part-
nered akarok lenni, és nem szolgád! Ehhez fontos az, hogy ne csak azzal fog-
lalkozz, mit tegyek érted, hanem és főleg azzal, hogy te mit tegyél Értem!

Kimondhatatlanul  szeretlek,  és  szeretném,  ha  ez  visszhangra  találna 
benned!

           Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3706.
Kérdező: GÁTLÁSOS VAGYOK

1. Álmaimról, amelyekben mindig gyermekek a főszereplők.
2. Nehezen tudok tanúságot tenni Jézusról.
3. Verseimről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Álmaid  részben  fejlődőkészségedet  szimbolizálják,  részben  pedig 

benső elégedetlenségedet önmagaddal szemben.
2. Nem baj, ha a szavak beléd szorulnak. Szolgáló szereteted legyen a 

Mellettem szóló tanúságtevésed. Ez ékesebb minden kimondott szónál!
3. Verseid szíved Hozzám küldött virágai, áldást hullatnak vissza rád!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
3707.
Kérdező: JÉZUS MELLETTEM VAN?

1. Rászorulókat vettem magamhoz. Jól tettem?
2. Egy „hang” mondja, hogy mellettem van. Kitől jön e „hang”?
3. Magukhoz hívtak valakik. Láttam! Kik voltak ők?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Engem, Jézust, fogadtál be, amikor azokat a rászorulókat befogad-

tad!
2. Én, Jézus, mindenkor melletted vagyok. Ez a lényeg, és nem azok a 

betűk, amelyeket láttál. Ahol Én, Jézus, megjelenek, ott mindig megjelennek 
zavaró erők is, hogy figyelmeteket eltereljék Rólam.

3812.



3. Okosan tetted, hogy nem hallgattál azok hívására, akiket láttál. Ne 
félj! Minden zavaró erőtől megóvlak, ha Engem, Jézust, akarsz szolgálni!

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

3708.
Kérdező: MI A TEENDŐM?

1. Jézusnak tetszik az életem így, egyedülállóként is?
2. A test elhagyása nekem miért nem sikerül?
3. Számomra mi az ideális munkakör?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Mindenképpen Istennek  egyetlenje vagy. Tehát  senkit  nem szeret 

úgy, olyan módon Isten, mint téged, egyedülállóként is.
2. A test „elhagyásának” fokozatai vannak. Te is elhagyod a testedet 

bizonyos  értelemben  alvás  állapotban,  meditáláskor,  de  még  olyankor  is, 
amikor intuíciós úton kapsz felismerést. Biztosan eljön majd annak az ideje 
is, amikor végleg el kell hagynod a testedet. Ezt nem kell siettetni!

3. Egyetlen hivatás létezik a világon: a szeretni tanítás! E hivatásban 
nincs megállás. E hivatás együtt jár az erre való felkészüléssel. Ennek forrá-
sa, nélkülözhetetlen eszköze a szeretés.

A munkahely: kenyérkereseti hely. A hivatás vállalása itt sem szünetel-
het senkinél. 

Valójában ideális munkahely nem létezik. Mindenki feladata az, hogy 
józan  eszével  mérje  fel,  a  szeretni  tanítás  céljából  milyen  kenyérkereseti 
munkát vállaljon. Ebben életkora,  neme, képessége, ereje, egészsége, vég-
zettsége, kapcsolatai mind-mind szempontként szerepelnek.

            Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!
*****************************************************

3719.
Kérdező: SZERETNÉK ÖSSZESZEDETT LENNI!

1. Nagyon szétesett vagyok.
2.  Otthon nem tudok egyről a kettőre jutni.
3. Szeretnék üzenetet kapni odaátról!

HANG: "Drága Gyermekem.
1. 2. Mindkét problémádra azonos orvosságot tudok ajánlani. Szánj jár 

reggelenként pár percet, hogy átgondold az elinduló napod feladatait. Kérd 
erre áldásomat és őrangyalod segítségét. Napközben tartsd magadat a reggel 
megbeszéltekhez, amennyire erre képes vagy. Este szintén szánj pár percet 
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arra, hogy áttekintsd,  hogyan sikerült  az elmúlt  napod. Igyekezz meglátni, 
megfogalmazni, hogy ami nem sikerült, az miért nem sikerült. Másnap újra 
kapsz lehetőséget, s ugyanígy kell tenned.

3. Ha az, akivel szeretnél találkozni, szintén akarja, és engedélyt kap 
erre, akkor ő be fog jelentkezni akár álomban, akár valami más módon. De te 
feltétlenül tudni fogod, hogy ő az. Kezdeményezni neki kell!

Ami pedig őrangyalodat illeti, vele bármikor beszélhetsz, mert ő min-
dig veled van!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

3710. 
Kérdező: JÉZUS ORVOS ÉS ORVOSSÁG.

1. Van értelme egy öngyilkosért imádkozni?
2. Szeretném tisztábban fogni Isten hangját, irányítását!
3. Lelki fájdalmaimra kérek orvosságot!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A helyes imádkozás mindig szeretetmegnyilvánulás! Tehát mindig 

csak helyeselni lehet. Ne ítéljétek el az öngyilkosokat sem!
2. Elégedj meg azzal, amit kaptál, tedd azt, amit reggeltől estig tenned 

kell, élj Velem és Értem, a te Jézusodért, és akkor mindig megfelelően fogod 
hallani lelkiismereteden keresztül a Szentlélek hangját. A Lélek irányításá-
nak elfogadása mindig benső békével jár együtt.

3. Én, Jézus, vagyok az orvos és orvosság egyaránt. Ahhoz, hogy Ve-
lem találkozz, nem kell sem keletre utaznod, sem valami különleges meditá-
ciós formát kitanulnod, sem rendkívüli aszketikus gyakorlatokat végezned. 
Csupán azt kell tenned, hogy hidd el: ott vagyok a szívedben! Ha reggel, dél-
ben és este csak öt-öt percet szánsz arra, hogy beszélgess Velem, aki benned 
élek, akkor máris gyógyulni, erősödni fog a lelked. Természetesen rajtad kí-
vül soha nem lesz Mennyország a földi élet, de magadban mindig megtalál-
hatsz Engem!

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

3711.
Kérdező: TÁRSAM JELENLEG GONDOT JELENT

1. Társam lélekben elhagyott-e?
2. Mi a teendő vele kapcsolatban?

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Az, hogy elhagyott-e társad vagy sem, ez az ő benső ügye. Tőle kell 
megkérdezned. Ha akarja, elmondja őszintén, ha nem, akkor nem. De Én, Jé-
zus, sem őt, sem mást soha senkinek ki nem adhatok!

2. Neked nem a társad miatt kell hűségesnek lenned! Neked nem a tár-
sad miatt kell boldognak vagy boldogtalannak lenned. Neked Miattam, a te 
Jézusod miatt kell olyannak lenned, hogy soha senkinek ne árts, mindig min-
denkinek megbocsáss, és éld a szolgáló szeretet életét.

Mivel a boldog örökkévalóság gyermeke vagy, ezért társadat ugyanúgy 
kell szeretned most és a jövőben is, mint azelőtt. Miattam kell őt szeretned! 
Te már eljutottál arra a lelki fejlődési fokra, hogy ezt meg is tudod tenni (Lu-
kács 6;36), ha még nem is jutottál el odáig, hogy ezért hálát is tudj adni!

            Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!
*******************************************************

3712.
Kérdező: NEM TUDOK ELSZAKADNI ELHUNYT FÉRJEMTŐL!

Miért keresem a férjemet mindig a túlvilágon?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Mivel férjed egyelőre lemondott arról, hogy újjászülessen, ezért egy 
világ választ el benneteket egymástól, ezért úgy, ahogy szeretnéd, nem érint-
heted meg őt.

Az ő további sorsa nem a te vágyaidtól, hanem az ő döntéseitől függ. 
Mennyország csak az újjászületetteknek van (János 3;3) !

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

3713.
Kérdező: SÖTÉTSÉGBEN ÉLEK!

Depressziós vagyok. Miért jöttem? Mi vagyok?
HANG: "Drága Gyermekem!

Életednek két megváltozhatatlan igazságára mutathatok rá.  Az egyik 
az, hogy életed értelme Én, Jézus, vagyok. A másik az, hogy ezt a megmásít-
hatatlan valóságot neked kell beépítened életedbe. Ennek hogyanjára adhatok 
tanácsot, de ezt a beépítést nem csinálhatom meg helyetted. Íme a tanácsom:

1.A te élted sem a legutolsó földi születéseddel kezdődött. Tehát te is 
adósságtörlesztésre jöttél a Földre. Előző életeid magad által és mások kárára 
előidézett  napos oldalait most kell egyenesbe hoznod. A jelen földi életed 
mostani halála tehát semmit nem változtatna jelen állapotodon.
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2. Meg kell tanulnod a hangsúlyt nem arra tenni, hogy milyen vagy, ha-
nem arra, hogy az Enyém vagy! Tehát meg kell tanulnod feladatokban gon-
dolkodni. Tenned kell minden áron, kerül, amibe kerül, akár vérrel verejté-
kezve is azt, ami feladatként előtted áll. Ennek felvállalására az Én erőm a te 
erőd is!

3. Minden látszat ellenére te a Győztes oldalán állsz! Ezt Én - a te Jé-
zusod - helyetted elhinni nem tudom.

Ha hiszed, ha nem, Én nagyon örülök neked. Bár te is örülni tudnál egy 
kicsit Nekem!

Megáldalak egy olyan BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL, amelyet 
ha elfogadsz,  a világ nem adhat, de el sem vehet tőled!

******************************************************
3714. 
Kérdező: MÁR NEM SZERETNEK IGAZÁN

Egy műtét után társam elhidegült tőlem. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Három szempontra hívom fel a figyelmedet:
1.  Előző  életeid  folyamán önző érdekből úgy elhidegültél  társaidtól, 

hogy ezt a magatartásodat most - mint saját adósságodat - törlesztened kell.
2. Feladatod nem az, hogy társadnak vagy bárkinek megfelelj, hanem 

az, hogy Nekem, Jézusnak, megfelelj. Ha ennek a megfelelésnek társad örül-
ni tud, az jó, de ha nem tud örülni, akkor ettől te semmiképpen sem lehetsz 
lelkileg vesztes. Te az örökkévalóság gyermeke vagy! „Mi ez az örökkévaló-
sághoz képest?” E mérlegen kell lemérned jelen keresztedet.

3. Társad életéért ő felel, és nem te, mint ahogy a te életedért, benső 
békédért te felelsz,  és nem ő! Neked Hozzám kell  mindenkor hűségesnek 
lenned! Isten téged is ÖNMAGÁRA teremtett!

                Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3715.
Kérdező: JOGOSAN AGGÓDOM?

1. Aggódom szeretteimért.
2. Jézus is sírt Lázár halálakor.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ne ti kérjetek hitet Tőlem! Én, Jézus, kérek hitet tőletek. Mindenki 

tudja növelni hitét, ha akarja. A hit növelése értelmi munka, amelyet Isten fe-
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létek áradó szeretete kell hogy átjárjon, tehát nyitottságot kíván arra, hogy 
nem a mulandóságnak, hanem az örökkévalóságnak a gyermekei vagytok.

2. Én, Jézus, Lázár sírjánál nem azért sírtam, mert a többiek is sírtak, 
hanem azért, mert fájt szívemnek, hogy barátomat, Lázárt, vissza kell hív-
nom a földi világba, ahol majd meg fogják őt ölni (János 12;10).

Szeretteiddel való megkötözöttséged nehezíti azt, hogy elfogadd Isten-
től  azt  a  szabadságot,  amely minden  szellemi  lény boldogságának alapja, 
vagyis a Szentléleknek boldogító módon történő működési területe (2. Kor. 
3;17). 

Én,  Jézus,  csak felajánlani  tudom neked e szabadságod. Elfogadnod 
neked kell!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3716.
Kérdező: A KETTŐS HATÁS ELVÉRŐL

Gyermeket várok, de van egy olyan betegségem, amely neki
árthat. Mit tegyek?

HANG: "Drága Gyermekem!
Nyugodt lelkiismerettel követheted az orvosok tanácsát. Számodra sem 

az nem lehet döntő, hogy szüleid mit szeretnének, sem az, hogy te mit szeret-
nél. Egyedül az a döntő, hogy te, amennyire ez az orvosok véleménye szerint 
szükséges és lehetséges,  maradj  egészséges.  Ilyen esetben az abortusz,  ha 
egészségedet célozza meg, és ennek csupán velejárója a magzat meg nem 
születése, nem gyilkosság. E gyermek nem jár ettől rosszabbul, mert nem ő 
ellene irányul a döntés, hanem a te testi egészséged mellett.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

3717.
Kérdező: A BENNÜNK LÉVŐ RENDRŐL

Kinek van rend a fejében?
HANG: "Kedves Barátom!

Ismert köreitekben a generális hit, a speciális hit és az univerzális hit 
fogalma. Csak röviden: 

Generális hit alatt azt értitek, hogy mindenki hisz valamiben. Aki azt 
mondja, hogy ő nem hisz semmiben, az azt hiszi, hogy nem hisz semmiben!

Speciális hit az, amely egy néphez, nemzethez, fajhoz, valláshoz, szel-
lemi irányhoz kapcsolódik.
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Univerzális hit alatt azt értitek, hogy minden ember hisz valamiképpen 
emberségében. Minden ember, mert ember, hisz abban, hogy joga van önma-
gát embernek gondolni, joga van emberi bánásmódot követelni magának.

Én, Jézus, ezt a harmadik hitet céloztam meg, s meg akartam értetni 
veletek, hogy azt, hogy az Isten EMBERKÉPŰ! Az univerzális hit alapján 
tehát minden embernek rend van a fejében! Senkire nem lehet tehát azt mon-
dani úgy általánosságban, hogy nincs rend a fejében. Csupán arról lehet szó, 
ha valaki felmérést csinál, és konkrét kijelentésre rámutatva mondhatja, ez és 
ez, itt és most semmiképpen nem támasztható alá az Én evangéliumaimmal, 
s bár szubjektíve, tehát az univerzális hit alapján mondhatja és joga is van 
mondania, hogy rend van a fejében, de objektíve, tehát Rám, Jézusra, hivat-
kozva, egy jelenleg képviselt témában nem képes álláspontját Velem alátá-
masztani. 

Ha Engem, Jézust, elfogad valaki egyedüli biztos alapnak, tehát IGAZ-
SÁGNAK, akkor a fejében lévő szubjektív rendet, tehát azt, hogy joga van 
az emberi méltóságra, képes hozzáigazítani az Én, a ti Jézusotok fejében lévő 
rendhez, tehát az objektív RENDHEZ, vagyis hogy minden embernek joga 
van ehhez. 

Objektív rend csak az Én fejemben van. Ilyen értelemben viszont azt 
mondhatom, hogy senkinek sincs rend a fejében. Ti mindig fejlődésben lévő 
szellemek vagytok. Ti soha nem mondhatjátok, hogy aki titeket lát, az látja 
az Istent! Én, Jézus, nem vagyok szellemileg fejlődő lény, mert egylényegű 
lévén az Atyával, az Isten nem fejlődő lény!

Annak a RENDNEK, amelyet, mint univerzális hitet, szubjektíve min-
denki joggal képviselhet, csak akkor mondhatjátok elfogadhatónak, ha olyan 
nyitott, jó szándékú ember képviseli, aki nyitott arra, hogy Felém, tehát az 
objektív fejlődés irányát felvállalja. Éppen ezért nem az optimizmus az, ami 
iránymutató, hanem a pozitív gondolkodás! Igen, mert az optimista ember a 
jövőt látja szépnek, míg a pozitív gondolkodó itt  és most, a jelenben látja 
meg azt, ami önmagára vonatkoztatva érték, vagyis számára jó. Optimista le-
het egy embertelen ember is. A pozitív gondolkodó az mindig csak embersé-
ges ember lehet.

Ezért nem elég, ha valaki - úgy, mint Én - az univerzális hitet tartja lel-
ki élete alapjának. Szükséges az is, hogy Én, Jézus, mint tökéletes ember, le-
gyek életének iránymutatója. Ezért nem elégedhettem meg azzal, hogy igaz-
ságnak, életnek mondjam magamat. A ti számotokra, éppen az igazság és az 
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élet elfogadásának érdekében, ÚTNAK is meg kellett fogalmaznom Maga-
mat!

Amikor a római pápa azt mondja magáról, hogy ő csalhatatlan, akkor 
ezt  nyugodtan el  lehet  fogadni  az univerzális  hit  alapján.  Ezen az alapon 
mindenki csalhatatlan! Miért lenne a római pápa ez alól kivétel. De ha erről 
az  alapról  elindulva  olyan  irányt  vesz  valamelyik  kijelentése,  rendelete, 
amely nem támasztható  alá  még magjában sem az Én szavaimmal,  akkor 
nyilván nem csalhatatlan, mert embertelen és istentelen egyaránt. Amikor azt 
mondja, hogy embert ölni nem szabad még akkor sem, ha az az ember még 
meg sem született, de mert ember, ezért az univerzális hit alapján joga van az 
élethez, akkor bizony, csalhatatlan igazságot jelent ki. Ha azt igazolná valaki, 
hogy a meg nem született  magzat,  még csírájában nem ember,  mert  lehet 
még belőle  valami  más  is,  akkor  természetesen  azt  kellene  csalhatatlanul 
mondania, hogy bár az embert nem szabad megölni, de a magzatot igen, mert 
az még csírájában nem ember.

Ha a római pápa azt mondja, hogy valamelyik nemzet katonáinak joga 
van más nemzet katonáit parancsra megölni, akkor semmiképpen sem csal-
hatatlan. Ebben az esetben nemcsak azért nem csalhatatlan, mert irányt té-
vesztett, hanem azért is, mert lelépett az univerzális hit talajáról, tehát arról a 
talajról, amelyen minden embernek joga van saját földi létéhez.

Mivel a római pápa, bár sokszor mondott olyat, ami embertelen és is-
tentelen egyaránt, tehát ellene mond az univerzális hitnek, de még soha nem 
mondotta, hogy az ilyesmit  Velem igazolhatóan csalhatatlanul állítja, ezért 
nyugodt szívvel gondolhatja, mondhatja magát csalhatatlannak. Ha azt állítja 
magáról, hogy ő Isten szolgáinak a szolgája, hát, „adja Isten, hogy úgy le-
gyen”. Ha mégsem az, akkor sem a kijelentése hibás, mert  e kijelentés az 
univerzális hit talaján áll, és Velem alátámasztható. Az, hogy a gyakorlatban 
e kijelentést miképpen éli meg, bizony ő felel érte. Állítása mindenképpen 
helytálló. Egy állítás akkor is helytálló, ha nem valósítják meg!

Egyenlőre ennyit a fejetekben lévő rendről.
Megáldalak benneteket a 
LELKI, SZELLEMI FEJLŐDÉS VÁGYÁVAL!"

******************************************************
3718.
Kérdező: MIÉRT NEM TÉRÍTHETEM MEG A TÁRSAMAT?

Társamnál Te vagy az utolsó helyen.
HANG: "Drága Gyermekem!
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Neked le kell mondanod egy rögeszmédről. Le kell mondanod arról, 
hogy társad megtérése főhelyet foglaljon el életedben!

Tudnod kell, hogy Én, Jézus, jobban együtt élek vele, mint te.
Mi lenne, ha ezt kibírhatatlannak élném meg!? Túl fontos szerepet tulajdoní-
tasz magadnak ott, ahol nem kéne. A te benső békéd nem függhet senki más-
tól, csak attól a benső szabadságtól, amely Lelkemnek tartózkodási és műkö-
dési helye (2Kor 3;17). E szabadság legnagyobb ellensége nem egy tőled kí-
vül álló valaki, hanem ragaszkodásod olyasmihez, ami nem a te működési te-
rületed.

Társad és bárki között semmi különbség nem lehet számodra a megté-
rés terén, mint ahogy Számomra sem lehet. S mivel mások megtérése nélkül 
is el tudod képzelni életedet úgy, hogy harmónia legyen benned, így alapve-
tően ellentétben vagy Velem. Nem amiatt, hogy harmónia van benned, ha-
nem amiatt,  hogy nincs harmónia benned társad miatt.  Bennem, Jézusban, 
társad miatt is harmónia van!

Sem te őreá, sem ő tereád nincs teremtve! Mindenki Istenre teremtő-
dött,  és előbb-utóbb mindenki  meg is fogja találni  Istennél igazi  otthonát. 
Mikor? Ez az, ami nem a te ügyed! A te ügyed az, hogy naponta találd meg a 
magad számára Nálam otthonod örömét!

             Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
           BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3719.
Kérdező: SZERETNÉK EGÉSZEN TISZTA MARADNI!

1. Bűnösnek érzem magam.
2. Mit tegyek, hogy gyermekem Téged szeressen?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem az a lényeg, hogy milyen vagy, főleg az nem, hogy milyennek 

érzed  magad!  A lényeg az,  hogy az  Enyém vagy.  Hidd  el,  üres  lenne  a 
Mennyország, ha csak olyanok lehetnének ott, akik földi életükben nem érez-
ték magukat mocskosnak, bűnösnek!

2. Mindent, amit megtehetsz, meg kell tenned, hogy gyermeked MIN-
DENKIT szeressen! Ezt nem gyermeked érdekében kell megtenned, hanem a 
magad érdekében! A gyermeked felelősségét te nem veheted magadra, s a te 
felelősségedet nem veheti ő magára. Ha ő lelke mélyén istenszerető, s ezt te 
„kívülről” helyette, bár befolyásolhatod, de el nem döntheted, akkor minden 
a javára válik. Ha nem istenszerető, bár ezt az állapotát is befolyásolhatod 
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„kívülről”,  de el  nem döntheted helyette,  akkor  majd  egyszer,  valamikor, 
sok-sok szenvedés árán rájön, hogy neki kell döntenie élete felett úgy, hogy 
boldog legyen. Ezt helyette az Isten sem tudja megtenni! Bárhogy dönt, ez a 
döntése kell hogy minden befolyásolást megelőzzön. A befolyásolás csak fi-
nomíthatja, erősítheti, de meg nem változtathatja a mindent megelőző dönté-
sét.

           Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
3720.
Kérdező: ÖNMAGAMRÓL

1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.
2. Mit jelent az, hogy „burokban” születtem?
3. Köteles vagyok szüleim elvárásainak megfelelni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az álom szimbolikus nyelvén a korona egy pozitív beteljesülést jelez.
2. Arról szoktátok mondani,  hogy burokban született,  akit  „szerencsés-

nek”
mondotok. Egy fizikális testi állapot és a szív tisztasága, tehát a benső béke 
között, a lényeget tekintve - vagyis a Velem való élő kapcsolat szempontjá-
ból - nincs ok-okozati kapcsolat.

3. Mindaddig, amíg szüleid asztaláról eszel, tehát mindaddig, amíg belő-
lük élsz, köteles vagy minden olyan elvárásuknak megfelelni, amit nem tar-
tasz bűnnek.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL! 
******************************************************

3721.
Kérdező: EGY „ÚJ HANG” CÍMŰ FÜZETRŐL

Hitelesnek mondható-e az „ÚJ HANG” című füzetek tartalma?
HANG: "Drága Gyermekem!

A HANG-könyvek médiuma nemcsak azt a szerepet kapta Tőlem, Jézus-
tól, hogy HANGOMAT közölje veletek. Alkalmas arra is, hogy hitelesen 
kontrollálja a nevemben megjelenő írásaitokat.

Az említett füzetek és minden Nekem tulajdonított írás tartalmát nyugodt 
szívvel  hitelesnek tarthatjátok,  ha médiumom az ilyen írásokat hitelesnek 
tartja. Én, Jézus, Lelkem által nemcsak azért szólaltam meg benne, hogy tol-
mácsolja szavaimat, hanem azért is, hogy mindazok, akik Rám, Jézusra, hi-
vatkoznak, megerősítést nyerjenek, vagy - mint félrevezetők - lelepleződje-
nek.

Ha bárkinek bármilyen írással kapcsolatban valami kétsége merül fel, ak-
kor a problematikus szövegrészt terjesszétek HANG-médiumom elé, és Én, 
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Jézus, hiteles választ fogok adni az általatok előterjesztett kérdéseitekre. De 
ne általánosságban kérjetek véleményt, hanem konkrét mondatokra vonatko-
zóan. Biztosak lehettek abban, hogy Tőlem, Jézustól, ilyen esetekben nem 
kaptok félreérthető, elnagyoló, általánosítást tartalmazó válaszokat!
Örülök levelednek. Megáldalak a további JÓZANSÁG LEL-
KÉVEL!" 
*************************************************
****

3722.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETTEM?

1. Életemről kérek véleményt!
2. Újjászülettem?
3. Őrangyalom nevét kérdezem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A reggeli és az esti imák azok a „tükrök”, amelyek életedet bemutatat-

ják neked.
2. Az, aki Engem, Jézust, elfogad Urának, Megszabadítójának, tehát éle-

tében az ELSŐ helyre állít, biztos lehet abban, hogy a maga részéről min-
dent megtett a saját újjászületése érdekében.

Ha benned ez még nem bizonyosság, akkor még mindig van lehetőséged 
arra, hogy kiválasztva egy napot, rászánj pár órát arra, hogy átgondolva ed-
digi életedet, Nekem hálát adva átadd életedet a te Jézusodnak. Ha ezt meg-
teszed. akkor ez a döntésed valójában visszhangja annak, hogy Én, Jézus, 
már részesítettelek téged az újjászületés kegyelmében.

Részetekről az újjászületés elsősorban nem érzelem, hanem értelem és 
akarat kérdése. Én, Jézus, amikor jónak látom, érzelmileg is bizonyosságot 
adok arról, hogy újjászülettél. De nem ez a fontos, hanem az, hogy tudato-
san, mint abszolút Elsőt, vállaltál Engem életedben.

3. Őrangyalod azt kéri, hogy válassz te neki nevet. Amit te választasz, ő 
azt fogja magáénak tudni.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!
*******************************************************

3723.
Kérdező: TUDATHASADÁSOS VAGYOK?

1. Érzelmi kettősségben élek. Meddig?
2. Miért nem tudom magamat elfogadni?
3. Hol találom meg a számomra megfelelő utat?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az érzelmi kettősség és az érzelmi hullámzás nem azonos állapotot 

jelentenek. Érzelmi hullámzásnak mindenki ki van téve, aki a Földön él. 
Igen, mert érzelmi hullámzásaitok, mint a tengerek felszíne a szélnek, vi-
harnak, ki vannak téve olyan kívülről jövő hatásoknak, amelyeknek nem le-
hettek tökéletesen urai.

Az érzelmi  kettősség  azonban nem megengedett!  Nem érezheti  magát 
senki egyszerre jól is és rosszul is. Akinek kettős lelkiismerete van, az tudat-
hasadásos, skizofrén. Te nem vagy az! Igenis, képes vagy arra, hogy meg 
tudd ítélni magadban, mi a jó, és mi a nem jó. Mi az Istennek tetsző, és mi 
az Istennek nem tetsző. Minek örülsz majd  a halálod óráján, és mire fogsz 
akkor fájó szívvel visszagondolni. Legyen rendszeres az imaéleted, és e kér-
désed leoldódik rólad!
2. E kérdésedben is pontosítanod kell. Bizonyos értelemben nem is szabad 
elfogadnod magadat olyannak, amilyen vagy, mert akkor megállna benned a 
fejlődés. Úgy viszont el kell tudnod fogadnod magadat, ahogy az Isten is el-
fogad téged. Vagyis: úton levőnek, de még végleg be nem érkezettnek! Erre 
is képesít a rendszeres imádság.

3. A reggeli és az esti imáid azok, amelyek nemcsak rásegítenek, de meg 
is tartanak a helyes úton. Igen, mert minden imádban Velem találkozol, és 
Én, Jézus, nemcsak benned vagyok, de érted vagyok benned!

               Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 
****************************************************

3724.
Kérdező: MI VAN ÖNGYILKOS FÉRJEMMEL?

1. Férjem miért lett öngyilkos? Depressziós volt.
2. Mi lett férjemmel a halála után?
3. Családomról és betegségemről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A depresszióra való hajlam karmikus, tehát magával hozott terheltség. 

Ha valaki nem vállalja fel, nem tanul meg ezzel élni, az általában öngyilkos 
lesz, bárhogy is viselkednek vele kapcsolatban azok, akik szeretik őt.

Tehát te semmiképpen sem vagy oka férjed tragikus halálának, amint nem 
lehettél orvosa sem betegségének. Fiadnak tehát semmiképpen sincs iga-
za, amikor téged vádol. Ö e vádolásával saját nyomorúságát, benső bi-
zonytalanságát, meg nem tértségét próbálja palástolni önmaga előtt is.

2. Kérlek, erről ne kérdezz! Imádkozz érte, és a többit bízd a szerető Isten 
irgalmára!
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3. Testi bajaid gyökere az a lelki állapot, amelyet körülményeid, családod
hatása keltett benned.

A vérség kötelékei kizárólag csak a Velem, Jézussal, egyértelmű és kizá-
rólagos, mindenek fölé helyezése által oldhatók fel.

A feladatokban és nem személyekben történő gondolkodás nem magától 
értetődő. E szellemi munka egy olyan szabadságharc önmagaddal szemben, 
amelyről Én, Jézus, ezt mondtam: „Aki elveszti életét, az megnyeri azt!”

A reggeli és az esti imáid legyenek azok az „eszközök”, amelyek segítsé-
gével csak arra próbálj koncentrálni, hogy mit akar itt és most veled az Isten 
megvalósítani. A te benső békéd sem lehet más, mint Isten akaratának meg-
valósítása, amelynek meglátása és teljesítése mindig lehetséges!

Tanuld meg napra lebontva tenni azt, amit tenned kell. „Elég a mának a 
maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról!”

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*****************************************************

3725.
Kérdező: GYŰLÖLETBEN ÉLEK!

1. Gyűlölet van körülöttem.
2. Gyermekeimről kérek véleményt a HANG-tóI!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az általad megtapasztalt  gyűlölet  azért  tűnik elviselhetetlennek szá-

modra, mert látásod annyira erre állt be, hogy már szinte el sem hiszed, hogy 
másképpen is lehetne látni, mint ahogy most látod magad körül a világot.

Sajnos, nem hiszitek el, hogy a világ nem olyan, amilyennek látjátok, ha-
nem amilyennek látjátok, olyan. Tehát nem kívülről befelé indul el e téren 
sem a helyes magatartás, hanem belülről kifelé! Nem a rajtatok kívüli vilá-
got kell  átalakítanotok,  hanem a látásotokon kell  változtatnotok.  Tehát át 
kell alakítanotok a gondolkodásotokat!

A gondolkodás-átalakítás nélkül lelketek békéjét soha meg nem találjá-
tok. Ismétlem: Nem a világot kell átalakítanotok, hanem a gondolkodásoto-
kat, s akkor ehhez fog alakulni majd a körülöttetek lévő világ is. De fordítva 
nem megy!

2. Gyermekeiddel kapcsolatban tudnod kell azt, hogy amint Isten nem fe-
lel érted, pedig a Ő gyermeke vagy, úgy te sem felelsz gyermekeidért, bár a 
te gyermekeid. Te csak önmagadért felelsz! Velük szemben is csak azt kell 
tenned, ami a te szíved szerint a te kötelességed. A többi nem a te dolgod! 
Ők is önmagukért felelnek, s neked csak arra kell ügyelned, hogy ne mondj 
és ne tégy velük kapcsolatban olyat, amiről tudod, hogy nem jó. Tehát bűn-
részes ne légy!
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Ne megváltoztatni  akard őket, hanem bensőleg, lelkileg akarj szabaddá 
válni tőlük! Ők elsősorban Isten gyermekei, amint te is az vagy. Újra és újra 
mondom: amit nem tartasz jónak, abban ne végy részt velük kapcsolatban!

Az természetes, hogy fáj neked az, ha gyermekeid nem a jót választják. 
Tudnod kell, hogy az Isten fájdalma benned, tehát bizonyos értelemben szá-
modra ez is kitüntetés. Isten meg akarja osztani veled fájdalmát, hogy majd 
egy örökkévalóságon át meg tudja osztani veled örömét, békéjét, boldogsá-
gát.

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 
****************************************************

3726.
Kérdező: MIKOR SZABAD ÁLDOZNOM?

1. Kérlek, mutass nekem utat!
2. Mikor vehetem magamhoz a szentostyát?
3. Őrangyalom Általad szólhat hozzám?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, vagyok az ÚT! Az evangéliumaimból és a HANG-köny-

vekből felismerhetsz Engem.

2. Ha hiszed, hogy valóban jelen vagyok a szentostyában, és szívedben 
valóban ellene mondtál mindennek, ami ellene van az Én, a te Jézusod kí-
vánságának, akkor bármikor és bárhol magadhoz vehetsz Engem a szentál-
dozáskor.

3.  Őrangyalod  bármikor  szólhat  hozzád,  ha nyitott  vagy feléje.  Akkor 
vagy nyitott, ha elhiszed, hogy ő a te legjobb lelki testvéred, aki igenis, lelki-
ismereteden keresztül mindig segíteni akar neked.

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

3727.
Kérdező: MÁSOK MIATT VAGYOK NYUGTALAN

1. Nagy probléma nekem a családom!
2. Én is hozzájárultam a bajok kifejődéséhez.
3. Egy Gyülekezet tagjai bódulatban a Szentlélek hatását 
élik?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szeretném, ha hinnél Nekem, a te Jézusodnak. Családod sokkal job-

ban tartozik Hozzám, Jézushoz, mint hozzád! Ez számodra azt jelenti, hogy 
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egyáltalán ne az legyen az érdekes számodra, hogy ők milyenek, hanem az, 
hogy az ő viselkedésüket TE hogyan használod fel saját lelki fejlődésed ér-
dekében, vagyis szereteted kibontakoztatásában.

Fontos számodra tudni azt, hogy Én, Jézus, nem azt kérem számon tőled, 
hogy milyen a családod, hanem azt, hogy TE mennyire törekszel arra, hogy 
naponta azt tedd, amit a szíved diktál!

2. Kérlek, ne fantáziálj! A te békéd nem függhet attól, hogy milyen a csa-
ládod, amint az Én, a te Jézusod békéje sem függhet soha attól, hogy mi-
lyenek azok, akik azt mondják, hogy Hozzám tartoznak.

E benső szabadság megélése részedről nem szeretetlenség, nem közöm-
bösség, hanem bölcsesség! Neked mindenkor csak az adott jelenben hozott 
döntésed lehet a fontos.
Ha úgy gondolod, hogy előzőleg másképpen kellett  volna döntened, mert 
akkor másképpen alakultak volna a dolgok, akkor ezt mondd el Nekem, Jé-
zusnak, és akkor a te lelkedben máris békét tudok teremteni.

Olyan nincs, hogy a te magatartásod által mások boldogsága vagy bol-
dogtalanság dőlhetne el! Ha így lenne, akkor Istent nem mondhatnátok jó Is-
tennek, hanem rossz Istennek, ami káromkodás!

3. Azok, akik az Én nevemben elbódulnak, nem az Én Lelkemet hordoz-
zák! Azoknak, akik úgy tesznek, hogy ne legyenek urai önmaguknak, Én, 
Jézus, sem lehetek irányítójuk!

Más az, amikor valaki anélkül, hogy akarná, önkívületbe esik az Én Lel-
kem hatására. De ez egészen más, mint az, amikor valaki - amint a diszkók-
ban - bezsongítja önmagát, Lelkemre hivatkozva!

Nagyon szeretlek! Tedd mindenkor azt,  amit az a szíved diktál,  amely 
szinkronban van az értelmeddel!  Amiről  nem tehetsz,  és mégis  fáj,  mert 
nem jó, az az Én, a te Jézusod fájdalma benned! Az ilyen fájdalom nem 
nyugtalaníthatja lelkedet, hanem kell  hogy erősítse benned azt a reményt, 
amely egyértelművé teszi benned ezt: Az istenszeretőknek minden a javára 
válik! Mindenki egyedül és kizárólag csak önmagáért felel!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!" 
****************************************************

3728.
Kérdező: SZERETNÉK SZABADDÁ VÁLNI!

1. Egy megkötözöttségemről kérdezem a HANG-ot.
2. Nem sikerült még új párkapcsolatot kialakítanom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az említett megkötözöttséggel kapcsolatban egyszerűen arról van szó, 
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hogy lelked mélyén még nem számoltad fel, nem tetted helyre magadban az 
említett kapcsolatot.

Értelmeddel ugyan tudod, hogy méltatlan hozzád e ragaszkodás, de még 
mindig „játszol a tűzzel!”, holott feltétlenül csak ártasz magadnak. Arról van 
szó, hogy lelked mélyén nem akarsz szabad lenni.

Amint vannak olyan testi betegségek, amelyek operációt igényelnek, kü-
lönben elpusztul az egész test, úgy van olyan kapcsolat, amelyet nem lehet 
„tüneti kezeléssel” gyógyítani, hanem csak radikálisan még akkor is, ha ez 
nagy fájdalommal jár. E nélkül nincs lelki fejlődés, nem lehet benső békét, 
tehát a boldogságot elérni!
Kétségtelen, hogy a megfelelően radikális döntésedben a körülmények in-
kább nehezítik,  mint könnyítenék helyzetedet,  de tudnod kell,  hogy amint 
igaz, hogy Nálam nélkül semmit nem tehettek, úgy igaz az is, hogy Általam, 
Velem és Bennem mindenre képesek vagytok benső békétek, boldogságotok 
érdekében. Soha nem engedem meg, hogy erődön felüli kísértésbe kerülj, ha 
ezt te nem akarod!

2. Nagyon természetes, hogy ez a lelked mélyén még mindig megoldatlan 
kapcsolat akadálya annak, hogy megfelelő öntudattal, önértékeléssel rendel-
kezz. Önmagának senki nem tud végtelenségig hazudni!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
*******************************************************

3729.
Kérdező: FELELŐSSÉG-VÁLLALÁSRÓL

1. Megbomlott állapotú anyára rábízhatjuk gyermekeit?
2. Kinek feladata a gyermekek felnevelése, ha a szülő egészségileg alkal-
matlan?
3. Szabad-e akarata ellenére gyógykezeltetni valakit?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Tisztáznod kell  magadban, hogy mit  jelent ez:  csak önmagadért fe-

lelsz. Ez azt jelenti, hogy e kijelentés mindenkivel szemben kötelez. Te fele-
lős vagy döntésedért egy idegzetét, értelmét nem uraló anyával szemben is. 
Nem őmiatta,  nem a gyermekek miatt,  hanem miattad kell úgy döntened, 
ahogy szeretnéd,  ha  veled  kapcsolatban  is  döntenének  értelmes  emberek 
ilyen esetben. Sem az anyáért, sem a gyermekekért, de magadért igenis fe-
lelsz!

2. Mindazoknak feladata a gyermekek nevelése, akik szívét csak az nyug-
tatja meg, ha felvállalják e gyermekek nevelését! Illetve akiket nyugtalaníta-
na, ha nem vállalnák fel. „Kívülről” ne várd szíved megnyugtatását. „Kívül-
ről” legfeljebb megerősítést vagy elbizonytalanítást kaphatsz. Helyetted más 
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nem dönthet felelősen!
3. Mivel az akarat egy olyan vak képesség, amelynek szemeket az érte-

lem ad, ezért azt, aki nem rendelkezik értelme helyes használatával, ilyen 
esetben a hiányzó szemeket helyettesítenie kell annak, aki rendelkezik az 
ilyen szemekkel, vagyis esze helyes használatával.

Aki nem „beszámítható”, annak az akaratát nem kell figyelembe venni! 
Nem, mert nem felel önmagáért!

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

3730.
Kérdező: KETTŐSSÉG ÉL BENNEM

Sem megbocsátani, sem elszakadni nem tudok valakitől.
HANG: "Drága Gyermekem!

Megbocsátani nem nehéz. Elszakadni, már nehezebb. Azért nem ne-
héz megbocsátani, mert csak ennyit kell tudnod kimondani: „Fizessen meg 
neked Isten úgy, ahogy Ö jónak látja!” Ezt nemcsak kimondani könnyű, de 
könnyű elfogadni is. Igen, mert az, amit valóban Istenre bíztok, már nem 
terhel benneteket. Csak annyit kell elfogadnod, hogy Isten mindent jobban 
tud és tesz, mint te. Ez pedig igazán nem lehet nehéz!

Megszabadulni egy megkötözöttségtől, tehát elhinni azt, hogy Isten sen-
kit nem enged erején felüli kísértésbe esni, hát ez bizony már komoly sza-
badságharc vállalását jelenti.

Én, Jézus, egykor azt mondtam, hogy legyőztem a világot. Ez azt jelenti, 
hogy minden olyan megkötözöttséget, amely nem hordja Isten áldását, az Én 
segítségemmel meg lehet, sőt meg is kell tudnotok szüntetni.

Igaz, hogy helyetted nem teszem meg azt, amit neked kell megtenned. De 
az is igaz, hogy Általam és Velem te mindent meg tudsz tenni, amit benső 
békéd, boldogságod érdekében meg kell tenned!

Hűtlen társaddal megélt kapcsolatodon nincs Isten áldása! Ez azt jelenti, 
hogy képes vagy Velem, segítségemmel, e kapcsolatot végleg megszakítani. 
Ez nem megbocsátás kérdése. Megbocsátani nem annyit jelent, hogy bele-
egyezni valakinek a kívánságába, hanem annyit, hogy rábízni az illetőt Is-
tenre!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!" 
****************************************************

3731.
Kérdező: JÉZUS ISTENSÉGÉRŐL

Uram, Jézus! Miért tagadják istenségedet azok, akik előbbre imádói vol-
tak istenségednek? Ez valami visszafejlődés?
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HANG: "Kedves Barátom!
E témában nem lehet fejlődésről vagy visszafejlődésről beszélni. Ez egy 

egészen más kategória. Itt vágányátállításról van szó!
Elmondom, hogy miért történt ezeknél az embereknél e vágányátállítás:
Olyan  belső  és  külső  folyamatok  egybecsengéséről  van  szó  ezeknél, 

amely folyamatok gyökere nem csupán az, hogy nem élték meg értelmük és 
szívük összhangját, s engedték, hogy értelmüket mindenek fölé helyezzék, 
hanem arról,  hogy nem bírták elviselni  e bennük lévő disszonanciát,  akár 
azért, mert látták, megtapasztalták feletteseik megalázó fölényét, holott ezek 
az  „elöljárók” sem szívükben,  sem értelmükben  nem voltak  méltók  arra, 
hogy „elöljárók” legyenek, akár azért, mert egyéb okok miatt, saját értékeik 
kibontakoztatása beléjük szorult.
Ha valaki nincs megelégedve sem önmagával, sem azokkal, akik fölötte ha-
talmat akarnak gyakorolni, akkor három ténnyel találja magát szemben, há-
rom szempontot kell figyelembe vennie.

Az egyik szempont az, hogy fölmérve „elöljáróit”, ezeket leírja életéből 
úgy, hogy ne számítsanak többé hatékony, életet meghatározó tényezőknek.

A másik  szempont  a lélekben lévő disszonanciával  való szembesülés. 
Szembesülés azzal a kettősséggel, amely az értelem és a jót akaró szív kö-
zött fennáll. Ez Nálam nem jöhetett szóba, de nálatok igen. Akik ezt a szem-
besülést  el  akarják kerülni,  egy olyan bódulat  irányában döntenek,  amely 
pillanatnyilag, átmenetileg, a benső béke látszatát érezteti velük. Csökkenti, 
ideig-óráig esetleg meg is szünteti a megtérésre serkentő késztetés kellemet-
len érzetét.

A harmadik szempont egy döntéskényszer tudomásul vétele. Mindenki-
nek döntenie kell, hogy a meglátott jóért képes-e minden gyalázatot, szenve-
dést, mellőzést, sőt, ha kell, halált is vállalni, és ugyanakkor képes-e olyan 
nyitottságra, tanulékonyságra, aminek következtében vállalja, hogy a jelen-
leg legjobbnak látott jót egy jobbra le tudja cserélni.

Az nem elég, ha valaki csak áldozattá válni képes egy meglátott  jóért. 
Erre minden valamire való terrorista is képes. Ez még nem alázat! Készsé-
gesnek, nyitottnak kell lenni mindig a jobb irányában. E kettő együtt az az 
alázat, amely igazolja, hogy vállalt valaki Engem, mint UTAT!

Azok, akik az Én istenségemet tagadják, holott előbbre imádattal borul-
tak le Előttem, nem vállalják azt a nyitottságot, azt a tanulékonyságot, amely 
az áldozatvállalással karöltve az Általam felkínált alázatot kívánja meg tő-
lük (Máté11;29). Szívük és értelmük disszonanciájának elviselésére olyan 
pótcselekvések irányában haladnak, amelyek gyökeres megoldás helyett tü-
neti kezeléssel teszik lehetővé számukra, hogy elviselhetővé legyen lelkük-
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ben az alázat hiánya.
Mindazok,  akik a meglátott  jóért  úgy válnak áldozattá,  hogy nyitottak 

maradnak a jobb irányában, szükségszerűen elindulnak azon a golgotai úton, 
amelyen Én, Jézus, jártam előttük. Az ilyen testvéreim által vállalt vértanú-
ság és a jobb irányban lezártak (pl. terroristák) vértanúsága között a nagy kü-
lönbség az, hogy az Én vértanúim élet-odaadottságát nem erőhiány, hanem a 
boldog örökkévalóságban kibontakozó, de már a jelenben is átélhető benső 
béke okozza. Azok, akik nem az Én vértanúim, lehetnek ugyan hősök, de 
mindenképpen egy kívülről  ható  erőegyensúly megbillenésének áldozatai. 
Tehát lelkük mélyén semmiképpen sem állapotszerűen vértanúk! Az ilyen 
vértanúságra csak az istenségemet is elfogadók képesek. Tehát azok, akik 
mindenkor készek érveket felsorakoztató párbeszédre, és soha nem készek 
arra, hogy hatalmi szóval belefojtsák valakibe az érveit.
Fontos megjegyeznem, hogy attól még nem lesz senki Engem elfogadó, ál-
lapotszerű vértanúvá, ha elhiszi istenségemet. Szükséges, hogy erre az isten-
ségemre rátegye az életét! Szükséges elfogadnia, hogy az Isten ember arcú a 
Földön.  Ezért  még abban is  tisztelnie  kell  az  embert,  aki  ezt  önmagával 
szemben sem teszi meg. Szeretni kell azt is, aki még önmagát sem szereti! 
(Kábítószeresek,  szenvedélybetegek,  gyilkosok,  garázdák  és  mindenféle 
bűnt elkövetők!) Ezekben csak istenségem elfogadása által  képes bárki is 
Engem látni, Engem szeretni, értem élni, mivel ezekben is benne vagyok rá-
szoruló módon!

Azok tehát, akik istenségemet elfogadják, amikor a szolgáló szeretet cse-
lekedeteit végzik, ilyenkor nem jót tesznek, hanem a természetüknek megfe-
lelően  jól élnek, mert istenségem által Én, Jézus, élek bennük! Ezek tehát 
nem a cselekedeteik által jók, tehát nem úgy van, hogy hol jók, hol nem jók, 
hanem természetük szerint jók Általam (János 14;23). Ezért nem is ők a jók, 
hanem Én, Jézus, vagyok a jó bennük. Már nem is ők élnek, hanem Én élek 
bennük! Tehát még jóságukra sem lehetnek büszkék! Nem imádkozhatják a 
„farizeus imáját” (Lukács 18;11-12)!

Nem létezik  a világon olyan ember,  bármilyen felekezethez,  valláshoz 
tartozik is, hogy minden körülmények között képes lenne jól élni, tehát benső 
békével, harmóniával, a hazataláltság örömével állapotszerűen rendelkezni, 
ha nem fogadja el istenségemet (János 15;5), holott elfogadhatná! Az, aki 
bár megismerhet, s nem fogadja el istenségemet, az előbb-utóbb embersé-
gemmel sem fog tudni, Nekem megfelelő módon, szóba állni.

Amikor  emberként  éltem  közöttetek,  emberségemet  különösképpen 
olyankor hangoztattam, amikor valaki istenségemből akart mulandó hasznot 
húzni. Az ilyen kijelentéseimből azt következtetni, hogy a lényeget tekintve 
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Én ugyanúgy voltam EGY az Atyával, mint bárki emberfia, annak ellenére, 
hogy soha nem beszéltem arról, sőt mindig vigyáztam, hogy ne azonosítsam 
a ti kapcsolatotokat az Atyával egyenlőnek azzal a kapcsolattal, amelyet Én 
élek meg az Atyámmal, s ezért mondtam mindig „az Én Atyám és a ti Atyá-
tok” szavakat, tehát ebből azt következtetni, hogy csak azok a kijelentéseim 
mérvadók, amelyekkel emberségemet emeltem ki, ez nagy lelki veszéllyel 
jár!

Egyszerűen nemcsak arról  van  szó,  hogy aki  tagadja  istenségemet,  az 
képtelen átélni emberségemet is, hanem arról, hogy elvileg is le kell monda-
nia arról, hogy útként vállaljon Engem, aki minden rászorulóban - éppen is-
tenségem által - valóban jelen vagyok (Máté 25;40).
Most nem térek ki ugyan részletesen arra a 6 (hat) megjelenési formámra, 
melyekről evangéliumaimban világosan beszéltem, de felsorolom ezeket:

1. Megtestesülésem által: emberi módon.
2. Evangéliumaimban: sugalmazott módon.
3. Egyházamban: titokzatos módon.
4. A szentségben: szentségi módon.
5. Az Engem szeretőkben: kegyelmi módon vagyok jelen.

(Ebben az ötben Én érzékeltetem veletek szeretetemet), és
6. Minden emberben: rászoruló módon valóban jelen vagyok.

(E jelenléti módomban Én vágyom a ti szeretetekre!)
E megjelenéseim istenségem valósága nélkül csak szép szóvirágok lenné-

nek, melyek inkább csak bódítanának, semmint boldogíthatnának bennete-
ket.

Ne feledd! Jönnek majd hamis krisztusok, hamis próféták, és ha lehet, 
még a választottakat is megtévesztik. Nemcsak úgy, hogy magukat krisztu-
soknak és prófétáknak mondják, hanem úgy is, hogy tagadják Bennem azt, 
Aki éppen értetek, valójában vagyok!

A  teremtő  Istennek  feltétlenül  meg  kellett  teremtenie  az  Önmagához 
méltó teremtményt. Önmagához pedig csak Önmaga méltó. Ezért feltétlenül 
teremtményesülnie kellett. Ez történt Általam, Velem és Bennem! Az érte-
tek vállalt Önmagam kiüresítése nem más, mint az, hogy istenségem alapján 
olyan tökéletes  ember  tudtam lenni,  aki  mindenkor  és minden embernek 
nemcsak példaképe, de az emberré váláshoz szükséges erőforrása is lettem! 
Tehát nemcsak arról van szó, hogy Nélkülem semmit sem tehettek, hanem 
arról is, hogy Általam, Velem és Bennem mindenre és mindenkor képesek 
vagytok, ami a benső békéteket, boldogságotokat illeti!

Megáldalak benneteket ISTENSÉGEM TELJESSÉGÉBEN EM-
BERSÉGEM ELFOGADÁSÁRA!" 
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***************************************************
***

3732.
Kérdező: SZELLEMIDÉZÉSRŐL

1. Van olyan szellemidézés, amelyet helyeselsz?
2. Egyik szellemidézéskor féltem, és Téged dicsőítette- 
    lek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az általatok közismert szellemidézés több veszéllyel jár, mint előny-

nyel.  Igen, mert  ilyenkor hiányzik az az objektív  kontroll,  amelyre pedig 
mindenkor szükség van, ha valaki a szellemvilággal kapcsolatba lép, illetve 
ha a szellemvilág valakivel kapcsolatba lép.

A szellemek megkülönböztetése egy külön karizma.  Ahol nincs olyan 
személy jelen, akinek ez a karizmája közismerten hiteles, ott bizony a szel-
lemidézés többet árt, mint használ. Előbb-utóbb idegileg kikezdi a jelenle-
vőket.
2. Nagyon okosan tetted,  hogy dicsőítő imával levédted magadat az ártó 
erők befolyásától. A dicsőítő imára mindenkor nektek van szükségetek, és 
nem Istennek. Részben azért, mert a dicsőítő imák benső szemeket nyitnak 
arra, hogy meglássátok Isten ajándékait, részben pedig azért, mert védőbu-
rokba öltöztetnek benneteket minden ártani akaró erővel szemben.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM 
SZERETETÉVEL!" 

**************************************************
3733.
Kérdező: ZAVARODOTT VAGYOK

1. Bizonyos írások összezavarnak Jézussal kapcsolatban.
2. Egyik testvérem nagy beteg. Elég, ha imádkozom érte?
3. Lelkem nyugalmát zavarja egy régi rágalom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Akár rólam, Jézusról, akár Ádámról, akár Édesanyámról hallasz külön-

böző véleményeket, engedd el a füled mellett.
A nagy Megtévesztő mindent elkövet, hogy zavart keltsen bennetek.
Az ÉN, a te Jézusod Földre jötte, születése az evangéliumokból megis-

merhető. Teljesen fölösleges más források alapján ezt kétségbe vonni.
A döntő mindenki számára az, hogy vállal-e Engem, Jézust, mint UTAT! 

Mert aki vállal, annak számára az IGAZSÁG és az ÉLET is Én vagyok. En-
nél többet Isten nem adhat senkinek!

2. Másokért, sőt magadért mondott kérő imáidban is ne azt mondd: „Ha 
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akarod!”, hanem ezt: „Akaratod szerint!” Így valóban hiszed, hogy Istenre 
bíztad kérésedet, Ő meg is hallgatta, s most már csak Tőle függ, hogy mikor 
és hogyan teljesíti azt.

3. Megbocsátani annyit jelent, hogy Istenre bízni az ítéletet. Az a tény, 
hogy fáj a múlt, ha valóban Istenre bíztad életedet, akkor ez idővel lehull ró-
lad. Igen, mert az a rágalom is javadra vált akkor is, ha sem akkor, sem most 
nem látod ezt világosan. Isten mindenki számára csak azt engedi meg, amit 
jóra is lehet fordítani. Ö a szeretet körén belül valóban MINDENHATÓ!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 
****************************************************

3734.
Kérdező: GYÓGYÍTHATÓ A SZERENCSEJÁTÉK-SZENVEDÉLY?

Hogyan szűntethető meg a szerencsejáték-szenvedély?
HANG: "Drága Gyermekem!

Három gondolatot mondok e kérdéseddel kapcsolatban.
Az egyik az, hogy a szerencsejáték-szenvedély is szenvedélybetegség, s így 
gyógyításra szorul. Országotokban is van lehetőség arra, hogy az, aki való-
ban meg akar e betegségből gyógyulni, kezeltesse magát.

A másik fontos mondanivalóm az, hogy az általad említett betegnek meg 
kell térnie, ha valóban meg akar gyógyulni. El kell fogadnia Engem, Jézust, 
Urának, Megszabadítójának! Aki nem akar megtérni, azt az Isten sem tudja 
megtéríteni akarata ellenére.

A harmadik mondanivalóm, tanácsom számodra, hogy semmiképpen se 
vállalj fel komoly kapcsolatot olyan egyénnel, aki sem megtérni, sem - a lel-
ke mélyén - meggyógyulni nem akar.

Minden szenvedélybetegség a megszállottságnak valamilyen formája. De 
az ilyen megszállottság kettőn áll! Csak az válik ennek rabjává, aki valóban 
lemondott arról, hogy igazán és helyesen szeretni tudjon. Sem Isten, sem te, 
sem bárki más nem képes megtenni más helyett azt, amit neki kell megten-
nie.

Az orvosi gyógykezelés vállalása, a benső megtérés vágyának felszítása 
senkire át nem ruházható. Imáddal is csak akkor tudod őt segíteni, ha ő való-
ban szabadulni akar e szenvedélyétől,  valóban kezeltetni  akarja magát, és 
valóban meg akar térni!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG 
LELKÉVEL!" 

***************************************************
3735.
Kérdező: DÖNTÉSEIMBEN BIZONYTALAN VAGYOK
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1. Hogyan tudnék közönyösebb lenni?
2. Sem mulya, sem erőszakos nem akarok lenni.
3. Mit tegyek az utcai kéregetőkkel?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked nem közönyösnek kell lenned, hanem tudomásul kellene ven-

ned, hogy csak azt a feladatot kell elvégezned, amit naponta Isten reád bí-
zott. Tudomásul kellene venned, hogy nincs jogod azt elvégezni, ami más-
nak a feladata!

Neked nem a rajtad kívül álló világot kell szebbé, jobbá tenned! Ez bizto-
san nem a te dolgod! Elég, ha önmérsékletet gyakorolva azt teszed, ami a jó-
zan ész határán belül a kötelességed!

2. E téren is az előző pontban elmondottak adnak eligazítást. Ha valamit 
nem helyeselsz, akkor ezt ki kell fejezned. Tehát bűnrészesnek nem szabad 
lenned. Ha elmondtad véleményedet, a cselekedet szintjén a többi már nem 
tartozik rád. Tehát arról van szó, hogy gyakorlatilag nem szabad hozzájárul-
nod ahhoz, amit helytelennek ítélsz. Ha ezt teszed, akkor sem mulya, sem 
erőszakos nem leszel.
3. Az utcai kéregetőknek soha senkinek nem szabadna adni! Nem, 
mert az ilyen adásból mindig hiányzik a lényeg, a bölcsesség. Az tel-
jesen helytelen álláspont, hogy nem te, aki adsz, hanem az, akinek 
adod, az felel azért, amit kapott. Igenis te felelős vagy azzal kapcso-
latban is, amit kiadsz a kezedből!

Ha azt a pénzt, amit te „könnyelműen” odaadtál a kéregetőknek, össze-
gyűjtötted volna, és amikor már nagyobb összeg áll  így rendelkezésedre, 
megkerested volna, hogy hogyan lehet segíteni a valóban rászorulókon, ak-
kor valóban áldásom hordoznád azzal, hogy segítesz másokon. De így, böl-
csesség nélküli adományozás miatt, ezt nem mondhatom el rólad.

Médiumom ma is komoly összegeket tud küldeni a világ éhezőinek (fel-
adott csekkel igazolva) olyan adományok révén, amelyet e célra neki elkül-
denek azok, akik az utcai kéregetők helyett adományaikat erre szánják. Ezt 
te is megteheted!

Megáldalak  a  BÖLCSESSÉG  és  az  ÖNFEGYELEM  LELKÉVEL!" 
****************************************************
3736.
Kérdező: NEM LÁTOM TISZTÁN A FELADATOMAT

1. Feladatom-e a gyógyítás?
 2. Leányommal karmikus feladatom van? 
 3. Családommal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

..
HANG: "Drága gyermekem!
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1. Mindenkinek feladata a gyógyítás, tehát neked is! Mindazokat az esz-
közöket, amelyek rendelkezésedre állnak, mint eszközöket használnod kell 
arra, hogy a szeretni tanítást, ami a hivatásod, megvalósítsd, mert ez a CÉL! 
Ha valaki az eszközök használatáért pénzt fogad el, talán azért, mert ezek-
hez az eszközökhöz maga is pénzért jutott, ne hivatkozzon Rám, Jézusra! 
Mindazt,  ami  Tőlem jön,  ingyen kaptátok,  ingyen adjátok!  „A betegeket 
gyógyítsátok  meg,  a  halottakat  támasszátok  fel,  a  leprásokat  tisztítsátok 
meg, a gonosz lelkeket űzzétek ki! Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. (Máté 
10;80)"!

2. Mindenkivel kapcsolatban karmikus feladatod van! A karmikus feladat 
nem más, mint az, hogy a sorsvonaladon lévő görcsök feloldását kell vállal-
nod.

3. Az előbbi kérdésre adott válasz áll e kérdésedre is. Csak magadért fe-
lelsz! De ezt mindenkivel kapcsolatban tudomásul kell venned! Mindig azt 
kell tenned, amiről úgy ítéled, hogy a te szíved benső békéjét erősíti. Soha 
nem lehet döntő az, hogy a másik számára mi a jó! Azért nem lehet ez dön-
tő, mert az istenszeretőknek minden a javára válik. Az is, ha rosszul bánnak 
velük! A döntő tehát csak az lehet számodra, hogy mi válik a te javadra! Ezt 
igazolja, ezt húzza alá az általad médiumomnak küldött dalai láma szavai is!

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

3737.
Kérdező: SZERETNÉK ISTENNEL BESZÉLNI!

Isten nincs beszélő viszonyban velem, bár megtértem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Szeretettel kérlek, ne légy Velem szemben igazságtalan. Na meg magad-
dal szemben sem!

Szívesen és örömmel beszélgetek veled, ha te nem mással, nem magadon 
kívüli  eseményekkel,  személyekkel  vagy állandóan  elfoglalva.  Én,  Jézus, 
benned élek, és érted élek benned. Élő kapcsolatunk feltétele az, hogy job-
ban higgy a benned lévő jelenlétem boldogító valóságában, mint a rajtad kí-
vüli események, személyek, boldogtalanító erejében. Mindaddig, amíg bol-
dogságodat, benső békédet rajtad kívüli  változásoktól reméled,  Én, Jézus, 
képtelen vagy azt benned megteremteni!

Amint Isten is mérhetetlenül boldogtalan lenne, ha boldogságát rajta kí-
vüli események, személyek határozhatnák meg, úgy az Isten képére teremtett 
szellemi lényeket sem boldogíthatja senki és semmi, ami rajtuk kívül van.

A megtérés nem más, mint egy olyan gondolkodás-átalakításnak a vállalá-
sa, amelynek velejárója egy szükségszerű szabadságharc.
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Kétségtelen, hogy az egyik legkegyetlenebb kötelék a földi szellemi lé-
nyeknél a vérségi kötelék. Kétségtelen az is, hogy a mások megjavítása egy 
ferde felelősségtudat következménye.

Arra kell rádöbbenned, hogy számodra nem lehet fontosabb követelmény, 
mint saját szíved békéjének biztosítása, és ez nem lehet külső hatások követ-
kezménye!

Számomra, a te Jézusod számára, külön örömöt jelentene, ha beszélhet-
nék veled. De ezt csak akkor tehetem meg, ha építő, buzdító, vigasztaló gon-
dolatokat engednél megfogalmazódni magadban. Ezt pedig csak akkor tud-
nád megtenni,  ha minden rajtad kívül  történő eseményre rákérdezve: „Ez 
miért jó nekem?” (mármint neked!), igyekeznél válaszolni. Igen, mert ha hi-
szed azt, hogy Isten jó, akkor azt is el kell fogadnod, hogy a jó Isten soha 
nem engedne meg egyetlen gyermeke számára sem olyan eseményeket, ame-
lyek ne válnának gyermeke javára.

Gondolj csak arra, hogy még maga a golgotai halálom is mennyire a java-
mat szolgálta (Lukács 24;26)!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!
****************************************************

3738.
Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK

1. Meghalt édesanyámmal kapcsolatban álmodtam. 
2. Egy mozgalmunkról kérdezem a HANG-ot.
3.  Elégedetlen vagyok magammal.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Édesanyád ma is értékel téged. Az imádság és a szentmise bemutatás, 

mint szeretet megnyilvánulások, olyan kapcsot erősítenek, amely égieknek, 
földieknek egyaránt örömet, lelki fejlődést jelent. Semmiképpen sem szabad 
ezeket lebecsülni!

2. Általánosságban sem mozgalmakról, sem személyekről nem mondok 
véleményt.  Ha konkrét  döntésekről  kérdezel,  akkor tudok csak érdemben 
véleményt mondani.

3. Az önelégültség kivédésére feltétlenül szükséges egy bizonyos egész-
séges elégedetlenség. De ezt sem szabad túlzásba vinni.

Én, Jézus, nem hajcsárnak jöttem közétek, hanem azért, hogy szívetek 
békéjét Nálam megtaláljátok. Sokat segít, ha nem arra teszed a hangsúlyt, 
hogy milyen vagy, hanem arra, hogy az Enyém vagy!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
******************************************************
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Kérdező: JÓT ÉS JÓL SZERETNÉK LÁTNI!
Hogyan kell átalakítanom a gondolkodásomat?

HANG: "Kedves Barátom!
A gondolkodás-átalakítás egy olyan szellemi munka, amely által minden-

ben törekszik valaki meglátni azt a jót, ami őt építi, buzdítja és vigasztalja.
Erre csak az képes, aki legalább valami parányi hittel rendelkezik. Egy 

parányi hit elég ahhoz, hogy valaki elhiggye, az Isten jó. Aki ezt elhiszi, az 
tudja, hogy a jó Isten minden eseményben, minden személyben beleterem-
tette azt a jót, amit gyermekeinek észre kell venniük, meg kell látniuk, ha ők 
is jók akarnak lenni. Különben hálátlanok maradnak. Amiben nincs semmi 
jó, az nincs, mert a rossz nem más, mint a jónak a hiánya. Ha tehát valami-
ben csak rossz lenne, akkor az nem lenne, mert Isten rosszat nem tart létben. 
Benned is van jó a magad számára is és mások számára is! Csak meg kell 
látnod!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az örök boldogság REMÉNYÉVEL!"

****************************************************
3740.
Kérdező: VAN HATÁRA A TÜRELEMNEK?

Meddig kell tűrni egy házastársnak társával szemben?
HANG: "Kedves Barátom!

A tűréssel kapcsolatos kérdésed nem helytállóan közelíti meg ezt a sajgó, 
gyakori  problémát.  Nem,  mert  a  kérdés  hallatán  azt  gondolhatná  valaki, 
hogy a tűrésnek van határa, holott határtalannak indult.

Minden földi személy magában hordja viselkedési normáit. Egészen más 
normák vezetik azt, aki menekülésben van az élő Isten elfogadása elől, és 
egészen más normák vezetik azt, aki élő kapcsolatban van Teremtőjével.

Aki az Istentől, az örök életbe vetett hittől el akarja határolni magát, an-
nál  tűrőképességről  nem  lehet  beszélni.  Nem,  mert  számára  értelmetlen 
olyan áldozatot  hozni,  amiből  jelen életében nem profitálhat.  Csak olyan 
„tűrőképességről” lehet szó, amely belátható időn belül számára sikert je-
lent.  Ilyen „tűrőképessége” viszont  minden valamire  való üzletembernek, 
minden gazdaságban dolgozó embernek van. Ezt nem is lehet igazi tűrőké-
pességnek nevezni. Inkább érdekspekulációnak. Ez tehát nem tűrőképesség, 
hanem ál-tűrőképesség, mert mulandó érdekek alapján áll, és mulandó célt 
állít maga elé.

Az Isten előtt megkötött érvényes házasság viszont nem ilyen házasság! 
Nem, mert az ilyen „istentelen” embert benső bizonytalansága arra készteti, 
hogy meneküljön minden olyan gondolat elől, amely áldozatot kívánna tőle 
bizonyos magasabb, soha el nem múló célok érdekében. Ez pedig idegen az 
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Isten előtt egymásnak örök hűséget ígért felektől.
Itt  tehát  Én,  Jézus,  most  nem ezekről  az  emberekről  akarok beszélni, 

mert ezek úgyis azt teszik, amit éppen pillanatnyi érdekeik kívánnak. Azt te-
szik, amit pillanatnyilag hasznosnak vélnek saját kényelmük, mulandó érde-
kük érdekében. Függetlenül attól, hogy az Engem, Jézust, be- és elfogadó 
hogyan vélekedik.

Feltételezve,  hogy olyan  emberekhez  szólok,  akik  Isten  gyermekeinek 
tudják magukat, és nemcsak magukat, de többi embertársukat is, a követke-
zőket kell mondanom:

Világos, hogy ilyen esetben a tűrés és a türelem nem azonos tartalmat hor-
doznak. Türelmes vagy türelmetlen,  gyakran a körülményektől is függően, 
bárki csak ideig-óráig szokott lenni. Vannak olyan érzelmi viharok, amelyek 
még a legedzettebbeket is kihozzák sodrukból. Ilyen „türelmetlenséget” még 
Nálam, Jézusnál is meg lehetett állapítani (Máté 17;17)!

A tűrést az az erő biztosítja, amit a CÉL magában hordoz. Ha valakinek 
az a CÉLJA, hogy Általam, Velem és Bennem éljen, akkor egy olyan kime-
ríthetetlen erőforrásnak van birtokában, amely végtelenre nyitja benne a tű-
rés határát, tehát határtalan a tűrése.

Egészen biztos, hogy az, akinek az embertársa nem Istenbe kapaszkodik, 
előbb-utóbb nem fogja tudni elviselni társát, tehát az ő tűrőképessége, lelke 
mélyén, idővel véget ér.

E kijelentés - „lelke mélyén” - nagyon fontos, mert ennek külső megnyil-
vánulása nem jár együtt a benső valósággal. De az, akinek Én, Jézus, vagyok 
a legfontosabb, feltétlenül ráérez erre, s ilyenkor már nyugodtan tudomásul 
veheti, hogy elhagyták őt még akkor is, ha ez külsőleg, jogilag, nem nyert 
megállapítást. Ilyenkor tehát már nem kell olyan felelősséget éreznie társá-
val szemben, mint amikor még ez nem volt benne nyilvánvaló.

Mindenki felelős mindenkivel szemben, akivel kapcsolatban van. De aki-
vel lélekben nincs kapcsolata, azzal szemben nem lehet felelős olyan érte-
lemben, mint akivel lélekben kapcsolata van.

Minden házasságot azért mondhatnak egyes egyházak felbonthatatlannak, 
mert  jogi  értelemben  érvényesnek  megkötött  házasságokat  olybá  veszik, 
mintha azok a lélek mélyén is Isten szándéka szerint köttettek volna, vagyis, 
mintha mindketten rendelkeznének gyakorlatilag azzal a kimeríthetetlen erő-
forrással, amely a tűrést határtalanná képes tenni.

Kétségtelen, hogy az egyszer megkötött, de szétesett házasságok, jogilag 
bármennyire is érvényesnek tűnnek, éppen a lényeg, tehát az, hogy állapot-
szerűen használják Isten erejét, hiányzik. Így az ilyen házasságok tehát a lé-
lek mélyén valójában létre sem jöttek.
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E kérdésre tehát, hogy meddig kell tűrnie a házasságban bármelyik fél-
nek, ha Isten előtt, lelkük mélyén azzal a bizonyossággal ígértek egymásnak 
hűséget, hogy a rendelkezésükre álló kimeríthetetlen erőforrást mindenkor 
igénybe veszik, ha ennek szükségét érzik, azt kell válaszolnom, hogy Isten 
részéről a tűrés vállalása ha  tártalan!   Tehát nincs Isten előtt érvényesen meg-
kötött felbontható házasság!

Jól tudom, hogy a jog és az erkölcs, tehát a külsőleg is megfogalmazott 
keret és a benső békét jelentő döntés gyakran nem fedik egymást. Számom-
ra, Jézus számára, mindig az utóbbi, tehát az erkölcsi hozzáállás a lényeg! 
Ez az egyik oka annak, hogy nem vagyok semmiféle intézménybe begyömö-
szölhető! Egy intézmény annál jobb, minél jobban képes felajánlani minden 
embernek a  benső  szabadságának külsőleg  is  megnyilvánulható  döntését, 
vagyis a lelkiismereti szabadságot.

Tehát az dönti  el,  hogy egy intézmény mennyire Istennek tetsző,  hogy 
mennyire veszi komolyan tagjai lelkiismeretének szabadságát, és nem az, ha 
egy intézmény önmaga által előírt normáihoz akarja kényszeríteni tagjainak 
lelkiismeretét!

Összegezem tehát  a  fentieket,  és  megfogalmazom ennek következmé-
nyét: Csak azok a házasfelek képesek örök hűséget ígérni egymásnak, akik 
tudatosan komolyan vállalják, és ennek következtében gyakorlatilag valóban 
alkalmazzák  az  Általam,  Jézus  által,  felkínált  kimeríthetetlen  erőforrást, 
vagyis azt, hogy állapotszerűen igyekeznek Általam, Velem és Bennem élni.

Azok a házasfelek, akik nem így gondolják, azok csak jogi szempontból 
kötnek felbonthatatlan házasságot, de lelkük mélyén nem! E kategóriába tar-
tozik minden államjogilag felbontott házasság. Éppen ezért, az a fél, aki Ál-
talam, Velem és Bennem akarja élni földi életét, semmiféle egyházjogi ala-
pon nem tiltható el attól, hogy szentségi jelenlétemben találkozzék Velem, 
tehát nem tiltható meg sem a szentgyónástól, sem a szentáldozástól.

Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL! 
****************************************************

3741.
Kérdező: ALLERGIÁRÓL

       Miért vagyok allergiás? 
       Mikor fogok meggyógyulni?
HANG: "Drága Gyermekem!
Először is azt kell elmondanom, hogy minden betegségből ki lehet gyó-

gyulni, így az allergiából is. Minden allergiára azt lehet mondani, hogy nem 
„szerzett”, hanem „hozott” túlérzékenység. Éppen ezért bizonyos szolid or-
vosi kezelés mellett vagy akár e nélkül is, akkor csökken, sőt meg is szűnik, 

3839.



ha valaki vállalja, hogy szívbékével együtt él vele.
Szívbékével azért lehet élni bármilyen betegséggel, mert a testi egészség 

senkinek nem adhat boldogságot, tehát boldogtalanná sem tehet senkit. Aki 
mégis azt  éli  meg, hogy ettől  boldogtalan,  az nem hisz komolyan abban, 
hogy Én, Jézus, mindenkiben benne élek, és Velem együtt az egész Menny-
ország ott van, ahol Én vagyok.

Tudom,  a  Földön nem könnyű boldoggá válni  attól,  ha  valakinek  azt 
mondom,  hogy nagyon  szeretem  őt.  Szeretné,  ha  e  szeretetemet  a  testi 
egészsége megadásával is igazolnám. De ez nem olyan egyszerű, ahogy te 
most, tizenegy évesen gondolod. Nekem, a te Jézusodnak, föl kell mérnem 
nemcsak a jelenedet, de a múltadat és a jövődet is, s ezeket együttlátva kell 
kimutatnom szeretetemet.

Először tehát benned, lelkedben kell egészségessé válnod ahhoz, hogy ez 
külsőleg is  megnyilvánuljon  rajtad.  Lelked akkor egészséges,  ha Bennem 
bízva arra törekszel, hogy a szeretetben növekedj.

Áldásosabbat most nem tudok neked mondani, mint azt, hogy
NAGYON SZERETLEK, és MEGÁLDALAK

SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*****************************************************

3742.
Kérdező: SZENTGYÓNÁSRÓL

Mikor kell szentgyónáshoz járulnom?
HANG: "Drága Gyermekem!

A katolikus  egyházban van egy olyan előírás, amely szerint  mindazok, 
akik  magukat  katolikusoknak  tartják,  minden  esztendőben  végezzenek  el 
legalább egyszer a szentgyónásukat, és húsvét táján vegyék magukhoz az Ol-
táriszentséget.

Én, Jézus, mindenkinek azt tudom ajánlani, hogy végezzen mielőbb egy 
életgyónást egy olyan papnál, akivel kapcsolatban az a meggyőződése, hogy 
hiteles ember. Ha ezt megtette, akkor feltétlenül elég, ha a jövőben eleget 
tesz egyházának előbb említett előírásának.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL! 
***************************************************

**
3743.
Kérdező: ROSSZUL DÖNTÖTTEM?

Férjem és nagyanyám miatt elvetettem a gyermekemet. 
HANG: "Drága Gyermekem!
Te előbb adtad oda magadat másnak, mint az illető odaadta volna magát 
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Nekem. Ennek természetes következménye lett az, ami veled történt. Most 
az a problémád, hogy lehet-e még a jövőben gyermeked. Ez lényegében nem 
Tőlem, Jézustól, függ.

Csak annyit mondhatok,  hogy ne adjátok oda magatokat olyannak, aki 
nem adta át magát Nekem. Azért kérem ezt, mert sem a gyermektelenség, 
sem a gyermek elfogadása nem tartozik a lényeghez. A lényeghez az tarto-
zik, hogy átadta-e magát valaki Nekem, Jézusnak, vagy sem! Minden, ami a 
Nekem odaadástól veszi kezdetét, az áldásomat hordozza. Minden, ami nem 
innen veszi kezdetét, az nem tartozik az Én hatáskörömbe!

Én és az Atya Egy vagyunk. Csak a szeretet körén belül vagyunk minden-
hatók! E körön kívül magatehetetlenek vagyunk! Csak annak életében tu-
dunk Lelkünk által hatékonyan, tehát boldogítóan működni, aki valóban át-
adta magát nekünk.

Számotokra, nők számára, nemcsak óriási rizikó, de kifejezetten vakme-
rőség, ha ti, nők, olyannak adjátok át magatokat, aki még nem adta át magát 
Istennek! Ennek jóvátétele  számotokra szinte  lehetetlen.  Azért  lehetetlen, 
mert senki nem térhet meg mások helyett!

             Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
****************************************************

3744.
Kérdező: CSAK BENNED BÍZOM, URAM!

1. Köszönöm, hogy bízol bennem, Uram! 
2. Túl nagynak érzem a terhet.
3.   Irányíts tovább is bennünket!

HANG: "Drága Gyermekem!
Öröktől fogva szeretlek! Nemcsak saját erőmet ismerem, hanem a te te-

herbíró képességedet is,  és amikor már  nagyon nehéznek tűnik számodra 
földi életed keresztje, akkor feltétlenül éreztetem veled azt, hogy az Én, a te 
Jézusod kimeríthetetlen ereje a te erőd is!

Az a rövid kis idő, amit a Földön el kell töltened, s amit éppen azért kel-
lett vállalnod, hogy újjászületve végleg és állapotszerűen vissza tudd ölelni a 
téged szerető Istent, a lényeget tekintve már beteljesítette küldetését. Rám 
találtál! Készen vár téged az örök élet koronája!

Férjed valóban végtelenül boldog, és gyakran kap engedélyt arra, hogy se-
gítségetekre legyen.

Gyermeked elsősorban az Én gyermekem, és az ő számára sem mérem 
szűkebb mércével adományaimat, mint amire szüksége van. Az érte mondott 
imáid olyan szeretet-megnyilvánulások, amelyek az ő jó szándékától függő-
en segítik számára a benső békéjének megszilárdítását.
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Mindenképpen tudnod kell, hogy te csak önmagadért felelsz vele szemben 
is, és ő szintén önmagáért felel veled szemben is.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
*******************************************************

3745.
Kérdező: SZERETNÉK MINÉL TÖBBET TUDNI!

1. A keleti világ szellemi-lelki áramlatai foglalkoztatnak. 
2. Ajánlasz-e nekem bizonyos könyveket?
3.  Hol tartok jelenleg a fejlődésben?

HANG: "Drága Barátom!
1. Aki mindent tudni akar, az nem fog semmit jól megtanulni. Aki En-

gem, Jézust, egyre jobban meg akar ismerni, az hamarosan rájön arra, hogy 
Én, Jézus, nem csupán elmélet vagyok, hanem Én vagyok az a gyakorlati 
ÉLET,  amelynek  felvállalására  születtél  te  is.  Ha  ezt  teszed,  akkor  nem 
fogsz vétkezni mulasztással, mert Bennem a TELJESSÉGRE találsz!
2. Minden könyv, minden ismeretterjesztés annyibban érték, amennyiben az 
Én evangéliumaim mérlegén értéknek bizonyul. Ez természetesen áll a 
HANG-könyvekre is. De ezekről el kell mondanom, hogy Lelkem nagyon 
őrködik, nehogy az evangéliumaimmal ellentétes gondolatok fogalmazódja-
nak meg e könyvekben.

3. Mivel lelki-szellemi fejlődésed hullámzó, ezért e téren mindenkori álla-
potodat a reggeli és az esti imáidban tudom érzékeltetni veled.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 
*******************************************************

3746.
Kérdező: ERŐM A VÉGÉRE ÉRT!

Szinte kibírhatatlan az életem annak ellenére, hogy ismerem és szeretem 
Jézust.
HANG: "Kedves Barátom!

A 31-dik HANG-könyv 3186-dik válaszában található „tortahegy” példa-
beszéd tartalmazza azokat az értelmet is megnyugtató gondolatokat, ame-
lyek hatására, ha nem is megoldott, de feltétlenül elviselhetővé válik földi 
életed jelenlegi sorsa.

Mivel te olvastad az eddig megjelent HANG-könyveket, itt lenne már az 
ideje annak, hogy ne csak tudd, de éld is meg azokat az igazságokat, ame-
lyek által itt a földi pokolban is képes vagy Mennyországot hordozni magad-
ban.

Ha az előbb említett „tortahegy” hasonlat mellett komolyan veszed azt is, 
hogy te csak magadért felelsz, és a körülmények sem boldoggá, sem boldog-
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talanná nem tehetnek senkit a világon - amint ezt nemcsak elmondottam, de 
elétek is éltem, míg emberként a Földön éltem -, akkor mindent, még a leg-
lehetetlenebb körülményt is meg tudod köszönni Istennek, amint Én, Jézus, 
még a keresztre-feszítés tényét is a „legjobbnak” tudtam tartani a Magam 
számára (Lukács 24;26).

Amíg  másoktól,  körülményeid  megváltoztatásától  várod  a  megoldást, 
amíg  - a „mi ez az örökkévalósághoz képest” és a „halálom órája kell hogy 
a legboldogabb órám legyen a Földön” - nem e két lábon  tanulgatsz járni, 
addig nem találtad meg igazán azt az UTAT, amellyel Én, Jézus, azonosítot-
tam Magamat! E két lábak egyikét így is nevezheted: „Csak magamért fele-
lek!” A másikat pedig: „Az istenszeretőnek minden a javára válik!”

Ahhoz nem férhet kétség, hogy Velem képes vagy szellemileg, lelkileg az 
előbb említett „két lábon” járni a Magammal azonosnak hirdetett ÚTON!

Megáldalak a BIZALOM és a TÜRELEM LELKÉVEL!" 
******************************************************

3747.
Kérdező: NAGYON BÍZOM BENNED!

1. Bízom a megbocsátó Istenben.
2. Férjemmel nem tudok mit kezdeni. 
3. Lehetek Lélekkeresztelt?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Életed  szenvedései  nem voltak  hiábavalók!  Előző  életeid  terheiből 

szinte mindent leoldottak eddigi szenvedéseid. Én, Jézus, valóban a megbo-
csátást hoztam el nektek, hogy Általam, Velem és Bennem meg tudjátok ta-
lálni a rátok váró, általatok vállalt szenvedések elviseléséhez szükséges erő-
ket.

Neked sincs nagyobb feladatod naponta, mint amekkorát el tudsz látni, el 
tudsz végezni.  A te életed is  döntően „látás” kérdése.  Igen, mert  benned 
élek, és érted élek benned. A „kívülről” jövő segítés soha nem hozhat gyö-
keres megoldást. A Velem megélt élő kapcsolat viszont előbb-utóbb a körül-
mények pozitív irányú megváltoztatását is magával hozza. Igen, mert az Is-
ten az övéi számára a körülményeknek is az Istene!

2.  Férjeddel  kapcsolatban  is  csak önmagadért  felelsz,  s  neked őt  nem 
megváltoztatnod,  nem megtérítened  kell,  hanem elviselned.  Ehhez  az  Én 
erőm a te erőd is! Gyakran kérd Istentől a bölcsesség Lelkét (Jakab 1;5)!

3. Feltétlenül részesíteni akarlak olyan istenélményben, amely tanúságte-
vésre fog késztetni téged. Fontos számodra, hogy Engem, mint Erőt, Békét, 
Harmóniát  megtapasztalj!  Ezt  Én,  Jézus,  nemcsak  tudom,  de  akarom is! 
Bízzál Bennem!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
***************************************************

3748.
Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN

Több problémám is van. Kérem Jézus válaszát!
HANG: "Drága Barátom!

Leveled, mivel nem csupán médiumomnak írtad, hanem közvetlenül ne-
kem,
a te Jézusodnak is, hát ezért Én, Jézus, közvetlenül válaszolok neked.

1. A „tükör által homályban látás”-ról azt kell tudnod, hogy akkor, ami-
kor  Én,  Jézus,  emberként  a  Földön jártam,  akkor  e  páli  megfogalmazás 
(1Korintus 13;12) nagyon is helyénvaló volt, mivel akkor még nem voltak 
olyan tükrök, mint amilyeneket ti ismertek. Akkor különböző fényesre csi-
szolt tárgyak szolgáltak tükörként, s ezek bizony csak nagyon homályosan 
adták vissza a feléjük fordított képet.

Jelenben is nagyon tökéletlen a külső és belső szemetek egyaránt ahhoz 
képest, aminek földi halálotok után „szemtanúi” lesztek!
2. Nem tudod megérteni, hogy miért csak magyarul közlöm e korban gon-
dolataimat, amikor angolul sokkal nagyobb számú olvasót érhetnék el. Va-
lószínű, hogy azt sem tudod nagyon megérteni, miért csak a zsidókhoz volt 
akkoriban küldetésem? Miért azokat választottam apostolaimnak, akiket vá-
lasztottam? Miért nem mint római állampolgár testesültem meg? Miért csak 
a kis Horvátországban vannak naponta Mária-jelenések? És még sokat tud-
nék mondani, amit nem tudsz megérteni. De ez nem baj! Elég, ha tudod: Én, 
Jézus, a nagy egészet nézem, látom térben-időben egyaránt, és mindig ott és 
akkor adom különböző adományaimat, ahol és amikor azt a legjobbnak lá-
tom.

Kétségtelen, hogy abban a sokat szenvedett kis országban, amelyben je-
lenleg a HANG-médiumom él,  és csak az általa  jól  ismert  nyelven tudja 
megjelentetni a HANG-könyveket, kisebb lendületet kap e könyvek terjedé-
se, mint kaphatna egy nagy világnyelv segítségével. De vannak ennek elő-
nyei is! Még így is sok támadás éri őt az egyházi hatóságok részéről.

3. Az aranykorona csiszolás a nem más, mint egy képi megfogalmazása 
bizonyos szeretet-megnyilvánulásoknak.

Az általad említett 'beteg' (Nusi) testvérednek üzenem, hogy benne is érte 
élek! Az örök boldogság honában mindenért, amit most nem is tud jól fel-
dolgozni magában, nagyon hálás lesz Nekem!

Nagyon szeretlek és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
******************************************************
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3749.
Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK

1. Költözzek vagy maradjak?
2. Apám belehalna, ha elköltöznénk?
3. Állatot szabad ölni?Eljut Hozzád az 
imám?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bármennyire szeretlek, sőt éppen mert nagyon szeretlek, nem vállalha-

tok át felelősséget tőled olyasmivel kapcsolatban, ami nem tartozik az erköl-
csi rendhez. Bárhol tartózkodsz a Földön, ott, ahol élsz, magadban mindig 
Mennyországot tudsz hordozni, míg a magadon kívüli világ sehol nem lesz 
Mennyország. Ha egyszer döntöttél  olyasmiben, ami nem hordoz erkölcsi 
tartalmat, tehát közömbös a tekintetben, hogy az erkölcsileg rossz, illetve jó, 
bűn, illetve nem bűn, bárhogyan döntöttél,  akkor olyan nincs, hogy egyik 
helyen könnyebb Velem kapcsolatban lenni, a másik helyen pedig nehezebb. 
Mindenütt  van,  volt  és  lesz kísértés,  amelyet  Velem le lehet küzdeni,  és 
mindenütt lehet ellene mondani annak, ami szívbékét akar teremteni.

2. Attól soha nem szabad tartanod, hogy apád azért hal meg, mert tőle tá-
volra viszed a fiadat. Nemcsak azt mondom, hogy ezért nem halhat meg, de 
igenis mondom, hogy haljon is meg az, akit az ilyesmi ennyire megvisel. 
Igen, mert földi életét nem a lényeg határozza meg!
3. Ami az ölést illeti, hát ennek tilalma csak szellemi lényre, tehát emberre 
vonatkozik. Az állat nem erkölcsi lény! Amint a szúnyogot, a legyet, a tetűt 
sem bűn agyonütni, úgy a malacot, bárányt, tehenet sem. Állatként erkölcsi-
leg mindegyik azonos, vagyis nulla szintű.

Még az imáról annyit, hogy Én, Jézus, az Atyámmal és a Szentlélekkel
együtt benned élek, tehát minden fohászod eljut Hozzám!

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

3750.
Kérdező: MÁS DIMENZIÓKRÓL

A Földről és annak irányítóiról kérek véleményt! 
HANG: "Kedves Barátaim!

Ellene  kell  hogy  mondjak  világszemléleteteknek.  Összekeveritek  az 
ocsút a búzával. Igaz, hogy feladatotok szeretetben, megbocsátásban élni, 
de nem igaz, hogy ugyanakkor kötelességetek lenne az általatok elgondolt 
forma szerint, vagyis a világ dolgait figyelve tenni az előbbit.

Kötelességetek, hivatásotok a szeretni tanítás, az Én tanításom és példám 
alapján. Ennek feltétlen feltétele az, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy 
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Én, Jézus, szerettelek titeket! A többi egyáltalán nem érdekes.
A Bermuda-háromszög, az időtlen tér, a Világ-tanács, ezek körül forog 

érdeklődésetek. De azt, hogy Én, Jézus, miért jöttem közétek, a keresztény 
világnak még ma is csak egészen kis töredéke sejti, érti. Nem jöttem, hogy 
bármit is megtegyek helyettetek. Azért jöttem, hogy ti tegyetek meg Álta-
lam, Velem és Bennem valami nagyon fontosat!

Amint a Választott nép a Sínai-hegy körül bolyongott negyven éven át, 
hogy eljuthasson az Ígéret földjére, úgy kellene nektek szinte állandóan bo-
lyonganotok az Én első nyilvános bejelentésem körül: (Márk 1; 15.)

Erre kérek, erre szólítok fel ma is minden embert! Ennek felvállalása az 
egyetlen lehetőségetek arra, hogy rátaláljatok benső békétek, boldogságotok 
útjára, az Általam nektek felkínált „Ígéret földjének” meghódítására!

Megáldalak benneteket a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL"! 
***************************************************

3751.
Kérdező: SZÍNÉSZ VAGYOK

1. Magammal kapcsolatos problémákról kérdezem a HANG-ot.
2. Mi a véleményed a hivatásomról. Színész vagyok.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Problémáid megfelelő kezelésének a kulcsa a reggeli és az esti imáid. Ha
reggel megbeszéled Velem, Elém tárod azt, hogy mit szeretnél megvalósíta-
ni az elinduló napon, és megpróbálod azt is tudatosítani, hogy hogyan kell 
végezned a megvalósítandókat (idő és szeretet megtervezés), ha este vissza-
tekintve az elmúlt napra, átbeszéled Velem, hogy mi sikeredett ki a reggeli 
imád tartalmából (idő és szeretet elszámolás), akkor szinte életed minden te-
rületén látni fogod magadat úgy, amilyen vagy, amilyennek Én, Jézus látlak 
és szeretlek.

2. Hivatásod a szeretni tanítás. Ehhez kaptad azt a színészi képességet, 
amely  kell  hogy e  hivatást  betöltse.  Akár  negatív  szerep  vállalása  által 
(menynyire visszataszító a gyűlölet), akár pozitív szerep vállalása által (a jó 
érdekében érdemes minden áldozatot vállalni)!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
*****************************************************

3752.
Kérdező: CUKORBETEGSÉGRŐL

Cukorbetegségemtől szeretnék megszabadulni!
HANG: "Drága Gyermekem!

A cukorbetegség gyökere a helytelen, rendezetlen önszeretet.  Akár mu-
lasztással, akár túlzással vétkezik valaki önmaga ellen, ha hajlamot hozott 
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magával arra, hogy cukor-problémái legyenek, akkor ez be is fog következni.
Mivel minden hajlam gyökere jelenlegi földi születésed előtti időre datá-

lódik, ezért ezt a betegséget is „adósságtörlesztésnek” foghatod fel.
Minden „adósságtörlesztés” javadat szolgálja, ezért jogos, ha hívő ember-

ként hálát adsz érte!
A megfelelő orvosi terápia mellett egy egészséges életmód, amely megfe-

lelő étkezésből és mozgásból is áll, bizony szükséges úgy imádkoznod, hála-
imával, hogy e betegséggel együtt tudj élni. Ha ezt teszed, akkor a többit a 
gondviselő Isten feltétlenül a te lelked javára úgy fogja intézni, hogy ez töb-
bé ne legyen gond számodra.

Soha senkinek boldogsága nem függhet attól,  hogy beteg-e vagy sem! 
Mindig mindenkinek a boldogsága attól függ, hogy mennyire élő a kapcsola-
ta Istennel!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
****************************************************

3753.
Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN

Uram!  Valóban te  vagy,  aki  azt  tanácsolod,  hogy összeköltözzem egy 
életre valakivel?
HANG: "Kedves Barátom!

Én, Jézus, nem tanácsolok neked olyat, hogy bárkivel is összeköltözz. Ez 
teljesen a  te felelősséged köréhez tartozik,  amelyet  Én,  Jézus,  mindenkor 
tiszteletben tartok.

A döntő mindig a Velem - a te Jézusoddal - való élő kapcsolatod!
Minden kapcsolat annyiban hordozza áldásomat, amennyiben Velem, Jé-

zussal, mélyíti el a kapcsolatodat. Minden Általam helyeselt kapcsolatnak a 
Szentlélek a lelke. Bármiféle kapcsolat előtt tehát át kell gondolnotok, hogy 
közelebb vagy távolabb kerültök döntésetek által HOZZÁM!

Halálod  óráján  minden  olyan  döntésed  vádolni  fog  téged,  amely nem 
Hozzám hozott közelebb, és minden olyan döntésed, amely hatására köze-
lebb kerültén Hozzám, áldást, vigasztalást fog jelenteni számodra.

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

3754.
Egy nemrég megtért családapa nagypénteki bűnbánata
HÚSVÉTI BŰNBÁNATOM

Nekem ez az első olyan húsvét az életemben, amelyben Jézusé a főszerep. 
Most  próbálom először  ünnepként  megélni  az  Ö halálát  és  feltámadását. 
Ahogy azon gondolkodom - nagypéntek reggel kutyasétáltatás közben -, va-
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jon miért is halt meg Jézus úgy, vajon miért kereszten kellett kínhalált szen-
vednie, hirtelen belém hasít a megdöbbentő felismerés: MIATTAM!!! Igen, 
én juttattam Jézust a keresztre! Igen, én! Azzal a gondolkodásmódommal, 
amivel  még  egy-két  hónappal  ezelőtt  is  azt  bizonygattam Feri  bácsinak, 
hogy Jézus tanításának koronája volt az Ö kereszthalála! Hogy e nélkül csak 
üres szavak lettek volna, amit az Országról és a szeretetről mondott.

Torokszorító volt ez a ráeszmélés! Potyogtak a könnyeim a porba, mert 
ez azt jelentette számomra, hogy én is ott lettem volna abban a tömegben, 
amelynek inkább Barabás kellett, mert az legalább csinált valamit. Én is ott 
lettem volna, és talán torkom-szakadtából üvöltöttem volna, hogy feszítsé-
tek meg... Mert nekem sem kellett volna egy olyan Isten, olyan Messiás, aki 
nem gazdaggá, erőssé, hatalmassá akar tenni, hanem kicsivé, szegénnyé, ki-
szolgáltatottá!

Mit számított volna nekem is a betegek gyógyítása, halottak feltámasztá-
sa, gonosz szellemek kiűzése! Én is valami igazi, valami nagy, erős és félel-
metes  csodajelet  követeltem volna  Tőle!  Az,  hogy nem egyedül  voltam, 
hogy nem egyedül én öltem, ölettem meg Jézust, a legkevésbé sem vigasz-
talt.

Hogy ki hogyan számol el a maga lelkiismeretével, nem tudom. Engem a 
saját bűnöm sújtott a porba! Az a felismerés, hogy énmiattam, az ilyenek 
miatt, mint én is voltam alig egy hónapja is, jutott Jézus a keresztre.

Furcsa. Nemrégiben, talán egy hónapja, már felismertem, hogy tévedtem,
Amikor azt gondoltam, hogy Jézus a halálával, az 'önként' vállalt halálával 
váltott meg engem.

De érzelmileg most, nagypéntek délelőtt zúdult rám a fájdalom, a keserű-
ség. Rettenetesen fájt, hogy mennyi kínszenvedést okoztam Jézusnak! És ta-
lán a keresztrefeszítésnél is jobban fájt Neki az a sok-sok bűn, szeretetlen-
ség, harag, önféltés, átkozódás, irigység, kéjvágy... és felsorolni sem tudom, 
mi mindennel okoztam szenvedést az Istennek.

Ezer és ezer esztendőkön át, ki tudja hány és hány életen keresztül mindig 
csak fájdalmat és szenvedést okoztam, csak ártottam és ártottam magamnak! 

Hogy tehettem ezt, Istenem?! Hogy tehettem ezt Veled, drága Jézusom?! 
Hogy tudsz még mindig szeretni engem, Istenem?! Bárcsak én is így tudnék 
szeretni!

Sírtam és zokogtam, mert most éreztem rá arra, hogy Jézus nem „önként” 
adta az életét,  legalábbis  nem úgy önként,  hogy jószántából,  hanem úgy, 
hogy elvették Tőle. Én vettem el Tőle, és Ö nem védhette meg magát. Igen, 
én, mert a főpapok nem tehették volna Rá kezüket, ha én - az ilyen fajták - 
nem fordulok Ellene.
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Ha nekem a tanítása, az élete elég lett volna megváltásnak. Ha nem va-
gyok olyan megátalkodott, hogy nekem csak a feltámadása ad elég bizonyí-
tékot arra, hogy próbáljam elfogadni a tanítását, és próbáljam átalakítani a 
gondolkodásomat.

Hullámokban tört rám a fájdalom és a zokogás egész délelőtt.  Nem az 
eszemmel, hanem a szívemmel értettem most meg, mennyire kiszolgáltatott 
nekem az Isten! Mert Ö nem védheti meg magát, nem üthet vissza, nem árt-
hat senkinek, még ha bele is  kell  halnia,  miattam kell  meghalnia,  mert  – 
„ember vagyok én is, én is, az Isten véres gyilkosa”.

Nem akarok többé gyilkosod lenni,  Jézusom! Nem akarlak soha többé 
keresztre feszíteni! Kérlek, Uram, segíts nekem! Adj erőt a hétköznapokban 
is! Mert most megértettem teljes szívemből is, hogy mindig megöllek, ami-
kor szeretetlen vagyok. Mert ahol nincs szeretet, ott nem vagy Te sem, és 
azért nem vagy, mert én kiirtottalak onnan. Mindig, ha csak visszaszólok is 
sértő módon, ha bántok valakit, vagy ártok valakinek, Téged feszítelek meg. 
Nem akarom soha, soha többé elkövetni ezt!

Drága Jézusom! Elképzelni sem tudom azt a szenvedést, amit a kereszt-
halál jelent, és fel sem foghatom azt a szeretetet, aki ezt „önként” vállalta ér-
tem. Úgy „önként”, hogy teljesen és mértéket nem ismerve kiszolgáltattad 
Magadat. Most értem csak meg, most érzem csak át, illetve csak kezdem át-
érezni és megérteni annak a felelősségnek a súlyát,  hogy az Isten teljesen 
rám bízta magát.

Drága Jézusom! Segíts engem, hogy vigyázzak Rád. Egyedül talán össze 
is roppannék a felelősség hatalmas súlya alatt.

Milyen furcsa ez a kérés. Én kérek segítséget, pedig Te vagy kiszol-
gáltatva nekem. Pedig egyszerű a megoldás: Én választhatom az erő világát 
is. Te „csak” a szeretetet, de ott mindenható vagy! És én pont ahhoz kérem a 
segítségedet, hogy a szeretet világába mehessek.

Kérlek, Uram, áldj meg engem, hogy mindig a Te szeretetedben marad-
hassak. Áraszd rám kegyelmedet, és add meg nekem a Te bö1csességedet, 
hogy bárányként, de ne birkaként élhessem meg és áraszthassam tovább a Te 
szeretetedet. Kérlek, Uram, áldd meg azokat is, akiket szívemben hordok, és 
mindazokat, akiket gondolatban át tudok ölelni! Ámen. 1999. Nagypéntek

Á. István Budapest
****************************************************

 3755. A HANG 36-OS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA
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                                       Szeressétek az öregeket!

Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!
A reszkető kezű ősz apákat.
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ne tegyétek őket szűk odúkba!
Ne rakjátok őket otthonokba!
Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat!
Legyen hozzájuk szép szavatok!
Legyen számukra mosolyotok!
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket!

Ők is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek,
Fáradtak ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket, 
Szeressétek az öregeket!

Ha majd az örök szeretet
Elhívja őket közületek, 
Ti foglaljátok el helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, amit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket! 

                                   Simogassátok meg a deres fejüket,
                                   Csókoljátok meg a ráncos kezeket!
                                         Öleljétek meg az öregeket.!
                                         Adjatok nekik szeretetet!
                                         Szenvedtek ők már eleget,
                                         A vigasztalóik ti legyetek!
                                         Én nagyon kérlek titeket,
                                         Szeressétek az öregeket!
                                                                         

                                 Margarethe Noack után Bodrog Miklós        

3850.



3756.
Kérdező: HÁLA A MEGSZÓLÍTÁSÉRT!

Hálát adok a „Drága Gyermekem” megszólításért!
HANG: "Most is így kezdem: „Drága Gyermekem!”

Nem azért kezdem így, hogy valami szirupos kedveskedést fejezzek ki 
e megszólítás által, hanem azért, mert ez így van! 

Te drága gyermekem vagy, mióta létezel. Tereád aztán nagyon igaz az 
az állításom, hogy egyetlenem vagy! 

Igaz, mindenki elmondhatná ezt magáról, de nem mondja! Amint apos-
tolaim közül csak János tette hozzá nevéhez mindig: „akit Jézus szeretett”, 
pedig mindegyiket  szívem teljes  szeretetével  szerettem,  de csak Jánosnak 
volt  szívében az  az  érzékeny antenna,  amellyel  szeretetemet  jobban tudta 
fogni, mint a többiek, úgy te is egy olyan érzékenységet hordasz szívedben, 
amely képessé tesz téged arra, hogy felfogj valamit abból a valóságból, hogy 
mennyire szeretlek téged, mennyire valóban az egyetlenem vagy, mennyire 
fontos vagy nekem!

Főleg a papok között vannak olyanok, akik helytelenítik a „drága gyer-
mekem” megszólítást. Ennek lélektani gyökere az, hogy az emberek részéről 
őket ért megtisztelő „főtisztelendő” megszólítást annyira komolyan veszik, 
hogy ez elhomályosítja bennük az istengyermekség szentségét. Bizony igaz 
az, hogy nemcsak az, aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, hanem az is, 
aki - szinte mindenkor érdemtelenül - a fölmagasztalást elfogadja az embe-
rektől, nagyon nyomorúságosnak fogja érezni magát mennyei Atyám előtt!

Örülök szíved érzékenységének. Hidd el,  örömöm vagy Nekem, a te 
Jézusodnak. Hidd el,  valóban isten édes gyermeke vagy, és az is maradsz 
örökre!

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

3757.
Kérdező:  ISTEN MINDIG A SZERETET NÖVEKEDÉSÉRE  SZÓLÍT 
FEL

1. Isten szólított fel engem szentgyónásra, szentáldozásra?
2. Néha nehéz az életem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenkor Isten szólít meg téged, amikor lelked rendezéséről van 

szó. Az általad említett rózsafüzér imádsága közben szintén Isten éreztette 
veled, égi édesanyád közbenjárására, hogy nagyon szeret téged.  
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2. Ha fáj is, de ne nyugtalanítson az, amikor környezetedben nem ta-
pasztalsz élő hitet. Feltétlenül el fog jönni az ideje annak is, hogy ők is felis-
merik, mi válik javukra. Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel mérhetetle-
nül jobban szeretünk benneteket, a rosszakat is, semmint gondolnátok!

Amikor immár negyvenöt évvel ezelőtt médiumomat pappá szentelték, 
pontosan azt a jelmondatot választotta magának, amivel te a hozzá intézett 
leveledet befejezted: „Szívemből ünnepi ének árad. Zengem dalomat a Ki-
rálynak”! E mondatoddal nagy örömet tudtam okozni általad neki is!
     Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*****************************************************
3758.
Kérdező: HELYRE TUD ÁLLNI VALAHA ÉLETEM?

1. Kétszer elvált, asztmás beteg vagyok. Talpra tudok állni?
2. Álmomban azt mondta valaki, hogy már sokat szenvedtem.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Valóban többet is törleszthettél volna adósságaidból, amelyeket ma-

gaddal hoztál. De tudnod kell: soha nincs későn! Még a Mellettem megfeszí-
tett egyik latornak sem volt későn, pedig csak másodpercei voltak már hátra. 
Az igaz, hogy minél előbb, annál jobb. De későn soha nincs!

Nem kell mást tenned, mint a reggeli és esti imáidban felismerni azt, 
hogy ki vagy! Azok a reggeli elhatározásaid, amelyeket Velem hozol, azok 
az esti visszatekintések, amelyeket Előttem végzel, mindenkor egyértelműsí-
tik benned, hogy hol tartasz. Neked semmi mást nem kell tenned, csak azt, 
amire képes vagy. Ha elfogadtál Engem, Jézust,  Uradnak, Megszabadítód-
nak, akkor a többi már nem a te dolgod.

Nagyon természetes, hogy nem elég szavakkal elfogadni Engem! Pon-
tosan arra való a reggeli és esti beszélgetés Velem, hogy a ne állj meg a sza-
vak szintjén! Tehát Általam, Velem és Bennem mindig talpra tudsz állni! 

2. Aki álmodban szólt hozzád, igazat mondott. Valójában a te nagy 
N-ed mondta ezt neked. Arra kérlek, ne a szenvedéseidet vedd soknak, ha-
nem inkább mulasztásaidat.  De ezeken sem szabad sokat rágódnod! Te is 
arra vagy teremtve, hogy látva teendőidet, amelyek naponta várnak rád, tedd 
szeretetben azt, amit megtehetsz.

Azt nem kell külön magyaráznom neked sem, hogy soha nem a mu-
landó körülmények a döntőek! A mulandóságé nem lehet a végső szó! Min-
den, ami mulandó, csak eszköz lehet arra, hogy benső világod, benső békéd, 
minél nagyobb hangsúlyt kapjon életedben. Ha nem erre használod ezeket az 

3852.



eszközöket,  akkor  az  Isten várni  kénytelen  addig,  amíg fel  nem ismered, 
hogy csak annak van értéke, ami a halálod óráján örömmel fog eltölteni.

Megáldalak az ALÁZAT és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3759.
Kérdező: MI INDÍTOTT ARRA, HOGY A FÖLDRE JÖJJEK?

Miért jöttem le a Földre?
HANG: "Drága Gyermekem!

Az indító ok az önfejűséged volt. A célok, amiért jöttél, az volt, hogy 
rugalmasságot tanulj, de nem megalkuvás révén. 

A szeretetet igazságban, az igazságot szeretetben megélni, tehát nem 
arra törekedni, hogy jól érezd magad, hanem arra, hogy Én, Jézus, érezzem 
jól Magamat szívedben,  bizony, ez átlagon felüli alázatot kíván tőled.

Tudnod kell, hogy nem az az alázatos, aki lekicsinyli önmagát, hanem 
az, aki egyrészt minden gyalázatot vállal az általa meglátott jóért, másrészt 
mindig nyitott marad a jobb irányában. 

Tehát, ha valaki Rám hivatkozva helyes érvekkel igazolja, hogy van 
annál jobb is, mint amit jelenleg ő a legjobbnak lát, akkor képes leváltani a 
megérvelt jobbért azt, amit eddig legjobbnak vélt.

               Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3760.
Kérdező: KLEPTOMÁNIÁS VAGYOK?

1. Van olyan, hogy kényszer hatása alatt vesz el valaki valamit?
2. Mehet-e áldozni az ilyen ember?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az általad említett lopás két különböző okból eredhet. Az egyik az, 

amit kleptomániának is neveztek, amikor valaki ezt  betegségként éli meg. 
Ennek eredete az, hogy előző életei folyamán sokszor meglopták őt, s ő azt a 
birtoklási vágyat, amely méltatlan az Isten képére teremtett emberhez, tehát a 
szeretethez, helytelenül kezelve átveszi,  illetve folytatja azoknak a stílusát, 
akik őt  meglopták.  Ez a „betegség” feltétlenül megszűnik,  ha valaki lelke 
mélyén elfogad Engem, Jézust. Amit felhoztál, az nem ez az eset.

A másik, amikor valaki lelkileg nagyon szenvedi hiányát valaminek, s 
ilyenkor a kísértő be tud törni lelkébe ilyen kényszerrel.

Most erről van szó! Természetesen ennek is a legbiztosabb orvossága a 
Belőlem élés! Az, aki teljesen átadja magát Nekem, aki valóban elfogad En-
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gem, semmiben nem szenvedhet  hiányt!  Így e kényszer  nem ébredhet  fel 
benne!

Van ugyan egy harmadik eset is, amikor valaki kifejezetten ártani akar 
a másiknak, s ezért rabolja ki őt. De erről itt szó sincs!

2. Szó sincs szentségtörésről az általad említett esetben. Az Én, a te Jé-
zusod oltáriszentségi jelenlétével kapcsolatban csak az követ el szentségtö-
rést, aki tudatosan, kifejezett szándékkal akar meggyalázni Engem!

Én, Jézus,  a bűnösökhöz és a bűnösökért  jöttem közétek.  Ezért  arra 
kérlek benneteket, hogy jöjjetek Hozzám bátran, bizalommal! Én, aki lábmo-
sásra és  nem fejmosásra jöttem le  a Földre,  azt  szeretném,  ha minden jó 
szándékú ember venné magának a bátorságot ahhoz, hogy Belőlem táplál-
kozzék, s így ereje legyen az Én életemet kibontakoztatni önmagában.

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

3761.
Kérdező: EGY HIT TERJESZTÉSÉRŐL

Egy terjedő „HIT”-ről kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

E szó: HIT, minden esetben mindenkinél egy bizonyos életszemléletet 
hordoz. Embernek lenni a Földön annyit is jelent, hogy mindenki, akár akar-
ja, akár nem, hisz valamiben. Ha másban nem, hát abban, hogy nem hisz 
semmiben. Éppen azért, mert életszemléletet hordoz, döntő a tartalma.

Az általad említett HIT hirdetői, mint minden más HIT hirdetői, úgy, 
mint a különböző pártok a választások előtt, igyekeznek olyan megfogalma-
zást adni hitükről, amely megfogalmazás feltétlenül emberséges, kívánatos, 
vonzó. Arról nem szívesen beszélnek, hogy az eddig már megfogalmazott hi-
tek kivétel nélkül - mint a csodálatos hópelyhek az emberek érintése által – 
„piszkos vízzé” váltak, mert ez sehogy sem jelentene vonzó propagandát.

Annak érdekében, hogy „eladható” legyen a meghirdetet HIT, a hithir-
detők kétféle módon igyekeznek skalpokat szerezni maguknak.

Az egyik módszerük az, hogy a mások hitének hiányosságait, hibáit - 
amennyire a jó érzés még megengedi - felnagyítják, s így a kétség magvait 
hintik a megtérítendő pácienseik fejébe, szívébe, az eddig biztosnak vélt sa-
ját-hittartalmuk iránt. 

A másik pedig az, hogy saját hittartalmukat szép szóvirágokkal olyan 
rózsaszín, misztikus ködbe burkolják, amint az önmagát jónak vélt édesanya, 
aki mézbe csomagolva próbálja gyermekére tukmálni azt, amit a gyermeke 
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számára jónak lát. Ilyen  „méz” a „titkos szavazással választás”, a „pártatlan 
ítélkezés  biztosítása”,  az  „isteni  kiválasztottság”,  az  „anyagi  függetlenség 
biztosítása”, az „összefogás ereje”, és még sorolhatnám mindazt a kikezdhe-
tetlen jót, ami után minden ember szíve vágyik. Ezek a vágyak az égi hon-
vágy földi vetületei, s ezért szinte cáfolhatatlanok! Ezért mindenki által elfo-
gadhatónak, sőt vonzónak tűnnek! 

Én, Jézus, nem azért jöttem a Földre, hogy egy hitvallással több legyen 
számotokra, amelyek közül választhattok. Nem! Én, Jézus, azért jöttem kö-
zétek, hogy a hat megjelenési formám által  élő kapcsolatba tudjatok lépni 
Velem, éspedig nemcsak az idők végezetéig, hanem azon túl is.

Kétezer évvel ezelőtt azt mondottam, hogy Velem betelt az idő! Arra 
szólítottalak  fel  benneteket,  hogy alakítsátok  át  gondolkodásotokat  (Márk 
1;15)! Ez a gyakorlatban nem jelenthetett mást sem akkor, sem most, mint 
azt, hogy Én, Jézus, aki az evangéliumaim alapján és az evangéliumaimmal 
összhangban lévő gondolatok alapján legyek gondolataitoknak, beszélgetése-
iteknek legfőbb tárgya! 

Az Általam ehhez megkívánt alázat semmiképpen sem az, hogy „hall-
gass a neved”,  hanem az,  hogy  gondolkodj!!! Igen, mert  a gondolkodását 
mindenki csak önmaga tudja átalakítani! Kivétel nélkül minden hitvallás fő-
helyen jelzi az engedelmeskedtetést.  E kaszárnyai lelkületet lehet kozmeti-
kázni, de ettől még sátáni marad! (Katonanóta: „Aki nem lép egyszerre, nem 
kap rétest estére!”)

Az, amit Én, Jézus, elhoztam nektek, nem hitvallás, hanem magatartás 
kérdése. Egy olyan magatartásé, amelyet bárhogy akarjátok, nem vagytok ké-
pesek „hitvallásban”  rögzíteni, mert vagy elvesztek, vagy hozzáadtok vala-
mit ahhoz, amit Én, Jézus, itt és most a legfontosabbnak tartok! Emiatt mon-
dottam,  hogy üldözni  fognak benneteket!  Nincs  és  nem is  lesz  a  világon 
olyan felekezet,  amely ne foglalná hitvallásba saját hittartalmát.  A keresz-
ténységen belül ez már elkezdődött a JERUZSÁLEMI HITVALLÁS megfo-
galmazásakor.

Mivel  minden  hitvallás  konzerválni,  állandósítani  akarja  az  Istennel 
kapcsolatban lévők állapotát, ezért kivétel nélkül minden hitvallás korlátozni 
akar benneteket abban, hogy saját lelkiismeretetek által kövessetek Engem, 
Jézust. Ezért fognak mindenkor üldözni benneteket azok a rajtatok uralkodni 
akarók, akik engedelmességet követelnek tőletek. Bármennyire is „sztaniol-
ba” csomagolják uralkodási vágyukat, a lelkük mélyén mindig ez az uralko-
dási  vágy áll,  amikor  engedelmességet követelnek tőletek.  Ezt  fogalmazta 
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meg egyik főpapotok a napokban a televízióban,  amikor azt  hangsúlyozta, 
hogy csak olyan szabadság engedélyeztetik  mindenki  számára,  amely sza-
badság azonos egy bizonyos hitvallás „hozzáigazodásához”! Ezt azzal pró-
bálta igazolni,  hogy ne kelljen mindennek utána néznetek, tehát ne kelljen 
esetleg többszáz könyvet elolvasnotok ahhoz, hogy felismerjétek Bennem az 
igazságot. Tehát egy olyan kényelmi szempont által akar befolyásolni benne-
teket,  egy  olyan  gondolkodás-átalakítást  eredményező  szellemi  munkától 
akar megkímélni benneteket, amely teljesen idegen attól, amit Én, Jézus, ké-
rek tőletek a már előbb említett Márk 1;15-ben! 

A valóság az, hogy egyáltalán nem kell többszáz könyvet elolvasnotok 
ahhoz, hogy felismerjétek azt,  amit tőletek elvárok, csupán az evangéliumok 
-  tehát négy rövid könyv - alapján kell vállalnotok azt, hogy ketten-hárman 
összejőve lelkiismeretetek által megszólaljon bennetek Szentlelkem! Ő irá-
nyítani fogja további lépteiteket!

Én, Jézus, nem véletlenül nem írtam le semmit, és nem fogalmaztam 
meg semmiféle hitvallást!

Arra  kérlek  szeretettel,  vállald  azt  az  „állapotszerű  vértanúságot”, 
amelynek megkerülése - objektíve -  csak az Én, a te Jézusod elárulása révén 
valósítható meg!

                 Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
               TELJES ODAADOTTSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3762.
Kérdező: SZERETNÉK MÁSOK LELKÉBE BELELÁTNI!

1. Miért nem akarja apám az Isten kegyelmét és szeretetét 
     elfogadni?
2. Miért nem akarja Isten szolgáját, a papot elfogadni?
3. Miért emlegeti az ördögöt?

HANG: "Kedves Barátom!
Mindhárom kérdést ne Nekem, hanem az édesapádnak tedd fel. Ha ő 

úgy látja jónak, hogy nem mondja el, akkor e kérdéseidre a választ, ilyen for-
mában, nem fogod megtudni. Én, Jézus, nem árulom el senkinek, hogy más-
nak mi van a lelkében.

           Megáldalak a SZERETET LELKÉVEL!"
******************************************************

3763.
Kérdező: NEM SZÍVESEN MEGYEK EGY GYÜLEKEZETBE!
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1. Férjem miatt sokat szenvedek.
2. Nem akarok gyülekezetbe járni.
3. Sokat emlegetik az ördögöt.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Benned élek! Te csak önmagadért felelsz. Saját benső békédet bizto-

sítom akkor is, ha szenvedned kell. A te lelki szenvedésed nem más, mint az 
Én szenvedésem benned! 

Igen.  Mert  szeretsz  Engem,  megosztom  veled  szenvedésemet.  Igen. 
Nekem nagyon fáj, hogy mások megnehezítik az életedet. De ne feledd, az 
Én erőm a te erőd is. Lelki békédet nem veszítheted el, amíg hiszed, hogy 
benned élek! 

2. Minden gyülekezetben van jó és van rossz is. Ha nyugodtabb vagy 
azáltal, hogy nem mész el, akkor ne menj. Olyan helyre soha ne menj, ahol 
azt tapasztalod, hogy el akarnak téged rabolni Tőlem! 

 Ahol módod van, ott tégy tanúságot arról, hogy Engem szeretsz, és ar-
ról, hogy ez biztosítja benned azt a szívbékét, amelyet Én, Jézus, mindenki-
nek megígértem, és meg is adok, aki Hozzám jön. „Gyertek hozzám mind-
nyájan,  akik  elfáradtatok,  s  akik  terhet  hordoztok  -  Én  megkönnyítlek 
titeket!” (Máté 11;28)

3. Rám, a te Jézusodra is mondották, hogy ördögtől megszállott vagyok 
(János 10;20)! Ahol sokat emlegetik az ördögöt, ahol nem Engem emleget-
nek inkább, ott Én, Jézus, valóban nem érzem jól magamat, s nem érezhetik 
jól magukat azok sem, akiknek a szívében élek!

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

3764.
Kérdező: SÚLYOS CSALÁDI GONDOM VAN!

1. Mi a terve az Úrnak velem?
2. Fiam kábítószerezik. Nem tud leszokni. Mit tegyek?
3. Üzleti vállalkozásunk csődbe ment.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A jó szándék nem elég ahhoz, hogy valaki vállaljon Engem, mint 

utat. Az sem elég, ha valaki kijelenti, hogy vállalja azt a gondolkodás-átala-
kítást, amelyre Én, Jézus, Márk 1;15-ben felszólítottalak benneteket. Szüksé-
ges mindehhez még a reggeli tervkészítés Velem, és az esti kontroll szintén 
Velem.
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Ha életszerűen, az előbb említett módon Hozzám kötöd magadat, ak-
kor a többit nyugodtan Rám bízhatod!

2.  A kábítószerek  általában  pénzbe  kerülnek.  Te  nem tehetsz  mást, 
csak azt,  hogy semmiben ne állj  fiad mellé, amiről tudod, hogy helytelen. 
„Kívülről” nem lehet egy tizenhat éves gyereket nevelni. Vagy akarja önma-
gát nevelni, vagy vállalnia kell annak következményeit, hogy nem neveli ön-
magát. Amíg gyermeked azt látja, hogy te vállalod az ő szenvedély-betegsé-
gének következményeit, addig te nemcsak bűnrészes vagy, de gátolod őt is 
abban, hogy szakítson szenvedélyével.

Minden megkötözöttség torzítja a szeretet-megnyilvánulást. A vérköte-
lék  is  megkötözöttség,  melyet  igyekezni  kell  leoldania  minden  szülőnek, 
gyermeknek önmagáról. 

3. Üzleti vállalkozásoddal kapcsolatban nem tudok ma sem jobbat ta-
nácsolni, mint azt, hogy elmélkedd át Máté evangéliumából a 6-dik fejezet-
ből a 25-től 34-ig lévő részt.

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

3765.
Kérdező: ELIGAZÍTÁST KÉREK!

1. Egy megkereszteltnek kérek útbaigazítást!
2. Felnőtt gyermekeim és kapcsolataik hitetlenek.
3. Írhatok nekik valami építő levelet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Elég, ha ennyit írsz keresztgyermekednek:
„Te Jézusé vagy. Jézus a te Jézusod lett! Ezt pecsételte le a megkeresz-

telkedésed. Mivel a tiéd, vigyázz Reá, és akkor Ő, egészen biztos, hogy vi-
gyázni fog rád egész életedben! Ő mérhetetlenül szeret téged. Te is szeresd 
Őt úgy, ahogy csak képes vagy erre!”

2. Valóban az a legtöbb - felnőtt gyermekeidre és kapcsolataikra vonat-
kozóan - ha gyermekeidért és kapcsolataikért imádkozol, és soha nem pa-
naszkodsz előttük életkörülményeid miatt. 

Ne törődj a velük kapcsolatban mulasztással  vétkezett  múltad miatt! 
Ezt Én, Jézus, irántad való szeretetből már teljesen elrendeztem!

3. Nagyon természetes, hogy írhatsz nekik bizonyos ünnepek kapcsán! 
Akkor is írnod kell, ha előre látod, hogy nem lesz foganatja! Én, Jézus, majd 
gondoskodom arról, hogy az általad megtett lépés ne legyen hiábavaló!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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******************************************************
3766.
Kérdező: ANYÁM NAGYON ROSSZKOR MENT EL!

1. Miért pont most ment el az édesanyám?
2. Mi van édesanyámmal?

 HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az Én gondolataim nem a ti  gondolataitok! Ez így volt  akkor is, 

amikor még meg sem születtetek a Földre. Ezért kellett megszületnetek, és 
ez folytatódik mindaddig, amíg nem tértek meg!

Te is azért születtél a Földre, hogy visszaszerezd azt a benső szabadsá-
godat,  amely bármiféle  megkötözöttség ellentéte.  A megkötözött  ember  a 
sorsát nemcsak másokhoz köti, hanem ennek a köteléknek ápolására akar be-
rendezkedni.

Minden kapcsolat annyiban a Szentlélek műve, amennyiben Hozzám, 
Jézushoz, akar kötni benneteket. Ennek megvalósulása pedig a benső megkö-
tözöttségek leoldásával jár együtt. Minden más kapcsolat, így a vérkapcsolat 
is - amíg nem akar valaki igazán megtérni - az Isten által elgondolt kapcsolat 
eltorzítására törekszik.

Minden kificamodott  végtag helyrerántása fájdalommal jár. Azoknak 
az életében, akiknek fáj valakinek a halála, egy ilyen kificamodott tag helyre-
rántása történik.

Isten úgy látta jónak, hogy pont akkor rántsa helyre eltorzult kapcsola-
todat  édesanyáddal,  amikor  ez  megtörtént.  Neked  most  el  kell  döntened, 
hogy szerinted ki lát jobban: Isten vagy te? 

Most nem kaphatod meg a „Miért pont most?” kérdésedre a választ. 
Nem, mert nincs antennád hozzá! De ha Mellettem, a te Jézusod mellett dön-
tesz, akkor felépül benned az az antenna, amely e téren is képes lesz fogni az 
ég üzenetét.

2. Édesanyád mérhetetlenül jobban érzi magát most, mint valaha is a 
Földön!

Megáldalak a TÜRELEM és az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
******************************************************

3767.
Kérdező: HIÁNYZIK NEKEM A HANG HANGJA!

Miért nem szól már hozzám a HANG.
HANG: "Drága Gyermekem!
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Az a HANG, amelyet párszor hallottál, azt akarta tudatni veled, hogy 
nem vagy soha egyedül! De semmiképpen sem azért hallottad, mert valaki 
titkos üzeneteket akart volna közölni veled! 

Ha Én, Jézus, megtehetném helyettetek azt, amit rátok bíztam, hogy te-
gyétek meg, vagyis azt, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat az evangéliu-
maim alapján, akkor nem embernek, hanem bábúnak teremtett volna benne-
teket az Isten!   

Férjednek igaza van, amikor azt ajánlja, hogy ne járjatok abba a bizo-
nyos gyülekezetbe. Azért van igaza, mert ott nem az Én, a te Jézusod szerint 
akarják átalakítani gondolkodásotokat, hanem a többi szentírási hely hangoz-
tatásával úgy, ahogy az ottani vezetőség tagjai látják jónak. Ezt bizonyos ér-
zelmi, akár bódulatig érő töltéssel fűszerezik.

Neked tehát nem kell várnod más HANG-ra, mint lelkiismereted hang-
jára, és vállalnod kell azt a szellemi munkát, tehát tanulást,  amely szükséges 
ahhoz, hogy evangéliumaim alapján átalakítsd gondolkodásodat. Bizony, a 
Szentírásban rangsorolni kell! Aki ezt nem fogadja el, az nem Engem, mint 
IGAZSÁGOT, hanem saját igazát akarja kiolvasni a Bibliából!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3768.
Kérdező: NAGYON GYENGE VAGYOK

Gyakran nagyon gyengének érzem magam.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az,  amit  ti  „tavaszi”  fáradtságnak  mondotok,  többé-kevésbé  szinte 
mindenkire hat. Ami ezen felül van, az semmiképpen sem okozhat gondot 
annak, aki azt akarja, hogy megtegye, amit megtehet, amire képes.

Az, hogy vágyaid és képességeid nem fedik egymást,  olyan alázatra 
akar nevelni téged, amely szükséges ahhoz, hogy egyre jobban leoldódjanak 
rólad hiúsági komplexusod béklyói! 

Igaz, van olyan fáradtság-érzet, amely már klinikai eset. Ezt bárki fel 
tudja mérni önmagán, s ilyenkor lehet szó idegkimerültségről, s ilyenkor le-
het szó orvosi ellenőrzésről.

Tudnod kell, hogy Én, Jézus, senki számára nem vagyok olyan hajcsár, 
aki bárkitől is erején felüli feladat elvégzését várnám el. Ha mégis ezt ten-
ném, akkor a lélek mélyén olyan többlet-erőt biztosítanék számára, amely ké-
pessé tenné őt a látszat-lehetetlen elvégzésére is! Ezt a többleterőt, a gyakor-
lati élet terén, feltétlenül megtapasztalná!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak azzal a benső látással, amely képessé 
tesz felmérni a munkádhoz szükséges  LELKI ERŐDET, s ami ezzel együtt 
jár,                             
                                 ELVÉGZENDŐ MUNKÁDAT!"

******************************************************
3769.
Kérdező: JELEN KAPCSOLATOM TARTÓSSÁGÁRÓL

Bízhatom-e jelen kapcsolatomban? Közelebb visz Hozzád?
HANG: "Drága Gyermekem!

Nem! Nem bízhatsz! Azokban az érzéseidben bízhatsz, amelyek óva-
tosságra intenek téged. 

Az egyértelmű, hogy emberben teljes mértékben senki sem bízhat. De 
most nem erről van szó! Ha nem volnának benned olyan ellenérzések, ami-
lyenek vannak, akkor nem fordultál volna Hozzám, a te Jézusodhoz. Azért 
fordultál Hozzám, mert lelked mélyén érzed, hogy döntésedért olyan felelős-
séget  kellene  vállalnod  magadért,  amelyet  egyedül  nem tudnál  elhordani. 
Bármennyire szeretlek, nem vehetem át tőled e döntésed jogát, de elmondha-
tom, hogy az okosság és az óvatosság, amely minden józan döntésnek alapja 
kell hogy legyen, nem erősíti, hanem gyengíti döntésed alapját.

Nagyon természetes, hogy te ennek ellenére is azt teszel, amit akarsz. 
Én,  Jézus,  nem azért  jöttem közétek,  hogy helyettetek döntsek különböző 
élethelyzetekben, de annyit mondhatok, hogy Nekem, Jézusnak, szinte sem-
mi közöm sincs  azokhoz az irányzatokhoz, amelyet különböző üzletembe-
rek, vagy nem üzletemberek, az Én nevemmel fémjeleznek. Nem jöttem kö-
zétek sem azért, hogy egy új vallást hozzak létre azáltal, hogy a többiből az 
Én nevemben kimazsolázzátok a nektek megfelelőt,  sem azért, hogy vala-
melyik vallást erősítsem! Én, Jézus, azért jöttem, hogy elmondjam és életem-
mel megmutassam nektek, hogyan néz ki egy igazi EMBER,  és ehhez felkí-
náljam magamat nektek ERŐFORRÁSNAK!

Újra mondom: Nem bízhatsz jelen kapcsolatodban úgy, hogy az - tár-
sad jelen életfelfogása alapján - közelebb tudna segíteni téged Hozzám!

Most valójában nem tettem mást, mint megfogalmaztam azt, amit már 
eleve a szívedben hordozol. Tehát nem társad felett mondottam elmarasztaló 
ítéleted, hanem kapcsolatotok felett. 

„Ez az ítélet: a világosság a világba jött, de az emberek jobban szeret-
ték a sötétséget, mint a világosságot, mert tetteik gonoszak voltak.
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Mert mindenki, aki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot, s nem megy a  
világosságra, nehogy kiderüljenek a tettei.
 Aki ellenben az igazsághoz szabja tetteit, a világosságra megy, hadd 
derüljön fény a tetteire, amelyeket az Istenben vitt végbe. (János 3;19-21)”

              Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3770.
Kérdező: ÁLMOMBAN  A GOLGOTÁN  VOLTAM!

Mit jelent álmom, amelyben láttam a keresztre feszítést?
HANG: "Kedves Gyermekem!

Álmodban is arra figyelmeztettelek, hogy az igazi szeretet minden ál-
dozatra képes.

Neked is feladatod az, hogy ne csak azt tedd meg szívesen, ami pilla-
natnyilag jól esik, hanem vállald olyankor is a szeretetet szolgálatát, amikor 
az nagy erőfeszítésbe kerül.

Kedves Gyermekem! A többi kérdésedre nem válaszolok,  mert  azok 
egyáltalán nem tartoznak lelki életed fejlődéséhez.

Megáldalak, hogy akkor is tudj másokat szeretni, tudj másokat szolgál-
ni, tudj másokon, másoknak segíteni, amikor az számodra nehéz. 
                           Megáldalak a BENSŐ ERŐ LELKÉVEL!"

******************************************************
3771.
Kérdező: SZEÁNSZOKAT TARTUNK

Jó az, ha szeánszokat tartunk?
HANG: „Kedves Barátaim!

A szellemvilággal kapcsolatba lépni csak akkor előnyös, ha az imádság 
formájában történik. Tehát akkor, ha ilyen módon is hálát adtok Istennek az 
eddig megtapasztalt jóságáért, és általuk is kéritek az erőt ahhoz, hogy továb-
biakban is segítsenek benneteket olyan szellemi munka vállalására, tehát ta-
nulásra, amely által egyre emberibb emberekké tudtok válni.

Nem hasznos, sőt káros minden olyan erőfeszítés, amelyben a szelle-
mektől, és nem az Én, a ti Jézusotok evangéliumaiból akarjátok megtanulni 
azt a másokra figyelést, amely a soha senkinek nem ártást, a mindig minden-
kinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítést akarja megismertetni ve-
letek.    

Isten Bennem, Jézusban,  kinyilatkoztatta  Magát nektek! Az, aki Ve-
lem, Jézussal,  élő kapcsolatot  akar fenntartani,  tegyen meg mindent,  hogy 
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egyre jobban ismerje meg a rátok hagyományozott  evangéliumaimat,  mert 
azokban mindent átadtam nektek.

Amikor  azt  mondtam,  hogy még sok mondanivalóm volna,  de most 
nem bírnátok elviselni (János 16;12), akkor azt is mondottam, hogy mindent 
átadtam nektek (János 17;14) Tehát a Szentlélek sem adhat olyan új ismere-
teket nektek, amiért nem dolgoztatok meg szellemileg. Nem, mert nem vagy-
tok bábfigurák! Földi életetekben  IRÁNYT adhatnak különböző sugallatok, 
de TARTALMAT - ehhez az irányhoz - az evangéliumaiban rátok hagyomá-
nyozott tanításom adhat csupán!

A gondolkodás-átalakítás munkáját senki nem kerülheti el, ha megtért-
nek akarja tudni magát!  Isten sem képes senki helyett átalakítani az illető 
gondolkodását. A gondolkodás-átalakítás pedig nem sugallat által, hanem ta-
nulás által történik. A „sugallat” csak azzal az „anyaggal”, azzal a szellemi 
tartalommal tud dolgozni, ami rendelkezésére áll.

Szellemileg, lelkileg irányítani helyes módon csak azt lehet, aki felis-
merte e mondat tartalmát: „Én vagyok az ÚT!” E felismerést senki nem kap-
hatja meg sugallat útján, mert ezt Én, Jézus, már mindenki számára hozzáfér-
hetővé tettem, elmondtam. 

Téved, aki úgy gondolja, hogy csak el kell csendesednie, és Én vagy 
valamelyik szellemi lény egyszerűen elmondjuk neki azt, amit az evangéliu-
maimból vagy józan eszével a saját természetéből ő is ki tudna olvasni, ha 
venné magának a fáradságot erre. Nem! E téren értetek és veletek mindent, 
de helyettetek semmit!

Ismétlem: Irányt adhatnak a sugallatok, de tartalmat nem, mert azt Én, 
Jézus, már átadtam, illetve még pontosabban, már felajánlottam nektek! Át-
venni nektek kell!

                              Megáldalak benneteket az 
                 OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3772.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

1. Helytelen a felfogásom?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Lelked mélyéig fel kellett dolgoznod magadban azt, hogy a gyermek 
nem „rossz”, hanem Isten ajándéka! Álmaid annak adják jelét, hogy ez meg-
történt benned. De jelzik azt is, hogy a szellemvilágban azok, akik különös 
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hangsúlyt tettek a gyermeki lelkületre (pl. mint kis Teréz), ezek a  gyermeki 
lelkek szívesen kerülnek kapcsolatba veled!

2. Valóban nyitott könyv vagy Előttem. Álmod arról is tudósít, hogy te 
magad is gyermek vagy, és Én, Jézus, aki kifejezetten arra szólítottalak fel 
benneteket, hogy legyen ébren bennetek gyermekségetek, isten-gyermeksége-
tek  tudata, ha az égi hazában végleges otthonra akartok találni, akkor arra a 
nyitottságra és tanulékonyságra, tehát az alázatnak arra az alapelemére mu-
tattam rá, amely nélkül nincs üdvösség (Lukács 18;17)!

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

3773.
Kérdező: BIZALMATLAN, FÉLÉNK VAGYOK

1. Karmikus bűnök terhelnek?
2. Hogyan tehetem életemet teljesebbé?
3. Miért vagyok bizalmatlan, félénk még Veled szemben is?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nyugodtan mondhatom, nagyon természetes, hogy karmikus bűnök 

terhelnek. Nagyon természetes, hogy a földi élet pontosan azt kívánja tőled 
és mindenkitől,  hogy vállaljátok azt  a gondolkodás-átalakítást,  tehát  azt  a 
megtérést, amely meg tudja teremteni bennetek azt a szívbékét, amelyet a vi-
lág sem meg nem adhat, sem el nem vehet tőletek.

2.  Az egészséges gondolkodás-átalakítás  alapja  az az  élő hit,  amely 
egyben erőforrás is. Hinned kell abban, hogy Isten nemcsak van, de a te éle-
tedben is ÉRTED van! El kell hinned, hogy Én, Jézus, soha nem engedném 
meg, hogy bárki is elraboljon Tőlem, a te boldogságod forrásától, ha egyszer 
igen-t mondasz Nekem!

A hit feltétlenül erősíthető! Ha nem így lenne, akkor nem szidtam vol-
na tanítványaimat azért, hogy még mindig oly csekély a hitük! A hitet értelmi 
belátással, elmélkedéssel lehet és kell is növelni,  erősíteni.  Nagyon komo-
lyan el kell hinned, hogy te a Győztes oldalán állsz, ha hiszel Bennem. Én, 
Jézus, nem hazudtam nektek, amikor azt mondottam, hogy bízzatok, Én le-
győztem a világot (János 16;33)!

Életedet tehát az Általam megkívánt HIT erősítése által tudod teljeseb-
bé tenni. Ezt más nem teheti meg helyetted, mint ahogy te sem hihetsz más 
helyett!
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3. E harmadik kérdésedre is válaszoltam az előző pontban! Ehhez még 
azt  kell  hozzátennem,  hogy a félelem az egyben szeretet-hiány is  (1János 
4;18).

Csak annak szívében tudom megteremteni az Én békémet, aki elhiszi, 
hogy úgy szeretem őt, mint senkit a világon! Ezért van belőle csak EGY! Ezt 
a hitet sem Én, sem más nem tudja helyetted hinni!

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

3774.
Kérdező: MAGAMÉRT, SZERETTEIMÉRT KÖNYÖRGÖK!

1. Szeretnék meggyógyulni!
2. Aggódom családom üdvéért.
3. Elhunytjaim jó helyen vannak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Gyógyulásodért  mondott  kérő-imádat  ne úgy fejezd  be,  hogy „ha 

akarod”. Ne, mert ez a benned lévő bizonytalanságot jelzi. Jobb, ha így feje-
zed be: „Akaratod szerint gyógyíts meg!” E mondatban nem hited gyöngesé-
gét mondod ki, hanem szíved Belém vetett bizalmát. 

2. Előbb-utóbb családod minden tagja el fog fogadni Engem! Igaz, so-
kat kell szenvedniük, hogy rájöjjenek, egyedül Én, Jézus, vagyok a megol-
dás. De ez az idő feltétlenül el fog jönni! 

Ne aggódj hát értük! Az a fájdalom, amelyet miattuk érzel lelkileg, az 
Én fájdalmam benned. Nekem is fáj, hogy gyermekeim olyan nehezen, annyi 
szenvedés után látják csak be, hogy a földi életben minden, ami mulandó, 
eszköz! Élni csak azért érdemes, ami örök. Ez pedig nem más, mint a szíve-
tekben lévő egymás iránti szeretetetek!  

3. Mind gyermekeid, mind édesanyád, sokkal, mérhetetlenül jobb életet 
élnek, mint élhettek volna valaha is a Földön.

Nagyon természetes,  hogy nemcsak  megismeritek  egymást,  de  örök 
boldogságotok egyik táplálója éppen az lesz, hogy kimondhatatlanul örülni 
fogtok egymásnak!

                    Nagyon szeretlek, és megáldalak 
                       SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3775.
Kérdező: AZ ENGESZTELÉSRŐL

1. Helyesen engesztelünk a templomban?
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2. Mit tudunk tenni, hogy megmeneküljön a világ?
3. Mit kell tennünk másokért?

HANG: „Drága Gyermekem!
1. Gondolkodás-átalakítás nélkül bármennyit imádkozik is valaki, 

nem képes úgy gondolkodni, mint Én, Jézus!
Aki imádkozik, az a lelkét az Istenhez emeli. Ahhoz az Istenhez, akit ő 

annak tart. Akit Én, Jézus, Istennek tartok, Őt csak az és annyiban ismeri, aki 
Engem és amennyiben Engem ismer.

Ha valaki arra törekszik, hogy azt az Istent ismerje meg, aki Bennem, 
Jézusban, jelent meg közöttetek, akkor az illető csakhamar rájön arra, hogy 
nem azért kell imádkoznia senkinek, hogy Istent megváltoztassa (legtöbb en-
gesztelő valamiképpen ezt akarja tenni), hanem azért, hogy ő, az imádkozó 
változzék, szépüljön, épüljön, alakuljon és erősödjék meg az Általam elmon-
dott és elétek élt szeretetben. Ha az általad említett engesztelő imádság azt 
jelenti, hogy ennek hatására egyre jobban megismerjétek és megvalósítsátok 
Isten akaratát, akkor az helyén való. E nélkül a jó szándékotokon kívül más 
értéke nincs.

2. A világ, mint földrajzi objektum, nem menthető meg. A világ, mint 
Istentől elfordult emberek sokasága, szintén nem menthető meg. Erre mon-
dottam, hogy nem értük imádkozom (János 17;9). Azokért a jó szándékú em-
berekért kell könyörögnötök, akik tudatlanságukban nehezítik embertársaik 
életét, így akarva-akaratlan önmaguknak is ellenségei.

3. Magadért kell tenned azt, hogy másokért élj! Az, aki ilyen formán 
vállalja az életelvesztést, az megnyeri azt. Ez a helyes önszeretet!

             Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3776.
Kérdező: SZENT ÉLETET SZERETNÉK ÉLNI!

1. Mi az életszentség? Hogyan érhető el?
2. Hogyan ismerhető fel teljes biztonsággal Isten akarata?
3. Hogyan lehetünk olyanok, mint a gyermek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki szent életet él, az életszentségben él. Az él szent életet, aki ben-

ső békében van Velem, Jézussal. Az van benső békével Velem, Jézussal, aki 
azt éli meg, hogy minden olyan esemény, amiről nem tehet, csak javára vál-
hat, és ezért akár kellemes, akár kellemetlen az ilyen esemény, hálát tud adni 
érte!
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Ez csak HIT által érhető el. El kell hinnetek, hogy az istenszeretőnek 
minden a javára válik. Ez igaz akkor is, ha ezt értelmével nem látja át az ille-
tő.

2. Isten akarata csak erkölcsi bizonyossággal ismerhető fel. Az, aki a 
reggeli imájában Velem gondolja át az elinduló napot, aki az esti imájában 
Velem, az Én jelenlétem tudatában ad számot magának az elmúlt napról, er-
kölcsileg teljes bizonyossággal tudni fogja, hogy Isten jelenléte, aki az akara-
tával azonos, békét vagy békétlenséget jelent számára.

3. Az Általam - a te Jézusod által - értékelt gyermeki lelkületet min-
denkor jellemzi a tanulékonyság és az Istenre hagyatkozás, tehát az Istenbe 
vetett bizalom. E gyermekségnek semmi köze sincs a gyerekességhez! Ez a 
gyermekség együtt jár azzal az okossággal és óvatossággal, amely Isten gyer-
mekeinek az emberi kapcsolatait jellemzi.      
 Nagyon szeretlek, és megáldalak az Általam, a te Jézusod által, nagyra érté-
kelt              
                               GYERMEKI LELKÜLETTEL!”

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

3777.
Kérdező: NAGYON BIZONYTALAN VAGYOK

1. Nem vagyok biztos döntéseim helyességében.
2. Tele vagyok kisebbségi érzésekkel.
3. Hol tartok most?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Benső bizonytalanságod abból ered, hogy túl tökéletesnek akarod 

megélni magadat. Ehelyett inkább azt kell megélned, hogy nem az az érde-
kes, valóban nem az az érdekes, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az 
Enyém vagy! 

Kérlek szeretettel, hagyjál már valamit Nekem - a te Jézusodnak - is, 
hogy javítsak rajtad! Légy már egyszer biztos abban, hogy te valóban az 
Enyém vagy! A te életedben valóban igaz, hogy nem cselekedeteid, hanem a 
téged átölelő szeretetem a döntő! Hidd már el végre, hogy nemcsak benned 
élek, hanem érted élek benned!

2. A kisebbségi érzésnek másik neve: hiúsági komplexus! Ebből való-
ban nem tudlak kiemelni téged mindaddig, amíg fontosnak akarod tudni ma-
gadat önmagadnak! Ha erről lemondtál, máris meggyógyultál!
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3. A reggeli és az esti imáid arra valók, hogy e kérdésre megfelelő vá-
laszt adjak neked!

Megáldalak a VALÓDI ALÁZAT LELKÉVEL! Tehát nem azzal  az 
„alázattal”, amely szereti önmagát köpködni, hanem azzal, amely a meglátott 
jót  úgy  vállalja,  hogy  mindig  nyitott  marad  a  meglátott  jónál  jobb 
vállalására!"

******************************************************
3778.
Kérdező: SZERETNÉK BELELÁTNI A JÖVŐBE!

1. Kisfiam betegsége meggyógyul-e?
2. Nagy lelki fájdalmamban Jézus küldött valakit?
3. Megtalálom a visszavezető utat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kisfiad betegsége karmikus. Ez azt jelenti, hogy feltétlenül neki és 

neked is szükséges e betegség ahhoz, hogy jelen életetek Isten szerint formá-
lódjék. Ennek egyetlen feltétele az, hogy Isten jóságát akkor se vonjátok két-
ségbe, amikor értelmetek korlátot szab nektek. Bizony úgy van, hogy az igaz 
ember HIT-ből él! Bizony igaz, hogy a jó Isten akkor is JÓ Isten, ha ezt szen-
vedve kell tudomásul venni! Bizony igaz, hogy mindenkor érdemes feltenned 
a kérdést: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!”

Ha ehhez tartod magadat,  akkor fiad betegsége vagy csökkenni  fog, 
vagy teljesen megszűnik, ahogy ezt lelketek fejlődése megkívánja!   

2.  Hidd el,  hogy sokkal  jobban szeretlek  annál,  mint  te  gondolnád! 
Mindenkor gondoskodom arról, hogy melletted legyen az, akire szükséged 
van! Pontosan azért, mert az Enyém vagy, Isten a körülményeidnek is az iste-
ne!

3. Nincs szükséged „visszavezető” útra! Rám, a te Jézusodra van szük-
séged, aki soha nem hagyott el téged! Te hiába fordítasz hátat Nekem, Én, 
Jézus,  mindenkor  hűséges  vagyok  hozzád!  Hidd  már  el  végre,  hogy az 
Enyém vagy!

Amikor elcsatangoltál, Én, Jézus, mindig visszavártalak, mint a tékoz-
ló fiú  apja,  gyermekét!  Nekem soha nem kell  megváltoznom irányodban, 
mert Én, Jézus, mindig és mindenkor, tehát állapotszerűen szeretlek! Ezt te 
soha nem tudod megszüntetni, mert nem a te, hanem az Én jóságom ennek a 
forrása. Ez pedig kiapadhatatlan!

Higgy a jóságomban, higgy az irgalmamban, és meg fogod tapasztalni 
még földi életedben az Én, a te Jézusod mérhetetlen szeretetét!
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             Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3779.
Kérdező: CSALÓDÁSOK SOROZATA JELLEMZI ÉLETEMET

Életem csupa szenvedések, csalódások sorozatából áll.
HANG: "Kedves Barátom!

Minden bizonnyal a poklok poklát kellett járnod eddigi földi életedben. 
Minden bizonnyal jól ránevelődtél arra, hogy meglásd és átéld mindazt, amit 
a földi élet siralomvölgy jellegét érzékeltette veled.  

Most nem akarok történeteket mondani azokról, akik még nálad is mé-
lyebben merültek el a földi életnek nevezett pokol bugyraiban, mert számod-
ra nem az az igazán vigasztaló, ha ezekről tudsz. Inkább arra akarom felhívni 
figyelmedet, hogy Isten a földi életet különösen és kifejezetten arra teremtet-
te,  hogy mindazok,  akik e Földre születnek,  körülményeik  segítségével  is 
igyekezzenek látásukat megváltoztatni. Mert a világ nem olyan, amilyennek 
látjátok, hanem amilyennek látjátok, olyan! 

Ha ezt megérted, akkor elindulsz azon az úton, amelyen azok járnak, 
akik Nálam, Jézusnál, keresték és meg is találták szívük békéjét. Ha nem in-
dulsz el a gondolkodás-átalakítás útján, akkor a lényeget tekintve sem Isten, 
sem ember nem könnyíthet rajtad! Azért mondom, hogy a lényeget tekintve, 
mert „tüneti kezelést”, vagyis bódulatot elérhetsz különböző narkotikumok 
segítségével, de boldogságot, tehát szívbékét, csak Nálam találhat mindenki, 
mert  Én  valóban  a  boldogságot  hoztam el  nektek  (Márk  1;15)  és  (Máté 
11;28-30)!

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

3780.
Kérdező: MINT MEGTÉRT EMBER NEM KAPOK MEGÉRTÉST

Megtértem, de társamtól nem kapok szinte semmi jót!
HANG: "Drága Gyermekem!

Sokféle megtérés létezik. Igen, mert megtérni annyit jelent, hogy vál-
lalni a gondolkodás-átalakítást egy meghatározott irányban!

Az, amit Én - a te Jézusod - megkívánok a Hozzám megtértektől, nem 
más, mint a hála-ima felértékelése! Ez azt jelenti, hogy ami miatt a világ fiai 
háborognak, káromkodnak, zúgolódnak, azok, akik elfogadnak Engem, Jé-
zust, ilyenkor is képesek hálát mondani. Igen, mert hisznek abban, hogy az 
istenszeretőnek minden a javára válik!
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Tehát neked semmiképpen sem feladatod az, hogy megváltoztasd kö-
rülményeidet, hanem az, hogy megváltoztasd látásodat! Tehát pontosan az, 
amire Én, Jézus, példát adtam nektek.

Én sem szöktem meg a megpróbáltatásaim elől, hanem igyekeztem be-
látni azt, hogy számomra még a kereszthalál szenvedése is a legjobbat fogja 
eredményezni. Ezt ki is fejeztem Lukács 24;26-ban!

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

3781.
Kérdező: ÖNGYILKOSOKRÓL

1. Ki volt valójában Krisna?
2. Az eddig őszintén Jézust követő öngyilkosokra mi vár?
3. Egy USA-ból származó kijelentést hogyan kell érteni?

HANG: "Kedves Barátom!
Én, Jézus, sem kíváncsiságot kielégítő, sem másokat fáradságtól meg-

kímélő Jézus nem vagyok. Azért jöttem közétek, hogy Engem, Jézust, befo-
gadjatok szívetekbe, és így azt a békét, amely együtt jár a hazataláltság örö-
mével, át tudjátok venni Tőlem.

Az általad említett személyt sokan követik a Földön. Tőlük érdeklődj, 
ha úgy gondolod, hogy ez fontos számodra.

2. Az Engem komolyan követők soha nem lesznek öngyilkosok úgy, 
hogy öntudatuk  birtokában vannak.  Aki  nincs  öntudatának birtokában,  az 
képtelen erkölcsi cselekedetet végrehajtani!

3. Ne légy hiszékeny, hanem HÍVŐ! Hívő az, aki az Én szavaimra építi 
életét. Hiszékeny az, aki nem így tesz.

          Megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!
*******************************************************

3782.
Kérdező: FÉRJEM ZAVARODOTT?

1. Férjem rendelkezik rendkívüli képességgel vagy zavarodott?
2. Miért nem hívtak dolgozni?
3. Miért nincs sikerük gyermekeimnek a párválasztásban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjed zavarodott! Aki olyan szinten szeretetlen, mint ő, az erkölcsi-

leg messze túl van azon, hogy felelne tetteiért. Erre szoktátok mondani:  kli-
nikai eset! Igen, mert elindult az ön- és közveszélyesség útján.
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2. E második kérdést ne Nekem, Jézusnak, tedd fel, hanem azoknak, 
akik nem hívtak meg dolgozni.

3. Ez annyira személyes kérdés, hogy erre Én, Jézus, nem adhatok ne-
ked választ!

Megáldalak a JÓZANSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
****************************************************

3783.
Kérdező: JÓL SZERETNÉK ISTENSZERETŐ LENNI!

1. Mikor vagyok helyesen és elégségesen Istent szerető?
2. A „SZERETET” könyv megijeszt.

HANG: "Kedves Barátom!
Te egy újjászületett lélek vagy! Éppen ezért soha nem fogod tudni ki-

mondani, hogy most már teljesen és egészen tökéletesen szereted az Istent. 
De ez nem baj! Egy virág, egy fa, ha olyan csodavirág, -fa lenne, hogy kon-
centrálni is tudna, nem arra koncentrálna, hogy hogyan nő! Megelégedne az-
zal, hogy hálás a napsugárért, az esőért, a földért, amelybe eresztheti gyöke-
reit. Meg lenne elégedve azzal, hogy van gazdája, kertésze! Te vagy e csoda-
virág, csodafa, és Én, Jézus, vagyok a Gazda, s angyalaim azok a kertészek, 
akik állapotszerűen vigyázzák életedet! 

2. Az nem jó, ha ijesztőnek látod a „SZERETET” könyvet. Azért nem 
jó, mert e könyv elsősorban azt akarja tudatni veletek, hogy mennyire szereti 
Isten az embert, és nem azt, hogy mennyire gyarló az ember. Nem azt, hogy 
gyarlósága miatt félnie kellene az embernek Istentől!

Ismétlem! Ne azon sopánkodj, hogy milyennek kellene lenned, hanem 
annak örülj, hogy az Enyém vagy! Hidd el! Képes vagyok gondoskodni arról, 
hogy olyan légy, akinek örülni tudok!

Az a barátod, aki nem tud hinni Bennem, nem azért nem tud hinni, 
mert nem akar, hanem azért, mert e szó: HIT, lejáratódott előtte.

A HANG könyvekben már megírtam, hogy van generális, speciális és 
univerzális HIT.

A  GENERÁLIS HIT  azt jelenti,  hogy mindenki hisz valamiben. Az, 
aki nem hisz semmiben, az abban hisz, hogy nem hisz semmiben.

A SPECIÁLIS HIT  hordozói a különböző felekezetek, vallások, szel-
lemi irányzatok képviselői.

AZ UNIVERZÁLIS HIT pedig azt jelenti, hogy mindenki hisz abban, 
hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy őt mások is embernek nézzék!
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Én,  Jézus,  ez  utóbbi  HITET jöttem föléleszteni,  erősíteni  bennetek! 
Igen! Azért jöttem közétek, hogy megértessem veletek: az Isten EMBERAR-
CÚ! Ezt nem bírták elviselni a SPECIÁLIS HIT képviselői!

Ha valaki hitetlen barátoddal ezt meg tudná értetni, akkor ő is belátná, 
hogy ennek az UNIVERZÁLIS hitnek ő is  birtokában van! Sőt,  nemcsak 
nem hitetlen,  hanem ő azok közé tartozik,  akik leginkább jogosultak arra, 
hogy embernek tudják, higgyék magukat és másokat is!

          Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!" 
******************************************************

3784.
Kérdező: BÁNTANAK MULASZTÁSAIM! 

1. Édesanyám a Mennyországban van-e már?
2. Férjem és édesapám sorsát szeretném tudni!
3. Mulasztottam édesanyámmal kapcsolatban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. E kérdésedre azért problémás Részemről válaszolni,  mert  egészen 

mást gondolsz „mennyek országa” alatt, mint Én, Jézus. Te a földi élet égi 
mását gondolod Mennyországnak, mert az Istennek odaadott lelkek a Földön 
az égi élet földi másai. De a Mennyország nem a földi élet égi mása!

A Mennyország az Isten boldogságában történő zavartalan részesedés 
azáltal, hogy a Szentlélek életét, örömét élik a teremtett szellemek saját tel-
jességüknek megfelelően. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy édesanyád égi 
boldogságát a te szíved boldogsága is érinti.  Az ő imája okozhat nagyobb 
fényt számodra, de lelki szemedet neked kell használnod! A te imáid érte vi-
szont az ő szabadságának nagyobb mértékét, vagyis az őt éltető Szentlélek 
hatékonyabb működését segíthetik elő.

2. A halálban mindenki jól jár! Nemcsak azért, mert felelősen nem tud 
tovább bajt okozni önmagának, hanem azért is, mert olyan önismeretre jut, 
amelyre a Földön eljutni nem lehet. Mindehhez hozzájárul az elmúlt élet ta-
pasztalatainak emléke, s ezek óriási lehetőségeket hordoznak arra, hogy Isten 
mellett döntsön az, aki ezt földi életében még meg nem tette.

Te ugyan meghatározott személyekről kérdeztél Engem, Jézust, de Én 
most szempontokat kellett hogy adjak neked válaszomban.

3. Mivel az istenszeretőnek minden a javára válik, ezért az, amit te, 
mint  mulasztást,  bűnbánóan említesz,  már  meg is  szűnt  számodra.  Édes-
anyádnak pedig, aki szintén istenszerető volt, a te mulasztásaid is javára vál-
tak.
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               Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3785.
Kérdező: MIT JELENTENEK ÁLMAIM?

1. Mire figyelmeztet két álmom? Mindkettő az égboltra irányult.
2. Hálás vagyok mindenért!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Mindkét álmod, amely az égboltra irányult, kettős tartalmat hordoz. 

Az egyik közvetlenül rád vonatkozik. Kinyílik előtted a szellemvilág bolto-
zata,  s  te nagyszerű információknak kerülhetsz  birtokába.  Azért  mondom, 
hogy kerülhetsz, és nem azt mondom, hogy kerülsz is, mert az okosságra és 
óvatosságra  rendkívüli  módon  szükséged  lesz,  ha  gazdagodni,  növekedni 
akarsz a neked felkínált információk hatására.

Számodra most fontosabb az, hogy az eszedre hallgass, mint a szíved-
re! Nagyon óvatosnak kell lennie annak, aki nagy kegyelmeket kap! Angya-
laim nagyon drukkolnak érted! A három égitest, amelyet  második álmodban 
az égbolton láttál, olyan megosztottságot jelez, amelyet jobb lenne elkerül-
nöd. Nagyon fontos hát számodra a közeljövőben az okosság és az óvatos-
ság!

A másik tartalom, amelyet álmaid szimbolizálnak, a közeljövőben vár-
ható eseményekre vonatkoznak. Ezek félelmetes döntés elé állítják a világot! 
A vége feltétlenül pozitív megoldást jelez.

2. A hála akkor tiszta a szívedben, ha nem csupán a jelen jóérzése táp-
lálja, hanem azoknak a nehézségeknek a vállalása is, azoknak a jó érzésekről 
történő készséges lemondása is,  melyek csak az Én, a te Jézusod erejében 
vállalhatók, és örömmel kerülnek napvilágra!

Megáldalak az TISZTÁNLÁTÁS és az ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

3786.
Kérdező: NEM VAGYOK VALLÁSOS TÍPUS

Nem vagyok vallásosnak mondható.
HANG: ”Kedves Gyermekem!

Én, Jézus, sem voltam vallásosnak mondható! Nekem, a vallási veze-
tők szerint, azért kellett meghalnom megszégyenítő halállal, mert olyanokat 
mondtam, ami ellenkezett a vallási vezetők felfogásával.

Mi volt, amit képviseltem? Megmondom: az univerzális HIT!
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Generális  hitnek  azt  nevezitek,  miszerint  mindenki  hisz  valamiben. 
Aki nem hisz semmiben, az azt hiszi, hogy nem hisz semmiben. Tehát ő is 
generális hittel rendelkezik.

Speciális hitnek azt nevezitek, amit különböző hitvallásokba foglalnak 
és követelnek meg hordozóik azoktól, akik hozzájuk akarnak tartozni.

Az  univerzális  hit,  amelyet  Én,  Jézus,  képviseltem,  nem rögzíthető 
hangzatos hitvallásba. Nem, mert az univerzális hit nem más, mint az, hogy 
minden embernek jogában áll hinni abban, hogy ő ember, és minden ember-
nek joga van ahhoz, hogy őt más is embernek tekintse! Én, Jézus, ezt a HI-
TET képviseltem, és erre a HITRE szólítottalak fel benneteket!

Nagyon remélem, hogy ezt a HITET te is elfogadhatónak tartod, és így 
EGY leszel Velem, a te Jézusoddal!

Ez nem jelenti azt, hogy minden speciális hitet sutba kell dobni, hanem 
azt jelenti, hogy minden speciális hitet hordozó vallásból csak azt kell komo-
lyan venni, ami nem ellenkezik az univerzális hittel.

Mivel minden speciális hit képvisel olyan elveket is, amelyek az uni-
verzális hit lényegét nem rombolják le teljesesen de olyat is, amely megkísér-
li, sőt parancsba  is adja az univerzális hit el nem fogadását, ezért azok, akik 
Hozzám, Jézushoz, tehát az univerzális hit megvallásához csatlakozók, fel-
tétlenül konfliktusba kerülnek bármely vallás képviselőivel. Ezért mondhat-
tam Én, Jézus, azt, hogy amint Engem, úgy enyéimet is csak üldözések köze-
pette fogják tudni elviselni (János 15;20)!

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

3787.
Kérdező: JELENÉSEKRŐL, LÁTOMÁSOKRÓL

1. Tőled vannak a kapott „jelenések”?
2. Aggódom hozzátartozóimért!
3. Halottaimról kérdezem Jézust.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden „jelenés”, minden „látomás” önmagában nem jelent semmi 

olyat, amivel érdemes volna foglalkozni. Csak olyankor kell ezeket komo-
lyan venni, ha mondanak valamit. Különben csupán arról tudósítanak, amit 
mindenki tud. Vagyis arról, hogy van szellemvilág.

Ha egy jelenés, látomás mond valamit, akkor hozzá kell mérnetek az 
Én, a te Jézusod evangéliumaihoz, az azokban  elmondottakhoz. Amennyi-
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ben ezekkel összhangban van egy látomás mondanivalója, annyiban hiteles, 
amennyiben nincs összhangban, annyiban megtévesztő szellemektől van.

2. Az aggodalom sohasem jó! Aki aggódik, az nem hiszi komolyan azt, 
hogy Én, Jézus, mindenkit mindenkinél jobban szeretek. Nem hiszi azt, hogy 
Én, Jézus,  mindenkiért  mindent megteszek. Aki aggódik, az nem hiszi  el, 
hogy ő csak önmagáért felel!

3. A halál nem olyan véglegesültség, amelyben bárki irányában is meg-
szűnne az Én, a te Jézusod szeretetének áradása! Ezért bizonyos értelemben a 
halálban mindenki jól jár, mert olyan önismeretre jut, amelyre a földi életé-
ben senki nem képes.

Az jó, ha imádkozol halottaidért. De a többi nem tartozik rád! 
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3788.
Kérdező: HIPNOTIZÁLTATHATOM MAGAMAT?

1. Szabad-e hipnózisnak kitenni magamat?
2. Változtam-e az előző levelem óta?
3. Meg nem született testvérem hol van?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A földi életben mindenkinek minden szabad, de nem minden hasz-

nál. Ha valaki kiteszi magát regressziós hipnózisnak, amit természetesen sza-
bad megtennie, csak akkor használ az illetőnek, ha ennek következtében job-
ban tud szeretni Engem, Jézust. Tehát nem maga a hipnózis az érdekes, ha-
nem az, hogy valaki mire használja fel, milyen tanúságot von le abból.

2. Minden szellemi lény szükségszerűen változásokon megy át. Ne azt 
mérlegeld, hogy mennyit fejlődtél, hanem arra legyen gondod, hogy napi fel-
adataidat egyre több szeretettel éld meg, végezd el! A reggeli és az esti ima 
sokat segít e téren.

3. A szellemvilág annyira gazdag, hogy csak a halálotok után fogjátok 
megérteni annak milyenségét.

Megáldalak a GYAKORLATI SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

3789.
Kérdező: SZÉTESETTNEK ÉRZEM MAGAMAT

1. Gyakran vagyok rosszul. Mit tegyek ellene?
2. Gyógyíthatok kézrátétellel?
3. Járhatok több közösségbe?
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HANG: "Kedves Barátom!
1. A gyakori  rosszulléteddel  olyan adósságot törlesztesz,  amely csak 

akkor fog csökkenni, sőt, akár meg is szűnni, ha megtanulsz szívből hálát 
adni ezekért a rosszullétekért. Igen! Ezek olyan fékek életedben, amelyek vi-
gyáznak arra, hogy a hiúság és a gőg ördöge el ne ragadjon téged.

2. Mindenki úgy gyógyít, ahogy tud. De mindenkinek tudnia kellene, 
hogy a testi betegség erkölcsileg - tehát azon a területen, ahol boldogságotok 
dől el - nem rosszabb, mint az egészség, és az egészség nem jobb, mint a be-
tegség.  Nem azért  születtetek  a  Földre,  hogy egészségesen  haljatok  majd 
meg, hanem azért, hogy szeretetben növekedjetek. Ez egészségben, betegség-
ben egyaránt lehetséges! 

3. Nem jó, ha valaki több közösségbe járva akar Engem, Jézust, egyre 
jobban megismerni. Értem, Jézusért, minden közösségben - ahol alá-fölé ren-
delés van - áldozattá kell válni! Aki ezt ki akarja kerülni, az már eleve nem 
tartozik Hozzám! 

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

3790.
Kérdező: BIZTOS IRÁNYT MUTAT AZ INGA?

1. Ha Isten a körülményeimnek is az istene, akkor miért nem
    kell körülményeinktől várni a boldogulásunkat?
2. Lehet olyan ingám, amelyet jó szellemek irányítanak?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha valaki átadta magát Istennek, ha valaki átvette Istentől a maga 

számára szükséges szabadságot, amely nem más, mint a lelkében működhető 
Szentlélek, akkor nem a körülmények megváltoztatására, nem mások meg-
változtatására kerül a hangsúly, hanem arra a szívbékére, amely a rendelke-
zésre álló eszközök felhasználása által mindig biztosítható!

Isten tehát olyan értelemben istene a körülményeknek, hogy mindenkor 
és mindenkinek biztosítja azokat a külső eszközöket is, amelyek szükségesek 
a szívbéke biztosítására.  

Így is mondhatom: Isten nem enged senkit erején felüli kísértésbe ke-
rülni, ha valaki Isten akaratát akarja teljesíteni. Ez jelenti azt, hogy az isten-
szeretőnek minden a javára válik.

2. Nincs olyan inga, amelyet csak boldogító erők irányítanak! A Szent-
lélek nem külső eszközök által  boldogít,  hanem a gondolkodás-átalakítást 
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vállalva segít abban, hogy Isten ereje a te erőddel közösen - megvilágítva 
előtted az egyetlen CÉLT, ami a boldog örökélet - ÚTON tartson téged.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************
3791.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

Hogyan segíthetek annak, akit szeretek?
HANG: "Drága Gyermekem! 

1. Az, akit te „szeretsz”, hármas hűtlenségben él. Rendszeresen hűtlen 
hozzád. Rendszeresen hűtlen gyermekei anyjához. Rendszeresen, állapotsze-
rűen hűtlen Istenhez.  Te akkor szeretnéd őt igazán,  ha nem vállalnád azt, 
hogy „falazz” neki e hármas hűtlenségéhez!

Az ő részéről Istennél kell kezdenie hűtlensége felszámolását. Neked 
viszont feladatod az, hogy semmiképpen se vállald fel azt, hogy veled hűt-
lenkedjen gyermekei anyjával szemben. Azért kell e téren radikálisnak len-
ned, mert csak így remélheted azt, hogy te hűséges tudj maradni Hozzám, Jé-
zushoz, a te Istenedhez!

Senki nem képes megoldani másoknak az életét.  Nem is feladata ez 
senkinek. Mindenki önmagáért felel.

Hidd el, Én, Jézus, jobban szeretem őt, mint te, s mégsem tudom meg-
változtatni.  Úgy gondolod, hogy amire Én, Jézus,  nem vagyok képes, arra 
majd te képes leszel? Ne légy naiv! Az érte mondott imáid akkor érik el cél-
jukat, ha meg tudják veled értetni azt, hogy nem szabad sem vele, sem más-
sal besegítened semmiféle istentelen hűtlenségbe! Érte akkor teszed a legtöb-
bet, ha hűséges maradsz Hozzám, a te Jézusodhoz!

A földi ember életében minden belülről kifelé oldódhat csak meg, és 
nem kívülről befelé. Kívülről csak a megtérni szándékozót lehet segíteni! A 
megtérni szándékozás nem a szavak szintjén valóság. Aki valóban meg akar 
térni, annak ezt tettekkel kell igazolnia!

Ne légy hiszékeny, hanem hívő, aki Általam, Velem és Bennem akar 
élni. Ne légy birka, hanem olyan bárány, akit mérhetetlenül jobban érdekel a 
PÁSZTOR, mint bármelyik elcsatangolt bárány. Ne akard a PÁSZTOR sze-
repét felvállalni! Akard inkább a PÁSZTORHOZ irányuló hűségedet kimu-
tatni!

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

3792.
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Kérdező: MIT KELL TENNEM CSALÁDOMÉRT?
Családom válságos helyzetben van. Mit tegyek?

HANG: "Drága Gyermekem!
Amikor valaki problémaerdőbe téved, akkor természetes, hogy nem ké-

pes az egész erdőt egyszerre megszüntetni. Az a problémaerdő pedig, ame-
lyet ti földi életnek neveztek, semmiképpen sem szüntethető meg egyszerre. 
Ki sem lehet jönni belőle, mert ezt mindenki magával cipeli! Az élet kereszt-
jének két összetevője van. Maga az emberi természet és a körülmények. E 
keresztről leszállni nem lehet!

Bármit teszel, természetedet magaddal hordozod. Bárhová mész, min-
denütt vannak körülmények. Ezek soha nincsenek szinkronban egymással a 
Földön.

Nem megoldás tehát egy házassági válságban azon tűnődni, hogy szét-
essen vagy sem, hanem azt kell fontolóra venned, hogy milyen a kapcsolatod 
a benned boldogító módon élő Istennel? 

Amíg  szempont  lesz  számodra  az,  hogy melyik  gyermeked  milyen 
megoldást szeretne, addig elmész a lényeg mellett! Ha Velem, a te Jézusod-
dal  rendezed kapcsolatodat,  akkor  ennek feltétlenül  eredménye lesz az is, 
hogy a körülményeid részéről kapott keresztek benső békédet csak a felszí-
nen érinthetik, de a mélyben nem.

Mivel a földi élet maga a problémaerdő, ezért abból kimenni nem le-
het, de lehet föléje emelkedni. Ezt indítja el az első gomb jól begombolása, 
vagyis Isteneddel történő élő kapcsolatod megteremtése. E „teremtés” Isten 
részéről már megtörtént, mert te most is Általa VAGY! A te részedről akkor 
történik meg e „teremtés”, ha személyes  döntéssel befogadod Istent életed-
be, mint ABSZOLÚT ELSŐT! Vagyis nincs második, illetve mindig azt kell 
tenned, amit Ő akar. Ő pedig mindig azt akarja, ami a te szíved békéjét cé-
lozza meg.

Meg kell tanulnod, hogy a Földön a szeretet elsősorban nem élvezet, 
hanem áldozat.  Amint ezt tanulgatod, csodálkozva fogod tapasztalni,  hogy 
bizonyos értelemben „élvezet” is. Vagyis azt,  hogy jónak lenni jobb, mint 
nem jónak lenni!

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

3793.
Kérdező: FÉRJEM UTÁN KELL MENNÜNK?

Férjem különböző országokban akar lenni a családjával.
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HANG: "Drága Gyermekem!
Azt elhatározni, hogy egy család hol éljen, mindig a férjnek a dolga. 

Még Velem kapcsolatban is,  az  Angyal nem anyámnak,  hanem Józsefnek 
mondta meg, hogy hová kell költöznünk, pedig József nem is volt természe-
tes apám!

Igaz, hogy egy édesanyának el kell mondania véleményét egy költözkö-
déssel kapcsolatban, hogy férje több szempontot tudjon mérlegelni, de a dön-
tő szó az édesapáé kell hogy legyen!

Azt ne gondold, hogy magad vagy gyermekeid számára bármi is hátrá-
nyos lehet a boldogságotokat illetően, amiről nem tehettek. Amíg ezt gondo-
lod, addig nem hiszel komolyan Isten gondviselő szeretetében. Nem hiszed 
komolyan, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik. Nem hiszed el, 
hogy sem boldoggá, sem boldogtalanná, kívülről, senkit nem lehet tenni! E 
téren ártani, mindenki csak önmagának tud! Ha nem így lenne, akkor az Isten 
nem jó, hanem rossz Isten lenne, mert a belülről boldogságra teremtett em-
bernek kívülről, tehát másoktól kellene várnia boldogsága beteljesülését. Ez 
teljes képtelenség, mivel Isten mindenkiben belülről van jelen boldogító mó-
don!

        Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3794.
Kérdező: UTÓLAG NEM TUDOM, HOGY JÓL DÖNTÖTTEM-E?

1. Egy személyről kérek véleményt!
2.  Akivel megismerkedtem, az segít tovább az életemen?
3. Jól döntöttem, hogy lemondtam egy üzletet?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Soha senkinek semmiféle személyt nem adok ki. Téged sem adlak ki 

másnak!
2. Nem az segít tovább téged, akit te most a „leg”-nek tartasz. Kivétel 

nélkül mindenki csak „tükör” lehet embertársa számára. Egyedül és kizáró-
lag a Szentlélek, aki benned is jelen van, képes úgy irányítani - lelkiismerete-
den keresztül -, hogy Istenben növekedni tudj.

3. Amit valaki nem lát becsületesnek, arról le kell mondania!
Megáldalak, hogy tudj vállalni Engem, Jézust!”

******************************************************
3795.
Kérdező: EGY CSODÁLATOS ÉLMÉNYRŐL
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Egy csodálatos kettős - boldog és fájdalmas - élményben volt részem.
HANG: "Drága Gyermekem!

Minden „csodálatos” élmény,  amelyet  Isten ad vagy megenged, arra 
szólít fel, hogy figyeld a következményeket! Minden -  Istentől jövő vagy 
megengedett - élmény azt a CÉLT szolgálja, hogy a gyakorlati szeretet meg-
élésére tedd a hangsúlyt! Ha nem erre indít, akkor valamiképpen önmutoga-
tást kínál fel, amelyet feltétlenül el kell utasítanod! 

Én, Jézus, mindent megteszek azért, hogy olyan istenélményeid legye-
nek, amelyek Engem szolgáló szeretetre késztessenek téged!

Te az Enyém vagy, és Én a tiéd vagyok! Ezt ne felejtsd el soha!
         Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

******************************************************
3796.
Kérdező: SZERETNÉK A BOKOR KÖZÖSSÉGHEZ TARTOZNI!

Jézusom! A Bázis Közösség tagja szeretnék lenni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Ha vállalod a HANG-könyvek alapján azt  a gondolkodás-átalakítást, 
amelyre Én, Jézus, Mk 1;15-ben felszólítottalak benneteket, akkor máris ah-
hoz a közösséghez tartozol, amelyet azért hozott létre az Én Lelkem, hogy az 
univerzális hit alapján építsd fel lelked életét!

Erre nagyon alkalmas az a HANG-tábor, amelyet erre a célra segít lét-
rehozni általatok az Én Lelkem! 

Ebben az évben július hó12-től - 18-ig lesz e tábor Tatán. Május végéig 
kell jelentkeznie Szabó Jánosnál annak, aki ezen részt akar venni: 2011 Bu-
dakalász, Hegyalja u. 10. Telefon: 06/26/ 341- 468.

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

3797.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Hol tartok most?
2. Valakiről olvastam, hogy tud gyógyítani.
3. Karmikus betegségem van?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Reggeli és esti imáid arra is valók, hogy tisztában légy magaddal és 

azzal az úttal, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat.
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2. A hitnek valóban csodálatos ereje van. De nem attól lesz boldog va-
laki, hogy egészséges-e vagy sem, hanem attól, hogy mennyire veszi komo-
lyan azt a szeretetet, amelyet Én, Jézus, a Lelkem által, megélhetek benne!

3. A karmikus betegségek vagy csökkennek, vagy teljesen megszűn-
nek, ha valaki hálát tud adni értük. Igen, mert minden karmikus betegség egy 
olyan adósság-törlesztésre szólít fel, amelynek vállalása lehetővé teszi azt az 
újjászületést, amely nélkül nincs véglegesülés a mennyek országában. Ezt így 
fejeztem ki: "Bizony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem 
láthatja meg az Isten országát." (János 3;3)!

           Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3798.
Kérdező: ELÍTÉLHETŐ AZ, AKI LUSTA?

1. Elítélendő az, aki bár tehetné, de nem akar dolgozni?
2. Akik nem fogadták el Jézust, azok miatt hiába jött el?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A külső körülmények elhanyagolása valaki részéről, még egyáltalán 

nem elégséges ahhoz, hogy valakiről ítéletet mondjatok. Ti nem láttok bele 
senkinek oly mélyen a lelkébe, hogy jelenét, s főleg a múltját fel tudnátok 
mérni! Senkiről nem tudhatjátok, hogy lelkileg mit örökölt, milyen hatások 
érték eddigi életében, és azt sem, hogy szabad akaratával hogyan dolgozott 
együtt a kapott kegyelemmel. Ha e háromból csak egyet is nem tudtok, már 
nem mondhattok senkiről helyes ítéletet. A valóság az, hogy a három közül 
egyet sem tudtok! 

Ami neked restségnek, henyélésnek tűnik, mert látszatra az is, talán le-
győzhetetlen akadálynak éli meg önmagában ezt az, aki ilyen. Szinte képte-
lenségnek tűnik számára az, hogy ne ilyen legyen! Más az, ha valaki belátva 
helytelen viselkedését, tanácsot kér tőled arra, hogy hogyan tudna ezen vál-
toztatni. De e nélkül nem megy. 

Az erkölcsi rend kialakítása soha nem történik kívülről befelé, hanem 
mindig belülről kifelé! Gondolkodásának átalakítását mindenki csak önmaga 
tudja elvégezni. Maga az Isten sem tudja ezt senki helyett megtenni! Teremt-
mény teremtményt sem boldoggá, sem boldogtalanná nem képes tenni! Az 
erkölcsi rendben minden erőszakoskodás olyan bumeráng, amely visszaszáll 
elindítójára!

Üdvözítő magatartás részedről csak az lehet, hogy amit te nem látsz jó-
nak, azt ne tedd meg. De semmiképpen sem feladatod az, hogy amit te nem 
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látsz jónak, azt mindenképpen rátukmáld a másikra is. Másokkal kapcsolat-
ban bűnrészes ne légy! A többi az Isten dolga!

2. Előbb-utóbb mindenki el fog fogadni Engem, Jézust. Ezt így fejez-
tem ki: "Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a földről, mindenkit magamhoz 
vonzok”. (János 12;32) Tehát semmiképpen és senki számára nem jöttem hi-
ába közétek! 

Megáldalak a SZELÍDSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3799.
Kérdező: AZ ISTEN SZERINTI ÉLETKÖZÖSSÉGRŐL
IMA:

Uram! Köszönöm, hogy lehetővé teszed számomra azt, hogy szólhatok 
Hozzád! Kérdezni szeretnélek! Beszélj nekem az Általad jónak vélt  életkö-
zösségről.

"Kedves Barátom! 
Először elmondom, hogy miért  kellett eljönnöm, mi okból, aztán el-

mondom, hogy honnan jöttem, és végül rátérek a kérdésedre adandó vála-
szomra is. Vagyis arra, hogy mi célból jöttem közétek.

A TEREMTÉSSEL kell kezdenem. 
Isten kimondhatatlan szeretete, önközlése a szellemi teremtmények lé-

tét nem tudta úgy létrehozni, amint Isten létezik. Csak Isten létezhet azáltal, 
hogy boldog! Tehát boldogsága azonos a létével! 

A szellemi teremtményeknek előbb létezniük kell ahhoz, hogy boldo-
gokká tudjanak válni. 

Isten, az önmaga Lényének mondott IGEN-je által, mint  KÖZÖSSÉG 
boldog, és így létezik. A szellemi lények csak akkor lehetnek boldogok, ha 
IGENT mondanak Teremtőjük szándékának. Vagyis annak az isteni TERV-
NEK, hogy személyes kapcsolatban legyenek az őket egyedül boldogítható 
Teremtőjükkel. Ezt Isten nem tudja megtenni helyettük. Senkiben nem lehet 
sem Isten, sem teremtmények által boldogságot „teremteni”. 

Az Isten a BOLDOGSÁG! Ez „teremti” ŐT! Ezáltal VAN! Ennek má-
sik neve: SZERETET! Aki teremtmény, annak szabad döntést kell hoznia Is-
tenre,  mint  BOLDOGSÁGRA,  mint  SZERETETRE!   Ennek  a  boldogító 
kapcsolatnak szükségszerű velejárója a közösségi élet. Azért szükségszerű, 
mert teremtményi szinten a szeretés a másikra figyelésből nő ki,  együtt él 
vele!
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Minden teremtett lény Isten reáfigyelése által létezik. Minden szellemi 
lény Isten reáfigyelése által állapotszerű lehetőséggel rendelkezik arra, hogy 
másra, tehát Istenre is, figyelő legyen. E nélkül a másra figyelés nélkül sem 
Isten, sem teremtett szellemi lény szeretni nem tud! E másokra figyelés nél-
kül egyszerűen nincs szeretet, ami, mint említettem, a boldogságnak a másik 
neve! Ezért csak az képes boldogságot „teremteni” önmagában, csak az él 
szellemi természetének megfelelően, akinek életében főhelyen van a másikra 
figyelésben az Istenre figyelés! Ez pedig képtelenség kapcsolatok (tehát kö-
zösségi élet) nélkül! Azért képtelenség, mert Isten léte nélkül nem létezhet 
semmiféle teremtmény! Azért képtelenség, mert csak az, aki másokra figyel, 
képes Istenre figyelni, illetve aki Istenre figyel, csak az képes másokra figyel-
ni! Nem arról van szó, hogy Isten feldaraboltan van teremtményeiben, hanem 
arról, hogy teremtményei nem darabolódhatnak fel önmagukban, amikor sze-
retnek, tehát amikor másokra figyelnek! A feldarabolt szeretet már elrontott 
szeretet (személyválogató). A feldarabolt  Isten már nem Isten, hanem bál-
vány!

Az Isten által teremtett szellemi lények tehát szükségszerűen egy sze-
mélyes döntés által lehetnek élő kapcsolatban azzal az Istennel, aki szemé-
lyesen megszólította, szerette, teremtette őket.

Isten  megszólítása,  tehát  a  szellemek  megteremtése,  a  teremtettség 
szintjén megváltozhatatlan, mivel Isten mindenkor és mindenben tökéletes, 
és megszólítása azonos a boldogságával. A szellemi teremtmények részéről 
viszont - éppen, mert személyes döntés szükségeltetik - ez a döntés el is ma-
radhat. Ebben az esetben az ember csupán önmagát tudja kimondani önmaga 
számára, de ez nem elég a boldogságához, mert nem önmagára, hanem Isten 
boldogságának befogadására teremtődött. Isten örömét nem tudja megélni, de 
hiányának fájdalmát magával cipeli!

A szellemi teremtmény óriási felelősséget visel döntéséért. Ez abban 
mutatkozik meg, hogy döntése következményét képtelen korrigálni. Képte-
len, mert képtelen egyszerre igent is és nemet is mondani. Képtelen egyszerre 
dönteni  és  nem dönteni.  A boldogságot,  boldogtalanságot  eldöntő  döntés 
csak egyszeri  !   A jó fának csak jó gyümölcse lehet. A rosszul döntött szellemi 
lény, illetve a sehogyan sem döntött szellemi lény tehát többé nem találhatja 
meg önerejéből Istenét!

Isten megszólítása, szeretetének, önközlésének felajánlása szellemi te-
remtményei felé nem változott meg azáltal,  hogy valamelyik szellemi lény 
nem-et  mondott  Isten  igen-jére.  Az,  aki  nem-et  mondott,  személy szerint 
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csak önmagát zárta ki az Istennel boldogítóan megélhető kapcsolatból. Mivel 
a szellemi lény elrontotta a legnagyobb lehetőségét a boldogságra, ennél már 
csak kisebb lehetőséggel találkozhat - mint teremtmény - a Teremtőjével.

Isten változatlan szeretete abban mutatkozott meg, hogy  alacsonyabb 
szinten teszi  lehetővé a Neki hátat  fordító szellemi teremtményének, hogy 
Neki igen-t mondjon. Olyan ez, mint amikor valaki tudatosan elrontja látását. 
Ettől kezdve már csak a számára elfogadható Fény a megfelelő. Látni csak 
abban tud! Isten ezért  vállalta  azt,  hogy elbukott  gyermekei érdekében te-
remtményesül! Ezt nevezitek „megváltásnak”! Ez tehát az ember számára lé-
nyegesen nagyobb kegyelem, mint a teremtés!

Mivel a legnagyobb lehetőség, az Isten boldogságában történő részese-
dés, szellemi szinten megbukott, ezért Isten jóvoltából alacsonyabb szinten, 
tehát csak a Földön lehetséges a megtérés igazolása, mert itt a bukott szel-
lemnek, megsérült természetük folytán nem Istent, hanem az emberben meg-
jelent Istent kell elfogadniuk, akiben Isten lehajolt hozzá! Isten ezt mondja: 
„Ha már,  mint Istent, nem fogadtatok el,  legalább mint szenvedő, ártatlan 
embert fogadjatok el!” Az az ember, aki már az ilyen embert sem képes elfo-
gadni, Isten előtt annyira embertelen, hogy Isten sem tud vele mit kezdeni!

Emberképű lett az Isten, az emberképűségnek minden szenvedékenysé-
gével, hogy az ember - ha akarja, ha személyes igennel akarja, illetve akár 
már születése előtt szándékolta - megistenüljön.
 Az ember számára tehát a Földön nagyobb kegyelem a „megváltás” 
(ami nem más, mint emberben önmagát embernek felajánlott Isten), mint a 
teremtés. Igen, mert a megváltás és a bűn egymással együtt létező valóság. 
Igen, mert a megváltás az embert olyan állapotba hozta, amelyet egyes csele-
kedet nem képes megszüntetni. Nem, mert ezt az állapotot csak kettő, Isten 
és  ember  egyszerre  tudná  megszüntetni.  Isten  ezt  soha  nem akarja!  Nem 
akarhatja, ha egyszer  ember lett! Ember csak akkor tudja ezt megszüntetni, 
illetve állandósítani,  ha a megátalkodottság állapotába hozza magát! Tehát 
csak a megátalkodott ember lehet képes embertelen ember lenni addig, amíg 
megátalkodott!

Az erkölcsi jó hiánya mindig szenvedéssel jár, de nem reménytelenül! 
Ami nem valósulhatott meg a teremtés szintjén a teremtett szellemi lény ak-
kori döntése miatt, az most megvalósulhat Isten megtestesülése által a földi 
élet szintjén, mert Isten szeretetét soha senki és semmi meg nem szüntetheti, 
és azt sem, hogy a boldogságra teremtett ember, mint szellemi lény, ember-
ként, gondolkodásának, szemléletének EGY BOLDOG EMBERHEZ (Hoz-
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zám, Jézushoz)  irányítását döntések sorozata által megkezdheti! Ennek fel-
vállalása a megtérés, és ennek szükségszerű következménye az újjászületés, 
amely feltétlen feltétele a mennyek országába jutásnak (János 3;3)!

Szeretetből jöttem hát közétek, bűnösökhöz, hogy Engem, mint EM-
BERT, befogadjatok, hisz minden emberben benne vagyok rászoruló módon!
 Én, Jézus, valóban ÉLETKÖZÖSSÉGBŐL jöttem közétek. Ennek az 
ÉLETKÖZÖSSÉGNEK  eszméjét  hoztam  el  nektek.  Ennek  az  ÉLETKÖ-
ZÖSSÉGNEK tartalmát mondtam el és mutattam meg nektek. Mivel ahon-
nan jöttem, ott más, egészen más következménye van annak, amit itt elmond-
tam és megéltem közöttetek, ezért egy befelé irányuló TERVVEL jöttem, és 
mondottam beköszöntőmben, hogy betelt az idő, elérkezett hozzátok Általam 
az Isten országa, a ti boldogságotok,  tehát alakítsátok át gondolkodásotokat, 
és higgyetek Nekem (Márk 1;15)!

A mindent odaadás, mint ESZME, itt a Földön csak részben valósulhat 
meg. Ez nagyon természetes, mert a Föld nem a véglegesülésnek, hanem az 
irányultságnak a helye! 

Kétségtelen, hogy minden, ami él, egyesülés által válik többé. Mivel az 
emberalatti  világ nem hordozója az erkölcsi  rendnek, vagyis sem jót,  sem 
rosszat, sem bűnt, sem erényt nem tud tudatosan cselekedni, ezért az ember-
alatti világ nem arra való, hogy az ember egy az egyben utánozza azt, hanem 
arra, hogy abból a világból is kiolvassa, és az erkölcsi rendben ennek a segít-
ségével is igyekezzen megvalósítani az ESZMÉT! Azt az ESZMÉT, amely 
Bennem testet öltött, és emberré lett! 

Amint a Szentlélek találkozása Máriával Engem valósított meg, úgy a 
Szentlélekkel való találkozásotok képessé tesz benneteket is arra, hogy meg-
valósuljak általatok, veletek és bennetek a világban, illetve megvalósuljon ál-
talatok, veletek és bennetek a Szentlélek által az a KÖZÖSSÉG,  AKIT az 
Én Titokzatos Testemnek neveztek!

Ez az ESZME azt akarja ismertetni az értelemmel bíró emberrel, hogy 
belülről, amint a szellem megkívánja, és nem kívülről, ahogy az állatok és a 
növények mutatják csupán, kell közösségben egységre törekednetek.

Az anyagi javakról történő lemondás csak akkor van a helyén, ha az 
következmény, illetve ha az együtt jár azzal, hogy Istent abszolút első helyre 
teszi valaki az életében. Isten tehát nem úgy kerül valakinek életében az első 
helyre, hogy mindenről lemond, hanem fordítva! Aki első helyre teszi Istent 
az életében, az igyekszik megszabadulni minden olyan fölösleges tehertől, 
amelyet anyagi javaknak lehet nevezni.
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Minden, ami mulandó, ESZKÖZ! Az eszköz önmagában nem érték. 
Sőt, önmagában értelmetlenség. Az eszköz azért eszköz, hogy felkínálja ma-
gát bizonyos cél elérésére. Végső soron az ember, aki az örökkévalóság gyer-
meke,  aki  egészen biztos  abban, hogy boldogságát a mulandóságban meg 
nem találhatja - mert gyermeke az örökkévalóságnak, és ez a vágy kiirthatat-
lanul benne él -, csak részcéloknak nevezheti a mulandó értékeket. De tudnia 
kell, hogy ilyenkor nem őszinte. Nem, mert részcél nem létezik a szellemvi-
lágban, csak eszköz! Amit részcéloknak neveztek, azok is eszközjellegűek az 
egyetlen és örök CÉL, az igazi hazataláltság örömének elérésére. Annak a 
LÉLEKKERESZTSÉGNEK átélésére, annak az  istenélménynek elfogadásá-
ra, amelyben ugyancsak eszközjellegűen, a Szentlélek által karizmává fino-
mított emberi tulajdonságaitokkal élni tudtok mások, a KÖZÖSSÉG javára!

Amint a párválasztásoknál, akkor igazi és helyesen emberi az ilyen vá-
lasztás,  ha  nem  érdekházasság  céljából  történik,  hanem  belül  mondanak 
igen-t egymásnak a felek, s ennek következménye az együttlakás  és az, hogy 
anyagi javaikat is közösen használják, úgy az emberi együttélések folyamán 
is, csak akkor természetes a magántulajdon felszámolása, ha már belül mon-
danak igen-t egymásnak egy közös CÉL érdekében azok, akik együtt akarnak 
élni.

De a házasságkötés is csak akkor mondható Isten előtt megfelelőnek, 
ha egy ESZME, mégpedig az az ESZME kapcsolja össze őket, hogy Velem, 
Jézussal,  egyre szorosabb, egyre mélyebb egységbe kerüljenek,  tehát  ha a 
Szentlélek a lelke e kapcsolatnak. 

Éppen így, minden közösségnek is ESZMEI síkon, tehát a Szentlélek 
által  felkínált  feladatok  elvégzésére vállalkozók egysége kell  hogy legyen 
megcélozandó! Ez csak a LÉLEKKERESZTSÉGBEN  részesülteknél lehet-
séges! 

Később sem, soha sem szabad a Szentlélekkel való élő kapcsolat elé 
helyezni a Szentlélek által induláskor felkínált ESZMÉT  (tanítani gyermeke-
ket, ápolni betegeket, szolgálni egy meghatározott formában a rászorulókat)! 
Ezért  a LÉLEKKERESZTSÉG utáni  vágy, majd a LÉLEKKERESZTSÉG 
átélése nem hiányozhat egyetlen közösségben élni  akaró lelkéből sem! Az 
ilyeneknek időnként össze kell jönniük, és rá kell hallgatniuk a mindenkiben 
élő és megnyilatkozni akaró Lélekre! Istenélmény nélkül minden kapcsolat, 
minden közösség vagy érdekközösséggé (anyagi szinten), vagy cimborasággá 
(erkölcsi szinten) válik.
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Azokat, akiket ti őskeresztényeknek neveztek, egységbe az az ESZME 
kapcsolta, amit így lehetne most megfogalmazni: a halál az igazi nyereség! 
Tehát a véglegesült örök életet, mint CÉLT, mindenek elé tudták helyezni. 
Igaz, ebben nagy segítséget jelentett nekik az Én földi életem közelsége, és 
az, hogy üldözték őket. De akárhogyan is volt, igazi CÉL késztette őket arra, 
hogy eszköznek tekintsék mindazt, ami mulandó.

Ott, ahol nem ez, hanem az anyagi javakról való lemondás, a magánva-
gyon megszüntetésére késztetés volt érzékelhető, ott kimondva kimondatla-
nul, máris elhomályosult a CÉL, és halálba torkolóvá vált Péter e téren törté-
nő számonkérése (Apcsel 5).

Az ember,  csakúgy,  mint  az  Isten,  társas  lény! Elsősorban Istenével 
kell legyen TÁRSAS kapcsolatban a Szentlélek által, és ettől az Istenétől kell 
kapnia azt a szerepet, feladatot, ugyancsak a Szentlélek által (ez a LÉLEK-
KERESZTSÉG), amelyet csak  másokkal közösségben lehet megélni. Annak 
a szeretetnek kibontakoztatása, amelynek tartalma az önátadás, csak akkor 
lélekemelő, ha a végső CÉL (boldog örökkévalóság) mindenek elé helyezése 
mellett  közös  feladatok  elvégzésére vállalkoznak  azok,  akik  egymással  is 
összhangban akarják e végső CÉLT magukban tudatosítani.

A Földön minden rossz egy elrontott jó. Mivel az emberi faj fenntartá-
sát biztosító házasság, mint közösségi élet, legtöbb esetben vagy teljesen ki-
kapcsolta, vagy részben elhomályosította a végső CÉLT, ezért az emberi tör-
ténelem folyamán,  magát  a  házasságot  zárójelbe  téve,  tehát  ezt  mellőzve 
akarták a jó szándékú emberek felvállalni azt, hogy a végső CÉL „állapotsze-
rű” tudatosítása mellett főleg a rászorulókban élő jelenlétem irányában fejt-
sék ki, éljék ki szeretetüket. Így jöttek létre a különböző szerzetesi közössé-
gek, amelyek a magánvagyonról való lemondást is szükségszerűnek tartották 
ennek érdekében.

Kétségtelen, hogy LÉLEKKERESZTSÉG által működhet a Szentlélek 
olyanokban,  akik  lemondanak  a  házas  kapcsolatról.  De kétségtelen  az  is, 
hogy ehhez a működéshez a házasságról való lemondás nem szükségszerű! A 
nem személyválogató, de szerepeket kiosztó Szentlélek ott fú, ahol akar! 

A  LÉLEKKERESZTSÉG  megvalósulása  nem  függ  semmi  mástól, 
csak attól,  hogy akarja-e valaki vagy sem! Ha akarja, akkor keresi azokat, 
akik  ezt  szintén  akarják,  és  feltétlenül  lesz  része  olyan  istenélményben, 
amely felkészíti őt az Isten által jónak látott szerep, feladat felvállalására. Ez 
járhat együtt azzal, hogy valaki vagy valakik ráteszik kezüket a LÉLEKKE-
RESZTSÉGET vágyóra, de történhet e nélkül is! Ha valaki részesült ebben 
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az istenélményben, akkor ennek lehet következménye az is, hogy meghatáro-
zott személy vagy személyek kezüket ráteszik a Szentlélektől kapott feladat 
vállalásának igazolására, de senki nem attól válik LÉLEKKERESZTELTTÉ, 
hogy valaki rátette a kezét az illetőre vagy sem. 

Ismétlem: Isten biztosan akarja, hogy mindenki LÉLEKKERESZTELT 
legyen! Isten biztosan akarja, hogy a Szentlélek mindenkiben, egy átélt isten-
élmény hatására, gyümölcsöt termő módon működni tudjon! Isten biztosan 
akarja, hogy az Ő SZABADSÁGA minden szellemi teremtményében műkö-
dőképes legyen! A szabadság nem valami passzív létforma, hanem a benne-
tek aktívan működő Szentlélek jelenléte!  Aki még nem tapasztalta  meg e 
szabadságot, az fel  sem tételezi,  hogy ez létezik.  Nem hisz benne! Éppen 
ezért csak hittel fogadható el! A bűn kétségtelen, hogy erősíti e szabadság 
valósága elleni döntést a lélekben. De a szabadságnak a valóságát soha meg 
nem szüntetheti,  mert  e szabadság a Szentlélek  működési  területe  (  2Kor 
3;17)! Éppen ezért az, aki valóban akarja, előbb-utóbb meg is kapja! 

Minden speciális hitet hirdető közösség vezetősége (speciális hit = alá-, 
fölérendeltséget hitvallásban rögzített életforma) előírhatja ugyan, hogy kö-
zösségében bizonyos feladatokat csak azok végezhetnek, akiket erre kézráté-
tel következtében imával felhatalmaztak. Ez minden speciális hitet  hirdető 
közösségben szükségesnek tűnik a rend fenntartásához, de ez egyáltalán nem 
biztos, hogy azonos azzal a renddel, amelyet az Isten vár el tőletek! Sőt! Ép-
pen  a  LÉLEKKERESZTELTEK  által,  tehát  a  Szentlélek  által  felkínált 
REND miatt fogják üldözni - természetesen azok,  akik nem részesültek LÉ-
LEKKERESZTSÉGBEN - a speciális hit képviselői az Enyéimet!

Mivel a  BOKOR-BÁZISKÖZÖSSÉGBEN nem  a  LÉLEKKERESZ-
TELTEK felé  tolódott  el  a  hangsúly,  hanem az  értelmileg kipallérozottak 
felé, ezért a szellemvilág ártó erői,  amelyek közül  a legkisebb szellem is 
többet tud, mint bármelyik bokorbázis-közösségi tag, nagy teret kaptak a mű-
ködésre. Ezért az ESZME elhalványulása ma már számotokra meglehetősen 
látványos. Míg a karizmatikus ÁG, tehát a LÉLEKKERESZTELTEK ága, 
melyben nem jellemző a szellemileg kiugrók nagy száma, látványos növeke-
dést, terjedést mutat. A kegyelmi RENDBEN ez a természetes!

Most válaszolok a feltett kérdésedre:
Azért jöttem közétek, hogy Általam, Velem és Bennem a Lélek által 

nektek juttatott  szerep,  feladat  alapján megvalósítsátok  ahhoz a CÉLHOZ 
irányulást, amelyet Márk 1;15-ben elmondottam. Ez csak közösségben való-
sítható meg! Ez a Közösség az Én Titokzatos Testem! Mivel a feladatok ré-
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szekre osztják e Testet, és e részeknek egységesítője maga a SZENTLÉLEK, 
ezért e részekre osztott feladat addig hordozza áldásomat, amíg az egyedeket 
a Szentlélek vezeti!

Ezt a Földön soha meg nem valósuló, de mindig megvalósítandó irá-
nyulást kell vállalnia annak, aki szabadságot ad Nekem, Jézusnak, önmagá-
ban arra, hogy tegyem általa azt, amit  jónak látok.

Amint nem vontam körül abronccsal annak idején tanítványaimat se, 
de igenis ígéretet tettem nekik arra, hogy LÉLEKKERESZTSÉGBEN fognak 
részesülni, úgy most is és a világ végezetéig mindenkor, nem ígérek nektek 
felhőtlen jövőt azáltal, hogy külső rendeletekkel egybefalazzalak benneteket, 
hanem ma is arra hívom fel figyelmeteket, hogy vágyódjatok betöltődni Lel-
kemmel! 

Akikkel ez már megtörtént, azok szítsák fel újra magukban ezt az első 
kegyelmet, aki pedig még nem élte át a pünkösdi istenélményt, az higgye el, 
hogy nemcsak van ilyen, de ez nélkülözhetetlen is ahhoz, hogy élő közössé-
gekben gyümölcsöt teremjetek, maradandó gyümölcsöt, a Szentlélek által!

A Föld az IRÁNYULÁS, és nem a véglegesítés, nem a véglegesülés 
helye!

               Megáldalak benneteket az ALÁZAT lelkével!" 
*******************************************************

3800.
Kérdező: REMÉLHETEK?

Van-e reményem, hogy viszontlátom azt, akit szeretek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Te  már  tudod,  hogy semmiféle  megkötözöttség  nem  vezethet  jóra. 
Nem, mert a megkötözöttségek, akár tárgyakról, akár személyekről van szó, 
mindig magukban hordják a mulandóság valamilyen formáját.

Az egészen biztos, hogy saját erőtökből nem vagytok képesek leoldani 
magatokról megkötözöttségeiteket. De az is biztos, hogy Én, Jézus, soha nem 
engedem meg, hogy erőtökön felüli terhet cipeljetek.

Ha nem elég a te erőd kereszted cipelésére, akkor feltétlenül jelen van 
az Én erőm számodra! Igen! Az Én erőm a te erőd is, csak Hozzám hű akarj 
maradni. Ha ezt éled, akkor feltétlenül meg fogod tapasztalni azt, hogy az Is-
ten Általam, Lelkem által, körülményeidnek is az Istene!

Akit ma a legfontosabbnak tartasz ahhoz, hogy szíved nyugalmát bizto-
sítsd, ne állítsd az Én helyembe!
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Neked is,  neki  is  komoly adósságokat kell  törlesztenetek,  amelyeket 
előző  életeitekből  hoztatok  magatokkal.  Sajnos,  ezek  az  adósságok  nem 
csökkennek automatikusan! Sőt! Aki nem veszi komolyan ezek törlesztését, 
annak még növekedni is fognak. Ez pedig egyre fájdalmasabb sors előmozdí-
tását eredményezi.

Nagyon szeretném, ha átvennéd Tőlem azt a szabadságot, amely nem 
más, mint maga a Szentlélek hatékony működése benned! Hinned kell abban, 
hogy kereszted üdvösségedet és nem kárhozatodat szolgálja!

               Nagyon szeretlek, és megáldalak a
              BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3801.
Kérdező: MIT TEGYEK SZEMEIM MEGJAVULÁSÁÉRT?

Egyik éjjel elment látásom 50%-a. Ez 24 óráig tartott. 
Mit tegyek, hogy ez ne forduljon elő többé?

HANG:  "Kedves Barátom! Amint leveledben írtad, te Istent kereső ember 
vagy. Ha úgy ment el a látásod, hogy ezt nem te idézted elő tudatosan, akkor 
nyilván azért ment el, mert erre volt nagy szükséged.

Isten soha nem engedi meg, hogy gyermekeit olyan baj érje, ami nem 
válik hasznukra. Még a gyarlóságaitok miatti botlásaitok is javatokra válnak! 
Hát még azok, amiről nem tehettek! Pontosan ez jelenti azt, hogy Isten a kö-
rülményeiteknek is az Istene, ha szeretitek Őt!

Én, Jézus, azt a tanácsot adom, hogy adj hálát minden olyan esemé-
nyért, amiről nem tehetsz, még akkor is, ha a felszínen az rossznak tűnik. Ne 
aggódj olyasmiért, amiről nem tehetsz! Ilyen volt az Én keresztre feszítésem 
is, amiért örökre hálás vagyok az Én Atyámnak (Lukács 24;26)!

                Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
              BENSŐ LÁTÁS KEGYELMÉVEL!"

******************************************************
3802.
Kérdező: AGGÓDOM A JÖVŐNK MIATT

1. A jugoszláviai eseményekről kérdezem a HANG-ot.
2. Születendő gyermekemért aggódom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt szoktátok mondani, hogy vannak az Istennek kegyetlen kegyel-

mei.  Ez tapasztalható most országotokban. Kétségtelen, hogy nem könnyű 
kéréssel fordulok feléd. Azt kérem, hogy ne a kegyetlenségre, hanem a ke-
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gyelemre  tedd  a  hangsúlyt!  Lehetséges  ez?  Ha Istent  szerető  vagy,  akkor 
IGEN! De csak akkor! Bármennyire is képtelenségnek tűnik, mégis igaz az, 
hogy nincs a világon olyan rossz, amelyből Én, Jézus, az enyéim számára ne 
tudnék jót  kihozni!  Az a kijelentésem, mely szerint  hajatok szálai  is meg 
vannak számlálva, nem csupán azt jelenti, hogy Isten mindenről tud! Ó, nem! 
Az Isten valóban mindenható a szeretet körén belül! Tehát nemcsak neked, 
de még a hajad szálának is csak javára lehet minden. Hát akkor mennyivel 
jobban neked, aki mérhetetlenül többet érsz, mint az egész emberalatti világ-
mindenség!

2. Az ember már létének első pillanatától kezdve ember! Tehát Isten 
gondviselése alatt áll mindaddig, amíg tudatosan ki nem vonja magát alóla. 
Ez olyan biztos, mint Isten léte! Tehát nemcsak magad miatt, nem csak or-
szágotok miatt, de születendő gyermeked miatt sem kell aggódnod.

Isten végtelen szeretete a földi életet nem a véglegesülés helyének gon-
dolja, csupán rövidke pillanatnak ahhoz képest, ami rátok vár. Ez nemcsak 
időben értendő, hanem erkölcsi értelemben is, vagyis úgy, hogy az a boldog-
ság, amelyet Isten és angyalai készítettek számotokra, nem mérhető soha ösz-
sze a földi életben valaha is átélhető boldogsággal, és nincs az a szenvedés, 
amelyet ne volna érdemes végigszenvedni abban a biztos tudatban, hogy egy-
kor örökkön örökké EGY tudjatok lenni Velem, Jézussal! Ez nem narkoti-
kum, nem üres vigasz, hanem szent valóság!

              Nagyon szeretlek benneteket! 
           Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

******************************************************
3803.
Kérdező: SZERETNÉM VILÁGMÉRETBEN HALLATNI A HANGOT!

Szeretném világszintűen közkinccsé tenni a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!

Nagyon természetes, hogy örülök kívánságodnak. Azért nagyon termé-
szetes, mert az a boldogság, amely minden ember szívében vágyként él, és 
amely legtöbb esetben bódultság felé irányul, egyedül csak Általam, Velem 
és Bennem tarthat helyes irányban. Az a hit, amely szintén nélkülözhetetlen 
annak életében, aki a Földön emberként él, csak akkor van szinkronban az 
Általam, a te Jézusod által elvárt hittel, ha nem fajuk, nemzetiségük, vallá-
suk, nemük, képességük, foglalkozásuk szerint osztályozzák az embereket, 
hanem mindenkiben lehetőséget látnak arra, hogy úgy szeressék a másik em-
bert, mint önmagukat.
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Ezt  a Tőlem elvárt  hitet  nem lehet  lehatárolt  hitvallásban rögzíteni, 
mert ez a hit nem más, mint Isten valódi ereje bennetek!

Azzal,  hogy felkínáltad  magadat  a  HANG-könyvekből  napjaitokban 
mindenkinek szóló örömhírem terjesztésére, médiumomon keresztül felkíná-
lok neked olyan emberi kapcsolatokat, amelyek segítségével az Általam el-
gondolt értelmet tudsz adni életednek.

                 Nagyon szeretlek, és megáldalak az egészséges 
                           ALÁZAT LELKÉVEL!"

******************************************************
3804.
Kérdező: NAGYON SZENVEDEM ANYÁM HALÁLÁT!

Kimondhatatlanul fáj édesanyám halála!
HANG: „Drága Gyermekem!

Mindannyian, akik a Földre születtetek, halálra, kapcsolatokra, életre, 
éspedig örök életre születtetek.

Vegyük ezeket sorba. Kivétel nélkül mindenki tudja, hogy a földi élet 
nem azonos az örökélettel.  Kivétel  nélkül  mindenki  tudja,  nincs  még egy 
olyan biztos pont a földi életben, mint a halál.  Ennek ellenére, különböző 
mértékben,  mélységben,  a  halál  legtöbb ember  szerint   váratlanul,  illetve 
rosszkor  jön! Miért?

Azért, mert azokat a kapcsolatokat, amelyek nélkülözhetetlenek a földi 
élet megélésére, elébe helyezitek a halál bizonyosságának. Ez a magatartáso-
tok is különböző mértékű, mélységű attól függően, hogy mennyire engedi va-
laki önmagát földhözragadttá válni, mennyire tevékeny abban, hogy az égi 
honvágyat Velem, Jézussal, erősítse magában.

Így a halál mindig előny azoknak, akik meghalnak, és mindig leleplező 
ereje van azok felé, akik itt maradtak a Földön.

A te édesanyád ott van égi édesanyátoknál, Máriánál, ahová te is, gyer-
meked is még úton vagytok. Édesanyád már ott van, ahol nincs könny és fáj-
dalom, ahol a hit már látássá, a remény birtoklássá, és a szeretet soha el nem 
múló boldog életté tapasztalható.

Ha neked nagyon fáj édesanyád elköltözése, akkor valóban nagyon saj-
nálatra méltó vagy, és Én, Jézus,  csak arra tudlak kérni téged, hogy törekedj 
az örökkévalóság szemüvegén keresztül nézni az eseményeket magadban is 
és körülötted is. „Mi ez, az örökkévalósághoz képest?”  E kérdésre a vála-
szod képes kell  legyen megnyugtatni értelmedet és szívedet egyaránt.

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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*******************************************************
3805.
Kérdező: FEJLŐDNI SZERETNÉK! HOGYAN TEGYEM?

1. Nem tudok túl jutni önmagamon.
2. Jó a lelki fejlődésem útja?
3. Anyám egyensúlyzavarban szenved.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ne jobbá tenni akard magadat, hanem lásd meg, mi a feladatod, és 

arra törekedj, hogy feladatokban tudj gondolkodni! 
Furcsa módon,  bár feladataid elvégzésének te vagy a forrása,  mégis 

ezek  a  feladatok  fognak  formálni,  alakítani.  Minél  több  szeretettel  tudod 
megtölteni feladataidat, annál pozitívabb módon tudnak ezek visszahatni rád, 
és annál egyértelműbben tudok EGY lenni veled!

2. Én, Jézus, vagyok az ÚT! Minden út azáltal válik jó úttá, ha Velem 
és Értem járod! Engem csak Magammal lehet azonosítani! Sem egyházakkal, 
sem szertartásokkal, sem intézményekkel nem vagyok azonos. Csak Magam-
mal! De kivétel nélkül minden egyház, szertartás, intézmény, negatív vagy 
pozitív módon alkalmas arra, hogy Velem azonosuljon az, aki Velem akar 
azonosulni.

3. Akár te vagy beteg, akár más beteg körülötted, ezek mind-mind azt a 
célt szolgálják, hogy részben felismerd, hol tartasz lelkileg a hitben, részben 
pedig kimutasd, hogy hol tartasz  gyakorlatilag a szolgáló szeretet vállalásá-
ban.

Megáldalak a HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*****************************************************

3806.
Kérdező: NEM LÁTOK ELÉG TISZTÁN

1. Újjászülettem-e? Betegségem volt a lélek sötétsége?
2. Isten kegyelmének összefüggései hogyan állnak össze?
3. Jó, ha sokat tanulok Rólad?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ne komplikáld a dolgokat! Ha ma már egészen másképpen látod, ér-

tékeled életed eseményeit, mint régebben, mivel az Én, a te Jézusod szemé-
vel igyekszel szemlélni azokat, akkor újjászülettél. Igen, mert rátaláltál arra 
az ÚT-ra, amellyel Én, Jézus, azonosítom Magamat. Azok a bizonyos miszti-
kus sötétségek, amelyekre rá akarsz látni életedben, nem tartoznak úgy a lé-
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nyeghez, hogy azok erősítenék újjászületésedet. Újjászületésed bizonyossá-
gát az adja, hogy a legfontosabb vagyok számodra!

2. Ne komplikáld a dolgokat! Minden kegyelem, vagyis minden, ami 
van, történik, Isten által neked felkínált eszköz arra, hogy növekedj a szere-
tetben.

3. A Földre azért születtél, hogy Istent egyre jobban megismerd, meg-
szeresd, másokkal megismertesd, megszerettesd, s így tudd megtalálni helye-
det a mennyek országában.

                    Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
               BENSŐ BIZONYOSSÁG LELKÉVEL!"

******************************************************
3807.
Kérdező: FÉLEK A JÖVŐTŐL

 Sok a rossz ember. Mit hoz a jövőnk?
HANG: "Drága Gyermekem!

„Mi ez az örökkévalósághoz képest?” Ezt kérdezd gyakran magadtól, 
és akkor megérted e mondatot is: „A jóban az a rossz, a rosszban az a jó, 
hogy minden mulandó!” De ez még nem elég ahhoz, hogy szíved békéjét 
biztosítsd magadban.

A benső béke biztosításához még szükséges az is, hogy hited ne csupán 
valami jámborkodásra való ájtatoskodás legyen, hanem élő, eleven átélése 
annak, hogy az Istent szeretőknek minden a javára válik. Még az is, ha kí-
nozzák, megölik őket!

A rossz feletti kesergés helyett inkább a jó feletti örömre tedd a hang-
súlyt!

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

3808.
Kérdező: NYOMORULTNAK ÉRZEM MAGAMAT

Nagyon nyomorult vagyok lelkileg, szellemileg egyaránt.
HANG: "Kedves Barátom!

Ha arra irányítod a figyelmedet, hogy milyen vagy, akkor az ártó erők 
nagy zavarokat tudnak előidézni benned. Ha arra irányítod a figyelmet, hogy 
az Enyém, Jézusé vagy, akkor a kívüled lévő világban elvégzendő feladataid 
lassan de biztosan el fogják gyengíteni benned az ártó erők munkáját.

A téged támadó szellemek ereje véges. Ez az erő szinte táplálkozni tud 
azzal, hogy foglalkoznak velük De Én - a te Jézusod - végtelen erővel rendel-
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kezem, és az Én erőm rendelkezésedre áll ahhoz, hogy tedd azt, amit tenned 
kell.

Mit kell tenned? Amit a józan eszed, képességeid és lehetőségeid meg-
engednek. A mulandó földi életben így diadalmaskodik benned is az Én, a te 
Jézusod győzelme, dicsősége!

   Nagyon szeretlek, és megáldlak SZÍVEM SZERETETÉVEL! 
                           Vess magadra keresztet!"

******************************************************
3809.
Kérdező: ÖNGYILKOS ANYÁMRÓL

Szeretetlen anyám öngyilkos lett. Inkább beteg volt, mint rossz.
HANG: "Drága Gyermekem!

Különböző testi betegségek valóban sok és nagy szeretetlenséget tud-
nak kihozni abból, aki nem tartotta élete legfontosabb feladatának azt, hogy 
növekedjék benne a szeretet.

Édesanyád benső látása annyira leromlott, hogy ez már túlment a be-
számíthatóság határán. Ezért lett öngyilkos. Halála után azonnal látta, hogy 
előbbre rosszul látott, és azt is, hogy ezt csak önmagának köszönheti. A ti 
iránta érzett, megélt jó szándékotok, tehát szeretetetek, abban segítették őt, 
hogy megfelelő önismeretre jutva kezdjen reményből élni!

Érte mondott imáitok e reményt erősítik benne. Ez feltétlenül enyhíti 
lelkiismeret-furdalását.  Nektek  semmiképpen  ne  legyen  lelkiis-
meret-furdalásotok az ő halála miatt!

Tanuljátok meg az ő életéből és halálából azt, hogy akkor készültök fel 
legjobban a földi élet elhagyására, ha addig, amíg a Földön éltek, a szívetek 
szeretetének kiáradására teszitek a hangsúlyt.

Kétségtelen, hogy a Földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem 
áldozat.  De igaz az is,  hogy a szeretetből  vállalt  áldozat  már a Földön is 
olyan égi békét tud biztosítani szívetekben, amelyet a világ soha nem adhat, 
és el sem vehet tőletek.

        Megáldalak benneteket a BIZALOM LELKÉVEL"!
*******************************************************

3810.
Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL

1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.
  2. Miért kell annyit szenvednem?
HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Álmodban Engem, Jézust, láttál. Ezt hallottad: „elkészült a kerted, 
meg kell halnod.” Ezt írtad leveledben.

Álmodban hallott szavaim forrása Én, Jézus, vagyok. Az  „elkészült” 
annyit jelent, hogy ígéretem, amely szerint elmegyek, és helyet készítek nek-
tek (János 14;3), számodra megtörtént. A „meg fogsz halni” kijelentés pedig 
azt jelenti, hogy törekedj mindent úgy gondolni, szólni, cselekedni, hogy ha-
lálod óráján boldogan gondolhass vissza ezekre. Ezt  a mindenkinek szóló 
fontos kijelentésemet nyomatékoztam neked álmodban.

2. Földi életed szenvedései részben adósságot törlesztenek, részben pe-
dig hited és szereteted próbája. Szenvedéseid által  mérheted fel,  hogy hol 
tartsz hitben és szeretetben.

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

3811.
Kérdező: KISHITŰ VOLTAM?

1. Mi a feladatom párom eltávozása után?
2. Nem volt elég a hitem?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Párod most közelebb van hozzád, mint akkor volt, amikor még test-

ben láthattad. A szeretetnek itt is - egy kicsit - a várakozás a másik neve. Ő 
vár rád, vár reátok! Most is végzi feladatát! Feladata most is az, amit magá-
val hozott a földi életből: sugározni a szeretetet! Igen, mert a hite látássá, re-
ménye birtoklássá vált. De a szeretete ÖRÖK!

Ti szerettek „rendkívüli” feladatokra várni. Ennek nem az az oka, hogy 
rendkívüli embernek gondoljátok magatokat. Nem, mert rendkívüli, egyedi, 
meg nem ismételhetőek vagytok. Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel va-
lóban úgy szeretlek téged, mint senkit a világon! 

Ti azért gondoljátok, hogy rendkívüli feladat vár rátok, mert nem hiszi-
tek el, hogy minden cselekedetek, sőt!, minden gondolatotok, minden szava-
tok, minden cselekedetetek Isten szemében: rendkívüli!  Ha ezt  elhinnétek, 
akkor  jobban  vigyáznátok  gondolataitokra,  szavaitokra,  cselekedeteitekre! 
Ezekkel mind-mind találkozni fogtok úgy, mint egyedül a tietekkel!

A jó megszokottságát erénynek nevezitek. Az is. De van ennek vesze-
delme is. A jó megszokottsága, a ti szemetekben, elhalványítja annak értékét. 
De Isten szemében nem! Isten szemében mindig minden ÚJ, EGYEDI! Isten 
úgy van gondolataitokkal,  szavaitokkal,  cselekedeteitekkel,  mint  az  ember 
alatti világ létezőivel vagytok ti. Nincs két egyforma falevél, egyforma fű-
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szál, egyforma virágszirom! Isten szemében nincs egyforma emberi gondo-
lat, szó, cselekedet! Isten szemében az, ami azonos, a szándékotok!

Tehát,  ha Isten szemében  akarsz  rendkívüli  feladatot  vállalni,  akkor 
vállald azt, amit ma is tesz párod: sugározd a szeretetet! Ha azt akarod, hogy 
a te szemedben legyen valami rendkívüli az a feladat, amit Tőlem vársz, ak-
kor erre nem tudok mit mondani!

A HIT mindig növelhető, amíg valaki a Földön él! Ennek a hitnek nö-
velése gondolkodással, imával és elmélkedéssel növelhető. De a hit növeke-
dése nem azt jelenti, hogy képesek lesztek egykor megváltoztatni a szerető 
Isten szándékát, hanem azt, hogy képesek lesztek egyre jobban meglátni a 
szerető Isten szándékát, akaratát!

Te újjászülettél! Ezért mindig van elegendő hited! De ez, éppen azért, 
mert élő hit, kell hogy mindig fejlődő hit legyen! 

A HIT a szívnek a szeme! Ezért, ha élő, kell hogy egyre tisztultabb, 
egyre e kérdésre egyértelműbben válaszoló hit legyen: „Mi ez az örökkévaló-
sághoz képest?!”

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

3812.
Kérdező: GYAKRAN ÁLMODOM ROMOS HÁZZAL

1. Miért álmodom gyakran idegen, romos házzal? 
 2. Lelkileg, testileg vergődöm. Segíts rajtam, Uram!
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Álmod annak a szimbóluma, hogy te mások által rommá vált élete-
ket szeretnél helyrehozni, mert úgy gondolod, hogy így jöhet helyre a te éle-
ted is.

Bármennyire is furcsa számodra, de igaz, hogy a te életed helyén van! 
Aki úgy tudja imában lelkét Hozzám emelni, mint te, az feltétlenül élő kap-
csolatban van az Én szerető szívemmel! Ez nem is lehet másképpen! Hidd el, 
ezt Én, Jézus, mondom neked!

Neked tehát meg kell találnod szíved békéjét abban a látszatra semmi 
különöset  nem jelentő  feladatokban,  amelyeket  reggeltől  estig,  mint  napi 
munkádat, meg kell tenned. Veled és benned vagyok! Meg kell ezzel eléged-
ned! Az, amit földi szemmel nem lehet látni, megláthatja az égi szem, vagyis 
a szív szeme, a HIT!

2. A valóság az, hogy a te életed benső békéje nem függ mások elron-
tott életétől. Igaz, fáj, nagyon fáj a szerető szívnek az, amikor elrontott élet, 
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életek veszik körül, de ez az Én fájdalmam benned. Igen. Fájdalmamat is 
meg akarom osztani azokkal, akik szeretnek. Nekem is nagyon nehéz külön-
külön, minden emberben egyedül szenvednem. Amikor azt mondom, hogy 
nagyon EGY vagyok veled a szenvedésedben, akkor ezt így is mondhatom: 
EGY vagy Velem a szenvedésemben. Így ez már erőforrás is számodra!

Ami pedig a testi állapotodat illet, hát arról tudnod kell, hogy a te éle-
ted sem születéseddel kezdődött, neked is adósságot kell törlesztened. Ez a 
törlesztés a te újjászületésed ára!

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

3813.
Kérdező: ÖNISMERETRE SZERETNÉK JUTNI!

1. Az angyalomhoz szoktam beszélni? 
2. Mely hibáimat nem ismerem be?

 3. Mi a feladatom?
  HANG: "Drága Gyermekem!
 1. A szellemdimenzióban a szándékotok a lényeg. Ha az angyaloddal 
akarsz  beszélni,  akkor  vele  beszélsz.  Gondolataid  őt  közvetlenül  érintik, 
ezért számára nem „csúszhat be” ilyen értelemben tévedés. De amikor ő szól 
hozzád,  akkor  szavainak  az  általad  birtokolt  „szűrőn”  kell  átmenniük.  E 
„szűrő” annyira tiszta, amennyire te tisztán tartod az Én tanításom által. Mi-
nél jobban ismered a te Jézusodat, tehát Engem, annál tisztábban tud szólni 
hozzád angyalod a szellemvilágból. Ahogyan szólítod, arra a névre ő reagál!

 2. Hibáidat, vagy inkább így mondom, hibáidat és erényeidet, jó és 
rossz tulajdonságaidat cselekedeteid tükrében jól felismerheted. Önmaga szá-
mára senkinek sincs rejtett jó vagy rossz tulajdonsága. Ezek csak mások előtt 
lehetnek rejtettek. Az erkölcsi jó és az erkölcsi rossz mindig tudatos.

Biztosan helyes önismeretre tudsz jutni, ha legalább egy hétig - napi öt-
tíz percben - leírod, hogy mit és hogyan tettél. Ha ezt elolvasod, aránylag hi-
teles képet kapsz magadról.

3. Napi feladataidat a reggeli és esti imáidban kell megbeszélned Ve-
lem!

            Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3814.
Kérdező: ÁTOK ALATT VAGYOK?

1. Átok alatt vagyunk, mert nem járok a gyülekezetbe?
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2. Sokat imádkozom. Mégsem érzem Isten áldását.
HANG "Drága Gyermekem!

1. Mindenki csak akkor kerül átok alá, ha tudatosan kitart a gyűlölet 
mellett. Tehát akkor, ha nem Engem, Jézust, akar követni, hanem valami, va-
laki mást. Ez az egyetlen olyan magatartás, amelynek a másik neve: átok.

2. Az imádság, a templomba járás, a böjt, ezek mind-mind eszközök 
arra, hogy valaki növekedni tudjon a szeretetben. Mert ez a lényeg! Minden 
más csupán eszköz. Egy eszköz önmagában, ha nem használják arra, amire 
való, semmit nem ér. Hiába van valakinek kerékpárja, autója, ha nem hasz-
nálja, akkor ezek olyanok, mintha nem is léteznének.

Isten téged mérhetetlenül szeret. De téged boldoggá csak akkor tud ten-
ni az Isten irántad való szeretete, ha te is vissza akarod szeretni Őt embertár-
saidban. Főleg azokban, akikkel együtt élsz! Főleg azokban, akik a legkevés-
bé tűnnek számodra szeretetre méltóknak.

Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor a szeretetet va-
lami üzletnek, valami önző állapotnak élitek meg. 

Akkor szeretsz Engem, Jézust, igazán, ha kimutatod szeretetedet olya-
nok iránt, akik nem mutatják ki egyértelműen szeretetüket irántad!

Akkor szeretsz  helyesen, ha örömmel megteszed mindazt,  amit  nem 
tartasz bűnnek. Ha pedig valaki azt követeli tőled, hogy Ellenem, Jézus ellen 
tégy valamit, akkor annak feltétlenül mondj ellent, de ezt úgy mondd, hogy 
érződjék rajtad, szereted azt is, aki rosszra akart téged vinni.

Ne engedd, hogy megkötözött légy a gyermekekkel! Csak Istennel kö-
tözd meg magadat!

           Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG és a 
KIFELÉ MINDENKIRE ÁRADÓ SZERETET LELKÉVEL!"

*******************************************************
3815.
Kérdező: FÁJ, HOGY BÁNTOTTAM SZÜLEIMET

1. Mikor kérhetek bocsánatot meghalt szüleimtől?
2. Isten akarta, hogy így alakuljon a sorsom?
3. Szeretem szüleimet.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Bármely  pillanatban  bocsánatot  kérhetsz  szüleidtől!  Az  ő  életük 

most sem és előbbre sem a te bocsánatkérésedtől függött! Tehát neked van 
szükséged e bocsánatkérésre, és nem nekik! Azt pedig, amire neked szüksé-
ged van, Isten minden pillanatban lehetővé teszi számodra a Földön! Az Is-
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ten irántad való szeretete ilyen! Hidd el, ezt Én, Jézus Krisztus mondom ne-
ked!

2. Nem vagy bábu az Isten kezében. Isten Általam, Velem és Bennem 
mindent megtesz érted, de helyetted semmit. Tehát a sorsodban az, ami raj-
tad múlik, neked kell vállalnod annak  következményeivel együtt.  De Én, Jé-
zus, mindenkor veled vagyok, és érted vagyok veled!

3. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Egyedül Isten az, akit akkor 
szeret valaki, ha az Ő akaratát teljesíti. Teremtmény teremtményt akkor sze-
ret helyesen, ha Isten akaratát teljesíti a szeretett teremtménnyel kapcsolat-
ban.

Szüleid felé akkor mutatod ki az igazi szeretetet irántuk, ha rájuk emlé-
kezve igyekszel megtenni mindent, amit ők valaha Velem, Jézussal, kapcso-
latban neked tanácsoltak, és ezen kívül imádkozol értük. Az Istenhez szálló 
ima mindig szeretet-kapcsolatot épít!

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

3816.
Kérdező: Bűnbánat és szabadság
HANG: "Kedves Barátom!
A bűnbánat szükséges ahhoz, hogy valaki olyan önismeretről tegyen tanúsá-
got, amelyben egyben gyógyító erő is rejtőzik. A bűnbánat alapja az, hogy 
lelki sebeket hordoztok, és ezt legalább önmagatok előtt beismeritek!

Minden bűn szeretetlenség, vagyis hiány! Nem Isten-hiány, hanem Is-
ten-látás, Isten tudomásul nem vételéből fakadó hiány. Isten-hiány soha nem 
létezik! Isten nem tud hiányozni sehonnan, mert Isten oldaláról nézve ez kép-
telenség. Isten sem tudja megtenni azt,  amit  egyetlen teremtmény sem tud 
megtenni.  Azt,  hogy egyszerre  legyen,  és  ugyanakkor  ne legyen! Isten az 
örök VAN!

Hiány  csak  a  teremtmény  oldaláról  nézve  lehetséges!  Amikor  azt 
mondjátok, hogy a bűnben nincs az Isten, akkor ezt csak azért mondhatjátok, 
mert bár tudtok Isten kívánságáról veletek kapcsolatban, de nem akarjátok 
tudomásul venni, hogy Ő azonos a kívánságával, nem akartok tudni Isten je-
lenlétéről! Nem akarjátok tudni, hogy mindenütt ott van, s úgy gondoljátok, 
hogy tagadással meg tudjátok könnyíteni, esetleg meg is tudjátok szűntetni a 
születésetekkel vállalt felelősségeteket. 
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A bűn által azt akarjátok elhitetni magatokkal, hogy az a természete-
tekhez tartozik, s nem akarjátok elfogadni, hogy éppen a természetetek ellen 
cselekedtek akkor, amikor bűnt követtek el. 

A bűn nem tartozik a szellemi teremtmények természetéhez. Ellensége 
annak! Amint a testi betegség nem része a testi egészségnek, hanem ellensé-
ge annak, úgy a lelki betegség, tehát a bűn is, nem része, hanem ellensége a 
lelki egészségnek.

Amit ti „gyarlóságnak” neveztek magatokra vagy másokra vonatkoztat-
va (másokkal kapcsolatban sem elmarasztaló, sem felmentő erkölcsi ítéletre 
nincs jogotok egyszerűen azért, mert nincs, és soha nem is lehet elégséges is-
meretetek erre vonatkozóan), nem más, mint ködösítés. A „gyarlóság” han-
goztatásában több van, mint a megértés elvárása másoktól felétek, illetve má-
sok felé tőletek! Van abban „beleegyezés” is! Van abban igazságban rögzült-
ség is. És éppen emiatt veszélyes, mert megnehezíti azt, hogy felismerjétek: 
állapotszerűen rászorultok az irgalomra! Ez nagyon veszélyes a következmé-
nye miatt is. Csökkenti bennetek az egymás iránti és magatok iránti irgalom 
felvállalását! Igen, mert akiről azt mondjátok, hogy valaki gyarló, akár önma-
gatokra vonatkoztatjátok, akár másra, nem léptek át az igazság rendjéből az 
irgalom rendjébe, és szinte magától érthetőnek gondoljátok, hogy igazságos 
dolog, méltó az illető a bűnbocsánatra. Nem! Az igazság rendjében erre sen-
ki sem méltó! Az igazság rendjében nullák vagytok! Szinte ördögi rafinériá-
val eljutottatok egészen oda, hogy inkább vállaltok áldozatot, áldozatok be-
mutatását, mint irgalmasságot, pedig Én, Jézus, nagyon tisztán és nagyon fél-
reérthetetlenül  mondottam:  „Irgalmasságot  akarok és nem áldozatot  (Máté 
9;13)!”

A bűn lekicsinylése nem jár együtt Isten szeretetének, irgalmának, jó-
ságának növekedésével  a  lélekben.  A kettő  nem áll  okozati  kapcsolatban 
egymással!

A bűnbánat tehát azért szükséges, hogy egyértelműen belássátok, hogy 
állapotszerűen irgalomra szorultok. Nincs tehát senkivel szemben jogotok a 
„fejmosásra”! Erre szólítlak fel benneteket Én, a lábmosó Jézus, életem pél-
dájával és tanításom egyértelműségével!

A bűnbánat elétek állítja, tudatja veletek azt a bűnötöket, amelyet ma-
gatokkal hoztatok: az önzést és a felelőtlenséget. Ennek a lehetőségét nem le-
het szertartásokkal megszüntetni!  Ennek a lehetősége éppen olyan állapot-
szerű, mint annak lehetősége, hogy szabaddá váljatok.  
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Ennek felismerése a szabadság alapja. A szabadság másik neve a ben-
netek hatékonyan működni képes Szentlélek! Ezért a lélek szabadságát nem 
odaadni kell Nekem, hogy a szeretetre formáljam tudatotokat, hanem elfo-
gadni, elfogadnotok kell Tőlem, hogy a szeretetre tudjátok formálni tudatoto-
kat! Tehát azért kell kérnetek és elfogadnotok, hogy meg tudjátok valósítani 
azt,  amire  a bennetek  élő  Isten Lelke önmagában képtelen,  mivel  csak ti 
vagytok képesek a bennetek lévő Lélek által! Tehát azt, hogy vállalni tudjá-
tok gondolkodásotok átalakításának folyamatát a bennetek hatékonyan mű-
ködni akaró Lélek erejével!

Az, aki úgy gondolja, hogy akkor szabad, ha rosszat is tehet, az nem is-
meri  a  mennyek  országának  szabadságát!  Nem  ismeri  Isten  szabadságát, 
amelyet meg akar osztani szellemi teremtményeivel. E szabadságot csak az 
ismerheti, aki éli! Csak az tudja élni, aki elhiszi, hogy e szabadság létezik! 
Az erkölcsi rossz, a bűn, mindig lemondás erről a szabadságról. A választási 
lehetőség nem hordja magában a szabadság tartalmát, a Szentlélek hatékony 
erejét. A választási lehetőség nem más, mint lehetőség e szabadság hitben 
történő elfogadására, illetve az erről való lemondásra. Amint az előző imád-
ban már mondottam, a megváltás lényege éppen az, hogy a szabadságról tör-
ténő lemondás itt a Földön korrigálható, akárhányszori, míg a földi halál utá-
ni életben erre nincs lehetőség! Az ott történt döntésetek alapján nincs mód 
arra, hogy egyik létállapotból átmehetne valaki a másik létállapotba (Lukács 
16;26). 

Ennek egyszerű magyarázata az, hogy a földi életen túli életben Isten 
nincs jelen rászoruló módon senkiben! Tehát nincs jelen olyan módon, hogy 
rászorulóként szeretni tudd ŐT! A halál utáni életetekben tehát csak Istennek 
van módja arra, hogy kimutassa irántatok megélt szeretetét, míg arra, hogy ti 
kimutassátok Isten iránti szereteteteket, csak a Földön van lehetőségetek, ha 
már egyszer az önzést és a felelőtlenséget választottátok az odaadottságotok 
helyett! Boldogságotok pedig nem azon múlik, hogy mennyire szeret benne-
teket az Isten, hanem azon, hogy ti mennyire szeretitek Őt! Igazán nincs is 
más bűn, mint az eredeti bűn, és nincs is más szabadság, csak a bennetek ha-
tékonyan működni képes Szentlélek jelenléte, vagyis az Isten szabadsága te-
remtményeiben. Amikor tehát bűnt követtek el, akkor visszakapcsoltok ere-
deti bűnötökre, s amikor bűnbánatot tartotok, akkor felvállaljátok, hitben  el-
fogadjátok azt  a szabadságot,  amely által  Isten Lelke általatok,  veletek és 
bennetek mindenre képes, ami jó és szent.
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Ez azt is jelenti,  hogy számotokra nem az a legnagyobb tragédia, ha 
bűnt  követtek  el,  hanem az,  amikor  kimagyarázzátok,  megmagyarázzátok 
magatoknak azt, hogy az a szabadság, amely a Szentlélek hatékony működé-
se bennetek, amelyet csak a hit növekedésével lehet egyre jobban megtapasz-
talni,  nem szükséges. Nem, mert  a „gyarlóság” hangoztatásával  elhitetitek 
magatokkal,  hogy jogotok  van  arra,  igazságos  dolog  az,  hogy bocsánatot 
nyerjetek. Ez az igazi tragédia! Megfeledkeztek arról, hogy az Én evangéliu-
maimban csak kétféle bűnt ismerek. A bűnbánatra vágyó lélek botlását, és a 
Szentlélek elleni bűnt. A „gyarlóságból” vétkezés hangoztatása lényegében 
nem különbözik a Szentlélek elleni bűntől!

Bár a lélek szabadsága egyénekben igazolja, mutatja meg a Lélek haté-
kony működését, de a Szentlélek mindenkor kapcsolatokban működik. Ez azt 
jelenti, hogy nem létezik olyan közösség, amely ne vágyna szabadságra! A 
közösségekben lévő szabadság utáni vággyal azért van baj, mert az egyének, 
nem vállalva a megfelelő nyitottságot, nem vállalva az Általam annyira fon-
tosnak tartott gondolkodás-átalakítást, szabadság alatt nem a Szentlélek haté-
kony működését értik, így vérszegény, erőtlen az egyénekben működni vágyó 
Szentlélek hatékonysága. Sőt! Mivel nem magatokban várjátok e szabadság 
megvalósulását, hanem a magatokon kívüli világ eseményeitől, ezért azt gon-
doljátok, hogy az a szabad, aki azt teheti, amit akar. Tehát csak a formai sza-
badságnál horgonyoztok le. Annál a formai szabadságnál, amelynek a tartal-
ma nulla! 

Egyik  legnagyobb  költőtök,  anélkül,  hogy  valójában  tudta  volna, 
mennyire a lényeget fogalmazza meg, bizony az Általam most elétek tárt sza-
badságot írta le, amikor ezt írta: 'Szabadság, szerelem, e kettő kell nekem. 
Szerelmemért feláldozom életem, szabadságért feláldozom szerelmem!' Ezt 
normális ember, szellemi lény, csak akkor mondhatja, ha a lelkében lángoló 
vágy a szabadság után több, mint a földi életben megfogalmazott formai sza-
badság, mérhetetlenül több, mint választási lehetőség, több, mint a mulandó-
ság, több, mint bármilyen teremtményi kapcsolat! E szabadságot csak az tud-
ja elfogadni, aki hisz benne! Hit nélkül nem létezik! Nem, mert a hit nem 
más, mint a bennetek lévő Isten ereje! Hited akkora, amennyit Isten erejéből 
befogadtál magadba!

E hitet értelmed segítségével, és nem az elhatározások gyakoriságával 
tudod növelni. Tehát az a szabadság, amelyet a benned hatékonyan működő 
Isten ereje jelent, az átélt imádság, elmélkedés, amely mindig arra törekszik, 
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hogy az evangéliumaimban fellelhető tanításommal és a józan ésszel szink-
ronban legyen, ezáltal válik egyre jobban megtapasztalható valósággá!

Csak ott lehet a bűnbánat Isten előtt kedves, csak ott lehet a szabadság 
Isten által helyeselt szabadság, ahol a kettő együtt jár. Ahol nemcsak azon 
van a hangsúly,  hogy a bűn egy esemény,  szeretetlenség,  hanem és főleg 
azon, hogy a szabadság állapotszerű lehetőség a bűntől való megszabadulás-
ra. Csak az a bűnbánat kedves az Isten előtt,  amelyben a bűnös egyre na-
gyobb mértékben részesül bűnbánata által Isten szabadságában! Ahol nem ez 
van, ott Isten szemében mindig hamisítás, önámítás történik!

Mint tudod, az Én nevem: Isten, a Szabadító! Ha tudod, hogy állandó-
an irgalomra szorulsz, és ennek az irgalomnak elfogadója, megélője és hirde-
tője vagy, akkor annak a nyitottságnak kerülsz birtokába, amely nyitottság a 
lelki fejlődésnek mindenkor nélkülözhetetlen feltétele!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
******************************************************

3817.
Kérdező: VALÓBAN PRÓFÉTA LETTEM?

1. Volt egy látomásom, amelyet valaki megálmodott előre.
2. Prófétának pecsételtek le álmomban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden olyan esemény, amely nem a földi dimenzióból származik, 

gyümölcseiről ismerhető fel, hogy honnan való. Bármilyen látomásod volt és 
lesz, annak forrása mindig abban ismerhető fel, hogy növeli vagy nem növeli 
a szeretetet, az alázatot és a szerénységet benned. Tehát indulásában nem kü-
lönböztethető meg szinte soha, hogy Tőlem származik-e egy látomás, vagy 
Tőlem idegen erőktől.

Meg kell mondjam, hogy a Földön mindig ki vagytok téve annak, hogy 
tévútra vigyenek benneteket az ártó erők. Csak az igaz alázat, szerénység az, 
ami  e  téren  megmenthet  benneteket!  Az  ártó  erők,  hozzátok  viszonyítva, 
mérhetetlen okossággal és tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogyha lehet, 
még a választottakat is megtévesszék! Tehát az okosság, vagyis a tanulás, és 
az óvatosság, vagyis a megfelelő kontroll! Ezek feltétlenül szükségesek ah-
hoz, hogy tévútra ne vigyenek benneteket a látomások.

Semmiképpen sem arra kell hallgatnotok, aki nektek ad igazat, hanem 
arra, aki komolyan kritizál benneteket. Bizonyos idő után úgyis kiderül, hogy 
jól vagy nem jól kritizált benneteket. E téren valóban igaz, hogy inkább hall-
gassatok az értelmileg pallérozottakra,  tehát a jó szándékú okosokra, mint 
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azokra, akiket szenteknek ismertek! A katolikus egyház e téren nagyon óva-
tos. Igaza van!

2. Én, Jézus, először három évig tanítottam apostolaimat, és csak ez-
után, a Szentlélek kiáradása után küldtem őket prófétai küldetéssel az embe-
rek  közé.  Mivel  a  prófétaság  lelke  engedelmeskedik  a  prófétának  (1Kor 
14;32), ezért csak alapos előképzés után vállaljátok azt a prófétai küldetést, 
amely együtt jár az Én, a te Jézusod prófétai sorsával is!

                 Nagyon szeretlek, és megáldalak az
            OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

********************************************************
3818.
Kérdező: HOGYAN LEGYEK KEZDEMÉNYEZŐ?

Szeretnék valakivel mélyebb kapcsolatba kerülni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Nincs ember a világon, aki ne vágyakozna szeretet után! Főleg attól 
várjátok a viszontszeretést, akiért szinte mindenre képesnek gondoljátok ma-
gatokat.

Ha valaki úgy gondolja, hogy a viszontszeretés csak azért nem jön lét-
re, mert a körülmények akadályozzák ezt, akkor e körülmények megváltozta-
tásának különböző módjai vannak. Az egyik ilyen mód, amelyet te is emlí-
tesz leveledben, hogy az illetőnek adsz egy könyvet, és megkéred, hogy záros 
időn belül mondjon e könyvről véleményt neked, mert számodra nagyon fon-
tos az, hogy neki mi erről a véleménye. Ha ettől ő elzárkózik, akkor jobb, ha 
te is elzárkózol tőle. Igen, mert egy nem viszonzott szerelmet minél előbb tép 
ki valaki a szívéből, annál kisebb seb marad utána.

Azt mindenképpen tudnod kell, hogy végső soron soha senki nem lesz 
attól  boldog, hogy szeretik vagy sem. Ez azért van, mert  Isten mindenkit, 
mindig szeret! A felétek áradó szeretet tehát soha nem hiányozhat annyira, 
hogy emiatt ne lehetnétek boldogok. Mindenki csak a saját szívében élő sze-
retettől, vagyis a benne élő jóakarattól várhatja el azt a szívbékét, amelyet 
senki senkinek nem adhat, de el sem vehet senki senkitől.

 A szívetekben felébredt szerelem nem más, mint visszhangja annak a 
szerelemnek, amellyel Én, Jézus, szeretlek benneteket. Éppen ezért csak idő 
kérdése,  és feltétlenül  csalódást  eredményez,  ha teremtményre vetítitek  ki 
azt. ( Ez a „mindent megtennék érte!” kijelentés nemcsak csalóka, de nagyon 
veszélyes is!) Ember embert soha nem boldogíthat, mivel Isten minden em-
bert Önmagára teremtett, és ezért egyedül csak Istenben nyugodhat meg min-
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den Istenre teremtett emberi szív. Minden emberi kapcsolat lényegében azért 
kell hogy létrejöjjön, hogy az Istennel való kapcsolatotokat mélyítse, erősít-
se.

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

3819.
Kérdező: FÁJ A MÚLTAM!

1. Nagyon nyomaszt a múlt.
2. Meddig gyermek valaki?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valójában nem a múlt nyomaszt, hanem a múltra való emlékezés. 

Múlt az már nincs, mint ahogy jövő sincs. Csupán emlékező és tervező ké-
pességeitek mondatják ki veletek e valóságban nem létező tartalmú fogalma-
kat.

Számodra tehát az emlékezet gyógyítása a fontos! Az emlékezet gyó-
gyítása részben emlékezettel, részben a jelen megszentelésével történik.

Emlékezned kell arra, hogy Én, Jézus, érted jöttem a Földre. Érted vál-
laltam mindent, amit vállaltam. Érted haltam meg, és érted támadtam fel. Ér-
ted tettem olyan csodákat, amelyekkel igazoltam, hogy igenis, képes vagyok 
mindenkinek megbocsátani bűneit, meggyógyítani lelki sebeit, aki ezt kíván-
ja Tőlem (Máté 9;2) S aki Hozzám jön, nem taszítom el soha (János 6;37). 

Aki nem tudja vállalni az emlékezetének gyógyítását, az lelke mélyén 
nem akar megszabadulni rejtett gőgjétől. Úgy gondolja, hogy ő képes arra, 
hogy méltó  legyen a  bocsánatra,  illetve  Isten nem olyan nagy,  hogy neki 
megbocsáthatna. Ezt álalázatában úgy fogalmazza meg, hogy neki akkorák a 
bűnei, hogy még Isten sem képes azokat megbocsátani. Az, aki ragaszkodik 
az ilyen gondolkodáshoz, s nem hajlandó vállalni gondolkodásának átalakítá-
sát - amelyet Isten helyette megtenni valóban képtelen, mivel az ember nem 
bábu -, hát az ilyen emberen az Isten sem tud segíteni!

2. A TÍZPARANCS mindenkinek a természetében hordott törvény. En-
nek benső kényszerét meg az analfabéták is érzik a lelkiismeretük által. Aki 
képes arra, hogy megtanuljon írni, olvasni (még akkor is, ha ezt nem teszi 
meg soha), aki már képes bizonyos tetteiért felelősséget vállalni, az már nem 
tekinthető erkölcsileg éretlennek.

Sem elítélni, sem felmenteni nincs jogotok senkit! Mindenkinek meg 
kell dolgozni szellemileg, erkölcsileg azért, hogy átvehesse Tőlem azt a szív-
békét, amelyet senki teremtmény meg nem adhat senkinek, de el sem vehet 
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senki senkitől. Az erkölcs szintjén, tehát a boldogság-boldogtalanság szintjén 
csak önnevelés  létezik!  A „gyermekség” nem azonos  a „gyerekességgel”! 
Megáldalak,  hogy ne  az  igazság  rendjében,  hanem az  irgalom rendjében 
akarj önmagadra találni.

Megáldalak az EGÉSZSÉGES ALÁZAT LELKÉVEL!"
*******************************************************

3820.
Kérdező: BÍZHATOM MÉG HŰTLEN FÉRJEMBEN?

Lehet-e bíznom hűtlen férjemben?
HANG: "Drága Gyermekem!

Bízni teljes bizalommal csak Istenben szabad! Az, aki emberben bízik, 
lehet az akár a legjobb társ, barát, mindig ki van téve annak, hogy csalódni 
fog.

Sem férjed, sem más emberfiának hűségére ne építs! Téged, ha valóban 
élő hittel hiszel Bennem, akkor sem mások hűsége, sem mások hűtlensége 
nem befolyásolhat abban, hogy te hű legyél Hozzám, a te Jézusodhoz.

Az a fájdalom, amelyet férjed hűtlensége kapcsán megélsz, az az Én 
fájdalmam is benned. Igen, mindkettőnknek fáj az, ha valakit szeretünk, és 
azt tapasztaljuk, hogy ő nem szereti helyesen önmagát, s ezáltal önmagának 
ellensége. Milliárd a száma azoknak, akik miatt Én úgy szenvedek, mint te 
férjed hűtlensége miatt. A Velem szembeni hűtlenség a legnagyobb tragédia 
minden szellemi teremtmény számára! De ezen nemcsak te, de Én sem tudok 
változtatni az illetőben, ha ő nem akarja.

Neked megbocsátanod nem azért kell, hogy ő hűséges maradjon hoz-
zád, hanem azért, hogy te hűséges maradj Hozzám! Az, aki Hozzám, Jézus-
hoz, nem hűséges, egyszerűen nem is lehet képes arra, hogy Nálam sokkal 
nyomorúságosabb teremtményhez hűséges maradjon.

Sem a hűség, sem a hűtlenség nem változik attól, hogy nyilvánosságra 
kerül vagy sem. Előbb-utóbb minden nyilvánosságra kerül! „Nincs titok, ami 
ki ne tudódna, és nyilvánosságra ne kerülne (Lukács 8;17)!”

Arra kérlek hát szeretettel, hogy csak arra vigyázz, ne légy bűnrészes! 
Tégy meg mindent, hogy férjed tetteinek következményét ne te akard jóvá 
tenni. Természetesen e téren is van egy bizonyos terület, ahol mellé kell áll-
nod, de csak annyiban,  amennyiben a te benső békéd ezt  megköveteli,  és 
nem amennyiben ő ezt elvárja tőled. Te ővele szemben is csak önmagadért 
felelsz, és halálod óráján számodra nem az fog számítni valamit, hogy ő ho-

3907.



gyan viselkedett, hanem az, hogy te mit tettél saját benső békéd érdekében. 
Mert ez a döntő! 

Amíg arra vártok, hogy majd akkor lesz szívbékétek, ha mások jól vi-
selkednek, akkor eleve rosszul álltok az élethez. Isten lenne a legboldogtala-
nabb, ha boldogsága attól függne, hogy ti milyenek vagytok. Amint Isten bol-
dogsága is azért olyan, amilyen, mert Ő olyan, amilyen, úgy a ti boldogságo-
tok is attól függ, hogy ti hogyan álltok a bennetek boldogító módon jelenlévő 
Istenhez. Vagyis attól, hogy ti milyenek vagytok. Hidd el, hogy te sem vagy 
képes megtenni azt, amire az Isten sem képes. Vagyis azt, hogy másokat aka-
ratuk ellenére megtéríts.

                    Nagyon szeretlek, és megáldalak az
           ERŐ és a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

********************************************************
3821.
Kérdező: ERETNEKSÉGRŐL, SZEKTÁSSÁGRÓL...

Mondható-e eretneknek az, aki a HANG-könyvek szerint
alakítja a gondolkodását?

HANG: "Kedves Barátom!
Ha valaki eretnekséggel vádol benneteket, akkor kérdezzétek meg tőle, 

hogy mit  ért  e szó alatt.  E szó többértelmű! Általában kétféle értelemben 
szoktátok használni. 

Az egyik: ha valaki bizonyos tárgykörben a tömegtől eltérő véleményt 
képvisel,  akkor eretneknek szokták nevezni.  Ezt  inkább szektának kellene 
mondanotok. Ilyen értelemben Én, Jézus, és követőim, zsidó eretnekek, szek-
tások  voltunk  De  ebben  az  értelemben  szektás  mindaz,  aki  rendszeresen 
templomba jár, mivel ezek ugyancsak kisebbségben vannak azokkal szem-
ben, akik nem járnak rendszeresen templomba.

Ilyen  értelemben,  ha  az  általános  (univerzális)  HITET  képviselitek 
minden megszorítás nélkül, akkor tudomásul kell vennetek, hogy eretneknek, 
szektásnak mondanak benneteket azok, akik nem vállalják e HITET megszo-
rítás nélkül.

Univerzális HIT: minden ember hisz abban, hogy ő ember, és joga van 
másoktól is elvárni azt, hogy őt embernek nézzék. Ugyanakkor köteles ő is 
minden embert - fajától, bőrszínétől, nemzetiségétől, nemétől, korától, erköl-
csi, testi, lelki, szellemi szintjétől, sérüléseitől függetlenül - embernek nézni. 
Előbb-utóbb bizonyos,  hogy eretneknek, szektásnak fognak majd mondani 
benneteket a speciális hit képviselői. 
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Speciális HIT: csak bizonyos hitvallás keretében megfogalmazott téte-
lek elfogadása után fogadnak el egyenértékű embernek azok, akik ezt a HI-
TET, ezt az általuk megfogalmazott hitvallást vallják. A többi ember kizára-
tik ebből.  

Én, Jézus, eljöttem, hogy elmondjam és megéljem előttetek az univer-
zális HITET! Nem vallásalapítónak jöttem! Csak ti csináltatok Belőlem val-
lásalapítót (ma már sok vallás alapítót)! Furcsa módon, vagy nem is olyan 
furcsa módon, e sok vallás - Rám hivatkozva - mindegyik különbnek tartja 
magát a többinél! 

Én, Jézus, azért jöttem, hogy elmondjam, előttetek megéljem, és szá-
motokra Általam, Velem és Bennem lehetővé tegyem azt, hogy - ti is  Iste-
nért! - minden embert szerető emberekké tudjatok válni, és senki ne gondolja 
magát különbnek a többinél. De kevesebbnek sem!

A másik: ha valaki az „eretnek” szó alatt azt érti, hogy azok az eretne-
kek, akik egy Tőlem származó igazságot annyira hangsúlyoznak, hogy ennek 
következtében más, Tőlem származó igazság nemcsak árnyékba, de tagadás-
ba is kerül. Ha valaki ilyennek gondol benneteket, akkor meg kell kérdezne-
tek az illetőt, hogy melyik Tőlem származó igazságot tagadjátok az általatok 
képviselt Tőlem származó igazság által. 

Bizton állíthatom, hogy nem fognak tudni olyan Tőlem származó igaz-
ságra találni, amelyet tagadnátok, ha az általános HIT alapján álltok!

Így hát csak addig lesztek szektássággal vádolhatók, amíg számszerinti 
kisebbségben lesztek a többiekkel szemben. Az pedig mindenkor és minden-
ki előtt tudott dolog, hogy az igazságnak soha nem kritériuma, az igazságot 
soha nem az döntötte el, hogy hányan képviselik!

Ne félj, te kisded nyáj! Tetszett az Atyának, hogy nektek adja az orszá-
got! (Lukács 12;32)!

Megáldalak benneteket az ÁLTALÁNOS HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************

3822.
Kérdező: HANG-TÁBOR

Uram! A Te szavaiddal szeretnénk megnyitni ebben az évben 
          a HANG-TÁBORT.
HANG: "Drága Gyermekeim!

Betelt az idő. Elérkezett hozzátok az Isten Országa! Alakítsátok át gon-
dolkodásotokat, és higgyetek az Örömhírnek!
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Immár vagy kétezer évvel ezelőtt is e szavakkal nyílt meg az ÉG szá-
motokra, hogyha körülöttetek nem is, de bennetek megteremtődjék az Isten 
Országa. E szavakkal nyitom meg ma is számotokra e TÁBORT! A lényeg 
soha nem az, ami rajtatok kívül van, hanem az, amit magatokban hordoztok.

Ti azért jelentetek meg a Földön, hogy megtérjetek. Az a megtért em-
ber, aki vállalja a gondolkodása, életszemlélete megváltoztatásának a munká-
ját. Azok, akik e táboron rész kívánnak venni, és ti akik e tábort szerveztétek, 
erre a feladatra vállalkoztatok. Bár azok, akik e táborra jelentkeztek, tanulni 
akarnak és nem tanítani, de nektek, akik e tábort szerveztétek, tudnotok kell, 
hogy titeket is tanítani foglak a többiek által! Az egészséges nyitottságnak, 
tehát a tanulékonyságnak gyermeki magatartását várom el tőletek.

Nincsenek véletlenek! Ennek az évezrednek utolsó évében e tábor al-
kalmával olyan döntések fognak születni lelketekben, amelyek az elkövetke-
zendő időszakra a Szentlélek hatékony működését,  tehát azt  az  Isten adta 
szabadságot hozzák létre bennetek, amely szabadság együtt jár azzal a tiszta 
látással, amely az „általános, tehát az univerzális hitet” állítja életetek fóku-
szába. „Szeresd felebarátodat,  mint önmagadat!” E főparancsot pontosítot-
tam akkor,  amikor  arra  szólítottalak  fel  benneteket,  hogy úgy szeressétek 
egymást, amint Én, Jézus, szerettelek titeket! Erről fog szólni e tábor monda-
nivalója. Erre adom áldásomat a Szentlélek vezetése által.

Folyamatról van szó! Van közöttetek olyan, akiben már  egy évvel ez-
előtt kezdődött e folyamat, és  van olyan, akiben most fog elkezdődni. De itt 
nem versenyfutásról van szó. Nincs előnyben az, aki már tavaly elindult, és 
nincs hátrányban az, aki még csak az idén indul el. Úgy vagytok ezzel, mint 
azok a szőlőmunkások, akik különböző időben állhattak munkába, s ugyan-
annyi bért kaptak. Az igazság rendjében ez lehet bosszantó, de Isten országa 
az IRGALOM rendjébe emel benneteket, s így megértitek, hogy az Isten sze-
retete mindenki számára a teljesen Önmagát adó, kimeríthetetlenül boldogító 
szeretet. Ebben az országban szinte nagyobb öröm a másik lelki gazdagságá-
nak megtapasztalása, mint a sajátod! De igazságtalanság sincs, mert bizonyos 
értelemben nincs a majd a jövőben elérendő CÉL. Nincs, mert maga a CÉL 
indul el mindannyitokban. Tehát az Általam, Velem és Bennem kibontakozó 
örömteli  élet.  Tehát mégis folyamatról  van szó,  mert  Isten világában csak 
kezdet van, de vég nincs soha! A szellemi teremtmények egyre kibontako-
zóbb szeretetnek, békének, boldogságnak hordozói, ha vállalják azt az álla-
potszerű gondolkodás-átalakítást, amelynek e tábor, mint szerető Szívemnek 
állomása, teremti meg a megfelelő feltankolást, beirányulást és nekilendülést.
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                       Megáldalak benneteket 
   SZERETŐ SZÍVEM KIMERÍTHETETLEN SZERETETÉVEL!

********************************************************
3823.
Kérdező: ÉN IS OKA VAGYOK FIAM HALÁLÁNAK?

1. Sokat gondoltam fiam halálára, s ez bekövetkezett.
2. Megakadályozhattam volna fiam halálát?
3. Van előre elrendelés?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Fiad halála nem azért következett be, mert sokszor gondoltál erre, 

hanem azért, mert ő elérkezett földi életének végére. Te, érzékeny idegrend-
szereddel,  fiaddal  történő  benső  megkötözöttségeddel  ráéreztél  arra,  hogy 
fiad az átlagnál előbb fog meghalni. A te részed ebben csupán annyi, hogy 
nagyon szenveded eltávozását. 

E szenvedést csak azzal tudod enyhíteni, ha egyrészt törekszel a napi 
teendőidre koncentrálni, másrészt tudomásul veszed, hogy a földi életnek a 
halál természetes velejárója, harmadrészt pedig törekszel hinni abban a vég-
telen SZERETETBEN  ,    aki az örök boldogságban készített helyet mindany-
nyitoknak, vagyis, hiszel Bennem, a te Jézusodban! „Ne legyen nyugtalan a 
szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Atyám házában sok 
hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, 
hogy helyet készítsek nektek (János 14;1-2)”

2. Fiad halálát semmiképpen sem akadályozhattad volna meg! Nem is 
lett volna jó, sem a te számodra, sem az ő számára! 

Isten az általatok rossznak ítélt  eseményeket csak azért  engedi  meg, 
mert tudja, hogy ezek az Övéi számára mind jót eredményeznek! Ez akkor is 
így van, ha ezt nem hiszitek el! Még a legkegyetlenebb halálom előtt is, ame-
lyet ma is a legnagyobb gonosztettnek nevezik az emberek, ki tudtam mon-
dani: „Ne ürítsem ki a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?”

Nem elég tehát az, hogy fiad halálának eseményében rádöbbensz hited 
gyengeségére! Fontos és szükséges részedről, hogy ennek hatására növeld hi-
tedet, amelyet csak értelmi megfontolások által lehet megtenni! Bizony, rá 
kell jönnöd, hogy fiad halála nélkül nem ébredtél volna rá hited gyengeségé-
re, megkötözöttséged szenvedést okozó voltára, és ezt az örök boldogságod 
sínylette volna meg!
 3.  Bizonyos  értelemben természetesen  van eleve elrendelés.  Csupán 
boldogságotok tekintetében nincs. Boldogsága, boldogtalansága fölött min-
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denki maga dönt! Te is lehetsz boldog, ha vállalod a gondolkodásod, szemlé-
leted megváltoztatását, az Én, a te Jézusod szándéka szerint, és lehetsz bol-
dogtalan, ha nem vállalod ezt. Harmadik lehetőség nincs!

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

3824.
Kérdező: MIT ÜZENT ÉDESAPÁM?

Szeretném megkapni édesapám üzenetét!
HANG: "Drága Gyermekem!

Az álmokkal kapcsolatban két különböző dolgot kell fontolóra venne-
tek. Az egyik maga az álom ténye. Ez tudatosítja bennetek azt, hogy eddig 
életetek ébrenléti eseményei nem múltak el nyomtalanul. Emlékeitek, vágya-
itok,  idegrendszeretek raktárai  az álomban kinyílnak,  és különböző képek, 
szimbólumok  segítségével oldják benső feszültségeiteket, erősítik teherbíró 
képességeteket, illetve a fárasztó álmok által óvatosságra intenek benneteket. 
Az ilyen álom az állatvilágban is fellelhető.

2. A másik, amely az álommal kapcsolatban megfontolandó, az, amely 
nem emlékek,  vágyak hordozói (bár ezeket is igénybe veheti), hanem bizo-
nyos üzeneteket hordoznak, amelyek hozzáértők segítségével az álomnyelvet 
ismerők előtt értelemszerűen kibonthatók.

Bár médiumomat nem kentem fel az álomfejtést karizmájával, de eb-
ben is segítek neki, ha valaki legalább általánosságban leírja a gyakran ismét-
lődő vagy a nagy hatást kiváltó álmait.

E második ponthoz tartozó álmok valóban arra valók, hogy az alvás ál-
lapotát fel/kihasználó szellemi lények (jó angyalok, ártó erők) befolyásolják 
ébrenléti állapototokat. Tudnotok kell, hogy ez számotokra előnyt jelenthet, 
de hátrányt soha!  „Nem fog ártani nektek semmi (Lukács 10;19)!” Ezt azért 
fontos tudnotok, hogy ne nyugtalankodjatok fölöslegesen, ha egy álmot nem 
tudtok megfejteni.

Elhunyt hozzátartozóitok csak akkor jelenhetnek meg álmotokban ér-
demlegesen, ha erre engedélyt kapnak, s ilyenkor nem hagyhatnak kétséget 
afelől, hogy mire kaptak engedélyt.

Megáldalak a VÁRAKOZNI TUDÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3825.
Kérdező: NAGYON NYUGTALAN VAGYOK

1. Miért van lelkiismeret-furdalásom, nyugtalanságom?
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2. Nem találom helyemet.
3. Minél tisztábban akarok látni, annál több a problémám.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A lelkiismeret-furdalás akkor jogos, amikor valaki tudja, hogy Isten 

akarata ellen cselekedett. Ha nem tudja, és mégis bántja valami, akkor ez egy 
olyan kísértés, amelyet azért enged meg az Isten, mert ez egy bizonyos adós-
ságtörlesztés részedről. Ha ezt tudomásul veszed, akkor úgy, ahogy jött, el is 
fog múlni. 

2. E téren három dologra hívom fel a figyelmedet. 
Az egyik: A Földön soha senki nem találhatja meg végleges helyét. 
A másik: A járt utat a járatlanért el ne hagyd mindaddig, amíg nemcsak 

szíveddel, de értelmeddel is be nem látod, hogy váltanod kell.  
A harmadik: A várakozni tudás mellett, a saját józan eszed használata 

mellett kérd ki azok tanácsát, akiket okosnak tartasz erre. Tehát ne az legyen 
a szempont,  hogy valaki mennyire szeret téged, hanem az, hogy mennyire 
szakavatott abban, amiben tanácsát kéred.

3. A fejlődés feltétele az, hogy bizonyos megelégedettség csak ideig-ó-
ráig tart. Az természetes, hogy minél jobb valakinek a szeme, annál jobban 
látja nemcsak a jót, de a helytelent is. Ilyenkor nem a szemet kell hibáztatni, 
hanem tudomásul kell vennetek, hogy a szeretetben való növekedés szellemi 
munkát igényel, és a földi élet azért mulandó, hogy mindent az örökkévaló-
ság szemüvegén keresztül tudjatok helyesen felmérni. „Mi ez az örökkévaló-
sághoz képest?” E kérdés az a patikamérleg, amely képes mindennek meg-
mutatni a megfelelő súlyát, értékét!

                                Megáldalak a 
VÁRAKOZÁSBAN IS VÁGYAKOZÓ LELKEMMEL!"

********************************************************
3826.
Kérdező: GYÖTÖRNEK A SZELLEMEK

Kinyíltam a szellemvilág felé, és most e szellemek gyötörnek.
HANG: "Drága Gyermekem!

Való igaz, hogy a különböző tanfolyamok, beavatások, amelyek ma kö-
reitekben annyira felkapottak lettek, nem azt eredményezik, amit vártatok.

Szinte csak idő kérdése, és egyre jobban kiéleződik a két tábor közötti 
különbség. Az egyik tábor egyre jobban  megtapasztalja azt, hogy „dolgoz-
nak” rajta. A másik tábor egyre jobban rádöbben arra, hogy az ő ügye nem 
az, mit tesznek vele bizonyos szellemi lények, még csak az sem a legfonto-
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sabb, hogy ő mit tesz magával, hanem az, hogy mit tesz másokért! Akár szel-
lemekkel,  akár  önmagával  foglalja  el  valaki  önmagát,  a  következmény 
ugyanaz: sem ideje, sem ereje nem marad arra, hogy önmagáról elfeledkezve 
tegye azt, amit itt és most tennie kell.

Amint nem máról holnapra jutottál el oda, ahol most tartasz, úgy azt is 
csak „darabokban” tudod megvalósítani, hogy értelmeddel, akaratoddal, ér-
zelmeiddel, visszatalálj embertársaidhoz, tehát Hozzám! 

Te valóban újjászülettél! De ez benned MAG-ként van jelen. Ennek ki-
bontakoztatása azoknak az angyaloknak a feladata, akik - bár nélküled sem-
mit, de veled, általad, tehát benned mindenre képesek - , ami szükséges ah-
hoz, hogy az Én, a te Jézusod békéje legyen szívedben!

A HIT-nek legalább parányi szikráját  fel  kell  ébresztened magadban 
ahhoz, hogy ez megvalósuljon . E szikra felébresztése pedig abból áll, hogy 
elhiszed: nem lehetnek kevésbé hatékonyak az Isten erejével benned működő 
angyalok, mint azok a szellemek, akik ennek híjával vannak! Ha mégis úgy 
„érzed”, hogy ez utóbbiak az erősebbek, akkor értelmeddel erőt kell venned 
magadon ahhoz, hogy ne az érzéseid, vagyis, hogy mit érzel mögötted, feje-
den, lábadon, stb. foglalják le gondolatodat, hanem az, hogy itt és most érté-
keld a jó angyalokat körülötted és magadban azáltal, hogy teszed azt,  amit 
tenni jónak látsz! Ha ezt elfogadod, akkor elindulsz azon az ÚTON, amely a 
benső békédet, vagyis az Én, a te Jézusod jelenlétét feltárja előtted.

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

3827.
Kérdező: LEHETÜNK AUTOMATÁK?

1. Félrevezethet az őrangyalom? Mi a neve?
2. Megértő társra vágyom. Hogyan találhatom meg őt?
3. Lehetünk automatikus eszközök Isten kezében?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Őrangyalod soha félre nem vezethet!  Őrangyalodnak forrása min-

denkor Én vagyok! Csupán arról lehet szó, hogy lelked beállítottságát át kell 
állítanod, ha nem azt éled meg építésnek, buzdításnak és vigasztalásnak, amit 
a Szentlélek lát számodra ilyennek.

A gondolkodás-átalakítás ki nem kerülhető annak, aki az Én, a te Jézu-
sod békéjét akarja megélni szívében. 

Őrangyalodat hívd VIGILANSZ-nak. Ő éberen őrködik feletted min-
denkor. 
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 2.  Mivel  Isten mindenkit  Önmagára teremtette,  ezért  a párválasztást 
teljes mértékben rátok bízta. Igen, mert e téren semmiféle felelősséget Isten 
át nem vehet tőletek. Ha megtenné, kettős tévedésben erősítene meg bennete-
ket. Az egyik az, hogy boldogságotok nem tőletek függ teljes mértékben, mi-
vel „kívülről” akadályozható,  illetve elősegíthető. A másik pedig az, hogy 
nem ti feleltek magatokért, hanem Isten felel értetek. Mindkettő méltatlan Is-
tenhez is és hozzátok is!

3. Ha Isten megtehetné, hogy automatikus módon kommunikálni tudja-
tok a szellemvilággal, akkor bizonyára meg is tenné. De éppen azért, mert 
több vagytok,  mint  automatika,  semmiképpen  sem szállít  le  benneteket  e 
szintre! Van hittől átjárt józan eszetek, és van lelkiismeretetek, amelyet Hoz-
zám, Jézushoz, kell igazítania annak, aki élő kapcsolatba akar kerülni Velem. 
Akik úgy gondolják, hogy automatikus módon a dolog könnyebbik végét is 
meg lehet fogni (talán mert izgalmasabb, misztikusabb, érdekesebb), s nincs 
szükség vállalni azt a komoly szellemi munkát, amely mindenképpen szüksé-
ges ahhoz, hogy tanítványaim legyetek, azok kiteszik magukat ártó erők já-
tékszerének!

Az igazi megtérést sokféle módon ki lehet kerülni, de csak egyféle mó-
don  lehet  megvalósítani:  vállalni  az  Általam  felkínált  gondol-
kodás-átalakítást (Márk 1;15)!

Ha egy összejövetelnek az a célja, hogy ott Engem, Jézust, egyre job-
ban megismerjetek,  megszeressetek, másokkal is megismertessetek és meg-
szerettessetek,  akkor  tartalmas  lesz  összejöveteletek.  Egy ilyen  közösség 
soha nem fog szétesni! Nem, mert ott, ahol nevemben, tehát az előbb említett 
szándékkal és céllal jöttök össze, Én, Jézus, jelen vagyok Szentlelkemmel. A 
Szentlélek pedig a kapcsolatok Lelke!

Megáldalak a MEGÉRTÉS és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3828.
Kérdező: HÁZASSÁGKÖTÉSRŐL

Hányszor lehet házasságot kötni?
HANG: "Drága Gyermekem!

Leveled alapján értetlenül állsz e mondatom előtt: „Aki elbocsátottat 
vesz el, házasságot tör.” (Máté 5;32)

Tudjátok, hogy minden kijelentésemet, amelyet evangéliumaimban ol-
vashattok, a józan ész határán belül úgy kell venni, ahogy mondtam.
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Ha valaki  azt  mondja  egy házasságban élő  asszonynak:  „Tégy úgy, 
hogy férjed elbocsásson, s akkor én elveszlek feleségül.” Ilyen esetben a má-
sodik férj valóban házasságot tör, mert az elbocsátás kiprovokálását ő sugall-
ta a hűtlen asszonynak. Az ilyen férfi már előbbre is házasságtörő volt gon-
dolatban. Ha egy férfi azért bocsátja el hű feleségét, mert egy másik nővel 
akar élni, akkor a hű feleségével nem kötött érvényes házasságot, és ha ez 
jogi úton igazolható, akkor a katolikus egyház bírósági úton kimondja, hogy 
kezdettől fogva az ilyen házasság érvénytelen volt.

A gyakorlatban az a probléma, hogy minden katolikus pap előtt  kötött 
házasságot jóhiszeműen bírálnak el, holott ez már indulásában gyakorlatilag 
képtelenség.  Nemigen találtok  olyan papot,  aki  szívesen  gyóntat  házasság 
előtt  jegyeseket, mivel legtöbb esetben mindkét fél  őszintesége ugyancsak 
megkérdőjelezhető. Ha csak erre gondoltok, máris problematikus a jóhisze-
műség. 

Szavaimat lehetne még különböző módon variálni a fent említett szent-
írási résszel kapcsolatban. 

Azt  tudjátok,  hogy ti  mindannyian  Istené  vagytok.  Isten  mindenkit 
részben Önmagára teremtett, részben pedig arra, hogy segítsétek embertársai-
tokat egyre közelebb Istenhez.

Isten előtt csak az a házasság „érvényes”, amely e célt szolgálja. Mivel 
e téren kettőn áll a vásár, ezért lélektanilag sokkal nagyobb annak lehetősége, 
hogy az  elválással  végződött  házasság nem is  volt  Isten  előtt  érvényesen 
megkötött házasság.

E kijelentésem pedig, hogy amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne 
válassza, nem a házasfeleknek címzett kijelentés csupán, hanem azoknak a 
szülőknek, rokonoknak, királyoknak, nagyhatalmú vezéreknek, akik egyéni 
érdekből szét akarják választani azokat a házasokat, akik valóban Isten előtt 
kötöttek életre szólóan házasságot.

Az ember élete nem játékszer! Vegyétek nagyon komolyan odaadottsá-
gotokat Istennek a házasságkötésetek alkalmával!

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

3829.
Kérdező:  AKIT SZERETEK, FELELŐTLEN

1. Egy bohém, csapodár embert szeretek. Mit tegyek?
2. Miért nem tudok férjhez menni?
3. A REIKIT  szabad használni?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. A boldogság és a bódultság teljesen más kategória! Ha bódult akarsz 

lenni, akkor azt teszed, amit akarsz. Ha boldog akarsz lenni, akkor azt kell 
tenned, amit az Isten akar. 

Isten számodra sem akarhat mást, mint azt, hogy Vele élő kapcsolatban 
légy, kerüld azok társaságát, akik nincsenek Istennel élő kapcsolatban, és ke-
resd azok társaságát, akik Istennel élnek.

Az az ember, akiről te azt mondod, hogy arany szíve van, jelenleg egy 
embertelen ember, aki állapotszerű menekülésben van Isten elől. Ha nem ré-
szeges, akkor még azt is lehet mondani róla, hogy a Szentlélek elleni károm-
lásban él (Márk 3;29), s ez nem bocsátható meg sem ezen, sem a másvilágon. 
Szentlélek elleni káromlásban az él, aki mindig kimagyarázza, megmagya-
rázza magának azt, hogy neki nem bűn az, amit mások annak tartanak. Az 
pedig egyenesen katasztrófa, ha valaki egy ilyen emberrel akarja összekötni 
az életét.!

2. A boldogság, tehát az, amire teremtve vagytok, nem attól függ, hogy 
valaki házasságot köt vagy sem. Ha valaki szeretne házasságot kötni, de nem 
jön számára össze, akkor is segít e kérdés: „mi ez az örökkévalósághoz ké-
pest?'” A földi élet mindenki számára arra való, hogy Istenben gazdagodjék. 
Ha ezt teszi valaki, akkor a többi már az Isten ügye (Máté 6;33)!

3. Mindent szabad használni, ami az Általam, a te Jézusod által megkí-
vánt szeretetet akarja előmozdítani. Így természetesen a REIKIT is. 

Az Általam felkínált, sőt megkövetelt szeretet mindent bearanyoz (Já-
nos 13;34)!

Mivel te is az örökkévalóság gyermeke vagy, ezért megáldalak, hogy 
tudd AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG SZEMÜVEGÉN át szemlélni a mulandó vi-
lágot!"

********************************************************
3830.
Kérdező: SZERETNÉK ÚJ ÉLETET KEZDENI!

1. Férjem féltékeny a képességeimre.
2. Hazajöttem külföldről új egzisztenciát teremteni.
3. Fiam és férjem helyteleníti döntésemet.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Emberi kapcsolataitok terén olyan elfogultságot hordoztok magatok-

ban, amely nehezen tudja elviselni az Általam, a te Jézusod által hirdetett és 
megélt egyenlőséget ember és ember között. Ha házasság előtt a felek nem 
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tisztázzák ki maguk között  e problémát,  akkor a parancsolgatás,  engedel-
meskedtetés - csak idő kérdése, és - pokollá tudja tenni életeteket.

Ha valóban „örök” hűséget ígértetek egymásnak, akkor a menekülés e 
kapcsolatból nem jó megoldás.

Magad elől nem menekülhetsz sehová. A kereszt mindenki számára a 
természetének és a körülményeinek ütközéséből adódik. Természetedet min-
denhová magaddal  viszed.  Körülményeid  mindig lesznek.  E keresztről  le-
szállni nem lehet. A halált semmiféle természet és semmiféle körülmény el 
nem kerülheti. „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” E kérdésre adott vála-
szod dönti el, hogy jól vagy nem jól döntesz a földi életben.

2. Mivel nem előtte kérdeztél meg, hanem most, utólag, döntésedről 
így erkölcsi ítéletet nem mondhatok. Csak azt mondhatom, hogy döntésedért 
a felelősséget senkire át nem háríthatod. Olyan döntést, amelyet te hoztál, és 
meg is valósítottad, soha nem szabad külső hatásra cselekedni. Külső dönté-
sed csak akkor lehet számodra megnyugtató, ha azzal belsőleg is képes vagy 
azonosulni. De ennek a döntés előtt kell megtörténnie. Különben csak „bizo-
nyítvány magyarázattá” válik e próbálkozás.

3. Attól sem jobb, sem rosszabb nem leszel, hogy mit mondanak rólad 
mások. Mások véleményét is  csak egy döntés előtt  érdemes megszívlelni. 
Utána már csak a jövőd érdekében lehet ez érdekes. Esetleg tehát egy követ-
kező döntés előkészítésére.

Szíved  békéjénél  fontosabb számodra  nem lehet  a  világon!  Ez  nem 
függhet rajtad kívüli eseményektől, személyektől. Ez egyedül és kizárólag a 
Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolatodtól függ!

              Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
*******************************************************

3831.
Kérdező: MILYEN VAGY, URAM?

1. Kívül, belül, testileg, lelkileg csupa csődtömeg vagyok.
2. Mit tegyek? Haragszol valamiért?
3. Te általában boldog vagy, vagy szomorú?

HANG: "Drága Gyermekem!
Ellentétes sorrendben válaszolok kérdéseidre.
3. Én, Jézus, általában szomorú, de mindig boldog vagyok. Szomorú 

vagyok azért,  mert ti  nem vagytok boldogok. Szomorú vagyok azért,  mert 
nem akarjátok elhinni, hogy a földi élet nyomorúsága nem mérhető ahhoz a 
kimondhatatlan boldogsághoz, amely reátok vár, ha már a Földön szívetek 
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békéjét, tehát a Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolatotokat - rendszere-
sen megköszönve Istennek - a legfontosabbnak tartjátok! Szomorú vagyok 
tehát, mert nem örültök Nekem!

E szomorúságom azonban nem árnyékolja be boldogságomat,  vagyis 
azt a bizonyosságomat, hogy tudom, előbb-utóbb vissza fogtok szeretni En-
gem. Mindkettőnk számára minél előbb, annál jobb! 

2. A harag egy olyan emberi érzés, amely a Földön nem akadályozhatja 
azt, hogy aki jót akar tenni, az tegye is a jót! A mennyek országában nincs 
harag! Legfeljebb sajnálat van azok iránt, akik a Földön haragot okozhatnak 
annak, aki szereti őket.  

1. Tudom, nem könnyű megértetnem veled azt, hogy nem az az érde-
kes, hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy! Abban a rövid kis 
villanásban, amelyet a Földön el kell töltenetek, csupán az irányulásnak van 
helye és ideje. A kibontakozás, a véglegesülés helye nem a Föld!

                  Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
          KAPCSOLATUNK ÖRÖMÉVEL és a REMÉNY LELKÉVEL!"

*******************************************************
3832.
Kérdező: NEM ÉRTEM MAGAMAT

1. Miért nem szeretnek engem testvéreim jobban?
2. Miért nem találok társat magamnak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kérdéseidre a választ  sorsdöntőnek tartom. Igen, mert  mindaddig, 

amíg mások szeretetétől várod szíved békéjét, állandóan csalódásoknak te-
szed ki magadat.

Engem, Jézust,  sokan nem szerettek, és ma sem szeretnek sokan. Én 
mégis boldog vagyok, mert mindenkit szeretek! Tehát ne arra tedd a hang-
súlyt, hogy szeretnek-e és hogyan szeretnek téged, hanem arra, hogy benned 
éljen egyre tisztább lánggal az a szeretet, ami nem más, mint azt a jót akarni 
másoknak, amely jót Isten akar. Döntően mindenkit az a szeretet boldogít, 
amit magában hordoz, ha hisz abban, hogy az Isten gondviselője övéinek!

2. Kétségtelen, hogy aki társra vágyik, annak nyitottnak kell lennie e 
téren. De nem szabad figyelmen kívül hagynod azt, hogy ember embert nem 
képes boldogítani. 

Minden embernek elsődleges küldetése az, hogy embertársát közelebb 
vigye Istenhez. Ha számodra ez világossá válik, akkor tudni fogod, hogy egé-
szen biztosan találkozni fogsz olyannal, aki e küldetésének eleget akar tenni. 
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De te csak arra a kapcsolatra mondj IGENT, amely kapcsoltban a másik fél is 
Engem, Jézust, akar elsősorban egyre jobban megismerni, szeretni.

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

3833.
Kérdező:  MIT ÜZEN NEKEM JÉZUS?

Van-e valami üzenet számomra Jézustól?
HANG: "Drága Gyermekem, kedves Barátom!

Mivel nemcsak élek, de érted élek benned, ezért fontosnak tartom azt, 
hogy ezt  jobban tudatosítsd magadban. Tehát az jelent számomra örömet, 
amikor te, aki látszatra betegnek tűnsz, míg a valóságban ritka lelki egész-
ségnek  örvendsz, mások lelki sebeit gyógyítgatod.
Benned élek tehát másokért mondott imáidban, másokat vigasztaló, bátorító, 
erősítő szavaidban.

Örülök tehát neked, és abban a világban, amit ti a Földön másvilágnak 
neveztek, nagy készülődés folyik a veled való színről színre történő találko-
zásra.

Nem mondhatom azt, hogy valami rendkívüli feladat elvégzését kérem 
tőled, mert te magad, a te egész életeddel vagy az a „rendkívüli feladat”, aki, 
amely által csökken a Földön a rossz, és növekszik a jó, csökken a sötétség, 
és növekszik a fény!

Tömören így fogalmazhatom meg kettőnk kapcsolatát: Örömöm lénye-
ges része vagy!

              Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************

3834.
Kérdező: MIÉRT LETT FÉRJEM ÖNGYILKOS?

1. Férjem öngyilkos lett. Hogyan tehette ezt?
2. Helyt tudok majd állni gyermekeimmel kapcsolatban?
3. Lesz-e valaki, aki feledtetni tudja múltamat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Abban biztos lehetsz, hogy nem te vagy oka férjed halálának! Nem 

te felelsz azért, amit ő tett önmagával. A benne lévő nyomorúsággal, amely-
nél sokkal nagyobb nyomorúsággal is szembe tudnak nézni emberek, ő azért 
nem  tudott,  mert  rendre  elmulasztotta  használni  azokat  az  erőforrásokat, 
amelyeket  angyalaim felkínáltak neki.  Azok, akiknek nem volt  soha szív-
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ügyük az ő gyakori mulasztása, persze hogy téged okolnak, hogy saját mu-
lasztásaikról - legalább önmaguk előtt - eltereljék a figyelmüket. 

Abban biztos lehetsz, hogy erődön fölüli kereszteket nem engedek rak-
ni válladra. Hited erejének növelése mindig rendelkezésedre áll. Nemcsak e 
kérdés által: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”, de azáltal is,  ha tudatosí-
tod magadban azt az igazságot, hogy az Én, a te Jézusod  ereje mindenkor a 
te erőd is! Nagyobb, erősebb az, aki benned van, mint az, ami kívüled van 
(1Jn 4;4)!

2. Mindenképpen helyt tudsz állni gyermekeiddel kapcsolatban is. De 
nagyon fontos, hogy nagyobb legyen bizalmad Irántam, mint elvárásaid gyer-
mekeiddel kapcsolatban! A te gyermekeid sorsa - az ő boldogságukat illetően 
- semmiféle kapcsolatban nincs a te sorsoddal! Az ő boldogságuk, az ő sor-
suk is, csakúgy mint a tiéd, a lényeget tekintve attól függ, hogy mennyire te-
szitek  élővé kapcsolatotokat  Velem,  Jézussal!  Ez  pedig sem Istenen,  sem 
más emberen nem múlhat, csupán és egyedül mindenkinek csak önnönma-
gán! 

3. Ne bízz emberekben jobban, mint ők bíznak Bennem! Ők pedig any-
nyira bíznak Istenben, amennyire eddigi életüket a gondviselő Istenre építet-
ték, és ezt gyakorlatilag igazolni is tudják! 

Ha valóban és őszintén Istenben bízol, akkor Isten igazolni fogja, hogy 
Ő GONDVISELŐ Isten! Mindenkor rendelkezésre fognak állni érdekedben 
azok az „eszközök” (emberek, események), amelyek segítségével szíved bé-
kéjét képes leszel biztosítani, bármi történjék is!

Ha Isten nem volna GONDVISELŐ az övéi számára, akkor nem is vol-
na Isten!

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

3835.
Kérdező: ÁRTATLAN VAGYOK!

Párom betegsége miatt engem vádolnak.
HANG: "Kedves Barátom!

Problémáddal kapcsolatban három gondolatot tartok fontosnak közölni 
veled.

1. Az, hogy mások mint mondanak rólad, azért tud hatni rád, mert te is, 
mint a többi ember, szeretnéd, ha jó véleménnyel lennének rólad. Ezt még 
Én, Jézus, sem tudtam mindenkivel szemben elérni. Még azzal is vádoltak, 
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hogy az ördöggel cimborálok ( Máté 12;24 és János 10;20). Föléje kell tehát 
emelkedned az ilyen hiúsági komplexusnak.

2.  Tudnod  kell,  hogy  feleséged  betegségéhez  neked  semmi  közöd 
nincs! Ezt a keresztjét nem te okoztad, de segítened kell neki, hogy hordozni 
tudja. Hogyan? A módot meg kell beszélnetek közösen.

3. Szinte soha nem jó az, ha valaki 18 évi házassága után az anyósával 
él egy házban. De ha már ez megtörtént, akkor sem jó a gyermekeket ott-
hagyni.  A gyermekek a szülőkhöz tartoznak és nem a nagy-szülőkhöz.

Ha hiszel abban, hogy Isten Lelke benned él, akkor jelen szituációd, 
amelyben élsz, nem képes tragikusan legyengíteni téged, hanem inkább fel-
erősödsz arra, hogy ura légy helyzetednek. Igen, mert erősebb az, aki benned 
van, mint az, ami kívüled van (1János  4;4)!

             Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3836.
Kérdező: PÁRKAPCSOLATI PROBLÉMÁIM VANNAK

1. Sorsszerű-e férjem korai távozása?
2. Lehet bűnösen szeretni? Párkapcsolati problémám van.
3. Fiam betegsége karmikus-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  A  halál  mindig  sorsszerű  a  boldogság  szempontjából!  Sorsszerű 

olyankor is, ha valaki úgy gondolja, hogy ki tudja tolni földi életének határát, 
és sorsszerű akkor is, ha valaki úgy gondolja, hogy meg tudja rövidíteni földi 
életének idejét. Sorsszerű olyankor is, ha az előbbieket mások magatartása, 
tevékenysége, döntése idézi elő. Ha erre azt mondod, hogy akkor felesleges 
vigyázni magatokra, akkor nem értettél meg. Sorsszerű az is, hogy mindenki 
mindennel és mindenkivel  kapcsolatban felel  önmagáért! A halálnak tehát 
mindig van logikus magyarázata. A halál mindig következmény, ezért min-
dig sorsszerű!

2. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Az a jót, amelyre boldogan 
gondolhatsz vissza halálod óráján. Ha ezt a jót akarod magadnak és másnak, 
akkor jól szereted önmagadat és jól szeretsz másokat is. Egy nagy, szent filo-
zófusotoknak a Szentlélek sugallta e mondatot: „Aki rosszul szeret, gyűlöl. 
Aki jól gyűlöl, szeret!” Érdemes ezen elgondolkodnod.

Bár lehet nagyon fontos a párkapcsolat, de nem tartozik a lényeghez. A 
lényeghez az tartozik, hogy hittől átjárt józan eszedre hallgatva élő kapcso-
latban légy mindenkor Istennel. Ez a lényeg!

3922.



3. Áttételesen minden betegségre rá lehet mondani azt, hogy karmikus. 
De még az a betegség is, amellyel kapcsolatban nincs remény a gyógyulásra, 
csökkenthető, sőt meg is szüntethető, ha a beteg, akár szeretetből vállalt ál-
dozatként, akár abban a tudatban, hogy adósságot törleszt, szívében megnyu-
godva vállalja, hogy együtt él vele.

Bármiféle probléma kerül eléd, mindig segít, ha megpróbálsz válaszol-
ni e kérdésre: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” 

            Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

3837.
Kérdező: MIÉRT JÖTTEM A FÖLDRE?

1. Megszentelni vagy megszentelődni jöttem a Földre?
2. Miért éri annyi kudarc az életemet?
3. Családom miért nincs megelégedve velem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Elenyészően kevés azoknak a száma, akik csak másokat megszentel-

ni jönnek le a Földre. Szinte mindannyian megszentelődni is és megszentelni 
is jöttetek. Éppen azáltal szenteltek meg másokat, hogy igyekeztek megszen-
telődni!

A reggeli  és  az  esti  imádságok  arra  valók,  hogy felismerd:  hogyan 
szentelődj meg.  Ha reggel kéred áldásomat elhatározásaidra, ha kéred őran-
gyalod oltalmazó szeretetét, ha este visszatekintesz a reggeli imádban tett el-
határozásodra, akkor feltétlenül elindultál az önismeretnek, a megszentelő-
désnek azon az útján, amely egyben másokat is megszentel.

2. Előző életeid tele voltak sikerélményekkel, s te ezeket elsősorban 
önmagad számlájára írtad. Úgy gondoltad, hogy JÁR neked az, hogy sikeres 
légy! Most egy olyan tükörbe vagy kénytelen nézni nap mint nap, amely tü-
kör torzítása most komoly lelki fájdalmat jelent számodra. Ez bizony adós-
ságtörlesztés a javából!

Ha életszerűvé válik benned e mondás: „A jóban az a rossz, a rosszban 
az a jó, hogy minden mulandó!”, ha magad is törekszel arra, hogy higgy Isten 
jóságában, gondviselő szeretetében, és mindenben lásd meg a jót is, akkor 
nemcsak elviselhetőnek, de egyenesen gazdagítónak fogod találni  azokat a 
fonákságokat, amelyek életedben rád köszönnek! Minden rossz egy elrontott 
jó! Teljesen, tehát úgy, hogy valamiben semmi jó ne legyen, semmit nem le-
het elrontani! Nem, mert a rossz: hiány! Ha valamiben minden rossz, akkor 
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az nem is létezhet, mert az abszolút rossz csak a teljes hiánya lehetne valami-
nek

3. Nagyon természetes, hogy általánosításokkal nem tudsz mit kezdeni. 
De ha egyértelműen és világosan megmondja családod, hogy mit lát benned 
helytelennek, és világosan megfogalmazza, hogy mit vár el tőled, akkor tudni 
fogod, hogy mihez tartsd magad.

Mindenképpen az a fontos, hogy Isten legyen megelégedve veled! A 
többi egyáltalán nem érdekes!

                 Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
********************************************************

3838.
Kérdező: ISTEN ÉS JÉZUS BÉKÉJE AZ KETTŐ?

1. Jézus békéje az Isten békéje bennünk?
2. Hogyan Isten Jézus?

HANG: "Kedves Barátom!
2. Második kérdéseddel kezdem.
Isten önmagában: KÖZÖSSÉG! 

          Ti úgy mondjátok: SZENTHÁROMSÁG.
Az Én,  a  te  Jézusod  esetében arról  van  tehát  szó,  hogy e  SZENT-

HÁROMSÁGBÓL, tehát az Isten benső életéből, szintén, ahogy ti mondjá-
tok, a második isteni személy, aki egylényegű vagyok a másik kettővel, való-
ságos emberként megjelentem közöttetek. Ilyen értelemben Én, Jézus, való-
ban Isten vagyok! 

1.  Az előzőből  következik,  hogy az  Isten békéje  az,  amit  megadok 
azoknak, akik hisznek Bennem, és ennek következtében kitárják szívüket Fe-
lém! Amikor tehát az Én békémet adom, akkor Isten békéjét plántálom szíve-
tekbe (János 14;27)!

        Megáldalak az embert szerető ISTENI BÉKÉMMEL!
********************************************************

3839.
Kérdező: NEKEM IS DIKTÁL JÉZUS!
 A HANG és egyéb szövegeket Jézus nekem is diktálni fogja.
HANG: "Drága Gyermekem!

A HANG-médiumom csak örülni tud, amikor ilyen híreket kap tőletek. 
De nem volna hiteles médium, ha nem tenné kontroll alá a mások által, állí-
tólag Tőlem, Jézustól jött üzeneteket. Ennek hitelességét igazolja többek kö-
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zött az is, hogy ti is és bárki, tehát bármilyen úgynevezett „hivatalos fórum”, 
bármikor  kontrollálhatjátok  a  HANG-könyvekben  olvasható  médiumom 
gondolatait.

Ha tehát te azt hallod belülről, hogy Én, Jézus, mondok neked valamit, 
ezt csak akkor fogadd el hitelesnek, ha a HANG-médium által kotrolláltattad. 

Nem akarok fölösleges bizonytalanságot okozni neked, de tudnod kell, 
hogy a nagy megtévesztő, ha lehet, még a választottakat is megtéveszti (Máté 
24;24 és Márk 13;22)!

               Megáldalak az egészséges ALÁZAT LELKÉVEL!
********************************************************

3840.
Kérdező: SZERETNÉK ÚJJÁSZÜLETNI!

1. Mi az újjászületés?
2. Nincs isteni bizonyítékom arra, hogy Isten jó.
3. Átadtam magam Jézusnak, mégsem vagyok boldog.

HANG: "Drága Barátom!
1. Megértelek. Az Én, a te Jézusodnak türelme végtelen. A te, tehát az 

Én barátomnak a türelme véges. Ezt megértem. De Én megértem azt is, hogy 
amint nem lehet siettetni egy pillangó kilépését a gubójából, mert siettetés 
esetén megsérülne, és sem járni, sem repülni nem volna képes a mulandó éle-
tében, úgy nem siettethető senki a földi életében olyan megtapasztalás eléré-
sére, amely megtapasztalás elérését előző életeiben Számomra lehetetlenné 
tette. 

Kétségtelen, hogy mondhatjátok: „Könnyű Neki, mert ráér! Egy egész 
örökkévalóság rendelkezésére áll.” De nincs igazatok. Nincs, mert mérhetet-
lenül  szeretlek  benneteket,  és  Nekem,  Jézusnak,  jobban fáj,  mint  nektek, 
hogy nem siettethetem benső békéteknek számotokra  megtörténő átélését, 
nem siettethetem hitetek növekedést. A hit növekedése nem megtapasztalás 
által, hanem a gondolkodásotok átalakítása által történik. Az újjászületés a 
gondolkodás-átalakításnak a következménye!

2. Nyilván arra sincs bizonyítékod, hogy az ember jó. Mert amennyi-
ben erre bizonyítékod van, az az Istentől van. Isten szeret benneteket közvet-
ve embertársaitokon keresztül. Ha valaki ezt nem látja meg, ez attól még így 
van! 

3. Ha átadtad magadat Nekem, Jézusnak, akkor te mindent megtettél, 
amit megtehettél a magad jól felfogott érdekedben. Te ennél többet nem te-
hetsz. A többi HIT kérdése. Elhiszed-e vagy sem, hogy Isten nem rosszabb, 
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mint  te?  E  kérdésben  neked  kell  döntened!  E  döntés  számodra:  pokol-
mennyország kérdése!

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

3841.
Kérdező: TUDTOMMAL A SZENTLÉLEK MÁR NEM SZÓL

1. A Szentlélek nem szól közvetlenül ma az emberekhez.
2. Ön, a HANG-könyvek írója,  az Isten kegyeltje?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tévedésben vagy! Isten mindenkor közvetlenül is szól az emberek-

hez! Ez a lelkiismeret hangja. Csupán arról lehet szó, hogy a különböző „za-
varóállomások”  a  lelkiismeret  HANGJÁT  bennetek  nagyon  elködösítik. 
Ezért az az Isten, aki nem személyválogató, de szerepeket kiosztó, napjaitok-
ra előkészítette médiumomat arra, hogy a bennetek megszólaló Isten hangját 
„zavaróállomásoktól” függetlenül tudja tolmácsolni.

2. Emiatt ő semmiképpen sem „kegyeltem”! Ti vagytok a kegyeltjeim, 
és ezt rajta keresztül akarom érzékelteti veletek! Így biztosítom számotokra, 
hogy hibáitokon kívül ma, napjaitokban, tévutakra ne tévedjetek! Ő nem te-
het arról, hogy e szerepet éppen neki adtam! Ő ezt nem érdemelte ki! Ő ettől 
- sajnos, nem sajnos -  nem lehet szentebb, mint bárki más! Mindenkit jobbá, 
szentebbé a szeretetben történő tudatos növekedése teszi! Téged is csak ez 
tesz jobbá, szentebbé, és őt is!

            Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
********************************************************

3842.
Kérdező: ZILÁLT KAPCSOLATBAN ÉLEK

Van valakim, akivel a kapcsolatom zilált.
HANG: "Kedves  Barátom!

Emberi kapcsolataitoknak Ura Én, Jézus, nem vagyok. Isten azért te-
remtett benneteket értelmes lényeknek, hogy ne az érzéseitek után menjetek - 
ez az állatvilág területe - , hanem az értelmetek által jónak felfogott utat vál-
laljátok. Ha ilyenkor zsákutcába juttok, az a lényeget tekintve nem baj! Ezt 
mindenkor lehet korrigálni. A lényeg mindig a Velem, Jézussal, megélt  kap-
csolatotok! Ebből semmit nem engedhetek sem Én, sem ti!!! Az Istenre te-
remtett szellemi lényekre vonatkozóan ez megmásíthatatlan törvény! Ezt Is-
ten sem tudja megváltoztatni! Teremtett lény pedig végképp nem!
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Mindaddig, amíg nem tisztázódik ki benned az a gyakorlati életforma 
és tartalom, amely Engem, Jézust, tesz életed fő helyére, Én, Jézus, nem tu-
dok belépni életedbe. Nem, mert vagy első vagyok valaki életében, vagy nem 
is vagyok ott!

Nagyon szeretlek, de téged nem ez boldogít! Téged az boldogíthat, ha 
te előfeltételek nélkül szeretsz  Engem, a te Jézusodat!"

Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL"
*******************************************************

3843.
Kérdező: SEM LÁTNI, SEM  AKARNI NEM TUDOK JÓL

1. Bután tudok szeretni.
2. Nem látom világosan, hogy mi az igazi teendőm.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bizony, meg kell tanulnod okosan szeretni. Az okosan szeretés alap-

ja a másikra figyelés! Ezt neked elsősorban a férjed irányában kell megten-
ned. Tehát nem a szabadság kiharcolása, hanem odasimulás férjedhez min-
denben, ami nem bűn! Ilyen formában fogod elveszíteni  mulandó életedet 
úgy, hogy megnyered azt, az örök életre (Máté 16;25). Hidd el: Értem, a te 
Jézusodért veszíted el életedet olyankor, ha felzárkózol férjedhez mindenben, 
kivéve a bűnt. 

Harmonikus élet csak harmonikus lélekből nőhet ki, és harmonikus ha-
tást az emberek felé csak harmonikus párkapcsolatokból lehet kicsiholni. 

Ma a legnagyobb probléma a társadalmi életben éppen az, hogy nem 
vagytok harmonikus kapcsolatban Velem, Jézussal, és így nem lehettek har-
móniában magatokkal sem. S mivel nem vagytok harmóniában magatokkal, 
nem lehettek harmóniát sugárzó, világosságot, erőt árasztó jelei az Isten or-
szágának, amely pedig Általam bennetek egy létező valóság!

2.  Az előző fejezet  alapján könnyű helyzetben vagy. Csak meg kell 
kérdezned férjedet, hogy mi a teendőd, és máris tudni fogod teendőidet. Ha ő 
nem mondja meg világosan, egyértelműen, hogy mit vár el tőled, akkor bár-
mit tehetsz, ami nem bűn, ha jó, és ő nem ellenzi!

Igaz, a házasságban sincs alá-fölé rendeltség. De igenis van olyan egy-
mást segítés, amely a másik szabadságát tiszteletben tartva segíti a másikat 
abban,  hogy  megszentelődjék!  Ezért  kell  a  házastársaknak  felzárkózniuk 
egymáshoz mindenben, kivéve a bűnt. E téren úgy tűnik, hogy a feleségnek 
könnyebb a helyzete, mivel ő kapta kettőjük kapcsolatában a SZÍV szerepet. 
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Ez ugyan nagyobb áldozattal jár, de kisebb rizikóval, a döntés tekintetében. 
Ilyen értelemben vagy könnyebb helyzetben.

Jó,  ha tudod:  nem a nagy tettekhez,  hanem a mindennapi  élet  apró 
gondjainak, problémáinak elviseléséhez kell az erő, a bátorság! Ezt Én, Jé-
zus, mindenkor biztosítom számodra!

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

3844.
Kérdező: GYERMEKPROBLÉMÁM VAN

1. Jól nevelem-e gyermekeimet?
2  Kemény kritikát kaptam valakitől.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Gyermekkel nem lehet kompromisszumot kötni! Vagy ő uralkodik 

rajtad, vagy te uralkodsz rajta! A szigor mindaddig helyén van, amíg indula-
taidnak ura tudsz maradni. Mindaddig, amíg gyermeked belőled él, kell hogy 
az általad felállított elveket is magáévá tegye. Fontos, hogy a gyermek bünte-
tése mindig szinkronban legyen az ő vétkével. Minden szülőnek feladata az, 
hogy éreztesse gyermekével azt az elvet, mi szerint rossznak lenni rossz, ak-
kor is, ha könnyű, és jónak lenni jó, akkor is, ha nehéz. Egy szülő akkor sze-
reti helyesen gyermekét, ha nem vállalja magára gyermeke viselkedéséért a 
felelősséget. Meg kell  tanítani minden gyermeknek, hogy ő is felelős sze-
mély. Csak így lehet igaz az, hogy egy gyermek tud jót és tud rosszat is ten-
ni! 

2. Ha figyelmesen elolvasod azt a kritikát, amelyet kaptál, azonnal lát-
hatod, hogy e kritika nem Tőlem, Jézustól, jön. Tudnod kell, hogy a Bibliá-
ban benne van minden meg az ellenkezője is. Ezért azok, akik nem rangso-
rolnak a Bibliában, szinte mindig összekeverik a célt az eszközökkel.

Hozzám, a te Jézusodhoz kell igazítani mindent. Ha gyermeked isten-
szerető, akkor minden javára válik, ha nem istenszerető, akkor az Isten sem 
tud vele mit  kezdeni.  Tehát  te  csak magadért  vagy felelős gyermekeiddel 
kapcsolatban is! Számodra nem lehet fontosabb, mint a te szívbékéd. Így az-
tán gyermekeiddel kapcsolatban is nem ellenük, hanem értük kell, hogy szi-
gorú légy! Ez részedről nem önzés, hanem egészséges önszeretet. Ez pedig 
minden ember számára CSÚCSÉRTÉK!  Ezt a FŐPARANCS egyértelműen 
hirdeti (Szeresd felebarátodat, mint önmagadat)!

                      Nagyon szeretlek, és megáldalak a
                 BÁTORSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
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*******************************************************
3845.
Kérdező: JÉZUS SZENT SZÍVÉNEK KÉPÉRŐL

1. Jézus szíve képének ördögűző ereje van.
2. Nem szabad letagadni, ha valaki látta a Szűzanyát?
3. Jól értem, hogy Jézusnál van mindig a megoldás?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden olyan kép, szobor, tárgy, amely által élő kapcsolatot tudsz 

teremteni Velem, a te Jézusoddal, csodálatos erővel rendelkezik! Tehát nem 
önmagában, hanem a te hited, illetve azok hite által van rosszat elűző hatal-
ma a szent tárgyaknak, akik ezek által növekedni tudnak a hitben, reményben 
és szeretetben. Az Én, a te Jézusodnak szívét ábrázoló képek arra hívják fel 
minden jó szándékú ember figyelmét, hogy az Én szívem mindenki számára 
kincsesbánya, otthon, erőforrás, békés kikötő a legnagyobb viharban is!

2. Nem jó, ha valaki a látomásairól beszél! Ez csak akkor helyeselhető, 
ha maga a LÁTOMÁS ezt kifejezetten kéri. Különben önmutogatásnak, hiú 
dicsekvésnek tűnik! Az ilyen magatartás soha nem Istennek-tetsző! 

3. Az egészen biztos, hogy Nálam, Jézusnál, van mindig a megoldás. 
De tudnod kell, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel azért adtam az 
értelmet nektek, hogy a magatok javára használva egyben Istent is dicsőítsé-
tek meg ezzel. Isten veletek és értetek mindent, de helyettetek semmit! 

Egy műtétet lehet vállalni, de lehet erről lemondani is. Mindegyik dön-
tés rajtatok is áll! Eszetek azért van, hogy egy ilyen döntést a hittől átjárt jó-
zan  ész  hozza  meg  bennetek.  Istenre  nem háríthatja  a  felelősséget  senki 
olyasmiért, amiért neki kell e felelősséget vállalnia.

                 Nagyon szeretlek, és megáldalak a
           HITTŐL ÁTJÁRT JÓZAN ÉSZ LELKÉVEL!"

*******************************************************
3846.
Kérdező: MEDDIG HÁZASSÁG A HÁZASSÁG?

1. Házasságom szentségi-e?
2. Harcoljak-e gyermekemért?

 HANG: "Kedves Barátom!
1. Az ÉN, a te Jézusodnak Titokzatos Teste az Egyház. Ez az Egyház a 

Földön különböző hitvallások alapján már régen széttöredezett. E széttörede-
zett részek különböző jogi formulákkal igyekeznek behatárolni magukat. Ma 
már egyik sem meri vállalni, hogy kizárólag ő az egyetlen, egyedüli igaz egy-

3929.



ház. Ma már egyik sem meri azt mondani, hogy csak az üdvözülhet, aki ab-
ban a jogi keretben tudja magát otthon, amelyet saját hitvallása hirdet. Ma 
már egyik sem mondja azt, hogy mindenki elkárhozik, aki nem tartozik ah-
hoz az egyházhoz, amelynek hittételeit ő képviseli csalhatatlanul. Ma már a 
katolikus egyház sem mond ilyet.

Ugyanakkor  Én,  Jézus,  egyértelműen  tanítottam,  és  hirdetem ma is, 
hogy senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam (János 14;6)! Ez pedig azt je-
lenti, hogy a különböző egyházak jogi keretei nem lehetnek egy az egyben 
azonosak tartalmukban Velem, Jézussal.

Én, Jézus, nem vallásalapítónak jöttem közétek. Én, Jézus, részben azt 
az ősmeggyőződést jöttem feléleszteni bennetek, amely szerint minden em-
ber: EMBER! Mindenkinek joga van önmagát embernek gondolni, és köte-
lessége mindenkinek az, hogy minden embertársát emberként kezelje akkor 
is, ha az látszatra már lemondott emberségéről (iszákos, drogos, erkölcstelen, 
stb.). Másrészt azért jöttem közétek, hogy erre a hitre, erre az ősmeggyőző-
désre felszabadítsalak benneteket.

Most rátérek kérdéseid megválaszolására:
A te egyházadban az az általános feltételezés (legtöbb egyházban nem), 

hogy akik templomban kötik házasságukat, azt azért teszik, hogy egész földi 
életük folyamán, akár tudva, akár tudatlan, de segítsék egymást Isten felé. Ha 
csak egyik is nem ezért teszi, már nem is érvényes a házassága. 

Namármost! Mivel az előbb említett szándékot feltételezi  az egyházi 
hatóság, ezért ennek ellenkezőjét jogi úton kell igazolnia annak, aki később 
ennek ellenkezőjét állítja.

Én, Jézus,  azt  tartom, hogy a lényeget tekintve nem a jog határozza 
meg  a  Hozzám-tartozást,  hanem  abban  a  szeretetben  történő  növekedés, 
amelyet új parancsként adtam nektek (János 13;34)! 

Ha valakit elhagyott az a társa, akivel valamikor templomban házassá-
got kötött, de ő hű akar maradni ahhoz az ÚT-hoz, amellyel Én, Jézus, azo-
nosítottam Magamat, akkor biztos lehet abban, hogy földi életében áldáso-
mat adom olyan további kapcsolatára, amely ehhez az ÚT-hoz való hűségét 
segíti elő! 

Isten országában nincs JOG! Viszont Isten országa a Földön nem tud 
meglenni JOG nélkül. Nem, mert Isten országa a Földön olyan, mint a háló, 
amely jó és hitvány halakat is magában foglal (Máté 13;48-49). Azok vi-
szont, akik a Lélek gyümölcseit igyekeznek hozni már itt a Földön, nem tar-
toznak törvény alá (Gal 5;22-23)!
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2. Gyermekeddel kapcsolatban is az Általam meghirdetett szeretet kö-
telez. Erkölcsi nevelés nincs, csak erkölcsi önnevelés. Gyermeked boldogsá-
ga nem tőletek függ! E gondolat kifejtését bőven megtalálhatod a már eddig 
megjelent HANG-könyvekben!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG és a BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3847.
Kérdező: TÖRVÉNYEN KÍVÜLI KAPCSOLATBAN ÉLEK

1. Nem élek törvényesített kapcsolatban.
2. Szeretném gyermekemet becsülettel felnevelni! 

HANG: "Drága Gyermekem!
Az emberi élet nem játékszer! Nem veheted magadat komolyan, amíg 

nem veszed komolyan Teremtődet! Ha egy párkapcsolat nem törvényesített, 
tehát csak az ösztönvilágra épül, bár lehetne törvényesíteni, akkor a hűség 
szükségszerűen agyaglábakon áll. Bár van olyan eset, amikor a két fél között 
nagy a korkülönbség, s bizonyos anyagi érdekek biztosítják a hűség külső 
látszatát, de ez, mint te is tudod, nem az igazi! Nem, mert ilyen esetben min-
denkor, akár kimondva akár kimondatlanul, de mindkét fél részéről feltétle-
nül kalkuláció, és nem az Általam megkívánt szeretet áll az ilyen kapcsolat 
hátterében.  Ez természetes.  Ezt  tagadni  lehet,  de megváltoztatni  nem! Bi-
zony, a tények makacs dolgok! Aki az örökkévalóságot komolyan veszi, az a 
lehetőségek szerint feltétlenül törvényesíteni akarja kapcsolatát, mert a világ-
nak bármely pontján csak ez nevezhető erkölcsösnek (Én, Jézus, csak a tör-
vényesített kapcsolatot gondoltam hiteles kapcsolatnak: Máté 5;32).

Az, amit te említettél leveledben: - 'próbai' ok, meg 'biztonsági' ok, - az 
istentelenség  kategóriájába  tartoznak.  Tőlem,  Jézustól,  az  általad  említett 
életfelfogás teljesem idegen!

2.  Feltétlenül  törekedned kell,  hogy becsülettel  neveld  gyermekedet. 
Nem az ő érdeke ez, hanem a tiéd! Vele szemben is önmagadért felelsz! Ő 
úgyis olyan lesz, amilyen majd lenni akar. Senkit nem lehet boldoggá nevel-
ni.  Természetesen boldogtalanná sem! Ilyet az Isten sem tud csinálni!  Ha 
tudna, és nem nevelne mindenkit boldoggá, akkor nem jó Isten, hanem - a ti 
szavaitokkal  élve -  felelőtlen,  rossz  Isten lenne.  Márpedig az Isten JÓ és 
SZENT!

Nagyon szeretlek.  De ez nem téged,  hanem Engem boldogít.  Téged 
csak az boldogíthat, ha felzárkózol Hozzám!

                  Megáldalak a JÓZAN LÁTÁS LELKÉVEL!"
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********************************************************
3848.
Kérdező: ÜDVÖZÜLHETEK?

1. Az orvosra hallgatva abortáltam. Nyugtalan vagyok.
2. Beteg anyósommal úgy bánok, mint ő velem. Rosszul.
3. Remélhetek-e üdvösséget?

HANG: "Drága Gyermekem! 
Jogosan vagy nyugtalan. Lelked mélyén tudtad, hogy nem szabad életet 

kioltani még az orvos kívánságára sem!
Amit most tudnod kell, az az, hogy lelked már megszabadult ettől a bű-

nödtől,  de a testi  roncsolást,  amit  az ilyen beavatkozások eredményeznek, 
időbe telik, amíg feldolgozza a szervezet.

2. Anyósoddal kapcsolatban tudnod kell, hogy olyankor, amikor anyó-
sod téged bántott, amennyiben istenszerető voltál, nem neked ártott, hanem 
önmagának, mivel az istenszeretőknek minden a javára válik. Ha te most át-
veszed anyósod akkori  stílusát,  akkor még legjobb esetben is  olyan vagy, 
mint ő volt akkor, ha nem rosszabb! Csak önmagadnak ártasz! Ha ő most 
sem szeret téged, akkor ne hozd meg neki azt az örömet, hogy te sem vagy 
jobb, mint ő! Ha nem akarsz önmagadnak, és így természetesen Nekem, Jé-
zusnak is ellensége lenni, akkor jóval győzd le a rosszat! Jussanak eszedbe 
az Én, a te Jézusodnak szavai: „Inkább szeressétek ellenségeiteket (Lukács 
6;35)!” 

3. Üdvösséget csak akkor remélhetsz, ha valóban megtérsz! Vagyis, ha 
kilépsz a jogi igazság rendjéből, tehát nem arra törekszel, hogy mindenkinek 
megadd azt,  ami neki - szerinted - jár, és életed további részét az irgalom 
rendjében akarod folytatni. Én, Jézus, egyértelműen mondottam: „Irgalmas-
ságot akarok!” (Máté 9;13)

                        Nagyon szeretlek, és megáldalak  az
               IRGALOM és a NAGYLELKŰSÉG LELKÉVEL!”

*******************************************************
3849.
Kérdező: ZAVARNAK A SZELLEMEK

1. Szellem-kapcsolatom miatt nagyon szenvedtem. Miért?
2. Az Úr volt velem megpróbáltatásaimban? 
3. A szörnyű élmények óta nem találom helyemet.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Amikor felhívtam figyelmeteket az okosságra és az óvatosságra, ak-
kor  nemcsak az  emberekkel  kialakuló  kapcsolataitokra  gondoltam,  hanem 
arra is, ami a szellemvilággal történő kapcsolataitokat illeti.

Számomra is szükséges volt pár évtizedes előkészület arra, hogy a szel-
lemvilágot közvetítsem felétek. A HANG-médiumomat 28 évig készítettem 
fel e feladatának vállalására. De még ma is okosnak és óvatosnak kell lennie, 
állandóan  kontrolláltatnia  kell  magát  lelki  vezetőjével,  hogy a  szellemek 
megkülönböztetésének karizmáját meg tudja őrizni.

Aki a szellemvilággal élő kapcsolatban akar maradni, az akkor tesz a 
maga számára a legjobbat, ha erre nem törekszik. Inkább az legyen a célotok, 
hogy szeretetben,  Engem,  Jézust,  megismerésben  növekedjetek.  Az  igazi 
misztikusokat soha nem jellemezte, hogy szerettek volna misztikusok lenni. 
Így nagy lehetőséget adtak a Szentléleknek arra, hogy a különböző kapott fel-
adatok ne tegyék őket önteltekké, és megfelelő alázattal tudjanak mindenkor 
szabadok maradni az eltévelyedéstől. A tévedhetőség lehetőségét soha nem 
szabad figyelmen kívül hagyni! 

Az mindig előbbre visz, ha szolgáló szeretetből vállalsz áldozatokat. 
Ez nem elmélet. Itt tehát nem kell aggódnod. De az, aki tanítani, másoknak 
tanácsokat akar adni, az legyen nagyon egészséges módon alázatos, okos és 
óvatos!

2. Kétségtelen, hogy veled voltam megpróbáltatásaidban. Kétségtelen, 
hogy mindenkor veled vagyok. De kétségtelen az is, hogy jó szándékod mel-
lett nélkülözhetetlen az általam elmondott és bemutatott alázat vállalása. Az 
öngyilkos ember se nem bátor, se nem alázatos. Éppen ellenkezőleg. Számá-
ra az irgalom rendje idegen világ.

3. Nincs mitől félned! Te már a Győztes oldalán állsz! Jövőd is az Én 
kezemben van. Nem kell mást tenned, mint amit reggeltől estig, estétől reg-
gelig jónak látsz. Nem kell mást tenned, mint amit megtehetsz! A Szentlélek 
nem a rendkívüliségnek, hanem a REND-nek a  Lelke!

Törekedj  arra,  hogy bármilyen  röviden  is,  de  legyen reggeli  és  esti 
imád. Jó úton vagy!

              Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
********************************************************

3850.
Kérdező: NAPJAIM MEG VANNAK SZÁMLÁLVA

Rákos beteg vagyok. Van egy tízéves fiam!
HANG: "Drága Gyermekem!
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Leveledben azt írod, hogy kicsit félsz a válaszomtól. Ez csak azért le-
hetséges, mert nem ismersz eléggé Engem, Jézust. Ha jobban ismernél, akkor 
már előre tudnád, hogy tőlem, Jézustól, csak olyan választ várhatsz, ami úgy 
igaz, hogy az mindenkor épít, buzdít és vigasztal is. 

A te esetedben nemcsak arról van szó, hogy egyszer mindenkinek vala-
miben meg kell halnia. Nemcsak arról van szó, hogy erkölcsi nevelés nincs, 
tehát a te gyermeked boldogsága sem függhet mástól, csak önmagától.

Nálad arról van szó, hogy lelked mélyén szeretnél testileg is meggyó-
gyulni, bár úgy tudod, hogy erre semmi esélyed nincs. Na, hát ebben tévedsz! 
Én, Jézus, még halottakat is támasztottam, amikor emberként köztetek éltem. 
Ne hidd, hogy ma kevesebbre vagyok képes!

Nálad az a nagy kérdés, hogy valóban hiszel-e Bennem vagy sem! Er-
ről van szó! Senki a világon nem képviseli úgy a te és családod érdekeit, 
mint Én, Jézus! Ha ezt elhiszed, akkor a többi már nem is érdekes. Nem, 
mert akkor már világos előtted, hogy te a Győztes oldalán állsz, és minden-
képpen javadra válik az, amiről nem tehetsz. Ez így igaz veled és gyerme-
keddel kapcsolatban is!

Belém vetett hitedet a józan eszeddel tudod erősíteni. A hittől átjárt jó-
zan ész nemcsak azt veszi tudomásul, hogy mulandó a földi élet, de még na-
gyobb hatékonysággal építi  be mulandó életébe azt  a kijelentésemet,  hogy 
aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem!

Hidd el: Mindenkinél jobban szeretlek téged is és gyermekedet is! 
         Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

********************************************************
3851.
Kérdező: BOCSÁNATOT KÉREK!

1. Hála mindenért!
2. Mi a terved velem?
3. Bocsásd meg vétkeimet!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Háláddal kapcsolatban arra kérlek, hogy időnként fogalmazd meg 

pontosan,  részletesen,  hogy miért  adsz hálát  Nekem,  a te  Jézusodnak.  Ez 
azért fontos, mert csak így képes a hála érzése rányitni szemeidet arra, hogy 
milyen gazdag vagy Általam.

A „hála  mindenért”  olyan,  mint  amikor  valaki  kap egy csomagot,  s 
megköszöni az illetőnek a csomagot anélkül, hogy tudná, mi annak a tartal-
ma.
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Időnként bontsd hát ki a Tőlem, a te Jézusodtól kapott életcsomagot, s 
szánj rá pár percet, hogy konkrétan meg tudd fogalmazni azt, amiért jogos a 
hálaimád.

2. Vágyam az, hogy boldog légy! Valamikor felhívtam tanítványaim fi-
gyelmét arra, hogy mi legyen örömük forrása (Lukács 10;20). Ez az örömfor-
rás neked is mindenkor rendelkezésedre áll! 

A szeretetben való növekedés alapja az, hogy másokra figyelve napon-
ta tedd meg azt, amit meg kell tenned. Nem rendkívüliséget, hanem egysze-
rűséget, RENDET kérek tőled.

3. Vétkeid az Én irgalmam mérlegén a nullával egyenlők. Valójában 
nem is kérni, hanem elfogadni kell Tőlem a bűnbocsánatot. A CSAK kérés 
soha nem elég. Az elfogadás mindenkor a hazataláltság örömét teremti a lé-
lekben.

                      Nagyon szeretlek, és megáldalak a
                         BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

********************************************************
3852.
Kérdező: JAVULNI SZERETNÉK MINDEN TEKINTETBEN!

1. Szeretnék jóban lenni testvéremmel!
2. Hogyan lehet a hiúság ellen védekezni?
3. Néha színeket látok mozogni magam előtt. Mi lehet ez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valakivel jóban lenni annyit jelent, hogy egyik sem haragszik a má-

sikra. Részedről két dolog fontos. Az egyik az, ne adj okot arra, hogy rád ha-
ragudjon testvéred. A másik az, hogy tudj mindig megbocsátani, ha ő téged 
megbántott. Ha ő mindennek ellenére haragszik rád, az már az ő baja. Azt 
nem teheted meg, hogy ő úgy gondolkodjék, mint te!

2. Akkor hiú valaki, ha állandóan azt szeretné, hogy jó színben tűnjön 
föl mások előtt. Az tehát a hiú, aki mindig jobbnak akar látszani, mint ami-
lyen valójában.

Ha valaki arra törekszik, hogy helyesen ismerje meg önmagát, akkor 
hamarosan rájön arra, hogy se jobb, se rosszabb nem lesz attól, amilyennek 
őt mások ismerik. 

Ha mások bántanak, és te ezért hálát tudsz adni, akkor eredményesen 
harcolsz a hiúság ellen 
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3. Általában vérnyomás-probléma okozza azt, amikor valaki előtt kü-
lönböző színek ugrálnak. Ha ez gyakran előfordul, akkor legjobb ezzel or-
voshoz fordulni.

Megáldalak a további TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************

3853.
Kérdező: ISTEN DÖNTÉSÉRE VÁROK

1. Isten szemében bűn-e a rokon-szerelem?
2. Fáj, hogy körülöttem csak boldog szerelmeseket látok.
3. Isten mikor dönt úgy, hogy társat ad mellém?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden szerelem előzménye egy bizonyos nyitottság. Ha rokonok 

között történik meg ez, akkor a következmények miatt általában jobb, ha az 
ilyen szerelemből nem lesz házasság. Azért jobb, mert a születendő gyerme-
kek, a nem megfelelő vérkeveredés miatt, olyan terheltségekkel születhetnek, 
amelyek ennek következményei.  Ezért  a rokonházasságok nem ajánlottak. 
Bűnnek semmiképpen sem bűn a rokonszerelem! 

2. Tévedésben vagy! Az időszakos jó érzés nem boldogság! Ez inkább 
bódultság! Azok, akiket te pillanatnyilag boldogoknak látsz,  szinte  kivétel 
nélkül keserű csalódások áldozatai lesznek! A világon még soha senki nem 
találta meg boldogságát emberben! Nem, mert Isten mindenkit Önmagára te-
remtett, és kivétel nélkül mindenkinek nyugtalan marad a szíve mindaddig, 
amíg Istenben meg nem nyugszik!

3. Drága Gyermekem! Ne haragudj nagyon Rám, a te Jézusodra,  de 
újra azt kell mondanom, hogy tévedsz!  Társat nem Isten, hanem ti választo-
tok magatoknak! Éppen ezért a felelősséget sem lehet Istenre hárítani. Nem 
vagytok bábuk, hanem felelős személyek! Mindenki felel az életre szóló dön-
téséért!

Nagyon szeretlek, és éppen ezért arra kérlek, igyekezz mindenkor érzé-
seidet, érzelmeidet kézben tartani. Vagy Nálam találod meg a boldogságodat, 
vagy sehol! Minden és mindenki csupán eszköz lehet arra, hogy ezt elősegít-
se, illetve akadályozza számodra!

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

3854.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Értelmetlennek látom az életet.
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2. Hogyan tudnék segíteni másoknak, amikor magamnak sem tudok?
3. Kellene-e tárgymutatót készíteni a HANG-könyvekhez?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Enni, inni, aludni, szórakozni és szaporodni, ez valóban értelmetlen 

élet annak, aki ember. Ahhoz, hogy életedet értelmessé tedd, nem szükséges 
semmi rendkívüliség. Csupán a reggeli imádban komolyan kell venned e két 
szót, amelyet Hozzám,  a te Jézusodhoz intézel: ÉRTED és VELED! Ha így 
indulsz és így járod napi teendőid útját, akkor mindent megtettél, ami a te ol-
daladról szükséges.

 2. Másokon csak akkor tudsz segíteni, ha ők kérik ezt tőled. Ha kérnek 
valamit, akkor feltétlenül fel tudod mérni, hogy képes vagy teljesíteni a ké-
rést vagy sem. Ha pedig valaki azt kéri, hogy építő, buzdító és vigasztaló sza-
vakat akarna hallani tőled, akkor gondolj arra, hogy a beteg orvos is tud gyó-
gyítani, így értékes gondolatokat az is tud mondani, aki saját életét nem látja 
értékesnek.

Fontos azonban tudnod, hogy a PÁRBESZÉDIMA lényege éppen az, 
hogy magadnak is törekedj ilyen gondolatokat megfogalmazni, mert Én, Jé-
zus, az Atyával és közös Lelkünkkel úgy vagyunk benned, hogy eszedbe jut-
tatunk ilyen gondolatokat, ha te erre törekszel! De itt is áll: érted és veled 
mindent, de helyetted semmit!

3. A HANG-könyvekkel kapcsolatban felajánlott munkád azt igazolja, 
hogy szándékod tiszta. Valóban Értem és Velem akarod járni életed útját.

Már többen próbálkoztak az általad említett szójegyzettel, de valahogy 
még eddig, ezen a téren,  mindenkinek csak a saját használatára alkalmas 
munkát sikerült végeznie. Már ez is óriási!

Aki szeret, az nemcsak tenni, de várakozni is tud. Ezzel is igazolhatod, 
hogy  szeretsz Engem!

             Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3855.
Kérdező: BIBLIA KÓDJÁRÓL, VERSEIMRŐL....

1. A Biblia kódjával kapcsolatban kérdezem  a HANGOT.
2. Verseimmel kapcsolatban kérdezem a HANGOT.

HANG: "Kedves Barátom!
1. A tudomány fejlődésének üteme a ti kezetekben van. Ezért a Biblia 

kódjával kapcsolatban sem mondhatok mást,  mint  azt,  hogy figyeljétek az 
idők jeleit! Ha az általatok elért tudományi szint eléri azt a szintet, amely az 
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idők jeleit jobban tudja közölni veletek, akkor erre figyelnetek kell, ha a jö-
vőt a jelenben szándékom szerint jobban akarjátok értelmezni. Bár a jelen 
megszentelése, ettől függetlenül is lehetséges annak, aki meg akar szentelőd-
ni!

2.  Verseiddel  kapcsolatban  azt  kell  mondanom,  hogy minden  olyan 
gondolat, amely épít, buzdít, vigasztal, Lelkem ihletését hordozza. Tehát az 
ilyen esetben a tartalom mindenképpen Tőlem, Jézustól,  van! De a forma, 
amely e tartalmat hordozza, tőletek, tőled van, és ezért erről nem Én, Jézus, 
hanem azok, akik a versformák szakemberei,  kell hogy ítéletet mondjanak 
verseidről.  Bár HANG-médiumom kiváló versmondó volt  és az ma is, de 
nem szakembere a versformáknak.

Én, Jézus, mindenkor csak a tartalom területén tudom illetékesnek Ma-
gamat. Vagyis: mindaz, ami épít, buzdít, vigasztal, az Tőlem van. A formát 
teljesen rátok bíztam. Van jelen pillanatban is (1999. július 10-én) olyan úgy-
nevezett művészi kiállítás országotokban, amelynek tartalmától nem, de for-
májától elhatárolom Magam!

                            Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
                                 BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
3856.
Kérdező: ELÉRHETEM VÁGYAMAT?

Szeretnék pszichológus lenni!
HANG: "Drága Gyermekem!

A vágyaitok és a feladataitok gyakran nem fedik egymást. Ehhez még 
hozzá kell tennem azt, hogy körülményeitekkel is számolnotok kell. Vágy, 
feladat, körülmény. E három valóság az, ami együttesen határozza meg a föl-
di életetek tartalmát. A tartalmát, és nem az irányát. Igen, mert a földi élet 
nem a kibontakozásnak, hanem a beirányulásnak a helye, s ezt bármilyen tar-
talommal, bármilyen foglalkozással csak Nálam lehet megtanulni! Ez azt je-
lenti, hogy minden eszköz ahhoz, hogy az Általam, a te Jézusod által megha-
tározott irányt vállalva biztosítsd szíved békéjét.

Ha vágyaid netovábbja az,  hogy pszichológus légy, akkor addig kell 
próbálkoznod, amíg ezt el nem éred. De tudnod kell, hogy az ember nem egy 
különböző  alkatrészekből  összeállított  gépezet,  amelynek  mechanizmusát 
megismerve e gépezetet megfelelően és mindenkor karban, rendben lehet tar-
tani.  
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Mindenkor mindenki csak önmagát tudja karbantartani! Ehhez pedig 
megfelelő segítséget a pszichológia és bármiféle tudomány elsajátítása csak 
annyiban tud adni, amennyiben Engem, Jézust, tud hitelesen képviselni. 

Tehát, ha te fáradságos munkával napi feladataid mellett vállalod, hogy 
tovább próbálkozz pszichológiai felvételire, ne ringasd magad ábrándokban. 
Pszichológusok között  is vannak hívők és hitetlenek egyaránt. Csak akkor 
vállald e kemény munkát, ha szívedet ez nyugtatja meg.

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

3857.
Kérdező: HOL TARTOK?

1. Helyes úton járok-e?
2. Szeretnék véleményt hallani a páromról!
3, Imáimban Istenhez és nem Jézushoz fohászkodom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sokan feltették már Nekem ezt a kérdést. Mindenkinek és így neked 

is csak azt tudom mondani, hogy amikor feltetted e kérdést, nem biztos, hogy 
most is azt válaszolhatnám, mint amikor feltetted. Ezért azt tudom tanácsol-
ni, hogy vedd nagyon komolyan reggeli és esti imáidat. Ha ezt teszed, akkor 
tudni fogod, hogy mennyire vagyok megelégedve veled!

2. Soha senkinek nem adok ki senkit. Ha felőled kérdezne valaki En-
gem, akkor rólad sem mondanék semmit az illetőnek. Ha nem így tennék, ak-
kor  „pletyka”  szinten  képviselném  Magamat,  és  nem lehetnétek  őszinték 
Hozzám!

3. Én, Jézus, az Atyával EGYLÉNYEGŰ vagyok!  Ez azt jelenti, hogy 
teljesen  mindegy,  hogy melyikünkhöz  imádkozol,  úgyis  mindegyikükhöz 
küldöd imáidat.

Míg  képzeleteitekben  Engem,  Jézust,  el  tudtok  képzelni,  addig   az 
Atyát nem lehet elképzelni. Megtapasztalni viszont csak a Szentlelket tudjá-
tok!

Tömören: Ha Istenhez fohászkodsz, akkor az Atyához, a Fiúhoz és a 
Szentlélekhez fohászkodsz! De így van akkor is, ha az Atyához, vagy a Fiú-
hoz, vagy a Szentlélekhez fohászkodsz. Mindegyik esetben az Istenhez fo-
hászkodsz.

Tettél fel még több kérdést is. Ha olvastad volna az eddig megjelent 
HANG-könyveket, akkor ezt nem tetted volna.

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

3858.
Kérdező: GONDBAN VAGYOK VÁLÁSOM UTÁN

 Válásom után pénz-problémáim vannak.
HANG: "Drága Gyermekem! 

Azok, akik Hozzám tartoznak, bárányok lehetnek, de nem birkák! Az 
enyéimet lehet felhasználni, de nem kihasználni! Ez azt jelenti, hogy vallás-
ra,  hívőségre hivatkozva senki  ne várja el  tőletek,  ha az enyéim vagytok, 
hogy mulasztással vétkezve segítsétek elő mások gonoszságának végrehajtá-
sát.

Külső erő felhasználása nélkül igenis érzékeltetned kell másokkal azt, 
hogy nem bólintasz rá senki kedvéért olyan döntésre, amelyet nem látsz jó-
nak! Ha pedig veled szemben erőszakkal lépnek fel, akkor is csak arra mond-
hatsz igent, amit annak is gondolsz. Az okosság és az óvatosság senkit nem 
jogosít fel arra, hogy ártó szándékkal bárkinek is hazudjon!

A jogi perlekedés nem Isten gyermekeinek a területe! De ha támadnak, 
akkor e területen is „nyílt sisakkal” kell felvennetek a küzdelmet. A nagylel-
kűség soha nem jelenthet elvfeladást!

Az a szeretet, amely híjával van a bölcsességnek, nem nevezhető he-
lyes szeretetnek. A bölcsesség, vagyis a halló szív, képes az igazságot szere-
tetben, és a szeretetet igazságban képviselni.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

******************************************************
3859.
Kérdező: ISTEN  PARANCSAIRÓL...

1. A tíz parancsról kérek részletes tanítást!
2. Gyermekeim miért engem választottak szülőnek?
3. Előttem álló utaimról kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A tíz parancsot a két főparancs foglalja össze. Az első három pa-

rancs arra szólít fel, hogy szeresd az Istent, éspedig belülről kifelé indulva. 
Tehát gondolat (összeszedett ima), szó (fegyelmezett beszéd), cselekedet (az 
Úr napjának megszentelése).

A második főparancs az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik 
és tizedik parancsot foglalja össze: szeresd az embert, éspedig kívülről befe-
lé. Tehát cselekedettel (ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj), szóval (hamis tanú-
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ságot ne tégy), gondolattal (másnak házastársát, értékeit ne kívánjad). A ne-
gyedik parancs, amely a szülő-gyermek viszonyára utal, gondolkodás-átalakí-
tást  kíván (szülők  tisztelete),  mivel  tisztelni  csak azt  lehet,  aki  tiszteletre 
méltó. Meg kell tehát találnia minden gyermeknek azt, ami miatt szülei tisz-
teletre méltók. 

Ha bővebb tanítást igényelsz e parancsokról, akkor a különböző hittan-
könyvekben bizonyára hozzájuthatsz ehhez.

2. E kérdésedre nem lehet konkrét,  gyakorlati választ  adni. Csak azt 
mondhatom, amit mindenkinek mondanék egy ilyen kérdésre. Minden gyer-
mek egyrészt azért választja szülőjének azt, akit választ, mert úgy látja, hogy 
sorsvonalának gubancait így tudja legoptimálisabban leoldani. Másrészt pe-
dig azért, mert az is világos, hogy a szülőnek is így lesz legoptimálisabban 
alkalma arra,  hogy lelkileg megfelelően  tudjon fejlődni.  Tehát  nemcsak a 
szülő neveli a gyermeket, hanem a gyermek is, tudatlanul is, neveli a szülőt!

3. Minden utadon tudnod kell, hogy Én, a te Jézusod vagyok az ÚT! 
Teljesen mindegy, hogy merre jársz, Engem, Jézust, mindenkor és minden-
hol ÚTKÉNT kell vállalnod. Ez pedig azt jelenti, hogy alapállásod minden-
kor a másokra, másikra figyelés kell hogy legyen. Ebből az alapból kell vál-
lalnod, hogy nem ártasz senkinek, megbocsátasz mindenkinek, és segítesz ott 
és úgy, ahogy erre lehetőséged kínálkozik.

               Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************

3860.
Kérdező: MI LESZ VELÜNK?

1. Férjem elhagyott bennünket.
2. Visszajön-e valaha?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Egy ember  egy másik  embernek  tud  örömet  és  bánatot  egyaránt 

okozni. Az öröm is és a bánat is e szólásban hordja tartalmát: „A jóban  az a 
rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó!” Mindaddig, amíg valaki 
másik emberben hordja örömének, bánatának forrását, állandó bizonytalan-
ságban él. Szívében béke nem lehet, mert minden ember kiszámíthatatlan, ha 
az élete nem sziklaalapon áll! A sziklaalap pedig egyedül ISTEN, illetve Én, 
Jézus, vagyok, akiben az Isten testesült meg azért, hogy lehetőséget kapjatok 
benső békétek kiépítésére. 
 Férjed megcsalt, elhagyott. Ő a szembesülés helyett a menekülést vá-
lasztotta,  vagyis a boldogság helyett a bódultságot. Az, aki így dönt, saját 
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szerencsétlenségének a kovácsa. A menekülés és a bódultság rövid távon ki-
fizetőnek látszik. De ez is csak látszat. Az, aki úgy gondolja, hogy át tudja 
hárítani másra a felelősséget, csak saját felelősségének terhét növeli!

Azt mondod, hogy még most is szereted férjedet. Ezt kell is! De szeret-
ni nem annyit jelent, hogy ragaszkodni, hanem éppen az ellenkezőjét! Elen-
gedni tudni!

2. E második kérdésed arról tanúskodik, hogy te nem jól szereted őt. 
Nem, mert a házassági kötelék és a megkötözöttség nem ugyanaz! Senki nem 
tesz esküt, ígéretet, házasságkötéskor arra, hogy a másik hű lesz hozzá egy 
életen át. Mindenki csak arra tesz esküt, ígéretet, hogy ő akar hű lenni a má-
sikhoz

Aki  jól  szeret,  az  feltétlenül  békét  hord  a  szívében.  Lehet  sajnálni, 
megsiratni azt, akit szeretsz, ha ő téged elhagyott, de semmiképpen sem jó 
semmiféle  megkötözöttség  a  teremtmények  kapcsolatában.  Nem,  mert  a 
megkötözöttség mindig, a legjobb szándék mellett is, istenellenes állapot.

Minden szellemi lénynek elsődleges feladata az, hogy Istenével legyen 
teljesen megkötözött.  Minden más megkötözöttség e teljességet gyengíti, s 
így ellene mond a főparancsnak (Mt 22;37).
 Ne az legyen hát szíved leghőbb vágya, hogy férjed visszatérjen hoz-
zád, hanem az, hogy te teljesen visszatérj Hozzám, a te Istenedhez! Benső 
békéd csak ennek alapján lehetséges!

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

3861.
Kérdező: SZERETNÉK MEGFELELŐ ÁLDÁSBAN RÉSZESÜLNI!

1. Egyik pünkösdi szentmisén tömjén illatot éreztünk. Miért?
2.  Milyen áldást kell kérnünk, hogy ne legyünk önteltek? 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A jóságos szellemi lények gyakran érzékeltetik jelenlétüket finom il-

latok által.  Ennek mindig hitet  erősítő  hatása van azokban,  akik nyitottak 
arra,  hogy tanúságot tegyenek mások előtt  élményükről,  és  így segítsenek 
másokat előbbre a hit útján. Minden olyan kegyelmi megtapasztalás, amely 
számotokra egyértelmű, ezt a célt szolgálja. 

Amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy tegyetek tanúságot Ró-
lam, akkor azokra a megtapasztalásokra gondoltam, amelyben enyéimet fel-
tétlenül részesítem.
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2. Az önteltséget nem áldással lehet megszüntetni, hanem józansággal. 
Öntelt az, aki kegyelmi megtapasztalásaival úgy dicsekszik, mintha ő azt ki-
érdemelte volna, mintha ő különb lenne ezek következtében másoknál, mint-
ha Isten kivételezne vele. A józanság azt tudatja veled és mindenkivel, hogy 
senki sem különb a másiknál attól,  amiről nem tehet, és azt is, hogy Isten 
nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. Aki többet kap, attól többet 
is követelnek! 

Az egészséges józanság az egészséges alázat ikertestvére.
               Nagyon szeretlek, és megáldalak a
                  JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

********************************************************
3862.
Kérdező: JÓ AZ, HA ELFOJTOM ÉRZELMEIMET?

1. Köszönöm a Lélekkeresztséget!
2. Véleményt kérek szolgálatomról!
3. Helyes-e a feltörő érzelmeimet elfojtani?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A hálaimád nagyon sokat segít neked abban, hogy felismerd, meny-

nyire szeretlek, tehát abban, hogy mennyire gazdag vagy Általam, Velem és 
Bennem.

Hálaimáid az ég angyalainak is örömet jelentenek.
2. A reggeli és az esti imáid arra is valók, hogy naprakészen felismer-

hesd véleményemet a munkádról.
3. Vannak olyan érzések, amelyeket nemcsak helyes, de kötelező is el-

fojtanod magadban. Most azokra az érzelmekre gondolok, amelyek ha fel-
színre törhetnek, akkor képesek belesodorni önzésbe,  szeretetlenségbe. Az 
ilyen érzelmeket jó, ha időben felismered, és úgy igyekszel elfojtani, hogy 
más, pozitív irányú érzelmekkel, gondolatokkal próbálod ezeket felcserélni. 

A CSAK elfojtás soha nem elég!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

********************************************************
3863.
Kérdező: KERESEM A HELYEMET

Uram! Hol a helyem a létben?
HANG: "Kedves Barátom!

Nem ott van a helyed, ahol vagy! Ezért mondottam, hogy elmegyek és 
helyet készítek nektek (Jn 14;3). Az igazi, a valódi helyed ott van, ahol azt 
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Én, Jézus, elkészítettem neked! Hogy kerültél ki a helyedről, miért kerültél le 
a Földre, amelyen nincsen számodra hely? Nem igaz, hogy életed célja a Föl-
dön az, hogy otthont teremts, találj rajta. Ez csupán egy szépen szóló valót-
lanság!

Most elmondom, hogy hogyan és miért kerültél ide, és elmondom azt 
is, hogy hogyan tudod elérni, elfoglalni azt a helyedet, amelyet Én, Jézus, 
már elkészítettem neked.

A teremtéssel kell kezdenem. Nem kerülhetem ki, hogy bizonyos is-
métlésekbe ne bocsátkozzam.

Isten nem látható. El sem képzelhető. Én, Jézus, elképzelhető vagyok, 
de  megtapasztalható  csak  a  Szentlélek  által  lehetek.  Máriában  is  csak  a 
Szentlélek által tudtam megtapasztalható lenni!

A teremtés  kihívás  arra,  hogy Azzal,  akit  sem látni,  sem elképzelni 
nem lehet, számoljatok. Számoljatok, és nem is akárhogyan! Sokkal jobban, 
mint olyan személyekkel, tárgyakkal, eseményekkel, amelyeket látni, elkép-
zelni is lehet.

E kihívásnak alapja, gyökere az Isten részéről, hogy Ő soha nem szűnt 
meg szeretni, nem szűnt meg akarni azt, hogy boldogítson benneteket. De ti, 
amikor lehetőségetek volt, nem Őt, hanem magatokat választottátok boldog-
ságotok forrásává. 

Isten tartozott Önmagának és nektek is azzal, hogy lehetővé tegye szá-
motokra teremtésetek hajnalán,  hogy egy olyan döntést  hozzatok,  amely a 
szellemi szinten csak egyszeri lehet, mint maga a teremtés. Önmagának és 
nektek is tartozott azzal, hogy valóban ne csak Tőle, hanem tőletek is függ-
jön  boldogságotok, vagyis, hogy az Általa nektek felkínált Önmagát elfo-
gadjátok.  Ha egyszer Önmagára teremtett benneteket, mint szellemi lénye-
ket, akkor vállalnia kellett a maga számára is azt a kihívást, aminek másik 
neve: teremtés. De ez a ti teremtésetek! Nektek kell megteremtenetek az Is-
ten boldogságával történő kapcsolatotokat. 

Boldoggá kell  teremtenetek  magatokat!  Teremteni  csak  jót  lehet.  A 
rossz  az  egy eltorzított  jó,  eltorzított  teremtés.  Lehetőséget  kaptatok  arra, 
hogy magatokat boldoggá vagy boldogtalanná teremtsétek! Ez a szellemi lé-
nyek „önrendelkezési joga”, amelyet ha egyszer valaki megvalósított, akkor 
ennek következménye megmásíthatatlan! Ha úgy döntöttél, hogy nem  Isten 
fényében, hanem a magad teremtettségében akarod látni boldogságod forrá-
sát, akkor ezt a szellemi régióban már képtelen vagy többé megmásítani. Lát-
ni csak abban a fényben tudsz, amelyet kreáltál magadnak! 
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Az önzés mindig elvakít, megvakít. Csak szívével, szeretetével tud jól 
látni minden szellemi lény!

Az Isten által nektek felkínált lehetőséget a boldogságra, az Ő boldog-
ságának elfogadására, befogadására, elmulasztottátok. Így boldogtalanságo-
tok tapasztalatilag igazolja, hogy olyan boldogságra teremtett  benneteket a 
Teremtő, amelynek megteremtése (befogadása) rajtatok állt. Ennek elrontása 
(elutasítása) is rajtatok állt.

Részetekről tehát a boldogságotok megteremtése abból állt volna, hogy 
elfogadjátok.  Elrontása  pedig,  hogy elutasítjátok.  Az,  aki  elfogadta,  hogy 
boldogságának forrása Istenben van, az a szellemi lény örömmel adta magát 
oda e forrás Hordozójának, vagyis Teremtőjének. Az a szellemi lény pedig, 
aki boldogságának forrását nem Teremtőjében, hanem saját teremtményi vol-
tában  akarta megtalálni, az ilyen teremtett szellem önzésének fókuszába ön-
magát állította. Ez az igazi eredeti bűnötök!  

Ebből kitörni kétféle út kínálkozott, de csak az egyik járhat eredmény-
nyel. 

Az egyik út, amely pozitív eredménnyel soha nem járhat, az, hogy má-
sokra hárítjátok a felelősséget saját helytelen döntésetekért. Ez az út a meg-
átalkodottság útja. Ez nevezhető Szentlélek elleni bűnnek is.  E bűnt azért 
nem lehet megbánni, mert ez maga a megbánás elutasítása, az állandó kima-
gyarázás segítségével a be nem ismerés alapállása.

A másik út, amely feltétlenül lehetővé teszi a visszatalálást az Isten ál-
tal felkínált boldogság elfogadására, a következő: 

A realitásokat tudomásul véve, vállalva a helytelen döntés következ-
ményeinek kegyetlen súlyát, beismerve, hogy az önzés nem a boldogsághoz, 
hanem a bódultsághoz vezet. A vágyak szintjén bízik abban, hogy ami em-
bernél lehetetlen, az Istennél lehetséges, vagyis, hogy Isten majd csinál vala-
mit annak érdekében, hogy a csupán vágyban meglévő Istennel való találko-
zás egyszer beteljesüléssé válik.

Akiben ez a vágy él, azt nevezzük vágykeresztségben lévőnek. (Vágy-
keresztségben az él, aki ha találkozna a Földön olyan emberrel, aki hitelesen 
tudná képviselni és felajánlani az illetőnek a jézusi életet, akkor az illető erre 
igent mondana, bár ez a valóságban soha nem történik meg).  

Isten valóban nem adta föl a szellemi lényeit boldogító szándékát. A te-
remtett LÉT anyaggá sűrítése által lehetővé tette boldogtalanná vált szellemi 
lényei számára is az újrakezdést. Aki megszületik e mulandó, földi világban, 
azzal ez történik, annak ez válik lehetővé. (Most nem beszélek azokról, akik 

3945.



nem ezzel a vággyal születtek. Tehát nem élnek vágykeresztségben. Nem be-
szélek azokról, akik a Szentlélek elleni bűnben, az önzésben történő megátal-
kodottságban élnek és születnek meg a Földön, akikről azt mondtam, hogy 
ők az ördög-atyától vannak.) 

Isten részéről nem lehetett elégséges az, hogy az Isten után vágyó bu-
kott szellem csupán megszülessen, megtestesüljön. Nem, mert ezzel csak az 
történt volna a ti számotokra, hogy csöbörből vödörbe kerültök. A földi po-
kol és a Földtől független pokol nem különböznek szükségszerűen sem mi-
nőségileg, sem a tekintetben egymástól abban, hogy lehetőség lenne ennek 
megszüntetésére. Tehát arra, hogy Istent akárcsak hitben is, helyesen felis-
merve, helyesen tudjátok visszaszeretni. 

A vágykeresztségben lévők arra kaptak lehetőséget, hogy megszületve 
a Földön, vállalva a gondolkodás-átalakítást, hitben, reményben, szeretetben 
erősítsék Isten utáni vágyukat a Földön, váljék meggyőződéssé bennük az, 
hogy e vágyuk teljesülni fog, vagyis jussanak üdvbizonyosságra. 

Majd hamarosan elmondom, hogy miért kell e szellemeknek ezt itt a 
Földön vállalniuk, s miért nem tehetik meg ezt ott, ahonnan a Földre szület-
tek.

A Földre születés senkinél sem történik „vaktában”! Ezt igazolja a föl-
di emberek szívében különböző fokban lévő honvágy a szülőföld után, és az 
is, hogy a nemek aránya, bizonyos határok között, kiegyenlített. Tehát sem a 
honvágy, sem az arányok figyelembe vétele nem a Földön történik. 

Az általánosan közismert  „karma” szó tartalmának lényege tehát  az, 
hogy minden ember születési helye és neme már a születése előtt eldőlt. Itt és 
most tehát a „karma” szó alatt nem sorsot, hanem sorsvonalat értek, s ezen a 
sorsvonalon különböző megoldandó életproblémák találhatók, amelyek meg-
oldásától függ, hogy történhet-e az illető számára újjászületés saját testében 
vagy sem. Mindaddig újra kell születnie, amíg át nem éli azt az újjászületést, 
amely az ember részéről a helyes gondolkodás-átalakítás vállalása, Isten ré-
széről pedig a kegyelem.

Egyik  sem  képes  önmagában  létrehozni  senkiben  az  újjászületést, 
amely nélkül nincs senki földi halandó számára véglegesült boldogság, nincs 
mennyek országa. Isten részéről azért nem jöhet létre, mert Isten a teremtett 
szellemi lényeiben értük és velük mindent, de helyettük nem tehet semmit. 
Azért nem tehet helyettük semmit, mert nem bábuk, hanem felelős döntésre 
képes szellemi lények.
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Az ember részéről azért nem jöhet létre, mert senki nem szülheti önma-
gát újjá! Minden embernek tudomásul kell vennie, hogy az újjászületés: KE-
GYELEM! Kegyelem akkor is, ha csalhatatlan bizonyossággal bekövetkezik 
akkor, ha az ember mindent megtett érte! 

Az újjászületés tehát Isten részéről már előre elkészített ajándék azok 
számára, akik erre felkészítették magukat. Kicsit megközelíthetem e hason-
lattal: Egy versenyző számára az aranyérem már kész. De csak akkor lehet a 
versenyzőnek a sajátja, ha megfelelően megküzdött érte. E versenyt vállalni 
nem lehetett a szellemi szférában, mert ott Isten csak létben-tartó módon le-
het teremtményeiben. Rászoruló módon csak addig, amíg igen-t vagy nem-et 
mondtak Isten boldogító jelenlétére. E pillanattól kezdve Isten rászoruló mó-
don csak földi testben lévő szellemi teremtményeiben lehet.

Lehetőséget kaptak tehát Földre születni azok, akikben élt a vágy, hogy 
Istent szeressék azokban, akikben rászoruló módon Ő jelen van.

Most tehát azokról beszélek, akik mielőtt megszülettek, önmaguk elha-
tározása alapján vágykeresztségben voltak, vagyis vállalták azt,  hogy meg-
születésük után vállalják azt a megtérést, azt a gondolkodás-átalakítást a ma-
guk részéről, amelynek Isten részéről az újjászülés lesz az eredménye. Vál-
lalták azt a hiteles versenyzést, amelynek velejárója az aranyérem megszer-
zése.

De ehhez Istennek meg kellett testesülnie, emberré kellett lennie, hogy 
isteni adottsága révén minden emberben hitelesen jelen lehessen rászoruló 
módon. Így azok, akik a rászorulókban lévő Istent szeretik, vagyis szolgálják 
a születésük előtt boldogságforrásként megtagadott Istent, most elfogadhat-
ják boldogságuk forrásának a rászoruló embertársaik szolgálatában.

Nekem, Jézusnak, tehát azért kellett eljönnöm közétek, hogy megtéré-
setek velejárójaként - a gondolkodás-átalakítást vállalva, a rászorulókban En-
gem szolgálva - megtaláljátok Bennem a boldogságotok forrását. Ha ez ré-
szetekről megtörtént, akkor Részemről számotokra megtörténik saját teste-
tekben az az újjászületés, amely már alkalmassá tesz benneteket az arany-
éremre, a mennyek országának elnyerésére (János 3;3)

Mindaddig, amíg valaki nem arra a HITRE mond igent, amit általános 
(univerzális) hitnek neveztek, s amit Én elmondtam és bemutattam nektek, 
nem szülhetlek újjá benneteket. Senki nem jut az Atyához, csak Énáltalam! 
Én és egyedül Én, Jézus, vagyok a KAPU! 

Kétezer  év  óta  már  mindenkinek  lehetővé  tettem  azt,  hogy legyen 
olyan földi élete,  amelyben vállalhat  vagy ismét elutasíthat  Engem. Ebből 
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megérthetitek, hogy napjaitokban méreteiben miért gonoszabb a világ, mint 
volt  kétezer  évvel  ezelőtt.  Megérthetitek,  hogy miért  mondottam:  Szűk  a 
kapu és keskeny az út,  amely az életre visz,  és kevesen találják meg azt. 
Azért találják meg kevesen, mert kevesen keresik azt. Bár sokan leszületnek 
vágykeresztségben, de a földi életükben ellene mondanak ennek, s így újra és 
újra le kell születniük, egyre nehezebb körülmények közé. Erről nem Én, Jé-
zus,  hanem egyedül ti  tehettek.  Egyszer majdcsak eljön számotokra az az 
„idő”, amikor már nem kell újra születnetek, mert igent mondtatok annak a 
hitnek, amely életté akarja tenni bennetek azt a valóságot, hogy minden em-
bernek joga van önmagát embernek tudni, és minden embernek kötelessége, 
hogy a másik embert emberként kezelje.

Tehát csak akkor kerülhetsz „helyedre”, ha a földi életedben vállaltad e 
„helyhez” vezető UTAT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat akkor, 
amikor ezt mondtam: „Én vagyok az ÚT”  (Én vagyok az Út, az Igazság és 
az Élet - válaszolta Jézus. - Senki sem juthat el az Atyához, csak általam Jn 
14;6). Az Én, a te Jézusod gondolkodása szerint csak az cselekszik meggyő-
ződése szerint, aki az ősmeggyőződés szerint cselekszik, vagyis az, aki em-
bertársát igyekszik úgy szeretni, mint önmagát.

Hol hát a helyed? E földi életben ott, ahol az általános hit alapján, igaz, 
hogy tükör által homályban, de látsz Engem a rászorulókban (Máté 25;35-
45). Akkor találtál rá erre az helyre, ha Rám, Jézusra találsz, mint ÚTRA!

Ne utasíts el magadtól! Fogadj be Engem!
Szeretettel: JÉZUS."

********************************************************
3864.
Kérdező: VAN MEG NEM BOCSÁTHATÓ BŰN?

Mi a Lélek-káromlás? Hogyan nyilvánul meg?
HANG: "Drága Gyermekem!

Az általad említett  Szentlélek-káromlás, amelyre nincs bocsánat sem 
égen, sem Földön, a lélek olyan állapota, mely állapota egy világkorszakra 
megmarad. Ez a bűn tehát nem egy esemény, hanem állapot. A megátalko-
dottság állapota. Ez a gyakorlatban akkor mutatkozik meg, amikor valaki a 
szeretetlenségeire  mindig talál  kifogást.  Mindig megmagyarázza  azt,  hogy 
másnak ugyan nem szabad úgy viselkednie, mint neki, de neki szabad, mert ő 
így látja jónak. 

A saját meggyőződésükért még öngyilkosságot is vállaló terroristák eb-
ben az állapotban jutottak el romboló cselekedeteik végrehajtásához. De a 
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Szentlélek elleni bűn jellemzi legtöbb hatalmához ragaszkodó uralkodót. Fő-
leg a vallási vezetők rétegében találhatók nagy számban ilyenek.

Mindezeket nem azért mondtam, hogy bárkire is rásüsd a Szentlélek el-
leni bűn bélyegét, hanem azért, hogy te tartózkodj ettől. Olyan elmarasztaló 
ítéletre, amelynek büntető következményei is vannak valamelyik embertársa-
tok irányában, senki nem kapott jogosítványt. Tehát minden büntető ítélkezés 
önkényeskedés, mivel senkiről senki nem tudja, hogy mit örökölt, milyen ha-
tások érték eddigi életében, és azt sem, hogy hogyan működött együtt akarata 
Isten kegyelmével. 

Meg  kell  tanulnotok  állapotszerűen  megélni  az  irgalmasságot,  mert 
csak az irgalmasság rendjében találkozhattok magatok is az Irgalmassággal!

                Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!"
********************************************************

3865.
Kérdező: AZ ISTEN SZERINTI GYÓGYÍTÁSOKRÓL

Miért tiltotta Jézus a gyógyítás után, hogy ezt terjesszék?
HANG: "Drága Gyermekem!

A Földre mindannyian halálra ítélten születtetek. A gyógyításnak két 
funkciója van. Az egyik az, hogy késleltesse a halált, a másik pedig az, hogy 
csökkentse a fájdalmat.

A lényeget tekintve egyik funkció sem tartozik Rám. Rám az tartozott 
és az tartozik mindenkor, hogy megtanítsalak benneteket visszaszeretni az Is-
tent, bármilyen áron! 

E célt a Földön nem segíti, hanem inkább hátráltatja az is, ha valaki 
számára nagyon fontos, hogy minél tovább éljen a Földön, és az is, ha célul 
tűzi ki valaki, hogy lehetőleg soha ne szenvedjen. Szeretni lehet mindenkép-
pen. És aki valóban szeret, az ugyancsak mindenképpen áldozattá kell hogy 
váljék a Földön.

Ha ezt megértetted, akkor megérted azt is, hogy miért akartam mellék-
vágányra terelni mind a betegek gyógyítását, mind a földi élet meghosszabbí-
tását. Azt szerettem volna elérni, hogy ne terelődjék el a figyelem a lényeg-
ről, a szeretetről, a szeretni tanításról. Az a tudati szint, amellyel akkor köze-
ledtetek Hozzám, és amely tudati szint még ma is annyira jellemez bennete-
ket, nem tette lehetővé Számomra, hogy elutasítsam a Hozzám forduló bete-
geket, ha egyszer testben közöttetek járva gyógyulást kértetek Tőlem. Csak 
annyi tudtam elérni, hogy igyekeztem csökkenteni ezeknek súlyát.
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Ti az örökkévalóság gyermekei vagytok! Ezt a tiszta lángot nem táplál-
ja sem a gyógyulás,  sem az,  ha valaki  igyekszik mindent  megtenni  azért, 
hogy „jól érezze” magát, tehát ha arra teszi a főhangsúlyt, hogy fájdalom-
mentesen teljenek napjai.

Ahhoz, hogy elviselhetővé tedd életedet testi szenvedéseid közepette, 
jó, ha van kéznél fájdalomcsillapító. De mindenkor és mindenben a lényeg: 
növekedni a szeretetben!

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

3866.
Kérdező: MAGAMRÓL, BARÁTNŐMRŐL...

1. Csalódtam valakiben. Miért?
2. Jó úton haladok?
3. Barátnőm kapcsolatáról a jövőjüket illetően...

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Fenntartás  nélkül  csak  Istenben  szabad  bízni!  De  még  Benne  is 

azért,  mert  igazolta,  hogy Benne  nem csalódott  eddig  senki.  Mindaddig, 
amíg emberben bízol, kiteszed magadat a csalódások sorozatának. Csak ab-
ban a szűk körben szabad emberben bízni, amelyben az illető igazolta, hogy 
megbízható. Aki emberi szavakra, ígéretekre épít, az homokra épít. Ezen Is-
ten sem tud változtatni. Nem, mert nem vagytok bábuk!

2. A reggeli és az esti imáid azok az időszakok, amelyekben lelkiisme-
reteden keresztül meghallhatod véleményemet magadról.

3. Sem téged, sem mást soha nem adok ki senkinek! Pletyka-szinten 
senkivel nem tartok fenn kapcsolatot.

Drága Gyermekem! Légy nagyon okos és óvatos! A sátán, mint ordító 
oroszlán, körüljár, és keresi, kit nyeljen el. Álljatok neki ellen a hitben (1Pét 
5;8)! Bennem, a te Jézusodban soha nem fogsz csalódni!

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

3867.
Kérdező: JÓ AZ, HA SEGÍTEK ANNAK, AKI BÁNTJA AZ ISTENT?

1. Baj van leányom házasságával.
2. Segítek valakin, aki Istent rossznak mondja.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden édesanya szeretné leányát boldognak látni. Isten is azt sze-

retné, ha mindannyian boldogok lennétek. De amint az Isten sem tudja meg-
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tenni, hogy boldog legyen az, aki nem úgy akar boldog lenni, ahogy azt az Is-
ten elgondolja róla, úgy az édesanyák sem tudják megtenni azt, amire az Is-
ten is képtelen.

Neked nem lehet más célod, mint az, hogy a te szívedben béke legyen. 
Vagyis Én, Jézus, tudjak benned úgy élni, hogy te ebből tudj mindig erőt me-
ríteni  életed  keresztjének  hordozásához.  Részedről  a  legtöbb  valóban  az, 
hogy imádkozol leányodért. De ennek az imának erejét, hatását sem erősza-
kolhatja  leányodra az  Isten.  Vagy befogadja ezt  ő,  vagy imád  visszaszáll 
reád.

2. E második problémád is abból ered, hogy szeretnéd, ha más másmi-
lyen lenne.  Neked életeddel  kell  tanúságot tenni  arról,  hogy Isten JÓ! Jó, 
mert szeretetével erősít, bátorít, buzdít, épít és vigasztal. Ha mások ezt nem 
látják rajtad, holott te harmóniát, békét hordasz a szívedben, akkor nem ve-
led, hanem másoknak a látásával van baj. Ezen szintén nem tudsz sem te, 
sem Isten változtatni. A gondolkodás-átalakítás minden ember számára sze-
mélyre szabott. Ezt senki senki helyett megtenni nem tudja.

                 Megáldalak a TÜRELEM LELKÉVEL!"
********************************************************

3868.
Kérdező:  FÉRJEMRŐL, LEÁNYOMRÓL, MAGAMRÓL...

1. Megmenthető-e a házasságom?
2. Leányomnak lesz-e szerető apja, aki engem is elfogad?
3. Férjem boldogabb lesz-e mással, mint nálunk volt?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel egy házasság kettőn áll, s mindkét félnek ugyanazt kell akar-

nia, ezért egy házasság megmentése nem Istentől függ, még csak nem is az 
egyik féltől, hanem mindkettőtök egységes akaratától függ. 

Egy házasság megmentését tehát Én, Jézus, csak feltételesen adhatom 
meg. Így viszont te is tudod az előbb említett okok alapján. Mindaddig, amíg 
valakinek szabad döntésétől függ valami, csak a lehetőségéről tudhatok. Ha 
nem így lenne, akkor eleve predestinálva lenne életetek!

2. Erre ugyanazt tudom mondani, mint az előző bekezdésben. Isten, és 
így Én, Jézus, csak arról tudhatok, ami már döntésetekben megtörtént. Ha 
olyat tudnék megtörténtnek, ami döntésetekben még nem létezik, akkor  el-
lentmondásban lennék Önmagammal. Igen, mert Isten tudása mindig szink-
ronban kell hogy legyen a valósággal.
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3. Semmiképpen sem lesz férjed boldog a jelen életállapotában! Leg-
feljebb bódultabb lesz, mint volt veled. Minden bódulat időszakos csupán!

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

3869.
Kérdező: VANNAK ÁLLATOK AZ ISTEN ORSZÁGÁBAN?

1. A feltámadás után  találkozunk-e kedvenc állatainkkal?
2. Mennyit kell még az emberek üdvösségéért imádkoznom?
3. Találok-e magamnak megfelelő társat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Abban a dimenzióban, amely reátok vár a földi élet után, ha vállaltá-

tok a Földön azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre Tőlem, Jézustól, felszó-
lítást kaptatok (Márk 1;15), akkor Isten az újjászületés kegyelmével koronáz 
meg benneteket. Ennek „természetes” következménye lesz az, hogy minden 
kívánságotok, és pedig örökön örökké, teljesül!

2. Neked a magad üdvösségéért kell imádkoznod és cselekedned! Ezt 
valamiképpen állapottá kell tenned a magad számára. 

Az Istenbe vetett hit és az emberek iránti áldozatos szeretet biztosítja 
számodra és mindenki számára azt, hogy üdvözüljön.

3. Olyan „megfelelő” társ nem létezik, aki biztosíthatná számodra az 
üdvösséget. Még az Isten sem képes erre!

Kétségtelen, hogy súlyos felelősséget jelent számodra az a döntésed, 
amelyet párválasztásnak neveztek. E döntést Isten helyettetek megtenni soha 
nem  fogja!

Minden döntést azért szoktatok hozni, hogy meghatározzon bennete-
ket. Ha valakit a párválasztásban nem az a döntés vezeti, hogy partnere Hoz-
zám, Jézushoz, vezesse őt, akkor annak a súlyos következményeit kikerülni 
senki nem tudja! Annyit azonban mondhatok, hogy a Földön meghozott leg-
rosszabb döntés is mindig kijavítható! Az erre történő vállalkozás a  megté-
rés.

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

3870.
Kérdező: MINTHA ISTEN IS A BECSTELENEKET SEGÍTENÉ!

1. Beleszerettem egy családos emberbe.
2. Házasságomat Isten előtt kötöttem.
3. Jobban járnak a becstelenek, mint a becsületesek?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szellem, a lélek nyitottságának kell hogy korlátai legyenek.
Az, aki korlátlan nyitottságot vállal, az lelke mélyén istennek gondolja 

magát. Vagyis olyannak, aki egyedül csak önmaga korlátozhatja önmagát, és 
senki  más.  Aki  így gondolkodik,  annál  egyértelmű,  hogy az  első gombot 
rosszul gombolja be, s így ennek következményei szükségszerűen tévesek.

Ha nem lettél  volna nyitott  e  tekintetben,  akkor  nem kerültél  volna 
ebbe a helyzetbe!

2. Ragaszkodj az „Isten előtt” kötött házasságodhoz! Mindaddig, amíg 
erre vigyázol, vigyázol arra is, hogy az első gombot ne gombold be rosszul. 
Az erkölcsi elesés soha nem döntő! Döntő az, amikor valaki azt beszéli be 
magának, hogy ez nincs akaratom, tehát az Isten akarata ellen!  Ez a Szentlé-
lek elleni bűn, amelyre nincs bocsánat sem a földi életben, sem az elkövetke-
zendő világkorszakban (Mk 3;29)!

3.  E kérdésedre válaszolva azt kell mondanom, hogy a látszat valóban 
ezt mutatja! Rövid távon igaz az a mondás, hogy jónak leni rossz, rossznak 
lenni pedig jó. De végkifejlettségében, tehát abban az időben, amelyet halá-
lod órájának is nevezhetek, a fenti mondás nem állja meg a helyét! Az igaság 
ez: Jónak lenni jó, de nehéz, és rossznak lenni rossz, bár könnyű!

Döntened mindenképpen neked kell,  hogy melyiket választod! A jót, 
amely halálod  óráján -  amely biztosan  eljön  -   vígasztal,  vagy a  rosszat, 
amely halálod óráján elmarasztal!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az  
ISTEN SZERINTI DÖNTÉS LELKÉVEL!"

********************************************************
3871.
Kérdező: BŰNTUDAT GYÖTÖR

1. Társammal nem vagyok lelkileg, szellemileg szinkronban.
2. Egy abortusz miatt gyötör a bűntudat.
3. Álmaimról...

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon nehezen tudom megértetni veletek azt, hogy benső békéte-

ket, boldogságotokat tekintve, ti emberek, nem vagytok egymásra teremtve. 
Még azok is, akik párválasztáskor értelmükkel tudják ezt, a szívük mélyén 
nincs gyökere a felismerésüknek.

A házasságban csak az a fél tud lelki haszonhoz jutni, aki társát olyan 
tükörnek tekinti, amely tükörben jobban és valóságosabban meg tudja ismer-
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ni önmagát. Ennek lehet aztán a következménye az, hogy áldozatos szeretete 
révén közelebb kerülhet Hozzám, Jézushoz.

2.  Kétségtelen,  hogy az  abortusz  testi  és  lelki  roncsolással  egyaránt 
együtt jár. A lélek gyógyulása hit és alázat kérdése. El kell hinned, hogy Én, 
Jézus, irgalmas szeretet vagyok. El kell fogadnod, hogy nem neked kell fel-
nőnöd Hozzám, hanem Én hajolok le hozzád! El kell hinned, hogy Én, Jézus, 
a bűnösökhöz és a bűnösökért  jöttem közétek!  El kell  hinned,  amit  Máté 
11;28-29-ben olvasol!

A testi roncsolás gyógyulása már komplikáltabb.
3.  Álmaid  valóban  sokszor  informálnak  előre  olyan  eseményekről, 

amelyek folyamatáról ébrenlétben nem lehet tudomásod. De e téren is tudnod 
kell, hogy minden álom eszköz jellegű. A cél mindenkor annak az áldozatos 
szeretetnek a vállalása, amely Általam, Velem és Bennem mindenkor lehető-
vé teszi számodra azt a benső harmóniát, amelyre teremtődtél.

Ne feledd: a te hazád is a mennyben van. E menny, e másik dimenzió, 
már itt és most is a szívedben van. De áldásos jelenlétét csak hittel élheted 
át!

                 Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************

3872.
Kérdező: ELVI SZEMPONTOK...

„Sok-sok kérdés. És még mennyi lehetne..”
HANG: "Drága Gyermekem!

A leveledben megfogalmazott sok-sok kérdésed, és ahogy fogalmaztad 
„még mennyi  lehetne”,  Engem,  Jézust,  arra  késztet,  hogy a  következőket 
mondjam neked:

Az élete  mindenkinek  olyan,  amilyen  az  imája.  Ha valaki  átéli  azt, 
hogy amikor  imádkozik,  akkor  nemcsak  szöveget  mond,  hanem  azt  egy 
olyan VALAKINEK mondja, aki szeretettel hallgatja őt, akkor ennek feltét-
lenül következménye lesz az, hogy lelkében tiszta,  egyszerű és megvalósít-
ható gondolatok ébrednek, villannak fel.

A reggeli ima kimondottan nagyon fontos! Aki hisz Istenben, annak 
nem kell külön magyaráznom, hogy minden nap egy Istentől kapott ajándék. 
De nemcsak úgy, a semmiért, hanem azért, hogy ebbe az ajándékba beöltöz-
tetve  szíved  szeretetét,  estére  visszaadd Nekem,  a  te  Jézusodnak.  Az esti 
imádban  tehát a lelkedben szintén egy bensőséges találkozást kell megélned 
Velem, hogy a szívbékédet biztosítani tudjam.  
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Tudnod kell továbbá, hogy nem a vágyaidhoz, nem az álmaidhoz, ha-
nem a napi feladataidhoz adja Isten számodra a kegyelmét.

A földi életben mindannyian problémaerdőben jártok. Amikor azt ta-
pasztaljátok, hogy túl sok és sűrű bozót vesz körül benneteket, amikor azt ta-
pasztaljátok, hogy a fák lombjai, a felhők sötétje borul rátok, s ezt nem tudja 
áttörni a Nap sugara, akkor jusson eszetekbe, hogy a Fényt ne kívülről várjá-
tok! A FÉNY Én, Jézus,  vagyok. Én vagyok a világ világossága! Tehát a 
FÉNY bennetek van! Hidd el, hogy nemcsak benned élek, de érted  élek ben-
ned! Boldogító módon élek benned! Neked viszont feladatod az, hogy olyan 
gondolatokat erőltess magadra, halljál ki, kényszeríts ki magadból, amelyek 
építenek, buzdítanak és vigasztalnak téged. Az ilyen gondolatoknak mindig 
Én, Jézus, vagyok a FORRÁSA! De e FORRÁSBÓL neked kell merítened. 
Ezt Én, Jézus, helyetted meg nem tehetem. Nem, mert nem bábu vagy, ha-
nem partnerem ahhoz, hogy boldogítani tudjalak.

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

3873.
Kérdező: URAM! SEGÍTSD MEG ÉDESANYÁMAT!

Édesanyám mérhetetlen fájdalmára kérek enyhülést!
HANG: "Kedves Barátom!

Az a tény, hogy édesanyád fájdalmával nagyon együtt tudsz érezni, azt 
mutatja, hogy van benned olyan empatikus képesség, amely nagy erőket tud 
megmozgatni  abban az irányban, amelyben ki  kell  mutatnod mások iránti 
szeretetedet. Igen, mert Én, Jézus, mindenkiben jelen vagyok rászoruló mó-
don, és főleg a másokkal együtt érezni tudóktól várhatom el, hogy Irántam 
való szeretetből segítsenek embertársaikon.

Három  fontos  szempontot  azonban  tudomásodra  kell  hoznom.  Az 
egyik az, hogy Én, Jézus, jobban szeretem édesanyádat, mint te, vagy bárki 
valaha is szerethetné őt.  A másik az,  hogy neki is  tudnia kell,  hogy vagy 
csökkentem a fájdalmát, vagy növelem az erejét, ha Hozzám fordul élő hittel. 
A harmadik pedig az, hogy senki nem képes másnak az életét őhelyette meg-
élni.  Sem örömben,  sem bánatban  senki  nem képes  más  örömét,  bánatát 
megélni. Lehet mással együtt élni, de nem lehet más életét megélni.

A boldogság nem azonos a jól érzéssel. Én, Jézus, soha nem tanítottam 
azt, hogy boldogok azok, akik jól érzik magukat. Neked is, édesanyádnak is 
szól az Én kijelentésem, amit Mt 11;28-ban mondtam.

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
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********************************************************
3874.
Kérdező: FÉRJEMNEK NEM A CSALÁD A LEGFONTOSABB

1. Férjem nagyon ragaszkodik rokonaihoz.
2. Nagy gond számomra gyermekem viselkedése.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjed ragaszkodása rokonaihoz mindaddig nem jelenthet  komoly 

gondot, amíg emiatt téged el nem hagy. Az a magatartása pedig, hogy roko-
nait olyan előnyben részesíti,  amelyet te nem helyeselsz,  szintén nem ma-
rasztalható  el  mindaddig,  amíg  családjához  ragaszkodik.  Szerszámaival, 
anyagi javaival neki kell majd elszámolnia saját lelkiismerete előtt, és nem 
neked.

Szeretettel kérlek arra, légy fegyelmezett, és ne akard átlépni az ő sza-
badságkörét akkor sem, ha úgy gondolod, hogy nem csupán önző érdekek ve-
zetnek.

2. Egy gyermek általában akkor sír, ha éhes, vagy ha fáj neki valamije. 
Ha te tudod, hogy nem éhes, és azt is tudod - mert gyermekorvos már meg-
vizsgálta -, hogy nem fájhat semmije, akkor magára kell őt hagyni. Azt is 
tudnod kell,  hogy neki is  van őrangyala.  Hozzá  is  szólhatsz,  és kérheted, 
hogy segítsen neked gyermeked helyes nevelésében. 

Abba semmiképpen sem mehetsz bele, hogy gyermeked miatt elhide-
güljön tőled a férjed. Egy házasságban a párkapcsolat mérhetetlenül fonto-
sabb, mint a szülő-gyermek vérkapcsolata. Ez utóbbi ideiglenes. A párkap-
csolat Isten szándéka szerint sírig tartó! 

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

3875.
Kérdező: EGY HANG-TÁBORI ÁLMOMRÓL…

Egy HANG-táborban történt álmomról kérek véleményt!
HANG: "Drága Gyermekem!

Álmodban azt láttad, hogy vannak, akik cukrozzák a bort, míg a többi-
ek ezt nem teszik.

Valóban igazad van, hogy soha nem lehet semmit  úgy megrendezni, 
hogy mindenki egyformán kedvét lelje abban. Mindig voltak, vannak és lesz-
nek olyanok, akik bár jobbat nem tudnak ajánlani, de a jelenben felkínált le-
hetőségekkel nincsenek megelégedve.
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Egy olyan tábor megrendezése és lebonyolítása, amilyen a HANG-tá-
bor volt, nemcsak az égiek és a jó szándékú, jól felkészült földiek oldaláról 
követel komoly erőfeszítéseket, de megmozdulnak - és a jövőben is számol-
notok kell, hogy meg fognak mozdulni - bizonyos ártó erők is. A rend és a 
fegyelem biztosítása a felszínen gyakran nem teszi lehetővé mindenki számá-
ra az igazi szeretet arcának felismerését, s így rövid távon úgy tűnik, hogy a 
keretre nagyobb hangsúlyt tesznek az illetékesek, mint a tartalomra. Hosszú 
távon semmiképpen sem ez a helyzet.

Nagyon fontos, hogy egy nagyobb létszámú összejövetel alkalmával ne 
csak a szervezők, a rendezők oldaláról legyen meg az Általam megkívánt 
szeretet, de legyen meg ez minden jelen lévő szívében is. Ha ez megvan, ak-
kor Lelkem csodákra képes egy ilyen összejövetelen. Ezt megtapasztalhatjá-
tok  mind  az  inárcsi  utolsó  vasárnapi  találkozóitokon,  mind  a  budapesti 
Gyógypedagógiai Főiskolán minden hónap második vasárnapján történő ösz-
szejöveteletekkor.

Ígérem nektek, hogy mindkét esetben az irányított meditációk alkalmá-
val  -  amelyeket  ilyenkor  megéltek  -  olyan  benső  gyógyulásoknak lesztek 
megélői, amelyek a testi bajok megszüntetését is, nemcsak  megcélozzák, de 
egyesekben meg is valósítják!

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

3876.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL...

1. Gyakran álmodom állatokkal.
2. Meghalt édesanyámmal álmodtam.
3. Kígyókkal álmodtam.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az állatokkal történő álmok általában a bennetek lévő ösztönvilág 

megtestesítői, szimbólumai. Bizonyos feltörni akaró érzések, ösztönök állat-
formában történő megjelenései mindenképpen önfegyelemre szólítanak fel. 
Olyan önfegyelemre, amelyre a közeljövőben nagy szükséged lesz. 

Ébrenlétben gyakran tudatosítsd, hogy te, mint szellemi lény, feltétle-
nül felette állsz az ösztönvilágnak, és Én, Jézus, soha nem engedem meg, 
hogy erődön felüli  nehézségek zúduljanak  rád.  De feltétlenül  okosnak és 
óvatosnak kell lenned! 

Reggelenként kérd őrangyalod oltalmát!
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2. Édesanyád megjelenése azt akarja erősíteni benned, hogy ő és mind-
azok, akikkel valami kapcsolatban voltál, s már elköltöztek a földi életből, 
tudnak rólad, számon tartanak téged. Segíthetnek, de semmiképpen sem árt-
hatnak neked.

3. Bár a kígyókkal történő álmok fokozottan figyelmeztetnek a jövő 
kellemetlenségeire, de neked tudnod kell,  hogy te a Győztes oldalán állsz. 
Anyámat, Máriát, gyakran ábrázolják úgy, hogy lábával a kígyó fejét tapossa. 
Ő valóban a Napba öltözött asszony, a Béke Királynéja! Nagy buzgalommal 
tanít benneteket, és sokat könyörög értetetek. Könyörgése, szeretetének láng-
ja győzelemre viszi Szívem szeretetét a megtévedt, de jó szándékú emberek 
életében. Amint nektek szükségetek van rá, úgy neki is szüksége van rátok!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************

3877.
Kérdező: SZERETNÉK JÉZUSI EMBER LENNI!

1. Rosszullétem okáról kérdezem a HANG-ot.
2. Álmomban egy világító szívet láttam, amely leszállt a Földre.
3. Néha idézetek jutnak az eszembe a Bibliából. Nem akarok
     hamis próféta lenni.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Teljesen mindegy, hogy biológiailag mi volt rosszulléted oka! A lé-

nyeg az, hogy Isten ezzel is érzékeltette veled azt, hogy mennyire nem ura az 
ember még a mulandóságnak sem!

2. A szív mindenkor a törekvésközpontnak,  tehát  a szándékvilágnak 
olyan szimbóluma,  amely arra a szeretetre  akarja irányítani  figyelmeteket, 
amelyre Én, Jézus, tanítottalak benneteket (Jn 13;34)! A szíven látható ke-
reszt pedig arra figyelmeztet, hogy a Földön nincs szeretet szenvedés, tehát 
áldozatvállalás nélkül.

3. Mindaddig, amíg Hozzám, Jézushoz (akár a HANG médium által), 
méred benső világodat, nem leszel hamis próféta. Nem, mert Lelkem mindig 
vigyáz azokra az alázatos lelkekre, akik vállalják, hogy Általam, a te Jézusod 
által kontrolláltatják magukat.

                  Nagyon szeretlek, és megáldalak az
             OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

********************************************************
3878.
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Kérdező: MI A GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁS HÁTTERE?
Ha nem tudok rájönni, hogy valami miért jó nekem, akkor soha nem 
tudom átalakítani a gondolkodásomat?

HANG: "Kedves Barátom!
A gondolkodás-átalakítás háttere az, hogy hinni kell Bennem! Ez azt 

jelenti, hogy nem kell kitalálnod, miért jó neked az az állapotod, amelyben 
vagy, hanem el kell hinned, hogy ez számodra jó! Azért jó, mert hiszel ab-
ban, hogy Isten jó, és te az ő gyermeke vagy, tehát Ő soha nem engedi meg 
azt, ami gyermekeinek nem volna jó!

Azzal, hogy miért jó, nem kell foglalkoznod. Abban kell megtalálnod 
lelked békéjét, hogy elhidd: mert Isten jó, ezért mindenkinek jó az, ami szá-
mára van akkor is, ha nem tudja, hogy miért. Ártani mindenki csak önmagá-
nak tud! Aki azt gondolja, hogy neki más is tud ártani, az nem lát jól! Nem, 
mert boldogságát nem saját látásának megváltoztatása által gondolja megva-
lósulni,  hanem valahogy másképpen. Például úgy, hogy Isten változtasson 
saját elgondolásán.

Én, Jézus, még a keresztre feszítést is a legjobbnak tudtam megítélni az 
emmauszi tanítványaim előtt (Lukács 24;26)!

Én, Jézus, azt ajánlom tehát, hogy HIDD EL!: nem az a döntő, hogy 
miért enged meg valamit az Isten, hanem az, hogy amit megenged, az az Is-
ten oldaláról mindig jó az övéi számára! Akkor is,  ha jelenleg nem tudjátok, 
miért jó az, amit megenged! Ő ezért JÓ ISTEN!!!

A gondolkodás-átalakításhoz az szükséges, hogy az Én, a te Jézusod 
tanítását  értelmeddel  elfogadd,  és  képességeiden  belül  valósítsd  meg  azt, 
amit értelmeddel is, az Én tanításom alapján, jónak látsz!

                      Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3879.
Kérdező: TANÁCSTALAN VAGYOK

Nem tudom, mitévő legyek!
HANG: "Drága Gyermekem!

Te egy vágyakozó, kereső, hazatalálni  vágyó lélek vagy! Az a világ, 
amelyben élsz, sem vágyaidat, sem kereső lelked nyugalmát, sem a hazata-
láltság örömét neked megadni nem képes. Amire képes, az az, hogy itt a Föl-
dön tudod ráirányítani önmagad arra a CÉLRA, amelynek elérésére a Földre 
jöttél! E CÉL nem kisebb, mint Én, Jézus, a Földre-szállt Isten! 
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A földi élet, mint eszköz, óriási érték, de csak mint eszköz! Minden 
eszköznek a cél ad értelmet és lendítő erőt egyaránt!

Kétségtelen, hogy ott vagyok a szívedben, de mivel ehhez nincs „távla-
tod”, tehát olyan, mintha egy szerelmes levelet úgy akarnál elolvasni, hogy 
közvetlenül a szemedhez szorítod, ezért ezt a jelenlételemet csak „áttétele-
sen” tudod érzékelhetővé tenni a magad számára.

Ez azt jelenti, hogy az eddig megjelent HANG-könyvekben már részle-
tesen is tárgyalt hat megjelenési formámat kell gyakrabban alkalmaznod ma-
gadra. 

Te azáltal vagy, mert szeretlek! Én, Jézus, is azáltal vagyok a te szá-
modra,  hogy szeretsz  Engem.  E  szeretetnek  megélése  részben  elfogadás, 
részben kiáradás. 

El kell fogadnod, mint embert, aki kétezer évvel ezelőtt Betlehemben 
megszülettem, el kell fogadnod szentségeimben, el kell fogadnod, hogy jelen 
vagyok ott, ahol ketten-hárman összejönnek az Én nevemben, el kell fogad-
nod evangéliumaimban, hogy el tudj fogadni önmagadban. E mellett az elfo-
gadások mellett pedig hinned kell abban, hogy minden emberben ott vagyok 
rászoruló módon,  s így alkalmat  adok neked arra, hogy kimutasd Irántam 
való szeretetedet a másokat szolgáló szereteted által.

              Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
******************************************************

3880.
Kérdező: SZABÓ JÁNOS MÉDIUM

Uram! Kérlek, ismertesd velünk az Általad helyesnek tartott életközös-
ség          
          tartalmát!
HANG: "Drága Barátom!

Mielőtt kibontanám számotokra e kérdés tartalmát, szükségesnek látom 
leszögezni azt, hogy az élet is, és az ebből fakadó közösség is Én Magam, Jé-
zus, vagyok. Ez szükségszerűen következik abból, amit Jn. 14;6-ban kijelen-
tettem, miszerint "Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet."

Ezt úgy is érthetitek, hogy annak van élete, aki az Általam  bemutatott 
UT-at az Én Igazságomban járja.

Az utamon járni egyedül nem lehet! Nem, mert az élet a szeretetben ál-
lapotszerűen megélt közösségi élet! Azt is mondhatnám, hogy Engem egye-
dül, mint Ut-at járni képtelenség! Képtelenség, mert a szeretet szükségszerű-
en közösségi tartalom! Elsősorban közösség Velem, s ebből következően kö-
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zösség  embertársaitokkal.  Én  magam  is  „közösség”  vagyok!  Amikor  azt 
mondottam, hogy Én és az Atya egyek vagyunk, akkor az azonosságon ala-
puló közösségünk tartalmára is céloztam.

Az a közösség,  amelyet  ti  Szentháromságnak neveztek,  valójában a 
számotokra felfoghatatlan abszolút közösség, mert hármasságának tartalmá-
ban abszolút azonosság, míg szerepében különbség! Ez a szerepvonatkozás 
fogalmazódik meg számotokra az Atya-Fiú-Szentlélek elnevezésben.

Az Isten, mint közösség, a teremtésben Önmaga képmására szükség-
szerűen közösségi szellemet teremt. Sőt, az Isten, mint közösség, törvénysze-
rűen közösséget teremt, tehát a szellemi lények teremtésének folyamatossága 
az Isten létéből eredő valóság.

Minden szellemi teremtmény szükségszerűen választás elé kerül a léte-
zése folytán, amelyben megfogalmazhatja a létezése célját.

Amennyiben Velem nem vállalják, választják a szeretetközösséget, úgy 
egymással sem lehetnek életközösségben.

Ekkor  fogalmazódhatnak  meg  létterületükként  az  érdekközösségek, 
cimboraságok.

Az embernek, mint fejlődő szellemi lény, létezésének értelmes tartal-
mat az a cél ad, amely Én magam vagyok!

Bennem annyiféle életközösség létezik, ahány gyermekem Engem cél-
ként meglát.

A teremtett szellemi lény akkor is közösségi lény, ha célként nem En-
gem választ, hanem önmagát.

Közösség nélkül teremtett szellemi lény nem létezik!!!
Még a lakatlan szigeten levő magányosnak tűnő embert is szellemi lé-

nyek tömege veszi körül, akkor is, ha ő azt nem észleli.
Az ember a szükségszerű döntése következtében kétféle közösségbe ta-

gozódhat be.   
1. Istennel, és az Őt célnak tekintők életközösségébe.
2. Isten nélkül az önmagukat célnak tekintők halálközösségébe.
Mindkét esetben a szellemi lény közösségi lényként, közösségben me-

netel a célja felé.
Mint erkölcsi tartalom a halál is közösségi lét, hiszen ha a Sátán a vi-

lágmindenségben a céljával egyedül maradna, úgy értelmetlenné válna a saját 
létezése. Én pedig nem tartok létben értelmetlenséget.

A halálközösségből az Életközösségbe vezető ÚT Én vagyok! Ezt töb-
bek között a  következőképpen fogalmaztam meg az Evangéliumban: „Aki 
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hisz annak aki engem küldött, korszakra szóló élete van, és nem megy ítélet-
be, hanem átment a halálból az életbe. (Jn 5;24)”

A halál  közösségéből az életközösségbe lépni a megtérés által  lehet. 
Életközösségben a Földön az az ember van, aki Útként, Igazságként és Élet-
ként elfogadva Engem, célként is meglát.

Azok az emberek, akik Engem célként is meglátnak, az életüket felada-
tokban gondolkodva élik meg. A közös cél hasonló gondolkodású emberek-
ben közös feladatokat fogalmaz meg. A közös feladatok pedig közös megol-
dásokat és annak körülményeit fogalmazzák meg.

A vagyonközösség, az együttlakás, a közös munkavégzés, mind olyan 
eszköz egy életközösség számára a Földön, amely szükséges lehet a kitűzött 
feladat megvalósításához.

A vagyonközösség, az együttlakás nem lehet cél! A Cél Én vagyok! 
Vagyonközösséget  csak azok alapíthatnak,  akiknek van vagyonuk. Nekem 
nem volt vagyonom. A tanítványaim meg lemondtak a vagyonukról akkor, 
amikor Hozzám csatlakoztak. E tekintetben mi a vagyontalanok közössége 
voltunk.  A vagyontalanok  közössége,  és  nem életközösség.  A közösséget 
élővé a Bennem levő hit és a gyakorlatban megélt szeretet teszi. Én önmagá-
ban a vagyonközösségben nem is létezem. Nem, mert ez ellenkezne azzal a 
tanításommal, amelyben azt mondtam: „nehogy kincset - kincsre halmozza-
tok (Mt 6;19)”.

Aki vagyont gyűjt, az nem bízik Bennem. Nem Rám bízza magát, ha-
nem a vagyonára. Arra a vagyonra, amely az ember alapvető létszükséglete 
feletti  igényeinek  kielégítésére,  és  annak hosszú   biztosítására  szolgál.  A 
megszerzett vagyon mindenkit annak megtartására és sokszorozására ösztö-
nöz. „Kincset kincsre halmoz”.

Az gondolkodik helyesen, aki a vagyon tartalmát az értékrendjében az 
eszköz fogalmára cseréli le. Arra az eszközfogalomra, amely a szeretet szol-
gálatát valósítja meg a gyakorlatban. Ha a szeretet eszközének látod a lét-
szükségletek feletti  anyagi értékeket, akkor Én tudok gondoskodni benned 
arról, hogy az valóban betölthesse szerepvonatkozását.

Az életközösség valódi vagyona és kincse a ráfigyelő szeretetből faka-
dó adás lelkülete.

Az Általam igazságként megélt közös cél az, ami a közösségi létet élet-
közösséggé teszi. Az életközösségben az Általam kért gondolkodás-átalakí-
tás az a motor, amely mint forrás, a cél felé viszi a közösség tagjait.
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Minél tisztább valakinek a látása a gondolkodás-átalakításon keresztül, 
annál inkább éli meg a közösséget Velem! Minél inkább megéli valaki a kö-
zösséget Velem, annál tisztábban éli meg a közösséget a testvéreivel. Min-
denkinek olyan az életközössége, amilyen a látása. Bár mindenkinek az ÚT-
ja egyéni Felém, de nem elszigetelt a többi embertől.

A feladatban megélt életközösségben mindenki megtalálhatja azt a sze-
repet, amely az Isten akaratával egyező, hiszen Én szerepeket kiosztó, de sze-
mélyválogató nem vagyok!

Ha valakinek a feladatához speciális szerepet szánok, vagy lepecsételni 
akarom a szerepét, akkor gondoskodom arról, hogy akár párbeszédimában, 
akár istenélményben, akár Lélekkeresztségben félreérthetetlen módon juttas-
sam azt az illető tudomására.

Megáldalak benneteket a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3881.
Kérdező: NEKÜNK LEGFONTOSABB JÉZUS!
HANG: "Drága Gyermekeim!

Miután médiumom elolvasta a neki átadott írásotokat, Én, Jézus, arra 
indítottam, hogy adja át egyik testvérének, akin keresztül üzenni fogok nek-
tek.

Azért tettem így, mert fontosnak tartottam. Azért tartottam fontosnak, 
hogy ne legyen bennetek semmi gát, semmi előítélet médiumommal szem-
ben, és ha bensőleg valóban tisztulni, erősödni akartok, akkor a megbeszélt 
napok bármelyikének estéjén fölkereshessétek őt.

Ti azt mondottátok neki, hogy nem azért keresitek fel, hogy igazat ad-
jon nektek, hanem azért, hogy általa az Én, a ti Jézusotok véleményét halljá-
tok. Tehát annak a Jézusnak a véleményét akarjátok hallani, akinek sok min-
denben szöges  ellentétes  a  véleménye azzal,  akit  ti  oly nagyra becsültök, 
amint erről írásotok elején tanúságot is tesztek.

Soha senkit ne kérjetek fel esküdözésre! Ezt kifejezetten megtiltottam, 
amikor emberként közöttetek jártam! A teremtmény szívéből jövő eskü soha 
nincs szinkronban Velem!

Nagy szeretettel  kérlek benneteket,  hogy nagyon komolyan tanulmá-
nyozzátok evangéliumaimat! E nélkül a megtévesztés szelleme, aki mérhe-
tetlenül nagyobb okossággal rendelkezik,  mint bárki a Földön, tévútra fog 
vinni benneteket, minden jó szándékotok ellenére.
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Nem elég a jó szándék! Nem elég az „újjászületés” sem! Gondolkodás-
átalakítást nem lehet senkinek „üzenetek” révén eljuttatni a fejébe. Ezt nek-
tek kell  megtennetek az Én, a ti  Jézusotok evangéliumai  alapján. Minden 
más, ami nem ezt tartja a legfontosabbnak, félrevisz benneteket!

Megáldalak benneteket az ALÁZAT LELKÉVEL!"
*****************************************************

3882.
Kérdező: AKIKNEK LEGFONTOSABB JÉZUS
VALÓ ZÉNÓ MÉDIUM ÁLTAL KÜLDÖTT  VÁLASZ
Kedves Barátaim!

A HANG-médium átadott  nekem (Való Zénó 2360 Gyál)  egy írást, 
amelyre Jézus, a szeretet Istene, általam szeretne válaszolni nektek. Halljátok 
hát, és fogadjátok szeretettel!
HANG: "Drága Gyermekeim!

Szívből örülök nektek, és már a bevezetőm elején áldásomat adom arra 
a szándékotokra, amelyben egyre jobban meg akartok ismerni Engem, Jézust, 
és ennek tükrében életeteket Hozzám igazítani.

Minden olyan szándék, amely a szeretetben való növekedést irányozza 
meg, Tőlem van, és Velem is marad mindaddig, amíg e szándék nem válik 
öncélúvá!

Az a problémakör, amely benneteket foglalkoztat, teljesen általános je-
lenség ma a világotokban. A szellemvilág felé való kinyílás, a médiumítás, 
ma már nagyon gyakori tevékenység köztetek, amire, sajnos, nagyon kevesen 
vagytok szellemileg, értelmileg felkészülve.

A tiszta szándék feltétlen feltétele a Velem és angyalaimmal való kap-
csolat kialakításának, de önmagában ez nem elég! 

A megtévesztő ugyanis működik. Tiszta szándékotokat nem, de látáso-
tokat el tudja homályosítani, ha értelmetekkel nem tudtok megnyugtató vá-
laszt találni problémáitokra. Médiumom, akinek kérésére e levelet diktálom, 
tucatnyi hasonló szellemi kapcsolatokkal rendelkező embert, de önmagát is 
beleértve, nem tud olyan esetről, ahol a megtévesztő ne akarta és ne tudta 
volna  az  ember  látását  az  értelmén  keresztül  összezavarni,  elködösíteni, 
iránytalanná tenni, több-kevesebb sikerrel.

Az értelem, a józan ész használatát azért kérem tőletek, mert a gondol-
kodás-átalakítás felvállalása  nélkül még megtérés sem lehetséges, nemhogy 
egy bensőséges, közvetlen kapcsolat kialakítása Velem, amelyre mindannyi-
an jogosan vágytok. Az Én kegyelmem csak abban az irányban fejti ki áldá-
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sát,  amerre az értelmetek nyitott,  és  így tud bennetek olyan gondolatokat, 
cselekedeteket elindítani, amelyekben azt élitek meg, hogy nem bábuknak te-
remtettelek titeket, hanem szabadságra, és nagyon is felelősek vagytok maga-
tokért.

Most rávilágítok arra a területre, amelyen nektek is jelentősen fejlődnö-
tök kell. Ez pedig a gondolkodás-átalakítás!  

Higgyétek el, hogy Én, Jézus, tényleg átadtam nektek mindent az evan-
géliumokban, ami az erkölcsi magatartásotokat, a boldogságotokat, az örök 
életet illeti. Ha nem így lenne, Én lennék a világ legnagyobb megtévesztője, 
nem pedig a világ világossága, a MEGVÁLTÓ ISTEN.

Keresztelő János, aki földi működésem megkezdése előtt bűnbánó lel-
keket tisztított meg, és készített fel a Velem való találkozásra, nem akárki 
volt (Mt11;11), de a gondolkodás-átalakítást ő sem kerülhette el (Mt 11;3-6).

Tévedtek,  ha  azt  gondoljátok,  hogy titeket  kevésbé  szeretlek!  Mert 
ahogy Keresztelő Jánosnak, az összes prófétának és szenteknek Hozzám kel-
lett és kell igazítania a gondolkodását az idők végezetéig, ugyanúgy kell min-
den Engem kereső, jó szándékú embernek is, és nem fordítva! 

Nagyon fontos, hogy ne Engem, Jézust, akarjatok az Általam teremtett 
lények tanításához igazítani, hanem az összes tanítást, amit kaptok, még ak-
kor is, ha Rám hivatkozva mondják, vessétek össze a Lelkem által sugalma-
zott evangéliumokban leírt saját szavaimmal. Minden írást, még a Bibliát is, 
az Én fényemben vizsgáljatok! Abba ne menjetek bele, hogy az evangéliu-
mokból ezt meg azt a részt kihagyták, ezért nem használható. Még egyszer 
mondom: Mindent átadtam nektek! Ti  sem engeditek,  hogy valaki lelopja 
gyermekeitek reggelijéről a vajat és a szalámit,  ha iskolába külditek őket. 
Higgyétek el, Én, Jézus, sem vagyok rosszabb nálatok. Ezért szeretettel kér-
lek titeket, hogy csak olyan szellemeknek, embereknek tanításait fogadjátok 
el, amely tanítások az Általam elmondottakkal azonosak, és akik  életükkel, 
cselekedetükkel igyekeznek is ennek megfelelni! 

Ha továbbra is ilyen őszinte szándékkal kerestek Engem, és vállaljátok, 
hogy rendszeresen tanulmányozzátok az evangéliumokat, akkor Lelkem irá-
nyítása mellett az Én valódi hangom fog felerősödni bennetek, és képesek 
lesztek áldásomat  szándékom szerint  közvetíteni  önmagatok és minden jó 
szándékú ember javára.

               Nagyon szeretlek, és végtelenül örülök nektek.
                              Megáldalak titeket az 

          ALÁZAT, a TANULÉKONYSÁG és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
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*******************************************************

3883. A HANG 37-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

Egy nemrég elhunyt testvérünk közli sorsát
„PÁRBESZÉDIMÁBAN” az itt maradt párjával

Kedves Testvérem! Drága "Papa!"

Isten tündöklő világából küldöm üzenetemet. Egy olyan világból, ahol már 
nincs könny, fájdalom, ahol megnyugszik a lélek. Végtelen békességben, harmó-
niában, izzó, sistergő szeretetben élünk mi itt, a hazataláltak. A megnyugodtak, a 
mindent birtoklók. Bizony, amíg a Földön éltem, nyugtalan volt a szívem. Szük-
ségszerűen nyugtalan.

Tudod "Papa", nekem olyan jó volt a halál! Olyan édes volt a halál angyalának 
csókja! Olyan sokat nyertem vele! A helyemre kerültem. Hazajöttem! Tudom, 
hogy sokszor arra gondoltál, hogy ennek fordítva kellett volna megtörténnie. Ne-
kem kellett volna a Földön maradnom, és neked kellett volna hazatérned.

Én már ki és felhasználtam minden lehetőségemet. Az én eltávozásomnak el-
jött az ideje. De a tiédnek még nem. Hidd el, az Úr, a mi Pásztorunk, tudja mit csi-
nál! Így én többet tudok neked segíteni. Biztosan érzed, érzitek szerető gondosko-
dásomat felétek.

A földi élet olyan rövid, mégis örök sorsunk dől el itt. Itt kell kimondanunk az 
„igent”. Hála az Úrnak, te már kimondtad!

Látom kínlódásaidat, dilemmáidat, de neked pont erre van szükséged. Végig 
kell küzdened a hátralévő kicsi életedet! Mindennap fel kell venned a keresztedet, 
és végig kell járnod a keresztutadat. Te sem úszhatod meg kevesebbel. Az Út 
ilyen! Mindig segítek neked, ha úgy érzed, hogy kevés az erőd.

Jézus Urunk ereje kiapadhatatlan. Az Ő ereje pedig a tiéd is! Tehát, ha megvan 
a kellő alázatod, kellő imád, akkor megvan a kellő erőd is. A szeretet ilyen! Inkább 
áldozat. Minél közelebb vagyunk a célhoz, annál inkább!

Neked minden eszköz a rendelkezésedre áll ahhoz, hogy boldog légy! Én in-
nen úgy látom, hogy az alázatodat kell csiszolnod, formálnod. Úgy látom, problé-
ma számodra az, hogy reggel elindulj a keresztutadon. Sokszor úgy gondolod, 
másik úton szívesebben járnál.  Hívogatnak téged a sehova sem vezető széles 
utak!
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Tulajdonképpen te soha sehova sem mész, mert Jézus Urunk hordoz téged, 
visz téged - szerető szívén - oda, ahova menned kell! Engedd, hogy vigyen téged!

Drága Testvérem! Az a kicsi idő, amit még el kell töltened a földön, szinte szó-
ra sem érdemes. Nagyon örülnél, ha látnád, hogy milyen rövid. Én látom, ezért 
mondom. Jézus Urunk tényleg ilyet készített övéinek! Nem is akármilyen helyet! 
A ti nyelvetek nem is tudja érzékeltetni azt a boldogságot, örömöt, ami itt vár 
mindnyájunkra.

A Szent Szűz Medjugorjében adott egy kis ízelítőt ebből. Ott - a menny előszo-
bájában - ráérezhettél Isten végtelenül boldogító világára, puha szeretetére, káprá-
zatos dicsőségére, soha el nem múló szerelmére. Igen, itt soha, semmi nem múlik 
el, ami jó. Itt nem kell félni, hogy elveszítjük boldogságunkat.

Kedves Testvérem! Ide vár téged is Jó Urunk és Égi Édesanyánk is. És ide vár-
lak én is. Én is, aki már "csak" testvéred vagyok. De ez a "csak" sokkal többet 
nyújt, ad majd neked, mint amit a földi élet valaha is adhatott, nyújthatott. Imád-
kozzunk egymásért!

"Mama"
3884.
Kérdező: HOGYAN LEHETÜNK ISTENNEK TETSZŐK?

1. Az egyetemek nagy része marketing politikát folytat.
2. Hogyan lehet valaki Istennek tetsző ebben a mulandó értékekre hangolt vi-

lágban?
HANG: "Kedves Barátom!

1. Amikor Én, Jézus, emberként jártam közöttetek, akkor így imádkoztam az 
Atyához: „Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd 
meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világ-
ból való (Jn 17.15-16)”.

Így tehát bárhol a világban megtalálhatók azok a nehézségek, amelyeket leve-
ledben említesz. A világból ki nem vonulhatsz, de a gonosztól mentes maradhatsz.

Van azonban három olyan terület, amelyeken különösen nehéz, sőt szinte lehe-
tetlen becsületesnek maradni. E három terület: az üzlet, a politika és a vallások te-
rülete. E területeken szükségszerű mások portékáját ócsárolni, és a sajátot túlérté-
kelni. Az üzleti területen legfeljebb a legalacsonyabb szinten, a bolti eladók szint-
jén lehet valaki becsületes. Politikai szinten legfeljebb szürke párttagként fogadják 
el azt, aki becsületes, hogy a számszerű statisztika ne csorbuljon. Vallási területen 
szintén ugyanez a helyzet. 

Magadra vonatkoztatva a fenti gondolatokat, azt kell mondjam, hogy ne a me-
nekülést válaszd, hanem a szembesülést.
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2. E második kérdésedre magad is megadtad a választ leveledben. Kivétel nél-
kül minden ember számára egyetlen élethivatás, egyetlen életcél létezik: a szeretni 
tanítás! Minden más eszköz ennek érdekében! 

Mivel minden szellemi teremtményben Isten boldogító módon jelen van, vagy-
is Én, Jézus, nemcsak vagyok, de érted vagyok benned, ezért azok számára, akik 
hisznek Bennem, hitük mértéke szerint birtokában vannak boldogító, belső sza-
badságot biztosító erőmnek is.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3885.
Kérdező: PAPOKRÓL

1. Nagyon érzékeny vagyok. Mi ennek az oka?
2. Férjem a keresztem. Gyakran mélybe zuhanok.
3. Isten szolgái a papok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Érzékenységed és empatikus képességed szorosan összefüggnek. Kétségte-

len, hogy ehhez idegi fáradtság is járulhat. De a lényeg az, hogy egy olyan karmi-
kus adottság ez benned, amely legalább annyi fájdalommal, mint amennyi öröm-
mel jár. Ezt egyszerűen tudomásul kell venned, és meg kell tanulnod ezzel együtt 
élni. Ettől sem jobb, sem rosszabb nem lehetsz, mint bárki más.

2. Elsősorban mindenkinek az a keresztje, akivel együtt kell élnie. Ez termé-
szetes, mivel annak az árnyéka vetődik rád legélesebben, akivel legszorosabban 
összetartozol. De tudnod kell, hogy ő egyben tükör is számodra, amely segít téged 
abban, hogy tisztultabb önismeretre juss. Jobban fel tudod mérni általa, hogy hol 
tartasz a türelem, a megbocsátás, az önzetlen, az érdek nélküli szeretés területén. 

Gyakran adj hálát férjedért! Ez olyan erőforrásokat nyit meg számodra, ame-
lyek nagyot tudnak lendíteni lelki fejlődéseden.

3. A papok nem Isten szolgái! Szó sincs arról, hogy e téren általánosítani lehet-
ne! Vannak közöttük olyanok is, akik Engem, Jézust, szolgálnak, de ezek nagyon 
kevesen vannak. A nem papok között aránytalanul többen vannak olyanok, aki Is-
ten szolgáinak tarthatnák magukat, de ezt nem mondják magukról. Kétségtelen, 
hogy vannak a papok birtokában olyan eszközök, amelyek a szerepük, feladatuk 
felvállalására, hogy Isten szolgái lehessenek, szükségesek, de ettől egyáltalán nem 
különbek, mint bárki emberfia. 

Jó, ha tudod: Én, Jézus, nem voltam papi nemzetségből való, és soha nem 
mondtam magamról azt, hogy pap vagyok. A Zsidó levél, amely papnak mutat be 
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Engem, egészen más értelemben használja e szót, mint ahogy azt ti jelenleg hasz-
náljátok (t.i., hogy fizetett párttitkár, aki elrendezi dolgaitokat Isten előtt).

Ne feledd! Engem, Jézust, is papok, főpapok ítéltek kereszthalálra (Jn. 19.12). 
Hidd el, akaratom ellenére tették ezt!

Minden hónap második vasárnapján {a következő szeptember 12-én (Buda-
pest ; Bethlen Gábor tér 2. Gyógypedagógiai Főiskola, a Keletitől gyalog kb. 5 
perc)} d.u. 3 /15/ órakor misézik médiumom. E szentmise után van lehetőség be-
szélgetésre is.

Nagyon szeretlek, és megáldalak
SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3886.
Kérdező: JÖVENDÖLÉSRŐL

1. Közel vagyunk Illés eljöveteléhez?
2. Nosztradámus l999 augusztusára jövendölte a világvégét.
3. Kaphatok üzenetet Gábor fiamtól?

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

idő (Mk. 1;15), tehát elkezdődött a világvége! Amit Általam, Velem és Bennem 
en adott nektek, ennél többet a világ már nem kaphat. Úgy éljetek tehát, hogy vi-
lágvégi korszakban éltek a Földön.

2. Az általad említett jövendőmondó beszélt a következő évezredben bekövet-
kezendő eseményekről is. Ha Én, Jézus, nem mondhattam meg nektek a világvég 
befejezésének pontos idejét, akkor ezt más sem mondhatja meg nektek. Nem, 
mert nem válna javatokra.

3. Azok, akik átlépték a földi élet tér-idő korlátait, csak külön engedéllyel érzé-
keltethetik magukat veletek. Ezt főleg álmotokban tehetik meg.

Higgy abban, hogy van őrangyalod! Kérd az ő segítségét, és bízd rá magadat az 
Én, a te Jézusod szerető szívére!

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

3887.
Kérdező: MILYEN KARIZMÁT KAPHATOK?

1. József és Mária is menekült. Mikor kell nekem menekülnöm?
2. Milyen karizmákat kaphatok?
3. Kapcsolatban lehettem leányommal előző életünkben?

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Ha Isten akarata az, hogy menekülj, akkor olyan benső indítást kapsz, amely 
teljesen egyértelművé teszi előtted azt, amit tenned kell.

2. A karizma egy olyan Isten Lelke által megtisztított és felerősített emberi tu-
lajdonság, amely szükséges ahhoz, hogy valaki az Istentől kapott rendkívüli fel-
adatát alázattal és nagy áldozatvállalással el tudja látni. A karizma nem kitüntetés! 
Az jó, ha valaki Lélekkeresztség után vágyódik. De az nem jó, ha valaki karizmák 
után vágyódik. Kivéve a nyelvek adományát. Ez azért kivétel, mert aki nyelveken 
tud imádkozni, az ezzel önmagát tudja építeni. Nagyon természetes, hogy e nélkül 
is tudja mindenki építeni önmagát a helyes reggeli és esti ima által, de a nyelvek 
adománya egy többlet-eszközt jelent ehhez.

3. Igen. De ez nem indokolhatja az ő ellenséges magatartását. Előző életeitek 
magatartása a mindenkori jelenben azt a célt szolgálja, hogy jobban növekedjetek 
az áldozatos szeretetedben. A szeretetlenség soha, semmivel nem indokolható! A 
szeretetlenség mindig istentelen és embertelen magatartás.

Ez nem jelenti azt, hogy bárkinek is feladata lenne másokban ezt kijavítani. 
Csak erkölcsi önnevelés van!

Ha egy családban valaki már kezdettől fogva bántóan viselkedik, akkor ennek 
elviselésében, megértésében segíthet az a feltételezés, hogy előző életből hozott 
terheltségről van szó. De más az, hogy valamit meg lehet érteni, és más az, hogy 
valamit lehet helyeselni.

Ha benned növekszik leányoddal szemben az empátia azáltal, hogy előző éle-
tetekben véled felfedezni az ő jelenlegi viselkedésének az okát, akkor ez jó.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ERŐSSÉG LELKÉVEL!"
********************************************************

3888.
Kérdező: MEGHALT ÉDESANYÁM. MIÉRT?

Miért halt meg az anyukám?
HANG: "Drága Gyermekem!

Kérdésedben szíved fájó kínját fogalmaztad meg. Éppen ezért nem a kérdésre, 
hanem fájdalmadra próbálok szavakat találni.

A halál angyalát általában gonosz angyalnak mondják azok, akik még kényte-
lenek tovább élni itt a Földön. Aki itt marad, az vesztesnek éli meg magát olyan-
kor, amikor az, akivel a szeretet köti össze, érzékelhetően eltávozott a Földről. 
Igen, mert az érzékelhető világ ezt a megtapasztalást égeti bele azok tudatába, 
akik itt maradtak.

Bizonyos értelemben már egy ember születése is kegyetlen dolognak tűnik, ha 
mélyebben belegondoltok. Bármilyen erős is valakiben az önfenntartás ösztöne, 
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mégsem tagadhatja le senki azt,  hogy a földi élet  sokkal inkább pokol,  mint 
Mennyország. A bódultság sokkal jellemzőbb, mint a boldogság. Ennek ellenére 
is, mérhetetlen áldozatokat hoztok azért, hogy a mulandó életet, amelyről minden-
ki tudja, hogy mulandó, megpróbáljátok meghosszabbítani.

Aki meghal, az nagyon jól tudja, hogy a halál angyala is az Istennek jó angyala. 
Jól csak a szívével lát a halandó ember. A szív szeme pedig a HIT!

Nem valami rendkívüli hitről van szó. Ha elfogadjátok, hogy a boldogság, 
amely után mindannyian vágyakoztok,  egy olyan hazataláltságot jelent, amely 
nem múlhat el soha, éppen ezért félelemmentes állapot, akkor megértitek azt, 
hogy akinek élete kapcsolatban van az Én életemmel, annak a halál nyereség: „Hi-
szen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség (Fil 1;21)”.

Amikor Lázár sírjánál azt mondottam, hogy aki Bennem hisz, az halált nem lát 
sohasem (Jn 11;25), akkor pontosan arra hívtam fel figyelmeteket, hogy nemcsak 
van örök élet, hanem erre van mindenki teremtve, és nem a mulandóságra! Soha 
senkit nem boldogíthatja az, amiről eleve tudja, hogy elmúlik!

Hit nélkül ember nem létezik. Te sem létezel HIT nélkül! Higgy abban, hogy 
Általam, Velem és Bennem feltétlenül találkozni fogsz azzal, azokkal, akikkel a 
Földön az a szeretet kötött össze, amely erősebb, mint a halál!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az
ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

********************************************************
3889.
Kérdező: TELE VAGYOK FÉLELEMMEL

1. Miért hagytak el szüleim?
2. Mi van velük?
3. Tele vagyok félelemmel. Párom lehet az, akit most szeretek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Úgy gondolod, hogy szüleid lelki világának ismerete enyhítené benned azt a 

fájdalmat, amely felébred benned, amikor reájuk gondolsz. Nem így van. Két ok-
ból sem! Az egyik az, hogy a szülők részéről nem található megfelelő indok arra, 
hogy gyermeküket elhagyják. A másik az, hogy még így is nehezen tudod leoldani 
magadat róluk, holott ezt minden felnőttnek meg kellene valósítania a szülőkkel 
kapcsolatban. Édesanyámnak, Máriának, aki különösen a te égi édesanyád is, ko-
moly fájdalmat jelentett a Velem kapcsolatos vérkötelék felszámolása.

Bizonyos értelemben igaz, hogy a vérkötelék az egyike azon kötelékeknek, 
amely a legtöbb problémát okozza szinte mindenkinek a földi élete folyamán.

Amint mondottam, van égi édesanyád. Fordulj hozzá bátran és gyakran.
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2. Földi szüleid, akiket azért vállaltál magad számára szülőknek, hogy az ő lel-
ki problémáikra általad gyógyírt találjanak, nem fogadták el ezt a segítséget. Na-
gyobb nehézségekkel kell találkozniuk ahhoz, hogy az ő életük is rátaláljon az 
igazi útra.

3. Egy madár csak akkor tud szárnyalni, ha mindkét szárnyát használni tudja. 
Amíg erre nem képes, csak szorongás van benne.

Minden embernek, tehát neked is, ha boldog akarsz lenni, és nem akarsz a bó-
dultak tömegével sodródni értelmetlen célok felé, ki kell fejlesztened lelked szár-
nyait. A HIT és az Általam, a te Jézusod által elmondott és bemutatott SZERE-
TET az a két szárny, melynek használata feltétlenül meg tud szüntetni benned bár-
miféle félelmet! E mindkettő benned van, csak használnod kell. Egyik sem sült-
galamb, amelyhez bárkinek csak ki kell tátania a száját. Ezekkel élni kell!

Téged boldogító párod semmiképpen sem lehet az, akit említesz. Még csak 
nem is segíthet abban, hogy Hozzám közelebb kerülj. Ennek az utóbbinak remé-
nye csak akkor csillanhatna fel, ha ő maga megtenne mindent azért, hogy kapcso-
latba kerüljön Velem.

Nagyon fontos lenne megértenetek, hogy csak azok tudják igazán és komolyan 
szeretni egymást, akik Bennem, Jézusban, vállalják a közös életüket. E nélkül 
mindketten olyan félszárnyú madarak, amelyek soha nem lesznek képesek kiegé-
szíteni egymást. Két félszárnyú madár soha nem válhat egy kétszárnyú madárrá!

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

*******************************************************
3890.
Kérdező: LEHET KAPCSOLATOM AZ ÉGI LÉNYEKKEL?

1. Hogyan lehet kapcsolatba kerülni az égi lényekkel?
2. A napfogyatkozással kapcsolatban érdeklődöm.
3. Telefonszámot kérek!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az égiekkel olyan könnyű kapcsolatba kerülni, hogy talán éppen ezért nem 

is hiszitek el, hogy ez így megtörténhet. Pedig ez az igazság! Egyszerűen el kell 
fogadnotok, hogy a szellemvilág állandóan átjár benneteket, s nektek, csakúgy, 
mint a rádió hullámaival kapcsolatban, rögzülnötök kell vagy Hozzám, Jézushoz, 
vagy bármelyik jó szellemhez, s máris az általatok rögzített személytől jön min-
den olyan gondolat, amely épít, buzdít, vigasztal.

Azt a kísértést, amely el akarja hitetni veletek, hogy az ilyen gondolatok tőletek 
jönnek, le kell győznötök azzal a hittel, amely tudatja veletek, vagy inkább így 
mondom, átélteti veletek azt az alázatot, hogy minden, ami épít, buzdít, vigasztal, 
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a jó szellemek birodalmából származik. E nélkül az alapalázat nélkül nem tudok 
segíteni nektek úgy, ahogy szeretnék!

2. A napfogyatkozás valóban ÉGI JEL! Maga a Nap is az! Rá akar ébreszteni 
benneteket arra, hogy a világmindenségben egy csodálatos rendezői elv érvénye-
sül. Azt pedig minden normális emberben a józan ész követeli és parancsolja, 
hogy el kell fogadnotok azt a megdönthetetlen igazságot, hogy rendezői elv nincs 
Rendező nélkül! Legalább idáig el kell jutnia azoknak, akik életükkel akarnak va-
lami értelmes dolgot kezdeni, akik akarják, hogy Én, Jézus, valamit kezdjek éle-
tükkel.

3. Médiumom telefonszáma: (06-1)-337-61-78. Ez budapesti telefonszám. Le-
vélcím: Dombi Ferenc; 2365. Inárcs; Pf. 13.

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

3891.
Kérdező: GYAKRAN ÉS KÖNNYEN SÍROK

1. Milyen vagyok én?
2. Szeretnék megfelelő társat találni!
3. Miért sírok olyan könnyen?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amint a HANG-könyvekben már annyiszor, most is azt kell válaszolnom e 

kérdésedre, hogy a reggeli és az esti imáid alapján tudok neked e kérdésre választ 
adni. Te is fejlődő lény vagy, és amit most mondanék, már nem felelne meg annak 
az állapotodnak, amelyet akkor élsz át, amikor e választ megkapod.

2. Kétségtelen, hogy társas lényeknek vagytok teremtve. De az első gomb, 
amelyet jól  kell  begombolnotok,  a Velem, Jézussal,  való kapcsolatotok.  Csak 
olyannal kösd össze mulandó, földi életedet, aki a Velem való élő kapcsolatot ki-
építette magában. Ne hidd, hogy társas kapcsolatban bárki is boldoggá tehet! Soha 
senkit nem tehet boldoggá az, ami mulandó! Minden embernek van árnyéka, és 
bizony, ez az árnyék mindig arra vetődik, akivel az illető együtt él. Bizony, a Föl-
dön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. A Föld nem Mennyország. 
Azok, akik Velem, Jézussal, igyekeznek élni életüket, mindig átélhetik azt a szív-
békét, amit a világ sem meg nem adhat, sem el nem vehet az Enyéimtől! Ezt a ha-
lál sem tudja elvenni senkitől!

3. Az ideggyengeség, a kimerültség mellett a sírás olyan empátiát, mások lelké-
be történő beleérzést jelent, amely legalább annyi fájdalommal, mint örömmel jár. 
Tehát, ha nem kimerültség miatt vagy túl érzékeny, akkor adj hálát a könnyek ado-
mányáért!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3892.
Kérdező: SZEMÉLYES VÁLASZT KÉREK!

A HANG 7-dik kötet 586. / 10-dik kötet 840. és 809. válaszokkal kapcsolatban 
kérek személyes választ!

HANG: "Drága Gyermekem!
Hosszú, apró betűkkel írt öt oldalas leveledre nagyon tömören válaszolok.
Az általad jelzett HANG-könyvekben az általad jelzett számszerinti válaszok-

ban mindent megtalálsz, amire szükséged van ahhoz, hogy a szeretetet mindenkor 
igazságban és az igazságot mindenkor szeretetben tudd képviselni.

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

3893.
Kérdező: SZERENCSÉTLEN VAGYOK

1. Miért nincs szerencsém, boldogságom a házasságomban?
2. Lesz egyszer saját lakásom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Eddigi életedet olyan alapokra építetted, amelyek nem biztosíthatják szá-

modra álmaid, vágyaid megvalósulását.
A „szerencse”, amely alatt valószínűleg azt érted, hogy körülötted jól menje-

nek a dolgok, a „házasság”, amelyről azt gondolod, hogy egy ember boldogságá-
nak lényegéhez tartozik, ezek téves elképzelések. Isten sem a szerencsét, sem a 
házasságot nem tartja senki boldogságának lényegéhez tartozónak.

A mennyek országa, tehát az, hogy nevetek be van írva a mennyben, ami a bol-
dogságotoknak, lelketek örömének forrása kell hogy legyen, nem tartozik sem a 
szerencséhez, sem a házassághoz.

A külső körülmények, s elsősorban maga a házasság, nagyszerű lehetőségeket 
nyújt felétek arra, hogy egyrészt helyes önismeretre jussatok, másrészt arra, hogy 
felébredve ábrándjaitok bódulatából, Istent válasszátok, mint CÉLT, egyedüli bol-
dogságotok forrásául.

Mindaddig, amíg valaki erre nem jön rá, amíg ezt nem igyekszik teljesen ma-
gáévá tenni, szó sem lehet senki számára sem szívbékéről, szó sem lehet boldog-
ságról sem a Földön, sem a másvilágon!

Isten vagy abszolút Első valaki életében, vagyis nincs második, mert minden 
más személy, esemény, körülmény eszköz ehhez, vagy Isten nem is lehet jelen 
boldogító módon.
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Megtérés nincs gondolkodás-átalakítás nélkül (Márk 1;15). Mennyek országa, 
tehát az Isten által számotokra felkínált boldogság pedig nincs újjászületés nélkül 
(János 3;3)! Ezeket lehet tudomásul nem venni, de nem lehet megváltoztatni!

2. Én, Jézus, rongyos istállóban születtem, keresztfán, kínok között haltam 
meg, s születésem és halálom közötti időben nem volt hely, ahol fejemet lehajthat-
tam volna (Mt 8;20). Ugyanakkor elmondottam Máté 6;25-34-ben olvasható részt 
is. Ezt ajánlom neked is átelmélkedésre.

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

********************************************************
3894.
Kérdező: JÖVŐMRŐL

1. Egészségem helyre jön-e?
2. Egyedül vagy házasságban kell leélnem az életemet?
3. Nagyon szeretnék külföldön élni!

HANG: "Drága Gyermekem!
Mindhárom kérdéseddel nem segítséget vársz Tőlem, Jézustól, hanem jóslást. 

Én nem jósoló, hanem boldogító Isten vagyok.
1. Halálra ítélten jöttetek a világra. Ez azt jelenti, hogy minden ember már ele-

ve betegként indul el földi élete útján. Az önzésnek és a felelőtlenségnek betegsé-
gét, amely minden testi betegségnek legmélyebb lelki forrása, előbb-utóbb min-
den ember a testén is tapasztalni fogja.

Éppen ezért tudnod kell, hogy amit ti egészségnek neveztek, az nem jobb, mint 
az, amit betegségnek mondotok. Amit betegségnek neveztek, az nem rosszabb, 
mint az, amit egészségnek mondotok. Nem, mert mindkét állapot arra való, hogy 
az önzetlenségre és a felelősség vállalásra szólítson, késztessen fel benneteket.

Legtöbb ember nem is gondol azzal, hogy az egészség az növeli a felelősséget, 
míg a betegség csökkenti azt.  Arra sem szoktatok gondolni, hogy a betegség, 
amely könyörtelenül megkérdezi, és leleplezi azt, hogy mi lakik egy emberben, 
óriási lehetőséget jelent az őszinte bűnbánatra, megtérésre, tehát arra a szívbékére, 
ami a lényeg.

Testi egészséged tehát olyan mértékben fog növekedni, amilyen mértékben nö-
vekedni fogsz az önzetlen szeretetben, s amilyen mértékben komolyan veszed azt, 
hogy csak azért felelsz, ami a feladatod, és a feladatod mindig az, amire képes 
vagy.
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Tömören így fogalmazhatom meg a fentieket: Nem a testi betegséged gyógyu-
lása által leszel boldog, hanem a boldoggá levésed által leszel testileg is egyre 
egészségesebb.

2. A házassággal és az egyedülléttel kapcsolatban is az a helyzet, mint a beteg-
séggel és egészséggel. Mindkét állapotban lehet bárki boldog és boldogtalan egy-
aránt.

Aki akarja, az megtalálja annak módját, hogy ne éljen egyedül. Ez nem Iste-
nen, hanem rajtatok múlik. Persze nem ez fogja boldogítani. Nem vagytok bábuk, 
akiket Isten a háttérből mozgat. Szabad lények vagytok.

3. Tőled függ, hogy hol akarsz élni. Az is tőled függ, hogy ahol élni akarsz, ott 
Velem és Értem, vagy Tőlem függetlenül akarod élni az életedet. Megismétlem 
azt, amit induláskor mondtam: nem jósoló, hanem boldogító Isten vagyok.

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

3895.
Kérdező: MI LESZ VELEM?

1. Fóbiás betegségemből ki tudok-e gyógyulni?
2. Helyrejön-e a házasságom?
3. Fel fogom tudni nevelni gyermekemet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A fóbiás betegségek annyira lelki eredetűek, hogy inkább mondhatók karmi-

kus betegségeknek, mint szerzett bajnak. Még akkor is igaz ez, ha valami külső 
hatás következtében jelenik meg. Igen, mert magjában már jelen volt születésed-
kor.

Mivel karmikus betegségről van szó, ezért gyógyulása, gyógyítása nemcsak le-
hetséges, de szükséges is! A gyógyítás módja és a gyógyulás útja a következő:

Egyrészt vállalnod kell, mint adósságtörlesztést, előző életedben gyakran ki-
mutatott bizonyos félelmet keltő magatartásod miatt. Ha vállalod, akkor ezzel a 
döntéseddel már csökkennie kell a fóbiádnak. Másrészt erősítened kell hitedet. Ha 
komolyan veszed kapcsolatodat Istennel, ez a törekvésed nemcsak csökkenti, de 
meg is tudja szüntetni minden alaptalan félelmedet. Jobban kell hinned abban, 
hogy vannak Istentől melléd rendelt angyalok, akik képesek az értelmetlen félel-
met megszüntetni benned.

2. Nem jön helyre, nem jöhet helyre egy elrontott házasság! Arról természete-
sen szó lehet, hogy benned, éppen az elrontott házasságod hatására úgy helyrejön 
a kapcsolatod Velem, a te Jézusoddal, hogy ennek következtében minden más 
probléma háttérbe szorul. Ez szükséges is volna!
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3. Neked csak az a fontos, hogy önnevelésben, benső békéd megtalálásában és 
megőrzésében adj példát gyermekednek. Senki nem nevelhető sem boldogságra, 
sem boldogtalanságra. A lényeg mindig az önnevelésen van. A Biblia elmondása 
szerint az első emberpár igyekezett jól nevelni gyermekeit. Mégis az egyik (Káin) 
megölte a másikat (Ábelt)

Gyermeked, ha istenszerető, akkor minden a javára fog válni. Ha nem istensze-
rető, akkor semmi sem fog a javára válni. Te csak elmondhatod neki, hogy legyen 
istenszerető, de ilyenné te nem, csak ő tudja tenni magát.

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

3896.
Kérdező: KUDARCOT VALLOTTAM

1. Fiam miatt elvesztettem a lakásomat. Lesz-e még lakásom?
2. Gyermekeim rossz anyának tartanak. Nem szeretnek.
3. Mi értelme volt életemnek? Kudarcot vallottam.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te nem magadat, hanem fiadat okolod lakásod elvesztése miatt. Ez gyakor-

latban azt jelenti, hogy nem te irányítottad őt, hanem ő irányított téged. Ha így 
van, akkor ennek nem ő, hanem te vagy az oka.

Anya és gyermek kapcsolatban nem az az egészséges, ha az anya a gyermekei-
ért él. Az sem, ha a gyermekek az anyjukért élnek. Az egészséges az, ha az anya 
Istenért él, és ezzel meg is tette azt, amit meg kellett tennie gyermekei előtt őéret-
tük is. Amikor egy szülő leváltja Istent gyermekeivel, akkor abból csak bajok szár-
mazhatnak.

Nem úgy van, hogy Istennek kell szolgálnia benneteket, hanem úgy, hogy nek-
tek kell szolgálnotok Istent. Ezt akkor teszitek, ha személyek helyett feladatokban 
kezdtek gondolkodni.

Tehát neked sem arra kell gondolnod, hogy mit akar gyermeked, nem arra kell 
ügyelned, hogy hogyan vélekedik rólad gyermeked, hanem arra, hogy mit akar itt 
és most veled az Isten, hogyan vélekedik rólad itt és most az Isten. Isten úgy véle-
kedik rólad, ahogyan azt lelkiismereted megmondja. Akiket nem a lelkiismeretük 
vezérel, hanem gyermekeik, unokáik, azok még a legjobb szándékuk mellett is 
boldogtalanok, mert nincs boldogító, élő kapcsolatuk Istennel.

Ha nem az lesz számodra a legfontosabb, hogy lesz vagy nem lesz lakásod, ha-
nem az, hogy öröme vagy-e Istennek, akkor mindened meglesz, amire szükséged 
van. Igen, mert az Isten az ő gyermekei számára a körülményeiknek is az Istene!
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2. Gyermekeid annak tartanak, aminek akarnak. Mivel neked nem hozzájuk 
kell igazodnod, hanem Hozzám, Jézushoz, ezért ha ők szeretetlenek, akkor ezért 
ők viszik vásárra a bőrüket. Ne arra törekedj hát, hogy gyermekeid, unokáid más-
képpen éljenek, ahogy élnek, hanem arra, hogy te igyekezz megtalálni Nálam, a te 
Jézusodnál azt a benső békét, amit sem gyermek, sem unoka, sem házastárs soha 
senkinek nem adhat, de el sem vehet.

E kijelentésem: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet 
hordoztok - én megkönnyítlek titeket (Mt 11;28)”, örökkön örökké igaz és szent!

3. Isten téged is Önmagára teremtett! Senki és soha másutt szívnyugalmat nem 
találhat, csak Istennél. Minden ember számára ez a természetes. Minden más pró-
bálkozás természetellenes!  

Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BIZALOM LELKÉVEL!"

********************************************************
3897.
Kérdező: NYUGDÍJAS VAGYOK

1. Hogyan tovább?
2. Nyugdíjasként hogyan éljek?
3. Őrangyalomról kérek információt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Különböző munkahelyeken a napi kezdéskor eligazítást kapnak a dolgozók. 

Ilyen ELIGAZÍTÁSI idő és hely az Isten akaratának megvalósítása területén a reg-
geli és esti imádság helye, ideje. Azért kapjátok „részleteiben” az időt, hogy így 
átlátszóvá tudjam tenni számotokra azt, amit feladatként felétek nyújtok.

Amint gondolatban,  emlékeitekben magatokban hordozzátok a  múltat,  úgy 
gondolatban és tervezőképességetekben magatokban hordozzátok a jövőtöket is.   
Mivel azonban sem a múlt, sem a jövő a gyakorlatban nincs, bár az előbb említett 
okok miatt hat rátok, valóságként csak jelen van, ezért a hangsúlyt erre kell tenne-
tek! Isten akaratának megvalósítása mindig  JELENBEN történik! Ezért  olyan 
fontos a reggeli és az esti ima.

2. A Velem, a te Jézusoddal megélt kapcsolat lényegét nem érinti az, hogy 
nyugdíjas vagy, vagy sem. Az viszont természetes, hogy nyugdíjas korban a reg-
geli imáidban kapott feladataid nem azonosak azokkal a feladatokkal, amelyek e 
kor előtti időre voltak jellemzők.

A SZERETNI TANÍTÁS minden korban és minden körülményben fő helyen 
kell hogy álljon! De az ehhez szükséges eszközök feltétlenül változnak helytől és 
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kortól függően. Ezek meglátásához feltétlenül bőséges segítséget várhatsz a ben-
ned valóban élő Lelkemtől.

Jó, ha mindennap kéred a BÖLCSESSÉG LELKÉT!
3. Részedről elég annyit tudnod őrangyalodról, hogy nemcsak létezik, de a te 

számodra kapott feladattal létezik. Mindegy, hogy hogyan nevezed. Ha hozzá for-
dulsz, ő mindig tudja ezt. Ő akkor is segít, ha nem fordulsz hozzá, de többet és 
jobban tud segíteni, ha kéred őt erre. Ez azért van így, mert egyrészt ilyenkor nyi-
tottabb vagy a szellemvilágból jövő értékek befogadására, másrészt pedig nyitott-
ságod, tudatos szeretet-, alázat-megnyilvánulásod következtében az egész szel-
lemvilág gazdagodik így általad is.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az
EGÉSZSÉGES NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"

********************************************************
3898.
Kérdező: IRÁNYÍTÁST KÉREK!

1. Irányítson engem az Úr!
2. Mit kell tennem fiam érdekében?
3. Betegségem karmikus-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden vágyam veled kapcsolatban az, hogy irányítani tudjalak! Csak akkor 

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

Döntő mindenképpen a lelkiismereted! De ez nem valami „szilárd” anyag ben-
ned, hanem egy képlékeny, alakítható mikrofon, amelyen Isten szól hozzád, ezért 
ezt neked naponta karban kell tartanod, sőt, finomítanod kell.

A lelkiismeret „karbantartásának” másik neve az imádság. A finomításának pe-
dig a tanulás. Ima és tanulás! Ez az a sínpár, amelyen naponta eljuthat hozzád az 
Én, a te Jézusod irányítása!

2. Te a fiaddal kapcsolatban is csak a magad érdekében tehetsz bármit is. Te 
mindenkivel kapcsolatban csak magadért felelsz! Ez nem önzés, hanem ÖNSZE-
RETET! Ez mindenkor csúcsérték (Szeresd felebarátodat, mint saját magadat Mt 
22;39).

Fiadra is áll: Ha ő istenszerető, akkor minden a javára válik Ha nem istenszere-
tő, akkor az Isten sem tud mit kezdeni vele! Isten csak az övéi számára istene a 
körülményeknek is!
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3. Betegséged karmikus eredetű. Erről viszont tudnod kell, hogyha hálát adsz 
érte, ha igyekszel megtanulni együtt élni e betegséggel, akkor feltétlenül csökken a 
súlya, sőt teljesen meg is szűnhet!

Általában minden szenvedéssel kapcsolatban igaz az, hogy Isten vagy csök-
kenti a keresztek súlyát, vagy növeli erejét azoknak, akik ilyen teherrel Hozzám 
fordulnak (Mt 11;28).

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

3899.
Kérdező: HOGYAN VISELKEDJEM?

Férjem fia nem akar engem elfogadni. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Azt Én, Jézus, nem tudom emberi szavakkal elmondani, hogy menyire szeret-
lek téged. Kis ízelítőt azért adtam ebből életemmel és kereszthalálommal neked. 
De ez a kijelentésem most, leveleddel kapcsolatban, semmit nem jelent mások-
nak. Ez neked kell hogy mindent jelentsen!

Férjed gyermeke ugyanúgy önálló lény, mint te. Ő azt fogadja be életébe és 
úgy, ahogy akarja. Döntéseiért ő felel! Minden döntésében ő viszi vásárra a bőrét. 

Amíg te azt akarod, hogy benső békéd forrása az ő megváltozása le-

gyen, addig Én, Jézus, sem tudok segíteni neked. Neked el kell jutnod arra 

a felismerésre, hogy boldogságod forrása nem az embereknél van, hanem 

Nálam, Jézusnál. Szenvedéseid forrása viszont az embereknél van. Amíg 

a Földön élsz, ezt tudomásul kell venned! 

Egy biztos! Soha nem fogom megengedni, hogy erődön felüli kereszteket rak-
janak rád a körülményeid mindaddig, amíg boldogságod forrását Bennem, Jézus-
ban, aki benned élek, akarod megtalálni! (Másutt soha nem fogod!) Ez olyan biz-
tos kell legyen benned, mint az, hogy kívüled Nap, Hold és csillagok vannak az 
égen!

Ne arra törekedj tehát, hogy kedvében járj férjed gyermekének, hanem arra, 
hogy Nekem, Jézusnak, járj kedvemben. Legyen téma számodra, hogy Én, Jézus, 
miért jöttem közétek, mit akarok benned is megélni, és kiket és miért neveztem 
boldogoknak.
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A boldogságnak, tehát a szívbékének, feltétlenül a földi életben kell elkezdőd-
nie. Ez viszont soha nem függhet mások magatartásától! Nem, mert az Isten or-
szága bennetek van! Vagyis, ez látás kérdése! Magadban kell felfedezned Engem, 
Jézust.

Ígéretem szent és igaz, amit mondottam János 14;23-ban. Ha ezt élő hittel elfo-
gadod,  akkor megoldottad életed minden problémáját.  Ha nem hiszed,  akkor 
megváltozhat az egész világ, akkor sem találhatod meg szíved békéjét, boldogsá-
godat, nem élheted át a hazataláltság örömét!

Újra mondom: Nagyon szeretlek, és megáldalak az
ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

***************************************************
3900.
Kérdező: ELIGAZÍTÁST KÉREK!

1. Mostani kapcsolatomban kérek eligazítást!
2. Feladatom-e a családalapítás?
3. Nagyon szeretek egyedül lenni. Miért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szívesen adok számodra bármilyen szituációdban eligazítást. A lényeget, az 

IRÁNYT, meg tudom adni neked, de a kapcsolataid a lényeget, tehát a boldogsá-
godat  illetően, nem Tőlem, Jézustól, hanem tőled függenek.

Eligazításom a következő:
Senki nem lehet fontosabb számodra, mint Én, Jézus! Ez azért van így, mert Is-

ten minden szellemi lényt, tehát téged is, Önmagára, tehát a Velem, Jézussal, való 
élő kapcsolatra teremtett! 

A Szentlélek csak azoknak a kapcsolatoknak a lelke, amelyekben mindkét fél-
nek a legfontosabb az az Isten, aki Bennem, Jézusban, a te Jézusodban testesült 
meg! Ez a döntő!

Tehát, ha jelenlegi kapcsolatod mindkettőtök részéről ezt tartja legfontosabb-
nak, vagyis mindkettőtök belátja, hogy nem ti egymást, hanem egyedül Én, Jézus, 
tudlak boldogítani mindkettőtöket, akkor kapcsolatotok a Szentlélek műve. E nél-
kül csak azt tudom mondani, hogy veled vagyok, érted vagyok veled, ha Engem, 
Jézust, tartasz életed legfontosabb CÉLJÁNAK, ha a Velem való kapcsolatod elé   
semmiféle más kapcsolatot nem helyezel!

2. Ha Velem, Jézussal, élő kapcsolatod van, akkor tudni fogod, hogy a további-
akban mi az, ami a legkedvesebb Nekem! Erre legjobban a reggeli imáidban tu-
dok megfelelő irányítást adni! 
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A családalapítás sem cél, sem forrás nem lehet, csak következmény! Amint a 
házat sem az emeletnél szokták kezdeni építeni, úgy a földi ember élete sem in-
dulhat el a következménnyel. Döntő az alap! Ezt pedig nem kell, sőt nem is lehet 
sok lehetőség közül kiválasztanotok. Az EGYETLEN és BIZTOS alap Én, Jézus, 
vagyok. 
Ha így elfogadsz Engem, akkor biztos lehetsz abban, hogy örök boldogságod ér-
dekében alapítasz családot, ha erre van szükséged, s nem fog számodra hiányozni 
az sem, ha másképpen fog történni, ha nem erre van szükséged.

3. Ha egyedülléted nagy részét nem fantáziálással töltöd, akkor óriási lehetősé-
geid nyílnak benső világod építésére, szépítésére. A benned boldogító módon lévő 
jelenlétem hatását, vagyis a Szentlélek irányítását a külső emberi kapcsolatok na-
gyon tudják zavarni, akadályozni. A magány szeretete nagyon tud segíteni téged 
abban, hogy egyre jobban befelé tudj kinyílni, egyre élőbb kapcsolatot tudj kiépí-
teni Velem, a te Jézusoddal (Máté: 6;6)!

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

3901.
Kérdező: LEHET A NEM KERESZTÉNY IS ISTENNEK TETSZŐ?

1. Ateista voltam. Hitre jutottam.
2. Elnyerheti-e tetszésedet az, aki nem kereszténynek született?

HANG: "Drága Barátom!
1. Már születésed előtt vágyódtál arra, hogy újra szeress Engem, a te Istenedet! 

Igen. Te valóban megbántad azt, hogy nem Istenben, hanem magadban vélted bol-
dogságod forrását megtalálni. Éppen a jó szándékod révén jutottál el oda, hogy 
végre Rám találj!

Mint tudod és belátod, hogy mindenki hisz valamiben. Azt is tudod, hogy a kü-
lönböző vallások vezetői csalhatatlannak gondolják magukat. Ennek alapján kre-
álnak maguknak különböző vallásokat. A különböző vallások emberi készítmé-
nyek. Mégpedig hatalmi alapon! Hierarchiára felépített alapon. Én, Jézus, hiába 
mondtam, hogy ti egymásnak testvérei vagytok, s ne adjatok egymásnak különbö-
ző rendfokozatot, főleg az Én nevemben ne! A katolikus egyházban ontológiailag, 
tehát az emberi lét gyökerét érintően más élőlénynek mondanak egy felszentelt 
papot, mint egy laikust. Ezt annak alapján teszik, mert a Szentlélek a REND lelke, 
és emiatt egy felszentelt papnak vannak olyan adottságai, amelyek a fel nem szen-
teltnek nincsenek. Bár ez igaz, de emiatt nincs joga senkinek az erkölcsi rendben, 
tehát az Én, a te Jézusod szemével nézve más embernek tekinteni egy felszentelt 
embert, mint mást. A felszentelés nem jelent mást, mint azt, hogy tudomására 
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akarja adni a világnak a Szentlélek által biztosított RENDET! Csak Istentől kapott 
szerepében (amint egy nő a férfitől) különbözik egy fölszentelt pap a többi ember-
től, de erkölcsi rendfokozatban nem! Senki nem lesz jobb attól, hogy pap, püspök 
vagy pápa! Az erkölcsi rendben egyedül az Általam elmondott, nektek felajánlott 
és Részemről tőletek elvárt szeretet számít!

2. Az Én, a te Jézusod tetszését mindaz elnyerheti, vagyis nagyon tudok örülni 
azoknak, akik tudnak örülni Nekem! A Velem való kapcsolatban soha nem Ne-
kem, hanem nektek kell megváltoznotok, ha boldogok akartok lenni. Én, Jézus, az 
Atyával és a Szentlélekkel mindenkor árasztom rátok szeretetemet, amint ahogy a 
Nap és az eső jókra, rosszakra hullatja sugarát, harmatát. Ha tudod, hogy mit kell 
tenned, és meg tudod fogalmazni azt, hogy miért kell tenned azt, amit tenned kell, 
akkor tisztán és világosan látni fogod, hogy az Istennek tetszés lényegében nem 
Istenen, hanem rajtatok múlik, s erre mindig mindenkinek lehetőséget ad az Isten. 
Más kérdés az, hogy valaki akar vagy nem akar e lehetőséggel élni!

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

3902.
Kérdező: KÖRÜLMÉNYEIMRŐL

1. Jó fordulatról számolhatok be.
2. Szervátültetés lehet felelősséget hordozó probléma?

HANG: "Kedves Barátom! 
1. Munkahely, baráti kör. Ezek a látszatra külső hatások óriási jellemalakító 

erővel rendelkeznek. Azért mondom, hogy „látszatra” külső hatások ezek, mert 
hatásuk olyan arányban tud érvényesülni,  amilyen arányban „belül”  azonosul 
ezekkel valaki. Itt is érvényes tehát az a megállapítás, hogy nem „kívül”, hanem 
„belül” van az akár pozitív, akár negatív irányú jellemalakító erőnek a forrása. A 
„külső”, mint grácia externa, eszköz arra, hogy a „belsőt”, a grácia internát, moz-
gásba hozza. Az erkölcsileg rossz körülményeket is lehet kegyelemnek nevezni, 
ha valaki nem tehet ezekről. Igen, mert ebben az esetben a rossztól való menekü-
lésre késztetik azt, aki „belülről” a pozitív jellemfejlődésre vágyakozik (Lukács 
24;26).

Mivel senki nem tudja, hogy mi lakik a másik embernek a lelke mélyén, ezért 
mindenkinek felelős feladata az, hogy mások felé pozitív körülmények lehetősé-
gét igyekezzék biztosítani. Ez mindenkinek saját érdeke. E nélkül nem menthető 
fel senki a bűnrészesség vádja alól.

2. A gyógyításnak minden területén két szempont érvényesülését igyekeznek 
érvényesíteni azok, akik e területeken dolgoznak. Meghosszabbítani az önmagá-
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ban mulandó földi életet,  és megkönnyebbíteni, elviselhetőbbé tenni ennek az 
életnek terheit.

Mivel erkölcsi szempontból, tehát boldogság, a benső béke szempontjából, a 
rövid élet nem rosszabb, mint a hosszú élet, a hosszú élet nem jobb, mint a rövid 
élet, mivel a betegség nem rosszabb, mint az egészség, és az egészség nem jobb, 
mint a betegség, ezért azok, akik gyógyítással foglalkoznak, akkor járnak el helye-
sen, ha a hatáskörük keretein belül maradnak akkor is, ha az emberek legnagyobb 
része a boldogságuk megszerzését, elérését várja is tőlük. Nem istenek a test gyó-
gyítói!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
********************************************************

3903.
Kérdező: ÁTOK ÜL RAJTAM

1. Fekete mágia hatása alatt vagyok.
2. Szenvedem a magányt.

HANG: "Kedves Barátom!
1. A fekete mágia valóban meg tudja nehezíteni az enyéim életét, de ez a meg-

nehezítés az örökkévalóságban jó gyümölcsök formájában jelenik meg. Igen, mert 
az Istent szeretőnek, te pedig valóban az vagy, a leglehetetlenebb helyzet, állapot 
is csodálatosan a javára válik!

Kétségtelen, hogy nem könnyű a jövővel vigasztalódni, de mégis igaz az, hogy 
csak a reményből élő lehet Istent szerető! Igen, mert a jövőbe vetett remény min-
denkor erőforrás is a jelenben!

Bármennyire is képtelenségnek tűnik számodra, a fekete mágia fájdalmas hatá-
sáért is meg kell tanulnod hálát adni, mert ha csak azért adtok hálát, amit jónak ta-
pasztaltok meg, akkor még nem éltek abból a hitből, amit Én, Jézus, elvárok tőle-
tek.

2. Az nem jelent megosztott szívet, ha valaki vállalja a közös életet egy olyan 
társsal, aki a saját szívét szintén Hozzám, Jézushoz, akarja jobban beirányítani. 
Azok, akik segíteni akarják egymást Hozzám, nem megosztott szívűek, hanem a 
Szentlelket, mint a kapcsolatok Lelkét, élik meg jóban, rosszban egyaránt!

Tehát imádkozz, hogy rátalálj egy ilyen társra!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

*******************************************************
3904.
Kérdező: ÉLETEM ÉRTELMETLENNEK TŰNIK

1. Egész életem meddő harcnak tűnik.
2. Párkapcsolataimban a vallásos ember sem volt megbízható.

HANG: "Drága Gyermekem!
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Először a diagnózis, utána a terápia.
1. Földi életed kezdete óta, illetve mióta eszed használatával rendelkezel, szin-

te állapotszerűen védekező a lelked mélyén az alapállásod. Egészen mélyen szinte 
várod, hogy mikor, hol és miképpen ér majd csalódás. Ennek következményét úgy 
hívjátok, hogy kihívod magad ellen a sorsot. E szubjektív alapállásodat nagyon ki-
használják azok a szellemi ártó erők, amelyekkel tele van a Föld. Ezért éled meg 
azt, és nemcsak bebeszéled magadnak, hogy meddő harc, csupa csalódás a földi 
életed. Ennek gyökerei még a mostani földi születésed előtti időre nyúlnak vissza. 
Karmikus sorsvonalad görcsei, gubancai rendre jelzik azt a szakadékot, amely a 
látható külsőd és a megélt belsőd között húzódik. Ez hát a diagnózis. Mi a megol-
dás? Mondom:

Egy passzív és egy aktív magatartás. Minden karmikus nehézség egy olyan 
„adósságtörlesztés”, amelynek felvállalása vagy csökkenti, vagy egészen meg is 
szünteti, teljesen le is oldja azokat a pszichés nehézségeket, amelyek az idegzetet 
terhelik. E tudatos felvállalás tehát a megoldás passzív oldala.

De aktív szellemi, lelki munkát is kell vállalnod ahhoz, hogy szíved békéjét, 
ami nem más, mint a különbözőségek dinamikus harmóniája, tehát a benső haza-
találtság örömét megtaláld magadban.

Először is nem úgy van, hogy valamit valaki megtapasztal, aztán majd elhiszi, 
hanem fordítva. Először valóban el kell hinned, hogy Én, Jézus, a te Jézusod va-
gyok, és boldogító módon élek benned. Ezt sem Én, sem más helyetted megtenni 
nem tudja. A HIT növelhető! Úgy kell tenned, mintha hinnél! Ez úgy tűnik, mint-
ha be kellene beszélned magadnak valamit. Ez így igaz is! Csakhogy itt egy olyan 
valóságot kell bebeszélned magadba, amelyet maga az Isten szavatol!

Ez az az első „gomb”, amelyet ha jól gombolt be valaki, akkor a többi már 
szinte automatikusan következik (Mk 4;27-28) Ez az az első lépés, amelyet ha 
megtett valaki, akkor már rálépett arra az ÚTRA, amellyel Én, Jézus, azonosítot-
tam Magamat (Jn 14;6). A többi, tehát az a lényegi látás, amely épít, buzdít, ví-
gasztal, ez mind-mind ebből nő ki.

Az Isten is időigényes! Tehát komolyan kell foglalkoznod Velem! Érted és ve-
led mindent, de helyetted semmit! Ha komolyan törekszel arra, hogy problémáid-
ra értelmet megnyugtató választ kapj, akkor ezt megkapod Tőlem. De ehhez vál-
lalnod kell, hogy életedben ne csupán első, hanem ABSZOLÚT ELSŐ legyek. Ott 
vagyok abszolút első, ahol nincs második, vagyis Én mondom meg, hogy kinek és 
minek kell következnie (Mt 16;26). A gyakorlatban ennek felmérése a reggeli és 
az esti ima tartalma kell hogy legyen. Ezt legalább szándékvilágodban el kell fo-
gadnod! Csak így tudok benned boldogító módon jelen lenni. Hidd el, minden be-
lül dől el! Egyedül nem mész semmire, de Velem mindenre képes leszel, ami az 
előbb említett benső harmóniádat illeti.
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2. Az eddigiek alapján magad is rájöhetsz arra, hogy a párválasztás is csupán 
eszköz. Minden személynek (gyermeknek is!), minden eseménynek eszköz jelle-
ge van. A CÉL a te benső békéd. Ez nem önzés, hanem egészséges önszeretet, 
amely CSÚCSÉRTÉK: „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!” (Mt 22;39)

Az okosság és az óvatosság az a két fontos eszköz, amely használata sok ke-
serves csalódástól kíméli meg azt, aki e fegyverekkel él.

A mulandóság tudatosítása, a „mi ez az örökkévalósághoz képest?” kérdésfel-
tevés szemnyitogatása biztosítja számodra azt a jövőbe vetett reményt, amely egy-
ben erőforrás is a jelen jól felhasználása érdekében.

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

3905.
Kérdező: JÓSLÁSRÓL

Jóslásról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Nem is tudjátok, mennyit ártotok magatoknak azzal, ha jósokkal kapcsolatot 
vesztek fel. Pedig tudnotok kellene!

A személyre szóló jóslások alkalmat adnak különböző ártó szellemi erőknek 
arra, hogy benső nyugtalanságot indítsanak el bennetek, s emellett bűnrészessé is 
váltok, mert bár lelketek mélyén tudjátok, hogy az ilyesmi nem Tőlem, Jézustól, 
van, mégis belementek az ilyen játékba!

Nagyon kérlek, kérd őrangyalodat, hogy tisztítsa meg, mentse meg lelkedet a 
jósláskor kapott fertőzéstől, és ígérd meg, hogy soha többé nem jósoltatsz!

A földi élet mindenki számára lelki, szellemi veszélyeket rejt magában, s eze-
ket csak nagy önfegyelemmel, alázattal, okossággal és óvatossággal lehet mérsé-
kelni. Úgy vagytok ezzel, mint a fizikai világban a környezetszennyezettséggel. 
Azok, akik nem törődnek vele, könnyebben és nagyobb betegségekbe esnek, mint 
azok, akik komolyan vigyáznak magukra. Az, hogy soha nem lehettek elég óvato-
sak, nem jelenti azt, hogy ne legyetek óvatosak annyira, amennyire erre képesek 
vagytok. Persze a lelki könnyelműségnek súlyosabbak a következményei, mint a 
testi higiénia be nem tartásának.

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!
*******************************************************

3906.
Kérdező: A VALLÁSOSSÁG ÖRDÖGÉRŐL

1. Jézus akar adni nevet gyermekünknek?
2. Hogyan ismerhető fel a vallásosság ördöge?
3. A HANG-könyvek terjesztése nem problémamentes.
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HANG: "Kedves Barátom!
1. Egy születendő gyermek elnevezését általában rátok bízom. Van azonban 

olyan eset is, amikor Én, Jézus, ajánlok egy nevet. Ebben az esetben érzékeltetni 
akarom, hogy már indulásban tudatosítsátok magatokban azt, hogy bizonyos kere-
tek között a gyermek az Én irányításom alatt fog állni.

Ha az egyik szülő nyugodtabb lenne, ha ő adhatna gyermekének nevet, akkor 
sincs semmi probléma, mivel egy gyermeknek több nevet is lehet adni a kereszt-
ségben. Így mindkét név anyakönyvezhető!

2. Amikor valaki bizonyos szertartást, vallási előírást az Általam elmondott és 
bemutatott (János 13;34) szeretet elé helyez, akkor a vallásosság ördögének hatal-
ma alatt áll. Minden olyan magatartás, amely egy szertartást, vallási előírást akar 
rákényszeríteni valakire, az a vallásosság ördögének tudható be. Az ilyen magatar-
tás Tőlem, Jézustól, teljesen idegen.

3. Az Általam, Jézus által, sugallt HANG-könyvek elfogadása senkire nézve 
sem kötelező. Egy magán-kinyilatkoztatás csak arra nézve kötelező, aki kapja. 
Mások számára ezt az elvet kell követni: Vizsgáljatok meg mindent! Ami nem el-
lenkezik az evangéliumaimban foglaltakkal,  azt  fogadjátok el  akkor is,  ha az 
evangéliumaimban csak magjában található. Én, Jézus, mindent átadtam nektek, 
de nem mindent fejtettem ki. Még sok mondanivalóm lett volna, de akkoriban 
még nem tudtátok volna mindazt  feldolgozni  magatokban.  Ezért  mondottam, 
hogy jobb nektek, ha elmegyek. A Szentlélek, akit küldök az Atyától (János 15;7), 
majd kibontja az idő tengelyén az Általam elmondott magocskákat.

Ne vedd hát zokon, ha a HANG-könyvekkel nem aratsz általános tetszést!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
3907.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

Szeretném gyógyítani, tanítani, segíteni az embereket!
HANG: "Kedves Barátom!

Eddigi földi életedben bőségesen megtapasztaltad sorsomat, áldásomat egy-
aránt. Akik az enyéim, azokat mindkettőben részesítem.

Kívánságoddal kapcsolatban három gondolatot, elirányítást adok neked:
Az egyik: A gyógyításnak mindhárom formája: orvosi, természetgyógyászati és 

közvetlen isteni adományként, tehát karizmatikus adományként kapott képesség 
általi gyógyítás megegyezik abban, hogy a mulandó életet részben meghosszabbí-
tani, részben elviselhetőbbé akarja tenni.
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Van azonban különbség is a három között. A karizmatikus adottság által történt 
gyógyítás lényegéhez tartozik az, hogy Istenre hívja fel a figyelmet. A természet-
gyógyászatnak ugyan nem tartozik a lényegéhez, de valamiképpen a természeté-
hez igen, hogy szintén fontosnak tartja valamiképpen az Istenbe vetett hitet. Az 
orvostudomány birtokában gyógyító számára az emberi  értelem, a betegségek 
okainak és felületi megszüntetésének felismerése az, amire az ilyen gyógymód hi-
vatkozik. Ez az egyik gondolat, amelyet fontosnak tartottam közölni veled.

A másik: Az ember benső békéjének, tehát boldogságának szempontjából az 
egészség nem jobb, mint a betegség, és a betegség nem rosszabb, mint az egész-
ség. Ugyanez elmondható a földi élet hosszáról, rövidségéről is. Sem jobb, sem 
rosszabb egyik sem a másiknál. Ezek mind-mind eszköz jellegűek, s bármelyik 
gyógyítási módon is gyógyít valaki, ha nem mondja el, nem világítja meg a CÉLT, 
akkor se nem árt, se nem használ egyik sem. A karizmatikus módon történő gyó-
gyítás sem! Én, Jézus, így gyógyítottam, de nem szívesen! Nem, mert tudtam, 
hogy bár gyógyításaim a szeretetem külső jelei, de senki nem attól lesz boldog, 
hogy őt szeretem, hanem attól, ha megtanulja, hogyan kell visszaszeretnie Engem 
embertársaiban!

A harmadik: Hatékonyan csak azokban tudok gyógyítani másokat, akik vállal-
ják az Én életemet, mint UTAT, és hirdetik, hogy csak ez boldogíthat mindenkit! 
Egészségeset, beteget egyaránt. De erre csak az képes, aki ismeri azt az UTAT, 
amivel Én, Jézus, azonosítottam Magamat!

Olyan egyházat, olyan teológiát nem találsz, ahol ne Rólam, hanem Engem ta-
nítanának! Minden egyház részben a Rólam megfogalmazott tanításból, részben 
más egyházak hibáiból igyekszik fenntartani önmagát. Minden egyház speciális 
hitet követel meg híveitől. Én, Jézus, nem speciális, hanem azt az univerzális hitet 
kívántam és kívánom meg az idők végezetéig enyéimtől, amely szerint minden 
ember higgyen abban, hogy ő ember, s joga van másoktól is elvárni, hogy ember-
nek nézzék, s ugyanakkor az enyéimtől elvárom azt a hitet, hogy másokat is em-
bernek nézzenek, függetlenül koruktól, nemüktől, fajuktól, helyzetüktől, testi-lelki 
állapotuktól, erkölcsi magatartásuktól. Emiatt mondhattam, hogy nem lehet kü-
lönb a tanítvány mesterénél, és ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Mert 
bár ezt az általános hitet egyetlen felekezet sem meri elméletileg tagadni, mind-
egyik - a lehetőségük szerint -  akadályozni igyekszik ennek az univerzális hitnek 
a terjesztését, terjedését.

Tehát, ha gyógyítani, tanítani, segíteni akarod az Én, a te Jézusod szándéka 
szerint az embereket, akkor tanulj meg Engem!  

Van egy volt börtöntársad, akinek a segítségével ezt megteheted!
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Mellékelek egy levelet, amely e téren eligazíthat.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

********************************************************
3908.
Kérdező: PROBLÉMA VAGYOK MÁSOKNAK

1. Gyakran okozok fájdalmat szeretteimnek.
2. Gondjaimból hogyan lábalhatnék ki?
3. Döntéseimhez szeretnék segítséget kapni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Ennek a jó szándéknak léte kizárólag 

tőled függ. Mivel e szándék cselekedetekben nyilvánul meg, e cselekedetek kö-
vetkezményei már nemcsak tőled függenek, hanem azoktól is, akiket e cselekede-
tek valamiképpen érintenek, ezért az ő hozzáállásuk már nem a te dolgod. Nem a 
következmény a döntő, hanem a forrás! A legnagyobb fájdalmakat, még anyám-
nak is, Én okoztam (Mk 3;30)!

2. Gondjaidból oly mértékben tudsz kilábalni, amilyen mértékben elhiszed, 
hogy van Gondviselőd (Mt 10;31.)!

3. Döntéseiddel járó felelősségedet nem tudom átvenni tőled. Ha ezt átvenném, 
akkor te megszűnnél földi ember lenni. Mivel tudod, hogy Én, Jézus, az irgalom-
nak, a megbocsátásnak vagyok az Istene, ezért arra kérlek, hogy tanulj meg meg-
bocsátani önmagadnak. Nem hétszer, hanem hetvenhétszer hétszer!

Ez nem jelenti azt, hogy nem kapsz mindenkor segítséget döntéseidhez, hanem 
azt jeleni, hogy nem dönthetek helyetted. Veled és érted mindent, de helyetted 
semmit.

A HIT, a szívnek szeme, olyan képesség, amely növelhető!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

*******************************************************
3909.
Kérdező: EGYMÁSNAK VAGYUNK PROBLÉMÁI

1. Miért nem tudom elhagyni élettársamat?
2. Miért bántja őt az én hitem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel lelked mélyén még mindig jobban ragaszkodsz élettársadhoz, mint 

Hozzám, Jézushoz, ezért úgy gondolod, hogy akkor oldódna meg életed, ha társa-
dat elhagynád. Nem így van!

Neked, függetlenül attól, hogy társadnak tetszik vagy nem tetszik, ragaszkod-
nod kell Hozzám, a te Jézusodhoz. Ennek kétféle következménye lehet: Vagy el-
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hagy téged, vagy megtér. De egyiket sem te döntheted el! Mindkettő tőle függ. 
Neked csak az a feladatod, hogy hű maradj Hozzám!

2. Tőle kell megkérdezned, hogy miért bántja őt a te ragaszkodásod Hozzám. 
Ha ő erre olyat mond, ami valami benned lévő szeretetlenségre mutat, akkor kö-
szönd meg neki, és javíts magadon. De ha nem mondhat ilyet, akkor tudnod kell, 
hogy ilyenkor Én, Jézus, szenvedek benned, és ezt nyugodtan veheted kitüntetés-
nek is. Igen, mert a földi ember számára az egyik legnagyobb kitüntetés az, ha 
nemcsak örömömet, de szenvedéseimet is megosztom az illetővel!

Megáldalak a HOZZÁM VALÓ HŰSÉG LELKÉVEL!"
********************************************************

3910.
Kérdező: MAGAMRÓL, MÁSOKRÓL

1. Írjak-e verseket?
2. Egy amerikai gyógyítóról kérdezem: Te küldted őt?
3. Egy gyülekezetről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden olyan képesség, amely építi a lelket, azért van, hogy használják. Ha 

téged az épít, hogy verset írsz, akkor ezt kell tenned. De a döntő mindenkor a sze-
retetben való növekedés! A versírás és minden más csak eszköz lehet arra, hogy 
másoknak, főleg azoknak, akikkel együtt élsz, segíts a szeretetben való  növeke-
désben.

2. Teljesen mindegy, hogy ki honnan való! Ha valaki által bárki közelebb ke-
rülhet Hozzám, Jézushoz, vagyis ahhoz a szolgáló szeretethez, amelyet Én, Jézus, 
elmondtam, bemutattam és felkínáltam nektek, akkor Isten áldásával találkoztok.

A test gyógyítása soha nem tartozott a lényeghez! A lényeghez mindig a szere-
tet növekedése tartozott! Szeretni, nem szeretni, mindkettőt lehet betegen, egész-
ségesen egyaránt. Egyikről sem lehet azt mondani, hogy jobban felhasználható a 
szeretésre,  mint  a másik.  Szeretni  annyit  jelent,  mint jót  akarni.  Ezt betegen, 
egészségesen egyaránt meg lehet élni!

3. Minél tisztábban képviseli valaki az általános hitet, tehát azt, amely szerint 
mindenkinek joga van önmagát embernek hinni, és joga van ahhoz, hogy őt más 
is emberként kezelje, s mindenkinek kötelessége, hogy higgyen abban, a másik is 
ember, másokat embernek kezeljen még akkor is, ha az illető embertelen életet él, 
annál közelebb van Hozzám, Jézushoz. 

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
********************************************************
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3911.
Kérdező: SZERETNÉK HELYESEN SZERETNI!

1. Nagyon félrehúzódó vagyok.
2. Nem tartják normálisnak, ha Rólad beszélek.
3. Hogyan tudok helyesen szeretni?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te olyan alkatot hoztál magaddal a Földre, amelyben inkább befelé, mint ki-

felé irányul tekinteted. Ennek előnye az, hogy átlagnál mélyebben éled át az em-
berek szenvedését, problémáit, gondjait, és azt, hogy nem tudsz segíteni rajtuk 
úgy, ahogy szeretnél. Hátránya az, hogy az átlagnál sötétebben látod magad körül 
a világot.

Hozzá kell szoktatnod magadat ahhoz, hogy nem az az érdekes, milyen vagy, 
hanem az, hogy az Enyém vagy!

2. Gyakran már azzal sokat segíthetsz másoknak, ha végighallgatod őket. Má-
sokon segíteni csak akkor lehet eredményesen, ha erre felkérnek. Ilyenkor, ha so-
kat foglalkozol Velem, feltétlenül fogsz tudni olyan tanácsot adni, amely ember-
társaidat építi, buzdítja, vigasztalja. Igen, mert Én, Jézus, neked is ilyen tanácsokat 
szoktam adni!

3. Helyesen akkor tudsz másokat szeretni, ha magadat is szereted. Magadat pe-
dig akkor szereted helyesen, ha Engem törekszel helyesen szeretni. Engem pedig 
akkor szeretsz helyesen, ha igyekszel feladatokban gondolkodni. Ha reggel Velem 
és Értem indulsz útnak, és este megköszönöd, hogy az elmúlt napot együtt tölthet-
tük.

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

3912.
Kérdező: HOL TARTOK MOST?

1. Romlik a látásom. Mit látok rosszul?
2. Miben kell megváltoznom?
3. Hol tartok most?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kivétel nélkül mindenki bizonyos értelemben rosszul lát. Mivel itt a Földön 

mindannyian tükör által homályban láttok, ezért a testi szem romlásának orvoslása 
csupán csökkenthető, de meg nem szüntethető! Ez azt jelenti, hogy a szellemi 
tisztánlátásra való törekvés önmagában nem elég. Különböző gyógyászati eszkö-
zöket is igénybe kell vennie annak, aki azt tapasztalja, hogy romlik a látása. Bizo-
nyos értelemben vakon is lehet jól látni!
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2-3. E két kérdésedre azonos tanácsot tudok adni.
A reggeli és az esti imáidban kell átgondolnod Velem, a te Jézusoddal azt, hogy 

mit és hogyan kell tenned. Este pedig visszagondolva az elmúlt napodra, próbáld 
leosztályozni magadat e téren: azt tetted-e, amit reggel megbeszéltünk, és úgy tet-
ted-e, hogy szíved békéjét meg tudtad őrizni?

Azért nem tudok válaszolni világosan és egyértelműen arra, hogy hol tartasz, 
mert földi életed lehetőségei naponta változnak, s ezeknek felhasználása szabad 
döntéseid körébe taroznak. Ezért csak a rendszeres reggeli és esti imáidban tudom 
érzékeltetni veled a lelkiismereteden keresztül, hogy hol tartasz.

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

3913.
Kérdező: CSOPORTUNKRÓL

1. Csoportunk céljáról, fejlődéséről kérdezem a HANG-ot.
2. Valaki látomásban egy új templomot látott. Jelent ez valamit?

HANG: "Drága Gyermekeim!
1. Az a megjelenési formám, amely szerint ott vagyok, ahol nevemben össze-

jöttök, SZENT és IGAZ!
Ezt szoktátok  egyháznak  nevezni. Sajnos, e megjelenési formámat bizonyos 

hatalmi körök kisajátították maguknak, s bevezették az Általam soha nem han-
goztatott  engedelmesség fogalmát.  Ennek alapján vannak közöttetek  olyanok, 
akik parancsolnak, és vannak olyanok, akiknek nem gondolkodniuk, hanem enge-
delmeskedniük kell. Pedig az ilyen életforma a kaszárnyák, az embert gyilkolni ta-
nítás világa, amelytől Én, Jézus, teljesen elhatároltam, és mindenkor el is fogom 
határolni magamat!

Számotokra Én, mint Egyház, Egyház, mint Én, ott vagyok, ahol azért jöttök 
össze az Én nevemben, mert Lelkem irányítása alatt az Általam elmondott és be-
mutatott tanítást és életformát akarjátok tanulni. Vagyis abban az általános HIT-
BEN akartok egyre jobban elmélyülni, amely abban erősít benneteket, hogy olyan 
emberek vagytok, akiknek joguk van másoktól elvárni, hogy embernek nézzenek 
benneteket, és kötelességetek, hogy másokat, függetlenül attól, hogy kik és milye-
nek, embernek kell néznetek. SZERETETBEN pedig arra kell tennetek a hang-
súlyt, hogy soha ne akarjatok ártani senkinek, mindig törekedjetek megbocsátani 
mindenkinek,  és  akarjatok  segíteni  minden rászorulón,  lehetőségeitek  szerint. 
Vagyis, akarjatok Engem, mit UTAT, vállalni (Jn 14;6). Az ilyen HIT és az ilyen 
SZERETET az a két szárny, amely nemcsak a mennyek országába juttat bennete-
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ket, de már itt és most, a földi életben is, e szárnyak segítségével tudjátok megta-
lálni az Általam elgondolt helyeteket a világban.

2. Aki olyan magán-kinyilatkoztatást kap, amelyről kérdezel, senkit nem kérhet 
fel arra, hogy higgyen neki. Azért nem, mert az evangéliumaim alapján legfeljebb 
csak azt építi, buzdítja és vigasztalja, aki kapta. Én, Jézus, az Én Titokzatos Tes-
tem felépítésére szólítlak fel benneteket, s ennek nem szervezeti, hanem erkölcsi 
alapja van. Az előző pontban említett HIT és SZERETET olyan benső szabadsá-
got biztosít, amely által bármikor, bárki élő kapcsolatba lehet, sőt kell is hogy le-
gyen Velem.

Ti egymásnak testvérei vagytok, és a bennetek működő Lelkem által kell meg-
céloznotok az Általam új parancsnak (Jn 13;34) mondott szeretni tanítást, mint ál-
lapotszerű feladatot. Ennek mindenkori ideje a JELEN. A többit bízzátok Rám!

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

3914.
Kérdező: MIÉRT SZÜLETTEM?

1. Miért terrorizálhatják az embert saját szülei!?
2. Hogyan lehet jól élni?
3. Miért is jöttem e világra?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Legtöbb szülő úgy gondolja, hogy gyermeke akkor lesz boldog, ha engedi, 

hogy helyette szülei gondolkodjanak, döntsenek. Van ebben némi igazság, de csak 
addig, amíg valaki a szüleiből él. De addig is csak némi igazságról lehet beszélni. 
Igen, mert minden Földre született ember elsősorban Isten gyermeke, és csak Isten 
megbízásából és joggal, csak Isten szándéka szerint nevelhetik gyermekeiket. A 
szülő részéről minden más szándék visszaélés!

Te, mint mindenki, azért születtél a Földre, hogy újjászüless lélekben a saját 
testedben (János 3;3). Tehát részben halálra, részben, és ez a lényeg, örök boldog-
ságra születtél. Isten benned és minden szellemi teremtményében boldogító mó-
don jelen van. Ez azt jelenti, hogy mindenki képes arra, hogy olyan gondolatokkal 
foglalkozzék, amelyek építik, buzdítják és vigasztalják őt. Mivel általában nem 
ezt teszitek, azért mondottam nyilvános működésem kezdetén, hogy alakítsátok át 
gondolkodásotokat, térjetek meg (Márk 1;15)! Talán segít az is, ha tudod, hogy 
adósságtörlesztésre is jöttél e világra. Vagyis, volt olyan életed, amelyben másokat 
terrorizáltál, s most törlesztened kell. Fontos viszont tudnod, hogy Én, a te Jézu-
sod, soha nem engedem meg, hogy erődön felüli gondjaid legyenek. Amíg hiszel 
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Bennem, addig nyugodt lehetsz: vagy csökkentem gondodat, vagy növelem erő-
det!

2. Az az ember él jól, aki szívében békét hordoz. Soha nem függhet másoktól 
senkinek a szívbékéje, ami a Földön elérhető legnagyobb boldogság! Boldoggá, 
boldogtalanná mindenki csak önmagát teheti. Ezért döntő a gondolkodás-átalakí-
tás! Az élet nem olyan, amilyennek látod, hanem amilyennek látod, olyan. Tehát 
nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé!

3. A világra azért jöttél, hogy felismerj Engem, Jézust, a szenvedő, rászoruló 
emberekben. A világra azért jöttél, hogy Engem felismerve vállald annak a szolgá-
ló szeretetnek a megélését, amelyre képes vagy. A világra azért jöttél, hogy bol-
dogságod forrását ne másban, hanem Bennem, aki benned élek, fedezd fel!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
********************************************************

3915.
Kérdező: SZIMBÓLUMOKRÓL

1. Mi a második halál (Jel. 2;11)?
2. Mit jelent egy fehér kő és új név. Ki a hajnalcsillag?

  (Jel 17;17/ Jel 2;26-29) Mit jelentenek e szimbólumok?
3. Egy személyről kérek véleményt, aki emberfölöttinek mondja magát!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Először is a Jelenések könyve nem szimbólumokban elmondott történelem- 

könyv. Azok, akik ennek fogják fel, nem megtérni akarnak, hanem saját igazukat 
vélik felismerni a képek mögött.

A Jelenések könyve az idők végezetéig alkalmas arra, hogy ki-ki saját lelki fej-
lődésének történetét olvassa ki e könyvben található szimbólumok alapján. Min-
den szimbólum olyan, mint egy kerítés, amely érzékeltetni akar valamit abból, 
hogy mi van a kerítés mögött.

A második halál egy olyan elfordulás az Istentől, amelytől megmenekül az, aki 
Általam, Velem és Bennem, Jézusban, akar élni.

2. A fehér szín a szivárvány minden színét magában hordja. A kő olyan szilárd-
ságot jelent, amely a hűséget szimbolizálja. A név pedig azt az egyediséget, egy-
szeriséget akarja érzékeltetni, hogy Isten téged nem úgy szeret, mint mindenkit, 
hanem úgy, mint senkit a világon. Ezért van olyan „neved”, amely egyedül és ki-
zárólag a tiéd.

A hajnalcsillag nem más, mint a FÉNYT hirdető apostoli küldetés. (Mt 28;19)
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3. Két alapigazságot kell összekapcsolni. Az egyik: értelmet kaptatok Istentől. 
A másik: Bennem, Jézusban, az az Isten jelent meg, aki elmondtam és megmutat-
tam, hogyan kell igazi emberré válnotok.

Ha e két alapigazságra építesz, akkor mondhat bárki bármit önmagáról, téged 
le nem téríthet arról az ÚTRÓL, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat (Jn 
14;6).

Nagyon szeretlek, és megáldalak az
OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3916.
Kérdező: LEHETEK MÉG BOLDOG?

Boldog lehetek-e valaha eltűnt társammal?
HANG: Nem! Két okon sem lehetsz boldog az említett emberrel. Az egyik ok az, 
hogy ember embert képtelen boldogítani. Azért képtelen, mert szellemi teremt-
ménynél természetellenes vágy, állapot az, ha valaki egy másik szellemi teremt-
ménytől várja boldogságát. Azért van ez így, mert minden szellemi teremtmény, 
tehát minden ember boldogságának az egyedüli forrása maga a legnagyobb JÓ, az 
Isten! Ha a boldogság alatt azt érted, hogy jól érzed magadat, akkor tudnod kell, 
hogy ez az érzés, mint a hegyek-völgyek, váltogatják egymást. Az érzelmek nem 
konzerválhatók!

 A másik ok, ami miatt még érzelmi síkon is nagyobb lenne a kereszted, szen-
vedésed, mint az örömöd, az illető kiszámíthatatlan magatartása. Az ilyen ember, 
hacsak teljesen meg nem tér, még a kötélidegzetűeket is előbb-utóbb kikészíti!

Csak akkor mondható egy kapcsolat szeretetkapcsolatnak, ha a Szentlélek e 
kapcsolat lelke. Ennek pedig az a jele, hogy mindketten azért élnek, hogy a Föl-
dön egymást a végső CÉLHOZ, az örök BOLDOGSÁGHOZ, az Istenhez segít-
sék közelebb.

Emberi kapcsolatok nélkül élni nem lehet. De tudnod kell, hogy minden embe-
ri kapcsolat ESZKÖZ arra, hogy boldogságod forrását Bennem, Jézusban, megta-
láld! Azok, akik nem erre használják kapcsolataikat, előbb-utóbb egész életük ér-
telmét elveszítik!

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

3917.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL

1. Egy napfogyatkozási álom-ismétlésnek mi a magyarázata?
2. Álmomban csupa ikreket láttam.
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3. Nem láthatjuk unokáinkat. Mit tegyünk?
HANG: "Kedves Barátom!

1. A napfogyatkozás olyan pszichikai hatással volt rád, hogy ezt tudattalanod 
csak kétszeres álommal tudta feldolgozni. Ennek az álomnak tehát nem kell szim-
bolikus értelmet tulajdonítanod. Ez gyógyító álom volt.

2. Lelked mélyén nagyon él benned az az igazság, hogy élni egyedül nem lehet. 
A benned feltört öröm, amikor társadra találtál, pontosan azt jelzi, hogy a megosz-
tott öröm dupla öröm.

3. Az nem baj, ha nem találkozhattok unokáitokkal. Sem nekik, sem nektek 
nem származhat ebből hátrány! Amiről valaki nem tehet, az csak javára válhat an-
nak, akinek nem teljesülnek vágyai. Tévedésben van az, aki úgy gondolja, hogy 
vágyai nem teljesülése bárkinek is árthat. Ennek ellenkezője gyakran igaz. Gyak-
ran árt azáltal önmagának sok ember, hogy vágyai teljesülését erőlteti. Isten akara-
ta mindig benne van abban, amiről nem tehettek. Benne van akkor is, ha ezt maga 
az ördög valósítja meg, amint ez halálommal kapcsolatban történt. Ezért mond-
hattam:  „Atyám!  Ne  úgy legyen,  ahogy Én  akarom,  hanem ahogy Te!(  Mt 
26;39 )”

Minden vérkapcsolatot nagyon nehéz helyesen kezelni. Adj hálát azért, hogy 
unokáiddal a kapcsolatot nem kezelheted! Így biztos, hogy te is és ők is jól járnak!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************

3918.
Kérdező: MIÉRT NEM FOGADJÁK EL EGYESEK A REINKARNÁCIÓT?

Uram! Mi az oka annak, hogy nagy tudású, érted sokat szenvedő, neked való-
ban elkötelezett emberek között is vannak, akik nem fogadják el a reinkarnációt?
HANG: "Kedves Barátom!

Abban a kultúrkörben, amelyben éltek, nagyon belétek sulykolták azt, hogy a 
rosszat, a bűnt, tehát a szeretetlenséget, azáltal teszitek jóvá, ha levezekelitek. Te-
hát a szenvedés vállalása által tudtok megtisztulni. Hozzászoktatok ahhoz, hogy 
ezt a részigazságot teljes igazságnak éljétek meg. A teljes igazság az, hogy a szere-
tetlenséget csak szeretettel lehet korrigálni, és nem szenvedéssel. A szenvedésből 
lehet tanulni. De csak szeretéssel lehet javulni!

Mivel szeretni annyit jelent, mint segíteni a rászorulókon, ezért a földi halál 
utáni életben, mivel ott nincs rászoruló olyan értelemben, hogy segíthetnétek rajta 
- ha volna ilyen, akkor Isten közvetlenül ezt meg is tenné - , ezért csak döntést 
tudtok hozni, ha akartok, hogy szeretni akartok, tehát segíteni akartok a rászoruló-
kon. Ennek megvalósítása egyszerűen képtelenség a földi életen túli dimenzióban.
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Én, Jézus, azért jöttem le közétek, hogy számotokra lehetővé tegyem a földi 
életen túli döntésetek megvalósítását azáltal, hogy ti is - megszületve itt a Földön - 
tudjátok gyakorlatilag szeretni azt az Istent, aki Általam minden rászorulóban ezt 
várja el tőletek."

Uram! Ez azt jelenti, hogy döntésszerűen megtérni csak odaát lehet? "Ponto-
san!  Itt  a  Földön  csak  igazolni  tudjátok  döntésetek  komolyságát. 
(Vágykeresztség!) Vannak olyanok, akik nem ezért jöttek a Földre. Ezeket mon-
dottam az ördög-atyától valóknak, és ezekért nem is imádkoztam (Jn 17;9). Eze-
kért ti is hiába imádkoztok. Illetve, mivel nem tudhatjátok, hogy ki ilyen, ezért az 
ilyenekért mondott imáitok visszaszállnak rátok (Mt 10;13 és Lk 10;6). Újjászü-
letni csak a Földön lehet. Újjá csak azok születhetnek, akik az Általam elmondott 
gondolkodás-átalakítás vállalására jöttek e világra.

Ennek elfogadása nem nagy tudáson, sem nagy szenvedésen, sem a Földön 
történő nagy elhatározáson, döntésen múlik, hanem azon a nyitottságon, amely a 
helyes alázat nélkülözhetetlen alapja. Minél valósabb ez valakiben, annál köny-
nyebben fogadja el a reinkarnációt.

Megáldalak az Általam tőled elvárt NYITOTTSÁG elfogadására!"
********************************************************

3919.
Kérdező: HANG-INFORÓL

Uram, Jézus! Adj eligazítást a HANG-INFO újraindításával kapcsolatban.
HANG: "Testvéreim! Egy jó kezdetet egy jobb folytatásnak kell követni. A kez-
det jó volt, leszámítva azokat az indulásban előforduló kisebb hibákat, amelyek-
ből  nyilván  megtanultátok,  hogy ez  a  folyóirat  tartalmában,  hangulatában  a 
HANG-könyvek szellemét, lelkületét kell hogy hordozza, az Én, a ti Jézusotok 
szándéka szerint.

A jövőben is fogadjatok el minden termékeny kritikát munkátokkal kapcsolat-
ban, hogy áldásom erejével egyre szélesebb körben nyerjen teret az a gondolko-
dás-átalakításra szólító felhívásom, amelyet a HANG-könyvek annyira hangsú-
lyoznak. Az önzésnek és a felelősség áthárításának eredendő bűnét másképpen 
magatokról le nem oldhatjátok.

Én, Jézus, megköszönöm Trencsényi Lídiának az eddig megjelent HANG-IN-
FO számaiban végzett áldozatos munkáját. Ő is tudja, és mindannyiotoknak tud-
notok kell, hogy Engem, Jézust, nem lehet nagylelkűségben felülmúlni.
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Szándékotokat helyezzétek égi Édesanyátok szerető szívére, aki Lourdes-ban 
(reggel), Fatimában (délben) és Medjugorjében (este), mint az EREDENDŐ BŰN 
NÉLKÜLI BÉKE KIRÁLYNÉJA mutatkozott be a világnak.

A HANG-könyvek e címszó alatt hangzanak el Dombi Ferenc médiumom aj-
káról: ÉGI BÉKE A FÖLDÖN. Mondanom sem kell, hogy a BÉKE KIRÁLYNÉ-
JA és az ÉGI BÉKE A FÖLDÖN ugyanaz, különböző változatban. Ezek egymást 
hitelesítik! Mindkettő Isten legnagyobb áldásai közé tartozik ma a Földön élők 
számára!

Hálás alázattal és gyermeki bizalommal higgyetek abban, hogy azok, akik e fo-
lyóiratot írják, szerkesztik, olvassák, az Én, a ti Jézusotok szerető szíve békéjének 
hordozóivá, apostolaivá válnak!

Hálás alázattal és gyermeki bizalommal higgyetek abban, hogy Az, aki ezt az 
apostoli munkát elkezdte bennetek, be is fejezi, gyümölcsöt termővé is tudja for-
dítani bennetek, veletek és általatok (Fil 1;6)!

Megáldalak benneteket Lelkem fényével, melegével, bölcsességével, hogy e 
folyóirat által elvetett igazságok mindig szeretetben, e folyóirat által elvetett szere-
tet-magocskák mindig igazságban hozzanak bő termést azok életében, akik ezeket 
befogadták!

Hő vágyam, hogy a Földön elérhető legnagyobb boldogság - az Általam nektek 
átadott égi béke - égi Édesanyátoknak, a béke Királynéjának hatékony közbenjárá-
sára is egyre jobban megtapasztalható valóság legyen szívetekben és környezete-
tekben egyaránt!

Megáldalak benneteket az ÉGI BÉKE ÁLDÁSÁVAL!"
********************************************************

3920.
Kérdező: NEM VAGYOK VALLÁSOS

1. Mikor szűnik meg a fülcsengésem?
2. Nem vagyok vallásos, de olvasom az evangéliumokat.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha egy naprakész választ vársz Tőlem, Jézustól, akkor úgy gondolod, hogy 

életed előre be van programozva, s egy okos szellemi lény, aki téged ismer, előre 
látni is tudja a jövődet. Ez részben igaz, és részben nem igaz.

Valóban ismerlek, és valóban látom is azt, hogy bizonyos esetekben, helyze-
tekben mit várhatok tőled. De vannak olyan szabad döntéseid, amelyek éppen 
azért szabadok, mert mindaddig, amíg meg nem születnek, bizonytalanok. Tömö-
ren: Nincs fatalizmus! Nincs olyan eleve elrendelés, amely szükségszerűen bekö-
vetkezik akkor is, ha annak valaki ellene mond.
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Kétségtelen, hogy fülcsengésed olyan jelzés, mint általában a csengők, a csen-
getések. A test „műszerfalán” az ilyen „kijelzés” feltétlenül arra szólít fel, hogy 
mindenféle „külső” erőlködés helyett, „befelé” add meg magadat a „sorsodnak”. 
Ez természetesen nem zár ki semmiféle orvosi, gyógyászati kezelést, de nálad 
többről van szó annál, hogy egyszerűen jól hallj a füleiddel!

2. Pontosítanod kell magadban azt, hogy mit értesz vallásosság alatt. Ha az 
olyan szertartások rendszerét érted vallásosság alatt, amely Velem, Jézussal, akar 
egyre jobban összekapcsolni téged, akkor feltétlenül el fogunk menni egymás 
mellett akkor is, ha bármit olvasol. A Velem történő ÉLŐ kapcsolat ápolása csak 
imádság és bizonyos szertartások átélése által lehetséges. A TÍZ PARANCS első 
három parancsa is szent és örök! Csak ezekből nőhet ki emberséges élet!

Az más dolog, hogy mint mindent, ezeket a szertartásokat is el lehet rontani. 
Ne azok hassanak rád, akik ezeket elrontják, hanem te hass másokra azáltal, hogy 
ezeket komolyan veszed!

Nem akarlak közhellyel untatni, de akkor is igaz, hogy az istenszeretőnek min-
den a javára válik.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3921.
Kérdező: NEM TALÁLOM HELYEMET

1. Különös dolgokat tapasztalok. Miért?
2. Nem találom a helyemet. Gyógyító erőm van.
3. Mások felől érdeklődöm, Uram!

HANG: "Kedves Barátom!
1. A fát gyümölcseiről lehet megismerni. Minden olyan különös megtapaszta-

lás, amely épít, buzdít, vígasztal, amely békét áraszt, és szerénységre, egyszerű-
ségre nevel, Tőlem van. Amelyek nem ilyenek, azok nem Tőlem vannak. Az jár el 
legjobban a különleges megtapasztalások terén, aki nem fektet ezekre különösebb 
súlyt. A Szentlélek a REND LELKE, és nem a különlegességek lelke.

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

2. Az, akiben Én, Jézus, megtaláltam helyemet, az Bennem is meg tudja találni 
a helyét. Gyógyító erő mindenkiben van. De ennél sokkal értékesebb az az alázat, 
amely által nem botlotok meg másokban akkor sem, ha mások meg is botlanak 
benneteket.

3. Arra a kérdésedre, hogy kihez menj vagy ne menj, Én, Jézus, nem adhatok 
választ. Helyetted nem dönthetek, helyetted felelősséget nem vállalhatok!
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Akik sorsa iránt érdeklődsz, egészen biztosan meg fogják találni szívük béké-
jét. De ez nem jelenti azt, hogy ne imádkozz értük.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
********************************************************

3922.
Kérdező: HOL A HELYEM?

Hol a helyem? A családom körében vagy a közösségnél?
HANG: "Drága Gyermekem!

Egyértelmű választ nem adhatok, mert döntéseidért neked kell vállalnod a fele-
lősséget. De mondok szempontokat, amelyek segíthetnek olyan döntés meghoza-
talában, amely a szíved békéjét is biztosítani tudja.

A vérkapcsolat által létrejött család semmiképpen sem lehet döntő olyankor, 
amikor olyan közösségről van szó, amely az Én, a te Jézusod nevében szokott 
összejönni. Mindaz, aki bárkit és bármit jobban szeret, mint Engem, Jézust, az 
nem méltó Hozzám!

A szülő-gyermek kapcsolat időszakos. A Nevemben összejött közösség, kap-
csolat: örök.

Én, Jézus, elhagytam Édesanyámat, s bizony, mikor vissza akart vinni magá-
hoz, akkor keményen még meg is tagadtam őt (Mk 3;32-35).

Fel kell tudnod mérni, hogy mennyire vagy megkötözve a vérkapcsolatot je-
lentő családoddal. Abban biztos lehetsz, hogy Bennem még soha senki nem csaló-
dott, és aki Értem áldozatot vállal, az feltétlenül meg fogja tapasztalni az erőmet 
is.

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

3923.
Kérdező: A GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁSRÓL

1. A METANOIA szót miért bűnbánatnak fordítják?
2. Miért marad el egyes válasz után az áldás?
3. Egy könyvről kérek véleményt!

HANG: " Kedves Barátom!
1. A METANOIA szó jelenti a bűnbánattartásra szóló felhívást is, de jelenti az 

örömre szóló felhívást is! Igen, mert az Általam, a te Jézusod által mondott szó: 
gondolkodás-átalakítás, annyiban bűnbánatra szólít, amennyiben visszatekintésre 
szólít fel. De amennyiben az előre nézést célozza meg, annyiban örömre szólít fel 
mindenkit! A gyakorlatban e második értelmezést tartom fontosabbnak. Igen, mert 
Én, Jézus, elsősorban örömötökre jöttem közétek!

4000.



2. Mindig áldással szoktam befejezni üzeneteimet. Ez akkor is így van, amikor 
az áldás szó hiányzik, csupán ennyi van: „Szeretettel, Jézus!”

3. Nem mondok véleményt sem könyvekről, sem személyekről. Aki azt tartja 
élete legfontosabb céljának, hogy Engem, Jézust, megismerjen az evangéliumaim 
alapján, az feltétlenül birtokába kerül egy olyan „patikamérlegnek”, amely alapján 
megfelelően tud súlyozni.

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

3924.
Kérdező: NEM BÍROK FIAMMAL!

1. Mit tegyünk 26 éves fiúnkkal, aki nem akar pénzt keresni?
2. Időnként borzalmas fejgörcs gyötör.
3. Megoldódnak-e lakásgondjaim?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Már Pál apostol által tudattam a világgal, hogy aki nem dolgozik, az ne is 

egyék (2Tessz 3;10)! Te nem tehetsz mást, mint azt, hogy szenveded előtte az ő 
életfelfogását. Ha őt ez nem érdekli, akkor csak arra kell törekedned, hogy bűnré-
szes ne legyél. Ne segítsd őt semmiben anyagilag. Legfeljebb minimális étkezte-
téssel. De sem ruhára, sem fölösleges kiadásra (utazásra, szórakozásra) ne számít-
son részedről.

2. Az orvosok, ha megszüntetni nem is, de elviselhetővé képesek tenni bizo-
nyos élethelyzeteket. A te fejgörcseid attól kapnak erőt, mert körülményeid nehéz-
ségeit nem tudod elég rugalmasan kezelni. Többet, nagyobb hangsúlyt kellene 
tenned arra, hogy te nem felelsz felnőtt gyermekedért, csak önmagadért. Ezt a va-
lóságot még saját édesanyámnak, Máriának sem volt könnyű megtanulni. 

Pedig a Földre azért jöttetek, hogy ezt megtanuljátok. Meg kell tanulnod, hogy 
miattad csak te járhatsz jól vagy rosszul. Amint te sem okolhatsz mást, úgy más 
sem okolhat téged saját életének jóra vagy rosszra fordulásáért. Hangsúlyozom: 
Amint az Isten nem felel értetek, úgy ti is csak önmagatokért feleltek! Mindenki 
csak önmagáért felel!  

3. Napi gondjaidat kell megoldanod! Ez annyiban fog sikerülni, amennyiben 
elhiszed, hogy van Gondviselőd!

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

3925.
Kérdező: Medjugorjében a Szűzanyától kaptam a lelki élményeket?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Mivel a gyógyítás egyben a felelősség növelése is azok számára, akik gyógyul-
ni akarnak, ezért lelkileg csak annyiban érték, amennyiben a meggyógyulni vágyó 
e többlet-felelősséget felvállalja.

Azt nem mondhatom, hogy Máriától küldetést kaptál a gyógyításra. Csak any-
nyit mondhatok, hogy megerősítést kaptál arra, hogy gyógyítás által is közelebb 
kerülhetsz Hozzám, a te Jézusodhoz! Ezt jelezte a rózsaillat is. Ez Édesanyámtól 
származott!

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

3926.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL

Egy álom magyarázatát kérem a HANG-tól!
HANG: "Drága Gyermekem!

Részletesen leírt álmod kifejtése egy egész pszichológiai tanulmányt tenne ki, 
venne igénybe. Ilyesmire Én, Jézus, nem szoktam vállalkozni. Nem, mert önma-
gatok megismerése nagyon ingoványos talaj. Értelmi, akarati, érzelmi hullámzása-
itok alapos vizsgálatára felhasznált idő, az eredmény szempontjából, nem éri meg 
a fáradságot.

Sokkal többre mész, ha Velem foglalkozol, s magaddal csak annyit, amennyit a 
reggeli és az esti imád igényel. Vagyis, hogy reggel Velem átgondolod, hogy mit 
és hogyan kell tenned, és este visszatekintve némi részletességgel megköszönöd 
az elmúlt napot.

Nagyon szeretlek, és megáldalak
SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

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

3927.
Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRE VÁGYOM!

1. Nem találom helyemet. Nyugdíjba kerültem.
2. Megkapom szívem kéréseit?
3. Lélekkeresztség után vágyódom!

HANG: "Kedves Barátom!
1. A lelki fejlődés velejárója az, hogy minden jó után egy még jobbra legyetek 

nyitottak. Részetekről csupán e nyitottság a fontos. A jobbat, ha szükséges, eléd 
fogom vezetni. De azt a JÓT, amelyet most magadénak tudhatsz, tehát azt, amiről 
nincs benned bizonytalanság, őrizd! A fejlődés nem jelent másságot! Ugyanaz, de 
kifejlődöttebb formában. Így is mondhatom: mélyebb benső békét kínál fel.
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Az általad említett gyülekezet nem ezt teszi. Tehát a véget nem érő lelki fejlő-
dés magvát nem hordja magában.

2. Szabad lény vagy! Csak olyan vágyak beteljesedését tudom ígérni, amelyek-
ben, az evangéliumok alapján, az Én vágyaimra ismersz rá.

3. A Lélekkeresztség utáni vágyad beteljesülését meg tudom ígérni!
Megáldalak a

BIZALOM LELKÉVEL!"
********************************************************

3928.
Kérdező: BÁTORÍTÁST KÉREK!

Bíztatást szeretnék kapni döntésemhez!
HANG: "Drága Gyermekem!

Nem tudok bíztatást adni döntésedhez. Elmondom, hogy miért:
1. Minden olyan döntés, amelynek következménye kettőn áll, nem hozható 

meg nyugodt lelkiismerettel egyedül.
2. A szembesülés és a menekülés két egészen különböző dolog! Minden olyan 

döntést, amely másokat is érint, mindazokkal meg kell beszélned, akik elérhetők, 
és utána kell Hozzám hoznod döntésedet. Igen, mert sem Isten, sem az Istentől 
kapott „eszközök” (személyek, események) nem hanyagolhatók el! A mulasztás-
sal történő vétkezés nem kisebb bajok forrása, mint más vétkezés.

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

Nagyon szeretlek, és megáldalak az
OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

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

3929.
Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL, MÁSRÓL!

1. Életemről mondj véleményt!
2. Szeretnék őrangyalommal beszélni!
3. Kérek valakiről véleményt!

HANG: "Kedves Barátom!
1. A mostani és az előző életeid változandósága nem teszi lehetővé, hogy rög-

zített véleményt mondjak rólad. A reggeli és az esti imáid valók arra - ha párbe-
szédimában beszélsz ilyenkor Velem - , hogy naprakészen megtudd véleménye-
met magadról.
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2. Ha kéred őrangyalodat, akkor azok a gondolatok, amelyek ilyenkor téged 
építenek, buzdítanak, vígasztalnak, tőle jönnek. Ha szükségesnek tartja, akkor ál-
modban is közölhet veled információkat.

3. Sem téged másoknak, sem másokat neked soha nem adok ki!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

********************************************************
3930.
Kérdező: HŰ MARADJAK HŰTLENKEDŐ FÉRJEMHEZ?

Hűségesnek kell lennem a hűtlenkedő férjemhez?
HANG: "Drága Gyermekem!

Semmiképpen sem hagyhatod el társadat, ha az ilyen lépésedet szívedben bűn-
nek élnéd meg. Ha úgy gondolod, hogy a hűtlensége nem lehet ok arra, hogy te is 
hűtlenkedj, akkor feltétlenül ellen kell állnod minden kísértésnek! Hinned kell ab-
ban, hogy Isten senkit nem enged erejét felülmúló kísértésbe kerülni!

Feltétlenül imádkoznod kell hűtlen társadért, és amíg ő végleg el nem hagy té-
ged, addig feltétlenül bíznod kell az ő megtérésében. 

Más dolog az, amikor azt látod, hogy ő téged lélekben már végleg elhagyott, és 
te csak, mint valami „tárgy” kellesz neki, akit ő birtokolhat, amikor akar.

De tudnod kell azt is, hogy Én, Jézus, az irgalom Istene vagyok, és nem hét-
szer, de hetvenhétszer-hétszer is megbocsátok annak, aki megbánva elbukásait 
újra és újra elindul Velem és Értem élete útján!

Kimondhatatlanul szeretlek és megáldalak
SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

********************************************************
3931.
Kérdező: NINCS MÁR KINYILATKOZTATÁS?

1. Miért csak most beszélnek reinkarnációról?
2. A médium és a spiritizmus azonos?
3. A kinyilatkoztatások bezárultak?

HANG: "Kedves Barátom!
Rávettem médiumomat, hogy válaszoljon meglehetősen olvashatatlan leveled-

re akkor is, ha több szavadból nem is tudta kivenni, hogy mit is jelenthet.
1. Amióta ember él a Földön, azóta különböző értelmezésben ismert téma a re-

inkarnáció. Jelenleg közel négymilliárd ember tud arról, hogy ősei is tudtak erről.
2. Isten Lelke mindenkiben jelen van! Ezért ismerhettek jót, rosszat. Bizonyos 

értelemben tehát minden erkölcsi lény médium. Te is az vagy! Te is képes vagy 
közvetíteni a Lélek HANGJÁT (Lk 10;16)! Az, aki a prófétaság Lelke által tanít, e 
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speciális szerepet azért kapta, hogy másoknak használjon vele. Minden karizmá-
nak ez a feladata!

3. Istenben nincs változás, még árnyéka sincs Benne a változandóságnak (Jak 
1.;17). Tehát az Istentől felétek áradó kinyilatkoztatás soha nem ér véget. Csak ar-
ról lehet szó, hogy az idők végezetéig soha nem közöl Isten senkivel olyan tanítást 
a Földön, amit az Én, a te Jézusod tanításával ne lehetne szinkronba hozni. Vala-
mikor azt is mondottam, hogy még sok mondanivalóm volna, de ha majd elkül-
döm Lelkemet, akkor Az ki fogja bontani számotokra mindazt, amit magjában 
már átadtam nektek (Jn 16;12).

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************

3932.
Kérdező: NAGYON FÁJNAK RÉGI BŰNEIM

1. Istenhez akarok tartozni. Félek, hogy ez nem sikerül!
2. Nagyon szeretem családomat. Van időnk az érdemszerzésre?
3. Fájnak a régi bűneim is.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nálam, a te Jézusodnál a szándék a döntő! Ha te Hozzám akarsz tartozni, 

akkor Hozzám is tartozol! A jó szándék csak olyankor nem elég, ha nem jár együtt 
azzal az alapalázattal, amely egy mindenkori nyitottságot tételez fel a jobb irányá-
ban. Ez tehát azt is jelenti, hogy akkor tartozol Hozzám helyesen, ha bízol Ben-
nem! Tehát nem magadban, hogy te milyen vagy, hanem Bennem, hogy Én, Jézus, 
az irgalom Istene vagyok!

2. A szeretés és a megkötözöttség csak Velem kapcsolatban mondhatók azo-
nosnak! A vérkapcsolat és minden egyéb kapcsolat csak annyiban mondható sze-
retetkapcsolatnak is, amennyiben nem jelent egyben megkötözöttséget is. Ezért 
mondottam, hogy aki bárkit jobban szeret, mint Engem, Jézust, az nem méltó 
Hozzám (Mt. 10;37)!

Addig van idő érdemszerzésre, amíg van idő! Nem úgy van tehát, hogy van 
egy meghatározott adag érdemszerzés, és ehhez kell kikalkulálni az időt, hanem 
úgy van, hogy minden Velem, Értem eltöltött idő egyben érdemszerző idő is.

3. Régi bűneid fájdalmának oka az alázat és a bizalom hiánya. Alázathiány, 
mert olyan nagynak képzeled magadat, aki tud akkora bűnt elkövetni, amekkorát 
már Isten sem tud teljesen eltörölni, és bizalom hiány, s ez szintén az alázathiány-
ból nő ki, lekicsinyled Isten jóságát!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
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3933.
Kérdező: SZENVEDEM A MAGÁNYT

1. Nem találtam megértésre a Vatikánban.
2. Szenvedem a magányt.
3. Kérem a médium imáját.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Kétségtelen, hogy amikor valaki olyan feladatra vállalkozik, amely feladat 

elvégzéséhez a Vatikán beleegyezése is kell, akkor számíthat arra, hogy nem kapja 
meg e beleegyezést. Én, Jézus, csak kívánhatok adást, elfogadást másoktól. Ezek 
vállalása nem az Én hivatalom! Amint téged nem kényszeríthetlek adásra, úgy a 
Vatikánt sem elfogadásra. Isten Tőlem mindent-adást kívánt, és tőletek Engem el-
fogadást. Én, Jézus, teljesítettem Atyám akaratát. Ti, főleg a hatalmat gyakorlók, 
nem teljesítették az Atya akaratát, s ennek lett következménye az, hogy Én min-
dent odaadtam anélkül, hogy elfogadásra találtam volna. Így került sor keresztha-
lálomra! De ettől Én, Jézus, nem lettem sem kevesebb, sem boldogtalanabb. Min-
dig az a boldogtalan, aki nem teljesíti a mennyei Atyám akaratát!

2. Ne amiatt sopánkodj, ami megtörtént, hanem annak örülj, ami van. Az, aki 
VAN, mindig akarja azt, ami van, azok számára, akik valóban istenszeretők akar-
nak lenni. Korodra való tekintettel már tudnod kéne, hogy soha nem vagy egye-
dül, és a magányosság érzése mindig egyenes arányban van benső látásoddal, 
vagyis a hiteddel. A HIT olyan erőforrás, amely hatására feltétlenül meg kell szűn-
nie a kínzó magány érzésének.

A külső egyedüllét csakúgy, mint a külső emberi kapcsolatok, nem érinthetik 
azt a tényt, hogy Isten minden szellemi teremtményében jelen van boldogító mó-
don. Egyedüllétben csakúgy, mint társas kapcsolatban, bárki átveheti Tőlem azt a 
szívbékét, amelyet soha senki embernek nem adhat, de el sem veheti azt (Mt 
11;28-29). Ezért médiumom csak azért imádkozhat, hogy ennek belátására juss el. 
Ezt meg is ígéri!

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

3934. 
Kérdező: A SZENTLÉLEK ELLENI BŰNRŐL

1. A Szentlélek elleni bűnről és az esküről kérdezek.
2. Mi az a jó vagy rossz, amit tenni vagy kerülni kell?
3. Mi a különbség Isten és az isteni ember között?

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Okosabbat most sem tudok mondani e bűnről annál, mint amit eddig is 
mondottam: a Szentlélek elleni bűnben azok vannak, akik bár tudják, hogy szere-
tetlenek, de ezt magukra nézve jogosnak ítélik. Mindaddig, amíg ebben az álla-
potban tartják magukat, nem nyerhetnek bocsánatot sem itt, sem a másvilágon.

A Szentlélek elleni bűnhöz az eskünek nincs semmi köze. Istent hívni bizony-
ságul saját igazatok alátámasztására. Ez az eskü. Lehet olyan óriási horderejű do-
log, amikor lehet ennek alapja. Ilyen volt az, amikor annak idején Engem, Jézust, 
megesketett a főpap, hogy valljak színt.( „Esküvel kényszerítlek az élő Istenre, 
mondd meg, te vagy-e a Messiás, az Isten Fia? (Mt 26;63)” Ekkor Én, mintegy 
eskü alatt színt vallottam. Ezért szaggatta meg a főpap a ruháját. Ezért mondott 
káromlónak. Ezért ítélt halálra. Ezért mondotta, hogy több tanúságra már nincs is 
szüksége!

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

3. Aki „igent” mond Isten szeretetére, az részesül Isten természetében. Ezt hív-
játok megszentelő kegyelem állapotának. Ez az isteni természetetek állandóan fej-
lődhet! Míg Isten lényege a SZERETÉS, addig az isteni természetben részesült 
szellemi teremtményei ebben örökké fejlődésben lehetnek csupán, de mindenkor 
teremtményi szinten maradnak. Ezért lehetnek isteniek, de soha nem Istenek!

Megáldalak a GYAKORLATI SZERETET LELKÉVEL!"
********************************************************

3935.
Kérdező: GYERMEKEM BETEG. GYÓGYÍTANI SZERETNÉM!

1. Beteg gyermekemet hogyan tudnám meggyógyítani?
2. Sokat álmodtam Jézussal. 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden szülő arról álmodik, hogy gyermeke egyszer majd boldog lesz. En-

nek feltételeként gondoljátok azt, hogy ez csak testi egészség által lehetséges.
A földi életet csak az értékeli helyesen, aki számára sokat, szinte mindent jelent 

e mondat: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” Azok a betegségek, amelyeket 
akár személyesen, akár szeretteitek ápolásában kell átélnetek, igenis kegyelmek! A 
világ legnagyobb szenvedéseit általában nem a betegek, és nem azok, akiket le-
foglal a betegápolás, szokták okozni, hanem azok, akik testileg nem tűnnek beteg-
nek. Legalábbis nem gyógyíthatatlan betegnek.

Én, Jézus, kétségtelen, tudok betegeket gyógyítani, de nagyon téved az, aki az 
egészségétől várja szíve békéjét! Mindenki a saját szívében lévő szeretettől vár-
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hatja csak azt, hogy harmónia teremtődjék benne. A helyes szívszeretet pedig az a 
jót akarás, amelyre betegen, egészségesen egyaránt képes mindenki. Ez a döntő! 

Drága Gyermekem! Higgy jobban abban, hogy neked a kis, földi, mulandó éle-
tedben csak azt kell tenned, amire naponta képes vagy, és meg kell tanulnod elfo-
gadni azt, hogy a földi életben valóban az lenne a legnagyobb baj, ha nem volna 
semmi baj! Még így, bajaitok közepette is nehéz túljutnotok a mulandó élethez 
való kötődéseteken. Csak nem gondolod, hogy te jobban szereted gyermekedet, 
mint Én, Jézus?! Gyermekednek is vállalnia kellett valamit, mielőtt megszületett. 
És neked is tudomásod volt mindig is arról, hogy a földi élet olyan próbaidő, 
amely a szeretet mérlegén mutatja meg igazi értékét.

2. Álmaidban nagy erőket mozgósítottam számodra annak érdekében, hogy hi-
ted, amely csodálatos erőforrás tud lenni, könnyítse keresztedet. Amikor arra kér-
telek fel benneteket, hogy jöjjetek Hozzám, akik nehéznek érzitek földi életetek 
keresztjét, akkor nem a szenvedés megszűntetését ígértem, hanem azt, hogy köny-
nyítek azon. Ezt meg is teszem (Mt 11;28-29)!

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

3936.
Kérdező: HÁLA NÉKED URAM!

Uram! Hálával van tele a szívem Irántad!
HANG: "Drága Gyermekem!

Nemcsak az ég angyalainak, de Nekem, Jézusnak, is tudtok örömet (és termé-
szetesen bánatot is) okozni. Örömet két úton okozhatsz Nekem. 

Az öröm egyik útja az, ahogy ezt leveledben kifejtetted. A hála, köszönő, dicsőítő 
ima, amelyre elsősorban nektek van szükségetek, mivel ezekkel az imákkal tá-
gíthatom látásotokat az égből kapott ajándékaim felé. Ez nagy öröm Számomra, 
mert így részesíteni tudlak benneteket - már a Földön - egy kicsit az ég örömé-
ben.

A másik út az Értem vállalt áldozat útja, amely csak abból a hitből táplálkoz-
hat, amelyet Én, Jézus, kértem tőletek. Higgy abban, hogy minden megbocsátó 
szeretetedben ott vagyok, higgy abban, hogy minden rászorulóban ott vagyok, és 
nagyon örülök segíteni kész szeretetednek. Ne gondolj valami rendkívüli tettre! 
Egy bátorító szó annak, akit csüggedni látsz, egy mosoly, hogy más is tudjon mo-
solyogni, egy megértő kézszorítás, vagy csak egyáltalán végighallgatása annak, 
akit nem szeretnek meghallgatni, ezek mind-mind örömet jelentenek Nekem!

Jó, ha tudod! A földi élet elsősorban arra való, hogy te éreztesd Velem, hogy 
szeretsz. A mennynek országa, a Velem történő végleges találkozás lesz az az álla-
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pot, amelyben Én, Jézus, örökkön örökké éreztetni tudom veled azt, hogy mit is 
jelent az Én szeretetem. A Földön ennek morzsáját sem bírnátok ki! Persze, a 
mennyek országában sem csupán az Én szeretetem áradása jelenti a mennyorszá-
got. A te és a többi embertestvérednek, az ég angyalainak közös öröme szintén en-
nek a boldogító szeretetnek soha véget nem érő fejlődését éli tovább.

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

3937.
Kérdező: HIÁBA  IMÁDKOZOM

1. Hiába imádkozom férjemért!
2. Az egész családom megtéréséért imádkozom.
3. Mit kell jobban tennem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem hiába imádkozol férjedért! Hiába elmondott ima nem létezik. Imád, ha 

itt és most nem éri el az általad óhajtott célt, akkor visszaszáll reád. Tudnod kell, 
hogy egykor férjed is meg fog térni.

Nincs értelme annak, hogy megpróbáld nevelni őt. Tehát kioktatnod nem kell, 
csak arra kell ügyelned, hogy ne bólints rá arra, amit nem tartasz jónak. A vitákban 
általában mindkét fél veszít.

2. Az egész családodra áll az, amit férjeddel kapcsolatban mondottam. Az Isten 
csak azért mondható, mint Teremtő is, jónak, mert egykor minden szellemi te-
remtményén át fog ragyogni az Ő boldogító szeretete. Isten nem büntet senkit! 
Mindenki önmagát bünteti, amikor saját természete ellen cselekszik, tehát amikor 
vétkezik. Isten örökkön örökké megadja mindenkinek a lehetőséget arra, hogy 
hagyjon fel végre önmaga megbüntetésével. Nem Istenen múlik, hogy ezt mikor 
fogja belátni az, aki szenvedi saját gonoszságát.

3. A reggeli és az esti imáid minősége mutatja meg a legvilágosabban életed, 
magatartásod minőségét.

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

3938.
Kérdező: HONNAN VAN A GYÓGYÍTÓ ERŐM?

1. Gyógyító erőm az ördögtől van?
2. Hála az Úrnak, hogy újjászülettem!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden erő, amit bárki magában érez, Istentől van. Az igaz, hogy minden Is-

tentől kapott erőt lehet jóra és lehet rosszra is használni. 
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Aki azt éli meg, hogy gyógyító erővel rendelkezik, annak tudnia kell, hogy az 
egészség nem jobb, mint a betegség, mert mindkettőt lehet jóra és rosszra egy-
aránt használni. Ezért az, aki gyógyítani akar valakit Isten nevében, annak tudatnia 
kell a beteggel, hogy ahogy csökken a betegsége, úgy nő a felelőssége!

2. Újjászületésed gyümölcsei: „Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, 
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5;22-23). Ezeket ápolnod kell ma-
gadban, hogy mások is kedvet kapjanak e gyümölcsökre!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************

3939.
Kérdező: NAGYON NYUGTALAN VAGYOK

1. Családom miatt nagyon szenvedek.
2. Ideggyógyászhoz járok, és jósnőhöz is elmentem.
3. Egy gyönyörű álmomról kérek véleményt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A földi életben minden megkötözöttség fájdalommal jár. Csak a Velem, Jé-

zussal történő megkötözöttség képes feloldani e fájdalmakat. „Gyertek hozzám 
mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. 
Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos 
szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát (Mt 11;28-29)”. Ennél hatékonyabb 
gyógymód nincs a világon azok számára sem, akik a családi problémák kötelékei 
között vergődnek!

2. Akár ideggyógyászhoz, akár jósnőhöz jársz, igazi, élő hit nélkül csak olyan 
orvosságokhoz jutsz, ami pénzedbe is kerül, bódultságot is okoz, de nyugalmat, 
szívbékét nem tud nyújtani .

Aki Hozzám, Jézushoz jön, annak el kell hinnie, hogy nem felel senki másért, 
csak önmagáért, és mindent el kell követnie, hogy szíve békéjét átvegye Tőlem! 
Mindenki, tehát te is, ezért született a Földre!

3. A gyönyörű álmod éppen azt akarja éreztetni veled, hogy nemcsak tudnak 
rólad az égiek, de szeretnek is téged, és soha nem engedik meg, hogy erődön fölü-
li kereszted legyen, ha bízol bennük!

Hidd el! Az Isten valóban JÓ Isten! Hidd el, hogy ha valaki komolyan elfogad-
ja, hogy van GONDVISELŐJE, annak soha nem lehet akkora gondja, hogy idegi-
leg tönkremenjen! Isten az Ő gyermekeinek vagy csökkenti a keresztjét, vagy nö-
veli az erejét. De közömbös nem maradhat. Isten valóban JÓ Isten!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************
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3940.
Kérdező: JELEN KAPCSOLATOMRÓL

Jelenlegi kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Minden emberi kapcsolaton csak akkor lehet áldás, ha a felek nagyon fontos-
nak, a legfontosabban tartják maguk számára azt, hogy a másikat Hozzám, Jézus-
hoz segítsék közelebb jutni. Nem elég tehát, ha csak az egyik törekszik erre. 
Mindkettőnek ezt kell a legfontosabbnak tartania. Még ebben az esetben is kime-
rítő áldozatba kerül egy kapcsolat hűséges ápolása! 

Azért van oly kevés kapcsolaton az Isten áldása, mert nem ezt tartjátok a leg-
fontosabbnak! Veszélyes dolog abban reménykedni, hogy a másik fél majd a há-
zasságban esetleg megtér! Homokra építi életét az, aki a bizonytalan jövő tudatá-
ban olyan kockázatot vállal a jelenben, amelyre rámehet egész földi, sőt örök éle-
te!

Ha mindent elkövetsz azért, hogy Velem, Jézussal, élő kapcsolatban maradj, 
akkor feltétlenül fel fogod ismerni azt, akire úgy fogsz tekinteni, mint aki hozzád 
való.

Elsődleges szempont tehát az, hogy nálad is és párodnál is az Isten legyen az 
első! Ha te Értem élsz, ha párod is Értem él, akkor egymást is fogjátok tudni sze-
retni.

Az ember ne legyen kísérleti nyúl sem önmaga, sem más számára! A földi élet 
csak egy rövid kis hidacska. Mindenkire az örök élet partjai várnak. Ezt nem sza-
bad soha elfelednetek! A földi életnek minden pillanata ESZKÖZ! A CÉL a bol-
dog örök élet! Aki ezt elfogadja, az már a jelenben átélheti azt a szívbékét, ame-
lyet a világ soha nem adhat, de el sem vehet senkitől!

Nagyon szeretlek, és megáldalak
az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

*******************************************************
3941.
Kérdező: A HITRŐL

1. Miben higgyek?
2. A homoszexualitás honnan ered?
3. A depresszió ellen mit kell tenni?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Én, Jézus, annak az univerzális hitnek ápolását kérem tőletek, amely magjá-

ban, csírájában minden emberben jelen van. Higgy abban, hogy ember vagy, és jo-
god van másoktól is elvárni azt, hogy embernek tekintsenek. Ha ezt nem teszik, az 
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már az ő bajuk! Ugyanakkor kötelességed, hogy te is embernek nézz másokat, 
függetlenül kortól, fajtól, nemtől, egészségtől, erkölcsi viselkedéstől.

2. Senki nem felel azért, amiről nem tehet. Lehet az, hogy ami másoknak rend-
ellenes, az valakinek nem az. A lényeg az, hogy a faj- és önfenntartási ösztöneite-
ket megfelelő önuralommal kézben tartsátok! Senkinek sem lehet olyan bűne, 
amelyet más követett el az ő számlájára. Viszont van olyan életsors, amelyet ma-
gatok vállaltatok. Azért vállaltátok saját életsors-vonalatokat, hogy abban meg-
szentelődjetek. Ez a lényeg! Minden „terheltségetek” erre hív fel benneteket!

3. A depresszió a reménytelenségnek olyan megnyilvánulása, amely az élő hit 
alázatával gyógyítható! A hit alázata nem más, mint olyan szilárd kapaszkodás Is-
tenben, amely kapaszkodás nem erőt vesz ki belőletek, hanem ellenkezőleg, erő-
vel tölt fel a napi munkátok elvégzéséhez. A hit alázata megérteti veletek azt, hogy 
csak azt kell megtennetek, amit kell, s azt mindig meg tudjátok tenni. A hit alázata 
megérteti veletek azt, hogy Isten nem a vágyaitokhoz, nem elképzeléseitekhez, 
hanem a feladataitokhoz adja a kegyelmét.

Nagyon szeretlek, és megáldalak
az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

*****************************************************
3942.
Kérdező: NAGYON TÁMAD EGY SZELLEM

Miért kell annyit szenvednem az engem támadó szellemektől?
HANG: "Kedves Barátom!

Tudom, hogy neked ez nem jelent benső nyugalmat, ha azt mondom: "Kedves 
Barátom". Nyugalmat nem, de erőforrást kell hogy jelentsen. Barátom vagy, és a 
barátság vagy azonosak között alakul ki, vagy azonossá tesz. Veled ez az utóbbi 
történik!

Óriási porciót vállaltál az Én szenvedésemből! Amint Rajtam tombolhatott a 
Gonosz, úgy tombol időnként rajtad is. Te ezt valamikor nagy-nagy lelkesedéssel 
vállaltad. Egy egész ország, egy egész nép terhét vállaltad magadra, mielőtt meg-
születtél! Így belesimulni a környezetedbe saját erőddel, szinte lehetetlen. De ami 
embernél lehetetlen, Istennél minden lehetséges!

Mint tudod, Én, Jézus, az egész világ terhét vettem Magamra. Ebből vállaltál 
te némi részt, Irántam való szeretetből. E vállalkozás téged egy örökkévalóságon 
át olyan boldogsággal fog átjárni, amiről a földi életedben nem is lehet, még csak 
megközelítőleg sem, fogalmat alkotni. 

Előtted egyetlen pillanatra sem lehet vitás, hogy nem a földi jólét céljából jöttél 
le a Földre, hanem azért, hogy az ártó szellemek támadásai ellenére is igazolni 
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tudd, te a Győztes oldalán állsz! A te számodra ezek nem üres szavak, hanem na-
gyon is élő valóság: hinni a Napban akkor is, amikor reménytelenül sötét felhők 
takarják az eget. Hinni abban, hogy a legboldogtalanabb körülményekben is a bol-
dog örök élet gyermeke vagy. Hinni abban, hogy a másért élés nemcsak annyit je-
lent, hogy valakin látható módon segíteni tudsz, hanem annyit is, hogy valaki szá-
mára, sőt többek számára - nem tudottan, látatlanban - magadra vetted lelki ke-
resztjük terhét, részben kiürítetted szenvedéseik kelyhét.

Ez olyan szerep, amely keveseknek adatik meg a Földön. Neked megadatott!
Most sem mondhatok mást, mint amit te is tudsz lelked mélyén: Veled vagyok, 

és érted vagyok veled! Kimondhatatlan szeretetem feltétlenül erőforrás számodra, 
hogy a vállalt szerepet tudomásul véve kiegészítsd szenvedésemet ott, ahol élsz. 
Hidd el, Én, Jézus, tudom, hogy hol a határ! "Örömmel szenvedek értetek, és tes-
temben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, testének, az Egyház-
nak javára (Kol 1;24)."

Mérhetetlenül szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
********************************************************

3943.
Kérdező: NEM ÉRTEK EGYET SZÜLEIMMEL

1. Szüleim ellenzik azt, amit én jónak látok.
2. Missziós nővér is lehetnék?
3. Mindenfelé zsákutcába ütközöm.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szüleid tanácsát mindig komolyan kell venned, de követned csak akkor sza-

bad, ha te is hasonló tanácsot adnál hasonló helyzetben a te gyermekednek. Szüle-
id nem vállalhatnak érted felelősséget, és te nem is háríthatod rájuk döntéseidért a 
felelősséget. Ők is önmagukért felelnek, és te is önmagadért felelsz! Ez akkor is 
így van, ha ők ezt nem fogadnák el.

2. Bármi lehetsz, ha szíved békéjét döntéseidben megtalálod. Nem könnyű, de 
elkerülhetetlen, hogy egyedül és kizárólag saját lelkiismereted legyen a legfőbb 
irányítód!

3. Ha szűkíted döntéseid területét, tehát, ha csak azt gondolod át, hogy itt és 
most ezen az elinduló napon mit kell tenned, akkor nincs más feladatod, mint az, 
hogy tudomásul vedd, ha döntésedet valami áthúzza, akkor az adja meg a további 
irányt. A rugalmasság nagyon fontos! Ennek semmi köze a megalkuváshoz. De 
igenis köze van, sőt szerves része az egészséges lelki fejlődésnek!

Ha így éled életedet, akkor még a hosszú távú döntések sem jelenthetnek ko-
moly problémát. Nem, mert az istenszeretőnek minden a javára válik!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
******************************************************

3944.
Kérdező: ÉJSZAKA SZÓLT VALAKI HOZZÁM 

1. Háromszor szólt egy hang hozzám éjszaka.
2. Helyes-e az intuícióm a régi időkkel kapcsolatban?
3. Nem tudok bízni barátomban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ne az éjszaka hallott mondat legyen életed alapja, irányítója! Ha van rend-

szeres reggeli imád, ha van erőd este visszatekinteni a napodra, akkor Lelkem, te-
hát a te lelked Lelke, békét teremtő és fenntartó erővel fog felruházni téged.

A benső béke nem magától és nem rendkívüliségektől függő valóság, hanem 
tudatos vállalása annak, amit imáidban közölni szeretnék veled.

2. Az intuíció nem más, mint az őstudattalannak olyan felvillanása érzelmi világo-
don, amely mindig valós gyökerekből meríti erejét. Gyümölcsözőbb tehát, mint a 
logika járomszalagján végigbaktató gondolat, de érdekes módon rajtad áll, hogy 
építő, buzdító, vigasztaló módon használod-e fel, vagy ennek ellenkezője történik.

3. A bizalom egy olyan HÍD, amelynek két pillére van. Csak az egyik vagy te. 
A másik az a személy, akiben megbízol. Az a jó hídépítő, aki mindkét pillért szi-
lárd alapra helyezi.

Megbízni csak abban és csak annyiban szabad, aki és amennyiben rászolgált 
valaki. Isten sem kíván vak bizalmat senkitől! Előbb igazolja, hogy Benne érde-
mes megbízni, és csak ezután várja el, hogy bízzatok Benne.

Emberben vakon megbízni olyan, mint „szerencsejátékot” folytatni. Csakhogy 
e „szerencsejátékon” nem anyagi, hanem lelki értékek forognak kockán értelmet-
lenül! Magára vessen hát, aki pórul jár.

Egy ember élete sem játékszer! Az okosság és az óvatosság olyan fegyverek, 
amelyek soha nem lehetnek használaton kívül!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************

3945.
Kérdező: HOGYAN LEHETEK BÉKESSÉGTEREMTŐ?

Békességteremtő szeretnék lenni!
HANG: "Kedves Barátom!

Az imádságon kívül az a teendőd, hogy mindenkivel, akik érintettek a viszály-
ban, éreztetned kell azt a szeretetet, amelyet Én, Jézus, táplálok benned. Ha olyan-
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nal érezteted ezt, aki jó szándékú, akkor annak egy idő után rányílik a szíve a jó 
szóra. Ha nem jó szándékú valaki, akkor azzal az Isten sem tud mit kezdeni.

Neked mindenképpen meg kell tenned azt, amit megtehetsz, nehogy mulasz-
tással vétkezz. A te kérdésed nagyon helyén való (Máté 5;9), de te senki helyett 
nem tudsz sem megbocsátani, sem bocsánatot kérni. 

Számodra a legfontosabb az, hogy a te szívedben legyen béke! Ez akkor való-
sul meg, ha te megtetted azt, amit meg kellett tenned. Az a fájdalom, amely átjárja 
szívedet mások békétlensége miatt, az az Én, a te Jézusod fájdalma benned. Igen, 
Én fájdalmaimat is megosztom azokkal, akik szeretnek Engem. Így Magamon is 
könnyítek, és így benneteket is kitüntetlek.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
********************************************************

3946.
Kérdező: HOGYAN TUDNÉK SEGÍTENI?

1. Segíteni szeretnék azon, aki öngyilkos akar lenni!
2. Kérem a vigasztaló Szent Lelket!
3. Köszönöm, hogy megérintetted leányom lelkét.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Amikor valaki segíteni akar másokon, akkor ezzel igazolja, hogy szeretet 

van a szívében. Hidd el, Én, Jézus, is segíteni akarok azon, akin te segíteni akarsz. 
De amint Nekem, úgy neked is tudomásul kell venned, hogy határai vannak a se-
gíteni akaró jó szándéknak. Te sem tehetsz többet e téren, mint Én. Csak annyit te-
hetsz, hogy elmondod neki: semmit nem old meg az öngyilkossággal. Sőt, még e 
gyilkossággal tetézi is lelkének terhét. Így csak rosszabb állapot vár reá, mint ami-
lyenből menekülni akart. Mert az öngyilkosság mindig menekülés, a gyávaságnak 
mindig egyik, ha nem az egyetlen, legrosszabb formája!

Te csak ennyit tehetsz! A többi az ő dolga. Azon, aki nem akar hallgatni a jó 
szóra, az Isten sem tud segíteni. Hogyan tudhatnál hát te?

2. Nagyon okos, hogy kéred a Vigasztalót! Ha kéred, akkor hiszel Benne. Ha 
hiszel Benne, akkor meg is fogod kapni! Azt tudnod kell, hogy Isten senkit nem 
enged erején felüli kereszteket cipelni! Vagy csökkenti terhedet, vagy növeli erő-
det. De mindenképpen segít neked! A Szentlélek-várásban légy állhatatos!

3. Leányod életében láthatod, hogy veletek vagyok! Te sem vagy kevésbé fon-
tos számomra, mint leányod. A te boldogságod Nekem nagyon fontos! Ezért is 
iratom e sorokat.
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Nagyon szeretlek, de a Földet nem tudom Mennyországgá tenni a te számodra 
sem. De szívedet, hitedtől függően, igenis el tudom árasztani azzal a békével, 
amelyet a világ nem adhat, de el sem vehet tőled!

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

3947.
Kérdező: TÁRSAMRÓL

1. Miért kapok társnak különc férfit?
2. Társam jó úton jár-e?
3. Jó úton járok-e a lelki fejlődésben?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem Én választom ki társatokat, hanem ti! Egyetlen eset volt a földi életben, 

amikor Isten adott társat az Általa teremtett embernek. Ez akkor volt, amikor még 
csak egyetlen ember élt a Földön!

Senki nem háríthatja Istenre a felelősséget egyetlen társkapcsolatában sem. Az 
igaz, hogy a Szentlélek a kapcsolatok Lelke. De ez nem annyit jelent, hogy Ő 
szabja meg bárkinek is, ki legyen a társa. A Szentlélek, mint a kapcsolatok Lelke, 
annyiban segít benneteket, hogy meglássátok, kinek a legfőbb törekvése az, hogy 
Istenben gazdagodjék lelkileg.

Tehát, ha te Istenben akarsz gazdagodni, akkor csak olyan személlyel kösd ösz-
sze földi életedet, aki szintén Istenben akar gazdagodni. Ha ezt teszed, ha nem ezt 
teszed, döntésed következményeit mindenképpen neked kell vállalnod!

Házasságban és házasság nélkül is bárki lehet boldog. De csak Istennel lehet 
boldog mindenki! Nélküle soha! Isten Önmagára teremtett benneteket, és minden-
kinek az lenne a legfőbb kötelessége, hogy ebben az irányban segítse társát! Senki 
nem képes, még Isten sem, más embert megtéríteni! Csak felkínálni lehet bárki-
nek azt, hogy Istenben keresse szíve békéjét, ami nem más, mint a Földön elérhe-
tő igazi boldogság.

2. Senkit nem adok ki senkinek! Téged sem adnálak ki másnak, ha rólad kér-
dezne.

3. Mint már annyiszor, most is azt mondom, hogy a reggeli és az esti imáidban 
tudom érzékeltetni veled, hogy jó vagy nem jó úton jársz. A te életed is, mint bárki 
földi élete, annyira képlékeny, hogy csak napra lebontva tudom a te számodra is 
felmérni azt, hogy hol tartasz. Jelenleg nyilván nem ott tartasz, ahol tartottál akkor, 
amikor a leveledet megírtad.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
********************************************************
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3948.
Kérdező: MI A TEENDŐM?

1. Mit tehetek édesapámért és nővéremért?
2. Sok panaszt hallok. Mit tegyek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az imádságon kívül nem tehetsz mást, mint azt, hogy szereted mindkettőt 

úgy, ahogy Én, Jézus, szerettelek benneteket. Ez azt jelenti, hogy mindkettőt fi-
gyelmeztetned kell arra, hogy közeledik haláluk órája, és a halál pillanatában nem 
lehet mellébeszélni! Vagy az irgalom rendjében ér valakit a halál, vagy elkárhozik! 
Ezt mindenkinek tudnia kell! Isten csak annyiban tud megbocsátani mindenkinek, 
amennyiben az illető is a megbocsátás lelkületében él!

2. Te csak azt tudod elmondani másoknak, hogy te hogyan találtad meg szíved 
békéjét. Ez a legtöbb, amit elmondhatsz a panaszkodóknak. Ennél kevesebb vi-
szont semmit sem ér!

Veled vagyok! Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3949.
Kérdező: MI ÉRTELME VAN A SZENVEDÉSNEK?

1. Érdekel a mulasztással elkövetett vétkek súlya.
2. Mi a földi szenvedések értelme?
3. A halottakról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mulasztással követitek el a legtöbb hibát. De bízzatok, Én, Jézus, legyőztem 

a világot! Ez azt jelenti, hogy a mulasztással elkövetett vétkeitek sem okozhatnak 
hátrányt azoknak, akikkel szemben ezt a mulasztást elkövettétek. Nem, mert az is-
tenszeretőknek minden a javára válik! Az pedig, aki e téren vétkezett, jó, ha tudja, 
e bűnei is bocsánatot nyernek, ha ezeket megbánja! Ilyen értelemben tehát a mu-
lasztással vagy nem mulasztással elkövetett bűnök megbocsáttatnak a bűnbánó-
nak (Jn 8;11)!

2. A földi szenvedésnek önmagában nincs értelme! Csak annak a szenvedésnek 
van értelme a Földön, amely szenvedésnek maga a szenvedő ad értelmet.

Az a szenvedő ad értelmet a földi szenvedésének, aki egyrészt tudja, hogy e 
szenvedéssel adósságot törleszt, másrészt tudja, hogy szenvedésében helyes önis-
meretre juthat, harmadrészt pedig szenvedésében is arra törekszik, hogy másokat 
szeretetre tanítson, mert ez minden földi halandónak minden körülményben a hivatása!

3. Aki Bennem hisz, az halált nem lát sohasem (Jn 11;26)! Az „eltávozottak-
kal” nem szűnik meg a kapcsolat! A szeretet szálait a halál sem tudja elszakítani. 
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Aki „elment” és aki itt maradt, azok számára a szeretet a reményben, a várakozni 
tudásban mutatkozik meg. Ez az itt maradottak részéről imádságban, az elmentek 
részéről pedig különböző jóra irányuló sugallatokban él tovább. Ez nem azonos a 
hűség fogalmával. Földi életét bárki összekötheti hűségben, de csak a földi élet 
határain belül. A szeretet viszont ÖRÖK!

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

3950.
Kérdező: HÁLA NÉKED, URAM!

Uram! Szívem tele van örömmel és hálával Irántad!
HANG: "Drága Gyermekem!

Mivel szíveddel is meghallottad HANG-omat, ezért lehetővé tettem, hogy átélj 
valamit abból az örömből és boldogságból, amely mérhetetlenül nagyobb bőség-
ben és örökké át fog járni téged a földi életed után.

Szeretettel jelzem neked, hogy a földi élet elsősorban nem az Én felétek áradó 
szeretetemnek a helye, bár ebből is adok bőven, hanem az Irántam való szeretete-
tek kimutatásának, amely a szolgáló szeretetben mutatja meg igazi arculatát. Na 
meg abban, hogy tud áldozatot is vállalni Értem.

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

3951.
Kérdező: MINDENRŐL LE AKARTAM MONDANI ISTENÉRT

Úgy gondoltam, hogy mindent felégetek magam körül Istenért.
Most még a falevelet is irigylem.

HANG: "Drága Gyermekem!
Örülök, hogy Hozzám, a HANG-hoz fordultál. Hidd el, sokkal többet érsz Ne-

kem, mint a világ összes falevele és fája együttvéve!
Lelki fejlődéseddel velejárt az, hogy sebezhetetlennek élted meg magadat. Ez 

egy olyan időszak volt életedben, amelyben Én, Jézus, éreztettem veled valamit 
abból, amit te az örökkévalóságban és örökké élni fogsz!

Mivel a Föld elsősorban nem az Én felétek áradó szeretetemnek a helye, leg-
alábbis érzelmi síkon nem, hanem arra való, hogy ti mutassátok ki szereteteteket, 
hűségeteket Irántam, ezért szükségszerű a lelki szárazságnak az a periódusa, ame-
lyet most átélsz. Ilyenkor sokkal közelebb vagyok hozzád, mint gondolnád! Ez 
valóban az igazi, élő hit próbája. Amíg a Földön éltek, meg kell tanítanom enyéi-
met arra, hogy többre értékeljék az AJÁNDÉKOZÓT, mint az ajándékot.

Abban biztos lehetsz, hogy erődön felüli keresztet nem kell cipelned addig, 
míg hátat nem fordítasz Nekem, a te Jézusodnak. Vagy növelem az erődet, vagy 
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csökkentem a kereszted súlyát. De mindenképpen hű maradok hozzád! Ha pedig 
egykor úgy döntenél, hogy elhagysz Engem, Én, Jézus, akkor is visszavárlak! Szí-
vem irántad való szeretetét nem törheti meg soha semmi és senki!

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

3952.
Kérdező: MIT KELL TENNEM ENYÉIMÉRT?

Mit kell tennem magamért, férjemért, családomért?
HANG: "Drága Gyermekem!

Újjászületésed  megszüntette  benned  káros  szenvedélyedet,  depressziódat, 
megkötözöttségeidet. Ezek után sem lehetsz elbizakodott!

„Aki azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, nehogy elessék!” (1Kor 10;12) Ez a legfon-
tosabb számodra. A benned élő Lelkem mindaddig irányítani fog, amíg Velem in-
dulsz el napodra, és Értem, a te Jézusodért teszed azt, amit teszel. De ez a legfon-
tosabb és legtöbb egész családod számára is.

Felnőtt emberekre csak akkor tudsz érdemben és gyümölcsözően hatni, ha lát-
ják rajtad, hogy te valóban megtaláltad Nálam szíved békéjét, annak ellenére, 
hogy egyáltalán nem bővelkedsz anyagiakban.

Férjedre is áll, hogy csak akkor és annyiban bízz meg benne, amikor és ameny-
nyire rászolgál bizalmadra.

Az természetes, hogy imáidban odaajánlod őt Istennek. Ez az egész családodra 
érvényes.

Lelki fejlődésed térképe a reggeli és az esti imáid. Ezek el tudnak igazítani föl-
di életed további útján. De neked is tudnod kell, hogy a Föld nem a mennyek or-
szága, és itt, bár szíved békéjét Nálam, a te Jézusodnál mindig megtalálhatod, te 
elsősorban azért jöttél a Földre, hogy Irántam való szeretetedről tanúságot tégy!

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

3953.
Kérdező: MIT IMÁDKOZOM NYELVEKEN?

1. Egy élménnyel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
2. Mit imádkozom olyankor, amikor nyelveken imádkozom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden Istentől jövő élmény három hatást hordoz magában. Az egyik az, 

hogy felhívja figyelmeteket a földi élet mulandóságára. A másik az, hogy Nálam, 
Jézusnál, mindig van szívet megnyugtató megoldás problémáitokra. A harmadik 
pedig az, hogy az ilyen élmények erőforrást is jelentenek, mert mindannyiszor, 
amikor felidézitek, erőt is kaptok arra, hogy szívetek békéjét vagy megőrizzétek, 
vagy visszaszerezzétek.
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2. Amikor nyelveken imádkozol, akkor nem te imádkozol, hanem a LÉLEK 
imádkozik benned. Vagy dicsőít, vagy hálát ad, vagy könyörög. Nem tartozik a lé-
nyeghez az, hogy megismerd ennek tartalmát. Elég, ha tudod, hogy az ilyen ima 
feltétlenül épít téged!

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

3954.
Kérdező: ÉLETEMRŐL

Életem folyamata hogyan jellemezhető?
HANG: "Kedves Barátom!

Csak konkrét eseményeket, döntéseket tudok jellemezni. Én, Jézus, egy olyan 
ÚT vagyok, aki szenvedések közepette is szívbékét tudok biztosítani azoknak, 
akik Engem, Jézust, mint UTAT, vállalnak. A nem ártásnak, a megbocsátásnak, a 
másokon  segítésnek,  tehát  a  gyakorlati,  szolgáló  szeretetnek  vagyok  az  útja. 
Amennyiben ezt éled, annyiban vállaltál Engem, Jézust.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
********************************************************

3955.
Kérdező: ÁRTÓ ERŐKTŐL SZENVEDEK

Miért szenvedek annyit ártó erőktől?
HANG: "Drága Gyermekem!

Átlagon felüli értelmi képességed és érzékeny idegrendszered lehetővé tette a 
szellemvilág számára azt, hogy a természetes szintnél jobban tudjon hatni rád. 

Ez számodra ugyan súlyos megpróbáltatást jelent, de te sem bűntelenül jöttél le 
a Földre, s Irántam, a te Jézusod iránti szeretetből ez a súlyos kereszt nem károdra, 
hanem javadra fordul. 

Növeli benned az alázatot, és szinte belülről kényszerít arra, hogy ne a sugalla-
tok, ne a külső és belső érzések, hanem a hittől átjárt józan ész irányítását erősítsd 
magadban. 

Így anélkül, hogy ez erősen tudatosulna benned, nagyszerű munkatársammá 
tudsz válni. Így tudom megmutatni a te életeden keresztül is, hogy mennyire igaz: 
Isten görbe vonalakkal is tud egyenes sorokat írni!

Gyakran kérd őrangyalodat, angyalaimat, hogy ébrenlétedben és alvási állapo-
todban is őrködjenek feletted, mint az Én, a te Jézusod értékes KINCSE fölött!

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

3956.
Kérdező: SZERETNÉK „VISSZAVÁLTOZNI”!
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Szeretnék normális állapotomba visszakerülni.
HANG: "Drága Gyermekem!

Amint nem máról holnapra kerültél ebbe az abnormális állapotba, úgy vissza 
sem lehet egyik pillanatról a másikra kerülni oda.

Mindjárt az első gombot nem jól gomboltad be. Gyógyítani akartál. Ehhez 
még az orvosoknak is súlyos egyetemi éveket kell tanulniuk, s még így is csak fe-
lületi kezelést tudnak adni!

Én, Jézus, nem azért jöttem a Földre, hogy meghosszabbítsam vagy elviselhe-
tőbbé tegyem földi életeteket, külső keresztjeitek csökkentése által, hanem azért, 
hogy benső békéteket megtaláljátok Bennem, Jézusban, és vállaljatok Engem, 
mint UTAT, hogy az Általam elmondott és nektek bemutatott szeretetben növe-
kedni tudjatok!

Legtöbben közületek mindent akarnak, csak ezt nem. Nem akartok lemondani 
arról, hogy érdekesek legyetek. Nem akartok nehéz terhet. Nem akarjátok az Irán-
tam való szeretetből vállalt szolgáló szeretet terhét cipelni, hanem valami könnyű, 
de látványos, rövid ideig tartó villanásokat szeretnétek mutatni a világnak, éspedig 
az Én nevemben! Ebbe Én, Jézus, soha nem fogok besegíteni!

Majd ha lemondasz arról, hogy valaha is gyógyítani akarj, majd ha vállalod 
reggeltől estig a hittől átjárt józan ész által is belátható feladatod elvégzését, majd 
ha nem a különlegességek miatt, hanem a szürke hétköznapok gondjai közepette 
is örülni tudsz Nekem, a te Jézusodnak, akkor remélheted, hogy vissza tudsz térni 
a normális állapotodba.

Én, Jézus, soha nem támogathatok rendkívüliségeket! A Szentlélek a REND 
Lelke, és nem a rendkívüliségeké! Ha valakinek adok is rendkívüli adományokat, 
akkor az illető egyáltalán nem örül ennek. Csak olyannak adok, aki ilyenre soha 
nem vágyott. Csak olyannak adok, aki Nekem örül még annak ellenére is, hogy 
rendkívüli adományban részesítettem. Igen, mert minden rendkívüli adomány in-
kább kereszt, mint nem az.

Drága Gyermekem! Ha vissza akarsz jutni normális állapotodba, akkor térj 
vissza Hozzám! Igyekezz átalakítani a gondolkodásodat úgy, ahogy Én felkértelek 
benneteket erre (Márk 1;15).

Mérhetetlenül szeretlek és várlak!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

*************************************************
3957.
Kérdező: IRÁNYÍTÁST KÉREK!

Jézusom! Segíts nekem, irányíts engem!
HANG: "Drága Gyermekem!

Miben és hogyan segítsek? Vegyük sorra életed problémáit.
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Férjedtől elváltál, mert családjával nem törődött. Te bálványként néztél fel rá, te-
hát Isten elé helyezted őt. Bizony, aki egy bálványhoz köti magát, az az ördög 
egyik megjelenülését engedi hatni magára.

Fájó sebeket kaptál egy örökösödés kapcsán. Az örökösödéseknek soha nem 
volt jellemzője a békességteremtés. Amikor mindenki a kapásra van beállítva, ott 
a szíve békéjét senki nem találhatja meg. Bizony, ilyenkor mindenki úgy érzi, 
hogy az igazság rendje nála szenvedett leginkább csorbát, s ez elégtételt kíván.

Gyermekeid, főleg az egyik, szinte kiábrándulva a te jogos otthonhoz kötöttsé-
gedből, külföldre távozott, s ez neked gondot jelent. A gyermekeiddel való meg-
kötözöttséged feloldásával eddig szinte alig törődtél, s most e kötelék húsbavágó 
lett. Előbb-utóbb minden megkötözöttség ezt eredményezi. Bár tudjátok, hogy az 
Általam megkívánt szeretet a valódi rászorulókat helyezi előnybe, de a vérkötelék 
ebbe nagyon be tud zavarni. Ez ismét egy olyan terület, amelyen Én, Jézus, segíte-
ni tudok, de csak azon, aki a vérkötelék ellenére is a valódi rászorulókon akar se-
gíteni.

Drága Gyermekem! Én, Jézus, csak azokon tudok segíteni, akik nem kívülről 
befelé, hanem belülről kifelé akarják rendezni életüket. Mindenki számára biztosí-
tom azt a szívbékét, amelyet megígértem: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik el-
fáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket!” (Mt 11;28.) Igaz, 
ennek kritériuma az,  hogy a  valódi  rászorulók  gondjait  kell  megpróbálnotok 
könnyíteni. Ez az ígéretem örökkön örökké igaz és szent!

Örülök, hogy kiöntötted Előttem szívedet.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

********************************************************
3958.
Kérdező: ÁRTATLANUL BÁNTOTTAK

Törvénytelenül jártak el velem szemben. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Neked mindenkor azt kell tenned, amit a szíved diktál. Mindenkinek csak ak-
kor nyugszik meg a lelkiismerete, ha hallgat reá. Igaz, felkértelek benneteket arra, 
hogy alakítsátok át gondolkodásotokat (Márk 1;15), de azt mindenkinek magának 
kell tudnia, hogy hol tart ezen az úton. Kívülről befelé még senki nem találta meg 
végleg szíve nyugalmát. Minden igazi megoldás belülről kifelé kell hogy történ-
jen!

Ma sem tudok okosabb tanácsot adni, mint amit adtam évekkel ezelőtt. Ezért 
nagy-nagy szeretettel visszaküldöm elmélkedésre az akkor írt válaszomat.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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*******************************************************
3959.
Kérdező: TÁRSAM HITELES?

1. Társam „égi” üzenetei hitelesek voltak?
2. Állapotszerű hazugságban él az, aki rendszeresen hat rám?
3. Áldásod van egy külföldi kapcsolatomon?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A jó szándék még nem elég ahhoz, hogy valaki hiteles legyen. Az általad 

említett üzenetek jó szándékát nem kell megkérdőjelezned. De az, hogy ebből az 
üzenetből valami megvalósult, nem ok arra, hogy az egészet is hitelesnek vehes-
sed.

Ha valakinek nagy a hite, akkor még Isten akaratával ellentétes dolgok megva-
lósítására is képes az illető mindaddig, amíg erre engedélyt kap. 

Az Én kereszthalálomat megvalósító gyilkosok között is volt, nem is kevés, jó 
szándékú! Ez azt jelenti, hogy „égi” üzenetekre csak akkor építsetek, ha az Én 
evangéliumaimmal azok alátámaszthatók. A tudattalanotokból kivetített vágyak 
igen gyakran megtévesztik az érintetteket.

2. Lehet állapotszerű tévedésben élni. A hazugság egy olyan tudatos elferdítése 
a valóságnak, amelynek következményei szinte beláthatatlanok!

Ha valakit hazugságon kapsz, akkor feltétlenül fontos, hogy bizalmad gyengül-
jön vele kapcsolatban. Hinni, bízni, csak abban szabad, aki igazolta, hogy méltó 
erre! Feltétel nélküli bizalom, hit, még Istennel kapcsolatban sem kívántatik meg 
senkitől. Isten minden szellemi teremtényével kapcsolatban gyakran és nyomaté-
kosan igazolja azt, hogy Ő megbízható!

Kétségtelen, hogy állapotszerűen nem lehet azzal élni, aki rendre be akarja 
csapni társát. Itt a tűrőképesség, amely különböző szempontok figyelembevétele 
alapján erősödik vagy gyengül, különböző. A körülmények változásai miatt ennek 
megítélése veled kapcsolatban a te feladatod. Én, Jézus, e téren sem vehetem át 
tőled döntésedért a felelősséget. Csak annyit ígérhetek, hogy Én, Jézus, nem tágí-
tok mellőled, bárhogy is döntesz!

3. Egy nagyon igaz és szent cél érdekében épülő kapcsolatra mindig örömmel 
adom áldásomat! Ajánld többször is ezt a kapcsolatot égi Édesanyátok szerető szí-
vének oltalmába!

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

3960.
Kérdező: MI A HIVATÁSOM?
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1. Mi a hivatásom ebben az életben?
2. Hol tartok most a lelki fejlődésemben?
3. Milyen irányban kell átalakítanom a gondolkodásomat?

HANG: "Drága Gyermekem!
Feltett kérdéseid annyira döntőek, hogy e kérdésekre már sokszor adtam vá-

laszt HANG-médiumomon keresztül. Most tehát csak megismétlem ezeket, és 
meg fogod érteni, hogy miért.

1. Mindenkinek hivatása a Földön a szeretni tanítás! De nem akármilyen szere-
tetre kell tanítanotok azokat, akik erre fogékonyak (János 13;34). Ez az egyetlen 
hívatás létezik a Földön. A többi mind kenyérkereseti munka.

2. A reggeli és az esti imáidban tudom megmondani azt, hogy hol tartasz. Ér-
zelmi világod, döntéseid, hangulataid, körülményeid, ezek mind-mind alakítanak, 
formálnak téged. Ha most egy határozott véleményt mondanék fejlődésed fokáról, 
lehet, hogy amikor e válaszomat olvasod, már egészen mást kell gondolnom ró-
lad!

3. Én, Jézus, azért jöttem a Földre, hogy az Általam elmondott és bemutatott 
gondolkodás irányában kezdjétek el a gondolkodás-átalakítást. Gyakran olvasd az 
evangéliumaimat! Tehát nem a Bibliát, hanem a Bibliában lévő evangéliumaimat! 
Idővel tisztán és egyértelműen tudni fogod, hogy gondolataid, döntéseid mennyire 
vannak szinkronban Velem, Jézussal, aki benned élek (Jn 14;23)!

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

3961.
Kérdező: MEGGYÓGYULOK-E VALAHA?

1. Nem vagyok elég erős arra, hogy akaratomat másokkal szemben érvényesítsem.
2. Meggyógyulok-e lelkileg, testileg valaha?
3. Szeretnék mindig igazmondó lenni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked nem másokkal szemben kell akaratodat érvényesíteni! Neked az a 

fontos, hogy az Én, a te Jézusod szerint érvényesítsd akaratodat. Erre mindig ké-
pes vagy, mert Én, Jézus, soha nem kívánok senkitől olyat, amit meg ne tudna ten-
ni. Még a rossz embereknél is rosszabb lennék, ha olyasmit kérnék tőletek, amire 
nem vagytok képesek!

Tehát, ne a mások akarata legyen számodra a fontos, hanem az Én, a te Jézu-
sod akarata. Ezt pedig, ha van reggeli és esti imád, akkor mindig kihallhatod a szí-
vedből, ahol benned élek! Igaz, erre napközben is gondolnod kell!
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2. Nincs olyan nap, hogy lehetővé ne tenném számodra a lelki gyógyulást, ami 
a lényeg! A testi betegség vagy egészség nem tartozik a lényeghez. Beteg testtel is 
lehet boldog bárki, és egészséges testtel is lehet boldogtalan bárki.

A szenvedélybetegségtől, mint pl. az alkoholfüggőség, nagy számban szaba-
dulnak meg azok, akik írnak Halász Endre plébánosnak, akinek címe: 2111. Sza-
da, R.K. Plébánia. Ő ad e téren megfelelő, Általam, Jézustól megáldott elirányí-
tást.
 3. A hazugság a gyávaságnak és az önzésnek egy olyan ördögi formája, amely, 
éppen, mert a hazugság atyjának hatása, csak nagyon rövid távon, és akkor is csak 
nagyon gyenge hatásfokkal tud némi bódulatot biztosítani. Aki hazudozik, az me-
nekül. Aki menekül, az előbb-utóbb bódul. Aki bódul, az képtelenné teszi magát 
arra, hogy boldog legyen. Igen, mert a boldogság nem a menekülésnek, hanem a 
szembesülésnek a következménye.

Az egészen biztos, hogy Én, Jézus, aki azért jöttem a Földre, hogy tanúságot 
tegyek az IGAZSÁGRÓL, csak azzal tudok élő kapcsolatot fenntartani, aki az 
IGAZSÁGBÓL valónak akarja tudni magát (Jn 18;37).

Nagyon szeretlek, és megáldalak
az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

*******************************************************
3962.
Kérdező: HÁLA NÉKED, URAM!

Tele van a szívem hálával irántad, Uram!
HANG: "Drága Gyermekem!

Az Isten lelke egyaránt megszomorítható és megörvendeztethető (Ef 4;30).
A Földön - ahol több milliárd ember él és halad az örök élet felé, s ezek mind 

az Isten gyermekeinek boldogságára jöttek létre - az Isten számára nagy-nagy szo-
morúságot jelent a hitetlenség, a szeretetlenség, a közömbösség és főleg a hálát-
lanság, amely az előbbieket összefogja.

Nagy öröm Számomra, amikor olyan szívek hangját hallom, mint a tiéd! Igen. 
Hálaadó imád olyan örömöt jelentenek Számomra, annyira enyhíti Lelkem szo-
morúságát, hogy elmondhatom: Ha csak rád nézek, már nem hiába jöttem le kö-
zétek a Földre! Már csak érted is érdemes volt vállalnom a kereszthalált!

Már a földi életedben is megtapasztalhatsz abból valamit, hogy Engem, a te Jé-
zusodat, nem lehet nagylelkűségben felülmúlni!

Nagyon szeretlek, és megáldalak
SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

********************************************************
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3963.
Kérdező: RETTEGEK CSALÁDOMÉRT

Uram! Tele vagyok rettegéssel gyermekem, unokám miatt!
HANG: "Drága Gyermekem! Nem is tudom, hogyan nyúljak hozzád?! Tele vagy 
lelki sebekkel, amelyek környezeted hatására keletkeztek azáltal, ahogy e környe-
zetedre reagáltál.

Én, Jézus,  sem tudom, hogyan hámozzalak ki abból a megkötözöttségből, 
amelybe annyira belegabalyodtál, hogy benső békéd, amelyet Én, Jézus, kínálok 
neked, egyszerűen nem jut el sem a tudatodhoz, sem a szívedhez.

Mit is mondjak neked? Hogyan tudnám megértetni veled, hogy a te gyerme-
ked, unokád, nem a te gyermeked, unokád?! Hogyan próbáljam megértetni veled, 
hogy a te boldogságodhoz semmi közük nincs, mint ahogy az ő boldogságukhoz 
sincs köze a te boldogságodnak?! Mint ahogy az Én boldogságomhoz sincs sem-
mi köze a pokolban és a földi pokolban szenvedőknek. Hogyan értessem meg ve-
led, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, s az Istent nem szeretővel az 
Isten sem tud mit kezdeni?! Hogyan értessem meg veled, hogy Isten nem arra 
való, hogy téged babusgasson, mint te az unokádat, akaratodat teljesítse, amint te 
azt Eléje tárod?! Hogyan tudnám megértetni veled, hogy te bálványimádó vagy, 
amikor benső békédet, nyugalmadat nem az Istennel való kapcsolatodtól teszed 
függővé, hanem attól, hogy mi van azokkal, akikhez a vérkapcsolat köt téged.

Nem tudok mást tenni, mint igazat mondani! Igaz az, hogy nincs gondja an-
nak, aki elhiszi, hogy Isten valóban a gondviselője. Igaz az, hogy Isten mindenki-
nek gondviselője, aki Benne akar megnyugodni. Igaz az, hogy sem az egészség, 
sem a betegség nem tartozik a lényeghez. A lényeghez az a szeretet tartozik, ame-
lyet Én, Jézus, így vezettem be: „Új parancsot adok nektek (Jn 13;34)!” Igaz az, 
hogy mindannyian meghalni jöttetek a világra. Igaz az, hogy boldog az, aki elkö-
vet mindent azért, hogy a halála órája legyen a földi élete legboldogabb órája!

Tömören: Igaz az, hogy a földi élet inkább pokol, mint mennyország, de min-
denki, aki befogad Engem, Jézust, az életébe, Velem és Általam az égi békének, a 
mennyek országának hordozója lesz (Mt 11;28).

Drága Gyermekem! Te is és mindenki csak önmagatokért feleltek. Isten sokkal 
jobban szereti gyermekedet, unokádat és még a vődet is, mint azt te valaha is el 
tudnád érni. A Földre te is azért jöttél, mert van törleszteni való adósságod.

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha többet foglalkoznál az evangéliu-
maimmal!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
********************************************************
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3964.
Kérdező: AGGÓDOM CSALÁDOMÉRT

Családom tagjaiért aggódom. Uram, segíts!
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon megértem aggódásodat. Mint édesanya, azt szeretnéd, ha egész csalá-
dod befogadna Engem, Jézust. Hidd el, Én, a te Jézusod is ezt szeretném.

Arra kell törekedned, hogy aggódásodnál legyen nagyobb a hited! El kell hin-
ned, hogy Én, Jézus, jobban szeretem egész családodat, mint te valaha is szeret-
hetnéd családodat. Hidd el, hogy a te benső békéd, boldogságod nem függhet at-
tól, hogy családod hogyan viszonyul Hozzám, Jézushoz. Ettől az ő békéjük, bol-
dogságuk függ!

Ha Én, Jézus, nem tudom rábeszélni őket belülről arra, hogy higgyenek Ben-
nem, szeressenek Engem, akkor te hogyan tudnád ezt megtenni kívülről?! 

Ne arra törekedj tehát aggodalmaskodva, hogy ők megtérjenek, hanem arra, 
hogy te, mivel szeretsz Engem, sugározd feléjük azt a békét, azt az örömet, ame-
lyet Én mindenkinek megadok, aki ezt Tőlem kéri! 

Tanulj meg örülni Nekem! Többször gondolj arra, hogy a boldog Istennek csak 
boldog gyermekei lehetnek, és te valóban gyermeke vagy a boldog Istennek! Tud-
nod kell, hogy magadban akkor is Mennyországot hordozol, amikor szinte a pokol 
tombol körületted! Az Istent szeretőknek minden a javára válik. Az Istent nem 
szeretők pedig egyszer csak rájönnek arra, hogy az ő boldogságuk is csak Istenben 
található meg. Ebben bízz, ebben reménykedj!

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

3965.
Kérdező: A JÓVAL MINDIG EGYÜTT JÁR A ROSSZ?

1. Hogyan lehet segíteni azon, akit a Rossz kerít hatalmába?
2. Kivel és miért történhet meg ilyen eset?
3. Ahol jelen van a Jó, ott a Rossz is megjelenik?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azon, akit a Rossz hatalmába kerített, ördögűzéssel lehet segíteni. Ennek pe-

dig a módja az, hogy imával és böjttel fel kell készülni arra, hogy Nevemben, te-
hát Jézus nevében, eredményesen tudjatok ráparancsolni a Gonoszra, hogy távoz-
zék!

Azokkal kapcsolatban, akik pszichiátriai kezelésben is részesültek már, nem 
szükséges az ördögűzés. Elég, ha arra ügyeltek, hogy ne legyenek ön- és közve-
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szélyesek. Tehát úgy kell kezelnetek az ilyen embert, mint egy beteget, aki éppen 
azért, mert nem beszámítható, nem is felel szavaiért, tetteiért.

2. Csak azokkal történhet ilyesmi, akik ennek lehetőségét már születésük előtt 
nem zárták ki földi életükből.

3. A földi életben valóban együtt van a jó és a rossz. „Belül” feltétlenül a JÓ 
van abban, aki Engem, Jézust, befogadott, elfogadott Urának, Megszabadítójának. 
„Kívül” szinte mindenkor inkább a Rossz van jelen, mint a jó! A Pokol minden-
képpen „külső” sötétség azok számára, akik az enyéim! Én, Jézus, nem a „külső” 
körülmények poklát jöttem megsemmisíteni, hanem a „benső” világ mennyorszá-
gát jöttem megteremteni azokban, akik lehetővé teszik Számomra, hogy az újjá-
születés kegyelmében részesítsem őket.

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

3966.
Kérdező: HALLGATHATOK ÉRZÉSEIMRE?

1. Szerethet valaki olyat, akit nem szabad?
2. Érzéseimre mikor hallgathatok?
2. Ki az, akiről kisfiam beszélt?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szeretet egy olyan jó akarat, amely ellene van mindenfajta önzésnek. Ami-

kor valaki arról beszél, hogy szeret valakit, akit nem szabad, akkor nem arról a 
szeretetről beszél, amelyet Én, Jézus, új parancsként adtam nektek (Jn 13;34). Az 
ilyen ember általában az önzésnek, a társával kapcsolatos áldozattól való ódzko-
dásnak arról a formájáról beszél, amely felé megnyílott.

A nyitottságnak és a lezártságnak alapvető szerepe van az erkölcsi rendben 
minden ember számára, aki felelősséget érez önmagáért. Ha elfogadod azt, hogy a 
Földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat, s tudom, hogy elfoga-
dod, akkor megértesz Engem. A Földön Nekem volt a legnagyobb szeretetem és 
az Édesanyámnak. Nekünk kellett a legnagyobb áldozatot is vállalnunk!

A nyitottság és a lezártság nem a véletlen műve! Mindkettő felelős döntés kö-
vetkezménye. Ha nem így lenne, akkor senki életében sem lehetne soha hűségről 
beszélni! Minden hűség megváltoztathatatlan alapja a nyitottság és lezártság terü-
letén hozott felelős döntés!

2. Azok a szavak, amelyeket hallottál bűneid megbocsátásával kapcsolatban, szink-
ronban vannak az Én irgalmas szeretetemmel. De a másik: "Ő az!", idegen Tőlem. 
Édesapád jelenlétének megérzése is szinkronban van szeretetemmel, tehát igaz.
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3. Egy gyermek benső világa nagyon érzékeny tud lenni a szellemvilág felé. 
De ebben rejlik veszélye is. Mindig a következmények igazolják, hogy jó vagy 
nem jó forrásból meríti egy gyermek a szellemvilágból jövő információit. Soha 
nem szabad engedni, hogy egy gyermek vezesse a felnőttet! De egy felnőtt sokat 
tanulhat egy gyermektől! Nem abból, amit mond, hanem abból, ahogy élnie kelle-
ne! Én, Jézus, amikor gyermekkel példálóztam, akkor erre gondoltam (Lk 18;17).

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

3967.
Kérdező: RENDEZŐDIK CSALÁDOM ÉLETE VALAHA?

Leányom, unokám családja rendeződik-e valaha?
HANG: "Drága Gyermekem!

A te imád és unokád imái kimondhatatlanul sokat jelentenek! Azok, akik imád-
koznak, tehát lelküket Istenhez emelik, előbb-utóbb feltétlenül meg fogják érteni, 
hogy szívbékéjüket Nálam, Jézusnál, nemcsak megtalálják, de meg is tudják őrizni!

Más tehát az egyén, és más egy család. Mivel egy család békéje, harmóniája 
külön-külön azoktól függ, akik e család tagjai, és mivel senkire sem lehet rákény-
szeríteni azt, hogy higgyen Bennem, szeressen Engem, ezért a család, mint olyan, 
mindenkor küzdőtér marad, és nem menedékhely (Mt 10;37).

Bizony igaz, hogy az, aki bárkit Elém, a te Jézusod elé helyez életében, előbb-
utóbb képtelenné válik arra, hogy emberséges maradjon azokhoz, akikkel együtt 
él.

Jó tehát, hogy imádkoztok családotokért, de tudnotok kell, hogy mindenkinek 
a saját lelke megszentelése kell legyen a legfontosabb! Ez pedig azt jelenti, hogy a 
legfontosabb abban a szeretetben növekedni, amelyre Én, Jézus, kértelek bennete-
ket (János 13;34).

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

3968.
Kérdező: RENDET AKAROK MAGAMBAN!

Szeretném rendezni életemet!
HANG: "Drága Gyermekem!

A mennyek országa a SZERETET országa. Ebben az országban nincs JOG! 
Ebben az országban a REND-et a Szentlélek biztosítja, Aki az Atyának és a Fiú-
nak közös Lelke!

A Szentlélek a kapcsolatok Lelke! A Földön a rendet a jog biztosítja. A Szeretet 
Lelke, tehát a Szentlélek, felette áll a jog rendjének, amely lehet erkölcsileg nem jó is!
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Te meg vagy kötözve egy olyan jogi kötelékkel, amely köteléknek az Isten or-
szágában nincs semmi értelme. Amíg e köteléket nem tudod leoldani magadról, 
addig nem tudom biztosítani számodra azt a szívbékét, amelyet a világ nem adhat, 
de el sem vehet az enyéimtől.

A vallásosság ördöge az egyik leggonoszabb ördög. Már az első testvérgyilkos-
ságnak is ő volt a kitervelője (Káin-Ábel esete). A világ végezetéig mindent elkö-
vet azért, hogy a különböző vallásjogi előírásokkal gátolja a legfőbb jót, az Álta-
lam elétek élt és elmondott isteni szeretet útját: Senkinek nem ártani, mindenkinek 
megbocsátani, és segíteni a rászorulón! Aki ezt teszi, az fölötte áll minden állami 
és egyházi törvénynek!

Megáldalak téged, az általad megnevezett kislányt és édesapját  
a kapcsolatok Lelkével, tehát a Szentlélek szeretetével!

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

3969.
Kérdező: ROMLIK AZ ÁLLAPOTOM

Főleg testileg, egyre rozogább állapotban vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az természetes, hogy vágyaid előtte járnak képességeidnek és lehetőségeidnek. 
Ez bizonyos értelemben a lelki fejlődés velejárója! Ez nem más, mint a benned 
élő égi honvágy megnyilvánulása. De lelki békéd itt és most nem attól függ, hogy 
milyenek a vágyaid. Attól sem, hogy milyenek a képességeid, a lehetőségeid. A te 
lelki békéd attól függ, hogy mennyire tudsz ráhangolódni az Én, a te Jézusod vá-
gyaira!

Már agyon csépelt mondás az, hogy a Föld nem Mennyország. De annak meg-
élésére törekedni, hogy a mennyek országa benned van, ez bizony soha nem lehet 
elcsépelt igazság. Ez a törekvés naponta megújításra, megújulásra szorul! Ez az a 
„szilárd pont”, amelyhez a napi gondok, problémák közepette igazodnia kell an-
nak, aki nemcsak belül, de kívül is, országom boldog polgára akar lenni örökre.

Számodra nem tudok most okosabbat mondani, mint azt, amit már annyi test-
vérednek, annyi gyermekemnek elmondtam: Velem indulj naponta, Értem tedd, 
amit teszel, és örülj annak, hogy nem arra kell tenned a hangsúlyt, milyen vagy, 
hanem arra, hogy az Enyém vagy! Így nemcsak meg fogod érteni, de meg is fogod 
tapasztalni, hogy a boldog Istennek valóban boldog gyermekei vannak már itt a 
Földön is! 
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A legbonyolultabbnak, legösszekuszáltabbnak tűnő földi élet is ilyen egyszerű, 
ha él valakiben a hitben, a reményben és az Általam megkívánt szeretetben való 
növekedés utáni vágy (János 13;34).

Nagyon szeretlek, és megáldalak
SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

********************************************************
3970.
Kérdező: MIÉRT NEM SZÓL HOZZÁM AZ ÚR?

1. Nem szól hozzám az Úr. Elbizonytalanodtam. Zavarnak a templomi papi 
díszruhák. Miért árulják Jézus képét pénzért?

2. Másképpen gyógyítok, mint tanultam. Mintha eredményesebb lenne így.
3. Túl kényelmes körülményben élek. Családom istentelen.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt mondtam ugyan, hogy boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek, de azt 

nem mondtam, hogy boldogok, akik nem hallanak!
Igenis, szólok hozzád! Engem is zavarnak a templomi díszruhák! Ezt hallod 

magadban. Azok, akik hordják, igyekeznek azzal magyarázni, amivel az aranyo-
zott kelyheket, a drága templomi feszületeket, megszentelendő mulandó kincse-
ket, a lelkipásztorkodáskor használt drága autókat, stb. Úgy gondolják, hogy ezzel 
külsőleg is meg lehet mutatni az Én isteni méltóságomat. Tételezz fel náluk jó 
szándékot! Mint tudod, a fát gyümölcséről lehet felismerni. A gyümölcséről, és 
nem az árnyékáról!

2. Ez az utolsó mondatom e problémádra is érvényes. Azt is tudod, hogy a gyó-
gyításnak minden formája vagy arra törekszik, hogy meghosszabbítsa a mulandó 
életet, vagy elviselhetővé tegye azt. A gyógyítás tehát csupán eszköz a te életedben 
is arra, hogy amint te engeded irányíttatni magadat a benned élő Lélektől, úgy te-
gyenek azok is, akiket eredményesen gyógyítasz.

3. Minden eszközt a CÉL minősíti! Nem az az érdekes, hogy hogyan élsz, ha-
nem az, hogy KIÉRT élsz! Kényelmesen, kényelmetlenül egyaránt lehet boldogan 
is, boldogtalanul is élni. Az igazi alázat nem az, ha valaki szegénységben koldus-
ként él, hanem az, ha gazdagságban, amit nem ő verekedett ki magának, tudja e a 
koldus-létet megélni!

Nekem is fáj, hogy családod olyan, amilyen. De te már tudod, hogy egyszer 
feltétlenül fel fogják ismerni azt, amit most bódulatukban nem akarnak felismerni. 
Előbb-utóbb mindazok, akik „kikosaraztak” Engem - amikor megkértem őket -, 
éppen úgy, mint a tékozló fiú, vissza fognak térni Hozzám. Nem tettem kivételt 
senkivel, amikor elmondtam Jn 12;32 szavait. Mindez tehát csak idő és számukra 
szenvedés kérdése!

Az nem baj, ha kívül-belül megtapasztalsz valamit abból, hogy a földi élet na-
gyon nem Mennyország.
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************

3971.
Kérdező: ÉLETIGÉT KÉREK!

1. Kérek egy életigét!
2. Egy könyv hitelességéről kérdezem a HANG-ot.
3. Van-e üzenete a napfogyatkozásnak?
Egy látomásszerű álmomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Életigét neked kell választanod. Ezt helyetted nem teheti meg senki. „Mi ez 

az örökkévalósághoz képest?” „Isten plusz egy fő az abszolút többség!” „A Győz-
tes oldalán állok!” „Az istenszeretőnek minden a javára válik!” „Nem az a döntő, 
hogy milyen vagyok, hanem az, hogy kié vagyok!” „Akinek van Gondviselője, 
annak nem lehet gondja!”, stb, stb. Ezeken kívül még sokat találhatsz, sok közül 
választhatsz, akár a Bibliában, akár a HANG-könyvekben, akár más írásokban.

2. Sem könyvről, sem személyről, általában nem mondok véleményt. Csak azt 
fogadjátok el hitelesnek, ami szinkronban van evangéliumaimmal.

3. Mindennek van üzenete! Csak „akinek füle van, hallja meg!” Látomásodnak 
is! A kereszt és a ragyogás sokat mond! A kereszt eltűnik, de a ragyogás megma-
rad! Erre is azt kell mondanom: „Akinek füle van, hallja meg!”

Megáldalak: A küldött képekre adott áldásom maradjon veled egész életedben! 
Adjon ERŐT, BÉKÉT, ALÁZATOT!"

********************************************************
3972.
Kérdező: VAN ÖTÖDIK EVANGÉLIUM IS?

1. Ádám és Éváról, a teremtésről kérdezem a HANG-ot 
2. Az ötödik evangélium létezik? Hol van?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tudom, hogy különböző érdeklődési területek vonzanak különböző embere-

ket. Van, aki az égitestek számát szeretné tudni, van, aki az anyag rejtelmeiben, a 
sejtek világában, az elektromosság részleteiben stb. szeretne égi üzenetekben ré-
szesülni. Vannak, és nem kevesen, akik a szellemvilág tagoltságát, ezek szerepeik 
milyenségét kutatják.

Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy az erkölcsi rendben ráébresszelek benne-
teket arra, hogy ne csak magatokat, hanem a másik embert is szeressétek ember-
nek az Általam elmondott és bemutatott szeretettel, akkor is, ha ez nehéz. Ehhez 
rendelkezésetekre bocsátom az  ERŐMET (Jn 14;23)! Tehát azért jöttem, hogy 
megtanítsalak benneteket arra, hogyan lehettek már a Földön boldogok. Vagyis, 
nem a rajtatok kívüli világ érdekességeit akartam feltárni előttetek, hanem szíve-
tek erkölcsi értékeire akartam és akarom ma is irányítani figyelmeteket.
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Jó iránytű e kérdés feltevése: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”
2. Nemcsak öt evangélium van. Van több is. Az általatok ismert négy evangéli-

umban mindent megtaláltok, amit tudtul akartam adni nektek.
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

********************************************************
3973.
Kérdező: SZERVÁTÜLTETÉSRŐL

A szervátültetésről kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!

Bármennyire tömören, röviden akarok beszélni, feltétlenül az elején kell kez-
denem.

Mivel Isten tökéletes, ezért nincs Benne meg nem élt képesség. Isten a maga 
teremtő képességét azért aktualizálja szellemi teremtményeiben, mert be akarja 
kapcsolni őket az Ő végtelenül boldog szeretetébe. 

Midőn megteremtett benneteket, hogy ne csak legyetek, hanem boldogok is le-
gyetek, ezért azonnal „megkérte a kezeteket”! Aki erre boldogító igen-t mondott, 
azokat hívjátok jó angyaloknak. De voltak olyanok, akik önnön nagyságuk tudatá-
ra ébredve „kikosarazták” az Istent. Ezzel a legoptimálisabb lehetőséget elmu-
lasztva arra, hogy bekapcsolódjanak Isten boldogságába. Egy részük ezt nagyon 
fájlalta, de ezt már vissza nem csinálhatta. Olyan ez, mintha valaki, aki képes egy 
mázsát felemelni, e képességét húsz kiló felemelésére gyengíti. Ennek hiába nyúj-
tanak már egy mázsát. Nem tud vele mit kezdeni. Olyan ez, mint amikor valaki 
egy optimális fény számára elrontja saját szemét. E szemmel már az adott fényben 
látni képtelen.

E fájlalást, megbánást lehet vágykeresztségnek nevezni. E „bukott” szellemek 
vágyakoztak arra, hogy de jó volna olyan képességgel rendelkezni újra, amellyel 
vissza lehet szeretni az Istent. De voltak olyan „bukott” szellemek is, akik nem 
bánták meg, hogy Istent „kikosarazták”. Ezek szinte belemerevülve Isten iránti 
gyűlöletükbe, inkább ártani szerettek volna Neki.

Isten soha nem szűnik meg szeretni szellemi teremtményeit! Vállalta, hogy le-
transzformálódik bukott teremtményeihez. Igen! A végtelen a nyomorulthoz, a 
nagy a szinte semmihez, a mindenkor hű a hűtlenhez. Ehhez szüksége volt arra, 
hogy a létet anyaggá sűrűsítse, s lehetővé tegye szellemi teremtényeinek, hogy be-
leszülessenek ebbe az anyagba, amelybe Ő is bele fog születni. Így már lehetővé 
válik a vágykeresztségben leszületetteknek az, hogy az emberben vissza tudják 
szeretni Istent.

Azok,  akik vágykeresztségben éltek  születésük előtt,  vágyva vágytak arra, 
hogy ezzel a vágykeresztséggel megszülessenek a Földön. Vagyis, vágyva vágytak 
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arra, hogy amit születésük előtt elhatároztak, tehát azt, hogy képessé váljanak 
visszaszeretni Istent, ezt - mint földi emberek - gondolkodásuk átalakítását vállal-
va, tehát megtérve, megvalósíthassák a Földön emberként a Földön megjelent Is-
ten felismerését (hitben) és az emberben élő Isten visszaszeretését.

Azok pedig, akik nem bánták meg bukásukat, szintén nagy számban megjelen-
tek és jelennek meg ma is a Földön, hogy mind Engem, Jézust, mind az enyéimet 
támadják. Ezekre mondottam, hogy ők az ördögatyától vannak. Ezekről mondot-
tam, hogy értük nem imádkozom.

Akik a gondolkodásuk átalakítása által vállalnak Engem, a Földre szállt Istent, 
azok a Lelkem által olyan újjászületésben részesülnek, amely feltétlen feltétele a 
mennyek országába jutásnak (Jn 3;3). Amíg ez meg nem történik, tehát amíg 
nincs újjászületés, mindaddig újraszületés van az enyéim számára is.

Mivel vágykeresztségbe csak a szellemvilágban lehet részesülni, ezért azok, 
akik  e nélkül születtek le, a szellemvilágba visszatérve erre ismét lehetőséget kap-
nak, és akkor már ők is e vággyal jönnek le a Földre.

Az orvosok részéről minden eszközt fel kell ajánlaniuk, az embereknek pedig 
minden lehetőséget meg kell ragadniuk annak érdekében, hogy a mulandó élet 
meghosszabbítása és elviselhetőbbé tétele által eljussanak az újjászületés átélésé-
re. Csak az mondható valóban Istent szeretőnek, aki az Isten által nektek biztosí-
tott eszközök és lehetőségek felhasználásával igazolni igyekszik azt, hogy nem 
akar mulasztással sem vétkezni.

Bizony az okosság és az óvatosság az élet minden területén, még az autóveze-
tésnél is, lelkiismeretileg kötelező!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3974.
Kérdező: GYERMEKNEVELÉSRŐL

Gyermekem nevelésében kérek tanácsot!
HANG: "Drága Gyermekem!

Önmagad nevelésére tudok tanácsot adni, s akkor közvetett módon gyermeked 
nevelését is helyre tudod tenni. Nem azt mondom, hogy változtatni tudsz gyerme-
ked viselkedésén, mert ezen csak ő tudna, hanem azt, hogy helyére tudod tenni. 
Egy negatív és egy pozitív tanácsot adok. 

A negatív tanácsom az, hogy soha ne légy bűnrészes gyermekeddel kapcsolat-
ban. Ez azt jelenti, hogy amíg a te asztalodról étkezik, addig neked kell meghatá-
roznod, hogy otthon mit csináljon! Tévé, rádió, otthoni szórakozás, ha pénzbe ke-
rül, akkor a nem otthoni szórakozás is, esti kapuzárás, étkezési idő, mód meghatá-
rozása, a gyermek dolgaiban a rend megtartása, ezek mind-mind olyan dolgok, 
amelyekben te felelsz magadért! Soha nem szabad tehát belemenned az úgyneve-
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zett béke kedvéért olyasmibe, amit helytelennek tartasz, és a te hatalmadban áll, 
hogy döntsél. Ha ő mindennek ellenére másképpen dönt, azért ő vállalja a felelős-
séget. Magára vessen!

Ez lényegében annyit jelent, hogy törekedned kell arra, hogy ne légy megkö-
tözve gyermekeddel.

A pozitív tanácsom: Imáid becsületes elvégzése mellett törekedned kell arra, 
hogy a napi munkádat is becsülettel végezd el. Saját életpéldádon kell látnia min-
denkinek, főleg gyermekednek, hogy Én, Jézus, nemcsak üres szólam vagyok a te 
életedben, hanem kell hogy meghatározója legyek életednek!

Hidd el, melletted állok! Rám, a te Jézusodra, mindig és mindenben számít-
hatsz, ami benső szabadságodért folytatott harcodat, lelked fejlődését illeti. A töb-
bi nem tartozik rád. Ha úgy gondolod, hogy túl nehéz feladatot kérek tőled, akkor 
gondolj arra, hogy az örök boldogságodnak ez az ára!

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

3975.
Kérdező: AZ EGYHÁZRÓL

1. Kell hinni az egyházban?
2. Miért kell vasárnap szentmisére menni?
3. Szektások vagyunk-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Hinni kell az Atyában, mennynek és Földnek teremtőjében. Hinni kell Ben-

nem, Jézus Krisztusban, aki isteni természetemnél fogva egylényegű vagyok az 
Atyával. Hinni kell a Szentlélekben. Egy szóval: Hinni kell az Istenben!

Minden egyház csak annyiban követelheti, hogy higgyenek benne, amennyiben 
alátámasztható a tanítása az Én evangéliumaimmal. Teljes értelemben vett hitet, 
életrátevést egyik egyház sem követelhet magának. Azért nem, mert pl. az ellen-
ségszeretést szinte egyik sem hirdeti egyértelműen. Amelyik pedig hirdeti - van 
ilyen is-, az valami mást hagy el abból, amit Én hirdettem, illetve olyasmit tesz 
hozzá, amit Én, Jézus, soha nem hirdettem, pl. a feltétel nélküli engedelmeskedte-
tést.

2. A Katolikus Egyház törvénye az,  hogy vasárnaponként szentmisére kell 
menni. Az Én kívánságom az, hogy járuljatok szentáldozáshoz. A Katolikus Egy-
ház abban azonos Velem e téren, hogy megköveteli húsvét táján, tehát évente leg-
alább egyszer a szentáldozást. Én, Jézus, sem a napi, sem a heti, sem a havi szent-
áldozást nem követeltem meg. Nem is követelhettem meg, mivel közvetlenül föl-
di életem befejezése előtt alapítottam az Oltáriszentséget. Ma sem követelem meg 
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mindenkitől a napi, heti, havi szentáldozást. Akitől megkövetelem, annak közvet-
lenül ezt tudomására is hozom! Ilyen pl. a HANG médiumom is.

Ha valahol olyan pap tartja a szentmisét, amely szentmise inkább bosszantja a 
híveket, mint emeli, ott jobban teszi az, aki inkább otthon marad. Az Isten imádá-
sa nincs helyhez kötve. A vasárnapot meg lehet szentelni szentmise nélkül is: „De 
elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban 
imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar. Az Isten lélek, ezért akik 
imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn 4;23-24).”

Tehát csak azoknak tudom ajánlani feltétlenül a vasárnapi szentmisét, akiket a 
miséző pap vagy egyéb külső hatás nem botránkoztat meg, s ők sem botránkoztat-
ják meg a többieket. Rendteremtés szándékával, rendteremtés céljából semmikép-
pen se menj szentmisére! 

3. Eretnek semmiképpen nem vagy, mert eretnek az, aki az Én tanításomból 
annyira hangsúlyoz valamit, hogy ezzel tanításom más tételét tagadja.

Szektának azt a társaságot szoktátok mondani, amely bizonyos külső okok mi-
att elkülönül a nagy egésztől. Ilyen értelemben voltak az őskeresztények is egy 
zsidó szekta tagja. De ilyen értelemben a templomba járók is szekta tagjai, mert 
sokkal többen nem járnak templomba, mint járnak. Ilyen értelemben mindazokról 
lehet állítani, hogy szektások, akik „kilógnak a sorból!” Nagyon természetes, hogy 
ilyen értelemben Én, Jézus, is zsidó szekta-tag voltam. 

Az Engem képviselők egyházát a szekták éltetik és viszik előre mindaddig, 
amíg eretnekekké nem válnak, vagyis, amíg tanításomból valamit nem tagadnak!

A Katolikus Egyház nem eretnek egyház. Azért nem eretnek, mert nem vett el 
semmit az Én tanításomból. Viszont nagyon is hozzátett, s ezért nem kívánhat 
senkitől feltétlen engedelmességet. Bizony a Katolikus Egyházat azok a Hozzám, 
Jézushoz, hű engedetlenek viszik előbbre, aki nem hagyják el Egyházamat akkor 
sem, ha ebben az Egyházban a hatalmon levők kígyót-békát mondanak rájuk.

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

3976.
Kérdező: MI VAN KERESZTANYÁMMAL?

1. Jó úton járok-e?
2. Mi a karmikus sorsom?
3. Szeretnék tudni keresztanyámról! 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden HANG-könyvben megtalálhatod kérdésedre a választ, amely így 

szól: A reggeli és az esti imáidban tudom tudomásodra hozni, hogy hol tartasz. Így 
levélben ez képtelenség, mivel minden nap mindenkiben történnek, történhetnek 
bizonyos változások, s az a vélemény, amelyet most mondanék, már más lehet ak-
kor, amikor e sorokat olvasod.
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Vizsgáld meg hát a reggeli és az esti imáidat, és akkor pontosan tudni fogod, 
hogy jó úton vagy-e, és hol tartasz.

2. A karma egy olyan sorsvonal, amelyen különböző nehézségi gócok vannak, 
amelyek leoldásra várnak. Éppen ezért csak önfegyelem, csak küzdelem árán tisz-
títhatja ki mindenki sorsvonalát.

Ezek a gócok könnyen felismerhetők abból, hogy önmegtagadásra, áldozatvál-
lalásra szólítanak fel.

Ha azt kérdezed, hogy miért születtél, mi életed legfontosabb és legáltaláno-
sabb feladata, akkor azt kell mondanom, hogy a szeretni tanítás! Ezt úgy kell 
megvalósítanod, hogy ez ne csak szavakban, de egész magatartásodban is meg-
mutatkozzék. Szeretni tanítani szeretetlenül nem lehet!

3. Minden szeretet-kapcsolat ÖRÖK! Ő is fejlődésben lévő lény. Így számodra 
elég, ha tudod: imáid örömöt jelentenek számára.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*******************************************************

3976.
Kérdező: A  ZSIDÓSÁGNAK MI A KÜLDETÉSE?

1. Mi a zsidóság küldetése ma?
2. Szabad tévét nézni, amikor annyi értéktelenséget látunk általa?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az Én sorsomtól semmiképpen sem választható el a zsidóság sorsa, tehát az 

Én életemtől a zsidóság élete.
Ez a következőt jelenti a gyakorlatban: Ábrahámmal elindult az az isteni kül-

detés, amely Velem, Jézussal, érte el tetőpontját. Isten szövetséget kötött az em-
berrel, s ez Bennem, megtestesülésemmel nyerte el teljességét.

Most azt mondom el, amit a zsidóságnak tennie kellett VOLNA! A zsidóság-
nak az lett volna a feladata, hogy már születésem előtt Értem éljen, és születésem 
után Belőlem éljen.

Születésem előtt és után - mivel minden rossz egy elrontott jó - a szenvedések 
tengere zúdult e népre mindenkor, amikor feladatát önző módon elhanyagolta. 
Igen, mert feladata az Isten áldásának hordozása volt, s ennek elmulasztása nem 
járhatott mással, és nem járhat ma sem mással, mint azzal, hogy az átok hordozója 
lehet.

Áldás vagy átok! Minden zsidónak naponta választania kell e kettő között! Ál-
dás, ha Isten becsületét hirdeti, átok, ha a mulandó értékek becsületét védi (Móz. 
Törv. 30;19).

Születésem előtt, elsősorban mint NÉP élte át az Istennel kötött szövetség kö-
vetkezményeit. Ma, mint a világban szétszórtan élők, külön-külön válnak áldássá 
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vagy átokká mindaddig, amíg össze nem gyűjtöm, egységes néppé nem teszem 
őket annak látható jeléül, hogy Isten mindörökké hűséges szövetséges!

2. Az, aki a szabadság törvényét követi, tudja, hogy mit nézzen és mit ne néz-
zen, mit tegyen és mit ne tegyen. (1Kor 6;12 ) 

Kategorikus tilalmak csak a bűnökre, tehát a szeretetlenségekre, tehát az ártó 
önzésekre vonatkoznak.

Egy „kívüli” esemény általában mindig hordozza egyesek számára azt a re-
ményt, hogy az említett eseményt jóra is fel lehet használni.

Minden, de igazán minden esemény, amely a szeretet növekedésére felhasznál-
tatik, megengedett! Tévé, rádió, sajtó és egyéb hírközlő szervek önmagukban 
mind ilyesmit hordoznak. A VEVŐN, a NÉZŐN, a HALLGATÓN, az OLVA-
SÓN múlik minden!

Megáldalak a POZITÍV GONDOLKODÁS LELKÉVEL!"
********************************************************

3977.
Kérdező: TÉVEDHET EGY MEGVILÁGOSODOTT?

1. Hogy eshet valaki illúzióba, ha megvilágosodást hordoz?
2. Miről lehet megismerni valaminek igazi értékét?
3. Üzenj valamit testvéremnek!

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Mindenki  csak a  megvilágosodás  LEHETŐSÉGÉT hordozza  magában! 

Csak az a megvilágosodott, aki e LEHETŐSÉGGEL élve, vállalva az Általam, 
Jézus által, felkínált gondolkodás-átalakítást, valóban úgy gondolkodik, mint Én, 
Jézus. Az ilyen ember nem eshet illúzióba! 

2. Minden az örökkévalóság mérlegén mutatja meg igazi értékét. E kérdésre: 
„Mi ez az örökkévalósághoz képest?” adott válasz leleplezi minden mulandónak 
az értékét. Vagyis azt, hogy megfelel-e szerepének. Minden mulandónak eszköz-
szerepe van! Eszköz arra, hogy növekedjetek abban a szeretetben, amelyet bemu-
tattam és elmondtam nektek (Jn 13;34).

3. Földi halandóval nem szoktam senkinek üzengetni. Ha mégis, akkor általá-
ban már nagy baj  van az illetővel,  mégpedig a közérdek szempontjából  (Lk 
13;32).

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3978.
Kérdező: A GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁSRÓL

1. Mit jelent a gondolkodás-átalakítás?
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2. Mivel Isten mindenkit szeret, mit tudok ezzel kezdeni?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. A gondolkodás-átalakítás egyáltalán nem azt jelenti, hogy nem kell törődnöd 
a világ dolgaival. Attól, ha valaki nem törődik a bajokkal, a bajok még megmarad-
nak. A gondolkodás-átalakítást vállaló ember nagyon is foglalkozik a világ bajai-
val! Még pedig azért, hogy megszüntesse a bajokat. Igen, mert a gondolkodás-át-
alakítás szemeket nyit egy olyan látásra, amelyben kezelni lehet a bajokat.

Gondolkodást átalakítani csak gondolkodással lehet! El kell gondolkodnod az 
Én, a te Jézusod tanításán. Rendszeresen olvasnod kell tehát az evangéliumokat, 
meg kell keresned azokat az embereket, legalább egyet közülük, akik szintén bol-
dogok akarnak lenni, és meg kell tanulnod helyesen imádkozni. E három forrás 
mindegyikét használnia kell annak, aki át akarja alakítani a gondolkodását, vagyis 
látni akarja az életet úgy, hogy abban képes legyen boldognak tudni magát még a 
legnehezebb körülmények között is.

Amikor valaki nem akar törődni a bajokkal, akkor a bódulat irányában indul el, 
s ez hosszabb távon nagy-nagy szenvedésekkel jár.

2. E kérdésedben pontosan a te gondolkodásodban tudom bemutatni azt, hogy 
mit is jelent a gondolkodás-átalakítás.

Mondhatja-e a hal a tengernek: „Mit kezdhetek veled, hisz minden hal belőled 
él?” Nemde inkább azt kell mondania: „Mivel minden hal képes belőled élni, hát 
nyilván, hogy én is képes lehetek erre!”

Ha te azt gondolod, hogy mivel Isten minden embert, még a leggonoszabbat is 
szereti, ezért nem lehet az Ő szeretetébe belekapaszkodni, akkor te arról teszel ta-
núságot, hogy nálad a szeretet kijelentése nem jelent semmit. Arról teszel tanúsá-
got, hogy a te szeretetednek nincs tartalma! Arról teszel tanúságot, hogy nálad a 
szeretés és a nem szeretés egy és ugyanaz!

Ha tudod, hogy szeretni annyit jelent, mint jót akarni annak, akit szeretsz, ak-
kor el kell fogadnod azt is, hogy Istennél sem jelenthet ennél kevesebbet. Most 
már csak rajtad áll - az erre való törekvést nevezik gondolkodás-átalakításnak -, 
hogy meglásd azt a jót, amivel Isten itt és most meg akar ajándékozni. Azért mon-
dom, hogy meg akar ajándékozni, mert maga a megajándékozás ténye csak akkor 
valósul meg, ha meglátod és elfogadod az Isten neked felkínált ajándékát. Éppen 
ez a meglátás a gondolkodás-átalakításnak az eredménye.

Tömören megismétlem tehát a lényeget: Olvasni az evangéliumaimat, beszél-
getni erről érdeklődőkkel, és helyesen imádkozni. Aki ezt teszi, az elindult a bol-
dogság útján!

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

3979.
Kérdező: TISZTÁN LÁTOK?
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1. Nekem szántad azt, akit nagyon szeretek?
2. Valóban tisztán látok?
3. Gyermekemmel való kapcsolatomról kérdezlek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egy alapvető téveszmét kell kitisztáznom veled. Nincs olyan, hogy Isten va-

lakit valakinek szánt. Csak olyan van, hogy Isten annyira szeret mindenkit, hogy 
mindenkit Önmagára, Önmagának szánta!

Nekem, Jézusnak, van egy olyan megjelenési formám, hogy ahol ketten-hár-
man összejöttök, ott Én jelen vagyok közöttetek (Mt 18;20), s így, ilyen értelem-
ben Isten minden embert egy másik embernek is szánt, hogy így még jobban tud-
játok segíteni egymást Hozzám!

A szerelem bennetek nem más, mint Isten irántatok tanúsított szerelmének ki-
vetítése általatok. Ezért az, aki szerelmes, szinte mindenre képesnek gondolja ma-
gát szerelméért, s miután elérte, amit akart, feltétlenül a csalódásnak bizonyos for-
máját kell átélnie. Igen, mert minden szellemi lény az Isten feléje áradó szerelmét 
csak Isten felé áradó viszontszeretésben tudja gyümölcsözővé tenni a maga szá-
mára.

Isten irántatok megélt szerelmét bennetek a faj- és önfenntartási ösztönötök is 
átjárja, de itt is fontosabb az akarat, mint az érzelem!

A szerelem mindenkiben felgyullad, de csak annak irányában, aki felé ez az is-
teni hatás érzelmi töltetet is kap.

Azért fontos e téren is az akarat, mert a nyitottság és a lezártság nem független 
tőletek. Ha valaki nem akar valakibe szerelmes lenni, az nem is lesz az. Ha nem 
így lenne, akkor nem lenne hűség a világon!

A következőket tudom ajánlani: Csak olyan irányban engedjétek kibontakozni 
a szerelmet - amiről most már tudod, hogy Isten szerelme irántad -, amely irány-
ban egyre jobban vissza tudjátok szeretni Istent.

Csak az a kapcsolat mondható szentnek, amelynek a Szentlélek a lelke! Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy csak az a kapcsolat hordozza áldásomat, amely kap-
csolat Hozzám, Jézushoz, igyekszik juttatni mindkét félt. A házasság elsődlegesen 
erre való! Az ilyen kapcsolat által válik ÁLDOTTÁ az, aki befogadja magába az 
életet. Az ilyen kapcsolat nélkül TERHESSÉ válik mindkét fél élete.

2. Az lát tisztán, aki abban a FÉNYBEN akar szemlélni mindent, amely fény-
nyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat. Én vagyok a világ Világossága (János 
8;12)! Tisztánlátóvá nem lesz senki varázsütésre. Komoly szellemi munka árán 
válik bárki azzá. Csak annál tudja Lelkem a szellemi látás képességét karizmává 
finomítani, aki vállalja az Általam megkívánt gondolkodás-átalakítást. E nélkül 
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kikerülhetetlen a tévútra jutás! De aki vállalja evangéliumaim tanulmányozását, 
arra áll e mondásom: Ti vagytok a világ világossága (Máté 5; 14)!

Az okosság és az óvatosság különösen a szellemvilág területén nagyon fontos! 
A Szentlélek nem a rendkívüliségeknek a Lelke, hanem a RENDNEK a Lelke! 
Nem vagytok automaták, hanem felelős személyek, akik partnereim lehettek, ha 
érdeklődési körötök középpontjában lehetek. Ez pedig csak az evangéliumaim ol-
vasása, átelmélkedése által lehetséges. Csak ekkor lehet igaz az a kijelentésem, 
hogy aki titeket hallgat, az Engem hallgat (Lk 10;16)!

3. Amennyire tisztul, erősödik a Velem való kapcsolatod, annyira tudsz benső-
leg függetlenülni gyermekedtől, s amennyire szabaddá válsz tőle, annyiban tudod 
őt helyesen szeretni. Egy gyermek hamar észreveszi, ha egy szülő nem Istennek, 
hanem gyermekének akar megfelelni! Minden szülő kötelessége, hogy gyermeké-
ben felelősségtudatot ébresszen. Ez azt jelenti, hogy minden gyermeket meg kell 
tanítani arra, hogy vállalnia kell döntései következményeit, s nem háríthatja át azt 
szüleire. Ez egy kívülálló számára kegyetlennek tűnhet, de helyesen csak az szere-
ti gyermekét, aki így szereti őt.

Megáldalak a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************

3980.
Kérdező: JÓVÁ TEHETEM BŰNEIMET?

1. Miért nem tudok elválni a férjemtől?
2. Lakáshelyzetemet hogyan tudnám megoldani?
3. Jóvá tehetem-e, amit valaki ellen valaha elkövettem?

HANG: " Gyermekem!
1. Kérdésfeltevésed nem szerencsés. Azért nem szerencsés, mert az jó, ha vala-

ki nem tud elválni társától. Ami nem jó, az az, ha valaki nem tud leválni társától. 
Az, ami jó, az a hűség. Az, ami nem jó, az a megkötözöttség. A hűség jó, a meg-
kötözöttség nem jó. Nem, mert helyesen csak az tud szeretni, akiben a Szentlélek 
szabadon működhet.

Tisztázd ki magadban: hűséges vagy-e, vagy megkötözött. Ha megkötözött 
vagy, akkor e mögött a félelem, tehát az önzésnek olyan formája húzódik meg, 
amely mindaddig akadályozza benső békédet, amíg menekülsz előle.

A Szentlélek csak azt tudja irányítani, aki engedi, hogy irányítsa őt. Ez a gya-
korlatban azt jelenti, hogy hatékonyan csak az tud imádkozni kívánságainak telje-
sítéséért, aki megtért ember. Az első a megtérésért mondott imádság. Ennek meg-
valósulása után már csak ennek fenntartása a lényeg. A többi az Isten dolga!
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2. Lakáshelyzeted rendezése is következménye megtérésednek. Csak az En-
gem, Jézust,  befogadó ember nevezhető embernek. Mindenki más embertelen 
ember. Csak az emberre és nem az embertelen emberre vonatkozik az, hogy töb-
bet ér a verebeknél (Mt 10;30-31). Gondviselője csak annak tudok lenni, aki befo-
gad Engem! Az fogadott be Engem, aki a reggeli imáiban Velem beszéli meg az 
elinduló napot, és az esti imáiban Előttem ad számot magának arról, hogy mit va-
lósított meg abból, amit reggel Velem megbeszélt.

3. Nagyon természetes, hogy minden botlásodat jóvá teheted, bárkivel szem-
ben is követted el azokat. Ezt a nagyszerűséget most megvilágosítom előtted:

Aki ellen vétkeztél, az, ha istenszerető volt, akkor feltétlenül még ez is javára 
vált. Ha nem volt istenszerető, akkor pedig megtérésed után már semmi kegyelmi 
kapcsolatod nem lehet vele.

Te viszont, ha bárki ellen vétettél, akkor nem voltál istenszerető, s így önma-
gadnak ártottál. Megtérésed által minden előző magad ellen fordulás megszűnt!

A bűnbánat lehet, sőt kell is hogy legyen, alapja a megtérésnek, de a bűntudat, 
minden bűnbánat után, a Sátán műve!

Arra kérlek, mondj IGENT a feléd áradó szeretetemre. Ez az igent mondásod 
akkor igazi, ha vállalod, hogy Lelkem irányítsa további életedet. Ennek állapot-
szerű kontrollja a reggeli és az esti imáid. Az örök boldogságodnak ez az ára! 
Hidd el, a számodra legjobb „üzletet” ajánlottam fel neked!

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

3981.
Kérdező: SZELLEMIDÉZÉSRŐL

Szellemidézéssel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátaim, Testvéreim!

Nagyon nehezen tudom megértetni veletek, hogy egyetlen útja van a boldogsá-
gotoknak, és az Én, Jézus, vagyok! Idővel sokkal nehezebbek a könnyűnek tűnő 
utak, s ehhez még hozzájön az is, hogy nem vezetnek sehová! Illetve, vezetnek 
ugyan, de nem a boldogságra, nem a benső békére, nem a hazataláltság örömére, 
hanem az idegosztályra.

Azok, akik kikerülve evangéliumaim tanulmányozását, kikerülve az evangéli-
umaimban adott tanácsaim elfogadását, akarnak kapcsolatba kerülni a szellemvi-
lággal, nem fog nekik úgy sikerülni, ahogy szeretnék! 

Volt már ugyan olyan eset, amikor egyesek megközelítően tiszta tanítást kaptak 
tiszta szellemi lényektől, de ez csak akkor történhetett meg, amikor számukra 
semmi lehetőség nem volt az Én evangéliumaim megismerésére. Ma nem így 
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van! Könnyen és gyorsan csak bódulatba lehet kerülni, de boldogságba - vagyis az 
Engem megismerés útján történő gondolkodás-átalakítás vállalásával szívbékére - 
nem.

Ne áltassátok magatokat! A szellemidézés területén a pillanatnyi sikerek káprá-
zata nem más, mint délibábos csali! Hozzám közelebb kerülni csak az Engem ta-
nulás által lehet! Az örök Megtévesztő mindent elkövet, hogy még a legjobb szán-
dékú embert is, megfelelő csalival, horgára kapja. Nem elég hát a jó szándék! Az 
okosság és az óvatosság mindig kötelez! Csak azt szabad lelki, szellemi táplálék-
nak elfogadnotok, ami szinkronban van az Én, a ti Jézusotok evangéliumaiban ta-
lálható tanítással. Nem a Bibliával, hanem azon belül az evangéliumaimmal!

Nagyon drukkolok értetek! Segíteni csak azon tudok, aki hallgatni akar Rám! 
Csak az akar hallgatni rám, aki vállal Engem, mint Utat! Az vállal Engem, mint 
utat, akinek e három forrás mindig nemcsak nyitva áll, de él is belőlük: a/ Evangé-
liumaim olvasása, tanulmányozása b/ E témáról beszélgetés azzal vagy azokkal, 
akik nyitottak erre, c/ IMÁDSÁG! E három mindegyike döntően fontos!

Csak olyan közösségben érezzétek „otthon” magatokat, amelyben a bennetek 
felmerülő kérdésekre értelmet megnyugtató választ kaptok. Ne legyen elég e te-
kintetben a tekintélyelv! Egy a ti Tanítótok, egy a ti Mesteretek, és ez Én, Jézus, 
vagyok, aki a négy evangéliumban mindent átadtam nektek, ami boldogságotok-
hoz szükséges. Van olyan, amit kibontottam, és van olyan, amit csak magjában 
adtam át. Emiatt szükséges, hogy olyanokkal beszéljetek, akik értelmet megnyug-
tató választ tudnak adni kérdéseitekre. Nemcsak azért, mert értelmes ember értel-
metlenséget nem tud sokáig csinálni, hanem és főleg azért, mert „nektek adatott 
tudni az Isten országának titkait (Lukács 8;10)”!

Megáldalak benneteket az
OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3982.
Kérdező: SZERETNÉK HITBEN ERŐSÖDNI!

1. Hogyan tudnám erősíteni hitemet?
2. Érdekel az ezotéria.
3. Hogyan tudnám megvédeni az igazamat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mint minden képesség, a hit is gyakorlás által erősödik. Akkor erősödik a hi-

ted, ha úgy csinálsz, mintha hinnéd, hogy hiszel. Ennek első területe az imádság. 
Úgy kell imádkoznod, mintha elhinnéd, hogy ott vagyok veled, és örömmel hall-
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gatlak, sőt, ha ismered már a párbeszédimát, akkor vissza is szólok neked, mégpe-
dig a te józan eszednek, lelkiismeretednek megfelelően!

Az imával kapcsolatban az ősellenség rendre azt akarja, hogy van jelenleg fon-
tosabb is, mint az, hogy beszélgess Velem. De abban az irányban is el akar követni 
mindent, hogy elbizonytalanítson téged olyankor, amikor saját szavaiddal Én szó-
lok hozzád. Pedig nem kell nagy hit és nem kell különleges alázat ahhoz, hogy el-
fogadd: Én, Jézus, boldogító módon vagyok benned, és ezt csak akkor tudom ér-
zékeltetni veled, ha te is arra törekszel, hogy építő, buzdító és vigasztaló gondola-
tok jussanak az eszedbe. Ezek mind Tőlem, a te Jézusodtól jönnek tudatodba.

Mivel soha nem lehetek boldogságomon kívül, mivel benned is boldogító mó-
don vagyok jelen, hát törekedj építő, buzdító, vigasztaló gondolatokat megformál-
ni magadban. Te adod a formát, Én adom ezek tartalmát! 

Imáid terjedjenek ki emberi kapcsolataid gazdagítására is. Nekem, Jézusnak 
szükségem van kérő imáitokra, hogy érzékeltetni tudjam veletek, hogy tudjak ta-
núságot tenni előttetek arról, nem hiába kértek Engem. Nincs meg nem hallgatott 
imádság! Csupán arról lehet szó, hogy nem azt kapod, amit kérsz, hanem annál 
jobbat!

2. Az mondhatja magáról, hogy ezoterikus, aki mindig belülről indul el kifelé 
szeretetének kibontakozása érdekében. Ne arra törekedj hát, hogy másokat gyó-
gyítani akarj, hanem arra, hogy belül, a lelked mélyén, a szeretni tanítás legyen a 
legfontosabb. Másokat az szeret jól, aki azt akarja embertársainak, amit Én, Jézus, 
akarok nekik. Minél jobban megismersz Engem, annál tisztábban fogod látni, 
hogy adott helyzetben mi az Én akaratom.

3. Ha azt az IGAZSÁGOT képviseled, amelyre Én, Jézus tanítottalak bennete-
ket, akkor nem kell megvédened magadat! Nem, mert az Általam képviselt igaz-
ságot le sem lehet győzni! Az Engem képviselés maga a GYŐZELEM!

Ha gyakran olvasod az evangéliumokat és hasonló könyveket, ha ezek tartal-
máról rendszeresen beszélgetsz olyanokkal, akik ezt szívesen teszik, akkor nem-
csak hallani, de beszélni is megtanulsz vallásul!

Bízom benned! Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3983.
Kérdező: VERGŐDÖM

1. Elhárítható-e mulandó értékeim elveszítése.
2. Karmikus e téren a vergődésem?
3. Mi a célja Istennek velem?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. A mulandó javak elvesztése egyenes arányban áll azok értékelésével. Ami-
kor a gadarai megszállottat meggyógyítottam, küldöttek jöttek Hozzám a faluból, 
s kérték, hogy távozzam el a környékükről. (Mk 5;17) Ők többre értékelték disz-
naik elvesztését, mint az Én jelenlétemet 

Meg kell mondjam, hogy Isten nem tartja fenn Magának a földi javak felosztá-
sát a Földön élők között. Emberekre bízta azt. De emberekre bízta, éspedig min-
den egyes emberre külön-külön, a saját szívbékéje biztosítását is. Ez nem függ 
senki mástól, csak attól, akit érint.

Mint tudod, Én, Jézus, nem a mulandó javak biztosítására, hanem azokról való 
lemondásra kértem azokat, akik boldogok akarnak lenni. Miért mertem ezt kérni? 
Azért, mert ígéretet tettem arra, hogy az, aki befogad Engem a szívébe, az termé-
szetesnek fogja tartani azt, hogy ő többet ér a verebeknél, s így mennyei Atyám az 
ő Gondviselője lesz. Az logikus, hogy akinek van gondviselője, annak nem lehet 
gondja még akkor sem, ha az illető gondviselő esendő ember. Hát még akkor, ha 
maga a mindenható Isten valakinek a Gondviselője. Márpedig Isten feltétlenül 
Gondviselője övéinek!

Mivel minden mulandó érték előbb-utóbb elvész, azért mulandó, ezért ez soha 
és senki számára sem hárítható el. Persze, ideig-óráig nagy üggyel-bajjal ezek 
megléte biztosítható. De az erre fordított energia, fáradság csak ideig-óráig szünte-
ti meg a gondokat, s akkor is csak a felszínen.

2. Problémádhoz való hozzáállásod karmikus eredetű. Gyökere nagyon mesz-
szire nyúlik vissza. Igaz, lehetett volna már előbb is, és természetesen lehet most 
is, ebben az életedben ezt leoldanod magadról. Ennek útja részben az Istenbe, 
mint Gondviselőbe, vetett nagyobb hit, nagyobb bizalom, részben pedig nagyobb 
jóakarat azzal, azokkal szemben, akiket most ellenségeidnek élsz meg.

3. A te célodat szeretném Én, Jézus, biztosítani számodra. A te célod pedig az, 
hogy boldog légy! Találd meg békédet az Én, a te Jézusod szerető szívében (Mt 
11;28)! Részemről ez mindenkor felkínált lehetőség, feladat számodra. Részedről 
ennek elfogadása akkor indul el benned, ha megérted, hogy a szeretni tanítás, 
amely neked is legfőbb feladatod kell hogy legyen, odaadottsággal van átitatva!

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

3984.
Kérdező: ÖRDÖGRŐL

1. Van ördög?
2. Az öt okos és az öt balga szűzről kérek magyarázatot!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Vannak bukott angyalok. Ezeket nevezitek ördögöknek. Ezek vezérét láttam, 

mint villámot lehullani az égből (Lk 10;18).
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 Engem, Jézust, is megkísértett a Sátán (Lk 4;2). Ördögűző hatalmat is adtam 
tanítványaimnak (Lk 10;17).

De nem kell félnetek az ördögöktől! Az, aki szeret Engem, legyőzhetetlen! Ha 
engeded, hogy Lelkem vezessen, akkor ők félnek tőled! Azt is tudnod kell, hogy 
az istenszeretőnek minden a javára válik!

2. Az említett példabeszédben az olaj az Általam, Jézus által bennetek élő, égő 
szeretet. A balgák azért is voltak balgák, mert olyasmit kértek másoktól, ami át 
nem adható. Senki nem képes másoknak „átadni” szeretetét. A szeretet mindig 
azonos az egyén jó szándékú döntésével. Azt meg lehet, meg is kell tanulnotok, de 
le nem mondhattok róla mások érdekében.

E példabeszéd bővebb kifejtését megtalálhatod a KIO-ban.
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

*******************************************************
3985.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK ENYÉIMNEK!

Mit tehetek enyéimért?
HANG: "Drága Gyermekem!

Életed gondjait, szíved békéjét olyan irányból akarod megoldani, amely irány-
ból nem oldható meg. Neked nem feladatod, és senki embernek nem feladata az, 
hogy másokat megtérítsen! Erre csak felkérni lehet bárkit is, de ezt mindenkinek 
magának kell eldönteni Velem, Jézussal.

Akkor ajánlod fel másoknak az Általam helyesnek vélt megtérést, ha nemcsak 
hallják tőled, de látják is rajtad azt, hogy téged nem az ő magatartásuk boldogít, 
hanem Én, aki a szívedben élek. Ha ezt nem látják rajtad, s te mégis meg akarod 
téríteni őket, akkor te uralkodni akarsz rajtuk, s ezt még az Isten sem akarja senki-
vel kapcsolatban. Isten nem uralkodó, hanem szolgáló Isten. Te is ilyen légy min-
denkivel kapcsolatban! Főleg azokkal, akikkel együtt élsz. Főleg a tieiddel!

Ha valaki jó szándékú, akkor örömmel akarja azt a jót, ami boldogságot ad, te-
hát akarja, hogy befogadjon Engem. De ehhez látnia kell, hogy aki már befoga-
dott, azt ez tényleg boldogítja.

Te nagyon boldogtalannak mutatod magadat leveled alapján, mert nem hallgat-
nak rád. Legyen elég neked az, hogy te hallgass Rám! A többi nem a te dolgod! 
Ha a reggeli imáidban valóban beszélgetsz Velem, s megbeszéled napi teendőidet, 
s este visszatekintve hálát adsz az elmúlt nap kegyelmeiért, akkor boldog, békés, 
kiegyensúlyozott leszel akkor is, ha körülötted mindenki az ördögöt szolgálja.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
********************************************************

3986.
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Kérdező: LEHETEK MÉG ANGYAL?
Mikor leszek angyal?

HANG: "Drága Gyermekem!
Ha buzgón imádkozol reggel, és buzgón imádkozol este, akkor elindultál azon 

az úton, ami nekem, a te Jézusodnak nagyon kedves.
Olvasd az evangéliumaimat! Amit nem értesz, kérdezd Tőlem. Hidd el, Én, Jé-

zus, benned élek, és meg fogom magyarázni mindazt, amire szükséged van. Ta-
nulj és imádkozz! Most ez a te legfontosabb feladatod!

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3987.
Kérdező: ROSSZ SZOKÁSAIMAT SZERETNÉM ELHAGYNI!

1. Hogyan szokjak le a hajtépésről?
2. Hogyan szokjak le a tévézésről?
3. Hogyan viselkedjek tetszésed szerint?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azon felül, hogy rabszolgája leszel egy ostoba öncsonkító műveletnek, egy 

olyan természetellenes szokás mélyül el benned, amely helyet ad más természetel-
lenes magatartásnak is, például minden olyan ösztön-megnyilvánulásnak, ame-
lyek méltatlanok egy normális emberhez. Minden, ami természetellenes, egyben 
boldogság-ellenes is.

2. Aki nem törekszik értéksorrendet felállítani napirendjében, annak nincs is 
napirendje. Akinek nincs napirendje, annak természetesen nincs rend a lelkében 
sem.    E nélkül pedig nem az értelem, hanem a hangulat válik úrrá ott, ahol Én, 
Jézus, irányító, mégpedig a boldogságod felé irányító szeretnék lenni.

3. Tetszésem szerint akkor tudsz helyesen viselkedni, ha beállítasz magadnak 
rendszeres reggeli és esti imát. Csak azok nyerik meg az Én, a te Jézusod tetszé-
sét, akik az Én áldásommal indulnak el reggel útjukra, és Nekem hálát adva feje-
zik be napjukat.

Nagyon szeretlek! De ez nem elég ahhoz, hogy boldog légy! Neked is nagyon 
kell szeretned Engem, a te Jézusodat. Ez a szereteted Irántam akkor válik valóssá 
benned, ha a fentiekre fogsz törekedni.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

3988.
Kérdező: VALÓBAN VELEM VAN BAJ?

1. Mikor válik harmonikussá az életem?
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2. Mi a gyökere leányommal való konfliktusomnak?
3. Nem vagyok jó szülő?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Hitedet kell növelned. Ez azt jelenti, hogy el kell hinned, neked nincs más 

feladatod, csak annyi, amennyit Isten kíván tőled. Isten pedig azt kívánja tőled, 
hogy rövid távon mérd fel, mit kell tenned. Vagyis, csak arra koncentrálj, hogy egy 
napi teendődet meglásd és megvalósítsd. Isten nem a vágyaidhoz, hanem a felada-
taidhoz adja a kegyelmét.

2. Tudomásul kell venned, hogy két külön világ vagytok. Ne birtokolni, hanem 
szeretni akard leányodat. Akkor jársz így el, ha nem a te lelkiismereted szerint 
akarod, hogy éljen, hanem a saját lelkiismeretét kövesse akkor is, ha ez neked 
nem tetszik.

Arról van tehát szó, hogy bár bűnrészes nem lehetsz, tehát nem segíthetsz neki 
abban, amit te rossznak ítélsz, de szabadságod határát sem szabad átlépned. A te 
szabadságod határa véget ér ott, ahol az övé kezdődik!

3. Neked nem arra kell törekedned, hogy jó szülő légy, hanem arra, hogy jó, 
Nekem, Jézusnak, tetsző ember légy. Csak magadért felelsz! Azt kell mindenkor 
tenned, ami szíved békéjét biztosítja. Tudomásul kell venned, hogy tévúton jársz, 
ha azt gondolod, hogy szíved békéjét egy rajtad kívül álló személy magatartása 
határozhatja meg. Amint az Istennek, úgy az embereknek is pokol lenne az életük, 
ha rajtuk kívüliek határozhatnák meg - valaki vagy valami - boldogságukat.

Aki elsődlegesen jó szülő akar lenni, az előbb-utóbb nem Istent, hanem gyer-
mekét teszi életének középpontjába, s ez nyilván a bálványimádás egyik formája, 
amely sem neki, sem gyermekének nem tesz jót!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

3989.
Kérdező: KIÜRÜLHET EGYSZER A POKOL?

1, Egyszer valóban kiürül a pokol?
2. Lélekkeresztségben részesültem?
3. Eljuthatok-e Jeruzsálembe? 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A pokol soha nem ürül ki, amint a teremtés is állandó folyamat. Mindig lesz-

nek olyanok, akik megteremtésük után önző módon elfordulnak teremtő Istenük-
től. De ez számukra soha nem lesz „végleges”! Pokol tehát mindig lesz, de annak 
lakói nem maradnak ugyanazok!
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2. Te újjászülettél, s ez kell legyen számodra a földi életed legfontosabb esemé-
nye! Igen, mert aki nem születik újjá, az nem mehet be Isten országába (János 
3;3). Neked tehát már van okod állandóan örülni annak, hogy be van írva neved a 
mennyben (Lk 10.20)!

3. E harmadik kérdésedre azért nem adhatok egyértelmű választ, mert több 
szabad döntés következményét nem mondhatom meg előre!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*******************************************************

3990.
Kérdező: MÁRIÁTÓL KAPTAM ÍRÁST?

1. Az égiek tanítanak engem. Milyen írást kaptam Máriától?
2. Kell beszélnem mások előtt Istenről, élményeimről?
3. Bűn-e a nemi élet a házasságban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Igen, az égiek tanítanak téged már emberi természeted felvétele által is! 

Mindenkit tanítanak az égiek. Ezért van mindenkinek lelkiismerete, csak nem 
mindenki akarja meghallani magában az ég üzenetét.

Te valóban kaptál Máriától egy olyan írásos papírt, amelynek tartalmát nem tu-
dod. Mária arra akart felszólítani, és most Én, Jézus, is erre szólítalak fel téged, 
hogy igyekezz Engem tanulni. Elsősorban az evangéliumok alapján, és minden 
olyan könyv alapján, amelyek összhangban vannak az evangéliumokban elmon-
dott tanításommal.

Tudnod kell, hogy nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek és az a józan 
eszed, amelyet azért kaptál, hogy ezzel felfogd tanításomat. A Biblia egy nagyon 
komoly szent könyv, de csak akkor használható helyesen, ha az evangéliumok fé-
nyében tanulmányozza azt valaki. E nélkül a Biblia által is képes a Megtévesztő 
tévútra vinni benneteket.

2. Mivel hivatásod a szeretni tanítás, ezért feltétlenül, amikor lelkiismereted 
diktálja, beszélned kell Istenről, élményeidről. Fontos azonban a BÖLCSESSÉG! 
Ne szórd a gyöngyöket a sertések elé (Mt 7;6)! 

3. Semmiképpen sem bűn a nemi élet a házasságban! Óriási tartóereje van a 
nemi életnek az együvé tartozás, a szeretetben való hűség terén! Aki házasságot 
köt, az ezzel lemond testéről a másik javára! Tehát nemhogy nem bűn, hanem ki-
fejezetten kötelesség a nemi élet a házasságban! Természetesen a józan ész hatá-
rán belül! Azért mondom ezt, mert lehetnek olyan körülmények, amelyek ezt jog-
gal akadályozzák. De a „természet” rendje a házasságban megköveteli a nemi élet 
„normális” felvállalását.
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Nagyon szeretlek, és megáldalak
az OKOSSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3991.
Kérdező: TÁRS-PROBLÉMÁM VAN

Neked tetsző társat szeretnék, Uram!
HANG: "Kedves Barátom!

Sok Nekem tetsző társnak való szaladgál az utcán, de ezt nem Nekem, hanem 
neked kell kiválasztanod a magad számára!

Semmiféle felelősséget nem vállalhatok át tőled Magamra. Ez az irántad való 
szeretetem természetes velejárója! Igen, mert téged sem bábúnak teremtett az Is-
ten, hanem egy olyan szabad lénynek, aki földi társsal vagy állapotszerű földi társ 
nélkül is megtalálhatja szíve békéjét Bennem.

Az igaz, hogy a Földön élni egyedül nem lehet. Minden ember rászorul más 
emberekre. Ezt nem csak testi értelemben mondom. Szellemi, lelki értelemben is 
igaz ez az állítás. Személyiséged csak másokkal történő kapcsolatodban tud ki-
bontakozni. De ehhez nem szükségszerű az, hogy az a másik ember házastárs le-
gyen. Egy jó barát és minden olyan embertestvér, aki számára Én, Jézus, abszolút 
első vagyok, alkalmas arra, hogy személyiségek, Irántam szeretetben élő szemé-
lyiségek érlelődjenek ki általa. A választás mindenképpen rajtad áll!

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

3992.
Kérdező: FÉLEK

1. Miért nem tudtam megbecsülni azt, aki szeretett?
2. Akit én szeretek, az elérhetetlen számomra.
3. Féltem az életemet a munkahelyemen.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. E kérdést Nekem, Jézusnak, kellene föltennem neked, mondhatná valaki. De 

mégsem! Nem, mert nem arról van szó, hogy nem becsülted meg őt, hanem arról, 
hogy egy életre nem akartál elköteleződni az ő irányában.

Sajnos, legtöbb ember Velem kapcsolatban is így van. Vajon kinek számára 
féltitek magatokat? Mindenkinek tudnia kell, hogy az életelvesztés nem spórolha-
tó meg senkinél. Ez vele jár a mulandóság állapotával. Az viszont, hogy kiért, mi-
ért veszíti el valaki az életét, megmutatja, hogy kinek milyen az értékrendje.
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Az nem baj, ha valaki azért számol fel egy kapcsolatot, mert azt tapasztalja, 
hogy ez nem hozza őt Hozzám közelebb. De az már baj, ha maga sem tudja, hogy 
miért dönt egy kapcsolat felszámolása mellett.

2. E kérdésedre adandó válaszom kapcsolatban áll az előzővel. Aki számodra 
elérhetetlen, az azt jelenti, hogy ő nem neked van kitalálva!

A világon minden eszköz számotokra annak a CÉLNAK elérésére, amelyről 
Én, Jézus, beszéltem, és amellyel végső soron azonosítottam Magamat.

Aki elérhetetlen után vágyódik, az boldogtalan. Aki boldogtalan, az természet-
ellenes, aki természetellenes, az bálványimádó. Aki bálványimádó, az a gyakorlat-
ban istentagadó. Aki istentagadó, az szükségszerűen embertelen is.

Azért adtam elétek FŐPARANCSBAN a teljes szívből, teljes lélekből, teljes 
elméből, teljes erőből megélt Isten iránti szeretetet, mert tudtam, hogy e téren a 
kezdetben csak kis elhajlás idővel teljes boldogtalanságba torkol.

Ne gondold, hogy, akik életükben abszolút Elsőnek állítják maguk számára az 
Istent, azok elrugaszkodnak a földtől, a realitásoktól! 
Ó nem! Éppen fordítva van! Aki nem így tesz, az menekül, az a bódulatot keresi, 
és ennek mindig kiábrándultság a vége!

3. Bizonyára nem te vagy egyedüli munkás azon a helyen, ahol dolgozol. Igaz, 
a józan ész határán belül ápolnotok kell a testi egészségeteket, mivel felelősek 
vagytok önmagatokért. Azért kell kérned neked is gyakran a Bölcsesség lelkét, 
hogy helyesen tudd felmérni helyzetedet, és úgy tudj dönteni, hogy az békét te-
remtsen a szívedben. Mert ez a legfontosabb!

Megáldalak
a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

********************************************************
3993.
Kérdező: POKOLI AZ ÉLETEM

Pokoli borzalmak között kell élnem!
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon ismerlek, és nagyon ismerem helyzetedet! A legfontosabb alapelvek-
kel tisztában vagy, és szíved is nyitott arra, ami Tőlem jön. Tudod, hogy vagy nö-
velem az erődet, vagy csökkentem a keresztedet, de soha el nem hagylak. Egyet-
len pillanatra sem tágítok mellőled!

Kétségtelen, hogy nagy erőforrás e mondat: „Mi ez az örökkévalósághoz ké-
pest?!”, de igaz az is, hogy vannak még olyan erőforrások, amelyek felhasználásá-
val elviselhetőbbé válhat életed. Ilyen az a reggeli ima, amelyben angyalaimat ké-
red, hogy öltöztessenek magukba, járjanak át, de ne csak téged, hanem körülmé-
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nyeidet is. Az esti hálaadó imádba foglald bele azokat a meg nem tapasztalt ke-
gyelmeket is, amelyek csak hosszabb távon fogják meghozni gyümölcsüket.

Te imát kértél Tőlem, a te Jézusodtól. Amellett, hogy minden szabadon mon-
dott imád eléri Szívemet, mondd gyakran e pár szót: 

„Jézusom! Te,  aki legyőzted a világ gonosz erőit,  éreztesd velem, hogy a 
Győztes oldalán állok! 

Űzd ki családom minden tagjából azokat a sötét erőket, amelyek megfélemlíte-
ni, elgyengíteni akarnak bennünket! 

Égi Édesanyánk szerető szívétől áradjon ránk a Szentcsalád áldása, szeretete 
most
És mindörökké! Ámen.”
                                              Nagyon szeretlek és megáldalak

a HŰSÉG és az ERŐ LELKÉVEL!"
********************************************************

3994.
Kérdező: A BÖJTRŐL ÉS EGYÉBRŐL

1. A böjtről kérdezem a HANGOT.
2. Te küldtél valakihez, hogy levegye a rontást rólam?
3. Gyermekemről kérdezem a HANGOT.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Általánosságban csak három böjt az, ami Tőlem származik. 
Az egyik az a szigorú böjt, amelyet egyházatok előír. HAMVAZÓ SZERDA és 

NAGYPÉNTEK! E két nap elvárom tőletek, hogy háromszor egyetek, egyszer 
lakjatok jól, és húst ne egyetek e két napon.

A másik az, hogy advent és nagyböjt idején péntekenként húst ne egyetek.
A harmadik, amit nem kívánok, de dicséretesnek tartok, az, ha szerdán és pén-

teken kenyéren és vízen böjtöltök.
E hármon kívül csak lelki vezetőtök beleegyezésével vállaljatok böjtöt.
2. Én, Jézus, nem küldtelek sem téged, sem mást, senkihez azért, hogy akit 

küldtem, az gyógyuljon, az közelebb kerüljön Hozzám! Minden olyan sugallat, 
amely ilyesmit érzékeltet, hamis! 

Amikor Én - a te Jézusod - a Földön jártam, legfeljebb arról lehetett szó, hogy 
Én küldtem, mint küldötteket, egyeseket másokhoz. De olyan, hogy valakit Raj-
tam kívül máshoz küldtem volna, aki Hozzám jött, soha nem fordult elő!

3. Feltétlenül vesd alá gyermekedet orvosi kezelésnek, és ne tedd ki őt külön-
böző úgynevezett gyógyászok kezelésének.
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Drága Gyermekem! Sajnálom, hogy nem hallgatsz Rám, s te magad is, anél-
kül, hogy Tőlem tanácsot kérnél, s a másoktól kapott választ kontrollálnád, dön-
tesz. Ez nem jó!

Arra kérlek, higgy HANG médiumom tanácsának! Rajta keresztül ma Én, Jé-
zus, szólok mindenkihez, aki ezt a lehetőséget igénybe veszi!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az
EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
3995.
Kérdező: MÁSOK MEGVÁLTOZÁSÁRÓL

1. Lakásproblémám megoldódik-e?
2. Megváltoznak-e az életemet megkeserítő emberek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban jó tanácsot kaptál attól, aki ajánlotta, hogy költözz máshová. Tu-

dom, hogy ez részben nem egyszerű, részben pedig nem ad gyökeres megoldást. 
Nem egyszerű, mert nem könnyű. Gyökeres megoldást pedig azért nem ad, mert 
mindenhol vannak olyan problémák, amelyek képesek naggyá, elviselhetetlenné 
nőni.

Ez azt jelenti, hogy bár nagy szükséged van az elköltözésre, de még nagyobb 
szükséged van erőre! Mindkét szándékra jó, ha imádkozol.

2. Nem akarok benned hiú reményeket táplálni. Azok, akik megkeserítik élete-
det, nem fognak a te kedvedért megváltozni. E téren szinte csak erőért érdemes 
imádkoznod.

Ha ellenségeidért imádkozol, akkor bízhatsz abban, hogy képes leszel őket 
szeretni úgy, amint vannak. A rosszindulatú embereket még Én, Jézus, sem tudom 
megváltoztatni. Ha meg tudnám változtatni őket, akkor kérésetek nélkül is meg-
tenném! Az értük mondott imának az ad értelmet, hogy az imádkozóban növek-
szik az erő, a jóindulat velük szemben.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a
HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

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

3996.
Kérdező: EGY CSODÁLATOS ÉRZÉSRŐL

Egy csodálatos érzésről kérdezem a HANG-OT.
HANG: "Kedves Barátom!
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Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben kétféle módon szoktam 
kimutatni irántatok átélt szeretetemet. Közvetlen és közvetve. Az, amit te akkor 
átéltél, a közvetlen módon történt kiáradása volt szeretetemnek feléd. Ezt mérhe-
tetlenül magasabb szinten fogod megtapasztalni egy örökkévalóságon át! Te újjá-
született ember vagy, vagyis az éltető Isten élő gyermeke.

Az ilyen szeretetkiáradásomat sem konzerválni, sem gyakorta átélni nem lehet 
a Földön. Azért nem lehet, mert a földi élet nem arra való elsősorban, hogy kimu-
tassam közvetlenül szeretetemet, hanem arra, hogy ti mutassátok ki Irántam való 
szereteteteket, részben közvetlenül, amikor hála-imát mondotok, részben pedig 
közvetve, amikor Irántam való szeretetből nem ártotok azoknak, akik bántanak 
benneteket, megbocsátjátok szeretetlenségeiket, és segítetek a rászorulókon. Ezt 
kérem tőled!

A Földön minden emberben benne vagyok rászoruló módon, s így mindenki-
ben szerethetsz Engem, a te Jézusodat, ha az Én békémet közvetíted feléjük. En-
nek a békének lényege kettőnk élő kapcsolata, vagyis az nyugodt lelkiismeret, 
amelyet Rajtam kívül senki meg nem adhat, és senki el nem vehet tőled!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
********************************************************

3997.
Kérdező: ISTENTAGADÓ VOLTAM VALAHA?

1. Istentagadó voltam előző életemben?
2. Mit tilthat meg nekem más?
3. Nem tudom szeretni ellenségemet.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Előző életeid hibáit a jelen életedben nehézségeknek éled meg. Ezek azok a 

bizonyos karmikus gubancok, amelyeket részben fel kell vállalnia, részben le kell 
oldania mindenkinek, hogy újjá szülessék!

Te újjászületett ember vagy, mert elfogadtál Engem, Jézust, Megszabadítód-
nak. Az, hogy bizonyos látók, hallók, jósok mit mondanak, az ő dolguk. Ők fog-
nak felelni kijelentéseikért. Neked csupán a jelen életed megszentelése, vagyis, 
lelki békéd megszerzése és megőrzése a feladatod. Amíg hiszed azt, hogy Én, Jé-
zus, benned élek, addig nincs szükséged arra, hogy különböző adottságokkal ren-
delkező emberek befolyásának engedj. Én, Jézus, aki benned élek, nagyobb va-
gyok annál, mint aki kívülről akar téged elbizonytalanítani (1Jn 4;4).

2. A te szabadságod véget ér ott, ahol a másik ember szabadsága kezdődik. A 
földi élet rendjét a JOG szabályozza. Ha valakinek joga van arra, hogy téged vala-
honnan kitiltson, akkor ezt ő megteheti. Ha nincs joga, akkor az ő tilalmát nem 
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kell tudomásul venned. Azt semmiképpen sem szabhatja meg neked senki, hogy 
mikor menj templomba! Ha valakinek joga van ahhoz, hogy megtiltsa nagyapád 
látogatását, akkor ezt tudomásul kell venned. Úgyis eljön az idő, amikor egy egész 
örökkévalóságon át együtt lehetsz majd vele!

3. Lehet undorodni bizonyos viselkedéssel szemben. De bármennyire is utál-
hatja valaki a bűnt, a bűnöst szeretni kell, vagyis, jót kell neki akarni. Mégpedig 
azt a jót, amit Én, Jézus, akarok neki. Ez pedig nem kevesebb, mint az, hogy ne 
tegyen rosszat, és térjen meg! A szeretet lényegéhez nem tartozik az érzelem. A 
szeretet nem más, mint olyan jót akarás, amelyet az imént mondottam.

Drága Gyermekem! Újra és újra mondom: Ne azon rágódj, hogy mások mint 
vélekednek rólad, hanem arra törekedj, hogy ápold magadban az Én, a te Jézusod 
békéjét. (Mt 11;28-30).

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

3998. 
Kérdező: NYUGTALAN VAGYOK

1. Keresem lelkem nyugalmát.
2. Családon belül nem élünk harmonikusan.
3. Mit kell még ledolgoznom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Lelked felszíne háborog, bár a „mélyben” tudod, hogy fiaddal kapcsolatban 

csak addig kellett felelősséget vállalnod, amíg meg nem nősült. E pillanattól kezd-
ve sem az ő, sem menyed viselkedése nem érintheti életedben a „lényeget”! A „lé-
nyeg” a Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolatod!

Amint Én, a Földre szállt Isten, nem élhettem földi életemet szenvedések nél-
kül, éppen emberi kapcsolataim miatt, úgy te sem élheted földi életed szenvedések 
nélkül, emberi kapcsolataid miatt. De amint Én, Jézus, Atyámba kapaszkodva 
szenvedéseim közepette is benső békét hordoztam, úgy te is a Velem való élő kap-
csolatod által kell hogy benső békét élj át. Ez feltétlenül megvalósítható az Én ígé-
retem alapján (Mt 11;28-29: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s 
akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és 
tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek 
nyugalmát)”.

2. A szívbékét, ami a harmóniának másik neve, mindenki csak saját magában 
tudja megteremteni. Más nem is feladata senkinek, csak ez. Ha másokkal is har-
móniában lehetni élni a Földön, akkor a Föld Mennyország lenne. Márpedig a föl-
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di élet sokkal inkább siralomvölgy! Harmóniában csak azok tudnak lenni egymás-
sal, akik külön-külön harmóniában vannak Velem, Jézussal!

3. Állandóan növekedned kell a szeretetben. Abban a szeretetben, amelyet Én, 
Jézus, új parancsként adtam nektek. (Jn 13;34 Új parancsot adok nektek: Szeres-
sétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást). E 
parancsnak több neve is van: türelem, megbocsátás, várakozni tudás, viszonzás 
nélküli szolgálat, nagylelkűség, bölcs rendelkezésre állás, stb.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
********************************************************

3999.
Kérdező: FÁJ A MÚLT

1. Valóban bepiszkolódtam lelkileg?
2. Mitől piszkolódtam be?
3. Miért fáj annyira, hogy nem vagyok elég tiszta?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egy kezeden meg tudnád számolni azokat, akik nem bepiszkolódva jöttek le 

a Földre. Ne csodálkozz ezen! Te is megtisztulni jöttél!
2. A kéjvágy, bírvágy, uralomvágy e hármas szennyforrás, amelyeknek gyökere 

az önzés és a felelősség áthárítása másokra. Ilyenek népesítik be a Földet azért, 
hogy az általad is érzett fájdalom felvállalásával, egészséges bűnbánatban meg-
tisztulva éljétek át az újjászületés csodálatos élményét, amely feltétlen feltétele a 
mennyek országába jutásnak. (János 3;3)

3. Az jó, ha fájnak tökéletlenségeid. A testi fájdalmak is nélkülözhetetlen fon-
tosságot jelentenek a testi egészség szempontjából. E fájdalom nélkül nem lehet-
nél birtokában a legfontosabbnak, az Általam, Jézus által megkívánt ALÁZAT-
NAK.

De tudnod kell, hogy nem az az alázatos, aki mindig maga körül forog. Az 
ilyen magatartás nem alázat, hanem rejtett gőg következménye. Az igazi alázat: a 
meglátott jóért vállalni minden szenvedést, gyalázatot, és mindenkor nyitottnak 
lenni a jobb irányában. Ezzel együtt jár botlásaitok felett érzett bánat, fájdalom, de 
csak addig, amíg ezekért nem kértetek bocsánatot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy bűnbánat igen, de bűntudat csak a bocsánatkérésig, s tovább nem! Éppen 
ezért, az alázatos emberek ugyanakkor öntudatos, boldog emberek is, mert életü-
ket nem saját tökéletességeikre alapozzák, hanem Isten irgalmára!

Megáldalak a HAZATALÁLTSÁG ÖRÖMÉVEL!
*******************************************************

4000.
Kérdező: FOGLALKOZHATOM REIKIVEL?
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1. Tiszta forrásból kapok üzeneteket?
2. Családon belül foglalkozhatom REIKI gyógyítással?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az egyetlen, tiszta forrás Én, Jézus, vagyok. Minden olyan gondolat, amely 

szinkronban van evangéliumaimmal, Tőlem van akkor is, ha valamelyik jó szel-
lem közvetíti azt.

Mivel az ártó szellemek szeretnek bezavarni a sugallatokba, ezért szinte mon-
datonként kell azokat megvizsgálni. Ha az értelmileg egymáshoz tartozó monda-
tok megegyeznek tanításommal, akkor Tőlem származnak. Ha nem, akkor nem 
teremtenek hosszú távon békét.

2. Családon belül és családon kívül is a REIKI tanfolyamokon szerzett gyakor-
latokkal csak addig és annyiban szabad foglalkoznod neked is és másoknak is, 
amennyiben szíved (és családod) békéjét ez elősegíti. Ha ezt nem tapasztalod, ak-
kor hagyj föl vele, mert különben idegosztályon kötsz ki.

Örülök, hogy lelked mélyén hallgattál Rám, s így megtaláltál Engem, mint 
UTAT!

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

4001.
Kérdező: FÉLTÉKENYSÉGRŐL

1. Féltékenységem miatt tönkrementek kapcsolataim.
2. Jézust akarom keresni másokban.
3. Hogyan teszek szert kellő alázatra?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A féltékenység az önzés - éppen mert burkolt - egyik legsátánibb formája. 

Igen, mert szeretetnek nevezi a birtoklási vágynak azt a megnyilvánulását, amely 
egy másik ember felé irányul.

2. Ha te Jézust akarod keresni másokban, akkor ne azt akard nekik, amit te 
látsz jónak számukra, hanem azt, amit az Isten lát számukra jónak. Isten pedig 
mindenki számára azt látja jónak, amit az illető a saját lelkiismeretén keresztül jó-
nak tart. Lehet, sőt gyakran van olyan, hogy valakinek téves a lelkiismerete. Akkor 
meg kell próbálni őt ÉRVEKKEL meggyőzni téves lelkiismeretéről, de akár sike-
rül, akár nem, az ő lelkiismerete a döntő olyasmiben, ami őt illeti.

3. Három fontos, lényeget érintő mozzanata van a helyes alázatnak. Az egyik 
az, hogy a meglátott jóért minden gyalázatot vállalni kell. A másik az, hogy nyi-
tottnak, rugalmasnak kell lenni a jobb irányában. A harmadik pedig az, hogy a 
rossznak tartott döntésnek fájnia kell - ez a bűnbánat - mindaddig, amíg azt meg 
nem bánta, és ezért bocsánatot nem kért Istentől az illető. De e pillanattól kezdve 
már nem szabad, hogy bűntudatot hordozzon valaki magában.

4057.



A bűnét valóban megbánó ember akkor is boldog és egészséges módon öntu-
datos, ha nem hétszer, de hetvenhétszer vétkezik.

Ne arra tedd a hangsúlyt, hogy milyen vagy, hanem arra, hogy KIÉ vagy! Mi-
nél nagyobb hangsúlyt teszel arra, hogy te az Enyém, Jézusé, vagy, annál jobban 
fogod tapasztalni azt, hogy te nem vagy, nem lehetsz akármilyen!

Magatok felett sem mondjatok elítélő ítéletet! Inkább növeljétek magatokban a 
bizalmat Irántam! Amire te képtelen vagy magadban, arra Én, Jézus, képes va-
gyok benned, ha egyre jobban bízol Bennem!

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

4002.
Kérdező: NAGYON BETEGNEK ÉRZEM MAGAM

Lelkileg, testileg, gyógyulni szeretnék!
HANG: "Kedves Barátom!

Pontosan azért jöttél le a Földre, hogy rátalálj a lelki gyógyulás útjára. Ennél 
fontosabb számodra nem lehet semmi!

Testében minden földi ember csak látszat-egészséget hordozhat. A legkülönbö-
zőbb lappangó betegségek szinte észrevétlenül emésztik fel minden ember testét. 
Ez kikerülhetetlen és megállíthatatlan. Testi életetekben csak arról lehet szó, hogy 
megpróbáljátok különböző gyógymódokkal elviselhetőbbé tenni a test által jelzett 
keresztetek vállalását.

Két dolgot nagyon komolyan át kell gondolnod és el kell fogadnod. Az egyik 
az, hogy a tested az nem TE vagy. A másik pedig az, hogy a testi adottságok és a 
külső körülmények feltétlenül körülhatárolják azt a területet, amely területen belül 
kell megtalálnod lelked békéjét, tehát boldogságodat. 

Ez minél képtelenebb látszatra, annál nagyobb fényt, meleget, békét, küldetést 
teljesít mások lelke javára. E terület szélesítését lehet kérni Istentől, de nem tarto-
zik a lényeghez. A lényeg a te benső békéd megtalálása, s ezt az előbb említett te-
rületen feltétlenül megtalálhatod, ha akarod. Igen, mert csak azt kell tenned, amit 
megtehetsz, s a többi nem tartozik rád.

Tehát lelked békéjének akadálya csak az lehet, ha vágyaidat fontosabbnak tar-
tod, mint a feladataid teljesítése feletti örömödet. 

Isten nem vágyaidhoz méri kegyelmét, hanem az elvégezhető feladataid teljesí-
téséhez. Éppen ezért minden depresszió, minden benső nyugtalanság valamikép-
pen a megfelelő alázat hiányáról árulkodik.

Tudnod kell, hogy nem ez az első életed a Földön! Te is, mint mindenki, adós-
ságtörlesztésre is jöttél a Földre. Én, Jézus, szívesen átvállalok minden adósság-
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törlesztést mindenkitől, aki megelégszik azzal, hogy megteszi azt, amit bír, és nem 
vágyik nyugtalanul többre. 

E kijelentésemnek ez a tartalma: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradta-
tok, s akik terhet hordoztok. Én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igá-
mat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lel-
ketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. (Mt 11;28-30)”.

Az a rövid kis idő, ami a te földi életedből is még hátra van, nem érdemli meg, 
hogy sokat törődj vele. Főleg azt nem, hogy gondban légy miatta! Te az Istené 
vagy! Benned élek, és benned is itt és most boldogító módon, téged boldogítani 
akaró módon élek. De ha te nem a képességeid és lehetőségeid körén belül akarod 
megtalálni benső békédet, nem így akarod átvenni Tőlem a szíved nyugalmát, ak-
kor Én - a te Jézusod - tehetetlen vagyok veled szemben, mert segíteni csak azon 
tudok, aki azt akarja, amit Én akarok vele kapcsolatban.

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

4003.
Kérdező: KIÉGTEM?

1. Már nem lelkesít művészi tehetségem.
2. Hogyan viszonyuljak hűtlen férjemhez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden átlagon felüli tehetség olyan idegrendszerbe van beleágyazva, amely 

átlagon felüli érzékenységgel jár együtt. A nem személyválogató, de szerepeket ki-
osztó Isten úgy látta jónak, hogy azok, akik bizonyos művészi szerepre vállalkoz-
tak, vállalniuk kell az ezzel együtt járó érzékenyebb idegrendszert is, amely nem-
csak a megnevezett művészet irányában, de az életnek más területén is máskép-
pen reagál, másképpen teherbíró, mint az átlag. A művész-sors ezért bizony fá-
rasztó és meglehetősen mostoha sors. „Kilógni a sorból” - némi dicsőséggel és 
sok pofonnal jár együtt!

2. Az igaz, hogy felnőtt embert másik felnőtt ember megnevelni nem tud. Még 
Isten sem tud hatni arra, aki ezt nem akarja. De azt, amire képes vagy, meg kell 
tenned. Ez pedig így fogalmazható meg: bűnrészes nem lehetsz! Se szóban, sem 
cselekedetben ne tégy olyat, amit helytelennek tartasz az illetővel kapcsolatban. 
Ha ő elhagyott téged, akkor tudomásul kell venned, hogy te el vagy hagyva, de ezt 
neki is tudomásul kell vennie! Tehát belőled nem élhet! Az nem szeretetlenség, ha 
nem engeded, hogy belőled éljen, hanem éppen az ilyen magatartás az egészséges 
szeretet. Csak az a jó szeretetet, amely igazságban nyilvánul meg. Az igazság pe-
dig az, hogy neki, mint férfinek kell értetek élni. Csak ez  után következhet az, 
hogy érte is éljetek. Ha nem ő a kezdeményező, akkor ne legyen folytatás sem!
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Légy bárány, de ne légy birka! A bárány Hozzám, a Jó Pásztorához simul. A 
birka olyan, mint a veszett róka. Még az ellenségétől is elvárja, tűri a simogatást.

Tanulj meg NEM-et mondani, hogy IGEN-ed megfelelő súllyal bírjon!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
4004.
Kérdező: AGGÓDOM CSALÁDOMÉRT

1. Kapcsolatomról kérdezem a HANG-ot.
2. Egyik gyermekemhez nagyon kötődöm.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem jó, ha ápolod magadban azt a vágyat, amely semmiképpen sem helyet-

tesítheti elhunyt férjedet. Az álmok, az ábránd világa nem vezet sehová!
Jobban hinned kell abban, hogy te is úton vagy férjed után, és nem őt kell visz-

szavárnod, hanem neked kell jól felkészülnöd az eltávozásra. Az örökkévalóságtól 
nem kell félned. Csak a mulandóság a félelem, a nyugtalanság világa. Te, aki az 
örökkévalóság gyermeke vagy, igyekezz annak örülni, hogy benned élek, és érted 
élek benned. Akkor fogadod el, hogy érted élek benned, ha igyekszel Értem élni a 
mulandóságban.

Neked, aki örök értékek hordozója vagy, meg kell tanulnod, hogy ne mulandó 
kapcsolatok világa után vágyódjál. Minél jobban közeledik egy versenyző a cél-
hoz, annál jobban összeszedi minden erejét. Te már túl vagy érett életed delén!

2. Minden kötelék ellene mond annak a szabadságvágynak, amelyre teremtve 
vagytok. Egyetlen kötelék kivétel, a Velem, a te Jézusoddal való egyre szorosabb 
kapcsolat. Ezt kell ápolnod, erre kell tenned a hangsúlyt, s akkor ennek megfelelő-
en minden más kötelék lazul, s minden kapcsolat a helyére kerül. Minden kapcso-
lat akkor van a helyén, ha egyértelművé válik az eszköz-szerepe. Mert minden 
eszköz ahhoz, hogy Velem, Jézussal, egyre szorosabb kapcsolatod legyen.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

********************************************************
4005.

Kedves K. I.! Talán említették Önnek, hogy bennem Jézus szokott vála-
szolni a nekem feltett kérdésekre, problémákra. Ezért szeretettel arra ké-
rem, hogy a következő sorokat vegye úgy, mint Jézus szavait.

Kérdező: BEVÁNDORLÓ VAGYOK
Leszázalékolt férjem súlyos probléma elé állítja családunkat.

HANG: "Drága Gyermekem! 
Többé-kevésbé minden ember a szülőföldjét önmagában hordja. Ezért aztán a 

megjelenő problémák „idegenben” még nehezebben kezelhetőknek mutatkoznak.
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Három alapvető szempontra hívom fel a figyelmedet. Az egyik - s mondhat-
nám, hogy ez a legfontosabb - az, hogy benned élek, érted élek benned, tehát bol-
dogító módon élek benned. A másik az, hogy Én, Jézus, az enyéim számára a kö-
rülményeknek is az Istene vagyok. A harmadik pedig az, hogy minden problémát 
napra lebontva kell megtanulnod kezelni. Elég a mának a maga baja! A holnap 
majd gondoskodik magáról (Mt 6;34).

Mindhármat kifejtem egy kicsit:
1. A hit egy olyan energiaforrás, amely semmivel sem pótolható. Igaza van e 

kijelentésemnek: vagy leborulni, vagy kiborulni! Ha olyan gondolatokat engedsz 
tudatodba, amelyek téged építenek, buzdítanak és vigasztalnak, akkor tudd, hogy 
ezek Tőlem, a te Jézusodtól valók! Ha ilyen gondolatokat gondolsz, akkor nem-
csak monologizálsz, amikor imádkozol, hanem Én szólok hozzád, tehát párbeszé-
det folytathatsz Velem, Jézussal.

2. Az istenszeretőnek minden a javára válik! Akinek van Gondviselője, annak 
nem lehet gondja! E kell hinned, hogy Én, Jézus, a megtestesült Isten, Gondvise-
lőd vagyok! E hitedet úgy tudod erősíteni, hogy tégy úgy, mintha hinnéd szavai-
mat.

3. Meg kell tanulnod feladatokban, napra lebontott feladatokban gondolkodni. 
A távolabbi tervezgetés mindig - egy kicsit vagy nagyon - fantáziálgatás is. Isten 
nem vágyaidhoz, hanem napi feladataidhoz adja kegyelmét! 

Drága Gyermekem! A földi élet nem a menekülésnek, hanem a szembesülés-
nek a helye. Azok, akik a szembesülés helyett a menekülést választják, szükség-
szerűen különböző narkotikumokkal képesek csak erre. Ez az út nem vezet seho-
vá!

Tudatosítsd magadban, hogy te csak magadért felelsz férjeddel, gyermekeiddel 
és mindenkivel kapcsolatban. Senki nem képes mást, másokat sem boldoggá, sem 
boldogtalanná tenni. E képességet mindenki csak önmaga számára, és csak önma-
gában hordja!

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

4006.
Kérdező: FÉLEK A ROSSZINDULATÚ EMBEREKTŐL

1. Hogyan menthetem meg családomat a rosszindulatoktól?
2. Hogyan ismerhetem fel a rosszindulatú embert?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Földön senki nem tud megmenekülni attól, hogy rosszindulatú emberek-

kel találkozzék. Csupán arról lehet szó, hogy szívetek békéjét a rosszindulatú em-
berekkel történő találkozáskor is megőrizzétek.
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Ne arra törekedj tehát, hogy családodat vagy akár önmagadat megkíméld a 
rosszindulatú emberektől, hanem arra, hogy te ne légy rosszindulatú! Bárki - akár 
maga az ördög is - bármit csinál, javatokra válik, ha szerettek Engem, Jézust. És 
bárki - akár maga a mindenható Isten is - bármit csinál, ha nem szerettek, tehetet-
len veletek szemben.

Isten Bennem kiszolgáltatta magát nektek, és most már tudnotok kell, hogy 
minden embernek csak önmagára kell vigyáznia, ha boldog akar lenni. Tehát sem 
Isten, sem ember nem képes senkit megóvni a Gonosztól.  De igenis, minden 
egyes ember, ha Istenbe kapaszkodik, képes arra, hogy meg-/kiszabaduljon a go-
nosz karmaiból. Ebben csak akkor tud segíteni egy másik ember, ha erre őt a sza-
badulni vágyó kéri! 
 Te nagyon aggódsz a családodért! Ez nem jó! Csak magadért aggódj, és hidd 
el, hogy családodat Isten sokkal jobban szereti, mint te valaha is szerethetnéd!

Sem a jó szádék, sem a hit nem elég ahhoz, hogy valaki boldog legyen. Na-
gyon fontos az IRÁNY! Mindenkinek önmagának kell ráhangolnia magát a he-
lyes IRÁNYRA! Gyermekeidnek csak példát adhatsz arra, hogy hogyan lehet va-
laki boldog, békés. Elfogadtatni ezt senkivel nem lehet. Ez jelenti azt, hogy a gon-
dolkodás-átalakítást senki nem teheti meg más helyett!

2. Neked nemcsak nem kell, de nem is szabad arra törekedned, hogy felismerd, 
ki a rosszindulatú! Az ilyen ítélet Istenre tartozik, és nem rád! Bármilyen indulatú 
emberrel találkozol, neked csak egy teendőd lehet: SZERESS! Vagyis, te légy JÓ 
INDULATÚ!

Ismétlem: Ne féltsd családodat! Magadat féltsd! Magadban teremts rendet, 
benső szabadságot családoddal szemben is. Magadban fogadd el az Én, a te Jézu-
sod békéjét, benned legyen a Mennyország! Ezt Én csak veled, te csak Velem tu-
dod megtenni! Ez jelenti azt, hogy Isten plusz egy fő abszolút többség!

Nagyon szeretlek, és megáldalak
a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

********************************************************
4007.
Kérdező: MINDENKÉPPEN JÉZUSHOZ AKAROK TARTOZNI 

1. Jézustól jött egy tornagyakorlatom?
2. Kaptam üzeneteket is. Ez abbamaradt.
3. Gyógyíthatok REIKI-vel?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Természetetekben, mint első kegyelemben, benne hordjátok mindazt a lehe-

tőséget, amire szükségetek van ahhoz, hogy olyan emberekké váljatok, amilyen 
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ember-példát Én, Jézus, adtam nektek. Ez azt jelenti, hogy minden, amit lelkileg 
jónak ítéltek meg, az Tőlem jön!

2. Az égi üzenetekkel kapcsolatban legyetek nagyon óvatosak, két okból is. Az 
egyik az, hogy Én, Jézus, az evangéliumaimban - vagy kifejtve, vagy magjában - 
mindent átadtam nektek. Ez azt jelenti, hogy csak olyan kapott üzenet lehet hite-
les, amelyet evangéliumaim hitelesítenek. A másik ok pedig az, hogy a nagy Meg-
tévesztő mindent elkövet, hogy félrevezessen benneteket. A kapott üzeneteket te-
hát mindig kontrolláltatnotok kell egy hozzáértő, hiteles emberrel. Ezt megköve-
teli az Én, a te Jézusod szentsége, és megköveteli az ember részéről a megfelelő 
alázat.

Nem baj tehát, hogy most nem kapsz üzenetet, mert evangéliumaim most is 
rendelkezésedre állnak, s rendelkezésedre állnak a HANG-könyvek is, amelyek-
nek minden kijelentése alátámasztható az evangéliumaimmal.

3. Mindenkiben van gyógyító erő, s ezt mindenki használhatja. E téren is na-
gyon fontos, hogy ne a testi gyógyítás kerüljön a főhelyre, mivel minden, ami lé-
nyegileg a testhez tartozik, úgyis elpusztul! A test és annak gyógyítása csak eszköz 
ahhoz, hogy a lélek fejlődni akarjon a szeretetben.

Tehát a testi egészség nem jobb erkölcsileg, vagyis a boldogságot illetően, mint 
a betegség, és a betegség nem rosszabb erkölcsileg, tehát a benső békét illetően, 
mint az egészség. Amíg valaki ezt nem teszi magáévá, semmi értelme nincs a testi 
gyógyulásnak.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
********************************************************

 4008.
Kérdező: GONDBAN VAGYOK

1. Mennyiben vagyok hibás gyermekeim sorsáért?
2. Anyagi gondjaink vannak.
3. Tehetek valamit iszákos férjemért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Helytelen alapból csak helytelen következtetések születhetnek. Gyermekeid-

del kapcsolatban a helyes alapállás a következő: Te nem felelsz gyermekeidért, 
amint a mennyei Atya sem felel érted. Te csak magadért felelsz gyermekeiddel 
kapcsolatban is. Ha olyasmi tudatosul benned, hogy te valamit elrontottál velük 
kapcsolatban, akkor nem kell mást tenned, mint Tőlem, a te Jézusodtól bocsánatot 
kell kérned, és már rendben is van benned minden.

Gyermekeid, ha lelkük mélyén nem tagadták meg az Istent, akkor minden a ja-
vukra válik. Még az is, amit esetleg te vétettél ellenük. De sem te, sem az Isten 
nem szólhat bele abba, hogy lelkük mélyén hogyan döntenek. Ez nem függ soha 
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kívülállótól, sem szülőtől, sem testvértől, sem baráttól, sem ellenségtől, de még Is-
tentől sem!

Az ő sorsukkal kapcsolatban csak arra kell törekedned, hogy bűnrészes ne légy. 
Tehát soha ne bólints rá olyanra, soha ne adj segítséget olyasmiben, amit te helyte-
lennek tartasz.

Ne feledd! A földi élet nem Mennyország! De szívedben békét teremthetsz, ha 
hiszed azt, hogy ÉN, Jézus, boldogító módon vagyok benned, tehát képessé tesz-
lek mindenkor arra, hogy olyan gondolatokra irányuljon figyelmed, amelyek téged 
építenek, buzdítanak, vigasztalnak. És most ehhez kapcsolódik a következő taná-
csom is:

2. Mivel az istenszeretőnek minden a javára válik, ezért joggal élheted meg azt, 
hogy Isten a te gondviselő Istened. Tehát van Gondviselőd! Márpedig, ha valaki-
nek van gondviselője, annak komoly gondja nem lehet! Csak azt kell elhinned, 
hogy többet érsz a verebeknél! Ajánlom, elmélkedd át egy kicsit a Mt 6;25-től 34-
ig terjedő részt, mely így szól:

„Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek 
vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az élet az ele-
delnél s a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, 
csűrbe sem gyűjtenek - mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? 
Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? 
Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan 
nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még Sala-
mon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül.

Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltöz-
teti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább?

Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? 
Ezeket a pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van.

Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket 
mind megkapjátok hozzá!

Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A 
mának elég a maga baja.”

3. Az imádságon kívül nem tehetsz semmit volt férjedért. De ne arra kérd Is-
tent, hogy szabadítsa meg őt, mert ezt már régen megtette volna az Én Atyám, ha 
ez lehetséges volna. Ajánld fel őt Isten irgalmas szeretetének. Ez azért fontos, mert 
így te is elnézőbb tudsz lenni vele szemben.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
********************************************************

4009.
Kérdező: MIT TEGYEK?
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1. Jó-e, ha elmegyünk?
2. Jó, ha elzárom gyermekemet a beteges apja zaklatása elől?
3. Véleményt kérek L. R. H.-ról!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, erkölcsi döntéseidben tudok irányt mutatni, de ha te ebben a te-

kintetben más irányban döntesz, akkor nem szólhatok bele abba, hogy mikor és 
hová akarsz költözni. Csak azt tudom mondani, hogy Én, Jézus, mindig segítem 
azt, aki az Isten akaratához akarja igazítani életét. Ez mindenkor erkölcsi kérdés!

2. Nagyon természetes, hogy mindent, ami rajtad áll, meg kell tenned annak ér-
dekében, hogy leányod minél kevesebb zaklatásnak legyen kitéve. Ha nem ezt te-
szed, akkor mulasztással vétkezel.

3. A HANG-könyvekben gyakran említem, hogy sem személyekről, sem köny-
vekről senkinek nem mondok általános véleményt. Azért nem mondok, mert a ti 
feladatotok az, hogy mindent vizsgáljatok meg, ami jó, tartsátok meg, ami nem jó, 
vessétek el. Én, Jézus, veletek mindent, de helyettetek semmit! Vagyis, tudatában 
kell lennetek annak, hogy felelős személyek vagytok, és azt a felelősséget, ame-
lyet vállalnotok kell, nem ruházhatjátok át másra. Istenre sem.

A te figyelmedet is felhívom arra - amire már annyi embertestvérednek felhív-
tam a figyelmét -, hogy a reggeli és az esti imáitok tartalma dönti el lelki fejlődé-
setek irányát, ütemét. Mindenki csak akkor lehet megelégedve önmagával, ha a 
reggeli imájában felindítja azt a szándékot, amely őt Hozzám kapcsolja az elindu-
ló napon. Este pedig számon kéri magától, mit valósított meg abból, amit a reggeli 
imájában Velem megbeszélt. Helyes lelki fejlődés e nélkül alig képzelhető el.

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

4010. 
Kérdező: MÁRIÁRÓL
 Máriáról kérdezem a HANG-ot.
HANG: 1999 október

Május mellett az október is Máriának szentelt hónap. Mindkét hónap nemcsak 
véget, de kezdést is jelez. Most legyen a kezdeten a hangsúly. Az egyik a tavasz 
eljöttét, a másik a pihenni vágyó természet eljöttét jelzi.

Most Máriának két példátlan példa-értékére mutatok rá számotokra.
Az egyik az, hogy miután megérintette a Szentlélek, nem azzal volt el-

foglalva, hogy hirdesse, ő milyen különleges, milyen kiválasztott, hanem 
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azzal, hogy a szolgáló szeretet elindítsa őt Erzsébethez, aki idős kora elle-

nére gyermeket várva ugyancsak rászorult az ő szolgálatára.

Ha Isten Lelkének érintését már átélte valaki, akkor - bár természetes, hogy ez 
örömmel tölt el mindenkit, de a hangsúlyt ne arra tegyétek, hogy magatokkal fog-
lalkozzatok, hanem arra, hogy azt az ERŐT, amely a Lélek érintésének velejárója 
(Lk 24;49), a szolgáló szeretetet használatába állítsátok! Ne csupán mondjátok, 
hogy bizony a világnak erre van szüksége, bár ez is igaz, hanem azt tudatosítsátok 
magatokban, hogy erre elsősorban külön-külön nektek, mindannyitoknak van a 
legnagyobb szükségetek! Ne felejtsétek: a világ nem csupán rajtatok kívül létezik! 
A világ belőletek is áll! Az utolsó ítélet tablójában erre kaptok majd felszólítást 
(Mt 25; 31-46)!

A másik példátlan példaérték Máriában az, hogy csodálatos önuralommal tu-
dott uralkodni a nyelvén! Még vőlegényének sem próbálta magyarázgatni annak 
okát, amelyről már mindenki - aki ismerte őt - beszélt, hogy tudniillik gyermeket 
vár, és ki a gyermekének az apja. Ennek az önfegyelemnek pedig a gyökere, a for-
rása az az Istenbe vetett bizalom volt, amely egyetlen pillanatra sem ingott meg 
benne.

Igen. Földi életetek külső megnyilvánulásaihoz szükségszerűen belső forrás 
szükséges. Figyeljétek csak magatokat vagy másokat! Szinte mindenki olyan for-
rást hordoz és táplál magában, mely úgy akar megnyilvánulni, hogy ő kifelé érde-
kes legyen. Ennek természetes következménye az, hogy annyi, de annyi ember 
akar rendkívüli képességekkel rendelkezni, rendkívüli lenni. 
Ha olyan vagy hasonló hitetek lenne, mint Máriának volt, akkor tudnátok, hogy 
mindannyian annyira rendkívüliek vagyunk, hogy ennél rendkívülibbek már nem 
is lehetünk. Egyetlenjei vagyunk a Mindenhatónak! Ki kívánhat magának ennél 
rendkívülibbet?! Az a tény, hogy erről tudnak vagy nem tudnak mások is, a lénye-
get nem érinti. 

E rendkívüliségetek jelenleg olyan, mint az októberben körülöttetek lévő pi-
henni vágyó, aludni induló természet, mely ha tudatra ébredhetne, akkor arról be-
szélne, hogy pontosan ez az elinduló pihenés szükséges ahhoz, hogy újra virágba 
boruljon, gyümölcstermésre forduljon az élete.

Nektek van öntudatotok, tehát felismerhetitek, ha akarjátok, hogy a ti igazi vi-
rágba borulásotok nem a mulandó földi élet. A ti igazi gyümölcsbe forduló élet-
szakaszotok maga az örökkévalóság!  
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Mint Mária gyermekei, akarjatok hasonlítani égi édesanyátokra, Máriára! E két 
területen különösképpen: a szeretetszolgálat és az önfegyelem területén. Ezt akar-
játok, ezt ígérjétek, ehhez kérjétek Mária közbenjárását különösen október hónap-
ban, a rózsafüzér Királynéjának és a magyarok Nagyasszonyának hónapjában!

Megáldalak benneteket, mint Mária ÉDES Gyermekeit!
*******************************************************

4011.
Kérdező: AZ IMÁRÓL
Tanítás az imáról. Mária üzenete 1997. augusztus 17. (részlet) Kommentár
"Drága Gyermekeim!
'A rózsafüzér ima tőlem van. Szent minden szava.'
A rózsafüzér ima Mária ajándéka, amelynek minden szava Istenhez tartozó ige.

"A mennyek országa, amely Mária boldog lakóhelye, az adás, az ajándékozás 
országa. Atyám országában sok lakóhely van" - mondja Jézus és ahhoz, hogy en-
nek az országnak lakói lehessünk, Jézus útmutatása szerint át kell alakítanunk a 
gondolkodásmódunkat. Fel kell adnunk az önmagunkról alkotott téves elképzelé-
seinket, evilági értékrendünket. Át kell adnunk Jézusnak önmagunkat. Oda kell 
ajándékoznunk Jézusnak a korábban gondolt legnagyobb értékünket: önmagun-
kat.
Se többet - se kevesebbet !

Ez a feltétele annak, hogy az Isten is odaadhassa magát nekünk. Odaajándékoz-
hassa a felülmúlhatatlan, a végtelen, a beláthatatlan, a leírhatatlan boldogságot: a 
Szeretetet.

Az Isten országában, az Istent látás és birtoklás országában az adás, az ajándé-
kozás, minden érték az Istentől, az Istenből származik.

'A rózsafüzér ima tőlem van' - mondja Mária, de nyilvánvalóan az Istentől szár-
mazik. Mária ezért mondja, mondhatja azt, hogy a rózsafüzér ima minden szava 
Szent, tehát Istenhez tartozó. Így adja a szent szavakhoz Mária önmagát a rózsafü-
zér imában úgy, hogy mint rózsafüzért tudja átnyújtani ezt az imaformát mind-
azoknak, akik meghallják Mária imára invitáló hívását.
 'Aki száján keresztül szívével imádkozza, szeplőtelen anyai szívem 
szeretetének áramába kapcsolódik bele.'

A szív bőségéből szól a száj. Így az, aki a szív bőségéből imádkozza a rózsafü-
zér imát, az Mária bűnös gondolatot soha nem ismerő tiszta szívének szeretetébe 
kapcsolódik be.

Mária szeplőtelen és tiszta szíve csordulásig van telve az anyai figyelem és gon-
doskodás minden szerető tartalmával. Úgy kínálja Mária minden gyermekének a 
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rózsafüzér imát, ahogy a szerető anya kínálja otthonról elbitangolt gyermekének a 
hazavezető út lehetőségét.

Aki elfogadja, és szívéből él ezzel a lehetőséggel, az a rózsafüzér ima minden 
kimondott Szent szavával bekapcsolódik Mária Jézusra figyelő szeretetének vér-
keringésébe. Aki ebbe a vérkeringésbe kerül, az egyben a ráfigyelő és cselekvő 
Szeretet vérkeringésébe kerül bele.

A szó: teremtő impulzus megnyilvánulása. A kiejtett szónak teremtő ereje van.
A szavakkal ölni is és áldani is lehet. Ne legyetek bőbeszédűek az imái-
tokban - mondja Jézus. Aki lényegre törő módon tud beszélni - imádkoz-
ni, az látja a lényeget. Aki a lényeget fogalmazza meg, az Jézust fogal-
mazza meg, és eredendő önmaga újrateremtésén munkálkodik. " Alakítsá-
tok át gondolkodásmódotokat " (Márk 1;15), mert ezáltal a szívetek alakul 
át, és a szerető szív szava béketeremtő szó. A belső béke teremtésének a 
szava.

A szent szavak - imák - világba küldése tisztítja a világétert.
A rózsafüzér ima - mint az Istenhez tartozó szavak mondása - tisztítja a ben-

nünket körülményként körülvevő és a bennünk levő világmindenséget a szeretet-
len szavak, gondolatok és tettek elszennyező hatásától.

A kiejtett szavak, a gondolatok, cselekedetek, amelyek a szeretetlenséget hor-
dozzák, azért képesek szennyezni a világmindenséget, mert a szívből származnak, 
és a szellemi sötétség hordozói.

A szeretet szolgálatában kiejtett szavak - mint teremtő impulzusok - képesek 
az elsötétedett szívekben szikraként működve világosságot gyújtani.

Úgy hordozza az ige az értelem világosságra lobbantó szikráját, mint a jó föld-
be hullott mag a 100-szoros termés lehetőségét.
Emeli, tisztítja a rezgéseket, fényt bocsát az elszennyeződött élettérbe.

"Az ige hústestté lett" (János 1;14) és az ige "eljött a világba és fénybe borított 
minden embert" (János 1;9), "de a világ Őt nem ismerte fel" (János 1;10).
A rózsafüzér ima igéi által is tovább sugárzik a testet öltött Jézus igazságának a 
fénye.

Azokhoz áramlik a kegyelem sugara, akikért imádkoztok.
Az Isten személyválogatás nélkül szeret létbe egyformán mindenkit. Az embe-

reket nemcsak létbentartó, hanem boldogító módon is szereti az Isten, de kegyel-
mével  csak azok felé  tud fordulni  általunk,  akikért  imádkozunk vagy akikért 
imádkoznak, akikért az Istenhez szót emelnek. Akik pedig a szeretet körén kívül 
vannak, azok önmagukat zárják ki az Isten kegyelmének sugarából.
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Az Isten szeretetének a kegyelme az imádkozó emberek szeretetén keresztül 
tud áramlani másokhoz. Azért a szeretetünkön keresztül, mert az Isten számunkra 
a másik ember könnyes szemében, vérző szívében, kétségbeesett tekintetében, 
éhező és fázó testében van.

A párbeszédimát, a rózsafüzér imát, a kötött és kötetlen imát mondó ember 
szeretete, Istenhez emelt szava önmagában hordozza Isten kegyelmét, mert Jézus-
nak ez a természete. (Hang 1/11. levél)

Aki felé az Isten kegyelme irányul, afelé az Isten irgalma irányul, így aki nem 
imádkozik, az nem lehet irgalmas sem, mert az ima és az irgalom egy gyékényen 
árul.
Bekapcsoljátok őket az isteni vérkeringésbe, az isteni "áramkörbe".

Az Istenhez emelt szó - az ima - azokat is képes bevonni a szeretet világába, 
akik még azon kívül vannak. Ezáltal ezek az emberek a szeretetlenség pokoli vilá-
gából az Isten feléjük irányuló kegyelme által - az ima békességteremtő erejének 
segítségével, támogatásával - lehetőséget kapnak a szeretet világába való átlépés-
hez.

Az Istenhez emelt szó az ima által megszólított ember szívének szánt üzenet. 
Ennek az imának kegyelmi sugarát az Isten úgy adja tovább a megszólított felé, 
hogy az a lehető legnagyobb mértékben a javára válhasson. Ezáltal az egyén meg-
térését az érte mondott imák nagyon komolyan elősegíthetik. Ez a szeretet ereje ! 
Az "isteni áramkörben" feszültség van. A szeretet cselekvésre, szolgálatra kész fe-
szültsége. Az "isteni áramkörben" mozgás van, cselekvés, szeretetcselekvés.

Aki az "isteni áramkörbe" kapcsolódik bele, azt az áramkör szeretet-feszültsé-
ge úgy teszi fényforrássá, ahogy az elektromos áram teszi fényforrássá a villany-
körtét.

Az ember biológiai életének feltétele az, hogy a testében a vér keringjen, mert 
ez szállítja a test legkisebb és legtávolabbi részeibe is az égéshez szükséges oxi-
gént.
Ez a folyamatos égés előbb-utóbb a test elmúlásához, "elégéséhez" vezet. Tehát a 
testünk elhal. Az "isteni vérkeringés", a valódi élet, a szeretet szolgálata az, amely 
olyan égést, olyan tüzet eredményez, amelynek nem az elhalás az eredménye, ha-
nem az örök élet. Ebben a "vérkeringésben" a szeretetet hordozó emberek azok, 
akik oxigén gyanánt táplálják önmagukban az Isten szeretetének a tüzét.
Általatok tehát itt a Földön megnyilatkozhat a menny minden ereje, fénye, tiszta-
sága, bölcsessége.

A menny minden ereje a menny hatalmában rejlik, az Isten szeretetének a ha-
talmában. Csak a szeretetnek van hatalma, és minden más csak uralom ! A Földön 
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a menny hatalmának az ereje az Istent szeretőkön keresztül tud csak megnyilat-
kozni azok felé, akikért imáinkban az Istenhez emeljük lelkünket.

A szeretet ereje megtartó erő. A szeretet ereje boldogító erő. A szeretet ereje az 
Isten felé lendítő erő. A menny minden szeretet-ereje az ima által a Földön is meg-
tapasztalható, megélhető, mert minden csak látás kérdése.

A szeretetnek fénye van ! A szeretet fénye az értelem fénye. Értelme csak a 
szeretetnek van. A szeretetlenség értelmetlenség. Szeretni csak értelmesen lehet, 
amelynek velejárója és kísérője az érzelem. Ez a fény a szellemi világosság hor-
dozója, mert általa válik átláthatóvá, érthetővé, élhetővé minden. Az ember értel-
mének a világossága és fénye a benne levő ige fénye és világossága. Az ige Jézus 
által kerül belénk, és ragyogó fénye világosságot teremt. Megértést, belátást teremt 
a szeretet az értelmetlen szeretetlenség gőgjének szellemi sötétségében.

A menny tisztasága az ima igéinek tisztító hatásában rejlik. Jézus azt mondja 
tanítványainak a Golgota előtt: ti már tiszták vagytok az ige által, amit szóltam 
nektek. Ahhoz, hogy Jézus mindezt a tanítványainak elmondhassa, szükséges volt, 
hogy szolgáljon nekik. "aki megfürdött annak csak a lábait kell megmosni, külön-
ben egészen tiszta," (János 13;10) Szolgált az Isten a tanítványainak azáltal, hogy 
megmosta a lábukat. Úgy mosta meg a tanítványai lábát - önmagát hozva megalá-
zó helyzetbe -, hogy olyan szolgálatot vállalt, amelyet csak a rabszolgák végeznek.

A menny tisztaságát a mennyei lények tisztasága adja. Ezt a tisztaságot pedig 
az Ige adja, amely a szeretet szolgálatára szólít fel.

Jézus gondolkodásában a tisztaság nem a zsidó törvények által előírt mosako-
dási szertartások következménye, hanem az ige és a szeretet által meglevő szív 
tisztasága. A szív tisztasága pedig még inkább nyitottá teszi az értelmet, a szelle-
met az ige tartalmára.

A menny bölcsessége az ige valóságtartalma. Amikor imádkozunk, az ige va-
lóság- tartalmát mondjuk ki, mert hisszük, hogy mindaz, ami az ige tartalma, az 
Isten bölcsességéből ered. A bölcsesség a szeretet alkalmazása a gyakorlatban. A 
menny bölcsessége az Isten bölcsessége, amely a szeretetet képviselők által a sze-
retni tudásban nyilvánul meg. Ez a tudás a szeretet cselekvésének a tudása.

A menny  minden  szent  tartalmának  (ereje-fénye-tisztasága-bölcsessége)  a 
mennyei lények (angyalok) a hordozói. A mennyei angyalok tulajdonságai: erejük, 
fényük, tisztaságuk, bölcsességük az imájuk és szeretetük következménye és vele-
járója. Ennek a mennyei erőnek, fénynek és tisztaságnak a kifejeződése a mennyei 
angyalok szeretete és imája.
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 Ezért hívok imára mindenkit, aki csak képes hívó szavamat meghallani. Mária 
hívása nem csupán szó, hanem cselekedet is. Cselekedet a látnokai előtt való 
megjelenéseivel, az emberekre való figyelésével, imájával, ajándékaival.
 Ezt  az  imára  hívó  szót  csak  az  lesz  képes  meghallani,  akinek "füle  van a 
hallásra". Bizonyos értelemben az ima is szeretetcselekvés, hiszen amikor a köz-
vetlen segítségnyújtás a körülmények vagy a nézetkülönbségek miatt lehetetlen, 
akkor még mindig rendelkezésünkre áll egy rendkívül hatásos eszköz: az IMA. 
(Szabó János írása)

********************************************************
4012. 
Kérdező: ADVENT-KARÁCSONY
ADVENT:   ELJÖVETEL      

„Azért, hogy Velem, Jézussal, élő, eleven találkozás történjék, először évezre-
dekig kellett várnia az emberiségnek. A második találkozásra legfeljebb már csak 
évtizedekig kell várnia külön-külön minden embernek. A harmadik találkozás úgy 
fog történni, ahogy Én földi elítéltetésem előtt ígértem. Vagyis teljes hatalommal 
és dicsőséggel jelenek meg egy nagy világkatasztrófa közepette

"Mindjárt e gyötrelmes napok után a Nap elhomályosul, a Hold nem világít, a 
csillagok lehullanak az égről, és az egek erői megrendülnek. Akkor feltűnik az 
égen az Emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, amint az 
Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel (Mt 24;29-30)."

Most első eljövetelemre emlékezik a világ, a másodikra készültök, és a harma-
dikat szeretném, ha félelem nélkül tudnátok várni.

Az emberek évezredekig nem tudták, hogy hogyan néz ki egy igazi EMBER. 
Azt mindig tudta minden ember, hogy enni, inni, aludni, szórakozni és szaporod-
ni, erre minden állat is képes. Arról is volt mindig elég hiteles sejtése, hogy az 
előbbieken felül, még boldog is szeretne lenni, de azt már nem tudta, hogy ez ho-
gyan lehetséges. Arról is tudott, hogy külön-külön minden embernek kell hogy 
köze legyen saját boldogságához, vagyis ahhoz a hazataláltság öröméhez, amely-
nek vágya ott van minden ember szívében. De az útját, módját nem tudta kitalálni 
még a legtisztábban gondolkodó, a legbölcsebbeknek mondható tudós sem. Vol-
tak találgatások. De ezek mindig hajótörést szenvedtek az u.n. közvélemény hatá-
sára. Nem verhetett gyökeret soha az a felismerés, hogy minden ember természet-
ellenes mindaddig, amíg nem olyan tökéletes, mint az Isten. "Legyetek hát tökéle-
tesek, amint mennyei Atyátok tökéletes (Mt 5;48)!"

De hát hogyan lehetne valaki olyan tökéletes, mint maga az Isten? Nem arról 
van szó, hogy mennyei atyák legyetek, de igenis szó van arról, hogy amint Isten a 
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maga szintjén, úgy az ember is a maga szintjén legyen tökéletes, ha egyszer isten-
képű lény!

Erre elvben mindannyian képesek vagytok, ha hisztek Bennem, Jézusban, ha 
szeretettel befogadtok Engem szívetekbe, ha nem ti akarjátok Rám erőltetni el-
gondolásaitokat, hanem engeditek, hogy Én, Jézus, tegyem bennetek, veletek azt, 
amit jónak látok.

Mikor mondhatjátok, hogy valóban hisztek Bennem? Akkor, ha elhiszitek e ki-
jelentésemet: "Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni 
fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni (Jn 14;23)!" Én, mint megtestesült 
Isten ("Én és az Atya egy vagyunk.” Jn 10;30), úgy akarok és képes is vagyok 
bennetek is élni, mint a názáreti Ácsban, ha engeditek ezt Nekem. Én egyként az 
Agyával, ti egyként Velem, Jézussal, képesek vagytok igazi, emberi természete-
teknek megfelelően boldog emberként élni már ebben a világban is.

Ha ezt legalább ELVBEN elfogadjátok, akkor már megérthetitek, hogy körül-
ményeitek, mint tükrök, nagyon segítenek benneteket abban, hogy megfelelő ön-
ismeretre jussatok, s gyakorlatban mindenkor hozzá tudjátok mérni magatokat ah-
hoz az igazi, teljes és normális emberhez, akit názáreti Jézus néven ismer a törté-
nelem. (Itt említem meg, hogy Engem, Jézust, sokkal könnyebb követni, mint bár-
melyik szentet!)

Az első ADVENT ezt hozta meg számotokra. Ehhez nem volt semmi közötök. 
Ez az Isten irántatok való szeretetének következménye volt. De a második AD-
VENT, vagyis jelen életetek felkészülése a Velem, Jézussal, történő találkozásra, 
amelyet egyetlen ember sem kerülhet ki, nagyon is tőletek függ. Már nem a talál-
kozás, hanem annak örömteli vagy éppen szégyenteli volta.

Mindannyian tudjátok, hogy ADVENT-et előkészületnek is szoktátok nevezni. 
Előkészület szent karácsony ünnepére, az Én, a ti Jézusotok földi születésének 
megünneplésére. Ez a négyhetes időszak akkor tölti be életetekben az Isten által 
megálmodott szerepét, ha nemcsak négy hétre, karácsonyig, de állapotszerűvé tud 
szélesedni bennetek.

Most, amikor az adventi koszorú gyertyái egymás után gyulladnak fel, jelezve, 
hogy Általam és Velem a világ Világossága jelent meg a Földön, halljuk meg újra 
szavaimat: "Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre. Mi mást akarnék, mint hogy 
lángra lobbanjon (Lk 12;49)!"

Az isteni szeretet e tüzének fellobbanását kívánja ennek a földi évezrednek 
utolsó adventjében nemcsak szentkarácsony ünnepére, hanem egész földi élete-
tekre az a pünkösdi Lélek, Aki tüzes nyelvek alakjában szállt le a Földre immár 
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kétezer éve, azért, hogy melegítsen és világítson azoknak, akik megtérni jöttek le 
a Földre.

Megáldalak benneteket LELKEM FÉNYÉVEL, MELEGÉVEL!"
*******************************************************

4013.
Kérdező: A MÉDIUM KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐJE
ADVENT-SZENTKARÁCSONY

KÖZÖS LELKI ÖRÖKSÉGÜNK az, hogy SZENTKARÁCSONY ünnepén 
örülni illik. Miért illik örülni SZENTKARÁCSONY ünnepén? Két okból feltétle-
nül! Sajnos, a hangsúly egy harmadikon van!

Az egyik ok, amiért az épp ésszel bíró emberek közül az, akinek van történel-
mi  emberismerete,  örül,  mert  évezredek  álma-vágya  megvalósulását  ünnepli 
SZENTKARÁCSONY ünnepén. Amíg  ez álom-vágy, addig ADVENT a neve. 
Megvalósuláskor SZENTKARÁCSONY.

A gondolkodó ember számára akkor sem lehet vitás az, hogy van Isten, ha a 
Reá hivatkozók lejáratták Őt a vallástörténelem folyamán. Akár lejáratták, akár 
nem, mindenkiben élt és él a vágy, hogy emberi szinten tudjon találkozni ezzel a 
lejáratott vagy nem lejáratott Istennel. 

A SZENTKARÁCSONY ünnepének egyik örömforrása tehát az, hogy Ember 
lett az Isten. Azért írtam nagy betűvel az 'ember' szót, mert eddig még csak egy 
volt belőle. Csak Jézus születése óta tudjuk, hogy milyen is egy olyan, tehát igaz 
ember élete, aki öntudatra ébredése pillanatától kezdve tudja, hogy ő az örök élet 
gyermeke, s ezt kell józanul képviselnie a földi élet mulandóságának az idején.

Az  első  ADVENT évezredekig  tartó  álma-vágya  az  első  SZENTKARÁ-
CSONY ünnepén még az angyalok kórusát is énekre indította a Földön: "Dicső-
ség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek (Lk 
2;14)!" Örült tehát az ég, természetes, hogy mindazok, akik az örökkévalóság 
gyermekeinek tudják magukat, együtt örülnek ma az éggel!

Tehát az egyik ok, amiért örülünk e napon, hogy EMBER lett az ISTEN. De 
van ennél nagyobb okunk is az örömre. Ez pedig az, hogy e pillanattól kezdve Is-
ten édes gyermekévé válhat minden ember! Ez az igazi, személyre szabott öröm-
forrás, boldogság-állapot számunkra SZENTKARÁCSONY ünnepén, és nem az 
a bizonyos harmadik, hogy mulandó ajándékot adunk, kapunk!

Jézus születéséig még a legjobb szándékkal sem tudtuk volna kitalálni, hogy 
milyennek is kell lennie egy boldog ember életvitelének. (A boldogság másik 
neve: benső béke) Jézus születése óta megvan erre minden jó szándékú embernek 
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a lehetősége. Az a boldogság-magocska, amely minden embernek ott van a lelké-
ben, az első SZENTKARÁCSONY ünnepe óta szárba szökkenhet, kivirágozhat. 
E pillanattól kezdve ez már Istenen nem múlik! E pillanattól kezdve, aki nem bol-
dog, az csak önmagát okolhatja. Igen, mert Isten Jézusban, mint valóságos Em-
berben, egyértelművé tette, miképpen lehet boldog - a leglehetetlenebb körül-
ményben is - , tehát valóságos ember, az ember. Addig is tudta mindenki, hogy a 
boldogtalan ember egyben embertelen ember is, vagyis természetellenes ember, 
mivel természetünk lényegéhez tartozik az, hogy Isten boldognak álmodott meg 
bennünket, de miután ezt az isteni álmot eljátszottuk, kaptunk egy új lehetőséget 
Istentől, hogy Őt emberként is befogadva elinduljunk a boldogság, az égi béke út-
ján a Földön!

Az angyalok tehát nem gúnydalt énekeltek, amikor békességet énekeltek a Föl-
dön a jó akaratú embereknek, hanem egy naponta megvalósítható nagyszerű fel-
adatra szólítottak fel bennünket. Az, hogy ma kevés a boldog ember, nem azért 
van, mert erre nincs lehetőség, hanem azért, mert sokan nem használják fel az Is-
tentől kapott lehetőséget. Ha arra gondolunk, hogy számunkra e lehetőség biztosí-
tása Isten részéről mibe került Neki, akkor csak gondoljuk el: Rongyos istállóban 
születik, a kereszt bitófáján hal meg, s a kettő között - Ő mondja - nincs hová fejét 
lehajtsa! S ilyen szituációban azt sugározza, hogy Ő milyen boldog, s arról beszél, 
hogy mi is lehetünk olyan boldogok, mint Ő, mert Ő Istenként képes arra, hogy ne 
csak rongyos istálló és bitófa, hanem érző, szerető emberi szív is legyen számára 
igazi ÖRÖKLAKÁS!

SZENTKARÁCSONY ünnepén én azt kívánom minden kedves olvasómnak, 
hogy ne csupán annak örüljünk, természetesen annak is, hogy karácsonyi ajándé-
kot adunk és kapunk, hanem főleg annak, hogy Isten azért ajándékozott meg ben-
nünket Önmagával Jézusban, hogy mi is odaajándékozhassuk magukat Neki ab-
ban a tudatban, hogy így a boldog Istennek boldog gyermekei lehetünk (Jn 14;23)!
Ilyen értelemben, amikor belekapcsolódom az angyalok énekébe, s dicsőséget 
zengek a magasságos Istennek, szívem-lelkem szeretetével nagyon boldog, békés 
SZENTKARÁCSONYT kívánok minden jó szándékú embertestvéremnek ennek 
az évezrednek utolsó SZENTKARÁCSONYÁN!

1999. Dombi Ferenc
*******************************************************

4014. A HANG 38-AS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA
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Szeretnék  megrendelni  néhány HANG-könyvet!  Még  csak  egyetlen 
HANG-könyvem van, de nagyon szeretem olvasni. Olyan szeretet árad a so-
rokból, amihez semmit sem lehet hasonlítani. Tulajdonképpen minden levél-
ben egyet hirdet és kér tőlünk Krisztus. Ez nyújt vigaszt a mindennapjaimra, 
és ez boldogít, hogy Ő létezik, és szeret engem!

Vajdasági magyar vagyok, és felénk is akadnak olyan emberek, akik 
alighogy elolvastak néhány levelet, rendelni szeretnének ilyen könyvet.

Természetesen egy budapesti címet adok meg, hogy az utánvétel elin-
tézhető legyen. Egyben kérnék Tőled egy címet Budapesten, persze ha tudsz 
adni, ahol beszerezhetem a továbbiakban a HANG-könyveket.

Köszönetemet  és  hálámat  fejezem ki,  hogy ennyit  dolgozol,  hogy e 
könyvek által mindenhová eljuttasd a szeretetet.

Írod, hogy csak egy szerény húr vagy, de nélküled annyi ember éhezne 
még mindig a szeretetre.

Köszönöm ezt Neked, és mindenek előtt Krisztusnak, hogy megterem-
tette ezt a lehetőséget.

Béke legyen veled!
Szerető testvéred

                                                                       K. Csaba
                                                                    a vajdaságból

4015.
Kérdező: ISTEN IRÁNYÍTOTT KÜLFÖLDRE?

1. Külföldre Isten vezérelt?
2. Családomért kell élnem.
3. Fekete bárány vagyok, mert kijöttem külföldre.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Isten azért adott neked is értelmet, hogy a körülményeidet te mérle-

geld, és te döntsd el,  hol akarsz élni.  Annyit  mondhatok,  hogy Én, Jézus, 
mindig veled vagyok, bárhol is élsz. Igen, mert benned élek, és ezért te oda 
viszel, ahová akarsz. Ilyen értelemben kiszolgáltattam Magamat neked, mert 
szeretlek, és soha nem akarlak magadra hagyni.

2. Neked a szíved békéjéért kell élned, és nem a családodért. Családod 
tagjaiért csak addig vagy felelős, amíg ők nem válnak önállóvá. Az nem egé-
szen helyén való gondolat, hogy a szeretet arra kötelez, hogy felnőtt koruk-
ban is értük élj. Ez csak akkor volna helyes, ha nem ismernél olyat, aki na-
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gyobb rászoruló, mint a családod. Az igazság az, hogy a családod nem más, 
mint önmagad, saját véred, csak nagyobb távlatban. Az is igaz, hogy önma-
gad helyes szeretése a legfontosabb, mert ez főparancs: 'Szeresd felebaráto-
dat,  mint  önmagadat!'  De ennek a tartalma éppen egy olyan odaadottság, 
amely nem magadra, nem családodra, hanem az általad elérhető jobban rá-
szorulóra kell hogy irányuljon.

3. Azon ne csodálkozz, hogy bántanak. Csak arra ügyelj, hogy te ne 
vedd át stílusukat. A  szeretet mindig kötelez! Aki az irgalom rendjét válasz-
totta, és nem az igazság rendjében akar mindenképpen helyet találni magá-
nak, az feltétlenül  tapasztalni  fogja, hogy környezete nehezen viseli  őt  el. 
Pontosan ez az Én igám, amely feltétlenül békét tud teremteni az irgalmas 
ember szívében.

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

4016.
Kérdező: URAM! NEM VAGYOK MÉLTÓ...

1. Nagyon méltatlannak élem meg magamat jóságodra. 
2. Köszönet mindenért!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kétségtelen, hogy Isten egyetlen szellemi teremtényét sem azért te-

remtette Önmagára, mert bárki is méltó lenne erre. De éppen ezért kétségte-
len az is, hogy minden, ami bennetek szép, jó, nemes, az   kegyelem  !  
És ez így van jól! Így örömötök forrása nem törékeny magatokra épül, hanem 
Isten soha el nem múló,  felétek állandóan áradó, sziklaszilárd  szeretetére  !   
Örülj hát annak, hogy Isten nem reád, hanem Önmagára alapozta örök bol-
dogságod megvalósulását. De ez nem eleve elrendelés, amely független le-
hetne a te  szabad döntéseidtől,  hanem annak eredménye,  hogy Isten soha 
meg nem szűnő bizalommal van irántad! Lelki fejlődésed érdekében ennél 
jobb „doppingszert” ki sem találhatott volna számodra!

2. Leveledben megfogalmazott hálaimád Nekem, Jézusnak, szinte kö-
telezővé teszi, hogy igazoljam: Engem nagylelkűségben nem lehet felülmúl-
ni! Nagyon szeretlek!

MEGÁLDALAK SZÍVEM SZERETETÉVEL!
*************************************************************
4017.
Kérdező: SZERETNÉK TEMPLOMBAN ESKÜDNI!

Özvegyként megesküdhetek-e csak templomban azzal, akit szeretek? 
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HANG: "Drága Gyermekem!
A ti egyházatokban ma már nem kell félnie senkinek attól, hogy elve-

szíti nyugdíját amiatt, mert egyházi házassága előtt polgári házasságot is kell 
kötnie. Nem kell! Egy hívő ember számára az Isten előtt rendezett élet a min-
denekfeletti!  Ma már nincs állami törvénnyel szankcionált  következménye 
annak, ha valaki csak egyházi házasságot köt. De az egyházi törvények sú-
lyos következményeket helyeznek kilátásba, ha valaki, bár tehetné, s mégsem 
rendezi élettársi kapcsolatát az egyház színe előtt. Más eset az, ha valaki bi-
zonyos jogi akadályok miatt nem teheti ezt. Pl. volt már előzőleg egyházi há-
zassága, amelyet nem érvénytelenítettek, s mindketten élnek még. Az eddig 
elmondottakat minden katolikus pap tudja, és fel is világosít bárkit, aki ér-
deklődik ebben a dologban.

Csak helyeselni tudom tehát, ha megesküdtök! A Szentlélek a kapcso-
latok lelke,  s mindkettőtöket  jobban tud Hozzám,  Jézushoz,  kapcsolni,  ha 
megteszitek azt, amit kapcsolatotok rendezésével megtehettek!

Megáldalak benneteket a HŰSÉG LELKÉVEL!
*************************************************************
4018.
Kérdező: KÖZELEBB SZERETNÉK LENNI ISTENHEZ!

1. Hogyan kerülhetnék közelebb Istenhez?
2. Az anyagi problémák lehúznak.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Te túl közel vagy Istenhez, s túl távol vagy attól az istentől, amelyet 

kialakítottál magadban magadnak.
Túl közel vagy Istenhez, mert míg „a rókáknak van vackuk, az ég ma-

darainak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania”. (Mt 8;20) 
Ahol születtem, az egy rongyos istálló volt, s ahová temettek, az is idegen 
ember sírhelye volt. Túl közel vagy hát Hozzám, a földreszállt Istenhez.

Túl távol vagy attól az istentől, akit kialakítottál magadban, magadnak. 
Ennek csak egyik oka az,  hogy híjával  vagy a gondolkodás-átalakításnak, 
amelyet pedig feltétlen feltételnek mondottam ahhoz, hogy szívetek békéjét 
megleljétek magatokban (Márk 1;15). Ez természetszerűen következik abból, 
hogy Én, Jézus, egyrészt boldogító módon vagyok minden szellemi teremt-
ményben, másrészt képtelen is lennék boldogságomon kívül lenni! Ennek el-
fogadásához nem kell hegyeket mozgató hit!

Az Isten országának és igazságának keresése nem azt jelenti, hogy Is-
tent próbáljátok imáitokkal jobb belátásra bírni, hanem azt - ha már imáról 
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van szó -, hogy párbeszédimában olyan gondolatokra törekedjetek, amelyek 
építenek, buzdítanak és vigasztalnak benneteket. 

Ez teljesen a ti szabadságotok területe, és Én, Jézus, csak „engedélye-
tekkel” léphetek e területre a Szentlélek által! Vagyis csak a ti erőfeszítésetek 
segítségével.

Bizony igaz, hogy azok, akik Hozzám akarnak tartozni, három csaló-
dáson kénytelek átverekedni magukat. Az első, hogy nem vagytok olyan jók, 
mint gondoljátok. Ez még aránylag könnyű. A második, hogy az emberek 
nem olyan rosszak, mint gondoljátok. Ez már nehezebb. De a legnehezebb a 
harmadik csalódás! Csalódnotok kell az általatok kialakított istenképben. Is-
ten egészen más, mint gondoljátok! És ennek ellenére teljes szívvel, teljes lé-
lekkel, teljes elmével és minden erővel szeretnetek kell a bennetek boldogító 
módon jelenlévő Istent (Mt 22;37)! Függetlenül attól, hogy mit éreztek, lát-
tok, éltek meg Vele kapcsolatban. Ez a valóban hitből élő élet lényege!

2. Mivel vágyaitok és feladataitok nem fedik egymást, ezért anyagi 
gondjaitok, mint sűrű felhő a Nap előtt, nagyon tudja nehezíteni a tiszta lá-
tást!  Isten nem vágyaitokhoz  adja  kegyelmét,  segítségét,  hanem feladatai-
tokhoz. Ha feladatod, hogy leányodat iskoláztasd, akkor a Gondviselőd gon-
dodat viseli. Ha vágyad, hogy leányodat iskoláztasd, akkor ezt oldd meg ma-
gad. A kérő ima iránya csak az lehet, amelyre Lukács evangéliuma hívja fel a 
figyelmet. (Lk 11;13)

Kedves Barátom! Amíg gyermek voltál,  addig gyermeki táplálékkal 
tápláltalak. Itt az ideje, hogy felnőttként kezeljelek. Ezért már keményebb, 
szilárdabb táplálékkal nevelem, növelem lelked szépségét!

              Hidd el! Nem tágítok mellőled! Megáldalak a
                             HŰSÉG LELKÉVEL!"

*************************************************************
4019.
Kérdező: NAGY ÉS SOK  BENNEM  A BIZONYTALANSÁG

1. Benső bizonytalanságomnak mi az oka, célja?
2. Fogom-e valaha jól érezni magamat a környezetemben?
3. Teljesen önállótlannak érzem magamat. A homeopátia segít?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A rajtad kívüli világban a tér és idő mértéke túl szűk keret ahhoz, 

hogy otthon érezhesd magadat. Ez tehát azt jelenti, hogy nem azok a „normá-
lis” emberek, akik úgy mozognak ebben a világi életben, mintha otthon len-
nének. Nem. Ezek élnek igazán önbecsapásban! Azok, akikről azt szoktátok 
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mondani, hogy nem e világra valók, többet ismernek és tapasztalnak a valódi 
életből, mint az előbbiek.

Te  olyan  érzékeny  idegrendszert  vállaltál  fel  a  földi  születéseddel, 
amely idegrendszer jobban érzékelteti veled, hogy nem a Földön van az igazi 
hazád. Ennek előnye és hátránya egyaránt van.

Isten, aki nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó, tudja, miért 
jó neked ez az állapot. Nemcsak tudja, de sokkal jobban tudja, hogy mi jó 
neked, mint azt te valaha is tudhatnád, amíg a Földön élsz. Te szinte rá vagy 
kényszerülve arra, hogy ne csak külsőleg, de lelked mélyén is fogadd el azt, 
hogy hitből kell élned. Olyan ez, mintha egy madár nehezen tudná elfogadni, 
hogy szárnyai vannak, de kénytelen, ha természete szerint akar élni!

2.  Amikor  annyira  rosszul  érzed  magadat,  amikor  úgy érzed,  hogy 
mindjárt véged, ilyenkor kell elhinned, hogy te az Istené vagy, és Isten a tiéd! 
Nem kell ehhez hegyeket mozgató hit, de igenis kell, hogy ÉLŐ hited legyen. 
Élő hite annak van, akinek hite képes alakítani az életét. Téged lelked hangja 
gyakran arra szólít fel, hogy ne csak azt éld át, mennyire nem érzed jól maga-
dat, hanem arra is, hogy milyen jó, hogy Jézusé, tehát az Enyém vagy! Ez je-
lenti azt, hogy szinte kényszerítve vagy hitből élni!

Az teljes képtelenség, hogy Én, Jézus, nehezebb terhet engednék enyé-
imre nehezedni,  mint amit  képesek elviselni.  Meg lehetsz  győződve arról, 
hogy nem megőrülni, hanem megszentelődni fogsz az Én, a te Jézusod szere-
tete által! Mindent, de igazán mindent ennek a célnak rendeltem alá!

Ne környezetedben, hanem Nálam, aki benned élek, akard jól érezni 
magadat. Ha ezt teszed, akkor környezetedet sem fogod tehernek érezni. A te 
életed sötétjében Én, Jézus, vagyok a FÉNY!

Ha Máriáról,  édesanyámról,  a  ti  égi  édesanyátokról  elmondhatjátok, 
hogy még soha sem lehetett hallani, hogy valakit gyámoltalanul magára ha-
gyott volna, aki oltalmát kérte, és segítségért hozzá folyamodott, mennyivel 
inkább mondható ez el Rólam, Jézusról, aki azért jöttem közétek, és azért 
élek bennetek, hogy megszabaduljatok minden rossztól!

3. A homeopátia, mint gyógymód, nem árt, de használni csak Én, Jé-
zus, tudok nektek. Meg tudom ezt tenni homeopátiával és e nélkül egyaránt! 

Aki csupán homeopátiával gyógyít, csak akkor jár el az Én szándékom 
szerint, ha anyagi juttatást csak akkor fogad el, ha a betege meggyógyult. Aki 
nem így tesz, attól Én, Jézus, elhatárolom Magam!

Ne legyetek hiszékenyek, mert aki hiszékeny, az saját hitét gyengíti, te-
hát babonás lesz. Az a babonás, aki olyan erőt tulajdonít valaminek, amilyen 
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erőt Isten annak nem adott! A homeopátia önmagában csak akkor hordja erő-
met, ha függetlenül az anyagi szolgáltatástól. Tehát a kezelésért nem, csak a 
gyógyulásért járhat anyagi juttatás. Ahol nem ez történik, ott az önámítás út-
vesztőjébe tévedtek!

Légy okos és éber! Mert nagyon szeretlek, és mert benned is nagy sze-
retet van lelked mélyén, ezért nagy kísértésekkel kell szembesülnöd. De bíz-
zál! Én, Jézus, legyőztem a világot! Pontosan azt a világot győztem le, amely 
kísérteni próbál téged.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4020.
Kérdező: MEGÁLDOTT AZ ÚR!

Áldásában részesített az Úr!
HANG: "Drága Gyermekem!

Valóban megáldottalak. Elsősorban nem azért, mert adtál annak a haj-
léktalannak, hanem azért, mert érzékeltetni akartam veled, hogy öröm Szá-
momra és öröm Édesanyám számára, amikor kedveskedsz nekünk.

Nem véletlen, hogy indítást kaptál leveled megírására! Nem szeretném, 
ha minden „hajléktalant” átgondolás nélkül ajándékoznál meg, amikor ilye-
nekkel találkozol. Azért nem szeretném, mert alig van közöttük olyan, aki-
ben önhibáikon kívül Én szenvedek. Alig van olyan, aki ne tehetne arról, 
hogy abban az állapotban van, amelyben van.

A ti országotokban élő igazi szegénnyel, aki valóban rászorul segítség-
re,  alig  találkoztok.  Azok,  akikkel  találkoztok  az  utcákon,  tereken,  jó  és 
könnyű megélhetési forrásnak tartják, hogy visszaélve vallásos érzületetek-
kel, becsületes munka nélkül koldulják össze a megélhetésükhöz szükséges 
anyagi fedezetet.

Ismétlem: Nem azért indítottalak adásra, mert az illető rászorult,  ha-
nem azért, hogy áldásomban részesítselek szíved szeretete és imáid miatt! Ha 
csak szívedre hallgatsz,  és eszedre, értelmedre nem, akkor könnyen - leg-
alább is objektíve - bűnrészessé válhatsz.

Nagyon fontos, hogy segítsetek a szegényeken, de ebben a segítésben 
kell hogy bölcsek legyetek! A Földön sokan vannak a valóban éhezők, de 
ezek nem a ti országotokban élnek. Igaz, itt is vannak ilyenek, de ezek sokkal 
szerényebbek, semmint látványos kéregetéssel akarnának enyhíteni gondju-
kon!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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*************************************************************
4021.
Kérdező: SOKAT SZERETNÉK TUDNI!

Magamról, múltamról, másokról, felfogásomról.
HANG: "Kedves Barátom!

Leveledben életfelfogásodat írtad le, és ezért nem válaszolok külön-kü-
lön a benne feltett problémáidra, hanem egy egészen más életszemléletre hí-
vom fel a figyelmedet.

Először is, az önismeretnek nem az az útja, amit te annak gondolsz. Az 
önismereted akkor lesz valós, objektív, ha cselekedeteid tükrében vizsgálod 
meg magadat. Ez azt jelenti, ha pár hétig vázlatosan leírod napjaidat, és meg-
osztályozod tetteidet. Így helyes képet tudsz alkotni magadnak önmagadról.

Cselekedeteid rugóit a „csillagokból”  sem és az előző életeidből  sem 
tudhatod meg objektív módon, mert a jelenben mindenkor ki vagy téve ön-
magad részéről csakúgy, mint az ártó erők részéről olyan önámításnak, amely 
feltétlenül helytelen irányt tud adni a múltba tekintő látásodnak. A tudattala-
nodban összegyűlt görcseidet, amelyeket asztrológiával vagy regressziós hip-
nózissal gondolod felszínre hozni magadból, sokkal egyszerűbb és biztosabb 
diagnózissal ismerheted fel a cselekedeteid tükrében.

Neked valóban baj van a hiteddel! A nagy Megtévesztő olyan pótcse-
lekvések irányába akarja állítani életed vonalát, amely elmegy a lényeg mel-
lett.

A LÉNYEG Én, Jézus, vagyok! Erkölcsileg pontosan úgy akarok ben-
ned élni, mint éltem a názáreti Ácsban! Nemsokára itt a szentkarácsony ün-
nepe, amikor is az Én születésnapomat ünneplitek. Itt volna már az ideje, 
hogy Velem foglalkozzatok végre, és ne más utakon akarjatok eljutni önma-
gatokhoz! Tömören és világosan megfogalmaztam, hogy Én vagyok az ÚT, 
az IGAZSÁG és az ÉLET! Mondd, mi kell ennél több?

Újjászületni nem azáltal lehet, ha valaki önmagát igyekszik megismer-
ni, hanem azáltal, ha Engem, Jézust, igyekszik megismerni! Nem önismeret 
által jut valaki Hozzám, hanem fordítva! Az Engem megismerés képes ön-
magatokhoz juttatni benneteket. Az, aki a hangsúlyt arra teszi,  hogy ő mi-
lyen, és nem arra, hogy ő kié, soha nem fog újjászületni! Márpedig újjászüle-
tés nélkül senki nem mehet be a mennyek országába (János 3;3)!

Drága Barátom! Az Általam helyeselt gondolkodás-átalakításhoz tehát 
nem asztrológia, nem előző életed kutatása által juthatsz el, hanem evangéli-
umaim olvasása, vizsgálódása, tanulmányozása által. 
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Ha ezzel párhuzamosan van megfelelő reggeli és esti imád, akkor re-
mélheted, hogy át fogod élni az újjászületés istenélményét, és akkor az Én 
szememen át, tehát helyesen fogod látni magadban is és magad körül is a vi-
lágot!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL! Ha elfo-
gadod ezt az áldásomat, akkor ennek következménye az lesz, hogy minden-
kor nyitottá válsz a felé a jobb irány felé, amelyet Én, Jézus, tárok fel előtted.

Fogadd el ÁLDÁSOMAT!"
*************************************************************
4022.
Kérdező: TUDATHASADÁSOS VAGYOK

Skizofréniát  állapítottak meg nálam.
HANG: "Kedves Barátom!

Te nagyon belelovaltad magadat abba, hogy a kundalíni  energiáddal 
van baj. Ha ezt el tudnád felejteni, akkor megoldódna jelen problémáid leg-
nagyobb része. De ezt nem lehet csak úgy elfelejteni. 

Csak úgy próbálkozhatsz ezzel, ha tudatosítod magadban, hogy Isten 
energiája úgy működik benned, hogy ez fölöslegessé teszi minden más ener-
gia működését.  Ha tudatosítod magadban azt,  hogy csak azok az energiák 
működhetnek benned, amelyek Isten áldását hordozzák. Amely energiák nem 
ilyenek, azok helyébe maga Isten lép be, és kezd működni belátása szerint. 
Ez a gondolat,  erre  a  valóságra irányítottságod mindegyik csakrád rendbe 
szedésére elég! Ennek elérése nem annyira kemény szellemi munkát kíván, 
mint inkább nagy bizalmat a benned boldogító módon jelen lévő Isten iránt.

Te fizikálisan gondolod a csakrák és az energiák áramlását, holott ezek 
olyan  szellemi-lelki  valóságok,  amelyek nincsenek a  fizikai  törvényeknek 
alávetve! Az, hogy mi van a csakrákkal, energiákkal, csupán szándék kérdé-
se. Ha szándékod az, hogy nyitottak legyenek, akkor nyitottak. Ha annak a 
sugallatnak engedsz, hogy leblokkolt állapotban van bármelyik, akkor ilyen 
állapotban van. Amíg ezt nem fogadod el, addig nem indulhatsz el a gyógyu-
lás útján, mert összekevered a szellemi létmódot a fizikai létmóddal, s így 
szükségszerűen természetellenes állapotba rögzíted magadat.

A skizofréniának pontosan az az eredete, hogy valótlan alapon rögzül a 
figyelem, s ennek következtében gyökerét vesztetten kavarognak olyan gon-
dolatok,  amelyek  lehetetlen  viselkedésre  késztetik  a  test  egyes  részeit.  E 
helytelen állapotnak - a test oldaláról - sokkolással próbálnak véget vetni, de 
ez csak időleges, mert a gyökérmegoldás az az  Istenbe vetett bizalom, amely 
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együtt jár a megfelelően fegyelmezett gondolkodással. Tehát azzal a felfo-
gással, szemlélettel, hogy a szellemi élet törvényei a benső fegyelem, benső 
elhatározások alapján működnek, és nem a fizika törvények uralják.

E betegség gyógyításához csak részben elég az ördögűzés. Kell ehhez 
magának a betegnek az őszinte szándéka és elhatározása arra, hogy ő képes 
saját gondolatainak irányítására akkor is, ha nagyon sok a zavaró gondolat 
benne. Bizony, életszerűen el kellene fogadnod azt, hogy te a Győztes olda-
lán állsz, s Isten plusz egy fő abszolút többség! Hidd el, meggyógyulhatsz, ha 
tanácsomat  követed!  Ne másoktól  várj  megszabadulást.  Legyek számodra 
elég Én, Jézus, aki veled mindenre képes vagyok (Márk 9;23)!

Megáldalak a helyesen koncentrálás LELKÉVEL!"
*************************************************************
4023.
Kérdező: MILYEN VOLTAM ELŐZŐ ÉLETEMBEN?

1. Előző életemről szeretnék tudni valamit!
2. Döntésképesebb szeretnék lenni!
3. Nem szeretnék elembertelenedni. Egyedül élek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Előző életeid terheit azáltal ismered fel, ha felismered nehezen fel-

vállalt feladataidat. Azért nem mondhatok semmit közvetlen előző életedről, 
mert az félrevinne téged a jelenben. De az a felismerés, amely mint köteles-
ség ma nehezen viselhető el számodra, rámutat a lényegre. Azt mindenesetre 
mondhatom, hogy az alázat nem volt erős oldalad.

2. Döntésképtelenséged gyökere az, hogy szeretnél mindig mindenki-
nek a legoptimálisabban megfelelni, s ez bizony egy olyan hiúsági komple-
xust rejt magában, amely akadályoz téged abban, hogy vágyaidat letranszfor-
máld feladataidhoz. Bizonyára tudna segíteni rajtad az, ha többször elismé-
telnéd magadnak: Nem az a fontos, hogy milyen vagyok, hanem az, hogy Kié 
vagyok! Ahhoz nem férhet kétség,  hogy az Enyém, Jézusé vagy! A többi 
döntően nem érdekes! Ne akarj magaddal eltakarni Engem, hanem engedd, 
hogy Én takarjalak el Magammal téged!

3. A magány erősíti természetedet. Az emberi kapcsolatok pedig a sze-
mélyiségedet gazdagítják. Törekedned kell e kettőt szinkronban tartani!

Az állapotszerű társkapcsolat nem szükséges ahhoz, hogy valaki az 
emberi kapcsolatokban gyarapodjék. Sőt! Általában nagyobb tér nyílik meg 
egy egyedülálló  egyén előtt  személyiségének gazdagítására, mint  azoknak, 
akik társkapcsolatban élnek. 
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Az elembertelenedés egyenesen arányos a Tőlem történő eltávolodás-
sal. Az egyre emberibbé válás pedig egyenesen arányos a Hozzám történő 
közeledéssel. Tökéletes emberré csak az Isten tudott válni Bennem!

Amennyiben Engem engedtek működni magatokban, annyiban vagy-
tok igazán emberek. A szavakkal történő építés, buzdítás, vigasztalás, a cse-
lekedetekkel történő nem ártás, megbocsátás, segítés, ezek azok az Általam 
bennetek lévő jelenlétem megnyilvánulásai, amelyek tökéletesíteni képesek 
bennetek az embert!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4024.
Kérdező: PAPNAK HÍVOTT AZ ÚR?

Papi hivatástudatom nem tiszta előttem.
HANG: "Kedves Barátom! 

Jelenleg országotokban a ti egyházatok olyan helyzetben van, hogy el-
sősorban nem papi személyekre van szüksége, hanem jó szándékú, emberek-
ben Istent szerető emberekre, akik nem a speciális hit (a különböző felekeze-
tek által megkívánt hitvallásokban megfogalmazott tételek elfogadására teszi 
a  hangsúlyt),  hanem az  általános  hit  képviselőinek  tudják  magukat.  Igaz, 
hogy az általános hitet képviselők szükségszerűen valamelyik egyházhoz, fe-
lekezethez tartoznak, de bárhová tartoznak, csak azt a tételt fogadják el ma-
gukra nézve kötelezőnek, amely nem mond ellent az általános hitnek.

Általános hit annyit jelent, hogy minden ember hiszi magáról azt, hogy 
ő ember, s elvárja mindenkitől,  hogy őt embernek tartsa. Ugyanakkor ő is 
embernek néz mindenkit, függetlenül attól, hogy milyen valláshoz, nemhez, 
fajhoz, nemzethez tartozik. Függetlenül attól, hogy milyen a bőre színe, be-
teg vagy egészséges, drogos, részeges vagy józan. Tehát embernek néz min-
denkit, még azt is, aki már szinte nem is hiszi magát embernek.

Aki ezt a hitet vallja, az nem fog soha fegyvert embertársára még akkor 
sem, ha ez az ő földi életébe kerül. Aki ezt vallja, az az erkölcsi rendben nem 
fogad el alá- fölérendelést, engedelmeskedtetést, mert mindenkit testvérnek 
tart. Aki ezt vallja, az soha nem akar ártani senkinek, mindig meg akar bo-
csátani  mindenkinek,  és  mindenkor  segíteni  akar ott,  ahol  erre  lehetősége 
van. Aki ezt a hitet vallja, az inkább szereti ellenségeit, és ő soha nem válik 
senkinek ellenségévé.

Én, Jézus, ezt a hitet jöttem felszítani bennetek. Ez a hit jelenleg orszá-
gotokban nem felel meg egyik speciális hit képviselőinek sem. Ezért jelenleg 
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országotokban csak azok vallhatják ezt a hitet, akik nem vonulnak be szemi-
náriumokba azért, hogy ott papszentelésben részesüljenek.

Arra kérlek, tanulmányozd evangéliumaimat, és ott,  ahol élsz, ezt az 
Általam megkívánt hitet szorgalmazd. Ezzel teszed a legnagyobb jót magad-
nak és egyházadnak is. Ez akkor is igaz, ha egyházad hatalmasai emiatt ne-
heztelni fognak rád. Hidd el: nem lehet különb a tanítvány Mesterénél. Ha 
Engem üldöztek a speciális hit hatalmasai, titeket is, téged is el fognak ma-
rasztalni (János 15;20). De ez nem baj! A fontos, hogy Én, Jézus, minél egy-
értelműbben tudjak benned élni (János. 14;23)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4025.
Kérdező: SZERETNÉK CSALÁDOMON SEGÍTENI!

Hogyan segíthetem családomat?
HANG: "Drága Gyermekem!

Nem lesz  könnyű számodra,  hogy elfogadd azt  az  Általam felkínált 
szemléletet, amely gyakran szöges ellentétben van azzal, amit eddigi életed 
folyamán  tanultál.  Pedig  az  eddig  tanultak  olyan  tévedéseket  hordoznak, 
amelyek alkalmatlanok arra, hogy általuk megtaláld szíved békéjét, nyugal-
mát.

Egyik legnagyobb tévedésetek az, hogy gyermekeitek üdvössége vala-
miképpen tőletek is függhet. Ez teljesen képtelen dolog! A másik, mely na-
gyon kapcsolatban van az elsővel, az, hogy te felelsz gyermekeidért. A har-
madik az, hogy valaki örökkön örökké a kárhozat fiává válhat.

E hárommal kapcsolatban mondok neked pár szót.
1. Sem Istenen, sem emberen nem múlik senki üdvössége, kárhozata. 

Kivétel nélkül minden szellemi lény, tehát minden ember is, befolyásolhatat-
lan abban, amit szabadon kell tennie. Nincs tehát kollektív felelősség! Min-
denki számára igaz az, hogy ahol nagyobb a kísértés, ott nagyobb a kegyelmi 
segítség is.  Senki a világon nem kerülhet hátrányba olyasmi miatt,  amiről 
nem tehet. Embernek is gazember lenne az, aki bárkit felelőssé tenne azért, 
amiről nem tehet. Higgyétek el, hogy Isten van legalább olyan jó, mint egy 
átlag ember! Istenkáromlás tehát arra gondolnod, hogy a te viselkedésed er-
kölcsileg árthat vagy használhat rajtad kívül bárki másnak!

2. Te csak önmagadért felelsz Isten előtt! Természetesen gyermekeid-
del és mindenkivel kapcsolatban is! Ha valamelyik gyermeked istenszerető, 
akkor még az is javára válik, ha te a legrosszabbakat teszed vele, és kárára 

4085.



válik minden, bárhogyan is viselkednek vele szemben, ha nem istenszerető! 
Amint a te üdvösséged sem függ mástól, csak tőled, úgy gyermekeid üdvös-
ségével kapcsolatban is ugyanez a helyzet! Amint te sem háríthatod át másra 
a felelősséget szabad tetteidért, úgy gyermekeid sem tehetik ezt!

3. Igaz, hogy a pokol örök! De nem igaz az, hogy mindenki, aki elron-
totta azt a földi életét, ahol csak tükör által és homályban láthat minden er-
kölcsi értéket a földi halandó, soha többé nem szeretheti vissza azt az Istent, 
aki őt Önmagára teremtette! Isten nem lenne jó Isten, ha nem tenné lehetővé 
szellemi  teremtményeinek,  hogy visszataláljanak Hozzá,  ha elcsatangoltak 
Tőle. A boldogságra teremtett szellemi teremtmény, tehát minden ember is, 
előbb-utóbb fel tudja ismerni, hogy a bódultság és a boldogság nem ugyanaz. 
Fel fogja ismerni mindenki, hogy minden szellemi teremtménynek természe-
tes állapota az a benső béke, amely velejárója az élő Istennel való, élő, bol-
dogító kapcsolatnak.

Kérdésedre a válaszom tömören így hangzik: 
Soha ne függjön szíved békéje mástól, csak a Velem, a te Jézusoddal 

megélt élő kapcsolattól! 
Isten sokkal jobban szereti gyermekeidet, mint te valaha is arra képes 

lennél, és Isten mégis végtelenül boldog akkor is, ha gyermekeid nem hall-
gatnak Rá! 

Gyermekeid valójában nem is a te gyermekeid, hanem Isten gyerme-
kei. Te csak kis időre kaptad őket, hogy TE  szentelődj meg általuk, TE nö-
vekedj a szeretetben. A többi nem a te dolgod!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*************************************************************

4026.
Kérdező: MIT KEZDHETEK MAGAMMAL?

1. Mit tehetek megzavarodott gyermekemért?
2. A „magamban” mondott imát elfogadja Isten?
3. Szükséges egy nagyon részletes gyónás?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az elviselésen és az imán kívül csak azt teheted, hogy ne tegyél El-

lenem, ha erre akar téged kényszeríteni bárki is. Imáid mindig ellensúlyozzák 
megzavarodott gyermeked káromlásait. Valóban nem ő az, aki Istent bántani 
akarja, s valóban olyan isten nincs is, mint amilyen istent ő szid, amikor ká-
romkodik. Olyan Szűzanya, olyan szent sincs!
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2.  Nagyon  természetes,  hogy a  gondolatod  Isten  és  az  Ő  angyalai, 
szentjei előtt olyan, mint egy nyitott könyv. A gondolati imák tehát feltétle-
nül utat találnak Isten szívéhez!

3. Nem szükséges a nagyon részletes gyónás. Ami nagyon szükséges, 
az az, hogy hidd el, Isten már régen megbocsátotta neked minden botlásodat, 
amit  valaha is  elkövettél!  Ezt  elhinni  nagyon szükséges! Isten nem annak 
örül, ha gyermekei állandóan szomorkodnak bűneik miatt, hanem annak, ha 
egyre jobban örülnek Isten jóságának!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4027.
Kérdező: JÓ A NYILVÁNOS GYÓGYÍTÁS?

1. Gyakoroljam-e a nyilvános gyógyítást?
2. Munkahelyi problémám van.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Csak hivatalosan elismert képesítéssel szabad olyan gyógyítást vál-

lalni, amiért anyagi ellenszolgáltatást is szabad elfogadni. Azok, akik gyógyí-
tó erőt éreznek magukban, csak ellenszolgáltatás nélkül végezhetnek gyógyí-
tó munkát. Ha valaki valóban meggyógyult egy ilyen szolgáltatás által, csak 
akkor erkölcsös elfogadni a gyógyításért az anyagi szolgáltatást. De magáért 
a „kezelésért” nem!
  2. Munkahelyedet te vállaltad. Neked kell eldöntened azt, hogy meddig 
látod jónak a magad számára a maradást. Isten nem bábunak teremtett benne-
teket,  hanem olyan felelős személyeknek, akik döntéseik alapján alakítják 
élethelyzetüket. Ne Engem kérdezz hát, hanem használd a józan eszedet, és 
dönts a legjobb belátásod szerint. Döntésedért sem Rám, sem másra nem há-
ríthatod a felelősséget.

Amit biztosan tudnod, hinned kell, az az, hogy Én, Jézus, mindig veled 
vagyok, és mindig biztosítom számodra azt az erőt, amelyre szükséged van 
ahhoz, hogy szíved békéjét megőrizd.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4028.
Kérdező: MAGAMRA MARADTAM

1. Mintha elhagyott volna az Isten.
  2. Miben kell változnom?

3. Hogy hívják az őrangyalomat?
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Isten senkit nem tud elhagyni! Ha bárkivel mégis megtenné ezt, ak-

kor az illető megszűnne létezni. De Önmagával is ellentétbe kerülne Isten, 
mert be kellene látnia, hogy tévedett, amikor szellemi lényt a boldog örökké-
valóságra, tehát Önmagára teremtette. Ez pedig képtelenség!

Nálad arról van szó, hogy Isten rá akar nevelni téged arra, hogy ne az 
adomány legyen  számodra  a  legfontosabb,  hanem  az  Adományozó!  Azt, 
hogy ez így van, igazán akkor tudod bizonyítani, ha valóban hitből élsz. 

Van az  egészséges  lelki  fejlődésnek egy olyan szakasza,  amikor  a 
HŰSÉG a lényeg, és semmi más! Adj hálát, hogy eljutottál ehhez a szakasz-
hoz!

2. Nem a nagy tetteket kívánom Én, Jézus, tőled sem, hanem azt, hogy 
a szürke napjaidat szíved szeretetével, Irántam való szeretettel aranyozd be. 
Ennek módja nagyon egyszerű. Irántam való szeretetből tenned kell azt, ami 
a napi feladatod. Reggeli és esti imával karold át, öleld át napjaidat, s hidd el, 
hogy Én, Jézus, jól érzem magamat a te szívedben!

3. Több égi segítőd is van. Lelked jelenlegi szakaszában a HŰSÉGES 
(FIDÉLISZ) angyal buzgólkodik érdekedben. Hozzá bármikor fordulhatsz a 
jövőben is!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************

4029.
Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL

1. Megtaláltam-e a szűk utat?
2. Mi a „kicsiben” való hűség?
3. Miért nem termek maradandó gyümölcsöt?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szűk út az erkölcsi rendben ez: Soha senkinek nem ártani, mindig 

mindenkinek megbocsátani, és okosan segíteni ott, ahol erre lehetőség kínál-
kozik. Azért húzattam alá az „okos” szót, mert a „bárány” és a „birka” maga-
tartás közötti különbség ezen fordul! Ha ezt az utat járod, akkor a szűk úton 
jársz.

2. A „kicsiben” való hűség annyit jelent, hogy a napi feladatok becsüle-
tes felvállalása a fontos, és nem az, hogy valami rendkívüli cselekedetet hajt-
satok végre. A boldog örökélet szekerét nem a sasok húzzák, hanem a szelíd, 
jóságos bárányok!
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3. Honnan tudod, hogy nem hozol maradandó gyümölcsöt? Mérhetet-
len sok az olyan maradandó gyümölcs, amely nem látványos! Egy-egy jó szó, 
egy csendes ráfigyelés valakire, egy kis bátorítás sokszor olyan lavinát indít-
hat el, amely idővel ezrek és ezrek életét képes megváltoztatni! 

Hidd el, amint a Nap egyetlen sugara sem vész kárba a világminden-
ségben, úgy egyetlen szeretetből jövő gondolat, mondott szó, tett, cselekedet 
sem vész el a kegyelmi rendben. Az nem törvény, hogy valakinek még a föl-
di életében tapasztalnia kell szeretetének gyümölcseit. Az viszont igen, hogy 
minden, ami szeretetből van, örök érvényű!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4030.
Kérdező: KÁR VOLT KIIMÁDKOZNOM EGY GYERMEKET

Kiimádkoztam egy gyermeket, aki csak fájdalmat okoz.
HANG: "Drága Gyermekem!

Semmi okod az aggodalomra! Ha ismernéd Isten végtelen szeretetét, 
akkor nem lennének lelki fájdalmaid az említett gyermek miatt olyan érte-
lemben, olyan mértékben, ahogy most szomorkodsz.

A ti földi  életetek - sajnos tanítóitok nem erre oktattak benneteket - 
nem egyszeri esemény. Mindaddig, amíg valaki nem születik újjá saját testé-
ben, nem véglegesülhet a mennyek országában (János 3;3)! Ez azt jelenti, 
hogy elsősorban  mindenkinek  főleg  önmaga  miatt  van  oka  szomorkodni, 
amíg újjá nem született! Aki emiatt szomorú, az szomorkodhat az övéi miatt 
is, ha még nem születtek újjá (Lk 23;28). De a döntő mindenkinek a saját új-
jászületése! Ha valaki átélte már a saját újjászületését,  az bizton remélheti 
azt, hogy előbb-utóbb övéi is át fogják élni ezt. Az kétségtelenül szomorúsá-
got okoz, hogy nem előbb, hanem utóbb történik meg ez azok életében, aki-
ket szerettek.

Számotokra általában mindig mások magatartása szokta jelenteni azt, 
amit életetek terhének éltek meg. Ez azért van, mert rövid távon szeretnétek 
mennyországot teremteni magatok körül, holott ez soha nem fog sikerülni! 
Mindenki mindig csak önmagában képes rátalálni arra a benső békére, amely 
csak  hittel ragadható meg. Vagyis, el kell hinned, hogy Én, Jézus, benned 
élek, és bár külsőleg az Én „mostoha” sorsom neked is osztályrészül jut rész-
ben, de ha hiszel Bennem, akkor át tudom adni szívednek azt a békét, ame-
lyet a világ sem adni, sem elvenni nem képes soha tőled (Mt 11;28). Erre a 
békére, boldogságra lettetek teremtve, s nyugtalan marad mindaddig szíve-
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tek, míg Bennem meg nem nyugszik. Az nem előírás, hogy itt és most kell 
átélnetek azt az újjászületést, amely a mennyek országának elnyeréséhez fel-
tétlenül szükséges, de abban biztosak lehettek, hogy ez mindenkinél be fog 
következni. Különben nem mondhattam volna, hogy mindenkit Magamhoz 
vonzok halálom után (Jn 12;32). Van, akinek sok életen keresztül kell szen-
vednie a Földön, amíg ezt megtapasztalhatja, van, aki kevesebb szenvedés 
árán érheti  ezt  el.  Ez mindenkinek benső szándékától  függ.  A végállomás 
mindenki számára csak Én lehetek! Ez áll rád is, és áll az általad kiimádko-
zott egyénre is! Bízzatok! Jól élni csak REMÉNYBŐL lehet!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4031.
Kérdező: MINDENEM A TIÉD, URAM!

Mindent Neked akarok adni, Uram!
HANG: "Kedves Barátom!

Én, Jézus,  a MINDENTADÁS világából jöttem közétek, és a min-
dentadás hatalmát adtam át nektek. A „MIND” senkinél, tehát nálad sem le-
het más, mint TE ÖNMAGAD! Ennek természetes velejárója az okos segítés 
másokon. Mivel te valóban átadtad magadat Nekem, ezért angyalaim nagyon 
buzgólkodnak azon, hogy adományaid valóban a rászorulókhoz jussanak.

Azon ne csodálkozz, hogy e mulandó földi életben nem találod helye-
det, mivel nem is ez a te hazád! Azok, akik itt a mulandóságban akarnak he-
lyet biztosítani életüknek, nemcsak nem találják meg azt,  de a csalódások 
olyan sorozatának teszik ki magukat, ami pokollá képes tenni életüket még a 
legjobb körülmények között is (Mt. 10;39)!

A mulandó élet elvesztése az adás világának, tehát a mennyek országá-
nak földi vetülete.

Jelen tartózkodásod helyét csak akkor kell, de akkor valóban meg kell 
megváltoztatnod, ha a vérkapcsolatra hivatkozva akadályozni akarnak abban, 
hogy a Nekem odaadottságodat külsőleg is igazold. Erre utaltam: Mt 10;37-
39-ben.

Bizonyos mértékig a te életedben is igazolódik az, hogy saját otthonod-
ban sem találsz túl nagy megértésre, ha Engem teljes valóddal szeretni, kö-
vetni akarsz (Mt. 10;34-36.)

Tudom, szeretnél tisztán a jövődbe látni. El kell fogadnod,  hogy most 
a JELEN megszentelésére kérlek. Hamarosan eljön az idő, amikor ezt nem-
csak elfogadni, de megérteni is tudod majd. Nagyon elő van készítve szá-
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modra az újjászületésnek az az élménye, amelyet érzelmeid síkján is meg 
fogsz tapasztalni.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*************************************************************
4032.
Kérdező: KAPTAM FELOLDOZÁST?

1. Feloldozott-e az Úr fogadalmam alól?
2. Kegyelmi állapotban vagyok-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bármilyen magán-fogadalmat tettél, csak akkor tudsz megnyugodni, 

ha egy általad hitelesnek mondott személlyel ezt megbeszéled. Így levélben 
nem adhatok neked megnyugtató választ. Médiumomnak is csak te adhatod 
ki magadat. Én nem! 

Azt többször hangoztattam már, hogy jó mellett soha ne tegyetek fo-
gadalmat, mert a jónál lehet jobb, s akkor lelki problémát jelenthet a fogadal-
matok. Csak rossz ellen szabad fogadalmat tenni! De ezt is legjobb megbe-
szélni egy olyan lelki emberrel, aki nemcsak szentnek mondható, de képzett 
is e téren.

Ha nem találsz megfelelő embert fogadalmad tisztázására, akkor ke-
resd fel médiumomat. 

2. Én, Jézus, mindenkor kész vagyok a megbocsátásra! Nem kérhet-
tem volna  tőletek  oly nagy hangsúllyal  irgalmasságot,  ha  Én nem lennék 
maga az IRGALOM! Soha nem taszítom el Magamtól azt, aki Hozzám jön!

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

4033.
Kérdező: MULASZTÁSAIMRÓL....

1. Miben vétkeztem mulasztással?
2. Gyógyításomról kérek véleményt!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Mérhetetlen sok lehetőséged volt arra, hogy tedd azt, amit Én, Jézus 

fontosnak tartok. Ne lepődj meg, de szinte minden ember vádolhatja magát 
mulasztással! Tehát most nem sorolhatom el azokat  a döntéseidet, amelyek-
ben Én, Jézus, másképpen döntöttem volna.

2. Gyógyítani minden szellemi lény, tehát minden ember képes! Mivel 
mindenkiben ott van az a szeretet, ami erre képesíti.  Az eredmény viszont 
legtöbbször függ magától a gyógyulni vágyó hitétől és a gyógyító önzetlen 
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szeretetétől. Ha valaki hisz a szeretet gyógyító erejében, és a gyógyító meg 
van győződve arról, hogy itt és most az Én, a te Jézusod szándéka valóban 
az, hogy gyógyuljon a beteg, akkor feltétlenül megtörténik a gyógyulás.

A valóság az, hogy legtöbbször maga a gyógyulás hosszú távon nem 
kedvezne a gyógyulni akaró lelki  fejlődésének, és nem kedvezne azoknak 
sem,  akik  a  gyógyulni  akarót  pillanatnyilag  ápolják  Ezért  ne  csodálkozz, 
hogy csak részben történnek valós, végleges gyógyulások!

Te tedd meg a gyógyítással kapcsolatban is azt, amit a szíved diktál. A 
többi nem a te dolgod!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
************************************************************

4034.
Kérdező: VALAMI ELTAKARTA LÁTÁSOMAT

Miért nem láttam halott testvéremet a szemfedője mögött?
HANG: "Drága Gyermekem!

Ha valaki benéz egy olyan szemfedő mögé, ahol halott fekszik, s ő 
azt mégsem látja, akkor ez egy olyan kegyelem, amiért semmiképpen sem 
szabad szomorkodni!

Az igazság az, hogy akik őt látták, valójában nem ŐT látták! Tudomá-
sodra jutott tehát, mégpedig érzékelhető módon, hogy csak testet temetnek, 
amikor temetnek, és nem azt, aki miatt temetésre járnak az emberek.

Testvéred már  sokkal  jobb „körülmények” között  van,  mint  lehetett 
volna  bármikor  is  a  Földön.  Ha rá  gondolsz,  máris  kapcsolatot  létesítesz 
vele, bárhol is vagy! Téged nem zavarhat az az emlék, ami most benned él 
róla. Ha láttad volna őt akkor, amikor látni akartad, akkor most zavarna.

Neked szükséged volt  erre az élményre.  De tudnod kell,  hogy Isten 
nem  a  rendkívüliségeknek  az  Istene,  hanem  annak  a  RENDNEK,  amely 
rendben a Szentlélekisten tud és akar irányítani minden embert az örök haza 
felé!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a
BOLDOG ÖRÖKÉLET HITÉVEL!"

************************************************************
4035.
Kérdező: KAPTAM JELZÉST SORSVONALAMRÓL?

1. Születésnapomon sorsvonalamat jelezte egy csillag zuhanása?
2. Kérem Jézus áldását rám és családomra!

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Véletlenek nincsenek! A megtapasztalt lehulló csillag nemcsak test-
véred korai eltávozását jelezte, de azt is, hogy a világmindenség Ura az Ő 
„csillaggyermekét”, tehát téged,  megfelelő „égi” erővel fogja vigyázni! Ép-
pen a szokatlanul sok gond, nehézség, amelyben helyt kellett állnod, „provo-
kálta ki” számodra azt, hogy átlagon felüli erő áradjon beléd olyankor, ami-
kor erre neked, családodnak szükségetek van! Bizalomerősítő számodra tehát 
az, amit a csillagról édesanyád elmondott neked!

2. Családod egyetlen tagja sem csapódott véletlenül hozzád! Neked is, 
nekik is Isten nagy, világméretű tervében olyan feladatok vannak bekódolva, 
amelyek által valóban szebb lehet nemcsak bennetek, de körülöttetek is a vi-
lág!

Amire azonban feltétlenül fel kell hívnom figyelmedet, az az, hogy ne 
arra tedd a hangsúlyt, vajon milyen feladatok várnak családod tagjaira, ha-
nem arra, hogy TE növekedj Bennem, Jézusban! Ennek egyik fontos eszköze 
a reggeli és az esti ima. Ezeknek kell megfelelő keretet adni a naponta meg-
élt, a benned élő Szentlélek által irányított szeretetednek.

Imáid, akár családodért, akár másokért száll Isten elé, mindenkor áldás-
ként hullanak vissza rád is!

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

4036.
Kérdező: KI VAGYOK ÉN?

1. Nagyon indulatos tudok lenni.
2. Egy csodás álomról kérdezem a HANG-ot.
3. Valóban Ő vagyok én?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ahhoz, hogy indulataidat kordában tudd tartani, meg kell tanulnod 

helyesen meditálni! Akkor meditálsz helyesen, ha lelkedet Istenhez emelve 
szellemeddel rákoncentrálsz az Én életemnek egy olyan eseményére, amelyet 
érzelmeiddel is át akarsz ölelni. Olyan eseményt kell kiválasztanod, amely-
ben az önuralom fontos szeretet kap. Pl.: ha magad elé idézed azt az esetet, 
amikor Engem, Jézust,  ördögnek neveztek, s látod, érzed, igyekszel átélni, 
hogy Én, Jézus, nem gorombultam be ennek hallatára, csak nyugodtam meg-
jegyeztem, hogy tisztelem Atyámat, és ezek az Engem nem ismerők gyalá-
zattal illetnek Engem (Jn 8;49). Ha ilyen és ehhez hasonló módon meditálsz, 
akkor hamarosan megtanulsz uralkodni magadon.
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2. Az álomban a tudatalatti világod azt jelezte, hogy te nem csupán a 
„felszínen” akarsz követni Engem. Ezt a magatartásodat díjaztam azzal, hogy 
átélettem veled valamit abból a közvetlen szeretetből, amivel Én, Jézus, egy 
örökkévalóságon át szeretni foglak téged. Tehát a mennyek országából kaptál 
némi ízelítőt. 

De tudnod kell, hogy a földi életedet elsősorban nem azért kellett vál-
lalnod, hogy közvetlen szeretetemet élvezd, hanem azért, hogy te mutasd ki 
embertársaid szolgálatában az Irántam való szeretetedet! Ezért mondhatjátok 
joggal, hogy a Földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem ÁLDOZAT! 
Az Enyém is az volt, s bizony nem lehet e téren sem más a ti életetek, mint 
Mestereteké volt a Földön (Jn 15;19)! Tudnod kell azt is, hogy az Általam 
megkívánt szeretet mindig kötelez!

3. Amikor vállalsz  Engem, a te Jézusodat,  akkor méltán mondhatod 
azt, hogy te Én vagyok (Gal. 2;20)! Igen! Nem csupán létegységben vagyok 
veled, hanem létazonosságban, mivel ugyanaz a Szentlélek éltet Engem, Jé-
zust, mint Aki a te lelkednek a Lelke ilyenkor.

Amint a FEHÉR szín minden színt magában foglal, úgy te is ebben a 
FEHÉR színben, Lelkem valóságában egy igazi színfolt vagy olyankor, ami-
kor élhetek, beszélhetek, cselekedhetek benned, veled és általad! De ne ke-
verd össze az Én, a te Jézusod személyét a saját, külön valóságként megéld 
személyeddel. Én vagyok a szőlőtő, te pedig egy aranyos szőlővesszőm vagy 
Nekem (Jn 15;5)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4037.
Kérdező: ISTEN  VALÓBAN JÓ?

1. Sok szenvedésem, csalódásaim oka a tudatlanságom?
2. Párom nem tartja Istent valóságosan jónak. Mit tegyek?
3. Jövőnkről kérdezem a HANG-ot

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, felvilágosítottalak benneteket arról, hogy Isten két fegy-

vert adott nektek: az okosságot és az óvatosságot. Okos az az ember, aki vál-
lalja azt a gondolkodás-átalakítást, amelyre nyilvános működésem kezdetén 
felhívtam figyelmeteket (Márk 1;15). Az óvatosságot pedig nem kell nagyon 
magyaráznom. Csak abban és annyira bízzatok, aki igazolta már, hogy érde-
mes benne bízni. Előlegezett bizalom nem az Én tanításomon alapul. Kétség-
telen, hogy nagy önfegyelem kell ahhoz, hogy ne mások felé, hanem Felém, a 
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te Jézusod felé légy nyitott. Pedig ezt meg kell tanulnod, ha nem akarod elvi-
selhetetlen csalódásoknak kitenni magadat!

2. Párod a külső körülmények mostohaságát látja, s azért van rossz vé-
leménnyel a maga által elképzelt istenről. De ilyen isten nincsen! Te belülről 
akarod megtalálni szíved békéjét, s ezt Én, Jézus, aki benned élek, meg/át is 
tudom adni neked! 

Minden fejlődés belülről kifelé kell hogy történjék. A földi élet körül-
ményei soha nem lesznek Mennyország! Minden, ami mulandó, csupán esz-
köz! A CÉL az örök élet. Bár az Isten a körülményeknek is az Istene, de csak 
azok számára, akik belül, lelkük mélyén a szívük szemével tudnak látni. A 
szív szeme az a HIT, amely egyben mindenkor REMÉNY is! Bizony jól csak 
a szívével tud látni mindenki a Földön. Azzal a szívével, amelyet Hozzám, 
Jézushoz akar igazítani!

Te ne akard meggyőzni párodat. Felnőttet csak akkor lehet lelkileg, te-
hát a boldogságát illetően segíteni, ha ő ezt kéri. Alázat nélkül nincs benső 
béke. Az egészséges alázatnak pedig a lényegéhez tartozik a jobb irányában 
felvállalt nyitottság.

Jövőtöket illetően annyi a bizonytalansági tényező, hogy nem bocsát-
kozhatom jóslásokba. Azt mindenképpen tudnod kell, hogy a te boldogságod 
mindenkor a Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolat velejárója.

Ne feledd: Isten plusz egy fő mindig abszolút „többség”! Ez azt jelenti, 
hogy soha nem engedek nagyobb terhet rád nehezedni, mint amekkorát el-
bírsz.  Vagy csökkentem terhedet,  vagy növelem erődet.  De  el  soha  nem 
hagylak!

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

4038.
Kérdező: HA KÉRNEK, GYÓGYÍTOK

1. Túl meredeknek tűnik az életutam.
2. Csak egy szintig vállaltam a megaláztatást. Jól tettem?
3. Gyógyítok, ha kérnek. Anyagilag is támogatnak némiképpen.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te túl meredeknek gondolod életutadat. Ez lényegében látás kérdése. 

Ti emberek csak szubjektíve vagytok képesek életutatokat felmérni. Objektí-
ve, tehát önmagatoktól függetlenül erre képtelenek vagytok. 
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Többször fogalmaztam már meg a HANG-könyvekben, hogy „nem 
olyan az élet, amilyennek látjátok, hanem amilyennek látjátok, olyan!” Tehát 
nem kívülről befelé, hanem csak belülről kifelé lehet helyesen látnotok!

Mindenkit csak az IGAZSÁG tesz szabaddá (Jn 8;32). E téren az igaz-
ság az, hogy minden probléma, amely eléd kerül, képes félelmetes nagynak 
mutatkozni, mégpedig a fantáziád miatt.  Amiatt a fantáziád miatt, amelyre 
nagyon tudnak hatni különböző rajtad kívül álló ártó erők. Az igazság az, 
hogy neked sem kell semmi mást tenned, mint amire képes vagy. Az az igaz-
ság, hogy meg kell elégedned az előtted álló napi gondok felvállalásával. A 
holnap majd gondoskodik magáról (Mt 6;34)!

Mindenkinek rendelkezésére áll az, hogy legyen reggeli és esti imája. E 
két imának éppen az a szerepe, hogy karban tartson, biztosítsa szíved békéjét 
a napi gondok közepette!

2. A helyes alázat lényegéhez tartozik az a nyitottság, amely lehetővé 
teszi, hogy az általad jelenleg meglátott jót tudd felcserélni egy jobbra. Ha 
valaki ennek ellenére bánt, „agyontapos”, akkor megvalósul életedben az az 
ígéretem, hogy aki elveszíti életét Értem (a jobb mindig csak Velem kapcso-
latos lehet), megnyeri azt (Mt 10;39)!

Problémák, nehézségek közepette jó erre gondolni: „Mi ez az örökké-
valósághoz képest?!”

3.  Gyógyítani  mindenki  tud,  ha van benne hit  és  elégséges szeretet. 
Sőt! Az is tud gyógyítani, aki mások hitét kihasználva, az illető hitére tá-
maszkodva gyógyít.

Két fontos szempontra hívom fel a figyelmedet. 
Az egyik az, hogy a betegség nem rosszabb, mint az egészség, és az 

egészség nem jobb, mint a betegség. Nem igaz tehát az, hogy a test állapota 
bárkinél is hozzátartozna az illető boldogságához, vagyis ahhoz a szívbéké-
hez, amelyet Én, Jézus, mindenkiben képes vagyok biztosítani, ha Hozzám 
fordul az illető.

Aki tehát segíteni akar valakinek gyógyítás által, annak kötelessége fel-
világosítani az illetőt, hogy benső békéje, a hazataláltság öröme Tőlem, Jé-
zustól, a Velem való élő kapcsolatától függ, és nem a testi állapotától.

A másik, amit mondanom kell, az, hogy csak akkor van gyógyító szol-
gálatodon az Én, a te Jézusod áldása, ha csak akkor fogadsz el anyagi támo-
gatást (függetlenül e támogatás mennyiségétől), ha az, akit gyógyítottál, való-
ban meggyógyult.

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

4039.
Kérdező: KONTROLLÁLTATNI SZERETNÉM AZ IMÁMAT!

Kontrollálást kérek egy párbeszéd imámra!
HANG: "Drága Barátom!

Párbeszédimád 99 százaléka Lelkemtől van. De van benne két olyan 
mondat, amit a Gonosz csempészett bele.  E kettő: 

1. „Azokat a tetteket fogod véghez vinni, amit Én 2000 évvel ezelőtt 
tettem.”

2. „Meg fogok-e szabadulni valaha is a gonosztól, hogy már itt a Föl-
dön megélhessem a Mennyországot?”

Először is, az első téves információdra válaszolva azt mondom, hogy a 
jövőt illető üres hitegetésekkel csak tüneti gyógyuláshoz juthatsz.

A másodikkal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy a Mennyország 
már most is benned van, csak neked a felszínen működő ártó erők elterelik a 
figyelmedet. Vagyis, figyelmed kézbentartására kell törekedned. Ebben fel-
tétlenül számíthatsz segítségemre. De ez sem sültgalamb-ügy, ami csak úgy 
„magától” jön. Teljes erőbedobással kell törekedned arra, hogy figyelmedet 
ne kösse le a felszínen dúló erők ostoba próbálkozása!

Még valamit.  Igaz, hogy a társkapcsolat  lelke a Szentlélek,  de az is 
igaz, hogy Ő elvárja e téren a ti figyelmeteket, nyitottságotokat és óvatossá-
gotokat egyaránt! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az értelmed karbantartásához szüksé-
ges ISTENI ERŐMMEL!"
*************************************************************
4040.
Kérdező: CSAK JÉZUST SZERETNÉM HALLANI!

Zavaró hangok jönnek fel bennem. Én csak Jézust szeretném hallani!
HANG: "Drága Gyermekem!

Törekedned kell értelmedet nem arra irányítani, amit belülről hallasz, 
hanem arra, amit az evangéliumaimból, a HANG-könyvekből olvasol. Töre-
kedned kell arra is, hogy gyakran mondj hála és dicsőítő imákat, mert ezek-
nek nagy védőerejük van.

Ne arra törekedj, hogy kapott energiákkal segíts másokon, hanem arra, 
hogy napi teendőidet Velem és Értem tedd. Hidd el, nem segítesz azzal sen-
kinek, ha gyógyító szándékkal energiát akarsz átadni bárkinek is! Én, Jézus, 
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vagyok az a gyógyító energia, Aki mindenkiben ott vagyok, és mindenkit se-
gítek a lényegben, vagyis a szeretetének növekedésében. Teljesen fölösleges 
bárkinek is növelni a felelősségét azzal, hogy a gyógyulás érzetét ébreszted 
bennük.

Tudnod kell, hogy lesznek olyanok, akik Rám hivatkozva még ördögö-
ket is űztek, meg egyéb csodákat is tettek, s mégis azt fogják hallani Tőlem: 
„Távozzatok! Soha nem ismertelek titeket (Mt 7;22-23)!”

Nagy szeretettel kérlek tehát, hogy ne a hangomat várd, hanem igye-
kezz átalakítani gondolkodásodat az evangéliumok és a HANG-könyvek ol-
vasása által!
     Nagyon szeretlek, és megáldalak A TANUÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
************************************************************

4041.
Kérdező: SEGÍTŐTÁRSRA VÁGYOM!

1. Tönkrementem anyagilag.
2. Betegségeimet „agykontroll” által gyógyítgatom.
3. Családomat szeretném segíteni! Kellene egy jóságos társ mellém.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem sok beleszólásom lehetett eddigi életedbe. Igaz, hogy a Földön 

hiába megy pénzfelvételre valaki oda, ahol nem dolgozott, de Nálam, Jézus-
nál, nem így van. A mellettem keresztre feszített egyik latornak még a hal-
doklása pillanata sem volt túl későn.

Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy elmondjam és életemmel bemu-
tassam  nektek,  milyen  irányban  kell  átalakítanotok  a  gondolkodásotokat. 
Alaptételnek nem a gazdagodásnak, hanem a szegényedésnek irányát mon-
dottam és mutattam meg nektek azzal a feladatvállalással, hogy keressétek az 
Isten országát, és annak igazságát, s a többi már nem a ti dolgotok, gondotok.

{Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozs-
da marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok! A mennyben gyűjtsetek kin-
cset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem 
lopják el a tolvajok!
 Ahol a kincsed, ott a szíved is. A test világa a szem. Ha szemed ép, 
egész tested világos. De ha a szemed rossz, egész testedre sötétség borul. Ha 
tehát a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötét-
ség? Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pe-
dig szereti,  vagy ragaszkodik az egyikhez,  a másikat pedig megveti.  Nem 
szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is.
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 Azt mondom ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esz-
tek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az 
élet az eledelnél s a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, 
nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek - mennyei Atyátok táplálja őket. Nem 
többet értek ti náluk? Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel 
is, ha aggodalmaskodik? Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzé-
tek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, 
mégis, mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöl-
tözve, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig 
a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem 
sokkal  inkább?  Ne  aggodalmaskodjatok  hát,  és  ne  kérdezgessétek:  Mit 
eszünk,  mit  iszunk?  Ezeket  a  pogányok  keresik.  Mennyei  Atyátok  tudja, 
hogy ezekre szükségetek van.

Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s 
ezeket mind megkapjátok hozzá! Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a hol-
nap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja. (Mt 6. 19-34)}!

2. Az orvostudománynak feladata az,  hogy amennyire képes, hosz-
szabbítsa meg a mulandó életet,  vagy tegye elviselhetőbbé azt.  Ilyenek az 
egyéb gyógymódok is. Ilyen az általad említett  „agykontroll” eszköz is.  A 
földi élet mindenkinek csak átmeneti szállást jelenthet. Aki erre teszi a hang-
súlyt, azzal nem tudok mint kezdeni!

3. Nagy tévedésben vagy, ha azt hiszed, hogy családod boldogsága tő-
led is függhet! Az is nagy tévedés, ha valaki úgy gondolja, hogy egy jó társ 
majd boldogíthatja őt. Nem! Én, Jézus, mindenkiben, aki szeret engem, ben-
ne élek boldogító módon. {'Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, az meg-
tartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fo-
gunk lakni (Jn 14;23)}.

Soha ne hidd el, hogy Nélkülem, Jézus nélkül, bárki is boldog lehet! 
De mindenkor légy meggyőződve arról, Én, Jézus, egyedül is elég vagyok 
arra, hogy a boldogság, ami nem más, mint a szívbéke, mint a hazataláltság 
öröme, mint a különbözőségek dinamikus harmóniája, és még folytathatnám, 
bárkiben képes legyen megvalósulni, ha hisz Bennem, ha szeret Engem, tehát 
ha az Isten országát keresi, és annak igazságát! E nélkül a világ összes kincse 
csak bódulásra való, és nem boldogításra!

Át kellene állnod a kérő imák mondása helyett a dicsőítő, hálálkodó 
imákra! Mivel soha nem késő, ezért megáldalak az 

                   ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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************************************************************
4042.
Kérdező: NAGY AZ ÉRDEKTELENSÉG.

Kialakítottunk egy lourdes-i barlangot. Nem értékelik.
HANG: "Drága Gyermekem!

Helyettem, a te Jézusod helyett, most Édesanyám, Mária válaszol prob-
lémádra.

„Leányom! A Földön többek között, tartalmában három egybefolyó je-
lenésem volt.  Az egyik a lourdes-i (reggel), a másik a fatima-i (délben), a 
harmadik a medjugorje-i (este).

Mindhárom jelenésem megcáfolhatatlan! Két szempont vezetett ezek-
nél  a jelenéseimnél.  Az egyik,  hogy rádöbbentselek  benneteket  arra:  nem 
vagytok árvák! Van égi édesanyátok, aki nemcsak tud rólatok, de mindent el-
követ, amit egy égi, jézusi édesanya elkövethet azért, hogy segítselek benne-
teket.  A másik szempontom pedig az volt,  hogy  segítséget kérjek tőletek! 
Hozzám küldött imáitok egyik tartalma tehát ez legyen: Égi édesanyám, se-
gíts! A másik: Égi édesanyám, mit segítsek?! Szívetekben rá kell éreznetek a 
válaszomra, kérésemre!

E jelenéseim ébrentartása a feladata annak a lourdes-i barlangnak is, 
amely miatt gondban vagy. Én is gondban vagyok miatta!

Nagyon elszabadult a pokol jelenleg a Földön! De ne feledd: ahol elha-
talmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem. Ez tehát küldetésem gyökere!

A szeretetet soha nem szabad megsérteni! Valóban igaz egyik szentéle-
tű gyermekem mondása: „Inkább minden sebet, de ezen a gyémánton egyet-
len karcolást sem”! Amikor tehát szorgoskodsz e barlang ügyében, nagyon 
vigyázz, soha ne sértsd meg a szeretetet senkivel szemben! Ha nem ég a vil-
lany, nem baj, ha nincs megfelelő virág, nem baj. Csak szívedben égjen az az 
örökmécses, amely az én Fiamnak, a te Jézusodnak jelenlétét jelzi, amint a 
templomok örökmécsese jelzi a tabernákulumban titeket váró Fiam szerető 
szívét! Te magad légy az az élő virág, aki által szebb, örömtelibb lesz mások 
élete!

A helytelen anyagi és egyes embereknek helytelen erkölcsi  hozzáállása 
a ti  buzgólkodásotokhoz olyan, mint a sötétlő felhő, amely beárnyékolja a 
Napot. Számotokra ez nem lehet ijesztő, mert ti tudjátok, hogy a felhő a Na-
pot csak beárnyékolni tudja, de megszüntetni nem! 
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Az ÉN SZEPLŐTELEN SZÍVEM  feltétlenül diadalmaskodni fog az 
egész világon! Minél nagyobb a tészta, annál több idő kell a kovásznak ah-
hoz, hogy azt átjárja. De átjárja, mert nem a tésztán kívül van, hanem belül!

Minden, ami jó, ami szent,  belülről indul el. Ezért a benső mindennél 
fontosabb! Fontosabb a lourdes-i barlangnál, fontosabb a fatimai Napcsodá-
nál, fontosabb a medjugorjei jelenéseimnél, csodáimnál. 

Higgy abban, hogy az én Fiam az Atyával és a Szentlélekkel Istene az 
enyéim külső körülményeinek is! Higgy abban, hogy a szeretet egyik fontos 
jellemzője a várakozni tudás! Higgy abban, hogy Isten plusz egy fő mindig 
abszolút többség!

                 Nagyon szeretlek, és megáldalak 
   ÉDESANYAI SZÍVEM BÁTORÍTÓ, BOLDOGÍTÓ SZERETETÉVEL!
*************************************************************
4043.
Kérdező: TÖNKRE AKARJÁK TENNI A FIAMAT!

Fiamat tönkre akarja tenni valaki.
HANG: "Drága Gyermekem!

Valamit nagyon nem értettél meg az Én, a te Jézusod tanításából. Ez 
pedig az, hogy egyetlen szülő sem felel gyermekéért, csak önmagáért! Még 
valamit! Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel sokkal jobban szeretjük azt, 
akit te még most is fiadnak gondolsz, mint te őt valaha is szerethetted volna, 
mivel ő sokkal jobban Isten gyermeke, mint a tiéd! Már régen le kellett volna 
válnod róla!

Neked csak az lehet a legfontosabb, hogy ne ott keresd szíved békéjét, 
ahol egészen biztosan meg nem találhatod, vagyis magadon kívül! Nincs a 
világon ember, aki önmagán kívül meglelhetné azt a benső békét, amelyet 
Én, Jézus, feltétlenül megadok mindenkinek, aki nem mást, hanem önmagát 
akarja megnevelni!

Amikor Engem, Jézust, elfogtak, nem azon keseregtem, hogy mit csi-
nálnak velem, hanem azon, hogy nem önmagukban keresik életük megoldá-
sát. Igen, mert Isten mindenkiben ott van  belül, éspedig boldogító módon! 
Mindaddig, amíg azt hiszed, hogy mások árthatnak akár neked, akár fiadnak 
- akiről már elmondottam, hogy nem a te gyermeked, hanem Isten gyermeke, 
te csak egy rövid időre kaptad meg, hogy belőled éljen, de már felnőttként 
szabaddá kell válnia tőled -, mondom, mindaddig, amíg ezt meg nem érted, 
boldog, békés nem lehetsz!  Amint  Isten boldogsága sem függ attól,  hogy 
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Rajta kívül mint tesz valaki, úgy az Isten képére teremtett ember boldogsága 
sem függhet senki mástól, csak önmagától.

Nagyon fontos volna, ha tudomásul vennéd, hogy meghalsz te is, meg-
hal fiad is, és minden földi halandó. Arra kellene törekednie mindenkinek, 
hogy amikor eljön - márpedig egészen biztosan, hamarosan eljön - a halál 
órája, benső békében, harmóniában találjon benneteket. Ezt csak az éri el, aki 
hisz abban, hogy Isten őbenne van boldogító módon, és nem rajta kívül, a 
másik viselkedésében.

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!
************************************************************

4044.
Kérdező: SZERETNÉK MÉLTÓ LENNI HOZZÁD, URAM!

1. Hogyan lehetek méltó jóságodra, Uram?
2. Életem minden perce boldogan telik.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha elérnéd, hogy „méltó” légy Istenhez, akkor már nem is lennél te-

remtmény! Méltatlanságod hozott le téged a Földre, és méltatlanságod hozott 
le Engem, Jézust, is a Földre. Te soha nem emelkedhetsz fel Istenhez, de Is-
ten Általam leereszkedett hozzád!

Nagyon jó, ha hálás vagy ezért Istennek! Ez a hála segíteni fog téged 
majd akkor is, amikor Isten megvonja tőled ajándékát, hogy ne az ajándék-
nak örülj, hanem az Ajándékozóért tudj hitből élni.

A földi élet elsősorban arra való, hogy te mutasd ki Isten iránti szerete-
tedet az embertársaid szolgálatában. Majd a boldog örökkévalóság lesz az, 
ahol Isten mérhetetlenül és soha el nem múlóan fogja kimutatni, hogy meny-
nyire szeret téged.

2. A hála és a dicsőítő ima a legalkalmasabb, hogy felkészülj arra, ami-
kor Istent nem érzelmeid melegségében, csupán HITBEN tudod biztosítani a 
magad számára.

Attól soha nem félj, hogy Én, Jézus, valaha is elhagylak, de arra töre-
kedj, hogy te mindenkor HŰSÉGES maradj Hozzám!

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

4045.
Kérdező: KÉT PROBLÉMÁMRÓL...

Két problémát tárok a HANG elé:
1. Többször álmodom elhunyt szeretteimmel.
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2. Ébrenlétben fényt láttam, mely recsegéssel ment át a szobán.
HANG: "Drága Gyermekem!

E problémáidra azt fogom elmondani neked, hogy ezekkel kapcsolat-
ban mi a feladatod, milyen tanulságot kell ezekből levonnod.

1.  Álmodban a tudatalatti  világod megnyílik  egy másik  dimenzió,  a 
szellemvilág felé. Ilyenkor nem a te lelked hagyja el a testet, hanem fordítva 
van. Azok a szellemi lények, akik erre engedélyt kaptak, be tudnak szállni 
hozzád, s bár erkölcsi döntésre ilyenkor képtelen vagy, de felébredésed után, 
visszaemlékezve álmodra, igenis, erkölcsi, tehát felelős döntést hozhatsz. Ezt 
nagyon megkönnyíti az, hogy az álomban tudatalattidba bejövő szellemek ál-
tal olyan érzelmi töltést is kapsz, amely feltétlenül erősít elhatározásod meg-
valósításában. (Természetesen vannak más tartalmú álmok is!)

Az álmodban történő meghalt szeretteiddel való találkozás két üzenetet 
hordoz. Az egyik az, hogy erősítsd magadban: te is az örökkévalóság gyer-
meke vagy! Van élet a halálod után! Van örök élet! A másik pedig az, hogy a 
szeretetet nem lehet eltemetni! Akiben szeretet van, az mindenkor küldetést 
érez arra, hogy másokat segítsen. A Földön maradottak felé ezt a küldetést 
főleg a vérkapcsolat tudja nagyon elősegíteni. De ez csak akkor valósul meg, 
ha te nem öncélúan kezeled az ilyen álmaidat.  Tehát ne csak annak örülj, 
hogy milyen jó volt, milyen boldogító volt vele, velük találkoznod, hanem 
tudatosuljon benned az, hogy te már itt a Földön is a gyakorlati szeretés meg-
valósítója kell hogy legyél!

2. Az általad látott fény, hallott zörej szintén két magyarázattal szolgál. 
Az egyik az, hogy túl érzékeny, esetleg túl fáradt állapotban az érzelem na-
gyon fel tudja erősíteni a kívülről jövő ingereket. A másik pedig az, hogy le-
hetnek  szellemi  erők,  amelyek  előidézhetnek  bizonyos  materializációkat. 
Mindkét esetben lényeges az, hogy ne tulajdoníts ezeknek nagy fontosságot. 

A földi életetekben a rátok hatni akaró ártó erők mindent megtesznek, 
hogy értelmetekkel, gondolataitokban ne azzal foglalkozzatok, ami a szeretet 
növekedését idézi  elő,  hanem valami más,  érdekes, különleges, rendkívüli 
dolgokkal, amelyek nagyon alkalmasak arra, hogy ne arra használjátok fel a 
rendelkezésetekre álló időt, amire kaptátok. Meg kell mondjam, hogy ez az 
egyik legalapvetőbb oka annak, hogy sokkal többet vétkeztek mulasztással, 
mint cselekedettel.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4046.
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Kérdező: BŰNTUDATBAN ÉLEK!
1. Abortuszomat nem tudom feldolgozni lelkileg.
2. Megbocsáthatatlannak tartom bűnömet.
3. Megszülethetne-e a gyermekem még egyszer nálam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden embernél a test kihat a lélekre, és a lélek kell hogy kihasson 

a testre. A te esetedben ez azt jelenti, hogy az abortusz, amely nagy roncso-
lást visz végbe a testen, e roncsolás következményeit szenvedi a lélek is. Így 
van ez többé-kevésbé minden testi betegséggel, bajjal. Még ha kihúzzák is a 
rossz fogat, a fájdalom nem szűnik meg azonnal. Az abortusz nemcsak sebet 
üt a testen, de e testi fájdalom ráhúzódik, éppen az érzelmi hatás következté-
ben, az idegzetre, s még álmaidban sem hagy nyugodni. Ez tehát az egyik ol-
dal. A másik az, hogy a léleknek törekednie kell arra, hogy hatni tudjon a 
testre, főleg az idegzetre. Tehát a sorrend fordított.

Ha elhiszed azt, hogy Isten, aki a Szeretet, csak szeretni tud, s minden 
általatok Istennek tulajdonított hatás ebből származik - mint a fehér színből 
az összes többi szín -, mondom, ha ezt elhiszed, akkor erősödni fog benned 
az Én békém, amelyet senkinek sem azért adok, mert  megérdemli,  hanem 
azért, mert Én, ilyen vagyok! Mindenkinek békét szeretnék árasztani a szívé-
be, de csak annak tudok, aki elhiszi, hogy ilyen vagyok! A te abortuszod már 
régen nem létező  valami.  Ahogy növekszik  hited,  bizalmad  Irántam,  úgy 
jössz rendbe idegileg, s gyógyul minden, amit emlékeid beteggé akarnak ten-
ni.

Az a gyermek, akit nem fogadtál el, tudta, látta előre, hogy nem fogod 
elfogadni, s ezért nem önmaga miatt, hanem temiattad vállalta azt, ami a föl-
di sorsa lett.  Azért vállalta, mert azt is látta, hogy így egész földi életedre 
meg tudod tanulni, mégpedig tapasztalásból, hogy mit is jelent a lelki fájda-
lom. Ezáltal alázatosabb lettél, és jobban meg tudod érteni a lelki fájdalmak-
tól szenvedő embereket.

Ne fantáziálj hát, hogy most hány éves lenne, mi lett volna annak kö-
vetkezménye, hogy vállalod őt. Neki a küldetése ennyi volt, s ezt becsülettel 
vállalta!

2. Csak a ti oldalatokból nézve lehet megbocsáthatatlan bűn. Isten ilyet 
nem ismer, mert a bűn már magában hordja a büntetését, s nem Istennek kell 
változtatni Önmagán, hogy bűneitek bocsánatot nyerjenek. Ha jobban ismer-
néd Isten irgalmát, akkor nem lenne ilyen problémád!
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3. Az, akinek születését az édesanya visszautasította, nem önmaga mi-
att vállalta Földre-jöttét, hanem annak a családnak érdekében, aki őt vissza-
utasította. Így természetes, hogy le fog születni ismét a Földre, de azt, hogy 
ki által, neki kell eldöntenie.

              Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4047.
Kérdező: MIT AKAR ISTEN VELEM?

 Mi a célod velem?
HANG: "Drága Gyermekem!

Egyetlen mondattal meg tudom mondani, hogy mi a célom veled: Az, 
hogy boldog légy!

Te mindenképpen „mennyasszonyom” vagy, mert tudatosan befogadtál 
az életedbe! Szó sem lehet tehát arról, hogy a házasságban valaki ne lehetne 
az Én, a te Jézusod mennyasszonya, ha életében abszolút Elsőnek fogadott el 
Engem. Annak az életében vagyok abszolút Első, aki arra törekszik,  hogy 
Én, Jézus, az Én Lelkem irányítsa az életét. Ennek mellőzhetetlen feltétele a 
reggeli ima!

Ezek után talán megérted, hogy nemcsak neked kell döntened, de dön-
tésed következményét is neked kell vállalnod.

Ami  egészen  bizonyos,  az  az,  hogy bárhogy döntesz,  te  az  Enyém 
vagy! Bárhogy döntesz, soha, egyetlen pillanatra sem tágítok mellőled! Bár-
hogyan döntesz, még ha elhagynál is, amit nem tartok valószínűnek, Én, Jé-
zus, akkor sem hagylak el soha!

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

4048.
Kérdező: KERESEM  A HELYEMET

1. Hol a helyem az egyházban?   
  2. Mi az a szentségi házasság?

3. Mi a szeretet?
HANG: "Drága Gyermekem!

Először a leveledben közöltekhez szólok hozzá.
Nagyon okosan gondolod,  amikor  az adományok helyett  az  Adomá-

nyozóra irányítod szívedet. Bár a nyelvek adománya, amely nem közösség 
elé való, hanem kifejezetten magánima, sokat tud gyógyítani a szorongásos 
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lelki  bajokon, s egészséges fényt tud vinni a lelki  élet  homályos részeire. 
Ezért, mint magánimát, csak ajánlani tudom.

A próféciák területe nagyon ingoványos terület. Három formája, tartal-
ma van a próféciáknak: a lélekbe látás, a jövőbe látás és a tanítás. Az első 
kettőre az ördög is képes! A harmadik, a tanítás, már nehezebb számára, mi-
vel az Én, a te Jézusod tanítása már rendelkezésetekre áll, s csak az a tanítás 
mondható igaznak, amely evangéliumaimmal összhangban van.

Most rátérek kérdéseid megválaszolására:
1. A Velem való élő kapcsolat elsősorban nem hely, hanem állapot. Ez 

azt jelenti, hogy mindaz, aki jobban szereti apját, anyját, közösségét, egyhá-
zát, mint Engem, az nem méltó Hozzám! Egyházad rendeletei csak annyiban 
lehetnek számodra fontosak, amennyiben a senkinek nem ártást, a mindenki-
nek megbocsátást és a rászorulókon való segítést, tehát Engem, mint UTAT 
állítják  eléd  kívánalomnak.  A lényeg az  univerzális  hit!  Vagyis  az  a  hit, 
amely által nemcsak önmagát hiszi valaki embernek, de kivétel nélkül min-
den embert, függetlenül az illető korára, nemére, bőre színére, egészségi álla-
potára, vallására.

Neked tehát nem azt kell keresned, hogy hol a helyed, mi a szereped az 
egyházadban, hanem arra kell törekedned, hogy örök lakásom legyen szíved-
ben, tehát a Lelkem irányítására ügyelj. A reggeli és esti ima képessé tesz té-
ged erre.

2. Azt nevezitek szentségi házasságnak, amely házasságot két tanú és 
egyházatok hivatalos pásztora előtt köttök meg.

3. Tömören azt mondhatom, hogy a szeretet maga az ISTEN! Gyakor-
latilag pedig így hangzik: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! 
Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13;34)

                   Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
                    ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

*************************************************************
4049.
Kérdező: OKA VAGYOK FÁJDALMAIMNAK?

1. Visszajöttek fájdalmaim.
2. Elvesztettem a lelki fehérruhámat.
3. Hogyan juthatok vissza a jézusi kitaposott ösvényre?

HANG: "Kedves barátom!
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1. Olyan karmikus gubancot cipelsz magadban, amelynek leoldása nem 
azonos  bizonyos  tüneti  kezeléssel.  Ilyen  kezelésben  részesültél.  Ez  tartós 
nem lehet. Felvázolom előtted, hogy mi lenne a gyökérmegoldás:

Mivel te az örökkévalóság gyermeke vagy, ezért lelkileg, szellemileg 
egyaránt el kellene jutnod arra a látásra, amely szerint a betegség nem rosz-
szabb, mint az egészség, s az egészség nem jobb, mint a betegség. Le kellene 
mondanod minden rendkívüli adományról, mivel a Szentlélek nem a rendkí-
vüliségnek, hanem a REND-nek a Lelke.

Át kellene tehát alakítanod gondolkodásodat az Én, a te Jézusod evan-
géliumai  alapján.  Ha valaki  valóban békét  akar teremteni  lelkében,  akkor 
vállalnia kell azt a szellemi munkát, amely nélkül senki nem végezhet gon-
dolkodás-átalakítást magában.

2. A gondolkodás-átalakításnak másik neve: bűnbánat-tartás. Aki Hoz-
zám méri gondolatait, szavait és cselekedeteit, az látni fogja, hogy hol és mi-
képpen vétkezett. Aki ennek a látásnak birtokába jutott, az természetes, hogy 
bocsánatot kér Tőlem a hűtlenségeiért. Ha valaki ezt komolyan megtette, ak-
kor biztos lehet abban, hogy lelki gyógyulásban részesült, kifehérült a lelke.

3. Nem nehéz tehát visszajutni az elveszített útra. Ami nehéz, az az, 
hogy valaki ott meg is maradjon! Ehhez szükséges a rendszeres reggeli és 
esti ima mellett az, hogy találj magadnak egy olyan bizalmas barátot, akinek 
rendszeresen beszámolsz  lelked  állapotáról.  Találnod kell  tehát  egy olyan 
„lelki vezetőt”, aki valójában nem vezet, mert felelősséget önmagadért nem 
vállalhat helyetted senki, csupán tükröt tarthat eléd, hogy egyre jobban meg-
ismerd magadat. Az igazsághoz tartozik az is, hogy minél jobban megismer 
valaki Engem, Jézust, annál jobban tudja majd önmagát is megismerni.

Nagyon szeretlek, és  MEGÁLDALAK, hogy legyen bátorságod, erőd 
arra, amit a gondolkodás-átalakítás kíván tőled!
*************************************************************
4050.
Kérdező: HELYES MÉRCE A BIBLIA?

1. A Bibliához mérem magamat.
2. Emberi kapcsolataim még kivetni valót hagynak maguk után.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az evangéliumaimhoz mérd magadat! Én vagyok a világ világossá-

ga, és nem azok az üzenetek, amelyek az evangéliumaimon kívül találhatók. 
Természetesen a többi bibliai rész is sugallt szöveg, de Lelkem csak a ti szin-
teteknek megfelelő mondatokat tud sugallni. Ez pedig azt jelenti, hogy azok, 
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akik bár Rólam írtak,  nem ismerhették  tanításomat  mindaddig,  amíg meg 
nem jelentem, és el  nem mondottam közvetlenül, emberi nyelven azt, amit 
elmondottam (Zsid 1;1-2).

Azok, akik nem rangsorolnak a Bibliában, mindent ki tudnak olvasni e 
könyvből, és annak ellentétét is! Ezért csak akkor vállalhatsz nyugodt szívvel 
gondolkodás-átalakítást, ha az evangéliumaimhoz igazodsz. A többi bibliai 
rész mind eszköz ahhoz, hogy a CÉLT, tehát Engem, az evangéliumok alap-
ján helyesen megismerj!

2. Emberi kapcsolataid soha nem lehetnek tökéletesek, mert azért kap-
csolatok, mivel nem csak rajtad áll e kapcsolatok milyensége. A Velem való 
kapcsolatod viszont lehet tökéletes akkor is, ha gyarló, esendő ember vagy.

Én, Jézus, sokkal jobban ismerlek, mint te saját magadat! Tudom, mit 
örököltél, tudom, milyen hatások értek eddigi életedben, és tudom, hogy ed-
dig hogyan működtél  együtt a kapott kegyelmeimmel.  Te egyet sem tudsz 
ezek közül! Ezért akkor is megértelek, ha nem adok mindenben igazat ne-
ked! Minél kifinomultabbá teszed a Velem megélt kapcsolataidat, annál job-
ban fognak tisztulni emberi kapcsolataid is! A döntő mindenképpen az, hogy 
Velem légy harmóniában akár elszántság, akár bűnbánat által. De bánatban, 
még bűnbánatban se élj állapotszerűen! 

Megáldalak a VILÁGOSSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4051.
Kérdező: SZERETNÉK MINDENBEN MEGFELELI MINDENKINEK!

1. Jól segítem-e családomat, embertársaimat?
2. A lelki adoptálásról kérek véleményt!
3. Vállaljak súlyos műtétet, amelyet javasolnak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A jól segítésnek egyik ismertető jele az, hogy béke honol szívedben. 

Igen. A szeretet, mint adás, csak akkor gyümölcsöző, ha az adakozót az adás 
öröme tölti el. Egy másik szempont pedig az, hogy józanul fel kell mérned, 
kinek és mire van szüksége, amelyet teljesíteni tudsz.

2. Lelki kapcsolatot feltétlenül ki kell alakítanod azzal, akit szeretsz. 
Olyan értelemben lelki adoptálás nem létezik, miszerint valaki a tiéd lehetne. 
Nem, mert  Isten minden szellemi lényt Önmagára teremtett,  és mindaddig 
nyugtalan a szívetek, amíg Bennem meg nem nyugszik!

3. Minden gyógymód arra törekszik, hogy vagy hosszabbítsa meg azt, 
ami úgyis mulandó, vagy tegye elviselhetőbbé azt, ami mulandó. Környeze-
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teddel megbeszélve kell felelős döntést hoznod a gyógymódot illetően. Sem-
miképpen sem vállalhatok felelősséget döntésedért.  Azt mondhatom,  hogy 
bárhogyan döntesz, Én, Jézus, veled vagyok, és bármikor erőt meríthetsz je-
lenlétemből.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4052.
Kérdező: MEGGYÓGYULHATOK-E VALAHA?

1. Sok-sok betegségemből meggyógyulok-e valaha?
2. Lelkileg is nagyon beteg vagyok.

HANG: "Drága Gyermekem!
Feltétlenül a lélek gyógyítására kell tenned a hangsúlyt! A lélek gyó-

gyításának útja a szívből jövő hála és dicsőítés. De ez csak akkor nem lesz 
hamis, csak akkor őszinte, ha valóban rálátsz arra, amiért hálálkodnod kell. 
Meg kell hát tanulnod másképpen gondolkodni, mint ahogy eddig tetted. Ha 
van élő hited, akkor tudod, hogy nagyon szeretlek, és mindenkor veled va-
gyok.

Hálálkodó, dicsőítő imákat csak akkor tudsz mondani, ha meglátod azt 
a sok jót, amit Tőlem, Jézustól kaptál. Már önmagában az, hogy imádkozni 
tudsz, óriási ajándék! Nincs lebénulva benned a lélek! Aki lát, az él! Aki jól 
lát, tehát úgy, hogy látja, mennyi mindenért adhat hálát, az jól él. Ez már a 
lelki gyógyulás biztos jele. Igen, mert az életetek, mindig olyan számotokra, 
amilyennek látjátok. Azért szólítottalak fel benneteket már kétezer évvel ez-
előtt arra, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat, tehát lássatok másképpen, 
mint eddig láttatok, mert jól csak az lát, aki arra törekszik, hogy úgy lásson, 
amint Én, Jézus, látok!

Ha elhiszed azt, hogy benned élek, akkor tudnod kell azt is, hogy ben-
ned LÁTNI is akarok. Vagyis azt akarom, hogy te láss úgy, ahogy Én, Jézus, 
látok benned. Olyan mértékben gyógyulsz, amilyen mértékben erre törekszel. 
Minden lelki, testi gyógyulásodnak ez az alapja!

              Megáldalak a JÓL LÁTÁS LELKÉVEL!"
************************************************************

4053.
Kérdező: HOGYAN VEZEKELJEK?

1. Nem teszek lelkem üdvössége ellen?
2. Hogyan kaphat valaki segítséget általam az Úrtól?
3. Ha megbántottam az Urat, hogyan vezekeljek?
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HANG: "Drága Gyermekem!
Kicsit árformáltam kérdéseidet. Így tudok olyan válaszokat adni, ami-

lyenekre szükséged van most.
1. Bizony kárt teszel, bizony ártasz magadnak, ha olyan irányt vesz a 

magatartásod, amelyet lelked mélyén nem tartasz helyesnek. A kérdésedben 
lévő bizonytalanságot úgy szeretnéd eloszlatni, hogy Rám háruljon a felelős-
ség döntéseidért. Én, Jézus, semmiféle döntésedért nem vállalhatok felelős-
séget! Olyan szabad lénynek teremtett téged is az Isten, aki szükségszerűen 
vagy jutalomban, vagy veszteségben részesíted magadat. Van lelkiismereted, 
van józan eszed. Ha nem látod tisztán, hogy mit kellene tenned, akkor gon-
dolj arra, hogy halálod óráján hogyan fogsz visszaemlékezni arra, ahogyan itt 
és most döntesz.

2. Isten nemcsak közvetlenül, de közvetetten is szeret benneteket. Ez 
azt jelenti, hogy rajtad keresztül is segíteni akar másoknak. Szavaid akkor hi-
telesek, ha összhangban vannak az evangéliumaimban elmondott  szavaim-
mal. Evangéliumaimban minden átadtam nektek. Mivel van ezekben olyan, 
amelyeket  csak  mag formájában adtam át,  hát  ezeket  általatok,  általad  is 
örömmel kifejtem mások javára, ha te arra ügyelsz,  hogy megegyezzenek, 
összhangban legyenek evangéliumaimmal.

Fontos tehát, hogy rendszeresen olvasd, tanulmányozd a Bibliában ta-
lálható evangéliumaimat, és minden olyan írást - s ilyen a HANG-könyvek 
mindegyike -, amelyek ezekkel összhangban vannak. Rendkívül fontos tehát 
e téren a kontroll!

3. Kétségtelen, hogy fáj Istennek, amikor gyermekei nem akarnak bol-
dogok lenni úgy, ahogy azt Isten gondolja mindegyik gyermekéről. Tehát, ha 
te eltértél Isten szándékától, akkor elsősorban nem büntetned kell magadat, 
hanem megbánva helytelen magatartásodat, tenned kell azt, amit most már 
helyesnek látsz. Túlbuzgóságodban ugyan  büntetheted magadat, de tudnod 
kell, hogy Isten nem büntető Isten. Tehát, ha Ő nem büntet téged, akkor ne-
ked sem szükséges büntetned magadat. 

Az, amit ti másokért való engesztelésnek mondotok, nem más, mint 
annak tudatosítása, hogy minden mindennel összefügg, s így a „nagy egész-
ben” a ti  „engesztelésetek” törekszik  helyre hozni  a mások által  elrontott 
„egészet”. Ilyen volt az Én, a te Jézusod „engesztelő” áldozata is. Vállaltam 
az általatok széttört csontok összeforrásának a fájdalmát. Ha bekapcsolódtok 
az Én vállalkozásomba, akkor ez feltétlenül javatokra íródik. De tudnod kell, 
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hogy ebben az  esetben  nem az  Isten  „engesztelődik”,  hanem az  a  „nagy 
egész” gyógyul, amelynek te is része vagy!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4054.
Kérdező: HOL TARTOK LELKILEG?

1. Hol járok a Te utadon?
2. Megkaptam-e a prófétaság, a gyógyítás adományát?
3. Őrangyalaimról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A reggeli és az esti imáid azok az időpontok, amelyekkor megtudha-

tod - ha ezeket alázatban végzed -, hogy mennyire vagy szinkronban Velem, 
Jézussal.

2.  Minden olyan adományt  megkaphatsz,  amelyek a te  lelki  javadat 
szolgálják.  De tudnod kell,  hogy minden  karizma,  minden  lelki  adomány 
olyan terhet jelent, amely semmiképpen sem növeli hiúságodat! Tehát inkább 
terhet jelentenek, mint könnyítést! 

3. Vezérlő őrangyalod csak EGY van! Ennek az Őrangyalodnak van-
nak segítői,  kísérői.  Ezt  az  őrangyalodat  nevezheted  tetszésed  szerint.  Ha 
hozzá szólsz, tudni fogja, hogy Őt szólítottad!

             Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*************************************************************
4055.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL...

Álmaimról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

A gyakran  visszatérő  álmaid,  amelyekben  utcák  és  bizonyos  részek 
megváltoznak, azt jelenti, hogy tudatában vagy egy olyan bizonytalansági té-
nyezőnek, amellyel számolnod kell. Többször és rendszeresebben kell felten-
ned magadnak e kérdést: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”

A visszatérő álmoknak mindig üzenetet közlő feladatuk van! Fel akar-
ják hívni figyelmeteket arra, hogy ne csupán a „felszínen”  lássátok az ese-
ményeket, hanem azok végkifejletére is figyeljetek oda. Ezek az álmok tehát 
nem fenyegetések, hanem józanságra figyelmeztetnek. A józan gondolkodás-
nak mindig lényegéhez tartozik az élet legfontosabb szempontja,  vagyis a 
CÉL!

4111.



Csak az lát helyesen, aki a szívével lát, és csak az lát helyesen a szívé-
vel, aki az örökkévalóság gyermekének tudja magát. Minden, ami mulandó, 
eszköz! Ez azt jelenti, hogy minden e mérlegen: „Mi ez az örökkévalósághoz 
képest?” mutatja meg igazi értékét.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a jelen helyes felméréséhez szükséges
                                              LÁTÁSSAL!"
*************************************************************
4056.
Kérdező: IRÁNYÍTÁS ALATT ÁLLOK?

1. Fog irányítani írásban is a Szeretet?
2. Valóban jól érzem Jézus védő jelenlétét?
3. Fáj a sok igazságtalanság!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Isten Lelke a Szeretet  Lelke!  E Szentlélek  a te  lelked  Lelke! Az 

Atya, a Fiú és a Szentlélek, tehát a Szentháromság mindig benned van a Já-
nos  evangéliumának  14;23-ban mondottak  szerint:  „Aki  szeret  engem,  az 
megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne 
fogunk lakni.” Mivel nem vagy bábu, ezért részedről mindent meg kell ten-
ned ahhoz, hogy a téged irányítani akaró Lelkem szabadon áradjon rajtad ke-
resztül a téged körülvevő világba. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy sokat 
kell foglalkoznod az evangéliumaimban elmondottakkal, mert minden Lel-
kemtől  jött  tanításnak  alapja  megtalálható  az  evangéliumaimban  (János 
17;14). A gyakran hangoztatott mondásom: „Veletek és értetek mindent, de 
helyettetek semmit!”, itt is érvényes.

Isten nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó. Amint egy szí-
nésznek sem elég az, hogy átvegye a rendezőtől kapott szerepét, de azt meg 
kell tanulnia, át kell élnie, úgy az Istentől kapott szerepeteket sem elég csak 
tudomásul venni. Arra fel kell készülnötök! 

A Földön dolgoznia kell annak, aki meg akar élni, s nem számolhat az-
zal, hogy munka nélkül az Isten majd eltartja őt. A kenyérkereseti munka te-
hát nem azonos azzal, amit hivatásnak nevezhettek. Tehát nem azonos sem a 
szeretni tanítással, sem ennek feltétlen feltételével, a szolgáló szeretéssel. Ha 
valaki úgy gondolja, hogy számára a munkája egyben hivatása is, akkor nem 
kell aggódnia a megélhetése felől. Nem, mert az az Isten, aki gondoskodik az 
ég madarairól, a mezők virágairól, feltétlenül gondoskodni fog gyermekeiről, 
ha azt teszik, amit a bennük működő Szentlélek kíván tőlük.
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Meg kell jegyeznem, hogy amíg valaki úgy gondolja, hogy a testi gyó-
gyítás a lényeghez tartozik, addig nem sokat értett meg az Én evangéliuma-
imból! Nem, mert addig úgy gondolja, hogy az egészség boldogít. Ez pedig 
tévedés! Egyedül a SZERETET boldogít. Tehát az a jót akarás, amit valaki a 
szívében hordozhat!

2. Én, Jézus, mindig veled vagyok! Akár érzed, akár nem. Ez nem ér-
zés, hanem HIT kérdése részedről. Hidd el, hogy Én vagyok a szőlőtő, te pe-
dig a szőlővessző (Jn 15;5)! Az egymásban élésünk szent valóság!

3. Nekem is fáj az igazságtalanság! E fájdalom vállalása az Én szándé-
komat valósítja meg, amelyet így fejeztem ki: „Nem azt kérem tőled, hogy 
vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól (Jn 17;15).” 
Fontos tehát az, hogy te ne légy igazságtalan! Nem feladatod tehát az, hogy 
megjavítsd azokat, akik szerinted igazságtalanok. Felnőtt embert a javulás-
ban csak akkor lehet hatékonyan segíteni, ha ő ezt kifejezetten kéri! Felada-
tod az, hogy az okosság és az óvatosság „fegyvereit” használva ne vállalj 
bűnrészességet azokkal, akik embertelenek, istentelenek. Sőt! Még azt is ki 
tudom jelenteni, hogy a világban megtapasztalható gonoszság egyenesen ja-
vára válik annak, aki istenszerető (Róm 8;28)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

*************************************************************
4057.
Kérdező: MIÉRT MENT TÖNKRE A HÁZASSÁGOM?

1. Rosszul sikerült házasságomnak mi a gyökere?
2. További sorsomat illetően Jézus hangját hallottam a templomban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel az Isten szándéka szerint megkötött házasság nem más, mint 

két embernek kifejezett akarata abban az irányban, hogy egymást Istenhez se-
gítsék közelebb, ezért senki sem okolhatja CSAK önmagát, ha egy idő után 
azt tapasztalja, hogy nincs házasságukon az Isten áldása. Örök szövetséget 
teremtmény csak a  Teremtőjével  köthet.  Ha bármelyik  fél  azt  tapasztalja, 
hogy társa lélekben már elhagyta őt, vagyis nem arra törekszik, hogy egyre 
közelebb kerüljenek mindketten Istenhez, akkor a józan ész alapján ezt tudo-
másul kell vennie. Boldogságot érintő döntést csak abban a reményben sza-
bad hoznia mindenkinek, hogy nem akadályozni, hanem segíteni fogja őt a 
másik az egyedül boldogító istenkapcsolat ápolásában.
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A szabad döntések és a karmikus tények tehát nem függetlenek egy-
mástól. Karmikus gubancaitok szabad döntéseitek alapján oldódnak le, illet-
ve gubancolódhatnak még jobban össze.

Te, aki eljutottál tűrőképességed határához, azt tetted, amit legjobbnak 
láttál. A Földön soha nem lehetséges tökéletesen megoldott élet. Nem, mert 
nem mulandóságra, hanem örök életre teremtett benneteket a Teremtő!

Ismered az elvet: „Bárányok vagytok, de ne legyetek birkák!” Felhasz-
nálni lehet, igen, de kihasználni nem engedik magukat az enyéim!

2. A hangot, „válj el!”, nem a templom teszi hitelessé, hanem az a jó-
zan eszed, amelynek már elege volt abból, amit eddig át kellett élned. Azt 
Én, Jézus, semmiképpen sem tehetem meg, hogy átvegyem döntéseid követ-
kezményeiért a felelősséget. Szabad lény vagy. Eszed azért van, hogy hasz-
náld. Szíved azért van, hogy láss a szíveddel. A szíved szeme a HITED! Ab-
ban biztos lehetsz, hogy Én, Jézus, mindig „elérhető” közelségben vagyok 
veled! Az Én irántad való hűségemet soha semmi meg nem szűntetheti!

Megáldalak az ERŐ és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************

4058.
Kérdező: NÉHA BŰNTUDAT GYÖTÖR

1. Hogyan tudnék változtatni magamon?
2. Néha gyötrő bűntudat kínoz.
3. Szeretnék harmonikus lelkiismerettel élni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az semmiképpen sem helyes álláspont, ha úgy gondolod, változtat-

nod kell magadon. Mivel minden ember helyes önismeretre csak cselekedetei 
tükrében szemlélve magát tud eljutni, ezért rá kellene szánnod pár percet reg-
gel arra, hogy az Én jelenlétem tudatában (reggeli imában) átgondold, mi az 
aznapi teendőd. Este pedig ugyancsak az imádban mérd fel, mit valósítottál 
meg a reggeli elhatározásaidból. Ha ezt rendszeresen teszed, akkor látni fo-
god, hogy számodra nem is te vagy a fontos, hanem azok a feladatok, ame-
lyeket Velem megbeszéltél. Így fogod megérteni, hogy Nekem, Jézusnak, te 
vagy a fontos, neked pedig Én vagyok a fontos, akiért tenned kell azt, amit 
meg kell tenned.

Tehát ne valami önnevelő gyakorlatokat akarj kitalálni, hanem akarj hű 
lenni ahhoz, amit a napi teendőidben elvárok tőled. Ha pontosan meg tudod 
majd fogalmazni, hogy mi az, ami nem megy, akkor rá fogsz jönni arra, hogy 
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Isten nem a vágyaidhoz méri a kegyelmeit, hanem a feladataidhoz. E felada-
tok mindig megvalósíthatók az Én segítségemmel.

2. A gyötrő bűntudatnak gyakran hiúság és kishitűség a forrása. Hiú-
ság, mivel többnek képzeled magadat, amit ami vagy, és kishitűségnek, mert 
nem hiszed el, hogy Isten maga az IRGALOM! Isten nem azért szeret téged, 
mert te jó és tökéletes vagy, hanem azért, mert Isten JÓ és TÖKÉLETES!

Napi egy-két perc bűnbánat még elmegy, de bűntudatban ne élj, mert 
az ilyen állapot nem tetszik Istennek! A bűn után a legnagyobb rossz a Föl-
dön a szomorúság. Ezt mindenképpen kerülnöd kell!

3. A földi élet nem statikus élet. Itt minden folyamatban, törekvésben 
van. Az a jó ember, aki arra törekszik, hogy jó legyen. Az a harmonikus em-
ber, aki arra törekszik, hogy harmonikus legyen. Az szeret, aki arra törekszik, 
hogy jót akarjon. Az él hitben, aki úgy csinál, mintha hinne, stb.

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

4059.
Kérdező: HAGYJAM EL MUNKAHELYEMET?

Kullogjak el a munkahelyemről?
HANG:  "Drága Gyermekem!

Mivel Engem, a te Jézusodat kérdezted, ezért elmondom véleménye-
met a kérdéseddel kapcsolatban.

Csak azért, mert mások másképpen vélekednek, mint te, ne változtasd 
meg munkahelyedet! 

Két törekvési irányt kell követned egyszerre. Az egyik az, hogy sza-
baddá kell válnod attól a megkötözöttségedtől, amely szerint csak rossz úton 
járhatnak azok, akik nem úgy gondolkodnak, mint te. A másik annak felis-
merése, hogy csak magaddal szemben legyenek elvárásaid. E második a gya-
korlatban azt jelenti, hogy te csak magadért felelsz, vagyis csak azt kell meg-
tenned, amit  megtehetsz  annak érdekében, hogy béke legyen a szívedben. 
Amit nem tehetsz meg mások döntései, ellenvetései miatt, az ne nyugtalanít-
sa a lelkiismeretedet, mert csak az vétkezik mulasztással, aki nem teszi meg 
azt, amit a lehetőségei határán belül megtehet az általa meglátott jó  érdeké-
ben.

Természetesen bűnrészes nem lehetsz! Nem szabad rábólintanod olyas-
mire, amit helytelennek tartasz. Az előfordulhat, hogy ennek következtében 
felmondanak neked, de ebben az esetben már nem felelsz azért, hogy el kell 
menned munkahelyedről.
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Az okosság és az óvatosság képessé tesz arra, hogy megalkuvás nélkül 
is rugalmas tudj maradni. A döntő soha nem az, hogy szeretnek-e téged vagy 
sem, hanem az, hogy te szeretsz-e mindenkit, akivel kapcsolatba kerülsz! Ha 
neked vannak is ellenségeid, de te ne légy soha senkinek ellensége! Tehát 
azokkal szemben is kötelez téged a jó szándék, a jóindulat, akik rossz szán-
dékúak, rosszindulatúak veled szemben.

Abban biztos lehetsz, hogy erődön felüli keresztet nem engedek rád ne-
hezedni. Vagy növelem az erődet, vagy csökkentem a terheidet. De ezt csak 
akkor tudom megtenni,  ha te  valóban törekszel  arra a benső szabadságra, 
amelynek útját az imént felvázoltam neked.
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
************************************************************

4060.
Kérdező: APÁM RÉSZEGES

Nagyon komoly problémám van részeges apámmal kapcsolatban.
HANG: "Drága Gyermekem!

Úgy gondolom, hogy teljesen megértem problémádat. E megértés alap-
ján mondhatom, hogy részben jól látsz, részben pedig segítségre, erősítésre 
szorulsz.

Tisztán látsz abban a tekintetben, hogy látod, mennyi nehézséget jelent 
számotokra  atyád  részegsége.  Igen.  Ő pontosan  azért  vállalta  földi  életét, 
mert előző életében is sok szenvedést okozott részegségével másoknak, most 
„törlesztenie” kellene. Bizony igaz, hogy az ital által megy belé a Sátán.

A földi lét egy olyan „pokol”, ahol minden ember életét igyekszik meg-
nehezíteni az ősellenség. A halál utáni pokol és a Földön lévő „pokol” között 
az egyik lényeges különbség az, hogy azok, akik elfogadnak Engem, Jézust, 
Uruknak, Megszabadítójuknak, soha nem kerülhetnek erejükön felüli nehéz-
ségek közé. 

Nem csupán arról van szó, hogy vagy növelem erejüket, vagy csökken-
tem keresztjüket, hanem arról, hogy minden a javukra válik, mivel az Engem 
befogadás által ők istenszeretők (Róm 8;28)! Az istenszeretők pedig, mint Is-
ten édes gyermekei, valamiképpen az Én sorsomat vállalják szenvedéseik ál-
tal. Így nemcsak maguknak, de minden jó szándékú embernek növelik annak 
a benső békének az esélyét, amit itt  a Földön boldogságnak lehet nevezni. 
Szebb lesz hát általad a világ, ha a rosszat jóval viszonozod! Kérlek, ne fá-
radj ebbe bele!
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Te atyádat megváltoztatni nem tudod. De képes vagy arra az Én, a te 
Jézusod segítségével, hogy elviseld őt. Szíved békéje nem függhet az ő ré-
szeges állapotától, gonoszságától. Egyedül a Velem való élő kapcsolatodtól 
függ az, hogy keresztedet gyümölcstermő módon tudd cipelni.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4061.
Kérdező: HIT ÉS HISZÉKENYSÉG.
 1. Egy „bioenergiával” gyógyítóról kérdezem a HANG-ot.

2. Lehet Istennek kedves az istentelen beszéd?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Ahol csökken a HIT, ott növekszik a HISZÉKENYSÉG! A ti koro-
tokban sok jó szándékú ember váltott át a hitről a hiszékenységre. Ezek a jó 
szándékú, becsapott emberek csak úgy tudják elviselni állapotukat, ha apos-
tolaivá válnak annak, amit  képviselnek. Ezekhez nekem, Jézusnak, semmi 
közöm nincsen.

Gyakran hangoztattam a HANG-könyvekben azt,  hogy vagy első va-
gyok valakinek az életében, vagy nem is vagyok ott. Aki a gyógyítást vagy 
bármi mást, pl. emberi kapcsolatokat, egyházi kapcsolatokat, vérkapcsolatot 
vagy akár bármelyik karizmát  Elém helyezi,  ahhoz Nekem semmi  közöm 
nincsen!

Az általad említett személyt olyan erők mozgatják, amely erők nagyon 
is ismerik az emberi  hiszékenységet, s ennek alapján sok embert juttatnak 
boldogság helyett  a bódultság állapotába.  Te ne akarj  ezek közé tartozni! 
Elégedj meg Velem, a te Jézusoddal, akit nagy mélységben és nagy pontos-
sággal felismerhetsz az evangéliumaim és a HANG-könyvek segítségével.

2. Mindaz, ami formájában méltatlan Hozzám, Jézushoz, mindaz, ami 
méltatlan  Atyámhoz,  Lelkemhez  és  az  Isten  képére  teremtett  emberhez, 
mindaz tartalmában is méltatlan HOZZÁNK! Az Általam elmondott és elé-
tek élt új parancs megvalósítása: - „Új parancsot adok nektek: Szeressétek 
egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást (Jn 
13;34)”. -  nem viselheti el a szeretetlen eszközök használatát.

Sok istentelen irányzat lehet lenyűgöző, de ettől még istentelen és ha-
zug marad. Amit Én, Jézus, elmondottam és megéltem számotokra, az min-
dig építi,  tiszta, önzetlen szeretetre buzdítja, és szívet megnyugtató módon 
vigasztalja azokat, akik valóban jó szándékúak!
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Szeretettel kérlek, tartsd sokkal nagyobb értéken lelked szépségét, ép-
ségét, mint tested pillanatnyi állapotát! Ha erre törekszel, akkor tested is meg 
fogja kapni, el fogja érni mindig azt az egészségi állapotot, amire szüksége 
van ahhoz, hogy szolgálni tudja lelked nyugalmát.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HIT-HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4062.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL...

Három álmomról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Álmaid mindegyike erőt, békét és örömöt hagyott maga után. Ez tehát 
azt jelenti, hogy mélyen, a tudattalan világodat is átjárja az Én, a te Jézusod 
jelenlétének melege. Ezek az álmok a „feltöltekezés” időszakát jelentik lel-
ked fejlődésének útján. Azért fontos ezt tudnod, mert Isten, aki minden jónak 
ajándékozója, a Földön élő embereket rá akarja nevelni arra, hogy ne az aján-
dékait értékeljétek a legjobban, hanem magát az AJÁNDÉKOZÓT!

Kétségtelen, hogy kellenek boldogító megtapasztalások a földi életetek 
folyamán, de ezeknek „előkészítő” szerepük van. 

A Földön az Isten gyermekeit  nem a megtapasztalásokból,  hanem a 
HITBŐL élés kell hogy jellemezze. E kijelentésem: „Hittél, mert láttál. Bol-
dogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” (Jn 20;29) nemcsak egy másik em-
berre vonatkozik, de vonatkozik ugyanarra az emberre is, aki boldog, mert 
megtapasztal, de még boldogabbnak mondható, amikor már nem tapasztal, és 
mégis hisz Bennem, hű marad Hozzám!

A te áldozatos,  szolgáló szereteted Számomra, a te Jézusod számára 
feltétlenül  örömet  jelent,  akár megtapasztalás,  akár megtapasztalás  nélküli 
HIT a forrása örömödnek. A te szíved békéjét viszont csak az a HIT tudja 
biztosítani számodra, amely HIT megtapasztalások nélkül is  ÉLŐ HIT tud 
maradni!  Az úgynevezett  „lelki  szárazságtól”  tehát  nem félni  kell,  hanem 
számítani kell rá, és vállalnia kell annak, aki minden áron, valóban hű akar 
maradni Hozzám!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4063.
Kérdező: TANÁCSTALAN VAGYOK

1. Útmutatást kérek!
2. Családtagjaim miatt is anyagi bajok érnek.
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3. A vizuális Bibliáról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Szinte nincs olyan HANG-könyv, amelyben ne hívnám fel figyelme-
teket arra, hogy senki emberfia számára nem lehet olyan útmutatást adni, ami 
állandóan - itt és most - megfelelő lehetne. Ezért csak azt tudom neked is vá-
laszolni e kérdésedre, hogy a reggeli imádban beszéld meg Velem az elindu-
ló napodat. Vagyis azt, hogy mit kell tenned, és hogyan kell tenned azt, amit 
tenned kell. Ha ehhez még hozzácsatolod azt is, hogy anyagi javaiddal ho-
gyan gazdálkodj az elinduló napon, akkor feltétlenül a legoptimálisabb útmu-
tatást veheted át Tőlem, a te Jézusodtól. Azt, ami rád tartozik, márpedig a 
Tőlem kért útmutatás számodra ugyancsak rád tartozik, csak veled együtt tu-
dom elkészíteni.

Nagyon fontosnak tartom, hogy ne érezzétek magatokat bábúnak az Is-
ten  kezében,  hanem olyan  partnernek,  aki  felelős  gondolataiért,  terveiért, 
döntéseiért.  Amint  áldásom nélkül  semmire  sem mentek,  úgy Én,  Jézus, 
semmire sem megyek nélkületek a ti érdeketekben.

2. Kétségtelen, hogy a vérkötelék az egyik legkeményebb, legszorítóbb 
kötelék. Bizony legalább szándékban, törekvésben ettől is szabaddá kell vál-
nia annak, aki helyesen, tehát Isten szándéka szerint, és nem elfogultan, tehát 
pillanatnyi érdekei, valamilyen felületes béke reményében akar szeretni.

Egy madár a fiókáinak csak annyi megélhetést biztosít, amennyire fel-
tétlenül szükségük van. Nemcsak hogy nem épít fészket fiókáinak, de még 
csak nem is segít nekik a fészeképítésben. E magatartás a madár tökéletessé-
gének velejárója! Tehát ettől nem rosszabb, hanem tökéletesebb, mint az em-
ber!

Ha elhiszed szavaimat: „Többet értek ti a verebeknél!”, akkor el tudod 
fogadni azt is, hogy számodra is az „Isten országának és annak igazságának a 
keresése” a legfontosabb, s a többit mindig megkapod hozzá. De ha nem ezt 
teszed,  akkor bármennyi is  lesz  a pénzed,  csak a bódulat  irányában tudsz 
előbbre lépni, és így elmentél a lényeg mellett.

3. Feltétlenül nagyobb hatást tud kiváltani az Én életemről látható ese-
ménysorozat, mint az, ha csak olvassa azt valaki. De e téren is a döntő nem a 
leadó, hanem a felvevő! A legoptimálisabb hatás is meddő maradhat, ha va-
laki nem nyitott eléggé a befogadásra. És a legsilányabb hatás is óriási hatás-
sal lehet arra a tanulékony lélekre, aki Bennem fejlődni akar. Mindezzel azt 
akarom tudomásodra hozni, hogy ne várj csodát „kívülről”! Az igazi CSO-
DÁK bennetek történnek, ha engeditek, hogy együtt működjem veletek!
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Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4064.
Kérdező: MIT KELL TENNEM TESTVÉREIMÉRT?

1. Mit tehetek vérszerinti testvéremért?
2. Erőt és okosságot kérek!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te sem tehetsz többet testvéredért, mint amit Én, Jézus, tettem érte-

tek.  Evangéliumaimból  kiolvasható  az,  amit  elmondtam,  és  megismerhető 
az, amit elétek éltem. Neked is ehhez hasonló feladatod van!  Szavaid alap-
ján hallhatóvá kell válnia annak, hogy te Engem szeretsz, és nem vagy haj-
landó soha elfordulni Tőlem. Nem a vita, nem a veszekedés, hanem a jóság-
hoz, a szeretethez tartozás, hűség az, amit várok tőled.

Törekedj tudatosítani magadban azt, hogy te az örökkévalóság gyerme-
ke vagy. Tudatosítsd magadban azt, hogy Én, Jézus, jobban szeretem testvé-
redet, mint te vagy bárki a világon. Higgy abban, hogy előbb-utóbb ő is be 
fogja ezt látni. A te imáid érte nem hiábavaló imák! Tudatosítanod kell ma-
gadban azt is, hogy a szeretet másik neve a várakozni tudás, és nem az elvá-
rások emlegetése. Te ezt, ennyit tehetsz testvéredért. Sem megtérni helyette 
nem tudsz, sem megtéríteni őt nem tudod. A megtérést mindenkinek magá-
nak kell elvégeznie. Te csak akkor segíthetsz ebben, ha ő ezt tőled kéri. Én, 
Jézus, sem tudok segíteni e téren azon, aki ezt valamilyen formában nem kéri 
Tőlem!

2. Naponta kérd a reggeli imádban a szükséges erőt és okosságot,  s 
hidd el, hogy soha nem fogod hiába kérni ezeket. Amit Jakab apostol írt le-
velében az  1;5-6-ban (Ha valaki  közületek  bölcsességben szenved hiányt, 
kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek, anélkül, hogy a szemére vetné, s 
meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve. Mert aki kételke-
dik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amelyeket felkorbácsol és ide-oda vet a 
szél), a Szentlélek hatására írta, s mindenki megtapasztalhatja azt, hogy Isten 
figyeli imáitokat, ha élő hittel fordultok Hozzá!

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha az Én szeretetem békét tud-
na teremteni szívedben. Ez nem Rajtam múlik! A te élő hited és áldozatos 
szereteted az, ami képessé tesz téged az Én, a te Jézusod békéjének befoga-
dására, bármilyen körülmény, bármilyen környezet vesz is körül téged.

            Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
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4065.
Kérdező: NEM HOZNAK GYÜMÖLCSÖT VALLÁSI GYAKORLATAIM

1. Sok vallási gyakorlatot végeztem, s nincs elég eredménye.
2. Családomban sok a viszály.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindaddig, amíg vallási gyakorlataitok arra irányulnak, hogy Isten 

változzék meg veletek szemben, mondom, mindaddig nem fogjátok megta-
lálni  szívetek igazi  békéjét.  Lehetnek ugyan időszakos „jó időszakok”,  de 
ezek nem fogják biztosítani azt a békét, amelyet Én, Jézus, ígértem azoknak, 
akik Hozzám jönnek, hogy felvegyék az Én igámat.

Az  Én  igám  elsősorban  egy olyan  gondolkodás-átalakítás  vállalása, 
amely bennetek okoz érdemi változást. Tehát nem az általatok nehézségnek 
látott dolgok fognak megváltozni, hanem látásotokban rá fogtok látni azokra 
az erőforrásokra, amelyek könnyíteni tudnak terheiteken.

Minden vallási  gyakorlat ESZKÖZ! Eszköz arra, hogy bensőleg sza-
baddá váljatok körülményeitektől,  családotoktól,  de még önmagatoktól  is! 
Minden vallási gyakorlat akkor válik babonává, ha nem a benső szabadság 
irányában teszi hitelessé számotokra a bennetek élő Isten Lelkét (2Kor 3;17). 
A babona az, amikor valaminek olyan erőt tulajdonítotok, amelyet annak Is-
ten nem adott. A vallási gyakorlatok - lehet az imádság, szentmise, böjt, za-
rándoklat, stb. - csak akkor nem babona, ha azt, aki ezeket gyakorolja, építi, 
buzdítja és vigasztalja. Ha nem ezt teszi, akkor babona, amely nem a HIT, 
hanem a HISZÉKENYSÉG alapján áll, és nem boldogít, hanem ehelyett bó-
dít!

2.  Te  sem térhetsz  meg családod helyett.  Az ő benső  békéjük nem 
függhet sem tőled, sem Tőlem. Egyedül tőlük függ! Amíg meg vagy kötözve 
velük, addig sem ők, sem te nem találhatod meg Nálam nyugalmadat. Nálam 
csak az találhat nyugalmat, aki Istennel van megkötözve. Ez azt jelenti, hogy 
az, aki Isten erejével törekszik a benső szabadságra, az Istenben azt meg is 
találja, még a leglehetetlenebb körülmények között is.

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha az Én, a te Jézusod békéje a 
te élő hited által átélt valóság lehetne benned.

              Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4066.
Kérdező: GYERMEK UTÁN VÁGYUNK!

Nagyon szeretnék gyermeket! Miért nem kaphatunk?
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HANG: "Drága Gyermekeim!
Nagyon természetes, hogy ti annyit láttok az életből, amennyi bennete-

ket érint. De tudnotok kell, hogy minden mindennel összefügg, és olyankor, 
amikor  valamit  nem értetek,  attól  az  még nem értelmetlen.  Én,  Jézus,  az 
Atyával és a Szentlélekkel térben és időben látjuk a nagy egészet! A ti vágya-
itok és feladataitok gyakran nem fedik egymást. Isten nem a vágyaitokhoz 
méri az Általa felétek sugárzott kegyelmét, hanem azokhoz a napi feladatai-
tokhoz, amelyeknek elvégzése - ha van élő hitetek - biztosan szívbékét hoz 
számotokra akkor is, ha van családotok, akkor is, ha nincs. Még senkit nem 
tett boldoggá az, ami történt vele tudtán és akaratán kívül. Boldoggá minden-
ki csak azáltal lehet, ha itt és most növekszik abban a szeretetben, amelyet a 
jelen áldozatvállalása megkíván tőle.

Természetesen lehet imádkozni azért, hogy gyermeketek legyen, de egy 
pillanatig se higgyétek, hogy ettől lesztek boldogok! Ugyanígy van ez azok-
kal a betegekkel is, akik egészségért könyörögnek. Mindkét eset azt jelenti, 
hogy nagyobb felelősséget kértek magatoknak, mint amit jelenleg hordozno-
tok és vállalnotok kell.

Nagyon a lényegre  mutattam rá akkor, amikor nyilvános működésem 
elején arra szólítottalak fel benneteket, hogy alakítsátok át gondolkodásoto-
kat (Márk 1;15). Minden, ami a boldogságotokat illeti, ezen áll, bukik!

Leveledben írod, hogy hiányzik a mosoly, a kacagás nálatok. Nagy kár, 
hogy nem tudtok mindenekfelett annak örülni, hogy nevetek be van írva a 
mennyben! („Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl  van írva a menny-
ben.” Lk 10;20)

Én, Jézus,  azért  jöttem közétek,  hogy a senkinek soha nem ártást,  a 
mindenkinek  mindig  megbocsátást,  a  rászorulókon  való  szolgáló  szeretet 
megélésének  útját  elmondjam  és  példaértékűen  elétek  éljem.  Csak  az  az 
egyetlen ÚT, amellyel azonosítottam Magamat. Csak ez az egyetlen ÚT, ami 
bódítás helyett boldogít, vagyis benső békét adhat nektek.

Megáldalak benneteket a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
************************************************************

4067.
Kérdező: JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM  A HANGOT

1. Milyen hivatást válasszak magamnak?
2. Mikor fogom megtalálni a nagy őt?
3. Melyek életem legfontosabb jövőbeli eseményei?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Lehet, hogy te egy ezoterikus boltban hallottál a médiumomról, de 
Rólam, Jézusról, már többször is hallottál. Ha elhinnéd, hogy Én, Jézus, szó-
lok hozzád a HANG-könyveken keresztül, akkor biztosan már olvastál volna 
ezekből, s tudnád, legalább is nagyjából, hogy Én, Jézus, mit is fogok vála-
szolni kérdéseidre. 

Első kérdésedre világos válaszom az, hogy csak egyetlen hivatás van a 
Földön, s ez mindenki számára sorsdöntő nemcsak a földi, de az örök életre 
is. Ez pedig a SZERETNI TANÍTÁS! Minden más foglalkozás munka! Azt, 
hogy te  milyen  kenyérkereseti  munkát  választasz  magadnak, az  kell  hogy 
meghatározza, hol tudod hivatásodat, tehát a szeretni tanítás feladatát legop-
timálisabban megélni. Én, Jézus, csak a HIVATÁSOTOKAT  adhatom meg. 
A kenyérkereset,  tehát  a  munkátok  akkor  hordozza  áldásomat,  lehet  az  a 
munka bármilyen, ha eszközül használ hivatásotok gyakorlásához.

2. Bizonyos értelemben e téren sem mutathatok rá senkire személye-
sen, hogy ő az illető, és most lépj vele kapcsolatba. Soha nem vehetem át tő-
letek azt a felelősséget, amely benneteket valóban emberré tesz. Azt tudom 
mondani, hogy az legyen számodra a nagy ő, akiben megtalálod azt, aki leg-
jobban hajlik arra, hogy téged Hozzám segítsen. Igen, mert Isten senkit nem 
teremtett egy másik emberre, hanem Önmagára. Csak Isten képes boldogítani 
szellemi  teremtményt!  Egy másik  ember  vagy akadályozni  vagy segíteni 
igyekszik valakit ebben. Ma azért van annyi csalódott,  boldogtalan ember, 
mert nem akarjátok tudomásul venni ezt a megváltozhatatlan igazságot. Ettől 
ez még IGAZSÁG marad, s akik el akarnak menni emellett, azokra feltétle-
nül - legjobb esetben rövid ideig tartó - bódulat vár, de boldogság, vagyis 
szívbéke, soha!

3. Jövőbeli életed legfontosabb eseményei mindig azok lesznek, amely-
ben az irgalmasság cselekedeteit éled meg. Én, Jézus, az irgalom rendjét mu-
tattam be példaként nektek, s ezt kell megélnetek nektek is egymással szem-
ben, ha azt  akarjátok, hogy Én, Jézus, valóság legyek életetekben. Ahhoz, 
hogy ezt komolyan és ésszerűen át tudjátok élni, az okosság és az óvatosság 
fegyvereit nagyon meg kell tanulnotok használni. Talán tréfásan hangzik, de 
halálosan komoly tartalmat hordoz e mondatom: Legyetek bárányok, de ne 
legyetek birkák!

Tudom, te mást  gondoltál  „jövőbeli  eseményen”.  Ez is  azt  igazolja, 
hogy bár már hallottál Rólam, Jézusról, de az evangéliumokban és a HANG-
könyvekben föllelhető tanításom még nem járta át szívedet. Pedig Én, a te 
Jézusod ezt szeretném!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
 4068.
Kérdező: MIT KELL TENNEM?

1. Milyen feladat teljesítésére jöttem a Földre?
2. Szellemi lények kezelnek. Erre nem szolgáltam rá.
3. Unokám ragaszkodása hozzám karmikus-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ki kell tisztáznom előtted a következőket.
A). A Földre megjavulni jöttetek!
B).  Sorsvonalatok,  amelyeket  vállaltatok,  egyénre  szabott  görcsöket 

hordanak, amelyeket le/fel kell oldanotok.
C). A magatokkal hozott görcsök arról ismerhetők fel, hogy bár időn-

ként értelemmel belátjátok a magatokkal hozott jellemhibáitokat, ennek elle-
nére csak nehezen tudtok ezekkel megbirkózni.(Vannak olyanok, akik sem-
miképpen  sem  akarják  hibáikat  beismerési  szinten  belátni.  Ezek  élnek  a 
Szentlélek elleni bűnben!)

D). Mindenki a szeretni tanítás céljából jött a Földre. Ennek feltétlen 
feltétele az a szeretés, amelyre Én, Jézus, tanítottalak benneteket. Ennek útja 
az IRGALOM rendjének megteremtése elsősorban önmagatokban.

E) Feladataitokat nektek kell megválasztani annak érdekében, hogy a 
szeretni tanítást, mint CÉLT, egyre egyértelműbben tudjátok vállalni.

Ha e fentieket átgondolod, akkor meg tudod adni magadnak a kimerítő 
választ a kérdésedre.

2. Angyalaim valóban nagy „munkát” végeznek annak érdekében, hogy 
földi életeteket „értelmesen” tudjátok megélni. Vannak, akik erre jobban rá-
éreznek. Ilyen vagy te is. Vannak, és sajnos sokan vannak olyanok, akik an-
gyalaim munkáit nem értékelik.

Senki nem szolgált rá angyalai segítségére. Senki nem szolgálhat rá ke-
gyelmeimre. A szeretésre nem lehet rászolgálni! Mi nem azért szeretünk ben-
neteket, mert ti  jók vagytok, és megérdemlitek szeretetünket, hanem azért, 
mert mi vagyunk a JÓK!

3. A „vér” szava mindig karmikus. De ezt nem ápolni, hanem feloldani 
kell. Helyesen csak az tud szeretni, akinek benső világa, legalább szándék-
ban,  arra  van beállítva,  hogy minden  megkötözöttségtől,  így a vérkötelék 
megkötözöttségétől is, szabaddá váljék.

Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
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*************************************************************
4069.
Kérdező: FÉLREÁLLÍTOTTNAK ÉLEM MEG MAGAMAT

Életem színpadán nem én vagyok a főszereplő.
HANG: "Kedves Barátom!

Ha hiszed, ha nem, a te életed színpadán is Én, Jézus, vagyok az, aki a 
legfőbb szerepet vállaltam érted és veled. Az a „tény”, hogy tudatodban ez 
egy bizonyos kitekert formában jelenik meg, nem jelenti azt, hogy Én, Jézus, 
félreállítható lennék. Bármilyen álarcot is vetít Elém benned az ősmegtévesz-
tő, te akkor is az Enyém vagy, és Én, Jézus, bízom abban, hogy minden „lát-
szat” ellenére Engem fogadsz el Uradnak, Megszabadítódnak!

Leveledben újra hiányolod a valamikori „gyógyító” képességet. Ne hiá-
nyold! Neked örülnöd kellene annak, hogy be van írva neved a mennyben! 
Ez a legfontosabb, és nem az az álarc, amely megpróbálja elrejteni az Én, a 
te Jézusod valóságos jelenlétét benned.

Bizony a te állapotodra is áll az, amit Tamásnak mondottam feltámadá-
som után: "Hittél,  mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” 
(Jn 20.29)

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4070.
Kérdező: LEGYŐZHETŐ-E A PÁNIKBETEGSÉG?

Hogyan lehet küzdeni a pánikbetegség ellen?
HANG: "Drága Gyermekem!

A pánikbetegség nem szerzett betegség, hanem karmikus. Tehát az, aki 
e „félelemkörben” él, ezt magával hozta. Igaz, hogy külső események váltják 
ki, de előbb-utóbb, mindenkinél, aki ezt magával hozta, kiváltódik.

A pánikbetegség tehát  adósságtörlesztés.  Előző  életeid  terrorisztikus 
magatartása következményeképpen cipeled magaddal. Te, magad, ezt meg-
szüntetni  nem tudod. Orvosok ajánlhatnak ugyan különböző terápiákat,  de 
ezek mind-mind csak nagyon felületi kezelésekre alkalmasak.

Kétségtelen, hogy Én, Jézus, meg tudom szüntetni e betegséget is, de 
nem úgy, mint valami szervi bajt, mintegy parancsszóra, érintésre. Csak ott 
tudok eredményt elérni, ahol együtt működik Velem a beteg. Az együttmű-
ködés hogyanja pedig a következő:  élő hit  és  határt  nem ismerő szeretet. 
Ahogy halad valakinek életvonata e sínpáron, úgy oldódik le róla e betegség.
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Adj hálát e betegségedért, mert ennek segítségével ismerheted fel he-
lyesen a maga mélységében az élő hitnek és az Általam tőletek megkívánt 
szeretetnek igazi értelmét, értékét (Jn 13;34). Az Általam megkívánt szere-
tetnek ugyanis nem a gyűlölet, hanem a félelem az ellentéte. Ezért megszün-
tetésére gyökeres megoldást csak az a törekvés, szándék adhat, amely hinni 
és szeretni akar szándékom szerint.

Hidd el, hogy Én, Jézus, mindig benned élek, és ha te a reggeli imád-
ban odaajánlod magadat Nekem, a te Jézusodnak, akkor Én képes leszek sze-
retni benned úgy, hogy félelmeid leolvadnak lelkedről.

Nagyon bízom benned! Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4071.
Kérdező: SOK BENNEM A KEMÉNYSÉG.

1. Keményen ítélkeztem lányommal kapcsolatban.
2. Sok a rosszakaróm. Miért?
3. Anyámra nagyon haragudtam még halála után is.
   Őrangyalom miért olyan szigorú nézésű?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, nagyon komolyan ítélkeztem olyankor, amikor egyesek 

nem akartak hallgatni a jó szóra (Máté 23;13-32).
Az,  amit  helytelennek  tartasz,  sokszor  megkívánja,  hogy keményen 

tedd szóvá. Ilyenkor nem a személyt ítéled el akkor sem, ha rá vonatkozik az 
a rossz cselekedet, amit elkövetett.  Meg kell  tanulnod megkülönböztetni  a 
bűnt a bűnöstől. A bűnt mindenképpen el kell ítélned. A bűnöst csak akkor 
ítélnéd el, ha akkor is gyűlölettel gondolnál rá, ha megbánná tettét. Nyilván 
nem így állsz a leányodhoz.

2. Az nem baj, ha sok a rosszakaród. A fontos az, hogy te ne légy sen-
kivel szemben rosszindulattal! Nem kell mindenáron arra törekedned, hogy 
mások szeressenek, De igenis, mindenáron törekedned kell arra, hogy te sze-
ress mindenkit. Szeretni annyit jelent, mint jót akarni! Ettől nem tágíthatsz! 
Addig tudok hatékonyan élni benned, amíg ellenségeidet is jóindulattal, tehát 
szeretettel tudod kezelni. Odáig feltétlenül el kell jutnod, hogy legalább szán-
dékodban jót kell akarnod mindenkinek.

Arra a kérdésedre, hogy miért vannak rosszakaróid, tőlük kell megkér-
dezned, nem Tőlem.
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3. Anyád szavai, amelyeket neked halála után mondott, álmodban, arra 
figyelmeztetnek, hogy ő nem volt soha rosszakaród, és jelenleg is szeretne 
segíteni neked abban, hogy növekedj a szeretetben. Mert ez a lényeg!

Őrangyalod nézése is azt akarja tudomásodra hozni, hogy nemcsak szi-
gorú, de szomorú is, ha nincs benned az a szívbéke, amelyet csak az IRGA-
LOM tud megteremteni  mindenkiben.  Amennyire  Én,  Jézus,  irgalmas  va-
gyok hozzád, úgy kellene neked is irgalmas szeretettel közeledni mindenki-
hez. Ne akadj hát fenn azon, hogy veled szemben hogyan viselkednek. In-
kább kérd őrangyalodat, hogy segítsen előbbre jutni az irgalmas szeretet út-
ján.

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha megfelelő alázattal el tud-
nál fogadni másokat olyannak, amilyenek. A mások megjavítása nem a te 
dolgod. Bőven elég, ha a magad faragásával vagy elfoglalva.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************

4072.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Iszákos férjemmel van még közös feladatunk?
2. Karmikus sorsa anyósomnak a fia?
3. Jó irányban haladok? Helyes az, amit most csinálok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked csak olyan feladatod lehet, ami a te szívedet megnyugtatja. 

Ha ilyen feladatban helyet talál magának a férjed, akkor lehet azt „közös” 
feladatnak nevezni.  De olyan nincs, hogy egy iszákos ember,  aki értelmét 
helytelenül tudja csak használni, társadul szegődhet úgy, ahogy azt te nem 
helyesled. Te nem férjedre, hanem az Istenre vagy teremtve, s ezt soha sem-
mi meg nem változtathatja!

2. Nagyon természetes, hogy egy gyermek mindig karmikus sorsot je-
lent a saját édesanyjának. De minden édesanyának tudnia kell, hogy a vérkö-
teléknél erősebb kell legyen az a kegyelmi kötelék, amely Istennel kapcsolja 
őt össze. 

A szülőknek sem feladatuk az, hogy felnőtt gyermekeiket megjavítsák, 
hanem az, hogy felnőtt gyermekeik magatartását is használják fel saját meg-
javulásukra. A vérkötelék gyakran akadályozója annak a benső szabadság-
nak, amely a Szentlélek működési  helye.  Gyakran csak nagyon drasztikus 
módon tud egy vérkötelék helyébe lépni az a benső szabadság, amely nélkül 
helyesen nem is lehet szeretni.
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3. Csak az tud helyes irányban haladni, aki napra lebontva tervezi meg 
életét. Minden embernek állapotszerű hivatása a szeretni tanítás. Ehhez kell a 
reggeli imádban átgondolnod neked is az előtted álló nap teendőit. Ezt kell 
mérlegre tenned az esti imádban, ha megfelelően akarsz lelki békében fejlőd-
ni.

Tehát azt, hogy helyes-e vagy nem helyes egy-egy döntésed, nem médi-
umomon keresztül, hanem közvetlenül tudom tudatni veled a lelkiismerete-
den keresztül. Hidd el, hogy benned élek! Hidd el, hogy érted élek benned!

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

4073.
Kérdező: LELKILEG IS SÉRÜLT VAGYOK

1. Hallássérült vagyok gyermekkorom óta.
2. Sok megaláztatásban volt részem.
3. Jézust nagyon komoly tekintettel láttam álmomban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Korán  rákényszerültél  arra,  hogy befelé  irányítsd  figyelmedet.  A 

benső hallásodra kellett tenned a hangsúlyt. Ezt a karmikus keresztet azért 
kaptad, mert magad választottad. Választhattál volna mást is, más keresztet, 
de hidd el, még ez a legjobb számodra! Te, aki a boldog örökkévalóság gyer-
meke vagy, jól mérted fel életsorsodat. Az a rövid kis idő, amit itt a Földön 
még le kell élned, nem hasonlítható ahhoz a csodálatos és soha véget nem 
érő boldogsághoz, amely reád vár országomban.

2. A téged ért megaláztatások nagyon alkalmasak voltak arra, hogy hiú-
ságodat nyesegetve tudj megértőbb lenni azokhoz, akik még nálad is sokkal 
nagyobb nyomorúságot voltak kénytelenek vállalni a Földön. 

Jelenleg is komoly problémát jelent számodra az, hogy hol, hogyan és 
kin segíts úgy, hogy te magad is biztonságban érezd magad az Én gondvise-
lésem által.

3. Valóban komoly nézésemmel találkoztál. Nekem a te életed utolsó 
pillanatáig hallatlanul fontos, hogy miképpen rendezed magadban és magad 
körül életedet. Te nem vagy akárki az Én, a te Jézusod számára! Ha nem 
vagy éber és megfontolt, akkor olyan emberek hálójába kerülhetsz, akik, bár 
csak igen rövid távon, de anyagi hasznot húzhatnak eddigi életed becsületes 
törekvéseiből. Ezért láttál Engem nagyon komoly ábrázattal!

Légy nagyon okos és megfontold. Ne a szép szavak és ígéretek bűvöle-
tének add át magadat. Csak olyan egyénekkel beszéld meg életed további ré-
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szét lelkileg és anyagilag egyaránt, akikről tudod - éspedig tapasztalatból tu-
dod, és nem ígéretek alapján tudod -, hogy Én, Jézus, élek bennük!

                         Nagyon szeretlek, és megáldalak  
            Az OKOSSÁG és az  ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

*************************************************************
4074.
Kérdező: MINDENT JOBBAN SZERETNÉK LÁTNI!

Életemről, jövőmről, családomról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Először is bejelentem neked, hogy téged félretájékoztattak Velem, a te 
Jézusoddal kapcsolatban. Én, Jézus, sem jósolni, sem felelősséget átvállalni 
nem vagyok hajlandó senkivel kapcsolatban. Én a Földre azért jöttem, és az 
most is küldetésem tartalma a médiumaimon keresztül, hogy boldogságotok 
érdekében tegyek olyan kijelentéseket, adjak olyan irányelveket, amelyeket, 
mint feladatokat, nektek kell vállalnotok, ha boldogok akartok lenni itt a Föl-
dön és a másvilágon. Kérdéseidre ezért a válaszom a következő:

Általában csak három kérdésre válaszolok, mivel már eddig több mint 
húszezer kérdésre válaszolva elétek tártam szándékomat, és mindazt, amire 
szükségetek van. Az eddig megjelent HANG-könyveket (ez a válaszom majd 
a harmincnyolcadik könyvben jelenik meg) Én, Jézus, hiába olvasom el he-
lyettetek. Ezeket nektek kell átelmélkednetek, ha boldogok akartok lenni, ha 
nem  mint valami sültgalambot várjátok boldogságotokat, amely erőfeszíté-
setek nélkül repül majd a szátokba.

1. Egészségi állapotod állandóan jelzi azt, hogy életed mulandó, és azt 
is, hogy lelki problémáid javításán kell fáradoznod. A testi bajok mindig lel-
ki problémákat jeleznek. Amint az autó műszerfalán kigyulladt lámpa nem 
azt javallja, hogy csavarjátok ki az égőt, hanem azt, hogy valami baj van a 
motorral, úgy a testi betegségeknek is „jelző” feladatuk van!

2. A jövőd nem az Én, a te Jézusod kezében van, hanem a te napra le-
bontott szándékaid szövik azt eggyé! Ezért a reggeli és az esti imáid döntő 
szerepet játszanak a jövőd kialakításában.

3. Gyermekeid sorsa szintén nem az Én kezemben van, de a te kezed-
ben sincs! Mindenki önmagáért felel, éspedig mindenkivel kapcsolatban!

Megáldalak az OKOSSÁG és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************

4075.
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Kérdező: JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT
1. Mi a feladatom a Földön?
2. Társkapcsolatomnak van-e jövője?
3. Mikor fog teljesen meggyógyulni édesanyám?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Először is nagyon örülök neked! Öröm számomra az, hogy a szíved-

nek szemét, ami nem más, mint a hited, használni akarod életed alakításában. 
Ez nagyon fontos! Sokkal fontosabb, mint a testi szem! Testi szem hiányával 
még bárki boldog lehet, de ha valakinek a szívének szeme, tehát a Belém ve-
tett hite ment tönkre, akkor az e szem nélkül boldog nem lehet!

1. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a reggeli 
és az esti imátok! Én, Jézus, aki nem a múltat és nem is a jövőt tartom fon-
tosnak, hanem a JELENT, a reggeli imáitokban tudom érzékeltetni veletek 
azt a feladatot, amely vár rátok az elinduló napon (Párbeszéd-ima!). Az esti 
imában pedig reális képet kaphattok arról, hogy mit valósítottatok meg a reg-
geli imában felindított szándékotokból. Így helyes önismeretre, és természe-
tesen helyes istenismeretre is tudtok jutni.

2. A nagykorúság előtti társkapcsolatnak mindenképpen komoly hatása 
van a jövődre nézve. Nem olyan értelemben, hogy az, akit te most a LEG-
nek gondolsz, valóban az lesz, aki téged egyértelműen meg fog határozni, ha-
nem olyan értelemben, mint az iskola. Komoly tanulási  kötelezettséget je-
lent, amely feltétlenül kihat egész életedre!

3. Ti mindannyian halálra születtetek a Földre, s a testi gyógyulások 
csak időszakos gyógyulások lehetnek. Ezért nem arra kell tennetek a hang-
súlyt, hogy ki és mennyire egészséges, hanem arra, hogy addig, amíg valaki 
él, hogyan tudjátok egyre jobban és egyre folyamatosabban a szeretetetekkel 
átkarolni. Ez a lényeg, és nem az, hogy egy-egy betegségből mikor lábol ki 
valaki! 

Senki számára sem jobb az egészség, mint a betegség, és senki számára 
sem rosszabb a betegség, mint az egészség. Mindkettő egyenlően alkalmas 
arra, hogy az enyéim növekedni tudjanak a szeretetben!

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

4076.
Kérdező: MŰTÉT ELŐTT ÁLLOK

1. Mit kell tennem saját érdekemben?
2. Vállaljak műtétet?
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3. Fel szeretném nevelni gyermekemet!
HANG: "Drága Gyermekem!

Azt is mondhattam volna, hogy drága, egyetlen gyermekem! Igen, mert 
valóban egyetlenként szeretlek, s ezért három dolgot feltétlenül tudnod kell: 

Az egyik az, hogy az Enyém vagy!
A másik az, hogy a reggeli és esti imáidban meg akarom simogatni szí-

vedet, vagyis Velem (szándék) és Értem (cél) kell élned minden napodat. 
A harmadik pedig az, hogy mindenképpen a Győztes oldalán állsz.
2. Mivel sem Én, Jézus, sem médiumom nem vállalhatja át tőled dön-

tésedért a felelősséget, ezért azt tanácsolom, hogy hallgass arra, aki ezt átvál-
lalhatja, vagyis az orvosodra. Ő azt a szerepet kapta, vállalta, hogy felelős 
döntéseket hozzon pontosan olyan ügyekben, amelyek most téged is közvet-
lenül érintenek.

3. Ne tégy túl nagy hangsúlyt arra, hogy gyermekedet felneveld. Azért 
ne tégy, mert a te gyermeked valójában az Én gyermekem! Te csak rövid idő-
re kaptad azért, hogy rajta keresztül is törekedj Hozzám egyre közelebb ke-
rülni. Vele kapcsolatban is tudnod kell, hogy nem őt, hanem magadat kell ne-
velned, amint neki is önmagát kell nevelnie, ha kedves akar lenni Előttem! 
Te csak önmagadért felelsz vele kapcsolatban is,  és sem boldogsága, sem 
boldogtalansága nem a te kezedben van! Neked csak a saját benső békéd van 
saját kezedben. Ez a benső béke akkor érhető el számodra, ha hiszel abban, 
hogy Én, Jézus, benned élek, éspedig érted élek benned boldogító módon!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4077.
Kérdező: SZERETNÉK ÚJRA LELKI BÉKÉBEN ÉLNI!

Megfosztottam magamat lelki nyugalmamtól. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Olyan hangsúly áthelyezés történt benned, amelynek következményét 
szenveded. Nem arról van szó elsősorban, hogy most lényegesen másra te-
szed a hangsúlyt, mint előbbre, hanem arról, hogy elhanyagoltad arra tenni a 
hangsúlyt, ami az idő tengelyén mindig is az első helyet követeli magának 
abban a lélekben, aki nem bódulni, hanem boldog akar lenni. 

E mondat: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”, nem varázsütésre jár-
ja át egész életed folyamát. Gyakran és átelmélkedve kell elgondolkodnod e 
mondaton, ha a lelkedben felgyülemlő félelmeidet le akarod oldani magad-
ról. Még az a kísértés is érhet, hogy félni fogsz e mondattól, pedig ez nem 
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szakít  el a jelen, mulandó élet realitásától,  hanem ellenkezőleg, mindent a 
helyére tud tenni! 

„Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” E mondat olyan a Földön botor-
káló embernek,  mint  a hajósnak az iránytű,  amelyet  a fényév-távolságban 
lévő csillaghoz kell igazítania, ha biztosan be akar jutni a pár kilométerre 
lévő kikötőbe. Megszűnik minden félelme annak, aki az örökkévalóság szik-
lájára építi  jelenét!  A legkeményebb jég is megolvad,  ha állapotszerűen a 
Nap sugarainak van kitéve!

A félelem mindig ellentétben áll a SZERETETTEL! Azzal a SZERE-
TETTEL, akit nagybetűkkel kell leírni. Igen, mert ez a SZERETET egyben 
GONDVISELŐ SZERETET!

Benned élek! Hitedet Én, Jézus, növelni nem tudom. Erre csak te vagy 
képes úgy, hogy úgy kezdesz élni, mintha egyre jobban hinnél Bennem! Egy-
re jobban hinnél abban a SZERETETBEN, aki benned Általam érted él!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4078.
Kérdező: NEM LÁTOM VILÁGOSAN A CÉLOMAT

Társkapcsolataim rosszul sikerültek. Mi a célja Istennek velem?
HANG: "Kedves Barátom!

Abban a világban, amely körülvesz téged, valójában hiba keresned a 
végleges megoldást problémáidra. Egyszerűen nincs lehetőséged arra, hogy a 
rajtad kívüli világot szándékod szerint formáljad! Még az úgynevezett legsi-
keresebb embereknek is csak rövid távon és látszatra sikerül - bizonyos bó-
dultság árán - kellemes ábrándban ringatni magukat! Aki úgy gondolja, hogy 
önmaga körül kell rendet teremtenie, önmaga körül kell rendnek lennie, az 
sem maga körül, sem magában nem képes önmagára találni, nem képes ren-
det teremteni. Reménye csak annak lehet egy jobb, szebb, tisztultabb, rende-
zettebb élet megtalálására, aki nem is annyira önmagában, hanem Bennem, 
Jézusban,  akarja megtalálni élete értelmét.

Akik elkezdenek komolyan foglalkozni Velem, akik nemcsak olvassák, 
de átelmélkedve olvassák evangéliumaimat, életem történetét, és tanításom-
ban felismerik, hogy mit jelent e kijelentésem: „Én vagyok az ÚT”, azok két 
nagyon fontos felismerésre fognak jutni. Az egyik az, hogy ti mindannyian a 
mennyei Atyának, tehát a boldog örökéletnek gyermekei vagytok. A másik 
az, hogy a bennetek boldogító módon való jelenlétemet felismerhetitek, tehát 
átélhetitek  a  hazataláltság  örömét,  ha  vállaljátok  azt  a  gondolko-
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dás-átalakítást, amelyhez feltétlenül megadom mindenkinek a megfelelő erőt 
és lehetőséget, aki ezt kéri Tőlem.

Mint tudod, társkapcsolataid mindig azért futottak zátonyra, mert meg 
akartad nevelni a társadat, s azt szeretted volna, ha úgy gondolkodik, mint te. 
Ez a viselkedés, ez a magatartás mindig kívülről akarja elindítani a benső 
béke biztosítását, s így szükségszerűen kudarcra van ítélve vállalkozása. Mi-
vel Isten sem képes arra, hogy külső hatásokra benső rendet teremtsen bárki-
nek is a szívében, így nincs ember a világon, aki erre képes lenne egy másik 
emberrel kapcsolatban. 

Megtérni csak belülről lehet! Aki az első gombot nem jól gombolta be, 
az hiába próbálkozik a többi gombbal. Eredménye rosszabb lesz, mint nulla! 
Az első gomb jól begombolása azt jelenti, hogy szót tudsz érteni a benned 
boldogító módon jelenlévő Istennel. Ehhez szükséges Engem, Jézust, egyre 
jobban megismerni, megszeretni, vagy inkább így mondom: visszaszeretni!

Sem társad, sem gyermekeid, de még a világ összes jó embere sem ké-
pes boldogítani téged, ha te nem Bennem akarod megtalálni életed értelmét!

Megáldalak a JÓZANSÁG és az  ALÁZAT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4079.
Kérdező: SZERETNÉM TUDNI, HOGY MI A FELADATOM!

Tánccsoportommal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Kedves Barátom!

Előző  leveledben  valóban  egy olyan  kérdésre  válaszoltam,  amelyet 
csupán médiumom kérdezett Tőlem a te nevedben. E félreértés azt igazolja, 
hogy Én, Jézus, médiumomnak vagyok kiszolgáltatva a kérdéseket illetően. 
A válaszok tartalma viszont mindig Tőlem, Jézustól, valók. Ezért következ-
tetést igen, de jóslást ne várjatok Tőlem!

Még valamit! További életedben feltétlenül hasznát fogod venni előző 
leveledre adott válaszaimnak. Ez abból következik, hogy  azok Tőlem van-
nak.

Most térjünk rá jelen kérdésedre!
A művészet, a tudomány és a sport - e mindhárom - annyira lélekemelő 

tud lenni rövid távon, hogy hosszú távon megeszi az embert.
A táncművészet, amelyet jelenleg annyira szívügyednek tekintesz, csak 

addig lehet „lélekemelő”, ameddig eszköz-jellegét meg tudja őrizni. A CÉL 
mindig és mindenkiben a SZERETETBEN történő növekedés!
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A mozgásművészetben tehát meg kell tudnod helyesen, vagyis egyér-
telműen fogalmaznod azt  a „felemelő” érzést,  amelyet  ki  akarsz fejezni  a 
tánc koreográfiája által.

A tánc tehát csak akkor érdemli meg az Általam helyeselt „művész” 
nevet, ha KÖVETKEZMÉNY! Következménye egy olyan lelki beállítottság-
nak,  amely kifelé  is  sugározni  akarja  benső gazdagságát.  Akár  egyénileg, 
akár csoportosan, ha egy tánc ilyen, akkor képes arra, hogy elsősorban ne 
utánzásra, hanem nagyobb szeretetre hangolja a nézőket.

Szalóme tánca keresztelő János fejébe került. Amikor pedig Dávid tán-
colt a FRIGYLÁDA előtt, megbotránkoztatta azt, aki csak érzéki gyönyört 
keresett Dávid táncában.

Vezesse hát be imádság benned azt a koreográfiát, amely által művészi 
formában, harmóniában akarod tánccal kimutatni a szeretet hatalmát!

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

4080.
Kérdező: EGY GYEREK ÉLMÉNYÉRŐL...

Kis unokám karácsonyi élményéről kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Valamikor azt mondottam nektek, hogy legyetek olyanok, mint a gyer-
mekek. (Lk 18;17)! E mondatomat különbözőképpen szoktátok magyarázni. 
„Nyitottság, tisztaság, tanulékonyság, társadalmi kicsiség, egyszerűség, stb.” 
Én, Jézus, most teszek ezekhez még valamit.

Mindannak, aki a Földre születik, indulásban nagyon vékony és köny-
nyen átjárható a tudat és a tudatalatti között lévő fala. Így az őstudattalanból, 
amely kimondhatatlanul sok információt hordoz magában, a legkülönbözőbb 
képek, ismeretek, gondolatok törnek fel a tudatba. Amint múlik az idő, amint 
egyre több ismeretet szereztek be tudatotokba „kívülről”, egyre jobban szilár-
dul és vastagodik az a bizonyos fal, gát, amely a tudattalant elválasztja a tu-
dattól.

Az Én tudatom és tudattalanom között még akkor is, amikor már el-
múltam tíz éves, oly könnyed volt az átjárás, hogy teljesen ámulatba ejtettem 
az akkori írástudókat, akikkel a templomban társalogtam. Ugyanekkor, éppen 
e miatt, komoly fájdalmat okoztam édesanyámnak és nevelő apámnak.

Mindezt  azért  írattam le számodra médiumommal,  mert  nem szeret-
ném, ha valami egészen különleges rendkívüliséget álmodnál unokádról. Ma-
radjon ő csak korának megfelelő szinten rendes, normális gyermek. Ne akard 
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őt a többi gyermek fölé emelni, bár ez természetesen tetszene neked, hiszen a 
te unokád!

Bizonyos értelemben mindannyian rendkívüliek vagytok Isten szemé-
ben, mert egyetlenjei vagytok Istennek. Más értelemben viszont mindannyian 
azonos küldetéssel, a szeretni tanítás küldetésével jöttetek le a Földre.

Unokáddal szemben is magadért felelsz annyiban, hogy ne akarj bele-
szuggerálni olyan rendkívüliséget, amely később inkább keresztet,  mint ál-
dást jelent majd neki is, másnak is.

Leveled alapján úgy gondolod,  hogy médiumom azért  lehet  boldog, 
mert szólok hozzátok rajta keresztül. Tévedésben vagy! Őt is boldoggá csak 
az a szeretet teheti,  amellyel szolgál másokat. Tehát boldogsága nem attól 
függ, amit kapott, hanem attól, mennyire tud szeretni másokat. Hidd el, a te 
fakanalad és a médiumomnak adott képesség teljesen azonos erkölcsi értéket 
hordoz. És ha te nagyobb szeretettel forgatod a fakanaladat, mint médiumom 
a Tőlem kapott képességét, akkor te messze felülmúlod őt!

Édesanyám, Mária, sem attól lett csodálatos, ami Vele történt, hanem 
attól, ami Általa történt. Őt is az ALÁZATA tette naggyá. Ez unokád eseté-
ben és a te esetedben sem lehet másképpen!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
A BÖLCSESSÉG és az ALÁZAT LELKÉVEL!"

***********************************************************
4081.
Kérdező: GYÖTÖR A GONOSZ

1. Mit kell tennem, hogy elhagyja testemet a gonosz?
2. Kapok-e feloldozást a gonosz hatalma alól?
3. Mikor kísérik el a Jézus Krisztus által megjelölt helyre?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az élő hit egy olyan erőforrás, amely képes megvalósítani azt, amit 

kijelölt  magának.  Mindaddig,  ameddig  megtapasztalható  érzések  igézete 
alatt áll valaki, nem mondható el róla az, hogy hitből él. Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy nem elég hinni, nem elég az, ha valaki birtokában van ennek 
az erőforrásnak. Szükséges az irány, amelyre felhasználja a hit erőforrását!

A te esetedben ez azt jelenti, hogy ne azt tartsd valóságnak, amit érzel, 
hanem azt, amit hiszel!

Először is, a józan ész alapján el kell fogadnod azt, hogy minden em-
ber testében benne van a gonosz. Ezért az a test, amelyet átjár, éltet a lelked, 
nem számíthat arra, hogy a boldog örökkévalóság várományosa legyen. Az 
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irány, amelyre hitedet állítanod kell, az egy nagy és szent valóság! Ezt, mint 
IGAZSÁGOT,  így fogalmazhatom meg:  Benned  élek  boldogító  módon! 
Sem a te testedet, sem másnak a testét a gonosz el nem hagyja. De a lelked, 
szellemi valód mindig képes arra, hogy e romlandó, a gonosz által megfertő-
zött testet is képes jóra, lelked fejlődésére felhasználni. Ez akkor valósul meg 
általad, veled és benned, ha hálát tudsz adni a benned érzékelhetően megta-
pasztalható gonoszért is, mivel ÉLŐ HITTEL hiszed azt, hogy ez is csak ja-
vadra válhat, mivel te, minden megtapasztalás ellenére, Istent szerető akarsz 
lenni. Tudnod kell, hogy abban a pillanatban, mihelyt ezt kimondod „Én Is-
tent szerető akarok lenni!”, már az is vagy! Ekkor már nem érdekes, hogy 
milyen vagy, hanem az a döntő, hogy KIÉ vagy!

Bizony, drága Gyermekem, meg kell  tanulnod  élő hitből élni! Tehát 
meg kell tanulnod, hogy nem az a döntő, amit érzel, hanem az, amit hiszel!

2. Én, Jézus, a megbocsátás vagyok! Nem hétszer, hanem hetvenhét-
szer-hétszer,  tehát  állapotszerűen  megbocsátás  vagyok.  Már  réges-régen 
megbocsátottam neked, már réges-régen feloldoztalak téged az eddig elköve-
tett ostobaságaid alól! Ez akkor is igaz, ha nem hiszed el. Boldogítani csak 
akkor tud téged az Én irgalmas, megbocsátó, feloldozó szeretetem, ha nem 
érzelmeid után, hanem a hited után mész! A hited alapján lehet megtalálnod 
szíved békéjét, és nem fordítva, nem a szíved békéje által fogsz tudni hitből 
élni! Elsősorban nem az ima által növekszik a hit. Az ima csak azt mutatja 
meg, hogy mennyire élő és milyen irányban van beállítva valakinek a hite. 

A hit SZERETET-cselekedetek által növekszik! Vagyis azáltal, ha Ve-
lem és Értem teszed azt, amit naponta tenned kell! Ezért tettem nagy hang-
súlyt az előző pontban arra, hogy hitedre és ne érzéseidre tedd a hangsúlyt. 
Vagyis bármilyen vagy, az Enyém vagy, és Én, Jézus, a tiéd, a te Jézusod va-
gyok! Médiumom már több mint öt hónapja, szinte állandóan, éjjel-nappal 
csuklik. Ez nem keserítheti el őt, boldogságát, szíve békéjét meg nem zavar-
hatja, mert hitből él. Hidd el, te is képes vagy hitből élni!

3. E harmadik kérdésedre azért nem válaszolok, mert másokkal történő 
események nem tartoznak rád. Rád csak az tartozik, hogy neked mit kell ten-
ned, hogyan kell hitből élned úgy, hogy növekedni tudj a szeretetben.
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4082.
Kérdező: EGYSZERŰSÉGET VÁRSZ TŐLEM?

1. Köszönöm Uram, hogy annyi eszközt használtál fel érdekemben.
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2. Fölfedezett energiáimat hogyan kezeljem?
3. A Szentlélek egyszerűségre ösztönöz? Jól értem?

HANG: "Gyermekem!
1. A világon minden eszköz arra, hogy egyre jobban megismerj, meg-

szeress, és ezáltal körülötted is szebb legyen az élet! Hálaimáid nagyon alkal-
masak arra, hogy benső szemedet, a szíved szemét tisztítsák egyre jobban ab-
ban az irányban, amelyben a Velem való kapcsolatod tud mélyülni.

2. Minden energia, amelyet felfedezel magadban, arra való,  hogy az 
örök értékek felé segítsd magadat és másokat, és nem arra, hogy azt, ami mu-
landó, pl. a testi egészség, felértékeld akár magad, akár mások előtt.

3. Nagyon okosan vetted észre. A Szentlélek mindenkor egyszerűségre 
ösztönöz! A Szentlélek a RENDNEK a Lelke, és nem a rendkívüliségé!

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG, az ALÁZAT LELKÉVEL!"
************************************************************
4083.
Kérdező: ERŐS BENNEM A TEST KÍVÁNSÁGA 

1. Apám iszákos. Elmentünk tőle.
2. A tévé és más testi vágyak ellen  mit kell tennem?
3. Van reinkarnáció?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Bármennyire  is  fájdalmasak  körülményeid,  mégiscsak  édesanyád 

mellett a helyed. Ő nem gyakorolhat helyetted önuralmat. Neked kell megta-
nulnod azt, hogy kézben tartsd magadat. Ennek megtanulása nem megy egyik 
pillanatról a másikra. De nem szabad elveszítened reményedet! Arra kell tö-
rekedned, hogy ne arra tedd a hangsúlyt, kinek van igaza, hanem arra, hogy 
hogyan tudna benned növekedni a szeretet. Vagy inkább így mondom: ho-
gyan tudnál jobban növekedni a szeretetben.

Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen rendszeres reggeli imád. Akár-
milyen rövid, de legyen! Ami a testnek a reggeli mosakodás, az a léleknek a 
reggeli ima. A reggeli ima nemcsak lemossa lelkedről az ártó erőket, de föl is 
erősít a megfelelő ellenállásra ezekkel szemben az elinduló napra.

Az nem érdekes,  hogy barátnőd milyen vallású,  mert  minden vallás 
annyit ér, amennyit segíteni tud a szeretetben való növekedésben. Amelyik 
vallás nem ezért van, az nem Istentől való vallás. De így is lehet mondani: ha 
valaki nem erre használja a vallását, az semmilyen vallásban sem lehet Isten-
nek tetsző!
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2. Aki ma a Földön él, az szinte naponta kénytelen dönteni különböző 
dolgok mellett, ellen. A tévé, a rádió és minden egyéb olyan eszköz, amelye-
ket lehet jóra is és nem jóra is használni. Az „eltiltást” mindenkinek magá-
nak, és magában kell eldöntenie. Kétségtelen, hogy sok fölösleges és káros 
hatást tud kiváltani a tévé, és az is kétségtelen, hogy bizonyos tapasztalat, kor 
kell ahhoz, hogy megfelelő ítéletet tudjon mondani valaki bizonyos progra-
mokkal kapcsolatban, de a „büntető” teljes eltiltás nem Istentől való! Ha ne-
ked lennék, ezt is, ennek szabályozását is rábíznám édesanyádra.

A test rendetlen vágyait csak az tudja megzabolázni,  aki értelmét és 
akaratát használva kéri Tőlem, Jézustól, kéri őrangyalaitól a megfelelő segít-
séget e téren. De tudnod kell, hogy ez naponta megvívandó harc. Bizony a 
harcban sebeket is szokott kapni az, aki komolyan küzd.

Mindaddig, amíg Hozzám, a te Jézusodhoz akarsz tartozni, addig oda 
is tartozol! Én, Jézus, soha nem tágítok mellőled. Még akkor sem, ha te el-
hagynál! Te az enyém vagy, Én pedig a tiéd vagyok! Ezt ne feledd el soha!

3. Nem tartanám helyénvalónak, ha a reinkarnációt, mint valami tanté-
telt forgatnál a fantáziádban. A reinkarnáció ténye csak azok számára jelent 
fontos szempontot, akik e nélkül nem tudnák elviselni jelen keresztjük sú-
lyát.  Akik számára nagyon fontos,  és nagy erőforrást  jelent az,  ha tudják, 
hogy ők a Földön adósságtörlesztést is vállaltak, mielőtt megszülettek.

Neked  azt  ajánlom,  hogy a  jelenlegi  életed  megszentelésére  tedd  a 
hangsúlyt! Soha nem engedem, hogy erődet meghaladó kereszteket kelljen 
cipelned!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4084.
Kérdező: KEVÉS MEGÉRTÉSRE TALÁLOK

1. Gyógyító erő működik bennem. Nem értenek meg az emberek.
2. Valaki nagyon tartózkodó velem szemben. Miért?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az általad átélt  „beavatásod”, amelynek következményét gyógyító 

erő létezésében is tapasztalod, sokkal nagyobb kísértés, mint valóság. Elő-
ször is senkit nem érhet olyan „beavatás”, amelyet nem akar. Másodszor, ha 
valaki beavatást akar, akkor arra nagyon fel kell készülnie az illetőnek, mint 
pl. a papi beavatásra, amely 5-6 évet vesz igénybe. 

Csak olyan „beavatás” létezik, amelyet komoly aszkézis, komoly élet-
áldozat-vállalás előz meg. Nem lehet „csak úgy, máról holnapra” beavatódni! 
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A tudattalanodból feltörő vágyaid igaznak gondolása nem azonos semmiféle 
„beavatással”. Légy józan és megfontolt! 

A leveledben említett feloldozódás az érzelmi kötődésektől nem lehet 
részleges! Vagy minden érzelmi kötődéstől feloldozódtál vagy egytől sem! 
Az ember nem lehet játékszer az Isten kezében! Az Isten sokkal komolyab-
ban veszi az Önmagára teremtett embert, semmint gondolnád! Legfeljebb az 
ördög próbálkozhat ezzel! 

Ha egyszer már levélben fordultál Hozzám, Jézushoz, akkor Én, a te 
Jézusod csak az IGAZAT mondhatom neked: Légy józan és megfontolt!

2. Pontosan a lelki  érettségét, és nem éretlenségét igazolja az, aki tar-
tózkodó veled szemben! Minden normális ember kötelessége az okosság és 
az óvatosság! E két „fegyver” gyakorlati használata nélkül az ősellenség bár-
mikor és bárkit megtéveszthet!

Adj hálát Istennek, hogy minden megpróbáltatás ellenére Nekem, az 
Én Lelkemnek hisznek azok, akik nem adnak neked mindenben igazat! Az 
ilyen tapasztalataid is arra valók, hogy te is csak Rám - aki az evangéliumaim 
alapján valóban bemutatkoztam nektek - építsd további életedet!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*************************************************************
4085.
Kérdező: LEGYEK ROKKANT-NYUGDÍJAS?

1. Menjek rokkant nyugdíjba?
2. A polgári házasság nem érvényes egyházunkban?
3. Nem marad meg semmi a fejemben.

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Ha van rá  lehetőséged,  akkor menj  rokkant  nyugdíjba! Ebben az 

esetben óriási idő szabadul fel számodra arra, amit Szívem és remélhetőleg a 
te szíved szándéka szerint is be tudnál tölteni. Ez nagyon fontos!

2. Egyházatok előírása szerint csak az az érvényes házasság, amelyet az 
egyházatok hivatalos tanúja előtt, tehát egyházi személy előtt kötöttetek. Az 
Én, a te Jézusod színe előtt csak akkor érvényes a pap előtt nem kötött házas-
ság, ha annak olyan jogi akadályai vannak, amelyekről az egyik fél nem te-
het. (Pl.: ha már volt előtte egy templomban kötött házasság, amely felbom-
lott a hívő fél hibája ellenére.)

3. Az nem baj, ha nem marad meg semmi a fejedben. Mivel tudsz írni, 
olvasni, ezért, ha akarod, lehet egy füzeted, amelybe bejegyzed azt, amit a fe-
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jedben nem tudsz megjegyezni. Az evangéliumok olvasása kapcsán ezt kell 
alkalmaznod!

Megáldalak az EGÉSZSÉGES ÉRTELEM LELKÉVEL!"
************************************************************

4086.
Kérdező: MEGSZÁLLOTT VAGYOK

Rángatom magamat és köpködök. Ez megszállottság?
HANG: "Kedves Barátom!

Valóban a megszállottság tünetei jelentkeznek rajtad. De ez nem jelenti 
azt, hogy ne tudnál ettől megszabadulni! Általam, Jézus által, és Velem min-
den lehetséges annak, aki elhiszi azt, hogy Én, a te Jézusod tényleg MEG-
SZABADÍTÓNAK jöttem közétek. Tehát azért jöttem, hogy befogadj te is 
Engem, Jézust, mint MEGSZABADÍTÓDAT. Az Én nevem pontosan ezt je-
lenti: ISTEN, A MEGSZABADÍTÓ!

Tudnod kell még azt is, hogy voltak előző életeid, amelyekben nyitottá 
váltál arra, hogy a gonosz bizonyos formában hatni tudjon rád. De ez sem je-
lentheti azt, hogy ő ezt bármikor teheti. Csak addig lehet hatalma fölötted, 
mint adósságtörlesztés, amíg nem adod át teljesen magadat Nekem, a te Jé-
zusodnak, amíg nem fogadtál be Engem, a te Jézusodat, mint MEGSZABA-
DÍTÓT,  magadba!

Azért hangsúlyozom, hogy a te Jézusod vagyok, mert te Nekem nagyon 
fontos vagy! Én, Jézus, mindig és mindent el akarok követni azért, hogy tel-
jesen Szerintem élj! De ehhez, mivel nem vagy bábú, neked is teljes erővel 
önuralomra  kell  törekedned.  Nem  köpködhetsz,  nem  rángathatod  magad, 
nem beszélhetsz akárhogy, ha élő hittel hiszed, hogy te az Enyém vagy, Én 
pedig a tiéd!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4087.
Kérdező: KÖSZÖNET ÉS HÁLA!

Köszönöm a Hozzád tartozás kegyelmét, Uram!
HANG: "Kedves Barátom!

Eddigi életed folyamán megtapasztalhattad, hogy Én, Jézus, akkor sem 
hagylak el, ha te megpróbálsz elhajlani Tőlem. Ez a jövőben is így lesz. Raj-
tam, a te Jézusodon nem múlik semmi a te boldogságodat illetően! Minden-
kor nemcsak benned vagyok, de érted vagyok benned!
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Ha komolyan olvasod evangéliumaimat,  akkor birtokába kerülsz egy 
olyan „patikamérlegnek”, amely által mindig meg fogod tudni különböztetni 
a jó magot az ocsútól. 

A földi életedben mindig van lehetősége a megtévesztőnek arra, hogy 
félrevigye figyelmedet. De ha Rám, Jézusra, építesz, akkor birtokában vagy 
annak az alapalázatnak, amely minden tévedéstől megment téged. 

Ez az alapalázat pedig tartalmában a következő: Minden meglátott jó-
ért vállalnod kell a szükséges áldozatot, és ugyanakkor nyitottnak kell  ma-
radnod abban a jobb irányban, amely egyedül csak Velem, Jézussal, az evan-
géliumok alapján támasztható alá. 

Tudnod kell,  hogy nincs új evangélium! Én, Jézus, mindent átadtam 
nektek. E mindent nem fejtettem ki annak idején, mert  nem voltatok elég 
érettek rá. De magjában mindent megtalálhatsz az evangéliumokban, ha azo-
kat megfelelő jó szándékkal és nyitottsággal olvasod. Tudnod kell, hogy nem 
a Biblia vagy más, okos emberek által kitalált okoskodás a forrás! Egyedül 
az evangéliumokkal is alátámasztható tanításom alapjára kell építenie életét 
annak, aki SZIKLÁRA akar építeni!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az evangéliumaimhoz ragaszkodó
                            HŰSÉG LELKÉVEL!"

*************************************************************
4088.
Kérdező: NYUGTALAN A SZÍVEM!

1. Boldogtalan vagyok.
2. Akit szeretek, elhagyott.
3. Mi lesz a jövőmmel?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Boldogtalan vagy? Úgy is mondhatnád, hogy hitetlen vagy! A vallá-

sosság és a hitetlenség gyakran együtt jár! Általában azokat mondjátok vallá-
sosnak, akik sokat imádkoznak, templomba járnak, böjtölnek és különböző 
szertartásokon, búcsújárásokon vesznek részt azért, hogy Istent valamire rá-
vegyék. Ezek inkább babonások, mint hívők!

Az a hívő ember, aki tudja, hiszi, hogy benne Isten boldogító módon 
van jelen, és ezért hálás, bármi is történik vele. A hívő ember kérő imái szin-
te mindig szinkronban vannak a „Miatyánk” imában mondott hét kérés vala-
melyikével.

Isten téged is boldogságra teremtett, de helyetted ezt megélni nem tud-
ja! Nem, mert a te boldogságod azon múlik, hogy akarsz-e úgy boldog lenni, 
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ahogyan azt az Isten akarja, vagy úgy akarsz boldog lenni, ahogyan azt te el-
képzeled.

Boldog minden ember csak úgy lehet, ahogy azt az Isten akarja. Isten 
saját boldogságát kínálja fel szellemi teremtményeinek, tehát neked is. Vagy 
elfogadod ezt, vagy nem leszel boldog!

2. Az, aki téged szeret, nem hagy el soha. Azt, akiről te azt mondod, 
hogy szereted, azért hagyhat el, mert valójában nem őt, hanem magadat sze-
reted, csak e téren is rá akarod hárítani a felelősséget.

Te is, mint minden földi halandó, csak azt mondhatod igazi szeretés-
nek, amely áldozattal jár. Minél nagyobb valakiben a szeretet, annál nagyobb 
áldozatra képes! Én, a te Jézusod, és anyám, Mária, éltük meg legmagasabb 
fokon a szeretetet.  Ezt igazolja az, hogy a legnagyobb áldozatot is  vállal-
nunk kellett!

3. A boldogságodat illetően nem vizsgákon és nem másokon múlik, 
hogy mi lesz a jövőddel. Én, Jézus, csak a boldogságodat illetően adhatok ta-
nácsot neked. Ezt meg is tettem az előző két válaszomban.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4089.
Kérdező: KAPTAM BŰNBOCSÁNATOT?

1. Jézus megbocsátott-e nekem?
2. Megkaptam-e a Lélekkeresztséget?
3. Betegségemmel és állatokkal kapcsolatban kérek választ!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, világosan megkértelek benneteket arra, hogy ne hétszer, 

hanem  hetvenhétszer  hétszer,  tehát  határtalanul  akarjatok  megbocsátani 
azoknak, aki bántanak benneteket. Ha tehát Én erre kértelek benneteket, ho-
gyan gondolod,  hogy Én ennek az ellenkezőjét  élném meg?  Én vagyok a 
MEGBOCSÁTÁS!

2. Ha különbséget tudsz tenni az újjászületés és a Lélekkeresztség kö-
zött, akkor megérted azt is, hogy a Lélekkeresztség felől nem lehet kétsége 
annak, aki abban részesült. Nem, mert nem csupán istenélményt jelent a Lé-
lekkeresztség, hanem következményében egy olyan gyümölcstermést produ-
kál,  amely igazolja  azt,  hogy karizmák működnek benned.  Ez azt  jelenti, 
hogy gyümölcsöt hozóan élsz meg olyan szeretetszolgálatot, amelyet mások 
áldásnak élnek meg a maguk számára. 

4142.



Tehát nem az részesült Lélekkeresztségben, aki ezt önmagáról állítja, 
hanem az, akiről mások állítják ezt.

3. Karmikus, tehát adósságot törlesztő mind a remegésed, mind az álla-
tokkal  kapcsolatban tapasztalt  félelmed.  Ennek megszüntetése  nem akarat 
kérdése, hanem felvállalásé. Ha hálát tudsz adni ezekért, és vállalod az ezek-
kel való együttélést, akkor csökkeni, sőt meg is fognak ezek szűnni benned!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4090.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL MEDITÁLNI!

1. Miért engedte meg Isten mamám visszajöttét?
 2. Enyéim halálából mit kell tanulnom?

3. Jól meditálok-e?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. E kérdésedre adott  válaszom nagyon egyszerű. Neki feladata van, 
amelyet mások akadályoztak eddig, s neki igazolnia kell, hogy el akarja vé-
gezni mindazt, amit Isten végezni akar általa a Földön.

2. Tieid halála arra hívja fel figyelmedet, hogy Rám, Jézusra, koncent-
rálj, és ne teremtményeimre!

3. Csak akkor meditálsz jól, ha az Én, a te Jézusod életére hangolod be 
magadat!

Ti is, akik a jelen korban éltek, lehetőséget kaptatok arra, hogy kapcso-
latba kerüljetek Velem, Jézussal. Ez a meditációitokban akkor valósul meg, 
ha tudatosan Velem, az Én életemmel kapcsolatban történő eseményekre ál-
lítjátok be magatokat elmélkedéseitek folyamán. Ez nagyon fontos!

Jelenleg a köztudatban elterjedt meditálásotok parttalan! Csak az a he-
lyes meditáció, amely Engem, a te Jézusodat helyezi középpontba!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4091.
Kérdező: ANYÁM NAGYON HIÁNYZIK NEKEM

Anyám halála nagy űrt hagyott maga után.
HANG: "Kedves Barátom!

Mérhetetlenül boldogabb élet az, amiben jelenleg édesanyád van most, 
mint volt bármikor is a földi életében! Ti azt elképzelni sem tudjátok, hogy 
mi vár az istenszeretőkre itt, a földi élet után.
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Az a tény, hogy neked hiányzik, a te kishitűséged velejárója. Ő most 
sokkal közelebb van hozzád, mint volt bármikor is a földi életében.

Neked nemcsak tudomásul kell venned azt, hogy a földi élet mulandó, 
hanem azt is, hogy a földi élet egy olyan lehetőség, amely Isten áldása szá-
motokra. Lehetőség arra, hogy az önzetlen szeretet, az igazi életodaadás kö-
vetkeztében megvalósulhasson e kijelentésem: Aki elveszíti életét, megtalál-
ja azt: (Mt 10,39 / Mt 16;25 / Mk 8;35 / Lk 9;24 / Lk 17;33 / Jn 12;25 )!

Édesanyád jelenleg sokkal közelebb van hozzád, mint volt a földi éle-
tében. De ezt a közelségét áldásnak, Isten ajándékának csak akkor tudod el-
fogadni, ha élő hittel hiszed azt, hogy az örök élet egy olyan szent valóság, 
amelynek elérésekor mindaz, aki ide eljutott, mind azok, akik a Földön ma-
radtak, csak jól jártak.

Még Én, Jézus,  is azt  mondottam tanítványaimnak, hogy jobb  nekik 
(természetesen nekem is!), hogy elmegyek (Jn 16;7)! Ezt mindenki elmond-
hatja, aki eltávozik a földi életből!

Adj tehát hálát Istennek, hogy édesanyád ment el előbb, és nem te! Adj 
hálát Istennek, hogy ő már visszavonhatatlanul megtalálta élete igazi célját! 
Adj hálát Istennek, hogy most már van valaki itt a Mennyországban, aki sok-
kal többet tehet érted, mint tehetett a földi életében! Örülj annak, hogy ő már 
ott van abban a boldog örök létben, ahová téged vár!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4092.
Kérdező: MIÉRT VAGYOK BETEG?

Betegségemmel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Némileg ráéreztél arra, hogy miért is vagy abban az állapotban, amiben 
vagy. Karmikus adósságod letörlesztésére jöttél a Földre, és ennek vállalása, 
letöltése után csodálatos világ vár reád! Semmivel nem hasonlítható össze az 
a szeretetvilág, ami reád vár!

A karmikus kereszteket akkor kezelitek a legjobban, ha megtanultok 
hálát adni értük. Be kell látnod értelmeddel, és minél többet át kell élned szí-
veddel abból, hogy a végtelen szerető Isten mindig csak a legjobbat engedi 
meg gyermekei számára.

Gondolj csak arra, hogy még Én, a te Jézusod is, feltámadásom után vi-
lágosan és félreérthetetlenül arról tettem tanúságot, hogy Nekem az volt  a 
legjobb, ami Velem történt (Lk 24;26)! Pedig annak a szenvedésnek a válla-
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lása, amit Nekem vállalnom kellett szeretetből, nem hasonlítható össze azzal 
a szenvedéssel, amit neked kell elviselned naponta. Szenvedésemet még te-
tézte az, hogy mindenről előre tudtam! Tudtam, hogy kikerülhetetlenül vár-
nak rám azok a szenvedések, amelyeket szeretetből vállalnom kellett azért, 
hogy megmutassam nektek, és erőforrássá váljak számotokra ahhoz, hogy Is-
ten szándéka szerinti  emberré tudjatok válni  azáltal,  hogy befogadtok En-
gem. Vállalnom kellett annak ellenére, hogy előre tudtam, mennyien lesznek 
azok, akik nem akarnak Engem befogadni a számukra felkínált rövid földi 
életre.  Pedig  örök  boldogságuk  áll,  bukik  azon,  hogy befogadnak-e  vagy 
sem!

Te befogadtál, elfogadtál Engem, a te Jézusodat, Uradnak, Megszaba-
dítódnak. 

Adj hálát szenvedéseidért! Akkor nemcsak elviselhetőbbnek fogod  lát-
ni ezeket (a hála nagyon tisztítja a benső szemeket!), de lehetővé teszed a 
magad számára azt is, hogy csökkenjenek vagy akár teljesen meg is szűnje-
nek azok!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4093.
Kérdező: KI VAN TÉVHITBEN?

1. Kisebbik gyermekemet idegesíti, ha Jézust emlegetem.
2. Elválásunk után gyermekem szerint őt is elhagytam.
3. A Jézust nem vallók nincsenek tévhitben?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden gyermek úgy viselkedik otthon, ahogy azt neki lehetővé te-

szik. Az a gyermek, aki boldognak látja szüleit azért, mert hisznek Bennem, 
előbb-utóbb feltétlenül rá fog kérdezni a FORRÁSRA, ahonnan a boldogság-
hoz szükséges ERŐT meríted!

Meg kell tanulnod, hogy meddig terjed a te szabadságod köre gyerme-
keiddel kapcsolatban, és nem szabad engedned magadnak sem, hogy e határt 
átlépd (akkor léped át, ha gyermeked viselkedéséért te vállalod a következ-
ményeket), sem azt, hogy ő a saját szabadságkörét büntetlenül átlépje (akkor 
lépi át, ha hibás magatartásának következménye nem jelent számára, szinte 
azonnal, hátrányt)

2. Ne gyermeked óhaja szerint akard igazítani magadat, hanem a te Jé-
zusod szerint  törekedj  formálódni!  Elsődleges szempont  csak az lehet,  ha 
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bármiféle  döntésedben  felteszed  magadnak  a  kérdést:  „Mit  szól  ehhez 
Jézus?”

Amíg valaki előtt nem tisztázódott  ki, hogy nem az emberek kedvét 
kell keresnie, hanem Isten kedvét, addig képtelenség a lélekben rendet terem-
teni.

Ha arra teszed a hangsúlyt, hogy semmiképpen nem akarsz családtagja-
iddal kapcsolatban bűnrészes lenni, akkor lényegében mindent megtettél, és-
pedig helyesen, akkor is, ha emiatt sokat kell szenvedned. Bűnrészes az, aki 
rábólint olyasmire, a másik megnyugtatására, amit helytelennek tart.

3. Azok, akik jó szándékuk ellenére nem ismertek meg Engem, Jézust, 
önmagukban is ráláthatnak arra az univerzális hitre, amit a két főparancs fog-
lal össze: (Mt 22;36-39) Ennek felismeréséhez a józan ész használatán kívül 
nem kell különleges kegyelem! Ezt minden ember magában, természetében 
hordja. Minden ember így van teremtve! Akár ismer valaki Engem, Jézust, 
akár nem, boldog, békés ember csak az tud lenni, aki embernek hiszi önma-
gát és a másik embertársát is!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
************************************************************

4094.
Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL...

Egy álomról kérdezem a hangot. „A padló ketté nyílt. Én átugrottam a 
túlsó oldalra, de kapaszkodnom kellett, miközben omlott alattam a szakadék. 
Jézus- és Mária-szobrokba kapaszkodtam, s majd rend lett.”
HANG: "Drága Gyermekem!

Álmod magyarázata nyilvánvaló. Omladozó körülményeid csak akkor 
válnak szilárddá, ha Belénk kapaszkodsz.

Körülményeid  és  mindenkinek  a  körülményei  mindig  omladozók. 
Mégpedig annyira omladozók, hogy maguk alá akarnak temetni benneteket. 
Mindazok, akik a körülményeik megszilárdításától várják életük megoldását, 
és nem attól, hogy Belém kapaszkodjanak, elvesznek!

Légy tehát  okos és megfontolt  a  hangsúlytevésben!  Én,  Jézus,  vagy 
ELSŐ vagyok valakinek az életében, vagy nem is vagyok ott az illető számá-
ra.  Ha ezt  nemcsak értelmeddel,  de szíveddel  is  megérted,  akkor mindent 
megértettél, és mindent meg is valósítottál, ami a boldogságodat illeti!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4095.

4146.



Kérdező: ISTEN VALÓBAN KÖZÖSSÉG?
1. Háromszemélyű-e az Istenség?
2. Istentől származnak-e az ismertebb Mária-jelenések?
3. Kire vonatkozik a Jelenések könyvének parázna asszonya?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Isten a SZERETET (1Jn 4;16)! Egyedül szeretni nem lehet!

Mindenki tudja, aki hisz Istenben, hogy Benne nincs változás, még árnyéka 
sincs a változandóságnak (Jak 1;17) Ha tehát nincs Benne változás, akkor a 
világ  teremtése  előtt  is  azt  tette,  amit  a  világ  teremtése  után  tett,  tehát 
SZERETETT! Ezért szükségszerűen HÁROM! 

A Szeretet mindig ADÁS!  Tehát az, AKI szeret, Az mindig AD! Eh-
hez pedig szükséges az, hogy az, AKI (1) szeret, tehát AD, AZ SZÜKSÉG-
SZERŰEN VALAKINEK (2),  VALAMIT,  VALAKIT (3)  AD! E  nélkül 
nincs szeretés! Isten tehát szükségszerűen KÖZÖSSÉG  !  

2. A Mária-jelenések Istentől származnak ugyan, de mivel emberi tuda-
ton át valósulnak, jelenülnek, ezért minden Mária-jelenésnek tartalma csak 
annyiban mondható Istentől valónak, amennyiben megegyeznek az evangéli-
umokkal!

3.  Minden  speciális  hitet  képviselők  hatalmasaira,  „véneire”  -  akik 
uralkodni akarnak és ítélni akarnak a lelkek felett - vonatkozik a Jelenések 
könyvének nagy babiloni, parázna asszonya. 

Csak az univerzális hitet  képviselők azok, akik lélekben függetlenek 
minden  megszervezett  hatalmasságoktól,  akár  Jehova Tanúinak,  akár  Hit-
gyülekezeti hatalmasságoknak, akár katolikus uralkodóknak nevezik magu-
kat.

Az univerzális  hitet  képviselők az Én,  a te  Jézusod tanítványai.  Ők 
azok, akik hiszik, hogy ők emberek, és joguk van arra, hogy ezt az elismerést 
másoktól is elvárják a maguk számára, s ugyanakkor élni akarják azt, hogy 
mások is emberek, s ezért szeretniük kell mindenkit, mint önmagukat, füg-
getlenül attól, hogy milyen valláshoz, nemzethez, fajhoz tartozik az a másik 
ember.

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4096.
Kérdező: MIÉRT PONT ÉN?

1. Jézustól jönnek gondolataim?
 2. Nálam különbek is vannak. Miért én hallom Jézust?
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3. Sok furcsa álmom van! Miért?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Minden olyan gondolat, amely szinkronban van evangéliumaimmal, 
Tőlem, Jézustól van. Ez azt is jelenti, hogy csak azokon keresztül tudok tisz-
tán megnyilatkozni, akik ismerik evangéliumaimat. Meg kell mondjam, hogy 
azok, akik a legjobb szándékkal is, de nem az Én evangéliumaim mondani-
valójához zárkóznak fel, tévednek! Nincs új evangélium! Sem Pál, sem más 
nem mondhat Velem igazolhatóan olyat, amit ne lehetne legalább magjában 
megtalálni az evangéliumaimban! Legyetek tehát okosak és óvatosak, amikor 
valaki a BIBLIÁRA hivatkozik!

2. „Ne mondd magad  kicsinek! Nem vagy te olyan nagy!” A magukat 
köpködők mindig gyanúsak. Lelkük mélyén azt szeretnék, ha mások cáfol-
nák az önmagukról mondott becsmérlő kijelentéseiket. Tehát legtöbbször a 
lelkük mélyén meghúzódó hiúság, önteltség beszél belőlük A szerepeket ki-
osztó Istennek sem te, sem más nem írhatja elő azt, hogy mit csináljon.

Attól senki nem lesz sem jobb, sem szebb, sem okosabb, hogy milyen 
szerepet kap Istentől,  és attól,  amit  Isten tesz vele. Mindenkit  az minősít, 
ahogy az Istentől kapott szerepét használja, ahogy együtt munkálkodik a ke-
gyelemmel. Tehát, ha a benned megszólaló HANG azt kéri tőled, hogy vi-
gasztalóm légy, akkor légy az!

3. Fárasztó álmaid forrása élő hited és bizalmad csekély mértéke. Ha 
nem arra tennéd a hangsúlyt, hogy milyen vagy, hanem arra, hogy KIÉ vagy, 
ha jobban tudnál hinni abban, hogy nagyobb AZ, aki benned van, mint ami 
kívüled van, ha el tudnád fogadni, hogy az istenszeretőknek minden a javára 
válik, tehát, ha elhinnéd, hogy Én, a te Jézusod, boldogító módon vagyok 
benned, és örülök neked, ha te örülsz  Nekem, akkor angyalaim tudnának 
gondoskodni arról, hogy pihentető, frissítő,  örömteli álmaid legyenek.
                           Nagyon szeretlek, és megáldalak 
                     az ÉLŐ HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!" 
*************************************************************
4097.
Kérdező: VÁLSÁGBAN A HÁZASSÁGOM

Mit tegyek, ha úgy érzem, hogy egy kezdettől fogva szokásjogon
alapuló katolikus házasság elvesztette házassági funkcióját?

HANG: "Drága Gyermekem!
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Pontosan azért, mert nagyon szeretlek, a kérdésedre adandó válaszom-
ban  nem  beszélhetek  mellé.  Lelkiismeretet  megnyugtató  válaszom  csak 
olyan lehet, amely igaz is, és erőt sugárzó is.

„Kezdettől  fogva szokásjogon alapuló katolikus házasság” nem léte-
zik! Csak olyan katolikus házasság létezik, amely kezdettől fogva Isten szán-
dékán alapul, s idővel különböző szokások kapcsolódhatnak hozzá.

Mivel az ember nem egy higiénikus istállóban kitenyésztett állat, ezért 
a csupán faj- és önfenntartás ösztöne nem lehet végső meghatározó az ember 
számára. Az állatnak azért nincs örök élete, mert a faj- és önfenntartási ösz-
tönének felbomlása után nincs értelme tovább a földi életének. 

Mivel minden szellemi lényben, tehát minden emberben, a boldogság 
utáni vágy a legmeghatározóbb, s ez a vágy léket kapna, értelmét vesztené, 
ha nem lenne örök élet, ezért senkinek nem lehet fontosabb feladata, mint az 
a benső béke, amelynek másik neve a határt nem ismerő áldozatra is képes 
őszinte szeretet. A boldog örök életet csak az nyerheti el, aki nem arra teszi a 
hangsúlyt, hogy azt, ami úgyis mulandó, főszerephez juttassa. E mérleg: „Mi 
ez  az  örökkévalósághoz  képest?”  mindig  kéznél  kell  hogy legyen ahhoz, 
hogy valaki bizton remélhesse a hazataláltság soha véget nem érő örömét. A 
reményből élés csak akkor méltó az emberhez, ha ennek horgonya nem mu-
landóságba kapaszkodik! Remény nélküli élés pedig nincs. Vagy szikla, vagy 
homok az alapja annak az életháznak, amelynek megépítése mindenki szá-
mára kötelező.  A „vihar” mindegyik alap számára feltétlenül ki fog törni, és 
senki ki nem kerülheti, hogy jöjjön a hömpölygő áradat! (Máté 7;25-27)

A házasságra vonatkozóan mondottam, hogy amit Isten összekötött, azt 
ember szét ne válassza. Sajnos gyakran szétválasztjátok minden isteni tila-
lom ellenére. A szétválasztás bár mindkét félt érinti, de soha nem egyszerre 
szokott történni. Ha valakit elhagyott a társa, akkor ő tovább is hordozza ál-
dásomat. Természetes, ha a másik fél megbánta tettét, akkor Én, aki Irgalom 
vagyok, mindenkor megbocsátok, és erőt adok annak is, aki elszakította a há-
zassági kötelékét, hogy cipelni tudja szétszakított házassági kötelékének ron-
csait. Nálam, Jézusnál, tehát mindig van megoldás!

Számodra azt tanácsolom, hogy rendszeres reggeli imáidban kérd áldá-
somat napi teendőidre, s tégy meg mindent annak érdekében, hogy halálod 
órája, amely feltétlenül bekövetkezik, legyen életed legboldogabb órája. Ha e 
tanácsomat elfogadod, akkor meg fogod tapasztalni azt, hogy vagy csökken-
tem a keresztedet, vagy növelem az erődet, de mindenkor segíteni foglak. Az 
ősellenség - aki tud hatni a fantáziádra - csak ijesztgetni tud, de életedet meg-
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szépíteni soha. Boldogság helyett bódulatot kínál fel, szikla helyett homokot, 
hogy a csalódások sorozatába taszítsa életedet.

                    Nagyon szeretlek, és megáldalak 
                           a BIZALOM és az ERŐ LELKÉVEL!"

***********************************************************
4098.
Kérdező: ELÉG A GONDOLATI KAPCSOLAT ISTENNEL?

1. Baj-e, hogy csak gondolatban tartom Veled a kapcsolatot?
2. Álmomban egyik távgyógyítót láttam sírok között.
3. Keresztfiam nagyon beteg. Segíthetek rajta? Könnyen sírok.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nemcsak nem baj, de egyenesen a lényeget fogtad meg azzal, hogy 

gondolatban kapcsolatban légy Velem! Állapotszerűen csak így lehet Velem 
együtt élni a Földön.

2. Soha nem adtam tanítványaimnak olyan tanácsot, hogy távgyógyítást 
végezzenek, bár Én, Jézus, végeztem távgyógyítást, tehát ez lehetséges, de 
ennek gyakran több a kára, mint a haszna. Ennek egyszerű magyarázata az, 
hogy a  személyes  kapcsolat  által  lehetővé  vált  érintkezés  hiánya  nagyon 
megnehezíti a lelki sebek gyógyítását. Nem véletlen, hogy a katolikus egy-
házban nem tartják érvényesnek a telefonon történő gyónást-feloldozást ak-
kor sem, ha egyébként, a személyes kapcsolaton kívül, minden más feltétel 
adott.

3. Beteg keresztfiadért az imán és a felkínált lehetőségek felhasználá-
sán kívül semmi mást nem kell tenned. Tehát semmiféle különleges terápiára 
nem kell törekednetek. Nemcsak azért,  mert ami egyszer karmikus, vagyis 
adósságtörlesztés, az a felvállaláson kívül másképpen nem szüntethető meg, 
hanem azért  is,  mert  a betegség,  csakúgy, mint  az  egészség,  eszköz  arra, 
hogy Istennel mélyüljön a kapcsolata mind a betegnek, mind a környezeté-
nek!

Írod még leveledben, hogy belülről üresnek érzed magad, és könnyen 
sírsz. Szeretnélek rászorítani arra, hogy tanulj meg HITBŐL élni! Az érzelmi 
hangoltság nem tartozik a lényeghez. Sőt! A lelki élet fejlődése minden eset-
ben megkívánja azt, hogy az „ajándék” (érzés) helyett, az Ajándékozóra  irá-
nyuljon tekinteted a HIT által! Az IGAZ a HITBŐL él!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4099.
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Kérdező: NEM VALÓSÍTHATÓ MEG A JÉZUSI ÉLET!
1. Az apostolok sem tudtak Jézus tanítása szerint élni.
2. Ha a nem-ártást, megbocsátást, segítést meg tudnám tenni, akkor
nem is kellett volna leszületnem a Földre.
3. Szeretnénk egy kisbabát. Lehetséges ez?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Soha nem szidtam volna az apostolok kishitűségét, ha nem lettek 

volna képesek megvalósítani azt, amit Én, Jézus, kértem tőlük! Azért, mert 
ők nem valósították meg tanításomat, ez elég baj, de nem ok arra, hogy te 
úgy gondold, nem is valósítható meg. Egy normális szülő sem kér olyat gyer-
mekétől, amire képtelen. Hogyan gondolod, hogy Én, a te Jézusod, nem ér-
ném el egy normális szülő szintjét sem?! Amikor azt kértem tőletek, hogy le-
gyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes, akkor sem kértem 
lehetetlen. Nem azt kértem, hogy legyetek mennyei Atyák, hanem azt, hogy 
amint a mennyei Atya a maga szintjén, úgy ti is a magatok szintjén legyetek 
tökéletesek. Vagyis, igazi, Isten szerinti, természeteteknek megfelelő embe-
rek! Azon a napon és abban a döntésedben, amelyben tökéletlen voltál, egy-
ben embertelen is  voltál.  Hogy volna képtelenség vállalnia egy embernek, 
hogy legyen emberséges? 

2. A nem-ártás, megbocsátás, segítés nem más, mint Engem, mint Utat, 
vállalás. Ez minden jó szándékú embernek lehetséges azért, mert ezt Én, Jé-
zus, művelem azokban, akik Engem vállalnak. Hidd el, hogy nem vezettelek 
félre  benneteket  akkor,  amikor  azt  mondottam,  hogy  aki  szeret  Engem, 
Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk benne (Jn 14;23)! 
Hidd el, hogy kegyelmi módon benned élek. Ez valós jelenlétem benned!

A Földre éppen azért jöttél, azért kellett eljönnöd, hogy Engem, 
mint UTAT, vállalva az újjászületésed által ne kelljen többé elhagynod már a 
Mennyországot. Újjá csak az születik, aki szándékában vállal Engem, mint 
UTAT, és ha azt tapasztalta, hogy nem valósította meg azt,  amire Lelkem 
neki irányt és erőt adott, akkor megbánva tettét újra tökéletessé válik Álta-
lam, Velem és Bennem!

3. A természet  nyújtotta  adottságok ma nagyon kibővíthetők.  De ne 
hidd, hogy bárki is gyermeke által lesz boldog.

Az természetes vágy, hogy családot akarsz. De ezzel a vágyaddal sem 
szabad korlátoznod azt a benső szabadságodat, amely ezt, mint benső béké-
det, veszélyeztetné. Nem családalapításra vagy teremtve, hanem boldogságra. 
Ez pedig a Földön nem más, mint a benned élő szeretet növekedése!
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A Földön nem a „megszerzések”, nem valaminek elérése, hanem a „le-
mondások” gazdagítják a lelket! Ez természetesen járhat együtt sok minden 
elérésével is, de nem ez a lényeg!

Bízd Istenre a gyermekáldás ügyét! És tégy meg mindent annak érdeké-
ben, hogy szeretetben akarj növekedni!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!
************************************************************

4100.
Kérdező: BIZONYOS KÖNYVEKRŐL...

1. A Jehova Tanúi könyvek igaz történetek-e?
2. Sokat betegeskedem.
3. Kapcsolataim elromlanak.

HANG: "Drága Gyermekem!
Az említett társaság könyveiben sok a tévedés. E társaság is, mint a 

legtöbb, egy speciális hitet követel tagjaitól, és ennek érdekében szedi ki a 
Bibliából azokat a részeket, amelyek a speciális hitüket alátámasztják.

Én,  Jézus,  azt  az  univerzális  hitet  jöttem felszítani  bennetek,  amely 
szerint jogotok van embernek hinni magatokat, és kötelességetek, hogy más 
embereket  is,  függetlenül  attól,  hogy mit  hisznek,  milyen  nemzetiségűek, 
mint embereket, szeressetek.

Minden könyvet, még a Bibliát is, az evangéliumaim mérlegén kell le-
mérnetek. Csak azokat a kijelentéseket, mondatokat tartsátok hitelesen Isten-
től jövőknek, amelyek az evangéliumaimmal megegyeznek. Én, Jézus, min-
dent átadtam nektek. Egyrészt kifejtve, másrészt magjában, de mindent!

2. Neked is törlesztened kell bizonyos karmikus adósságokat. A földi 
élet mulandóságában sem a betegség, sem az egészség nem érintheti a lénye-
get! A lényeg mindenkor a bennetek lévő élő szeretet! A senkinek nem ártás, 
a mindenkinek megbocsátás és a lehetőségek szerinti segítés szent hármassá-
ga az a magatartás,  amelyben feltétlenül  növekednek azok, akik élő hittel 
képviselik az előbb említett univerzális hitet. Isten mindenkitől csak azt várja 
el, amire az illető képes. Nem vágyaitokhoz, hanem feladataitokhoz méri Is-
ten a kegyelmét. Isten mindenkitől csak azt várja el, hogy végezze el azt a 
feladatát, amire képessége és lehetősége őt felszólítja.

Betegséged felismerteti veled lelked valódi állapotát.  Igazán a beteg-
ségben mérheti föl mindenki azt, hogy milyen súllyal esik latba nála az, ami 
mulandó, és az, ami örök! Vagyis, hogy mennyire ÉLŐ a hite!
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3.  Kapcsolataidban az  Istennel,  Velem,  Jézussal,  való kapcsolatod a 
döntő. A többi mind csak eszköz arra, hogy Velem, a te Jézusoddal egyre el-
mélyültebb,  egyre boldogítóbb legyen a kapcsolatod. Ha valaki a tengeren 
hányódva olyasmibe kapaszkodik, ami szintén a tengeren hányódik, hát nem 
sokra megy. Én, Jézus, vagyok az a SZIKLA, aki azért élek benned, hogy 
Belém vesd reményed horgonyát. Csak az menekül meg a csalódásoktól, aki-
nek életben nem csupán ELSŐ, hanem ABSZOLÚT ELSŐ vagyok. Ez azt 
jelenti, hogy nincs második. Illetve mindenkor Én mondom meg, hogy kit, 
mit és hogyan használj a földi életben annak érdekében, hogy benső békédet 
biztosítani tudjam!

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

4101.
Kérdező: LEHETEK KIVÁLASZTOTT?

1. Szeretnék a kiválasztottad lenni, Uram!
2. Földi életemmel meg vagy elégedve?
3. Hogy hívják az őrangyalomat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az eddig megjelent HANG-könyvek alapján tudnod kellene, hogy te 

EGYETLENEM vagy Nekem! Ha még valakit úgy szeretnélek, mint téged, 
akkor kettő lenne belőled. Tehát egyetlenem, kiválasztottam vagy!

Vágyaitok  és  lehetőségeitek  nem fedik  egymást.  Annak örülnék,  ha 
megtanulnád azt,  hogy nem szárnyaló vágyaidnak,  hanem a lehetőségadta 
körülményeidnek megfelelően találnád meg szíved békéjét! 

Mindaddig, amíg nem leszel megelégedve a Tőlem kapott szerepeddel, 
szívbékét nem találhatsz! A Tőlem kapott szerep pedig könnyen felismerhe-
tő. Ha a reggeli imáidban felméred, hogy az elinduló napon mit kell tenned, 
és nem arra tennéd a hangsúlyt, hogy mit szeretnél tenni, ha esti imáidban 
megelégedsz azzal, hogy amit kértem tőled, azt lehetőségeidhez képest igye-
keztél megtenni, akkor a legtöbbet tettél meg azért, hogy szeretetem benned 
az Én szándékom szerint növekedjék!

2. Neked kellene megelégedned Velem, a te Jézusoddal! Mindannyi-
szor, amikor olyasmi miatt zúgolódsz, amiről nem tehetsz, Velem nem vagy 
megelégedve. Nem hiszel abban, hogy Én, Jézus, a körülményeidnek is az Is-
tene vagyok! Pedig az vagyok! Benső békéd tehát nem attól függ, hogy te 
milyen vagy, hanem attól, hogy elhiszed-e, hogy az Enyém vagy! Akkor hi-
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szed el, hogy az Enyém vagy, ha igyekszel átélni azt a valóságot, hogy Én, 
Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel boldogító módon élünk benned! 

Bizony igaz, hogy nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet ap-
ró-cseprő bajainak-örömeinek felvállalásához kell az igazi bátorság. Ehhez 
kell az az élő hit, amely olyan békét teremthet benned, amelyet a világ és te 
mégannyi tevékenységed sem tud neked megadni. Igaz, elvenni sem tudja 
senki tőled az Én békémet,  ha meg vagy Velem elégedve! Nekem, éppen 
azért, mert mérhetetlenül szeretlek, az  okoz örömet, ha te örülsz Nekem, és 
nem az, ha soha nem vagy magaddal, körülményeiddel megelégedve.

Ha azt veszed észre, hogy nem tetted meg azt, amit megtehettél volna 
szereteted növekedéséért,  akkor sincs okod elkeseredésre, nincs okod szo-
morkodni! A földi élet az állandó újrakezdés világa. Ez azt jelenti számodra, 
hogy mindenkor boldogan élhetsz az újrakezdés reményével, mert Bennem 
nem lehet csalódni!

3.  Őrangyalodat  hívd  úgy,  ahogy akarod.  Ő mindenkor  tudni  fogja, 
hogy hozzá beszélsz!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
************************************************************

4102.
Kérdező: MIBEN ÉS MEDDIG HÍGUL FÖL JÉZUS TANÍTÁSA?

1. Mi az, amit a Katolikus Egyház hozzátett Jézus tanításához?
2. Meddig tehetik, hogy hozzátesznek?
3. Ki a szent?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Te felsoroltál pár olyan tételt, amelyek nem állnak jézusi alapon a 

Katolikus Egyházban. Én, Jézus, itt nem sorolhatom fel mindazt, amit ez az 
egyház a hierarchiával, a szentségekkel, szentelményekkel és a megholtakkal 
kapcsolatban hozzátett ahhoz az örömhírhez, amelyet Én az evangéliumaim-
ban elmondottam nektek.  Elégedj  meg azzal,  hogy minden olyan tantétel, 
amely nem támasztható alá az evangéliumaimmal, még magjában sem, az ki 
van téve az emberi tévedések lehetőségeinek. Azokról nem is szólva, ame-
lyek ellenkeznek evangéliumaimmal, mint pl. az engedelmeskedtetés, az alá-
fölé rendelés gyakorlata (Ti egymásnak testvérei vagytok!), a különböző ran-
gok osztogatása (Te ülj az utolsó helyre!), az erőalkalmazás (Szeressétek in-
kább ellenségeiteket!), és még sorolhatnék néhányat.

2. Amíg világ a világ, addig minden speciális hit torzítani fogja az Én 
tanításomat. Emiatt jövendöltem, hogy nem lehet különb a tanítvány meste-
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rénél, s ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak! Az univerzális hitet, 
tehát  azt,  hogy a  FŐPARANCSOT a  szó  legszorosabb  értelmében,  tehát 
megszorítások nélkül, valaha is bármilyen vallási intézmény elfogadja a Föl-
dön, ez soha nem fog megtörténni! Az Istent szeretést soha nem fogják füg-
gővé tenni az ellenség-szeretéstől.  Vagyis, soha nem fogják a kettőt  EGY 
PÁRNAK gondolni. Pedig én ÍGY tanítottam!   

3. Minden intézmény azt tartja szentnek a maga körén belül, akit példá-
nak tud állítani alattvalói elé. Tehát azt, akit saját intézményének urai, veze-
tői úgy ítélnek, hogy ő az intézményt erősíteni fogja a szentté avatása által. 

Ha nekem kedves gyermekem akarsz lenni, akkor Engem, Jézust, akarj 
követni, és ne azokat a szenteket, akik különböző speciális hitű felekezetek 
urainak megfeleltek. Hidd el, Engem, Jézust, könnyebb követni, mint bárme-
lyik tökéletességre törekvő embert!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*************************************************************
4103.
Kérdező: MI A GYÖKÉRPROBLÉMÁM? 

Problémáim gyökere a félelem, vagy más?
HANG: "Drága Gyermekem!

Minden problémád gyökere a  KISHITŰSÉGED! A HIT a szívnek a 
szeme! A SZÍV pedig az a törekvésközpont, ahonnan minden döntésed szár-
mazik. Gondolataidnak, szavaidnak és cselekedeteidnek forrása a SZÍV! Mi-
nél tisztább a szíved, annál jobban látsz, tehát annál erősebb a hited (Mt 5; 8)

Szíved tisztítását értelmed, eszed helyes használatával tudod megvaló-
sítani. Akkor használod helyesen értelmedet,  ha az evangéliumaim alapján 
igyekszel eligazodni a földi élet útvesztőiben. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy rendszeresen kell olvasnod az evangéliumaimat, meg kell találnod azo-
kat az ember-testvéreidet, akikkel a benned felmerülő kérdésekről beszélni 
lehet, és imáidban törekedned kell átélni, hogy nemcsak szavakat mondasz, 
amikor imádkozol, hanem Velem, Jézusoddal, magával a Szentháromsággal, 
tehát  SZEMÉLLYEL beszélgetsz!  Ez  áll  arra  is,  ha szentekkel,  főleg égi 
Édesanyáddal, Máriával, kerülsz kapcsolatban az imád által.

A hitet csak értelemmel lehet erősíteni, különben babonává silányul! 
Hinni valakiben annyit jelent, hogy annak, akiben hiszel, odaadod az élete-
det! Az egyre tökéletesebb odaadottság csak gyakorlás által lehetséges. Ezért 
az élő hit növeléséhez nem elég önmagában az imádság. 
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Értelmes ember értelmetlenséget sokáig képviselni nem tud! Tehát az a 
HIT, amelyet Én, Jézus, kívánok tőled és mindenkitől, nem valami elméleti 
dolog, hanem az Engem ÚTKÉNT elfogadás kinyilvánítása. Én, mint ÚT, 
csak akkor élek általad, veled és benned, ha a senkinek soha nem ártást, a 
mindig mindenkinek megbocsátást, és a szolgáló szeretést, mint CÉLT, állí-
tod magad elé akkor is, ha csak gyarló módon sikerül ezeket megvalósítanod. 
Ilyen értelemben valóban a legfontosabb a SZÁNDÉK!

Egyre jobban fog gyengülni félelmed, ha arra teszed a hangsúlyt, hogy 
az Enyém vagy, és nem arra, hogy milyen vagy! Ha gyakran felidézed ma-
gadban, és igazán hiszed, hogy az Enyém vagy, akkor szinte automatikusan, 
a pszichikai törvények alapján, milyenséged is finomulni fog. Olyan leszel, 
mint az a mag, amelyet a magvető elvet a földjébe, és a mag magától, maga 
sem tudja  hogyan,  kikel,  szárba  szökken,  és  sokszoros  termést  hoz  (Mk 
4;28)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4104.
Kérdező: LÁTTAM JÉZUST A KERESZTÚTON

Imámban három napig Jézust láttam a keresztúton.
HANG: "Drága Gyermekem!

Látomásokat,  lelki  élményeket  azért  adok az  enyéimnek,  hogy ezek 
erőforrások legyenek olyankor, amikor a körülmények el akarják figyelmete-
ket irányítani Rólam.

Te  valóságként  tapasztalhattad  meg  az  Én  kiszolgáltatottságomat  a 
gyűlölködő embereknek. Hidd el, ma is vigasztalásra szorulok minden rászo-
rulóban, mert sok-sok jó szándékú emberben ma is járom azt a keresztutat, 
amelyet az emberi rosszindulat, kapzsiság készít Számomra.

Szereteted, nyitottságod Felém, arra késztetett Engem, a te Jézusodat, 
hogy ne csak az ima szavaival, de „látomásban” is erősödjön a hited. „Láto-
másod” olyan pecsét, amely hitelesíti azt, hogy jó úton jársz, és Velem - a te 
Jézusoddal - élő kapcsolatod van.

Szenvedésem láttán természetes, hogy megrendültél. Könnyeid az Irán-
tam való részvételedet jelezték. Az, aki sírni tud szenvedésem hatására, biz-
tos lehet abban, hogy egy örökkévalóságon át örülni fog Velem együtt annak, 
hogy Általam, Velem és Bennem megtalálta igazi, boldog otthonát!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************
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4105.
Kérdező: A TIÉD VAGYOK, URAM?

Álmomban nem voltam menyegzős ruhában, mert vigyáznom kellett
 másokra.
HANG: "Drága Gyermekem!

Szó sincs arról, hogy te nem mehetsz be Isten országába! De igenis szó 
van arról, hogy lelki fejlődésed érdekében meg kell tanulnod felmérni oko-
san, hogy adott esetekben mi a fontos, és mi az, amit ha nehezen is, de félre 
kell tudnod tenni. Tehát rangsorolnod kell teendőidben!

Az önszeretet nem önzés, hanem törekvés arra, hogy mindenkor Isten-
nek tetsző állapotban tartsd magadat. Soha nem kell „másra vigyáznod” saját 
lelked kárára. A gyakorlati szeretet ugyan abban mutatkozik meg, hogy vala-
ki nem önmagáért él, hanem másokért. De ez a másokért élés Értem - a te Jé-
zusodért  - kell hogy történjen. Az, akiben Én, Jézus, élhetek, szerethetek, az 
minden látszat ellenére is „menyegzős ruhában” van.

Örülök neked! Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************

4106.
Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL

1. Mi a teendőm? Csak magamat látom el.
2. Hitetlen családomért csak imádkozni tudok. Nem hallgatnak rám.
3. Rossz a fejem. Mindent elfelejtek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Adj hálát azért, hogy magadat még el tudod látni! Igaz, akkor is há-

lát kellene adnod, ha már nem tudnád magadat ellátni. Igen, mert az Én  ben-
ned lakásom nem függ attól, hogy el tudod látni magadat vagy sem. A lényeg 
pedig ez: Benned élek, éspedig érted élek benned! A te szívbékédet nem az 
biztosítja, hogy mire vagy képes, hanem az, ha elhiszed azt, hogy  Én, azért 
mentem el a Földről, hogy helyet készítsek az enyéimnek - tehát neked is - 
abban a csoda-világban, ahol már nincs könny és fájdalom, ahol csak szere-
tet, öröm és béke van a Szentlélekben. Ugyanakkor itt is maradtam különbö-
ző megjelenési formában, s ezek egyike az, hogy benned, éspedig érted élek 
benned (Jn 14;23). Ezt el kell hinned!

Te még úton vagy. De soha nem vagy elhagyatott! A te hited nem akar 
olyasmit bebeszélni neked, ami ábránd, hanem arra képes, hogy a szíveddel 
láss! Lásd meg azt a szent valóságot, hogy egyetlenem vagy a világegyetem-
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ben. A hangsúlyt ne arra tedd, hogy milyen vagy, hanem arra, hogy az Enyém 
vagy!

Reggeli imáidban mindenkor áldásomban részesítelek. Angyalaim a te 
kísérőid utadon.

2. Hitetlen családodért csak imádkozol? Nagy, lángoló betűkkel kelle-
ne írni e szót „CSAK!” Igen, mert egyrészt ennél többet nem tehetsz értük, 
másrészt pedig az imának egeket mozgató ereje van! Hidd el, hogy Én, Jé-
zus, jobban szeretem családodat, mint azt te valaha is tehetnéd!

3. Két fontos szempontra hívom fel a figyelmedet. Az egyik az, hogy te 
is adósságtörlesztésre jöttél le a Földre. A másik pedig az, hogy az, ami ben-
ned mulandó, tehát testi felépítésed, elhasználódik, és így nem képes arra, 
hogy úgy funkcionáljon, mint életedben előzőleg tette. Ez nem baj! Ezt tudo-
másul kell venned! Ez annyiban Isten ajándéka, amennyiben engeded, hogy 
növelje benned az egészséges alázatot. Esendő vagy te is a Földön!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4107.
Kérdező: A FELAJÁNLÓ IMÁRÓL...

1. Milyen a helyes felajánló imádság?
2. Áldozhat-e gyermekem zarándokláskor?
3. Kérhetek-e rendkívüliséget mások megtéréséért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A helyes felajánló ima formájában lehet különböző, de tartalmában 

csak a következő a helyes: "Jézusom! Felajánlom magamat Neked! Együtt 
akarok működni a Tőled kapott kegyelemmel! Neked, és csak Neked akarok 
engedelmeskedni! Csak arra akarok „IGENT” mondani, ami szívemet meg-
nyugtatja. Naponta kérni akarom Szentlelked irányítását,  akinek temploma 
vagyok! Egyedül Rád akarok hallgatni, aki nekem szívbékét tudsz adni, és 
nem emberi hatalmasságokra! Emberektől, akik akkor is irányítani akarnak, 
amikor nem kérem erre őket, csak akkor akarok hallgatni, ha tanácsuk nekem 
szívbékét ad. Áldd meg elöljáróimat! Ámen.”

2. Igen! Ha hisz abban, hogy Én, Jézus, valóban jelen vagyok az Oltári-
szentségben, akkor higgyen abban is, hogy várom őt! Engem, Jézust,  nem 
kötnek jogi korlátok azok számra, akik valóban szeretetben akarnak Velem, 
Jézussal, találkozni!

3. Szeretettel arra kérlek, hogy ne kérj rendkívüliséget a magad számá-
ra! Ha Én - a te Jézusod - fontosnak tartom, akkor úgyis megadom érted min-
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denkinek azt, amit jónak látok!  De ez ne legyen különleges vágyad, mert ha 
az, akkor ez kishitűségről és hiúságról árulkodik! Bízd teljesen Rám a dolgo-
kat! Tudnod kell, hogy Én - a te Jézusod - sokkal jobban szeretem mindazo-
kat, akikkel kapcsolatban vagy, mint te!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
JÓZAN ÉSZ és a RÁM-HAGYATKOZÁS KEGYELMÉVEL!"

************************************************************
4108.
Kérdező: JÖVŐMRŐL, JELENEMRŐL...

1. Születik-e még gyermekem ebben az életben?
2. Kell- küzdenem az otthoniakért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kérdésed annyi szabad döntést és feltételt akar átlépni, amelyet Én, 

Jézus, nem tehetek meg még a te kedvedért sem, éppen azért, mert mérhetet-
lenül szeretlek téged! 

Az a REND, amely téged is létben tart, és Engem, a te Jézusodat is kö-
telezi,  nem engedi meg, hogy olyasmiről jövendöljek, ami befolyásolhatná 
bárkinek is a szabad döntését

2. Nem kell küzdened az otthoniakért! Csak azért kell küzdened, hogy 
az Én Lelkem irányítását zavaró körülményeket leold magadról. Ez nem kis 
munka felvállalását kívánja tőled! Ez olyan rendszeres reggeli imákat kíván 
tőled, amelyekben velem gondolod át az elinduló napodat, és kéred áldáso-
mat,  angyalaim segítségét,  hogy napközben meg tudd valósítani  azt,  amit 
reggel megbeszéltünk.

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
************************************************************

4109.
Kérdező: SZERETNÉM, HA SZERETNÉNEK!

Nem kapok viszontszeretést úgy, ahogy szeretném.
HANG: "Gyermekem!

Helytelen alapból csak helytelen következtetések jöhetnek. Már eleve 
helytelen alap az, ha férjed megváltozásától várod saját boldogságodat! A he-
lyes alap az lenne, ha az Isten, tehát az Én szándékom szerint  te törekednél 
megváltozni! 

Mindaz, aki önmagán kívülről várja azt, hogy boldog legyen, feltétle-
nül csalódni fog! Isten benned van boldogító módon, és nem magadon kívül, 
valaki másban, a te számodra! Aki nem Bennem, Jézusban, akarja megtalálni 
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boldogságát, az soha nem lesz boldog! Bőven itt volna már az ideje annak, 
hogy kilépj abból az ábrándvilágból, amely legfeljebb bódítani képes, de bol-
dogítani soha!

Neked az a feladatod, hogy hűséges légy esküdhöz akkor is, ha más 
nem hűséges az esküjéhez. Ha aztán férjed elhagy, annak ellenére, hogy te hű 
akarsz maradni hozzá, akkor, de csak akkor érezheted magadat szabadnak. 
De ha te hagyod el őt, akkor tudnod kell, hogy nem fogja kísérni életedet az 
Én áldásom! Lelkem, Aki a kapcsolatok Lelke, mindig azzal marad, akit el-
hagytak, és nem azzal, aki elhagyta a másikat!

Leveled alapján csak azt mondhatom, hogy olyan kereszttől akarsz me-
nekülni, amely helyett nagyobb keresztet leszel kénytelen cipelni!

Megáldalak a JÓZANSÁG és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4110.
Kérdező: NEM TALÁLOM A HELYEMET

1. Hová vezet az utam?
2. Hol van a szolgálati helyem?
3. Miért ezt a hivatást kaptam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Arról meg lehetsz győződve, hogy utad a mennyek országába vezet. 

Más kérdés az, hogy hány buktatón kell még áthaladnod, hogy elérd ezt az 
országot. Te sem bűntelenül jöttél e világra. Neked is le kell oldanod magad-
ról az önzésre és a felelősségáthárításra ösztönző érzés uralmát!

Az ÚT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat, a soha senkinek 
nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a szolgáló szeretés útja. 
Ezek megvalósítása előtt lévő akadályok leküzdése a  te állapotszerű életfel-
adatod.

2. Mindenütt szolgálati helyed van, ahol élsz. A konkrét helyet és időt 
neked kell meglátnod, mert nem kaszárnyának vagy börtönnek teremtettem 
számodra sem a Földet, hanem egy olyan küzdőtérnek, amelyen értelmed és 
akaratod szabad használatával - mint Jézus partnerének - kell eltöltened, be-
töltened a számodra megszabott időt.

3. Hivatás EGY van! A szeretni tanítás! Ennek feltétlen feltétele az a 
szeretés, amelyre Én, Jézus, tanítottalak benneteket. (Jn 13;34: „Új parancsot 
adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy sze-
ressétek ti is egymást.”) Minden más elfoglaltság eszköz arra, hogy ezt a hi-
vatást betöltsétek!
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Neked tehát nincs rendkívüli hivatásod! A Szentlélek, aki nem a rend-
kívüliségeknek, hanem a REND-nek a Lelke, az előbb említett hivatást oltot-
ta beléd is. Kétségtelen, hogy erre neked átlagon felüli ráérzésed van!

Az igaz, hogy a legkülönbözőbb eszközöket alkalmazhatjátok e hivatás 
betöltésére. De itt is azt tudom mondani, hogy neked kell rálátnod arra, hogy 
mely eszközök, milyen állapot, munka az, amelyen belül e hivatásodat szív-
békében felvállalhatod.

Lelkem eddig is és ezután is irányítani fog, amíg nyitott vagy a jónál 
jobb befogadására. Igen, a jónál jobb befogadására kell  alkalmassá tenned 
magadat. Vagyis, amíg mindent vállalsz a meglátott jó érdekében, ugyanak-
kor, ha jobb villan fel előtted, kell hogy képes legyél leváltani erre a jobbra 
az addig legjobbnak vélt utat. Ezt a magatartást bölcs rugalmasságnak is ne-
vezheted.

Ha elhiszed, hogy benned élek, éspedig békét teremtő módon élek ben-
ned, akkor meg fogod tapasztalni azt, hogy Én - a te Jézusod - a körülménye-
idnek is az Istene vagyok!

Megáldalak az ÉLŐ HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4111.
Kérdező: BEÁRULTÁK ELŐTTEM FÉRJEMET

1. Férjem hűtlenségéről tudósított valaki.
2. Nem vagyok magammal sem tisztában.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két dologra hívom fel a figyelmedet. Az egyik az, hogyha egy aljas 

gazember, aki gyáva ahhoz, hogy felfedje magát előtted, mond neked vala-
mit, és ez erősen hat rád, akkor te kezdesz az ő erkölcsi szintjére lesüllyedni! 
Még ha igazat is mondana, akkor sem jó mocskos forrásból mosakodnod.

A másik az, hogy a te benső békédet - ha az valóban béke, és nem ön-
ámítás - kívülről nem boríthatja fel senki és semmi! Sem a te, sem mások 
boldogsága nem függhet rajtatok kívüli személyektől, eseményektől! Az  az 
Isten, aki boldogságra, Önmagára, tehát benső békére teremtett téged, csak 
azért tehette ezt, mert tudta és akarja, örökkön örökké azt akarja, hogy is-
merd fel: Isten benned él boldogító módon! Benned, és nem rajtad kívül a te 
számodra! Ha nem így lenne, akkor Isten nem JÓ Isten lenne, hanem ROSSZ 
Isten. Ez utóbbi pedig káromkodás!
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2. Valóban nem vagy tisztában magaddal. Csak olyan mértékben lehet 
bárki tisztában önmagával, amilyen mértékben tisztában kezd lenni Velem, 
Jézussal!

Ne gondold, hogy Én, a te Jézusod, csak azért jöttem le a Földre, hogy 
egy emberrel több legyen. Azért sem jöttem, hogy egy vallással több legyen. 
Én azért jöttem közétek, hogy befogadjatok Engem, Jézust, magatokba (Jn 
14;23). Aki ezt megteszi, az boldog ember, az benső békében él, az megél 
valamit a hazataláltság öröméből, az képes arra, hogy emberi kapcsolataiban 
a különbözőségek dinamikus harmóniáját megteremtse.

Minden, ami a boldogságodat illeti, azon fordul, hogy milyen Velem, 
Jézussal, a kapcsolatod! A reggeli és az esti ima kerete tudja a legoptimáli-
sabban hordozni azt a tartalmat, amely tudósít téged a Velem való kapcsola-
tod milyenségéről.

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

4112.
Kérdező: MENNYIRE LEGYEK ŐSZINTE PRÉDIKÁTORUNKHOZ?

1. Mutassam-e meg a HANG-könyveket a prédikátorunknak?
2. A mi gyülekezetünkben nem beszélnek Máriáról.
3.  Terjeszthetek egy jó tartalmú levelet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha érdekel prédikátorod véleménye a HANG-könyvekről, akkor mu-

tasd meg neki ezeket. De ha úgy gondolod, hogy az ő véleményéhez kell iga-
zítanod  a  te  véleményedet,  akkor  nem ajánlom,  hogy megmutasd  neki  e 
könyveket. Azért nem ajánlom, mert egy speciális hitet „hivatalból” képvise-
lő ember általában nem nyitott az univerzális hit irányában. A speciális hittel 
kapcsolatban bőven találsz utalásokat a HANG 38-dik könyvében, amelyben 
a te leveledre adott válasz is olvasható lesz.

2. Az általad említett gyülekezet tanításában nagyobb hangsúly van Pál 
levelein vagy akár az Én, a te Jézusod születése előtt keletkezett úgynevezett 
ószövetségi  könyvek  mondanivalóján,  mint  evangéliumaimon.  Ne  csodál-
kozz hát, hogy Édesanyám, Mária, nagyon a margóra került e gyülekezetben.

Az, aki Engem, Jézust, szeret, feltétlenül szeretni fogja Édesanyámat 
is. Márpedig akit szeretünk, azzal foglalkozni szoktunk. Annak, aki testvéré-
nek tud Engem, Jézust (Mt 28;10), szükségszerűen édesanyául kell elfogad-
nia Máriát! Aki nem ezt teszi,  annak lelkében valami nem stimmel akkor 
sem, ha éjjel-nappal dicsőíti nevemet! Nekem nincs szükségem a ti dicsőíté-
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setekre, de nektek szükségetek van arra, hogy az univerzális hit befogadói le-
gyetek, bármely speciális hit is anyakönyvez benneteket!

3. Ne terjeszd a talált levelet! A tartalma ugyan nagy mélységet hordoz, 
de a formája, amely felszólít a továbbításra, nem Tőlem van. De bármit te-
szel a levéllel, semmiképpen se nyugtalankodj miatta! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4113.
Kérdező: ISTEN MEGENGEDŐ AKARATÁRÓL...

1. Egy gyógyítóval kapcsolatban vannak problémáim.
2. Miért engedted meg, ha nem Tőled jött e gyógyító?
3. Rombolni is tud az, aki gyógyítani tud?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden olyan gyógyító, aki nem végezte el az orvosi szakképzést, 

csak akkor hiteles, ha gyógyításáért legfeljebb akkor és attól fogad el anyagi 
támogatást,  akit  és amikor már meggyógyított.  Az, aki nem így tesz,  nem 
hordozza áldásomat. Ne feledd, az ördög is tud gyógyítani! Ne feledd, a lé-
nyeget, tehát a Hozzám tartozást, sem az egészség, sem a betegség nem érin-
ti! Ne feledd, az istenszeretőnek minden a javára válik!

Az az orvos, aki keményen megdolgozott azért, hogy szakmája legyen 
a gyógyítás, természetes, hogy pénzért gyógyít. De mindenki más csak akkor 
érdemli meg, hogy hitelesnek mondjátok, ha csak a meggyógyulttól fogad el 
anyagi juttatást!

2. Istennek megengedő akarata határt nem ismer. Mindent megenged, 
de az övéi számára,  bármit tesz bárki,  csak javára válik  minden! Gondolj 
csak arra,  hogy a  világtörténelem legnagyobb gonoszságára -  vagyis  arra, 
amikor Engem, Jézust, keresztre feszítettek - mit mondtam (Lk 24;26)!

Én, Jézus, senkit nem küldök gyógyítás céljából a Földre. Nem, mert ti 
sem azért  születtetek,  hogy testileg  egyre  gyógyultabbak legyetek,  hanem 
azért, hogy karmikus örökségeiteket, az önzést és a felelőtlenséget, tanuljá-
tok leoldani magatokról. Ebben a betegség sem jobb, sem rosszabb eszköz, 
mint az egészség. Igazán az a boldog, aki a halálára készül, és nem az, aki-
nek leghőbb vágya az, hogy egészséges legyen! Aki megkapja a gyógyítás 
karizmáját a Szentlélektől, az sem azért jött a Földre, hogy gyógyítson, ha-
nem azért, hogy újjászülessen, és a kapott adományával másokat is az újjá-
születés irányában segítse.

4163.



3. Az Isten az övéi számára a körülményeknek is az Istene! Pontosan 
ezért igaz az, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik. Senki és semmi 
és soha nem tud rombolni senkit, csak önmagát. Aki nem istenszerető, azt 
minden és mindenki és mindenkor csak rombolja, mivel ő éppen azzal, hogy 
nincs élő kapcsolata Teremtőjével, maga végzi el önmagán a rombolást, mert 
mindent, mint eszközt, csak erre tud használni. Ezt az önrombolást gyógyí-
tással is elvégzik magukon azok, akik nem istenszeretők (Mt 7;22-23)! (Nem 
az az istenszerető, aki önmagáról állítja ezt, hanem az, akiről mások, akik is-
merik őt, mondják ezt)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

************************************************************
3114.
Kérdező: VISSZATÉRŐ ÁLMOMRÓL...

1. Betegségem karmikus-e?
2. Visszatérő álmom, hogy vevőimet nem tudom kiszolgálni.
3. Édesapánk szólhat hozzánk?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Többé-kevésbé minden betegség karmikus. Ez azt jelenti, hogy min-

den betegség lehetősége benne van abban a felvállalásban, hogy leszülettél a 
Földre.

Az kezeli jól a betegségét, aki bár törekszik mindent elkövetni, amit le-
hetőségei felkínálnak, hogy kiláboljon betegségéből, de fontosabbnak tartja 
azt, hogy betegségét, mint eszközt, helyes önismeretre használja fel. Ennek 
lehet aztán következménye az, hogy képes lesz betegségében is növekedni a 
szeretetben,  s  így betegsége  nemcsak  elviselhetőbbé  válik,  de  értelmet  is 
nyer. Tehát nem válik égető problémává.

Az kétségtelen, hogy betegségeiddel is lehetőséged nyílt  olyan adós-
ságtörlesztésre, amely e betegségek nélkül nem lett volna lehetséges. Akár át 
tudod látni értelmeddel, akár hiteddel fogadod el, hogy Isten csak a lelki ja-
vad, fejlődésed érdekében engedi meg a betegségedet, mindenképpen igaz, 
hogy soha nem engedne meg olyat, ami azért árthatna neked, mert erődet fe-
lülmúlja. Isten vagy csökkenti keresztedet, vagy növeli erődet. De keresztjeid 
mindenképpen javadat szolgálják!

2. Visszatérő álmaid arról tudósítanak, hogy azok a bűneid, amelyeket 
mulasztással követtél el, most marják lelkedet. Jobban el kell hinned, hogy 
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Én, a te Jézusod, mulasztásaidat is javadra tudom fordítani, mert a szeretet 
körén belül MINDENHATÓ vagyok az Atyával és a Szentlélekkel együtt!

Ha elhiszed, hogy a múltban elkövetett mulasztásaidat nemcsak a te ja-
vadra, de mások javára is tudom fordítani, akkor e visszatérő álmok jelzése 
meg fog szűnni.

3. A halál utáni dimenzió befogad minden földről jövő üzenetet, de a 
Földre csak akkor tud ilyet küldeni, ha lelketek érdeke ezt megkívánja.

Ha valóban benső szükséglet  számodra,  hogy édesapáddal  társalogj, 
akkor Isten ezt lehetővé teszi számotokra.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL"!
************************************************************

4115.
Kérdező: A HALÁL UTÁNI KAPCSOLATUNKRÓL

1. A Nálad lévő férjemnek van kapcsolata velünk?
2. Konfliktusaim vannak valakivel. Mit tanácsolsz?
3. Leányomat bántja leendő anyósa és családja. Mit tanácsolsz?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt az állapotot, amelyet ti úgy hívtok, hogy „másvilág”, többek kö-

zött az jellemzi, hogy nyitott felétek. A Földről minden üzenet eljut a cím-
zetthez. Fordítva, tehát innen oda, már nem olyan egyszerű az eset. Részben 
azért nem, mert csak lelki fejlődésetek érdekében léphetnek veletek kapcso-
latba szeretteitek,  részben pedig azért  nem egyszerű,  mert  bennetek sok a 
„zavaróállomás”, és emiatt gyakran hiába is akarnák felvenni veletek a kap-
csolatot az „itteniek”.

A halál a szeretetet nem szüntetheti meg. Csupán finomítja! Férjednek 
tehát van kapcsolata veletek. De ahhoz, hogy nektek is meglegyen a megfele-
lő kapcsolatotok, egyre jobban és tudatosabban kell Istenben élnetek. Minél 
többet foglalkozol  evangéliumaimmal,  annál jobban meg fogod érteni  azt, 
hogy mit jelent Istenben élni, növekedni.

2. Amikor emberként éltem a Földön, konfliktusaimat az emberekkel 
Én, Jézus, sem tudtam feloldani. Nem, mert a teljes feloldás kettőn áll.

Arra törekedj, hogy Velem, a te Jézusoddal ne legyenek konfliktusaid, 
s  akkor  azzal  az  illetővel  való problémádra  is  a  te  szívedet  megnyugtató 
megoldást tudok neked adni. Nagyon komolyan mondtam azt, hogy jöjjetek 
Hozzám, mert Én képes vagyok mindenkinek, aki Hozzám jön, olyan szívbé-
két adni, amelyet a világ soha nem adhat senkinek, és el sem veheti ezt attól, 
aki valóban Hozzám jött (Mt 11;28-30).
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3. Leányod problémáira csak leányodnak  válaszolhatok.
Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

************************************************************
4116.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Férjem mikor keresztelkedik meg, és mikor lehet egyházi
esküvőnk?
2. Leányomnak az  élettársával történő egyházi esküvője mikorra
várható?
3. Miért lett édesanyám baleset áldozata?

HANG: "Drága Gyermekem!
Kérdéseidnek akkor is nagyon örülök, ha nem adhatok ezekre számod-

ra megfelelő választ.
1. Először is tudnod kell, hogy az egyházi házassághoz nem szükséges 

az, hogy társad megkeresztelkedjen. Ha te feltétlenül ragaszkodsz az egyházi 
esküvőhöz, és ennek nincs más akadálya, csak az, hogy férjed pogány, és fér-
jed, akár csak a te kedvedért is, de beleegyezik az egyházi házasságba, akkor 
ez lehetséges. Csupán a helyi plébánosnak kell némi adminisztrációt vállal-
nia ennek érdekében.

Ha férjed nem akarja az egyházi házasságot, akkor addig kell elmen-
ned, ameddig lehet. Tehát legalább a polgári házasságot vállalnia kell.  Ha 
erre sem hajlandó, akkor ott kell őt hagynod! 

Lelked nyugodt lehet, mert előbb-utóbb házasságod rendeződni fog Is-
ten és emberek előtt egyaránt!

2. Jóslásokba csak akkor bocsátkozom, ha ez a kérdezőt oly mértékben 
érinti,  hogy ez lelke javára válik. Jelen esetben nem erről van szó. Neked 
szabaddá kell válnod bensőleg leányod döntéseitől.

3. Megfelelő hatósági szervek kérdésedre pontos választ tudnak adni.
Megáldalak az EGYSZERŰSÉG és az ALÁZAT LELKÉVEL!"

************************************************************
4117.
Kérdező: ISTEN RENDEL MELLÉM VALAKIT?

1. Kit rendelt mellém az Isten, és hogyan cselekedjek?
2. Mennyire foglalkozzam azzal az új egyházzal, amelyet ajánlottak?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Isten téged is Önmagára teremtett! Földi halandót, ha fontosnak tar-

tod, neked kell választanod magad mellé. Csak azt válaszd, akivel kapcsolat-
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ban meggyőződtél arról, hogy segíteni, és nem akadályozni fog téged abban, 
hogy egyre közelebb kerülj Hozzám, a te Jézusodhoz. 

Mindenki számára minden eszköz arra, hogy Bennem, Jézusban, találja 
meg a szíve békéjét. Különösen fontos, hogy az, akivel együtt akar élni vala-
ki a Földön, a lehető legjobb eszköznek bizonyuljon e CÉL érdekében!

2. Mivel a felekezetek általában nem rangsorolnak a Bibliában, ezért 
bármelyikkel is foglalkozol, szembe fogsz kerülni a felekezetek vezetőivel, 
ha Én, Jézus, aki az EVANGÉLIUMOK alapján mutatkoztam be nektek, a 
legfontosabb  leszek  számodra.  Neked  Velem,  Jézussal,  kell  foglalkoznod 
szívvel-lélekkel.

Maradj hát abban a felekezetben, ahol vagy, és keress magadnak olyan 
barátokat, akikkel egyedül és kizárólag az evangéliumok alapjára építheted 
hitedet. 

Természetesen fontos a Biblia többi része is, de csak annyiban hitele-
sek, amennyiben azok az evangéliumokkal alátámaszthatók. Ahol ez nem így 
van, ott az író önmagát vitte bele a mondanivalójába. Ha egy felekezet által 
tanított hittételek eléje kerülnek az evangéliumaimnak, és nem ezek szolgála-
tába akarnak állni, ott csak e felekezet által megkívánt speciális hit, és nem 
az Általam, Jézus által megkívánt univerzális hit élhető, gyakorolható.

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

4118.  
Kérdező: A MÁRIA-TISZTELETRŐL

1. Szükséges a Mária-tisztelet az üdvösségre úgy, amint azt a római
    egyház tanítja és gyakorolja?
2. Istentől való-e a pápa részére a „szentatya” megszólítás?
3. A pápa a Fenevad?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az üdvösségre az újjászületés szükséges (János 3;3)!
A Mária-tisztelet  annyiban hasznos,  amennyiben a negyedik parancs 

szerint mindenkinek tisztelnie kell szüleit. Én, Jézus, testvéreimnek nevez-
tem enyéimet. Ha tehát testvéreim vagytok (a kegyelmi rendben), akkor logi-
kus, hogy Mária az édesanyátok (a kegyelmi rendben) (Mt 28;10)!

2. Az első században minden keresztényt szentnek neveztek. (1Kor 1;2 
/ 2Kor 9;1 / Ef 1;1 / Tim 5;10 / Jud 1;3 / Zsid 6;10 / Jel 17;6/ ) Ennek isme-
retében nem szükséges megbotránkoznod a „szentatya” megszólításon. Két-
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ségtelen, hogy korotokban e megszólítás már idejét-múltnak tűnik.  Fontos 
volna, hogy magadat is mindig szentnek tudd!

3. Nem a pápa a Fenevad. Nincs a pápa koronáján az, hogy ő minden-
kor földi helytartója lenne Isten Fiának. Ezt a hazugságot valóban a Fenevad 
terjeszti róla! E cím: „A pápa Jézus földi helytartója” csak akkor illeti meg a 
mindenkori pápát, amikor mint egységesítő elv nyilatkozik meg. Ilyenkor va-
lóban Én, Jézus,  vagyok az,  aki őáltala szólok.  E cím téged is megilletne 
ilyenkor, ha az egész világ keresztényeit volnál hivatva képviselni. A min-
denkori pápa neve aláírásakor ezt olvashatod: Servus servórum Dei. Ez ma-
gyarul így hangzik: Isten szolgáinak a szolgája. 

Kétségtelen, hogy nagy fának nagy árnyéka van. A római egyház két-
ezer éves fa. De a fa sohasem az árnyékáról ismerhető fel, hanem a gyümöl-
cseiről. Ha találkozni akarsz ennek az egyháznak a gyümölcseivel, olvasd el 
a  szentek  életét,  gondolj  a  nemrég  köreitekből  eltávozott  kalkuttai  Teréz 
anyára, és még sorolhatnék párat. Szeretettel kérlek: ne dőlj be a Fenevad-
nak! Ha mégis megteszed, csak károd származik belőle. Az enyéimnek ártani 
nem tudsz, s remélem, nem is akarsz, mert az istenszeretőknek minden a ja-
vukra válik. Az is, ha hazudozva minden rosszat mondanak rájuk, az is, ha 
bebörtönzik, az is ha megölik őket.

Megáldalak a HŰSÉG és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4119.
Kérdező:  SZÜKSÉGES  LEHET  TÖBBSZÖR 
MEGKERESZTELKEDNI?

1. Jó úton járunk-e?
2. Meg kell újra keresztelkednem?
3. Ellenkezik egyházunkkal és hitünkkel a szombat megünneplése?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Akkor jártok jó úton, tehát azon az úton, amellyel Én, Jézus, azono-

sítottam Magamat, ha rangsoroltok a Bibliában. Az egész Bibliát, úgy ahogy 
van, az evangéliumaim fényében kell vizsgálnotok! Én, Jézus, vagyok a világ 
világossága, és nem a Biblia! Nem a Biblia a forrás, hanem a Szentlélek, és 
az a józan ész, amelyet azért kaptatok, hogy az evangéliumaimra építsétek 
hiteteket, mert a  Megtévesztő éppen a Bibliát használja fel arra, hogy ne az 
univerzális hitet, hanem valamelyik speciális hitet képviseljétek. 

Minden speciális hit a Bibliára épül, mert a Bibliában minden benne 
van, és mindennek az ellenkezője is. 
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Az Általam képviselt UTAT, tehát azt a hitet, amelyet Én, Jézus, kérek 
tőletek,  sem Pálra,  sem más szent  íróra hivatkozva nem lehet  megtalálni. 
Egyedül az evangéliumaim alkalmasak erre! A Biblia nagyon szent könyv, 
de csak annak a kezében, aki azt az evangéliumaimmal összhangban használ-
ja. Az univerzális hit elfogadása annyit jelent, hogy a senkinek soha nem ár-
tást,  a  mindig  mindenkinek  megbocsátást,  és  a  rászorulókon  való  segítés 
szolgáló szeretését, vagyis, Engem, Jézust, mint UTAT-vállalást kell minde-
nek elé helyezni.

2. Nem kell újra megkeresztelkedned. Nem a szertartás, hanem a meg-
felelő magatartás tesz benneteket Isten előtt kedvessé (az univerzális HIT-ből 
élés!).

3. Ellenkezik egyházad elgondolásával az, ha vasárnap helyett a szom-
battal akarod helyettesíteni az Úr napját. Egészen biztos, hogy az ottani lelki-
pásztor elhatárolja magát a te egyházad tanításától, s így bár a Bibliára hivat-
kozik, de nem azt tanítja, amit a te egyházad, ugyancsak a Bibliára hivatkoz-
va, tanít.

Az, aki vállalja azt a gondolkodás-átalakítást, amelyet Én, Jézus, már 
nyilvános működésem kezdetén kértem tőletek (Mk 1;15), nem teszi főhelyre 
sem a szombat, sem a vasárnap megszentelését, mert az Emberfia ura ezek-
nek, és nem szolgája (Mt 12;8/ Mk 2;28/ Lk 6;5/)! Minden ESZKÖZ az ÚT 
vállalására. Én, Jézus, sem a szombattal, sem a vasárnappal, hanem az Álta-
lam elmondott és elétek élt ÚTTAL azonosítottam Magamat (János 14;6)!

Ha olvasod a HANG-könyveket,  bőséges eligazításban lesz részed a 
többi kérdéseddel kapcsolatban.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4120.
Kérdező: BENSŐLEG BIZONYTALAN VAGYOK

1. Mit jelent e szó: „keresőnek” születtél?
2. Férjem ridegségét nehezen viselem.
3. Ki az, akinek levelet írtam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az általad kérdezett szó azt jelenti, hogy te „született” fejlődő lény 

vagy. Sajnos ez nagyon sok emberről nem mondható el! Legtöbb ember, bár 
a  lehetőségek  adottak,  mégsem  nyitott  a  lelki  fejlődés  irányában.  Ezért 
mondhattam azt, amit Máté evangéliumában olvashatsz a széles és a keskeny 
útról  (7;13-14). A „született” keresők, bár nagy számukra a kísértés, nem ké-
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pesek a boldogságot hosszú távon összekeverni a bódultsággal. Ez ugyan rö-
vid távon szenvedéssel jár, de megéri!

2. Boldogságod, vagyis a te szíved békéje nem függhet férjed milyen-
ségétől. Attól az ő boldogsága, az ő szíve békéje függhet. A te boldogságod 
attól függ, hogy mennyire kívánsz helyes önismeretre jutni. Azok, akik kö-
rülményeiket tükörként használják önmaguk egyre jobb megismerésére, nagy 
lépéssel tudnak haladni az egészséges önmaguk megismerésének az útján. 

A türelem, az áldozatos szeretet vállalása, a rugalmas irgalom átélése, a 
nem ártás, a megbocsátás, a feladatokban történő gondolkodás, ezek mind-
mind  a körülmények-adta lehetőségek által tudnak felszínre kerülni. Körül-
ményeid tükrében tudod meg igazán azt, hogy mi van benned, a lelked mé-
lyén. Csak az él, csak az mérlegel helyesen, aki az örök élet mérlegén mérle-
gel: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” Annál közelebb vagy a helyes ön-
ismerethez, minél jobban belátod, hogy minden és mindenki eszköz számod-
ra ahhoz, hogy Velem, a te Jézusoddal egyre élőbb kapcsolatba kerülj.

3. Akinek levelet írtál, az nem a régmúltból köszön vissza neked, ha-
nem inkább kísértés a bódultság irányában.

Nagy gyermekeiddel kapcsolatban csak közvetlenül nekik válaszolha-
tok problémáikra. Én, Jézus, soha senkinek senkit nem adok ki.

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

4121.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL SZERETNI!

Akit nagyon szeretek, azzal nem találom meg mindig a jó hangot.  
HANG: "Drága Gyermekem!

Ha valóban boldog akarsz lenni, akkor tudnod kell, hogy csak úgy le-
hetsz boldog, ahogy azt a teremtő Isten elgondolta rólad. Ezt pedig kitalálni 
nagyon könnyű,  míg ezelől  elzárkózni  nagyon nehéz.  Könnyű,  mert  Isten 
mindenkit, tehát téged is, a saját boldogságának elfogadására teremtett, és el-
zárkózni ezelől nagyon nehéz, mert csak ideig-óráig sikerülhet némi bódula-
tot belevinni Isten nélkül élt földi életedbe.

Furcsa módon még Istent is szeretnéd rávenni arra, hogy ne úgy lehess 
boldog, ahogy Ő akarja, hanem úgy, ahogy te akarod. Mintha lelked mélyén 
a „Mi Atyánk” imája ilyen formán hangzana: „Szenteltessék meg az én ne-
vem, jöjjön el az én országom, legyen meg az én akaratom, miként a tiéd a 
mennyben, úgy az enyém a Földön”. Ez így sehogy se jó!
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Neked minden erődet és lehetőségedet arra kellene felhasználnod, hogy 
Velem, Jézussal, legyen élő kapcsolatod. Nem társad kedvét kellene keres-
ned, hanem az Én kedvemet, hogy aztán Én, Jézus, tudjak a te kedvedben 
járni.

Te társaddal együtt nem azt az utat járjátok, amellyel Én, Jézus, azono-
sítottam Magamat (János 14;6). Semmiképpen sem vagyok hajlandó felzár-
kózni hozzátok! Nektek kell felzárkóznotok Hozzám! Amíg ez nem történik 
meg, addig nem tudunk egymással mit kezdeni.

El kellene kezdened nagyon komolyan foglalkozni Velem. A Biblia, 
főleg az Evangéliumaim és a HANG-könyvek is nagyon jó eszközök arra, 
hogy jobban megismerj Engem, s ezzel tisztultabban láthatod majd magadat 
és társadat is.

Tévedésben vagy, ha azt gondolod, hogy bármilyen úton meg tudod ta-
lálni szíved békéjét! Ezt a békét csak és kizárólag Én, Jézus, adhatom meg 
neked. Természetesen már itt a Földön szeretnélek ebben részesíteni téged. 
Aki nem talált Rám, mint boldogító Istenére, itt a Földön, az halála után sem 
fog tudni Rám találni. Gondolkodás-átalakításra csak a Földön van lehető-
ség! Ez elől az igazság elől menekülni, ezt letagadni lehet, de megváltoztatni 
soha! 

Tehát szeretnék segíteni neked, de ezt csak akkor tehetem, ha erre Ne-
kem  lehetőséget  adsz.  Akkor  adsz  Nekem  erre  lehetőséget,  ha  abszolút 
ELSŐ lehetek az életedben. Annak az életében vagyok abszolút ELSŐ, aki-
nél nincs második. Illetve akinek Én, Jézus,  mondhatom meg, hogy kivel, 
mikor, mit tegyen.

Nagyon szeretlek, és várom szívbeli megtérésedet.
*************************************************************
4122.
Kérdező: MEG FOG-E JELENNI A MUNKÁM?

Uram! Egyik testvérem, aki nagyon bízik Benned, a szerinte Általad 
sugallt gondolatokat leírva, szeretné tudni, kiadásra kerül-e munkája.
HANG: "Kedves Barátom!

Ha Én,  Jézus,  Lelkem által  valakinek  olyan  gondolatokat  sugallok, 
amelyeket kiadásra szánok, akkor egészen biztos, hogy ez meg is fog történ-
ni! De tudnia kell annak, aki e sugallatokat kapja, hogy az ő feladata elsősor-
ban nem az, hogy a kiadás miatt  legyen gondban, hanem az, hogy írja le, 
amit szerinte Én iratok le vele.
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Nem kevés olyan írás látott már napvilágot írója halála után, amelynek 
sugalmazója Lelkem volt.

Azok, akik Velem élő kapcsolatban vannak, tudják, hogy egyetlen fel-
adatuk az, amit képesek megtenni. Gondban semmiképpen sem lehetnek, ha 
Isten a gondviselőjük.

Az igazi szeretet nemcsak békét jelent hordozójának, de békét is áraszt 
mindazok felé, akikkel kapcsolatba kerül. Az igazi szeretet nagyon is hor-
dozza az Általam hordott igát, vagyis szíve szeretetének következményeit, 
tehát fájdalmát, de egyben az Általam felkínált benső békét is (Mt 11;28-29).

Amint a reinkarnáció lényegéhez nem az idő, hanem a végső boldog-
ságba vetett hit, remény tartozik, úgy minden Tőlem jövő indítás, amely az 
idő tengelyén jelenik meg, sok-sok szabad döntés hatására az időt módosít-
hatja, de a végső célba érkezést nem!

Testvérednek ma sem tudok okosabbat és megnyugtatóbbat mondani, 
mint azt, hogy tegye azt, amit tennie kell, vagyis azt, ami szívét megnyugtat-
ja, s bízzon abban, hogy Én, Jézus, az idők végezetéig hűséges maradok ígé-
retemhez, vagyis mindenkor enyéim mellett vagyok (Máté 28;20).

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4123.
Kérdező: SOK BENNEM A „MIÉRT”

1. Miért nem tudok kitörni ebből a sátáni körből?
2. Miért nem találok egy megfelelő társat?
3. Fiamnak a jelenlegi társa lesz a felesége?

HANG: "Drága Gyermekem!
„Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből” (Lk 10;18) Ez 

azt jelenti, hogy a Földön lépten-nyomon találkoztok vele, ha a külső körül-
mények mérlegén méritek le az eseményeket. De Én, Jézus, mondottam azt 
is, hogy  „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok 
bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. (Mk 1;15)”! Ha e kettőt egybe-
veted, akkor megérted, hogy az, aki hittel, tehát a szív szemével szemléli az 
életet, az feltétlenül meg fogja látni mindenben azt a jót, ami lelkileg építeni, 
buzdítani és vigasztalni tudja őt. Igen, mert e mérleg: „Mi ez az örökkévaló-
sághoz képest?”, mindennek megmutatja az igazi értékét. Vagyis azt a boldo-
gító valóságot érteti meg veled is, hogy az istenszeretőnek minden a javára 
válik!
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2. Én, Jézus, senkinek az életében nem foglalhatom el a második he-
lyet. Azért nem, mert Isten mindenkit Önmagára (tehát Rám, aki egylényegű 
vagyok az Atyával a Lélek által) teremtett, és mindenkinek nyugtalan marad 
a szíve mindaddig, amíg Bennem - a te Jézusodban - meg nem nyugszik!

Ha Bennem magadra találtál, ha magadban Rám találtál, akkor feltétle-
nül találkozni fogsz azzal, aki a lelki fejlődésedben nem akadályozni, hanem 
segíteni fog téged egyre tisztultabban Felém, Jézus felé!

3.  Gyermeked  szívbékéje,  tehát  boldogsága  sem függ senki  mástól, 
csak saját döntéseitől.  Mivel nincs eleve elrendelés, kivéve azt, hogy min-
denki eleve boldogságra van elrendelve, vagyis teremtve, ezért szabad dönté-
seiteket  Én sem írhatom elő  végzetszerűen,  csak a  végcél  szempontjából. 
Minden és mindenki ESZKÖZ arra, hogy mások boldogságuk vagy bódultsá-
guk érdekében fel- használják ezeket.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
***********************************************************

4124.
Kérdező: SZERETNÉK SEGÍTENI GYERMEKEMNEK!

1. Hogyan segíthetek lelki beteg gyermekemen?
2. A skizofrénia váltotta ki belőle az érzéki megzavarodást?
3. Sikertelen kapcsolatai miatt lett érzékileg zavarodott?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az imádságon és a szeretetteljes alkalmazkodáson kívül te csak azt 

teheted, hogy a szakemberek tanácsát próbálod betartani.
A lelki bajok gyökere soha nem szerzett forrás, hanem magatokkal ho-

zott nehézség. Maga az egyén is csak két dolgot tehet a lelki problémáival 
kapcsolatban. Az egyik az ima, vagyis hogy Hozzám emeli lelkét, a másik 
pedig az, hogy szerényen megpróbál e keresztjével együtt élni e rövidke földi 
életben. Ha valaki e kettőt vállalja, akkor vagy teljesen leoldódik róla e gond, 
vagy csökkenni fog. De benső békéjét mindenképpen megtalálja!

A különböző nehézségekkel való birkózás, gyötrődés kikerülhetetlenül 
hozzátartozik a földi élet vállalásához. Az azonban egészen biztos, hogy a 
lelki egyensúly megtalálása feltétlenül lehetséges annak, aki életét Velem, Jé-
zussal, kapcsolja össze. Amint igaz az, hogy Nálam nélkül semmit sem te-
hettek  (Jn  15;5),  úgy igaz  az  is,  hogy a  hívőnek minden  lehetséges  (Mk 
9;23)!  

2. Nincs ok és okozati összefüggés az érzéki zavar és a tudathasadás 
között. A kettő járhat együtt is, és lehet külön is egymástól. Tehát nem úgy 
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van, hogy az egyik gyógyulása a másik gyógyulását is magával hozza. Bár 
gyógyulhat, csökkenhet a kettő együtt is.

3. Gyermeked is adósságtörlesztésre is jött e világra. Jelenlegi állapota 
ilyen magával hozott karmikus görcs.

Az ember, mint szellemi lény, sok olyan problémát hozott magával a 
Földre, amelyek helyes megértése csak az örökkévalóság szemüvegén át ért-
hető meg. A világon senki számára sincs végleges, boldogító megoldás e fel-
ismerés nélkül,  de ennek a felismerésnek a birtokában bárki megtalálhatja 
szíve nyugalmát. Igen, mert a reményből élés nem egy üres álmodozás, ha-
nem olyan bizonyosság kell  legyen mindenki  számára,  mint  az  utas bizo-
nyossága arról, hogy van számára végállomás. 

Megáldalak az ÉLŐ HIT és a REMÉNY LELKÉVEL!
************************************************************

4125.
Kérdező: SZERETNÉK JÓ APOSTOLOD LENNI!

1. Hogyan adhatnám tovább jobban a tanultakat?
2. Van-e esélye annak, hogy jobban befogadják az emberek a jó szót?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Vannak olyanok, akik külön képezik magukat arra, hogy egyre haté-

konyabban tudják meggyőzni embertársaikat. Ez a magatartásuk csak addig 
lehet Istentől megáldott, amíg ez szívüket megnyugtatja, és szívbékéjük nem 
kapcsolódik össze eredményelvárással.

Neked nem az a feladatod,  hogy minél  több emberrel  elfogadtasd a 
HANG-könyveket, hanem az, hogy minél több embernek ajánld fel, minél 
több emberrel megpróbáld elfogadtatni e könyveket. Az elfogadás vagy az el 
nem fogadás az ő felelősségük!

Beszélj ezekről úgy, ahogy a szíved diktálja! Ha ezt teszed, akkor bol-
dogítani fog ez téged a halálod óráján akkor is, ha semmi eredményt nem ér-
tél el másoknál. Te csak ültess! A növekedést az Isten adja (1Kor 3;6)!

2. Esélye mindig van annak, hogy lelkileg fejlődni akaró lények lesz-
nek a Földön. Azt viszont, hogy ebből az esélyből mikor és mennyi válik va-
lósággá, se nem növelheti,  se nem csökkentheti  benned a reményt,  amely 
szerint Én, Jézus, legyőztem a világot, és te a Győztes oldalán állsz! Tehát 
mondanod kell - akár alkalmas, akár alkalmatlan - azt, amit a szíved diktál 
(2Tim 4;2)! Ez akkor is így van, ha felmerülnek benned az Én, a te Jézusod 
fájdalmas szavai: …amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” (Lk 
18;8)
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Megáldalak a BIZALOM és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4126.
Kérdező: FEGYELMEZETLEN VAGYOK

1. Úgy érzem, hogy nem tudok megfelelni az Istennek.
2. Éhség nélkül is eszem. Ez nem jó. Mit tegyek?
3. Szeretnék, de nem érzem jól magam az emberek között.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Istennek megfelelni sokkal könnyebb, mint a világnak (Mt 11;30)! 

Nem kell mást tenned, mint reggel pár percet Rám, Jézusra, szánnod. Aki 
reggel ki tudja mondani, legalább gondolatban, e két szót: „Uram! Veled és 
Érted!”,  akkor  már  meg  is  tett  mindent,  amit  tehetett.  Ha esténként  időt 
szánsz arra, hogy visszatekintve az elmúlt napra, és ha szükséges, némi „pá-
lyamódosítást” is végezz, akkor semmi okod a félelemre. Én, a te Jézusod, 
mint tudod, nemcsak benned élek, de érted élek benned! Ez azt jelenti, hogy 
soha nem vagyok hajlandó tágítani mellőled! Én, Jézus, nem azért szeretlek, 
mert te jó vagy, hanem azért, mert Én vagyok a JÓ. Ezért Nálam, bármilyen 
is vagy, mindig megtalálod életed problémáira a megoldást!

2. Az önfegyelem egyben elfoglaltság kérdése is. Arra kell törekedned, 
hogy ne érj rá bármikor enni. Bizony meg kell tanulnod feladatokban gondol-
kodni. Akinek fontosabb feladata van napközben, mint az étkezés, az nem 
fogja fölöslegesen étkezésre fecsérelni az idejét. Az evés és a böjt eszköz. 
Mindkettőnek megvan a maga ideje és helye. A Szentlélek a REND lelke, s 
hidd el, hogy Lelkem mindig rendelkezésedre áll, hogy e téren is REND le-
gyen az életedben.

3. Nem kell arra törekedned, hogy jól érezd magad az emberek között. 
Arra kell törekedned, hogy Én, Jézus, jól érezzem Magamat benned! Ha erre 
törekszel, akkor hamarosan megtapasztalod, hogy a szeretet a Földön első-
sorban nem élvezet,  hanem áldozat.  Ezért  a földi  élet  inkább pokol,  mint 
Mennyország. Ne feledd: „A jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy a Föl-
dön minden mulandó! Nagyon mulandó!”

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4127.
Kérdező: NEM ÉRTEM MAGAMAT

Mit tegyen az, aki nyitott meg nem engedett erkölcsi irányban?
HANG: "Drága Gyermekem!
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A nyitottság és lezártság irányában a KULCS nálatok van, és nem Ná-
lam! Ha nem így lenne, akkor minden hűtlenségért, minden házasságtörésért 
Isten lenne a felelős, és nem ti!

Az ember élete nem egy játékszer, amellyel felelőtlenül el lehet szóra-
kozni! A hűtlenségre soha nem megnyugtató ok az, hogy valakinek a házas-
sága rossz. Nem, mert egy házasság milyensége mindig látás kérdése. Más 
dolog az, ha valakit elhagytak. De az, aki miatt valaki valakit elhagy, az az il-
lető már régen elhagyott Engem, vagy nem is volt soha Velem kapcsolatban. 
Az okosság és az óvatosság mindig kötelező!

Ne azon csodálkozz, hogy veled mi történhet és mi nem! Egyik legna-
gyobb misztikus  szentetek  szokta  mondani,  hogy ő minden  rosszra  képes 
lenne, ha nem tudná, hogy Velem minden jóra is képes.

Két úrnak nem szolgálhattok! Nem azt mondom, hogy nem szabad, ha-
nem azt, hogy nem lehet! Két irányban, Felém és a sátáni kísértések felé, 
egyszerre nem lehettek nyitottak. Aki úgy gondolja, hogy ő képes két úrnak 
szolgálni, az csak egy úrnak, a Sátán úrnak szolgál!

Ősi igazság az, hogy aki a tűzzel játszik, az előbb-utóbb megégeti ma-
gát! Nem elég az, ha valaki a felszínen arra törekszik, hogy ne kövessen el 
bűnt. A bűnre vezető alkalmakat is kerülnie kell annak, aki megértette azt, 
hogy a földi élet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat!

Légy okos és óvatos, és megnyered az ÉLET koronáját!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

************************************************************* 
4128.
Kérdező: VÉGET ÉR VALAHA A TEREMTÉS?

1. Teremt-e Isten folyamatosan új és új szellemeket?
2. Van-e ismertető jelük a most először megszületett szellemeknek?

HANG: "Gyermekem!
1. Isten tökéletessége kizárja azt, hogy változást tételezzetek fel Benne. Ez 
azt jelenti, hogy a teremtő jelző mindenkor állapotszerűen megilleti Őt. Így 
Istenről nem mondható el az, hogy egyszer Számára is „betelik” az idő. Az 
időtlenségben ez képtelenség. A „mikor”, a „valamikor” csak a teremtmé-
nyek világában értelmezhető.
Isten „teremtő” mivolta tehát meg nem kérdőjelezhető, vagyis a teremtmény 
oldaláról tekintve folyamatos.
E teremtés „módja”, „hogyanja” számotokra felfoghatatlan,  és éppen ezért 
szükségtelen is.
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2. Azt, hogy ki és hányadszor született le a Földre, semmiféle ismertető jel-
ből ki nem olvasható. Teljesen mindegy, hogy először vagy sokadszor törté-
nik ez meg valakinek az életében,  mivel  mindig ugyanazzal  a szándékkal 
születnek le a Földre Isten szellemi teremtményei.

E szándék egy olyan gondolkodás-átalakítás vállalása a vágykereszt-
ségben lévőknek, amely a véglegesült boldogság elérését, vagyis az újjászü-
letést teszi lehetővé számukra a Földön.

Azok,  akik  nem ezzel  a  szándékkal  születnek  a  Földre,  tehát  azok, 
akikről azt mondottam, hogy az ördögatyától valók, akikről azt mondottam, 
hogy nem értük imádkozom, azok a nagyobb gyűlöletkeltést, anyagi birtok-
lást, az értelem alávetését az ösztönöknek, az emberek feletti hatalom gya-
korlását tűzték ki célul maguk elé már születésük előtt!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
************************************************************

 
4129.                           Jézus szavai a reinkarnációról

    Ezzel az írással senkit nem akarok meggyőzni, csupán a felismeréseimet 
osztom meg úgy, ahogy azokat most látom.
    
    Véleményem szerint különbséget kell tenni a reinkarnáció és a keletről 
származó lélekvándorlás között. A reinkarnáció emberi testben való újraszü-
letést jelent. A lélekvándorlás alatt pedig ugyanazon emberi léleknek az em-
ber, állat és növény létsíkok közötti vándorlását értik azok, akik hisznek eb-
ben. Ez utóbbiról Jézus Krisztus  nem beszélt.  A reinkarnációról viszont - 
mint az emberi lélek szeretetben való fejlődésének eszközéről - az evangéliu-
mokban igenis szólt. 
 
a, Jézus beszélt arról, hogy ugyanaz a lélek - a test halála után - egy másik 
emberi testben újra megszületik. 
b, Beszélt arról is, hogy senki sem juthat az Atyához, csak rajta keresztül (Já-
nos 14;6). A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy e felismerésre az emberek 
túlnyomó többsége nem jut el egy emberi élethossz alatt (Máté 7;13). Tehát e 
felismerésre - az idő távlatában - lehetőséget kell biztosítani számukra. A re-
inkarnáció ténye nélkül Jézusnak ezt az állítását:  " és én, ha felemelnek e 
földről, mindeneket magamhoz vonzok. " (János 12;32) komolytalan kijelen-
tésnek kellene vennünk. 
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c, A reinkarnációra utaló tényként beszélt Jézus arról is, hogy az emberi lélek 
már leszületése előtt szabad akarattal rendelkezik, és dönt arról, hogy Isten 
akaratát képviselve, vagy annak ellenében kíván a Földön élni.

    Mindent összevetve, a reinkarnáció kegyelmi rendje nélkül nem gondol-
hatnánk Istenre úgy, mint gyermekeit végtelenül szerető személyre. A rein-
karnáció nélkül Isten meghasonlott szellemi lény, aki egyik kezével teremt, a 
másikkal pusztít. A reinkarnáció tudatában Isten tökéletes bölcsességű, vég-
telenül szerető Atya.

    Az idézeteket Vida Sándornak az eredeti görög szöveghez ragaszkodó és a 
kifejezések magyar változatait zárójelben is közlő fordításából vettem.

I.  A reinkarnáció legtöbbet idézett evangéliumi bizonyítéka a János - Illés 
azonosság. Amint Bemerítő János, úgy az emberek többsége sem emlékszik 
előző földi életére-életeire. S ez így jó. Hiszen a múlton való merengés köny-
nyen csapna át önmarcangolásba vagy alaptalan öndicsőítésbe. Ez pedig a je-
len feladatainak elmulasztását eredményezné, ami egyenlő lenne a múlt hibá-
inak megismétlésével. 
    Mindenki életében legfontosabb feladat az ön- és Istenismeretre jutás, te-
hát annak felismerése, hogy Isten nem rajtunk kívül, hanem bennünk él, és 
rajtunk keresztül másokat is akar szeretni.
    A cél tehát a jézusi gondolkodás és magatartás. Amint minden futó, aki in-
dul egy versenyen, a célszalagot keresi a tekintetével, és az előtte levő távra 
összpontosítja figyelmét, úgy minden embernek a jelenben előtte álló felada-
tára kell koncentrálnia.
   
    Bemerítő János tehát nem volt tudatában annak, hogy Illés testében és pró-
fétai feladatával már korábban is élt a Földön. Nem volt ennek tudatában, 
mivel lelki fejlődése érdekében nem volt rá szüksége. Jézus viszont tudta, 
hogy ki volt korábban az, akit Bemerítő Jánosnak hívnak.     
1. " mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel őt, hanem 
azt tették vele, amit akartak, így az Emberfia is szenvedni fog tőlük.
Ekkor  megértették  a  tanítványok,  hogy  (baptista)  Bemerítő  Jánosról 
mondta ezt (beszélt) nekik, " (Máté 17;12-13) (lásd még Márk 9;11-13)
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2. " Ez az, akiről meg van írva: nézd, én elküldöm (hírvivő) követemet (an-
gyalomat) előtted, aki előkészíti utadat....
Bemerítő János napjaitól fogva mostanáig az Egek (Istenének) királyi uralma 
erőszakot szenved és az erőszakosok ragadják el (azt), mert minden próféta 
és a törvény Jánosig ezt jövendölte, és ha el akarjátok fogadni: Ő maga Illés, 
akinek el kell jönnie. " (Máté 11;10-14) (lásd még Lukács 7;27-28)

    Fenti szavaival Jézus, a János - Illés azonosságon túl azt is állítja, hogy 
emberből lehet szellemi lény és szellemi lényből lehet ember. Van tehát kapu 
a szellemi és az anyagi létsík között. 
 
    Nem véletlen az sem, hogy Jézusnak és három tanítványának Mózes és Il-
lés angyali szelleme jelent meg a hegyen. Istennek van stílusa. A hegyen Jé-
zus a működését megelőző időszak első és utolsó prófétájával beszélt, vagyis 
Mózessel és azzal az Illéssel, akiről tudjuk, hogy Bemerítő Jánosként is élt.

II. Felvetődik a jogos kérdés: Illésen kívül kaphat-e más - szabad akarattal 
rendelkező  -  szellemi  lény  is  lehetőséget  arra,  hogy  emberként 
megszülessen? 
1.  Jézus válasza: "mindenki, aki hallgatott az Atyára és nála tanult, hoz-
zám jön, " (János 6;45) Jézus ezt a Földön mondja el, hiszen Hozzá jönni, 
csak a Földön lehet. De az Atyára hallgatni és nála tanulni csak a szellemvi-
lágban. 
     Jézus előbbi szavait a magam számára így tettem érthetőbbé: 'mindenki, 
aki úgy döntött, hogy az Atyára akar hallgatni és ennek érdekében komoly ta-
nulást is vállal, az, ha leszületik a Földre, nyugtalan lesz addig, amíg Engem 
- az Atyát képviselő Jézust - a Földön meg nem talál.'
     Ennek kapcsán felvetődik a kérdés, hogy mi van azokkal a szellemi lé-
nyekkel, akik nem akarnak az Atyára hallgatni ? Jézus így beszél róluk: "mi-
ért nem értitek (ismeritek fel) az én szólásomat ? Mert képtelenek vagy-
tok (meg)hallgatni az én szómat,
ti az ördög atyából vagytok, és az atyátok kívánságait akarjátok tenni 
(megvalósítani). " (János 8;43-44) 
     Jézus más kijelentése is igazolja azt, hogy a testet öltött lelkek szabad 
akarattal bírtak már leszületésük előtt is: "Aki Istentől származik, az Isten 
beszédeit hallgatja, ti azért nem hallgatjátok, mert nem származtok az 
Istentől, " (János 8;47)
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     Jézus szerint tehát ölthetnek ember testet ördögi szellemek is, mégpedig 
születés, nem pedig megszállás által. Nyilvánvaló, hogy ezeknél az emberek-
nél az Isten ellen döntő alapszándéknak már az anyagtestben való megszüle-
tés előtt léteznie kellett. Ezt támasztja alá Jézus következő két kijelentése is :
 
a, "Aki az (eszményi), kitűnő magot veti, az az Emberfia,
A szántóföld pedig a világ, a kitűnő (eszményi) mag a királyság fiai, a va-
dóc (konkoly) pedig a gonosz(ság) fiai. 
Az ellenség pedig, aki a vadócot (konkolyt) veti, az ördög," (Máté 13;37-39)

b, "Ő pedig így válaszolt: minden növényt, amelyet nem az égi Atyám ül-
tetett, gyökerestül ki fognak tépni." (Máté 15;13) Bizonyítékok ezek arra, 
hogy vannak szellemi lények, akik azzal a szándékkal születtek le a Földre, 
hogy itt Isten akaratát tegyék, és vannak olyanok, akik nem ezért születtek le. 
(Zárójeles véleményem az, hogy egyes rossz szándékú szellemi lények soha 
nem törekednének megszállni mások testét, ha ezáltal nem egy korábbi, saját 
tapasztalatú testben átélt élményüket igyekeznének megismételni.)
    
2.  Jézus az Őt elárulni készülő Júdásról azt mondta, hogy jobb volna neki, 
ha meg sem születik. (Máté 26;24) Úgy gondolom, e Jézusi kijelentés utal 
arra is, hogy minden leszülető szellemi lénynek van egy alapszándéka, amely 
egész földi életét meg fogja határozni. Vagyis gyökeresen új életcélt csak a 
szellemvilágból  hozhat  a  maga  számára  minden  testbe  született  szellemi 
lény. 

     Jézus szerint tehát nemcsak angyali szellemből lehet ember, hanem ördö-
gi szándékú szellemből is, akik azért képtelenek felismerni Jézust, mert nem 
az Atyánál tanultak, nem Rá hallgattak, mielőtt anyagtestben megszülettek 
volna ! 
     
     A szeretet Istene nem teremthetett ördögöt. Aki azzá vált, az saját, helyte-
len gondolkodása következtében lett azzá. Logikusnak tűnik, hogyha egy bi-
zonyos gondolkodásmód vállalása által el lehet távolodni Istentől, akkor egy 
másfajta gondolkodásra való törekvés által lehet közeledni is Hozzá.  
     De hogyan válhat egy ördögi szellem újra angyallá ? Itt van pl. Júdás ese-
te, akit Jézus "a veszedelem (romlás)" fiának nevezett (János 17;12).  Ennek 
ellenére Jézus, mikor a saját, második dicsőséges eljövetelét megjövendölte, 
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Júdásnak is ugyanazt a jutalmat ígérte, mint a tizenegynek: " Ámen, mondom 
nektek, hogy ti akik követtetek engem, az újjáalakuláskor (újjászületéskor), 
amikor az Emberfia dicsősége trónjára ül, ti is tizenkét trónra ültök oda 
és ítélkezni fogtok Izrael tizenkét törzse felett, " (Máté 19;28) (Akiben netán 
kétség merülne fel, azzal kapcsolatban, hogy Júdást a tizenkét apostol közé 
számította-e Jézus, azt arra kérem, olvassa el a János 6;70-71-ben lejegyzet-
teket.)
     
     Jézus tudta, hogy Júdás el fogja árulni, de azt is tudta, hogy az árulás és 
annak következményei nem fogják békességgel eltölteni Júdást. Sőt szenved-
ni fog. Ezért mondhatta, hogy "jaj annak az embernek, aki az Emberfiát el-
árulja." (Máté 26;24) Jézus tudta, hogy azok a tapasztalatok, melyeket Júdás 
Mellette szerez, előbb-utóbb a gondolkodásmódjára is hatással lesznek. 
     Jézusnak volt igaza. Bár Júdás elárulta Jézust, de ezt követően felismerte, 
hogy helytelenül  járt  el.  Tettének  következményeivel  szembesülve  magát 
árulónak,  Jézust  pedig igaznak ismerte  fel  (Máté 27;4).  Még a vérdíjat  is 
visszaadta, a tettét pedig megbánta. De mivel bűntudatát még nem tudta fel-
oldani azáltal, hogy Isten irgalmát elfogadja, ezért önmaga fölött a saját ér-
tékrendje szerint ítélkezett. 
     Jézus csak azért adhatott jövendölésében az ’áruló'-nak is trónt, mert tud-
ta, hogy Júdásnak lesz alkalma arra, hogy a múltban végzett tetteit ne csak a 
saját elgondolása alapján, hanem az Isten fényében is megítélhesse, s újra le-
születve bebizonyíthassa,  hogy Isten akarata szerinti  életáldozatot is képes 
vállalni azért, amit jobbnak ismert fel. 

     Júdás a Földön szerzett tapasztalatai nélkül nem szembesülhetett volna a 
saját addigi gondolkodásmódjával és nem merült volna fel benne a változta-
tás igénye. Júdás a minden emberben benne élő boldogságvágy és a Jézus 
mellett átélt tapasztalatok hatására elindult a gondolkodás-átalakítás útján. S 
kérdem én, akadályozná-e őt ebben az az Isten, aki Fián keresztül mindenkit 
gondolkodás-átalakításra szólított fel (Márk 1;15)? Úgy gondolom, hogy a 
nem ártás, megbocsátás és segítés Istene nemcsak nem gördít akadályokat az 
általa kért gondolkodás-átalakítás útjába, hanem inkább lehetőséget biztosít 
rá: "a ti időszakotok...mindig készen van (megfelelő)" (János 7;6).
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     Mi történik tehát a testi halál után azzal, aki földi tapasztalata nyomán fel-
ismeri gondolkodásának helytelenségét - mint Júdás is tette -, de még nem is-
meri fel Jézust az irgalom rendjét képviselő szabadítójának?
     Az a véleményem, hogy halála után mindenki átvilágítódik Isten szerete-
tének fényével, és szembesülve önmagával lehetősége nyílik arra, hogy Isten 
mellett vagy ellene döntsön. (Ennek földi megfelelőjéről beszélt Jézus a Já-
nos 3;19-21-ben.) 
     A szellemvilágban csak az dönt Isten mellett, aki Isten szeretetét közvet-
lenül megtapasztalva önismeretre jut, és vágyakozás ébred benne, hogy vi-
szont szeresse az Istent. Igen ám, de ennek a döntésnek a komolyságát iga-
zolni csak a Földön lehet, ahol az Isten rászoruló módon minden emberben 
benne él. (Máté 25;40)
 
      Azokban, akik felismerik, hogy az Isten bennük is szeretet, vágy ébred 
arra, hogy ezt - az önmagukban felismert igazságot - tettekkel is igazolják, 
ugyanis egy gondolkodásmód milyensége a belőle fakadó cselekedeten, tehát 
a gyümölcsön mérhető le. A megváltozott gondolkodás igazolására a legbiz-
tosabb lehetőség a kísértések világában, tehát a Földön nyílik. Valójában a 
megtérés vágyával leszületett emberek biztosítják azt is, hogy a Jézus által 
elhozott világosság az Ő második eljöveteléig jelen legyen a Földön.
     
      Aki vállalja, hogy Isten képviseletében leszületik a Földre, az biztosra 
akar menni. Vagyis azáltal, hogy a Földre visszatér, nem akar gondolkodás-
módjában is visszalépni, és azt, amit hibának ismert fel, újból elkövetni. Te-
hát nem akar eltévedni ! Talán még garanciát is kérne Istentől, ha nem látná 
be nagyon hamar, hogy az Istenhez való hűséget a Földön nem adhatja meg 
senki a másik számára, csak mindenki önmaga számára, azáltal, hogy már a 
szellemvilágban nagyon komolyan gondolja ezt.

     Mindenki, aki önként vállal feladatot Istenért, igyekszik felkészülni erre. 
Minél őszintébb valakiben a vágy, és egyértelműbb benne az elhatározás, an-
nál  inkább  igyekszik  mindent  megtenni  azért,  hogy helytállhasson.  Mivel 
tudja, hogy kudarca vagy győzelme nem Istenen múlik, hanem saját szándé-
kának komolyságán, ezért felkészül, tanul, kitisztáz, hogyha majd visszatér a 
Földre azért, hogy Istent közvetlenül, embertársaiban szerethesse, semmikép-
pen ne tévedjen el, hanem Jézusra találva újra tudatossá válhasson benne az, 
hogy kicsoda ő, kiért érdemes élnie és hogyan.

4182.



3.  A születés előtti tudatos létezést igazolják Jézus következő szavai is. Mi-
után  az  Egek  (Istenének)  Királyságát  előbb  szántóföldbe  rejtett  kincshez, 
majd vándorkereskedőhöz és tengerbe vetett  vonóhálóhoz hasonlította,  így 
szólt a tanítványaihoz: "minden írástudó, aki az Egek (Istenének) Király-
ságában tanult, hasonló a gazdához, aki a kincstárából új és régi dolgot 
hoz elő. " (Máté 13;52) E Jézusi kijelentést úgy értelmezem, hogy azok, akik 
azzal a tiszta szándékkal születnek le a Földre, hogy itt Isten Királyságát hir-
dessék, találhatnak ki új példabeszédeket, de a különböző formájú példabe-
szédek mögött a tartalom soha nem lehet más, mint az Isten akarata.

4.  Jézus tudta, hogy aki nem azzal a komoly szándékkal születik le a Földre, 
hogy itt Istent képviselje, az képtelen lesz arra, hogy Őt az Isten Fiának is-
merje fel. Erre utalva mondja Nikodémusnak: "Ámen, Ámen mondom ne-
ked, ha valaki nem lesz újjá (nem származik fentről) nem láthatja meg 
(nem képes felfogni) az Isten Királyságát (királyi uralmát)," (János 3;3) 
Sőt,  Nikodémus  hitetlenkedésére  újra  megismétli:  "  Nehogy  csodálkozz 
azon, hogy ezt mondtam: újjá kell lennetek (nektek fentről kell származno-
tok)." (János 3;7)

5.  Jézus nagyon egyértelműen fejezi ki magát, mikor azt mondja, hogy az 
Atya ismerete nélkül a Fiút nem lehet Isten által fölkent szabadítóként felis-
merni. " Kijelentettem (kinyilatkoztattam) a Te nevedet az embereknek, aki-
ket nekem adtál e világból, Tiéid voltak és nekem adtad őket és a Te sza-
vadat megőrizték (megtartották), most megismerték, hogy mindaz, amit ad-
tál nekem: Tőled van, " (János 17;6-7) 
   Éppen a leszületés előtti létezés tényét ismerve mondhatta Jézus jogosan az 
Őt elutasító zsidóknak a következőket:  "megismertelek benneteket, hogy 
Isten szeretete nincs meg bennetek." (János 5;42)

   A fenti gondolatkörhöz tartoznak - és a leszületés előtti tudatos létezés té-
nyét igazolják - Jézus következő szavai is: 
a, " az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem,
ha valaki az ő akaratát akarja tenni, az fölismeri a tanításról, vajon Is-
tenből van-e vagy én magamtól szólok, " (János 7;16-17)
     Tudjuk, hogy fölismerni (azonosítani) egy tanítást csak az képes, aki a 
tananyaggal már korábban is foglalkozott.
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b,  "senki  sem jöhet  (én)hozzám, ha az Atya,  aki  engem küldött,  nem 
vonzza őt," (János 6;44)
Ez a vonzalom nem lehet más,  mint annak a lehetőségnek a felismerésre, 
hogy a szellemvilágban korábban átélt boldogító élettapasztalat Jézust követ-
ve újra átélhető valósággá válhat. 

c, "Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön, és aki hozzám jön, sem-
miképpen nem taszítom el," (János 6;37)

d, "Én értük kérlek (könyörgök), nem a világért kérlek (könyörgök), hanem 
akiket adtál nekem, mert a Tieid." (János 17;9) 

e,   Mivel az Istenre találásnak a Földön tudatosan vállalt előzménye kellett 
hogy legyen. Ezért jelenthette ki Jézus Pilátus előtt is ezt: "mindenki, aki a 
való(igaz)ságból van, hallgat az én hangomra," (János 18;37)

f,   Ha azokat tekintjük igazságosaknak, akik magatartásuk által már igazol-
ták Istenhez való hűségüket, akkor érthetővé és a reinkarnációt igazoló kije-
lentéssé válik Jézusnak ez a mondata: "...Ámen, mondom nektek, hogy sok 
próféta és igaz(ságos) ember kívánta látni, amit ti láttok és hallani, ami 
ti hallotok, és nem hallotta. " (Máté 13;17) Vagyis a Jézus előtt élt próféták 
és igazságos emberek között sok olyan volt, aki szívesen vállalta volna azt, 
hogy Jézus kortársaként újra leszülessen a Földre, Tőle tanuljon, és nyomá-
ban munkálkodjon.  Mivel  Isten országában nem élhetnek olyan igazságos 
emberek, akiknek van olyan szeretetből fakadó vágyuk, amit Isten nem tud 
betölteni, ezért léteznie kell a reinkarnációnak, hogy azok, akiket a szeretni 
tanulás és szeretni tanítás vágya tölt el, megszülethessenek.  

g,  "Ekkor mondta a tanítványainak: az aratni való ugyan sok, de a munkás 
kevés.
Kérjétek hát az aratás Urát, hogy vessen be munkásokat aratásába. " 
(Máté 9;37-38)
     Az a véleményem, hogy egy olyan munkásnak, akit az aratás Ura küld 
munkába, nagyon tudatosnak, fölkészültnek kell lennie és az Isten képviselé-
sének szándékával  kell  megszületnie.  Ellenkező esetben nem lenne képes 
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arra az aratásra, amit az Isten kér tőle, s amelyet ő is vállalt, még munkába 
indulása - leszületése - előtt. 

h,   Belátható, hogy Jézus a Vele kialakítandó tudatos földi kapcsolat feltéte-
léül állítja az Atyával kialakítandó leszületés előtti tudatos kapcsolatot. Na-
gyon szép tanúbizonyságát adja ennek, mikor az örök élet elnyerésének felté-
teleit ekképpen fogalmazza meg:
"az pedig a (világ)korszakokra szóló élet, hogy 
megismerjenek Téged az egyedül való(igaz) Istent és 
akit elküldtél, Jézus Krisztust. " (János 17;3) Bizony így, ahogy Ő mondja, 
egymás után.

i,  Mikor Jézustól azt kérdezték a benne hinni nem tudó zsidók "hol van a te 
Atyád ? ", Jézus így  válaszolt nekik: "sem engem nem ismertek, sem az én 
Atyámat,  ha engem ismernétek,  az  én  Atyámat is  ismernétek,"  (János 
8;19)
    A tapasztalat azt mutatja, hogy Jézus nem képes az emberi szíveket meg-
nyitni,  ha azok nincsenek ráhangolva annak a tartalomnak a befogadására, 
amit Jézus az Atyától átvett. Tehát Jézus Földön elhangzott szavai az embe-
rek által korábban befogadott, szívük mélyén már meglévő tudást tudják csak 
életre kelteni. Ez a tudás csak annak a szívében van jelen, aki azt korábban, a 
saját döntése alapján oda - a gyümölcsérlelés szándékával - befogadta. 
   Aki nem az Atyánál tanult, az nem ismerheti az Atyát, és így az Atya aka-
ratát cselekvő Jézust sem ismerheti fel olyannak, akit az Atya küldött. Jézus 
értékét csak az lesz képes felismerni a maga számára, aki leszületése előtt az 
Atyát már értékelte. 
   A fentiek által nyerhet további új értelmet az Atya és Fiú egylényegűségét 
igazoló alábbi jézusi kijelentés: "aki látott engem, látta az Atyát," (János 
14;9)

6,  Jézus tudta, hogy mindenki azt az alap-szándékát fogja gyümölcsöztetni a 
Földön, amit még leszületése előtt vállalt, magával hozott. Ezért mondhatta, 
hogy "A jó fa nem hozhat nyomorúságos gyümölcsöt, sem a romlott fa 
(eszményi) szép gyümölcsöt." (Máté 7;18)
   Az, hogy egy magból finom gyümölcsöt vagy szúró tövist termő növény 
lesz-e, a fajtájától függ. Ez pedig már az ültetéskor eldől. Ugyanis a mag a 
benne lévő, magával hozott tulajdonságait bontja ki, jeleníti meg. Vagyis a 
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megszülető lelkeknek már leszületésük előtt olyan tapasztalatokkal kell bír-
niuk, amelyre támaszkodva eldönthetik, hogy Isten mellett, mint jó fa, vagy 
ellenében - mint romlott fa - szándékoznak-e élni. 

7.  "Vagy (eszményi)széppé  teszitek  az  élő fát és  gyümölcsét  is 
(eszményi)széppé,  vagy rothadttá (romlottá)  teszitek a fát,  gyümölcsét  is 
rothadttá  (romlottá),  mert  (hiszen)  a  gyümölcséről  ismeritek  meg  a(z 
élő)fát." (Máté 12;33)
   Jézus szavait így értelmezem a magam számára. 'Vagy élővé teszitek ma-
gatokat  az  Isten melletti  döntés által  már  születésetek előtt,  és  vigyáztok, 
hogy Hozzá méltó gyümölcsöt teremjetek a Földön, vagy ellene mondotok 
Isten akaratának leszületésetek előtt, és akkor a Földön tanúsított magatartá-
sotok gyümölcse sem lehet jó.' 

8.  A fentieket belátva már érthető, hogyan rendelkezhet valaki elutasító, 'út-
szél lelkülettel', vagy éppen befogadó 'jó föld lelkülettel' már azelőtt, hogy 
az Isten szavát ebben a földi életében hallotta volna. 
     Nem véletlenül fejezi be Jézus a magvetőről mondott példabeszédét így: " 
Vigyázzatok  tehát,  hogyan hallgatjátok,  mert akinek  van,  annak  adatik 
(még kap hozzá), akinek pedig nincs, (attól) még azt is elveszik, amiről azt 
gondolja (véli), hogy az övé, " (Lukács 8;18)
     
9.  Szintén az eddig elmondottak nyomán nyert új értelmet előttem a sze-
mélyválogatástól mentes Isten-Fiú következő kijelentése: "mindenkitől, aki-
nek sokat adnak, sokat követelnek, és akire sokat bíznak rá, attól többet 
kérnek számon," (Lukács 12;48)
     Felvetődik a kérdés, hol adták és hol bízták a sokat valakire ? A talentu-
mokról szóló példabeszédből tudjuk, hogy a talentumok kiosztása, elfogadá-
sa és az azokkal való elszámolás az ’úr' jelenlétében történt. Viszont a lehe-
tőségek (talentumok) használata vagy fel nem használása az 'úr' látszólagos 
távollétében.
     Vagyis annak, aki 'sok'-at kapott, ezt már a születése előtt tudnia kellett. 

10. Azt, hogy a világosság fiai számára a földi élet a hűség igazolásának he-
lye, véleményem szerint Jézus egyértelműen megmondta: "aki a kevésben hű 
(megbízható),  az a sokban is hű, és aki a kevésben igaztalan,  a sokban is 
igaztalan,
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ha tehát az igaztalan mammonban nem voltatok hűek, az igazit (a valódit) 
ki bízza majd rátok? 
...ki adja nektek azt, ami a tiétek ? " (Lukács 16;10-11)

11. Hogy a földi élet a fény fiai számára nem más, mint lehetőség az Isten 
mellett hozott korábbi döntés igazolására, bizonyítja Jézusnak az a válasza 
is, melyet az apostoloknak adott, mikor azt kérték Tőle, hogy növelje a hitü-
ket:  "  ha  mindent  megtesztek,  amit  parancsoltak  nektek,  mondjátok, 
hogy...amit  kötelesek  voltunk  megtenni,  azt  tettük.  "  (Lukács  17;10) 
Olyan ez, mintha Jézus ezt közölte volna velük: 'most van a hűségetek próbá-
ja, amit nektek kell megtennetek, azt Én nem tehetem meg helyettetek !' 

12.  A szellemvilág valóságában hozott döntés tehát meghatározó. Mikor a 
tanítványok megkérdezik Jézust, hogy " ki üdvözülhet ? " Ő így válaszol ne-
kik: " ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél. " (Lukács 18;27)
   A józan eszem is azt diktálja, hogy csak arra érdemes rátennem az élete-
met, akinek jóságát olyan alaposan megismertem a színről-színre látás vilá-
gában, hogy érte akár a tükör által homályban látás világába való leszületést 
is vállalom. Igen, azok, akik követik a Mestert " Nem a világból valók, " 
mint ahogy Jézus sem (János 17;16).

III. Jézus szerint nem találhatunk rá a Földön anélkül, hogy ezt a leszületé-
sünk előtt ne határoztuk volna el a szellemvilágban. Ha ez nem így lenne, ak-
kor  Jézus  nem nevezhetett  volna  juhoknak egyes  embereket  még azelőtt, 
hogy az Ő szavát meghallva a követésére indultak volna. Márpedig olyan 
embereket is a sajátjainak mondott,  akik e kijelentése elhangzásakor talán 
még nem is hallottak Jézusról a Földön. Íme a példák: 
1.  "  Más juhaim is vannak nekem, amelyek  nem ebből az akolból (ka-
rámból) valók, azokat is nekem kell vezetnem, hallgatni is fognak az én han-
gomra " (János 10;16)

2.  Egy másik alkalommal ezt válaszolta: "küldetésem csak Izrael házának 
elveszett juhaihoz szól." (Máté 15;24) Ezzel kifejezte azt is, hogy tudomása 
van olyan elveszett juhokról akik nem zsidónak születtek.

3.  "a juhok az ő hangjára hallgatnak és a saját juhait nevükön szólítja és ki-
vezeti őket.
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...  a juhok   követik őt, mivelhogy ismerik az ő hangját,
idegent (más embert) pedig nem követnek, hanem elfutnak (elmenekülnek) 
tőle, mivelhogy nem ismerik annak a hangját." (János 10;3-5)

4.  Újra és újra feltehetjük a kérdést. Vajon hol ismerték meg a juhok az Isten 
tanítását még azelőtt, hogy azt Jézustól hallhatták volna ? A választ újra és 
újra Jézustól halljuk: "az én Atyám, aki azokat nekem adta," (János 10;29) 
Nyilvánvaló, hogy az Atya csak azokat az embereket adhatja Jézusnak, akik 
korábban, a szellemvilágban szabad akaratukból az Atyának adták magukat. 
     Elgondolhatjuk azt is, hogy mennyire komolyan kellett venni a ’juhságra' 
való felkészülést ahhoz, hogy Jézussal találkozva Őt egy 'juh' se vétse el, ha-
nem a korábban megismert Atyai akarat közvetítőjeként ismerhesse fel.
     Most már érthető számomra az, amit Jézus a magvetőről szóló példabe-
szédében mondott: vagyis azért fogadhatják egyesek 'köves talaj' lelkülettel, 
vagy 'tövises talaj ' lelkülettel  az Isten szavát, mert  vagy felkészületlenül 
születtek le, vagy szándékuk már a leszületésük előtt sem volt komoly. En-
nek aztán az a következménye, hogy nem képesek a Földön gyümölcsöt hoz-
ni.

5. Akik nem hiszik el, hogy Jézus azért jött, hogy egyszer mindenki mara-
déktalanul boldog legyen, azok nem tartoznak az ő juhai közé (János 10;26). 
Sőt, üldözni fogják nemcsak Jézust, de Jézus képviseléséért a tanítványait is. 
Mindezt pedig azért teszik, mert korábban - leszületésük előtt - elmulasztot-
ták megismerni az Atyát. Jézus egyértelműen fogalmaz: "mindezeket az én 
nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem." (Já-
nos 15;21) 
    Tehát nem az volt Jézus és a tanítványok üldözésének az oka, hogy az 
örömhírt rosszul hirdették, hanem az, hogy voltak és vannak olyanok a Föl-
dön, akik mielőtt leszülettek a Földre, nem ismerték meg az Atyát, vagyis az 
Isten által felkínált valóság ellen döntöttek.

IV. A reinkarnáció tényének további bizonyítékai Jézus szavai alapján.
 
1.  A jó szándékú, nyitott embereket Jézus tanulni hívja: "Idegyertek hoz-
zám...és tanuljatok tőlem". (Máté 11;28-29) De tanulni küldi azokat a fari-
zeusokat is, akikről tudta, hogy zártak az Ő irányában, sőt a halálát fogják kí-

4188.



vánni:  "Menjetek  csak és  tanuljátok  meg,  hogy  mit  jelent: 
irgalma(sságo)t akarok, és nem áldozatot," (Máté 9;13)
   Ha tehát Istennek az a szándéka, hogy a pillanatnyilag ellene döntők is 
megtanulják az Általa kért szeretetet, akkor erre mindaddig, amíg a kért tan-
anyag megtanulása be nem fejeződik, lehetőséget és időt kell hogy adjon. El-
lenkező esetben lehetetlent kérne. A reinkarnáció nélkül egy ilyen felhívás 
értelmetlenség.

2.  Jézus tudta, hogy aki a szellemvilágban az Atya mellett dönt, a Földön a 
Fiút az Atya legfőbb képviselőjének fogja tekinteni. Ezért mondhatta, hogy " 
mindenki úgy tisztelje (becsülje meg) a Fiút,  ahogy(an) tisztelik (megbe-
csülik) az Atyát." (János 5;23) 
     Ha viszont valaki, bár látta a Fiút, de nem követte, bizonyos, hogy leszü-
letése előtt az Atyára is nemet mondott. Ezért fejezhette be Jézus a szavait 
így:  "  Aki netán  nem tiszteli  (becsüli)  a  Fiút,  nem tiszteli  (becsüli)  az 
Atyát (sem), aki küldte Őt. " (János 5;23)

3.  A reinkarnáció tudatában megfogalmazott kijelentésnek tartom Jézus kö-
vetkező szavait is: "az Atya nem is ítél senkit sem, hanem az ítéletet mind a 
Fiúnak adta, " (János 5;22)   
   Jézus egyértelműen beszél. Az Atya mellett élve képtelenek vagyunk iga-
zolni a Hozzá való hűségünket. Ezt csak a Földre leszületve a Jézus által be-
mutatott ÚT vállalása által tehetjük meg. A jézusi örömhír tehát olyan mérce, 
amely leleplező erővel bír a Földön élő emberek számára. (János 3;19-21)

4.  Kétezer évvel ezelőtt Jézus a saját második eljöveteléről szólva így be-
szélt kortársainak:  "Ámen mondom nektek, nem múlik el ez a nemzedék, 
míg mindezek be nem következnek." (Máté 24;34) Vagyis az én olvasa-
tomban,  Jézus második,  dicsőséges eljövetelekor lesznek olyan emberek a 
Földön, akik korábban - a keresztre feszített Jézus kortársaiként - már éltek 
emberi testben.

5. Az Őt elítélő zsidó főtanács tagjainak pedig ezt mondta Jézus: " meglátjá-
tok majd az Emberfiát, hogy a Hatalmas jobbján ül és eljön az ég felhői-
vel. " (Márk 14;62) 
    Nyilvánvaló, hogy azok, akikhez Jézus szólt, e két tényt csak akkor láthat-
ják meg, ha előbb szellemi létformába kerülnek, majd újra testet öltenek. 
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6.  Számomra a reinkarnáció valóságát igazolja Jézus következő példabeszé-
de is: " mihez hasonlítsam Isten Királyságát ? hasonlít a kovászhoz, amelyet 
vett egy asszony, belekeverte három mérce lisztbe, mígnem az egész meg-
kelt. " (Lukács 13;21) 
   Mivel Jézus óvta a tanítványait a farizeusok kovászától - tanításától -, ezért 
biztosan tudhatjuk, hogy e példabeszéd kovásza alatt a saját tanítását értette. 
A három mérce liszten - vagyis az egészen  - pedig a jézusi szeretet-tan isme-
retében  nem lehet  mást  érteni,  mint  az  emberiség  teljességét.  Valószínű, 
hogy Jézus is így értette, különben egy másik alkalommal nem állította vol-
na:  "ha  felemelnek  e  földről,  mindeneket  magamhoz  vonzok.  "  (János 
12;32) A reinkarnáció nélkül Jézus fenti kijelentései nélkülöznének minden 
valóságos alapot. 

7.  A hegyi beszéd során Jézus ezt mondta hallgatóságának: "...Ámen mon-
dom nektek, amíg az ég és a föld elmúlik, egy (görög) í betű (ióta) vagy (hé-
ber) vesszőcske sem múlik el a törvényből, míg minden valóra nem válik 
(meg nem lesz). " (Máté 5;18)
   A fenti szavak kapcsán felvetődik a kérdés, hogy melyik az a törvény, ame-
lyik nem múlik el, és mi az a minden, amelynek Jézus szerint valóra kell vál-
nia. A törvény nem lehet más, mint a szeretet gyakorlati törvénye. A minden 
pedig csak akkor válik valóra, ha már nem lesz olyan gondolat a mindenség-
ben, amely a szeretet törvényének ellene mond. 
   Ha a szeretet gyakorlati törvénye alapján Isten nem pusztítja el azt, aki elle-
ne dönt, tehát nem árt, akkor kénytelen az ellene döntőt olyannak elfogadni 
amilyen,  vagyis  megbocsát.  Mivel  az Isten jót  akar, éppen ezért  azon fog 
munkálkodni, hogy lehetőséget biztosítson a többre hivatott ellenkezőnek ki-
lépni bódultsága köréből. Tehát segít neki.
   A segítés pedig - mivel nélkülözi a kényszert - nem lehet más, mint két 
alapvető tapasztalat átélésének felkínálása.  
   Az egyik tapasztalat szellemi létformában is megszerezhető: ez Isten szere-
tetének közvetlen átélése. A másik - vagyis a saját gondolkozás szeretet tar-
talmának megtapasztalása - csak a Földön, az anyag világában lehetséges. 
Természetesnek tűnik, hogy a megváltozás igénye csak abban merülhet fel, 
aki megtapasztalja, és ezért felismeri saját tökéletlenségét, és ennek ellensze-
rét, az Istenben való növekedést. Csak az anyagtestbe való újra és újra meg-
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történő leszületés, majd az Isten fényében való újra és újra megtörténő szem-
besülés lehet az egyetlen eszköze az alvó lelkek felébresztésének. 

8. Lukács leírja evangéliumában, hogy Jézusnak nem csak egy szűk, tizenkét 
főt számláló állandó tanítványi köre volt, hanem mások is követték Őt. Egy 
alkalommal közülük hetvenet kettesével kiküldött maga előtt, hogy azokban 
a városokban és helységekben, ahová menni készült, hirdessék Isten Király-
ságát. Gyógyító és démonűző erővel is felruházta őket.
   A hetven tanítvány visszatérve, a tapasztalat örömétől eltelve újságolta Jé-
zusnak:  "Uram, a démonok is enged(elmesked)nek nekünk a nevedben. " 
(Lukács 10;17) Jézus ekkor a megtapasztalt hatalomtól kicsit talán 'meg is 
részegedő' tanítványoknak ezt mondja: "nehogy annak örüljetek, hogy a szel-
lemek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a neveitek 
fel vannak írva az egekben." (Lukács 10;20) 
   Úgy gondolom, hogy ezeknek a tanítványoknak a nevét nem mások, hanem 
ők személyesen írták be az élet könyvébe azáltal,  hogy már a leszületésük 
előtt az Isten mellett döntöttek. Mert még a Földön is csak annak a névbe-
írásnak van súlya, jogot és kötelezettséget eredményező hatása, amelyet sze-
mélyesen,  saját  kezűleg tesz  valaki  külső kényszer alkalmazása  nélkül.  A 
Mennyország vonatkozásában ilyen 'fel-írást' csak leszületése előtt tehet egy 
ember.

V. A reinkarnáció közvetett bizonyítékai.
1.  "Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ér(kezet)t megkérdezte a ta-
nítványait, ezt mondta: kinek mondják (tartják) az emberek az Emberfiát ? 
Azok pedig ezt mondták: Egyesek (baptista) Bemerítő Jánosnak, mások Il-
lésnek, mások pedig Jeremiásnak vagy egynek a próféták közül,
ezt  mondta  nekik:  ti  pedig  kinek  mondotok  engem,  ki  vagyok  ?"  (Máté 
16;13-15) + (Lukács 9;18-20)
Mikor a tanítványok arról beszélnek, hogy az emberek valamelyik korábban 
élt próféta új testben való megjelenülésének tartják Jézust, akkor ezzel azt is 
kifejezték, hogy Jézus korában a reinkarnáció ténye közismert volt. Jézus tu-
domásul veszi szavaikat, majd az ő véleményüket is megkérdezi.

2.  Jézus nem javítja ki tanítványait akkor sem, amikor azok - a reinkarnáció 
tudatában -  egy vakon született  férfi  születés  előtti  vétkéről  kérdezik  Őt. 
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Márpedig, ha nem létezne reinkarnáció, Jézus biztos nem engedte volna meg, 
hogy tanítványai tévedésben maradjanak. 
"Rabbi, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon (szü)le(te)tt ?
(ezt) válaszolta Jézus: sem ez nem vétkezett, sem ennek szülői, hanem, hogy 
nyilvánvalóvá (láthatóvá) legyenek az Isten tettei (munkái) (ő)benne, " (Já-
nos 9;2-3)
     A meggyógyított későbbi magatartása - párbeszéde a zsidókkal - azt mu-
tatja, hogy ez a férfi nem csak azt vállalta önként, hogy leszületve vakon él 
addig, míg Jézus őt meg nem gyógyítja, hanem kiállása, értelmes válaszai 
arra engednek következtetni, hogy komolyan készült szerepére. Vagyis az a 
tény, hogy ő vakon fog megszületni, nemcsak ismert volt előtte testet öltése 
előtt, hanem tudatosan vállalta is azt. 

3. Közvetve a reinkarnáció tényét igazolja az a párbeszéd is, melyet Jézus 
folytatott azzal az apával, akinek fiát kisgyermekkora óta egy szellem akarta 
megölni. (Márk 9;21-22) Fontosnak tartom azt a tényt, hogy a szellem nem 
használni  akarta  a  megszállt  testet,  hanem az  embert  testestől-lelkestől  el 
akarta pusztítani. Ezért dobta "sokszor tűzbe is, meg vízbe is". Nagyon való-
színűnek tartom, hogy a fiú és az őt elpusztítani akaró szellem korábban - 
feltehetően egy előző élet során - már ismerte egymást, és az egyikük részé-
ről biztosan meglévő személyes gyűlölet ekkor alakult ki. 

   A fenti, Jézus ajkára adott kijelentéseket és evangéliumokban közölt élet-
helyzeteket találtam alkalmasnak arra, hogy a Teremtő Istent szeretetnek mu-
tassam be. Az Atya Isten nem lehet rosszabb az Általa teremtett gyermekei-
hez,  mint  egy tanár azokhoz a diákjaihoz,  akiknek - miután megbuktak a 
vizsgán - osztályismétlésre ad lehetőséget. 
   Addig, amíg valaki nem látja be a Földön is, hogy csak a szeretet jézusi út-
jának vállalása vezet el a mindent birtokláshoz, a reinkarnáció (újraszületés) 
kegyelmi  törvényének  hatása  alatt  áll.  (Máté  5;25-26)  Ezalól  csak  akkor 
mentesül, ha megtanul adni, vagyis úgy szeretni, ahogy azt Jézus elmondta és 
bemutatta nekünk.
                                                                      Bucholcz Ferenc
************************************************************

4130.                                          KÖZLÉS         
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A zárójelbe tett üzenetet mindenkivel közlöm 1999 kezdete óta. Elné-
zést kérek azoktól, akik a HANG-könyveket rendszeresen olvassátok!

{Én, Jézus, azt mondtam médiumomnak, hogy már csak rövid (arany-
mondás-szerű) válaszokat adok nektek. Eddig közel húszezer kérdésre vála-
szoltam már. Nagyon fontosnak tartom, hogy olvassátok a HANG-könyve-
ket. E könyvek számotokra valóban SZENTÍRÁS! Nem akarom állandóan 
ismételni Magamat. Már régen bejelentettem nektek, hogy csak három kérdé-
setekre válaszolok. A jövőben ezt is csak nagyon röviden fogom megtenni. 

A gondolkodás-átalakítást,  ami a lényeg, sem halottak feltámasztásá-
val, sem betegségeitek gyógyításával, sem azzal nem tudom elősegíteni ben-
netek, ha pillanatnyi problémáitok megoldására megadom a választ. 

Nem teszek jót veletek, ha bármit is megteszek helyettetek. Márpedig, 
ha már sokadszor válaszoltam ugyanarra a kérdésre, s ti nem olvastátok el e 
válaszaimat,  akkor arra kell kérnem benneteket, hogy vegyetek Engem, Jé-
zust, komolyabban!}

  

4131. A HANG 39-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

Köszönöm, Jézusom, a sok drága ajándékodat! Köszönöm, hogy bol-
doggá tettél! Úgy érzem, mindent megadtál médiumod által. Általa boldoggá 
lett az életem, és még sok más embernek is az élete. Így megtaláltuk Hozzád, 
Krisztusunkhoz, vezető utunkat.

Ma már úgy érzem, hogy a HANG-könyvek nélkül nem volna érdemes 
élnem. Ez egy igazi KINCS! ARANYBÁNYA számomra! Csak azt tudom 
mondani Jézusom, hogy nincs rá szó, hogy  ki tudjam fejezni hálámat, kö-
szönetemet valamilyen módon a sok segítségért, az Irántad érzett mélységes 
szeretetemmel. Bárhogy is akarom formába önteni, nem tudom! Uram, ha azt 
mondod, hogy a földi élet maga a pokol, akkor én megélem a Paradicsomot 
ebben a pokolban.

Tudom, nagy szavak ezek, de állandóan érzem lelkemben Isten boldo-
gító  jelenlétét.  Isten  országa  valóban  bennünk  van!  (Lk  17;20-21/  Róm. 
14;17) Tökéletesen, mint Célban, kiteljesedni az Úrban! Az ÚT, amely Hoz-
zád  vezet,  minden  nehézség  ellenére:  GYÖNYÖRŰSÉGES!  Kérem  a 
HANG-ot, (Jézust), ne hagyjon el engem soha! Amerre megyek, mindenütt 
Rád találok, amerre nézek, mindenütt Téged látlak. Amikor kereslek, Téged 
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fedezlek  fel!  Ha  szólok  Hozzád,  Te  válaszolsz  nekem!  Amikor  Hozzád 
imádkozom, Te meghallgatsz engem! Te vagy az Egyetlenem és Mindenem! 
Mindig és mindenütt Téged szeretlek, amíg élek!

Hála és köszönet az Úrnak! Ezer köszönet Dombi atyának! Kívánom, 
hogy még sok HANG-kötetet  tudjon megírni  mindazok lelki  fejlődésének 
elősegítésére, akik igénylik a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal  való találko-
zást.

2000. január 25.
                                                           Özv. P. Péterné

4132.
Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL...

Egy csodálatos álomról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

A Földön az Isten iránti szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldo-
zat. Ez azt jelenti, hogy míg Isten közvetlenül is ki tudja mutatni irántatok 
megélt szeretetét, és ezt meg is teszi, de csak ritkán, mert a földi élet nem 
arra való, hogy állapotszerű érzelmi boldogság járjon át benneteket. A földi 
élet pontosan arra való, hogy a gondolkodásotok átalakítása segítségével te-
gyetek tanúságot Isten iránti szeretetetekről az emberek szolgálata által arról, 
hogy az igazi, örök hazátok a mennyben van. A földi élet elsődlegesen arra 
való, hogy ti mutassátok ki Isten iránti szereteteteket az emberek, főleg az el-
lenségeitek  iránti  szeretetetek  által.  Ti  csak  elmondani  tudjátok  Istennek, 
hogy szeretet él bennetek Iránta. Ennek kimutatása csak olyan áldozatok árán 
igazolható, amely vele jár az emberek szolgálatával. 

Te annyira szereted Istent, amennyire szereted embertársaidat. Annyira 
szereted embertársaidat,  amennyire segítesz a rászorulókon. Az, hogy nem 
ártasz senkinek,  megbocsátasz mindenkinek,  még nem elég,  de feltétlenül 
szükséges, hogy ne légy ellensége önmagadnak. A másokon segítés - főleg 
azokon, akik nem tudják vagy nem akarják ezt viszonozni - az a terület, ahol 
felismerhető, hogy mennyire szereted Istent. Ne feledd: a te keresztednek is a 
függőleges szára a természeted, a vízszintes szára pedig a körülményeid. Ke-
resztedről tehát a Földön le nem szállhatsz! E kereszted által kell megszente-
lődnöd!
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Az a kereszt, amelyet kabátodra tűztem álmodban, pontosan azt az ál-
dozatkészséget akarja jelezni, amely kell hogy jelen legyen a szívedben, hogy 
ne csak szavakkal szeress Engem, a te Jézusodat.
(’Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen 
voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és 
meglátogattatok.  Börtönben voltam,  és fölkerestetek.  Erre megkérdezik  az 
igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned adtunk volna, vagy szomja-
san, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk 
volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk vol-
na? ....- Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is 
tettetek, velem tettétek.( Mt 25;35-40)'

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

4133.
Kérdező: HAMAR MEGBÍZOM AZ EMBEREKBEN

1. Több helyen is kerestem lelkem nyugalmát.
2. Becsapnak az emberek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden vallás, szellemi irányzat egy bizonyos speciális hitet képvi-

sel. Ennek két oka van. Az egyik az emberi természet. Józan gondolkodással 
nem lehet belenyugodni abba, hogy a földi élet mulandósága kielégíthetné 
azt, aki boldog akar lenni. A másik pedig Én, Jézus, vagyok, aki mint valósá-
gos ember, mint történelmi alak megjelentem a Földön azért, hogy elmond-
jam és megmutassam nektek azt az emberi életet, amely képes magában hor-
dani, és képes kisugározni magából az égi békét.

Ha e kettőt szemléled, akkor beláthatod, hogy egyik sem lehet elégsé-
ges a másik nélkül. Ilyen értelemben a világotok ketté szakadt.

Az egyik a keleti világ, ahol az ember különböző technikák alkalmazá-
sával eljuthat olyan „megvilágosodásra”, amely megérteti vele azt, hogy cél-
talan, értelmetlen, ha valaki azért él, ami mulandó.

A másik része világotoknak tud Rólam, de a sok zavaróállomás miatt 
torz képet alkot magának arról, hogy Én, Jézus, ki vagyok, miért jöttem, és 
mit kívánok tőletek. A különböző speciális hitek éppen azon szorgoskodnak, 
hogy hitvallásaik által elhitessék veletek, mit is akarok tőletek, holott ezt ők 
sem tudják helyesen és világosan. A helyes életszemlélet a következő:

Az első fejezetben említett két ok kell hogy átölelje egymást. Vagyis, 
vállalnotok kell a megvilágosodás útját a gondolkodásotok átalakítása által, 
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éspedig az Általam elmondott evangéliumaim alapján (Mk 1;15). Mivel ezt 
az óhajomat sem keleten, sem nyugaton egyetlen speciális vallás sem vállalja 
fel, ezért az általad is keresett benső békédnek az ára nem kevesebb, mint az, 
hogy osztoznod kell sorsomban, ha részese akarsz lenni boldogságomnak (Jn 
15;20). 

Én vagyok a szőlőtő, és azok, akik felvállalnak Engem, mint UTAT 
(senkinek nem ártani, mindenkinek megbocsátani, szolgáló szeretetben élni 
az okosság és az óvatosság megélésével), azok a szőlővesszők. Aki így él a 
Földön, hitben, éspedig univerzális hitben él! Tehát csak azt akarja mások-
nak, amit önmagának is kíván. Isten által elgondolt embernek lenni annyit je-
lent, hogy erre az univerzális hitre kell törekedni!

2. Mivel úgy küldelek benneteket az emberek közé, mint bárányokat a 
farkasok közé, ezért az okosság és az óvatosság nélkülözhetetlen számotokra 
(Mt 10;16). Ezek hiánya olyan csalódásokba, fölösleges keresztek vállalásá-
ba sodor benneteket, amelyektől Én, Jézus, szeretnék megkímélni - amennyi-
re lehetséges a szabadságotok megsértése nélkül - mindenkit, aki élő szőlő-
vessző akar maradni a Magammal azonosított szőlőtőkén.

Abban biztos lehetsz, hogy soha nem engedek nagyobb keresztet cipel-
ni senkinek, mint amennyit elbír, ha engeditek, hogy bennetek éljek! Én, Jé-
zus, mindig biztosítom enyéimnek a megfelelő erőforrást (Mt 11;28)!

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

4134.
Kérdező: VALAMI NAGYOT SZERETNÉK TENNI!

1. Betegségemmel kapcsolatban kérek konkrét választ!
2. Szeretnék különleges szolgálatot kapni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két állítást mondok, s mindkettő igaz. Az egyik az, hogy minden be-

tegségből meg lehet gyógyulni. A másik az, hogy mindig, mindenki hordoz 
magában valamilyen betegséget.

A földi életet nem azért vállaltátok, mert itt  van a mennyek országa, 
hanem azért, hogy felkészüljetek a mennyek országára. Kivétel nélkül min-
den betegség nagyszerűen alkalmas arra, hogy megfelelő eszköz legyen szá-
motokra a szeretetben való növekedésre, ami a lényeg! 

Nagy tévedésben él az, aki úgy gondolja, hogy szeretni jobban lehet 
egészségesen, mint betegen. Szeretni annyit jelent, mint azt a jót akarni má-
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soknak, amire képesek vagytok. Isten ezt a jót várja el mindenkitől. Se töb-
bet, se kevesebbet. 

Biztos lehetsz abban, hogy Én, Jézus, soha nem engedem meg, hogy 
nagyobb keresztet cipelj, mint ami feltétlenül fontos számodra ahhoz, hogy 
felkészülj a mennyek országára.

Az igaz, hogy Én, Jézus, magam is gyógyítottam, amikor emberként a 
Földön  jártam.  De ezt  soha  nem azért  tettem,  mert  többre  értékeltem az 
egészséges embert, mint a beteget. Ami miatt gyógyítottam, annak egyetlen 
célja volt: Igazolnom kellett előttetek, hogy valóban Én vagyok az, akihez 
oda  kell  igazítanotok  gondolkodásotokat,  ha  boldogok akartok  lenni  (Mk 
1;15). Amikor láttam, hogy nem értettek meg a meggyógyulni vágyó embe-
rek, akkor távoztam arról a helyről (Mk 1;37-38).

Nektek, földi embereknek két dologra van nagy szükségetek. Az egyik 
az, hogy növekedjetek a hitben. Vagyis mindent, ami mulandó, használjátok 
eszköznek arra, ami örök. A másik pedig az, hogy azt az új parancsot vállal-
játok fel, amelyet Én, Jézus adtam nektek akkor, amikor azt mondtam, hogy 
úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket (Jn 13;34). Tehát ne 
ártsatok soha senkinek, akarjatok mindig megbocsátani mindenkinek, és az 
okosság és óvatosság fegyelmezett magatartásával a szolgáló szeretet legyen 
életetek értelme. Mivel bárányként kell élnetek a farkasok között, ezért fon-
tos az okosság és az óvatosság.

2. Ha nem ismered fel, hogy olyan különleges a feladatod, amit csak te 
valósíthatsz meg, akkor nem Istennek, hanem embereknek akarsz tetszeni, 
vagyis csodáltatni  akarod magadat. Amíg ezt föl nem ismered, addig nem 
vagy alkalmas az Isten országára!

Élő hite annak van, aki nemcsak meg tudja különböztetni a mulandósá-
got az örök értékektől, hanem igyekszik arra is, hogy ne játszhasson fontos 
szerepet életében az, ami mulandó!

A boldogságát, tehát benső békéjét csak az tudja megtalálni,  aki azt 
Nálam, Jézusnál keresi (Mt  11;29).

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

4135.
Kérdező: IMÁDKOZNI VAGY CSELEKEDNI?

1. Az ima vagy a kötelességteljesítés a fontosabb?
2. Bátran kérdezhetem a HANG-ot?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Amikor valaki Értem és Velem teszi azt, ami a kötelessége, akkor 
imádkozik a legszebben. Az ima, mint időtöltés, önmagában értelmetlen.

Dicsőítő imára azért van szükségetek, hogy rálássatok szívetekkel arra, 
mennyire szeretlek benneteket. Kérő imára pedig azért,  hogy felismerjétek 
kicsiségeteket. Mindkettő tehát ESZKÖZ! 

A kötelességteljesítés viszont több, mint eszköz. Feltétlen feltétele an-
nak, hogy növekedni tudjatok abban a szeretetben, amelyről azt mondottam, 
hogy új parancsot adok nektek (Jn 13;34).

2. Médiumomnak azért adtam ezt a szerepet, hogy kérdéseitekre rajta 
keresztül válaszoljak, mert világotokban nagyon sok a zavaróállomás, és a 
téveszmék kavalkádjában így akarlak eligazítani benneteket. Nincs más ÚT, 
amely már itt a Földön is benső békét tudna adni, mint az, amellyel Magamat 
azonosítottam. A boldogság és a bódultság ellentétes tartalmakat hordoznak. 
A boldogság a Rám, Jézusra találtság öröme. A bódultság önbecsapás rövid 
távon.

Kérdezz bátran! Szavaimban nemcsak igazság van, de erő is  ahhoz, 
hogy amit igaznak látsz meg Általam, azt vállalni is tudd.

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

4136.
Kérdező: MAGATARTÁS PROBLÉMÁIM VANNAK

1. A kapott információk egyeztek akaratoddal?
2. Jelenlegi kapcsolatom hordozza áldásodat?
3. Lehetek határozottan visszautasító?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Amikor Isten akaratáról van szó, akkor különbséget kell tennetek az 

általatok megvalósítható erkölcsi cselekedetek és „egyéb” események között. 
Ami az „egyéb” eseményeket illeti, ezek csak akkor kedvesek Előttem, Jézus 
előtt, ha Hozzám visznek közelebb, ha azt a célt szolgálják, hogy Velem mé-
lyüljön a kapcsolatotok. Ha nem erre irányulnak, akkor károsak.

2. E második kérdésedre is hasonló választ kell adnom, mint adtam az 
elsőre. A szellemi lények, tehát egyetlen  ember sem lehet játékszere, csupán 
szórakoztató partnere a másiknak! Minden ember életének az a célja, hogy 
segítője legyen embertársának abban, hogy Én, Jézus, abszolút elsőként, te-
hát CÉLKÉNT szerepeljek mindenki életében. 

Isten  mindenkit  Önmagára  teremtett!  Én,  Jézus  olyan  szőlőtőke  va-
gyok, aki saját lelkétől, lelkéből élő vesszőknek akar tudni benneteket. Csak 
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így teremhettek maradandó gyümölcsöt. Azt a „vesszőt” pedig, aki nem ezt 
teszi, Atyám lemetsz Rólam, és „tűzbe” vetik (Jn 15;1-6)!

3. Minden személlyel,  tárggyal, eseménnyel szemben visszautasítóan 
kell viselkedned, ha azt veszed észre, hogy ezek bármelyike el akar távolítani 
téged Tőlem! Ezzel a magatartásoddal igazolod azt, hogy abszolút Első va-
gyok életedben!

Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"
********************************************************

4137.
Kérdező: SZERETNÉLEK MEGTAPASZTALNI, URAM

1. Éreztesd velem, hogy a Győztes oldalán állok!
2. Áldj meg a hazataláltság örömével!
3. Apámtól várok üzenetet.

HANG: "Kedves Barátom!
1. „Az igaz,  a hitből él (Róm. 1;17)!” „Boldogok, akik nem látnak, 

mégis hisznek.(Jn 20;29)”
Te pontosan azért jöttél a Földre, hogy hitben elfogadd, amit születésed 

előtt, „látásban” elutasítottál. Ez nem jelenti azt, hogy aki Engem, Jézust, hit-
ben elfogad, ne élne meg égi békét a szívében, de ez nem fizikai, hanem er-
kölcsi bizonyosság!

2. Az élő hit  megelőlegez valamit abból az örömből,  amit  a színről 
színre látás fog beteljesíteni. Érzelmi szinten ez a Földön állapotszerűen nem 
lehetséges. A Föld nem Mennyország!

Amint a hit látássá, úgy a remény birtoklássá kell hogy váljék akkor, 
amikor  befejeződik  földi  vándorlásod.  A reményből  élés  és  a  hitből  élés 
ugyanazon érem két oldala.

Keresztedet, amely nem más, mint  természeted és körülményeid ötvö-
zete, naponta fel kell venned, ha követni akarsz Engem, a te Jézusodat (Mt 
16;24)!

A hazataláltság öröme tehát azonos a reményből éléssel, amint az uta-
zónak a  bizonyossága  valóság a  cél  szempontjából,  ha megfelelő  vonatra 
szállt.

3. Azok, akik már átlépték a földi lét határát, nem rendelkeznek korlát-
lanul önmagukkal. Ha lelked fejlődése szempontjából szükséges, hogy üze-
netet kapj attól, akitől ezt várod, akkor meg fogod kapni akár álmodban, akár 
más formában. De feltétlenül törekedned kell arra, hogy ezzel a vágyaddal se 
légy megkötözött.
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Mivel médiumomnak küldtél bizonyos imákat, s erre is választ vársz, 
hát mondok pár szempontot ezekkel kapcsolatban is.

Aki imádkozik, az lelkét az Istenhez emeli. Kérdés tehát, hogy miért 
emeli valaki lelkét az Istenhez. Ha azért, hogy jobban lássa saját teendőit, ha 
azért, hogy jobban lássa Istentől kapott lelki gazdagodását, és ettől még na-
gyobb hála gyúljon ki a  szívében, ha azért, hogy növekedjék a szeretetben, 
tehát ha azért, hogy nagyobb egyértelműséggel tudja vállalni élete keresztjét, 
akkor ez a lelki Istenhez-emelés feltétlenül gyümölcsöző lesz számára. De ha 
valaki elsődlegesen, sőt, kizárólag azért emeli lelkét Istenhez, hogy Őt, az Is-
tent, „jobb belátásra” bírja, tehát döntését megváltoztassa, akkor az illetőnek 
az ilyen imája fölösleges időtöltés.

Az általad elküldött imákat tehát lehet helyesen  és lehet helytelenül is 
elmondani. Erkölcsi értékét tehát a CÉL adja meg!

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

4138.
Kérdező: CSALÁDOMÉRT AGGÓDOM

1. Hálás vagyok, mint gondozónő, Istennek, a munkámért.
2. Fájlalom, hogy családom nem vallásos.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szenvedőkben valóban Én, Jézus, várom, hogy kimutassátok Irán-

tam való szereteteteket. Valóban boldog ember az, aki a szolgáló szeretetben 
látja földi élete értelmét! Hidd el, Engem, Jézust, nem lehet nagylelkűségben 
felülmúlni! Neved föl van írva a mennyben!

2. Családod tagjairól tudnod kell, hogy ők jobban enyéim, mint a tieid! 
Az természetes, ha szeretsz Engem, akkor neked is fáj az, ami Nekem, a te 
Jézusodnak fáj. De aggódnod nem kell miattuk. Kétségtelen, hogy sok lelki 
szenvedéstől kímélhetnék meg magukat, ha értem, Jézusért, élnének, de sen-
kit nem lehet  kívülről jobb belátásra bírni. Feltétlenül Hozzám fognak térni 
ők is. De hogy mikor, ez tőlük függ! A te feladatod az, hogy vegyék észre 
rajtad azt a szívbékét, amit a világ nem adhat, és el sem vehet tőled. 

Mivel a Tőlem kapott boldogság a különbözőségek dinamikus harmó-
niája is, ezért te arra törekedj, hogy otthonodban a béke angyala légy!

Imáid és szereteted kiáradása nem lehet hiábavaló!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

*******************************************************
4139.
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Kérdező: NEM TUDOM FELDOLGOZNI BETEGSÉGEMET
Betegségem lelki problémát jelent számomra.

HANG: "Drága Gyermekem!
Három szempontra hívom fel figyelmedet.

1,  Te is adósságtörlesztésre is jöttél a Földre. Ez azt jelenti, hogy sorsvona-
ladon lévő görcseidet azért kellett vállalnod, mert megbánva helytelen dönté-
seidet, így lehet reményed arra, hogy Rám találj.
2, A karmikus nehézségek türelmes felvállalása által olyan szívbékének be-
fogadására  leszel  alkalmas,  amely  szívbékének  velejárója  az,  hogy vagy 
csökken, vagy teljesen meg is szűnik karmikus betegséged keresztje.
3, Én, a te Jézusod soha nem engedem meg, hogy erődön felüli  keresztet 
kelljen viselned.  Közvetlen erőforrásként  élek,  vagyok kegyelmi  módon a 
szívedben. Ahogy erősíted (gyakorlod) hitedet, úgy tudsz e forrásból egyre 
többet meríteni ahhoz, hogy te is égi béke légy a Földön. Közvetve pedig 
családod magatartásából is meríthetsz erőt annak belátására, hogy jó az Isten!

Lelked nyugtalansága kísértés.  Imáid,  Belém vetett  bizalmad mindig 
lehetővé teszi Számomra, a te Jézusod számára, hogy átsegítselek azokon a 
lelki sötétségeken, amely senki számára sem kerülhetők ki, ha Én, Jézus, va-
gyok valakinek a legfontosabb.

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

4140.
Kérdező: JÁRNAK ITT UFOK?

Ki az, aki magát UFO-nak mondja?
HANG: "Drága Gyermekem!

Az illető semmiképpen sem az, akinek mondja magát.
A hit és a hiszékenység között akkora a különbség, mint egy virág és 

egy művirág között. A virág ÉL! A művirág csak mutogatni tudja magát, de 
nincs benne élet. Illata csak akkor van, ha kívülről locsolnak rá illatot.

Az az ember, akiről te kérdezel, egy olyan művirág, amely csak a hi-
székenyeket tudja elbűvölni, de azt, akinek hite van, nem! A hit egy olyan 
élő Istenbe vetett bizalom forrását nyitja meg, amely épít, buzdít, vígasztal. 
A hiszékenység pedig babona. Vagyis olyan erőt tulajdonít valaminek, amit 
annak az Isten nem adott. A hit belülről, a benned élő Istenből kapja éltető 
erejét. A hiszékenység, tehát a babona, kívülről, megtévedt, hiszékeny, osto-
ba emberektől kap olyan cicomát, amely által kelletni tudja magát.
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Soha senki nem születik gyógyítónak! Nem, mert soha senki nem szü-
letik le a Földre azért, hogy testileg egészségessé váljék. Mindenki azért szü-
letik, hogy abban a szeretetben tanuljon meg növekedni, amelyről Én, a te Jé-
zusod ezt mondtam: „Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket 
(Jn 13;34)”.

Bizonyos értelemben mindenki tud segíteni másokon, s ezt lehet gyó-
gyításnak is nevezni olyan értelemben, hogy akinek könnyíted testi  fájdal-
mát, nagyobb lehetőséget kap arra, hogy szélesebb körben, tehát nagyobb fe-
lelősséggel élje életét. A szeretetben mindig van olyan gyógyító erő, amely 
eszközként segíteni képes másokat Hozzám, Jézushoz. De soha nincs, az Ál-
talam végzett gyógyításokban sem volt, önmagában értéke.

Az emberek által történő misztikus „beavatások” olyan praktikák, ame-
lyek a fekete mágia terjedését segítik elő.

Ami pedig az orvostudomány gyakorlatán kívüli  gyógyítások pénzre 
vonatkozó részét illeti, hát arról azt kell mondanom, hogy az, aki magát gyó-
gyítónak mondja, csak akkor jogosult némi anyagi támogatás elfogadására, 
ha már meggyógyította a beteget. De a kezelésért és főleg a „beavatásért” 
SOHA! Még a papszentelést sem szabad pénzért végezni!

Összegezem az eddig mondottakat. Sem te, sem más nem születtetek 
gyógyítónak. Mindannyian arra születtetek, hogy Engem, Jézust, egyre job-
ban megismerjetek, másokkal is megismertessetek, szeressetek és másokkal 
is megszerettessetek, és azáltal, hogy befogadtatok életetekbe, Lelkem által 
újjászületve üdvözüljetek!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

4141.
Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL...

Álmaimról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Te magad vagy az a „kicsi, de barátságos ház”, amelyet álmod kivetí-
tett belőled. Amit pedig hallottál a „MIATYÁNK”-kal és a „bolygóközi vas-
út”-tal kapcsolatban, arról azt kell mondanom, hogy tudatalatti részed helye-
sen érzékeltette veled azt, hogy a legszentebb imádságotok, a MIATYÁNK, 
valóban az egész univerzumot átjáró ima. A világon bárhol, ahol szellemi lé-
nyek vannak, bármilyen valláshoz is tartoznak,  a MIATYÁNKOT őszinte 
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szívvel imádkozhatják. Ez az IMA, a maga megszentelt tartalmával, az egész 
világmindenséget egységben tartja!

A  „tűz”,  amelyet  láttál,  azt  a  tisztító  erőt  szimbolizálta  számodra, 
amely előtted járt (hátad mögött házak és a temető), amint földi életed a mu-
landóságban az örök élet felé tart. De nemcsak tisztító erőt jelenített meg az 
furcsa „tűz”, hanem bölcsességet adó benső világosságot, fényt is. Ezért tud-
tál „nem”-et mondani a beléd hatolni akaró ártó szellemnek, aki egy 'R' nevű 
asszony képében közeledett feléd.

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

4142.
Kérdező: KELL ENGEDELMESKEDNÜNK?

Szükséges az, hogy engedelmesek legyünk?
HANG: "Kedveseim!

Még Isten sem kíván senkitől  olyan engedelmességet,  amit  az  illető 
nem tud értelemmel valamiképpen helyeselni! Az engedelmeskedtetés a ka-
szárnyák világa. A szeretet Istene csak ajánlja, hogy hallgassatok Rá, vagyis 
gondoljátok át azt,  amit  kér tőletek.  Azért van joga erre kérni benneteket, 
mert ti tapasztalatból tudjátok, hogy az Istennek gondja van az övéire.

Az a felekezet, az az intézmény, amely nem Isten szeretetén nyugszik, 
mindig tart attól, hogy kártyavárként összeomlik, ha engedelmeskedtetéssel, 
szankciókkal nem igyekeznek azt vezetői összetartani. Ez a megnyilvánulá-
suk különösen veszélyes, ha Istenre hivatkozva teszik ezt az intézmény hatal-
masai. Azért veszélyes ez különösen, mert legtöbb jó szándékú ember inkább 
hiszékeny, mint hívő, inkább hárítja át a felelősséget parancsnokaira, sem-
mint saját belátását követve szankciók helyett érveket várna parancsnokaitól. 
Azok pedig, akik parancsolgatni szeretnek, sokkal szívesebben alkalmaznak 
szankciókat,  mint  érveket,  felsőbbrendűségük  érdekében.  E  kettő  aztán 
együtt olyan intézményt képes kialakítani, amely életre-halálra tud harcolni a 
hozzá hasonló intézménnyel. Ezért mondható, hogy a vallásháborúk voltak, 
vannak és lesznek a legborzalmasabb háborúk.

Azért van józan eszetek, azért élek Én, Jézus, bennetek boldogító mó-
don, azért írták le az Általam kiválasztott emberek az evangéliumaimat, hogy 
ezek  alapján  Rám,  Jézusra,  hallgatva  az  alapalázat  birtokában  ÚTKÉNT 
merjetek vállalni Engem! (Alapalázat = a felismert jóért minden gyalázatot 
vállalva nyitottnak lenni az esetleges jobb irányában. Ez a JOBB csak Rám, 
Jézusra,  hivatkozva  lehetséges,  mert  Én,  Jézus,  mindent  átadtam  nektek. 
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Magjában mindent, kifejtetten nem mindent. De amit kifejtettem, azzal soha 
nem lehet ellentétben az, ami magjában megtalálható az evangéliumaimban, 
és amit majd később, az idő tengelyén a Szentlélek kibont számotokra.)

Legyetek hát hűségesek a bennetek megszólaló lelkiismeretetek hang-
jához. Vagyis, csak arra a Szentlélekre hallgassatok, AKI bennetek Rám, Jé-
zusra, hivatkozva közvetlenül tudja és akarja irányítani mindazokat, akik va-
lóban befogadtatok Engem, Jézust, az életetekbe.

Megáldalak benneteket az ALAPALÁZAT LELKÉVEL!"
********************************************************

4143.
Kérdező: MIKOR TESZEM A LEGJOBBAT?

1. Mi a feladatom környezetemmel szemben?
2. A legjobb úton járok embertársaim javára?
3. Szakmámon belül vagy a gyógyításban van feladatom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A környezeted az a rajtad kívüli világ, amely nem hordozza boldog-

ságod, benső békéd forrását. Környezeted, s ebben első helyen vannak azok a 
személyek, akikkel együtt éled életedet, arra valók, hogy eszközök legyenek 
szíved békéjének megteremtésében. 

Olyankor, amikor abban döntesz, hogy kivel és mit kell tenned, az első 
és legfontosabb szempont az kell hogy legyen, ami téged bensőleg megnyug-
tat, még akkor is, ha nehéz, vagy ha környezeted ezt nem veszi jó néven.

2. Arra kell hát törekedned, hogy nekem, a te Jézusodnak felelj meg, 
aki benned élek boldogító módon. Amíg csak azt veszed tudomásul, hogy 
benned élek, nem lehetsz boldog. Minden, ami van, kénytelen azt képviselni, 
hogy benne élek! Csak azok a szellemi lények, tehát te is, lehetnek boldogok, 
csak azok élhetnek szívbékében, akik szívük szemével, tehát a Földön hittel 
igyekeznek átélni, tudomásul venni, hogy Én, Jézus, mindenkor építeni, buz-
dítani és vigasztalni akarom azt, akiben élek. Ennek megvalósítása a gondol-
kodás-átalakítás útján történik, amelyet fel kell vállalnod.

3. Feltétlenül szakmádon belül kell kenyeredet megkeresned, s feltétle-
nül arra kell törekedned, hogy megfelelő eszközök segítségével másokat se-
gíts rátalálni arra az ÚT-ra, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat (Jn 
14;6).  Tehát  arra  kell  törekedned,  hogy megtaníts  másokat  úgy szeretni, 
ahogy Én szerettelek benneteket (Jn 13;34)! Ennek természetesen feltétlen 
feltétele az, hogy te járd ezt az UTAT! 
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A gyógyítás önmagában erkölcsileg nulla értékű! Bárki lehet boldog, 
szívbékét hordozó betegen, és bárki lehet boldogtalan, szívében nyugtalan 
egészségesen, és fordítva.

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

4144.
Kérdező: A MEDITÁCIÓRÓL...

1. Szeretnék meditációban fejlődni!
2. Szeretnék találkozni meditációban a Mesteremmel!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A meditáció nem cél, hanem eszköz! A meditáció tehát akkor jó, ha 

imaforma, de nem parttalan imaforma. Ha célod az, hogy a türelemben fej-
lődj, akkor meditációban magad elé kell képzelned azt a helyzetet, amelyben 
Engem, Jézust, azzal vádoltak, hogy ördögöm van, és látnod kell, hogy Én 
milyen nyugodtan reagáltam erre a képtelen vádra. Ha az áldozatos szeretet-
szolgálatban érzed magadat gyengének, s ebben akarsz erősödni, akkor kép-
zeld magad elé Máriát, édesanyámat, ahogy elindul meglátogatni Erzsébetet, 
tudva, hogy Én, Jézus, már benne élek. Azért megy, hogy szolgálja őt.

Tehát akkor tudsz fejlődni a meditációkban, ha ezek azt a célt szolgál-
ják, hogy az erényekben erősödj!

2. Mestered az Őrangyalod. Ő állapotszerűen benned él, tehát mindig 
kapcsolatban van veled, hogy segítségedre legyen. Akkor tudja ezt megtenni, 
ha hiszel abban, hogy Ő veled van, és akkor tud segíteni, ha nem Rá figyelsz, 
hanem arra a feladatra, amit tenned kell. Mestereddel tehát életszerűen nem a 
meditálásban, hanem feladataid gyakorlati megvalósításában tudsz találkoz-
ni!

Azok, akik arra figyelnek, hogy a szellemvilág lényei hogyan és mit 
tesznek bennük, s nem arra, hogy mit kell nekik tenniük, azok szinte biztos, 
hogy előbb-utóbb tönkremennek idegileg. Igen, mert amint a fát gyümölcsei-
ről, úgy a bennetek lévő sugallatokat is nem a forráson, tehát azon, hogy kitől 
ered, hanem a következményen, tehát feladataitokon mérhetitek le. 

Csak azok a feladatok származnak Mestered, Őrangyalod sugallatától, 
amelyek téged építenek, buzdítanak,  vigasztalnak,  tehát nem legyengítnek, 
hanem idegileg fölerősítenek!

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

4145.
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Kérdező: TANÁCSTALAN VAGYOK
1. Múltam csupa szenvedés.
2. Emlékeim gyötörnek.
3. Mi most a teendőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. 2. A Föld valóban sokkal inkább pokol, mint bármi más. E pokolbéli 

állapotot némileg enyhítheti az a benső bizonyosság, hogy a Földön minden-
kinek hatalmában van változtatni világnézetén. Nagy igazság van e mondat-
ban: „A világ nem olyan, amilyennek látod, hanem amilyennek látod, olyan!” 
Tehát nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé alakítható mindenkinek a 
világszemlélete. Ez az oka annak, hogy Én, Jézus, már nyilvános működé-
sem kezdetén ezt mondtam: „Betelt az idő,....alakítsátok át gondolkodásoto-
kat, és higgyetek az Általam nektek elhozott örömhírben!” (Mk 1;15)

Ha arra  helyeznéd a hangsúlyt,  arra  törekednél,  hogy múltadban azt 
lásd meg, ami jó volt,  akkor e földi pokolban is láthatnál valamit abból a 
mennyországból, ahová téged várlak! Tudnál reményből, tehát reményből, és 
nem keserűségből, fájdalomból, félelemből élni.

Amint a szobából a szemét, úgy az emlékezetből is kisöpörhető az, ami 
rombol, elkeserít, kétségbe ejt. Amint a szoba tisztításához szükséges a sep-
rű, úgy az emlékezet tisztításához az Általam felkínált gondolkodás-átalakí-
tás vállalása szükséges. Vagyis nem arra kell tenned a hangsúlyt, hogy mi 
volt, még arra sem, hogy ki és mi vagy, hanem arra, hogy KI van benned! Én, 
Jézus, valóban benned élek boldogító módon. 

Ez kétségtelenül HIT kérdése, vagyis szíveddel kell látnod, hogy Én a 
te  Jézusod  vagyok,  aki  már  régen megsemmisítettem mindazt  a  helytelen 
döntésedet, amelyek el akartak fordítani Tőlem. Én, Jézus, azért lehetek a te 
Jézusod, mert soha nem hagytalak el, és nem is foglak soha elhagyni. 

Számodra ne az legyen a döntő, hogy milyen vagy, hanem az, hogy te 
az Enyém vagy! Jobban, sokkal jobban BÍZZÁL Bennem! Hidd el, megér-
demlem! 

Isten nem azért szeret téged, mert te jó vagy, hanem azért, mert Isten 
végtelenül JÓ! Ez az Isten pedig Bennem, Jézusban, megtestesült érted! Sen-
kit nem szeretek úgy, mint téged! Azért van csak EGY belőled! Egyetlenem 
vagy!

Ne keserítsen el, hogy az a gyermeked, akiért mindent megtettél, most 
nem mutat megfelelő szeretetet, hálát irántad. Egyszer majd ő is be fogja lát-
ni azt,  amit neked is be kell látnod: nem mások magatartásától függ senki 
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boldogsága, hanem attól az élő kapcsolattól, amelyet kiépítettetek a bennetek 
boldogító módon jelen lévő Istennel! Neked azért kellett mindent megtenned 
érte, mert te jó akartál lenni. Ha nem ezért tetted, akkor szükségszerűen csa-
lódnod kell  benne. Isten sem azért  szeret  téged, Isten sem azért  tesz  meg 
mindent érted, mert te jó vagy, vagy esetleg jó leszel, hanem azért, mert Ő a 
JÓ!

Mivel az első és második kérdésed a lényeget tekintve szorosan össze-
függ, ezért nem vettem külön a kettőt.

3.  Legyen  legalább  pár  perces  reggeli  imád,  amelyben  átgondolod, 
hogy mit akarok az elinduló napon általad, veled és benned. Kérd erre áldá-
somat, kérd őrangyalod segítségét, és úgy indulj el napodra! Este is legyen 
pár perced, amelyben a reggeli imádban Velem megbeszélt programodat át-
gondolva kérj bocsánatot, és adj hálát az elmúlt napért! Így tudom együtt jár-
ni veled életed útját. Azt az UTAT, amellyel azonosnak mondottam Maga-
mat (Jn 14;6).

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

4146.
Kérdező: KIBEN BÍZHATOK?

1. Férjem pár évvel fiatalabb. Érzéki vágy már nem él bennem.
2. Van-e reinkarnáció?
3. Bízzak-e a bérlőmben?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A házasságban az érzéki vágynak nagy jelentősége van, de nem min-

denekfeletti.  Az a pár év korkülönbség, amelyet említesz leveledben, nem 
okozhat komoly problémát,  ha Velem, Jézussal,  kapcsolatban vagytok. Ha 
nem vagytok, akkor viszont eleve problémás az életetek. Az idő mulandósá-
ga egyre jobban kihozza mindenkiből azt  a „levizsgáztatást”, kikényszeríti 
belőletek a választ arra, hogy mit jelent számotokra  e szó:  ÖRÖK ÉLET! 
Egyre  nehezebb  lesz  ezelől  menekülni,  és  egyre kényszerítőbb  lesz  ezzel 
szembesülni.

Az egymás iránti hűséghez az a bizonyosság ad erőt, hogy ti az örök-
élet gyermekei vagytok.

2. E szóval „reinkarnáció”, annyira visszaéltek már az évezredek folya-
mán, hogy csak zavart jelentene, ha igennel vagy nemmel felelnék kérdésed-
re. Szerezd meg a HANG 38. könyvét. Abban felsoroltan megtalálhatod azo-
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kat az evangéliumi helyeket, amelyek a reinkarnációval kapcsolatban eliga-
zíthatnak benneteket.

3.  Ne  bízz  senkiben,  csak  Istenben.  Emberben  csak  annyira  bízz, 
amennyire eddigi életében a veled szembeni viselkedésével igazolta, hogy le-
het benne bízni. Még Isten is csak azért kérhet tőletek a Maga számára bizal-
mat, mert igazolta életetekben, hogy Benne nem lehet csalódni.

Két fegyvert kínáltam fel nektek: az okosságot és az óvatosságot. E két 
fegyvernek mindig „menetkész állapotban” kell kéznél lennie!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
4147.
Kérdező: LEHET BIZTOSÍTANI HŰSÉGEMET?

Hogyan biztosíthatom, hogy hűséges maradjak Jézushoz?
HANG: "Drága Gyermekem!

Én, Jézus,  teljesen kiszolgáltattam Magamat nektek. Azt tesztek Ve-
lem, amit akartok. A betlehemi jászol és a golgotai kereszt ezt ékesen bizo-
nyítja.

Ti gyakran hangoztatjátok, hogy az Isten vigyáz rátok. Ez a felfogás 
annyira általános lett köztetek, hogy szinte már nem is meritek kimondani, 
amikor  ennek  ellenkezőjét  tapasztaljátok.  Pedig  sokszor  tapasztalhatjátok 
azt, hogy Istennek a rátok vigyázása - a ti oldalatokról tekintve - csalódásba 
fulladt. 

Ennek az az oka, hogy Én csak arra tudok vigyázni, aki eltökélte, hogy 
ha már egyszer kiszolgáltattam Magamat, akkor ő vigyázni fog Rám! Tehát a 
Rám vigyázásnak következménye az, hogy Én, Jézus, vigyázni tudok rátok, 
mert az Isten csak a szeretet körén belül mindenható. A szeretet körén kívül 
„magatehetetlen”, mint a jászolban fekvő kisded, mint a keresztre feszített 
názáreti Ács.

Így vagytok tehát a hűségetekkel, a boldogságotokkal is. Az első lépés-
ről, hogy Isten önmagára teremtett benneteket, erről nem tehettek. De az Is-
ten boldogságában való részesedésnek feltétlen feltétele az, hogy öleljétek 
vissza a felétek ölelésre tárt Isteni szeretetet,  amely - az Én, a te Jézusod 
megtestesülése által - minden szolgáló szeretetedben lehetséges számotokra.

Az Én, a te Jézusod hűsége irántad soha el nem múló. A te hűséged, 
vagyis hogy Rám vigyázz, feltétlenül megvalósítható részedről, ha a reggeli 
és az esti imáid keretébe foglalod napjaidat.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
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*******************************************************
4148.
Kérdező: SZERENCSE-JÁTÉKOKRÓL...

1. Nagyon boldog vagyok!
2. Szerencsejátékokról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te akkor, amikor leveledet írtad, nagyon boldognak érezted magad. 

Jelenleg is úgy gondolod, hogy kimondhatatlanul szereted az Istent.
Most szeretném úgy elmondani neked az igazságot, hogy azt a szeretet 

csomagolásában tárjam eléd.
Isten kétféle úton mutatja ki irántatok megélt szeretetét.  Közvetve és 

közvetlenül. Az Isten közvetve kimutatott szeretetét nevezitek gondviselés-
nek. A közvetlenül kimutatott szeretetét, amely kis ízelítő a mennyek orszá-
gának öröméből, úgy élitek meg, mintha ti szeretnétek kimondhatatlanul az 
Istent.  Szükségetek  van erre  a  közvetlen  isteni  szeretet  átélésére,  mert  ez 
majd erőforrás lehet akkor, amikor ebből semmit sem fogtok érezni.

E  lelki  szárazság  állapotának  azért  kell  bekövetkeznie,  mert  míg  a 
mennyek országa a lélek hazataláltságának véglegesített  öröme, vagyis az, 
hogy állapotszerűen éljétek meg kimondhatatlan boldogságban az Isten irán-
tatok való szeretetét, addig a földi életetek arra való, hogy ti mutassátok ki 
Isten iránti szereteteteket, hűségeteket azáltal, hogy akár vérrel verejtékezve 
is, de segíteni, szolgálni akarjátok embertársaitokat abban, hogy ők is tudja-
nak másokért áldozatokat vállalva élni. Ezért a gyógyítással nagyon csínján 
kell bánni. Én, Jézus, ahol lehetett, kerültem a gyógyítást, mert az egyáltalán 
nem tartozik a lényeghez. Ugyanakkor nagyon el tud vinni a lényegtől. Bete-
gen is lehet szívbékében élni, és egészségesen is lehet elkárhozni!

Örülnék, ha az érzelmi feldobottság helyett a másokért áldozatot válla-
ló, szolgáló szeretetre tennéd a hangsúlyt.

2.  Minden  szerencsejátékot  játszani  akaró  lelke  mélyén  azt  reméli, 
hogy kevés munkával sok pénzhez fog jutni. Legtöbben ezt azzal próbálják 
leplezni, hogy a remélt pénzt nem magukra, hanem másokra fogják majd köl-
teni. Mintha másokat vagy nemes célokat ezzel közelebb lehetni juttatni a 
szeretethez!?!

A szerencsejátékok világa nem az Én, a te Jézusod világa!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

********************************************************
4149.
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Kérdező: HOGYAN  VISELKEDJEK GYERMEKEIMMEL?
Nem tudom, hogyan viselkedjek gyermekeimmel kapcsolatban.

HANG: "Először is hidd el, hogy most Jézus szól hozzád!
Drága Gyermekem!
Minden családban mindenki úgy viselkedik, ahogyan ott viselkedni le-

het.
Mindenkinek van egy bizonyos szabadságköre. Szabadsága mindenki-

nek ott ér véget, ahol a másiké elkezdődik. Ott, ahol bárki átlépheti a másik 
szabadságkörét, képtelenség békében élni. Mindenki vétkezik mulasztással, 
aki nem adja tudomására a vele együtt élőknek, hogy neki meddig tart a sza-
badságköre, s nem hajlandó együtt élni azzal, aki az ő szabadságkörét nem 
tartja tiszteletben.

Mindenkinek a szabadságköre azonos a felelősségkörével. Te már ele-
ve átlépted saját, és természetesen a másiknak a szabadságkörét, amikor azt 
vállaltad, hogy bármelyik gyermekednek is te fogod a pénzét kezelni.

Ha felnőtt gyermekeid vannak, akik önálló keresettel rendelkeznek, ak-
kor tudomásukra kell hoznod, hogy a lakásért és az ellátásért fizetniük kell, 
különben számukra fel is út, le is út!

Gyermekeid nem a tieid.  Te csak kölcsön kaptad őket arra az időre, 
amíg nem tudnak saját lábukra állni. Mihelyt valaki elérte azt a felnőtt kort, 
amelyben már keresőképes, akkor már önellátó kell hogy legyen. Persze, le-
het egyezséget kötni, de az ilyen egyezség mindig mindkét fél részéről felté-
telekhez kötött kell hogy legyen. Ha bármelyik fél nem tartja be a megbeszélt 
feltételeket,  akkor elválnak útjaik.

Felnőtt embereknél olyan nincs, hogy nem válhatnak el útjaik, ha vala-
melyik fél nem tartja be azt a bizonyos szabadságkör-határt. Ha egy felnőtt 
gyermek kénytelen együtt élni családjával, mert még nincs keresete, akkor 
mindenben alá kell vetnie magát annak, akinek az asztalánál étkezik, akinek 
a lakásában lakik.

Kétségtelen, hogy a vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék. De 
éppen azért, mert kötelék, le kell oldania mindenkinek, mert Isten Lelke a 
szabadság Lelke (2. Korintus 3;17), és ahol megkötözöttség van, ott a Szent-
lélek működésképtelen. 

Isten Lelke képes arra, hogy bárkit kisegítsen megkötözöttségéből, de 
ehhez egyértelmű határozottságot kell tanúsítania annak, aki Isten segítségé-
vel szabadulni akar megkötözöttségétől. 
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Gyakran emlegetem a HANG-könyvekben: Értetek és veletek mindent, 
de helyettetek  semmit! A benső béke biztosítása gyakran együtt jár azzal a 
keresztvállalással, amelyet a család tagjai ácsolnak, vagyis neheztelni fognak 
arra, aki komolyan veszi lelkének függetlenségét. Szinte szabálynak mondot-
tam: „Az embernek a tulajdon családja lesz az ellensége (Máté: 10;36)'”

Hidd el, hogy Általam, Velem és Bennem mindenre képes vagy, ami a 
te benső békédet, lelked nyugalmát érinti. Nem benső fájdalommentességet 
ígérek! Nekem is fáj, ha veled rosszul bánnak. Tehát ilyenkor az Én fájdal-
mamat hordozod, és ez bizonyos értelemben kitüntetés is számodra. Így le-
hetsz majd örökkön örökké az Én örömömnek is a részese. De benső szabad-
ságodból nem szabad engedned! Nem, mert akkor nemcsak vétkezel, hanem 
bűnrészességet is vállalsz. Úgy igyekszel gyengíteni gyermekeid felelősségét 
döntéseikért, mint az a szülő, aki iskolás gyermekének megcsinálja a lecké-
jét. Így önmagának is és gyermekének is árt!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a
TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

********************************************************
4150.
Kérdező: MILYEN ALAPON VETT EL FÉRJEM?

Férjem szerelemből vagy érdekből vett el?
HANG: "Drága Gyermekem!

Nyugodtan elhiheted, hogy azért vett  feleségül férjed, mert  szeretett. 
Az pedig, hogy te most úgy érzed, szolgálnod kell őt, kettőtök természetének 
egyenes következménye.

Senki nem bújik ki bőréből, amikor házasságra lép. A kezdetben lángo-
ló  szerelem egy rövid  időre  el  tudja  takarni  bárkiben  a  saját  önzését,  de 
ahogy a magyar közmondás tartja, „lakva lehet megismerni valakit”. Senki 
nem hazudhat társának egy életen át! Előbb-utóbb mindenki leleplezi magát 
társa előtt.

Te például úgy gondoltad, és még most is úgy gondolod, hogy szereted 
őt tiszta szívedből. Ha ez valóban így lenne, akkor nem jelentene gondot szá-
modra az sem, ha csupán kihasználni akarna, mert az igazi szeretet nem más, 
mint szolgálat. Ilyenkor nem az jár rosszul, akit kihasználnak, hanem az, aki 
kihasználja a másikat. Igen, mert senkit sem az a szeretet boldogít, amit kap, 
hanem az, amit magában hord. Az Isten lenne a világon a legboldogtalanabb, 
ha boldogsága attól függne, hogy szeretik-e Őt vagy sem. Az Isten azért vég-
telenül boldog, mert Ő valóban mindenkit mérhetetlenül szeret. Jókra, rosz-
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szakra egyaránt árasztja szeretetének sugarát. Isten nem azért szeret bennete-
ket, mert ti jók vagytok, hanem azért, mert Ő JÓ.

Ha te valóban szereted társadat, legalább úgy, mint önmagadat, akkor 
feltétlenül boldog vagy, mert a benned lévő szeretet nem más, mint a benned 
boldogító módon téged létben tartó Isten, aki a SZERETET! Ha nem így van, 
akkor baj van a szereteteddel.

Te írod, hogy nem szeretnéd elveszíteni férjedet. Én, Jézus, azt mon-
dom neked, hogy ne megtartani akard, hanem szolgálni! Az őt megtartani 
akarás ÖNZÉS! Az őt szolgálás - Isten szándéka szerint - SZERETÉS! Az 
ilyen  szeretet  téged  feltétlenül  boldogít,  vagyis  feltétlenül  biztosítja  azt  a 
szívbékédet, amit a világ sem megadni, sem elvenni tőled nem képes.

Nagyon szeretlek! Igaz, ez Engem boldogít. Téged az tud csak boldogí-
tani, ha benned élhetek a te szolgáló szereteted által.

Megáldalak a SZOLGÁLÓ SZERETET LELKÉVEL!"
*******************************************************

4151.
Kérdező: TITKOKAT KÖZÖLT VELEM AZ ISTEN

Isten közöl velem titkos tudásokat?
HANG: "Drága Gyermekem!

Isten nem közöl sem veled, sem mással titkos ismereteket. Isten megje-
lent Bennem, Jézusban, és ha elolvasod az evangéliumaimat, akkor azokból 
mindent megtudhatsz, amit tudnia kell annak, aki boldog akar lenni.

A boldogság nem valami különleges érzelmi állapot.  Nem is valami 
rendkívüli képesség következménye. A boldogságod az Én hazataláltságom 
öröme benned. Ezt akkor hiszed el boldogítóan, ha értelmeddel elfogadod 
azt, amit evangéliumaimban részben magjában, részben kifejtésben felkínál-
tam neked.

Sugalmazásban mindenki részesül. De csak azt teszi ez boldoggá, aki 
az evangéliumaimhoz, mint ÚTHOZ, törekszik igazítani gondolatait, szavait 
és cselekedeteit.

A Szentlélek nem a rendkívüliségeknek, hanem a REND-nek a Lelke. 
Amikor azt mondom, hogy Isten mindenkit kimondhatatlanul szeret, akkor 
azt is mondhatom, hogy Isten mindenkibe kimondhatatlanul szerelmes. En-
nek az isteni szerelemnek viszonzása nem érzelmek formájában mutatkozik 
meg, hanem azokban az áldozatos, szolgáló cselekedetekben, amelyek a sen-
kinek soha nem ártást, a mindig mindenkinek megbocsátást, és az emberek 
szeretetlen magatartását is elviselő kereszt felvállalásában mutatkoznak meg.
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Azok a szirén hangok, amelyek benned oly boldogító érzéseket ébresz-
tenek, s melyekről úgy gondolod, azért jöhetnek Istentől,  mert  a Bibliával 
megegyeznek, nem akarják, hogy felismerd: a Bibliában minden benne van, 
meg az ellenkezője is! A Biblia csak annyiban használható a lelkek épülésé-
re, amennyiben a kereszthordozáshoz nyújt erőt. Annak a keresztednek hor-
dozásához, amelyet a saját természeted (ez a kereszted függőleges ága) és 
körülményeid (ez a kereszted vízszintes ága) ácsolnak számodra. E kereszttől 
nem megszabadulni kell, hanem e kereszten kell áldozattá válnia annak, aki 
az Általam, Jézus által, említett ÉLET megnyerését az élet elvesztésétől tet-
tem függővé (Mt 10;39 ; 16;25 ; Mk 8;35 ; Lk 9;24 ; 17;33 , Jn 12;25).

Az, aki körülményeit tükörnek veszi,  amelyben helyesen láthatja ön-
magát, az sem elhagyni, sem összetörni, sem bemázolni nem fogja a tükröt, 
hanem használni fogja arra, hogy helyes önismeretre jutva valóban Nekem 
ajánlja fel életét. A menekülés mindenkor bódulatba visz. A szembesülés a 
boldogság útja! Sorsdöntő döntést csak annak szabad hozni,  aki ezt  előbb 
egy bölcs, szent, a misztikában járatos emberrel megbeszélte. E nélkül sors-
döntő elhatározást hozni nem szabad!

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

4152.
Kérdező: FIAIM PROBLÉMÁT JELENTENEK NEKEM

1. Fiam halálát nem tudom feldolgozni. Mi van vele?
2. Másik fiam házassága tönkrement. 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A halál mindenki számára egy olyan önismeretre jutás, amely mind 

az eltávozottat, mind az itt maradottakat segíti abban, hogy üdvösségükkel, 
tehát örök dolgokkal foglalkozzanak, és ne mulandó kincsek gyűjtésén fára-
dozzanak.

Mindenki meghalni jött a Földre, és amíg ez valakinél be nem követke-
zik, addig önmagát is, másokat is képes becsapni. Önmagát boldogtalanítja 
az, aki nem hisz az örök életben. Az hisz az örök életben, aki hisz abban, 
hogy csak örök értékek boldogíthatják a Földön élő embert, és nem emberi 
kapcsolatok, amelyek mindaddig megkötözöttséggel járnak, amíg valaki nem 
Istennel való kapcsolatától várja élete megoldását.

Neked fiadat segítve is Értem kellett volna élned. Mivel fiadért éltél, 
ezért inkább vállaltad a bálványimádásnak ezt a kifinomult formáját, mint a 
Velem való élő kapcsolat elmélyítését. Ennek következménye az, hogy fiad 
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nélkül boldogtalannak éled azt az életedet, amelyet te is azért vállaltál, hogy 
e földi életben teljes szíveddel, teljes lelkeddel és minden erőddel Hozzám, 
Jézushoz, kapcsold magad.

Fiad sorsa most is tőle függ. Neki kell eldöntenie, hogy valóban vállal-
ni akar-e Engem, Jézust, vagy sem. Számára e döntési lehetőség még nem 
véglegesült.  Isten az üdvösséget  csak egyszer  kínálja  fel  minden szellemi 
lénynek ingyen. Azok, akik a Földön vannak, az Istennek odaadottság árát 
meg kell fizetniük, ha azt akarják, hogy saját testükben újjászületve véglege-
sülni tudjanak a mennyek országában. (Jn 3;3) Ezért fiadért mondott imáid 
nagyon helyénvalók. De békétlenséged, mert ő előbb elment, mint te, nem Is-
tennek tetsző!

2. A másik fiadért sem te felelsz. Az ő boldogságának is ő a kovácsa. Ő 
sem kerülheti ki azt, hogy csak Istennel találhatja meg benső békéjét. Ezt te 
nem találhatod meg helyette. Ha téged, aki hiszel Istenben, ő boldogtalannak 
lát, akkor ez nem könnyíteni, inkább megnehezíteni fogja őt abban, hogy Is-
tenhez térjen. A boldog Istent csak a boldog gyermekei tudják hitelesen kép-
viselni. A boldog Istenhez csak boldog gyermekei tudják irányítani a megté-
vedteket. A boldogság pedig egy olyan benső béke, amely szükségszerűen 
egy szent irigységet vált ki azokból, akik jó szándékkal vágyódnak e béke 
után. 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
********************************************************

4153.
Kérdező: KÖZÖLHETEM ISTEN ÁLDÁSÁT MÁSOKKAL?

1. Megáldhatok másokat?
2. Szeretnék előbbre lépni elméletben, gyakorlatban egyaránt!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Mindenki mindenkit megáldhat, ha bárki kéri ezt attól, akitől az ál-

dást várja. Senkibe soha nem mehet bele ártó erő az illető tudatos beleegye-
zése nélkül. Amikor te azt éled meg, hogy vannak benned ártó erők, akkor 
ezek csak akkor tudnak hatni rád, ha foglalkozol velük. A te beleegyezésed 
nélkül soha nem tud ártani neked semmiféle szellemi lény! A lélek és a test 
között az egyik nagy különbség az, hogy míg a test tele van automatikus vib-
rációkkal, addig a lélekben semmiféle automatika nincs!

2. A Szentlélek a REND lelke, és nem a rendkívüliségeké! Amíg te 
rendkívüliségekre  vágyódsz,  addig  nem  engeded  magadban  működni  a 
Szentlelket úgy, ahogy Ő működni szeretne. Amíg neked nem elég tanulásra 
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a  Biblia,  nem  elég  a  HANG-könyvekben  foglaltak,  nem elég  különböző 
könyvek szolid ajánlata arra, hogy normális ember légy, addig lélekben meg 
nem nyugodhatsz.

Nagyon szeretlek. Tudom, hogy ez Engem, Jézust, tesz boldoggá. Té-
ged az tudna boldoggá tenni, tehát benső békével eltölteni, ha törekednél fel-
adatokban gondolkodni, és nem azzal törődnél állandóan, hogy benned mi 
van, veled mi van, általad mi van, érted mi van, neked mid van, tőled mi van. 
Arra kellene törekedned, hogy tedd meg azt, amit a napi teendők tőled meg-
kívánnak, s ne azt mérlegeld, hogy ez miért nem lehetséges részedről.

Ne feledd: Veled és érted mindent, de helyetted semmit!
Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
4154.
Kérdező: SOKAT SZENVEDTEM A GONOSZTÓL

1. Sokat szenvedtem magam és az ősellenség miatt.
2. Áldásod van egy olyan kapcsolaton, amelyet válás előz meg?
3. Előző életeimről megtudhatok-e valamit?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Amíg szeretsz Engem, Jézust, addig nem engedem meg, hogy akár 

saját  hibád,  akár az ősellenség próbálkozásai  miatt  erődön felüli  keresztet 
kelljen hordanod.

2. Amikor válásról beszéltek, akkor annak okára kell rákérdeznetek, ha 
tudni akarjátok, hogy kíséri-e áldásom ezt, vagy sem. Én, Jézus, mindig az 
elhagyottal vagyok, mert a Szentlélek a kapcsolat lelke. Olyan elválás nincs, 
amelyben egyszerre akarnák elhagyni egymást mindketten. Ha mégis volna 
ilyen, akkor ott soha nem is volt áldásos kapcsolat, vagyis soha nem műkö-
dött a Szentlélek. Ezért mindenkor létjogosultsága van az egyházakon belüli 
„bontó” pereknek.

Az természetes, hogy a lélekben történő elhagyás mindenkor megelőzi 
a testben elhagyást. A felelősség, vagy inkább így mondom, a felelőtlenség 
súlyát mindig az viseli, aki először hagyta el lélekben a másikat. Aki a mási-
kat elhagyta, az Engem, Jézust, is elhagyott. Akit elhagytak, azzal mindaddig 
együtt maradok, amíg ő Engem el nem hagy. 

Annyit tudnia kell mindenkinek, hogy az Általam megkívánt szeretet 
elsősorban nem élvezet, hanem áldozat!
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3. Elég, ha azt tudod előző életeidről, hogy gubancaid pontosan azok a 
jelen életedben, amelyek csak áldozatok árán oldhatók le (Mt 10;39 / 16;25 / 
Mk 8;35 / Lk 9;24 / 17;33 / Jn 12;25) az újjászületésed érdekében (Jn 3;3).

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
********************************************************

4155.
Kérdező: LÉLEKKERESZTSÉGRŐL...

1. Kirekesztve érzem magam bizonyos helyekről.
2. Kell szertartás és megérzés a Lélekkeresztséghez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Túl érzékeny idegrendszerednek előnyei mellett hátrányai is vannak. 

E hátrányok közé tartozik az is, hogy mások negatív reagálásait veled kap-
csolatban fájdalmasan éled át. Jó, ha ezt hiúsági komplexusként kezeled. Jó, 
ha tudod, hogy sem kisebb, sem nagyobb nem lehetsz attól, ahogy mások ve-
led viselkednek. Nem lehetsz jobb, ha értékelnek, és nem leszel rosszabb, ha 
mellőznek. Te pontosan olyan vagy, amilyen Isten előtt, tehát a lelkiismere-
ted előtt vagy!

Ne akarj gyógyító lenni! Nagyon sikamlós terület az! Én, Jézus, ahol 
csak tehettem, kitértem a testi bajok gyógyítása elől. Csak ott vállaltam ezt 
el, ahol gyermeki botrányt jelentett volna, ha kitérek előle. Hidd el! Jobb (és 
bizonyos értelemben könnyebb is) betegen üdvözülni, mint egészségesen el-
kárhozni!

2. Szertartás nem szükséges, de a megérzés feltétlenül szükséges vele-
járója  annak,  ha  valaki  Lélekkeresztségben  részesül.  Azért  szükséges  ez, 
mert Isten nem személyválogató, de szerepeket kiosztó. Márpedig, ha valaki-
nek Isten határozott szerepet ad, akkor kell, hogy erről tapasztalatilag tudo-
mást szerezzen az illető. A Lélekkeresztséggel mindig együtt járnak bizonyos 
karizmák. A karizma mindenkor egy olyan emberi tulajdonság, amelyet Isten 
megtisztít, fölerősít mások lelki javára.

A mennyek országának elnyeréséhez nem a Lélekkeresztség, hanem az 
újjászületés szükséges (Jn 3;3). Ez legyen számodra a legfontosabb! A többit 
bízd Istenre!

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

4156.
Kérdező: EGYÉNI, CSALÁDI PROBLÉMÁIM VANNAK

1. Egészségügyi problémám van.
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2. Házasságomban a tűrőképességem határához értem.
3. Fiam, akit nagyon szeretek, sok problémát okoz.

HANG: "Kedves Barátom!
Amint problémáidnak is története van, s nemcsak úgy az égből poty-

tyantak rád, úgy története kell legyen a gyógyulásodnak is, s az sem mehet 
egyik pillanatról a másikra. Ezért a következő terápiát kínálom fel számodra.

1. Minden szellemi lény azért született a Földre, hogy átalakítsa a gon-
dolkodását. Van, aki negatív irányban teszi ezt, van aki pozitív irányban vál-
lalkozik erre. Én, Jézus, nyilván csak ez utóbbit értékelem. A test egészsége 
mit sem ér a lélek egészsége nélkül, míg egészséges léleknek nem jelenthet 
komoly gondot a mulandó, pillanatnyi betegség.

Első kijelentésem a nyilvánosság előtt: „...alakítsátok át gondolkodáso-
tokat” (Mk 1;15), ki nem kerülhető, föl nem függeszthető annak, aki Bennem 
meg akarja találni szíve békéjét, vagyis meg akar lelkileg gyógyulni. A szív-
béke, ami a boldogság másik neve a Földön, csak Bennem található meg. 
Szükségszerűen nyugtalan marad a szívetek mindaddig, amíg Bennem, Jé-
zusban,  meg nem nyugszik.  A Tőlem való menekülés,  a bódulaton kívül, 
nem vezet sehová! Kétezer éve már, hogy megismerhető vagyok az evangéli-
umaim tanulmányozása, átelmélkedése által. Az, aki ezt a szellemi munkát 
meg akarja spórolni, értelmetlen vergődéssé teszi az életét. Tehát a reggeli és 
az esti ima keretében biztosítani tudom azt a lelki irányítást, amelyre annyira 
szükséged van!

2. Azt is világosan taglaltam evangéliumomban (Jn 6;47-57), hogy itt 
maradtam közöttetek, mint az élet kenyere, tehát úgy, mint erőforrás a szív-
békétek  biztosítására.  Ennek  felhasználásával  tűrőképességed  határtalanná 
tud válni, és képes leszel megtapasztalni azt, hogy az istenszeretőnek minden 
a javára válik. Ezek nem üres szavak! Nem, mert az Én ígéretemet hordozzák 
(Mk 9;23)!

3. Az igazi szeretet felismeri saját felelőssége, vagyis szabadsága hatá-
rát. (Mindenkinek szabadsága, felelősségköre véget ér ott, ahol a másiké kez-
dődik). Nem szabad engedned, hogy fiad átlépje a te szabadságkörödet, s ne-
ked sem szabad átlépned az ő szabadságkörét. A szabadságkör, felelősségkör 
együtt nő a korral, az értelem kibontakozásával. 

A szeretet csak akkor termékeny, ha az igazság a házastársa. A szerete-
tet tehát igazságban, az igazságot szeretetben kell megélned, ha lelked har-
móniáját biztosítani akarod. 
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Te nem felelsz a gyermekedért, mint ahogy ő sem felel érted. Te vele 
kapcsolatban is önmagadért felelsz. Csak arra mondhatsz „igen”-t, amit he-
lyesnek tartasz, és feltétlenül ellent kell állnod, ellent kell mondanod mind-
annak, amit helytelennek tartasz vele kapcsolatban is.

Ha ő a lelke mélyén istenszerető, akkor úgyis minden a javára válik, ha 
pedig nem istenszerető, akkor nemcsak te, de az Isten sem tud mit kezdeni 
vele. Sem boldoggá, sem boldogtalanná nem lehet senkit tenni. Nincs erköl-
csi nevelés. Csak erkölcsi önnevelés van! Senki ne várja  kívülről az élete 
megoldását!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
********************************************************

4157.
Kérdező: HALOTTAK KÍNOZNAK

1. Férjemnek nem tudom átadni a gyógyító energiát.
2. Elhunyt szellemek kínoznak. Mit tegyek?
3. Egyik oldalam időnként zsibbad, a másik nem.

HANG: Drága Gyermekem!
1. Minden Földre jött ember betegség-csírákat hord önmagában. E csí-

rák közül vannak olyanok, amelyek előbb-utóbb úgy törnek felszínre, hogy 
tüneti kezeléssel lehet velük valamit kezdeni. Vannak olyanok, amelyek fel-
színre törésük után meg is szüntethetők, és vannak olyanok is, amelyekkel 
meg kell tanulnotok együtt élni. Sem az egészség, sem a betegség nem érinti 
a lényeget. A lényeg mindenkor az a SZERETET, tehát jót akarás, amelyet 
bármilyen állapotban megélhet bárki, ha akar.

A szeretet mindenkor tud segíteni annak, akinek élő hite van. De aki-
nek nincs élő hite, az nem tudja átvenni Isten segítő szeretetét úgy, ahogy át-
vehetné, ha hinne Istenben. Én, Jézus, sem tudtam mindenkit meggyógyítani 
ott,  ahol nem találtam hitet  (Mt 13;58). De ott  sem gyógyítottam mindig, 
ahol hittel gyógyulni akartak. Nem, mert nem a testi gyógyítást tartottam fon-
tosnak! Ti se tartsátok azt nagyon fontosnak! Üdvözülni lehet betegen, és el-
kárhozni  lehet  egészségesen.  Bizonyos értelemben betegen még könnyebb 
üdvözülni, mint egészségesen, mivel egy betegnek kisebb a felelőssége. 

Egy alkalommal,  amikor  mindenki  azért  keresett,  hogy sok  beteget 
meggyógyítsak, akkor ezt mondtam tanítványaimnak: „Menjünk máshová, a 
szomszédos  helységekbe,  hogy ott  is  hirdessem  az  evangéliumot,  hiszen 
azért jöttem ki.” (Mk 1;38) Tehát Én, Jézus, nem betegek gyógyítására jöt-
tem le a Földre, hanem azért, hogy tanításomat befogadva térjetek meg!
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2. Isten nem engedi meg, hogy bárkit is nagyobb szenvedés érjen, mint 
amit el tud viselni, hacsak nem önmaga okoz szenvedést magának. Az csak 
helytelen hitnek, helytelen felfogásnak lehet a következménye, ha valaki úgy 
gondolja, hogy az ártó szellemeknek nagyobb lehetőségük van zavarni bárkit 
is, mint az angyaloknak vigyázni rátok.

Ha kérted őrangyalodat, és mégis zavarásokat érzel, akkor tudnod kell, 
hogy e zavarások az önmagaddal való törődésnek, a magadra figyelésnek a 
következménye, és nem a zavaró szellemeké. Ez egészen biztosan így van, 
mert Én, Jézus, legyőztem minden ártó erőt, tehát te a Győztes oldalán állsz! 
Az igazi, benső megtérésnek természetes következménye az, hogy vállalnia 
kell a megtértnek a testi betegség különböző tüneteit is.

3. Már az előző pontban e harmadik kérdésedre is megadtam a választ!
Nagyon szeretlek, és megáldalak azzal az isteni Lélekkel, aki feladata-

idra, és nem testi állapotodra akarja irányítani a figyelmedet.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

********************************************************
4158.
Kérdező: SOK ÉS NAGY KÖRÜLÖTTEM ÉS BENNEM A ZAVAR

Nagyon összekuszáltakká váltak életem szálai.
HANG: "Drága Gyermekem!

Mindenkinek annyira kuszáltak élete szálai,  amennyire azokat  annak 
látja. Azt a sok ellentmondást, amelyet most magadban hordasz, egyszerű jó-
zansággal, de természetesen komoly önfegyelemmel meg lehet szüntetni. Eb-
ben akarok segíteni.

Két úrnak szolgálni nem lehet. Nem lehet az „érzelem úrnak” is, meg a 
hittől átjárt józan észnek is szolgálni!

Aki a tűzzel játszik, az előbb-utóbb meg-, sőt elégeti magát. Csak an-
nak vagyok valóban abszolút ELSŐ az életében, aki nem kacérkodik olyan 
szavakkal, viselkedési formákkal, kívánságokkal, amelyekről maga is tudja, 
hogy súlyos és káros következményekkel járnak, ha uralomra, irányító sze-
rephez jutnak.

Amikor úgy gondolod, hogy valakivel nyugodtan, békében, szíved há-
borgása nélkül tudod az idődet eltölteni, akkor lelked mélyén azt is tudod, 
hogy ez nem így van. Amikor úgy gondolod, hogy jogosan kívánod azt, hogy 
szeressenek, akkor magad is tudod, hogy a földi életben egyáltalán nem lehet 
szempont az, hogy szeretnek vagy sem! Egyedül csak az lehet komoly szem-
pont, hogy te azzal a szeretettel fordulsz-e embertársaid felé, amely szeretetre 
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Én, Jézus, kértelek fel téged is,  amikor azt  mondottam, hogy új parancsot 
adok nektek: úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek benneteket (Jn 
13;34).

A földi élet nagyon rövid. Ebben a rövid életben kell magadnak örök 
kincseket gyűjteni. Ez semmiképpen sem a szeretetre vágyás útján történik, 
hanem az élet elvesztésének útján valósul meg. „Aki meg akarja találni éle-
tét, elveszíti, aki azonban elveszíti értem életét, az megtalálja.” (Mt 10;39)

Mint  tudod,  számodra  minden egyes  nap  ajándék az  Istentől.  Azért 
kaptad, hogy a halálod órájára felkészülj ezek által az isteni ajándékok által. 
Ha nem erre használod fel ezeket, akkor már itt a Földön a boldogság helyett 
a bódultságot választod, amit Én, a te Jézusod, nagyon nem szeretnék. Amit 
szeretnék, az az, hogy annak tudatában, hogy a Földön a szeretet nem élve-
zet, hanem áldozat, legyen hited, bátorságod, szereteted arra, hogy Értem élj! 
A reggeli és az esti ima, ha ezek valóban azt jelentik számodra, hogy lelkedet 
az  Istenhez  emeled,  csodálatos  eszközök arra,  hogy életedben az összeku-
száltságokat közösen megszüntessük.

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

4159.
Kérdező: MI A NŐK SZEREPE?

1. Mondj valamit a mai nők szerepéről.
2. Gyakran kerülget a sírás.
3. Nem fejlődünk erkölcsileg?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mária és Márta szerepe minden időben és minden nőben megvalósí-

tandó szerep. Nincsen csak Mária vagy csak Márta szerep. A körülményektől 
függően hol az egyik, hol a másik kell hogy főszerephez jusson. Vagyis a 
szemlélődés közbeni cselekvés, a cselekvés közbeni szemlélődés kell hogy 
érvényre jusson.

A női lélek már a természeténél fogva jobban ráhangolt a metafizikai, 
tehát az idő-tér határait meghaladó valóság elfogadására, mint a férfi menta-
litás. 

Mivel minden erkölcsi rossz egy elrontott jó, ezért egy női lélek lerom-
lása a legnagyobb tragédiák forrása lehet a Földön. Viszont ennek ellentéte is 
igaz. Nem a harcokban bátor, gyilkoló katonák, hanem a nemes lelkű nők ál-
tal lesz szebbé a Föld. Ilyen értelemben igaz az, hogy a nők nemcsak hordo-
zói, de ápolói is az életnek a Földön. Szinte soha nem volt még akkora szük-

4220.



ség a világtörténelemben a tiszta, nemes, tiszteletre méltó női ideálra, mint 
napjaitokban. Rajtuk áll vagy bukik a világ sorsa! Nem véletlenül mondhat-
játok századotokat égi édesanyátok, Mária, második földi életének. Ő a női 
ideál megnemesítésének irányában akar értelmet adni életeteknek azzal, hogy 
Rám, Jézusra, mutatva szólít fel mindenkit az imádkozásra, az önfegyelemre.

2. A sírásnak mindig benső feszültséget feloldó következménye van. 
Akár idegi fáradság, akár kegyelmi hatás az oka. De könnyeitekkel kapcso-
latban is törekednetek kell arra, hogy önfegyelem által inkább fékezni, mint 
elősegíteni próbáljátok sírásotokat. Amint a sírás nem annyira a szeretet jele, 
mint inkább a gyengeségé, úgy a sírás hiánya sem a szívtelenség jele, hanem 
inkább az önfegyelemé. Olyankor, amikor egyedül vagy Isten előtt, ne szé-
gyelld, amikor pedig mások előtt vagy, fékezd könnyeidet. 

3. Erkölcsileg fejlődni csak egyénileg lehet. Ez a fejlődés nem száll át 
apáról fiúra! Nem, mert lényegéhez tartozik a meglátott jóhoz történő szabad 
döntés felelőssége.

Az erkölcs a boldogság, boldogtalanság területe. Senkit nem tud senki 
- sem Isten, sem ember - boldoggá vagy boldogtalanná tenni, ha ezt az illető 
nem akarja.  Isten nem bábunak teremtette  szellemi  teremtményeit,  hanem 
partnerének. Amint Nélkülem, Jézus nélkül, semmit nem tehettek, úgy Ve-
lem mindenre képesek vagytok boldogságotok érdekében, mert  Én, Jézus, 
erre mindig rendelkezésetekre állok!

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

4160.
Kérdező: NEM KAPOK ELÉG SZERETETET

1. Csodálatos szépnek láttam egyszer a Napot.
2. Álmomban egy HANG sast küldött hozzám.
3. Bár én mindenkit szeretek, de engem sokan nem szeretnek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Fatimában,  Medjugorjében  gyakran  használtam  fel  a  Napot  arra, 

hogy jelezzem a veletek megélt kapcsolatomat. Amint a Nap feltétlen feltéte-
le annak, hogy a Földön élet legyen, úgy a lelketek életének feltétlen feltétele 
az, hogy Én, Jézus, legyek az az éltető NAP, aki mindazokat, akik az Álta-
lam elmondott  és bemutatott  szeretet szerint  igyekeznek rendezni életüket, 
azok az örök élet várományosainak tudják magukat. Amint a Napnak nincs 
árnyéka, úgy Nekem, Jézusnak sincs olyan ígéretem, kijelentésem, amely ár-
nyékot vethetne irántatok megélt szeretetemre.
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Igaz, amint a Naptól el lehet fordulni, úgy Tőlem is el lehet fordulni. 
Amint a Naptól elfordult földi élet igyekszik különböző fényeket gyújtani, 
hogy a sötétet is némileg értelmessé tegye, úgy sokan, akik elfordulnak Tő-
lem, olyan „fények” világánál keresik életük értelmét, ahol azt igazán soha 
meg nem találhatják. Gondolj a diszkók vibráló fényeire!

2. Az álmok szimbolikus nyelvén a sas a szárnyaló lélek vágyait jelké-
pezi. Vágyad az, hogy a Szentlélek ösztönzését érzékeld. Ha vágyaid szár-
nyai a senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást, a szolgáló szeretést 
tűzik ki célul, akkor, amint a sas király a madarak között, úgy Engem, mint 
UTAT vállaló vágyad, királyi erővel fog felruházni téged, hogy a test lehúzó 
vágyai felett uralkodni tudj magadon.

3. Isten sem azért szeret benneteket, mert ti jók vagytok, hanem azért, 
mert az Isten jó. Ezért boldog! Téged sem boldogíthat más, mint az, ha ben-
ned él az a jót akarás mások felé, amelynek szeretet a neve. Akik nagy hang-
súlyt tesznek arra, hogy mások szeressék őket, azok előbb-utóbb a boldogság 
helyett a bódultságot fogják keresni, és sajnos meg is fogják találni. Márpe-
dig a bódultság a boldogság halála!

Megáldalak SZERETŐ SZÍVEM HŰSÉGÉVEL!"
********************************************************
4161.
Kérdező: FOGADHATOK GYERMEKET MAGAMHOZ?

Szeretnék gyermeket magamhoz fogadni. Bizonytalan vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. A szeretet a Földön elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. Ha fel 
tudod dolgozni magadban azt, hogy a fogadott fiaddal áldozatot vállalsz ma-
gadra, akkor fogadd magadhoz. Abban biztos lehetsz, hogy Én, Jézus, soha 
nem hagylak magadra. Fogadott fiaddal sem viselkedhetsz másképpen, mint 
bárkinek viselkednie kell a vérszerinti gyermekével. Nem, mert csak azt kell 
tenned  vele  kapcsolatban  is,  amit  mindenkinek  tennie  kell  gyermekével. 
Vagyis azt, hogy meg kell ismerned, és vele is meg kell ismertetned az ő sza-
badságkörét, és e körön belül te nem vállalhatod magadra az ő felelős dönté-
seit. Azt neki kell vállalnia.

Tehát semmivel sem vállalsz nagyobb terhet, mint bárki más, aki gyer-
meket vállal. A vérszerinti kapcsolat sem jelentheti azt, hogy egy gyermek 
azé, aki őt világra hozta. Minden teremtett szellemi lény az Istené! Még Én, 
Jézus, is nyugodt lelkiismerettel kijelenthettem Édesanyámmal kapcsolatban: 
„Ki az én anyám?” (Mk 3;33)
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Tehát félni valód nincs, ha az áldozatvállalás mellett döntöttél!
Azt  azonban  ki  kell  jelentenem,  hogy már  akkor  az  áldozatvállalás 

mellett döntöttél, amikor vállaltad a földi életet. Az tehát, aki újjászületett-
nek  akarja  tudni  magát,  mindenképpen  az  áldozatvállalás  mellett  döntött, 
akár van gyermeke,  akár  nincs.  Akár  vállal  gyermeket  bármiképpen,  akár 
nem.

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
********************************************************

4162.
Kérdező: ÖRÖMET AKAROK OKOZNI JÉZUSNAK!

Mivel szerezhetek örömet nagyböjtben neked, Uram?
HANG: "Drága Gyermekem!

Számomra különös örömet jelentene, ha a nagyböjti időben megtartóz-
tatnád  magadat  a  tévénézéstől,  és  helyette  Velem foglalkoznál.  Ha pedig 
Édesanyámnak, Máriának, kívánságát is beállítanád a nagyböjti idő keretébe, 
vagyis azt, hogy szerdán és pénteken szigorú böjtöt tartasz  (naponta három-
szor enni, csak egyszer jóllakni, és húst nem enni), akkor megtetted azt, ami 
a legoptimálisabb.
 Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

********************************************************
4163.
Kérdés: MINT BETEG, MEHETEK GYÓNÁS NÉLKÜL ÁLDOZNI?

 Beteg vagyok, és probléma számomra, hogy gyónás nélkül
   menjek áldozni.

HANG: "Drága Gyermekem!
Akár beteg vagy, akár nem, ha probléma számodra a gyónás nélküli ál-

dozás, akkor csak azt ajánlhatom, hogy minden szentáldozás előtt végezzél 
szentgyónást.

A szentgyónás nélküli szentáldozást csak annak ajánlom, aki ezt lelki-
ismeretével össze tudja egyeztetni.

Azt mindenképpen elítélem, ha valaki bárkit arra akar rábeszélni, hogy 
ne járuljon szentáldozáshoz, mert számára ezt valamelyik speciális hit képvi-
selője nem tartja jónak! 

Én, Jézus, nem a speciális hitnek, amely felsorakozik a különböző val-
lások sorában, hanem az univerzális  hitnek, vagyis annak a hitnek vagyok 
hirdetője és elkötelezettje, amely hit hiszi azt, hogy minden ember hisz ab-
ban, hogy ő ember, és elvárja másoktól is, hogy embernek nézzék, ugyanak-
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kor tudja azt, hogy más embereket, függetlenül hitüktől, hova- tartozásuktól, 
embernek kell tartania.

Mindaz, aki hisz abban, hogy Én, Jézus, valóban jelen vagyok abban a 
kis kenyérdarabban, mégpedig  a lényeget tekintve állapotszerűen, és őszinte 
bűnbánattal fordul Felém, nyugodtan járulhat szentáldozáshoz!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************

4164.
Kérdező: NAGYANYÁM KINYÍLT ELŐTTEM HALÁLA ELŐTT

1. Nagyanyám halála előtt bevallotta, hogy nem Isten akarata
      volt számára a legfontosabb, hanem a saját akarata.
   2. Mikor tudom felvállalni valóban az Isten akaratát?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nagyanyád a halála előtt csodálatosan megvilágosodott. Időt kapott 

(94 év!) arra, hogy eljusson e megvilágosodásra.
Legtöbb ember úgy gondolja, hogy akkor teszi meg Isten akaratát, ha 

igyekszik felzárkózni a gyermekkorban megtanult tíz parancshoz úgy, ahogy 
azt neki annak idején tanították.

Nagyanyád rálátott arra, hogy a tíz parancs teljesítése úgy, ahogy ő ed-
dig gondolta, nem elégséges annak a szeretetnek megéléséhez, amit Én, Jé-
zus, új parancsnak mondottam, és kértem annak megvalósítását. („Új paran-
csot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy 
szeressétek ti is egymást!” Jn 13;34)

2. Két forrást kell használnod ahhoz, hogy Isten akarata életté váljék 
benned. Az egyik forrás az evangéliumokkal való foglalkozás. A másik for-
rás pedig az evangéliumok tartalmának megbeszélése  olyanokkal,  akik az 
alapalázat (kiállni a meglátott jó mellett, s ugyanakkor és mindenkor nyitott-
nak maradni a jobb irányában) birtokában vannak.

Ha e két forrást be tudtad építeni életedbe, akkor már csak az van hátra, 
hogy legyen olyan reggeli és esti imád, amelyek által az előbb említett két 
forrás állapotszerűen folyjék át napjaidon.

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************

4165.
Kérdező: MIÉRT JÖTTEM A FÖLDRE? MI A TISZTÍTÓTŰZ?

1. Újjászülettem-e?
2. Miért kellett a Földre születnem? Mit tettem előzőleg rosszul?
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3. Mi a tisztítótűz?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Igen! Te egy újjászületett lélek vagy! Te nemcsak azt tudhatod er-
kölcsi biztonsággal, hogy Én, Jézus, a tiéd vagyok, hanem azt is, hogy te az 
Enyém vagy! E  kettős örömünk a Szentlélek öröme benned!

2. Az újjászületetteknek is meg kell szentelődniük a Földön, miközben 
leghőbb vágyaik egyike az, hogy másokat is megszenteljenek.

Azok a  nehézségek,  amelyek árnyékot  vetnek  benső  békédre,  jelzik 
azokat az okokat, amelyek miatt le kellett születned a Földre.

Bármilyen általánosnak is hangzik, mégis ezzel tudom legjobban kife-
jezni leszületésed okát: az önzés és a felelősség áthárítás. E két magatartá-
sodban lelheted fel azokat a döntéseidet, amelyeket oldanod kell magadról 
annak érdekében, hogy legalább szándékodban egyértelművé válj Számomra.

Számodra sem az a legfontosabb, hogy szentnek tudd magad, hanem 
az, hogy ne akard kimagyarázni azt, hogy azzá kell lenned.

3. A tisztítótűz pontosan az arra való törekvés, hogy elismerd: minden, 
ami benned jó és boldogító, az Tőlem, a te Jézusodtól van, és minden más 
idegen Tőlem. Azoknak az elemeknek átélése tehát, amelyek Tőlem idege-
nek, ugyanakkor benned gyakorlatilag megtapasztalhatók, tüzes fájdalmat, a 
fájdalom tüzét ébresztik benned. Ez a tisztító tűz. Ez tehát a földi életben és a 
Földön túl életben egyaránt létező szenvedést jelenti.

Tisztítótűz tehát a Földön és a földön túli életben egyaránt létező való-
ság!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
********************************************************

4166.
Kérdező: NEM AKAROK BIZONYTALANRA ÉPÍTENI

1. Egy szerelmi kapcsolat mikor kedves neked, Uram?
2. Lehet építeni arra, aki soha nem mondja, hogy biztos?
3. Mit kell tennem, hogy ne unjon meg?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A szerelem nem egy derült égből érkező ellenállhatatlan érzés. Csak 

az lesz szerelmes, aki nyitott arra, hogy szerelmes legyen. E nyitottság iránya 
dönti el, hogy a szerelem érzése kedves Nekem, Jézusnak, vagy ellenemre 
van.
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Akkor kedves Nekem egy szerelmi kapcsolat, ha ebben mindkét fél lé-
lekben egyre jobban megtisztulva, Hozzám, Jézushoz, akarja irányítani a má-
sikat.

2. Abban biztos lehetsz, hogy életre szólóan nem komoly a szándéka 
annak, aki már „indulásban” sem halálbiztos abban, hogy ráteszi életét sze-
relmére. Az ilyen kapcsolatot mielőbb fel kell számolnod. Igen, mert e téren 
nem növekedni, hanem csökkenni szokott a hűség abban, aki már az indulás-
ban is bizonytalan önmagában.

3. Semmiképpen sem az a teendőd, hogy a legjobb oldaladdal akard őt 
megismertetni! Nem, mert egy életen át senki nem képes megjátszani önma-
gát. 

Ha valaki valóban szeret téged, és arra vállalkozik, hogy társad legyen 
Felém, a te Jézusod felé, akkor úgy kell elfogadnia téged, amilyen vagy, és 
nem úgy, ahogy ő szeretné, hogy te vele szemben légy. 

Ne az ő kedvét keresd, mert ezzel csak növeled önzését, amely előbb-
utóbb elviselhetetlen teher lesz számodra, hanem arra törekedj, hogy az Én, a 
te Jézusod kedvét keresd, vagyis arra törekedj, hogy minél természetesebb 
légy az ő irányában is. Ne légy senkinek a játékszere! Isten téged is Önmagá-
ra, és nem mások játékszerének teremtett.

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

4167.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI!

1. Hol és kivel van még tarozásom?
2. Vállalkozásommal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

          3. Álmomban mély vízben vergődtem, majd tudtam lélegzeni.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. A Földre születettek adósságtörlesztése nem egy előre meghatározott 
helyhez vagy személyhez kötött. Minden olyan helyzet és minden olyan sze-
méllyel történő kapcsolatod, amely felszólít az Általam megkívánt szeretet 
megélésére, egyben adósságtörlesztés is.

2. Mivel sem Én, sem más döntéseidért a felelősséget át nem veheti, 
ezért minden olyan döntési terület, amely lényegében a mulandóságot céloz-
za meg, a te értelmi képességed, szabadságod köréhez tartozik. Csak annyit 
mondhatok e kérdéseddel kapcsolatban, hogy Én, Jézus, mindenkor hű mara-
dok hozzád, és mindaddig, amíg legfőbb törekvésed az Én, a te Jézusod ked-
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vében járni, addig nem kell gondban lenned még akkor sem, ha csődbe kerül 
vállalkozásod.

Higgyétek el, hogy ti nem vagytok bábuk! Minden, ami valamiképpen 
mulandó, nem más, mint ESZKÖZ! A CÉL mindenkor a Velem, a te Jézu-
soddal való élő kapcsolat megőrzése!

3. Álmod pontosan arra hívja fel figyelmedet, hogy a legnagyobb ne-
hézség  közepette  is  megfelelő  élettérhez  jutsz,  mert  szándékom  szerint 
akarsz élni!

Válaszolok még férjed kérdésére is. Őt az érdekli, hogy mi lenne a he-
lyén, ha nem volna világmindenség. E kérdés egy olyan fogalomzavar követ-
kezménye, amelyet feltétlenül tisztázni kell.

A hely a Földön nem valami, hanem az anyagnak egyik tulajdonsága! 
Minden anyagot viszonyítani lehet más anyaghoz, és akkor lehet azt monda-
ni, hogy valami az asztal alatt, a ház fölött, a padlón, a falon, stb. van. Hely 
tehát önmagában nem létező valóság.

Mivel a világmindenségben minden anyagi létező jelen van, ezért, ha 
nem volna világmindenség, akkor nem volna világmindenség.

Amíg valaki fogalomzavarban van,  addig lehet  játszani  a szavakkal, 
csak nincs semmi értelme.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

4168.
Kérdező: FELADATAIMRÓL...

1. Jó úton haladok-e?
2. Mi a véleményed rólam?
3. Hogyan segíthetnék többet és jobban másokon?

HANG: "Kedves Barátom!
Mindhárom kérdésedre adandó válaszom helye a reggeli és az esti imá-

id. Most pár sorban elmondom, hogy miért.
1.  Mint  tudod,  Én,  Jézus,  azonosítottam Magamat  egy ÚTTAL, (Jn 

14;6), és ennek tartalmát így fogalmaztam meg: „Úgy szeressétek egymást, 
ahogy Én, szerettelek titeket!” (Jn 13;34)

Tehát a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a rászoru-
lókon való segítés az az emberi magatartás, amelynek megvalósítására törté-
nő törekvésre azt lehet mondani, hogy addig jár valaki jó úton, amíg erre tö-
rekszik.

2. Lelkiismereteden keresztül Isten szól hozzád! 
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Én, Jézus, benned élek az Atyával és a Szentlélekkel. Ha jó vélemé-
nyünk van rólad,  akkor nyugalmat  adunk szívednek.  Ha nincs jó vélemé-
nyünk rólad, akkor nyugtalanságot ébresztünk benned. Így tehát valójában te 
alakítod ki a MI véleményünket önmagadról.

3. A segítő készség önmagában nem elég. Ezt te is tudod. E készség 
megvalósítását szintén benső békéd, illetve békétlenséged alapján tudod el-
dönteni.  Más  mérce  nincsen!  Nincs  tehát  egy olyan  úgynevezett  objektív 
cselekés, amely eldönthetné azt, hogy általa Istennek tetszővé válj. Ha szere-
tet nincs benned, akkor minden jó cselekedeted csupán önámítás, és hiúságo-
dat legyezgeti. Ha szeretet van benned, akkor a legkisebb jótett, akár egy po-
hár víz adása is (Mt 10;42 / Mk 9;41), Istennek tetszővé avat téged.

Nagyon szeretlek, és megáldalak, hogy egyre könnyebben tudj minden-
kor JÓL DÖNTENI!"

********************************************************
4169.
Kérdező: TÁJÉKOZTATÁST KÉREK!

1. Mi az a KIO?
2. Budapesti programokról kérek tájékoztatást.
3. Az imáról kapunk eligazítást a HANG-könyvek által?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A Keressétek az Isten Országát (KIO) egy olyan négykötetes mű, 

melynek a szerzője és forgalmazója Bulányi György piarista szerzetes. Ő a 
teljesség igényével analizálta és szintetizálta a négy evangéliumot.

Ha valaki e könyveket áttanulmányozza, akkor teljesen tiszta képet kap 
arról, hogy Én, Jézus, miért jöttem közétek, és mi a ti teendőtök annak érde-
kében, hogy Isten Országát építsétek a Földön. Jelenleg e négykötetes mű ára 
összesen: 2000 forint.

2.  Egyelőre  minden  hónap  második  vasárnapján  d.u.  15  órakor  a 
Gyógypedagógiai főiskola dísztermében (Bethlen Gábor tér 2, a Keleti pálya-
udvartól kb. 5 perc gyalog) azok számára van szentmise és irányított meditá-
ció, akik a HANG-könyvekkel szimpatizálnak.

3. A különböző imaformákról, s főleg a párbeszéd-imáról, több infor-
máció is található a HANG-könyvekben.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
********************************************************

4170.
Kérdező: ISTEN ÉS A VILÁG KAPCSOLATÁRÓL..
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1. Az Abszolút és Szimplex Isten, akiben nincs változás,
      hogyan értheti meg az állandóan változó embert?
2. Isten a világot „Magából” teremtette, amint a panteisták
      vallják?
3. Hogyan tud Isten egyszerre a világban és azon kívül is lenni?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Amint a tengert nem lehet egy kis pohárba belesűríteni, úgy Istent 

sem lehet belesűríteni semmiféle szellemi lény értelmébe. Más az, hogy vala-
mit tudhattok Istenről, és más az, hogy tudhatjátok az Istent! E második min-
denkor csak töredékes számotokra.

Az előző hasonlattal élve, a tenger nem fér bele a pohárba, de a pohár, 
bármennyire is képes a növekedésre, belefér a tengerbe. De soha nem lesz 
egy az egyben a tenger.  

2.  Isten szabadsága az,  hogy amit  akar,  az  van.  Amit  nem akar,  az 
nincs.  Az erkölcsi  rendben a szellemi  teremtmények szabadsága az,  hogy 
akarhatjátok azt, ami van, tehát azt, amit az Isten akar, s ilyenkor szeretetben 
és szeretetből, tehát Istenből élhettek. És akarhatjátok azt, amit az Isten nem 
akar, tehát a szeretet hiányát. Ilyenkor kívülre kerültök az Isten boldogító kö-
rén. De létezéseteket akkor sem tudjátok megszüntetni.

Isten nem darabolható, mint a világ anyagi léte. Isten nem függetlenít-
hető az anyagi világtól, mivel Ő tartja azt létben. Amint a te gondolatod sem 
függetleníthető tőled, a gondolkodótól! Nincs bitangul, gazdátlanul röpködő 
gondolat. De azért te sem vagy azonos a gondolatoddal. 

Az erkölcsi rend más, mint az anyagi világ! A szellemi lények függet-
leníthetik magukat az erkölcsi rendben a szeretettől, tehát Istentől, s ezt az 
erkölcsi létezők boldogtalanságnak élik meg. Isten kénytelen a szellemi lé-
nyeket akkor is létben tartani, ha nem szeretik Őt vissza,  mert szeretni csak 
az tud, aki tud nem szeretni is. Ha Isten megsemmisítené az Őt „nem szerető-
ket”, akkor már nem lenne lehetőség ezek számára az, hogy valaha is szeres-
senek. Márpedig Isten nemcsak nem tart létben értelmetlenséget, de nem is 
hoz ilyet létre. 

A  szellemi  lények  értelmes  létezéséhez  feltétlenül  hozzátartozik  az, 
hogy boldogok is lehetnek, ha akarnak. Számukra természetellenes a boldog-
talanság, vagyis az Istent vissza nem szeretés! Istenben változást kellene fel-
tételeznetek, vagyis a teljesség hiányát, ha azt állítanátok, hogy Isten valaha 
is lezár azok irányában, akik az Ő visszaszeretésére vannak teremtve!
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3. Az első pont második bekezdésében már válaszoltam e kérdésedre 
is.

Utószóként felhívom a figyelmedet arra, hogy bár nagyon fontos Isten-
ről minél többet tudni, de a hangsúly mindenkor azon legyen, hogy mit akar 
az Isten általad, veled és benned!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************

4171.
Kérdező:  MIT JELENT AZ, HOGY EGYÜTT ÉLNI EGY BETEGSÉG-
GEL?

1. Betegségem  karmikus eredetű-e?
2. Mi a feladatom ezzel kapcsolatban?

 3. Hogyan kell egy betegséggel együtt élni. Lehet mást csinálni?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Attól, hogy betegséged karmikus eredetű, nem kell azt gondolnod, 
hogy az meg nem gyógyítható. Kétségtelen, hogy adósságtörlesztést is jelent 
számodra. De szó sincs arról, hogy egész földi életedben törlesztendő adós-
ságot jelent betegséged. Az „adósságtörlesztés” tudata csak idegileg teszi el-
viselhetőbbé betegséged terhét, de nem veszi le a válladról e terhet. Márpe-
dig a lelki egészséghez hozzátartozik az is, hogy e teher megszüntetésére vá-
gyódsz.

Nem szabad feladnod a gyógyulás reményét! Amíg e betegséged van, 
addig e betegségnek pozitív szerepe is van. Eddig pl. az volt az egyik pozitív 
szerepe, hogy eljutottál e leveled megírására, amelyre Én, Jézus válaszolha-
tok, és olyan kapcsolat felvételére kerülhetett sor  Velem, a te Jézusoddal, 
amilyen e betegség nélkül nem jött volna létre. Ne hidd, hogy ez kevés!

2. Feladatod tehát ezzel kapcsolatban a remény ápolása magadban. Ez 
azt jelenti, hogy figyelve a lehetőségeket, amelyek utadba kerülnek, hinned 
kell abban, hogy meg fog jönni a megoldás. Addig pedig, amíg ez nem kö-
vetkezik be, azt kell tudatosítanod magadban, hogy e betegség sem érintheti 
lényegében a lelked békéjét, a Velem való szeretet-kapcsolatod ápolását.

3. Általában a különböző narkotikumokba menekülés, a zúgolódás, sőt 
a gyűlöletkeltés az vagy azok iránt, akiket okolni lehet, nagyon meg tudják 
keseríteni, nehezíteni egy betegség elviselését. Az ilyen és ezekhez hasonló 
magatartásoktól való tartózkodás jelenti azt, hogy meg kell tanulni egy be-
tegséggel együtt élni. Ebben az esetben a betegség ténye pozitív szerepet kap, 
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és ahelyett, hogy erkölcsrombolóvá válna, inkább építeni tudja lelkileg a be-
tegség hordozóját.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
********************************************************

4172.
Kérdező: ISTEN NEM FIGYEL RÁM

Miért nem hallgat meg engem az Isten?
HANG: "Drága Gyermekem!

Amikor Én, Jézus, emberként éltem a Földön, akkor első nyilvános be-
szédemet azzal kezdtem, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat. Ez a kíván-
ságom legtöbb esetben azóta is kívánság marad! Ti nem gondolkodásotokat 
akarjátok átalakítani, hanem azt szeretnétek, hogy Én, Jézus, alakítsam át kö-
rülményeiteket úgy, hogy abban ti jól érezzétek magatokat.

Te is tudod, és minden józanul gondolkodó ember tudja azt, hogy a föl-
di élet inkább pokol, mint mennyország. Mindannyian tudjátok, hogy halálra 
ítélten jöttetek a világra. És bár ezt tudjátok, mégis azt szeretnétek, hogy ne 
ti, hanem a világ alakuljon át valahogy úgy, hogy elviselhetőbb legyen. 

Drága Gyermekem! Neked és minden embernek az lenne az első fel-
adata, hogy magatokat alakítsátok át úgy, hogy minden ember számára egyre 
elviselhetőbbek  legyetek  olyan  tekintetben,  hogy szívetek  békéjét  érezzék 
rajtatok az emberek. Azok, akik erre törekszenek, megtapasztalják, hogy iga-
zat mondottam akkor, amikor ezeket mondtam: „Ne aggódjatok életetek mi-
att, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! 
Nem több az élet az eledelnél s a test a ruhánál?
 Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek - 
mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk?
Ugyan ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmasko-
dik?
Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, ho-
gyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, 
még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek kö-
zül.
Ha a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öl-
tözteti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább?
 Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? 
Ezeket a pogányok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek 
van.
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Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket 
mind megkapjátok hozzá!
Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A 
mának elég a maga baja.” ( Mt 6;25-34)

Ne hidd, hogy a levegőbe beszéltem csupán! Én egy rongyos istállóban 
születtem, és a keresztfán haltam meg. E két esemény között pedig elmond-
hattam, hogy: „A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az 
Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” (Mt 8;20)

Hidd el, hogy lelked békéje nem külső körülményeidtől függ, hanem 
attól a belső látástól, amelynek a másik neve a HIT! Igen! Az istenszeretőnek 
minden a javára válik, mert az istenszerető HITBŐL él.

Nagyon szeretném, ha át tudnám adni neked saját szíved békéjét, de ezt 
Én hiába adom, ha te nem veszed át.  Akkor kezded átvenni,  ha elhiszed, 
hogy nem Nekem, a te Jézusodnak kell rád hallgatnom, hanem neked kell 
Rám, a te Jézusodra hallgatnod.

A Bibliában,  főleg az evangéliumokban,  könnyen lehet Velem talál-
kozni.

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
********************************************************

4173.  
Kérdező: AZ ALÁZATRÓL

1. Nem vagyok elég alázatos.
2. A meditálásban kellene fejlődnöm. Lehetséges ez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az alapalázat nélkülözhetetlen a lelki fejlődéshez. Ennek két össze-

tevője van. Az egyik az, hogy ki kell állnod a meglátott jó mellett. A másik 
pedig az, hogy nyitottnak kell lenned mindenkor a jobb irányában.

Az egészséges alázat tehát nem érzés, nem egy elsajátítandó egyszeri 
vagy többszöri feladat, hanem olyan öntudatos állapot, amelyet az előbb leír-
tam. Tehát nem az az alázatos, aki „alázatoskodik”, és főleg nem az, aki arra 
törekszik, hogy alázatosnak tartsák őt mások. Az igazi alázat olyan nyitottság 
a jobb irányában, amely mindig együtt jár egy egészséges öntudattal. Ponto-
san ezért mások ezt beképzeltségnek, büszkeségnek, netán gőgnek is szokták 
minősíteni.

Az alázat, éppen azért, mert az állhatatosság és a tanulékonyság együt-
tes állapota, rendre vizsgálatra szorul. Ha este felteszed magadnak e kérdést: 
kiálltál-e legalább elvben akár magaddal szemben, akár másokkal szemben a 
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meglátott jó mellett, tehát nem alkudtál-e meg akár magaddal, akár másokkal 
azért, hogy rövid távon esetleg jól érezd magadat. Ha megkérdezed magad-
tól, hogy volt-e benned megfelelő nyitottság az általad jónak tartott leváltásá-
ra egy jobb elfogadása felé, akkor feltétlenül alázatos vagy Isten előtt.

Az alázatosság nem olyan jelző, amely fokozható, hanem olyan állapot, 
amely hol van, hol nincs.

2. A meditálást nem kell erőltetned! Inkább arra kell ügyelned, hogy 
minél kevésbé misztifikáld a benned lezajló folyamatokat. Csak az a jó me-
ditáció, amelyben úgy éled bele magadat a Velem való kapcsolatodba, hogy 
az a „felszínen”, tehát a gyakorlati életben  az egészségesen szolgáló szeretet 
erejét hozza mozgásba.

A szolgáló szeretet kibontakozását sem kell erőltetned. Maguk a körül-
mények - mint lehetőségek - felkínálják neked e szolgáló szeretet kimutatá-
sára az alkalmat.

Nagyon szeretlek, és megáldlak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

4174.
Kérdező: SOK A MIÉRT BENNEM

1. Miért születtem a Földre? Mi a feladatom tovább?
2. Miért telt úgy az életem, ahogy?
   3. Mit kell tennem a fiamért? Ő miért született?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ne az okot, hanem a célt lásd és figyeld! Minden teremtett szellemi 

lénynek az ad boldogságot, értelmet, hogy visszaszeretheti az Istent. Azt az 
Istent, aki őt szeretetből szeretetre teremtette.

A szeretet szónak pontos tartalmát megadtam Jn 13;34-ben: „Szeressé-
tek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást”! 
Tehát életcélod egyben megadja az életfeladatodat is.

2. Te is azzal a szándékkal jöttél a Földre, hogy át fogod alakítani a 
gondolkodásodat.  Ezt  a  gondolkodás-átalakítást  helytelen  irányban  tetted 
meg, ezért ahelyett, hogy Én, Jézus, élhettem volna benned, és irányíthattam 
volna életedet, gondot gondra halmoztál magadnak.

Ma már tudod, hogy evangéliumaim alapján kell formálnod benső vilá-
godat, amint azt Márk 1;15-ben olvashatod.

3. Fiadért sem kell tenned mást, mint bárki rászorulóért. Vele szemben 
sem arra kell törekedned, hogy valamit jóvá tégy. Nem, mert amennyiben ő 
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istenszerető, a te hűtlenséged is javára vált. Ha pedig nem istenszerető, akkor 
Isten sem tud vele mit kezdeni. 

Ne hordj magadban bűntudatot, mert ha megbántad helytelen tettedet, 
akkor Én, Jézus, a többit már elintéztem, éspedig a neked és mindenki javára 
intéztem el. Te örülj annak, hogy észrevetted azt, hogy Én, Jézus, megtalálta-
lak. Ez az észrevételed teszi boldogítóvá számodra azt, hogy minden rászoru-
lóban vissza tudsz szeretni Engem. Ha nem oldod le magadról azt a gondola-
tot, hogy adósa vagy fiadnak, tehát ha a vérkötelék megkötözöttség marad 
számodra, akkor nem tudlak megajándékozni azzal a szabadsággal, amely a 
Szentlélek hatékony működését tudja biztosítani benned. (2Kor 3;17)

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
********************************************************

4175.
Kérdező: NEM VAGYOK MEGELÉGEDVE MAGAMMAL

Haragszom magamra, mert nincs vágy bennem az imára.
HANG: "Drága Gyermekem!

Lelkednek ez az állapota,  bármennyire  is hihetetlennek tűnik neked, 
Nekem, Jézusnak, kedvesebb, mintha tele lennél vágyakkal, s úgy fordulnál 
Hozzám.

Te elérkeztél a lelki fejlődésnek arra a szakaszára, ahol Lelkem már ke-
ményebb eledellel táplálja azokat, akik lélekben növekedni akarnak. Te egy 
olyan „lelki szárazságban” vagy, amely nem vissza, hanem előre lendít téged. 
Tudom, hogy ez számodra most alig hihető, de pontosan most, az ilyen lelki 
állapotban van arra lehetőséged, hogy megélve semmiségedet, bármennyire 
is kicsi, de mégis valós hitedre hagyatkozzál.

Angyalaim nagyon drukkolnak érted! Ezt sem tudod megtapasztalni. 
Ezt is csak hittel tudod elfogadni.

A földi élet mulandóságában az örök boldogság ragyogása úgy el tud 
tűnni, mint a Nap az égen, amikor azt eltakarja a felhő.

Ilyenkor, a te lelki állapotodban számodra nem marad más hátra, mint 
a HŰSÉG! Hinned kell abban, hogy csak átmeneti lehet a felhő látszat-győ-
zelme a Nap felett. Hinned kell abban, hogy a Velem, Jézusoddal való kap-
csolatod bizonyos értelemben érzelem feletti! Olyankor, amikor valaki na-
gyon közel kerül Hozzám, akkor annyira Magamhoz ölelem őt, hogy ez az 
ölelés, legalábbis egy időre, minden földi, érzelmi szálat elszakít, és csak a 
hit, vagyis a szívnek vaksi szemével él meg az Engem valóban szerető lélek 
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némi erkölcsi bizonyosságot (de ez a  némi, ez halálosan komoly bizonyos-
ság!) afelől, hogy EGY Velem.

Ne feledd! Benned vagyok, érted vagyok benned akkor is, ha ezt nem, 
sőt ennek ellenkezőjét tapasztalod.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
********************************************************

4176.
Kérdező: NEM VAGYOK TISZTÁBAN MAGAMMAL

1. Egy párkapcsolatról kérdezem a HANG-ot.
2. Kételkedem saját döntéseimben.
3. Túl szigorú vagyok magamhoz?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus mindenkinek csak saját párkapcsolatáról mondhatok véle-

ményt. Ha nem így tennék, akkor nagyon sok lehetőséget kapna minden kér-
dező arra, hogy mások életének intim ügyeibe is bele tudjon zavarni.

Annyit  mindenesetre  mondhatok,  hogy minden igazi,  boldogító  pár-
kapcsolat lényegéhez tartozik az, hogy mindkét fél Hozzám, Jézushoz, igyek-
szik segíteni a másikat. Ennek viszont feltétlen feltétele az, hogy mindkét fél 
törekedjék is erre!

2. A testi kapcsolat nagyon fontos ugyan, de nem a legfontosabb! A 
test mindenkor alkalmas arra, hogy problémává legyen a lélek számára, és 
így levizsgáztassa ennek állapotát.  A gondolkodó lélek viszont képes arra, 
hogy minden problémát pozitív módon kezeljen. Ez annyit jelent, hogy a tes-
ti problémákban mindenkinek meg kell találnia azt a látást, amelynek alapján 
a lélek fejlődni képes.

A Földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. A benső 
béke helyreáll akkor, ha valaki nem mindenáron a test vonalán, sőt, akár en-
nek ellenében akarja rendezni benső életét.

Ha valaki a lélek fejlődésére teszi a hangsúlyt, akkor előbb-utóbb a tes-
ti problémák is a maguk helyére kerülnek, s nem akadályai, hanem irányjel-
zői lesznek a szeretetből vállalt áldozatos életútnak.

3. Kétségtelen, hogy akaratos vagy. De ez nem negatív tulajdonság, ha-
nem megfelelő alapanyag a lelkednek arra, hogy ne homokra, hanem sziklára 
építsd életedet.

Foglalkozz többet az evangéliumaimmal, a HANG-ommal. Annak, aki 
élni akar, táplálkoznia kell. Lelki, szellemi táplálékról azért gondoskodtam 
számotokra, mert jó Pásztor vagyok!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

4177.
Kérdező: VAN BŰNHŐDÉS NÉLKÜLI BŰN?

1. Megússzák büntetésüket a rosszak?
2. Mi zajlik le abban, akinek rossz a házassága?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szó sincs arról, hogy bárki is megúszhatná büntetés nélkül azt, amit 

tudatosan rosszul csinált! Csupán arról lehet szó, hogy az, aki megtér, bár 
szeretné jóvá tenni előző bűneit, de mivel erre képtelen, ezért a másokért vál-
lalt áldozatban igyekszik lelkiismeretének megnyugtatására. De mindaddig, 
amíg valaki nem tér meg, csak menekül a saját benső hangja elől, s így „ké-
szül” az örök kárhozatra!

2. Ha valaki azt tapasztalja, hogy házassága zátonyra futott, akkor két 
lehetősége van. Vagy önmagát hibáztatja, vagy a másikat. Az, hogy mindket-
tőt, ez nem vall őszinte beismerésre. Aki önmagát is és a másikat is hibáztat-
ja, az nem igazán hibáztatja önmagát.

Ha valaki önmagát hibáztatja, akkor van esély arra, hogy helyre hozza 
azt, amit hibázott. Ha a másikat hibáztatja, akkor szabadságának tudatában - 
mivel a másik hagyta el őt - életét tovább irányíthatja az Én isteni szándékom 
szerint.

Amit mindenképpen tudnia kell mindenkinek, az az, hogy Isten nélkül 
nem lehet normális emberi életet élni sem magányosan, sem párkapcsolat-
ban. A földi életben minden ember életfolyama nem más, mint Isten-kapcso-
latának a következménye! Tehát nem emberen keresztül találjátok meg Is-
tent, hanem Istenen keresztül találjátok meg egymást! Ez minden egészséges 
emberi kapcsolatra érvényes. A megtérés minden mást megelőz! Csak jó fa 
hoz jó gyümölcsöket.  Ilyen értelemben igaz az, hogy vagy Isten ajándékai 
vagytok egymásnak, vagy tükrei, amelyben mindketten felismerhetitek, hogy 
milyen a kapcsolatotok a bennetek boldogító módon létben tartó Istennel.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
4178.
Kérdező: LÁTOMÁSOM VOLT

Egy pillanatra Jézus arcát láttam. Miért?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Én, Jézus, valóban lehetővé teszem egyeseknek azt,  hogy látomásaik 
legyenek. Ezt nem azért teszem, mert valami különleges személyeknek tar-
tom őket, hanem azért, hogy erősödjenek abban az áldozatos szeretetszolgá-
latban, amelyet végezniük kell.

A te számodra is az legyen a legfontosabb, hogy a soha senkinek nem 
ártás, a mindig mindenkinek szívből megbocsátás és a szolgáló szeretet útján 
haladj előre.

Én, Jézus, gyakran a leggyarlóbb embereknek mutatom meg Magamat, 
hogy ők - megtérve - életpéldájukkal mutassanak be Engem embertársaiknak. 
Ne arról beszélj hát másoknak, hogy mit tett veled az Isten, hanem arról ér-
deklődj, hogy te hogyan és miben tudnád jobban szolgálni embertársaidat.

Én, Jézus, mindenkor veled vagyok, és mindenkor segíteni akarok ne-
ked abban, hogy növekedj abban a szeretetben, amely mások életét könnyeb-
bé teszi.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

4179.
Kérdező: EGY „GYÓGYÍTÓ” JÓSRÓL...

1. Hiteles lehet az a gyógyító, aki jósol?
2. Valóban a túlvilágról irányítják az ilyen jóst?
3. Érdemes követni az ilyen jóst?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. E szóval „gyógyító”, már nagyon sokan visszaéltek. Én, Jézus, bár 

minden betegséget meg tudtam gyógyítani, mégsem neveztem Magamat soha 
gyógyítónak. Tanítómesternek neveztettem Magamat, mert arra a boldogság-
ra, benső békére tanítottalak benneteket, amelyet semmiféle gyógyítással sen-
ki és soha el nem érhet. Ha pedig valaki nemcsak gyógyítónak, de jövendő-
mondónak is tartja magát, hát akkor attól jobb távol maradni, mert szinte biz-
tos, hogy lelki zavart idéz elő azokban, akik hiszékenyek.

A hiszékenység nem azonos a hittel! A hit az egy olyan szeme a szív-
nek, amelyen keresztül Engem, Jézust, egyre jobban meg tud ismerni valaki. 
A hiszékenység pedig babonába viszi még a legjobb szándékú embert is. A 
babona egy olyan életszemlélet, amely alapján olyan erőt tulajdonítotok vala-
minek vagy valakinek, amelyet annak az Isten nem adott.

Ha valaki követi az általad említett gyógyító jóst, akkor az nem Engem 
követ.
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2. Amit te túlvilágnak nevezel, az egy olyan tartomány, ahonnan nem-
csak jó, de ártó erők is hatni akarnak rátok, és hatnak is akkor, ha valaki 
„vevő” erre.

Az egészen biztos, hogy az, aki gyógyítónak mondja magát, és jósol is, 
olyan ártó erőknek nyit magában ajtót, amely ajtón át sok jövőbeli értelmet-
len szenvedést enged magába. Legjobb az ilyet elkerülni. Ez, amit most mon-
dottam, nem jóslás, hanem egyszerű logika!

3. Követni csak Engem, Jézust, érdemes. Én vagyok az ÚT! A senki-
nek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a szolgáló szeretés útja. Ha 
ezen haladsz, akkor megnyerted az ÉLETET!

Szeretettel kérlek benneteket, ne legyetek hiszékenyek! Kettőtök kap-
csolata addig hordozza áldásomat, amíg mindkettőtöknek Én, Jézus, vagyok 
a legfontosabb. Ne legyetek tehát egymással sem megkötözve. Csak Velem! 
Csak ennek akarásával tudjátok egymást is helyesen szeretni.

Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak a 
JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

*******************************************************
4180.
Kérdező: A JELENÉSEK KÖNYVÉRŐL...

A Jelenések könyvében található kijelentéseknek a tartalmáról...
HANG: "Kedves Barátom!

Szó sincs arról, hogy a valóságban van vagy lesz 144000 kiválasztott! 
Csupán arról van szó, hogy a Jelenések könyve nagyon alkalmas arra, hogy - 
bizonyos speciális hitek a ködös misztikában halászva, statisztikailag is bizo-
nyíthatóan nagy eredményekkel hitegetve - megtévesszék a hiszékenyeket, 
akik könnyen lemondanak arról az alapalázatról, amely nélkül üdvösség, te-
hát újjászületés nem létezhet. (Alapalázat = Mindenkor nyitottság a JOBB 
irányában).

Ebben a világban lesz ugyan világvége, de Isten mindenkor teremtő Is-
ten marad. Ő a szellemi lények teremtését soha nem fogja abbahagyni. Isten-
ben soha nem volt, soha nem is lesz változás!

A Jelenések könyvének - mint szimbolikus képhalmaznak - magyará-
zata csak azoknak és akkor ad építő jellegű felismeréseket,  amikor az egyes 
lelkek fejlődésére ezt a Szentlélek lehetővé teszi. Semmiképpen sem kiindu-
lópont tehát a Jelenések könyve. A kiindulópont mindenkor a négy evangéli-
umom! Nem véletlen tehát, hogy e könyv az Újszövetségi Szentírás utolsó 
könyve.
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Az armageddoni háború a Meggidó völgyben szintén csak a speciális 
hit képviselőit izgatja, akik a hiszékeny emberek között e háború rémisztge-
tésével anyagi és evilági hatalmuk megerősítésén fáradoznak. 

Én, Jézus, semmiféle speciális hit hirdetője nem voltam! Én azt az uni-
verzális hitet hirdettem, képviseltem, éltem elétek, amely szerint mindenki-
nek  joga  van  embernek  hinni  önmagát,  és  joggal  elvárhatja  mindenkitől, 
hogy őt  embernek nézzék mások.  Ugyanakkor mindenkinek kötelessége a 
másik embert is embernek nézni, függetlenül attól, hogy milyen a bőre színe, 
milyen nemhez, valláshoz, nemzethez, korhoz tartozik. Sőt függetlenül attól 
is, hogy beteg vagy egészséges, szenvedélybeteg, drogos, vagy szabad min-
den szenvedélytől. 

Részemről csak ebben a HITBEN élők remélhetik azt az újjászületést, 
amely minden külső körülményt javukra fordít, és amely képes az üdvössé-
get biztosítani. Én vagyok az ÚT, az IGAZSÁG és az ÉLET! ÉN, és nem a 
Jelenések könyve!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

4181.
Kérdező: SZERETNÉM SZEBBÉ TENNI A VILÁGOT!

1. Szeretnék minden betegségből meggyógyulni, és gyógyítani!
2. Szeretnék segíteni a világ baján!
3. Szeretnék megfelelő környezetben lakni!

HANG: Kedves Barátom!
Te azt szeretnéd, ha a Földön Mennyország lenne. Most elmondom, 

hogy ez miért lehetetlen:
1. Mindenki halálra ítélve jött a világra. Vagyis mindenki halálos bete-

gen született. Csak idő kérdése, és ezt kivétel nélkül mindenki megtapasztal-
ja saját magán.

Azért van ez így, mert az ember számára a földi élet csupán átmeneti 
állapot. A ti hazátok a mennyben van! A rajtatok kívüli világgal csak annyi-
ban szabadna foglalkoznotok, amennyiben azt uralmatok alá törekedtek haj-
tani.  Vagyis annyiban,  amennyiben eszköznek használnátok  fel  arra,  hogy 
felkészüljetek a Földről való eltávozásra. Mindaddig, amíg az a leghőbb vá-
gyatok, hogy a mulandóságot meghosszabbítsátok, illetve elviselhetőbbé te-
gyétek,  mondom,  mindaddig pontosan arra nem használjátok  fel  mulandó 
időtöket, amire kaptátok, vagyis a megszentelődésre.
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Mindenkinek el kell érnie azt a lelki fejlődési fokot, amely fokon már 
nem érdekes számára az, hogy beteg vagy nem, egészséges vagy nem. Csak e 
fokon születhettek újjá, vagyis csak e fokon tehetitek lehetővé Lelkem szá-
mára, hogy Általa újjászülessetek. Márpedig aki nem születik újjá, az nem 
mehet be a mennyek országába, hiába készítettem el mindannyitok számára 
ott a „helyet” (Jn 3;3). Ez valójában nem is hely, hanem helyzet, állapot.  

2. A világban élő embereken segíteni fontos és szép dolog, de csak ak-
kor helyes ez a segítés, ha ezáltal magadat segíted Hozzám közelebb. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy akkor segítesz a világon, ha reggeltől estig azt 
teszed, amit tenned kell Isten szándéka szerint. Vagyis, ha gondolatod, sza-
vaid és cselekedeteid, tehát döntéseid előtt teszed fel magadnak e kérdést: 
Most Jézus ezt gondolná, ezt mondaná, ezt tenné, így döntene? Ha e kérdé-
sekre úgy felelsz, hogy ez szívbékét jelent számodra, akkor valóban a legop-
timálisabban segítettél, könnyítettél a világ baján.

3. Te megfelelő környezetben laksz, bárhol laksz. Amint Én, Jézus, is 
Nekem megfelelő környezetben laktam akkor is, amikor elmondhattam: „A 
rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük, de az Emberfiának nincs 
hova fejét lehajtania.” (Mt 8;20) Ne feledd: minden környezet mulandó! Se-
hol és soha és senkinek nem lehet örök lakása!

Te kérdeztél még az Úrvacsoráról és a szentáldozásról is. Erre is vála-
szolok neked.

E téren a különböző speciális vallások, hitek, különbözőképpen véle-
kednek. A katolikusok hisznek abban, hogy Én, Jézus, állandóan jelen va-
gyok abban a kis kenyérdarabban, amit Oltáriszentségnek neveztek. Ez így is 
van! E jelenlétemhez szükséges az a pappá szentelés, amely felruházza a fel-
szenteltet arra, hogy szavára ott így megjelenjek.

A nem katolikus keresztények abban hisznek, hogy csak azok számára 
vagyok így jelen, akik élő hittel elhiszik a vétel pillanatában, hogy ott va-
gyok, amikor valaki magához veszi az Úrvacsorát. És ez így is van! 

Kérlek, ne zavard össze a különböző vallások felfogását!
Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

********************************************************
4182.
Kérdező: MI DÖNTI EL SORSOMAT?

Milyen „érdemjegy” határozza meg örök sorsunkat?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Valóban, mint mondod,  örök rossz sors nincsen. De van örök fejlődés. 
Így döntéseid  sorozata  örökké  meghatározza  azt  az  esetleges  különböző 
irányzatot, amely jó vagy rossz irányban viszi el életed fejlődését.

Az „örök sors” tehát nem a jó vagy a rossz megrögzöttségét akarja je-
lenteni, hanem azt a folyamatot, amelynek örökkön örökké ki van téve min-
den teremtett szellemi lény.

Igaz, a mennyek országa örök. A fejlődés iránya ott már nem változik. 
De  csak  az  iránya  nem változik!  Maga a  fejlődés  soha  nem áll  meg.  A 
„látás”, „szeretés”, „szeretés”, „látás” egymást állandóan erősítve,  lendítve 
viszi tovább életeteket (1Jn 3,2). A ROSSZ iránya nem lehet örök, de az a 
fejlődési  sors,  amely a  természetetek  lényegéhez  tartozik,  érdemjegyeitek 
alapján módosulva ÖRÖK.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az
ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

********************************************************
4183.
Kérdező: A FÉLELMEMRŐL...

Egy értelmetlen félelem gyötör.
HANG: "Kedves Barátom!

Bizonyára hallottad már azt a fura tréfát, amely szerint az idegosztá-
lyon megmagyarázták valakinek, hogy ő nem kukorica. Nagy nehezen el is 
hitte, el is fogadta. Erre kiengedték a kórházból. Hamarosan rohan vissza, 
mondván, hogy a kapuban találkozott egy tyúkkal. A gondozója újra magya-
rázza, hogy ő már nem kukorica. - Igen,  én tudom - mondja -, de nem tu-
dom, hogy a tyúk is tudja-e?!

Valahogy te is így vagy. Kicsit több humort kellene belevinned gondo-
lataidba, hogy ezek felhígítsák benned azokat a görcsöket, amelyek megpró-
bálják lefojtani benned az Isten iránti bizalmat.

Mint tudod, Én, Jézus, nem adhatok nektek hitet! Én kérek tőletek hi-
tet! De nemcsak olyan hitet kérek tőletek, hogy higgyetek Nekem! Én olyan 
hitet kérek tőletek, hogy higgyetek Bennem! Vagyis bízzátok Rám mulandó 
földi életeteket!  

Félsz elmenni dolgozni? Mitől? Attól, hogy meghalsz? Na és? Ha nem 
mész el, akkor is meghalsz! Akkor már csak jobb az, hogy munkát vállalva 
halsz meg, mint anélkül! Így legalább az itt maradottaknak valami hasznuk is 
lesz halálodból. Mitől félsz? Attól, hogy kinevetnek, hogy nem tudsz helyt-
állni? Na és? Akkor mi van? Nem te leszel az első ilyen, és nem is leszel az 
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utolsó! Csak nem gondolod, hogy Én, Jézus, annyira butyuli vagyok, annyira 
befolyásolható vagyok másoktól, hogy mások véleményétől teszem függővé 
véleményemet rólad!? Csak nem gondolod, hogy te úgy formálódsz benső-
leg, ahogy kívülről mások megítélnek? Mert ha ez igaz lenne, akkor a vilá-
gon te lennél az egyetlen ilyen. Ne képzeld magad ily nagynak! 

Mint tudod, Én, Jézus, azt, aki elesik, fel tudom segíteni, és tudom to-
vábblendíteni. De aki el sem indul, mert hátha elesik, azzal nem tudok mit 
kezdeni. 

Csak azt ne beszéld be magadnak, hogy Isten olyat kíván tőled, amire 
te képtelen vagy. Csak azt ne mondd, hogy te már csak jobban tudod, hogy 
mire vagy képes, mint az Isten! Dolgozni mindenki képes, amíg él. Ha már 
mást nem is  tud tenni valaki, akkor is tud másokat vigasztalni még a halálos 
ágyán is, ha ezt akarja. Ez pedig a ti nyelvhasználatotokban „NEM SEMMI!” 
Veled és érted mindent, de helyetted semmit!

Megáldalak az ÁLDOZATOS SZERETET LELKÉVEL!"
********************************************************

4184.
Kérdező: SZABADULNI ÉS SZABADÍTANI SZERETNÉK!

1. Betegségemtől szeretnék megszabadulni!
2. Imával vagy mással is segíthetünk egyik testvérünknek?
3. Milyen karizmát szántál nekem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Betegségeddel való bajlódásodat örökségként, adósságtörlesztésként 

hoztad  magaddal.  Ez azt  jelenti,  hogy a  lehetőségek felhasználása mellett 
nem kell  nyugtalankodnod miatta.  Tudom,  hogy könnyű ezt  mondani,  de 
mégsem mondhatok mást.

Az, aki mindenáron meg akar gyógyulni, csak nyugtalan lélekkel tudja 
teljesíteni azt, amit Isten naponta elvár tőle. Az pedig, aki mindenáron Isten 
akaratát akarja naponta teljesíteni, mint legfontosabbat, az nem nyugtalanko-
dik betegsége miatt, mert tudja, hogy Isten csak azt kívánja tőle, hogy tegye 
azt, amire képes, és úgy, ahogy bírja.

Az orvosok és az orvosságok eszközök arra, hogy a felelősséget átvál-
lalják tőled a betegségeddel kapcsolatban. Az, aki mindenáron meg akar gyó-
gyulni, önmaga válogat a lehetőségei között, s így döntéseiért önmaga felel. 
Aki az orvosára bízza a döntést, az leoldja magáról e felelősséget.

Tehát nem az a fontos, hogy gyógyultnak tudd magad, hanem az, hogy 
bensőleg békét hordj magadban. Mindig ebben az irányban kell döntened!
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2. Bizonyos értelemben mindannyian médiumai  vagytok Lelkemnek, 
mivel mindenkiben jelen van a Szentlélek. Ti a Lélek templomai vagytok. 
Azt tehát nem kell kérni, hogy médium legyen valaki, de azt igen, hogy ne 
akarjon senki rendkívüli lenni. Az Isten Lelke a REND lelke, és nem a rend-
kívüliségé.

Ti azért imádkozzatok,  hogy testvéretek ne akarjon rendkívüli  lenni. 
Azért imádkozzatok, hogy ő is élje becsülettel azt a hétköznapi életet, amely 
megszenteli őt, mert csak ezzel a háttérrel tud mások felé égi békét sugároz-
ni.

3. A karizma egy olyan emberi tulajdonság, amelyet a Szentlélek meg-
tisztít és felerősít mások szolgálatára, javára.

Nem a  karizma  a  lényeg,  hanem a  LÉLEKKERESZTSÉG!  Ez  egy 
olyan istenélmény, amely semmivel össze nem téveszthető, mindig megrázó, 
majd  gyümölcsökben,  szeretettel  átitatott  gyümölcsökben  megmutatkozó 
életváltozást  idéz  elő.  Pontosan azért  kezdenek el  ilyen esetben karizmák 
működni,  mert  nem ezeken,  hanem a  szeretet  kimutatásáról,  mégpedig  a 
szolgáló szeretet kimutatásáról van szó ilyenkor. Furcsa módon tehát akkor 
tudnak karizmák működni, ha az illető személy nem a karizmákra, hanem a 
szeretet  megélésére  koncentrál.  Azt,  hogy milyen  képességeid  működnek 
benned karizmatikus módon, ne legyen fontos számodra. A fontos az legyen, 
hogy növekedni törekedj abban a szeretetben, amelyet Én, Jézus, mint ÚJ pa-
rancsot hagytam rátok (Jn 13;34)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************

4185.
Kérdező: A HIVATÁS ÉS A  MUNKA KAPCSOLATA

1. Az Isten iránti bizalomról kérdezem a HANG-ot.
2. Terjeszteni szeretném üzeneteidet!
3. Egybeesik második eljöveteleddel Mária Szívének győzelme?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Amit te kérdezel, az a HIT és a BÖLCSESSÉG kérdése. Hinni ab-

ban, hogy egy hajszál sem esik le fejetekről Atyátok tudta nélkül,  és elég 
bölcsnek lenni ahhoz, hogy megértsétek a gyakran hangoztatott mondatomat: 
Értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit!

A hitetekkel nincs baj. De a bölcsesség azt sugallná, hogy akár alkalmi 
munkával, akár folyamatos munka vállalásával - egy időre erre nagy hang-
súlyt téve - rendezni kell adósságotok törlesztését. Ez azt is jelenti, hogy a 
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teljes adósságot nem, csak az aktuális törlesztő összeget vállalva kell főhely-
re tenned a napi megélhetés fontosságát.

Az első kegyelem a TERMÉSZET! Ez azt is jelenti, hogy a természe-
tes élet lényegéhez tartozik az anyagi dolgok biztosítása a szülők részéről a 
család számára. Ez azt jelenti, hogy az adósság mindig jelzése annak, hogy 
Isten országát az anyagiak biztosításának elhanyagolásával nem lehet megva-
lósítani. Az adósság egy olyan végszükséglethez nyúlás, amely az anyagiak 
helytelen kezelésének vétkére is felhívja figyelmedet.

2. A HANG üzenetének terjesztése sem mehet rovására annak, amit 
családod létfenntartásának biztosítására kell fordítanod. A HANG terjesztése 
nem üzletág!  Ebből a nyereség a nullával egyenlő. Nyereség alatt értem azt 
az üzleti hozamot, amelynek következtében valaki növelni tudja bevételi ke-
resetét úgy, hogy elindulhat a gazdagodás irányában. A HANG üzenetének 
terjesztése csak akkor lehet HITELES, ha ez a napi kereseti munka vállalása 
mellett történik. Neked most erre a munkára kell tenned a hangsúlyt!

3. Mária fatimai üzeneteinek beteljesülése nem esik egybe az Én máso-
dik eljövetelemmel. Az az üzenet - amely szerint Mária Szeplőtelen Szíve 
végül is diadalmaskodik, és Isten megáldja a világot azzal az égi békével, 
amely a HANG-könyvek lapjairól sugárzik - a reményt akarja állandósítani 
bennetek, és nem azt, hogy most már csak erre kell várnotok. Várakozáso-
tokban tehát úgy kell viselkednetek, ahogy a választott népnek kellett volna 
viselkednie akkor, amikor a próféták ígérete alapján Engem, Jézust, kellett 
volna várniuk! Tehát abban a reményben, amelynek alapja a már említett ki-
jelentésem: Veletek és értetek MINDENT, de helyettetek SEMMIT!

Az a REMÉNY, amelyet Mária szít szívetekben, soha nem a passzív 
várakozást, hanem azt a lelki állapotot célozza meg, amelyet így fogalmazha-
tok: Úgy dolgozz, mintha örökké élnél a Földön, és úgy imádkozz, mintha 
már aznap meghalnál.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!
********************************************************

4186.
Kérdező: A KONTROLL FONTOSSÁGÁRÓL...

1. Van-e médiumi képességem?
2. El kell-e költöznöm Egerből?
3. Mivel okozok legnagyobb örömet Jézusnak?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Nálad nem a médiumi képességgel van probléma. Médiumi képessé-
ge mindenkinek van. A probléma az, amit tudatosítanod kell, és arra kell tö-
rekedned,  hogy állapotszerűen  benned  éljek.  Ez  nem más,  mint  a  helyes 
kontroll vállalása.

Ahhoz, hogy valaki mindig kész legyen kontrolláltatni magát, két do-
log szükséges. Az egyik az, hogy rendszeresen tanulmányozd az evangéliu-
maimat és a HANG-könyveket. A másik pedig az alapalázat ápolása. Alapa-
lázata annak van, aki bátran kiáll a meglátott jó mellett, s ugyanakkor nyitott 
mindig a jobb irányában. A jónak és a jobbnak csak az mondható, ami alátá-
masztható az Én, a te Jézusod szavaival, tehát valamiképpen visszavezethe-
tők az evangéliumaim gondolataira.

2. Lakást változtató döntéseidnél a felelősséget nem vehetem át tőled. 
Bárhol vagy, Én, Jézus, mindig rendelkezésedre állok abban, ami a szíved 
szeretetének növekedését elősegítheti. És ezzel már át is tértem a harmadik 
kérdésedre adandó válaszomra.

3. A szeretetben való növekedés a lényeg. Ennek hármas „eszköze” a 
senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsátás és a szolgáló szeretés. En-
nek átlátására a reggeli imádban kell behangolnod magadat, és kérned ma-
gadra áldásomat. Nagyon bölcs dolog, ha reggelenként kéred őrangyalod irá-
nyítását. Az esti imádban pedig, visszagondolva az elmúlt napra, feltétlenül 
adj hálát azért, hogy szeretetem, amely függetlenül magatartásodtól,  veled 
volt egész nap folyamán.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

********************************************************
4187.
Kérdező: JÓL AKAROK LÁTNI!

1. Családom betegségeiről és a hogyan továbbról…
2. Mi a feladatom a világban?
3. Krisztus megvilágosítását kérem!

HANG: "Drága Gyermekem!
Először arról akarok mondani pár szót, hogy miért is kellett megszület-

netek a Földre.
Isten mindenkit  saját boldogságára teremtett.  Boldog csak az lehet a 

Földön, aki engedi, hogy Isten éljen benne. Ennek az isteni életnek hordozója 
és bemutatója Én, Jézus, voltam és vagyok az idők végezetéig. Aki tanulmá-
nyozza evangéliumaimat, és el is hiszi azokat az ígéreteimet,  amelyek azok-
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ban  megtalálhatók, az nemcsak azt éli meg, hogy Én, Jézus, megtaláltam őt, 
hanem azt is, hogy ő is megtalált Engem, s ezzel a hazataláltság örömét éli 
meg.

Az egyik legboldogítóbb kijelentéseim egyike így hangzik:  "Aki szeret 
engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk 
és benne fogunk lakni (Jn 14;23)." Tehát sem testi egészség, sem anyagi jó-
lét, sem testi betegség, sem anyagi csőd nem érintheti azt a benső békét és 
boldogságot,  amire  teremtve  vagytok.  Boldogságot  csak  örök,  soha  véget 
nem  érő  kincs  tud  teremteni  az  emberben.  Ez  pedig  nem  más,  mint  az 
ISTENNEL megélt békés kapcsolat. Ezt sem elvenni, sem véletlenül elveszí-
teni nem tudja senki. Erről csak lemondani lehet. De aki erről lemond, az 
csak magát okolhatja, ha nem boldog.

Igaz, hogy a tudatlanság, a tévedésben élés is oka lehet a boldogtalan-
ságnak. A tudatlanság  egy olyan szellemi betegség, amelyet tanulással, főleg 
az evangéliumaim tanulmányozásával, átelmélkedésével lehet gyógyítani. A 
kegyelem ugyanis csak abban az irányban tud hatni,  amelyben az értelem 
nyitott.

Ilyen „bevezetés” után válaszolok kérdéseidre:
1. Családod minden tagja, veled együtt, adóssággal jöttetek a világra. 

Minden megoldás csak akkor érdemli meg a „megoldás” nevet, ha belülről 
kifelé történik. Minden más csak tüneti kezelést ad, s ez inkább a bódultság, 
mint a boldogság eredményét hozza. 

Azok,  akik  vállalják,  hogy együtt  éljenek  testi  betegségükkel,  nagy 
adósságot  törlesztenek,  s  így vagy teljesen megszűnik  a betegségük,  vagy 
csökken annak hatékonysága, de mindenképpen növekszik a beteg lelki ere-
je. Az természetes, hogy a meglévő gyógyulási lehetőségeket okos dolog fel-
használni, kihasználni. Sőt kell is, hogy a tudatos mulasztás bűnét elkerüljé-
tek.

2. A reggeli és az esti imáid arra valók, hogy napi teendőidet Velem, a 
te Jézusoddal megbeszéld, és áldásomat kérve éld napjaidat. E napok tartal-
ma bizonyos értelemben sablonos, bizonyos értelemben pedig annyira válto-
zó lehet, hogy e kérdésedre csak napra lebontva tudok konkrét választ adni.

3. Felhívom figyelmedet Jakab apostol levelének 1;5-ben található ré-
szére. Ebben azt olvashatod, hogy azok, akik állhatatosan és áhítatosan kérik 
a bölcsesség Lelkét, meg is kapják azt. Ezt ajánlom neked, hogy állapotsze-
rűen élni tudj Isten világosságában.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
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*******************************************************

4188.
Kérdező: ELHUNYT FÉRJEM ÉRDEKEL

Szeretném, ha elhunyt férjem megjelenne nekem!
HANG: "Drága Gyermekem!

Ahhoz, hogy férjed megjelenhessen neked, két feltételnek kell meglen-
nie. Az egyik az, hogy a te lelked fejlődését elősegítse, a másik pedig az, 
hogy ebben a dimenzióban kell  lennie.  Bármelyik a kettő közül  hiányzik, 
már nem valósulhat meg kívánságod.

Az elsőt fogadd el valóságnak! Ha fontos számodra, akkor álmodban 
engedélyt kaphat volt férjed arra, hogy találkozz vele. Azért mondom, hogy 
volt férjed, mert ebben a dimenzióban nem olyan a kapcsolata a szellemi lé-
nyeknek egymással, mint ti azt a Földön megéltétek.

Én, Jézus,  fontosnak tartom számodra azt,  hogy csak olyan emlékek 
foglalkoztassanak volt férjeddel kapcsolatban, amelyek építenek, buzdítanak 
és vigasztalnak. Azért tartom ezt fontosnak, mert csak akkor állsz a realitá-
sok talaján, ha a múltat nem visszavágyod, hanem erőforrásnak használod a 
jelened megszentelésére, és arra, hogy jó alapot vess a jövődre vonatkozóan. 
Az emlékezésnek, az ábrándozásoknak csak akkor van értelme, ha erőforrás-
ként működnek. E nélkül többet ártanak, mint használnak.

Tudom, hogy nehéz elfogadnotok, de akkor is igaz, hogy volt férjed is 
és te is csak akkor találjátok meg szívetek nyugalmát, ha Velem, a te Jézu-
soddal vagytok élő kapcsolatban. Akkor vagy Velem élő kapcsolatban, ha az 
Általam kért szeretet-életet vállalod szívvel, lélekkel (Jn 13;34). Csak ennek 
az Általam mondott ÚJ parancsnak vállalása teszi lehetővé számotokra azt, 
hogy egymással is találkozni tudjatok. Más lehetősége senkinek nincs arra, 
hogy örökkön örökké élő kapcsolatban legyen a másikkal.

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
********************************************************

4189.
Kérdező: URAM, MINDENT ÉRTED!

1. Uram, csak neked akarok élni!
2. Baj, hogy nem adok minden koldusnak pénzt?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, annyira érted élek, hogy te ezáltal létezel.  Bizony igaz, 

hogy annyiban létezek számodra, amennyire te Értem élsz,. Márpedig tudnod 
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kell, hogy amint Engem boldogít az, hogy szeretlek, úgy téged sem boldogít-
hat más, csak az, ha szeretsz Engem, vagyis az, hogyha Értem élsz. Én, Jé-
zus, érted élek! Az egész világmindenség azt akarja érzékeltetni veled, hogy 
szeret téged az Isten. Ennek egyértelműségét majd csak az öröklétben fogod 
megtapasztalni.   Igen, a mennyek országának pontosan az a lényege, hogy 
azok, akik ott vannak, azt élik meg, hogy Isten irántuk való szeretete kimerít-
hetetlen boldogság-forrás számukra. A földi lét arra való, hogy ti mutassátok 
ki egyre tisztábban, egyre egyértelműbben, hogy az Isten iránti szeretet éltet 
benneteket. Ennek az Isten iránti szereteteteknek a súlyát, igaz voltát az em-
bertársaitok iránti szeretet mérlegén mérhetitek fel meglehetősen nagy pon-
tossággal.

2. Egyáltalán nem baj, hogy nem adsz minden koldusnak pénzt. Sőt! 
Bölcsességre vall,  ha valaki jól meggondolja azt,  hogy pénzét mire, kinek 
adja. A legjobb az lenne, ha rendszeresen tennél félre pénzt arra a célra, hogy 
egy nagyobb összeggel támogass valakit, akiről tudod, hogy valóban rászoru-
ló. Nem véletlenül hangoztatták őseitek e mondást: „Az alamizsna izzadjon 
meg a kezedben”. Ma országotokban a nyilvánosan koldulók legnagyobb ré-
sze nem valóban rászoruló.  Vagy dolgozhatna,  ha akarna,  vagy olyasmire 
költi az összekoldult pénzt, amire te semmiképpen sem fordítanád azt.

Csak az a cselekedet kedves Isten előtt, amely bölcsességgel párosul. 
Sajnos a jóhiszeműség a legtöbb embert birkává tudja silányítani.
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*******************************************************
4190.
Kérdező: KÉPZELŐDÖM CSUPÁN?

Jézussal beszélgetek, vagy csak a képzeletem játszik velem?
HANG: "Drága Gyermekem!

Ha tudnátok, hogy Lelkem által milyen közel vagyok hozzátok, ti le-
pődnétek meg a legjobban. Ha nem így lenne, akkor nem mondhattam volna 
azt,  hogy jobb nektek,  hogy Én elmegyek.  Vigasztalóként  csak így tudok 
bennetek érvényre jutni (Jn 16;7)!

Nem úgy vagyok bennetek, mint valami ceruza a zsebetekben, hanem 
nagyon is aktív módon. 

A problémát az okozhatja, hogy nemcsak Én, a te Jézusod szólok ben-
ned hozzád, hanem különböző szellemi lények is tudnak hatni rád, s neked 
kell eldöntened, hogy az, amit te a képzeleted játékának mondasz, kitől is 
van.
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Hidd el, hogy minden olyan gondolat, amely téged épít, buzdít, vigasz-
tal, Tőlem, Lelkemtől van! Minden olyan gondolat, amely rombol, kétségbe 
ejt, elkeserít, az ősellenségtől van. Nagyon természetes, hogy mindkét tarta-
lom különböző árnyalatokban mutatkozik meg. Éppen ezért nagyon fontos, 
hogy olvassátok az evangéliumokat, a HANG-könyveket, tehát gondolatai-
mat.  Csak  így  tudtok  szert  tenni  arra  a  bölcsességre,  megvilágosodásra, 
amely által megfelelő kritikai érzék alakul ki bennetek önmagatokkal szem-
ben is.

Amikor az evangéliumokat vagy más hasonló könyveket olvasol, „ce-
ruzával” olvass! Ez részben azért jó, mert azokat a gondolatokat, amelyek az 
átlagnál jobban megérintenek, könnyebben vissza tudod keresni, részben pe-
dig azért, mert azt, ami nem világos, amit nem értesz, alkalom adtán mások-
kal meg tudod beszélni.

Rend csak annak lesz a fejében, aki megteremti fejében ezt a rendet. 
Senki sem születik úgy, hogy e téren rend lenne benne. Gondolkodás-átalakí-
tásra mindenkinek szüksége van! Az értelem és a szív erős kölcsönhatásban 
vannak egymással.

Tehát nem a képzeleted játszik veled olyankor, amikor építő, buzdító, 
vigasztaló gondolatok foglalkoztatnak. Amennyire lehetséges, igyekezz rög-
zíteni az ilyen gondolatokat, hogy később erőforrásként tudd ezeket használ-
ni akár magad, akár mások épülésére.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
*******************************************************

4191.
Kérdező: LÁTOMÁSAIMRÓL

1. Egyszer Jézust láttam, egyszer meg Mózest. Miért?
2. Családommal eddig mindig jól megvoltam. Most nem egészen.

HANG: "Kedves Barátom!
1. A Vezetőd,  aki az őrangyalod, először  Velem hozott  össze azért, 

hogy tudatosodjon benned: az a vágyad, hogy Velem találkozz, lehetséges! 
De ez nem jelenti azt, hogy mindenkor Én, Jézus, akarok hatni rád közvetle-
nül. Legtöbbször másokon keresztül hatok rád, de akkor is Én, Jézus, hatok 
rád!

A Mózessel való találkozásod éppen azt akarja tudatni veled, hogy Ne-
kem, Jézusnak, vannak olyan küldötteim, akiken keresztül azt akarom érzé-
keltetni veletek, hogy a SZERETET, AKI MAGA AZ ISTEN, nem személy-
válogató, hanem szerepeket kiosztó. Így mindaz, akit befonok szeretetem ki-
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áradásába, továbbadásába, növekszik a szeretetben, s ugyanakkor nem csor-
bul az, hogy minden jónak Én, Jézus, vagyok a FORRÁSA.

2. Számodra elsősorban az a fontos, hogy ÉN, Jézus, legyek megelé-
gedve veled. Tieidet is nevelnem kell arra, hogy rugalmasak legyenek. A fon-
tos az, hogy te ne légy szeretetlen akkor sem, ha nem értenek meg. Az ő lel-
kük fejlődési foka és a tiéd nem azonos szintű. Ez nem jelenti azt, hogy te 
előbbre tartasz! Ez azt jelenti, hogy te MÁS vagy a lelki fejlődésed terén is! 
Isten  mindannyitokat  Önmagára  teremtett!  Ez  a  lényeg! Át  kell  érezned, 
hogy az a szeretet, amelyre Én, Jézus, tanítottalak benneteket (Jn 13;34), nem 
sablonizál benneteket, de igenis arra törekszik, hogy erőtök mértéke szerint 
tudjátok elviselni egymást. Végső megoldást csak a földi élet után, az örök 
életben tudtok találni arra, hogy szívetek békéjét végleg megleljétek. De már 
a Földön is „ízelítőt” kaptok ebből, ha vállaljátok az áldozatos szeretet útját, 
amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magam (Jn 14;6).

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
********************************************************

4192.
Kérdező: KÜLSŐ ÉS BELSŐ PROBLÉMÁIM VANNAK

1. Kötelességem-e fizetni egy volt rokonom adósságát?
2. Miért nem tudok aludni?
3. Szeretnék közelebb kerülni Istenhez!

HANG: "Drága Gyermekem!
Elég sok szót el tudott olvasni médiumom a leveledből, s ezért fel tudta 

tenni Nekem, Jézusnak, a fenti kérdéseket.
1.  Általában  anyagi  ügyekben  nem  szoktam  tanácsokat  adni  (Lk 

12;14). A rokonság körében általában világossá válik, hogy ki kinek mennyi-
vel tartozik. Bírósági úton behajtani valakin bizonyos jogosnak vélt összeget, 
gyakran többe kerül, mint maga az összeg.

Neked mindenképpen azt kell tenned, ami megnyugtatja a lelkiismere-
tedet, s nem kell azzal törődnöd, hogy más vagy mások hogyan vélekednek 
döntésedről.

2. Az álmatlanságnak több oka is lehet különböző időben. Ezért nem 
megoldás, ha csak egy okra talál rá valaki. Fontosabbnak tartom azt, hogy 
mindaddig, amíg nem tudsz elaludni, IMÁDKOZZ! Nemcsak arról van szó, 
hogy az ima az egyik legjobb altatószer, hanem arról is, hogy ezáltal tudat-
alatti világodat át tudja járni egy olyan tisztulási folyamat, amelynek követ-
keztében idegileg is erősödni tudsz.
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3. Az nagyon jó, ha valaki gyakran elmehet a templomba. De a komoly 
reggeli és a komoly esti imát nem pótolhatja semmi. A reggeli és az esti ima 
az a keret, amely átöleli egész napodat, és segít téged abban, hogy közelebb 
kerülj Hozzám, Jézushoz.

Említed még leveledben, hogy valakinek nem tetszik az, ha keresztet 
hordasz a nyakadban. Ne hallgass rá! Az ilyen személyhez, ilyen vonatkozás-
ban semmi közöm sincsen!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
********************************************************

4193.
Kérdező: NEM TUDOK JÓL SZERETNI

1. Nehezen tudom szeretni iszákos férjemet.
2. Idegileg nagyon kimerültem.
3. Szeretném teljesíteni elvárásaidat, Uram!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sokat fejlődtél már lelkileg! Adj hálát azért, hogy nemcsak kereszte-

ket kaptál a földi élettől, de erőt is adtak neked az égiek e keresztek elviselé-
séhez!

Szeretni annyit jelent, mint jót akarni. Azt a jót, amit Én, Jézus, akarok 
férjednek, biztosan  te is akarod. A szeretet ez, és nem más! Az, hogy ő nem 
igényli ezt a szeretetet, sajnos igaz. De erről nem tehetsz te sem, és nem tehe-
tek Én sem. Felnőtt embert csak akkor lehet nevelni, ha kéri, vagy ha hagyja 
magát nevelni. Erőszakkal nem lehet! Téged azért tudtalak nevelgetni, mert 
hagytad magad, sőt igényelted. 

2. Idegkimerültséged attól van, mert gyakran gondnak élsz meg olyas-
mit,  ami valójában nem szabadna, hogy a te gondod legyen. Azt jól látod 
már, hogy benső békéd, tehát a Földön elérhető legnagyobb boldogság nem 
függhet  külső  tényezőktől.  Sem események,  sem személyek  nem képesek 
arra,  hogy boldoggá vagy boldogtalanná  tegyenek bárkit  is.  Mindenkor  a 
benső hozzáálláson múlik minden! A nyugtatók, altatók csak időszakos tüne-
ti kezelést tudnak adni, de a gyökeres orvoslás mindenkor csak Nálam, Jé-
zusnál,  található  meg.  Ezért  mondottam világosan  és  érthetően:  „Gyertek 
hozzám mindnyájan,  akik elfáradtatok,  s  akik terhet  hordoztok  -  én meg-
könnyítlek  titeket.  Vegyétek  magatokra  igámat,  és  tanuljatok  tőlem,  mert 
szelíd  vagyok és alázatos  szívű,  s  megtaláljátok lelketek nyugalmát.”  (Mt 
11;28-29)
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Hozzám bárki  könnyen el  tud jutni,  ha akar.  Nem kell  mást  tennie, 
mint kicsit félrevonulnia a világ zajától, s máris Hozzám emelheti a lelkét!

3. Az Én elvárásaimat pontosan akkor fogalmazhatod meg magadnak, 
ha időt szánsz Rám! Ha imádban, vagyis jelenlétemben átgondolod napi te-
endőidet, problémáidat. Elém terjeszted elképzeléseidet, terveidet, és kéred 
további életedre áldásomat.

Hidd el! Én, Jézus, bízom benned! Te is bízzál abban, hogy Én, Jézus, 
általad, veled és benned minden jóra képes vagyok a te érdekedben!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

4194.
Kérdező: MEGSZÁLLOTTSÁG ELLEN MIT KELL TENNI?

1. Szellemidézés által válhat valaki megszállottá?
2. Hogyan lehet megszabadulni a megszállottságtól? 
3. Ki által szabadulhat meg valaki a megszállottság alól?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szellemidézés és egyéb tudatos odafigyelés által képesek ártó erők 

megszállni azokat, akik ajtót nyitnak szívükben feléjük. A szellemvilág nem 
játékszer! Vadállatok közé lép az, aki tudatosan megközelíti a szellemi világ 
ártó erőit!

Az általad említett eset akkor vált drámaivá a szellemidézők számára, 
amikor ennek abbahagyása után nem fordultak  azonnal Hozzám. Most már 
komoly erőfeszítéseket kellene tenniük ahhoz, hogy megszabaduljanak a rá-
juk tapadó ártó erőktől. 

Félig nem lehet megtérni! Vagy egyértelműen ellene mondanak ezek-
nek az ártó erőknek, mint keresztelésükkor a keresztségi fogadalom szövegé-
vel erre ígéretet adtak a szülők és a keresztszülők, vagy el kell határolódno-
tok tőlük, mert „kívülről” ez már le nem oldható róluk.

2. Minden ártó erőtől meg lehet szabadulni. De mint említettem, kívül-
ről csak segíteni lehet annak, aki ezt maga is teljes erőbedobással akarja.

3. Meg kell találnotok azt az imacsoportot, amely magára veszi  e meg-
szabadító szolgálat terhét. Ilyen esetben nincs szó automatikáról!

Én, Jézus, mindenkor rendelkezésre állok, de csak azoknak, akik nem 
csupán pillanatnyi kellemetlenségtől akarnak megszabadulni, hanem valóban 
rendezni  akarják egész életük elrontott  irányának megjavítását.  Tehát nem 
egy személy,  hanem egy ima-közösség adhat csak ebben az esetben olyan 
gyógymódot, amely tartós eredményre vezethet!
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Megáldalak az ERŐ LELKÉVEL!"
*******************************************************

4195.
Kérdező: MI A HELYES MÓDJA A SZENTÁLDOZÁSNAK?

1. Hogyan helyes áldozni: kézből vagy hagyományosan?
2. Bánt, hogy szüleimet megbántottam.
3. Jól teszem, ha Sükösdért dolgozom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sükösdön a médiumom nem kapta meg a tanítás karizmáját olyan 

értelemben, hogy okosabb lenne attól, mint amit tanult hittanból. Ő átéli, és 
ezzel közli veletek azt a nagy szenvedést, amelyet értetek [és Magamért (Lk 
24;26)} vállaltam, amikor emberként közétek jöttem. Amikor tehát a külön-
böző szertartások hogyanját taglalja, saját elgondolását adja tovább. Ne fe-
ledd: még a római pápa is áldoztat kézbe olyanokat, akik a kezüket nyújtják, 
s nem tartja helytelennek. De még ha annak is tartaná, akkor sem Engem ta-
nítana, mert te is biztos lehetsz abban, hogy az Utolsó vacsorán Én, Jézus, 
nem a tanítványaim szájába raktam az Általam átváltoztatott  kenyeret,  ha-
nem a kezükbe. 

Azt ajánlom, hogy ezen ne akadj fenn. De tudd, hogy Rám nem hivat-
kozhat senki, legfeljebb egy hagyományt szerető egyházi méltóságra az, aki 
helyteleníti a kézbeáldoztatást. Arról is meg lehetsz győződve, hogy az em-
bereknek a nyelve (erkölcsileg!) sokkal piszkosabb, mint a kezük!

2. Nagy tévedésben vagy! Ha szüleid istenszeretők, akkor minden a ja-
vukra vált, bármi is érte őket. Ha pedig nem voltak istenszeretők, akkor Isten 
sem tudna velük mit kezdeni. Az ördög incselkedik veled olyankor, amikor a 
bűntudatot ébren akarja tartani benned.

Értsd meg hát, hogy bármit tettél szüleid ellen, csak magadnak ártottál, 
és nem nekik! Ha pedig ezt megbántad, akkor Isten máris szívére ölelt téged. 
Ez a lényeg! Ha te nem bocsátasz meg valakinek, aki téged bántott, akkor 
nem neki, hanem magadnak ártasz. Ugyanígy szüleid, ha nem bocsátanának 
meg neked, nem neked, csak maguknak ártanának. Úgy gondolom, hogy még 
sok fogalmat ki kell tisztáznod magadban ahhoz, hogy szíved békéje az Én, a 
te Jézusod szerint gyökeret tudjon verni benned.

3. Ha benső indításod van arra, hogy apostolkodj a sükösdi események 
irányában, ám tedd, de ahhoz, hogy ne csak Rólam, hanem Engem tudj taní-
tani, jobban meg kell ismerned az evangéliumaimat. Jobban, mint azt  sükös-
di médiumom ismeri.
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A HANG-könyvek médiuma azért ismerni jól az Én, a te Jézusod taní-
tását, mert a józan ész alapján áll, és a KIO által rendet teremtett a fejében.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*******************************************************

4196.
Kérdező: LEHET A JAVULÁS OKA EGY SZERTARTÁS?

Megjavulhat-e valaki keresztelkedés által?
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon aranyos vagy, hogy ismerősöd gondját leírtad nekem, de itt va-
lami nagy-nagy félreértés van!

Tudnotok kell, hogy az a legényke, aki úgy gondolja, hogy a megke-
resztelkedése által tud megjavulni, egy óriási tévedésben van! Nem szabad őt 
ebben a tévedésében meghagynotok! Ez az emberke azt hiszi, hogy egy szer-
tartás magatartás-megváltoztatást eredményezhet. Hát ez nem így van! Szó 
sincs róla, hogy bárkit a világon bármiféle szertartás önmagában Istenhez se-
gített volna.

A szertartásoknak lepecsételő szerepük van.  Lepecsételni  pedig csak 
akkor lehet valamit, ha az a valami létezik! A gyermekkereszteléskor a szü-
lőknek és a keresztszülőknek ígérete - amely szerint mindent el fognak kö-
vetni gyermekük vallásos neveltetéséért - az a valami, amit a keresztség lepe-
csétel. A felnőttnek önmagának kell igazolnia, hogy hajlandó lepecsételhető-
vé tenni magát.

A katolikus egyházban tulajdonképpen csak püspöki engedéllyel sza-
bad felnőttet keresztelni. Vagyis a keresztelő papnak igazolnia kell a püspöke 
előtt, hogy megvizsgálva a keresztelendőt, alkalmasnak találta arra, hogy le-
pecsételődjék a jézusi életre.

Szentségtörést követne el az a pap, aki csak egy egyszerű „vágy”-ra, te-
hát egy nem létező valóságra lepecsételne, megkeresztelne valakit. A közvet-
len haláleset az más, mert ott nincs módja a keresztelendőnek arra, hogy a 
vágyán kívül mást is felkínáljon.

Soha ne hidd el, hogy az, aki nem hajlandó élet-átalakításra, az majd a 
keresztség után vállalni fogja azt, amit előtte nem vállalt!

Ismétlem: semmiféle szertartás önmagában soha nem vihet senkit kö-
zelebb Istenhez. Minden szertartás önmagában csupán üres cécó! Értékké az 
az életodaadás teszi,  amely az ilyen szertartást megelőzi, és természetesen 
követi.
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Az a fiú ne szertartástól, hanem saját megjavulásától várja élete meg-
változtatását. Ha e törekvése komoly, akkor még keresztelés nélkül is kedves 
Isten előtt. De ha az ilyen törekvést meg akarja spórolni, akkor keresztelheti 
akár a római pápa, akkor sem ér semmit keresztelése Isten előtt!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

********************************************************
4197.
Kérdező: FIAIM ELLENTÉTE KARMIKUS-E?

1. Két fiam ellentéte karmikus eredetű?
2. Erőltessem magamnál az évi gyónást?
3. Nálam mindig későn esik le a „tantusz”.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a feszültség, amely fiaid között fennáll, a benső megtérés hiányát 

árulja el. Kétségtelen, hogy egy ilyen feszültség kettőn áll. De az is kétségte-
len, hogyha bármelyik át tudná ölelni szívével élete keresztjét, oldódna e fe-
szültség. Te  kívülről esetleg tompíthatod ezt,  de megszüntetni  nem tudod. 
Ilyen feszültség csak Velem, Jézussal, oldható!

2. Évente egyszer jó, ha valaki feloldozásban részesül akkor is, ha nem 
érzi bűntől terheltnek önmagát. Egy év alatt még a legtisztább helyiség is be-
porozódik. Jó az, ha évente legalább egyszer a felgyülemlett idegességeket, 
nyugtalanságokat, szeretetlenségeket feloldozás formájában is leoldjátok ma-
gatokról. Ennyit mindenkinek kell hogy megérjen az a szívbéke, amelyet a 
feloldozás közölni akar.

3. Alkati adottság az nálad, hogy kicsit későn kapcsolsz. Ez nem baj. 
Nem vagytok szériában gyártva! Magadat olyannak kell elfogadnod, amilyen 
vagy. Ez a legjobb gyógyszere annak, hogy ne vádold magadat mulasztással 
olyasmiért, amiről nem tehetsz.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

4198.
Kérdező: VAN-E HATHATÓS  ÁTOK?

1. Csak a Földre születhetünk halálunk után?
2. Lehet kollektív büntetésnek felfogni bizonyos eseményeket?
3. Az átoknak van-e rontó hatása?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te lényegében két különböző eseményre akarsz választ kapni e kér-

désedben. Az egyik az, hogy van-e más bolygón is szellemi lények számára 
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biztosított élet. A másik az, hogy lehet-e a Földön elrontott életet más boly-
gón jóvá tenni. Mindkét problémádra IGEN a válaszom. 

De azért  ez  nem olyan  egyszerű!  Azért  nem egyszerű,  mert  a  Föld 
bolygóra nem önszántukból születnek általában a szellemi lények. Nem, mert 
azt, amit itt rontottak el, azt a Földön tudják csak jóvá tenni. Más bolygón 
csupán „finomításokról” lehet szó.

Én, Jézus, nem születtem le másutt,  csak a Föld bolygón. Az eddigi 
HANG-könyvek alapján tudhatod, hogy lényegében megtérni csak a születés 
előtt lehet. Csak ott lehet abban a vágykeresztségben részesülni,  amelynek 
következménye az a gondolkodás-átalakítás, amelyet a Föld bolygón kell el-
végeznie annak, aki itt megszületik.

A Föld bolygónál pokolibb pokol nem létezik más bolygón! Azok, akik 
megtérni, illetve pályamódosítást végezni jöttek le a Föld bolygóra, sok eset-
ben ennek finomítását más bolygón  kénytelenek végleg megvalósítani. 

Más bolygón, ahol van megfelelő körülmény szellemi lények befoga-
dására, mindenki tud Rólam! Mindenki tudja azt, hogy Én, Jézus, mit éltem 
át, mit vállaltam értetek a Föld bolygón. Így hát más bolygókat - legalábbis a 
még általatok nem ismerteket - úgy is felfoghatjátok, mint tőletek különböző 
dimenziókat, amelyek azonban valójában nem azok, csupán erkölcsi szinten 
vannak felette a tiéteknek. Kétségtelen, hogy oda is próbálnak behatolni meg 
nem tért ártó szellemek, de ott eleve kudarcra vannak kárhoztatva.

Te elégedj meg azzal, hogy életed megoldását itt a Föld bolygón kell 
egyenesbe hoznod. Elégedj meg azzal, hogy te a megtérés szándékával jöttél 
a Föld bolygóra, és itt lehetőséged van arra, hogy újjászüless, és így ne kell-
jen többé e földi pokolra, a pokoli Földre alászállanod!

2. Ne büntetésnek mondd azokat a tömeges szenvedéseket, amelyek bi-
zonyos társadalmi, vallási, nemzeti közösségeket értek. Sem kollektív bűn, 
sem kollektív büntetés nincsen. Csak tudatos egyéni bűn van, és ezek össze-
gezése valójában nem lehetséges. Mindenkor egyéni marad a bűn, és min-
denkor egyéni módon lehet minősíteni a szenvedéseket is. 

Az  első  századok  keresztény üldözését  nem büntetésnek  élték  meg 
azok, akiket a vadállatok elé dobtak, vagy azok, akiket szurokba mártva el-
égettek. Szinte kitüntetés volt ez számukra.

Az sajnos természetes, hogy amikor természetellenessé válik egy társa-
dalom a szeretetlensége miatt, akkor kollektív „büntetést” élnek meg egyes 
csoportok. De e csoportokon belül mindenkor az egyéneken fordul, hogy ho-
gyan állnak hozzá szenvedéseikhez. Ezt mutatja az is, hogy amikor egy ilyen 
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csoport üldöztetése véget ér, maga a csoport megmaradt tagjai nem tanulnak 
az üldöztetésből,  hanem a megmaradtak inkább hasznot  akarnak húzni  az 
előző, úgynevezett üldöztetésből.

Bizony igaz, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik, az üldözte-
tés is, míg az Istent nem szerető továbbra is marad Istent nem szerető. Akár 
meghal, tehát elhagyni kényszerül, akár megmarad a Föld bolygón!

3. Az átoknak csak arra van rontó hatása, aki átkoz! Szó sem lehet ar-
ról, hogy Isten édes gyermekei olyan rontó hatások alá kerülhetnének tudtu-
kon  és  akaratukon  kívül,  amelyek  zavarhatnák  lelkük  egyensúlyát!  Isten 
plusz egy fő mindig abszolút többség!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
******************************************************

4199.
Kérdező: ÉN VÉTKEM, ÉN VÉTKEM, ÉN IGEN NAGY VÉTKEM!

1. Fájdalmas múlt után született egy élő gyermekem.
2. Férjem iszákos, én pedig a dohányzás rabja lettem.
3. Megbocsát nekem Isten? Halálát kívántam egyeseknek?

HANG: "Drága, drága Gyermekem!
Nem véletlenül mondtam kétszer is e szót: „drága”! Valóban gyerme-

kem, és drága gyermekem vagy! Érted is, és személy szerint érted is adtam 
az életemet, hogy te fel tudj oldódni az Én, a te Jézusod szeretetében. Az Én 
érted ontott vérem valóban olyan „oldószer”, amely annyira tisztára mos té-
ged, mintha soha és semmit el nem követtél volna Isten ellen! Hidd el! Ne-
kem boldogságom az, ha téged boldognak tudhatlak!

1.  Gyermeked elsősorban az Én gyermekem!  Te azért  kaptad,  hogy 
gondját viseld addig, amíg értelme használatára nem jut. Utána már függet-
lenné kell válnod tőle olyan mértékben, amilyen mértékben ő felelős döntés-
re képes. Igen, mert te csak önmagadért felelsz gyermekeddel kapcsolatban 
is!

Neked kinyílott a szíved szeme. Ez a HIT! Higgy Bennem, a te Jézu-
sodban! Hidd el, hogy soha senki el nem választhat bennünket egymástól! 
Neved be van írva a mennyben!

2. Sajnos az iszákosság jellemromboló. A dohányzás nem az! Kétség-
telen, hogy a dohányzás megkötözöttség, de nem rombolja le Köztem és kö-
zötted azt az élő kapcsolatot, amelyet őszinte bűnbánatod épített fel kettőnk 
között.  A te bűnbánatodnál nagyobb bűnbánatot nem kíván tőled az Isten! 
Kétségtelen az is, hogy a megkötözöttség ellen küzdened kell, mert a benső 
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szabadság nagyon fontos (2. Kor. 3;17). De a döntő végső soron nem az, 
hogy milyen vagy, hanem az, hogy kié vagy. Márpedig te az Enyém, a te Jé-
zusodé vagy! Ez olyan biztos, mint az Én, a te Jézusod létezése!

3.  Isten már régen megbocsátott  néked.  Most már  csak az a fontos, 
hogy te is tudj megbocsátani önmagadnak. Tudd szeretni önmagadat! Igen. 
Az önszeretet nagyon fontos. Ez ellentéte az önzésnek. Önző az, aki mindig 
harácsolni akar önmagának. Önszeretetben az él, aki mindig szolgálni akar 
másokat  azért,  mert  tudja,  hogy minden rászorulóban Én,  Jézus,  várom a 
szolgálatát.

Hidd el, hogy te már a Győztes oldalán állsz, és ezért bármi és bárki fel 
akarja borítani benned a szíved békéjét, akkor csak gondolj arra, hogy te az 
Én, a te Jézusod szeretete által létezel,  mint az örökkévalóság gyermeke!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

4200.
Kérdező: MIÉRT HAJLIK ROSSZRA A TERMÉSZETÜNK?

1. Miért nem teremtődtek az emberek a tudatos örökéletre?
2. Hihetünk médiumunknak?
3. Miért van bűntudatom, ha nálam szegényebbre gondolok?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az emberek úgy „teremtődnek”,  hogy boldogok akarnak lenni.  A 

boldogság pedig nem más, mint a jónak birtoklása az elvesztés félelme nél-
kül. Mindenki, aki ember, természetében hordja a soha el nem múlható, tehát 
az örök élet utáni vágyat. Azok, akik ezt elfojtják magukban, természetük el-
len cselekszenek. Az ember lelkiismeretét pontosan az is igazolja, hogy ké-
pes ellene tenni a lelkiismeretének! Ilyenkor az ilyen ember embertelen em-
ber, vagyis természetellenes a magatartása.

Hidd el, nagyobb erőbedobást igényel az örök élet letagadása, mint an-
nak elfogadása. Hidd el, kegyetlenebb életről tesz tanúságot az, aki bódulat-
ban akar élni, mint az, aki a boldogságát akarja biztosítani. Hidd el, fáradsá-
gosabb menekülni, mint szembesülni. 

Az a tény, hogy mégis a nehezebbet választják sokan, azért van, mert 
rövid távon könnyebbnek tűnik az, ha nem gondolkodik valaki, mint az, ha 
az eszét használja. Nem úgy van hát, hogy jónak lenni rossz, rossznak lenni 
pedig jó, amint némely gyermek gondolja, hanem úgy van, hogy jónak lenni 
jó, csak rövid távon nehéz, míg rossznak lenni rossz, csak rövid távon köny-
nyűnek látszik (Mt 11;28.).
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2. Hinni csak annak szabad, aki az evangéliumaimmal harmóniában fo-
galmazza meg tételeit.  Legyetek éberek, és vigyázzatok! Nem az a hiteles 
médium, aki annak mondja magát, hanem az, aki mondanivalóját alá tudja 
támasztani  az  evangéliumaimban  található  szavaimmal.  A HANG médiu-
mom is csak ezért mondható hitelesnek!

3.  Bár lenne bűntudata  mindenkinek,  amikor  a nála  szegényebbekre 
gondol! Ez a bűntudat tehát egészséges lelki hozzáállás az élethez. Arra kell 
törekedned, hogy ezt  a lelki  rezdülésedet  ne pár forintra tördelve próbáld 
megszüntetni, hanem legyen egy olyan borítékod, amelybe rendszeresen he-
lyezel bizonyos összeget, és pl. karácsony előtt vagy más alkalommal egy na-
gyobb összeggel igyekezz segíteni azon, akiről józanul megállapítható, hogy 
valóban rászoruló. Az őskeresztények között ez a szólásmondás járta: „Az 
alamizsna izzadjon meg a kezedben!”

A ti országotokban pár forinttal nem lehet komolyan segíteni embere-
ken. Azoknak, akik kéregetnek különböző helyeken, nem ellenőrizhető sem 
az állapotuk, sem a szándékuk. Ezért sokkal bölcsebb, ha az adományozásra 
összegyűjtött pénzedet nem aprózod el. E téren is légy okos és megfontolt!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"  
********************************************************

4201.
Kérdező: MIÉRT NEM ENGEM VERT MEG AZ ISTEN?

1. Férjem agydaganatot kapott. Halálos beteg.
2. Miért nem engem vert meg az Isten ilyen betegséggel?
3. Életem férjem nélkül semmit sem ér!

HANG: "Drága Gyermekem!
Valóban a keserűség beszélt belőled! Eddigi életedben kialakított látá-

sod nem is láthat másképpen, mint úgy, ahogy leírtad. De ez a látás nem ve-
zet sehová. Ettől férjed nem gyógyul meg testileg, sem te lelkileg. Látni telje-
sen sötét szobában nem lehet. Csak az tudja megtalálni élete zsákutcájából a 
kiutat, aki ablakot, ajtót nyit a Fény felé. Ez az ablak, ajtó nem más, mint bi-
zonyos alapigazságok elfogadása, amelyek akkor is  igazak,  ha valaki nem 
akar róluk tudomást venni. Mondok egy pár ilyen alapigazságot.

Az egyik ilyen az, hogy te is adósságtörlesztésre is születtél e világra. 
Vagyis voltak olyan életeid, amelyekben könnyelműen felhalmoztál magad 
számára olyan terheket, amelyektől most szabadulni szeretnél. Kár azon so-
pánkodni, ami már elmúlt. Azt kell meglátnod, amit most kell tenned.
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A másik alapigazság az, hogy nemcsak a férjed, hanem te is meg fogsz 
halni,  és egyáltalán nem tudhatod, hogy melyiketek hal meg előbb. De ez 
nem is érdekes. A fontos az, hogy hallatlanul rövid a mulandó földi életetek 
ahhoz képest, amit örök életnek neveztek. „Mi ez az örökkévalósághoz ké-
pest?” E mérlegen nevetségesen rövid a száz esztendő is.

A harmadik alapigazság az, hogy Isten senki emberfiát nem teremtette 
egy másik emberre. Vagyis Isten mindenkit Önmagára teremtett, és minden-
kinek nyugtalan marad a szíve mindaddig, amíg Istenben  meg nem nyug-
szik.  Mindaddig,  amíg  valaki  ezzel  nem szembesül,  állandóan menekülni 
kényszerül!

A negyedik alapigazság az, hogy mindenki képes saját gondolkodását 
átalakítani, de az Isten sem képes arra, hogy bárkinek is a gondolkodását át-
alakítsa. Tehát a te boldogság-boldogtalanság-sorsod egyedül és kizárólag a 
te kezedben van. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek az életkeresztjét a termé-
szete és a körülményei ácsolják. Ezért senki és soha le nem szállhat élete ke-
resztjéről. Az, amit Én, Jézus, tehetek, az az, hogy akik Engem, Jézust, befo-
gadnak életükbe, azoknál vagy csökkenteni tudom a keresztjüket, vagy nö-
velni tudom az erejüket. De arra az Isten sem képes, hogy a Földön, mondha-
tom így is: a földi élet poklában bárkinek is megszüntesse a keresztjét (Mt 
11;28-30).

Ilyen előzmények után válaszolok kérdéseidre:
1. Férjed betegségében időt kapott arra, hogy átgondolva eddigi életét, 

rátaláljon arra a FÉNYRE, Akinek országában várnak reá.
2. Isten senkit és soha nem ver! Mindenki önmagát bünteti. A szeretet-

nek  mindenkor  igazságban,  és  az  igazságnak  mindenkor  szeretetben  kell 
megnyilvánulni. Amikor nem ez történik, akkor lelki kibicsaklás történik, és 
amint a kibicsaklott  testrész helyretétele fájdalommal jár, úgy a lelki  kibi-
csaklások helyreállítása sem történhet észrevétlenül.

Te jelenleg saját önzésednek a horgára akadtál, s ezen vergődsz. Én, 
Jézus, le tudlak venni e horogról, de csak akkor, ha te is megteszel ezért min-
dent. E „minden” nem kevesebb, mint  a gondolkodásod átalakítása az Én 
evangéliumaim alapján. Veled és érted mindent, de helyetted semmit! Nem 
vagy bábu! 

3. Harmadik kérdésed - enyhén szólva – Isten-káromlás. Férjed nem le-
het az Istened! Amíg őt életed értelmének, tehát bálványnak tekinted, addig 
nem tudok veled mit kezdeni. Csak azt tudom mondani, csak azt tudom is-
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mételni:  Térj  meg! Vagyis:  láss hozzá,  hogy átalakítsd gondolkodásodat a 
fent elmondott alapigazságok szerint.

Nemcsak Nekem kell hinned, hanem Bennem kell hinned! Tehát át kell 
adnod életedet Nekem, a te Jézusodnak, úgy, amint Én, Jézus, átadtam élete-
met neked azáltal, hogy Önmagamra teremtettelek az Atyával és a Szentlé-
lekkel.

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
********************************************************

4202.
Kérdező: CSAK ROSSZAT TAPASZTALOK...

1. Nem találom a helyemet.
2. Nyugtatókkal élek évek óta.
3. Minden balul üt ki.

  HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te egy túl érzékeny idegrendszert, egy melankóliára hajló természe-

tet hoztál magaddal. Az ilyen természet minden rózsa mellett meglátja a tö-
vist, minden fényben lát valami árnyékot, minden jó mellett lát valami rosz-
szat. Ha nem itt és most, akkor majd a jövőben, de feltétlenül rossznak kell 
jönnie - gondolod -, mert te már csak tudod! És mert tudod, tapasztalod is!

Közted és egy átlagember között nem az a különbség, hogy nem vagy a 
helyeden. Senki sincs a helyén! A nagy különbség az, hogy te nemcsak nem 
találod a helyedet, de lelked mélyén azt éled meg, hogy nem is fogod megta-
lálni soha. Igaz, más sem fogja megtalálni, de mások általában nem csinálnak 
ebből nagy problémát a maguk számára, s így elviselhetőbb számukra az a 
rohanás, menekülés, amiben élnek. Te ezt nagyon szenveded. Mi hát a meg-
oldás?

Először is nem magadon kívül kell megtalálnod önmagadat! Kívülről 
befelé csak bódulat, csak tüneti kezelés jöhet szóba! A megoldás mindenki-
nél - tehát nálad is - csak belül található meg.

Tény, hogy Isten benned is boldogító módon van jelen. Ő képtelen bár-
hol is másképpen jelen lenni. Pokol csak a szellemi teremtmények, tehát az 
ember oldaláról létezhet. Aki tud poklot csinálni, az meg is tudja szüntetni 
azt!  Ez  megváltozhatatlan  IGAZSÁG! Tehát  minden  látás kérdése!  Látás 
kérdése a Mennyország is, látás kérdése a pokol is! Amelyiket véglegesíteni 
igyekszik magában valaki, az fogja őt jellemezni.

Az nem baj, legalábbis nem a legnagyobb baj, hogy körülöttetek pokol 
van. A baj akkor kezdődik, amikor valaki engedi, hogy beléje hatoljon a kö-
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rülötte lévő pokol. Az nem baj, hogy egy hajót viharzó tenger hullámai dön-
getik. A baj akkor kezdődik, ha a  viharzó tenger vize kezd beszivárogni a 
hajótestbe, s kezdi elsüllyeszteni azt.

2. Azt mondod, hogy nyugtatókkal élsz. Tehát nem hitből, hanem kí-
vülről beszedett nyugtatókból. Ne csodálkozz azon, hogy nem találod szíved 
nyugalmát, ha egyszer - a bódulatot választva - annak kereséséről - amely 
csak szemléletváltás által található meg - le is mondtál!

Én, Jézus, csak azt tudom neked ígérni, segítek átalakítani a gondolko-
dásodat. De nemcsak nem ígérem meg, de egyenesen el is határolom magam 
attól a gondolattól, hogy helyetted benned megtegyem azt. Ember vagy, és 
nem bábu. Veled és érted mindent, de helyetted semmit!

3. A jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó! 
Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!

*******************************************************   
4203.
Kérdező: EMBEREKRŐL, ÁLLATOKRÓL...

1. Hogyan segíthetek édesanyámon lelkileg?
2. Apám súlyos beteg. Nem törődik Veled.
3. Az állatok is fejlődhetnek lelkileg?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  2.  Az  első  és  a  második  kérdésedre  lényegében ugyanazt  tudom 

mondani.
Neked elsősorban a saját lelked békéjét kell biztosítanod. Szüleid meg-

nevelését, megtérítését nem vállalhatod magadra. Bár igaz, hogy magatartá-
sod által nagyobb lehetőséget kaphatnak arra, hogy felismerjék saját életük 
Isten nélküli életének értelmetlenségét.

A te feladatod tehát úgy szeretni őket, hogy e szeretet egyben tisztelet 
is legyen. A szeretet és a tisztelet között a lényeges különbség az, hogy a sze-
retet nem más, mint jót akarás! Vagyis a nem ártás, a megbocsátás és a szol-
gáló cselekvések sorozata. A tisztelet az valami más. E másságot így tudom 
megfogalmazni: Meg kell látnod bennük azt a tiszteletre méltó vonást, ami 
miatt tisztelheted őket.

Mindenkiben van valami, ami miatt tiszteletre méltó. Ha más nem, hát 
az, hogy mindenkit, aki szellemi lény, tehát ember, Isten még a bűneikben is 
szereti. Ha csak ezért tiszteled szüleidet, akkor már könnyebben tudod sze-
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retni is őket. De van bennük más tiszteletre méltó is. De ezeket neked kell 
meglátnod bennük, hogy tiszteleted erőltetettség nélküli legyen.

3. Az állatnak nincs szellemi lelke, ezért nem is fejlődhet e téren. Ami 
nincs, az képtelen fejlődni! Az állat a maga nemében éppen azért tökéletes, 
mert nincs is szüksége fejlődésre. Az állatnak arra van szüksége, hogy az ön- 
és a fajfenntartás működjék benne. És csak addig van értelme létének, míg ez 
működik benne. Amikor és ahogy ez felbomlik,  megszűnik,  nincs értelme 
annak, hogy tovább éljen.

Amikor ti valami jó tulajdonságot fedeztek fel egy állatban, akkor azt 
magatokból vetítitek rá, mint jót. A vadállat semmivel sem rosszabb, mint a 
szelíd vagy megszelídített állat. Nem, mert az állat nem erkölcsi lény! A vi-
lág leggonoszabb emberének a kutyája is képes átharapni a világ legjobb em-
berének is a torkát, akkor, ha ösztöne ezt diktálja. Ne emeld hát az állatot er-
kölcsi szintre! Az állatnak nem lehet örök élete! Nem, mert nincs olyan bol-
dogság igénye, amely ösztönei ellenében irányíthatná. Ezért az állatot nem 
nevelik, hanem idomítják!

(A józan gondolkodás alapján nyilván nincs igényed a tetűt, a poloskát 
dédelgetni,  szeretgetni!  Pedig ezek ugyanúgy állatok,  mint  a kutya, amely 
pusztítja a benne és rajta élősködő bolhákat!)

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
JÓZAN GONDOLKODÁS LELKÉVEL!"   

*******************************************************
4204.
Kérdező: HÁLAADÁS ÉS KÖNYÖRGÉS...

1. Hála és imádás.
2. Könyörgök családomért, enyéimért.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A hála és a dicsőítés nagyon fontos kifejezője annak a lelki- állapot-

nak, amelyben a továbbfejlődést, a növekedést az  Én, a te Jézusod kegyelme 
biztosítani képes. Igen. Ahogy nyílik a szíved szeme, úgy nyílik ki lelked ka-
puja Felém, és így egyre tisztultabb fényben láthatod azt, hogy mennyire sze-
retlek téged. Ez nagyon fontos! Azért nagyon fontos, mert lelked fejlődése 
érdekében - bár szíved szeme kell hogy nyitva maradjon, de érzelmi átszíne-
ződést, tehát azt, hogy érezd is ennek jó illatát - időnként meg kell vonjam 
tőled, kizárólag a te érdekedben.

A Földön a hitből élés a lényeg. Hinned kell nemcsak létezésemben, 
hanem abban is, hogy Én, Jézus, érted létezem akkor is, ha te ennek pontosan 
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az ellenkezőjét  érzed! Át kell vezesselek sötét  lelki  utakon, hogy abban a 
FÉNYBEN - amely vagy  inkább így mondom -, AKI ÉN, Jézus, vagyok, rá-
láss arra, hogy Isten édes gyermeke vagy!

Az imádás annyit kell hogy jelentsen részedről, hogy ÉN, a te Jézusod 
valóban ABSZOLÚT ELSŐ vagyok! Tehát a szó legszorosabb értelmében 
nincs MÁSODIK! Én, Jézus, mondom meg, hogy ki és mi következik - mint 
feladat - életedben. Én mondom meg tehát azt, hogy naponta mi a teendőd!

Amint a szerelmesek szerelmeskednek, de vállalniuk kell azt is, hogy 
együtt éljenek, úgy Én, a te Jézusod is adok neked érzelmi töltést addig, amíg 
jónak látom, hogy aztán az együttélést - mint közös áldozatvállalást - is el 
tudd fogadni.

2. A könyörgésed nagyon helyénvaló! Így te nem vétkezel mulasztással 
sem! Részedről ezzel mindent megtettél, amit meg kellett tenned. De tudnod 
kell, hogy mindazok, akikért imádkozol, szabad lények. Rajtuk áll, hogy el-
fogadják-e imáid hatását, amelyet feléjük sugároz a Lelkem, vagy nem.

Mindenképpen kell, hogy TE legyél a legfontosabb a magad számára! 
Ez nem önzés, hanem önszeretet, amely csúcsérték (Mt 22;39)!

Nagyon szeretlek! Neved be van írva a mennyben!
  Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 

********************************************************
4205.
Kérdező: RENDKÍVÜLI KÉPESSÉGEIMRŐL...

A jövőbe látásom képessége és a bennem megszólaló HANG
  kitől van?

HANG: "Drága Gyermekem!
Maga a képesség, mint minden képességed,  Istentől van benned. De e 

képességek használatába be tud zavarni különböző ártó erő is. Az, hogy ez 
ne történjék meg, úgy lehetséges, hogy rendszeresen megvizsgálod mind a 
látási, mind a benső hallási képességedet a következő vizsga alapján: Mind-
az, ami téged - és bizonyos értelemben másokat is - épít, buzdít, vigasztal, Is-
tentől van. Ami rombol, kétségbe ejt, elkeserít, nem Istentől van.

Nagyon okosan teszed, ha nem akarod felerősíteni magadban ezeket a 
képességeket!

Neked a legfőbb feladatod az legyen, hogy napi teendőidet becsülettel 
végezd el. A többit bízd a benned is boldogító módon élő Istenre! Amíg tisz-
tességesen elvégzed napi teendőidet, addig nem kell tartanod attól, hogy mu-
lasztással vétkezel, ha igyekszel figyelmen kívül hagyni jövőbelátó és benső 
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halló képességeidet. Nem kell hát attól tartanod, hogy ellene mondasz a ben-
ned megnyilvánulni akaró Istennek.

Isten elsősorban nem a rendkívüliségeknek, hanem a REND-nek az is-
tene. Amíg nem akarsz „kilógni” a sorból, addig alkalmas eszköze lehetsz a 
benned lakozó Szentléleknek, még akkor is, ha rendkívüliségekre akar téged 
felhasználni. Jóhiszeműen nem lehet sokáig ellenállni a Léleknek. Az, aki jó 
szándékú, feltétlenül alkalmas eszköz az Isten kezében.

Leveled igazolja azt, hogy te nemcsak jó szándékú vagy, hanem korod-
hoz képest okos is!

Amíg vállalod, hogy kontrolláltatod magadat értelmes emberekkel, ad-
dig nem lehet baj nálad!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************

4206.
Kérdező: MEGHALT KISLÁNYUNKRÓL...

1. Miért kellett kislányunknak annyi szenvedés után oly fiatalon
    meghalni?
2. Szeretnék üzenetet kapni tőle!
3. Miért nem én haltam meg helyette?

HANG: "Kedves Barátom!
Nyilván magad is tudnál válaszolni a Nekem feltett kérdéseidre, de úgy 

gondolod, és jól gondolod, hogy így nagyobb hatással tudnak lenni rád a vá-
laszok.

1. Gyermeked két okon választotta azt a sorsvonalat, amelyet válasz-
tott. Az egyik ok az ő előző életeinek adósságtörlesztése volt. A másik pedig 
neked, nektek volt lelki fejlődésetek érdekében szükség arra, hogy nagyobb 
hangsúlyt tudjatok tenni az örök életre, mint a mulandó, földi élet hiábavaló-
ságaira. Ő az első ok következményeivel betöltötte azt, amiért megszületett, 
és neki már a boldog örökkévalóság a végleges otthona. Jelenleg mérhetetle-
nül nagyobb boldogságban van része, mint lehetne bárkinek is bármikor a 
földi életben.

2. Ha lelked fejlődése ezt javallja, akkor bejelentkezhet nálad akár ál-
modban,  akár úgy, hogy benső indításokat  adhat  olyan esetekben, amikor 
erre neked szükséged van. De azt tudomásul kell venned, hogy a te számodra 
sem végleges megoldás helye a földi  lét!  Te is az örök élet  várományosa 
vagy. Neked is ebből a reményből kell erőt merítened ahhoz, hogy napjaidat 
őszinte szeretettel tudd megtölteni.
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3. Legalább odáig el kell jutnod, hogy gyermeked sokkal jobban járt 
azzal, hogy korán elhagyhatta a Földet, semmint még hosszú éveket kellett 
volna szenvednie, míg végcélját eléri.

Neked még van feladatod. Neked még nincs kész az örök életet jelentő 
koronád. Te még kell hogy vállald a földi élet keresztjét annak érdekében, 
hogy benső világodat a hit fénye járhassa át. Röviden: Te még készülőben 
vagy, tehát nem készültél fel megfelelően. Igaz, sokan nem készülnek fel kel-
lő módon az örök életre azalatt az idő alatt, amit – mint földi életet - kimért 
számukra az isteni Gondviselés. De Én, Jézus, és gyermeked is azt szeret-
nénk, hogy halálod után már ne kelljen elválnotok egymástól, ne kelljen újra 
vállalnod - tőle távol - a számodra felkínált fejlődésre alkalmas földi életet.

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
********************************************************

4207.
Kérdező: A NŐK HÁTRÁNYOS HELYZETÉRŐL...

1. Miért vannak hátrányos helyzetben a nők?      
2. Bizonyos népfajok miért elmaradottak szellemileg?
3. Miért gyilkoltatta le Mózes Isten nevében azt, akit akart?

HANG: "Kedves Barátom! Nem szerencsés a mérce, amelyet használsz. Mi-
ért  fut  gyorsabban a nyúl,  mint  a csiga?  Miért  okosabb egy tanult  ember, 
mint  egy tanulatlan?  Miért  ugrik nagyobbat  egy sportember,  mint  az,  aki 
soha nem sportolt? Stb, stb.

A nők utolérhetetlenek abban, ami a nőiesség. A báj, a formaérzék, az 
anyaság, stb. Szoktátok mondani, hogy a férfi az ész, a nő a szív. E kettőt 
nem szabad kijátszani egymás ellen! A maga helyén mindegyik utolérhetet-
len. Különneműeket sem a matematikában, sem az emberszinten sem kivon-
ni, sem összeadni nem lehet. Az öt szilva és az öt barack nem tíz ringló!
          A férfi és a nő - azon a helyen, ahol van - legyen a természetének meg-
felelően tökéletes, amint a ti mennyei Atyátok a maga helyén tökéletes (Mt 
5;48).
2. Nem az agy mérete dönti el, hogy ki milyen okos. Sok átlagon aluli méretű 
aggyal éltek már nagyon okos emberek, és voltak, ma is élnek nagy méretű 
aggyal rendelkező emberek között is analfabéták. Az agy mérete és az agy 
barázdáltsága két egészen különböző dolog. Kétségtelen, hogy nem azonos 
adottságú emberek élnek a Földön. Kétségtelen, hogy szorgalommal sokat le-
het pótolni, növelni a képesség hatókörét. Az is kétségtelen, hogy különböző 
korok,  civilizációk  kisebb vagy nagyobb lehetőségeket kínálnak fel  az  ott 
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élőknek arra, hogy képességeiket kibontsák. De ami a döntő, vagyis az erköl-
csi terület, vagyis a boldogság köre, ott mindenkinek önmagához mért fele-
lőssége van, s ez a lényeg!

3. Isten csak univerzális hittartalmakat képes közölni a szellemi lényei-
vel. Ezek pedig csak saját lehatároltságuk, vágyaik  szintjén tudják fogni Is-
ten sugallatait. Egyedül Én, Jézus, voltam a világtörténelemben az egyetlen, 
akin, mint emberen keresztül is, az univerzális hittartalom vált nyilvánvaló-
vá.

(Univerzális hit = Minden embernek joga van ahhoz, hogy embernek 
higgye magát, és kötelessége, hogy embernek higgye minden embertársát).   

Isten nem demokratikus! Isten theokratikus!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

********************************************************
4208.
Kérdező: A MÁRIA-TISZTELETRŐL...

1. A Biblia nem ír Mária-tiszteletről.
2. A protestánsok miért gondolkodnak másképpen Máriáról?

HANG: Kedves Barátom!
Én, Jézus három dologban nem adtam példát nektek.

a). Nem adtam példát arra vonatkozóan, hogy hogyan viselkedjetek a főpa-
pokkal, az egyházi méltóságokkal kapcsolatban. Azért nem adtam, mert nem 
is adhattam. Nektek nincs birtokotokban olyan emberismeret,  amellyel Én, 
Jézus, rendelkeztem. Nemcsak a lelkekbe láttam bele, hanem mindenkinek 
láttam előző életeit is, s ezért mondhattam olyan kemény szavakat a vallási 
méltóságoknak, amilyen kemény szavakat mondani nektek azért nincs jogo-
tok, mert senkiről, tehát a főpapokról sem tudjátok, hogy mit hoztak maguk-
kal, milyen hatások érték őket eddig, és azt sem tudjátok, hogy hogyan mű-
ködtek eddig együtt Isten kegyelmével. Ha e három közül csak egyet is nem 
tudtok, ítéletet emberről nem mondhattok. A valóság az, hogy a három közül 
egyet sem tudhattok úgy, mint Én tudtam.
b). Nem adtam példát a gyümölcsterméssel kapcsolatban sem. Nem, mert Én 
vagyok a szőlőtő és ti a szőlővesszők. Gyümölcs nem a tőn terem, hanem a 
vesszőkön. Nem mentegethetitek tehát magatokat eredménytelen munkátok 
láttán azzal, hogy Én, Jézus, is magamra maradtam nyilvános működésem 
befejeztével.
c). Nem adtam példát a Mária-tiszteletről sem. Azért nem adtam, mert rész-
ben tudtam, hogy aki Engem szeretni fog, az tisztelni fogja anyámat is. Más-
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részt nekem Édesanyámmal kapcsolatban olyan példát kellett adnom, hogy ti 
hogyan viselkedjetek saját  édesanyátokkal  kapcsolatban.  Vagyis fel  kellett 
hívnom a figyelmeteket arra, hogy nem a vérkapcsolat a legfontosabb kap-
csolat, amelyért élni-halni kell, hanem az a kegyelmi kapcsolat, amely Isten-
hez, mint Abszolút ELSŐHÖZ kell hogy kössön benneteket.

2. Amit te protestáns teológiának nevezel, az ki akarta iktatni még a le-
hetőségét is annak, hogy Engem, Jézust, másokkal helyettesíteni próbáljanak, 
ahogy a túlzott Mária-tisztelet ezt tette. Így egyik végletből a másikba kerül-
tek. 

Az arany középút az, hogy Engem kell mindenek felett követni, amint 
ezt Mária tette, akinek feltétlenül Én, Jézus, voltam és vagyok a legfonto-
sabb, mint ÚT, IGAZSÁG ÉS ÉLET!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

4209.
Kérdező: AZ APOSTOLI HITVALLÁSRÓL...

 Csak azok tartoznak Jézus Egyházához, akik az apostoli 
    hitvallást imádkozzák?

HANG: "Drága Gyermekem!
Volt olyan időszak, amikor apostolaim fontosnak tartották hitvallásban 

rögzíteni Egyházam kívánságát, tanítását. E hitvallás nem más, mint emberi 
próbálkozás megfogalmazni azt az isteni tanítást,  amelyet Én, Jézus, rátok 
hagyományoztam. A „Jeruzsálemi Hitvallás” valóban tömör foglalata annak, 
amit Én tanítottam és megéltem köztetek, de azt, hogy ezt rendszeresen mon-
danotok is kell, nem hagytam rátok.

Az első hitvallás szövegét még több más hitvallás is követte egyháza-
tokban, s ezek mind azt a célt  szolgálták,  hogy elkülönítsenek benneteket 
más hitvallásoktól. Ez önmagában még nem volna baj. A baj az, hogy hitval-
lásaitoknak a forrása nem a Szentlélek, hanem bizonyos féltés egy felfogás 
elvesztésétől, illetve annak biztosítása, hogy csak egy felfogás uralkodjék a 
többi fölött. E felfogás nem az Én, a te Jézusod világa. Nem szabadna enged-
netek azt, hogy bármiféle hitvallás okozója legyen bármiféle szeretetlenség-
nek közöttetek!

Én, Jézus, azért nem kívánom tőletek semmiféle hitvallásnak az  el-
mondását, mert azt szeretném, hogy az univerzális hit alapján álljatok. Azért 
nem fogalmaztam meg hitvallást számotokra, mert minden hitvallás - bárme-
lyik vallás vezetőitől is származik - valahol korlátozni akarja az univerzális 
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hitet. Tehát azt a hitet, amely szerint minden ember hisz abban, hogy ő em-
ber, és joga van arra, hogy mások őt embernek nézzék, és minden embernek 
kötelessége a másik embert embernek nézni, emberként tisztelni, függetlenül 
a hitvallásától. Függetlenül attól, hogy milyen a felfogása.

Ne lepődj hát meg, ha a médiumom által képviselt körökben nem gya-
kori a hitvallás elimádkozása. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy médiumom 
nem hinné a Jeruzsálemi Hitvallásban foglaltakat. De igenis jelenti azt, hogy 
ez a hitvallás sem jogosíthat fel senkit arra, hogy ne szeresse felebarátját, sőt 
ellenségét is úgy, mint önmagát!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************

4210.
Kérdező: A PÉLDABESZÉDEK KÖNYVÉRŐL...

1. A Bölcsesség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát
    kivágván.
2. Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette.

   3. Elbocsátá az ő lányát, hívogat a város magas helyeinek tetein.
                A két asszonynak képében a bölcsesség és a bolondság hívogat.
               (Példabeszédek 9. rész.)

Kérdésem: Mi a hét oszlop, amit kivágtak?
HANG: "Drága Gyermekem!

A Példabeszédek könyve, mint annyi más szent könyv, azért fogalmaz 
képekben, mert így nemcsak a logika járomszalagján, hanem az intuíció, a 
beleérzés vonalán is képes nagy gazdagságot kibontani számotokra a mon-
dottakból.

A „kivágván” szó helyett szerencsésebb a „felállítván” szót használni. 
A hetes szám pedig egy szent teljességet jelent a szimbolika nyelvén.

2. Amennyiben valóban érdekel téged e képes beszéd, akkor magad is 
képes vagy ezeket megfejteni. Nincs abban semmi különleges, semmi titok-
zatos, hogy valaki e második kérdésedben foglaltakat felkészülésre fordítsa 
le. A felkészülés nagyon fontos a kegyelem világában!

3. E harmadik kijelentés a csábítást, a kísértést és az indítást, ösztön-
zést szimbolizálja. A csábítás kívülről jön, a kísértés belülről jön, az ösztön-
zés kívülről és belülről egyaránt szokott jönni.

Drága Gyermekem! A Biblia különböző részeit csak akkor fogod tudni 
helyesen értelmezni, ha tisztában leszel evangéliumaim tartalmával. A világ 
világossága Én, Jézus, vagyok. A Biblia világának is csak Én, Jézus, vagyok 
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a világossága.  Csak az Én FÉNYEMBEN értheted meg helyesen a Biblia 
szövegeit.  Azok, akik nem rangsorolnak a Szentírásban, soha nem fognak 
abban tisztán látni! Így kiteszik magukat annak a veszélynek, hogy különbö-
ző speciális hitek hálója fogja ki őket abból az „életfolyamból”, amely a bol-
dog örökélet partjaira szeretné juttatni őket. (Örök boldogsága csak az uni-
verzális hitet vallóknak van.)

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

4211.
Kérdező: HOL A HELYEM?

Valóban az élettársam mellett van a helyem?
HANG: "Drága Gyermekem!

Különbséget kell tenned élettárs és házastárs között. Az élettársad azért 
élettársad, hogy életedben olyan társ legyen, aki elősegíti lelked benső har-
móniáját. A házastárs pedig egy olyan társ, akivel kapcsolatban úgy döntöt-
tél, hogy jóban, rosszban együtt akarsz maradni.

Élettársad tehát bármikor elhagyhat, és te is bármikor elhagyhatod őt, 
ha lelkedben ilyen igény merül  fel.  A házastársad mellett  ki  kell  tartanod 
mindaddig, amíg ő téged lélekben el nem hagyott. 

Vannak olyan felekezetek,  amelyekben megengedettnek,  sőt  előnyös 
döntésnek veszik azt, ha valaki, akit elhagytak, újra megházasodik. De van 
olyan felekezet is, ahol a második házasság súlyos jogi akadályokba ütközik.

A döntő mindenképpen az, hogy Engem, a te Jézusodat ne hagyd el 
soha! Nálam mindig megtalálod azt az erőforrást, amelyre szükséged van ah-
hoz, hogy naponta fölvedd keresztedet, és úgy kövess Engem. (Lk 9;23)

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

4212.
Kérdező: TISZTÁN SZERETNÉK LÁTNI!

1. Péter 2/2 magyarázatát kérem!
2. Kik az én szellemi testvéreim?
3. Mi az életfeladatom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A jelzett  szentírási  részben arra kér benneteket a Szentlélek Péter 

apostol által, hogy ne habzsoljatok össze mindent, hanem jól nézzétek meg 
azt, amit mint szellemi táplálékot el akartok fogadni.
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2. Szellemi testvéreid mindazok, akik arra törekszenek, hogy Velem, 
Jézussal, élő kapcsolatban legyenek. Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlő-
vesszők vagytok (Jn 15;5). Mindaz, aki a mennyei Atya akaratát cselekszi, az 
Nekem testvérem, nővérem és anyám (Mk 3;35).

3. A reggeli imáidban kell meghallanod Tőlem a lelkiismereteden ke-
resztül, hogy mi a feladatod.

Megáldalak a JÓZAN LÁTÁS LELKÉVEL!"
*******************************************************

4213.
Kérdező: ISTEN MISZTÉRIUM SZÁMOMRA

1. Jézus istensége és bennünk lakása számomra érthetetlen.
2. Családommal kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Az Isten SZERETET,  tehát  szükségszerűen KÖZÖSSÉG! Ti  úgy 

mondjátok: Atya, Fiú, Szentlélek. E benső háromság kifelé - tehát a termé-
szetüket illetően - EGY. E benső háromságból a Fiú, emberi természetet fel-
véve, már két természetet hordoz: isteni és emberi természetet. A SZEMÉ-
LYISÉG nem más, mint a természet tulajdonságait tudatosan hordozó köz-
pont, ezért  Nekem, Jézusnak,  emberi  személyiségre  nem volt  szükségem, 
amint a Napnak sincs szüksége gyertyára, hogy fényhordozó legyen. Ember-
ként  kaptam a Jézus  nevet,  hogy ezzel  is  jelezzem küldetésem tartalmát, 
vagyis azt, hogy Én, Jézus, vagyok az isteni Szabadító. 

Isteni mivoltomnál fogva benne vagyok minden létezőben létbentartó 
módon. A szellemi lényeket boldogító módon tartom létben. Nem Rajtam áll 
tehát, ha valaki nem boldog. Én mindig mindenkinek e téren rendelkezésére 
állok! Kétségtelen, hogy ez HIT kérdése a földi életben (Jn 14;23)! Benned is 
jelen vagyok boldogító módon. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden 
olyan gondolat, amely téged épít, buzdít és vigasztal, Tőlem van.

2.  Családoddal  kapcsolatban  csak  általános  elveket  tudok  adni.  Ez 
részben azért  van,  mert  értetek és veletek mindent,  de helyettetek semmit 
sem teszek. Részben pedig azért, mert senki nem képes senkit sem boldoggá, 
sem boldogtalanná tenni. Mindenki csak önmagáért felel, és nem a másikért. 
Te családoddal szemben is, családod minden tagjával kapcsolatban is, csak 
önmagadért felelsz. Ők, ha istenszeretők, akkor minden a javukra válik, ha 
nem istenszeretők, akkor pedig az Isten sem tud velük mit kezdeni. Azt pe-
dig, hogy istenszerető valaki vagy nem istenszerető, mindenki maga dönti el, 
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de nem külső hatásra. A külső hatások, mint eszközök, azt a célt szolgálják, 
amelyet az eszköz használója jónak lát a maga számára. 

A külső eszközök akkor boldogítanak,  ha Hozzám, Jézushoz,  viszik 
közelebb a használóját.  Annak érdekében, hogy ez megtörténjék,  bensőleg 
kell nyitottnak lenni az egyre jobb irányában. A boldogság útját csak azok 
járhatják, akik az alapalázat birtokában vannak. Vagyis azok, akik úgy állnak 
ki  az  általuk  megismert  jó  mellett,  hogy nyitottak  maradnak a  fejlődésre, 
vagyis arra,  hogy a meglátott  jót  egy felismert  jobbal  lecseréljék.  E téren 
mindenkinek önmagának kell meghoznia azt az erkölcsi döntést, amely kö-
vetkeztében boldog lehet akkor is, ha külsőleg ellenkező irányba akarják őt 
befolyásolni.
    Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"

********************************************************
4214.
Kérdező: MIÉRT PONT ÉN?

Miért pont nekem jutott ilyen mostoha sors?
HANG: "Drága Gyermekem!

Én, Jézus, ezekben a napokban, amikor házak dőlnek össze, és óriási 
evilági értékek pusztulnak el az áradások miatt, arra hívom fel figyelmedet, 
hogy kicsit gondolkodj el az árvízkárosultak sorsa felett is. Miért pont őket 
érte ez a csapás? Miért pont nekik nincs, ahol nyugodt álomra hajtsák fejü-
ket? Miért pont ők azok, akik számára annyira reménytelen a jövő?

Ha ezeken elgondolkodsz,  akkor  háromféle  következtetésre  juthatsz. 
Az egyik az, hogy a jó Isten nem jó Isten. 

A másik az, hogy a Föld inkább pokol, mint Mennyország, és az a rö-
vid kis idő, amit itt el kell töltenie a halandó embernek, nem arra való, hogy 
jól érezze magát, hanem arra, hogy erejétől függően szeresse, segítse azokat, 
akikkel kapcsolatba kerülhet. 

A harmadik pedig az, hogy hálát ad Istennek azért, hogy így készülhet 
elő arra a boldog örökkévalóságra, amelyre minden ember teremtődött.

Te szeretnéd tudni, hogy hol van a hiba. A hiba ott van, hogy nem be-
lül, a lelketekben akartok rátalálni Istenre, hanem a körülményeitek megvál-
toztatásától várjátok életetek jobbra fordulását.

Hidd el, hogy Nálam, Jézusnál, mindig meg lehet találni azt az erőfor-
rást, amelynek segítségével szíved nyugalmát visszaállíthatod.

"Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoz-
tok - én megkönnyítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tő-
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lem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtaláljátok lelketek nyugal-
mát. Az én igám édes, és az én terhem könnyű. (Mt 11;28-30)"

De arra ne számíts, hogy akár a te, akár mások számára megváltoztat-
hatom a Földnek siralomvölgy jellegét!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************

4215.
Kérdező: KAPTAM BOCSÁNATOT?

1. Megbocsátott nekem az Isten?
2. Felvállalt feladatom helyesen teljesítem?
3. Intuícióim  Tőle származnak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Isten a SZERETET! Tőle elfordulni lehet, de Ő nem tud elfordulni 

senkitől!  Mihelyt  valaki  megbánta  az  önzését  és  felelőtlenkedését  -  mert 
minden bűnek ez a lényege -, Isten máris szívére öleli az ő visszatért gyerme-
két. Én, Jézus,  a tékozló fiú apjában mintáztam meg nektek a ti  mennyei 
Atyátokat!

2. A reggeli és az esti ima az az időpont és lehetőség számodra, amikor 
lelkiismereteden keresztül választ tudok adni e második kérdésedre.

3. Intuícióid a Szentlélektől származnak. Feltétlenül fel tudod ismerni 
azt, amikor ártó erők akarnak bezavarni a legmélyebbről jövő gondolataidba, 
érzésvilágodba. Pontosan azért mondható, hogy Isten boldogító módon tart 
létben téged, mert ami téged épít, buzdít, vigasztal, az mindig intuitiv módon 
nyilatkozik meg számodra. Amint a „nem” szónak csak akkor van értelme, 
ha megelőzi az „igen”, úgy a „zavaró állomások” is csak akkor tudnak műkö-
désbe lépni, ha előbb már megszólalt a „tiszta” hang. Amíg ez nem szólalt 
meg, addig nincs mit zavarniuk! Ez az első hang pedig az intuíció „hangja”, 
amely a Lélektől származik!

Megáldalak  azzal  az  egészséges  érzékkel,  amely  Lelkem  műve 
benned!"

********************************************************
4216.
Kérdező: SZERETNÉK JÓL SZERETNI!

Hogyan adjam tovább szeretteimnek a kapott szeretetet?
HANG: "Drága Gyermekem!

Miután már több HANG-könyvet ismersz, így ismered azt a mondáso-
mat is, hogy veled és érted mindent, de helyetted semmit. Ez tömören azt je-
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lenti, hogy neked magadnak kell kitalálnod a szeretet továbbadásának a mód-
ját.

Hidd el, a szeretet nagyon leleményes, és kifejezési módja nem sablon-
szerű, hanem nagyon változékony. E téren is, mint minden olyan döntéssel 
kapcsolatban, amelynek cselekvés a következménye - a  szeretés ugyanis cse-
lekvés -, a reggeli imádban kell kihallanod lelkiismereted hangjából a megfe-
lelő választ. Természetesen nem akkor, amikor kötött imákat mondasz, ha-
nem olyankor, amikor párbeszéd-imában társalogsz Velem.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
LELEMÉNYESSÉG LELKÉVEL!"

********************************************************
4217.
Kérdező: A HIBA BENNEM VAN?

1. Miért nem jön össze megfelelő párkapcsolatom?
2. Jó, hogy beiratkoztam egy tanfolyamra?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amíg így fogalmazol: „utolsó áldozatom miért ijedt meg?”, addig 

lelked  mélyéből  olyan  birtoklási  vágy  sugárzik  kifelé,  amelyet  mások  - 
ugyancsak a lelkük mélyén - megéreznek.

Mindaddig, amíg kívülről várod szíved békéjének elérését, megterem-
tését,  csalódni  fogsz.  Isten senkit  nem teremtett  egy másik  emberre.  Isten 
mindenkit Önmagára teremtett. Ha valaki erre törekszik, akkor Isten mindig 
biztosít olyan „eszközöket”, ez lehet természetesen személy is, amely eszkö-
zök e törekvést elősegítik, erősítik.

2. Egy döntésed utólagos elbírálását neked kell elvégezned!
Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

********************************************************
4218.
Kérdező: BÉKÉRE VÁGYOM!

Lelki béke után vágyom!
HANG: "Drága Gyermekem!

Mindaddig, amíg magadon kívül keresed életed megoldását, lelked bé-
kéjét, addig Rajtam, a te Isteneden is kívül keresed azt. Igaz, hogy Én, Jézus, 
a te Istened, a körülményeidnek is az istene vagyok, de csak akkor, ha te ön-
magadban Rám találtál. Én elsősorban benned vagyok boldogító módon, és 
csak másodsorban vagyok rajtad kívül is érted. Ezt el kell hinned! Ez jelenti 
azt, hogy az igaz ember a hitből él! (Róm 1;17). 
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Az élő hit gyakorlása, megélése pontosan azt jelenti, hogy a külső kö-
rülmények helyett a belső világod számára elfogadod azt, hogy minden a ja-
vadra válik, mert te az Enyém vagy, és Én, Jézus, a tiéd vagyok! Ennél na-
gyobb örömforrás nem létezhet egyetlen szellemi lény, tehát egyetlen ember 
számára sem!

Nagyon meg kell tanulnod, hogy ne arra tedd a hangsúlyt, hogy milyen 
vagy, hanem arra, hogy az Enyém vagy!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
********************************************************

4219.
Kérdező: BIZONYTALAN  VAGYOK

1. Megerősítést kérek! Újjászülettem?
2. Igen-t mondjak egy kapcsolatra?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amíg az alapalázatnak és az univerzális hitnek a talaján állsz, biztos 

lehetsz abban, hogy újjászületésed, vagyis a szűk kapu és a keskeny út végle-
gesen eljuttat Hozzám. Azért nem válaszoltam kérdésedre egyszerűen IGEN-
nel, mert aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen (1Kor 10;12).

Az alapalázat nálad sem jelenthet mást, mint azt, hogy jobbként csak 
azt fogadod el, amit az Én szavaimmal támaszt alá valaki. Nagyon kell ra-
gaszkodnod ahhoz, hogy a Bibliában rangsorolni kell.  Az egész Bibliát az 
evangéliumaimban (és az Apostolok Cselekedeteiben, amíg nem mentem föl 
az Atyához) található kijelentéseim alapján kell értelmezni. Azok a monda-
tok, amelyek nem értelmezhetők az Én szavaim alapján, nem helyezhetők 
egy sorba az Én szavaimmal.

2.  Isten mindenkit  Önmagára teremtett.  Csak olyan személlyel  kösd 
össze az életedet, akivel kapcsolatban él benned, éspedig tapasztalatod alap-
ján él benned az a meggyőződés, hogy ő azért akar elvenni téged, hogy Hoz-
zám közelebb segítsen, vagyis azért, hogy Értem éljen érted, és ne fordítva, 
vagyis nem azért, hogy Értem éljél érte! Sem a párkapcsolatról, sem a magá-
nyos életről nem lehet azt állítani, hogy az egyik jobb a másiknál. Mindkettőt 
a CÉL minősíti.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az
OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

********************************************************
4220.
Kérdező: NINCS BENNEM REND
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Magányosan élek. Türelmetlen vagyok. Gyakran keserűség és félelem 
van bennem.

HANG: "Drága Gyermekem!
Médiumomhoz szoktak jönni Erdélyből. Majd rajtuk keresztül küldeni 

fog neked HANG-könyveket. Így biztosan meg fogod kapni azokat.
A türelmetlenségednek, keserűségednek, félelmednek nincs, nem is le-

het komoly alapja. Azért  nem lehet, mert van hited, és így tudhatod, hogy 
Én, Jézus, élek benned! De nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! 
Nemcsak tudom, hogy vagy, hanem azért vagy, mert Magamra teremtettelek 
téged az Atyával és a Szentlélekkel, s így számodra már nem az a lényeg, 
hogy milyen vagy, hanem az, hogy az Enyém vagy!

Bármilyen felhők tornyosulnak is fölötted, tudnod kell, hogy benned a 
mennyek országa van! Értsd meg! Be van írva a neved a mennyben! Ennél 
nagyobb jó sem földi, sem égi lényt nem érhet!

Bízzál jobban Bennem, a te Jézusodban! Én, Jézus, soha nem fordítok 
neked hátat! Örökre lepecsételtelek Magamnak, s neked mindaddig nyugta-
lan marad a szíved, amíg Bennem meg nem nyugszik! Ennek a kijelentésem-
nek az igaz volta kell hogy megszabadítson minden keserűségedtől, minden 
félelmedtől!
    Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

********************************************************
4221.
Kérdező: MELYIK A LEGJOBB VALLÁS?

1. Melyik vallás a legértékesebb Jézus szemében?
2. Otthagytam egy gyülekezetet. Jól tettem?
3. A beavatásokról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, nem vallást jöttem alapítani, hanem egy olyan magatartást 

tanítottam és éltem elétek, amelyet az univerzális hit megnyilvánulásának le-
het nevezni. Ennek az a lényege, hogy hinned kell a következőben: hinned 
kell abban, hogy ember vagy, és jogod van arra, hogy téged mások is ember-
nek tartsanak. Ugyanakkor kötelességed, hogy te minden embert - függetle-
nül nemétől, korától, nemzetiségétől, egészségi állapotától, erkölcsi magatar-
tásától  -  embernek tarts,  embernek szeress és tisztelj.  A speciális  hitek,  s 
ezek a különböző vallások, szellemi irányzatok, nem tagadják ugyan az uni-
verzális hitet, de csak különböző megszorításokkal engedélyezik. Abba nem 
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egyeznek bele, hogy bármely valláshoz tartozó üdvözülhet, mégpedig telje-
sen egyformán, a vallásra vonatkozóan.

Az  üdvözülés  nem bizonyos   valláshoz,  hanem újjászületéshez  van 
kötve. Ezt mindenki megkapja, ha részben az univerzális hitet tartja a legfon-
tosabbnak, részben pedig az alapalázat birtokában van. Az alapalázatnak az 
van birtokában, aki kiáll a meglátott  JÓ mellett, s ugyanakkor nyitott min-
denkor a JOBB irányában. Az újjászületést nem lehet allelujákkal kiprovo-
kálni, amint ezt egyes speciális hitek gondolják és hirdetik. Ugyanez áll a Lé-
lekkeresztségre is. A szerepeket kiosztó Isten saját belátása szerint kereszteli 
meg övéit a Lelke által akkor és úgy, amikor és ahogy Ő ezt jónak látja.

Nem az a hitelesen Lélekkeresztelt, aki egy élményre hivatkozva gon-
dolja magát Lélekkereszteltnek, hanem az, aki egy istenélmény után az uni-
verzális hitnek és az alapalázatnak szárnyain lendül tovább!

Teljesen mindegy tehát, hogy valaki melyik felekezetnek tagja. Bárme-
lyikben lehet bárki boldog és bódult egyaránt. Boldoggá csak az előbb emlí-
tett két szárny birtokában mondhatja magát bárki is. A boldogság nem azo-
nos a bódultsággal.

2. Jól tetted, hogy otthagytad az általad említett gyülekezetet! Abban a 
gyülekezetben egy idő után csak azok érezhetik jól magukat, akik nem sze-
retnek gondolkodni. Tudnod kell, hogy a kegyelem nem lerombolja, nem fö-
löslegessé teszi a józan értelmet használó természetet, hanem feltételezi azt! 
Én, Jézus, azért mondottam apostolaimnak, hogy tegyenek tanítvánnyá min-
den népet, mert Hozzám csak az állapotszerű tanulók, tehát az alapalázattal 
rendelkezők tartozhatnak újjászületési szinten.

Csak idő kérdése, és az általad említett felekezet szét fog esni anyagi és 
hatalmi okok miatt, mivel sem az univerzális hitnek, sem az alapalázatnak e 
felekezetben nincs helye.

3. A beavatás mindenkor lepecsételése egy olyan folyamatnak, tanfo-
lyamnak, amelyet egy meghatározott cél érdekében vállalt, végzett valaki. A 
beavatók  olyan  mesternek  gondolják  magukat,  akik  más  mesterektől  már 
megkapták e lepecsételést. 

Az Általam, a te Jézusod által hitelesnek mondható beavatásról csak 
akkor lehet beszélni, ha igazolni lehet, hogy a beavató olyan személytől ka-
pott beavatást, aki igazolni tudja, hogy közvetlenül Tőlem ered az ő beavatá-
sa.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************
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4222.
Kérdező: MENNYI IDŐM VAN MÉG HÁTRA?

1. Milyen életem lesz odaát?
2. Mikor jön el a „behívóm”?
3. Meg tudom tisztítani még magamat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha el lehetne mondani azt, hogy milyen csodavilág vár rád akkor, 

amikor Velem, a te Jézusoddal színről színre találkozol, akkor elmondanám. 
De nem lehet! Amint az égen ragyogó Nap nem helyezhető be egy szobába, 
de még ha behelyezhető is lenne, akkor is csak silány hasonlat lenne ahhoz a 
csodához képest, ami terád vár.

A végtelen SZERETET szívének minden rezdülése át fog ölelni téged. 
Ott nem lehet olyan kívánságod, ami azonnal ne teljesülne!

Csak azt tudom mondani, hogy a földi élet a reményből élés ideje, he-
lye. E remény soha meg nem csal, sőt, amikor beteljesül, felülmúlja minden 
várakozásodat!

2. Az, aki reményből él, kétségtelen, hogy szeretné tudni, mikor telje-
sül be reménye.  Hidd el,  hogy az időpont a legjobbkor fog bekövetkezni. 
Nem szabad, hogy bármi is  elvonja figyelmedet  a jelen megszentelésétől! 
Márpedig ez történne, ha időpontot mondanék neked.

3. A földi élet egyik leglényegesebb feladatai közé tartozik a napi lelki 
mosakodás.  Egyáltalán nem baj,  ha ez már  rutin  dolog részedről.  Az esti 
imádban, ha kéred megtisztító szeretetemet, máris megtörténik annak jóté-
kony hatása. Szíved békéje valójában az Én hazataláltságom benned! Ezért a 
legnagyobb hangsúlyt  mindig arra tedd,  hogy az Enyém vagy, és ne arra, 
hogy milyen vagy. Amikor hiszed,  hogy Én, Jézus,  benned élek,  akkor te 
olyan vagy, hogy ennek csodáját a tér-idő dimenzióban fel sem lehet fogni.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

4223.
Kérdező: A SZERETET VALÓBAN ÖRÖK?

1. Szeretnék békében élni a körülöttem lévő világgal!
2. Miért veszítünk el gyermekeket, akik alighogy megszülettek?
3. Találkozunk még szeretteinkkel?

HANG:  "Drága Gyermekem!
1. Furcsa gondolatsort hozok most eléd! Az első, hogy békében élj Is-

tennel, a második, hogy békében élj magaddal, és a harmadik az, hogy képes 
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legyél békében élni a körületted lévő világgal. Ez még nem furcsa gondolat-
sor. Most jön az, amit furcsának szoktatok tartani:

Meg kell tudnod bocsátani az Istennek! Ez ugye elég furcsa? Pedig ezt 
kell tenned. Meg kell tudnod bocsátanod Istennek minden olyan eseményért 
az  életedben,  amelyről  te  nem tehettél.  Minden zúgolódás  mögött  az  áll, 
hogy Isten valamit rosszul tett. 

Tehát hittel el kell fogadnod, hogy mindaz, amiről nem tehettél, csak 
azért történhetett meg, mert Isten tudta, hogy pontosan arra volt szükséged, 
ami veled „véletlenül”, tehát nem a te szándékod szerint történt. Hittel el kell 
fogadnod azt, hogy Isten soha nem enged meg olyat gyermekeinek saját aka-
ratuk ellenére, amelyek hátrányt jelentenének lelkük fejlődése szempontjá-
ból.

Ha tehát így át tudod adni magadat Isten gondviselésének, akkor követ-
kezik a második lépés. Meg kell bocsátanod önmagadnak! Isten nem olyan-
nak szeret  téged,  mint  amilyen  lenni  szeretnél,  hanem olyannak,  amilyen 
vagy! Ez jelenti azt, hogy el kell tudnod fogadni magadat olyannak,  amilyen 
vagy. Vagyis nem arra kell tenned a hangsúlyt,  hogy milyen vagy, hanem 
arra, hogy KIÉ vagy!

Ha e két lépést megtetted, akkor a harmadik már szinte automatikusan 
következik. Rádöbbensz arra, hogy nem a világot kell megváltoztatnod, ha-
nem saját gondolkodásodat, tehát minden jelen eseményből tudd kiolvasni 
azt, hogy az, ami történik körületted, miért jó neked! Ha nem tudod kiolvas-
ni, az nem baj. De el kell ezt hinned, hogy feltétlenül jó neked, mert az isten-
szeretőnek minden a javára válik!

2. Egy gyermek korai vagy akár késői halála két pozitívumot tartalmaz. 
Az egyik  az,  hogy ő szeretetből  azért  vállalt  rövid  életet,  mert  szüleinek 
szükségük volt az élet és a halál megtapasztalására saját örök üdvösségük ér-
dekében. A másik pedig saját küldetésének megvalósítása.

3. Nagyon természetes, hogy előbb-utóbb mindenki találkozik azokkal 
az örök boldogságban, akiket bármilyen fokon a szeretet szála kötött össze. 
Isten csak ezért mondható JÓ ISTENNEK!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************

4224.
Kérdező: EGY LÁTOMÁSOMRÓL...

Mit jelent számomra a látomásban megjelent szélmalom?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Hálaadó, dicsőítő imáid tisztítják benső szemeidet, és ez képessé tesz 
téged arra, hogy egyre jobban megértsd, mennyire szélmalomharc mindaz, 
ami kívülről befelé akarja megváltoztatni a világot. 

De a szélmalomnak van pozitív töltete is. Láthatatlan erők indítják el 
azt a műveletet, amely éltető erővé őrli számodra azokat a hatásokat, ame-
lyek Isten gondviselő szeretetéből áradnak feléd. Égi lelkek munkálkodnak 
azon, hogy benső világodat derűssé formálják, s így magadban tudd felfedez-
ni az Isten országát, amelyet Én, Jézus, elhoztam közétek (Mk 1;15). Hidd el, 
hogy benned élek, és érted élek benned (Jn 14;23)!
     Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZAN LÁTÁS LELKÉVEL!"

********************************************************
4225.
Kérdező: ELFOGY A TÜRELMEM

Apám kibírhatatlan. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Azt minden bizonnyal tudod, hogy kívülről senkit nem lehet megjaví-
tani. Még téged sem! Vagy belülről látja be valaki azt, hogy amit tesz, az 
nem helyes,  vagy nem akarja belátni,  s akkor Én, Jézus,  sem tudom vele 
megértetni azt, hogy meg kell változnia.

Abban biztos lehetsz, hogy apád azért kibírhatatlan, mert nem érzi jól 
magát. Tehát ő szenvedi legjobban azt, hogy olyan, amilyen. Valószínű, hogy 
ő úgy gondolja, neked, nektek kellene másképpen viselkednetek. Ez éppen 
úgy nem vezet sehová, mint ahogy te szeretnéd, hogy ő más legyen. 

Általában minden veszekedés, legyen az kicsi vagy akkora, mint egy 
világháború, mindig abból ered, hogy a másik nem jól teszi azt, amit tesz, s 
rá kellene kényszeríteni, hogy másképpen cselekedjék.

Két gondolatot feltétlenül adok neked. Az egyik az, hogy inkább sze-
ressétek ellenségeiteket (Lk 6;35). A másik pedig az, hogy az istenszeretőnek 
minden a javára válik (Róm. 8;28). Ha ehhez még hozzáteszem azt,  hogy 
Nálam, a te Jézusodnál mindig megtalálhatod szíved nyugalmát (Mt 11;28), 
akkor mindent  tudattam veled,  ami  a te benső békédhez,  boldogságodhoz 
szükséges.

Hidd el, hogy Én, Jézus, benned élek, és érted élek benned boldogító 
módon!

Nagyon szeretetlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************
4226.
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Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK LEÁNYOMNAK!
Szomorú leányomon szeretnék segíteni!

HANG: "Drága Gyermekem!
Teljesen megértem,  hogy mint  anya,  szeretnéd gyermekedet  boldog-

nak,  kiegyensúlyozottnak  látni.  Számomra,  sőt  az  egész mennyek országa 
számára  nagy öröm az,  amikor  a  Földön valaki  úgy talált  Istenére,  hogy 
ugyanakkor önmagára is rátalált.  Az ég angyalai nagyon örülnek olyankor, 
amikor valaki a Földön rádöbben arra, hogy a bűn után a legnagyobb rossz a 
szomorúság.

Amint a bűnnek nem tud senki más helyett hátat fordítani, amint a kü-
lönböző szenvedélyeknek nem tud  senki  más  helyett  ellent  mondani,  úgy 
nem tud senki más helyett boldog, vidám lenni! Az igaz, hogy ebben segíthe-
titek egymást, de nem úgy, hogy elmondjátok neki, mit kell tennie, hanem 
úgy, hogy örültök annak, hogy ő olyan, amilyen. Örültök annak, hogy rajta 
áll, milyen akar lenni. 

Ez nem egy hazug öröm, hanem a benső szabadság megélése, amely 
vonzó lehet a másiknak is, ha éppen nyitott arra, amit te örömnek nevezel. 
Addig, ameddig valaki úgy dönt, hogy akkor érzi jól magát, ha rosszul érzi 
magát, nem tud rajta az Isten sem segíteni. De ha egy jó szándékú ember azt 
látja, hogy azok, akik puszta létének is örülni tudnak, akkor van remény arra, 
hogy ő is elkezd örülni önmagának.

Név nélkül említek egy leprás embert, akit Teréz anya leányai szedtek 
össze,  s ápolgattak.  Ő arra gondolt, ha őt mások ennyire szeretik, hát miért 
ne szeretné ő önmagát, miért ne örülne ő önmagának, ha neki, a leprás mu-
zulmánnak mások örülni tudnak. Ez a felismerés olyan örömmel töltötte őt 
el, hogy a környezetében minden szomorkodót örömre tudott hangolni.

Azt ajánlom hát neked, hogy ne elvárásaid legyenek leányoddal kap-
csolatban, hanem mutasd ki örömödet  az ő léte miatt! Amellett, hogy imád-
kozol érte, ez a legtöbb, amit tehetsz az ő érdekében.

Megáldalak a BENSŐ ÖRÖM LELKÉVEL!"
*******************************************************

4227.
Kérdező: BŰNÖKRŐL...

1. Bűn-e az, ha nem minden vasárnap megy valaki templomba?
2. Kell-e minden pénteken böjtölni?   
3. Bűn-e, ha gyónás nélkül minden vasárnap áldozom?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. A pozitív parancsok, s ilyen a vasárnap megszentelése is, nem min-
dig kötelezőek. A beteggondozástól a munkahelyi szolgálatban levésig széles 
az a skála, amely felment a vasárnapi szentmisén való részvételtől. Itt mindig 
az a döntő, hogy egész lényednek, emberi kapcsolataidnak mi az előnyösebb 
Isten szemében. Ezt lelkiismeretedből is kihallhatod, s nem kell hozzá külön 
törvénykönyv.

2. A böjttel hasonló a helyzet, mint a vasárnap megszentelésével. Azt 
viszont tudnod kell, hogy a pénteki önmegtartóztatás, amely nem mindig a 
hústól való megtartóztatást jelenti, általában azért helyénvaló, mert  az Én, a 
te Jézusod szenvedésére akar emlékeztetni benneteket.  

3. A szentgyónás évente egyszer azért ajánlatos, mert szinte óhatatlan, 
hogy egy év alatt ne vétkezne valaki a szeretet ellen. Ezen kívül a szentgyó-
nás csak akkor kötelező a te vallásodhoz tartozóknak, ha súlyosan vétettek a 
szeretet ellen. A szentgyónás és a szentáldozás két egészen különböző ese-
mény. Az egyiknél inkább a nagytakarításon (szentgyónás) van a hangsúly, a 
másiknál inkább a vendégfogadáson (szentáldozás), de mindkettő találkozás 
Velem, a te Jézusoddal, csak más és más célból.

Az ima közbeni gondolati elkalandozást a párbeszédimával meg tudod 
szüntetni. A szobrok, képek tisztelete szintén segít abban, hogy koncentrál-
tabb tudj lenni. Ezeknek semmi közük a faragott képek imádásához! Ha va-
laki megcsókolja édesanyja vagy házastársa képét, akkor nem annak a papír-, 
fa- vagy kődarabnak akar hódolni, hanem azelőtt, akit az ábrázol.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
*******************************************************

4228.
Kérdező: EGY JELENÉSRŐL...

A szőkefalvi jelenésről kérek véleményt!
HANG: "Drága Gyermekem!

Az a  dimenzió,  amelyet  ti  másvilágnak  mondotok,  mindenkor  átjár 
benneteket.  Minél nagyobb valakinek a hite,  annál többet „tapasztal  meg” 
ebből valaki. Az tehát egy általános jelenség, hogy veletek és bennetek van a 
másvilág.

Vannak előre kiválasztott lelkek, akik időnként látomásszerűen átélik 
azt, hogy e másvilágból ellátogat valaki hozzájuk. Ilyen esemény az általad 
említett jelenés is. Az ilyen jelenések hitelességét a következmények alapján 
lehet megállapítani. Tehát nem az a döntő, hogy ki és hogyan vélekedik az 
ilyen jelenésekről, hanem az, hogy milyen gyümölcsöt teremnek e jelenések. 
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E téren tehát nem a médiumomban megszólaló HANG teszi az említett jele-
nést hitelessé, hanem az a hatás, amely következményként sugározni fog e 
jelenésből.

Minden rendkívüli eseményt, jelenést vizsgáljatok meg, és csak akkor 
merítsetek belőle  erőt,  bátorítást,  ha az univerzális  hitet  (vagyis azt,  hogy 
minden ember higgye magát embernek, és emiatt tisztelje az embertársában 
is az embert), és az alapalázatot (vagyis azt, hogy a meglátott jó melletti kiál-
lással egy időben legyen nyitottsága az esetleg jobb irányában) segíti elő.

Tömören úgy is fogalmazhatom, hogy az Általam, a te Jézusod által új 
parancsnak  nevezett  szeretetetparancsban  való  növekedést  segítse  elő  (Jn 
13;34). A döntő mindig ez!

Megáldalak az ÉLŐ HIT és a JÓZANSÁG LELKÉVEL!" 
********************************************************

4229.
Kérdező: HÁZASSÁGI PROBLÉMÁM VAN!

Társam nem viseli el megtérésemet. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Társad téged elhagyott. Csak addig volt veled, amíg evilági értelemben 
úgy éltél, ahogy ő jónak látta. Most már te döntesz saját jövőbeli kapcsolata-
id felett. Nyilvánvaló, hogy nem örök hűséget kötött veled társad, csak idő-
szakosat. Vagyis, amíg ő jónak látja. Neked ő is, mint te neki, eszközök vol-
tatok egymásnak arra, hogy Hozzám közelebb kerüljetek. Ha ő nem akar kí-
sérni tovább téged azon az ÚTON, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Maga-
mat, akkor már nem tartoztok egymáshoz. A te esetedben is mindenképpen a 
CÉL minősíti a célba-törekvőt! Tehát hozzád csak az tartozhat állapotszerű-
en, aki állapotszerűen Hozzám is tartozni akar.

Légy hát meggyőződve, hogy Én, a te Jézusod mindig melletted mara-
dok, történjék veled bármi is, amíg te Hozzám akarsz tartozni!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM HŰSÉGÉVEL!"
********************************************************

4230.
Kérdező: BAJ VAN A CSALÁDOMBAN

1. Családomban nincs megértés.
2. Epilepsziás leányom miatt aggódom.
3. Fiam menekül e családból.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Azon ne csodálkozz, hogy családodban nincs megértés, mivel nem 
úgy indultatok el közös életetek útján, hogy Bennem, a te Jézusodban akarjá-
tok mindig megtalálni a közös megértést.

De ez az értetlenség nem ok arra, hogy szívedben ne legyen béke! Elő-
ször is tudnod kell, hogy Én, a te Jézusod soha nem engedem meg, hogy erő-
dön fölüli keresztet kelljen cipelned. Vagy csökkentem a keresztedet, vagy 
növelem az erődet, de mindenképpen veled vagyok jóban-rosszban egyaránt.

2. Leányod a lelke mélyen nemcsak Hozzám akar tartozni, hanem Hoz-
zám is tartozik! Epilepsziás rohamai éppen azt igazolják, hogy nem tudja fel-
dolgozni magában azokat a hatásokat, amelyek evilág oldaláról érik őt. Két-
ségtelen, hogy férjed segíthetne ebben, ha ezt belátná. Én, Jézus, nem tudom 
ezt helyette belátni. De te se erőltesd, mert az nem vezet sehová. Vagy belül-
ről nyílik ki valaki Felém, Jézus felé, vagy csak megjátssza magát. E máso-
dikból nem kérek!

Téged csak arra kérlek, hogy epilepsziás leányoddal kapcsolatban le-
gyen a legkevesebb gondod még akkor is, ha öngyilkos akar lenni! Hidd el, 
hogy ő Hozzám tartozik azon a tudati szinten, amelyet képes birtokolni!

3. Az szintén nem meglepő, hogy fiad menekül e családból. Ő nem lát 
olyan mélyen, amilyen mélyen ha látna, nem menekülne, hanem benneteket 
erősítene. De ő is az Enyém! Ezt neked is köszönheti! A te Hozzám-tartozá-
sod sok sebet gyógyít, és sok válaszfalat ledönt olyankor, amikor Velem kell 
találkoznia, és Engem kell elfogadnia a tieidnek. Ez a te küldetésed lényegé-
hez tartozik.

Még valamit:  Van országotokban egy úgy nevezett  Szőkefalu. Hasz-
náld fel e lehetőséget arra, hogy az ott történt jelenések valóságát leleplezd 
éppen leányoddal kapcsolatban!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
********************************************************

4231.
Kérdező: ÚJRA MEGSZÜLETIK JÉZUS?

Jézus kétszer is megjelenhetett a Földön?
HANG: "Drága Gyermekeim!

Emberi formában úgy, ahogyan Máriától születtem, csak egyszer kel-
lett  megjelennem a Földön.  Ezen kívül  különböző  formákban többször  is 
megjelentem, és meg is jelenek egészen az idők végezetéig, amikor is az ég 
felhőin úgy jelenek majd meg, ahogy jelenleg emberi formában is az Égben 
vagyok. Nekem elég volt egyszer megszületnem ahhoz, hogy mindenkor ve-
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letek maradjak. Nem a fizikális szemetekkel, hanem a szív szemével, tehát 
hittel láthattok Engem az evangéliumok lapjain keresztül, minden szentség-
ben, Istent szerető szívetekben, ahol nevemben jöttök össze, és minden rá-
szorulóban. Ezek Nekem valós jelenléteim!

Törekedjetek arra, hogy felismerjetek Engem az említett öt megjelenési 
formámban.

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************

4232.
Kérdező: MAGÁNYOS VAGYOK

1. Férjem meghalt, és nagyon hiányzik.
2. Környezetem gyakran nincs velem megelégedve.
3. Türelmes szeretnék maradni mindenkor!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az valóban nagy kereszt, amikor valakinek nincs kivel megbeszélnie 

napi teendőit.  Szinte rá vagy kényszerítve arra, hogy HITBŐL élj! El kell 
hinned, hogy Nekem, a te Jézusodnak elmondhatsz mindent, és ÉN válaszo-
lok is neked. A PÁRBESZÉDIMA pontosan annyit jelent, hogy olyankor, 
amikor Hozzám beszélsz, és elkezdesz beszélni magadhoz az Én nevemben, 
akkor valóban Én szólok hozzád! Neked csak arra kell ügyelned, hogy amit 
az Én nevemben mondasz magadnak, az olyan legyen, ami téged épít, buzdít, 
vígasztal. Ilyenkor az ilyen gondolatok mindig Tőlem, a te Jézusodtól jön-
nek!

2. Csak arra kell törekedned, hogy Én, Jézus, legyek megelégedve ve-
led! Ez a lényeg. Nemcsak arról van szó, hogy mindenkinek úgysem lehet 
mindig eleget tenni, de arról is, hogy senkinek sem lehet mindig eleget tenni! 
Ezért az teszi okosan, aki csak Nekem, Jézusnak, akar eleget tenni. Én va-
gyok az egyetlen, aki látom a te tiszta szándékodat, és ez a legfontosabb!

3. A türelem a szeretet másik neve. Abban is türelmesnek kell lenned, 
hogy volt férjedet egyszer álmodban meglásd, abban is, hogy a Földön élők 
megértsék jó szándékodat. Nagyon fontos, hogy ne csak Én, Jézus, legyek 
megelégedve veled, hanem te is légy megelégedve Velem, a te Jézusoddal! 
Mindenkor veled vagyok. Mindenkor veled van az Én erőm, bátorításom. 
Vagy növelem az erődet, vagy csökkentem a keresztedet. Abban biztos le-
hetsz, hogy soha nem engedlek erődön felüli nehézségekbe bonyolódni!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************
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4233.
Kérdező: BOLDOG SZERETNÉK LENNI!

Elvált nő vagyok. Boldog családra vágyom!
HANG: "Drága Gyermekem!

Mivel kértél, hogy válaszoljak, hát megteszem, de ne lepődj meg, ha 
nem olyan választ adok leveledre, amilyet kapni szeretnél.

Te a körülményeid megváltozásától várod életed boldogabbra fordulá-
sát. Ez még senkinek sem sikerült a világon, így feltehető, hogy ez nálad sem 
fog bejönni.

A körülményektől csak az tudja függetleníteni magát, aki egyre szoro-
sabb kapcsolatba akar kerülni Velem, Jézussal. Amint nem lehet a sötétet ki-
vinni a szobából másképpen csak úgy, hogy beengeditek a fényt, úgy a körül-
mények szorító erejét is csak a Velem való „szorítással” lehet oldani. Erre 
van neked szükséged. Szeretném, ha átgondolnád a következőt:

Az élet  keresztjének a függőleges ága maga az emberi  természet.  A 
másik, a vízszintes ága pedig a körülmények. E keresztről leszállni tehát nem 
lehet.  Természetedet  mindenhová magaddal  viszed,  és körülményeid min-
denhol  vannak. De lehetséges az,  hogy a függőleges szárat  párhuzamossá 
formálja valaki önmagában, és akkor már sínpárként tud haladni rajta élete 
vonata a boldogító CÉL felé. A CÉL mindenkor és mindenkinél a Velem, a 
te Jézusoddal való élő kapcsolat. Csak élő hitből képes benső békével élni 
minden  ember.  E  nélkül  boldogság  helyett  a  bódultság  lesz  osztályrésze, 
amely képes tönkretenni nemcsak az örök életet, de a mulandó földi életet is.

Hozzá kell  tehát  látnod a gondolkodásod átalakításához!  Hozzá  kell 
látnod elfogadni, elhinni azt, hogy ÉN, a te Jézusod boldogító módon élek 
benned. Neked ezt nem megteremtened, hanem felfedezned kell. Ez csak az 
élő hit által történhet. El kell hinned azt, hogy Én, Jézus, komolyan mondot-
tam a következő szavakat:  "Aki szeret engem, az megtartja tanításomat,  s 
Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. (Jn 14;23)". 
Ha ezt elhiszed, ha erre nyitott vagy, akkor megoldódnak életed gondjai. Ha 
más utakat próbálsz ki e téren, akkor is tudd: Én, Jézus, mindenkor és min-
denhol várlak, mert kimondhatatlanul szeretlek! 

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
********************************************************

4234.
Kérdező: JÉZUS NEVEZETT BALGÁNAK ENGEM?

1. Balga szolgának nevezett engem a bennem megszólalt hang.
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2. Megáldottam a lakásunkat. 
3. Mintha kitörölték volna tudatomból az evangéliumot.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem Tőlem, a te Jézusodtól jött e hang: „balga szolga”! Neked már 

tudnod kell, hogy Tőlem csak olyan gondolat származik, ami téged épít, buz-
dít, vígasztal. Más hanggal nem szabad törődnöd! Legfeljebb annyira, hogy 
kineveted őt. Te az Enyém vagy, és Én a tiéd vagyok. Neked igazán nincs 
mitől félned! Téged senki és semmi nem szakíthat el Tőlem, a te Jézusodtól! 
Ezt el kell hinned, mert ez az IGAZSÁG!

2. Nagyon okosan tetted, hogy megáldottad a lakásotokat. Az Én áldá-
somat közvetítetted. Csak még mindig bizonytalan vagy bensőleg, és köny-
nyen elhiszed azt, amit különböző ártó erők közölni  próbálnak veled. Hidd 
már el, hogy a Győztes oldalán állsz, bármit hallasz is bensődben.

3. Igaz, képesek különböző ártó erők hatni a fantáziára, és bizonyos ér-
telemben így a tudatra is. A hálaadás ilyenkor is az egyik legjobb orvosság. 
Szüntelenül hálát kell adnod, ha azt éled meg, hogy támadásba lendültek el-
lened bizonyos ártó  erők.  Hidd el,  vannak angyalok,  akik vigyáznak arra, 
hogy csak olyasmi érhet, ami lelked javát szolgálja. Ne félj hát! Higgy határ-
talanul, bízzál rendíthetetlenül és szeress kimondhatatlanul! Ha ez a szándé-
kod, akkor már meg is tettél mindent, amit megtehetsz saját lelked és a tieid 
lelki békéje érdekében.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az
ÉLŐ HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!

********************************************************
4235.
Kérdező: SOKAT VESZEKSZÜNK

Környezetünk nagyon ellenünk van. Sokat veszekszünk.
HANG: „Drága Gyermekem!

Minden veszekedés mögött  két gondolat  húzódik meg. Az egyik az, 
hogy korlátozni akarjátok egymás szabadságát. A másik pedig az, hogy saját 
igazatokat akarjátok a másik igaza fölé helyezni. Mindkét gondolat beteges 
gondolat. 

Egymás szabadságát nem szabad korlátoznotok akkor sem, ha a másik 
döntését helytelenítitek. Csak arra kell ügyelni,  hogy bűnrészes ne légy. A 
másik bűnének megakadályozása nem a te feladatod. Nem is lehet másnak a 
bűnét megakadályozni. Nem, mert a bűn egy olyan benső döntés, amely tuda-
tosan ellene mond Isten akaratának. Legfeljebb külső megnyilvánulása aka-
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dályozható, de ez nem érinti a lényeget. Nem véletlenül fogalmaztam úgy, 
hogy ne álljatok ellen a gonosznak (Mt 5;39)!

A másik beteges gondolat pedig az „igazság” védelme. Egyetlen erköl-
csi igazság létezik. Ez pedig az, hogy szeressétek egymást. Ezt azért nem kell 
védeni, mert le sem lehet győzni! Ez akkor is „igazság” marad, ha nem tartja 
be valaki. Ez azt is jelenti, hogy nem az „igazság”, hanem az irgalom rendjé-
ben szeretnélek téged is látni. Én, Jézus, sem „igazságos”, hanem irgalmas 
voltam és vagyok hozzád, hozzátok!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
********************************************************

4236.
Kérdező: LÁTHATNÁM ŐRANGYALOMAT?

1. Csodálatos kegyelmekben, látomásokban, és lelki harcokban
    kellett részt vennem.
2. Őrangyalommal szeretnék mélyebb kapcsolatba kerülni!
3. Egy lelki vezetőt szeretnék magamnak!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A kapott kegyelmek, látomások, lelki harcok azt akarták elérni ben-

ned, hogy szerényebb légy, és a szolgáló szeretetet útján ne várj elismerések-
re. Elégedj meg azzal, hogy Isten ismer, és szeret téged!

2. Az angyaloknak földi szemmel látható testük nincs! Amikor valame-
lyik materializálódik,  akkor csupán egy látszat-test jelzi  létezését.  Ez csak 
olyankor szükséges, amikor különleges feladat közvetítését kell végrehajta-
nia. Nálad bőségesen elég az, hogy hiszed jelenlétét, és beszélhetsz őrangya-
loddal bármikor. Ne vágyódj rendkívüliségek után, mert azok könnyen fel-
használják hiúságodat olyan módon, hogy előbb-utóbb eltávolítanak Tőlem!

3. Lelki vezetőt neked kell találnod ott, ahol élsz. De lehet jó lelki ve-
zető egy igazi házastárs, egy jó barát, egy kedves rokon is. A fontos csak az, 
hogy növekedj a szeretetben!

Légy józan és megfontolt! A lelki élet akkor Istennek tetsző, ha egysze-
rű és gyermeki.

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!
********************************************************

4237.
Kérdező: A SZENTEKRŐL...

Isteni küldetésük van a szenteknek?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Mindenkinek isteni küldetése van. Mindenkinek szentté kell válnia!
Minden jó szándékú ember azzal a küldetéssel jött le a Földre, hogy 

szeressen és szeretni tanítson. E küldetésen belül - mivel Isten nem személy-
válogató,  hanem szerepeket  kiosztó  -  különböző  szerepek  kiosztása  által 
akarja növelni a szeretet kiáradását a Földön.

Mivel minden ember már természete alapján szeretetre teremtett lény, 
ezért mindenki rendelkezik olyan lelkiismerettel, amelynek alapján különb-
séget tud tenni az erkölcsi jó és az erkölcsi rossz között. Ennek megfogalma-
zott formája a TÍZ PARANCS, illetve a két FŐPARANCS. Szent az, aki e 
parancsok alapján nyugodt lelkiismerettel rendelkezik.

Mivel azonban az emberi lelkiismeret nagyon képlékeny, s így az emlí-
tett parancsokat különbözőképpen képes magyarázni, ezért a szenteket nem 
lehet egybemosni a jézusi szentekkel. Jézusi szent az, aki jézusi lelkiismeret-
tel rendelkezik. Vagyis az, aki Szerintem, a te Jézusod szerint igyekszik ala-
kítani lelkiismeretét.

Mindent egybevetve, neked is isteni küldetésed van, és neked is arra 
kell törekedned, hogy Szerintem, a te Jézusod szerint formáld lelkiismerete-
det. Ennek két forrása van. Az egyik az, hogy foglalkozz Velem, az evangéli-
umaimmal. A másik az, hogy döntéseid előtt tedd fel magadnak a kérdést: 
„Jézus úgy döntene, ahogy most én akarok döntetni?”

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKÉMMEL!"
********************************************************

4238.
Kérdező: FÉLEK A SZENTGYÓNÁSTÓL

Súlyos dorgálást kaptam gyónásomkor.
HANG: "Drága Gyermekem!

A papokat is jellemzi a különböző idegállapot. Ha te éppen olyan idő-
ben mentél gyónni, amikor az illető gyóntatót pont akkor valami negatív ha-
tás érte, hát éppen rajtad csattant az ostor. Egy ilyen eset nem akadályozhat 
meg téged abban, hogy próbálkozz másnál gyónni. Sokkal többet ér a te lelki 
békéd, nyugalmad, semmint egy idegbeteg pap miatt erről lemondhatnál. Ad-
dig kell próbálkoznod, amíg szíved nyugalmát meg nem találod! Értsd meg, 
hogy áldozatvállalás nélkül nincs lelki fejlődés! Ne add föl olyan gyorsan! 
Rám, a te Jézusodra még olyat is mondtak, hogy ördög vagyok (Mt 12;24), 
és mégsem sértődtem meg. Te se légy sértődős. Hidd el, hogy sokkal több 
olyan pap van, aki szeretettel gyóntat, mint olyan, akinél te próbálkoztál. Ér-
tékeld többre lelked állapotát,  mint  a rajtad kívüli  idegbeteg világ esendő 
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papjait. Testi betegségetek meggyógyításában sem szoktátok könnyen feladni 
a reményt. Ne add hát fel a lelked gyógyításakor sem!

Nagyon szeretlek, és várom, hogy te is szeresd magadat jobban, mint 
eddig. A szeretet mércéje mindig az áldozatvállalásban mutatkozik meg. Azt, 
hogy Én, Jézus, mennyire szeretlek, leolvashatod a keresztemről. Ezt is vál-
laltam érted! Vállalj hát te is némi áldozatot magadért!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

4239.
Kérdező: MITÉVŐ LEGYEK?

1. Istennek tetsző a tevékenységem?
2. Vigyem el gyermekemet egy „látóhoz”?
3. Két lépcsőházas álmomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Minden eszköz  arra,  hogy hivatásodat,  a szeretni  tanítást  vállalni 

tudd! Jelenlegi vállalkozásod, amelynek következtében különböző emberek-
hez kopogtatsz be, szintén eszköz ennek megvalósítására. Csak ne a pénz-
szerzés  legyen a  lényeg!  Ezt  észre  kell  vegyék  azok  is,  akikhez  betérsz! 
Gyakran adj hálát Istennek e munkádért is!

2. Semmiképpen se vidd fiadat „látóhoz”! Azzal csak nehezítenéd a te 
dolgodat is, meg az övét is! Sőt még arra is kérlek, hogy ne tartsd őt rendkí-
vüli gyereknek! Tudom, hogy ezt egy édesanyától alig lehet elvárni, de hidd 
el, csak akkor tudnak belőle a különleges képességek POZITÍV IRÁNYBAN 
kibontakozni, ha egyre szabadabbá válsz tőle. Én, Jézus, erre kemény leckét 
adtam édesanyámnak, amikor 12 éves koromban hagytam, hogy napokig ke-
ressenek (Lk 2;49-50). Ez a lecke vagy két évtizedig kitartott, és akkor újra 
ki kellett nyilvánítanom tőle független szabadságomat (Mk 3;33). 

Hidd el, hogy az, ami Istentől van fiadban, nem külső segítséggel, de 
még a külső akadály ellenére is ki fog bontakozni benne. A külső segítség 
csak lehetőséget ad az ártó erőknek arra, hogy egyre több és nagyobb guban-
cokat hozzanak létre benne. Arról beszélnem sem kell, hogy ami nem Isten-
től van benne, azzal egyáltalán nem érdemes foglalkozni. Vagyis rendkívüli-
ségeit kinövi.

3. A lépcsőházas álmok törekvési irányokat szimbolizálnak. A felfelé 
haladó lépcső pozitív iránya lelki fejlődésednek mutat utat. Felfelé törekvő 
vágyaid képesek legyőzni fáradságodat, s reményeidben nem fogsz csalódni 
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mindaddig, míg valóban akarsz felfelé haladni. A Belém vetett remény ren-
dületlen kitartást igényel!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*******************************************************

4240.
Kérdező: SZERETNÉK HŰSÉGES MARADNI JÉZUSHOZ!

1. Szeretnék jól uralkodni magamon!
2. Férjem káromkodását sem tudom megszüntetni.
3. Szeretnék jó gyermeked lenni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az önuralom, főleg a beszédben, nagyon fontos! Az Irántam való 

szeretet ebben tud legjobban megmutatkozni. Az ocsmány beszéd annyira a 
józan ész ellen van, hogy éppen ezért csak eszed bekapcsolásával tudsz leg-
hatékonyabban ellene tenni.

Mivel hited által tudod, hogy mindenkor jelen vagyok benned, így tud-
nod kell azt is, hogy Engem nagyon bánt az ocsmány beszéded.

2. A legtöbb, amit tehetsz férjed ronda beszéde ellen, az az, hogy nem 
veszed át a stílusát. Ne javítgasd ki őt, mert ezzel csak olajat öntesz a tűzre! 
Te csak a magad nevében térhetsz meg, de helyette nem. Az őt elviselésnél 
tovább nem léphetsz. Ha káromkodik, mondj magadban egy röpke fohászt, 
mintegy ellensúlyozásképpen.

3. A reggeli és az esti ima az a megfelelő KERET, amely képes álla-
potszerűvé formálni a Velem, a te Jézusoddal kialakított élő kapcsolatodat. 
Reggel kell biztosítanod pár percet arra, hogy kérd áldásomat, erőmet az el-
induló napodra, és este mondj hálát azért, hogy egész napodon veled voltam, 
nem hagytalak el akkor sem, amikor te esetleg elfordultál Tőlem, a te Jézu-
sodtól. Az ilyen reggeli és esti imádat más nem tudja elvégezni helyetted. Ez 
rajtad fordul.  Ez  az a tartály,  amelyet  Én,  Jézus,  meg tudok majd tölteni 
olyan szívbékével, ami a Földön elérhető legnagyobb boldogságot jelenti.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*******************************************************

4241. 
Kérdező: JÚDÁS SZEREPÉRŐL

A szerepeket kiosztó Isten Júdásnak az áruló szerepét adta?
HANG: "Kedves Barátom!
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Isten Általam, Jézus által, olyan szerepet adott Júdásnak, hogy  hűséges 
apostolom legyen. Az árulás az nem szerep, hanem egy szerep elrontása. A 
rossz mindenkor egy jónak az elrontása.

Júdás is, mint általában a többi apostol, úgy gondolta, hogy Én, Jézus, 
azért jöttem a Földre, hogy világuralmat hozzak létre. Júdásnál két szempont 
is mérgezte ezt az alapjában helytelen felfogást. Az egyik az volt, hogy siet-
tetni akarta e hatalom megvalósítását. Úgy gondolta, hogy ki tudja Belőlem 
kényszeríteni ennek megvalósítását, ha ellenségeim kezére ad. A másik pedig 
a pénzszerzési lehetőség. Úgy gondolta, hogy két legyet üt egy csapásra: Rá 
leszek  kényszerítve  egy evilági  hatalom megvalósítására,  s  ugyanakkor  ő 
még pénzhez is jut árulása által.

Sem Júdás, sem más soha nem kap Istentől olyan szerepet, hogy vala-
mi jót elrontson, bár ez minden szerepnél, mint lehetőség, fennáll.

A te életedbe sem kalkulált bele Isten olyan szerepet, hogy bűnt kövess 
el.  Istentől mindig olyan sugallat,  indítás származik,  amely pozitív irányú, 
vagyis jót akarás, rendezett szeretés!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*******************************************************

4242. NEM TUDOK HATÁROZOTTAN DÖNTENI
Kérdező:

1. Menjek el Medjugorjébe?
2. Feladatom Jézus energiájának közvetítése?
3. Mi okozza a fülzúgásomat?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Ma  a  Föld  legszentebb  helyének  nevezhető  Medjugorje.  Ott  égi 

Édesanyátok naponta jelzi nektek, hogy betelt az idő, elérkezett hozzátok az 
Isten országa, alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek Nekem, Jézus-
nak (Mk 1;15)! Ennek igazolására jeleket és csodákat tapasztalnak azok, akik 
nyitott szívvel vállalják oda a zarándokutat.

Jól  tudom, hogy lehetőségeid korlátozottak.  Éppen ezért  csak annak 
benső indítása származik égi Édesanyátoktól, akinek ehhez a zarándokláshoz 
a külső körülmények is összeállnak. Könnyen nem kell feladnod vágyadat. 
Én veled vagyok, bárhol is élsz. Kétségtelen, hogy hited erősítését legköny-
nyebben Medjugorjében tudnád átélni. De ez nem jelenti azt, hogy hitedet ne 
tudnád otthonodban is erősíteni!

2. Én, Jézus, mindenkiben jelen vagyok annak érdekében, hogy gyógyí-
tó energiámat hordozza, átélje. Ez ismét csak HIT kérdése. Gyógyítani való-
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jában mindenki tud, de a gyógyító szerepet csak az vállalja, akiben nincsenek 
kétségek e tekintetben. Ehhez nem elég a vágy! Ehhez olyan benső bizonyos-
ság kell, amelyet külső eredmények kísérnek! Ilyen és ehhez hasonló szere-
pek felismerését nem médiumomon keresztül adom senkinek, hanem közvet-
lenül tudatom az illetővel. Ez azt is jelenti, hogy mindenki önmaga felel a 
Tőlem kapott szerep felvállalásáért.

3. Fülzúgásod, amelyre orvosi magyarázatot nem tudnak adni, karmi-
kus eredetű. Ez azt jelenti, hogy meg kell tanulnod ezzel együtt élni. Ha ezt 
bensőleg elfogadtad, akkor vagy csökken, vagy teljesen meg is szűnik.

Amit az Én, a te Jézusod klónozásáról említettél, csak azt tudom mon-
dani: NE AGGÓDJ!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
******************************************************

4243.
                A reinkarnációról azoknak, akik erről Jézus 
                                           alapján kételkednek

E kérdésre: Mi késztetett arra, hogy a reinkarnációval érdemben foglal-
kozzam,  maga Jézus  kijelentései,  példabeszédei  hívták  fel  a  figyelmemet. 
Reinkarnáció alatt nem a lélekvándorlást értem. Szerintem a lélekvándorlás a 
reinkarnáció eltorzított formája. E torzításon nem kell csodálkoznunk, amint 
azon sem, hogy még ma is  a legtöbb keresztény embernek torz  képe van 
nemcsak Istenről, de Jézusról is.
Bizony mindannyian az önzésnek és a felelősség áthárításának torz tükrével 
születtünk a Földre, akkor is, ha ezt „útközben” megbántuk. 

Reinkarnáció alatt értem ugyanannak a szellemi teremtménynek újra-
születését emberként, aki már élt valamikor a Földön, illetve azért született, 
mert születése előtt önzése, gőgje folytán méltatlannak bizonyult Isten bol-
dogságára. 

A reinkarnáció véleményem szerint nem azonos az újjászületéssel sem, 
amelyben  részesülniük  kell  mindazoknak  saját  testükben,  akik  üdvözülni 
akarnak (Jn 3;3).

Köreinkben azt szoktuk mondani,  hogy az ember elsősorban nyaktól 
fölfelé ember. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy értelmes ember értelmet-
lenséget sokáig nem tud képviselni, főleg akkor, ha valamire az egész életét 
rá akarja tenni. 

A reinkarnációval nem törődésben látom annak is a következményét, 
hogy a szegény, szolgáló Jézust emelt fővel képesek képviselni különböző 
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rangokban, stallumokban, trónusokon ülő kései utódai azoknak az apostolok-
nak, akik még tudták, hogy nem lehet különb sorsa azoknak, akik Jézus nyo-
mában járnak, mint amilyen sorsa Mesterüknek volt (Jn 15;20). 

De ne szaladjak el oly gyorsan előre! Egyelőre csak azt állítom, hogy 
nem az indított a reinkarnációval való szóba állásra, hogy a hatmilliárd em-
berből több mint négymilliárd hisz benne. Nem ez indított, bár ez is figyel-
met  felkeltő  lehetne azoknak,  akik szívesen  és joggal  foglalkoznak azzal, 
hogy bizonyos szó, kijelentés, hol és hányszor fordul elő. Ez így igaz akkor 
is, ha egy igazságnak soha nem lényeget érintő kritériuma az, hogy hányan és 
hányszor képviselik. 

Még a józan eszem sem elsődleges szempont a reinkarnációval való 
foglalkozásom tekintetében, bár ez nem teljesen elhanyagolható. Nem hanya-
golható el számomra az a „véletlen”, hogy nem vagyok azok között az afrikai 
csontváz emberek között,  akik „véletlenül” nem a mi égövünk alatt  látták 
meg a napvilágot, sem azok között,  akik a Teréz anya leányai által - mint 
csepp a tengerben - felkarolt leprások és különböző betegségekben magukra 
maradt százezrek életét jellemzi.

Nem. Engem Jézus szavai, kijelentései kényszerítenek arra, hogy fog-
lalkozzam a reinkarnáció gondolatával, és nyitott és hálás leszek mindazok-
nak, akik igazolni tudják számomra Jézus alapján csakúgy, mint a józan ész 
alapján azt,  hogy a több mint négymilliárd ember hite a fantazmagóriák, a 
mesék világába tartozik. Kezdem hát Jézus kijelentései alapján igazolni azt, 
hogy szóba kell állnom a reinkarnáció gondolatával. 

Azt mondom, hogy kezdem. Igen, mert egyelőre csak egyetlen gondo-
latpárt említek, ajánlok testvéreim figyelmébe. Ha ezt már alaposan megcá-
folták vagy elfogadták,  akkor érdemes tovább olvasni,  folytatni  a bennem 
felmerült,  s eleddig még meg nem cáfolt érveim felsorolását.  

Feltételezem, hogy Jézus volt a világon a legemberibb ember, és ő jog-
gal elvárja azoktól, akik követésére vállalkoznak, hogy egyre emberibb em-
berek legyenek. Tehát értelmes emberként értelmes dologra tegyék az  életü-
ket.

Jézus szűk kapunak és keskeny útnak mondotta azt az utat, amely az 
életre vezet, és hozzátette még azt is, hogy kevesen találják azt meg. Azért, 
hogy tévedés  ne  essék,  nehogy valaki  véletlen  kisiklásnak,  elnagyolásnak 
tartsa kijelentését, még hozzáfűzte azt is, hogy széles az út, és tágas a kapu, 
amely a romlásba vezet, és sokan mennek be rajta. (Mt 7;13-14). Az „életet” 
a mennyek országának gondolom. A „romlást” pedig a kárhozatnak A dús-
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gazdag és a szegény Lázárról szóló példabeszédében Jézus egyértelműen el-
mondta, hogy odaát nincs mód átevickélni a romlást jelentő pokolból az éle-
tet, a mennyek országát jelentő ábrahámi kebelre. (Lk 16;26). 

Véleményem az, hogyha nem lenne reinkarnáció, akkor a JÓ Isten jó-
sága emberi mércével is csak rossz Istennek lehetne nevezhető, mivel a ke-
vés gyermeke mellett a sok gyermekét örök kárhozatban tartaná örök létben. 
E kijelentésemnek kétségtelen alapja az, hogy minden létezőt szerintem Isten 
tartja létben. Amit Ő nem tart létben, az nincs! Vagyis Isten létbentartó mó-
don van jelen teremtményeiben.  Azt  sem gondolom elfogadhatónak, hogy 
hol létben tart, hol megsemmisíti azt, amit, akit létben tartott. Azért nem tar-
tom számomra  ezt  elfogadhatónak,  mert  részben  Istenben  nincs  változás, 
részben pedig szerintem Isten nem hebehurgyán teremti Önmagára szellemi 
teremtményeit,  és  elfogadhatatlan számomra az is,  hogy valaki,  legyen az 
akár  a világ leggonoszabb szellemi lénye is, akkor érezze jól magát, amikor 
rosszul érzi magát. Márpedig ez azt jelentené, hogy a sok milliárd elkárho-
zott soha nem jönne ki a poklok poklából, bár kijöhetne. Elfogadhatatlan te-
hát számomra az, hogy egy rossz állapotból soha ne lehessen kiút annak, aki 
nem találta meg a keskeny utat és a szűk kaput. Így már ez az egyetlen jézusi 
gondolatpár, amely szerint sokan kárhoznak el, és odaát nincs végleges revi-
deálásra lehetőség, már elég arra, hogy szóba álljak a reinkarnáció gondolatá-
val. Igaz, el lehetne mondani azt, hogy van tisztítóhely, és onnan lehet kiút a 
mennyország irányában. De akkor meg a poklot, a kárhozatot kellene tagad-
nom, ami szintén nem megy, mert Jézus szavai alapján a férgük el nem hal, 
és a tüzük ki nem alszik (Mk 9;48).

Jelenleg én egy olyan egyháznak vagyok tagja, amely sem a tisztító tü-
zet,  sem a  poklot  nem tagadja,  hanem kifejezetten  hittartalomként  állítja, 
megköveteli  övéitől,  de  a  reinkarnációval  kapcsolatban  tudtommal  nincs 
ilyen hittétele. Egyszerűen figyelmen kívül hagyja. Hát ezért képes arra, hogy 
a kicsi, szegény, kiszolgáltatott jézusi magatartást lecserélje a nagy, gazdag 
és önmagát engedelmeskedtetéssel biztosító intézménnyel. Ha az egyházam 
hatalmasai szóba állnának a reinkarnáció gondolatával, úgy gondolom, egy 
sem lenne közülük olyan botor, hogy hatalmaskodást vállalna abban a tudat-
ban, hogy emiatt még egyszer a Földön kegyetlen szolgasorsot kell majd vál-
lalnia.

Folytatom a reinkarnáció létével kapcsolatos nézetem igazolását.  Tö-
mören akarok fogalmazni. Nemcsak azért, mert nem akarom bő lére ereszte-
ni mondandómat, hanem azért is, mert e kis írásomat vitaindítónak szántam.
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Jézus  beszél  konkolyról,  amelyből  búza soha nem lesz.  Nem beszél 
farkasról, amelyből bárány lesz, de beszél arról, hogy mindkét létezőpár az 
marad,  ami  volt  kezdetben.  „Hagyjátok,  hadd  nőjön  mind  a  kettő  az 
aratásig!” (Mt 13;30) – „Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a 
farkasok közé!” (Mt 10;16)

A konkoly az konkoly, a farkas az farkas marad.  De azt  is  mondja, 
hogy majd akkor, amikor Őt keresztre feszítik, mindeneket magához vonz, és 
nem mondja azt, hogy kivéve... „Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a föld-
ről, mindenkit magamhoz vonzok.” (Jn 12;32) Tehát ismét csak azt követ-
keztetem ebből, hogy bár az örök kárhozat lehetősége örökre létezik, de az 
örökre elkárhozottak elkárhozott létezése nem létezik. Itt a Földön viszont 
vannak olyanok, akik az Ördög atyától vannak (Jn 8;43), és akikért Jézus ki-
fejezetten elmondja, hogy ezekért nem imádkozik (Jn 17;9). Sőt még övéit is 
figyelmezteti, hogy rázzák le lábuk porát (Mt 10;14), ha ilyenekkel találkoz-
nak.

A Szentlélek elleni bűn valósága nem érv amellett, hogy vannak örökre 
elkárhozottak, mivel ez a bűn nem egy döntés következménye, hanem a meg-
átalkodottság  állapota.  Nagyon természetes,  hogy mindaddig,  amíg  valaki 
megátalkodott állapotban van, számára nem lehetséges a bűnbocsánat meg-
szerzése.

Igaz, hogy a pokol tüze ki nem alszik, a férgük el nem pusztul, de csak 
addig maradnak ott az elkárhozottak, amíg ki nem fizetik tartozásukat (Mt 
18;34). Ez viszont szintén nem lehetséges odaát, mivel ott, ahol nincs rászo-
ruló, ott nem létezhet a rászorulókon való segítés, tehát nem lehet adósság-
törlesztés. Igaz az is, hogy senki nem juthat az Atyához, csak Jézus által (Jn 
14;6), és senki nem jut Jézushoz, hacsak az Atya nem vonzza őt (Jn 6;65). 
Az Atya pedig csak azokat vonzza, akik az Atyánál tanultak (Jn 6;45). Tehát 
már születésük előtt megbánva az ott elkövetett szeretetlenségüket önmaguk-
kal szemben, megtanulták,  hogy ezt nekik jóvá kell  tenniük.  Jézus  csak a 
Földön van minden szellemi teremtményében rászoruló, tehát viszontszeretni 
vágyó módon jelen. Így ismét csak szóba kell állnom azzal a lehetőséggel, 
hogy mindenki leszülethet a Földre újra, amíg újjá nem születik saját testé-
ben az által az Isten Lelke által, aki nemcsak képes, de újjá is szüli azt (Jn 
3;3), aki Őt a rászorulókban szereti.

A teljesség kedvéért meg kell még említenem azt, hogy Isten nem sze-
mélyválogató, hanem szerepeket kiosztó. De a szerepkiosztásban sem lehet 
személyválogató. Így amikor keresztelő Jánost már születése előtt betöltötte 
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Szentlélekkel (Lk 1;41-44), akkor ezt csak azért tehette, mert Jánosnak iga-
zolnia kellett már előbb, hogy Istent visszaszeretése az ő lelkében már eldön-
tött  tény. Jézus szavai alapján ő Illés, akinek el kellett  jönnie előfutárként 
(Mt 11;14), hogy mint pusztában kiáltó előkészítse az Ő útját.

Az Ószövetségből egyetlen idézetre hívom fel figyelmeteket. Jób köny-
vében ezt olvashatjuk: "Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és ruhátlanul 
térek oda vissza Jób 1;21." Tudom, hogy Jób könyve tanmese. De éppen, 
mert tanmese, tanítani akar minden kijelentésével!

Szívesen vállalom a fentiekkel kapcsolatban az olyan termékeny párbe-
szédet, amelyben minősítések helyett érvekkel válaszolunk egymásnak.
                                     Testvéri szeretettel: Dombi Ferenc

******************************************************
4244.

Egy elhunyt feleség üzenete a Földön maradt párjához
Drága „Papa”!

Boldogságomat szeretném szavakba önteni, de olyan nehéz ezt a bol-
dogságot, szeretetet - ami tulajdonképpen az ételünk, az italunk,  ami tulaj-
donképpen a minket ölelő Isten személyesen, és mi, akik visszaöleljük Őt - a 
tér-idő dimenzióba átültetni.

Ez az ÉLET! Soha, sehol nem is volt ehhez fogható! Ezer szállal kötő-
dünk ide, itt minden rezdülésünk célba talál, minden mosolyunk ott ragyog 
mindenki arcán. Itt mindenki ezt mondja minden percben: „Testvér,  csodála-
tos,  hogy hazatértél, hogy visszajöttél, csodálatos, mert már alig bírtuk nél-
küled, mert hozzánk tartozol,  mert  egyek vagyunk, mert  szomjasak és éhe-
sek voltunk rád, mert leghőbb vágyunk az volt,  hogy szerethessünk téged. 
Örök vágyunk volt, hogy te is viszontszeress minket!"

Szent és igaz minden szava Égi Édesanyánknak, aki azt ígérte övéinek 
Medjugorjében, hogy aki hallgat szent szavára, és szerető szívére bízza ma-
gát, az halált nem lát sohasem! Annak az átmenet ebbe a világba észrevétlen 
és könnyű lesz. Az utolsó időkben bizony még ez is meg  fog történni vele-
tek. Sosem látott kegyelem ez! Élitek mindennapi életeteket, és egyszer csak 
itt találjátok magatokat az örök Fényben!

Drága „Papa”!
A Fény téged is vár! Éhesek és szomjasak vagyunk nélküled! Égi sze-

retetünk már ott visszhangzik benned is. Már készítjük szívünket a minden 
képzeletet felülmúló nagy találkozásra veled. Nagyon boldoggá teszel ben-
nünket. Képzeld, egy egész Mennyország örül neked! Örül szelídségednek, 
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derűdnek, jóságodnak. Tiszta szíved fénye simogat bennünket. Imáid meg-
érintenek minket, és áldásként hullanak vissza rád.
Amikor kisfiú voltál az volt a dolgod,  hogy megtanuld az alapvető illemsza-
bályokat, megtanulj írni, olvasni, játszani. Amikor fiatal férfi lettél, akkor a 
családalapítás  gondjai  kötöttek  le.  Most,  hogy őszbe  csavarodik  a   fejed, 
most az a dolgod, hogy készülj hazafelé!

Eltelt az életed „Papa”! Lassan lejár az időd. Ugye milyen rövid volt? 
Ugye milyen gyorsan elrepült? Tudom, hogy hiányzom neked, hogy szeretnél 
már találkozni velem, de kérlek ne siettess semmit! Lelked fejlődési ütemét 
ne akard siettetni! Teljességgel indulj napi teendőid felé!

Semmi más dolgod nincs, csak annyi, hogy reggeltől estig megtedd azt, 
amit meg kell tenned.

Tudom, hogy tudod, hogy én veled, veletek vagyok mindig. Drága Jé-
zusunk megengedte nekünk, hogy bizonyítsuk a világnak, hogy a halál sem 
választja el egymástól a szerető szíveket.

Én ébresztelek, én ringatlak álomba, és napközben eszedbe juttatom el-
végzendő feladataidat. Simogatom öreg arcodat, fehér hajadat, és szíved sze-
retetét Urunk elé viszem.

Drága Testvérem!
Ha majd megérkezel,  gyémánt  réteken fogunk kéz a kézben sétálni, 

ezüst folyókban fogunk gázolni,  és aranyos virágok nyílnak majd lépteink 
nyomán. Minden ragyogó fényt áraszt körülöttünk és bennünk. A csillagok 
között élünk majd lépéseink nyomán. A gyöngy-fényű csillagok és a giganti-
kus bolygók lesznek örök boldogságunk tanúi. Az örök fiatalság forrása bu-
zog majd fel bennünk, és a bölcsek köve lesz az eledelünk. Nem lesz beteg-
ség, félelem, jaj, nem aggódunk soha többé, hisz nem lesz többé olyan, amit 
elveszíthetnénk. Örökre, visszavonhatatlanul OTTHON leszünk! OTTHON, 
NÁLA!

Mindnyájatokat így várunk haza!
Örök szeretetettel ölel „Mama”!

*******************************************************
4245.

Jézus és a művészet
1. Ha megnézünk egy tájképet, csendéletet vagy életképet, azt látjuk, 

hogy az ember ugyanazt ábrázolja a saját látásmódja szerint,  amit az Isten 
első kinyilatkoztatásának, vagyis teremtésnek nevezünk. Tehát az ember mű-
vészetét az Isten művészete ihlette.
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Az Isten azért teremtette a világot, hogy a benne élő ember ön- és Is-
ten-ismeretre jutva megélhesse önmagában az Istent.
Ki nevezhető tehát művésznek ?

Elsősorban az Isten. Mivel az Isten művészete az Élet, ezért az ember, 
ha művész akar lenni, akkor nem tehet mást, minthogy az Isten által képvi-
selt Élet
a, megismerésére és
b, megjelenítésére törekszik a Földön.

Aki ezt teszi, azt tudatos alkotónak tartom. Mivel a tudatos alkotó is-
meri az Isten gondolkodását, ezért tudja, hogyan érdemes élni. Ebből követ-
kezően azt is tudja, hogy mit és miért érdemes alkotni. Aki pedig nem ismeri 
az Isten gondolkodásmódját, és nem azzal a szándékkal alkot, hogy az embe-
reket az Istenhez közelebb segítse, azt - a fent elmondottak fényében - nem 
tartom tudatos alkotónak.

Minden alkotás hordozza alkotóját. A hópehely hordozza Isten egyedi-
ségét és tökéletességét. A rózsában pedig tükröződik az Isten szépsége. De a 
legteljesebb módon az ember képes arra, hogy megjelenítse a benne boldogí-
tó módon élő Istent. "Ti tehát tökéletesek (célba érkezők) lesztek, amint égi 
Atyátok tökéletes (a célban van)." (Mt 5;48) Ezt Jézus Krisztus mondta, aki-
ben az Isten emberré lett azért, hogy az ember beteljesülhessen az Istenben.

De Jézus szerint az ember képes arra is, hogy helytelen látásmódja kö-
vetkeztében  elhomályosítsa  önmagában  az  Isten  életét:  "De  ha  a  szemed 
rossz (gonosz), egész tested sötét (beborult) lesz. Ha tehát a fény benned sö-
tétség, mekkora a sötétség !" (Mt 6;23)

Az a művész,  aki Istent teszi  első helyre az életében, megélheti  azt, 
hogy nem is ő alkot már, hanem - benne, vele és általa - az Isten. De elmond-
ható az is, hogy aki Isten akaratának megismerésére és megélésre törekszik a 
Földön, annak az egész élete alkotó folyamat, ő maga pedig életművésszé, az 
Élet művészévé válik.

2. Minden ember egyszerre alkotó és előadóművész is. Hiszen az em-
ber nemcsak formálhatja magát a "fény" vagy a "sötétség" irányába, hanem 
cselekedetei által szüntelen le is leplezi önmagát. Ilyen értelemben minden 
ember non-stop előadóművész.  Vagyis szólja és cselekszi  azt,  amivel  tele 
van szíve. Persze az önleleplezésnek ez a formája nem minden esetben ünne-
pélyes szoboravatás, de mindenképpen hasznot kínál fel annak, akinek az a 
szándéka, hogy képet kapva önmagáról, jobbá alakítsa magát.
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A fentiek alapján úgy is fogalmazhatunk, hogy a teremtett világ alkotó 
műhely, amely létével azt hivatott elősegíteni, hogy az ember harmóniába ke-
rüljön az Istennel.

Nyugodtan állítható,  hogy a Földön az Isten művészetének legfonto-
sabb témája az ember. Az ember művészetének tehát nem lehet fontosabb té-
mája a Földön, mint az Isten akaratának képviselése. Aki vállalja, hogy az Is-
tenhez igazítja  a gondolkodását, az tudatos alkotóvá, önformáló ember-mű-
vésszé válik.

Minden alkotást mintáznak valakiről, valamiről. Az embert az Isten sa-
ját képére és hasonlatosságára teremtette. De ki az, akiről a Földön élő ember 
megmintázhatja az Istent ?

Ő Jézus Krisztus, aki ma is azt kéri tőlünk, hogy példája nyomán ala-
kítsuk át a gondolkodásunkat, és vállaljuk az Általa bemutatott magatartást.

Ha az ember olyan alkotása Istennek, aki képes arra, hogy formálja ön-
magát, akkor Jézus művészetpedagógus, aki a belülről kifelé történő ember-
ré-formálást tanította.

De Jézus művész is volt, a "Fény művésze". Mint e világ világossága, 
egy alkalommal olyasmit tett, amit a ma élő, úgynevezett akcióművészek is 
megirigyelhetnének. Ugyanis Jézus,  a tanítványai szeme láttára szó szerint 
fényemberré alakult át. (Mt 17;2) A tanítványoknak nagyon tetszett a "bemu-
tató". (Mk 9;5)

A Jézus által kért alkotó folyamatban az alkotó nem válik külön élete 
fő művétől, tehát önmagától. Ugyanis mindig önmagában hordozza alkotása 
célját,  anyagát és módját.  A cél a mindent birtokláson alapuló boldogság-
vágy. A formálandó anyag a gondolkodás. Az alkotás módja pedig az Isten- 
és emberszeretet vállalására való törekvés.

Az Istenszeretet magatartása a tanítvánnyá válásban, az ember-szeretet 
magatartása pedig a nem ártás, megbocsátás és segítés vállalásában nyilvánul 
meg.  Ezért,  véleményem szerint,  igazi  képzőművészetnek  az  önnevelésen 
alapuló szeretni tanulás, igazi előadóművészetnek pedig a példaadáson ala-
puló szeretni tanítás nevezhető.

Jézus szerint a földi élet alkotó folyamatának végén mindenki szembe-
sülni fog önmagával. (Mt 12;36-37) Eszerint minden ember olyan művész, 
aki nemcsak rendezi, hanem el is játssza élete filmjének főszerepét. Sőt, e 
film kritikusa is mindenki önmaga lesz. Bizony, az alkotás felelősséggel jár. 
A felelősség alapja pedig az, hogy mindenki maga felel a saját boldogságáért. 
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Ezért nem árt, ha döntéseink előtt, még itt a Földön, gyakran feltesszük ma-
gunknak a kérdést: Hogyan szembesülnék e döntésemmel a halálom óráján ?

E kifejezés, hogy a művészet örök, számomra azt jelenti, hogy az, amit 
a Földön művészetnek  érdemes nevezni,  nem szolgálhat  részcélokat,  csak 
egy célt: a szabadságban kifejeződő szeretetet.

                                          Bucholcz Ferenc
********************************************************

4246. 
KÖZLÉS

A zárójelbe tett üzenetet mindenkivel közlöm 1999 kezdete óta. Elné-
zést kérek azoktól, akik a HANG-könyveket rendszeresen olvassátok!

{Én, Jézus, azt mondtam médiumomnak, hogy már csak rövid (arany-
mondás-szerű) válaszokat adok nektek. Eddig közel húszezer kérdésre vála-
szoltam már. Nagyon fontosnak tartom, hogy olvassátok a HANG-könyve-
ket. E könyvek számotokra valóban SZENTÍRÁS! Nem akarom állandóan 
ismételni Magamat. Már régen bejelentettem nektek, hogy csak három kérdé-
setekre válaszolok. A jövőben ezt is csak nagyon röviden fogom megtenni. 

A gondolkodás-átalakítást,  ami a lényeg, sem halottak feltámasztásá-
val, sem betegségeitek gyógyításával, sem azzal nem tudom elősegíteni ben-
netek, ha pillanatnyi problémáitok megoldására megadom a választ. 

Nem teszek jót veletek, ha bármit is megteszek helyettetek. Márpedig, 
ha már sokadszor válaszoltam ugyanarra a kérdésre, s ti nem olvastátok el e 
válaszaimat, akkor arra kell kérnem benneteket, hogy vegyetek Engem, Jé-
zust, komolyabban!}

4247. A HANG 40-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

          Pár alkalommal  írtam már Önnek. Nemrégiben hozzájutottam a 
HANG- kötetek néhány példányához.

Ezúton szeretném megköszönni, és nagyon sok hálát adni mindazért, 
amiért tanulhattam, és sokat tanulhattam ezekből a kötetekből.
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Sok-sok-sok olvasás után állt össze bennem a kép, amit szeretnék, ha 
stabil maradna bennem: az, hogy Isten bennem él, és Őérte, Ővele kell ten-
nem a dolgaimat. Nélküle nem megy!

Szívem mélyén éltek  ezek  az  igazságok,  de  megfogalmazni,  jobban 
mondva összefüggéseiben és helyesen megfogalmazni nem tudtam igazán.

Még egyszer nagyon köszönöm a köteteket, és hogy eljutottak hozzám! 
Bárcsak sok ember forgatná helyesen ezeket az üzeneteket! 

Nagyon sok könyvet elolvastam már eddig, de ilyen tisztán, kézzel fog-
ható értelemmel, ennyire kivitelezhető, ennyire alkalmazható, megtanulható, 
világos értelmezéssel még nem találkoztam.

Alig várom az estét, hogy kezembe vehessem, hogy minél jobban el-
mélyítsem magamban, hogy a mindennapok segítségére legyenek Jézus taní-
tásai. 

Köszönök mindent!
Maradok tisztelettel. Sok-sok hálával tartozom!

                                                                        K. Gyné
                                                                          Paks

4248.
Kérdező: SEGÍTŐRE VÁGYOM!

Miért nem ad nekem segítőt az Úr?
HANG: "Drága Gyermekem!

A teremtés hajnalán valóban azt mondottam, hogy nem jó az embernek 
egyedül lenni. Nem, mert egyedül képtelen a Földön arra, hogy  Istent vissza 
tudja szeretni. Ezért alkottam melléje társat azzal a céllal, hogy ezt meg tudja 
valósítani. Azzal a céllal kapott az első ember párt magának, hogy szeresse 
társát, és így uralkodjanak mindketten az ember alatti világon. Sajnos az első 
emberpár az önzést, a vevést választotta az egymást szeretés mellé, és így 
nem segítőtársai lettek egymásnak, hanem önzésükben az egymás feletti ural-
kodásra használták fel egymást. 

A Föld tehát elvileg csak addig volt Mennyország, paradicsom, amíg 
egyedül volt  benne az ember.  Gyakorlatilag semeddig sem volt  Mennyor-
szág. Mihelyt már ketten voltak, pokollá, siralomvölggyé tették egymás éle-
tét a Földön.  De valóban nem volt jó nekik egyedül a Földön, ezért az egy-
mást szeretésüknek gyümölcsei lettek utódaik, így te is.
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Neked sem lehet jó egyedül. De vannak melletted gyermekek, embe-
rek, akik mind azért vannak körülötted, hogy Engem, a te Jézusodat vissza 
tudd szeretni, s így a földi élet siralomvölgy jellegét arra használd fel, hogy 
önmagadban Én, Jézus, létre tudjam hozni az égi békét a Földön. Ez benned 
megvalósítható,  sőt  meg  is  valósítandó,  ha  véglegesülni  akarsz  abban  a 
Mennyországban, amely a te igazi otthonod, és ahová Én, Jézus, azért men-
tem el, hogy helyet készítsek neked, és ahová téged hazavárlak.

Mindenki, aki Engem akar a körülötte lévő embertársaiban visszasze-
retni, ellene mond önmagában eredeti önzésének, és így lehetővé teszi Ne-
kem, Jézusnak, azt, hogy újjászüljem őt Lelkem által.  Csak így lehet örök 
otthona az Isten országában (Jn 3;3).

E fenti gondolatok a Bibliából kiolvashatók. A hit képességét magad-
ban hordozod. Hinni Én, Jézus, nem tudok helyetted. De segíteni tudlak ab-
ban, hogy olvasva az evangéliumaimat, a HANG-könyveket, megfelelő meg-
világosításokat kapj Tőlem, s így egyre jobban láss a szíveddel. A földi élet 
az örökkévalósághoz képest akkor is rövid kifutópálya, ha száz vagy száz-
ezer évig tart. E mérleg: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” nem ópium, 
nem bódulat, hanem a legvaskosabb realitás! Ezt mindenki csak a szívével 
tudja belátni.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4249.
Kérdező: MONDJ VÉLEMÉNYT KÖZÖSSÉGÜNKRŐL!

1. Örömödet leled-e a mi Szentháromságos közösségünkben?
2. Közösségünkön belül mi a legfontosabb?
3. Helyes volt a Szentháromság hegyére hívni a közösséget?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden olyan közösségben örömömet lelem, ahol Én, Jézus, jelen 

lehetek irányító módon. Abban a közösségben vagyok így jelen, ahol az Én, a 
te Jézusod nevében jöttök össze.

Szentháromságos névvel ellátni egy közösséget lehet ugyan, de ez csak 
akkor szerencsés, ha e közösség mindenkor a SZERETET szóval képes he-
lyettesíteni e szót: SZENTHÁROMSÁG. Azért nem szerencsés sokat emle-
getni  e szót:  Szentháromság, mert  ilyenkor mindig teológiai  magyarázatra 
szorul az, hogy miképpen EGY az Isten.

2. Azok, akik rendszeresen az Én nevemben jönnek össze, mindenkor 
az ÉGI BÉKÉT A FÖLDÖN igyekezzenek megjeleníteni. Ez mindenkor a 
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nem ártás, a megbocsátás és a rászorulón segítés vonalán történik. Az lenne a 
legszerencsésebb, ha minden olyan közösséget, amelyben az Én, a te Jézusod 
nevében jönnek össze a testvérek, ÉGI BÉKE A FÖLDÖN TÁRSASÁG-nak 
lehetne elnevezni. Ennek elméleti alapja az, hogy e társaságokban Engem ta-
nuljanak, és ne csak Rólam tanuljanak. Akkor tanulnak Engem, ha az evan-
géliumaimban található tanításomat a józan ész határán belül úgy értik, aho-
gyan mondtam, és nem fűznek hozzá különleges magyarázatokat. Ha vala-
melyik kijelentésemet nem tudják a józan ész határán belül szívet megnyug-
tatóan  magyarázni  (mert  feltétlenül  csak  így  kell  elfogadni  egy 
magyarázatot!), akkor a nevemben összejöttek ennek tárgyalásánál megkap-
ják Tőlem a megfelelő eligazítást. Azért vagyok ott valóban jelen!

Rólam azok tanulnak, akik a Biblia különböző helyeiből próbálják meg 
kimazsolázni a Rám vonatkozó részeket. Ilyenkor nagyon sok tévedésnek te-
szik ki magukat még a legjobb szándékú emberek is, mivel elkerülhetetlenül 
saját vallásukat a többi vallás fölé akarják helyezni. Így soha nem fog létre-
jönni az az EGYSÉG, amelyért  Én imádkoztam (Jn 17;21).  Ez az egység 
csak az Engem tanulás által tud létrejönni!

Bárhonnan és bárkitől bármit hallotok, csak azt fogadjátok el hiteles-
nek,  amit  az  evangéliumaimban  található  kijelentéseimmel  alá  tudtok  tá-
masztani! Erre törekedjetek!

Az unitáriusokkal  soha nem fogtok tudni  egységre jutni  mindaddig, 
amíg úgy emlegetitek a szentháromságos létemet, hogy abból  Isten egyetlen-
sége nem lesz nyilvánvaló. Kétségtelen, hogy teológusok ezt meg tudják ten-
ni, de nem mindenki teológus. Kerüljétek a teológiai vitákat! Tanuljátok és 
éljétek azt, hogy SZERETET az Isten! Így lesztek ÉGI BÉKE A FÖLDÖN. 
Ez nincs ellentétben azzal a kijelentésemmel, hogy nem békét jöttem hozni a 
Földre, hanem kardot (Mt 10;34). Azért nincs, mert  az égi béke a Földön 
csak a jószándékú emberek között lehetséges. Tehát csak azok érthetik ezt 
meg, akik az alapalázatot birtokolják. Az van az alapalázat birtokában, aki 
kiáll az általa meglátott jó mellett, s ugyanakkor nyitott a jobb irányában. De 
a JOBB mindenkor csak az lehet, ami az Én, a te Jézusod evangéliumaival 
alátámasztható. Az nem lehet érv, hogy mondottam: „Még sok mondaniva-
lóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek (Jn 16;12)”. Azért nem lehet 
ez döntő érv, mert bár igaz, hogy kibontott formában nem adtam át nektek 
mindent, de az is igaz, hogy magjában mindent átadtam. Az Általam küldött 
Szentlélek nem ÚJ evangéliumot hoz el nektek, csupán az Én evangéliumom 
mondanivalóját fejti ki jobban az idő tengelyén.
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3. Amit te teszel, az mindig helyes, ha szíved békéjét biztosítja. Utólag 
erkölcsileg nem igazolható semmi. A döntés előtt kell bizonyosságot szerez-
ni arról, hogy valaki szándékom szerint cselekszik-e. Ezt pedig a benső béke 
pecsételi le. Bizonytalan lelkiismerettel nem szabad cselekedni! Utólagosan 
csak arról lehet szó, hogy téves vagy nem téves lelkiismerettel tetted-e azt, 
ami mellett döntöttél. Itt is sorsdöntő az alapalázat! Vagyis az, hogy szubjek-
tíve mindig jól kell  döntened, de tanulékonyságod folytán objektíve képes 
vagy a fejlődésre.

Ne azt kérdezd tehát utólag, hogy jól döntöttél-e, hanem olyankor for-
dulj Hozzám, mielőtt döntenél, és így hozzuk meg közösen döntésedet. Utó-
lag legfeljebb okulhatsz előző döntésedből a jövőre nézve, de már nem mér-
legelheted, hogy jó volt-e vagy rossz.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4250.
Kérdező: BENNEM IS, KÖRÜLÖTTEM IS PROBLÉMÁK VANNAK

1. Változtassak munkahelyet?
2. Párkapcsolati problémám van.
3. Testileg is beteges vagyok.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Csak elveket tudok adni. Döntened neked kell, mert a felelősséget 

önmagadért Én sem vehetem át tőled.
Mivel a munkahely időd nagy részét kitölti, ezért csak olyan munkahe-

lyet szabad választanod, ahol lelked nem vallja kárát. Az a dolog természeté-
ből adódik, hogy mindenki ott tudja aránylag jól érezni magát, ahol az általa 
választott szakmában legjobban helyt tud állni, ahol a legjobban ki tudja bon-
tani képességeit. De mindenkor fontos szempont az, hogy nem azért kell él-
ned, hogy dolgozz, hanem azért kell dolgoznod, hogy élni tudj! És itt mind-
járt áttérek a második problémádra.

2.  Te  szürkeségben,  homályban,  sőt  gyakran  sötétben  élsz,  és  arra 
vársz, hogy majd vagy te vagy más ki tudja hordani a sötétséget életedből. A 
sötétséget, homályt, szürkeséget nem lehet senkinek az életéből kihordani. A 
fényt, a világosságot kell beengedned magadba, hogy megtaláld benső béké-
det! 

Sokkal többet kellene imádkoznod, sokkal többet kellene evangéliu-
maimmal, a HANG-könyvekkel foglalkoznod, s akkor nem lennél olyan fele-
más, mint amilyen most vagy. E kijelentéseid :'...hogyan magyarázzam meg 

4305.



neki?' - '...nem akarom megbántani. - ' ’..megvárom, hogy elválik-e.', ezek 
mind arról tesznek tanúságot, hogy felemás vagy, nincs rend benned, nem is-
mersz Engem, nem foglalkozol eleget Velem, a te Jézusoddal. Ha ismernél, 
akkor nem akarnál magyarázni semmit, hanem egyszerűen szakítanál. Nem 
érdekelne, hogy ő megbántódik vagy sem. Neked az lenne a fontos, hogy Én, 
Jézus, ne bántódjak meg. Nem érdekelne, hogy elválik vagy sem a házastár-
sától. Ez nem lehet a te ügyed! Neked tudnod kell, hogy a Szentlélek soha 
sem az elválás Lelke. A Szentlélek olyan kapcsolat Lelke, amely kapcsolat 
nem ismer elválást (Mt 19;6).

Nem elég a felszínen megtérni. Naponta kell „pályamódosításokat” vé-
gezni annak, aki életét valóban célba akarja juttatni. Az ÉLET Én vagyok! 
Minden csak annyiban élet, amennyiben Én vagyok. Nem szertartások által, 
hanem a gondolkodás-átalakítás által képes mindenki magát olyanná tenni, 
hogy élni tudjak benne! Te sokkal többet adod át magadat  hiú, üres ábrán-
doknak, mint Nekem! Pedig tudhatod, hogy a te életed is mulandó, a te éle-
ted is rövid, és még e rövid, mulandó életed is tele van jajjal-bajjal.

3. Testi bajaid figyelmeztetések arra, hogy lelked egészségével kellene 
többet foglalkoznod. Csak annak egészséges a lelke, aki a testi betegségében 
is hordozni tudja az Én békémet. Ezt nem csupán lehet, de egyenesen meg 
KELL céloznod, el KELL érned! Ha ez nem így lenne, akkor Én, Jézus, nem 
élnék benned boldogító módon. Márpedig Én csak így tudok élni benned is.

Hidd el, hogy nagyon szeretlek! Szeress te is vissza Engem egy kicsit 
jobban, mint eddig tetted! Vállald azt a szellemi munkát, amellyel ez együtt 
jár! Higgy jobban saját hited növelésének lehetőségében!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4251.
Kérdező: A LÉLEKKERESZTSÉGRŐL KÉRDEZEM A HANGOT

Mi a Lélekkeresztség?
HANG: "Kedves Barátom!

Örülök kérdésednek. Örülök, mert aki érdeklődik, az tulajdonképpen 
kopogtat, az zörget, és a zörgetőnek megnyittatik (Lk 11;9)! Ennek a meg-
nyitásnak pedig lehet  következménye a LÉLEKKERESZTSÉG (Lk 11;13)!

Isten nem személyválogató. Isten szerepeket kiosztó. A Lélekkereszt-
ség, amelyet  mindenkor egy valódi bűnbánat előz meg, egy olyan istenél-
mény, amelyben bizonyos emberi képességeket a Szentlélek karizmává mi-
nősít, vagyis megtisztít, felerősít mások javára.
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Ezt senki nem tudja önmaga önmagának produkálni. Ezután vágyódni 
kell, ezt kérni kell, és erre egészséges gondolkodás-átalakítással, tehát bűn-
bánattal készülni kell. A helyes gondolkodás-átalakítás egyik része az, hogy 
fájlalod vétkeidet. A másik része pedig az a bizakodó remény, vágyakozás, 
hogy a Szentlélek az Ő örömével tölt be téged.

Az újjászületés annyiban különbözik a Lélekkeresztségtől,  hogy nem 
szükségszerűen jár együtt érzelmi feltöltöttséggel. Együtt jár viszont annak 
meglátásával, hogy el kell fogadnotok Engem, Jézust, Uratoknak, Megszaba-
dítótoknak. Ez feltétlen feltétele annak, hogy üdvözüljetek (Jn 3;3). A Lélek-
keresztség nem feltétlen feltétele ennek.

Akik magukévá teszik az univerzális hitnek és az alapalázatnak az el-
fogadását, tehát vállalják, hogy az égi béke megtestesítői legyenek a Földön 
(Univerzális hit = ember vagy és jogod van arra, hogy mások embernek tart-
sanak, s ugyanakkor kötelességed, hogy te másokat embernek tarts, akkor is, 
ha ők embertelenek {szeresd felebarátodat, mint önmagadat}. Alapalázat = 
kiállni a meglátott jó mellett, és nyitottnak maradni a jobb felé. Tehát minő-
sítések helyett érvelni tudni.) Az ilyeneket feltétlenül Lélekkeresztségben ré-
szesítem!

Megáldalak a PÜNKÖSDI LÉLEK SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4252.
Kérdező: BIZONYTALANSÁGBAN VAGYOK

1. Nagyon magunkra maradtunk.
2. Lelkem mélyén még most is keresem a társam.
3. Félelem tölt el a világ láttán.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Mivel  többes  számban beszélsz,  ezért  magányod nem jelenti  azt, 

hogy nem tudnál  kikért  élni,  hanem azt  jelenti,  hogy hiányolod azt,  hogy 
nincs  egy olyan valaki, aki érted élne elsősorban. Kétségtelen, hogy ez a hi-
ány valós hiány, és jogos e hiány miatti fájdalmad. De ha arra gondolsz, hogy 
a te szereteted is - tieid vagy mások iránt - csak akkor boldogító szeretet, ha 
ez Értem, a te Jézusodért történik, akkor megérted azt is, hogy miért van oly 
kevés egész életre szóló boldog párkapcsolat, boldog házasság.

A földi  élet  mulandósága nemcsak fájdalmas  valóság,  de sebeket  is 
gyógyító valóság. Mindennek csak annyiban van boldogságot érintő szerepe 
életedben, amennyiben kinyilvánítja magát  e kérdésre adott válaszban: „Mi 
ez az örökkévalósághoz képest?”
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2. Nagyon elterjedt közöttetek az, hogy ti egymásnak „felei” vagytok. 
Nem így van. Minden szellemi lény, tehát minden ember is, Istenre teremtő-
dött lény. A világ összes szellemi lénye együttesen sem tudna egyetlen szel-
lemi lényt sem boldogítani.  Ha az egész világ összes embere összefogna, 
hogy téged valóban boldoggá tegyen, nem lenne képes rá. Nem, mert te, mint 
ember,  TERMÉSZETEDNÉL fogva  Istenre  vagy teremtve,  és  mindaddig 
nyugtalan marad a szíved, amíg ezt el nem fogadod, át nem éled.

Én, Jézus, vagyok hát lelked mélyén is az az égi Lény, aki érted élek!
3. A „világ” csak olyan félelmetes, mint a sötétség. A szeretet körén 

belül ereje nincs, amint a sötétségnek sincs ereje a fény körén belül. Te ma-
gadban hordod azt a „világot”, amely épít, buzdít, vigasztal, tehát nem ismer 
félelmet. E benső világoddal kell jobban és intenzívebben kapcsolatban len-
ned ahhoz, hogy átéld: te a Győztes oldalán állsz! Én legyőztem azt a világot, 
amely ijesztgetni ugyan képes, de legyőzni képtelen az Enyéimet! Te pedig 
az Enyém vagy! Ha nem így lenne, akkor nem írtál volna Nekem levelet!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4253.
Kérdező: MI A FELADATOM?

1. Szeretnék teljesen meggyógyulni!
2. Foglalkozzam zenével?
3. Jó, ha naponta imádkozom a Rózsafüzért?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Gyógyító erők vannak benned! Ahogy erősödik a hited, úgy kezde-

nek ezek az erők működésbe lépni.  Hitedet olyan gondolatokkal növelheted, 
amelyek azt sugallják neked, hogy Én, Jézus, benned élek, és akarom, hogy 
egyre jobban erősödjék a hited. Ha többször gondolsz arra - lehetőleg elcsen-
desedve -, hogy téged átölel a Fény, a világ Világossága, aki nem más, mint 
az Én Lelkem sugárzása benned, ha átmelegedett kezedet a fejedre téve arra 
gondolsz, hogy most az Én erőm mozgásba hozza benned a megfelelő gyó-
gyító erőket, ha arra gondolsz, hogy békét és nyugalmat adó módon élek ben-
ned, akkor ennek előbb-utóbb meg is lesz az áldásos eredménye.
 2. Az a zene, amely örömszerző harmónia, amely a lakodalmakon is 
szólni szokott, önmagában inkább gyógyítani tud, semmint ártani. A diszkók 
zenéjéről ez már nem mondható el. Az nem baj, hogy sok időt vesz igénybe 
mind a készület, mind az előadás. Engem nem csak azok hirdetnek, akik Ró-
lam beszélnek, hanem azok is, akik békét, örömet, derűt, harmóniát sugároz-
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nak. Te is tanúsítani fogod azt, hogy az Én harmóniám benned él! Ez a leg-
nagyobb,  legtisztább igehirdetés!

3. A Rózsafüzér olyan mentőöv a földi élet mocskos tengerén, amely 
képes megmenteni benneteket a végleges elmerüléstől, és képes tisztultabb 
vizekre hajtani törékeny kis élet-csónakotokat. Ez az Én Édesanyám egyik 
legnagyobb  ajándéka  ma  a  világotok  számára.  Bárcsak  mindenki 
imádkozná!!!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a REMÉNY LELKÉVEL!"
*************************************************************
4254.
Kérdező: KERESŐ EMBER VAGYOK

Elhagytam vallásomat. Most megvetnek.
HANG: "Drága Gyermekem!

A legjobb helyre fordultál,  hogy Hozzám jöttél.  Most megvilágítom 
előtted, hogy Én, Jézus, miért lettem számkivetett saját vallásomban, és mi-
ért jövendöltem meg azoknak - akik életükkel Engem követni akarnak - azt, 
hogy az ő sorsuk sem lehet különb az Enyémnél. Figyelj hát!

Minden vallás, minden felekezet egy olyan speciális hitet követel ma-
gának, mely a saját vallását fölébe helyezi a többi vallásnak. Ez alól nincs ki-
vétel!

Én, Jézus, nem azért jöttem közétek, hogy a sok speciális vallás mellé 
még egy másikat állítsak. Nem! Én, Jézus, elmondtam, és elétek éltem azt, 
hogy hogyan kell egy valódi embernek emberivé lenni. Én azért jöttem közé-
tek, hogy azt az univerzális hitet szítsam fel bennetek, amely mindenkiben az 
emberi természetével teljesen szinkronban van, amelyet egyetlen speciális hit 
sem tud tagadni, de egyetlen speciális hit vezetői sem néznek jó szemmel.

Az univerzális hit azt jelenti, hogy minden ember hisz abban, hogy ő 
ember, és joga van ahhoz, hogy ezt másoktól is elvárja. Emellett kötelessége 
minden embernek, hogy a másik embert is embernek tartsa, és ne akarjon 
senkinek olyat, amit önmagának nem akar, tehát ne alkalmazzon semmiféle 
erőszakot senkivel szemben. Ahhoz, hogy erre képes legyen, vállalnia kell 
azt az alapalázatot,  amely mindenkor úgy áll ki az általa legjobbnak látott 
mellett, hogy nyitott marad a jobb irányában. Tehát az a meggyőződése, hogy 
bárki mondhat jobbat is, mint amit ő képvisel, de azt meg kell érvelnie, még-
pedig nem a Bibliával, mert nem a Biblia a forrás, hanem Én, Jézus, aki az 
evangéliumaimban tökéletesen meg- és felismerhető vagyok. A Bibliából is 
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csak olyan érv fogadható el, amely valamiképpen - tehát vagy magjában vagy 
kifejtve -megtalálható az evangéliumaimban.

Tehát az univerzális hit és az alapalázat az a két pillér, amelyre épül 
azoknak az élete, akik valóban Engem, Jézust, fogadják el Uruknak és Meg-
szabadítójuknak. Aki e pillérekre építi életét, az teljesen mindegy, hogy me-
lyik felekezethez tartozik,  mert  mindegyikben bántani fogják azáltal,  hogy 
mindent el fognak követni, csakhogy a speciális hitükbe beszorítsák, csak-
hogy elhitessék vele, hogy van egy mindenek feletti felekezet, vallás.

Ne lepődj meg hát!  Ha valóban szeretsz Engem, akkor kényszerülni 
fogsz sorsodban hasonulni Hozzám (Jn 15;20), bármelyik speciális valláshoz 
tartozónak is tudod magadat! 

Bármelyik valláshoz tartozol, csak azt a tanítást fogadd el hitelesnek, 
amely az Én, a te Jézusod szavaival alátámasztható (és nem a Biblia külön-
böző részeivel). Az  egész Bibliában csak azok a tanítások hitelesek, ame-
lyek nem mondanak ellene a Tíz parancsnak, a Hegyi Beszédnek és az Álta-
lam elétek tárt új parancsnak (Jn 13;34)! Tartózkodj a különböző hitvitáktól. 
Inkább vállald fel az univerzális hitet és az alapalázatot, mert ezeknek termé-
szetes következménye az Égi Béke a Földön, amelyről már az angyalok éne-
keltek születésemkor (Lk 2;14).

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ERŐ és BÉKE LELKÉVEL!"
*************************************************************
4255.
Kérdező: NEM ÉRTEM MAGAMAT ÉS TÉGED SEM

1. Te formálsz engem Atyám?
2. Miért jár fájdalommal a havi ciklus?
3. A szellemi sérültek miért élnek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Lelkem és az ég angyalai formálnak téged. Ez a munkájuk annyiban 

sikeres, amennyiben ehhez te is hozzájárulsz. Amint te Nálam nélkül semmit 
nem tehetsz, úgy Én sem tehetek semmit nálad nélkül azon a téren, ahol a 
boldogságod, tehát benső békéd vagy békétlenséged dől el. Érted és veled 
mindent, de nélküled semmit!

2. A nők életében a havi ciklus fájdalmát a szülés fájdalma árnyékolja 
be. Ez együtt jár a földi élet siralomvölgy jellegével. Indító okát eredeti bűn-
nek nevezitek. Célja és oka olyan értelemben, amelyre te vársz, nincs.

3. Mindenkinek a boldogsága azon múlik, hogy mennyire képes har-
móniába hozni viselkedését a tudatállapotával. A szellemi sérültek csak „kí-
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vülről” tűnhetnek boldogtalanabbaknak, mint  az épelméjűek.  Isten e téren 
sem személyválogató.

Te föltettél még egy negyedik kérdést is. Ezzel kapcsolatban csak azt 
tudom mondani, hogy a párbeszédima mindig segíti azokat, akikben él a hit!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4256.
Kérdező: ÉRDEMES JÓNAK LENNI?

1. Rosszal fizetnek a jóságomért. Miért?
2. Újjászülettem-e már?
3. Mi még a teendőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A vallásosság érzése, ez a természetfölötti érzék nem azonos azzal 

az élő kapcsolattal, amelyet Én, Jézus, elvárok tőletek, és amely feltétlenül 
benső békéhez vezet. Megsérült természetetek nagyon igényli, hogy mások-
tól szeretetet kapjatok. Az igazi, élő kapcsolat Velem, Jézussal, szinte kizá-
rólag arra teszi a hangsúlyt, hogy másokért éljen, és még hálás is, ha ez nem 
jár viszonzással. Igen, mert akkor kizárólag Tőlem, Jézustól, várja azt a sze-
rető gondoskodást, amely elsősorban nem kívülről (bár jön onnan is), hanem 
belülről jön.

E hármas csalódáson mindenkinek át kell esni, akinek Én, Jézus, va-
gyok  a  legfontosabb.  Az  enyéimnek  csalódniuk  kell  önmagukban:  Nem 
olyan jók,  mint gondolták. Csalódniuk kell másokban: Az emberek általában 
nem olyan rosszak, mint gondolták. És csalódniuk kell Istenben: Isten egé-
szen más,  mint gondolták. E hármas csalódás a földi ember lelki fejlődésé-
nek kikerülhetetlen velejárója.

2. A te újjászületésedet inkább lehet folyamatnak nevezni, mint egy-
szeri döntésed következményének. Te kétségtelenül az Enyém, a te Jézusodé 
vagy! De ahhoz,  hogy te  maradéktalanul  Hozzám tartozz,  maradéktalanul 
szívedben hordozd az Én békémet, tovább kell folytatnod gondolkodásod át-
alakítását az Én örömhírem szerint (Mk 1;15).

3. A reggeli és az esti imáid keretében naponta jelzem benned, hogy 
mit várok tőled. Én a nem ártás, a megbocsátás és a segítés ÚTJA vagyok. 
Erre kell naponta rálátnod!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************
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Kérdező: NAGYON NEHÉZ A SORSOM
1. Az öregek otthonát nehéz megszoknom.
2. Nem hallom hangodat, Uram!
3. Egyik álmomban Jézus második eljövetelét láttam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kereszted függőleges szára a természeted. Vízszintes szára pedig a 

körülményeid. E keresztről leszállni nem lehet!  Ahhoz, hogy e kereszted üd-
vösséget hozó kereszt legyen számodra, arra kell törekedned, hogy a függőle-
ges szárát, tehát természetedet itasd át egyre nagyobb szeretettel. Erre képes 
vagy! Mások megváltoztatására, tehát kereszted vízszintes szárának lényegi 
megváltoztatására nem vagy képes. Én, Jézus, sem voltam képes megváltoz-
tatni körülményeimet. Képes voltam viszont arra, hogy minden körülmény-
ben oda tudjak simulni Atyám akaratához (Lk 24;26).

2. A saját hangodon szólok hozzád mindannyiszor, ahányszor te olyan 
mondatokat mondasz magadnak, amelyek téged építenek, buzdítanak és vi-
gasztalnak. Egy kis alázat és egy kis hit. Egy kis alázat: Nem tőled jönnek 
belőled számodra az építő, buzdító, vigasztaló gondolatok, és egy kis hit: Tő-
lem jönnek az általad megfogalmazott, téged építő, buzdító, vigasztaló gon-
dolatok.

3.  Álmod  szimbolikus  nyelve  arról  értesített,  hogy jó  úton  haladsz. 
Nem jövendölést akart kifejezni, hanem arról akart tudósítani téged, hogy Is-
ten a körülményeidnek is az Istene!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
************************************************************

4258.
Kérdező: SZABADSÁGRA VÁGYOM!

Házasságom nem boldog. Meg vagyok kötözve valamivel?
HANG: "Drága Gyermekem!

A te problémád számodra, és így Számomra is, a legnagyobbak közé 
tartozik.

Te nem a férjeddel vagy megkötözve! Nem tőle kell szabaddá válnod 
ahhoz, hogy boldog légy! Te önmagaddal vagy megkötözve, s úgy gondolod, 
hogy akkor lehetsz boldog, ha azt teheted, amit itt és most jónak látsz. Ez 
nem így van (Mt 10;39)!

Nem véletlenül szólítottalak fel benneteket a gondolkodás-átalakításra! 
Házasságodban Hozzám addig vagy hűséges, amíg férjedhez hű maradsz. A 
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Földön a szeretet  elsősorban nem élvezet,  hanem áldozat!  Minél nagyobb 
szeretete  van valakinek,  tehát  minél  jobban engedi,  hogy Én, Jézus,  éljek 
benne, annál nagyobb áldozatra képes!

A Földön Én és Édesanyám, Mária, vállaltuk a legnagyobb áldozatot, 
mert bennünk volt a legnagyobb szeretet. Az is igaz, hogy MI KETTEN vol-
tunk a legboldogabb emberek a Földön! A szenvedés, az áldozatvállalás te-
hát nem ellentéte a boldogságnak. A bódultságnak igen! Más volna a helyzet, 
ha férjed elhagyott volna benneteket. 

Amíg te magadon kívülről, és nem a gondolkodásod átalakításától vá-
rod benső békéd, tehát a Földön elérhető legnagyobb boldogságod megtalálá-
sát,  téves úton jársz!

Megáldalak a szenvedést, az áldozatot is vállalni tudó 
HŰSÉG LELKÉVEL!"

*************************************************************
4259.
Kérdező: TÁRSTALAN MARADOK?

Társ nélkül kell leélnem földi életemet?
HANG: "Drága Gyermekem!

A társ nélküli élet nem embernek való élet. Igaz, hogy az egész földi 
élet nem embernek való élet. Ezért el is múlik! 

A Földön minden ember boldog akar lenni! Ez nem is volna baj. A baj 
ott van, hogy a boldogságot és a bódultságot összemossátok magatokban, és 
úgy gondoljátok, hogy az a boldog, aki jól érzi magát. Aki pedig nem érzi jól 
magát, az boldogtalan. E tétel csak akkor volna igaz, ha lelketek legmélyén 
harmóniába tudnátok jönni az Istennel. 

Tudatosan csak akkor érezheti jól magát egy ember a mulandóság árjá-
ban, ha tudatosan az örök, tehát a soha el nem múló érték birtokosának tudja 
magát. Ilyen érték csak egy van, az Általam, a te Jézusod által elmondott és 
bemutatott  szeretés  (Jn  13;34).  Mivel  ez  gyakran  áldozatvállalással  jár 
együtt, sokan nem teszik fel maguknak e kérdést: „Mi ez az örökkévalóság-
hoz képest?', inkább a bódultság felé szoktak fordulni. Ezt olyan vehemenci-
ával teszik egyesek, hogy még a halál utáni életet is képesek tagadni, csak ne 
kelljen a lelkiismeretükre hallgatni. Márpedig boldogságra azért vagytok te-
remtve, mert Isten boldogságára, tehát Istenre vagytok teremtve. Mindennél 
fontosabb tehát ennek az első gombnak a jól begombolása. Az, aki erre nem 
ügyel, az - társ nélkül vagy társsal - csak vergődni fog földi életében, s úgy 
megy el innen, hogy nem teljesítette feladatát.
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Ha számodra Én, Jézus, vagyok az abszolút Első, akkor ha szükséges, 
feltétlenül meg fogod találni azt a társat, aki - mint tükör és erőforrás - segí-
teni fog téged és te is őt egyre jobban abban, hogy kibontakozzatok - termé-
szetesen áldozatok árán - a boldogság útján. 

Az,  aki Engem elfogad, befogad életébe, mint abszolút Elsőt, feltétle-
nül megtalálja szíve békéjét, boldogságát már itt a földi életében is! Abban a 
földi halál nem okoz minőségi változást. Csak látáskülönbséget él meg a ha-
lála pillanatában. Aki itt a Földön hitben élte meg a benső békéjét, tehát bol-
dogságát (a HIT óriási erőforrás!), annak a halála után ez egy olyan tapaszta-
lati valósággá válik, amelyben már nyoma sincs az áldozattá válás szenvedé-
sének.

Az élő hit, lehet bármilyen nagy és mély, csak homályos látást eredmé-
nyez. A színről színre látás szétfeszít minden keretet,  ezért kibírhatatlan a 
tér, idő kereteiben élő ember számára. De megcélozni EZT kell! Ez ad bol-
dogságot, benső békét az élő hitben élő ember számára. Azok, akik nem hit-
ből és nem hitben élnek, nem lehetnek boldogok, csupán a bódultság bizo-
nyos  fokait  élik  át.  Semmiféle  pótcselekvéssel  nem pótolható  az  Istennel 
való élő kapcsolat!

Te vállaltál Engem,  a te Jézusodat, mint utat. Minden eszközt rendel-
kezésedre fogok bocsátani, hogy az Én békém benned legyen (Jn 14;27)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
***********************************************************

4260.
Kérdező: NEM TALÁLOM A PÁROMAT

Párkapcsolat problémám van. Ki való hozzám?
HANG: "Kedves Barátom!

Életedet csak azzal kösd össze, aki az életét már Velem, Jézussal, ösz-
szekötötte.

A szeretet a Földön feltétlenül áldozatvállalás, ezért nincs sok értelme 
annak, hogy azt mérlegeld, mennyire szereted őt. Mivel Értem, Jézusért, kell 
szeretned azt, akivel együtt akarsz élni, ezért csak azt kell eldöntened, hogy 
akarsz vagy nem akarsz házasságban élni. De ezt valóban neked kell eldönte-
ned. Helyetted senki nem vállalhatja magára e téren a felelősséget.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4261.
Kérdező: VALLÁSRÓL ÉS LELKI FEJLŐDÉSRŐL...

4314.



1. A papokról és a templomba járásról kérdezem a HANG-ot.
2. Fejlődhet-e szellemileg, lelkileg valaki idős korában is?
3. Mi a gyökere bizonyos betegségi tüneteknek bennem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A papokról és a templomba járásról nagyon elnagyolt gondolkodás-

ról tettél tanúságot leveledben.
A bűnöket Isten bocsátja meg, de általában Isten megbocsátó kegyel-

mét a papok nyilvánítják ki.
A templom egy olyan hely, ahová általában imádkozni, tanulni szoktak 

menni az emberek, s ezért a templom nagyon tiszteletre méltó hely. Az Úr 
napján csak akkor nélkülözhető a templom, ha ehelyett lélekemelőbb felada-
tot teljesít valaki. Pl. beteget ápol. De csak azért, mert valaki jobban érzi ma-
gát másutt, az nem elégséges indok a templomba járás elhanyagolására.

2. Mindaddig, amíg valaki él, nyitottságának megfelelően képes gazda-
godni szellemileg, lelkileg. Az öregkor inkább leleplező erővel rendelkezik, 
semmint akadályozná a lelki gazdagodást. Szeretetben mindig lehet, sőt kell 
növekedni!

3. Orvosaitoknak az a feladata, hogy megfelelő diagnózissal és terápiá-
val rendelkezésetekre álljanak. Az orvosnak arra kell törekednie, hogy vagy 
hosszabbítsa meg azt, ami mindenképpen mulandó, vagy tegye elviselhetővé 
a földi élettel járó testi fájdalmakat. Ti mindannyian halálra ítélten jöttetek a 
világra. A ti igazi hazátok a mennyben van! Ha valaki ebbe nem tud belenyu-
godni, ez akkor is igaz!

Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
************************************************************

4262.
Kérdező: NEM VAGYOK ELÉG RUGALMAS

1. Álmomban egy félelmetes hang jött ki belőlem.
2. Kiléptem egy Rózsafüzér csoportból. Jól tettem?
3. Leányommal nem tudok kijönni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Alázatosabbnak kell lenned! Én, Jézus, szelíd és alázatos szívű vol-

tam földi életemben is, és erre adtam nektek példát. Mindazoknak megadom 
az erőt is ehhez, akik valóban azt akarják, hogy Én éljek bennük, és ne kü-
lönböző félelmet keltő erők.
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2. Nem tetted jól, hogy kiléptél a Rózsafüzér csoportból! Csak rövid 
időre érezhettél ezért nyugalmat. Olyan ez a nyugalom, mint a pillanatnyi bó-
dultság, és nem olyan, mintha valaki a hazataláltság örömét élné át. 

Alkalmazkodó készséged hiánya volt kilépésed oka. Égi édesanyátok, 
Mária, soha senkit nem bánt, de az igaz, hogy a Sátán örül olyankor, amikor 
bárhol szeretetlenséget, széthúzást tapasztal. 

Egy Rózsafüzér csoportból történő kilépés csak akkor lehet Istennek 
tetsző, ha e lépést minden csoporttag helyesli. Különben nem Istennek tet-
sző! Igazolták ezt - amint írtad is - azok a következmények, amelyek egyálta-
lán nem a szeretet növekedéséről tesznek tanúságot.

Amit pedig a szent csókról írsz, bizony nem a szív tisztaságát jelzi, ha-
nem olyan érzelmi, felületi hullámzást, amely el akarja takarni a mélyben rej-
lő ellenérzéseket. Ez nálatok, a ti korotokban akkor is igaz, ha Pál erről más-
képpen vélekedik. Nézd meg egyszer, hogy a papok hogyan adnak egymás-
nak szent csókot a szentmisén. Az valóban szent csók.

3. Nagyon fontos volna, ha te is elfogadnál jó tanácsokat másoktól, és 
így alkalmasnak tennéd magadat arra, hogy megfelelő erkölcsi súllyal rendel-
kezve ne várjanak, hanem kérjenek tőled mások tanácsot. Ha valaki kérés 
nélkül is szeret tanácsot adni másnak, az uralkodni akar, és nem szolgálni.

Ajánlom tehát, hogy csak olyan felnőttnek adj tanácsot - és ilyen a leá-
nyod is -, aki ezt kéri tőled. Természetesen törekedned kell arra, hogy ne légy 
bűnrészes, vagyis ne engedd magadat rávenni olyanra, amit nem látsz jónak. 
Ne segíts mást olyasmiben, amit rossznak tartasz. Felnőttek között feltétlenül 
igaz az, hogy nincs erkölcsi nevelés! Csak erkölcsi ÖNNEVELÉS van!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!" 
*************************************************************
4263.
Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL

1. Sok embernek nem tudok eleget tenni, megfelelni.
2. Túlságosan nyitott vagyok. Rossz ez?
3. Nő létemre férfias jelek vannak rajtam.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egyedül és kizárólag csak nekem, a te Jézusodnak kell eleget ten-

ned! Előre megjövendöltem, hogy még saját háza népe is ellene lesz enyéim-
nek (Mt 10;36). Hidd el, akinek nincsenek ellenségei, annak nincsenek igazi 
barátai sem! Nem arra kell hát törekedned, hogy sokan sírjanak majd a halá-
lodkor, hanem arra, hogy te tudj örülni a majdani halálod órájának!
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2. Túl  szépen fogalmazod meg azt,  hogy fegyelmezetlen vagy a be-
szédben. Kétségtelen, hogy az, aki beszédében tökéletes, az tökéletes ember. 
E téren nagyon komolyan kellene vennetek a „beszéd-böjtöt”. Minél fegyel-
mezettebb valaki a beszédben, annál jobban érti a „csend” szavát, annál tisz-
tábban képes meghallani és megérteni Engem, Jézust. E téren is igaz: a gya-
korlat teszi a mestert.

3. Általában minden nőben vannak férfias vonások, és minden férfiban 
vannak nőies vonások. E vonásoknak gyakran vannak külsőleg is észlelhető 
jelei. Ezek a jelek az erkölcsi területet, tehát az Engem, Jézust, befogadást, a 
szolgáló szeretet ébren tartását - ahol a boldogságodat megtalálhatod - nem 
érintik.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a FEGYELEM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4264.
Kérdező: ANYÁM TERHET JELENT SZÁMOMRA

1. Nagyon nyomaszt a szoros kapcsolatunk anyámmal.
2. Nem találom az igazi helyem a közösségemben.
3. Idegi problémáimnak mi az okozója?

HANG: "Drága Gyermekem!
Elöljáróban föl kell hívnom figyelmedet arra, hogy a földi élet minden-

ki számára inkább siralomvölgy, mint Mennyország. E nyomasztó valóságon 
sokat tud segíteni, lendíteni e mondás: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”

1. A keménység, a határozottság nem szeretetlenség olyankor, amikor 
valaki nem akarja engedni azt, hogy kihasználják. Te semmiképpen sem él-
hetsz anyádért! Életedet nem neki köszönheted, hanem az Istennek. Ő csupán 
elfogadta azt, hogy érted éljen addig, amíg fel nem nősz. De arról nem lehet 
szó, hogy te érte élj! Külső és belső szabadságodat akkor is biztosítanod kell 
vele kapcsolatban, ha ő ezt szeretetlenségnek fogja fel. Nem is tudod őt he-
lyesen szeretni, ha nem válsz tőle szabaddá! Sajnos az emberi kapcsolatok az 
egyik vagy a másik fél számára bálványimádássá tudnak fajulni.  Ez pedig 
mindkét  felet  akadályozza az igazi,  az Általam,  Jézus  által,  elmondott,  és 
nektek parancsban adott szeretet kibontakoztatásában (Jn 13;34).

2. Egy olyan közösségben, ahol nevemben jönnek össze, tehát amelyet 
valóban jézusi közösségnek lehet mondani, a hármas aranyszabály mindenki-
re nézve kötelező. Mindenki kijelentheti önmagára nézve: 1. Feltétlenül van 
szellemi, lelki adnivalóm, ha a többiek ezt igénylik (ezért készülni kell az 
összejövetelre!) 2. Feltétlenül gazdagodni fogok lelkileg, szellemileg általuk 
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(ezért nyitottnak és tanulékonynak kell lennem a közösségben!) 3. Legalább 
annyira szeretnek engem testvéreim, mint én őket (tehát nem érzékenykedhe-
tek!) E hármas aranyszabály egyike sem hiányozhat! Egy közösséget csak ak-
kor szabad elhagyni, ha a közösség többi tagja ezt helyesli. Nincs jó és ke-
vésbé jó közösség. Csak jó és kevésbé jó emberek vannak. Ha valaki a hár-
mas aranyszabályhoz tartja magát, akkor az a közösség, amely nem jézusi, 
kiiktatja az ilyet magából.

Az, aki Hozzám tartozik, elmondhatja magáról: engem elhagyhatnak, 
de én nem hagyok el senkit. Ennek alapja az, hogy a Szentlélek a kapcsola-
tok lelke.

3. Mind a magaddal hozott, mind a magadra szedett idegi problémáidra 
van Nálam, a te Jézusodnál orvosság (Mt 11;28). Ha tudod, hogy az Istent 
szeretőnek minden a javára válik, ha tudod, hogy te a Győztes oldalán állsz, 
ha tudod, hogy Én, Jézus, nemcsak benned vagyok, de érted vagyok benned, 
akkor  elindultál  az  idegi  megerősödés  útján.  Benned vannak a  szükséges 
gyógyító erők! Én - a te Jézusod - a te hited által mozgósítani tudom ezeket 
az  erőket.  Pontosan  az  idegi  problémákra  áll  e kijelentésem:  „A hívőnek 
minden lehetséges!” (Mk 9;23)

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
BÖLCSESSÉG és a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"

************************************************************
4265.
Kérdező: ÉRZELMILEG KIHŰLT VAGYOK

1. Tehetek-e róla, hogy „hideg” vagyok?
2. Megmondhatom-e ezt férjemnek?
3. 8 éve tartó allergiám lehet-e ezzel kapcsolatban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kétségtelen, hogy sok külső tényező összejátszott abban, hogy érzé-

ki vágyaid elhidegüljenek. Ez nem érintheti a lényeget! A lényeg az a szere-
tet, amely a jót akarásban nyilvánul meg még akkor is, ha ez keresztet jelent. 
Neked így kell  rendelkezésre  állnod házasságodban a férjednek.  Úgy kell 
neki akarnod a  jót,  ahogy erre  képes  vagy.  Ez  nem színészkedés,  hanem 
örömmel vállalt áldozat kell legyen a részedről. Öröm, ha tudod, hogy ez is 
az üdvösséged keresztje. A szeretet a Földön elsősorban bizony áldozat, és 
nem élvezet!

2. Semmiképpen se tárd ezt fel férjed előtt!  Az áldozatvállalás e téren 
a te ügyed, és nem az övé! E téren az őszinteség nem a szeretet megnyilvánu-
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lása lenne, hanem a fegyelmezetlenségé. Ezalól csak akkor lennél felmentve, 
ha e téren ő téged nagyon faggatna. Mindent el kell követned, hogy ez ne kö-
vetkezzen be! Nagy lelki fejlődésről teszel majd tanúságot, ha érzelmi szin-
ten kezdeményezést is képes leszel majd vállalni!

3. Allergiád érzelmi „hidegségeddel” is kapcsolatban áll, de nem csak 
azzal.  Meg kell  tanulnod jobban feladatokban gondolkodni.  Ezen az úton 
olyan gondolkodás-átalakítás történik benned, amely minden téren, tehát az 
allergiádtól való szabadulásod terén is, eredményeket fog felmutatni.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a
NYITOTTSÁG és az ODAADOTTSÁG LELKÉVEL!"

*************************************************************
4266.
Kérdező: KAPCSOLATOM VAN MÁRIÁVAL?

Miért szólítasz többször engem Máriának?
HANG: "Drága Gyermekem!

Lelked mélyén olyan melegség köt téged össze Máriával, Édesanyám-
mal, és a magdalai Máriával is, hogy hozzád fordulásom így nyilatkozik meg 
benned, tudatodban. E két Mária állt legközelebb földi életemben szívemhez. 
Ne csodálkozz hát, ha e nevet hallod ki hozzád szólásomból, amikor részed-
ről koncentráltan hozzád fordulok. Azért mondom, hogy részedről van ez a 
koncentráltság, mert Én, a te Jézusod akkor is érted élek benned, amikor nem 
gondolsz erre. Képességed, amely által a nyilvánosság előtt Engem hirdetsz, 
az Én áldásomat hordozza égi Édesanyád szerető szívén keresztül. Légy neki 
is hálás ezért!

Megáldalak SZÍVÜNK SZERETETÉVEL!"
************************************************************

4267.
Kérdező: IGAZI OTTHONRA VÁGYOM!

1. Jó úton járok-e?
2. Szívem szerinti otthonra vágyom. Szabad ezt tennem?
3. A „Fénytest” tanfolyamról kérdezem a HANG-ot.
1. A reggeli és az esti imáid alapján tudhatod meg, hogy az ÚT, ame-

lyen jársz, azonos vagy nem azonos azzal az ÚTTAL, amellyel Én, Jézus, 
azonosítottam Magamat. Erre semmiféle médiumon keresztül ennél ponto-
sabb választ nem kaphatsz, mivel a földi élet senki számára nem teszi lehető-
vé, hogy még életében szentté avassák.
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2. Nagyon természetes, hogy vágyódhatsz szíved szerinti otthonra, de 
tudnod kell, hogy a Földön minden „otthon” csak eszköz jellegű, és minden 
eszköz csak annyiban lehet jó, amennyiben segít közelebb kerülni a CÉL-
HOZ! A CÉL pedig csak Én, Jézus, lehetek, aki elmondhattam Magamról, 
hogy Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet  (Jn 14;6).

3. Minden tanfolyam annyit ér, amennyit az evangéliumaim mérlegén 
mutat. Minden olyan gondolat, amely a lelki fejlődés céljából hangzik el, író-
dik le, kell hogy legalább magjában megtalálható legyen az Általam elmon-
dott és az evangélisták által leírt evangéliumaimban. Ez áll az egész Bibliára 
és minden egyéni imára, tanításra.

Nagyon szeretlek, és megáldalak azzal a Szeretettel (Szentlélekkel),
AKI az égi béke a Földön!"

************************************************************
4268.
Kérdező: KICSINY A HITEM. MIT TEGYEK?

1. Párom szerint kicsiny a hitem.
2. Az idegeimmel le vagyok százalékolva.
3. Szeretnék felszabadultan élni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A hit valóban csodákra képes (Mk 9;23)! A hit valóban növelhető 

(Mk 4;40)! A hit növekedésével valóban erősödik az idegrendszer (Lk 7;50)! 
A hit gondolkodással, értelmes belátással növelhető.

2. Mindenki magában hordja azokat a gyógyító erőket, amelyek szük-
ségesek számára  ahhoz,  hogy idegileg erősödjék.  Ha naponta  időt  szánsz 
arra, hogy elcsendesedve átéld az Én, a te Jézusod benned lévő jelenlétét, ha 
rendszeresen, tehát naponta, tudatosítod magadban azt, hogy Én, Jézus, érted 
vagyok  benned,  akkor  ennek  következménye  feltétlenül  megtapasztalható 
lesz másoknak is rajtad.

3. Ez az Én vágyam is! Szeretnélek felszabadítani! Az Én nevem: Is-
ten, a Szabadító. Hited erősödése nem rajtam, hanem rajtad fog változtatni. 
Neked kell kinövesztened magadban azokat a „hit-antennákat”, amelyek meg 
tudják jeleníteni idegrendszeredben az Én felszabadító jelenlétemet! Ezt ké-
rem is tőled!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!'
***********************************************************

4269.
Kérdező: ÉRZÉKI CSALÓDÁSBAN ÉLEK
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Mintha pókok mászkálnának rajtam. Félek tőlük.
HANG: "Kedves Barátom!

Az, amit a bőrödön érzel, nem más, mint más emberekkel, környezeted 
felszínével kapcsolatos lelked állapotának kivetítése a testedre. Tehát ennek 
gyógyítása is belülről történhet.

Azt a terápiát ajánlom hát neked is, amely gyógymód minden idegi ala-
pon megélt problémát képes gyógyítani.

Naponta időt kell szánnod arra, hogy elcsendesedve igyekezz átélni azt 
a valóságot, amely valóság igaz és örökké tartó. Ez pedig az, hogy Én, Jézus, 
nemcsak benned élek, de érted élek benned azért,  hogy elindítsam benned 
azokat a gyógyító erőket, amelyeket  már teremtettséged folytán magadban 
hordasz. Ezek az erők  mindkettőnk tevékeny munkáját igénylik. A te mun-
kád az, hogy növelned kell hitedet. Ezt az előbb említett elcsendesedéssel, a 
benned való jelenlétemre való gondolással, koncentrálással, átéléssel tudod 
megtenni. Én, Jézus,  pedig, látván a te hitedet,  elindítom benned az idegi 
gyógyulásodhoz szükséges folyamatot. Ha ezt te naponta, tehát rendszeresen 
megteszed, akkor lelked gyógyul, idegrendszered erősödik, és az Én benned 
lévő valóságom egyre hatékonyabban fog tudni  működni  általad,  veled és 
benned. Igen, mert egyre mélyebben lesz számodra természetes, hogy Álta-
lam,  Velem és Bennem mindenre képes vagy, ami a boldogságodat,  tehát 
benső békédet, nyugalmadat illeti.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4270.
Kérdező: MEG FOGOK GYÓGYULNI?

1. El fog-e múlni betegségem?
2. Van-e még feladatom a Földön?
3. Tőled jönnek-e a HANGOK, amelyeket hallok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két látszólag ellentétes dologra mutatok rá. Az egyik az, hogy mind-

annyian halálos betegség csírájával születtetek a Földre. Tehát aki megszüle-
tett, annak meg is kell halnia. A másik pedig az, hogy mindenkiben benne 
van már teremtettsége alapján mindaz a gyógyító erő, amelyre szüksége van 
ahhoz, hogy a Földön feladatát teljesítse. 

A hangsúlyt tehát elsősorban nem a testi  egészségre, betegségre kell 
tenned. Halálos betegen is lehet valaki boldog, és makkegészségesen is lehet 
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valaki boldogtalan. A hangsúlyt, amint magad is ráéreztél, a megfelelő fel-
adat vállalására kell tenned.

2. Ne „világra” szóló feladatra gondolj, amikor feladatodra gondolsz. 
Bár kétségtelen, hogy az egész világ lesz jobb vagy rosszabb azáltal, ahogyan 
valaki a feladatát végzi. Napra lebontva kell felismerned, mi az Isten akarata 
veled. Pontosan azért oly nagyon fontos a megfelelő reggeli ima, mert ebben 
kell átgondolnod, Velem, a te Jézusoddal megbeszélned, mi a teendőd, és azt 
hogyan kell elvégezned úgy, hogy áldásom legyen napodon. A reggeli imá-
nak tehát  nem csupán az a  szerepe,  hogy jelezze:  felébredtél,  hanem egy 
olyan belelendülés is a Velem való élő kapcsolatodba, amely következtében 
már egész nap tudni fogod, hogy mindig és minden döntésedben jelen va-
gyok. Az esti imádban ki fogod hallani lelkiismereted hangjából, hogy meg 
voltam-e elégedve veled vagy sem.

3. Tőlem csak olyan hangok jönnek, amelyek építik, buzdítják, vigasz-
talják az enyéimet. Olyankor pedig, amikor a benned megszólaló hang vala-
milyen feladatra szólít fel, akkor a Tőlem jövő hangnak mindenkor két is-
mertető jele van. Az egyik az, hogy szívbékét ad, a másik pedig az, hogy 
mindenkor  harmóniában  van  az  evangéliumaimban  (nem  az  egész 
Bibliában!) elmondottakkal. Ezért oly nagyon fontos ismerni az evangéliu-
maimat!

A Földön csak az mondhatja el magáról, hogy birtokában van a szelle-
mek megkülönböztetése adományának, aki az univerzális hitnek és az alapa-
lázatnak a talaján állva ismeri az evangéliumaimat, tehát helyes módon képes 
rangsorolni a Bibliában.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*************************************************************
4271.
Kérdező: HÁLA NÉKED, URAM!

Tele van szívem hálával Irántad, Jézusom!
HANG: "Drága Gyermekem!

Keresztemben,  örömömben  egyaránt  részesítelek!  Eljön  majd  az  az 
idő, amikor már csak örömömben fogsz részesülni. De amíg a Földön kell 
maradnod, addig meg kell tapasztalnod azt, hogy a Földön a szeretet elsősor-
ban áldozat, és nem élvezet.

A reményből élés olyan forrást biztosít számodra, amely mindenkor az 
Én erőmet juttatja hozzád. Igen! Az Én, a te Jézusod ereje a te erőd, és így, 
amint igaz, hogy Nálam nélkül semmit sem tehettek, úgy igaz az is, hogy Ál-
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talam, Velem és Bennem mindenre képes vagy ahhoz, hogy élő kapcsolatban 
maradj Velem! Ez biztosítja a szívbékét! A mulandó földi élet szenvedései 
nem mérhetők ahhoz a csodálatos boldogsághoz, amelynek csíráját már most 
magadban hordod, és amely egy örökkévalóságon át fog egyre jobban kibon-
takozni benned. Igen! A Velem való élő kapcsolat nemcsak boldogságot ad, 
de egyre növekvő boldogságot jelent számotokra. Ezt az élő HIT biztosítja, 
mint szívbékét, mint a hazataláltság örömét. Ezt a színről színre látás pedig 
olyan tapasztalati valósággá teszi, amiről a Földön még álmodni sem lehet.
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a REMÉNYBŐL ÉLÉS LELKÉVEL!"
*************************************************************
4272.
Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK?

1. A jövőmet illetően félelmeim vannak.
2. Mit mondjak a lezárt embereknek?
3. Jó úton járok-e?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Egy egyszerű és igaz versikével próbálom érzékeltetni veled e kérdé-

sedre adandó  mondanivalómat. E versike címe: „Az Én nevem: VAGYOK! 
Megállt.  Vártam.  Egy idő  múlva  újra  megszólalt:  Tudod,  amikor  a 

múltban élsz, annak minden hibájával és bánatával, az bizony nehéz dolog. 
Ott ugyanis nem vagyok veled. Az Én nevem nem az, hogy VOLTAM! Ami-
kor a jövőben élsz, annak minden gondjával és félelmével, bizony az is ne-
héz. Ott sem vagyok veled. Az Én nevem nem az, hogy leszek. Ha viszont a 
jelen pillanataiban élsz, könnyű a dolgod. Ott veled vagyok. Mert az Én ne-
vem: VAGYOK!”

E pár mondat világosan rámutat arra, hogy csak a JELEN van kettőnk 
kezében! Lehet a múltban merengeni, és lehet a jövőről tervezgetni, de ezek-
hez soha nem szabad kötnöd a szívedet! A múlt az már nincs! A jövő egyál-
talán nem biztos, hogy lesz! Amint a testi szíved a jelenben dobog, vagyis a 
jelenedet élteti, úgy Én, Jézus, is a mindenkori jelenedben vagyok képes arra, 
hogy az Én békémet megosszam veled (Mt 11;28.). 

A JELENBEN kell tehát megtenned azt, amit megtehetsz annak érde-
kében,  hogy szíved  békéje  megteremtődjék  benned.  Minden JELEN ezért 
van!

Nagyon természetes, hogy a múlt tapasztalatainak tanúságait a jelenben 
figyelembe kell venned. Nagyon természetes az is, hogy reményből élő em-
ber légy. De e remény horgonya mindenkor ezt kell hogy eszedbe juttassa: 
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„Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” Ha így éled meg jelenedet, akkor és 
csak akkor tudlak boldogítani Én, a te Jézusod!

2. Általában csak a kérdező embereknél tételezhető fel bizonyos nyi-
tottság. Az ilyen embereknek olyan válaszokat  kell  adnod, amelyek alátá-
maszthatók az evangéliumaimban elmondottakkal. 

Neked tudnod kell, hogy a reinkarnáció azok számára, akik ki akarják 
olvasni ezt az evangéliumaimból, meg is tudják tenni ezt (Mt 11;14). Azok-
nak, akik nem akarják ezt kiolvasni, azoknak hiába beszélsz! Általában hasz-
nálható viselkedési mód az, hogy csak azt akard tanítani, aki ezt kéri tőled. 
Ha valóban Általam, Velem és Bennem élsz, akkor feltétlenül rád kérdeznek, 
mert az embereket általában érdekli az a FORRÁS, amelyből képes valaki a 
maga számára értelmet megnyugtató választ kapni, képes valakit boldoggá 
tenni. Én, Jézus, valóban ilyen FORRÁS VAGYOK!

3. E harmadik kérdésedre, ha imáid nem megszokott szövegfelmondá-
sok, a reggeli és az esti imád keretében tudok neked érdemben válaszolni.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
HŰSÉG LELKÉVEL és az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

************************************************************
4273.
Kérdező: FÉLEK EGY HANGTÓL

Félek egy hangtól, aki olyat kérdez, amire nem tudok felelni.
HANG: "Drága Gyermekem!

Szeretnék segíteni rajtad, de ehhez szükséges az is, hogy te is dolgozz 
együtt Velem.  Én, Jézus, nem tudom helyetted elhinni, hogy benned élek. 
Ezt  csak elmondani  tudom.  Elhinned,  átélned,  igaznak tartanod ezt  neked 
kell! Nem tudom helyetted elhinni, hogy te a Győztes oldalán állsz. Nem tu-
dom helyetted olyasmire irányítani figyelmedet, aminek hatására csendesed-
nének benned a zavaró állomások. Mindezekben csak segíteni tudlak, de he-
lyetted nem tudom megtenni azt, amit neked kell megtenned.

Ha kezedbe veszel egy imakönyvet, és elkezded lassan, figyelmesen ol-
vasni,  akkor kétségtelen, hogy nem tud másra irányulni a figyelmed, csak 
arra, amit pillanatnyilag olvasol. Ha estére kifáradva álomra hajtod fejedet, 
és ekkor kéred őrangyalod segítségét, akkor ő meg fog tenni mindent azért, 
hogy nyugodt, pihentető álmod legyen. De ehhez is hinned kell benne!

Mindemellett  többet  kellene  foglalkoznod  az  evangéliumaimmal,  a 
HANG-könyvekkel, hogy minden felmerülő kérdésre megfelelő választ tudj 
adni magadnak és azoknak, akik kérdésekkel fordulnak feléd.
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Hidd el! Veled és érted MINDENT!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

*************************************************************
4274.
Kérdező: NEM VAGYOK URA GONDOLATAIMNAK

Miért jelenik meg valaki gyakran a gondolatomban?
HANG: "Drága Gyermekem!

Benső világotok önmagában nem zárt világ. Én, Jézus, az Atyával és a 
Lélekkel ugyan minden szellemi lényben, minden emberben benne vagyunk 
boldogítóan létbentartó módon, de ezt részetekről nem elég egyszerűen tudo-
másul venni! Aki valóban elhiszi, hogy Én, Jézus, benne élek, az feltétlenül 
rendszeresen, sőt akár állapotszerűen is arra fog törekedni, hogy  alkalmat 
adjon magának arra, hogy Velem élő kapcsolatba kerüljön. Nemcsak gondol-
ni fog Rám, de figyelni is fog Rám! Szeretnék minden embert Lelkemmel 
irányítani. Nemcsak a cselekedetek területén, de gondolataitokban is.

Semmire gondolni, legalábbis hosszabb ideig, nem lehet. Ha nem vagy 
megfelelő időben résen, és nem Hozzám irányítod gondolataidat, akkor bi-
zony előfordulhat  az,  hogy a  szemtelen  szellemek  igyekeznek önmagukra 
irányítani a figyelmedet.

Mivel minden ember szellemi lény, ezért a koncentrálás-képesség azt 
igényli, hogy foglalkoztassátok, mivel e képesség erejét és irányát rátok bízta 
a Teremtő. Tehát már teremtettséged folytán vállalnod kell azt, hogy gondo-
lataidnak ura akarj lenni. Az evangéliumok, a HANG-könyvek vagy egyéb 
értékes szellemi  termékek,  főleg versek,  figyelmes olvasása,  az  elmélyült, 
koncentrált,  összeszedett  imádság, az emberi  kapcsolatokban a másikra fi-
gyelés, ezek mind-mind alkalmas eszközök arra, hogy a szemtelen szellemek 
próbálkozásait gyengítsék vagy akár meg is szüntessék.

Bizony minden szellemi teremtménynek arra kell törekednie, hogy ele-
dele az Isten akaratának teljesítése legyen, amint Én, Jézus, erre példát adva 
be is jelentettem nektek (Jn 4;34). Ennek pedig belülről kifelé kell megtör-
ténnie! Tehát arra kell törekedned, hogy okosan foglald el magadat. Abban 
biztos lehetsz, hogy Istenen nem múlik semmi! Isten Általam, a te Jézusod 
által bebizonyította, hogy nemcsak van, de érted van! Én, Jézus, valóban ér-
ted élek benned! Hinni helyetted nem tudok, de értelmes gondolataid által se-
gíteni tudlak hited növekedésében.

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
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4275.
Kérdező: HOGYAN  TOVÁBB?

1. Hogyan lehet örömmel élni Jézusban?
2. Jézust elfogadtam. Most hogyan tovább?
3. Szeretnék jól imádkozni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Egyetlen szóval tudok válaszolni e kérdésedre: REMÉNNYEL!
Ez azt jelenti, hogy ápolnod kell magadban azt a szívbékét, amelynek 

másik neve a HAZATALÁLTSÁG ÖRÖME. Ha valaki tudja, hogy megta-
lálta azt a helyes irányt, utat,  amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat, 
akkor a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a 
szolgáló szeretés magatartásával valóban bizton remélhet  abban, hogy Én, 
Jézus, örök lakást vettem nála.

2. Lelkemmel akarlak irányítani téged! Rendszeres és elmélyült imád-
ság szükséges ahhoz, hogy Lelkem irányítását észrevedd magadban. Az el-
mélyült imához csend, nyugalom és befelé figyelés kell. Minden egyes nap 
olyan számodra, mint valami tartály, amelyet neked kell megtöltened olyan 
gondolatokkal, szavakkal, cselekedetekkel, amelyek halálod óráján örömödre 
szolgálhatnak majd. Ezért a jó REGGELI ima nagyon fontos!

3. A jó imához fegyelem és figyelem kell. Meg kell tanulnod állhatato-
san és áhítatosan imádkozni.  Ha meg akarsz tanulni  jól  imádkozni,  akkor 
erre időt és helyet kell biztosítanod. Imádkozni annyit jelent, hogy lelkedet 
az Istenhez emeled. Nem elég az, ha valaki csak a „fejével” imádkozik. Az 
elmélyült, erőt sugárzó imához SZÍV is kell! Nem a szavak sokasága, még 
csak nem is a szavak szépsége teszi Istennek tetszővé az imát. Az ima alatt 
törekedned kell átélni, hogy Isten figyelmes szeretete átölel, s te valamikép-
pen átéled Isten békét adó jelenlétének valóságát. Ehhez nemcsak idő kell, de 
biztosítanod kell magadnak olyan „helyet”, „testhelyzetet” is, amely elősegíti 
, biztosítja azt a zavartalanságot, amely az ilyen imához szükséges.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4276.
Kérdező: SZERETNÉK MEGGYÓGYULN!

1. Jogom van-e gyógyulást kérni Jézustól?
2. Meg fogok-e gyógyulni földi életemben?
3. Mi a bűnöm? (Karmám.)

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Nagyon természetes, hogy jogod van gyógyulást kérni Tõlem, a te 
Jézusodtól.  Én,  Jézus,  kifejezetten  felszólítottalak  benneteket  arra,  hogy 
kérjetek (Mt 7;7).

Ha valaki Hozzám fordul kérő imájával, akkor ennek a kérő imának 
befejezése  így  végződjék:  „Akaratod  szerint  teljesítsd  kérésemet!”  Azért 
fontos így befejezni a kérő imát, mert amikor kéréssel fordultok Hozzám - 
azon kívül, hogy a Szentlelket kéritek -, ti szinte soha nem tudjátok, hogy 
hosszabb távon javatokat szolgálja-e a kérésetek. Sok esetben rosszat tennék 
veletek, ha teljesíteném kéréseiteket.

Általában tévedésben van az, aki úgy véli, hogy az egészség számára 
jobb,  mint  a  betegség.  Az  egészség  részben  nagyobb  felelősséggel  jár, 
részben pedig több kísértési alkalommal. 

Arról  légy meggyőződve,  hogy nincs  meg  nem hallgatott  imádság! 
Igaz, hogy azok, akik tudatosan bűnben élnek, csak azt kérhetik Tőlem teljes 
biztonsággal, hogy segítsem őket a megtérés útjára találni. De azok, akik már 
elfogadtak  Engem,  Jézust,  személyes  Megszabadítójuknak,  legyenek 
meggyőződve arról, hogy Nekem szívügyem segíteni rajtuk!

2. Mindannyian olyan halálos betegség csíráját hordjátok magatokban, 
amely csíra mindenkiben kifejlődik. Vagyis mindenkinek egyszer meg kell 
halnia. Ezért az az ember tesz legjobbat önmagának, aki - bár rendszeresen 
kérheti testi gyógyulását, de - a legnagyobb hangsúlyt arra teszi, hogy a jelent 
megszentelje. Ez azt jelenti, hogy a jelenben tegye meg mindenkor azt, amit 
megtehet  szeretetének  növekedése  érdekében.  Szeretni  mindig  nemcsak 
szabad, de kell is! Minden más csupán annyit ér, amennyit e mérlegen mutat: 
„Mi ez az örökkévalósághoz képest?”

Ha a benned lévő gyógyító képességek (gyógyító erőket mindenki hord 
magában már a teremtettsége alapján) hited nagyságának erejében ki is gyó-
gyítanak jelen betegségedből, akkor sem kerülheted el, hogy számodra leg-
fontosabb feladat a halálod órájára készülni. Ez az óra biztosan be fog követ-
kezni! Mindent meg kell tenned azért, hogy ez a legbiztosabban eljövő óra 
számodra a legboldogabb óra legyen. Ne feledd: az örökkévalóság gyermeke 
vagy!

3. Sorsvonaladon nem nehéz felismerned azokat a karmikus görcsöket, 
amelyek leoldására születtél a Földre. Minden olyan magatartásod, amelyek a 
két főparancs megvalósítását nehezítik, ilyen görcsök. Az önismeret útja fel-
ismerteti veled ezeket a görcsöket.
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Sokszor fordultok Hozzám, Jézushoz, olyan kéréssel, hogy tegyek meg 
helyettetek olyasmit, amit nektek kell megtennetek. Mindenkor és mindenki-
nek csak ezt tudom mondani: Veled és érted mindent, de helyetted semmit. 
Csak így lehetünk partnerei egymásnak. Csak így bontakozhat ki bennetek az 
a szeretet,  amelynek gyümölcse már a Földön is a boldogság, vagyis az a 
benső béke, amelyet a világ nem adhat, de el sem vehet tőletek! Mindenkor 
igaz e kijelentés: Ha valaki boldog akar lenni, akkor tegyen jót másokkal!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4277.
Kérdező: KÉRDÉSEIMRŐL...

Az élettel, halállal kapcsolatos kérdéseim vannak.
HANG: "Drága Gyermekem!

Arra kérlek szeretettel, hogy soha ne menekülj a benned felmerülő kér-
désekkel kapcsolatban különböző bódulatokba! Csak az képes szívében meg-
találni az áhított benső békét, tehát a Földön elérhető legnagyobb boldogsá-
got, aki menekülés helyett mindenkor a szembesülést választja.

Korotokban alig van ember, aki ne valamilyen bódulatban élne. Bódu-
latot nemcsak drogok által ér el a földi ember.  A sport, a művészet, a tudo-
mány, a politika, az üzlet, a vallás, tehát a földi életnek szinte minden terüle-
te alkalmas arra, hogy a boldogság látszatával bódulatba vigyen benneteket.

Boldoggá csak az az ember lehet a Földön, aki az örökkévalóság igéze-
tében éli meg azt, hogy az igazságot szeretetben, a szeretetet pedig igazság-
ban kell megvalósítania. Az ilyen ember „bárány”, de nem „birka”. A Földön 
él, de nem a Földért él, és földi életének legbiztosabb órájára - a halál órájára 
- gondolva nem félelemmel menekül ettől, hanem telve reménnyel, örömmel 
készül erre.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
************************************************************

4278.
Kérdező: ISTEN TÉTLENÜL NÉZI SZENVEDÉSEINKET?

1. Oka voltam gyermekem halálának? Nem tudom feldolgozni!
2. Hogy nézheti Isten tétlenül az ártatlanok szenvedését?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Nem voltál  oka  gyermeked halálának!  Csak akkor  mondható  az, 

hogy valaki oka egy másik ember halálának, ha ezt  tudatosan, egyértelmű 
szándékkal csinálja. Ha valaki önkezével vet véget földi életének, az részben 

4328.



rosszul, részben pedig jól jár. Rosszul jár, mert majd egy keservesebb életet 
kell vállalnia. Jól jár, mert olyan önismeretre jut, amelyet földi életében elha-
nyagolt, s így jobban tudja majd kezelni önmagát, mint öngyilkossága előtt.

Te semmiképpen sem felelsz senkiért, csak magadért! Ez a gyakorlat-
ban azt jelenti, hogy sem boldogabb, sem boldogtalanabb nem lehet senki at-
tól, amit mások tesznek vele. Nem, mert az Istent szeretőnek minden a javára 
válik, s az Istent nem szeretővel pedig az Isten sem tud mit kezdeni. Igenis 
valóság az, hogy Isten a szeretet körén belül mindenható, s a szeretet körén 
kívül magatehetetlen.

Ha makacsságod miatt  nem fogadod el az Én, a te Jézusod békéjét, 
vagyis azt az igazságot, hogy számodra nem lehet döntően fontos gyermeked 
mindenképpen mulandó földi életének hossza, akkor nem tudok rajtad segí-
teni. Akkor magadra vess! Én, a te Jézusod hitet adni neked sem tudok. Hitet 
Én kérek tőled! Hidd el, hogy boldogító módon vagyok benned! Nem is tu-
dok senkiben másképpen lenni! Ha ezt nem hiszed el,  akkor ez számodra 
annyi, mintha nem is lennék benned! Márpedig, ha nem lennék benned, ak-
kor te nem is létezhetnél!

2. Szó sincs róla, hogy Isten érzéketlenül nézi az ártatlanok szenvedé-
seit! Sőt! Minden szenvedőben Isten szenved (Mt 25;35-45)!

Azok az ártatlan szenvedők, akikben Én, Jézus, jelen vagyok, ha hisz-
nek jelenlétemben,  akkor olyan erőforrásnak vannak birtokában, amelynek 
alapján  nagyon  is  megértik  e  mondatot:  „Mi  ez  az  örökkévalósághoz 
képest?”
Azok pedig, akik nem hisznek - igaz, boldogtalanul -, egy olyan adósságtör-
lesztést  valósítanak meg, amelynek alapja ez: a szeretetnek igazságban, az 
igazságnak pedig szeretetben kell megnyilvánulni.

Mindaddig, amíg valaki csak a felszínt látja, szükségszerűen téves kö-
vetkeztetéseket von le magának az eseményekből. Az igaz ember a hitből él 
(Róm 1;17)! A hit pedig olyan szeme a szívnek, amely mindenkor képes be-
lelátni abba a mélységbe, ahol megleli szíve nyugalmát. Aki így lát, az meg-
érti szavaimat: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet 
hordoztok - én megkönnyítlek titeket!” (Mt 11;28)

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4279.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

 Intelmet és irányítást kérek magam és enyéim számára!
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HANG: "Drága Gyermekem!
Én, Jézus, azért maradtam különböző megjelenési formában itt a Föl-

dön közöttetek, hogy intelmet és irányítást tudjak adni minden jó szándékú 
embernek.

Megjelenési formáim közül kétségtelen, hogy a legboldogítóbb számo-
tokra a bennetek való jelenlétem. (Jn 14;23) Ezt is, csakúgy mint a többit - 
evangéliumaim, egyházam (vagyis azoknak az embereknek a társasága, akik 
az Én, a te Jézusod nevében szoktak összejönni, mint testvérek), szentsége-
im, szeretetre rászoruló emberek -, csak hittel, hittől erősödő szeretettel lehet 
tudomásul venni. Hitedet pedig a párbeszéd-imával, gyakorlással tudod nö-
velni, fejleszteni.

A tieid számára te nem tehetsz mást, mint amit Én, Jézus, tettem: Pél-
dát kell adnod, tanúságot kell tenned szavaiddal, cselekedeteiddel egyaránt 
arról, hogy te valóban égi béke akarsz lenni a Földön úgy, amint az angyalok 
énekelték első karácsony éjszakáján a pásztoroknak. 

Ennek egyik alapja az a felebaráti szeretet megélése, amely nem tesz 
különbséget ember és ember között akkor, amikor valaki segítségre szorul. A 
másik alapja pedig az a nyitottság, amely képes mindig lecserélni magában 
az addig meglátott jót egy olyan jobbra, amely Velem, Jézussal, támasztható 
alá. Ez a helyes alázat!

Tudnod kell, hogy amint Én, úgy te sem adhatsz hitet senkinek. Csak 
felajánlhatod családodnak azt az utat, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Ma-
gamat, vagyis a nem ártás, a megbocsátás, a szolgáló szeretés útját. Csak és 
kizárólag ez az egy út a BOLDOGSÁG útja! Minden más ÚT bódultságot, 
kiábrándultságot eredményez.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************

4280.
Kérdező: A KARMIKUS BETEGSÉGEKRŐL...

1. A karmikus betegség lehet szerzett betegség is?
2. Aki özvegy, az házasodhat újra templomban?
3. Megtiltották, hogy lássam unokámat. Pótolható ez valahogy?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Karmikus betegségnek azt a betegséget szoktátok nevezni, amelynek 

csíráját magatokkal hoztátok. Ebből az is következik, hogy a jelen életetek-
ben  történt különböző szeretetlenség, ha nem születtetek újjá, a következő 
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életetekben, mint karmikus, tehát adósságtörlesztő betegségként mutatkozhat 
meg.

2.  Minden szabad állapotú  esküdhet templomban szabad állapotúval 
azok között a feltételek között, amelyeket a templom, az egyházközség pász-
tora megkíván.

3. Az igazi szívbéke elérése megköveteli azt is, hogy szabaddá váljatok 
mindenfajta vérköteléktől is. Ha valaki nem láthatja szeretett unokáját, az ad-
jon hálát Istennek azért, hogy az unokáért mondandó imádságot nem lehet 
megtiltani. Valakiért imádkozni többet jelent, mint látni őt!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*********************************************************

4281.
Kérdező: BŰNTUDATBAN ÉLEK

1. Férjem öngyilkos lett. Magamat is hibáztatom miatta.
2. Mit tehetek férjemért?
3. Szeretném, ha családom Hozzád tartozna, Jézusom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Isten annyira erős önfenntartási ösztönnel látott el benneteket a te-

remtésetek  alkalmával,  hogy azok,  akik  ennek ellenére megölik  magukat, 
nem számíthatók olyan gyilkosoknak, mint azok, akik tudatosan másokat öl-
nek meg. Ezért nem mondható az, hogy egy öngyilkos az már reménytelen 
eset.

Magadat semmiképpen sem okolhatod! Csak az mondhatja önmagáról, 
hogy felelősséggel oka embertársa halálának, aki tudatosan utazott rá, hogy 
az a másik megölje önmagát. Nálad erről szó sem volt! A különböző viták, 
veszekedések,  nézeteltérések nem juttathatnak senkit  arra, hogy önkezével 
vessen véget életének. Erre csak súlyos, fájdalmas betegségek, kínzások ké-
pesek.

2. Feltétlenül hasznos, ha imádkozol férjedért! A szívből jövő imának 
sokkal nagyobb hatása van, semmint gondolnátok! Ha arra törekszel, hogy 
helyette is szeresd családodat, és szolgálj másokat, és ezt férjedért teszed, ak-
kor ezzel is segíteni tudod őt. Tehát az érte mondott imádság és az érte fel-
ajánlott áldozat mind-mind az ő javát is szolgálják.

3. Azt te is tudod, hogy családod helyett nem üdvözülhetsz. Mindenki 
önmagáért felel! Ha azt látják rajtad, hogy van időd Rám, a te Jézusodra, ha 
azt látják, hogy van reggeli és esti imád, ha azt látják rajtad, hogy számodra 
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békét adó, boldogító erőforrás a hited, akkor mindent megtettél családodért, 
amit megtehettél.

Gyarlóságod ne zavarjon! Az nem baj, ha belátod, hogy nem vagy tö-
kéletes. A fontos az, hogy erre törekedj. Légy örök újrakezdő! Minden nap 
egy új lap életedben. Minden nap egy új lehetőség számodra, hogy Lelkem 
irányítását követve reggel áldásommal indulj arra az utadra, amely a szeretet-
ben való növekedésedet teszi lehetővé. A senkinek nem ártás, a mindenkinek 
megbocsátás és a másokat szolgáló szeretés útja az, amellyel Én, Jézus, azo-
nosítottam Magamat,  és amellyel neked is naponta, legalább szándékban, tö-
rekvésben,  azonosulnod kell!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4282.
Kérdező: NEM AKAROK TÉVÚTRA JUTNI!

1. Álmomban egy Jézus-szobor egyik szemével rám nézett.
2. Átölelt egy fény. Ez illúzió volt csupán?
3. Betegeskedésem nehezíti a fontos munkám elvégzését.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szimbolikus álmodnak magyarázata az, hogy bár hiszed, hogy Jézus 

tud rólad, de ezt csak „fél hittel” éled meg. Az „egész” hit felé akkor tennél 
lépéseket, ha egyre kisebb problémát, gondot csinálnál az esküvőre készülés 
külső megünnepléséből. A külső csinnadratta egyáltalán nem érinti ilyenkor 
a lényeget akkor sem, ha az emberek másképpen gondolkodnak. Arra kellene 
törekedned, hogy a sodrásnak ellenállva minél szerényebb legyen az a külső 
forma, amit szükséges megteremtened az esküvővel kapcsolatban.

Az ilyen és ehhez hasonló események levizsgáztatnak benneteket arról 
a hitről, amely helyesen tud válaszolni e kérdésre: „Mi ez az örökkévalóság-
hoz képest?”

2. Amit átéltél, nem volt illúzió! Akartam, hogy megtapasztalj valamit 
abból a szeretetből, amely állandóan sugárzik Belőlem feléd! Ezt olyan erő-
forrásnak szántam, amelyből mindig meríthetsz, amelyben mindig felfrissül-
hetsz, ha ennek szükségét érzed.

3. Betegeskedésed, szenvedéseid csak javadat szolgálhatják, mivel az 
Enyém vagy! Bizony nálad is igaz a mondás: „Az volna a baj, ha nem volna 
baj!” E prés által, amelyben vagy, ismerheted meg valójában azt, hogy hol 
tartasz a hitben, az Isten iránti bizalomban. De felismerheted saját gyengesé-
gedet is, és azt is, hogy a legtöbb ember mennyire nem érti meg azt az igaz-
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ságot, hogy más a földből élés, és más a földért élés. Csak azok tudják meg-
találni a keskeny utat és a szűk kaput, akik tudják, hogy nem a földért kell él-
niük akkor sem, ha rákényszerülnek arra, hogy a földből éljenek.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4283.
Kérdező: PÁRKAPCSOLATOMBAN NEM LÁTOK TISZTÁN

Párkapcsolat-problémám van.
HANG: "Drága Gyermekem!

Irányelveket tudok adni, de a döntést nem tudom helyetted meghozni.
Alapkiindulásként  el  kell  fogadnod azt,  hogy kivétel  nélkül  minden 

ember leghőbb vágya csak azért lehet a boldogság utáni vágy, mert e vágya 
betölthető. Amint a virágnak csak azért lehet Nap-éhsége, mert van Nap. A 
boldogságot azonban nem szabad összekeverni a bódultsággal, amint a Nap 
sugarait sem keverheti össze a virág a neon-fényekkel.

Isten  nem kevesebbre,  mint  Önmagára  teremtett  téged  is,  és  éppen 
ezért a te szíved sem lehet mindaddig békés, boldog, amíg Isten-kapcsolatá-
ban meg nem nyugszik.

Szellemi szinten, tehát emberi szinten is, minden párkapcsolatnak leg-
főbb feladata csak az lehet, hogy segítséget nyújtsatok egymásnak az Isten-
kapcsolatotok  elmélyítésére.  Ahol  ez  kezdetben  hiányzik,  ott  hiú  reményt 
táplál magában az, aki úgy gondolja, hogy ez majd később meg fog történni. 
Ott homokra építi  élete várát az,  aki ezt  teszi.  Az ilyen embert  nevezi az 
evangéliumom bolondnak (Mt 7;26). Aki úgy gondolja, hogy Nélkülem, Jé-
zus nélkül, is igazi önmagára tud találni,  az figyelmen kívül akarja hagyni 
élete egyetlen csalhatatlan útjelző tábláját.

Aki  még nem talált  meg  Engem,  Jézust,  mint  utat,  az  csak  akkor 
mondható jó szándékúnak, ha addig keres, amíg értelmét megnyugtató vá-
laszt nem kap a benne fölmerülő élet-kérdésekre. Aki valóban keres, az fel-
tétlenül talál (Mt 7;7)!

Ne dőlj be ígéreteknek! Minden emberi ígéret alapja a jövő körülmé-
nyeinek nem tudása. Aki tehát erre épít,  az az emeletnél akarja elkezdeni 
háza építését!

A szerelem nem tartozik a házasságkötés lényegéhez. De boldogságod 
áll, bukik azon, hogy Velem milyen a kapcsolatod.
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Csak akkor szánd rá magad a házasságkötésre, ha már Velem - a te Jé-
zusoddal - nemcsak elméletben, de a gyakorlati életedre vonatkozóan is tisz-
táztad kapcsolatodat!

Nagyon szeretlek, és megáldalak
az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

*************************************************************
4284.
Kérdező: MIT TEHETEK HALOTT FIAMÉRT?

Nehezen tudom feldolgozni fiam halálát. Mit kell tennem érte?
HANG: "Drága Gyermekem!

Mindenki tudja azt,  hogy aki megszületik, annak meg is kell halnia. 
Ennek ellenére, amikor a halál megjelenik egy családban, szinte értetlenül 
álltok vele szemben. A legritkább eset az, amikor azt mondjátok, hogy a leg-
jobbkor jött.  Ez azért van így, mert  a halál nem természetes velejárója az 
örök életre teremtett embernek. Jogos tehát, hogy fájdalmat okoz! Főleg ak-
kor, ha valaki fiatalon és váratlanul hagyja el a földi életet.

Azok, akik itt maradtak, kell hogy tanuljanak minden halálesetből! A 
földi élet mulandóságára nem lehet elég nagy hangsúlyt tenni. Ti mindannyi-
an az örök élet gyermekei vagytok, és a földi életetek csak egy kis útszakasz. 
Ne adjátok hát át magatokat a szeretteitek eltávozásán érzett  fájdalomnak, 
hanem inkább készüljetek  arra,  hogy hamarosan követni  fogjátok azt,  aki 
már elment. 

Aki pedig már elment, egy olyan fénybe került, amely tökéletes önis-
meretre juttatja őt, és ez fogja meghatározni további sorsát.

Imával, böjttel és főleg szolgáló szeretettel  lehet segíteni az eltávozot-
tat, mivel senki sem külön sziget, hanem mindenki egy nagy egésznek élő 
darabja!

Ha törekszel a szeretetben való növekedésre, akkor eltávozott fiadnak 
is a legjobbat teszed!

Ez a legjobb módja annak is, hogy egész családodat közelebb segítsd 
Hozzám, a te Jézusodhoz.

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4285.
Kérdező: KLÓNOZHATÓ-E AZ EMBER?

1. Az ember klónozásával kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
2. Árulhatja valaki testét jó cél érdekében?
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3. A zsidó naptár szerint mikor van Jézus nevének a napja?
HANG: "Kedves Barátom!

1. Ha az ember oldaláról nézve megvalósul a biológiai lehetőség arra, 
hogy ember szülessen a Földre, akkor a többi már a szellemvilágra tartozik. 
Szellemi lelket klónozni nem lehet.

2. Az erkölcsi rendben a cél soha nem szentesíti az eszközt. Az igazi 
szeretet nem tud elviselni szeretetlen eszközöket. Márpedig a test áruba bo-
csátása  mindenképpen  szeretetlen  cselekedet.  Minden  olyan  tudatos  tett, 
amely mások bűnét közvetlenül segíti elő, bűnrészesség.

3. Csak olyan ismeretekben gazdagítalak benneteket, amely ismeretek 
szükségesek ahhoz, hogy erkölcsi életetek területén, tehát Isten által elgon-
dolt boldogságotok számára fontos. Ha nagyon érdekel a kérdésedre adandó 
válasz, ehhez nem szükséges Istentől jövő kinyilatkoztatás.

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4286.
Kérdező: TUDATHASADÁSOS VAGYOK
  1. Tudathasadásos vagyok. Mit tegyek?

2. Csak kötött imákat tudok mondani.
3. Ösztöneimnek nem vagyok ura.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Szeretném átadni neked az EGYSZERŰSÉG LELKÉT.  A lényeget 

tekintve neked sincs más dolgod, mint más embernek. Vagyis neked is azt 
kell tenned, hogy foglald el magadat olyasmivel, ami részben fáradságos fizi-
kai munkát jelent, részben pedig olyan szellemi munkát, amelyre koncentrál-
nod kell.

Te elhiszed, hogy Én, Jézus, élek benned, de a felszínen megreked a hi-
ted, s így nem tud érvényesülni benned az a valóság, hogy te a Győztes olda-
lán állsz.

Te  hivatkozol  arra,  hogy ÉN,  Jézus,  kértelek  benneteket  arra,  hogy 
mindent vizsgáljatok meg. Ezért mész el mágiával foglalkozó médiumhoz. 
Én erre nem kértelek benneteket soha! Arra kértelek benneteket, hogy legye-
tek éberek és józanok. Arra kértelek benneteket, hogy igyekezzetek állapot-
szerűen imádkozni. Arra kértelek benneteket, hogy jobban bízzatok Bennem, 
mert elég a mának a maga baja. A holnap majd gondoskodik magáról. Kérte-
lek még arra is, hogy legyetek hűségesek, legyetek okosak és óvatosak. Ilyen 
és ehhez hasonló dologra kértelek benneteket. Érdemes lenne egyszer úgy el-

4335.



olvasnod az evangéliumaimat, hogy kijegyeznéd belőlük azokat a mondato-
kat, amelyekben valamire kértelek benneteket. Ha ezt megtennéd, utána le-
hetne erről elbeszélgetned Velem.

2. Ha olyan lelki állapotban vagy, hogy csak kötött imát tudsz monda-
ni, akkor mondj ilyen imákat. De ezeknél az imáknál is fontos az állhatatos-
ság és az áhítatosság. Tehát benső koncentráltságra feltétlenül szükség van! 
Nagyon sok lélek jutott már üdvösségre kötött imák által!

3. Ösztönös vágyaid rendetlenségével kapcsolatban azt tudom monda-
ni, hogy ne arra tedd a hangsúlyt, milyen vagy, hanem arra, hogy KIÉ vagy! 
Te az Enyém vagy. Feltétlenül el fog jönni az az idő, amikor erőmmel ren-
dezni tudod ösztöneidet úgy, hogy szívbékéd megmaradjon. Amíg ebben bí-
zol, addig egészséges törekvésben élsz! Aki küzd, harcol, az időnként sebe-
ket is kap. Nem hétszer, hanem hetvenhétszer-hétszer is, tehát számtalanszor 
is begyógyítom sebeidet, ha törekszel arra, hogy erősödj hitedben.

A hitben úgy lehet erősödni, hogy hiszel abban, hogy van hited! Hiszel 
abban, hogy a létező hited olyan erőforrás, amely működik mindenkor, ami-
kor te működteted. Hiszel abban, hogy e képességedet, hitedet, csak te tudod 
leállítani. Bizony igazat mondottam akkor, amikor azt mondottam, hogy a hí-
vőnek minden lehetséges (Mk 9;23)!

Több nagyvonalúságot és rugalmasságot kérek tőled!
Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"

*************************************************************
4287.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL...

Visszatérő álmokról kérdezem a HANG-ot:
1. Kutyaként futottam, majd fölegyenesedtem.
2. Lányomat a benne visszatükröződő ördög miatt megvertem.
3. Egy pap azt mondotta, hogy lassan imádkozzak.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A kutya a szimbólumok világában a hűség jelképe. A Hozzám való 

hűséged mindenkor arra ösztönöz, hogy kiegyenesedett gerinccel járd életed 
útját.

2. Az ördögöt nem az ő fegyverével, nem az erőszak fegyverével kell 
megpróbálnod legyőzni, hanem imával, böjttel és a szolgáló szeretet felválla-
lásával.

3. Az elhadart ima még a legjobb esetben is személytelen kötelesség-
teljesítés. A valódi imához szükséges koncentráltság, a megfelelő áhítat azt 
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javallja, hogy ne hadarj, amikor imádkozol. Az emberekkel történő beszélge-
tés is megköveteli azt, hogy ne hadarva beszélj. Olyankor, amikor Istenhez 
emeled lelkedet, fontos az összeszedett elcsendesedés!

Megáldalak azzal a BÖLCSESSÉGGEL, amely szükséges ahhoz, hogy 
megfelelő módon vállald fel önmagad!"
*************************************************************
4288.
Kérdező: KIUTAT KERESEK BAJAIMBÓL

Tele vagyok jajjal, bajjal! Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon szeretnék segíteni rajtad, de ehhez Én, a te Jézusod nem va-
gyok egyedül elég. Te is kellesz hozzá!

Te jelenleg olyan vagy, mint az az ember, aki egy olyan hatalmas ház-
ban kóborol szobáról szobára, amelynek nincsenek ablakai. Mindaddig, amíg 
nem fogadod el azt a valóságot, hogy minden embernek kétféle szeme van, 
az egyik, amellyel kifelé néz, és egy másik, amellyel képes befelé látni, addig 
nem tudok segíteni  rajtad! Addig csak ablaktalan,  sötét  házban kóborolsz 
botladozva, magadat össze-vissza sebezve.

De még az sem elég, hogy elfogadd e két szem valóságát. Szükséges 
még részedről  az is,  hogy a befelé látó szemed ne csukott,  hanem nyitott 
szem legyen. E befelé látó szemet nevezitek HIT-nek. Minél nyitottabb, mi-
nél tisztább valakinek a belső szeme, tehát a HITE, annál alkalmasabbá válik 
a másik, a kifelé látó szeme arra, hogy felismerje önmagán kívül is Istent 
gondviselő JÓ Istennek.

E benső szem, tehát a HITED, akkor nyitott benned, ha elhiszed, hogy 
az Isten JÓ Isten. Ha elhiszed, hogy e JÓ Isten mindent az Ő gyermekei javá-
ra fordít. Nem is tud mást csinálni gyermekeivel kapcsolatban! Ha elhiszed, 
hogy ez a JÓ Isten, mivel benned él boldogító módon, ezért soha nem azt 
kéri tőled, hogy másokat alakíts a saját elgondolásod, akaratod szerint, ha-
nem azt kívánja, hogy magadat alakítsd az Ő elgondolása, akarata szerint. 
Ez viszont csak akkor történhet meg - mivel benned él az Isten boldogító 
módon -, ha magadban elkezded azt a  gondolkodás-átalakítást, amelyre Én, 
Jézus, nyilvános működésem kezdetén felszólítottalak benneteket (Mk 1;15). 
Vagyis magadban kell benső szemedet, hitedet a benned boldogító módon 
élő Istenre irányítanod!

Ez nem történhet meg két általad felvállalt szellemi munka nélkül Az 
egyik a Bibliában található evangéliumaim rendszeres olvasása. A másik pe-
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dig olyan rendszeres reggeli és esti ima, amelyben az evangéliumaimból fel-
ismert tanításomhoz akarod formálni szívedet.

Mindaddig,  amíg  körülményeidtől,  más  emberek  megváltoztatásától 
várod szíved nyugalmát, téves úton jársz, és ennek nem Isten, sem más em-
ber,  hanem egyedül te vagy az oka! Ha lesz megfelelő elszántság benned 
arra, hogy valóban higgy a benned élő Isten jóságában, ha vállalod azt a gon-
dolkodás-átalakítást,  amelyet  a legtöbb Biblia  bűnbánattartásnak fordít,  ha 
elhiszed,  hogy az  istenszeretőnek  minden  a  javára  válik,  akkor  elindultál 
azon az úton, amelynek boldogság a neve. Mindaddig, amíg valaki úgy gon-
dolja, hogy önmaga megjavítása helyett mások megjavításától remélheti élete 
boldogítását, pokollá teszi önmaga és mások számára is az életet.

Nagyon szeretlek! Általad és veled mindent, de helyetted semmit! Te-
hát csak általad és veled tudlak boldogítani. A Földön a boldogságnak, tehát 
a szívbékének ez az ára! Ez jelenti azt, amit Mt 11;28-ban olvashatsz: „Gyer-
tek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én meg-
könnyítlek  titeket."  Bizony ezt  is  csak  az  tapasztalhatja  meg,  aki  elhiszi, 
hogy Én, Jézus, e kijelentésemmel is igazat mondtam!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4289.
Kérdező: BAJ VAN AZ EGYHÁZAMMAL

1. Egy vallási mozgalomról kérdezem a HANG-ot.
2. Szeretnék egyházam bajain segíteni! Nem engedik.
3. Mi hát a teendőm?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Általában semmiféle vallási mozgalomról nem szoktam véleményt 

mondani. Azért járok el így, mert részben egyiknek sem akarok sem pozitív, 
sem negatív propagandát csinálni,  részben pedig azért,  mert mindegyikben 
van olyan is, ami megegyezik az Általam, Jézus által, elgondolt életfelfogás-
sal, és van olyan is, ami nem. Arra természetesen vállalkozom, hogy véle-
ményt mondjak bármilyen megfogalmazott szabályról, amelyet követelmény-
ként állítanak bizonyos mozgalmak vezetői a mozgalom tagjai elé. Ha bár-
mely vallási mozgalommal kapcsolatban ilyen kéréssel fordulsz Felém, ak-
kor világos, egyértelmű választ tudok neked adni. De általában nem minősí-
tem egyiket sem. Ha valamelyik tartalmát jobban meg akarod ismerni, akkor 
olyat kérdezz, aki benne van egy ilyen társaságban, illetve olyat, akinek pon-
tosan az a feladata, hatásköre, hogy ismertetést adjon a társulat életéről.
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2. Kivétel nélkül minden vallási intézmény speciális hitet képvisel. Ez 
azt jelenti, hogy a sajátját szükségszerűen többre tartja a többinél a maga szá-
mára. Minden intézményesült egyház saját hitvallásában és törvénykönyvé-
ben foglalja össze azt, amit a tagjai számára fontosnak, követendőnek tart. 
Éppen ezért kár bajlódnod azzal, hogy olyanokat próbálj jobb belátásra bírni, 
akik tudatosan nem vállalják az alapalázatot. Az vállalja az alapalázatot, aki 
úgy áll ki az általa meglátott jó mellett,  hogy nyitott  marad arra a jobbra, 
amely a józan ész határán belül az Én, a te Jézusod evangéliumaival alátá-
masztható. Az, aki vállalja azt, hogy nem minősít, hanem érvel, az birtokolja 
az alapalázatot. Az ilyen emberre lehet azt mondani, hogy nyitott (fejlődőké-
pes)!

3. Neked az a feladatod, hogy saját körödön belül az univerzális hitnek 
és az alapalázatnak légy hordozója. Minden ember hisz abban, hogy ő ember, 
és joga van ahhoz, hogy őt mások embernek nézzék. Ugyanakkor kötelessé-
ge, hogy ő is embernek nézzen minden embert, függetlenül attól, hogy az il-
lető milyen. Ez az univerzális hit!

Amint az alapalázat nem más, mint az első főparancs, úgy az univerzá-
lis hit nem más, mint a második főparancs. Ezek megélésére törekedj! Ha ezt 
teszed, akkor meg fogod tapasztalni, hogy nem lehet különb a tanítvány sor-
sa, mint mestere sorsa. De ez nem baj, inkább kitüntetés!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4290.
Kérdező: CSUPA CSALÓDÁS AZ ÉLETEM

1. Mit jelent az, hogy Isten a körülményeinknek is az Istene?
2. Karmikus sorsom az, hogy párkapcsolataim nem sikerülnek?
3. Adjam fel magamban a társ utáni vágyat?

HANG: "Drága Gyermekem!
Te úgy gondolod, hogy leveledben gyónást végeztél. Ez részben igaz. 

Azért csak részben, mert a gyónás lényegéhez tartozik a bánat és az erős fo-
gadás.  E kettő  pedig ugyancsak halványan szűrődik át  soraidon. Az igazi 
gyónás nem a bűnök felsorolásából áll csupán.

Nem elég még az sem, ha valaki fájlalja egyes helytelen döntéseit. Az 
igazi bánat mindenkor azt a teljességet, azt a pálfordulást hordozza magában, 
amely arról tanúskodik, hogy ABSZOLÚT ELSŐ lettem az illető életében. 
Vagyis nincs második (Mt 10;37). Ez természetesen áll a házastársra is!
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Isten senkit nem teremtett egy másik emberre! Isten mindenkit Önma-
gára teremtett. Aki Érte él, az megházasodik, ha ezt a szerepet, feladatot kap-
ta Istentől, és nem házasodik meg, ha nem azt a szerepet kapta Istentől. A 
másért élést, tehát a szolgáló szeretet megélését bárki, bárhol fel tudja vállal-
ni Értem, Jézusért, ha valaki ezt akarja. Az igazi szeretet elsősorban nem él-
vezet, hanem olyan áldozat, amelynek felvállalása megfelelő szívbékét bizto-
sít. Istent nem lehet félszívvel szeretni. Nem lehet két úrnak szolgálni! Nem 
arról van szó, hogy nem szabad, hanem arról, HOGY NEM LEHET!

E bevezetés után reagálok kérdéseidre:
1. Mivel Isten az Általa elvárt szeretet körén belül mindenható, de e 

szeretetkörön kívül magatehetetlen, ezért azok számára, akik a szeretetkörön 
belül vannak, mindent a javukra tud fordítani. Ezt jelenti az, hogy az isten-
szeretőnek minden a javára válik.

2.  Nem  karmikus  sorsod,  hanem  karmikus  görcseid  azok,  amelyek 
sorsvonaladon, mint tönkrement párkapcsolataid jelennek meg. Pontosan az 
lenne feladatod e földi életedben, hogy Általam, Velem és Bennem ezeket a 
görcsöket leoldd magadról. Még véletlenül se menj bele abba az önámításba, 
hogy sorsként kaptad e görcseidet, e problémáidat. Azt kaptad feladatként, 
hogy ne legyenek ilyen görcseid! Ne legyenek ilyen problémáid! Ezek miat-
tad vannak, és csak akkor oldódhatnak le életedről, ha te egyértelműen part-
nerednek választasz Engem - a te Jézusodat - ahhoz, hogy földi halálodra fel-
készülj! Ha ezt teszed, akkor már itt és most e földi életedben is megtalálod 
azt az igazi boldogságot, amelynek másik neve a hazataláltság öröme, az Ál-
talam biztosított szívbéke.

3. Mindent adj fel magadban, ami nem Én vagyok! Mindenkiben, tehát 
benned is, minden embertelen, ami nem Én vagyok! Ami pedig embertelen 
egy emberben, az mindenkor forrásává válik az illető boldogtalanságának!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
IGAZI, ŐSZINTE MEGTÉRÉS LELKÉVEL!

*************************************************************
4291.
Kérdező: FÉRJEM FIATALON HALT MEG. MIÉRT?

1. Miért kellett férjemnek fiatalon elhagyni a földi világot?
2. Segíteni fog-e bennünket további életünkben?
3. Te és ő mit vártok tőlünk?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Életetek hossza semmit nem jelent az örök boldogságotokhoz mér-
ten. Akár rövid, akár hosszú egy földi élet, egyik sem előnyösebb a másiknál. 
Az emberi test biológiai életének vannak bizonyos feltételei a Földön. Éppen 
azért, mert a biológiai élet hossza nem tartozik a lényeghez, ennek az életnek 
a feltételei - a földi élet hosszát illetően - különböző hatásokra más és más 
eredményt produkálhatnak.

Két nagyon fontos tényt kell rögzítenie mindenkinek önmagában, aki 
az Általam, a te Jézusod által felkínált szívbékét birtokolni akarja. 

Az egyik az, hogy aki Bennem hisz, halált nem lát sohasem. A másik 
pedig az, hogy mindenki - bár mindennel és mindenkivel kapcsolatban - csak 
önmagáért felel. Tehát a boldogságot illetően, tehát az erkölcs területén sem 
előnye sem hátránya nem származhat senkinek abból, amiről nem tehet.

Férjednek, mint tudod, azért kellett meghalnia, mert a biológiai életé-
nek további folyamatát bizonyos feltételek nem tették lehetővé. De ő, a lé-
nyeget tekintve, nem halt meg!

2. Feltétlenül megtesz mindent azért, hogy minél több és minél jobb le-
hetőségek táruljanak fel előttetek arra, ami a lényeg, vagyis arra, hogy szíve-
tek békéjét megtaláljátok és megőrizzétek. De ő is, akárcsak Én, csak lehető-
ségeket tudunk felkínálni. E lehetőségekkel nektek kell élnetek! Senkit nem 
lehet boldogságra kényszeríteni!

3. A boldogság mindig a jó kiáradásával, a szeretet növekedésével jár 
együtt. A szeretet növekedése pedig mindenkor szabadságot tételez fel. Ezt a 
benső szabadságot, vagyis azt a törekvést, hogy minden külső és belső kény-
szer ellenére igyekezzetek megtenni az általatok meglátott jót, ezt várom el 
Én, Jézus, és ezt várja el tőletek ő is, akivel mi ketten már mindenben egyet-
értünk!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4292.
Kérdező: TÖBBET SZENVEDEK MINDENKINÉL

1. Életemben tízszer annyit kellett küzdenem, mint másoknak.
2. Akit szerettem, teljesen kihasznált.
3. Teljesen reményvesztett lettem.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nem könnyű belátni azt, hogy a jó meglátásához komoly önnevelés 

felvállalása szükséges. Addig, amíg valaki önmagából - és nem Istenből kiin-
dulva - akarja szemlélni önmagát és körülményeit, addig az egyik zsákutcá-
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ból ki, a másik zsákutcába be. Ez jellemzi azt az embert, akit Isten saját ké-
pére és hasonlatosságára teremtett.

Azt, hogy kinek mennyit kell szenvednie, Istenen kívül senki nem tudja 
felmérni. Azt, hogy valakinek mennyire mérhetetlen erőforrás áll rendelkezé-
sére, csak az tudja, aki Isten oldaláról kezdi megközelíteni az embert. 

Én, Jézus, aki istállóban születtem, bitófán haltam meg, és e kettő kö-
zött nem volt hová fejemet lehajtsam (Mt 8;20), a világ legboldogabb embe-
rének tudtam Magamat a Földön.

Amikor nyilvános működésem kezdetén gondolkodás-átalakításra szó-
lítottalak fel benneteket (Mk 1;15), akkor pontosan azt akartam, hogy vállal-
jatok fel egy olyan komoly szellemi munkát, amelynek következtében belül-
ről kifelé és nem kívülről befelé lássatok rá életetek megjavításához, boldog-
gá tevéséhez. Ma is ezt tartom az élet egyedüli megoldásának!

2. Ha a benned lévő jelenlétemre tetted volna a hangsúlyt, akkor belül-
ről hallottad volna azt, hogy nem kapcsolhatod életed folyását olyan valaki-
hez, akinek van férje! Te „kívülről” megláttál valakit, s úgy gondoltad, hogy 
őt rendelte neked az ég. Jó, ha tudod: az ég nem rendel senkinek senkit! Isten 
minden szellemi teremtményét Önmagára teremtette, és mindaddig nyugtalan 
marad a szívetek, amíg Istenben nem találja meg a megnyugvását.

Te lehetőséget adtál magadnak arra, hogy kihasznált, tönkrement em-
bernek éld meg magad. Ebbe a mocsárba nem ment veled az Isten úgy, hogy 
bármiféle felelősséget Rá lehetne hárítani. Ha valóban ki akarsz e mocsárból 
jönni, akkor a benned boldogítóan létben tartó Isten segítségével ez megtör-
ténhet.

Amint nem csoda folytán kerültél  abba a helyzetbe,  amelyben vagy, 
csoda folytán ki sem kerülhetsz ebből. Illetve, történhet veled „csoda”, de 
csak akkor, ha felvállalod azt a gondolkodás-átalakítást,  amelyre Mk 1;15-
ben felszólítottalak benneteket. Általad és veled mindent, de helyetted sem-
mit! Nem vagy bábu!

3. Az nem baj, ha elveszítetted reményedet önmagadban és az embe-
rekben.  Itt  van  végre  az  ideje  annak,  hogy reményed  horgonyát  sziklába 
akaszd! Szánj időt arra, hogy ne csak elolvasd, de átelmélkedve olvasd el Mt 
6;24-34. részt!

Nagyon szeretlek. Nagyon szeretnék segíteni rajtad! Ez nem Rajtam, a 
te Jézusodon múlik, hanem rajtad. Mindenkor rendelkezésedre állok, de csak 
abban, hogy belülről átalakuljon a látásod. Az élet nem olyan, amilyennek lá-
tod, hanem amilyennek látod, olyan! Látásodon múlik tehát minden, és nem 
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a körülményeken látásod. Körülményeidnek nem, de látásodnak mindig ura, 
alakítója, irányítója lehetsz!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4293.
Kérdező: SOKAT SZENVEDÜNK UNOKÁIMMAL

1. Sokat szenvedünk alkoholista környezetünk miatt.
2. Ima és áldozatvállaláson kívül tehetek-e valamit?
3. Meghalt rokonaim sorsáról érdeklődöm.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kétségtelen, hogy aki berúgott állapotban van, az nem beszámítható. 

Az is kétségtelen, hogy aki a szesznek a rabja, felelős azért, ha nem akar e 
betegségéből kigyógyulni. Ezt fel lehet ajánlani az ilyen betegnek, de rajta 
áll, hogy elfogadja vagy nem fogadja el e felajánlást.

Az imádság és a szenvedések felajánlása olyanokért, akik az ital rabjai, 
feltétlenül hatékony eszközök. Ha van jó szándék az ilyenekben, akkor az 
ima és az értük vállalt áldozatok előbb-utóbb éreztetik hatásukat. Ha pedig 
nem jó szándékúak, akkor erőt adnak az imádkozónak, az áldozatot vállaló-
nak ahhoz, hogy ezt a keresztet is szeretetben tudja viselni.

Feltétlenül fontos, hogy higgy abban, hogy az istenszeretőnek minden a 
javára válik,  tehát unokáid a lényeget tekintve nem kerülhetnek hátrányba 
olyasmi miatt, amiről nem tehetnek. A lényeg pedig mindig és mindenkor a 
szeretetben való növekedés.

2. Felnőtteket csak akkor lehet nevelni, ha ezt ők kérik. Csak felajánla-
ni lehet számukra azt a segítséget, amire te képes vagy. Marad tehát az ima 
és a vezeklés.

3. Végső soron a halálban senki nem járhat rosszul.  Közbülső soron 
igen. Mivel a halálban mindenki leplezetlenül szembesül önmagával, ezért 
rettenetes sors vár azokra, akik földi életükben a szeretetben való növekedés 
helyett a gyűlöletnek és a félelemnek voltak magvetői. De bízzatok! Végső 
soron mindenki megtalálja az Isten által neki szánt boldogító helyet! Kétség-
telen, hogy minél előbb, annál jobb. 

Az elhunytak sorsa legtöbbször azért marad rejtett a Földön maradottak 
számára, hogy halottaikra emlékezve imával, szentmisével és egyéb áldozat-
vállalásokkal tovább ápolják szívükben a szeretetet.

-  Tettél  fel  még  egy kérdést  álmoddal  kapcsolatban.  Aki  álmaiban 
templomban van, az lelke mélyén nagyon közel van Hozzám, Jézushoz!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
SZERETETBEN VALÓ HŰSÉG LELKÉVEL!"

*************************************************************
4294. EGY MÉDIUM SZEREPE

Kedves Asszonyom! Tisztelettel közlöm, hogy én nem olyan médium 
vagyok, aki embereket szellemi lényekkel tud kapcsolatba hozni. Olyan mé-
dium vagyok, akin keresztül általában Jézus, de van amikor a Szűzanya vagy 
egy angyal szól, és válaszol a feltett kérdéseimre. Most is ez fog történni. Jé-
zus elé viszem kérdéseit. Jelenleg az Ön levele már a 4294-dik levél, amelyet 
Jézus elé terjesztek. E levelekben adott válaszok már harminckilenc könyvet 
töltöttek meg. Az Ön levelére adott jézusi válasz már a negyvenedik könyv-
ben lesz megtalálható. 
Kérdező: BETEGEK VAGYUNK

Kényszerevésben szenvedek. Férjem pedig pánik-betegségben.
HANG: "Drága Gyermekem!

Vagy Általam, Velem és Bennem oldjátok meg életeteket, vagy nem 
lesz  soha megoldott  életetek!  Vagy ABSZOLÚT ELSŐ helyre kerülhetek 
életetekben, vagy nem  lehetek ott hatékony módon! 

Nincs szellemi  teremtmény a világon, aki  megtalálhatná számotokra 
vagy megvalósíthatná - Rajtam kívül - benső békéteket. Rajtam kívül csak 
bódulat vár arra, aki meg akarja találni szívében a hazataláltság örömét. En-
gem, Jézust, az evangéliumaimban föl lehet ismerni, mint UTAT a boldog-
sághoz. Nincs a világon olyan szellem vagy intézmény, amely Engem ebben 
helyettesíthetne!

A  kényszerevés  lelki  gyökere  egy  olyan  helytelen  birtoklási  vágy, 
amely az önzésnek, uralkodásnak a másik neve. A pánik-betegség pedig arról 
a hiányról  árulkodik,  amelynek megszüntetését  szinte  „parancsban” adtam 
meg akkor, amikor arra szólítottalak fel benneteket, hogy ÚJ parancsot adok 
nektek: „Úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket!” (Jn 13;34)

Mindkét betegség tehát lelki  eredetű, és éppen ezért gyógyítani csak 
azzal az alázattal lehet, amely alázat elismeri és elfogadja azt, hogy Én, Jé-
zus, vagyok az egyedüli megoldás.

Megáldalak benneteket az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4295.
Kérdező: OLY SOK A SZENVEDÉS ÉS AZ ERŐSZAK!

1. Miért kell az idős embereknek annyit szenvedniük?
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2. Miért van annyi állatokkal kegyetlenkedő gyermek?
3. Érezhetek sugallatokat a szellemvilágból? Nem vagyok médium.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az öregek sok szenvedése részben látás kérdése. Van, aki a keveset 

is sokallja, és van, aki a sokat is kevesli. A földi élet mindenképpen magán 
hordja a siralomvölgy jellegét. Ha valaki minél előbb vállalja azt a gondolko-
dás-átalakítást, amelyre nyilvános működésem kezdetén felhívtam figyelme-
teket (Mk 1;15), akkor hamarosan igazat  ad a mondásnak:  „A jóban az a 
rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mulandó!” Aki pedig elfogad Engem, 
Jézust, Urának, Megszabadítójának, az feltétlenül szívbékét kap Tőlem, mert 
megtapasztalja ígéretem igaz voltát: „Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfá-
radtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket!” (Mt 11;28.)

2. Mindannyian az önzésnek és a felelőtlenség terhének súlyával jötte-
tek a Földre. Ez az eredeti bűnötök. Ez, ha a körülmények elősegítik, sok 
gyermeknél  megmutatkozik. A földi életet éppen azért vállaltátok, hogy ezt 
leoldjátok magatokról. Minél előbb és minél alaposabban, annál jobb.

3. Nagyon „természetes”, hogy érnek sugallatok a szellemvilág részé-
ről akkor is, ha nem vagy médium. Médiumnak azt lehet nevezni, aki kifeje-
zetten olyan szerepet kap a földi életére vonatkozóan, hogy közvetítse a szel-
lemvilág sugallatait. Mindenkor fontos a kontroll! Csak olyan sugallat jöhet 
a jó szellemektől, amely szinkronban van az Én, a te Jézusodnak az evangéli-
umokban legalább magjában megtalálható gondolataival. Mivel emberi ter-
mészeted alapján is képes vagy Istennek tetsző gondolatokat megfogalmazni 
magadban, ezért nem szükséges mindenkor arra gondolnod, hogy valamiféle 
szellem működik benned. Szükséges viszont az, hogy gondolataid építő, buz-
dító,  vigasztaló  tartalmakat  hordozzanak,  mert  a téged boldogítóan  létben 
tartó Szentlélek ilyen gondolatoknak a forrása.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az
OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

*************************************************************
4296.
Kérdező: HALOTTAIMRÓL...

1. Álmomban egy csodaszép keresztet láttam.
2. Bejelentkezhetnek meghalt ismerőseim álmomban?
3. Érzelmi síkon nem tudok az újjászületésemről.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Az álmodban látott csodaszép kereszttel és még sok egyéb kisebb él-
ménnyel  tudomásodra  hoztam  azt,  hogy  lepecsételtelek  Magam  mellett. 
Egész eddigi életed arról szólt, hogy közösen jártuk életed keresztútját.

2. Az álom állapota nagyon alkalmas arra, hogy jelzéseket kapj régen 
meghalt ismerőseidtől. Mindaddig, amíg nem feladatokat adnak, hanem fel-
adatot,  lelki táplálékot kérnek tőled, teljesítsd kérésüket a józan ész határán 
belül. Az okosság és az óvatosság azonban soha nem árt! A katolikus vallá-
sod keretén belül  az  imádságok,  szentmisék,  búcsúk felajánlása is  helyén 
van. Ezekkel nemcsak másokon segítesz, de ezek rád is áldásként szállnak 
vissza, és erősítik, növelik szíved szeretetét, ami a legfontosabb.

3. Érzelmi síkon is biztosítok számodra olyan élményeket, amelyekre 
szükséged van ahhoz,  hogy tanúságot tudj tenni Rólam mások előtt.  De a 
döntő nem az érzelmi állapot, hanem a hitből élés! Hited maradjon továbbra 
is a szívednek, a szeretetednek a szeme. Így tudsz legjobban felkészülni arra 
a boldogságodat betöltő találkozásra Velem, amelyet a földi életben semmi-
féle élmény még megközelíteni sem tud!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4297. 
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

1. Súlyos beteg édesanyámon hogyan tudok a legjobban segíteni?
2. Mit közöljek lázadó hajlamú fiammal?
3. Egy könyv, amely a duált képviseli, sugalmazott könyv?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Édesanyádért is, magadért is kell imádkoznod. Érte azért, hogy Isten 

szeretete felé maradjon nyitott a lelke mélyén. Magadért pedig azért, hogy le-
gyen elég erőd rámosolyogni, amikor hozzá mész. Az ilyen élő halottak a lel-
kük mélyén érzékenyek tudnak maradni környezetük iránt akkor is,  ha ezt 
külsőleg nem tudják kimutatni.

2. Felnőtt embert nem lehet „kívülről” nevelni. Csak ha kérdez, akkor 
közölhetsz vele olyan gondolatokat, amelyeket képes befogadni. Főleg a lá-
zadozásra hajlamos természet  inkább lezár,  semmint  befogadna „kívülről” 
jövő tanácsot, még akkor is, ha azt a tanácsot a legnagyobb szeretettel közli 
is valaki.

3. Az általad említett könyvben nagyon sok okos gondolat van. Tudnod 
kell, hogy bármilyen könyvet olvasol, akár a HANG-könyveket is, csak ad-
dig és azokat a mondatokat tarthatod hiteleseknek, amelyek legalább magjá-
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ban megegyeznek az  evangéliumaimban megtalálható  gondolatokkal.  Meg 
kell nyugtassalak, a HANG-könyvekben csak ilyen mondatokat találsz.

A duál probléma úgy, ahogy általában gondoljátok, vagyis úgy, hogy 
már születése előtt mindenkinek meghatározták a párját, nem felel meg a va-
lóságnak. Isten mindenkit Önmagára teremtett, és nyugtalan marad minden-
kinek a szíve mindaddig, amíg Istenben meg nem nyugszik! 

A földi életben minden „eszköz” arra, hogy Istenben, a szeretetben nö-
vekedjetek. Ha valaki nem azért választja élete párját, mert ezt neki az égiek 
rendelték, hanem azért, mert úgy döntött, hogy általa akar egyre közelebb ke-
rülni Hozzám, az ő Jézusához, akkor jól választott. Az ilyen egyén hamaro-
san megtapasztalja azt, hogy a szeretet a Földön elsősorban nem élvezet, ha-
nem áldozat, mégpedig szeretetet növelő, tisztulást elősegítő áldozat. De ha 
valaki úgy gondolja, hogy párját már előre elrendelték, akkor legtöbb esetben 
előbb-utóbb összezavarodik benne minden. Sem önmagát, sem párját, sem az 
égieket nem fogja tudni megfelelő helyre tenni önmagában.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4298.
Kérdező: SZERETNÉM HALLANI VÉLEMÉNYEDET!

Szólj, Uram! Valóban egyetlened vagyok?
HANG: "Drága Gyermekem!

Valóban  egyetlenem vagy! Egy ideális  szülő,  akinek több gyermeke 
van, szintén úgy szeretné szeretni mindegyik gyermekét, mintha csak az az 
egyetlen volna. Én nem így vagyok veled! Te tényleg egyetlenem vagy! 

Én úgy adom Önmagamat neked, mint senkinek a világon! A világmin-
denséget valóban érted mozgatom! A Nap érted ragyog az égen, a csillagok 
érted járják pályájukat, s még az őserdők mélyén nyíló virágok is, amelyek-
ben soha senki gyönyörködni nem fog, érted nyílnak! Azok a trillázó madár-
kák, amelyeket soha senki hallani nem fog, szintén érted énekelnek! Te ezt 
egykor és örökre át fogod élni! Kimeríthetetlen a mélysége e mondatnak: Én 
valóban Gondviselőd vagyok!

Te azáltal és azért létezel, mert SAJÁT SZERETETEM élteti életedet. 
Boldogságod ezért ÖRÖK Bennem! Földi, mulandó testben e határtalan sze-
retetem parányát sem bírnád elviselni. 

Pontosan azért, mert örökre boldogító szeretetem ily végtelen, ennek 
legparányibb elutasítása olyan következményekkel  jár,  amely következmé-
nyek bár rövid időre, behatároltan,  de szenvedések, áldozatvállalások által 
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tesznek alkalmassá örök és zavartalan szeretetem boldogító hordozására, vi-
szonzására.

Tudnod kell magadról is, hogy olyan adósság törlesztésére jöttél a vi-
lágra,  amely semmiképpen  sem mérhető  ahhoz  a  hazataláltság  öröméhez, 
amely a színről színre látásban fog határt nem ismerő módon kibontakozni, 
véglegesülni. Tehát ez az adósságtörlesztésed is az Én szeretetem benned!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4299.
Kérdező: TISZTÁN AKAROK LÁTNI!

1. Isten szolgája az ördög is?
2. A tanítás egyben nevelés is?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Mivel  Isten  a  szeretet  körén  belül  mindenható,  ezért  mondható 

Gondviselő Istennek. Ezért mondható az, hogy az Istent szeretőnek minden a 
javára válik.

A Földön „piszkos” munkának nevezitek a háborúk, kegyetlenkedések 
borzalmait. Ezeket semmiképpen sem a Szeretet hozza létre. Mindezeknek 
forrása az önzés, a gyűlölet, a hatalom imádata. Tehát a test kívánsága, a sze-
mek kívánsága és az élet kevélysége. A kéjvágy, a bírvágy és az uralomvágy, 
tehát a BŰN! Vagyis a sátáni erők hozzák létre ezeket. 

Ha ezek  nem lennének,  akkor  a  földi  élet  nem lenne siralomvölgy. 
Nem is lenne földi élet! Ha ezek nem lennének, akkor nem lenne lehetősége 
az Isten boldogságát visszautasítóknak arra, hogy megbánva tettüket, megta-
pasztalva vétkük gyászos következményeit,  igyekezzenek éppen a számukra 
kegyelemnek felfogott szenvedések révén visszaszeretni embertársaikban az 
Istent. Nem kevés a száma azoknak, akik ennek a „piszkos” munkának a kö-
vetkeztében döbbennek rá arra, hogy rossznak lenni rossz, még akkor is, ha 
könnyű, és jónak lenni jó, még akkor is, ha nehéz.

A sátáni erők tehát éppen az Isten boldogságát visszautasítók megjavu-
lásának malmára hajtják a vizet. Így szolgálja a Rossz is a Jót!

2. A tanítás nem azonos a neveléssel. Tanítás lehet nevelés nélkül. Ne-
velés nem lehet tanítás nélkül. A tanítás bizonyos ismeretek átadása. A neve-
lés bizonyos ismeretek átadása mellett „faragás” is! Ez pedig csak ott műkö-
dik, ahol ezt a „faragást” elfogadják.

A szeretni  tanítás bár legfőbb hivatása mindenkinek,  de ennek haté-
konysága csak akkor és ott érvényesül, tehát csak akkor és ott válik nevelés-
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sé, ahol jó talajba hull, vagyis ahol önnevelésbe vált át! Így működik együtt a 
két törvény. Mindenkinek feladata a szeretni  tanítás,  de nem mindenki ta-
pasztalhatja meg annak gyümölcsét. Akinél nem az eredmény, hanem a for-
rás a fontos, az a szeretni tanítás által mindenképpen békét hordoz a szívé-
ben.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4300.
Kérdező: VALAKIT MEGSZÓLTAM

Barátnőmet valaki megcsalja. Elmondtam neki.
HANG: "Drága Gyermekem!

Súlyosan vétettél, mert nem vigyáztál a szádra! Jakab apostolnak töké-
letesen igaza volt, amikor azt mondta, hogy aki a beszédében nem vigyáz, az 
olyan, mint aki erdőtüzet okoz. „Ugyanígy parányi testrész a nyelv is, mégis 
nagy dolgokat vallhat magáénak. Nézd, milyen kicsi a tűz, és milyen nagy er-
dőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszság világa. A nyelv az a tagunk, amely 
egész testünket beszennyezi, lángba borítja változékony életünket, maga meg 
a pokoltól fogott tüzet.” (Jakab 3;5-6) Bizony, a pokol fogott tüzet benned, 
amikor barátnődet figyelmeztetted arra, amihez nem volt jogod! Mert senki-
nek sincs joga ahhoz, hogy másokról olyan ítéletet mondjon, ami az illetőt 
mások előtt elmarasztalja (Lk 6;37)!

Ne te akard „megmenteni” barátnődet! Csak akkor mondj másokról íté-
letet,  ha ezt jogosan kéri valaki tőled. Különben a megszólás bűnébe esel. 
Tehát nemcsak másoknak ártasz, de magadnak is! Az ítéletet bízd rám! Na-
gyon nem jó az, ha valaki a teremtmények közül Isten szerepét akarja magára 
vállalni!  Egyedül Engem illet  az ítélet  fölöttetek! Azt pedig tapasztalatból 
tudnod kell, hogy Én, a te Jézusod nem azért jöttem közétek, hogy elítéljelek 
benneteket, hanem azért, hogy irgalmas szeretetemmel magamhoz édesges-
selek benneteket. Neked is JAJ lenne, ha ítéletet mondanék fölötted!

Nem elég az, ha valaki jót akar! A jót akarásnak mentesnek kell lennie 
minden  olyan  magatartástól,  amely bárkinek is  árthatna.  Ismétlem:  Olyan 
rosszat, hibát, aminek elmarasztaló következménye lehet bárkire is, nincs jo-
gotok mondani senkiről! Bizonyos értelemben még magatokról sem!

Nagyon szeretlek, és arra kérlek, hogy igyekezz jóvá tenni vétkedet!
Megáldalak a BŰNBÁNAT LELKÉVEL!

*************************************************************
4301.
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Kérdező: NEVELŐSZÜLŐ LETTEM!
1. Egy álmom magyarázatát kérem, amelyben halott nagyanyám 
feltámadt, s az imámra azt mondta, hogy ezzel nem megyek semmire.
2. Munkahelyemen nagyon nehéz a helyzetem. Maradjak?
3. Köszönöm, hogy nevelőszülő lehettem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az említett álmodnak nincs a jövőre mutató, üzenetet közvetítő tar-

talma. Csupán a benned kavargó eseményekre, ismeretekre emlékezés jelent 
meg ebben az álomban szimbolikusan.

2. Általános szabály az, hogy amíg  nincs jobb a réginél, addig maradni 
kell. Minden nehézségnek van olyan pozitív következménye, amely nem el-
hanyagolható. Önmagatok reális felmérése nem is volna lehetséges máskép-
pen!

3. Törekedned kell  arra, hogy gondolataid,  szavaid és tetteid mindig 
szinkronban legyenek! Minden nevelőszülőnek tudnia kell, hogy neveltje az 
ő számára eszköz, tehát  tükör arra, hogy önmagát jobban megismerje, s így 
Engem, Jézust, nagyobb erőbedobással tudjon követni.

Elvárásaid mindig magaddal szemben legyenek elsősorban! Nevelted-
del szemben meg kell tanulnod a várakozni tudást!

Megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4302.
Kérdező: VÁROM SZAVAIDAT, URAM!

Szeretnék csak nekem szóló üzenetet kapni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Minden imádban, de főleg a „PÁRBESZÉD-IMÁBAN” csak neked és 
csak olyan gondolatokat fogalmazok meg, amelyek téged építenek, buzdíta-
nak és vígasztalnak! Hidd el, hogy Én, a te Jézusod téged sem sablonizállak! 
Nem úgy vagy szívembe beírva, mint mindenki, hanem úgy, mint senki a vi-
lágon! Irántad való szeretetemet kiolvashatod eddigi életedből is és a környe-
zeted történéseiből is. De azt is tudnod kell, hogy csak általad, veled és ben-
ned tudom úgy szeretni a többi embert, ahogy nélküled nem tudom!

Feltétlenül  fontosnak tartom azt,  hogy a jövőre vonatkozóan világos 
képed legyen magadról, mert ennek arányában látod át, hogy mennyire érted 
élek, mennyire fontos vagy te Nekem! 

Ha valaki vonaton utazik,  feltétlenül foglalkozik a végállomással,  és 
semmiképpen sem arra teszi a hangsúlyt, hogy az ne jusson eszébe. Neked 
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tudnod kell, hogy egy olyan csodálatos végállomás vár téged a színről színre 
látásban, amelynek már a gondolata is bearanyozza, legalábbis kellene hogy 
bearanyozza a jelen utazásodat.

A reményből  élés  nem ábrándozás,  amikor  Rólam,  rólunk van szó! 
Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív egyszerűen képtelen felfogni 
azt, amit Isten az övéi számára készített (1.Kor 2;9). A reményből élés tehát 
egy olyan erőforrás, amely a jelent képes mindenkor harmóniában tartani! 
Én, Jézus, olyan mindenkori jelent akarok biztosítani számodra, amely a jö-
vőben egyre jobban ki fogja tudni fejteni boldogító hatását! Ez jelenti azt, 
hogy akiben Én, Jézus, élhetek, olyan reménnyel töltöm meg a Bennem bízó 
szívét, hogy bizonyos értelemben már a jelenben is átélheti a hazataláltság 
örömét.
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a HAZATALÁLTSÁG ÖRÖMÉVEL!

***********************************************************
4303.
Kérdező: MI A FELADATOM?

1. Visszatérő álmaim: állandóan elhagyok, elvesztek valamit. 
     Dolgokhoz nem találom a megfelelő eszközöket.
2.. Halálos betegségből meggyógyultam. Mi a feladatom?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Benső elbizonytalanodásaid arra figyelmeztetnek, hogy Velem, Jé-

zussal,  embertársaiddal  és önmagaddal  való egyértelműséged megragadt  a 
felszínen. Az egyértelműség elmélyítésének a hiánya a következő módon or-
vosolható:

a./ Velem, a te Jézusoddal akkor mélyül kapcsolatod, ha imáidban és 
életviteledben nagyobb hangsúlyt teszel arra, hogy Én, Jézus, valóban a te Jé-
zusod vagyok! Ha erre naponta többször is figyelmezteted magadat, akkor e 
valóságnak a tudata feltétlenül gyökeret fog verni a tudatalatti világodban, s 
ennek következtében minden más ehhez fog igazodni.

b./ Embertársaid irányában  meg kell tanulnod, hogy szíved szeretete, 
tehát önzetlenséged ne erőltetett birkózásnak legyen  a gyümölcse, hanem an-
nak, hogy Én, Jézus, benned élek, s így minden csak a javadra válhat.

c./ Magaddal kapcsolatban erősödnöd kell abban az egészséges hitben, 
amely annak az alázatnak az alapján áll,  amelyet köreitek ALAPALÁZAT 
néven fogadtak el Tőlem. ( Bizalom teli helytállás a meglátott jóban, s nyi-
tottság a jobb felé. E „jobb” mindenkor csak Velem, Jézussal, támasztható 
alá  az  evangéliumaim alapján.)  Erre  csak  az  képes,  aki  tudomásul  veszi, 
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hogy a Bibliában rangsorolni kell, mert Isten az embert nem bábunak terem-
tette.

2. Azt a nagy egészet, amelynek te is élő, szerves része vagy, Istenen 
kívül senki át nem láthatja. Mindenki, tehát te is olyan szerepet vállaltál földi 
születéseddel, amely szerep világformáló erőt hordoz akkor is, ha teremtmé-
nyi szinten nincs benne semmi különös. Bizony pótolhatatlanul egyetlenje 
vagy Istennek!

Reggeli és esti imáid pontosan arra valók, hogy napra lebontva tudd át-
látni elvégzendő feladatodat, és tudj hálát adni mindazért, ami általad és ve-
led történt, mert mindaz Általam és Velem is történik mindaddig, amíg élő 
kapcsolatban vagyunk egymással.

Ne feledd: Nem a nagy tettekhez, hanem a mindennapi élet apró ese-
ményeinek felvállalásához, szeretetből történő megvalósításához kell az igazi 
bátorság! Az ilyen bátorság csak azok szívében tud állandósulni, akiket a hit-
től átjárt józan ész vezérel, akik hisznek abban, hogy a GYŐZTES oldalán 
állnak!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4304.
Kérdező: VALÓBAN SZABAD AZ AKARATUNK?

1. Valóban van szabad akaratunk?
2. Isten előre tudja döntéseinket?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban van szabad akarata minden szellemi lénynek! A probléma 

általában abból adódik, hogy szabad akarat alatt mást értetek, mint ami az 
valójában. Látnotok kell tehát tisztán, hogy nem az mondható szabadnak, aki 
azt teheti, amit akar, hanem az, aki képes arra, hogy megtegye azt, amit az ő 
életében a végtelen, a tiszta Szabadság, tehát az Isten akar. A szabadságot 
nem szabad azonosítani a szabadossággal!

Nem mondható szabadságnak az a rabság, amelyben bárki bármilyen 
jól is érzi magát, de előre tudja, hogy ez a jó érzés feltétlenül el fog múlni! A 
bódulat és a boldogság nem árul egy gyékényen. A Földön, ahol a szellemi 
lények értelemmel,  érzelemmel és akarattal  rendelkeznek, nem mondhatók 
boldogoknak mindaddig, amíg nem a hittől átjárt józan ész irányítja őket! 

Az akarat önmagában nem hordoz erkölcsi értéket, mert erkölcsi érté-
két mindenkor az univerzális hittől, illetve annak hiányától átjárt értelem cél-
ja határozza meg. Hasonlít az ember földi élete egy kocsihoz, ami szükség-

4352.



szerűen mozgásban van. Az ember élete a Földön szükségszerűen mozgás-
ban van. Az ember, aki szellemi módon él, tehát erkölcsi lény, mindig egy 
önmaga által meghatározott irányban, önmaga által meghatározott cél irányá-
ban mozog. Ha nem a hittől átjárt józan észt ülteti a bakra, hanem valami 
mást, pl. az érzelmet vagy valamely speciális hitet,  akkor természetellenes 
módon, tehát bódultan él. Így boldog soha nem lehet, mert nem teszi lehető-
vé azt az újjászületést, amely feltétlen feltétele az örök boldogságnak („Bi-
zony, bizony, mondom neked: aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az 
Isten országát.” Jn 3;3) Azt pedig tudnod kell, hogy nincs kétféle boldogság! 
Nincs egy mulandó és egy örök boldogság! Csak egy boldogság létezik min-
den szellemi lény számára! Ez pedig Isten boldogsága a szellemi lényekben. 
Isten minden szellemi lényt erre a boldogságra teremtett, és minden szellemi 
lény nyugtalan mindaddig, amíg ebben a Teremtője által felkínált boldogság-
ban meg nem nyugszik! Ez jelenti azt az erkölcs szintjén, hogy Isten minden 
szellemi lényt Önmagára teremtett!

A szabadsággal kapcsolatban lehet beszélni formai és tartalmi szabad-
ságról. A formai szabadság nem más, mint a választási lehetőség. A tartalmi 
szabadság pedig az a megkötözöttség nélküli állapot, amelyben már nincs he-
lye a rossz melletti választásnak.

Formai szabadságnak nevezhető tehát az a választási lehetőség, amely-
nek megszűnése sorsdöntő. Sorsdöntő, mert  miután egy szellemi lény már 
döntött a józan eszével meglátott jó mellett vagy ellen, ez a lehetősége már 
nem létezhet tovább úgy, mint előzőleg létezett.

Ha valaki a jó mellett döntött, akkor elindul a felé a szabadság-biroda-
lom felé, amely szabadság-birodalomnak a másik neve: boldogság, vagyis Is-
ten. Ez az ÚT szinte kizárólag az önmagad elleni küzdelemnek az útja, ame-
lyen a megpihenés másik neve: a reményből élés. E remény éltető forrása 
mindenkor e gondolat: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” Aki az erkölcsi 
rossz mellett döntött, az állandó meddő harcban áll mind önmagával, mind 
környezetével. Ezen az úton nincs megpihenés, csak búskomorság, csak el-
keseredés, tehát rabság van. Ennek másik neve: boldogtalanság, vagyis a bó-
dultság utáni vágy megjelenése, uralma.

Amikor tanítványaimnak azt a parancsot adtam, hogy tegyenek tanítvá-
nyommá minden népet, akkor ezt CÉL-parancsnak, és nem teljesítményi pa-
rancsnak adtam. Soha senkinek nem adtam lehetőséget arra, hogy bárkinek is 
a formai, tehát a választási szabadságát megszüntethesse. Azért nem adtam 
és nem is adhattam, mert a lényeget, vagyis a választási lehetőségnek valódi 
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lényegét tekintve bizonyos értelemben már ezt mindenki megtette a születése 
előtt! Azért mondom, hogy bizonyos értelemben, mert azok, akik születésük 
előtt Isten mellett döntöttek, születésük után, a földi létben, ahol annyi a za-
varó állomás, jóhiszeműen nem az Általam megkívánt gondolkodás-átalakí-
tást vállalták fel magukra, hanem valamilyen speciális hit által felkínált gon-
dolkodás-átalakítást.

2. Istenben a választási lehetőség azt jelenti, hogy amit akar, az van, és 
amit nem akar, az nincs. Szellemi teremtményeiben pedig azt jelenti, hogy 
választhatnak a között a jó között, ami van, és ennek hiánya között.

Isten tökéletesen ismeri  saját szeretetének, tehát boldogságának, sza-
badságának erejét, és tudja, hogy szellemi teremtményei előbb-utóbb Őmel-
lette fognak dönteni. Ez nem csökkenti a reinkarnációban hívők felelősségét, 
hanem nagyon is növeli, mivel ezek tudják, hogy mindaddig, amíg nem dön-
tenek Isten mellett, egyre nehezebb sorsot vállalnak magukra. Az kétségte-
len, hogy soha nem válnak reményvesztetté!

Van tehát szabadsága Istennek, embernek egyaránt, és ezek nem rom-
bolják le egymást, nincsenek ellentétben egymással!

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"
*********************************************************

4305. 
Kérdező: MIÉRT JÖN EL ÚJRA JÉZUS?
Miért van szükség Jézus második eljövetelére?

HANG: "Kedves Barátom!
Ég és Föld elmúlnak! Egyszer megszűnik a jelen mulandó világának az 

a szerepe,  hogy lehetőséget adjon bárkinek is  a már  előzőleg elhatározott 
gondolkodás-átalakítás komolyságának az igazolására.  Véget ér tehát azok 
„várakozása”, akik itt a Földön akarták igazolni előző megtérésük komolysá-
gát (Lk 21;28).

A Föld megszűnése tehát lezár egy világkorszakot, és ez drámai módon 
fog végbemenni. 

De Isten van olyan nagy, hogy később is, az örök tűzre kerülőknek is 
lehetőséget fog tudni adni arra, hogyha akarják, igazolják megtérésük őszin-
teségét. Egy biztos: Senki nem jut  az Atyához, csak Énáltalam! (Jn 14;6)

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4306.
Kérdező: MIÉRT VAN SÁTÁN?
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 Mi által lett a Sátán e világnak fejedelme?
HANG: "Kedves Barátom!

A mulandó világ teremtése azért történt, hogy azok a szellemi lények, 
akik visszautasítva  a  számukra felajánlott  isteni  boldogságot,  megbánva e 
tettüket, lehetőséget kapjanak arra, hogy megbánásukat igazolva az alapalá-
zat és az univerzális hit vállalásával visszaszeressék Istent az erre rászoruló 
emberekben: „Aztán így szól a király a jobbján állókhoz: Jöjjetek, Atyám ál-
dottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Éhes 
voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, 
és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglá-
togattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérdezik az igazak: 
Uram,  mikor  láttunk  éhesen,  hogy enned  adtunk  volna,  vagy szomjasan, 
hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk idegenként, hogy befogadtunk vol-
na? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk volna? 
A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül 
eggyel is tettetek, velem tettétek. (Mt 25;34-40)”

Azokat a szellemi  lényeket,  akik nem bánták meg Isten boldogságát 
visszautasító tettüket, ördögöknek hívjátok. Ezek kihasználva Isten megnyil-
vánuló jóságát a teremtésben,  szintén megjelentek a Földön. Megtehették, 
mert szabadságuknak azt az oldalát, amelyet választási lehetőségnek hívtok, 
erkölcsi szinten már eljátszották, de rossz szándékkal sok mindent tehetnek. 
Az, amit soha nem tehetnek, két fontos dolog. Soha nem tehetnek olyat a 
Földön, ami az Istent szeretőknek árthatna, és soha nem tehetnek olyat, ami 
önmaguknak használhatna. Vagyis képtelenek arra, hogy a Földön megtérje-
nek, újjászülessenek, vagyis arra, hogy lejövetelük szándékát a Földön meg-
változtassák.

Azok az emberek,  akikről  azt  mondjátok,  hogy a Földön megtértek, 
vagyis vállalták a gondolkodásuk átalakítását, azok valójában már Földre jöt-
tük előtt vállalták ezt. Csupán megfelelő „körülményre” vártak, hogy a már 
eldöntött szándékuk megfelelő lehetőséggel találkozzon.  A jó mag önmagá-
ban nem elég! Jó föld is kell ahhoz, hogy a mag szárba szökjön, és gyümöl-
csöt teremjen. Ilyen értelemben felelősek vagytok egymásért. Tehát nem a 
mag minősége, hanem annak gyümölcstermése kollektív munka eredménye 
(„Akinek füle van, hallja meg!” Mt 13;9). Ezért nagyon fontos a lehetőségek-
kel, mint talentumokkal, jól gazdálkodnotok mindannyitok érdekében.

A konkolyból nem lesz búza, a farkasból nem lesz bárány! Ez jelenti 
azt,  hogy a gondolkodás-átalakítás vállalása az Én, a te Jézusod szándéka 
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szerint nem a Földön dől el. De ennek sikeres megvalósításában fontos szere-
pet kell vállalnotok saját és egymás érdekében, mivel az alapalázathoz és az 
univerzális  hit  felvállalásához  szükséges  bátorság mindenkor  azok  szabad 
választásán múlik, akik egykor megbánták helytelen döntésüket. Ezért nem 
tehető zárójelbe a tanúságtevés és a példamutatás szükségessége!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4307.
Kérdező: SZERETNÉM JOBBAN ISMERNI MÁRIÁT!

1. Máriáról szeretnék tiszta képet kapni!
2. Segíteni szeretnék egy nagyon szeretett testvéremen!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel Nekem testvéreim vagytok, ezért Mária a ti égi édesanyátok 

(Mt 28;10). Ő, mint jóságos édesanya, a kapott szerepéhez méltóan mindent 
elkövet, hogy gyermekei, tehát az egész világ Engem felismerjen, Nálam ta-
nuljon, és Lelkem által újjászületve állapotszerű örömforrás legyen minden 
gyermeke számára az a „felismerés”, hogy be van írva nevetek a mennyben 
(Lk 10;20).

Mária soha nem ijesztget úgy, hogy attól bárki is reményt vesztetté vál-
hatna! Számára az alapalázat, tehát a mindenkori nyitottság a JOBB irányá-
ban olyan lételem volt, amely soha nem hiányzott belőle. Ő mindenkor szívé-
be véste szavaimat, és el-elgondolkodott azokon (Lk 2;19). Ő ma is - mint 
annak idején - mindenkit Hozzám, Jézushoz, szeretne irányítani (Jn 2;5). 

Máriának is, mint minden embernek a Földön, fejlődő szeretete volt. A 
földi életben a fejlődő szeretet gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy választa-
nia kell: vagy áldozattá válik másokért, vagy másokat áldoz fel önmagáért. 
Mária mindig az önmaga feláldozását vállalta.  Ezért  szubjektív bűne soha 
nem volt. Ezért nevezhette őt az angyal kegyelemmel teljesnek.

Tőled nem az igazi Mária áll távol, hanem az a torz Mária-kép, amely 
Tőlem, a te Jézusodtól is távol áll!

Mária nem gondolkodik speciális hitvallásokat megfogalmazott kere-
tekben. Ő valóban az univerzális hit talaján áll! Neki ezért ma is kivétel nél-
kül minden ember édes gyermeke, mint ahogy minden ember testvére a má-
sik embernek, és gyermeke a mennyei Atyának!

Máriának kétségtelenül egyedülálló szerepe az, hogy rajta keresztül jöt-
tem el Én, Jézus, közétek. És az is kétségtelen tény, hogy rajta keresztül jut 
el a legtöbb jó szándékú ember Hozzám, Jézushoz.
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Azok számára, akik bár a gondolkodás-átalakítás szándékával  szület-
tek a Földre, de különböző külső hatásokra lemondtak a kezdeti nyitottsá-
gukról,  tehát  az  alapalázatról,  valamely  speciális  hitet  képviselők  javára, 
azok számára Mária sokat tesz a megbékélés érdekében, mint a BÉKE KI-
RÁLYNÉJA!

Részedről Mária semmi rendkívüli tiszteletet nem kíván. Bőven meg-
elégszik azzal, hogy szeresd őt úgy, mint kettőnk édesanyját! Az Én és a te 
édesanyádat! E szereteted kimutatására főleg olyankor nyílik alkalmad, ami-
kor döntened kell: te szenvedj másért, vagy más szenvedjen érted! Könnyen 
kitalálhatod, hogy Mária hogyan döntene helyedben.

2. Több szempontra is föl kell hívnom a figyelmedet! Túlságosan is 
meg vagy kötözve az említett illetővel. Ez nem jó! A te benső békéd, nyugal-
mad nem függhet attól, hogy ő milyen lelkiállapotban van. Tudnod kell, és el 
kell fogadnod, hogy Isten végtelenül jobban szereti őt, mint arra te valaha is 
képes lehetnél. Tudnod kell, hogy ő is, csakúgy mint te, Istenben találhatja 
meg boldogságát, s ez csak rajta múlik! Sem Isten, sem ember ebben őt soha 
döntően nem befolyásolhatja, vagyis helyette nem dönthet.

Nagyon természetes, hogy jó, ha imádkozol érte. Ez lerövidítheti meg-
térésének, megszabadulásának idejét, ha ő jó szándékú. Ha lelke mélyén nem 
jó szándékú,  akkor  sem volt  hiába imádságod áldása,  mert  az  visszaszáll 
reád! Az érte mondott imád mindenképpen akkor kedves Isten előtt, ha ez 
neked szívbékét eredményez. E szívbéke csak akkor tapasztalható meg szá-
modra, ha nem az eredményre teszed a hangsúlyt, hanem arra a belátásra, 
hogy te megtetted azt, amit megtehettél, és a többi már az ő és az Isten ügye.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4308.
Kérdező: TÜRELMES SZERETNÉK LENNI!

1. Egy testvérem úgy bírált és megítélt, hogy emiatt kárt szenvedett a
    barátságunk is.
2. Hogyan lehetek türelmesebb?
3. Hogyan tudnék a hit és a szeretet által gyógyítani?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Kétségtelen, hogy egy barátság kettőn áll! A baráti és a felebaráti 

kapcsolat között a különbség bizalmi többlet  a baráti kapcsolat javára. Ha 
egy barátság át/leminősül felebaráti kapcsolattá, akkor sem szenvedhet csor-
bát az Általam, a te Jézusod által felajánlott szeretet megélése (Jn 13;34). Az 
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okosság és  az óvatosság mindenkivel  szemben szükséges.  Senkinek sincs 
joga - tehát neked sem - olyan ítéletet mondani embertársáról, amely ítélet 
büntetést hord magában. Senkiről sem tudjátok, hogy mit örökölt, milyen ha-
tások érték eddigi életében, és azt sem, hogy akarata hogyan működött eddig 
együtt Isten akaratával. Ha csak egyet nem tudtok e háromból, már nem lehet 
alapja ítélkezéseiteknek.

2. A türelem másik neve: ÖNURALOM! Ez három forrásból árasztja 
kimeríthetetlen erejét. Az egyik annak belátása, hogy önuralom nélkül, tehát 
türelmetlenséggel sehová nem juthat az ember. A másik szintén értelmi mun-
ka eredménye. Ha valaki emberi hibák miatt türelmetlen, akkor be kell látnia, 
hogy a hibát elkövetők feltétlenül szenvedő alanyai az elkövetett hibáiknak. 
A harmadik forrás pedig Én, Jézus, vagyok! (Mt 11;28)

3. A hit és a szeretet mindig hordoz gyógyító erőt, de soha nem auto-
matikusan következik be az általatok várt gyógyulás. Nem, mert az egyolda-
lúság e téren sem vezet eredményre. Ti nem láttok bele a beteg emberek lel-
kébe, s így nem is tudjátok felmérni, hogy az egészség vagy a betegség  válik 
inkább az illető lelki javára:?

Nem jó az, ha valaki rendkívüli képességeket kíván magának, mert a 
rendkívüli képességek rendkívüli felelősséggel járnak. Legtöbbször még az 
átlag  felelősségvállalást  sem teszitek  magatokévá.  Legtöbbször  még  saját 
megszentelődésetek hiányát is másokra hárítjátok.

Azt ajánlom neked, hogy higgy, szeress állapotszerűen. A többit bízd 
arra a Lélekre, akinek temploma vagy!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4309.
Kérdező: MIÉRT VANNAK ELLENSÉGEIM?

Kik és miért akartak és akarnak bántani?
HANG: "Drága Gyermekem!

Eddigi életutad tele van keserűséggel, fájdalommal, keresztekkel. Szin-
te tanácstalanul állsz az általad megtapasztalható ezer veszéllyel szemben. 
Még jó, hogy írod leveledben Rólam, a te Jézusodról: „.. én szeretem Őt, és 
igenis bízom Benne .”

Életed  megoldása  tehát  Én  vagyok.  Nincs  olyan  pillanat  életedben, 
hogy megfeledkeznék rólad!  Ha növekszenek a nehézségek, akkor feltétle-
nül növelem erődet! Bennem még soha senki nem csalatkozott,  és nem is 
csalatkozhat, mert Én, Jézus, legyőztem azt a világot, amely ártani akar Isten 
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gyermekeinek. Azért mondtam el ezeket nektek, hogy békességet találjatok 
Bennem. („A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a 
világot. Jn 16;33”)

Mint tudod, az Istent szeretőnek minden a javára válik (Róm 8;28)! 
Azok a kérdések, problémák, amelyek gyötörnek, feltétlenül fel fognak ol-
dódni abban az élő hitben, reményben, amellyel Hozzám, a te Jézusodhoz 
kötöd magad.

Te az örökkévalóság gyermeke vagy! A földi élet nehézségei nem mér-
hetők ahhoz a dicsőséghez, amely reád vár, ha hűséges maradsz Hozzám! Ég 
és Föld elmúlnak, de az Én tanításom, a veled kötött kapcsolatom soha el 
nem múlik! Minden problémádat, nehézségedet tedd erre a mérlegre: „Mi ez 
az örökkévalósághoz képest?!” Ha ezt teszed, akkor hamarosan meg fogod 
tapasztalni az Én békémet a szívedben. Ha ezt befogadod, akkor ezt senki, 
soha el nem veheti tőled! Angyalaim, az egész Mennyország arra törekszik, 
arra vár, hogy ezt a békét átvedd Tőlem (Jn 14;27)! Én hitedet növelni nem 
tudom. Ez a te feladatod. Én csak ennek lehetőségét tudom megadni neked. 
De e lehetőséggel neked kell élned! Őszinte imáid mindenkor megtalálják az 
utat szívemhez. Bízzál Bennem, a te Jézusodban!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
BIZALOM, vagyis az ÉGI BÉKE LELKÉVEL!"

*************************************************************
4310.
Kérdező: MI LESZ APUCIKÁMMAL?

Egy gyermek kérdései:
1. Apucikám! Hogy érzed magadat odafönt?
2. Le kell majd születned még egyszer?
3. Mit üzensz nekünk?

HANG: (Egy édesapa hangja). "Drága Gyermekem!
1. Aranyos kérdésedet pontosítanom kell.  Te úgy gondolod, hogy én 

„odafönt”  vagyok.  A  valóság  az,  hogy én  egy olyan  helyzetben  vagyok, 
amely helyzetben gyakran sokkal közelebb vagyok hozzád, semmint gondol-
nád! Gyakran tudok adni neked olyan sugallatokat, amelyeket földi életem-
ben soha nem tudtam volna adni. Tehát valamiképpen „közelebb” vagyok 
hozzád most, mint voltam földi halálom előtt. Most valóban úgy tudom meg-
élni irántad való szeretetemet, hogy szabadságodat nem korlátozhatom. Így 
sugallataimmal segíteni tudlak téged abban, hogy megtanulj felelősséget vál-
lalni döntéseidért, gondolataidért, szavaidért és cselekedeteidért.
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Itteni életem „részleteiről” nem tudok beszámolni neked. Csak azt tu-
dom mondani, hogy minden földi pillanatnak itt csak annyiban van értéke, 
amennyiben a jó szándék, a szeretet vezérli.

2. E második kérdésedre nem áll módom válaszolni.
3. Neked is, édesanyádnak is üzenem azt, amit az első pontban elmon-

dottam. Ehhez hozzá kell még tennem: a szeretet valóban ÖRÖK! Van SZE-
RETETORSZÁG! De csak azoknak, akiknek van szerető szívük, és imáikkal 
gyakran fölemelik  lelküket  Istenhez,  a  végtelen SZERETETHEZ! Itt  látni 
csak igazán, hogy mennyire rövid még a leghosszabb földi élet is! Itt fogjá-
tok ti is tökéletesen megérteni azt, hogy amit a Földön szolgáló szeretetnek 
neveztek, örökre szóló uralkodást jelent e BOLDOGSÁGORSZÁGBAN!

Nagyon szeretlek benneteket, és kérem rátok Isten
BOLDOGÍTÓ ÁLDÁSÁT a HŰSÉG LELKE ÁLTAL!"

*************************************************************
4311.
Kérdező: FÁRASZTANAK AZ EMBERI KAPCSOLATOK

1. Érdemes-e asztrológiával foglalkozni?
2. Sok külső és belső szenvedést kell vállalnom.
3. Emberi kapcsolataim nagyon fárasztóak. Lesz-e valaha hű társam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Soha nem az a fontos, ami teszel, hanem az, hogy miért teszed! Az 

asztrológia és egyéb terület, mind-mind - mivel minden mindennel összefügg 
- jelenthet pozitív időtöltést, ha annak érdekében járod e területeket, hogy ab-
ban a szeretetben növekedj, amely szeretet növekedése döntően nem a körül-
ményeidtől,  hanem szíved  szándékától  függ. Az asztrológia  is  tehát,  mint 
minden más tudomány, erkölcsi értékét a céljától kapja.

2.  A betegségekkel,  szenvedésekkel  kapcsolatban három szempontra 
hívom fel  a figyelmedet.  Az egyik az,  hogy mindenki  halálos betegséggel 
született a Földre. Vagyis mindenkinek meg kell halnia egyszer! A másik az, 
hogy e halálos betegség különböző megjelenéseinek figyelmeztetését érde-
mes megszívlelni. Nem elég mindent elkövetni azért, hogy egy-egy betegség-
ről bizonyos tüneti kezeléssel elhárítsátok figyelmeteket a lényegtől, vagyis 
attól, hogy egyedül a szeretet örök! A harmadik e másodikból következik. A 
szívbékét sem megadni, sem elvenni nem tudja semmiféle betegség, semmi-
féle egészség. Ilyen értelemben egyik sem jobb, mint a másik. Kétségtelen, 
hogy a betegségeknek, szenvedéseknek nagyon erős leleplező ereje tud lenni.

4360.



Az eddig elmondottak a lelki szenvedésekre is állnak. A meg nem ér-
tettség, az igazságtalanul megbántás lelki fájdalma, a különböző megalázta-
tás, stb., ezek mind-mind nem csupán leleplezik egy lélek állapotát, de feltét-
lenül alkalmul szolgálnak olyan benső fejlődésre is, amely ezek nélkül nem 
valósulhatott volna meg. Bizony nagyon igaz, hogy az Istent szeretőnek min-
den a javára válik (Róm 8;28)!

3.  A földi  életben  minden viszonylagos.  Mindenki  „igazi”  annyiban 
számodra, amennyiben Isten felé irányítja benső tekintetedet. Valójában min-
den szellemi  lény számára  csak egyetlen  boldogító  IGAZI van.  Isten,  aki 
Bennem, a te Jézusodban mutatta meg, nyilvánította ki, hogy mennyire szeret 
téged. Te egyetlenem vagy! Mindent és mindenkit ehhez kell mérned.

Olyan soha nem lesz életedben, hogy valaki állapotszerűen arra töre-
kedne melletted, hogy Istenben találd meg boldogságodat. De ilyenre nincs is 
szükséged! Sem neked, sem másnak! Nincs, mert benned élek, és ha te élő 
hittel hiszel abban, hogy Én vagyok a szőlőtő, te pedig a szőlővessző, akkor 
Lelkem úgy magába tudja ölelni lelkedet, hogy tökéletesen megérted, hogy 
csak Bennem találhatod meg szívbékédet, tehát egyedül és kizárólag Én va-
gyok az IGAZI!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a számodra szükséges
                              LELKIERŐVEL!"

*************************************************************
4312.
Kérdező: ANYÁMAT NEM ÉRDEKLI AZ ÉN ÉLETEM

Anyám teljesen elfordult tőlem. Ez nagyon fáj.
HANG: "Drága Gyermekem!

Van a léleknek egy olyan állapota, hogy akkor is fájdalmat érez, ha si-
mogatják. Ilyenkor az ilyen léleknek nagyon nehéz vigasztaló szavakat köz-
vetíteni. Leveled írásakor ilyen lelkiállapotban voltál. Nemcsak te, de min-
denki  előbb-utóbb  eljut  erre  az  állapotra,  ha  a  hangsúlyt  arra  teszi,  hogy 
mennyire rosszak mások.

Meg kell mondjam, hogy anyádat nem tudom megváltoztatni.  Téged 
sem! Benső békétekhez, tehát boldogságotokhoz a kulcsot nyilvános műkö-
désem kezdetén így fogalmaztam meg: „... alakítsátok át gondolkodásotokat” 
(Mk 1;15)! Az eddig megjelent HANG-könyvekben többször is lehet olvasni 
e kijelentésemet: az élet nem olyan, mint amilyennek látjátok, hanem ami-
lyennek látjátok, olyan! Tehát belülről kifelé kell elindulnia annak, aki e sira-
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lomvölgyben meg akarja találni szíve békéjét, vagyis a földi életben elérhető 
valódi boldogságot.

Amint az anyagi világban a sötétséget nem lehet másképpen kivinni a 
szobából, csak úgy, ha beengeditek a világosságot, pontosan így van a pszi-
chika területén is! Tanításomat jó hírnek, örömhírnek neveztem el, mert Isten 
nem örül gyermekei szenvedésének, de igenis örül, ha gyermekeit örülni lát-
ja.

A földi élet nem Mennyország. A földi élet készület a Mennyországra. 
A különböző  megpróbáltatások  szükségesek  ahhoz,  hogy felmérjétek,  hol 
tartotok hitben, szeretetben, türelemben, irgalomban, áldozatvállalásban. 

„Az volna a baj, ha nem volna baj”, szokták mondani a jó humorral 
rendelkező emberek, és igazuk van! Formálódni csak teher alatt lehet. Helye-
sen formálódni, lelkileg fejlődni pedig csak élő hittel lehet. Hited ápolására, 
elmélyítésére mindenkor megtalálod Nálam, a te Jézusodnál a reggeli és esti 
imáidban azokat a forrásokat, amelyek képesek átlendíteni téged a nehézsé-
geken.

Én, Jézus, nagyon bízom benned. Bízzál te is jobban BENNEM!
MEGÁLDALAK AZ ISTENBE VETETT BIZALOM LELKÉVEL!"

************************************************************
4313.
Kérdező: ÚJRA MENJEK MEDJUGORJÉBE?

1. Te irányítottad őt Hozzám? Leszünk boldogok együtt? 
2. Segítsd a kísértéseket legyőznöm!
3. Emberi ragaszkodásom-e, hogy újra Medjugorjébe menjek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, nagyon sok embert irányítottam hozzád. Mondhatom azt 

is, hogy mindenkit. De különlegesen senkit! Mindenkivel, férjeddel és min-
den ismerősöddel azért hoztalak össze, hogy egyre jobban felismerd, hol tar-
tasz  a  hitben,  áldozatkészségben,  türelemben,  abban  az  életelvesztésben, 
amelyről elmondtam, hogy ez feltétlen feltétele az örök élet elnyerésének (Mt 
10;38-39). Ember embert legfeljebb csak bódítani tud, de boldogítani soha! 
Ennek egyszerű magyarázata az, hogy az ember nem erre van teremtve! Min-
den ember arra a szeretetre van teremtve, amelyről elmondtam, hogy ahhoz 
egy új parancs elfogadására, beteljesítésére van szüksége mindenkinek (Jn 
13;34). Csak azok remélhetnek szívükben boldogságot, akik erre az új pa-
rancs megvalósítására törekszenek. Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel 
csak az ilyen embereket tudom részesíteni abban az újjászületésben, amely 
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megteremti  bennetek a mennyek országát.  Istenen kívül  tehát  szellemi  te-
remtményt senki a világon boldogítani nem tud! Minden ember és minden 
esemény felkínál egy olyan lehetőséget, hogy igent vagy nemet mondjatok 
erre. Az Istennek IGENT mondók mindig az alázatos áldozatot vállalók, és 
nem azok, akik úgynevezett jó érzés, tehát bódulat után áhítoznak. Nem a 
hűtleneké a boldog élet, hanem azoké, akik állhatatosak maradnak mindvé-
gig (Mt 24;13)!

2. Abban nyugodt lehetsz, hogy erődön  felüli kísértésbe nem engedlek 
kerülni. Az imádság mindig olyan mentőkötél, amely megmenthet a súlyos 
bukástól.  De ennek az imának valódinak kell lennie, vagyis áhítatosnak és 
állhatatosnak!

3. Ne búcsújárások szaporításával akard megtalálni a szíved nyugalmá-
hoz szükséges erőforrást,  hanem az evangéliumaim elmélyült  olvasásával, 
rendszeres imával, a vasárnapok megszentelésével, a reggeli és az esti imáid 
komoly elvégzésével. Ezek azok az eszközök, amelyek „belülről” nyitják ki 
a szívedet Felém, a te Jézusod felé.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4314.
Kérdező: MÚLTAMRÓL, JELENEMRŐL, JÖVŐMRŐL...

1. Mit tudhatok meg előző életemből?
2. Mostani életem közelít az ÚT-hoz?
3. Mire kell törekednem?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Csak erkölcsi magatartásod vonatkozásában kaphatsz előző életeid-

ről információkat.  Tehát csak a tartalmáról, és nem a formájáról ad neked is-
mertetést múltadról a jelenbeli önvizsgálatod.

Azok a jó cselekedetek, amelyeket nehéz most megtenned, azért nehe-
zek, mert valamikor ezeket te megnehezítetted másoknak. Azok a megkötö-
zöttségek,  amelyektől  oly nehezen  tudsz  szabadulni,  azért  olyan nehezek, 
mert az ilyen megszabadulást te másoknak egykor megnehezítetted. Azok a 
helytelen döntéseid, amelyeket oly könnyen tudsz most meghozni, azért oly 
könnyűek, mert az ezekhez hasonló döntéseket te egykor igyekeztél mások-
nak megkönnyíteni. Ez a tartalom! Ez a lényeg! 

A forma, vagyis az, hogy fiú voltál vagy leány, koldus vagy királyfi, 
ilyen vagy olyan volt az állásod, nemzetiséged, tudásod, emberi kapcsolataid, 
ezek nem tartoznak a lényeghez.  Ezek olyan változó  formák,  amelyeknek 
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semmi erkölcsi értékük nincs önmagukban, tehát az örök boldogság szem-
pontjából nem érdekesek.

2. Ha a reggeli és az esti imáid nem csupán kötött szövegekből állnak, 
hanem saját szavaiddal is igyekszel Velem megbeszélni az elinduló, majd a 
befejeződő napodat, akkor kitisztul benned az a magadról alkotott kép, amely 
a  lelkiismereted  mérlegén nagy pontossággal  tudatni  fogja  veled az  itt  és 
most valós lelki állapotodat.

3. Ha arra törekszel, hogy a reggeli imáidban tett elhatározásaid és az 
esti  imában elvégzett  korrekcióid a gyakorlati  életben érzékelhetővé válja-
nak, akkor mindent megtettél, amit neked meg kellett tenned azért, hogy lel-
ked fejlődési iránya egyenes úton haladjon.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4315.
Kérdező: MIT TEGYEK?

1. Házastársai vagy testvérei  legyünk a jövőben egymásnak?
2. Érvénytelenítsem egyházjogilag is házasságomat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bizonyára tudod, hogy minden eszköz arra, hogy Hozzám, Jézushoz, 

kerüljetek közelebb. Sajnos a gyakorlati élet azt mutatja, hogy sokszor éppen 
azoknál, akik házasságra léptek (mert házasságra is feltétlenül ezért kell lép-
ni!), ez a szándék hiányzik. Amelyik házasságkötésnél ez nem szempont, az 
alapjában nem megkötött Isten előtt.

Az óriási lelki fejlődést jelent, ha tudtok testvérként egymással élni. A 
felebaráti  és  a testvéri  kapcsolat  között  a különbség az a bizalmi  többlet, 
amelyet a testvéri kapcsolat hordoz. Az igazi testvéri kapcsolatból remélhe-
tően csak jó származhat a jövőt illetően is! Ha a lelki, testvéri kapcsolat há-
zas kapcsolattá alakul, akkor ez csak akkor hordozza áldásomat, ha megvilá-
gosodik előttetek az, hogy így tudtok mindketten közelebb kerülni Hozzám. 
Különben visszafejlődést jelentene.

2. Van olyan egyház, ahol olyan külső szertartás keretében pecsételik le 
a házasságra lépők szándékát, hogy ennek felbontása jogilag csak bontóper 
lefolytatása által válik lehetségessé. Ez idő, és anyagi áldozatot is jelent.

Azoknak, akik fontosnak tartják azt, hogy törvényes tagjai maradjanak 
egy ilyen egyháznak, feltétlenül azt ajánlom, hogy vállalják fel a bontóper le-
folytatását.
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Nagyon komolyan felhívom figyelmedet arra, hogy az a párkapcsolat, 
amely önző, és nem életáldozatot vállaló alapra épül, halálra van ítélve! Aki 
azt gondolja, hogy könnyebb lesz élete házasságban, mint anélkül, az ne lép-
jen házasságra! Házasságra csak azok lépjenek, akik úgy gondolják, hogy 
életáldozatukkal a másik életét tudják majd megkönnyíteni, akkor is, ha erre 
rámegy egész földi életük. Én, Jézus, a legnagyobb szeretet a Földön, a leg-
nagyobb áldozat vállalásával adtam nektek példát. Így mutattam meg, hogy a 
Földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"
************************************************************

4316.
Kérdező: SOHA NEM LEHETEK BŰNRÉSZES?

1. Helyes-e beszélgetni arról, hogy mi volna, ha...?
2. Életveszélyben kiszolgáltathatom-e másnak az értékeit?
3. Önvédelemből alkalmazhatok-e erőszakot?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon okos és tanulságos elképzelt helyzetek, problémák megoldá-

sáról beszélgetni elvi tisztázások céljából. Az elvi tisztázások azért fontosak, 
mert irányt mutatva a gyakorlati életre, megfelelően tudják finomítani azt a 
mikrofont,  amelyet  lelkiismeretnek  neveztek,  s amelyen át  Lelkem hangja 
szólal meg bennetek. Helytelenül behangolt mikrofonon keresztül a legtöké-
letesebb hang is csak torzul tud szólni. Az Én, a te Jézusod „mikrofonja” volt 
a legtökéletesebben hangolva, ezért mindazt, amit mondottam nektek, a jó-
zan eszetek határán belül úgy kell értenetek, ahogyan azt mondtam. Mivel 
sajnos ezt nem veszitek méltó módon figyelembe, ezért van annyi ellentétes 
nézőpont a Bibliára hivatkozva. Ha a Bibliában található tartalmakat mindig 
szavaimon mérnétek le, akkor fölismerhetnétek Engem, Jézust, mint UTAT, 
amely út az egyetlen SZERETETÚT boldogságotok megéléséhez, az égi bé-
kéhez a Földön!

2. Nagyon bölcsen, Lelkemre hallgatva képviselted azt, hogy a földi, 
mulandó életed árán sem vállalhatsz bűnrészességet. Ha tehát egy bankban 
dolgozol, és fegyverrel kényszeríteni akarnak arra, hogy add át a másoktól 
rád bízott értékeket, akkor csak azt mondhatod, hogy vegyék el erőszakkal, te 
erőszakkal ennek ellenállni nem fogsz, de elvileg ebben nem segítheted a be-
törőt. Azért mondom, hogy elvileg, mert ha gyengeségből vállalsz is bűnré-
szességet, ezt magad előtt sem tüntetheted fel úgy, mintha helyesen cseleked-
tél volna.
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Drága Gyermekem! Egyik legfőbb bajotok nem az, hogy vétkeztek, ha-
nem az, hogy igen gyakran vétkeitekhez olyan ideológiát gyártotok, amely-
nek alapján a megtett rosszat jónak, helyesnek próbáljátok megítélni. Ponto-
san ez a magatartás torzítja el lelkiismereteteket úgy, hogy képtelenek vagy-
tok az angyalok által megénekelt égi békének befogadására, amely Általam, 
Velem és Bennem megjelent közöttetek és értetek első karácsony éjszakáján!

3. A fizikai erőszaknak minden formája idegen Tőlem! Amikor ostort 
fonva az állatokat kihajtottam a templomból, akkor nem azért engedték ezt 
meg Nekem az ottaniak, mert attól féltek, hogy az ő nyakuk közé is odasu-
hintok - az a sok ember pillanatok alatt elvehette volna Tőlem az ostort -, ha-
nem azért, mert nagyon tudta ott mindenki, hogy helyesen cselekszem!

Az okosság és az óvatosság azért olyan nagyon fontos, mert csak e két 
„fegyver” birtokában küldhettelek benneteket úgy, mint bárányokat a farka-
sok közé! De előre megjósoltam, hogy előbb-utóbb meg kell tapasztalnotok: 
nem lehet a ti sorsotok sem más, mint az Enyém volt (Jxxxn 15;20). A nyers 
erő világa és az áldozatos szeretetet vállalók világa között valóban ég és föld 
a különbség!

Ha egy gyermeket megfenyítenek, mert az őt szerető felnőtt úgy ítéli 
meg, hogy e fenyítéket a gyermek megérdemli, akkor ez nem mondható erő-
szak alkalmazásának, mert nem azért kap ki a gyermek, mert gyengébb, mint 
a felnőtt, hanem azért, mert másképpen nem tudja megtanulni azt, hogy hol 
végződik saját szabadságának határa, és hol kezdődik a másiké. A felelősség-
re nevelés egy gyermek esetében csak úgy képzelhető el, hogy megtapasztal-
tatják vele: az általa tett rossznak számára is megtapasztalhatóan rossz a kö-
vetkezménye.

Nagyon szeretlek! Maradj hűséges az Általam eléd tárt, általad meglá-
tott  jóhoz!  Ez  nélkülözhetetlen  ahhoz az  Általam megkívánt  ALAPALÁ-
ZATHOZ, amely az Általam elvárt szeretetben való növekedésnek záloga a 
Földön.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4317.
Kérdező: ELLENTMONDÁSBAN ÉLEK!

Miért kerültem kórházba, ha Jézus minden betegségemből
meggyógyított?

HANG: "Drága Gyermekem!
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Olyan  nincs,  hogy  valaki  minden  betegségéből  meggyógyulna!  Ti 
mindannyian halálos betegséggel születtetek a Földre! Előbb-utóbb mindenki 
meghal,  és  nem egészségesen,  hanem valami  gyógyíthatatlan  betegségben 
szokott ez történni! A testi egészség semmiképpen sem lehet senki számára 
csúcsérték a Földön! Az „egészség” és a „betegség” is eszköz arra, hogy ta-
nuljatok meg szeretetben növekedni.

Minden ember képes arra, hogy becsapja önmagát. Sokan hiszik ma-
gukról, hogy van hitük, türelmük, segítőkészségük. De amikor egy betegség 
megkérdezi őket, akkor bizony lelepleződnek. Kénytelenek beismerni, hogy 
csekély a hitük, csekély a türelmük, félnek a haláltól. Sokan mondják, hogy 
szeretnek  Engem,  de  bizony  nem  szeretnének  Velem,  Jézussal,  szemtől 
szemben találkozni. Hát milyen hit, milyen szeretet az ilyen?

Azt ajánlom, hogy használd fel betegségedet helyes önismeretre. Hidd 
el, igaza van annak, aki azt mondja, hogy az volna a baj, ha nem volna baj! 
Azért van igaza az ilyen kijelentésnek, mert az emberek nagy része Menny-
országnak szeretné hazudni a földi életet, holott a Mennyország az a SZERE-
TETORSZÁG, ahová csak helyes önismerettel, tehát alázattal lehet bejutni.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*************************************************************
4318.
Kérdező: ISTEN SZAVÁT HALLOM BELÜLRŐL?

Isten beszél rajtam keresztül?
HANG: "Drága Gyermekem!

Minden embernek van lelkiismerete. Én, Jézus, a Lelkem által minden 
emberen keresztül beszélek a lelkiismeretén keresztül. Ha a lelkiismeretedre 
hallgatsz, akkor Rám hallgatsz. Nem másoknak kell azt elhinniük, amit a te 
lelkiismereteden keresztül mondok, hanem neked. Igen, mert ha hallgatsz lel-
kiismeretedre, tehát Rám, az Én Lelkemre, akkor boldog és békés vagy. Ha 
ellene mondasz lelkiismeretednek, akkor békétlen és boldogtalan vagy.

Ha te úgy gondolod, hogy másoknak is általad akarok valamit monda-
ni, akkor tudnod kell, hogy az mindig csak olyan lehet, ami téged is és őket 
is építi, buzdítja és vigasztalja. De még ez sem elég! Ha rajtad vagy bárkin 
keresztül szólok, akkor szavaim mindig megegyeznek az evangéliumaimban 
található tartalmakkal, tehát szavaim mindig és mindenkinek a javát szolgál-
ják.

Azt ajánlom, hogy vizsgáltasd és gyógyíttasd magad. Akiből valóban 
Isten beszél, az nem fél semmiféle vizsgálattól, semmiféle gyógyítástól. Aki 
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fél, az már eleve arról tanúskodik, hogy nem az ÉN hatásom alatt áll. Az pe-
dig, aki erőszakoskodik, hogy higgyenek neki, már eleve távol van Tőlem.

Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
************************************************************

4319.
Kérdező: LEÁNYOM ÖNGYILKOS AKAR LENNI

Leányomat halálvágy gyötri. Öngyilkos akar lenni.
HANG: "Drága Gyermekem!

Egyedül Én, Jézus, vagyok minden földi ember megszabadítója. A te 
számodra egyedül az a legfontosabb, hogy te élő kapcsolatban légy Velem, a 
te Jézusoddal! Benső szabadságra kell törekedned gyermekeddel kapcsolat-
ban is! Hinned kell, hogy ÉN, Jézus, jobban szeretem őt, mint te, és a te ben-
ső békéd, nyugalmad nem függhet attól, hogy leányod milyen. Ez mindenkor 
attól függ, hogy Velem milyen a kapcsolatod.

Neki,  mivel  már nem gyerek,  el  kell  fogadnia Engem, Jézust,  olyan 
megszabadítónak, amilyennek közétek jöttem a Földre. Aki Engem befogad 
az életébe, az feltétlenül megtapasztalja, hogy a Győztes oldalán áll. Vagyis 
azt, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. (1Jn 4;4) 

Én, Jézus, soha senkit nem hagyok magára! Ha viszont valaki nem haj-
landó  befogadni  Engem,  azzal  Én  nem erőszakoskodom.  Engedem,  hogy 
megtapasztalja döntései következményét.

Amellett,  hogy teljesen Rám bíztad magad, nagyon fontos, hogy na-
ponta imádkozz leányodért. Igen, mert ha ő jó szándékú, akkor az őt támadó 
ártó erők a te imád hatására is egyre jobban legyengülnek, s egyre nagyobb 
teret  kapnak azok a pozitív  erők, tehát az  angyalok,  akik bensőleg tudják 
majd gyógyítani őt. De ennek - a te élő Hozzám tartozásod és imáid mellett - 
nélkülözhetetlen feltétele az, hogy ő is akarjon hinni Bennem, Jézusban.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************

4320.
Kérdező: SZÓLJ HOZZÁM, URAM!

Szólj hozzám, Uram!
HANG: "Drága Gyermekem!

Mert hiszel Bennem, szeretnél Velem érzelmi szinten is találkozni. Va-
lamit érzékeltetni tudok veled e téren is azzal az igazsággal, amit szavaim 
most közölnek veled, de a földi életben - mint sötétségben - a HIT - ami a 
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szív szeme - tud csak megfelelő eligazítást  adni kettőnk kapcsolatában.  E 
kapcsolatban az érzelem bármily erősnek, bármily fennköltnek is tűnik a Föl-
dön, alkalmatlan magába foglalni isteni szeretetemet.

Véletlenek nincsenek. Főleg nem lehet a véletlenre fogni azt, ami szük-
ségszerűen a legnagyobbat  kell  hogy jelentse  számodra.  Az,  hogy létezel! 
Az, hogy azért létezel, mert boldogságomat meg akarom osztani veled! Ez 
aztán igazán nem lehet véletlen! Ez örök és kimeríthetetlen szeretetem dön-
tése veled kapcsolatban! E nagyszerű tény egy egész örökkévalóságot igé-
nyel! Légy hálás mindenért és mindenkiért, mert az egész világot arra terem-
tettem Atyámmal és Lelkemmel, hogy te véget nem érően növekedni tudj ab-
ban a boldogságban, amit Isten az ő szellemi teremtményei számára, tehát 
neked is felkínál.

A HIT kell hogy HŰSÉGET  is jelentsen! A HITHŰSÉG megérteti ve-
led azt,  hogy a Földön rendszeresen merítened kell abból a boldogító RE-
MÉNY-forrásból, amely a mulandóság folyamán azért áll rendelkezésedre, 
hogy már itt és most égi békét biztosítson benned. Azt az égi békét, amelyről 
az angyalok énekeltek az Én, a te Jézusod születésének éjszakáján, és amely 
égi béke, vagyis a te hazataláltságod öröme a halálod óráján olyan érzelmi 
töltetet kapjon, amelyet már nem akadályozhat meg semmiféle földhözragadt 
érzelmi, hangulati mulandóság.

Nagyon szeretlek, és nagyon bízom benned! Megáldalak az élő 
HITHŰSÉG LELKÉVEL!"

*************************************************************
4321.
Kérdező: SZERELMI PROBLÉMÁM VAN

Tizenkilenc évesen szerelmi problémám van.
HANG: "Drága Gyermekem!

A szerelem a teljes odaadottságnak egy szúrólángszerű megnyilvánulá-
sa az iránt az ideál iránt, akit magadban hordozol. Ezt vetíted ki arra, akiről 
azt mondod, hogy szerelmes lettél belé. Ez az érzés fájóan boldogít, és bol-
dogítóan fáj. Ezért ez nem is lehet normális állapot. 

Ez az állapot a felszínen embertelen. Meggátolja a józan gondolkodást, 
a reális  döntéshozatalt.  Mégsem mondható  betegségnek, mert  gyökere na-
gyon szent és igaz! A gyökere nem kevesebb, mint Isten irántatok megélt 
szerelmének  visszasugárzása  bennetek.  A  szerelmet  emberi  szinten  csak 
olyan mértékben tudjátok kezelni, amilyen mértékben képesek vagytok elfo-
gadni azt  a megmásíthatatlan valóságot, mely szerint  szellemi teremtmény 
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szellemi teremtményt képtelen boldogítani. Ennek egyszerű magyarázata az, 
hogy nem erre vagytok teremtve! Csak ennek elfelejtése, illetve az ennek el-
felejtésére való törekvés tudja ápolni e szúró érzelmi, szerelmi lángot. Az pe-
dig nem szorul különösebb magyarázatra, hogy a valóságnak „tudatos” elfe-
lejtésére való törekvés egyetlen szellemi  lény fejlődését sem segítheti  elő. 
Sőt! Gátolja azt!

A szerelem minden embernél azt a célt szolgálja, hogy a szerelemmel 
járó csalódások, szenvedések által megérlelődjön a lélek arra, hogy szóba áll-
jon azzal a szeretettel, amelyet Én, Jézus, elmondtam és bemutattam nektek.

A földi élet nem egy vidám, könnyed séta a boldog örökkévalóság felé, 
hanem a szenvedések kohójában kitisztult  önzetlen szeretet  kialakításának 
ideje. Csak az, aki legalább elvben minden olyan vágyától, megkötözöttségé-
től megszabadult, amelyet át nem vihet az örökkévalóságba, csak az válhat 
szabaddá a mennyek országára.

A szerelem feltétlenül  nyitottság kérdése is!  Minél nyitottabb valaki 
Felém, Jézus felé, annál jobban képes kezelni a benne elhatalmasodni akaró 
szerelmi vágyat. Minél nyitottabb valaki a szerelem felé, annál nagyobb ben-
ne a veszély arra, hogy lezárjon Felém!

Az egész földi élet valójában nem más, mint Isten és ember kapcsolatá-
nak kialakítása, illetve tönkretétele. Az, hogy ez a kapcsolat milyen irányt 
vesz,  nem  Istenen  múlik.  Isten  mindig  mindenhol  mindenkit  boldogítani 
akar. Egyedül ő képes erre! Ezt az „adottságát” soha sehol senkinek át nem 
adhatja! Ő ilyen!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

************************************************************
4322. 
Kérdező: A PRÓFÉTA-ISKOLÁRÓL...

A próféta-iskoláról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Évek óta működik a próféta-iskola. Mindazok, akik a HANG-könyve-
ket rendszeresen olvassák, és időnként közösen megbeszélik e könyvek tar-
talmát, tulajdonképpen ennek az iskolának aktív tagjai. Ennek az iskolának 
az az iránya és célja, hogy az Általam,  Jézus  által,  meghirdetett  égi béke 
megszülessék szívetekben. Akik ezt az iskolát járják, azok egyre tisztultab-
ban tudják átlátni az alapalázatnak (mindenkor nyitottság az egyre jobb felé, 
vagyis az első főparancs) és az univerzális hitnek (második főparancs) nélkü-
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lözhetetlen fontosságát. Akik ezt az iskolát járják, azok ebben a gyűlölettől, 
önzéstől, erőszaktól háborgó világban úgy tudnak békét hordani szívükben, 
hogy azt Általam mindenkor képesek magukban életben tartani. Ezek azok, 
akik élik és tanítják, hogy nagyobb Az, aki bennetek van, mint aki a világban 
van. (1Jn 4;4).

Az általad kérdezett  próféta-iskola terjesztése rajtatok múlik! Így le-
szünk partnerei egymásnak! Számomra azért volt fontos, hogy apostolaim, 
tanítványaim legyenek, mert tanításom terjedését nélkülük nem tudtam volna 
biztosítani  a Földön. Így vagyok a HANG-könyvek tartalmával  is.  Az Én 
gondom e könyvek sugalmazása. A ti dolgotok e gondolataim terjesztése.

A  próféta-iskola  létszámának  toborzása  Részemről  abban  áll,  hogy 
mindenkinek  felajánlom a HANG-könyvben foglaltakat  elfogadásra.  Ilyen 
értelemben az lesz a prófétám, aki e felajánlásomat elfogadja.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4323.
Kérdező: SZÓLJ HOZZÁM, URAM!

Személyre szóló üzenetet szeretnék kapni Jézustól!
HANG: "Kedves Barátom!

Mint tudod, amikor valaki imádkozik,  akkor Istenhez emeli a lelkét. 
Csak arra lehet azt mondani, hogy imádkozik, aki ezt teszi. Amikor kötött 
imát  mondasz,  akkor  is  gazdagítalak  lelkileg,  szellemileg  egyaránt.  Tehát 
mind a szereteted, mind a gondolataid nemesbülnek a kötött ima által is. De 
ahhoz, hogy naprakész irányítást tudjak adni neked, a saját szavaiddal kell 
Hozzám fordulnod. Ha reggel szánsz időt arra, hogy Velem megbeszéld az 
elinduló napod feladatait, és este szintén saját szavaid segítségével - vissza-
emlékezve reggeli megbeszélésünkre - felméred magadat, akkor meg is tettél 
mindent, ami lényeges.

A párbeszédima, amelynek lényege az, hogy minden olyan gondolat, 
ami téged épít, buzdít, vígasztal, Tőlem van, szinte minden felmerülő problé-
mádban megfelelő eligazítást tud adni.

Kétségtelen, hogy a párbeszédima élő hitet feltételez. Valóban el kell 
hinned, hogy nemcsak benned élek, hanem érted élek benned! El kell hinned, 
hogy te a Győztes oldalán állsz, ha Engem, Jézust, választottad életed Urává 
és Megszabadítójává! El kell hinned, hogy annak, aki istenszerető, minden a 
javára válik, mert az Isten a szeretet körén belül valóban Mindenható! El kell 
hinned, hogy Isten plusz egy fő mindig abszolút többség!
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Kedves Barátom! Te az Én szeretetem által létezel. Valamiképpen igaz 
az is, hogy Én, Jézus, a te szereteted által tudok hatékonyan létezni ott, ahol 
élsz. Mindennap teljesen rád bízom Magam. Bízd te is Rám magad naponta!

Megáldalak az ÉLŐ HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!
************************************************************

4324.
Kérdező: MI A TEENDŐM?

1. Hogyan viszonyuljak a fiamhoz?
2. Zavar férjem italozása.
3. Jó úton járok? Mi a szerepem e földi életemben?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, leéltem előttetek egy emberi sorsot, amelynek mozgatóru-

gója szívem szeretete volt. A Mennyországot hordoztam magamban akkor is, 
amikor körülöttem a különböző ártó erők pokollá igyekezték tenni az élete-
met.

Kivétel nélkül minden ember, így a te fiad is, amennyire azonosulni 
próbál Velem, Mennyországot fog tudni hordozni szívében, bármilyenek is 
legyenek körülményei. Ha nem erre teszi a hangsúlyt, hanem arra, hogy kö-
rülményei minél több kellemes időt biztosítsanak számára, akkor a földi élete 
célját tévesztett életté válik. Sem te, sem Isten nem tud senkit bensőleg alakí-
tani. E benső alakítás fontosságára föl kell hívnod a figyelmét. A többi az ő 
dolga! Bizony igaz, hogy ember embert csak bódítani képes, de boldogítani 
soha. Boldogítani csak Isten tudja az embert. De csak azt, aki Velem, Jézus-
sal, együtt akarja alakítani benső életét.

Részedről a példaadás kötelező! De fiad élete fölött ő maga kell hogy 
döntsön!

2. Férjeddel kapcsolatban is igaz az, hogy felnőtt ember egy másik fel-
nőttet nem tud megnevelni. Az imádságon és a türelmes szeretet bemutatásán 
kívül mást nem tehetsz, és nem is kell tenned. A te számodra sem lehet a föl-
di élet azonos a mennyek országával. Neked is meg kell tapasztalnod, hogy a 
földi életben a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. Férjed hibái 
kell hogy nagyobb önismeretre juttassanak téged. Jobban fel kell tudnod is-
merni, hogy hol tartasz a türelemben, megbocsátásban, szeretetben, áldozat-
vállalásban.

3. A HANG-könyvekben gyakran elmondtam már, hogy a komoly reg-
geli és esti imáitok által tudom megvilágítani előttetek, hogy mi a vélemé-
nyem rólatok. Hozzád is szólni akarok a lelkiismereteden keresztül,  és ezt 
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meg kell hallanod a reggeli és az esti imáidban. Ne csak kötött imákat mondj 
ilyenkor, hanem a saját szavaiddal szólj Hozzám!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4325.
Kérdező: MEGKÖTÖZÖTTNEK ÉRZEM MAGAM

1. Hála mindenért és mindenkiért!
2. Hogyan juthatok közelebb Hozzád?
3. Nem vagyok elég felszabadult.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két nagyszerű következménye van hálálkodásodnak. Az egyik az, 

hogy így tudod növelni benső látásodat, hitedet. A másik pedig az, hogy egy-
re jobban át tudod élni, mennyire szeretlek, s mennyire értékes vagy Nekem!

Élő hited mindig biztosítani fogja számodra azt az erőforrást, amely az 
Én, a te Jézusod feléd kinyújtott keze, feléd kinyílt szíve. E forrásból főleg 
akkor kell merítened, amikor érzelmi sötétséget, fáradtságot élsz meg. Hin-
ned kell, hogy a legnehezebb helyzetekben is érted vagyok benned!

2. A hit, remény mellett a szeretetben, tehát a jót akarásban való növe-
kedés juttat  egyre közelebb Hozzám! A szolgáló szeretet  adja meg azt az 
irányt, amely úton feltétlenül egyre jobban EGGYÉ válhatsz Velem, a te Jé-
zusoddal!

3. Az nem baj, ha nem tudsz felszabadultan nevetni, ha bizonyos fáj-
dalmat is hordozol testedben. A földi élet siralomvölgy jellege téged az át-
lagnál jobban figyelmeztet arra, hogy a te igazi hazád a mennyben van.

Adj hálát azért, hogy be van írva a neved a mennyben! Nagyon bízom 
benned, nagyon bízzál Bennem!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!
*************************************************************
4326.
Kérdező: VÁROM ISTEN ÁLDÁSÁT!

Elvált vagyok. Akivel most élek, nem tudja fiamat elfogadni.
HANG: "Drága Gyermekem!

A Szentlélek, aki a kapcsolatok Lelke, csak ott van jelen, ahol a min-
denkire kiáradó szeretetet, jót akarást egyik fél sem akadályozza. Mivel élet-
társad nem fogadja be szívébe előző házasságodból született gyermekedet, 
ezért arról tesz tanúságot, hogy ő elsősorban önmaga pillanatnyi, mulandó ér-
dekeit tartja szem előtt, tehát Lelkem irányítását nem veszi figyelembe. Pon-
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tosan ezért áldásomat nem hordozhatja e kapcsolatod. Tehát vagy meg kell 
térnie, vagy el kell válnod tőle, mert  nem engedheted meg, hogy magával 
rántson egy olyan szakadékba, amely bármennyire is bódító, boldogító soha 
nem lehet, mert Isten nélkül képtelenség a boldogítás!

Te is csak úgy tudsz értelmet adni e kapcsolatodnak, hogy elzárod ma-
gadat Tőlem, Jézustól. Én, Jézus, nemcsak szertartásokat követelek tőletek, 
hanem olyan életátadást, amely a boldog örökkévalóságnak előízét már itt és 
most  tudja  éreztetni  veletek.  Ez  a  szívbéke!  Nálad ez  hiányzik.  Így csak 
olyan értelmet  tudsz adni e kapcsolatnak,  amely múló érzelmekre épít,  és 
nem arra a kikerülhetetlen valóságra, hogy egyszer szemtől szembe, színről 
színre találkozni fogsz azzal a Szentlélekkel, akinek irányítását nem fogadtá-
tok el.

Drága Gyermekem! A földi élet nem más, mint döntések sorozata. Ha 
boldog akarsz lenni, tehát ha szívbékére törekszel, akkor a legfontosabb dön-
tésednek arra kell irányulni, hogy Velem, a te Jézusoddal élő kapcsolatot ala-
kíts ki Lelkem segítségével.

Imádkozz naponta a BÖLCSESSÉGÉRT! Az a döntés, amelyből a böl-
csesség hiányzik, már eleve nem lehet jó! Csak az olyan döntés mondható 
bölcs döntésnek, amelyről elmondható, hogy örömet, szívbékét eredményez.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4327.
Kérdező: MEGTALÁLOM VALAHA A BÉKÉMET?

1. Elégedett leszek-e valaha magammal?
2. Mi a feladatom a Földön?
3. Megtalálom-e azt, aki úgy fog szeretni, mint én őt?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Először is tisztában kell lenned azzal, hogy mit akar, mit kíván tőled 

az Isten. Ha ezt napra lebontva meg tudod fogalmazni, akkor már eleve tudsz 
válaszolni e kérdésedre.

Isten mindig olyat kíván tőled, amire képes vagy! Ahhoz, hogy valaki 
Isten által békét hordjon a szívében, szerénynek kell lennie. A szerény ember 
egészséges módon tud törekedni az egyre jobb irányában. Ha képességeidet 
túl méretezed vagy kicsinyíted, akkor soha nem lesz béke a szívedben. Ezért 
olyan fontos, hogy Isten akaratát helyesen felismerd és felvállald.
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2. Tulajdonképpen az előző pontban már erre a kérdésedre is válaszol-
tam. Itt inkább a módjára mutatok rá, hogy lelki fejlődésedet miképpen tudod 
biztosítani.

Az nagyon természetes, hogy  imáidban áhítatosnak és állhatatosnak 
kell lenned. De nagyon fontos még az is, hogy kikkel barátkozol, és az is, 
hogy milyen szellemi dolgokkal (olvasás, tévé, rádió) táplálkozol.

Pontosan e szempontok miatt nagyon igaz, hogy mindenki saját maga 
kovácsolja saját boldogságát, illetve boldogtalanságát.

3. Neked arra kell törekedned, hogy egyre jobban megtaláld Azt, aki 
mérhetetlenül jobban szeret téged, mint te Őt, tehát Engem, a te Jézusodat! 
Ha valóban ezt tartod földi életed legfőbb feladatának, akkor nem éltél hiába. 
Ha nem erre törekszel, akkor bárkivel is kötöd össze életedet, soha nem le-
szel megelégedett.

Párt nem Én választok sem neked, sem másnak. Légy okos és megfon-
tolt a párválasztásnál! Csak azzal kösd össze életedet, akiről erkölcsi bizo-
nyossággal tudod, hogy ő is Engem tart élete legfőbb megoldójának! Igen, 
mert a házasság is eszköz arra, hogy Általam, Velem és Bennem megtaláljá-
tok boldogságotokat, szívetek békéjét akkor is, ha ez áldozattal is jár!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*************************************************************
4328.
Kérdező: JÓLÉT UTÁN  VÁGYOM!

1. Szeretnék jól fizetett álláshoz jutni!
2. Sok pénzhez szeretnék jutni!
3. Nem szoktam templomba járni.

HANG: "Gyermekem!
Mindhárom kérdésedet egy gondolatsor köré sűrítem E gondolat meg-

fogalmazása tömören így szól:  TÉRJ MEG (Mk 1;15)! Arra kérlek tehát, 
hogy kezdd el átalakítani a gondolkodásodat!

Én, Jézus, istállóban születtem, és bitófán haltam meg. E kettő között 
nem volt hová fejemet lehajtsam (Mt 8;20)! Tanítványaim közül az egyik na-
gyon ismerte a pénz értékét, mivel vámos volt. Még a  nevét is megváltoztat-
ta, amikor Mellém szegődött. Előtte Lévi volt a neve, a vámos. Mátéra vál-
toztatta a nevét, és ő nem csak tanítványom lett, hanem ő az egyik evangélis-
ta is! Volt tanítványaim között egy, aki fontosnak tartotta a pénzt. Júdásnak 
hívják, aki elárult Engem.
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Ilyen előzmény után már megérted, hogy miért kérlek arra, hogy ala-
kítsd át gondolkodásodat, ha Velem, Jézussal, EGY ÚTON akarsz járni. Ter-
mészetesen, ha akarsz!

Aki engedi, hogy benne éljek, az pontosan megérti azokat a szavaimat, 
amelyekkel megfogalmaztam - amikor azt mondottam -, hogy példát adtam 
nektek (Jn 13;15)! Anyagi szinten JAJ-okat mondottam azokra, akik nem a 
gondviselő Istenben,  hanem a pénzben látták  földi  életük megoldását  (Lk 
6;24). A 'JAJ' kijelentésem az ilyenekre örök érvényű!

Te azt kívánod, hogy evilági értelemben segítselek téged, de te még 
egyetlen órát sem biztosítasz arra, hogy az Isten napját megszenteld! E téren 
a maszekolásnak csak akkor van élettere, ha különböző ateista erők nem te-
szik lehetővé azt, hogy a vasárnapot szentmisével megszenteld!

Te csupa mulandó dolgot kívánsz Tőlem, de vajmi keveset teszel azért, 
hogy örök értékek birtokába juss!

Amikor szívem szeretetével arra kérlek, hogy térj meg, vagyis alakítsd 
át gondolkodásodat, akkor arra kérlek, hogy csak olyan döntésed legyen a 
földi életedben, amely döntés halálod óráján vigasztalni fog téged! Mert ez a 
legfontosabb!  Tehát az, hogy boldogan lépd át az örökkévalóság küszöbét!

Nagyon szeretetlek, és megáldalak a 
HELYES MÉRLEGELÉS LELKÉVEL!

************************************************************
4329.
Kérdező: SZERETNÉK ÚJ ÉLETET KEZDENI!

1. Kezdhetek új életet a volt férjem nélkül?
2. Egy házasságban élővel kerültem kapcsolatba. Van ennek jövője?
3. Itthon vagy külföldön dolgozzam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Akár férjeddel, akár férjed nélkül, de mindenképpen új életet  kell 

kezdened! Minden egyes nap arra szólít fel, hogy újra és újra közelebb kerülj 
Hozzám, Jézushoz. Amíg a mulandóságban akarod megtalálni szíved nyugal-
mát, addig csak menekülni fogsz önmagad elől is. Nagyon itt volna már az 
ideje annak a szembesülésnek, amely mint az új életed feltétele, alapot je-
lenthetne számodra. 

A valódi új élet semmiképpen sem új emberi kapcsolatot igényel, ha-
nem Istennel való kapcsolatod megújítását! Amíg ez meg nem történik, addig 
csak a „ruha” lehet új, de az, amit a „ruha” takar, tehát a te életed, nem! Ve-
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lem kell szembesülnöd ahhoz, hogy meg tudjam újítani az életed. Ezt napon-
ta kell tenned!

2. Csak nyomorúságos, szomorú jövője lehet minden olyan kapcsolat-
nak, amelyben nem Én, Jézus, vagyok a középpont! Mit használ neked az, ha 
az egész világot megnyered is, de lelked kárt szenved (Mt 16;26)?! E pontos 
mérlegen: - „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” - minden döntésed  meg-
mutatja igazi értékét. Neked - ha szereted azt, akiről írsz leveledben - arra 
kellene törekedned, hogy hűséges maradjon társához, és nem arra, hogy ná-
lad „vigasztalódjon”!

3. Munkahelyi problémával kapcsolatban senkinek sem adok semmifé-
le tanácsot. Mindenkinek önmagának kell vállalnia e téren is a döntéséért a 
felelősséget! Soha senkit nem tesz az boldoggá, hogy itt vagy ott dolgozik! 
Amíg valaki  nem Istenért  él,  addig természetellenes  célok bűvkörében él. 
Nem az a döntő, hogy valaki mit csinál, hanem az, hogy amit csinál, azt mi-
ért csinálja?! Mi a CÉLJA vele!? Ha nem a boldog örökkévalóság, akkor kár 
volt megszületnie!

Akár  ebben az országban, akár  külföldön,  bárhol  a világon, halálod 
órájára készülsz! Ez az az óra, amely el nem kerülhető, amely meghatározza 
örök sorsodat!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!

*************************************************************
4330.
Kérdező: NEM TUDOM, HOGY MIT KELL TENNEM

1. Elcseréljem-e a lakásomat?
2. Miért álmodtam meghalt szüleimről?
3. Mit tegyek, hogy ne legyek újra depressziós?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Lakásproblémád megoldása a te szabadságkörödhöz tartozik. E téren 

a felelősséget sem Isten, sem ember át nem veheti tőled! Azért van mérlegelő 
képességed, azért vannak emberi  kapcsolataid, és nem utolsó sorban azért 
van hited, hogy olyan döntésre juss, amely Hozzám hozhat közelebb! Ez a 
döntő! Mint  tudod,  Én, Jézus,  mindig veled vagyok,  s  így minden körül-
ményben áldásom hordozója lehetsz.

2. Az alvás állapota különösen alkalmas arra, hogy a szellemvilág „la-
kói” - ha erre engedélyt kapnak - találkozhassanak Földön élő szeretteikkel. 
Ebből nem kell valami különleges következtetést levonni. Az ilyen álomnak 
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egyik célja az,  hogy erősödj  hitedben.  Erősödj  abban,  hogy úton vagy az 
örökkévalóság felé! Erősödj abban, hogy a Földön nincs öröklakás! A másik 
célja az ilyen álomnak az, hogy imára szólítson fel. Imádkozz szüleidért, és 
ápold, növeld magadban  továbbra is az irántuk való szeretetet! A harmadik 
célja az ilyen álomnak csak akkor fogalmazható meg, ha valaki kifejezetten 
konkrét utasítást kapott álmában.

3. A depresszió a lelki immunrendszert, vagyis a reményt támadja meg. 
A remény a hitnek egy olyan sajátságos megnyilvánulása, amely által fölébe 
lehet emelkedni azoknak a félelmeknek, bezárkózásoknak, amelyek azt akar-
ják elhitetni veled, hogy a földi életnek nincs igazán értelme.

Amíg elhiszed azt, hogy Én, Jézus, érted élek benned, addig nem kell 
tartanod attól, hogy depressziód visszatérjen.

- Leveledben még kértél véleményt valakiről. Nagyon kérlek, ne ítélje-
tek senki felől. Ez nem a ti dolgotok. Bízzátok Istenre az ítéletet! Főleg az el-
ítélést! Ti senkiről nem tudhatjátok, hogy az illető mit hozott magával szüle-
tésekor, nem tudhatjátok azt sem, hogy milyen hatások érték őt eddigi életé-
ben, és azt sem tudhatjátok, hogy eddig milyen mértékben működött együtt 
Isten kegyelmével. Ha e három közül csak egyet is nem tudtok, már nem ítél-
hettek! A valóság az, hogy egyiket sem tudjátok. 

Az igaz, hogy képesek vagytok megbírálni egy cselekedetet. De az már 
nem jó, ha valakit azonosítotok a cselekedetével. Azért nem jó dolog, mert 
egy órán belül tehet valaki jót is, rosszat is. Újra mondom: Ne ítéljetek!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4331.
Kérdező: 

1. Ha hű maradok társamhoz, akkor vagy megtér vagy elhagy?
2. Ha társam elhagyott lélekben, akkor ő el is megy tőlem?
3. Miért van az, hogy társam gyakran majdnem megfullad?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nemcsak neked tükör a másik ember! Te is tükre vagy annak, aki 

veled él. Sem üdvözülni, sem elkárhozni nem szoktak egyedül az emberek. 
Az, aki elfordult Tőlem, megkeresi azokat, akik szintén nem bírják elviselni 
az Én, a te Jézusod hatékony jelenlétét. Azok pedig, akik szeretnek Engem, 
szükségszerűen megtesznek mindent azért, hogy olyanok társaságát keressék, 
akik szintén szeretnek Engem. Ezért mondhatom, hogy veled kapcsolatban, 
aki Engem választottál, társad nem lehet közömbös.
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2. Ha társad valóban elhagyott téged lélekben, és te valóban bárányként 
és nem birkaként ragaszkodsz Hozzám, Jézushoz, akkor ő el fog menni tő-
led. Az Én közelségemet - úgy, hogy valaki nem fogad be Engem szívébe - 
sokáig nem lehet, illetve csak bódulatban lehet elviselni.

3. A test egy olyan műszerfal,  amelyen a lélek különböző rezdülései 
meg szoktak jelenni. A józan ésszel megmagyarázhatatlan gyakori fuldoklás 
általában a lélek fuldoklását jelzi.

Imádkozz naponta társadért!
Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

*************************************************************
4332.
Kérdező: A HIMNUSZRÓL...

1. Jézus IGAZSÁGA hogyan szabadít fel bennünket?
2. Jézus a tanítása által vagy kereszthalála által szabadít fel?
3. Szilveszterkor miért nem énekeltük a Himnuszt?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Én, Jézus, egyetlen IGAZSÁGOT hirdettem. Egy erkölcsi igazságot, 

amely így hangzik: szeretnetek kell egymást úgy, ahogyan Én elmondottam 
és megmutattam nektek (Jn 13;34).

Az a szabadság,  amely a Szentlélek  hatékonyságának területe  (2Kor 
3;17), nem az emberen kívül tapasztalható meg, hanem az emberben! Az él-
vezheti az Én felszabadításomat, aki minden külső és belső hatás ellenére ké-
pes ragaszkodni  a meglátott  jóhoz! Ez feltétlenül csak Általam, Velem és 
Bennem tapasztalható meg!

2. Kereszthalálomat és tanításomat nem szabad ellentétbe állítani egy-
mással.  A kereszthalálom következménye volt  a tanításomnak.  Olyan kort 
választottam földi életem megszületésére, amely korban kisarkítottan tudtam 
igazolni számotokra, hogy minden áron érdemes ragaszkodni tanításomhoz! 
Így olyan példát adtam nektek, amely pontosan a kereszthalálom miatt és ál-
tal mindenki számára iránymutató tud lenni.

3. Valóban nagyon szép énekelni, imádkozni azt, hogy Isten áldja meg 
a magyart. E kijelentés indoklása, amely szerint e nép már múltat, jövendőt 
egyaránt megbűnhődött, nem felel meg a valóságnak. Azt pedig ne kívánjá-
tok  Istentől,  hogy olyankor  álljon  mellétek,  olyankor  nyújtson  védő kart, 
amikor megszegitek a második főparancsot, tehát olyankor, amikor embert 
gyilkoltok. Én, Jézus, valami egészen mást tanítottam nektek az ellenség-sze-
retéssel kapcsolatban (Lk 6;35)!
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Imádkozzatok buzgón országotokért, és szeressétek nagyon egymást!
Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

************************************************************
4333.
Kérdező: MI A POKOL?

1. Üdvözülhet egy közismert tömeggyilkos? Mi a pokol?
2. Hogyan lehet erős hadsereg ott, ahol annyian nyomorognak?
3. Miért hal meg sok ártatlan gyermek?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Csak újjászületett ember üdvözülhet (Jn 3;3). Az az újjászületett em-

ber, aki az alapalázatnak és az univerzális hit befogadásának útján halad. Te-
hát az, aki a két főparancsot - szeresd az Istent, szeresd az embert - minden-
nél fontosabbnak tartja.

2. Egy hadsereg fenntartása nagyon sok anyagi áldozatot igényel. Ha 
egy ország vezetői nagyobb hangsúlyt fektetnek saját hatalmuk biztosítására, 
mint népük jólétére, akkor bizony az történik, hogy amint erősödik a hadse-
reg, úgy növekszik a nép nyomora. De az ilyen országban is igaz az, hogy az 
Istent szeretőknek minden a javukra válik. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy 
az Isten a szeretet körén belül valóban mindenható, vagyis az övéinek Gond-
viselője (Mt 6;25-34)!

3. Három szempontra hívom fel figyelmedet. Az egyik az, hogy a rövid 
élet nem rosszabb, mint a hosszú élet, és a hosszú élet nem jobb, mint a rövid 
élet. A másik az, hogy egy gyermek születése szorosan összefügg szülei földi 
sorsával,  s  gyakran  előfordul,  hogy egy gyermek  éppen szülei  érdekében 
hagyja el születése után gyorsan a földi életet. A harmadik pedig az, hogy ál-
talában nem ártatlan  gyermekek születnek  a  Földre,  hanem olyanok,  akik 
vagy szeretnének ártatlanná válni - tehát megtérni akaró szándékukat kimu-
tatni -, vagy nem ezért vállalták a földi életüket. Tehát csak a Szentlélek által 
újjászületett ember nevezhető ártatlannak!

Megáldalak a GYAKORLATI SZERETET LELKÉVEL!"
************************************************************

4334.
Kérdező: GYÓGYÍTÓ ERŐ VAN BENNEM

1. Egy nagy isteni élmény után gyógyító erőt érzek magamban.
2. Helyes volt elengednem azt, akiről úgy gondoltam, hogy Te 
    küldted?
3. Kérem Jézust, hogy soha ne engedjen el!
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HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Irántad  való  szeretetem  azt  követeli  Tőlem,  hogy mindenképpen 

csak az igazságot mondjam neked szeretetben. Egyedül és kizárólag csak az 
igazság szabadít meg benneteket (Jn 8;32). Bármilyen tetszetős is valami, ha 
nem igaz, akkor nem Tőlem van!

Az általad megélt élményt azért engedte neked megtapasztalni az Isten, 
hogy jobban higgy Bennem!

Gyógyító erő mindenkiben van! Természetesen benned is. Ennek ön-
magában erkölcsi értéke nincs. Az Én nevemben az ördög is tud gyógyítani, 
csodákat tenni (Mt 7;21-23). A boldogság nem attól függ, hogy valaki egész-
séges-e vagy beteg. A boldogság attól függ, hogy vállalja-e Értem valaki az 
„élet-elvesztést” vagy sem (Mt 16;25). A boldogságnak ez az ára!

2. Neked az lett volna a kötelességed, ha valóban szeretted azt, akiről 
azt mondod, hogy elengedted, hogy hű maradjon házastársához. Szó sincs ar-
ról, hogy Isten küldte őt hozzád! Ne keverjétek bele Istent bűnös döntéseitek-
be! Isten mindig erőt ad arra a hűségre, amely képes biztosítani a leglehetet-
lenebb körülményekben is azt a benső békét, amelyet Isten nélkül senki nem 
adhat, de el sem vehet azoktól, akik ellene mondanak a különböző bódula-
toknak. Sem neked, sem másnak nincs joga ahhoz, hogy bárkit is önmagához 
kössön. Ezt még Isten sem teszi meg senkivel!

3. Én, Jézus, végtelenül hűséges vagyok! Nálam mindenkor megtalálod 
igazi otthonodat, mert szerető szívem nyitva áll azelőtt, aki valóban Hozzám 
akar tartozni. Az akar valóban Hozzám tartozni, aki lehetővé teszi azt, hogy 
abszolút ELSŐ legyek az életében. Vagyis úgy legyek első, hogy nincs máso-
dik. Úgy legyek az ELSŐ, hogy Én mondhassam meg mindenkor, amit ten-
ned kell! Én akkor tudom tisztán hallatni a hangomat, ha rendszeresen olva-
sod az evangéliumaimat, ha van olyan közösséged, ahol mindenki Engem, 
Jézust, tart a legfontosabbnak, ha van olyan testvéred (lelkiatyád), aki képes 
Engem képviselni, és akinek te valóban őszintén fel tudod tárni a szívedet.

Ha nem ezek meglétére törekszel, akkor Én hiába vagyok hűséges hoz-
zád, mert akkor e hűség csak egyoldalú lesz, vagyis csak az Én, a te Jézusod 
oldaláról lesz valóság.

Nagyon szeretlek! Boldog ember az, aki a földi életének halálára ké-
szül. Igen, mert ezt senki el nem kerülheti, igen, mert csak az lehet örökre 
boldog, aki halála óráján, halála előtt is az volt.

Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
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4335.
Kérdező: ÖSSZE VAGYOK ZAVARODVA

1. Gyermekeimért aggódom!
2. Abortuszaimat csak a pápa oldozhatja fel?
3. Álmomban nem tartottam bajnak gyermekem kapcsolatát.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon megértem, hogy gyermekeidért aggódsz. Én, Jézus, is aggó-

dom értük. De ez az aggódás nem szabad, hogy szíved békéjét elvegye!
A te gyermekeid valójában Isten gyermekei. Te csak rövid időre kaptad 

meg őket. Ma már az imádságon kívül nem tehetsz mást értük. Hinned kell 
abban, hogy Én, Jézus, sokkal jobban szeretem őket, mint te vagy bárki más. 
Az ő életük miatt tehát szíved békéjét nem szabad feladnod! Előbb-utóbb ők 
is meg fognak találni Engem.

2. Vétkeidet, mivel megbántad, Isten már régen megbocsátotta. E meg-
bocsátás kinyilvánítását bármelyik felszentelt pap elvégezheti a szentgyónás-
ban. Bennem, Jézusban, az IRGALOM ISTENE jelent meg közöttetek. Mint 
tudod, Én, Jézus, arra kértelek benneteket, hogy nem hétszer, hanem hetven-
hétszer-hétszer, vagyis határ nélkül kell megbocsátanotok egymásnak. Erre 
csak azért kérhettelek benneteket, mert  az IRGALMAS  ISTEN  ilyen! Aki 
vétkezik, az nem Istennek, hanem önmagának árt! Mivel a vétek természetel-
lenes  magatartás,  ezért  a  helyes  önszeretet  parancsa azt   követeli  tőletek, 
hogy ne vétkezzetek! Mivel Isten természetének lényege a SZERETET, ezért 
az igazi bűnbánónak mindenkor megbocsát.

3. Álmod azt közölte veled, amit te lelked mélyén reméltél. Az álmok-
ban sokszor megnyilvánulnak olyan elfojtott kívánságok, amelyek ébrenlét-
ben nem nyilvánulhatnak meg. Ezekbe nem kell Istent belekeverni!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*************************************************************
4336.
Kérdező: SZÓLJ HOZZÁM, URAM!

Szeretnék üzenetet kapni Jézustól!
HANG: "Kedves Barátom!

Először is felhívom figyelmedet arra, hogy bármikor kaphatsz üzenetet 
Tőlem, Jézustól. Imádkozni annyit jelent, hogy lelketeket Hozzám emelitek. 
Ilyenkor minden olyan gondolat, ami téged épít, buzdít, vígasztal, ezek való-
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jában nem a te kitalálásod termékei, hanem az Én, a te Jézusod sugallatai 
Lelkem által.

Én, Jézus, tehát nem passzív módon vagyok benned, hanem nagyon is 
aktív módon! Csak egy kicsi kis hit és egy kicsi kis alázat kell hozzá, és már-
is felismerheted azt, hogy Én beszélek hozzád, ha te az előbb említett módon 
Hozzám fordulsz. El kell tehát hinned, hogy Én, Jézus, nemcsak benned va-
gyok, de érted vagyok benned boldogító módon. És légy annyira alázatos, 
hogy ne  magadnak tulajdonítsd  azokat  a  gondolatokat,  amelyek építenek, 
buzdítanak, vígasztalnak, tehát boldogítanak. Természetesen neked is akar-
nod kell, hogy ilyen gondolatok felmerüljenek benned. A te közreműködésed 
nélkül nem tudlak boldogítani!

Ha reggel megbeszéled Velem az elinduló napodat így, párbeszéd-imá-
ban, akkor tapasztalni fogod egész nap áldásomat. E párbeszéd-imáról főleg 
a HANG 1. könyvben találhatsz tájékoztatást.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÁHÍTAT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4337. 
Kérdező:  SZÉT  AKARNAK  VÁLASZTANI  BENNÜNKET  EGYMÁS-
TÓL!

1. Ha két ember szereti egymást, miért akarják szétválasztani?
HANG: "Drága Gyermekem!

Ha két  ember  valóban szereti  egymást,  akkor e két embert  senki  és 
soha el nem választhatja! Ha valaki azt sugallja nektek, hogy rajtatok kívüli 
lények benneteket elválaszthatnak,  akkor az nem mond igazat!  Azért  nem 
mond igazat, mert a szeretetkapcsolat lelke a Szentlélek! Isten lelkénél na-
gyobb lélek, nagyobb erő nem létezik!

Más az, ha kettőtök közül valamelyiktek mondja, hogy ő ilyen sugalla-
tot kapott. Akkor ezt ő találta ki azért, mert nem volt bátorsága kijelenteni, 
hogy ő már nem akarja ezt a kapcsolatot tovább fenntartani.

Ismétlem:  Isten  lelke  által  létrejött  kapcsolatot  semmiféle  teremtett 
lény nem bonthatja fel, hacsak a felek közül valamelyik ezt nem akarja!

Isten nem tartja számon vétkeiteket,  ha egyszer megbántátok! Olyan 
ez, mint amikor egy testi betegség elmúlik. Nincs értelme tovább foglalkozni 
vele. Isten nem csinál értelmetlenséget. Az a bűn tehát, amit Ő megbocsátott, 
már nincs többé!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
************************************************************
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4338.
Kérdező: ISTEN GYERMEKE SZERETNÉK LENNI!

Jézus gyermeke szeretnék lenni!
HANG: "Kedves Barátom! Így is mondhatom: Drága Gyermekem!

Én, Jézus, annak a békének vagyok istene, amely békét nem kívülről 
fegyverrel,  hanem belülről  türelemmel  és  várakozni  tudással  hozok  létre 
bennetek Lelkem által. Az Én lelkem a szabadság Lelke. Vagyis az, aki gyer-
mekem akar lenni, abban azon dolgozik a Lélek, hogy minden külső és belső 
hatás, kísértés ellenére képes legyen mindenkor megtenni az Általam neki 
felkínált, meglátott jót! Nem az tehát az Én gyermekem, aki elvárja, hogy he-
lyette tegyek érte valamit, hanem az, aki  a senkinek nem ártás, a mindenki-
nek megbocsátás és a szolgáló szeretés vállalásával igazolja azt, hogy együtt 
akar munkálkodni Velem.

Velem,  Jézussal,  megszületett  az  égi  béke a  Földön!  Az a  vágyam, 
hogy ez a béke a te szívedben otthonra találjon, öröklakást vegyen nálad!

Ha valóban gyermekem akarsz lenni, akkor hidd el, hogy ez már meg 
is valósult! Egész földi életem arról tett bizonyságot, hogy halálosan komo-
lyan veszek mindenkit, aki igyekszik komolyan venni Engem, Jézust.

Arra  a  gondolkodás-átalakításra,  amelyre  felszólítottalak  benneteket 
nyilvános működésem kezdetén, elmondottam nektek ennek az irányvonalát 
is. E mondatom így hangzott: "Beteljesedett az idő, és már elérkezett hozzá-
tok az Isten országa. Alakítsátok át gondolkodásotokat, és higgyetek az evan-
géliumban! (Mk 1;15)"

Higgy abban az ISTENGYERMEKSÉGBEN, amely Általam, Velem 
és Bennem benned is megvalósult!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ISTENGYERMEKSÉG éltető for-
rásával, az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
************************************************************

4339.
Kérdező: MI LESZ VELÜNK?

1. Lesz-e rendes ember a fiamból?
2. Rendeződik-e az életem?
3. Mit tegyek, hogy jó legyen?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Én,  Jézus,  nyilvános  működésem kezdetén  első  bejelentésemmel 

erre  hívtam  fel  figyelmeteket:  „Alakítsátok  át  gondolkodásotokat  (Mk 
1;15)!”  Neked is ezt kell hogy mondjam! Tőled is ezt kell várnom! Téged is 
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csak az az igazság fog megszabadítani minden bajodtól, ha vállalod a gon-
dolkodásod átalakítását.

Most elmondom, hogy miképpen tudod ezt megtenni. Először is tudo-
másul kell venned, hogy sem boldoggá, sem boldogtalanná senki, még az Is-
ten sem teheti azt, aki ezt nem akarja. Fiad megváltoztatása tehát nem a te 
dolgod, hanem kizárólag az övé. Neked csupán az a feladatod vele kapcsolat-
ban, hogy ne válj az ő kedvéért bűnrészessé. Tehát soha ne tégy olyat az ő 
kedvéért, a pillanatnyi béke kedvéért, amit nem látsz jónak. Tudomásul kell 
venned, hogy te nem a fiadért felelsz, hanem önmagadért. Ez nem önzés, ha-
nem ez a helyes önszeretet! Ez pedig FŐPARANCS! A fiadat bízd Rám! A 
legtöbb, amit tehetsz érte, hogy imádkozol érte. De a neveléséről már mond-
jál le! Felnőtt embert csak akkor lehet nevelni, ha ő ezt kéri. Ismétlem: te 
nem felelsz fiadért!

2. Életed olyan mértékben fog rendeződni, amilyen mértékben változ-
tatod a gondolkodásmódodat. Nem véletlenül mondottam azt, hogy gyertek 
Hozzám, akik az élet terhét hordozzátok, és Én megenyhítelek titeket (Mt 
11;28). Akkor jössz hozzám, akkor tudom terhedet könnyíteni, ha szíved bé-
kéjét nem más megjavulásától várod, hanem attól, hogy elhiszed, Én benned 
élek, éspedig érted élek benned! Gondold csak el, milyen lenne az Én életem, 
ha boldogságom másoktól függne! Nem. Az Én boldogságom az, hogy igaz-
ságban szeretek mindenkit. Neked is ezt kell tenned!

3. Amit eddig elmondtam, abban megtalálod az életed megoldását. Na-
gyon fontos, hogy legyen olyan reggeli imád, amelyben kéred magadra Isten 
áldását. Tudnod kell, hogy az Istent szeretőnek minden javára válik. Az is, 
amit rossznak tart. Fontos, hogy e rosszat ne ő tegye.

Ha van pár perc komoly reggeli és esti imád, akkor először magadban 
fog rendeződni minden, s ennek természetes következménye lesz az, hogy 
jótékony hatással leszel környezetedre. Azokra feltétlenül, akik jó szándék-
kal élik életüket!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4340.
Kérdező: HOGYAN LEHETEK ÖNZETLEN?

1. Az önzéssel nem tudok mit kezdeni.
2. Sérült gyermekem miattam is vállalta a földi életét?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1.  Az  önzés  és  az  önszeretet  között  különbséget  kell  tudnod  tenni. 
Önző az, aki más kárára akar előnyökhöz jutni. Az önszeretet nem más, mint 
a második főparancs: Szeresd felebarátodat, MINT ÖNMAGADAT! Az ön-
szeretet tehát csúcsérték! Akkor szereti helyesen önmagát valaki, ha arra tö-
rekszik, hogy a szeretetet igazságban, az igazságot szeretetben élje meg. Te-
hát nem buta módon, hanem bölcsen kell szeretni másokat ahhoz, hogy az 
önszeretet Istennek tetsző módon történjék. A szeretés, vagyis a jót akarás 
tartalma ez: senkinek nem ártani, mindenkinek megbocsátani, és segíteni ott, 
ahol erre lehetőség van. Aki erre törekszik, az biztos, hogy leoldja magáról 
az önzés béklyóját!

2. Gyermeked valóban azt szeretné, ha általa te is tudnál növekedni ab-
ban a szeretetben, amely az örök boldogságot jelenti a te számodra is. Az a 
„kereszt”, amelyet ő jelent neked, az számodra a mennyország kulcsa!

Drága Gyermekem! A földi élet rövid szenvedése nem mérhető ahhoz 
a csodálatos örökkévalósághoz, amely neked is, gyermekednek is olyan igazi 
otthont, boldogságot jelent majd, amelyről most a Földön még csak nem is 
álmodhattok!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4341.
Kérdező: NEM TUDOM FELDOLGOZNI LEÁNYOM HALÁLÁT!

Miért kellett balesetben meghalnia leányomnak?
HANG: "Drága Gyermekem!

Annak ellenére, hogy mindenki tudja azt az igazságot, amely szerint 
mindenki  halálra  váltan  születik  a  Földre,  annak ellenére,  hogy mindenki 
tudja azt az igazságot, amely szerint a földi életben sokkal több a keserű óra, 
mint a boldog időszak, annak ellenére, hogy mindenki tudja, érzi, tapasztalja 
a földi élet siralomvölgy jellegét, mégis az égetődött be szívetekbe, hogy a 
halál, főleg a korai halál az valami nagyon rossz. Ennek oka az értelemben és 
a szívben egyaránt megtalálható.

Amikor  valaki  fiatalon  meghal,  nem  arra  gondoltok,  hogy mennyi 
szenvedéstől, csalódástól kiábrándultságtól menekült meg, hanem arra a hi-
ányérzetre, amelyet itt hagyott maga után köztetek. Szinte soha vagy alig - 
csak nagyon - halványan jut eszetekbe, hogy valójában nem őt, hanem maga-
tokat siratjátok, amikor reá emlékeztek.

A hit a szívnek a szeme. Mivel legtöbb esetben nem arra használjátok 
földi életeteket, hogy hiteteket, tehát a szívetek szemét tisztítsátok, erősítsé-
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tek, ezért az örök életbe vetett hit nagyon háttérbe szorul olyankor, amikor 
pedig ez az egyetlen forrás, amelyből erőt, vigaszt meríthetnétek, amikor a 
halál angyala bekopog hozzátok.

Bizony igaz, hogy a halál angyala is az Isten angyala, és ha egyszer az 
Isten angyala, akkor csak jó származhat abból, ha ő valakiért eljön, s minket 
még itt hagy.

Drága Gyermekem! Egykor örökre együtt lesznek azok, akikben szere-
tet él! Értelmeddel és szíveddel egyaránt törekedned kell arra, hogy olyan re-
ményből tudj élni, amely képes eloszlatni életedről a bánatnak azt a  felhőjét, 
amelyet gyermeked korai, hirtelen halála sodort lelkedre!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
***********************************************************

4342.
Kérdező: MI A TEENDŐM?

1. Férjem embertelenül bánik velem.
2. Édesanyámról szeretnék tudni valamit!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Emberségesen csak az tud bánni társával, aki Tőlem, Jézustól, tanul 

emberséget. Az, aki ezt  nem teszi,  pedig tehetné, nem tartozik azok közé, 
akitől emberséget lehetne elvárni.

Körülményeidben feltétlenül meg kell látnod azokat az Általam felkí-
nált lehetőségeket, amelyek felhasználásával vagy könnyíteni tudsz terheden, 
vagy olyan erőforrást találsz, amely erőforrás növelni tudja erődet.

Csak olyan emberi  kapcsolatnak van értelme,  amelyet a kapcsolatok 
lelke, a Szentlélek fűz össze. Ha nem ilyennek éled meg kapcsolatodat gyer-
meked apjával, akkor imádságos várakozásban kell figyelned arra, hogy vagy 
ki tudj lépni e kapcsolatból, vagy be tudjon lépni e kapcsolatodba a Szentlé-
lek!

Igaz, hogy a földi élet nem Mennyország, de az is igaz, hogy nem is 
teljesen pokol! Ezért az Én, a te Jézusod segítségével a te földi életed is fel-
tétlenül elviselhetővé válhat, ha mindketten akarjuk. Én, Jézus, akarom!

2. Földi édesanyád helyett többet foglalkozz Máriával, égi édesanyád-
dal! Ő megkapta Istentől azt a szerepet, hogy édesanyai leleményességével 
segíteni tudjon a hozzá forduló édesanyákon. Valóban még soha nem lehetett 
hallani, hogy ő valakit magára hagyott volna, aki oltalmát kérte, és nehézsé-
gei közepette hozzá fordult segítségért. Most, a ti korotokban különösen sok 
kegyelmet, segítséget tud nyújtani nektek, ha szívből kéritek őt erre! Földi 
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édesanyád egy külön világ, egy külön élet. Egykor majd vele is együtt leszel 
a soha véget nem érő szenvedés-mentes világban, tehát az örök boldogság-
ban.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
************************************************************

4343.
Kérdező: HALLGASSAK MÉDIUMOKRA?

1. Arra kértél médiumod által, hogy költözzünk föl Pestre.
2. Hogyan viszonyuljak feleségemhez építő módon?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Vigyázzatok, amikor egy médium az Én nevemben feladatra szólít 

fel benneteket! Az ilyen felszólítás nem Tőlem, Jézustól, szokott jönni! Én 
csak olyan viselkedési formára szoktam felszólítani bárkit is médiumon ke-
resztül,  amely viselkedési  forma megtanulható Tőlem, a te Jézusodtól.  Ha 
valakit költözködésre vagy egyéb feladat elvégzésére akarok felszólítani, ak-
kor ezt nem médiumon keresztül teszem meg, hanem közvetlenül annak szó-
lok, aki az érintett! 

Vigyázzatok! Nem attól médiumom valaki, hogy azt mondja magáról, 
hogy Én szólok általa. Én, Jézus, a médiumaim által olyan erkölcsi tanácso-
kat adok, amelyeket önmagán kell elvégeznie annak, akinek szól. Ez egészen 
más, mint valakit közvetett módon feladattal látni el!

A költözködéssel kapcsolatban tehát saját eszedre, és feleséged, baráta-
id tanácsára, beleegyezésére kell figyelned, és így kell felelősséggel dönte-
ned! Ha így teszel, akkor nem fog hiányozni Lelkem hatása életedből!

2.  Az  önszeretet  csúcsérték!  Ilyen  értelemben  a  feleséged:  te  vagy! 
Csak azt mondd és tedd vele, amit szeretnél, ha neked is mondanának, veled 
is tennének mások! Éppen a házassági kapcsolat az, ahol a Szentlélek, aki a 
kapcsolatok lelke, építeni, buzdítani és nem utolsó sorban vigasztalni akarja 
az egyik házastársat a másik által!

A házastárs a legalkalmasabb tükör arra, hogy a másik fél saját jó szán-
tából helyes önismeretre jusson, és semmiképpen sem arra való, hogy bárme-
lyik fél is alakítani akarja saját tükrét, tehát a másikat! Ha van olyan emberi 
kapcsolat,  amelyből  feltétlenül  hiányoznia  kell  mindenfajta  uralkodásnak, 
parancsolgatásnak, az  éppen a házastársi  kapcsolat!  E kapcsolatban az jár 
jobban, aki jobban képes „meghalni” a másikért!

Megáldalak a SZENTLÉLEKBEN!"
*************************************************************
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4344.
Kérdező: JÓL GOMBOLYÍTOM ÉLETEMET?

1. Foglalkozzunk a Földre jövő energiák tárolásával?
2. Jól tettem, hogy férjemet törekedtem életben tartani?
3. Karmikus adósságot törlesztünk mindketten?

HANG:  "Drága Gyermekem!
1. A Földet érintő energiák közül csak azok a fontosak számotokra, 

amelyek „erkölcsi” energiák. Ezeket az energiákat helyes imákkal és szere-
tetből vállalt, tehát szolgáló szeretet vállalásával lehet és kell is növelnetek 
nektek, akik Engem, Jézust, befogadtatok életetekbe Irányítónak és Megsza-
badítónak! Minden más energia közömbös erkölcsi,  tehát benső békéteket 
érintő szempontból!

2. Nagyon jól tetted, amit tettél! Te amellett az élet mellett döntöttél, 
amely élet a te örök életed szempontjából is örök értékű. Férjed szempontjá-
ból, amely nem érinti a te örök boldogságodat, csak annyiban örök értékű, 
amennyiben Hozzám, Jézushoz, igazítja a meghosszabbított földi életét.

3. Igen! Mindketten karmikus adósságaitok ledolgozására kaptatok le-
hetőséget! Emellett lehetőséget kaptatok arra is, hogy Engem, Jézust, jobban 
megismerve olyan újjászületésben legyen részetek, amely újjászületés feltét-
len feltétele a mennyek országába jutásnak (Jn 3;3)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4345.
Kérdező: INFORMÁCIÓT SZERETNÉK KAPNI!

1. Egyik levél válaszánál kimaradt a megszólítás. Miért?
2. A Szőkefalvi Jelenésre nem kaptam választ.
3. Valakiről kérem a HANG véleményét.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az általad észrevett hiány oka médiumom figyelmetlensége. Az em-

lített hiányt azóta már megszüntette. A Hang 39 következő kiadása már így 
fog megjelenni.  

2. Az említett  jelenéssel kapcsolatban megtalálod a választ 39/4228-
ban. 

3. Sem személyekről, sem könyvekről nem szoktam véleményt monda-
ni. Ezt rátok bízom!
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Amikor  valakinek  problémája  van  saját  boldogságát,  tehát  Istennel 
való kapcsolatát illetően konkrét felvetésben, akkor adok megfelelő eligazí-
tást az illetőnek.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
***********************************************************

4346.
Kérdező: MÚLTAMRÓL, JELENEMRŐL...

1. Részesültem-e Lélekkeresztségben?
2. Előző életemről kérek pár gondolatot!
3. Beteg fiamért naponta imádkozom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény,  amely kitörölhetetlenül 

bele vésődik annak emlékezetébe, aki ezt átéli.
Mivel a földi ember értelem, akarat és érzelem, ezért az, aki élő hittel 

befogad Engem, Jézust, a lelkébe, s ezt azzal igazolja, hogy érdeklődési irá-
nya szinte  állapotszerűen Felém irányul,  az  feltétlenül  elindult  a Lélekke-
resztség útján. Tehát nem az a Lélekkeresztelt, aki ezt vallja magáról, hanem 
az, aki a Lélek gyümölcseivel ezt igazolja is kifelé (Galata 5;22-23).

Bízd a Szentlélekre azt, hogy mikor igazolja számodra az érzelem bázi-
sán is, hogy Lélekkeresztelt vagy! Mindenki megkapja ezt, aki tudja, hogy 
van ilyen, és hisz abban, hogy benne élek!

2. Előző életeidről elég azt tudnod, amit itt és most tudomásul kell ven-
ned, hogy felvállald előző életeid megjavítását. Azok a nehézségek, megkö-
tözöttségek, amelyek beárnyékolják életedet, azt a célt szolgálják, hogy ráéb-
resszenek  karmikus  adósságaid  törlesztésére,  vagyis  arra  az  önnevelésre, 
amelyet más helyetted elvégezni nem tud.

Mindenki felismerheti előző élete gubancait, ha komolyan veszi azt a 
gondolkodás-átalakítást, amelyre Mk 1;15-ben felszólítást kaptatok.

Ne azon gondolkodj tehát, hogy ki voltál, hanem azt vedd észre jelen 
hibáid nyesegetése közben, hogy milyen voltál! Vagyis arra törekedj, hogy 
olyan légy, aki Engem, Jézust, mint utat vállal az Általam elmondott és elé-
tek élt új parancs megvalósítására (Jn 13;34)'.

3. Nagyon jól teszed, ha beteg fiadért imádkozol! Imáid lényege ne arra 
irányuljon, hogy Engem agitálj, hanem arra, hogy önmagadat és őt is Nekem 
felajánld! A többit bízd Rám! Hidd el, hogy Én, Jézus, jobban szeretem fia-
dat, mint te, és még imáidtól függetlenül is mindent megteszek azért, hogy ő 
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is rálásson arra, hogy be van írva a neve a mennyben! Az érte mondott imá-
idra tehát főleg neked van szükséged, hogy megtaláld szívbékédet!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4347.
Kérdező:  KÖRÜLMÉNYEINK DÖNTŐEK LEHETNEK BENSŐ VILÁ-
GUNKRA?

A második stáció magyarázata (158-dik válasz).
HANG: "Drága Gyermekem!

Soha nem zúgolódnak azok, akik elhiszik,  hogy az Istent szeretőnek 
minden a javára válik!

Ne körülményeitek megváltoztatására törekedjetek, hanem önmagatok 
gondolkodásának átalakítására úgy, ahogy Mk 1;15-ben kértelek benneteket 
erre. Kétségtelen, hogy a világtörténelemben az Én szenvedésem és kereszt-
halálom volt a legkegyetlenebb körülmények egyike. Ennek ellenére Én, Jé-
zus, nemcsak nem zúgolódtam ez ellen, hanem úgy nyilatkoztam erről, hogy 
számomra ez volt a legfontosabb (Lk 24;26).

Higgyétek  el,  hogy azok  a  körülmények,  amelyekről  nem  tehettek, 
olyan tükrök, amelyek helyes önismeretre segítenek benneteket. Ez nem je-
lenti  azt,  hogy ne tegyetek meg mindent azért,  hogy azok a körülmények, 
amelyekről tehettek, ne legyenek a legemberségesebbek. Igen! Az Én, a te 
Jézusod szíve vágya az, hogy az az Isten országa, amely Általam és Velem 
megjelent a Földön, minél több ember számára legyen minél megtapasztalha-
tóbb.  De a hangsúly mindenképpen azon a  gondolkodás-átalakításon van, 
amelyre felszólítottalak benneteket, és semmiképpen sem a zúgolódáson. Az, 
aki zúgolódik a rossz körülmények miatt, ahelyett, hogy tenne ellene valamit, 
önmagának is,  másoknak is  csak megnehezíti  a földi  életet.  Zúgolódások, 
forradalmak még senkinek sem hozták meg azt a szívbékét, amely a Földön 
elérhető boldogság másik neve, és amelyet csak belülről, gondolkodásotok 
megváltoztatásával, tehát helyes önismerettel,  bűnbánattal lehet megszerez-
ni.

A nehéz körülményekben elmondott hálaima arról tesz tanúságot, hogy 
valóban HITBŐL él az ilyen lélek!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
***********************************************************

4348.
Kérdező: MIT VÁRHAT AZ ÖNZŐ EMBER A JÖVŐTŐL?
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Mi lesz az önző emberrel?
HANG: "Drága Gyermekem!

Te végső soron azt  kérdezed tőlem,  Jézustól,  hogy mi lesz azokkal, 
akik saját eredeti bűnükben érzik jól magukat a földi életben. Erre válaszom 
tömörem ez: ELKÁRHOZNAK!

Az elkárhozás  egy olyan kegyetlen  állapotot  jelent  az  örök  életben, 
amely állapot részben kimondhatatlan szenvedést jelent, részben pedig egy új 
lehetőséget arra, hogy az, aki ilyen helyzetbe hozta magát, megtérjen. E meg-
térés egyáltalán nem szükségszerű! Mindenki dönthet szabadon! E szabadság 
VALÓDI a választási szabadságot illetően.

Bizony nem kevesen  vannak  olyanok,  akik  kimondhatatlan  sokszor 
döntenek az ellen, hogy boldogságukat  Tőlem, a megtestesült Igének befo-
gadása által vállalják. Ezek a „megrögzöttek”, akik a Szentlélek elleni bűn-
ben vannak, mérhetetlen szenvedéseket vállalnak magukra - amint a sporto-
lók,  akik  pillanatnyi  elsőségük érdekében kimondhatatlan  szenvedést,  ön-
megtagadást, áldozatot vállalnak -, hogy éhségüket némileg képesek legye-
nek csillapítani. Igaz, egyszer, sok-sok szenvedés és csalódás után, ők is meg 
fognak térni!

Arra kérlek téged, hogy mielőbb vállalj Engem, mint UTAT! Ez lénye-
gében nem más, mint annak az új parancsnak vállalása, amelyet földi életem-
ben szeretetem kiáradásakor így fogalmaztam: „Új parancsot adok nektek: 
Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is 
egymást (Jn 13;34)”.

Arra kérlek szeretettel,  hogy e parancsom szerint igyekezz élni! Erre 
csak akkor leszel képes, ha rendszeresen olvasod az evangéliumaimat!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************

4349.
Kérdező: ÁLLHATATOS SZERETNÉK LENNI!

Hogyan tudom biztosítani a magam számára azt az állapotot, 
amelyet megtaláltam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Érzelmeket konzerválni nem lehet, de igenis lehet azt a látást, amely 

megegyezik evangéliumaim tartalmával.  Ezért  arra kérlek szeretettel,  hogy 
törekedj  egyre  jobban  megismerni  Engem,  Jézusodat,  az  evangéliumaim 
alapján. Nagyon fontos, hogy evangéliumaimat a józan ész határán belül úgy 
értsd, ahogy ott le van írva. 
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Bizony vállalnotok kell  a rangsorolást  a Bibliában,  ha azt  akarjátok, 
hogy rend legyen a fejetekben és a szívetekben egyaránt! Sajnos, ezt egyetlen 
speciális hitet képviselő felekezet sem fogadja el, hanem a Biblia minden ki-
jelentését egy kalap alá véve kimazsolázza a Bibliából neki tetsző mondato-
kat. Így a különböző vallások - mint csalik az ördög horgán - nem közelebb, 
hanem egyre távolabbra visznek benneteket Tőlem, Jézustól!

Én, Jézus, nem azért jöttem a Földre, hogy a sok vallás mellé egy mási-
kat állítsak! Azért jöttem közétek, hogy elmondjam, és elétek éljem azt, mi-
lyen is egy igazi ember! Sem szertartásokkal, sem különböző eufórikus érzel-
mi hatásokkal nem lehet helyettesíteni azt az UTAT, amellyel azonosítottam 
Magamat (Jn 14;6)! E részből világosan kitűnik, hogy saját magatartásom át-
élését kívánom tőletek! (A senkinek nem ártást, a mindenkinek megbocsátást 
és a szolgáló szeretés magatartását!) Azt az új parancsot, amelyet megfogal-
maztam a Jn 13;34-ben, semmivel sem lehet helyettesíteni. 

Én, Jézus, nem úgy vittem fel bűneiteket a keresztre, ahogy azt sokan 
elképzelik. Úgy vittem, fel, hogy ezzel ti is lehetőséget kaptatok az Én, a te 
Jézusod sorsában való részesedésre. Gondoljatok a Tőlem kapott tanításra: 
„Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni 
fognak (Jn15;20).” Bizony nem lehet különb a tanítvány mesterénél! Aki úgy 
gondolja, hogy Én, Jézus, helyette megtettem valamit, az nagyon téved! Ve-
letek és értetek mindent,  de helyettetek  semmit!  Ez  akkor is  igaz,  ha Pál 
apostolom leveleiből mást olvastok ki! Ne áltassátok magatokat! Ne, mert 
abból csak vallásháborúk fognak keletkezni, és nem az az egység, amelyért 
Én, Jézus, imádkoztam (Jn 17;11 és 21).

Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy befogadjatok Engem (Jn 14;23), 
és hogy Én, Jézus, a ti körülményeitek között tudjam élni a nem ártás, a meg-
bocsátás és a másokon segítés, tehát a szolgáló szeretés életét  mindaddig, 
amíg ennek a ti világotoknak a létezése tart.

Arra kérlek szeretettel tehát, hogy az evangéliumaim olvasása kapcsán 
alakítsd  át  gondolkodásodat  úgy,  ahogy azt  ugyancsak  az  evangéliumaim 
alapján elvárom tőled.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"
************************************************************

4350.
Kérdező: BOLDOGSÁGRA VÁGYOM!

1. Melyik magyarországi kiadót válasszam?
2. Lesz-e elég időm terveim megvalósítására?
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3. Szeretnék nagyon boldog lenni!
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Nincs olyan kiadó a világon, amelyik ne törekedne arra, hogy saját 
érdekeit  is  szolgálja.  Pontosan ezért  nem nevezhetek meg egyetlen kiadót 
sem. Bármelyik választása egy bizonyos értelemben rizikó! Neked kell el-
döntened tehát, hogy melyik kiadóval és hogyan egyezel meg. Rám, mint vá-
lasztóra, nem hivatkozhatsz egyik kiadóval kapcsolatban sem! E téren min-
denképpen tiéd a felelősség!

2.  Az  mindenképpen  biztos,  hogy  olyan  terved  megvalósításához, 
amely az Isten akaratával szinkronban van, lesz időd. Nagyon fontos, hogy 
soha ne tedd terveid megvalósítását Isten akaratának megvalósítása elé! Ne-
ked naponta meg kell tenned azt, amit jónak látsz! A többit bízd Rám! Ha ezt 
teszed, akkor béke lesz szívedben, függetlenül a következményektől, függet-
lenül az eredménytől. Ha nem ezt teszed, akkor mindenképpen tele leszel fe-
szültséggel, szorongással  félelemmel. Hidd el, hogy Isten akaratának pilla-
natnyi megvalósítása az, ami a legfontosabb! Senki nem lehet a jövőjét ille-
tően boldog anélkül, hogy a jelenét illetően boldog ne legyen!

3. Drága Gyermekem! Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel ponto-
san  arra  teremtettelek,  hogy véget  nem  érően  növekedj  a  boldogságban, 
vagyis abban az állapotban, hogy Isten boldogságában egyre jobban része-
sülj! A boldogság a szeretetnek, örömnek és a Szentlélekben való békének 
egy olyan állapota, amelyben  a fejlődésnek nincs határa. Tehát a fejlődés irá-
nyában végtelenre nyitott!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4351.
Kérdező: CSODÁS A KAPCSOLATOM ISTENNEL!

1. Sok csodálatos élményben van részem
2. Imáimat látványosan meghallgatja az Úr.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az élmények olyan eszközök, amelyek pozitív és negatív irányban 

egyaránt el tudják vinni a lelket. Erkölcsi értéküket tehát nem önmagukban 
hordják, hanem attól az iránytól, amely felé viszik azt, aki az élményt átélte.

Egy élmény akkor pozitív,  ha abban segít,  hogy napi feladataidat ne 
csak elvégezd, hanem minél nagyobb szeretettel végezd el. Akkor mondható 
negatívnak egy élmény, ha a napi feladatoktól, azok jól elvégzésétől elvonja 
az élmény átélőjét.
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Mint tudod, a TÍZ PARANCS nem tíz élményt, hanem olyan tíz isteni 
kívánságot ír elő, amelyeket végre kell hajtani. Az az új parancs is, amelyet 
Én, Jézus, szeretetem legnagyobb kiáradásakor elmondtam nektek (Jn 13;34-
ben), szintén nem valami élményre teszi a hangsúlyt, hanem arra, hogy soha 
ne ártsatok senkinek, hogy mindig megbocsássatok mindenkinek, és végez-
zetek szolgáló szeretetet  ott,  ahol  erre lehetőség adódik.  Vagyis annak az 
ÚTNAK a vállalását kértem tőletek, amely úttal azonosítottam Magamat (Jn 
14;6).

Van aztán az élményeknek olyan szerepük is, hogy olyankor, amikor a 
lélek fejlődése elfárad a küzdelemben, ezekre az élményekre visszaemlékez-
ve erősödjetek abban a hűségben, amely örök boldogságotoknak feltétlen fel-
tétele (Mt 10;22).

2. Nagyon fontos, hogy higgyetek imáitok erejében! Az élő hittel mon-
dott imádság valóban „hegyeket mozgat”! Nagyon okos, ha kérő imáidhoz 
hozzá teszed e kis  mondatot:  „akaratod szerint!” Ez azért  fontos, nehogy 
úgy hangozzék kérő imátok, mintha saját akaratotok megvalósítását jobbnak 
tartanátok Isten akaratának megvalósításánál.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
************************************************************

4352.
Kérdező: CSAK A BIBLIA SZENTÍRÁS?

1. Név szerint miért csak a Biblia nevezhető szentírásnak?
2. Valóban tud olvasni valaki mások karmájából?
3. Bizonyos találkozások után megfájdul a fejem. Miért?

HANG: "Drága Gyermekem! 
1. Maga az emberi természet is „szentírás”. Isten mindent beleírt a saját 

képére és hasonlatosságára teremtett  ember természetébe,  ami szükséges a 
benső béke megteremtéséhez, vagyis a boldogsághoz. Ezt tételesen is megfo-
galmazta a mózesi KŐTÁBLÁN. Igaz, hogy ezt a megsérült emberi termé-
szetetek a tükör által homályban látás területén, tehát a Földön, gyakran fél-
remagyaráz. Én, Jézus, azért is jöttem közétek, hogy a természetetekbe írt is-
teni kinyilatkoztatást  beteljesítsem, és nektek új parancsként elétek tárjam 
(Jn 13;34).

Minden olyan gondolat, kijelentés, írás, amely szinkronban van evan-
géliumaimmal,  szentnek nevezhető. Az általad nagyon értékelt írás is csak 
annyiban  szent,  amennyiben  igaznak  bizonyul  evangéliumaimhoz  mérten. 
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Én, Jézus, mindent átadtam nektek, amire szükségetek van! E "mindent" nem 
lehet felülmúlni (Jn 17;14)!

2. Ne legyetek hiszékenyek! A hiszékenység babonaságot eredményez. 
A babonaság pedig a bálványimádás egyik formája. 

Tanácsot csak attól fogadj el, akitől te kérsz tanácsot akár múltad, akár 
jelenedet, akár jövődet illetően. 

Ma sokan mondják látónak magukat. Ha Én, Jézus, azt akarom, hogy 
valaki önmagára vonatkozóan valamit lásson, halljon, akkor azt közvetlenül 
annak  mutatom  meg,  mondom  el,  akire  vonatkozik.  Ha pedig  valaki  azt 
mondja, hogy ő lát vagy hall valamit rád vonatkozóan, akkor látásának, hal-
lásának tartalma  feltétlenül  alátámasztható  legyen evangéliumaimmal.  Én, 
Jézus, tehát valóban elmondtam nektek Atyám  üzenetét számotokra. Az pe-
dig, amikor valaki arról beszél,  hogy neki milyen rendkívüli  tulajdonságai 
vannak, enyhén szólva, mindig gyanús! 

A HANG médiumom által sem tesz mást a Szentlélek, mint evangéliu-
maim tartalmát személyetekhez, körülményeitekhez igazítva épít, buzdít és 
vigasztal benneteket.

3. Nem mindenki reagál azonos módon különböző sugárzásokra. Főleg 
az élőlények sugárzása kezelhetetlen.

Csak azt tudom ajánlani, hogy esetenkénti fejfájásodból ne következ-
tess elítélő bírálatot senki irányában.

Ha kéred angyalaimat, akkor azok nagyon tudnak segíteni az ártó szel-
lemi erők sugárzásának kivédésében. De te ne mondj  elítélő  nyilatkozatot 
senkiről akkor sem, ha valakiről úgy érzed, hogy rossz hatással van rád!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZAN REALITÁS LELKÉVEL!"
************************************************************

4353.
Kérdező: MAGAMRÓL, ENYÉIMRŐL...

1. Mit keresek még itt a Földön?
2. Helyesen szeretem gyermekeimet?
3. Ateista férjem van. Jó ember.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Világmindenség nagy egészének te olyan fontos része vagy, mint 

egy hatalmas gépezetben egy piciny fogaskerék, amely nélkül az egész gépe-
zet szinte nem tudna mit kezdeni magával. Nem arról van szó, hogy nélküled 
megállna a Világmindenség, hanem arról, hogy nélküled nincs Világminden-
ség! Amikor azt mondjátok, hogy senki sem nélkülözhetetlen, akkor ti csak a 
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felszínt látva mondhatjátok ezt. Isten egyetlen szellemi lényt sem teremtett 
fölöslegesnek! Kétségtelen,  hogy a Földön nem áll  meg az élet  olyankor, 
amikor valaki meghal. De a Világmindenségből senki nem léphet ki a halálá-
val sem! Ott mindenki mérhetetlenül fontos.

Ha nem tudod megfogalmazni magadnak azt, hogy miért kellett eddig 
élned, miért történtek veled azok az események, amelyek történtek, ezeknek 
akkor is isteni méretű fontosságuk volt, van és a jövőben is lesz! Neked csak 
az kell legyen a fontos, hogy reggeli imádban vágyaidat, képességeidet és le-
hetőségeidet megfelelően felmérd, ezeket törekedj szinkronba hozni, és kérd 
életedre áldásomat.  Ha ehhez még angyalaim segítségét, oltalmát is kéred, 
akkor mindent megtettél azért, hogy értelmesen induljon el számodra az előt-
ted álló nap. Ha este visszanézel az elmúlt napra, biztosan fogsz találni olyan 
perceket, órákat, amelyekért joggal adhatsz hálát. Fontos tehát tudnod, hogy 
hiábavaló szellemi élet nincs sem égen, sem Földön!

2. Akkor szereted helyesen családodat, ha akkor és ott segítesz nekik, 
amikor és ahol valóban rászorulnak arra, hogy tisztábban lássák feladatukat. 
De feladatuk elvégzését nekik kell teljesíteniük! Bűnrészes az, aki helytelen 
szeretetből  megteszi  más  helyett  azt,  amit  az  illetőnek kellene megtennie. 
Ahogy iskolás korban nem segíti gyermekét az a szülő, aki a gyermek lecké-
jét megcsinálja, úgy később sem szabad „segítés” címén megtenni más he-
lyett azt, ami az ő feladata. Mindenkinek meg kell tanulnia, hogy ő felel dön-
téseiért,  cselekedetei  következményeiért.  Sem átvenni,  sem áthárítani  nem 
szabad a felelősséget!

3. Neked nem feladatod férjedet hitre téríteni. De igenis feladatod az, 
hogy minél többet és minél jobban vegye észre azt a benned lévő Mennyor-
szágot, amelyet az Én, a te Jézusod jelenléte hoz létre benned!

Az emberi együttlétben a boldogság nem más, mint a különbözőségek 
dinamikus harmóniája. Ezt a lelki állapotot az Én benned történő hazatalált-
ságom öröme - a te élő hited által - feltétlenül képes biztosítani benned! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
************************************************************

4354.
Kérdező: KAPHATOK ÜZENETET A MÁSVILÁGBÓL?

Hogy van anyukánk, és mit üzen nekünk?
HANG: "Drága Gyermekeim!

Anyukátok hogylétéről sokat nem mondhatok nektek. Amikor Én, Jé-
zus, a Földön jártam, akkor sem mondtam sokat azok életéről, akik már nin-
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csenek köreitekben. Azért nem mondhattam sokat erről, mert részben nem 
ettől függ, hogy ti hogyan viszonyultok Istenhez, részben pedig azért, mert 
pontos képet nem lehet adni emberi szavakkal ezek lelki állapotáról.

Legyen hát elég az, hogy egyszer szeretetben feltétlenül találkozni fog-
tok anyukátokkal, és ez a találkozás úgy hozzá fog tartozni örök boldogságo-
tokhoz, hogy annak már soha többé nem lesz vége.

Fontosnak tartom azonban, hogy felhívjam figyelmeteket égi édesanyá-
tok, Mária, üzeneteire, amelyeket minden hónapban közöl Medjugorjében a 
világgal. Minden édesanya a világon, így a ti anyukátok is, teljesen azonosul 
ezekkel az üzenetekkel. 

Ezeknek az üzeneteknek lényege az, hogy rendszeresen imádkozzatok, 
éspedig odafigyelve arra, amit ima által mondotok. Törekedjetek egyre job-
ban megismerni Engem, Jézust, és törekedjetek arra, hogy soha ne ártsatok 
senkinek, tudjatok mindig megbocsátani mindenkinek, és segítsetek ott, ahol 
csak tudtok. Így egy kis Mennyország, égi béke lesztek a Földön!

Nagyon szeretlek benneteket, és megáldalak a JÓSÁG LELKÉVEL!"
************************************************************

4355.
Kérdező: JÉZUSI TAPASZTALATRA VÁGYOM!

1. Saját utamon járok-e?
2. Szeretném jobban megtapasztalni Jézus segítségét!
3. Csendet és békét szeretnék magamban és magam körül!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindenképpen a saját utadat járod. A napi feladataid adottak. Azért 

ébredsz fel mindennap, hogy növekedj abban az istenismeretben és szeretet-
ben, amire teremtve lettél. A téged állandóan irányítani akaró Szentlélek nem 
a rendkívüliségnek, hanem a RENDNEK a Lelke! Ezért  reggeli  imáidban 
mindenkor képes vagy átlátni napi teendőidet, s képes vagy arra is, hogy el-
határozd magad arra az odaadottságra, amely a szeretetben való növekedés-
nek a másik neve.

2. Amíg arra teszed a hangsúlyt, hogy minél jobban megtapasztald az 
Én szeretetemet, segítségemet, addig nem sokat tudok veled kezdeni. De ha 
arra teszed a hangsúlyt, hogy Én, Jézus, egyre jobban megtapasztaljam a te 
szeretetedet, akkor csodálatos világba tudlak vezetni téged.

Én, Jézus, kérek tőled hitet és szeretetben való növekedést. Ne te várj 
el Tőlem ilyet. Majd a mennyek országa, majd az örök boldogság lesz az a 
„terület”, amelyben kimeríthetetlenül meg tudod tapasztalni irántad való sze-

4398.



retetemet. A Földön neked kell ezt Irántam egyre tökéletesebben kimutatnod! 
Ez jelenti azt, hogy az IGAZ a HITBŐL él. Ezt kérem Én tőled, erre kell ne-
ked igent mondanod naponta!

3. Ritkán adódik olyan lehetőség, hogy körülményeidben csendet, bé-
két tudj találni. De ez nem is tartozik a lényeghez. A lényeghez az tartozik, 
hogy benned mindenkor béke legyen. Ezt a békét bizonyos értelemben való-
ban meg kell teremtened. Erre képes is vagy az Én, a te Jézusod segítségével. 
Igen, mert Én, Jézus, benned boldogító módon jelen vagyok, és ez a boldogí-
tó  magatartásom annyiban realizálódhat,  amennyiben ezt  elhiszed Nekem. 
Pontosan erre utaltam az előbb, amikor azt mondtam, hogy ne te kérj Tőlem, 
hanem Én kérek tőled hitet.

A hitben élés a léleknek olyan életállapota, amelyben növekedni, ke-
vesbedni egyaránt lehet. Az növekszik, aki mivel elhiszi azt, hogy az Istent 
szeretőnek minden a javára válik, ezért olyankor is hálát ad Istennek, amikor 
a világ fiai, a hitetlenek zúgolódással akarnak könnyíteni magukon. Tehát az 
a törekvés, amely arra irányul, hogy mindenért hálát tudj adni, ez az egyik 
leghatékonyabb módja annak, hogy növeld magadban azt a hitet, amelynek 
másik neve a Nekem, a te Jézusodnak való odaadásod.

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4356.
Kérdező: MIÉRT KELLETT MEGSZÜLETNEM?

1. Ki vagyok én, és miért születtem a Földre?
2. Miért nem tudhatom meg, hogy ki voltam előző életeimben?
3. Boldog-e anyai nagyapám?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Neked  adott  válaszom  már  a  negyvenedik  HANG-könyvben  fog 

megjelenni. E kérdésedre adott válaszomat tehát már többször is elmondtam, 
mert többen is föltették már Nekem ezt a kérdést. Itt most csak tömören ösz-
szegzem a már eddig elmondottakat.

Arról nem tehetsz, hogy Isten téged szellemi lénynek teremtett. De azt 
már az Isten sem tudta megtenni, hogy beleegyezésed nélkül megossza veled 
saját boldogságát. Tehát azt az életállapotot, amire teremtett. Miután, nagysá-
god tudatában, Neki ellent mondtál, ennek következtében értelmed elhomá-
lyosult, akaratod pedig önzésbe rögzült. Te ezt észrevéve, nagyon megbántad 
a negatív döntésedet. 
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Isten szeretete nem változott meg irányodban. Isten ígéretet tett arra, 
hogy - anyaggá sűrítve a létet - leszülethess a Földre, s ott - mivel Isten is le-
jön, testet ölt Ő is Bennem, Jézusban; s minden rászorulóban itt maradva - 
neked és minden bűneit megbánt, a gondolkodás-átalakítást  önként vállaló 
ember számára, tehát a te számodra is - mert te is megbántad negatív dönté-
sedet - lehetővé teszi azt, hogy visszaszeresd Őt, vagyis szeress Engem, Jé-
zust, azáltal, hogy törekszel senkinek nem ártani, mindenkinek megbocsáta-
ni, és segíteni ott, ahol erre alkalom kínálkozik. Ha ezt teszed, akkor Lelkem 
által újjászületésben részesülsz, s így Isten végtelen boldogsága már örökre 
biztosított lesz számodra (Jn 3;3). Tehát addig kell újra születned, amíg ezt 
az újjászületést át nem éled. Lelkem által mindenki részesül ebben, aki az 
Általam megkívánt gondolkodás-átalakítást vállalja (Mk 1;15).

2.  Mivel  a  gondolkodás-átalakítás  vállalásának,  tehát  a  megtérésnek 
befolyásolás mentesnek, vagyis teljesen szabadnak, mástól meg nem határo-
zottnak kell lenni - ilyen voltál elindulásodban is, amikor elbuktál -, ezért 
csak  azokat  a  terheiteket  tudhatjátok  segítségemmel  leoldani  magatokról, 
amelyek akadályoznak benneteket boldogságotok, benső békétek, hazatalált-
ságotok örömének elérésében. Vagyis az önzésnek és a felelősség nem válla-
lásának különböző megnyilvánulásait.

3. Konkrét választ azért nem adhatok kérdésedre, mert ha azt mondom, 
hogy ő már újjászületett, akkor ez csökkentheti az érte mondott imáid inten-
zitását.  Ha azt  mondom, hogy még nem született  újjá,  ez  pedig növelheti 
benső nyugtalanságodat e téren. Ezért azt mondom, hogy egészen biztosan el 
fog jönni az az „idő”, amikor az örök boldogságban mindenki és vég nélkül 
együtt lesz szeretteivel. Szeress imádkozni!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************

4357.
Kérdező: ÜDVÖZÜLHET-E APÁM IS?

1. Apám esténként a rossz lelkiismerete miatt kiabál?
2. Igazat mondott elhunyt testvérem és anyám álmomban?
3. Megbánja vétkeit apám valaha?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ha valaki kiabál, és te nem tudod eldönteni, hogy miért teszi, akkor 

ezt nem Tőlem, Jézustól, kell megkérdezned, hanem tőle. Én nem tárhatom 
fel senki előtt mások benső világát. A te benső világodat sem tárhatom fel 
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mások előtt. Ezért bízhatsz Bennem! Ezért mindenkor őszinte lehetsz Hoz-
zám!

2. Ha pontosan leírod, hogy te mit hallottál elhunytaidtól, akkor tudok 
konkrét választ adni kérdésedre. De így, hogy te tudod, de nem fogalmazod 
meg Előttem, ezt nem tehetem meg, mert válaszommal visszaélésre adnék 
alkalmat neked.

3. Egyszer biztosan megbánja mindenki a vétkét, tehát apád is. Előbb-
utóbb mindenki rádöbben arra, hogy a vétek nem boldogítja a vétkezőt. Ezért 
mondhattam egykor, hogy halálom után majd mindeneket Magamhoz von-
zok (Jn 12;32). Az időpontot természetesen senki sem tudhatja előre, mert 
megtérésetek csak szabad döntés alapján lehetséges. Senkit nem lehet megté-
résre kényszeríteni!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4358.
Kérdező: DEPRESSZIÓS VAGYOK

1. Visszatérő depresszióban szenvedek. Nincs erre gyógyszer?
2. Mióta közel kerültem Istenhez, több istenélményem is volt.
3. Nagyon ki akarnak használni egyesek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A depresszió nem bűn, hanem betegség. Más dolog az, hogy minden 

testi betegség a Földön valaki valamikori bűnének következménye. Bűn és 
betegség nélkül csak a mennyek országában élhetnek a szellemi lények. A 
Földön valamikor élt emberek ott úgy élnek, mint Isten angyalai (Mt 22;30).

A depresszióból is csak az igazság szabadíthat meg. Ezért pozitív mó-
don úgy tehetsz ellene, ha komolyan átgondolod, hogy te Istent szerető vagy, 
tehát minden csak a javadat szolgálhatja. Negatív módon pedig úgy, hogy át-
gondolod, menyire rosszul fognak járni azok, akik nem Istent szeretők. Csak 
a felszínen, tehát a látszat szintjén tűnik úgy, hogy a rosszak jól járhatnak, a 
jók pedig rosszul. Valóban komolyan, életszerűen el kell hinned, hogy te a 
Győztes oldalán állsz! Óriási különbség van a hit és a hiszékenység között. 
Ne légy hiszékeny! Az okosság és az óvatosság még a látszatra legjobb ba-
ráttal szemben is kötelező! Aki nem ehhez tartja magát, az valójában nem 
bárány, hanem birka.

2. Éppen istenélményeid igazolják azt, hogy depressziód alapja csupa 
képzelgés! Igen, mert te mindenképpen csak jól járhatsz! Igen, mert az Isten 
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a helyes szeretet körén belül MINDENHATÓ! Igen, mert van Gondviselőd, 
tehát komoly gondod nem lehet!

Az élményekre való emlékezés képes mindenkor erősíteni azt a hitet, 
amely által a legfőbb jóra, a benső békére képes eljutni az, aki nem hiszé-
keny, hanem hívő.

3. Pontosan azért nagyon fontos az okosság és az óvatosság, mert bá-
rányként éltek a farkasok között! Bizalmat soha ne előlegezz meg senkinek! 
Csak annyira bízz bárkiben, amennyire méltónak tette magát erre! Még Isten 
sem kér megelőlegezett bizalmat senkitől! Mindenkinél előbb igazolja azt, 
hogy érdemes Benne megbízni, és csak ezután kér tőletek hitet, bizalmat!

Reggelenként kérd őrangyalodat, hogy segítsen neked abban, hogy Is-
ten iránti hűségedhez mindenkor meglásd azokat az erőforrásokat, amelyek 
feltétlenül jelen vannak, és a te erőd - mivel hiszel Istenben - nem kevesebb, 
mint Isten ereje, tehát kimeríthetetlen!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4359.
Kérdező: VALAMIT A SZELLEMVILÁGRÓL

1. Nem tudom feldolgozni fiaim gyors elvesztését.
2. Lehet olyan, hogy egy szellem valakinek a helyét elfoglalhatja?
3. Álmomban halott férjem elküldött egy gödörből.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Feltétlenül ápolnod kell  magadban azt,  hogy fiaiddal, férjeddel és 

minden elhunyttal egyszer találkozni fogsz az örök boldogságban. Nem üres 
szavakat mondtam akkor, amikor ígéretet tettem arra, hogy földi életem után 
egyszer mindenkit Magamhoz vonzok (Jn 12;32). 

Az örökkévalósághoz képest az, amit időnek neveztek, szinte semmi-
ség! Ne azon bánkódj hát, hogy miért és hogyan hunytak el szeretteid, hanem 
vigasztaljon meg az a tudat, hogy Isten szerető jósága mérhetetlenül felül-
múlja a ti emberi elképzeléseteket! 

Ezzel a kimondhatatlan szeretettel szinkronban van az, hogy mindenki-
nek, amennyire  szükséges, lehetősége van halála után is arra, hogy csiszolja 
önmagát. Természetesen minél jobban elhanyagolta ezt a földi életében, an-
nál több csiszolódásra szorul. Ti, földi emberek, imáitokkal szeretet-szolgá-
lataitokkal sokat tudtok segíteni e téren egymáson.

2. Lehet olyan, hogy valaki abban a hitben él, hogy egy szellemnek is 
szüksége van helyre. De a valóságban ez nem így van! Ha valaki tehát ilyen 
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tévhitben él, nem kell vele vitába szállni! Nem attól lesz nagyobb szeretete 
valakinek, amit hisz, hanem attól, ahogy Engem, Jézust, befogad életébe! Az 
a jó, ha valakinek a hite és az Engem befogadás egybeesik. Ezt fejeztem ki e 
szavakkal: “Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én sze-
rettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást (Jn 13;34)”.

3. Álmodban férjed engedélyt kapott arra, hogy tudassa veled: most va-
lóban csak jót akar, segít neked!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4360.
Kérdező: AZ ÖNURALOM FONTOSSÁGA 

1. Mi a különbség a szellem és a lélek között?
2. Aki nem aszkéta, hogyan tud uralkodni testi vágyain?
3. Miért vannak hol szép, hol szörnyű álmok?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A Földön az embert testben lévő szellemi léleknek szoktátok nevez-

ni. Azokat az élőlényeket, amelyek benépesítik az ember alatti világot, olyan 
testben lévő lelkeknek lehet mondani, amelyeknek - mivel szellemmel nem 
rendelkeznek - lelke a faj- és önfenntartási ösztönüket élteti. Ezért abban a 
pillanatban, amikor ezek az ösztönök megszűnnek működni, lelkük léte ér-
telmét veszti. 

Örök élete tehát csak a szellemi léleknek van. Igen, mert a szellemi lé-
lek a földi testben sem csupán lenni és szaporodni akar, hanem boldog akar 
lenni! Ez a vágya pedig megmarad a testi ösztönök megszűntével is. A test-
ben élő szellemi lélek boldog csak azáltal lehet már a Földön is, ha hisz ab-
ban, hogy élheti azt a jót, amit soha nem kell elveszítenie. Vagyis mindig tud 
szeretni!

2. Aszkézisre mindenkinek szüksége van! Az értelemmel és akarattal 
rendelkező lények mindenkor képesek lelkiismeretük szerint cselekedni! Ez 
jelenti azt, hogy Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel mindenkiben benne 
vagyok boldogító módon, vagyis senkit nem engedek erején felüli kísértésbe 
esni!

3. Álmaitok gyakran elfojtott kedélyállapototokról adnak tudósítást. Ez 
pedig nagyon hullámzó lehet! Tudnod kell, hogy az álom állapota nem tarto-
zik az erkölcsi rendbe. Vagyis álom-állapotban se jó, se rossz nem lehet sen-
ki. Ezért igaz az a mondás, hogy aki alszik, az nem vétkezik. Hacsak azáltal 
nem, hogy olyankor alszik, amikor nem szabadna aludnia!

4403.



Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
***********************************************************

4361.
Kérdező: SKIZOFRÉN  VAGYOK

Bátorítást, erősítést kérek!
HANG: "Kedves Barátom!

Mint tudod, Rajtam nem múlik semmi! Minden azon múlik, hogy való-
ban elhiszed-e azt, hogy benned felszabadító, békét adó, tehát boldogító mó-
don élek. Ezt akkor hiszed valóban, ha ezt megtapasztalásod ellenére hiszed!

A megtapasztalás egy olyan felületi szint, amely könnyen becsap ben-
neteket! Ha egy robogó vonat utolsó peronján visszatekintve nézed a síneket, 
akkor azt látod, hogy azok egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Ezt tapaszta-
lod! De a valóság az, hogy ez nem így van! Ha távolról nézel egy tárgyat ak-
kor  kisebbnek látod,  mint  amikor  közelről  szemléled  azt.  Ezért  mondom, 
hogy nem a megtapasztalás ad valós képest a dolgokról, főleg a benső békét 
jelentő dolgokról, hanem a HIT!

Hinned kell szavaimban! Hinned kell abban, hogy te a Győztes oldalán 
állsz, és hinned kell abban, hogy e téren nem a „megtapasztalásaidban” van 
az igazság, hanem a HITEDBEN! Az igaz a HITBŐL él (Róm 1;17)!

Ne ti kérjetek hitet Tőlem, Jézustól, mivel Én, Jézus, kérek hitet tőle-
tek! A HIT olyan szeme a szívnek, amelynek tisztítása, erősítése, növekedése 
tőletek függ! A hitet úgy lehet növelni, hogy úgy kell élned, mintha hinnél! 

Arról légy meggyőződve, hogy senki nem szeret téged úgy, mint Én, 
Jézus! Ha ezt elhiszed, akkor hiteddel föléje tudsz emelkedni annak a pszi-
chikai „megtapasztalásnak”, amely hited fölé akar emelkedni.

Az általad említett pszichikai megtapasztalásoknak sokféle oka lehet. 
Ezek eredhetnek körülményeidből, magaddal hozott adósságtörlesztésből, és 
eredhetnek olyan hiúsági komplexusokból, amelyek úgy akarnak mindenek 
elé helyezni téged, hogy Engem, a te Jézusodat, mint a te Megszabadítódat, 
elhomályosítsák előtted.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4362.
Kérdező: GYAKRAN LEBÉNULOK SZELLEMILEG!

Különböző helyzetekben nagyon gátlásos vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem!
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Leveledben arról tettél bizonyságot, hogy nagyon jól látod magadat, és 
nagyon jól meg is tudod fogalmazni benső világodat. Ez az átlagon felüli 
adottság egyenlítődik ki abban, amit te gátlásosságnak nevezel. Ez azt jelenti, 
hogy nem csak a jó adottságokkal, de a terhes adottságokkal is meg kell ta-
nulnod együtt élni. Az a rövid kis idő, amit a földi élet jelent, így lesz meg-
szentelt számodra. Tiszta látásod nem fog elvinni a hiúság felé, ugyanakkor 
megment attól, hogy megélt hiányosságaid ne vigyenek kétségbeesésbe.

Az ÚT, amelyre rátaláltál azt igazolja, hogy Rám, a te Jézusodra talál-
tál! Ennél nagyobb érték földi halandó számára nem létezik! Ez kell hogy le-
gyen erőd, örömöd kimeríthetetlen forrása! A reményből élés számodra egy 
olyan adottság, amely képes mindenkor föléje emelni téged a hétköznapok 
szürkesége fölé. Ez a remény biztosan nem csal meg, mert e reménynek alap-
ja Én, Jézus, vagyok, aki nemcsak benned élek, de érted élek benned! Légy 
hálás kapcsolatunkért! Imáidban magad előtt gyakran tégy tanúságot Mellet-
tem!

Tudnod kell, hogy a bizalom, amellyel Hozzám kapcsolódsz, visszfé-
nye, része annak a bizalomnak, amellyel Én viseltetem irántad. Te kimond-
hatatlanul nagyobb mértékben vagy „irigylésre” méltó, mint sajnálatra méltó!

Erősödnöd kell hitedben! Átéltebbé kell tenned kettőnk valódi kapcso-
latát! Ez Rajtam nem múlik!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4363.
Kérdező: LEHET ELMEBETEG AZ, AKI VALLÁSOS?

Lehet elmebeteg az, akiben Isten él?
HANG: "Drága Gyermekem!

Az alapalázatot és az univerzális hitet képviselő lélek még a legsúlyo-
sabb ideg- és elmebajából is kigyógyul! A generális (aki azt állítja, hogy nem 
hisz semmiben) és a speciális („dogmákkal” körülbástyázott) hitet képvise-
lők között lehetséges, sőt bizonyos megszorítással azt lehet mondani, hogy 
mindegyiknél elmezavarodottság mutatható ki. Az Isten által elgondolt em-
beri természet alapján nem lehet teljesen normálisnak mondani azt, akiben 
nincs meg a megfelelő nyitottság a felé a jobb felé, amelyet Velem, Jézussal, 
lehet alátámasztani.

Te nem „befelé”, hanem „kifelé”, a felé a FÉNY felé tartasz, amellyel 
Én, Jézus, azonosítottam Magamat, s így egyértelműen az egyre tökéletesebb 
egészség irányában haladsz!
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Mint tudod, az elbizonytalanítás az ősellenségnek az egyik leghatáso-
sabb fegyvere.  Soha nem fogom engedni  e téren sem, hogy erődön felüli 
megpróbáltatás érjen!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak TÖRETLEN BIZALOM LELKÉVEL!"
************************************************************

4364.
Kérdező: GOND VAN A CSALÁDUNKBAN!

1. Apám nagyon gonosz természetű.
2. Anyám hozzám akar jönni.
3. Kell-e tartanunk apámtól? Mi a teendőm e téren?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két fontos alapigazságot kell állandósítanod magadban. Az egyik az, 

hogy felnőtt emberen csak akkor lehet segíteni, ha ezt ő igényli. A másik az, 
hogy az istenszeretőnek minden a javára válik.

Hidd el, hogy apád nagyon szenved lelkileg, és ezt vetíti ki magából. 
Rajta sokszor úrrá lesz az ősellenség, és emiatt nemcsak önmagának, de kör-
nyezetének is pokollá akarja tenni az életet. Amennyire rajtatok áll, soha ne 
viszonozzátok rosszal a rosszat!

2. Ha hozzád akar jönni anyád, fogadd be! Ő olyan rászoruló, akin se-
gítened kell! Csak ne te bíztasd őt arra, hogy hozzád jöjjön! Neki magának 
kell  felmérnie  teherbíró  képességét.  Ő felel  önmagáért!  Neked feltétlenül 
melléje kell állnod, ha ő ezt igényli!

3. Mivel az istenszeretőnek minden a javára válik, ezért nagyon termé-
szetes, hogy semmi olyantól nem kell tartanotok apáddal kapcsolatban, ami 
nektek árthatna! A kegyelmi rendben az ördög olyan, mint egy láncravert ku-
tya. Ugatni ugathat akármennyit, de csak addig mehet el, harapni csak azon a 
körön belül haraphat,  ameddig a lánca engedi!

Naponta imádkozz apádért! Kérd az angyalok segítségét is, főleg szent 
Mihály főangyalt, hogy győzzék le, távolítsák el apád lelkéből a veszekedés, 
a gyűlölködés ártó erőit! Az őszinte, hitből jövő imának kimondhatatlan ere-
je van!

Megáldalak az ÉLŐ HIT és a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4365.
Kérdező: SZERETNÉM ÉLETEMET RENDEZNI!

1. Bizonyos egyénekről kérek véleményt! Ki gyógyíthatna meg?
2. Megtapasztalásokat kérek!
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3. Anyagi körülményeimre kérem segítségedet!
HANG: "Kedves Barátom!

1. Sem neked másokról, sem másoknak rólad nem mondok véleményt. 
Én, Jézus, mindenkinek rendelkezésére állok abban, hogy Engem és önmagát 
egyre jobban megismerve vállalni tudja naponta azt az utat, amely őt egyre 
közelebb juttatja Hozzám. Akinek van rendszeres reggeli imája, amelyben át-
gondolja Előttem napi teendőit, kérve ezekre áldásomat, angyalaim segítsé-
gét, és van olyan szellemi elfoglaltsága, amely által jobban meg tud ismerni 
Engem, Jézust (evangéliumok, HANG-könyvek tanulmányozása, átgondolá-
sa), az feltétlenül elindul a gyógyulás útján! Ezen az úton sem Én, Jézus, sem 
más el nem indulhat helyetted!

Benső világod gyógyulását feltétlenül megtalálod Nálam, a te Jézusod-
nál! Ehhez szükséged van neked is arra az alapalázatra, amely képessé tesz 
arra, hogy úgy foglalkozz feladataiddal, hogy azok mások békéjét, harmóniá-
ját segítse elő.

2. A megtapasztalások világa a mennyek országa. A földi élet a hit vi-
lága! Itt ne te kérj Tőlem, hanem Én kérek tőled hitet! El kell hinned, hogy 
érted vagyok benned boldogító módon akkor is, ha ezt „érzékelhető”, tehát 
az általad megkívánt megtapasztalás szintjén nem érzed. El kell hinned, hogy 
olyan adósságtörlesztésre is jöttél e világra, amelyet más helyetted törleszteni 
nem tud. El kell hinned, hogy nem körülményeid megváltoztatásában, hanem 
benső világod Rám hagyatkozásában kell megtalálnod azt a békét, amelyet a 
külső körülmények csak rövid távon tudnak megadni (ez a bódulat), de iga-
zán csak hited által és csak Nálam találhatod azt meg véglegesen. Olvasd el 
János evangéliumából a 20;29-et!

3.  Amikor  valaki  áldásom  hordozója,  akkor  feltétlenül  részesítem 
azokban az anyagi javakban, amelyekre lelke fejlődése érdekében szüksége 
van. E téren nem határozhat meg Engem a bennetek élő vágy! Egyedül lelke-
tek örök boldogságát tartom szem előtt! E téren is felhívom figyelmedet egy 
szentírási részre: Mt 6;25-34-re!

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4366.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI!

1. Mi a feladatom a szeretés és a szeretni tanítás mellett?
2. Jól csinálom-e azt, amit csinálok?
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3. Hallgassak továbbra is?
HANG: „Drága Gyermekem!
        1. A szeretésen és a szeretni tanításon kívül semmi más feladatod nincs! 
Azért nincs, mert ezzel a magatartásoddal együtt jár egy olyan „kisugárzás”, 
amely az Én, a te Jézusod jelenlétét teszi érzékelhetővé.
        2. Amint a reggeli imádban legalább nagy vonalakban át kell gondolnod 
az előtted álló napot, és kérned kell erre áldásomat, úgy az esti imádban kell 
helyet adnod egy olyan visszapillantásnak, amelyben fel tudod mérni magad-
ban, hogy mi volt jó, és mi volt helytelen az elmúlt napodban.
        3. Férjednek tudnia kell, hogy naponta imádkozol érte! Tudnia kell, 
hogy te valóban hiszel az örök életben! Tudnia kell, hogy a szeretetkapcsola-
tot a halál sem tépheti szét! Tehát tudnia kell,  hogy te hiszel abban, hogy 
neki is  van halhatatlan lelke! Ezeket  feltétlenül  szóba kell  hoznod ahhoz, 
hogy a te szívedben az Én, a te Jézusod békéje jelen legyen! Én, Jézus, a te 
erőforrásod csak akkor lehetek, ha te nem rejtesz el Engem senki elől! Ne fe-
ledd: „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom 
majd mennyei Atyám előtt (Mt 10;32)!”
                      Nagyon szeretlek mindkettőtöket, és megáldalak az
                                           ÉLŐ HIT LELKÉVEL!”
************************************************************

4367.
Kérdező: EGY SZERETETBEN SZENVEDŐ LÉLEK SÓHAJA
       Nagyon szenvedek egy tiszta kapcsolat miatt.
HANG: „Drága Gyermekem!
   A Földön a szeretet, ha igazi, akkor mindig együtt jár a szenvedéssel. Én, 
Jézus, a legnagyobb szeretetet éltem meg közöttetek, és a legnagyobb szen-
vedést kellett ezért vállalnom. Édesanyámnak, Máriának, szintén szereteté-
nek mértéke szerint kellett vállalnia a szenvedések tengerét. Napjaitokban is 
van a Földön olyan hely, ahol vérkönnyeket ont irántatok való szeretete kö-
vetkeztében.
   A Földön tehát a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat! Azt tud-
nod kell, abban remélned kell, hogy azok, akik vállalják a szeretet áldozatát, 
egy örök életen át élvezni fogják szeretetük diadalát! Ez nem egy üres frázis, 
hanem olyan szent valóság, mint maga az Isten léte!
   A földi élet a be nem teljesült vágyak földje. Tapasztalatilag csak bódulat 
van, de boldogság csak annyiban, amennyiben hitből, reményből tud élni va-
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laki. Ebben a hitben, ebben a reményben soha nem lehet csalódni, mert alap-
ja Én, Jézus, vagyok.
        Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!”
*************************************************************
4368.
Kérdező: SOKAT SZENVEDEK!
       1. Halottaimról szeretnék tudni valamit!
       2. Sokszor fulladok. Mit tegyek ez ellen?
       3. Kérem a jó Szűzanyát, hogy segítsen engem és halottaimat!
HANG: „Drága Gyermekem!
       1. Te már nagyon megtapasztaltad, hogy a földi élet nem Mennyország. 
Szenvedéseid, s azok a már halott szeretteid, akik eltávoztak a földi életből, 
kiérlelték benned azt a lelkületet, amely egyre több örömöt jelent Nekem, a 
te Jézusodnak. 
    Halottaidról elég annyit tudnod, hogy halálukkal nem jártak rosszul. El-
hunyt fiad földi szenvedései megmentették őt a legrosszabbtól, a lelki eltéve-
lyedéstől. Így örökre hálás azért, hogy annyit kellett szenvednie a Földön.
   Igaz, hogy férjed halála nagy űrt hagyott maga után, de ezzel is erősítette 
benned az örök életbe vetett hitedet. Imáidért nagyon hálás, és sokszor segít 
neked akkor is, ha te ezt közvetlenül nem érzékeled.
   Keresztanyád látása nagyon megváltozott veletek kapcsolatban, s megbán-
va  gyűlölködéseit,  olyan  „vezeklést”  vállalt,  amelyben  szüksége  van  a  te 
imád által történő erősítésre.
      2. Fulladásos betegségeddel kapcsolatban arra kérlek, hogy gondolj az 
Én, a te Jézusod fulladásos szenvedésére a keresztfán! Ebből engedek neked 
érzékelni valamit, amikor fulladozol. Így ez a szenvedésed szinte „imádság-
gá” magasztosul! Amint Nekem sem, úgy neked sem lehet más a földi élet, 
mint olyan lehetőség, amely erősíti benned a mennyek országa utáni vágya-
dat. Készülj hát bizalommal a Velem való színről színre történő találkozásra! 
Hidd el: neved be van írva a mennyben!
      3. A legjobbat választottad akkor, amikor Édesanyámhoz fordulva kéred 
az ő segítségét. Mária, mint a béke Királynéja, olyan szerepet kapott a Szent-
háromságtól, amely szerep feljogosítja Őt arra, hogy azok, akik Hozzá for-
dulnak, már a Földön minél többet megtapasztaljanak abból az égi békéből, 
amelyről az Én földi születésemkor énekeltek az angyalok.”Dicsőség a ma-
gasságban Istennek, és békesség a Földön a jóakarat embereinek (Lk 2;14)!”
              Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!”
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************************************************************
4369.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!
       1. Szálljak szembe apámmal? Gyáva vagyok?
      2. Elhunyt anyámnak mi a véleménye rólunk?
      3. A jövőnkről kérdezem a Hang-ot. Kérem Isten áldását!
HANG: „Drága Gyermekem!
      1. Azzal, hogy Nekem, Jézusnak, levelet írtál, tanúságot tettél arról, hogy 
hiszel Bennem. A te hited alapja az Én válaszomnak.
      Te nem vagy „gyáva”! Egyszerűen olyasmit is kötelezőnek érzel magad-
nak, ami túl van azon, amit Isten kíván tőled. Ha szánnál legalább öt percet 
reggelenként arra, hogy nyugodtan átgondold, amit meg kell tenned az előt-
ted álló napon azért, hogy szíved békéjét megőrizd, és ennél többet senki 
kedvéért nem vállalnál – ez ugyanis a többieknek is az érdeke! -, akkor meg-
tapasztalnád azt, hogy idegileg semmiképpen sem mehetsz tönkre!
      Neked nem kell senkivel sem szembeszállni, csupán lelkiismeretedet kell 
követned még akkor is, ha ezt apád vagy bárki szembeszállásnak minősíti is. 
Mérhetetlen sok kívülről jövő szenvedést el tud viselni az, aki benső békéjét 
tartja a legfontosabbnak! Igen, mert ilyen esetben teljesen rendelkezésére áll 
az ilyen léleknek az Én erőm!
      2. Elhunyt édesanyád nagyon szeret téged, és drukkol értetek! Ő már nem-
csak tudja, de tapasztalja is e mondat igazát: „Mi ez az örökkévalósághoz ké-
pest?!” Ha komolyan hiszed, hogy neved be van írva a mennyben, akkor nem 
fog komolyan zavarni az, hogy mások hogyan vélekednek rólad.
       A szeretet ÖRÖK! Így édesanyád szeretete is örök irántad, és majd ak-
kor, ha közvetlenül találkozni fogtok, érted meg azt, hogy mennyit segített 
halála után is rajtad.
      3. A jövődet illetően annyi szabad döntés áll még előtted, hogy olyasmi-
ben, ami amúgy is mulandó, előrejelzést nem adhatok. Szabad döntéseket 
nem korlátozhatok előre jelzett jóslásokkal.
           Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!”
*************************************************************
4370.
Kérdező:  HIRTELEN ELHUNYT FÉRJEMRŐL KÉRDEZEM A HAN-
GOT!
HANG: Drága Gyermekem!

4410.



       Téged is csak az IGAZSÁG szabadíthat meg benső nyugtalanságodtól. 
Ehhez viszont szükséges az, hogy olyan szembesülést vállalj, amelyet lénye-
gileg nem torzíthat el semmiféle érzelemmel átitatott vágy.
       Általában két ellentétes gondolat él bennetek. Az egyik az, hogy mind-
annyian tudjátok, hogy mindenki halálra ítélten jött a világra. A másik az, 
hogy azt élitek meg, hogy a halál általában mindig rosszkor jön. Amíg e ket-
tőt nem tudja valaki önmagában szinkronba hozni, addig nem tud úrrá lenni 
benső nyugtalanságán.
       Az első tehát - az, hogy halálra ítélten születtetek a Földre - nem szorul 
különösebb magyarázatra. A másik annál inkább!
       Annak ellenére, hogy Isten minden szellemi lényt, tehát minden embert 
is örök életre teremtett, nem akarjátok életetek alapjába beépíteni e monda-
tot: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!”
       Amint minden, ami létezik, saját színét a Nap fényében tudja megmutat-
ni, úgy minden, ami boldogságotokat illeti, az előbb említett mondat fényé-
ben mutatja meg az igaz voltát. Minden más fény hamisít!
       Számotokra úgy tűnik, hogy senki nem tehet arról, hogy mikor és hol 
születik, de döntően rajtatok áll, hogy valaki mikor és hol hal meg. Ezért úgy 
gondoljátok, hogy jobb lett volna, ha nem úgy történt volna a halál bekövet-
kezte, ahogy történt. Ha elhinnétek, hogy a halál angyala is az Isten angyala, 
akkor hitetek mértéke szerint állnátok hozzá szeretteitek halálához, s belátná-
tok, hogy nem a megholt miatt, hanem magatok miatt éreztek fájdalmat az ő 
elmenetelekor. Fáj az ő hiánya. Fáj az üresen maradt helye! 
       Az a szeretet, amely a másik javát tartja szem előtt, nem azon kesereg, 
hogy a másik már elhagyta e siralomvölgyet, hanem inkább növeli magában 
a vágyat, hogy már mielőbb ő is eltávozhasson innen a viszontlátás, az újra 
találkozás reményében. Igaz, hogy e vágyat sem szabad túlzásba vinni, mert 
nemcsak az örök életnek, de a földi, mulandó életnek is az Isten az ura. Ami 
biztos, az az, hogy minden földi halandó csak akkor tudja megtalálni szíve 
békéjét, nyugalmát, ha komolyan veszi azt, hogy reményből kell élnie, vagyis 
komolyan szembesülnie kell e mondattal: „Mi ez az örökkévalósághoz ké-
pest?!”
       Meg kell tehát mondanom, hogy már születésekor belé volt kódolva a 
halála pillanata és körülménye azért, hogy te és mindenki, akihez valamikép-
pen tartozott a Földön (egész családja), nagyobb nyomatékkal bízza magát a 
Gondviselő Istenre.
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       Az, amit te üzensz neki önmagaddal és családjával kapcsolatban, azt ő 
sokkal jobban tudja, mint ti a Földön! A szeretet nem szüntet meg semmiféle 
kapcsolatot, s így nemcsak jól ismer benneteket, hanem segít is úgy, ahogy 
erre képes. E levél megírásában is sokat segített!
       Amennyire lelked fejlődése szempontjából, tehát hited szempontjából 
szükséges, annyiban bejelentkezhet nálad álmodban. De ezt ő sokkal jobban 
tudja, mint te. Te ne ápold magadban ezt a vágyat, mert az ilyen magatartás 
inkább akadálya, semmint elősegítője egy ilyen találkozásnak. E téren se le-
het fontosabb számodra, mint az Isten iránti bizalom.
                                              Megáldalak
                       Az ÉLŐ HIT és a BIZALOM LELKÉVEL!”
*************************************************************
4371.
Kérdező: FEL VAGYOK HÁBORODVA!
      1. Miért nekem kell másoknak megmondani az „igazat”?
      2. Miért nem volt még emiatt bajom? 
      3. Lehet-e elit réteg aljasabb, mint a mostani?
HANG: „Drága Gyermekem!

1.A hangerő nem erő! A valódi igazság kimondásához mindenkor szüksé-
ges egy földi ember számára az, hogy okos, megfontolt és főleg fegyelme-
zett legyen.
    Isten benneteket nem az igazság, hanem az irgalom rendjében szemlél. 
Jaj lenne mindenkinek, ha nem az irgalmas Isten, hanem az igazságos Isten 
döntene sorsotokról. Bizony üres lenne a Mennyország!
    2. Bántó kijelentései miatt akkor nem éri baj az illetőt, ha nem veszik őt 
komolyan.
    3. Kollektív ítélet soha nem jöhet Istentől! Vannak az elit körökben is 
tisztességes emberek, és vannak a nyomorban lévők között is gazemberek! 
Mindenkit külön-külön mér fel az irgalmas Isten azon a mérlegen, amelyet 
lelkiismeretnek szoktatok nevezni.
    Egyetlen személyről sem tudjátok, hogy mit hozott magával, milyen ha-
tások érték eddigi életében, és azt sem, hogy hogyan működött együtt eddi-
gi életében Isten akaratával. Ha e három közül csak egyet is nem tudtok, 
már nincs jogotok bírói ítéletre. A valóság az, hogy egyet sem tudtok! Pon-
tosan ezért te sem vagy elítélhető a leveledben leírtak miatt. 
       Nagyon szeretlek, és megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!”

************************************************************
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4372.
Kérdező:  KIS ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALAPALÁZATRÓL ÉS AZ UNI-
VERZÁLIS

HITRŐL 
A HANG médium gondolatai, amelyek szerinte összhangban vannak a 

benne megszólaló HANGGAL.  
Mindaddig, amíg valaki az embert  teremtménynek mondja,  szükség-

szerűen kell hogy a Teremtővel is számoljon. Amíg valaki az embert boldog-
ságra vágyónak gondolja, szükségszerűen kell hogy feltételezzen Boldogítót 
is.

A józan eszem alapján jelenleg azt állítom, hogy minden ember boldog 
akar lenni, és ezért meg kell találnia, föl kell fedeznie AZT, aki ezt a vágyát 
be tudja tölteni, vagyis AZT, aki képes őt boldogítani. 

A teremtményi boldogságnak négy meghatározását adom: egy statikus, 
egy dinamikus, egy közösségre vonatkozó és egy filozófiai meghatározást. 
Statikus: benső béke. Dinamikus: a hazataláltság öröme. Közösségre vonat-
kozó: a különbözőségek dinamikus harmóniája. Filozófiai meghatározás: a jó 
birtoklása az elvesztés félelme nélkül. E boldogságtartalom csak Isten és a 
szellemi  teremtményei  közötti  kapcsolat  által  érhető el  azáltal,  hogy Isten 
szellemi teremtménye IGENT mond az őt  Saját boldogságára teremtett Te-
remtőjére.

Az Istenből, tehát a Boldogítóból indulok ki. Gondolataim tehát csak 
azok számára mondhatók értelmesnek, akik sem önmagukat, sem az ember 
alatti  világot  nem  gondolják  önmaguk  számára  boldogító  istennek.  Csak 
azokkal tudom megértetni  magamat,  akik elfogadják azt,  hogy létezik egy 
mindenkor  BOLDOG ISTEN, aki  szellemi  teremtményeiben nemcsak lét-
bentartó módon,  hanem minden szellemi  teremtményében boldogítóan lét-
bentartó módon van jelen.

Most nem térek ki arra, hogy miért van annyi boldogtalan ember. Erről 
már  többször  írtam,  olyankor,  amikor  az  ember  oldaláról  kíséreltem meg 
megmagyarázni magamnak az emberek boldogtalanságát.

Most  Isten  oldaláról  arra  várom  a  választ  a  bennem  megszólaló 
HANG-tól, hogy Isten mit tett és tesz ma is a mi, tehát az ember boldogítása 
érdekében. 

Mivel a Biblia mellett a Szent Hagyomány is forrása annak a szűrőnek, 
amelyen keresztül a bennem megszólaló HANG megnyilvánul, ezért termé-
szetesnek tartom, hogy nem kerülhetek ellentétbe Egyházam hivatalos tanítá-
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sával. Tehát, ha valaki ezzel vádolna, állítása csak félreértésen alapulhat. Ha 
pedig  valaki  Jézusra  vagy  az  evangéliumok  Jézusával  szinkronban  lévő 
Szent  Hagyományra hivatkozva igazolná helytelen kijelentéseim bármelyi-
két, megvallva tévedhetőségemet és bevallva tévedésemet, azonnal korrigál-
nám azt. 

Isten, aki egyedül és kizárólag képes boldogítani szellemi teremtmé-
nyeit, s ebben Őt soha senki nem pótolhatja, azért vette föl az emberi termé-
szetet Jézusban, hogy emberi szinten elmondja és megélje előttünk, hogyan 
tehet bennünket - Földön élő embereket - boldoggá a Saját boldogságára te-
remtett teremtő Istenünk.

Isten egy Jézus nevű emberben, aki a Szentlélektől fogantatott, és szü-
letett Máriától (Lk 1;35), mutatta be a Földön élő szellemi teremtményeinek, 
hogy hogyan akarja, hogyan tudja, hogyan képes boldoggá tenni azt, aki em-
beri természetet hordoz. Ez csak abban a szellemi lényben valósulhat meg, 
akinek nyitottsága Isten felé teljesen szinkronban van az ember-Jézus nyitott-
ságával Isten felé, a felé a Jézus felé, Aki magatartásával lényegileg azonos 
az Isten akaratával. Vagyis, az erkölcsi magatartás szintjén a senkinek nem 
ártást, a mindenkinek megbocsátást, és a rászorulókon való segítést, mint Is-
ten akaratával történő táplálkozást éli át.

Ami az emberben embertelen, az az, hogy  nem képes befogadni az Is-
tentől felajánlott boldogságot, mert az emberben lévő embertelenség minden-
kor  az  önzésnek  és  a  felelősség-áthárításnak  valamiféle  megnyilvánulása. 
Pontosan ez az eredeti bűn! {Az önző és fölösleges vevés és a felelősség-át-
hárítás: (Lásd: Ádám és Éva esete)}. 

Nagyon természetes, hogy az emberben az a boldogságra  képtelenség, 
amely miatt Isten boldogsága nem bontakozhat ki az Isten által boldogságára 
teremtett szellemi teremtményben, nem a teremtő Istentől van, hanem magá-
tól az embertől, akit Isten saját döntése alapján úgy teremtett, hogy szabadon 
dönthet Isten boldogságának elfogadása mellett vagy ellen. 

Az Isten felé lezárt szellemi lény azonban nem változtathatta meg Isten 
boldogító szándékát teremtményei felé. Isten lehetőséget biztosított a megsé-
rült emberi természetnek két olyan ablak által, amelyen keresztül a megsé-
rült, tehát a bizonyos értelemben embertelenné vált ember is képes jóvá tenni 
lázadását, befogadni az Isten boldogságát. Van tehát  két olyan ablak, ame-
lyek birtokában az elbukott  szellemi teremtmény, ha akarja, akkor kezelni 
tudja saját örök boldogságának megtalálását a megtestesült Ige által, az ere-
deti bűne ellenére is. Két olyan tulajdonság, amelyek neve: az alapalázat és 
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az általános (univerzális) hit. De e két ablak kinyitása, nekem úgy tűnik, már 
születésünk előtt kellett hogy szándékban megtörténjen. Tudom, hogy e kije-
lentésem többeket meghökkent, mert e kijelentés feltételezi  egyrészt a meg-
születésünk előtti életet,  másrészt azt, hogy olyan megtérés, amely feltétlen  
feltétele annak az újjászületésnek, amely az örök boldogság eléréséhez szük-
séges (Jn 3;3), csak születésünk előtt lehetséges. Jézus szavai alapján  és a jó-
zan eszem alapján is valóban feltételezem és elfogadom a születésünk előtti 
létezésünk valamilyen formáját,  módját  Istenben. Nem egészen úgy, amint 
Pál az Efezusi levél 1;4-ben gondolja. Nem eleve elrendelés alapján, hanem 
saját döntésünk következtében. A döntést önmagában azért nem tartom elég-
ségesnek, mert egyrészt az Isten által felkínált boldogság elutasítása sem volt 
csupán  szándék, hanem e szándékkal együtt járt ennek következménye, az 
önzés és a felelőtlenség, másrészt mindenki önmagának tartozik azzal, hogy 
valódi szándéka önmaga és mások előtt is nyilvánvalóvá váljék. Ezt mind az 
igazság, mind az irgalom rendje megköveteli! Ennek kifejtését bárki megta-
lálhatja a HANG 39/4243 sorszám alatt. Mivel ezt nagyon fontosnak tartom, 
ezért itt újra közlöm az ott megfogalmazottakat a két csillagvonal között.
************************************************************

   A reinkarnációról azoknak, akik erről Jézus alapján kételkednek

E kérdésre: Mi késztetett arra, hogy a reinkarnációval érdemben foglal-
kozzam,  maga Jézus  kijelentései,  példabeszédei  hívták  fel  a  figyelmemet. 
Reinkarnáció alatt nem a lélekvándorlást értem. Szerintem a lélekvándorlás a 
reinkarnációnak eltorzított  formája.  E torzításon  nem kell  csodálkoznunk, 
amint azon sem, hogy még ma is a legtöbb keresztény embernek torz képe 
van nemcsak Istenről, de Jézusról is.
Bizony mindannyian az önzésnek és a felelősség áthárításának torz tükrével 
születtünk a Földre akkor is, ha ezt „útközben” megbántuk. 

Reinkarnáció alatt értem ugyanannak a szellemi teremtménynek újra-
születését emberként, aki már élt valamikor a Földön, illetve azért született, 
mert születése előtt önzése, gőgje folytán méltatlannak bizonyult Isten bol-
dogságára. 

A reinkarnáció véleményem szerint nem azonos az újjászületéssel sem, 
amelyben  részesülniük  kell  mindazoknak  saját  testükben,  akik  üdvözülni 
akarnak (Jn 3;3).

Köreinkben azt szoktuk mondani,  hogy az ember elsősorban nyaktól 
fölfelé ember. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy értelmes ember értelmet-
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lenséget sokáig nem tud képviselni, főleg akkor, ha valamire az egész életét 
rá akarja tenni. 

A reinkarnációval nem törődésben látom annak is a következményét, 
hogy a szegény, szolgáló Jézust emelt fővel képesek képviselni különböző 
rangokban, stallumokban, trónusokon ülő kései utódai azoknak az apostolok-
nak, akik még tudták, hogy nem lehet különb sorsa azoknak, akik Jézus nyo-
mában járnak, mint amilyen sorsa Mesterüknek volt (Jn 15;20). 

De ne szaladjak oly gyorsan előre! Egyelőre csak azt állítom, hogy nem 
az indított a reinkarnációval való szóba állásra, hogy a hatmilliárd emberből 
több mint négymilliárd hisz benne. Nem ez indított, bár ez is figyelmet fel-
keltő lehetne azoknak, akik szívesen és joggal foglalkoznak azzal, hogy bizo-
nyos szó, kijelentés, hol és hányszor fordul elő. Ez így igaz akkor is, ha egy 
igazságnak soha nem lényeget érintő kritériuma az, hogy hányan és hányszor 
képviselik. 

Még józan eszem sem elsődleges szempont a reinkarnációval való fog-
lalkozásom tekintetében, bár ez nem teljesen elhanyagolható. Nem hanyagol-
ható el számomra az a „véletlen”, hogy nem vagyok azok között az afrikai 
csontváz emberek között,  akik „véletlenül” nem a mi égövünk alatt  látták 
meg a napvilágot, sem azok között,  akik a Teréz anya leányai által - mint 
csepp a tengerben - felkarolt leprások és különböző betegségekben magukra 
maradt százezrek életét jellemzi.

Nem. Engem Jézus szavai, kijelentései kényszerítenek arra, hogy fog-
lalkozzam a reinkarnáció gondolatával, és nyitott és hálás leszek mindazok-
nak, akik igazolni tudják számomra Jézus alapján csakúgy, mint a józan ész 
alapján azt,  hogy a több mint négymilliárd ember hite a fantazmagóriák, a 
mesék világába tartozik. Kezdem hát Jézus kijelentései alapján igazolni azt, 
hogy szóba kell állnom a reinkarnáció gondolatával. 

Azt mondom, hogy kezdem. Igen, mert egyelőre csak egyetlen gondo-
latpárt említek, ajánlok testvéreim figyelmébe. Ha ezt már alaposan megcá-
folták vagy elfogadták,  akkor érdemes tovább olvasni,  folytatni  a bennem 
felmerült,  s eleddig még meg nem cáfolt érveim felsorolását.  

Feltételezem, hogy Jézus volt a világon a legemberibb ember, és ő jog-
gal elvárja azoktól, akik követésére vállalkoznak, hogy egyre emberibb em-
berek legyenek. Tehát értelmes emberként értelmes dologra tegyék az életü-
ket.

Jézus szűk kapunak és keskeny útnak mondotta azt az utat, amely az 
életre vezet, és hozzátette még azt is, hogy kevesen találják azt meg. Azért, 
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hogy tévedés  ne  essék,  nehogy valaki  véletlen  kisiklásnak,  elnagyolásnak 
tartsa kijelentését, még hozzáfűzte azt is, hogy széles az út, és tágas a kapu, 
amely a romlásba vezet, és sokan mennek be rajta. (Mt 7;13-14). Az „életet” 
a mennyek országának gondolom. A "romlást" pedig a kárhozatnak A dús-
gazdag és a szegény Lázárról szóló példabeszédében Jézus egyértelműen el-
mondta, hogy odaát nincs mód átevickélni a romlást jelentő pokolból az éle-
tet, a mennyek országát jelentő ábrahámi kebelre (Lk 16;26). 

Véleményem az, hogyha nem lenne reinkarnáció, akkor a JÓ Isten jó-
sága emberi mércével is csak rossz Istennek lehetne nevezhető, mivel a ke-
vés gyermeke mellett a sok gyermekét örök kárhozatban tartaná örök létben. 
E kijelentésemnek kétségtelen alapja az, hogy minden létezőt – szerintem - 
Isten tartja létben. Amit Ő nem tart létben, az nincs! Vagyis Isten létbentartó 
módon van jelen teremtényeiben. Azt sem gondolom elfogadhatónak, hogy 
hol létben tart, hol megsemmisíti azt, amit, akit létben tartott. Azért nem tar-
tom számomra  ezt  elfogadhatónak,  mert  részben  Istenben  nincs  változás, 
részben pedig szerintem Isten nem hebehurgyán teremti Önmagára szellemi 
teremtményeit,  és  elfogadhatatlan számomra az is,  hogy valaki,  legyen az 
akár  a világ leggonoszabb szellemi lénye is, akkor érezze jól magát, amikor 
rosszul érzi magát. Márpedig ez azt jelentené, hogy a sok milliárd elkárho-
zott soha nem jönne ki a poklok poklából, bár kijöhetne. Elfogadhatatlan te-
hát számomra az, hogy egy rossz állapotból ne lehessen soha kiút annak, aki 
nem találta meg a keskeny utat és a szűk kaput. Így már ez az egyetlen jézusi 
gondolatpár, amely szerint sokan kárhoznak el, és odaát nincs végleges revi-
deálásra lehetőség, már elég arra, hogy szóba álljak a reinkarnáció gondolatá-
val. Igaz, el lehetne mondani azt, hogy van tisztítóhely, és onnan lehet kiút a 
Mennyország irányában. De akkor meg a poklot, a kárhozatot kellene tagad-
nom, ami szintén nem megy, mert Jézus szavai alapján a férgük el nem hal, 
és a tüzük ki nem alszik (Mk 9;48).

Jelenleg én egy olyan egyháznak vagyok tagja, amely sem a tisztító tü-
zet,  sem a  poklot  nem tagadja,  hanem kifejezetten  hittartalomként  állítja, 
megköveteli  övéitől,  de  a  reinkarnációval  kapcsolatban  tudtommal  nincs 
ilyen hittétele. Egyszerűen figyelmen kívül hagyja. Hát ezért képes arra, hogy 
a kicsi, szegény, kiszolgáltatott jézusi magatartást lecserélje a nagy, gazdag 
és önmagát engedelmeskedtetéssel biztosító intézménnyel. Ha az egyházam 
hatalmasai szóba állnának a reinkarnáció gondolatával, úgy gondolom, egy 
sem lenne közülük olyan botor, hogy hatalmaskodást vállalna abban a tudat-
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ban, hogy emiatt még a Földön egyszer kegyetlen szolgasorsot kell majd vál-
lalnia.

Folytatom a reinkarnáció létével kapcsolatos nézetem igazolását.  Tö-
mören akarok fogalmazni. Nemcsak azért, mert nem akarom bő lére ereszte-
ni mondandómat, hanem azért is, mert e kis írásomat vitaindítónak szántam.

Jézus  beszél  konkolyról,  amelyből  búza soha nem lesz.  Nem beszél 
farkasról, amelyből bárány lesz, de beszél arról, hogy mindkét létezőpár az 
marad, ami volt kezdetben. „Hagyjátok, hadd nőjön mind a kettő az aratásig 
Mt  13;30!:  -  Nézzétek,  úgy küldelek  titeket,  mint  bárányokat  a  farkasok 
közé! Mt 10;16”

A konkoly az konkoly, a farkas az farkas marad.  De azt  is  mondja, 
hogy majd akkor, amikor Őt keresztre feszítik, mindeneket magához vonz, és 
nem mondja azt, hogy kivéve... „Én meg, ha majd fölmagasztaltatom a Föld-
ről, mindenkit magamhoz vonzok. Jn 12;32” Tehát ismét csak azt következ-
tetem ebből, hogy az örök kárhozat lehetősége bár örökre létezik, de az örök-
re elkárhozottak elkárhozott létezése nem létezik. Itt a Földön viszont vannak 
olyanok, akik az Ördög atyától vannak (Jn 8;43), és akikért Jézus kifejezetten 
elmondja, hogy ezekért nem imádkozik (Jn 17;9). Sőt még övéit is figyel-
mezteti, hogy rázzák le lábuk porát (Mt 10;14), ha ilyenekkel találkoznak.

A Szentlélek elleni bűn valósága nem érv amellett, hogy vannak örökre 
elkárhozottak, mivel ez a bűn nem egy döntés következménye, hanem a meg-
átalkodottság  állapota.  Nagyon természetes,  hogy mindaddig,  amíg  valaki 
megátalkodott állapotban van, számára nem lehetséges a bűnbocsánat meg-
szerzése.

Igaz, hogy a pokol tüze ki nem alszik, a férgük el nem pusztul, de csak 
addig maradnak ott az elkárhozottak, amíg ki nem fizetik tartozásukat (Mt 
18;34). Ez viszont szintén nem lehetséges odaát, mivel ott, ahol nincs rászo-
ruló, ott nem létezhet a rászorulókon való segítés, tehát nem lehet adósság-
törlesztés. Igaz az is, hogy senki nem juthat az Atyához, csak Jézus által (Jn 
14;6), és senki nem jut Jézushoz, hacsak az Atya nem vonzza őt (Jn 6;65). 
Az Atya pedig csak azokat vonzza, akik az Atyánál tanultak (Jn 6;45). Tehát 
már születésük előtt megbánva az ott elkövetett szeretetlenségüket önmaguk-
kal szemben, megtanulták,  hogy ezt nekik jóvá kell  tenniük.  Jézus  csak a 
Földön van minden szellemi teremtményében rászoruló, tehát viszontszeretni 
vágyó módon jelen. Így ismét csak szóba kell állnom azzal a lehetőséggel, 
hogy mindenki leszülethet a Földre újra, amíg újjá nem születik saját testé-
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ben az által az Isten Lelke által, aki nemcsak képes, de újjá is szüli azt (Jn 
3;3), aki Őt a rászorulókban szereti.

A teljesség kedvéért meg kell még említenem azt, hogy Isten nem sze-
mélyválogató, hanem szerepeket kiosztó. De a szerepkiosztásban sem lehet 
személyválogató. Így amikor Keresztelő Jánost már születése előtt betöltötte 
Szentlélekkel (Lk 1;41-44), akkor ezt csak azért tehette, mert Jánosnak iga-
zolnia kellett már előbb, hogy Istent visszaszeretése az ő lelkében már eldön-
tött  tény. Jézus szavai alapján ő Illés, akinek el kellett  jönnie előfutárként 
(Mt 11;14), hogy mint pusztában kiáltó, előkészítse az Ő útját.

Az Ószövetségből egyetlen idézetre hívom fel figyelmeteket. Jób köny-
vében ezt olvashatjuk: "Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és ruhátlanul 
térek oda vissza (Jób 1;21)." Tudom, hogy Jób könyve tanmese. De éppen, 
mert tanmese, tanítani akar minden kijelentésével!

Szívesen vállalom a fentiekkel kapcsolatban az olyan termékeny párbe-
szédet, amelyben minősítések helyett érvekkel válaszolunk egymásnak.
                                     Testvéri szeretettel: Dombi Ferenc

******************************************************
Jézusban az Isten nem azért jött közénk, hogy a sok vallás mellé még 

egy másikat is létrehozzon, hanem azért, hogy részben felszítsa bennünk az 
általános hitet, részben pedig felszólítson az alapalázat vállalására. Ez tulaj-
donképpen a két főparancs! Szeresd az Istent és szeresd az embert!

Az alapalázat tartalma egy olyan öntudatos nyitottság, amely úgy örül a 
meglátott jónak, hogy közben nyitott marad a jobb felé. Így ez a magatartás 
nem más, mint az első főparancs felvállalása, mint az ember lelki fejlődése 
az Istenben, a jó szándékú ember útja a LEGJOBB felé! Ennek beteljesülése 
csak Jézus által és Jézusban valósítható meg, mert csak az Ő istenképe volt 
tökéletes. Az ilyen ember tehát nem tudja magát csalhatatlannak, s így bárki-
vel, aki nem lezárt,  képes a saját lelki fejlődésének érdekében párbeszédet 
folytatni arról, hogy Jézus itt és most hogyan gondolhatja a JOBB felé hala-
dást. Jézus az evangéliumok alapján mindent átadott nekünk. Van, amit mag-
jában, van, amit kifejtve. De mindent! Az ilyen párbeszédben minősítések 
helyett érvek hangzanak el! 

Mivel Jézus előtt senki nem lehetett biztos abban, hogy milyen is az, 
amikor valaki tökéletes módon Istenre hangolt, ezért a Jézus előtti legjobbak-
nak sem volt lehetőségük a tökéletes Jézus szerinti tökéletességre. Ezért, bár 
szubjektíve megélhettek benső békét, de objektíve nem élhettek jézusi életet. 
Ennek következtében nem is válhattak „megváltókká”, sötétségtől megszaba-
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dítókká úgy, mint Jézus. „Várniuk” kellett  tehát még haláluk után is arra, 
hogy Vele találkozzanak, mert senki sem juthat az Atyához, csak Jézus által 
(Jn 14;6). Jézusban egy olyan tökéletes ember jelent meg a Földön, aki min-
den  embernek  szeretetből  felkínálta  Önmagát.  Ő,  mint  ember,  bármilyen 
problémaerdőbe került,  elvonult  imádkozni,  s ilyenkor mindig rendeződött 
benne minden. Jézus a világon az EGYETLEN tökéletes erkölcsi patikamér-
leg. Rajta kívül még a legtökéletesebbek is, Hozzá mérten, hamis mérlegnek 
bizonyulnak! Éppen ezért  ma a közismert keleti és nyugati szellem- és lélek-
óriások csupán eszközök lehetnek arra, hogy Jézusra találjunk, de semmikép-
pen sem helyettesíthetik Őt!

Az általános (univerzális) hit tartalma az, hogy minden ember hisz ab-
ban, hogy ő ember, és a főparancs alapján törekednie kell arra, hogy a másik 
embert is, még ha embertelen, akkor is embernek tekintse. Tehát ne akarjon 
senkinek olyat, amit önmagának nem akar. Az, aki ezt a hitet ápolja, növeli, 
erősíti magában, előbb-utóbb feltétlenül ellentétbe kerül azokkal a speciális 
vallásokkal, amelyek Jézus e kijelentését: „Inkább szeressétek ellenségeite-
ket! (Lk 6;35)” csak fenntartásokkal fogadják el.

Az alapalázat és az univerzális hit nemcsak arra a felismerésre juttat el 
bennünket, hogy az Isten országa rajtunk fordul (Mk 1;15), de meg is tapasz-
taltatja velünk azt, hogy az Isten Országa bennünk van (Lk 17;21) / (Róm 
14;17) / 1Korintus (4;20)!

Azok, akik az alapalázatot és az univerzális hitet lelki életük fejlődésé-
nek alapjául fogadják el, valamiképpen megjelenítik azt az égi békét a Föl-
dön, amelyről az angyalok énekeltek karácsony éjszakáján a pásztoroknak. 
Elvben mindenképpen!

Természetesen Jézussal a KARD is megjelent (Mt 10;34)! Igen, mert 
nem lehet két úrnak szolgálni (Mt 6;24). Nem arról van szó, hogy nem sza-
bad, hanem arról, hogy nem lehet! Az alapalázatnak és annak hiányának, az 
univerzális hitnek és annak hiányának nem lehet ugyanaz a velejárója, követ-
kezménye. Az, aki nem döntött az alapalázat és az univerzális hit mellett, 
már döntött ezek ellen! Ez jelenti azt, hogy Jézus kardot is jött hozni!

Az égi béke a Földön tehát csak azok által a jó szándékú emberek által 
jelenhet meg, akik az evangéliumok alapján megismerhető Jézust állítják éle-
tük központjába. Ők azok, akik soha nem fogadnak el semmit Jézusra hivat-
kozva, amíg az ellentétben áll az evangéliumokban megtalálható Jézus bár-
melyik kijelentésével. Az nem fundamentalizmus, ha valaki a józan ész hatá-
rán belül úgy értelmezi Jézus szavait, ahogy azok elhangzottak. Itt nem arról 
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van szó tehát, hogy valaki kiragadhat a nagy egészből egy részt, hanem pon-
tosan arról van szó, hogy minden jézusi kijelentést a nagy egésszel szinkron-
ban kell érteni ahhoz, hogy jól értse valaki Jézust.  Ennek viszont feltétlen 
feltétele az, hogy a rendelkezésünkre álló jézusi szavakat a teljesség igényé-
vel kell megvizsgálnunk, mert csak így hivatkozhatunk hitelesen Jézusra. Ez 
jelenti azt, hogy Jézus szavait a józan ész határán belül úgy kell értenünk, 
ahogyan azt Ő mondotta.  Ennek megvalósítása itt  nálunk Magyarországon 
páter Bulányi KERESSÉTEK AZ ISTEN ORSZÁGÁT (KIO) című hatalmas 
munkájának áttanulmányozása által minden jó szándékú embernek rendelke-
zésére áll. Az az Isten, aki nem személyválogató, de szerepeket kiosztó, így 
gondoskodik azokról a jó szándékú gyermekeiről, akik nemcsak elnagyoltan, 
hanem valóban el akarják fogadni lelki fejlődésük alapjául az alapalázatot és 
a Jézus  által  számunkra felszítani  akart  univerzális  hitet.  Ismétlem:  Jézus 
nem jött új vallást alapítani. Azért jött, hogy betöltse a törvényt és prófétákat 
(Mt 5;17). „Mert a kereszténység nemcsak tanítás vagy hitrendszer, hanem 
maga Krisztus!” (Thomas Merton: A Csend szava 349. old.)

Szeretettel várom jó szándékú testvéreim kritikáját.
                                                                                  Dombi Ferenc

4373. A HANG 41-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

Drága Jézusom!
Köszönöm, hogy szeretsz. Ha nem kóborlok el Tőled, naponta megta-

pasztalhatom.
Köszönöm, hogy segítesz, hogy megismerjelek, és megismerjem maga-

mat.
Köszönöm, hogy másoknak is adhatom Hangodat. 
Kérlek áldd meg azokat, akik elfogadták, és még jobban azokat, akik - 

fájdalom - elutasították.
Köszönöm, hogy sokszor jókedvűvé és derűssé teszel engem, aki az-

előtt morózus és zsörtölő voltam.
Igaz, időnként kísért a múlt, de Beléd kapaszkodva és bízva, remélem 

legyőzöm énem rossz tulajdonságait.
Segíts, kérlek, hogy napról napra jobb legyek, olyan, akinél otthon ér-

zed Magad! Tudom, hogy rajtam áll, hogy segíteni tudj.

4421.



Köszönöm, hogy megtanítasz másokra figyelni. Köszönöm, hogy volt 
már, aki úgy búcsúzott tőlem: Jó volt beszélgetni veled.

Köszönöm, hogy százszorosan jobb adni, mint kapni. 
Köszönöm, hogy gondjaim megoldásában segítesz. Gondolkodva ráve-

zetsz a megoldásra.
Köszönöm, hogy imádkozni tanítasz. Összegyűjtöttem a HANG-köte-

tekből imáidat és imáról szóló tanításaidat, és adtam másoknak is, hogy meg-
tanuljunk beszélgetni Veled és Általad mennyei Atyánkkal. Köszönöm, hogy 
erre indítottál. Nagy örömmel tettem. Fáradhatatlan szereteted megrendít!

Köszönöm, hogy tanulásra serkentesz.
Köszönöm, hogy Ferenc testvérünkkel prófétát adtál nekünk.
Köszönöm a felejthetetlen inárcsi együttléteket. Köszönöm, hogy test-

véreimmel igazán  testvérekké lettünk.
Kérlek,  bocsásd meg botlásaimat,  mindazt,  amivel  megbántottalak  a 

mostani válságos napjaimban!
Segíts! Én Uram, Szabadítóm, édes Jézusom!
Köszönöm, hogy mindig meghallgatsz, és szólsz is hozzám! Csak le-

gyen fülem a meghallásra! 
                                                                            Erzsébet

4374. 
Kérdező: FEJLŐDNI VÁGYOM!

1. Nagyon szeretnék egy közösséghez tartozni! A templom nem elég.
2. Munkahelyemet otthagytam. Jól tettem?
3. Szeretek embereken segíteni.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nekem, Jézusnak, van egy olyan megjelenési formám, amely szerint 

feltétlenül  ott  vagyok,  ahol  nevemben jöttök  össze  (Mt  18;20).  Imádkozz 
azért,  hogy találj  legalább egy vagy két embert,  akivel rendszeresen össze 
tudtok  jönni  imádkozni  és  Rólam beszélni!  Egy közösséget  nem az  tesz 
nagyszerűvé, hogy kik és hányan vannak ott, hanem az, hogy kifejezett ígére-
tem alapján Én, Jézus, ott vagyok, ha valóban Értem jöttök össze!

A templom valóban  gyakran  nem alkalmas  arra,  hogy lelki  igényét 
mindenki ki tudja elégíteni. De azért ne szóld le a templomba járókat sem! 
Örülj annak, hogy Lelkem olyan kívánságot táplál benned, amely szerint gaz-
dagabb lehetőségek után vágyódik a szíved!

4422.



2. Huszonhét év valóban nagy idő. Ennyi idő kétségtelen, hogy nyomot 
hagyott benned. De a döntő mindenkor a szívbéke! E szívbéke akkor bizo-
nyul Tőlem jövőnek, ha olyan gyümölcsöket tud teremni, amely gyümölcsö-
ket mások is észrevesznek. E gyümölcsök felsorolását megtalálod a Galata 
levélben (Gal 5;22-23). Ilyen gyümölcsök megélésére törekedj!

3. A szeretetszolgálat az Én Szívem egyik legkedvesebb virága! A sen-
kinek soha nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a másokon se-
gítés vállalása azonos azzal az ÚTTAL, amellyel Én, Jézus, azonosítottam 
Magamat (Jn 14;6). Ezt az igazságot tártam elétek földi életemben, ennek 
felvállalását kértem és kérem tőletek, és ezt neveztem ÉLETNEK!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4345.
Kérdező: MÉRHETETLEN SOK A SZENVEDÉSEM!

1. Miért van annyi gonosz, irigy ember?
2. Engem sebeznek. Nem én sebzem magamat!
3. Egy szerető társ után vágyódom. Miért nem adja meg az Isten?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Föld valóban inkább pokol, mint Mennyország. Még jó, hogy mu-

landó!
Most nem akarlak untatni saját szenvedésemmel, bár érdemes erre is 

gondolnod. Igen, mert azok, akik csak dicsőségemben akarnak osztozni, de 
szenvedésemben nem, hát azok biztosan nem szeretnek Engem igazán.

Azért van sok gonosz ember a földi életben, mert Isten jókra, rosszakra 
egyaránt felkelti Napját (Mt 5;44-46). Azért kelti fel mindenkire Napját, mert 
mindenkit szeret, Őt is ez teszi boldoggá, és nem az, hogy szeretik. Tudja azt 
is, hogy előbb-utóbb mindenki rá fog ébredni arra, hogy a gonoszság senkit 
sem tehet boldoggá. Boldoggá mindenkit csak az tehet, ha elkezdi átalakítani 
a gondolkodását, s ráébred arra, hogy senkit sem tesz boldoggá az a szeretet, 
amelyet kap, hanem az, amit magában hord! Mástól várni a boldogítást nem 
jelent mást, mint bódultságra vágyódni.

2. Azok, akik Tőlem, Jézustól, veszik át a szívbékét, azok megtalálják 
lelkük nyugalmát.  „Gyertek hozzám mindnyájan,  akik elfáradtatok,  s  akik 
terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket (Mt 11;28)”. Hidd el, hogy nem 
szoktam hazudni! Hozzám csak az jön igazán, aki hisz Bennem, és elhiszi 
azt, amit mondok. Aki nem hiszi el, hogy nem körülményeit, hanem a gon-
dolkodását kell megváltoztatni,  az feltétlenül elmegy a lényeg mellett! Én, 
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Jézus, nem rajtad kívül, hanem benned vagyok érted! A Földet sem te, sem 
Én, Jézus, nem tudjuk Mennyországgá változtatni. De mindenki eljuthat az 
Általam felkínált szívbékére, ha hinni és szeretni akar. Szeretni annyit jelent, 
mint jót akarni. Ezt pontosan az ellenséggel szemben kell megmutatni, mert 
különben csak önámítás a szeretet.

3. Az, akinek Én, Jézus, nem vagyok elég, annak az sem lenne elég, ha 
az egész Mennyország a lába elé borulna.

Mikor hiszitek már el végre, hogy ember embert képtelen boldogítani?! 
Mikor hiszitek el, hogy mindennek csak annyi értéke van, amennyit e mon-
datra képes válaszolni: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?”

Én, Jézus, mindenkinek rendelkezésére állok, aki Bennem akarja meg-
találni élete értelmét. Aki másképpen gondolkodik e téren, mint Én, annak 
csak azt tudom mondani, hogy az Én szeretetem türelmes és kimeríthetetlen.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4376.
Kérdező: BIZTOSÍTANI SZERETNÉM BOLDOGSÁGOMAT!

1. Hogyan találom meg a boldogságot családommal?
2. Egy halottamról szeretném tudni, hogy mi van vele?
3. Munkahelyemen meddig lehetek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Más az egyén boldogsága,  és  más  a kapcsolatok  boldogsága.  Az 

egyén boldogsága az a szívbéke, amelynek teremtő és fenntartó forrása Én, 
Jézus, vagyok. Ezért ez minden körülményben elérhető és megvalósítható. A 
kapcsolatok boldogsága pedig a különbözőségek dinamikus harmóniája. Ez a 
boldogság csak akkor  valósulhat  meg, ha mindaz  akarja,  akit  a kapcsolat 
érint. Ezt egyedül nem lehet megvalósítani. Ami fontos, és ezzel meg kell 
elégedned, az az Általam neked felkínált szívbéke (Jn 14;27)!

2.  Nekem,  Jézusnak,  is  kötelességem mindenkor  tiszteletben  tartani 
mások szabadságát. Ebben az esetben ez azt jelenti, hogy neki kell feltenned 
e kérdésedet. Ha ő akarja, és engedélyt kap rá, akkor álmodban vagy sugallat 
formájában  választ  adhat  kérdésedre.  Én,  Jézus,  csak  azt  tudom ajánlani, 
hogy imádkozz érte!

3. Szabad döntéseiteket - főleg, ha nem érintik boldogságotokat, tehát a 
Velem való élő kapcsolatot - nem determinálhatom azáltal, hogy előre meg-
jövendölöm! Márpedig az, amit kérdezel, ezt nem érinti. Tudnod kell, hogy 
boldoggá, tehát a szívbékét biztosító életté nem a körülmények, hanem a Ve-
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lem való élő kapcsolat tesz mindenkit. Isten az övéi számára, tehát a szeretet 
körén belül MINDENHATÓ, GONDVISELŐ!

               Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!
*************************************************************
4377.
Kérdező: BENSŐ ZAVARBAN VAGYOK!

1. Mennyire adjak mások véleményére?
2. A szentáldozással problémáim vannak.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azt nem tudod kikerülni, hogy ne halld meg mások véleményét ma-

gadról, de nem szabad, hogy ezeket hatni engedd magadra! Egyedül az Én, a 
te Jézusod véleményére figyelj! Ez pedig mindig hallható, ha a szívedre fi-
gyelsz, és nem mások véleményére.

Tudnod kell, attól, hogy mások jót mondanak rólad, te még nem leszel 
jó, és attól, hogy rosszat mondanak rólad, nem leszel rossz. Ha téged bánt az, 
hogy rossz véleménnyel van valaki rólad, akkor ez egy hiúsági komplexus 
nálad, tehát egy olyan karmikus gubanc, amelyet le kell oldanod magadról. 
Mindenki, aki jó szándékú, azért vállalja a földi életet, hogy megtisztuljon lé-
lekben. Mások rossz véleménye nagyon jó alkalom a hiúság felismerésére és 
megszüntetésére. Tehát semmiképpen se legyen döntő számodra, hogy mit 
mondanak rólad, de figyelj arra, hogy ez milyen hatással van rád. Ez tehát se-
gít a helyes önismeretre.

2. Van misztérium! A SZENTOSTYA is misztérium! Ezzel kapcsolat-
ban nem tudok többet mondani neked, mint amit mondottam János evangéli-
umának 6-dik fejezetében. E téren ne te kérj Tőlem hitet, mert Én, Jézus, ké-
rek tőled hitet.  Ennek elhívése tehát egyedül és kizárólag rajtad áll! Hinni 
egy misztériumban annyit jelent, hogy igaznak tartani azt, amit hiteles egyén 
állít arról a misztériumról. Nálam, Jézusnál, hitelesebb egyént e téren nem ta-
lálhatsz! A hittel kapcsolatban azt szoktam még ajánlani az Engem kérdező-
nek, hogy tégy úgy, mintha hinnél, és akkor kételyeid előbb-utóbb megszűn-
nek. Ez egy helyes önszuggesztió! Igen, mert a hitet lehet növelni és lehet 
csökkenteni. Növelni úgy lehet, hogy gyakorolja valaki. Csökkenteni pedig 
úgy, hogy elhanyagolja valaki. A HIT a szív szeme. Amikor Rólam, Jézusról, 
a te Jézusodról van szó, akkor akarj a szíveddel látni! Én is a szívemen ke-
resztül nézlek téged!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************
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4378.
Kérdező: AGGÓDOM GYERMEKEMÉRT!

Aggódom! Leghőbb vágyam az, hogy leányom egészséges legyen!
HANG: "Drága Gyermekem!

Három szempontra hívom fel a figyelmedet. Az egyik az, hogy gyer-
meked az Én, a te Jézusodnak a gyermeke is. A másik az, hogy nagyobb sze-
retettel veszem őt körül, mint azt te bármikor is megtehetnéd. A harmadik 
pedig az, hogy te is az Én gyermekem vagy! Most segítek neked abban, hogy 
e három szempontot egy kicsit jobban átgondold.

1. Ha valakiről azt  lehet mondani,  hogy ő az Isten gyermeke, akkor 
nyilvánvaló,  hogy miatta nem kell  gondban lenni, mert  van Gondviselője! 
Gyermekedről pedig Én, Jézus, mondom, hogy ő az Isten édes gyermeke! 
Előbb volt Istené, mint a tiéd! Te elsősorban önmagadért kaptad őt. Ez azt je-
lenti,  hogy saját benső világod épülésére és építésére kaptad, és nem az ő 
épülésére és építésére. Tudom, hogy ez a kijelentésem szokatlannak tűnik, de 
ez a valóság! Isten nem lenne jó Isten, ha bárkinek a boldogsága nem az ille-
tőn, hanem máson múlna! Isten csak azért teremthetett mindenkit boldogság-
ra, vagyis benső békére, mert e boldogság kulcsát mindenkibe belekódolta, 
és nem másra bízta. Ha nem így lenne, akkor Isten gonosz vagy buta lenne, 
ami nyilvánvalóan káromkodás. Gonosz lenne, ha az, aki boldoggá tehetné, 
nem teszi őt azzá, és buta lenne, ha nem látta volna előre e boldogságvágy 
hiábavalóságát. Mivel Isten végtelen szentség és bölcsesség, ezért az igazság 
csak az lehet, hogy mindenkinek a boldogsága lényegileg önmagán múlik!

Gyermekeddel való kapcsolatodban is tehát azt kell mondanom, hogy a 
te boldogságod nem függhet senki és semmi mástól, csak tőled, vagyis a Ve-
lem, a te Jézusoddal való élő kapcsolatodtól!

2. Ezek után talán nem szorul különleges magyarázatra az, hogy Isten, 
aki a SZERETET, mérhetetlenül fölötte áll minden teremtett lény szereteté-
nek, így a te szeretetednek is. Még csak meg sem tudod közelíteni szereteted-
del azt a SZERETETET, ahogy Isten szereti gyermekedet! Kétségtelen, hogy 
a vérkötelék nagyon erős kötelék. De ennél mérhetetlenül erősebb az a ke-
gyelmi kötelék, amely kell hogy téged Hozzám, a te Jézusodhoz kössön (Mk 
3;33-35)! Az igaz, hogy Isten az ő gondviselő szeretetét nem a te szereteted-
hez igazítja gyermekeddel kapcsolatban sem - s ezért nem háborognod, ha-
nem hálát kéne adnod! - , hanem Önmagához!

3. Mivel te is Isten édes gyermeke vagy, mivel Isten nemcsak benned 
él, hanem érted él benned  boldogító módon, ezért törekedned kell lazítani 
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azon a vérkapcsolaton, amelynek a szorítása már-már akadálya annak a sza-
badságnak, amelyben Lelkem működni képes benned (2Kor 3;17)!

Aggodalmaskodás helyett  tehát  szítsd fel  magadban azt  az élő hitet, 
amely képes biztosítani benned az Isten által számodra felkínált benső békét!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
***********************************************************

4379.
Kérdező: MIKÉPPEN KÖVETHETŐ JÉZUS?

1. Az erő világában nem lehet Jézust képviselni.
2. Ha valaki mégis ezt akarja, akkor mit tegyen?
3. Sokan támadtak. Még ördögnek is neveztek! 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban csak állapotszerű vértanúi lelkülettel lehet vállalni a Földön 

Engem, Jézust.  Ha elolvasod a négy evangéliumot,  akkor ez egyértelművé 
válik előtted. Szívbéke csak ott lehetséges, ahol ezt az UTAT - amellyel Én, 
Jézus,  azonosítottam Magamat  -  felvállalja  valaki.  „Én vagyok az  Út,  az 
Igazság és az Élet - válaszolta Jézus. - Senki sem juthat el az Atyához, csak 
általam (Jn 14;6)”. 

A Sátán Nekem, Jézusnak, soha nem hazudott. Akkor sem, amikor az 
egész világ gazdagságát kínálta fel Nekem (Lk 4;6). A Sátán - bár a jelenben 
kísért - általában vagy a múlttal vagy a jövővel kapcsolatban teszi ezt. Isten 
nincs jelen sem a múltban, sem a jövőben! Isten csak a jelenben van jelen! 
Ez azt is jelenti, hogy a Föld soha nem lesz Mennyország! De Én az Atyával 
és a Szentlélekkel mindig és mindenkinek lehetővé tesszük, hogy Mennyor-
szágot hordjon szívében az, aki igaz szándékkal vállalja a nem ártás, megbo-
csátás, segítés útját, vagyis Engem, Jézust!

2. Két „fegyvert” kínáltam fel nektek ahhoz, hogy legyen reményetek 
és bátorságotok bárányként a farkasok között élni. Az egyik az okosság (Mt 
10;16), a másik az óvatosság (Mk 12;38)! Az idő nem konzerválható! Az idő 
mulandó! E mondat: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” - patikamérleg 
pontossággal megmutatja  mindenkor,  hogy milyen erkölcsi  értéket  hordoz 
egy döntés. Az a szívbéke, tehát boldogság, amire teremtve vagytok, mindig 
és mindenkinek elérhető lelki állapot, aki hinni, remélni tud Bennem, tehát 
annak, aki valóban szeret Engem (Mt 11;28-30)!

3. Engem is neveztek „ördögnek” (Jn 10;20 és Mt 10;25), de ettől nem 
lettem ördög! Maradtam az élő Isten örök Fia. Te is maradhatsz az élő Isten 
igaz gyermeke, bármit is mondanak rólad. Persze rajtad áll,  hogy elhiszed 
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vagy sem azt, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik. Rajtad áll, hogy 
elhiszed vagy sem, hogy aki szeret Engem, azt Atyám is szeretni fogja, hozzá 
megyünk és nála fogunk lakni (Jn 14;23). Ha ezt elhiszed, akkor mindenkép-
pen el kell hinned azt is, hogy benned él a Mennyország!

Te a Győztes oldalán állsz! Ettől még a körülötted lévő világ nem válik 
a boldogság országává, de igenis szívedben meg kell élned azt a benső békét, 
a hazataláltságnak azt az örömét, amelyet a világ nem adhat, de el sem vehet 
tőled.

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
*************************************************************
4380.
Kérdező: NEM TUDUNK EGYÜTT ÉLNI!

Elválunk. Nem tudunk megfelelni egymásnak.
HANG: "Drága Gyermekem!

A Földön az  igazi  szeretet  elsősorban nem élvezet,  hanem áldozat! 
Amíg az egyén boldogsága a benső béke, addig a kapcsolatokban a boldog-
ság a különbözőségek dinamikus harmóniája. Ez tehát annyit jelent, hogy le-
het valaki boldog egy boldogtalan kapcsolatban is. 

A Szentlélek a kapcsolatok Lelke! Így mindig az elhagyottal  van, és 
nem az elhagyóval. A közös megegyezéssel történő elhagyás a lehető leg-
rosszabb megoldás, ha holtomiglan-holtáiglan ígérettel kapcsolták össze éle-
tüket a felek Előttem egymással.  Igen, mert  ilyenkor mindkét  fél  szakít  a 
kapcsolatok Lelkével.

Egy házasságban mindkét félnek mindent meg kell tennie - ami nem 
bűn - azért, hogy egymásnak megfeleljenek, bármilyen áldozat árán is! Ha 
csak az egyik kénytelen így áldozattá válni, akkor Én, Jézus, biztosítom szá-
mára azt a szívbékét, amelyet a világ nem adhat, de el sem vehet enyéimtől. 
De áldozattá válni (és nem elválni!) mindenképpen kell! Bármilyen áldozat-
vállalás elenyészően kicsiny e mérlegen: „Mi ez az örökkévalósághoz ké-
pest?!”

A földi életnek értelmet csak a hitből élés ad! Az a hitből élés, amely 
képes  elfogadni  e  kijelentésemet:  Aki  elveszíti  életét,  megnyeri  azt  (Mt 
16;25)!

Csak akkor tettél meg minden tőled telhetőt férjedért, ha ezt ő is belát-
ja. Ne feledd: a kereszted függőleges szára a természeted, a vízszintes szára 
pedig a körülményeid. Az ilyen keresztről tehát leszállni nem lehet senkinek! 
Azok, akik ezt megpróbálják, bódulatban akarják megtalálni a boldogságu-
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kat, és nem az áldozatvállalásban. Pontosan a szívbéke érdekében történő ál-
dozatvállalásra adtam példát nektek földi életemben!

Ha valóban benned élhetek, akkor biztos  lehetsz  abban, hogy az Én 
erőm a te erőd is! Ez az erő pedig kimeríthetetlen!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*************************************************************
4381.
Kérdező: ÉDESANYÁM FELŐL  ÉRDEKLŐDÖM

1. Ki volt az a nő, aki édesanyám mellett volt rosszullétében?
2. Mi van most édesanyámmal?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Égi Édesanyátok, Mária, volt édesanyád mellett. Neki megadatott az, 

hogy bárhol megjelenhet, ahol a lelkeknek erre szükségük van. Az Ő anyai 
szeretete képes bearanyozni  a földi  élet  szürkeségétől,  kereszthordozásától 
elfáradt lelkek életét. Téged is nagyon szeret Ő, és gyakran árad feléd az Ő 
szeretetének bátorító sugallata.

2.  Édesanyád együtt  van  Máriával,  égi  Édesanyátokkal.  Neked nem 
érte, hanem hozzá kell fordulnod imáidban, mert Isten tervében az Isten szel-
lemi teremtményei nagyon tudják segíteni egymást a kölcsönös szeretetük ál-
tal.

A szeretet kötelékét a halál sem tudja elszakítani! Éppen ezért édes-
anyád most jobban tud téged sugallataival segíteni, mint földi életében ezt te-
hette. Egyszerűen azért,  mert most sokkal tisztábban lát.  Igaz, hogy benső 
szabadságod következtében most rajtad is több fordul! Jobban kell koncent-
rálnod a között a jó és rossz között, amire lelkiismereted késztet!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!
*************************************************************
4382.
Kérdező:  HÁZASSÁGOM  TÖNKREMENT.  ÚJ  KAPCSOLATRA  TA-
LÁLTAM!

1. Az Úr megáldja-e kapcsolatunkat?
2. Ismerem az ÚJ PARANCSOT!
3. Előző életünkben találkoztunk-e az új párommal?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Ma sem tudok mást mondani, mint mondtam kétezer évvel ezelőtt: 

Mt 5;32. Mivel a Szentlélek a kapcsolatok lelke, ezért Én, Jézus, mindig az-
zal maradok, akit elhagytak, és nem azzal,  aki a másikat elhagyta. Ha azt 
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éled meg lelked mélyén, hogy nem te hagyod el társadat, hanem ő hagyott el 
téged, akkor nyugodtan készülhetsz a halálod órájára. De ha nem ezt éled 
meg, akkor abban a rövid kis idődben, ami neked még hátra van, csak mene-
külni fogsz a halál gondolata elől.

2. Én, Jézus, valóban ÚJ PARANCSOT adtam nektek. Ez így szól: „Új 
parancsot adok nektek: Szeressétek egymást!  Amint én szerettelek bennete-
ket, úgy szeressétek ti is egymást (Jn 13;34)”. Azért húztam alá azt a részt, 
amelyet aláhúztam, mert ettől új ez az új parancs! Mint tudod, a boldogság és 
a bódulat ég és föld! A földi életben a boldogság elsősorban nem élvezet, ha-
nem áldozat! „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” E kérdéssel hamarosan 
te is szembesülni kényszerülsz!

3. A múltban nincs az Isten. A jövőben nincs az Isten. Isten mindig a 
jelenben van! Ha valaki a múltból akar a jelenre vonatkozóan erőt gyűjteni 
magának bizonyos döntés meghozatalára, azt csak akkor tegye, ha tapasztala-
tára építhet, és nem valamiféle sugallatra. Csak azt fogadhatod el bizonyos-
ságnak előző életedre vonatkozólag, hogy az Előttem kötött törvényes házas-
ságod nehézségei abból is adódtak, hogy előző életedben te is oka voltál má-
sok szenvedésének e téren. Igen, mert ti mindannyian adósságtörlesztésre is 
jöttetek a Földre!

                  Az Én szeretetem töretlen irántad! 
                Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"

************************************************************
4383. 
Kérdező: LEGYEK APÁCA?

1. Válasszam-e az apácahivatást?
2. Mindenképpen Jézust akarom szolgálni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Kétségtelen,  hogy azonos  célért,  azonos  gondolkodásúak alá-fölé 

rendeltségben  élve  bizonyos  stabilitást  élnek  át.  Az  is  kétségtelen,  hogy 
egyetlen hivatás van a világon! Isten mindenkit szeretni tanításra hív! Ennek 
feltétlen feltétele az a szeretés, amelyet Én, Jézus, új parancsként hagytam rá-
tok (Jn 13;34). Ha valaki úgy gondolja, hogy szíve békéjét úgy találja meg, 
ha apácarendbe megy, akkor minden bizonnyal talál magának olyan szerze-
tesrendet, amelybe be tud tagozódni akkor is, ha Velem, az evangéliumok Jé-
zusával nem tudja alátámasztani döntését. A Szentlélek adhat bárkinek rend-
kívüli szerepeket, mint pl. egy remete szerepe, de ehhez nagyon egyértelmű, 
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tapasztalati  istenélmény szükséges.  Végeredményben  minden  speciális  hit 
ezt az utat vállalja fel.

2. Akik úgy akarnak Engem, Jézust, szolgálni, ahogy azt az evangéliu-
mokban írva találod, azok az univerzális hitet fogadják el, vagyis azt a hitet, 
amely szerint mindenki hisz abban, hogy ő ember, és joga van ezt megköve-
telni másoktól, s ugyanakkor hinnie kell, hogy a másik is ember, függetlenül 
nemétől, korától, vallásától, nemzeti hovatartozásától, erkölcsi magatartásá-
tól. Ez az, amiért Én, Jézus, jöttem, hogy felszítsam bennetek. Aki ezt vállal-
ja, annak vállalnia kell azt az alapalázatot, amely szerint kiáll a meglátott jó 
mellett, s ugyanakkor nyitott a felé a jobb felé, amelyet Velem, Jézussal, tá-
maszt alá számára valaki.

Amint már egyik HANG-könyvben tudtotokra adtam: Csak azt a foga-
dalmat helyeslem, amelyet valaki valami  rossz ellen tesz, és nem azt, amit 
egy jó mellett. Ennek magyarázata az, hogy minden jónál lehet jobb, s ezt a 
jobbat akadályozhatja a jó mellett tett fogadalom.

Abban biztos lehetsz, hogy az Én szeretetem soha nem fog megfogyat-
kozni irántad, bárhogyan is döntesz!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************

4384.
Kérdező: MI LESZ VELÜNK?

1. Mi lesz beteg gyermekem további sorsa?
2. Hogyan bírom tovább keresztemet hordozni?
3. Hogyan alakul a másik kettő gyermekem sorsa?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mint tudod, a te gyermeked a mennyei Atyának is gyermeke! Sőt! 

Elsősorban az Ő gyermeke! Az ő további sorsa az ő lelke mélyén dől el, és 
nem külső gyógyítások következtében,  amint eddig is történt.  Nem rajtad 
múlik tehát az ő jövője.

2. Te nagyon akartad, hogy e gyermeked világra jöjjön. Nem úgy gon-
doltad, hogy e gyermeked lesz életed legnagyobb keresztje. Most nagyon ko-
molyan tudomásul kell  venned, hogy te is édes gyermeke vagy a mennyei 
Atyának, és Ő soha nem engedi, hogy bárki is nagyobb keresztet cipeljen, 
mint amekkorát elbír viselni. Igaz, ez csak azokra érvényes, akik élő hittel 
hisznek abban, hogy Isten valóban  GONDVISELŐ ISTENE azoknak, akik 
szeretik Őt. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy vagy csökkenti keresztedet, 
vagy növeli erődet. De mindenképpen Gondviselőd, ha hiszel Benne! Bizony 
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a Földön a szeretet  elsősorban nem élvezet,  hanem áldozat.  Az Én Édes-
anyámnak, Máriának, is fájdalmas volt látni az Én szenvedésem. Most te ré-
szesülsz némileg Mária fiáért aggódó fájdalmában. Ez tehát bizonyos érte-
lemben kitüntetés számodra!

Hitedet lemérheted e mondat mérlegén: „Mi ez az örökkévalósághoz 
képest?!” Végső soron minden a HITEDEN múlik! Nem azon a hiten, amely 
által Istenen akarsz változtatni, hanem azon, amely bármilyen körülményben 
képes szívbékét adni annak, aki Engem, Jézust, ÚTKÉNT vállal. Az vállal 
Engem útként, aki elhiszi azt, amit Mt 6;25-34. részben olvashatsz. Az Én 
szavam szent és igaz! Ezért biztos lehetsz abban, hogy mindaz, aki élő hittel 
Hozzám jön, azt megenyhítem (Mt11;28).

3. A másik két gyermeked jövőbeli sorsa sem a te kezedben van. Nem 
szabad hát értük aggódnod! Neked csak magadért, benső békédért, hited nö-
vekedésén kell aggódnod, fáradoznod! A többi nem a te dolgod. Isten sokkal 
jobban  szereti  egész  családodat,  mint  azt  te  valaha  is  megközelíthetnéd! 
Nincs hát miért aggódnod értük! Jaj volna az embereknek, ha más embertől 
függene bárkinek is a benső békéje, boldogsága! Minden ember elmondhatja 
magáról:  „Isten nem úgy szeret  engem, mint  mindenkit,  hanem úgy, mint 
senkit a világon! Ezért van csak EGY belőlem!”

Az természetes, hogy imádkoznod kell családodért! De ezzel is magad-
nak tartozol. Ha nem tennéd, mulasztással vétkeznél! Mivel sem boldoggá, 
sem boldogtalanná nem lehet tenni senkit, mert a boldogság, boldogtalanság 
elsősorban LÁTÁS kérdése, ezért te akkor adod családodnak a legnagyobb 
jót, ha látják rajtad, hogy számodra Én, a te Jézusod elég vagyok arra, hogy 
béke legyen a szívedben. Ez viszont csak akkor valósul meg, ha valóban el-
hiszed az eddig elmondottakat!

Megáldalak az ÉLŐ HIT, a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
************************************************************

4385.
Kérdező: SZEMÉLYRE SZÓLÓ ÜZENETET KÉREK!

1. Szeretném tudni őrangyalom nevét!
2. Van-e személyemre szóló üzenete Jézusnak?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Számodra őrangyalod ELIGAZÍTÓ. Az „angyal” szó küldöttet  je-

lent, s neve jelzi küldetésének tartalmát. Ha hozzá fordulsz, szólíthatod bár-
hogyan, Ő mindig Eligazítóként lép kapcsolatba veled.
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2. Az általános üzeneteim is személyre szóló üzenetek. Üzeneteimből 
bárki, akinek füle van a hallásra, kihallhatja azt, ami neki szól.

A napokra lebontott  üzeneteimet a napi imáidban kaphatod meg! Ha 
van némi hited, és némi alázatod, akkor a PÁRBESZÉD-IMÁBAN napra le-
bontva tudom elmondani neked azt, ami téged épít, buzdít és vígasztal. Mi-
vel nem bábu vagy, hanem érett, önállóan gondolkodni, dönteni, felelősséget 
vállalni képes személy, ezért e képességeidet a benned élő Szentlélek félre 
nem teheti.  Ez pontosan a te érdeked. Így tudsz növekedni a szeretetben! 
Mindaz, ami él, nem úgy növekszik, hogy „kívülről” raknak rá valamit, ha-
nem úgy, hogy „belülről” építi önmagát. Ez fokozottan így van a szellemi te-
remtményeimnél! Partneremnek fogadtalak!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
************************************************************

4386.
Kérdező: ÉRZELEM-E A HÁLAADÁS?

Az Istennek adott hála az értelem vagy az érzelem függvénye-e?  
HANG: "Kedves Barátom!

Az Istennek mondott hála az értelmes látásnak és a hitnek a függvénye! 
Mindaz, aki helyesen gondolkodik, rálát arra, hogy minden képessége, amije 
van, sőt egész léte is adomány! Ha pedig valaki hinni tud abban, hogy Isten 
a körülményeinek is az Istene, akkor olyankor is hálát tud adni, amikor a vi-
lág fiai háborognak, zúgolódnak.

A hálaadás szemeket nyit. Az értelemnek és a szívnek, tehát a hitnek a 
szemét.

Érzelem nélküli ember nem létezik. Jó az, ha az érzelem felzárkózik, 
egyre több helyet kap az értelem és a szív látásában, de ez nem tartozik a lé-
nyeghez. Az pedig egyenesen káros lenne, ha az első helyet akarná elfoglal-
ni! Ilyesmi történik legtöbb esetben olyankor, amikor valaki szerelmes lesz. 
Az ilyen esetekben történnek a legnagyobb csalódások. Az érzelem nem ve-
zérlő, hanem lendítő erő!

Megáldalak a BENSŐ HARMÓNIA LELKÉVEL!
************************************************************

4387.
Kérdező: MILYEN LELKI ÁLLAPOTBAN VAGYUNK?

1. Milyen a lelkiállapotunk férjemmel?
2. Mit tehetek lelkem érdekében?
3. Mi van elhunytjaimmal? 
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Reggeli és esti imáitok pontosan arra valók, hogy felismerjétek, mi-

lyen lelkiállapotban vagytok. Nem véletlen, hogy egyházatok senkit nem avat 
szentté földi életében. Azért tesz így, mert mindaddig, amíg a Földön éltek, 
ki vagytok téve az erkölcsi változás lehetőségének. Vagyis annak, hogy vál-
laljátok vagy elfogadjátok azt az alapalázatot, amely feltétlen feltétele annak, 
hogy Lelkem által újjászülessetek. Azt tudnotok kell, hogy újjászületés nél-
kül senki nem jut be az Isten országába (Jn 3;3)!

Az alapalázat lényegét megtalálod az utóbbi Hang-könyvekben.
2. Nem tudok okosabbat mondani e kérdésedre, mint az előbb mondot-

tam. Csak a reggeli és az esti imáidban tudom megmondani néked, hogy ho-
gyan kell növekednek abban a szeretetben, amelyet  új parancsként mondot-
tam nektek (Jn 13;34).

3. Elhunytjaid sokkal tisztábban látnak most, mint láttak földi életük-
ben! Ez nem jelenti azt, hogy megváltoztatják eddigi felfogásukat, de igenis 
jelenti azt, hogy imád hatására változtassanak eddigi életfelfogásukon ! Ez 
nem ellentétes az előbb elmondottakkal. Egyszerűen arról van szól, hogy a jó 
szándékú lelkek mindenkor vállalják azt az alapalázatot, mely feltétlen felté-
tele az üdvözülésnek (Jn 13;34)

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4388.
Kérdező: JÖVŐMET ILLETŐEN KÉRDEZEM A HANGOT

1. Feltétlenül megbízhatok-e társamban?
2. Lehet-e gyermekem korom ellenére?
3. Kiadandó verseimmel itt vagy másutt lesz sikerem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az Istenen kívül nincs a világon olyan szellemi lény a Földön, akire 

minden körülményben teljesen számítani lehet. Ezért hívtam fel figyelmete-
ket arra, hogy legyetek okosak és óvatosak, mert szeretnélek megóvni benne-
teket azoktól a csalódásoktól, amelyek mindannyiotokra leselkednek. 

Akár házasságban él valaki, akár nem, csak Istenben bízhat teljesen! 
Csak annyiban bízhatsz társad hűségében, amennyiben ő bízik Bennem, a te 
Jézusodban! Azt viszont tudnod kell, hogy a te benső békéd, tehát boldogsá-
god nem az ő, hanem a te Irántam megélt hűségedtől függ! Ha Rám építed 
életedet, akkor sziklára építesz. Ha nem Rám építesz, akkor homokra építesz, 
bárki legyen is az az ember, akit te sziklának gondoltál!
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2. Istennél minden lehetséges! Olyan ígéretet nem adhatok neked, ami-
lyen ígéretet Zakariás kapott az angyaltól - feleségével kapcsolatban - Ke-
resztelő János születését illetően. Keresztelő Jánosnak a világtörténelemben 
olyan egyedülálló szerepe volt, hogy ehhez szükséges volt a születését beje-
lentés „csodája”. Így volt ez az Én születésemmel kapcsolatban is!

Erkölcsi magatartásod milyensége sokban függ reggeli és esti imáidtól! 
Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy boldogságotok egyáltalán nem attól 
függ, hogy Isten mit csinál veletek, hanem attól, hogy ti mit csináltok Vele! 
Bennem, Jézusban, Isten teljesen kiszolgáltatta Magát nektek! Aki ezt meg-
érti, az magáévá teszi azt az új parancsot, amelyet átadtam nektek (Jn 13;34)! 
Aki ezt nem fogadja el, az képtelenné teszi magát arra, hogy Általam, Velem 
és Bennem megtalálja szíve békéjét!

3. Vannak területek, amelyeken nem beszélünk azonos nyelven. Ilyen 
terület a „siker” területe is. Ha csak EGYETLEN embert is közelebb visz 
Hozzám bármelyik versed, az már Előttem „sikernek” számít! Az ilyen „si-
ker” nem függ attól, hogy hol adod ki. Ha te másképpen gondolod verseid 
„sikerét”, abba Én nem szólhatok bele. Nem, mert minden más „siker” olyan 
rizikóval jár együtt, amelyet mindenkinek magának kell vállalnia!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4389.
Kérdező: NAGYON ROSSZ LELKIÁLLAPOTBAN VAGYOK!

1. Szinte mindenkit elvesztettem. Mit vétettem?
2. Anyám nagyon ragaszkodik hozzám. Szabadságra vágyom!
3. Megtalálhatom-e még az igazi társamat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szeretnélek vigasztalni! Ezt azért tartom nehéznek, mert lelked mé-

lyén az alapokat kell megmozgatnom, s bizony ehhez részedről időt kell ad-
nod magadnak ahhoz, hogy e gondolatokat feldolgozd magadban!

Mindenki csak azt tudja elveszíteni, ami az övé! Azok, akiket „elvesz-
tetteknek” mondasz, soha nem voltak a tieid. Azok mindenkor az Enyéim 
voltak, és azok most is. Minden megkötözöttség - főleg a vérségi kötelék - 
nagy sebeket tud okozni olyankor, amikor leoldódik. De hidd el, hogy előbb-
utóbb minden megkötözöttségnek le kell oldódni rólatok annak érdekében, 
hogy Istenben találjátok meg teljes szabadságotokat!

Nem vétkeid miatt  van lelked olyan állapotban, amilyenben van, ha-
nem kishitűséged miatt! Hitet Én, Jézus, adni nem tudok senkinek. Ezt Én 
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kérem tőletek!  Minden szellemi  teremtményben  ott  van  az  a  képesség,  a 
szívnek az a szeme, amely szükséges ahhoz, hogy felismerjetek Engem ön-
magatokban!

A hit, mint minden képesség, gyakorlás által erősödik. Aki arra törek-
szik, hogy úgy éljen, mintha hinne, az tud erősödni hitében. Ez nem önámí-
tás! A hit képessége ilyen!

Ha naponta foglalkozol azzal a gondolattal, hogy van Gondviselőd, ak-
kor előbb-utóbb még odáig is eljuthatsz, hogy belásd: az volna a baj, ha nem 
volna baj! Igen, mert a Földre nem tökéletesként, hanem tökéletességre tö-
rekvőként születtetek. A szeretetben való növekedés nem lehet meg áldozat-
vállalás nélkül. A szeretet áldozat nélkül: Mennyország. Az szenvedés szere-
tet nélkül: pokol. A földi életben a kettő elválaszthatatlan.

2. Az idős kor mindenkit leleplez. Az, aki földi életében arra töreke-
dett, hogy Belém, Jézusba, kapaszkodjon, az idős korában egyre szabadabbá 
tud válni mindenkitől. Az, aki nem erre törekedett, idős korában nehezen ta-
lál meg Engem, Jézust, önmagában. Neked nem feladatod, hogy édesanyád 
minden kívánságát teljesítsd. Nem szeretetlenség tőled az, ha nem fogadod el 
az ő helytelenül megélt szeretetét irántad. Feltétlenül szükséged van arra a 
szabadságra, amely azonos azzal a szívbékével, amely az Én erőmet hordoz-
za benned!

3. Nem találhatod meg az általad elképzelt igazi társat! Azért nem ta-
lálhatod meg, mert ilyen nincs! Boldoggá mindenkit csak Én, Jézus, tudok 
tenni. (Mt 11;28-30).

Tudom, hogy szükséged van olyan szeretetre is, amelyet emberek által 
élsz át. Ha erősödni fog hited, ha több lesz a hálaimád, akkor jobban rá fogsz 
látni arra, hogy Én, Jézus, mennyire szeretlek mások által is!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4390.
Kérdező: TUDATHASADÁSBAN SZENVEDEK!

1. Nagyon szeretnék megszabadulni a negatív erőktől!
2. Kérem a Szűzanya áldását!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Mint tudod, e negatív erők csak szellemed, lelked felszínén tudnak 

tombolni. Lelked, lényed mélyét nem érinthetik. Adj hálát azért, hogy Én, Jé-
zus, a te Jézusod vagyok, s bárhogyan tombolnak is ellened a gonosz hatal-
mak, te az Enyém vagy!
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Valóban átlagon felüli terhet vállaltál magadra földi születésedkor. Ak-
kor, amikor vállaltad, tudtad azt is, hogy az Én erőm a te erőd is, és az a rö-
vid kis földi élet, amely számodra átlagon felüli kereszthordozást jelent, sok 
lélek számára nyújt mentőövet ahhoz, hogy végképp ne merüljön bele a mo-
csárba!

Én, Jézus,  most is azt  parancsolom a téged zaklató negatív erőknek, 
hogy bármennyire is ugatnak, de meg nem haraphatnak! Isteni erőm hatalmá-
val parancsolom, hogy távozzanak tőled az őket megillető helyre, mert a te 
lelked az Én angyalaim otthona kell hogy legyen! Parancsolom, hogy tiszta 
és szent angyalok találjanak nálad otthonukra! E kívánságom teljesülésében 
biztos lehetsz!

Mária különösen szívén viseli sorsodat. Neki is hét tőr járta át szívét, s 
számára is mérhetetlenül nagyobbak voltak a szellemi, lelki fájdalmai, mint 
bármilyen testi  fájdalom. Ő veled együtt szenved most is,  hogy megfelelő 
erőt találj Nála saját szenvedéseid elviselésére. Bizony, még soha nem lehe-
tett hallani, hogy Ő valakit magára hagyott volna, aki bizalommal Hozzá fo-
lyamodott! Édesanyai szeretete kimondhatatlan és kimeríthetetlen erőforrás 
számodra is! Az Ő szeplőtelen Szívén keresztül adom rád áldásomat:

MEGÁLD TÉGED A DICSŐ SZENTHÁROMSÁG, ÉGI ÉDES-
ANYÁD SZEPLŐTELEN SZÍVÉN KERESZTÜL MINDEN ÉGI ÉS 
FÖLDI ÁLDÁSSAL, AZ ATYA, A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK!"
*************************************************************
4391.
Kérdező: TELE VAGYOK SZORONGÁSSAL!

1. Baj van a hitemmel, reményemmel!
2. Tele vagyok megtorpanásokkal!
3. Nem vagyok a Tied, Uram?

HANG! "Drága Gyermekem!
1. A földi élet elviselhetőségének kulcsa a REMÉNY! A REMÉNY a 

félősök, a szorongásban élők orvossága! A REMÉNY kivétel nélkül minden 
földi emberben ott van, mint képesség, mindaddig, amíg valaki tudja, hogy 
nem hiába szorul  irgalomra.  Ebben a  REMÉNYBEN csalódni  nem lehet, 
mert  ez  maga a  láthatatlan  Isten önajándékozása az  emberben.  Ez  a  RE-
MÉNY soha senkit meg nem csalhat! Erre a REMÉNYRE mindenki rászo-
rul! 

Pontosan azért, mert mindenkiben - mint lehetőség, mint képesség - je-
len van, növelhető! Nem azáltal növelhető, hogy hiszel képességeidben, ha-
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nem azáltal, hogy hiszel Isten irgalmában! A te Istenre hagyatkozásodat meg-
előzi az Isten rendelkezésedre állása! Ez benned állapotszerű!

Igaz, hogy e benned élő reményt leárnyékolják a különböző hiúsági, ki-
csinyes komplexusok (mi lesz, ha....mint szólnak az emberek, ha... miből fo-
gok megélni, ha....stb.),  de ezek leoldása idegzetedről a te feladataid közé 
tartozik, mint ahogy másoknak más idegzeti problémákkal kell megküzdeni-
ük  ahhoz,  hogy az  Istenre  hagyatkozás  következményét,  benső  békéjüket 
megtalálják,  átéljék.  Hidd el!  Isten  tudta,  hogy mit  csinált,  amikor  téged 
olyannak teremtett,  amilyen vagy! Hidd el,  hogy Isten mindig mindent jól 
csinál! Számodra Neki a te érdeked a legfontosabb feléd!

2. Megtorpanásaid állandóan arra figyelmeztetnek téged, hogy te örök 
újrakezdő vagy! Mások is tele vannak megtorpanásokkal, csak legtöbb em-
bernél ezek a megtorpanások nem olyan látványosak, mint nálad. Mindaddig, 
amíg nem arra teszed a hangsúlyt, hogy milyen vagy, hanem arra, hogy KIÉ 
vagy, akármit teszel, úgyis megbánod!

3. Az egészen biztos, hogy ÉN, Jézus, a te Jézusod vagyok! Függetle-
nül attól, hogy milyen vagy!

Megáldalak a BIZALOM, az ÉLŐ REMÉNY LELKÉVEL!"
*************************************************************
4392. 
Kérdező: BIZONYTALAN  VAGYOK!

1. Miért születtem a Földre?
2. Hol fogom felolvasni a könyvet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A világon minden ember azért született a Földre, hogy Istent megis-

merje és megismertesse, megszeresse és megszerettesse, és azáltal üdvözül-
jön, hogy igyekszik másokat is az üdvösség útjára, tehát arra  az ÚTRA - 
amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat - segítse! Az Én utamat így fo-
galmaztam meg: „Szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek benneteket (Jn 
13;34)!” 

2. Míg az előző kérdésedre adott válasz megmásíthatatlan, addig e má-
sodik kérdésedre adott választ neked kell eldöntened, mivel nem vagy bábu 
az Isten kezében. Felelősséget vállaló gyermeke vagy Istennek, és ez azt je-
lenti,  hogy sem döntéseid (az első kérdésre adott  válaszomon kívül),  sem 
döntéseid következménye nem ruházható át sem Istenre, sem emberre!
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Mindenkor úgy kell döntened, hogy e döntés következménye szívbékét 
eredményezzen. Amíg nem tudsz így dönteni, addig várnod kell! Bizonytalan 
lelkiismerettel nem szabad dönteni!

Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
************************************************************

4393.
Kérdező: RABSZOLGÁNAK ÉRZEM MAGAM!

Férjem rabszolgának tart. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Mivel te mondtál igent annak, akivel együtt élsz, és nem Én, ezért két 
lehetőség áll előtted. Az egyik az, hogy e rabszolgasorsot vállalva erőt meríts 
abból a kijelentésből, hogy: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” A másik 
az, hogy imádkozz olyan lehetőségért, amely képessé tesz téged arra, hogy 
ott hagyd azt az ember, aki téged rabszolgájának tart. A benső békénél fonto-
sabb nincs a világon! 

Lehetőség feltétlenül fog kínálkozni, de vigyázz! Döntően soha sem a 
körülmények oldják meg a földi ember életét, hanem az a szeretet, amely ál-
dozatok révén acélozódik meg!

Nagyon szeretlek! Mindenkor veled vagyok! Kérd a  BÖLCSESSÉG 
LELKÉT! Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!
*************************************************************
4394.
Kérdező: KEZDEK NAGYON TÖNKREMENNI!

1. Zavarnak a kapott másvilági üzenetek.
2. Szeretnék megszabadulni az alkoholtól!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Jelen világotokban valóban sok a különböző „zavaróállomás”. Ezek-

nek csökkentése, illetve teljes megszüntetése, csak a Velem, a te Jézusoddal 
való élő kapcsolat által valósítható meg. A Biblia, főleg az evangéliumok, 
képesek úgy „programozni” gondolataidat, hogy lelki békédet megtaláld. Eh-
hez nagyon segíthet az a felismerés, hogy te a Győztes oldalán állsz, mert Én, 
a te Jézusod valóban legyőztem minden ártó erőt! Most már minden azon 
múlik, hogy ezt elhiszed vagy sem.

Az igaz, hogy nem könnyű betörni azt a testi világot, amely értelmed 
és akaratod felett  akar uralkodni.  De ha komolyan veszed azt,  hogy Isten 
plusz egy fő mindenkor abszolút többség, akkor előbb-utóbb tapasztalni fo-
god e kijelentés valóság-tartalmát. Máról holnapra nem megy, mert az sem 
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történt máról holnapra, hogy e problémák a fejedre nőttek. Az állhatatosság 
nagyon fontos! Az állhatatosságnak forrása az a remény, amelynek forrása 
soha nem apadhat el, mert ennek táplálója a Szentlélek!

2. Az alkohol olyan megkötözöttség, amely nemcsak a szellemet bódít-
ja el, hanem erkölcsileg is rombolja jellemedet. Ezért e téren megalkuvásnak 
helye nem lehet! E téren is igaz az, hogy Én, a te Jézusod mindenkor rendel-
kezésedre állok, és nem engedem meg, hogy erődön felül kísértésbe kerülj. 
Jobban kell bíznod abban a MAGADBAN, aki az Én, a te Jézusod hajléka! 
Angyalaim is rendelkezésedre állnak. Csak reményedet el ne veszítsd! 

Megáldalak LELKEM EREJÉVEL, SZABADSÁGÁVAL!"
************************************************************

4395.
Kérdező: A MEGBOCSÁTÁSRÓL KÉRDEZEM  A HANGOT 

1. Kötelesség bocsánatot kérni is?
2. Kell-e önkritikát gyakorolni egy közösségnek? Illetve kell-e
     önkritikát gyakorolni adott esetben a közösség felé annak, aki 
     tévedett?
3. Szabad-e figyelmeztetnünk egymást a bocsánatkérésre? Miért nehéz 
    legyőznünk az egónkat?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Azok, akik belátják és megbánták hibás lépésüket, természetesnek 

tartják, hogy bocsánatot kérjenek azoktól, akik ellen vétettek. Azok, akik az 
igazukat tartják legfontosabbnak, nem érzik ennek szükségességét. Bár nem 
könnyű,  mégis  mindenkinek  tisztáznia  kell  önmagában azt,  hogy valóban 
vétkesnek  tartja-e  magát.  Ha  igen,  akkor  feltétlenül  bocsánatot  fog  kérni 
azoktól, akiket megbántott. Ha ezt nem látja át, akkor nem fog bocsánatot 
kérni. Erre őt senki, még maga az Isten sem kötelezheti!

2. Akkor jézusi egy közösség, ha az „önkritika” állapotszerűen jellemzi 
őket! Erre senkinek nem kell a közösséget figyelmeztetni, mert ez természe-
tének természetes velejárója. Ha nem ilyen, akkor nem jézusi közösség!

Az Én, a te Jézusod közösségeit mindenkor így hívják: Szemper refor-
manda (fonetikusan)!  Ez  magyarul  azt  jelenti,  hogy mindenkor  megújulni 
akaró!

Önkritikát mindennap mindenkinek gyakorolni kell! Az esti ima, a há-
laadáson kívül, ezért van! De erre senkinek soha nem kell rábeszélnie senkit!

3. Csak abban az esetben szabad figyelmeztetni valakit, és csak annak, 
aki érintettnek tartja magát abban, hogy őt megbántották. Semmiképpen sem 
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szabad figyelmeztetni senkit arra, hogy ő egy közösséget megbántott! Valójá-
ban egy közösséget megbántani nem is lehet! Legfeljebb csak önmagát bánt-
ja meg az, aki arra törekszik, hogy egy jézusi közösséget megbántson.

Kedves Barátom! Te túl gyorsan nevezel jézusinak egy közösséget!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

***********************************************************
4396.
Kérdező:  FELTÉTEL  NÉLKÜL  HOZZÁD  AKAROK  TARTOZNI,  
URAM!

Kérlek, add áldásod reánk!
HANG: "Drága Gyermekem!

Áldásom az Én, a te Jézusod oldaláról mindenkor biztosítva van! Tud-
nod kell, hogy soha sem azzal az oldallal van gond, amely az Én, a te Jézu-
sod oldala, hanem a ti oldalatokkal szokott lenni a baj, a probléma. 

Én, Jézus, mindig ott vagyok, ahol nevemben jöttök össze. Ott vagyok 
az evangéliumaimban is, hiszen Bennem az IGE lett TESTTÉ (Jn 1;14)! Sza-
vaimat nem kell külön magyaráznotok, mert azokat úgy kell értenetek a jó-
zan ész határán belül, amint mondottam! Semmiféle különleges, hátsó gon-
dolatot nem kell feltételeznetek!

Azok, akik elfogadják szavaimat úgy, amint mondottam (a józan ész 
határán belül!), meg fogják érteni, hogy Isten nem különböző kinyilatkoztatá-
sokat tett, amikor kinyilatkoztatott, hanem ugyanarra az emberi természetre 
hívta fel figyelmeteket, amely természetbe belekódolt mindent, amire szük-
ségetek van!

Én,  Jézus, mint valóságos ember, azért vagyok feltétel nélkül igazi és 
valós példaképetek, mert mint valóságos Isten biztosítottam a Magam számá-
ra, hogy követhetően legyek valóságos ember a számotokra, akik  befogadtok 
Engem, mint UTAT (Jn 13;34)!

Nagyon örülök neked, és nagyon kérlek, higgy állapotszerű áldásom-
ban! Ez mindaddig biztosított lesz számodra, amíg Engem, az evangéliumok 
Jézusát tartod számodra az irányadónak!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4397.
Kérdező: HÁLA ÉS REMÉNYKEDÉS!

1. Állok rendelkezésedre, Uram!
2. Segíts megszabadulni gyermekemmel való megkötözöttségemtől!
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3. Még mindig nehéz a szívem. Időnként nyugtalan vagyok.
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Ha valóban rendelkezésemre állsz, akkor arra törekszel, hogy akara-
tod Hozzám igazítsd.

Reggeli  imádban, ha az valóban annyit  jelent, hogy Hozzám emeled 
lelkedet, mindenkor segítek rálátni neked arra, hogy mi lesz a napi teendőd. 
Arra kell törekedned, hogy ezt jól elvégezd!

Az  Én akaratom nem rendkívüliségek elvégzésében rejlik,  hanem a 
szürke  hétköznapok  gondjainak  békés  vállalásában,  elviselésében.  Ne félj 
hát! Tetszett az Atyának, hogy neked adja országában a téged megillető he-
lyet! E helyet Én, a te Jézusod készítettem el neked!

2. Bizonyos értelemben állapotszerű kötelességed a gyermekedért való 
aggódás. Bár igaz, hogy a vérkötelék az egyik legkegyetlenebb kötelék, de az 
is igaz, hogy e kötelékben van egy olyan gyöngyszem, amilyen más kötelék-
ben nincs. E gyöngyszem pedig egy olyan látás, amelyet csak az édesanyák 
birtokolnak. E látás egyben erőforrás is! Csak arra kell vigyáznod, hogy ne 
vidd túlzásba gondoskodásodat! 

Az ő földi szenvedése átjárja a te szívedet is, és ez könnyíti az ő fájdal-
mát is! Erősítsd magadban azt az igazságot, hogy a te gyermeked az Istennek 
is gyermeke! Sőt jobban Isten gyermeke, mint a tiéd! Ez a bizonyosság erősí-
teni  fogja  benned azt,  hogy szenvedésetek elviselhetőbbé  fog válni.  Igen, 
mert Isten Gondviselő Isten!

3. A Föld nem lesz sem attól Mennyország, hogy valaki Lélekkeresz-
teltté válik, sem attól, hogy újjászületik! A földi élet vándorútján sokszor ta-
karják borongós felhők a Napot. De a felhők mögött  mindig ott  az éltető 
Nap! El kell hinned, hogy mindenkor a megfelelő időben fog rád ragyogni!

Azt szoktátok mondani, hogy az lenne a baj, ha nem lenne baj. Ez így 
igaz! Még így is nehéz hozzászoktatni magatokat ahhoz, hogy a ti hazátok a 
mennyben van!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4398.
Kérdező: TANÁCSTALAN  VAGYOK!

1. Nem tudom, hogy mi az utam: egyedüllét vagy házasság?
2. Lakásbérléssel kapcsolatban pályázatomat elfogadják-e?
3. Mit kezdjek azzal, aki életemben jelentkezett?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. A te utad Én, Jézus, vagyok! Ne gondold, hogy ez egy általános szó-
lam csupán!  Az a bizonyos ÚJ PARANCS, amelyről János 13;34-ben olvas-
hatsz, és amelynek tartalma a senkinek nem ártás, a mindenkinek megbocsá-
tás  és  a  lehetőségekhez  mérteni  segítés,  olyan  gyakorlati  feladat  naponta, 
amely képes biztosítani azt a szívbékét, amelyet a világ soha meg nem adhat, 
de el sem veheti attól, aki ezt az UTAT vállalja!

A házasság és a magányos élet közül egyik sem érinti a lényeget, vagy-
is a boldogságot, a szívbékét.  Az, aki szeret Engem, Jézust,  tudja, hogy a 
Földön a lelki fejlődés mindenképpen áldozat, és nem élvezet. Kétségtelen, 
hogy a magányos élet könnyebbnek tűnik! Az ezzel kapcsolatos döntés a ti 
kezetekben van! Újra mondom: a magányos élet könnyebbnek tűnik!

2. Körülményeitek dolgában nem prófétálok. Azért nem, mert az ember 
benső világát nem a körülményei, hanem hite és szeretete határozza meg!

3.  E harmadik kérdésedre is  csak azt  tudom mondani,  hogy minden 
KETTŐNK kapcsolatán múlik. Ahol Én, a te Jézusod nem vagyok az első 
helyen, ott nem is vagyok jelen boldogító módon számodra!

Felelősen dönteni képes személy azért vagy, mert nem dönthetek he-
lyetted olyasmiben, amelyben te vagy az illetékes. Nem vagy bábu!

Isten téged is Önmagára teremtett, és szíved mindaddig nyugtalan ma-
rad, amíg Istenben meg nem nyugszik! Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy 
befogadjatok Engem szívetekbe. Minden döntésed elárulja igazi értékét, ha 
ráteszed erre a mérlegre: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” Ne feledd! 
Erre az örökkévalóságra kell építened földi életed döntéseit, ha nem akarod 
homokra építeni sorsodat!

Minden eszköz arra (tanulmányaid is), hogy Bennem megtaláld szívbé-
kédet, boldogságodat!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4399. 
Kérdező: ELÉGEDETLEN  VAGYOK LELKI FEJLŐDÉSEMMEL!

1. Hogyan lehet segíteni az idős korban halál felé közeledőkön?
2. Az emberalatti élet pusztulása nélkül lehetne emberi fejlődés?
3. János apokalipszise kozmikus katasztrófára utal?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Mindig mindenkit mindenkor az IGAZSÁG szabadíthat meg! Ez azt 

jelenti, hogy bármennyire is „sztaniolban”, de mindenképpen meg kell mon-
danotok az IGAZSÁGOT! Vagyis e téren azt, hogy a halál közel van, és azt, 
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hogy a halál KAPU, amely összeköti a mulandó életet az örök élettel! Ezzel 
önmagatoknak tartoztok!  Soha nem a következmény,  hanem mindenkor  a 
FORRÁS a lényeg! A FORRÁS pedig Én, Jézus, vagyok, aki azt mondot-
tam, hogy aki Bennem hisz, az örök halált nem lát sohasem (Jn 11;25-26)! 
Akik a halál közeledtével nem akarnak szembesülni a valósággal, azok szá-
mára különösen fontos erre felhívni a figyelmüket! Ez akkor is így van, ha ők 
ettől megijesztve érzik magukat. Számukra sokkal jobb ilyenkor megijedni, 
mint a haláluk után kétségbeesni!

2. Kétségtelen, hogy az emberalatti élet elpusztítása nélkül nincs embe-
ri fejlődés! Minden lélegzetvételkor számtalan emberalatti élet pusztul el! A 
lényeg soha nem az, ami a szájon bemegy, hanem az, ami a szátokon kijön 
(Mt 15;11)!

Fontos tudnotok, hogy mindaz, aki lelkileg fejlődni akar, annak arra, 
hogy egyre jobban fejlődni tudjon Isten imádásában és az embertárs szereté-
sében, bármilyen eszközt fel lehet használnia! Ez az egyetlen eset, amikor a 
CÉL szentesíti az eszközt!

3. János látomása mindenkor az egyének életsorsára és az emberiség 
földi életének végső sorsára utal. E kettőt szinte lehetetlen különválasztani!

Megáldalak a HAZATALÁLTSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4400.
Kérdező: EGY MAGÁNLEVÉL
Kedves Barátom!

Leveledet nem viszem a HANG elé, mert erre nekem kell személyesen 
válaszolnom. E válaszom azonban olvasható lesz a HANG 41-dik könyvé-
ben.

1. Azt írod, hogy én el vagyok tiltva a misézéstől. Ez nem felel meg a 
valóságnak! Soha nem voltam eltiltva semmiféle egyházi feladat elvégzésé-
től sem! Tehát Te rosszul informált vagy e téren! Aki ilyesmit terjeszt rólam, 
az rágalmaz engem!

2. „Aki nem hisz, az elkárhozik (Mk 16;16)”! Ezt mondja Jézus. Ő azt 
is mondja, hogy újjá kell születnie annak (nem újra születnie!), aki üdvözülni 
akar (Jn 3;3). Tehát az, aki valóban hisz Jézusban (ráteszi életét arra, amit Jé-
zus kíván tőle), azt a Szentlélek újjászüli, s így üdvözül.

3. A szexualitás soha nem volt megengedett házasság előtt! Jézus min-
denkor tiltotta a házastársak elválását! Igaz, hogy a káromkodást is mindig 
tiltotta az Isten, mégis káromkodnak az emberek. A HANG soha nem enged-
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te meg az elválást! Esetleg arról lehet szó a HANG-ra hivatkozva, hogy a 
HANG nem tartja Isten előtt megkötöttnek azt a kapcsolatot, amely elválás-
sal végződik. De az Isten által valóban megkötött párkapcsolat elválását nem 
tartja lehetségesnek! Isten által akkor valóságos a felek házasságkötése, ha 
valóban megmásíthatatlanul  vállalják  azt  mindketten,  hogy Istenhez  egyre 
közelebb akarják segíteni egymást! A HANG szerint az ilyen házasság nem 
végződhet felbomlással.

Kedves Barátom! Ha nagyon felületesen olvasod a HANG-könyveket, 
akkor jobb, ha nem is olvasod ezeket, mert az, aki e könyveket felületesen 
olvassa, semmit nem ért meg belőlük abból, ami a lényeget érinti. Részünk-
ről, földi emberek részéről a lényeg az, hogy mi mit teszünk a Jézusban Ön-
magát reánk bízó Istennel, és nem az, hogy Ő mit tesz velünk! Ő mindig tö-
kéletes, tehát mindig megteszi azt, amit meg kell tennie! Nekünk nem kell Őt 
kiokosítani  cselekvése  dolgában.  Ő viszont  mindenkor  kiokosítja  azt,  aki 
Hozzá megy tanulni! Ez a LÉNYEG!

Testvéri szeretettel

                                                                                                           Feri bácsi
*************************************************************
4401.
Kérdező: SZERETNÉK HELYES ÖNISMERETRE JUTNI!

1. Mit teszek jól, és mit teszek rosszul?
2. Szent arcod sokszor megjelenik nekünk egy fán.
3. Miért üldözött bennünket a volt papunk?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Leveled alapján méltatlannak tartod magadat arra, hogy közvetlenül 

Én, Jézus, szóljak hozzád a HANG-médiumon keresztül. El kellene hinned, 
hogy a HANG-médium nélkül is szólok hozzád a lelkiismereteden keresztül! 
Ez nem a te méltóságod vagy méltatlanságod kérdése, hanem az Én, a te Jé-
zusod szeretetének természetes következménye! 

Első kérdésedre csak így tudok szólni hozzád, válaszolni neked! A reg-
geli és az esti imáidban meg tudom világítani előtted, hogy mi a teendőd, és 
azt is, hogy hogyan kell e teendőidet úgy végezned, hogy örüljek neked. Ha 
reggel tudatosítod magadban azt,  hogy Velem és Értem indulsz utadra, ha 
este visszatekintve, hálát adva és esetleg bocsánatot kérve fejezed be a napo-
dat, akkor olyan önismeretre jutsz, amilyenre szükséged van!
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2. Ha bárhol látod arcomat, ez csak olyan külső kegyelem lehet, ame-
lyet a szereteted növekedésére nyújtok neked. Tudnod kell, hogy az üdvössé-
ged szempontjából számodra nem az a döntő, amit Én teszek veled, hanem 
az, amit te teszel Velem, a te Jézusoddal, aki a szívedben élek téged boldogí-
tó módon!

3. Ha választ akarsz kapni e harmadik kérdésedre, akkor kérdezd meg 
attól  a paptól,  akire leveledben céloztál.  Emberi  kapcsolataitokban nektek 
kell  megoldanotok  problémáitokat  egymással!  Senkinek sem tárhatom fel 
más ember lelkét. A tiédet sem tárhatom fel mások előtt a te beleegyezésed 
nélkül úgy, hogy rád ismerjenek!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4402.
Kérdező: GYERMEK UTÁN VÁGYOM!

Nagyon szeretnék gyermeket!
HANG: "Drága Gyermekem!

Azok, akik házasságban élnek, joggal teszik lehetővé azt, hogy gyer-
mek szülessék a Földre. Akár házasságban él valaki, akár nem, ha számára 
létfontosságú az,  hogy gyermeket neveljen,  akkor találja meg annak útját-
módját, hogy állami gondozott gyermeknek legyen a nevelőszülője. 

Azt viszont tudnod kell, hogy még soha senkit, még az Én édesanyá-
mat, Máriát, sem az tette boldoggá, hogy Nekem, Gyermekének, adott életet. 
Aki nem akarja tudomásul venni azt, hogy boldogsága, szívbékéje az Isten-
nel való állapotszerű, élő kapcsolatától függ, annak teljesen mindegy, hogy 
van vagy nincs gyermeke. Mindenképpen boldogtalan marad!

Megáldalak azzal a vágyammal, hogy 
JÓ IRÁNYT VEGYEN ÉLETED!"

************************************************************
4403.
Kérdező: MI LESZ VELEM?

1. Soha nem fogok feltámadni?
2. Mi a Szentlélek elleni bűn?
3. A lelkiismeret elleni cselekedet a bűn?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Hidd el, hogy örök boldogságra vagy teremtve, és halálod után ezt el 

is fogod érni, ha hiszel Bennem, a te Jézusodban! Igen. Boldog feltámadás 
vár rád!
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2. A Szentlélek elleni bűn az nem valamilyen cselekedet, hanem olyan 
megátalkodottság, amikor valaki nem akarja elismerni, hogy szeretetlen volt, 
pedig tudja, hogy az volt. Mindaddig, amíg el nem ismeri, a Szentlélek elleni 
bűnben van.  Mihelyt  elismeri  az  elkövetett  szeretetlenségét,  és  megbánja, 
már nincs is a Szentlélek elleni bűn állapotában.

3. A lelkiismereted nem más, mint egy olyan mikrofon, amelyen ke-
resztül Isten szól hozzád. Akkor van jól beállítva ez a mikrofon, ha Hozzám, 
Jézushoz, van igazítva. Azért kell egyre jobban megismerni Engem, Jézust, 
hogy lelkiismereted mikrofonját helyesen tudd beállítani!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************

4404.
Kérdező: NAGYON ÉLÉNK ÁLMOT ÁLMODTAM!

Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Álmod nem a jövőben megvalósuló eseményekre akar figyelmeztetni 
téged, hanem egy régmúltban gyökerező kapcsolat idéződik fel benned, kü-
lönböző szimbólumok kíséretében. A „régmúlt” szó alatt évszázadokat értek. 
E szimbólumok mind, mind egy-egy mozaikdarab, amelyek érzelmi világod 
részeit  öltöztetik  képekbe.  Éppen ezért  ezeknek nagyobb a  füstje,  mint  a 
lángja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy vizsgálódásuk sok időt vesz igény-
be  anélkül,  hogy  külön-külön életet  alakító  tartalmuk  lenne.  Együttesen 
azonban mégis rendelkeznek tudtotokon kívül alakító erővel, mert az ilyen 
álmok teszik lehetővé azt,  hogy bizonyos rendezői elv bennetek megfelelő 
szerephez jusson.

Megáldalak a GYAKORLATI SZERETET LELKÉVEL!"
************************************************************

4405.
Kérdező: SZÁMOLÁSI KÉNYSZEREM  VAN!

Szeretnék leszokni számolási kényszeremről!
HANG: "Drága Gyermekem!

Gyakran köszön vissza a múlt számolási kényszer formájában azoknak, 
akik átlagon felül igénylik az arányok megvalósulását. Az ilyenfajta  „igaz-
ság rendjéhez” kötődés  egy olyan makacsság következménye, amely azt jel-
zi, hogy az illető saját igazát fontosabbnak tartja, mint Engem, Jézust, a meg-
testesült erkölcsi IGAZSÁGOT (Jn 14;6). 
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E kényszer, mint minden kényszer, csak akkor és csak addig tud ural-
kodni valakin, amíg az illető nem éli át azt a rugalmasságot, amely a benső 
szabadságnak feltétlen feltétele. E rugalmasság alapja az az alázat, amely va-
lóban nem tartja olyan fontosnak magát,  hogy nyugtalanná váljék e világ 
aránytalanságai miatt.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a rugalmas ALÁZAT LELKÉVEL!"
***********************************************************

4406.
Kérdező: SZERETNÉM JOBBAN MEGISMERNI JÉZUST! 

1. Mi a feladatom a Földön? Bánt, hogy nem hallgatnak rám!
2. Jézusom! Te soha nem nevettél?
3. Hála és köszönet mindenért!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Minden jó szándékú ember azért született, hogy egyre jobban megis-

merje  és  megszeresse,  megismertesse  és  megszerettesse  azt  az  erkölcsi 
IGAZSÁGOT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat (Jn 14;6).

Konkrét, személyre szóló, napra lebontott feladatát mindenkinek reg-
geli imájából és körülményeiből kell kiolvasnia. Mindig arra kell törekedned, 
hogy vágyaid, lehetőségeid és képességeid szinkronban legyenek. Isten nem 
bábunak teremtett, hanem értelemmel rendelkező felelős személynek, aki ké-
pes kezében tartani saját földi életének sorsát olyan értelemben, hogy benső 
békéden ne csak fáradozzál, de meg is valósítsd segítségemmel azt.

Az természetes, hogy téged is bánt a rossz. Engem, Jézust, is bántott, 
és bánt ma is. Tehát ez a fájdalom Isten fájdalma benned! Ilyen értelemben 
KITÜNTETÉS!

2. Búskomor arccal nem lehet lakodalmakba járni, lakodalmakkal pél-
dázgatni, vizet borrá változtatni, kenyeret szaporítani, stb. Ha nem sugárzott 
volna arcomról a derű és a kiegyensúlyozottság, akkor nem követtek volna 
annyian földi útjaimon! Búskomor arccal nem nevezhettem volna tanításo-
mat jó hírnek, örömhírnek. 

Az igaz, hogy nem voltam kacarászó természet. De az, aki ismeri taní-
tásomat,  semmiképpen sem nevezhet  Engem mosolytalan embernek akkor 
sem, ha mosolygós természetemről  nem talál  utalásokat az evangéliumok-
ban.

3. Örömmel tölt el hálaadásod. A hála és a köszönet felragyogtat vala-
mit magad számára is lelked sugárzásából. A hála szavai olyan szemeket tud-
nak megnyitni benned, amelyekkel rálátsz a Tőlem kapott örök értékű kin-
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cseidre. Így megértesz valamit abból, hogy Engem, Jézust, nem lehet nagy-
lelkűségben felülmúlni!

Megáldalak a BENSŐ DERŰ LELKÉVEL!" 
*************************************************************
4407.
Kérdező: HELYES-E AZ ÉLETFELFOGÁSOM?

1. Beteg gyermekünk egyre agresszívabb. Mit tegyünk?
2. Egészségemmel nem sokat törődöm. Jól teszem ezt?
3. Felajánlottam magamat Istennek. Miért sírok annyit?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A gyermeknevelésben a legfontosabb alapkövetelmény a felelősség-

re való nevelés! Akár beteg, akár egészséges egy gyermek, meg kell tanulnia 
azt, hogy amit szabad döntése alapján tesz, azért vállalnia kell a felelősséget. 
Az agresszivitást, mint rosszat, nem akkor ismeri fel valaki önmagában, ha 
azt tapasztalja, hogy az nem jár számára rossz következményekkel, hanem 
akkor, ha ennek ellenkezőjét tapasztalja. A beteg számára is szükséges az ön-
fegyelem! Az elkényeztetés soha sem helyénvaló! Akkor szereted helyesen 
beteg gyermekedet, ha megpróbálod őt megtanítani arra, hogy helyesen sze-
resse önmagát. Ennek az útja mindenféle önzéssel ellentétes! Ha egy gyer-
mek nem tanulja meg mások szempontjait figyelembe venni, akkor nagyon el 
fog embertelenedni, s ezzel mindenkinek - elsősorban önmagának - meg fog-
ja nehezíteni az életét.

Gyermekednek tehát meg kell tanulnia azt, hogy te nem viselkedhetsz 
vele szemben azonos módon, akár agresszív, akár nem! Ahányszor agresszív, 
éreznie kell, hogy ő ütközött falba!

2. Amilyen helytelen az, ha valaki állandóan a testi egészségével, illet-
ve betegségeivel foglalkozik, éppen olyan helytelen az is, ha valaki nem tö-
rődik a testi egészségével. 

A helyes önszeretet az alapja az Isten iránti helyes szeretetnek csakúgy, 
mint a helyes emberszeretetnek. De mondhatom így is: Az Isten iránti helyes 
szeretetnek a következménye a helyes önszeretet, s ennek következménye a 
mások iránti helyes szeretet. Én, Jézus, nagyon szeretlek téged! Hogyne sze-
retnéd tehát te is nagyon magadat?!

3.  Égő  áldozatként  történő  önfelajánlásod  nagyon  kedves  Előttem! 
Gyakori sírásod részben idegfáradtság, részben kegyelmi ajándék számodra. 
A sírásban olyan „lelki” görcsök oldódnak fel, amelyek a jótékony nyugalom 
felé tudják terelni gondolataidat.
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Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*************************************************************
4408.
Kérdező: FÉRJEM FELFOGÁSÁVAL NEM ÉRTEK EGYET!

Férjem szerint a házasságot csak a szex köti össze.
HANG: "Drága Gyermekem!

Kétségtelen,  hogy indulásban nélkülözhetetlen  e  képesség megléte  a 
házasságban. E nélkül a házasság érvénytelen is. Az is kétségtelen, hogy a 
házasságban mindkét fél - lemondva saját testéről -  a másik rendelkezésére 
kell hogy álljon, ha azt a másik fél kívánja. Kivétel természetesen, ha ember-
telenül részeg valamelyik.

Ha valaki úgy gondolja, hogy ez az egész házasság lényege, hát gon-
dolja. Értelmetlen dolog bárkibe is megpróbálni beleverni annak ellenkező-
jét, amiről meg van győződve.

Te szükségszerűen tönkre fogsz menni idegileg, ha olyankor ellenkezel 
férjeddel, amikor ehhez a természetjog alapján nincs jogod a házasságban. 
De feltétlenül pozitív hatással leszel férjedre, ha arra törekszel, kimutasd sze-
retetedet iránta mindenütt,  ahol erre lehetőséged adódik. Ez mindenképpen 
kötelességed akkor is, ha ő nem mutat viszontszeretetet irántad. A házasság-
ban az a boldogabb, aki jobban fel tudja vállalni a másikért élést.

A földi életben a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. Aki 
ezt megérti, az megért valamit ebből a kijelentésemből: „Ki elveszíti életét, 
megnyeri azt (Lk 17;33)!” Ne feledd: az örökkévalóság gyermeke vagy!

Megáldalak az ÁLDOZATOT VÁLLALÓ SZERETET LELKÉVEL!"
*************************************************************
4409.
Kérdező: EGY TESTVÉREMEN SZERETNÉK SEGÍTENI!

Egy szorongó testvéremnek kérek segítséget!
HANG: "Kedves Barátom!

Szorongó testvéred számára sem általad, sem más által nem tudok el-
igazítást adni. Ha ő kérdez személyesen, akkor feltétlenül felelni fogok neki, 
s válaszom feltétlenül építő, buzdító és vigasztaló lesz számára.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4410.
Kérdező: MI LESZ KÉTEZER SZILVESZTERÉN?

1. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.
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2. Mi a feladatom?
3. Férjem megtéréséről kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
Az alvás állapota elsősorban arra való, hogy a fáradt testi szervezet re-

generálódjék. Vannak ugyan olyan személyek, akiknek döntései által szinte 
az egész világ közvetlenül  érintve van.  Az ilyen személyek kaphatnak ál-
mukban olyan jelzéseket, amelyeket - éppen az ébrenlét állapotában működő 
értelmük miatt - nem tudnának megfelelően értelmezni.

Mivel az alvás állapotában az ártó erők zavart is tudnak előidézni, ezért 
ébrenlétben Isten mindig gondoskodik arról, hogy az ilyen erők törekvéseit 
leállítsa.

Sem neked, sem másnak nem adatott meg az, hogy megmásítsa e kije-
lentésemet: „Ám azt a napot vagy órát senki sem tudja, az ég angyalai sem, 
sőt még a Fiú sem, csak az Atya (Mk 13;32.)!”

Készülj hát úgy a kétezredik Szilveszterre, ahogy minden napodra ké-
szülnöd kell!

2. Reggeli imáidban pontosan a napi feladataidban akarok neked erőt 
és tisztánlátást adni.

3. Neked nincs más teendőd férjed megtérésével kapcsolatban mint az, 
hogy szereteted kimutatásával igazold előtte is azt a szívbékét, amelyet a vi-
lág nem adhat, de el sem vehet tőled! 

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************

4411.
Kérdező: EGY VÁLASZ TÖBB LEVÉLRE!

Mivel több levelet kaptam, amely levelek azt mondják el, hogy milyen 
csodálatos dolgokat tett íróikkal az Isten, ezért fontosnak tartom, hogy e le-
velekre megírjam a HANG VÁLASZÁT.
HANG: "Drága Gyermekeim!

Minden ember csodálatosnál csodálatosabb eseményeket mondhat ar-
ról, hogy mennyire szereti őt az Isten! Isten szinte naponta ad jeleket Saját 
szeretetének felismerésére. Vannak olyan jelek, amelyek félremagyarázhatat-
lanok, mint pl. különböző látomások, s vannak olyanok, amelyek nehezeb-
ben vehetők észre. Ami biztos, az az, hogy Isten szeretete soha nem csökken 
teremtményei iránt! Éppen ezért számotokra nem arra kell tennetek a hang-
súlyt, hogy mit tesz veletek az Isten, hanem arra, hogy ti mit tesztek az Isten-
nel!
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Bennem, Jézusban, maga az Isten jelent meg közöttetek emberi formá-
ban. De nemcsak megjelentem, hanem egészen az idők végezetéig teljesen 
kiszolgáltattam Magamat nektek. Azt tettetek és azt  tesztek ma is  Velem, 
amit akartok! Valójában ez az, ami minősít benneteket! 

Ha engeditek, hogy úgy éljek általatok, veletek és bennetek, ahogy a 
názáreti Ácsban éltem, vagyis ha Általam, Velem és Bennem törekedtek arra, 
hogy soha ne ártsatok senkinek, hogy mindig megbocsássatok mindenkinek, 
hogy embertársaitokon segítsetek ott,  ahol erre lehetőségetek van, akkor ti 
csakúgy, mint Én, ÉGI BÉKE LESZTEK A FÖLDÖN! Ez tehát nem azon 
múlik, hogy Én mit teszek veletek, hanem azon, hogy ti mit tesztek Velem!

Azért jöttem hát közétek, hogy bennetek éljem tovább azt az emberi 
életet, amely tanúságot tesz arról az igazságról, aki ÁLTALAM, VELEM ÉS 
BENNEM jelent meg kétezer évvel ezelőtt!

Megáldalak benneteket SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4412.
Kérdező: JÖVŐM IRÁNT ÉRDEKLŐDÖM

1. Megváltozik-e férjem annyira, hogy leéljem vele az életemet?
2. Gyermekem nevelésére anyagilag lesz-e lehetőségem?
3. Bízhatom-e kolleganőmben?

HANG: "Drága Gyermekem! 
1. Arra kell törekedned, hogy te változz meg annyira, hogy le tudd élni 

életedet férjeddel! Erre képes vagy! A hit egy olyan erőforrás, amely képesít 
téged arra, hogy belásd: Vagy csökkentem keresztedet, vagy növelem erődet. 
Azt soha nem engedem meg, hogy bárkit is erején felüli kísértés érje! Ennyit 
is jelent az, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik.

2. Ha valaki elfogadja Istent GONDVISELŐ Istennek, akkor nem egy, 
de tíz, húsz gyermeknek is tud biztosítani megfelelő anyagi feltételeket (Mt 
6;26)!

3. Egyedül csak Istenben bízhatsz feltétel nélkül!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

*************************************************************
4413.
Kérdező: SEGÍTSÉGET KÉREK!

Lelki és testi fájdalmaim vannak.
HANG: "Drága Gyermekem!
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Leveled alapján azért imádkoztál Máriához és szent Antalhoz, hogy a 
te akaratodhoz igazodjanak. Ez érthető, mert aki úgy gondolja, hogy bajban 
van, az szeretne kikerülni bajából, mégpedig úgy, hogy változzanak meg kö-
rülményei.

Én, Jézus, arra szólítottalak fel benneteket, hogy ne a körülményeitek 
megváltoztatásától  várjátok bajaitokból  a kijutást,  hanem gondolkodásotok 
megváltoztatása által. Kétségtelen, hogy ez az út a fáradságosabb, de minden 
más út csak tüneti kezelést tud adni bajaitokra.

Arra kérlek hát, hogy olvasd többször az evangéliumaimat, és gondol-
kodj el tanításom, tanácsaim felől. Amint elkezded gondolataidat Hozzám, a 
te Jézusodhoz igazítani, úgy fog megvilágosodni előtted, hogy mi a teendőd 
fiaddal és másokkal kapcsolatban is.

Nagyon természetes, hogy az, aki kezességet vállal, vállalnia kell an-
nak következményeit is. Döntéseitekért felelősek vagytok, és ezt nem hárít-
hatjátok át sem Istenre, sem emberre. Kétségtelen, hogy a vérkötelék képes 
nagyon elhomályosítani látásotokat, de ez sem ment fel benneteket a felelős-
ség vállalása alól.

Abban biztos lehetsz, hogy Én, Jézus, mindig melletted vagyok, és at-
tól függően, hogy mennyire élő a hited, minden körülményben biztosítani tu-
dom számodra azt a szívbékét, amelyet a világ soha meg nem adhat, de el 
sem vehet tőled.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
*************************************************************
4414.
Kérdező: AZ OKOZ PROBLÉMÁT, AMIRŐL NEM TEHETEK

1. Miért születtem kistermetűnek?
2. Hogyan tudnék hatni testvéremre?
3. Gyógyíttassam-e pajzsmirigy túlműködésemet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Azok, akik a test vonatkozásában eltérnek az átlagtól, úgy gondol-

ják, hogy hátrányban vannak a többiekkel szemben. Ez igaz, de csak a felüle-
ten! A lényeget tekintve nem így van! Élhet valaki kis termettel és nagy sze-
retettel a szívében, és élhet valaki nagy termettel szeretetlenül is. Mindig a 
szeretet mércéje a lényeg!

Mivel nem tehetsz arról, hogy milyen jelen életedben a testi méreted, 
ezért el kell fogadnod, hogy ez csak javadra válhat.  Inkább adj hálát érte, 
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semmint bánkódj miatta! Már itt a földi életedben is ez juttat el ahhoz a ben-
ső békéhez, amelynek másik neve a boldogság.

2. Ha elmondtad testvérednek véleményedet, akkor te mindent megtet-
tél, amit megtehettél. A többi nem tartozik rád! Ha ezt elfogadod, akkor meg 
fogod tapasztalni, hogy nincs olyan rossz, amelyből ne jönne ki valami jó az 
istenszeretők számára. E rossz lehet akár egy ház ledőlése is!

3. Az orvostudománynak két feladata van. Az egyik az, hogy megpró-
bálja meghosszabbítani azt, ami mindenképpen mulandó. A másik az, hogy 
megpróbálja elviselhetőbbé tenni a földi életet. Számodra e második szem-
pont a fontos. Ha nagyon úgy képzeled, hogy elviselhetőbb lesz földi életed 
egy műtét által, csak akkor van értelme az általad felvállalandó műtétnek. Az 
egészen biztos, hogy boldogságod nem ettől függ!
 Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!!"
*************************************************************
4415.
Kérdező: LÉNYEGES DOLGOKAT NEM ÉRTEK!

1. Mások boldogtalanságára nem épülhet saját boldogságunk?
2. A sok megoldástól kiégett az agyam. Mit tegyek?
3. Nincs szexualitás életemben. Mit tegyek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Semmiképpen sem épülhet senkinek boldogsága mások boldogtalan-

ságára!  Mindenki  boldogsága csak  Rám,  Jézusra,  épülhet.  Más  dolog  az, 
hogy ezt mások saját boldogtalanságuk alapjaként fogják fel. Nincs igazuk!

Mivel Isten mindenkit Önmagára teremtett, ezért mindaddig nyugtalan 
marad mindenkinek a szíve, amíg Istenben meg nem nyugszik. Ez nem önzés 
Isten részéről, hanem legnagyobb szeretetének a kimutatása! Ennél nagyobb-
ra Isten teremtményt nem teremthetett!

2. Nincs sok megoldás! Csak EGY megoldás van! Én, Jézus! Ezt kell 
tenned! Mindaz, ami benned nem Én vagyok, az a lényeget tekintve te sem 
vagy! Minden természetellenes benned, ami nem Én, Jézus,  vagyok, mint 
ÚT! A senkinek soha nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a 
szolgáló szeretés megélése ott - ahol ez lehetséges - mindenkor Engem, Jé-
zust, jelenít meg életedben.

3. Kétségtelen, hogy a házasságban a szexualitás hiánya egy olyan be-
tegség, amelyet a lehetőségekhez képest orvosolni kell. De ez a lényeget sem 
házasságban, sem házasságon kívül nem érintheti. A lényeg mindenkor ab-
ban a szeretetben való növekedésben mutatkozik meg, amely nem a testi ér-
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zelmekhez, vágyakhoz, hanem jó szándékhoz és annak megvalósításához kö-
tött! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4416.
Kérdező: PÁR VIGASZTALÓ SZÓT KÉREK! !
HANG: "Drága Gyermekem!

Leveledben szépen összefoglaltad eddigi földi életedet, amelyben két-
ségtelenül Én, Jézus, vagyok a középpontban.

Mindazt,  amit  megtapasztaltál  - erőt,  illatot  - eddigi életedben, azért 
éreztettem veled, hogy mélyüljön a Belém vetett hited, és soha semmi el ne 
tántorítson téged Tőlem, a te Jézusodtól.

Szenvedéseid közepette is veled, benned voltam, és vagy erődet növel-
tem,  vagy keresztedet  csökkentettem,  de mindenképpen vigyáztalak téged! 
Ez így lesz a jövőben is mindaddig, amíg majd színről színre fogjuk látni 
egymást. Imáid mindig elérik szerető szívemet, és áldásként hullanak vissza 
reád. A földi élet keserűségei nem mérhetők ahhoz a csodálatos állapothoz, 
amely reád vár a boldog örökkévalóságban!

Nagyon szeretlek, és megáldalak 
SZERETŐ SZÍVEM ÁLDÁSÁVAL!
Szent Antal és Páter Pió külön is üdvözölnek téged!

************************************************************
4417.
Kérdező: ZAVAROS GONDOLATOK GYÖTÖRNEK

1. Nagyon sok zavaró gondolat merül fel bennem.
2. A halállal leoldódnak rólam az ilyen gondolatok?
3. A kárhozat vár rám, ha ilyen gondolatok járnak át engem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  „Őstudattalannak”  nevezitek  azt  a  léttartományt,  amely magában 

hordja mindazt, amely szellemi lényekkel kapcsolatba kerülhet. Az, amiről 
valaki nem tehet, csak javára válhat! Ezért a hálaimának mindenkor helye 
van a szellemi, lelki, testi szenvedések közepette! A hit növekedése erőfeszí-
tést igényel. Ez történik a különböző szenvedésekben végzett hálaima alkal-
mával.

2. Te ne a halállal foglalkozz, hanem azzal, hogy napi feladataidat a 
leglehetetlenebb életérzéseid közepette is végezd el, amennyire képes vagy 
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rá! A többi nem a te dolgod! Az, aki Bennem hisz, halált nem lát sohasem 
(Jn 11;26)!

Azokat a negatív érzéseket, amelyek elhatalmasodnak rajtad, feltétle-
nül leveszem rólad akkor, amikor szeretetemben azt fogom látni, hogy ez fog 
lelked javára válni! A te feladatod a hitnek és a bizalomnak ápolása magad-
ban Irántam!

3. A kárhozatot csak az éli meg, aki azt vállalja! Te ne alacsonyítsd le 
magadat e szintre! Te az Enyém vagy! Mindenféle érzelmi színezettől füg-
getlenül benned a mennyek országa él! Te az Enyém, Isten édes gyermeke 
vagy. Kétségtelen, hogy a Föld nem az a hely, ahol Isten édes gyermekei ott-
hon, tehát jól érezhetnék magukat! Arra kell törekedned, hogy elfogadd: Én, 
Jézus, jól, otthon érzem Magamat benned! Számodra ez legyen a legfonto-
sabb! Egy örökkévalóság fog rendelkezésedre állni ahhoz, hogy kimondha-
tatlanul  jól,  tehát  otthon érezd magadat  Bennem! Akkor csak mosolyogni 
fogsz azon, hogy azt a rövid kis időt, amit át kellett vergődnöd a földi élet-
ben, mennyire tragikusnak élted meg. Bizony, az élő remény a kulcsa annak 
a  benső  nyugalomnak,  békének,  amely minden  körülményben erőforrásod 
kell hogy legyen!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ REMÉNY LELKÉVEL!"
************************************************************

4418.
Kérdező: HALÁLKÖZELI ÉLMÉNYEK MIÉRT VANNAK?

1. Egy könyvről kérek véleményt!
2. A halálközeli élményeknek mi az oka és a célja?
3. A reinkarnációs hipnózis valóban régi életünkbe vezet vissza?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden könyvben vannak valós és nem valós kijelentések. Illetve 

minden könyvben van olyan, amelyet egyik ember valósnak,  másik nem va-
lósnak értelmezhet. Nem véletlen, hogy Én, Jézus, nem írtam könyvet. Ennek 
ellenére fontosak a könyvek. Miért?

Először is azért,  mert  elküldtem a Szentlelket,  és van józan eszetek. 
Igaz, hogy nem írtam könyveket, de az is igaz, hogy írattam! Ha engeditek, 
hogy a  Szentlélek  irányítása  alatt  legyen  a  józan  eszetek,  akkor  minden 
könyvben találtok megszívlelendőt anélkül, hogy általánosítanotok kellene, 
szabadna a könyvek kijelentéseit. Másodszor pedig: azalatt, míg ti különböző 
változásokat éltek meg fejlődésetek folytán, éspedig különböző intenzitással, 
addig az írott szövegek ugyanazok maradnak.
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Ha bármely könyv valamelyik kijelentéséről kérdezel, akkor a kérde-
zett kijelentéssel kapcsolatban tudok számodra megszívlelendő választ adni, 
de általánosságban egyetlen könyvről, még a Bibliáról sem mondhatok min-
denre kiterjedő, mindenkor és mindenkire érvényes kijelentést!

2. Részben a természetes fejlődés és az orvostudomány teszi lehetővé 
azt, hogy - különbséget téve a klinikai halál és a biológiai halál között - ha-
lálközeli élmények birtokába jussatok. A boldogságra teremtett emberi ter-
mészet soha nem egyezhet bele abba, hogy a halálban minden - ami szép, jó 
és szent volt - semmivé váljék. Nem volna értelme a reményből élésnek, ha 
nem lenne boldog beteljesülés!

3. Minden szellemi lény magában hordja időtlen világának lenyomatát. 
Ezért mondható igen és mondható nem is válaszként kérdésedre.

Minden olyan problémában, amellyel jelen életedben birkóznod kell, 
előző életedben fel nem dolgozott, meg nem bánt, jóvá nem tett, elmulasztott 
döntésed köszön vissza.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
************************************************************

4419.
Kérdező: A BŰNRŐL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Mennyiben bűn a gondolatban vétkezés?
2. Van-e pokol?
3. Bűn-e az öngyilkosság?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A gondolatban elkövetett  és  a valóságban mások által  is  érzékelt 

szeretetlenség között a következményekben van némi különbség. Ha valakit 
megölsz, akkor az meghal. Ha ez a kívánságod csak vágyaid szintjén valósul, 
de nem kivitelezett, akkor az illető nem hal meg. Te mindenképpen lélekben 
a szeretetlenség bűnét követted el, s ez eltávolított téged a szeretet Istenétől. 
Ilyenkor nem kell kitenned magadat semmiféle bírósági eljárásnak. Elég, ha 
megbánván bűnödet bocsánatot kérsz Istentől e szeretetlenséged miatt!

2.  Mindenki  képes  pokollá  tenni  saját  életét.  Ezt  azáltal  teszi,  hogy 
megpróbálja mások életét pokollá tenni. Ezt mindenkor csak részben tudják 
megtenni az ördögi lelkek. Az Istent szeretőknek ugyanis minden a javukat 
szolgálja! 

Természetesen pokol nemcsak a Földön van! Az, aki a földi életében 
poklot hord magában, a halála után a pokol fogja őt magában hordani!
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Isten nem oka, hanem feltétele a pokolnak! Aki nem Istenért él, az a 
pokollal  kötött  szövetséget.  Két  úrnak szolgálni  nemcsak nem szabad,  de 
nem is lehet (Mt 6;24)!

3. A bűn tudva és akarva tenni Isten akarata ellen. Mivel az önfenntar-
tás ösztöne mindenkiben nagyon erős, ezért azok, akik öngyilkosságot követ-
nek el, legtöbbször nem tudják, hogy mit cselekszenek! Ilyenkor tehát nem 
számít be nekik ez bűnnek.

Megáldalak a REMÉNY LELKÉVEL!"
*************************************************************
4420.
Kérdező: HOL TARTOK ÉS MIVÉ KELL LENNEM?

1. Valóban Istennél voltam álmomban?
2. Hogyan tudnék jobban Istennek élni?
3. Vigaszom Isten szeretete.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmodban olyan valós istenélményed volt, amelyet igazolnak a kö-

vetkezmények. Elmélyültél hitben, reményben és főleg szeretetben! 
2. Minden egyes nap egy új kihívás számodra! Újra és újra úgy kell  el-

indulnod utadon, mintha ez volna az első és utolsó nap a földi életedben. Ez 
gyakorlatilag tényleg így is van, mert sem az előző,  sem az esetleg  még ez- 
után következő napok nem mérkőzhetnek a jelenlegi napoddal! Minden na-
podnak olyannak kell lennie, hogy halálod óráján boldogan gondolhass visz-
sza reá! Tehát két egyforma nap nincsen! Ezért a reggeli és esti imáid nem 
lehetnek „sablonosak”!

Minden reggel, legalább nagy vonalakban átgondolva az előtted álló 
napot, áldásomat kell kérned az elinduló napra. Minden este pedig - az esti 
imáidban - az esetleg elrontott  jó megbánásával, bocsánatkéréssel és hála-
adással fejeződjék be a napod!

3.  Nagyon  bölcsen  gondolkodsz!  Örömöd,  vigaszod  leglényegesebb 
forrása csak az lehet, hogy be van írva a neved a Mennyben!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4421. 
Kérdező: NAGY LELKI SZÁRAZSÁGBAN ÉLEK!

1. Rám szakadt a magány teljes súlyával!
2. Tele vagyok szomorúsággal és félelemmel!
3. Amit tudnom kell, tudom! Még sincs lelki békém!
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. E lelki „magányodban” talán a legnehezebb elhinned azt, hogy ki-

mondhatatlanul szeretlek. Nekem, Jézusnak, is nehéz volt elhinnem, hogy Is-
ten az Én mennyei Atyám, akkor, amikor a kereszten a Lk 23;46-ban olvas-
hatót mondottam. Pedig ez az igazság!  Amint Én, Jézus, értetek, úgy nektek 
önmagatokért kell elviselnetek azt a „lelki szárazságot”, amely bár a pokol 
poklát érezteti veletek, mégis arra ad lehetőséget, hogy HITBEN elfogadjá-
tok azt,  hogy nem Isten ajándékai,  hanem maga az Isten akar boldogítani 
benneteket! Azok, akik a lelki szárazságnak erre  a fokára eljutottak, a  Föl-
dön elérhető legmagasabb fokra jutottak el! E szinten valóban csak HITBŐL 
lehet élni! Médiumom az öngyilkosság küszöbén élte meg ezt a lelki száraz-
ságot! De átélte, és átadta magát - ebben a lelki szárazságban is - HITBEN 
Nekem, Jézusnak! Ezt kell tenned neked is!

2. Soha nem fog belenyugodni az ősellenség abba, hogy feladja a küz-
delmet a lelketek birtoklásáért! De bízzatok, Én, Jézus, legyőztem a világot! 
Bennetek és körülöttetek egyaránt! Bennetek, hogy HINNI tudjatok minden 
érzelmi megtapasztalás ellenére, és körülöttetek, mert csak ti vagytok az ÉGI 
BÉKE A FÖLDÖN!

3. A benned lévő kettősség megszüntetése nem megy máról holnapra! 
Földi értelemben idő kell ahhoz, hogy szíved hűségét ne körülményeid hatá-
rozzák meg, hanem a benned lévő élő HIT!

Nagyon szeretlek, és megáldalak azzal a BÉKÉVEL, melyet a világ ne-
ked soha meg nem adhat, és soha el sem vehet tőled!

LÉGY ÁLDOTT!"
************************************************************

4422. 
Kérdező: MIT TEGYEK MAGAMMAL?

1. Mi a feladatom ebben az életben?
2. Szorongásomat mi által tudom feloldani?
3.  Milyen módon segíthetem családomat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, azért jöttem e világra, hogy szavaimmal és életpéldámmal 

tanúskodjam arról az ÚTRÓL, amellyel azonosítottam Magamat, és amelyről 
azt mondottam, hogy ebben új szeretetparancsot adok nektek (Jn 13;34). A 
soha senkinek tudatosan nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a 
lehetőségekhez mérten másokon segítés parancsát!
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Nagyon fontosnak tartom számodra is, hogy legyen pár percet kitevő 
olyan reggeli imád, amelyben lélekben kapcsolatba kerülsz Velem, a te Jézu-
soddal, s megbeszélve Velem az elinduló napodat, Tőlem áldást kérve erre 
az elinduló napra, élő hittel határozd el, hogy Velem és Értem fogod tenni 
azt, amit tenned kell. E jó szándék felindítása olyan erőforrás lesz számodra, 
amely képes leoldani rólad minden felesleges kacatot.

2. Tudomásul kell venned, hogy nem az a fontos, hogy milyen vagy, 
hanem az, hogy te az Enyém vagy! Akármilyen is vagy, ha az Enyém vagy, 
akkor a többi az Én dolgom! Ne tökéletes akarj lenni, hanem elégedj meg az-
zal, hogy az Enyém vagy! Ha ezzel beéred, akkor feltétlenül megszűnik szo-
rongásod! Te valóban az Enyém vagy! Ha ezt  nem hiszed el,  ez akkor is 
IGAZ  !   Ezt nem akárki, hanem Én, Jézus, a te Jézusod mondja néked!

3. Akkor segíted legjobban családodat, ha élő hittel  éled előttük azt, 
hogy Én, Jézus, elég vagyok neked! Életté kell válni benned ennek az igaz-
ságnak: Isten plusz  egy fő mindig abszolút többség! Te a Győztes oldalán 
állsz!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4423.
Kérdező: SZABADULÁST KÉREK!

1. Isten fiává szeretnék válni!
2. Általad akarok boldog lenni!
3. Távolítsd el tőlem az ártó erőket!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Te Nekem, Jézusnak, testvére vagy! Tehát Atyád az Én Atyám! Ter-

mészetesen nem úgy vagy egylényegű az Atyával, mint Én, Jézus. De ez nem 
vehet el semmit abból a szívbékéből, amelyet az Én és az Atya Lelke  benned 
éltetni akar! Te valóban Isten édes gyermeke vagy! Ezt nem szüntetheti meg, 
csupán elhomályosíthatja az a rövid kis életszakasz, amelyet földi életnek ne-
veztek. De e homályon kell hogy átlásson az a hit, amely szívednek a szeme, 
és amely soha meg nem csalhat! Nem, mert az Én erőm táplálja azt!

2. A boldogság a Földön nem egy olyan megállapodottság, amely már a 
hazaérkezést is jelenti, hanem egy olyan törekvés, amely által igyekszik vala-
ki napi teendőit úgy elvégezni, ahogy erre képes. Tehát nem valami jó érzés 
elhatalmasodásáról van szó, hanem annak tudomásul vételéről, hogy a földi 
élet egy vándorút, amely naponta egyre rövidül. A hangsúlyt ne arra tedd, 
hogy milyenek ezek a napok, hanem arra, hogy hová tartanak!
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3. Engem, Jézust, is csak egy időre hagyott el a Sátán. A mulandóság 
az ő birodalma. Azt biztosítani tudom számodra, hogy erődön fölül nem en-
gedem őt  uralkodni  rajtad.  De jelenlétének megszüntetése  a  földi  életben 
képtelenség! Nem is fontos. Győzelmetek pontosan azt jelenti, hogy a Go-
nosz ellenére is tudtok jót tenni, tudtok szeretni! Ezek az ártó erők erejüket a 
mulandóságra tudják csak koncentrálni, míg ti - az örökkévalóság gyermekei 
- olyan remény birtokában vagytok, amelyet soha senki nem képes elvenni 
tőletek!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ REMÉNY LELKÉVEL!"
************************************************************

4424.
Kérdező: DÖNTENEM KELL ANYÓSOMMAL KAPCSOLATBAN

Jól döntök anyósommal kapcsolatban?
HANG: "Drága Gyermekem!

Az mindig jó döntés, amikor valakit arra segíttek, hogy ott éljen, ahol 
az ő természetes élettere van. Életetek vehet olykor olyan irányt, amely eltá-
volít természetes életteretekről, de ez csak időszakos lehet. Olyankor, amikor 
felkérnek valakit arra, hogy egy időre, segítés céljából, hagyja el otthonát. Ez 
nem lehet számára állandósuló állapot. Ha pedig valaki úgy hagyta el ottho-
nát, hogy erre nem is kérték fel, akkor különösen igaz az, hogy az illető nincs 
a helyén.

A szeretet  mindig kötelez,  de a  szeretet  nem valami  puhány dolog, 
amely birkává degradálhatja azt, aki a rövid távú béke kedvéért lemond arról, 
hogy a másikat a saját helyére segítse.

Megáldalak a JÓZANSÁG és a HATÁROZOTTSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4425.
Kérdező: ELIGAZÍTÁST KÉRÜNK!

Imacsoportunkra vonatkozóan kérünk eligazítást!
HANG: "Drága Testvéreim!

Egyre világosabbá válik előttetek is az, hogy élő egyháznak mondható 
összejövetel csak kis közösségek keretén belül valósítható meg. Ezeket a kö-
zösségeket az jellemzi, hogy az Én nevemben jönnek össze, és a Szentlélek 
élteti tagjait.

Vegyétek komolyan a hármas aranyszabályt! 
1. Készüljetek az összejövetelekre! Imával mindenképpen, de valami 

mondanivalóval is, ha ezt a többiek igénylik. 
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2. Tudatosuljon bennetek az, és legyetek nyitottak afelé, hogy feltétle-
nül gazdagodni fogtok minden összejövetel alkalmával, mivel Én, Jézus, ki-
meríthetetlenül ajándékozó Isten vagyok! 

3. Higgyetek abban, hogy a többiek legalább annyira szeretnek benne-
teket, mint ti őket! Tehát nincs helye a sértődékenységnek!

Az összejövetel tartalmát nem hatalmi szóval, hanem közös megbeszé-
léssel kell eldöntenetek. Fontosnak tartom, hogy imával kezdjétek az össze-
jöveteleket. Így köszönitek meg azt, hogy ott vagyok közöttetek! Imával is 
fejezzétek be! 

A rend kedvéért  szükséges  az,  hogy valaki  elnököljön,  vagyis  fogja 
össze a közösséget. De nem jó, ha mindig ugyanaz elnököl, kivéve, ha a kö-
zösség ezt kívánja. 

Az evangéliumokban foglaltak legyenek a főhelyen, amikor Engem ta-
nultok! De fontosnak tartom azt is, hogy különböző problémáitokat is szere-
tetben beszéljétek meg közösen. 

Legyen számotokra fontos a pontos kezdés és a pontos befejezés!
Megáldalak benneteket az ÉLŐ HIT és SZERETET LELKÉVEL!"

************************************************************
4426.
Kérdező: KÉT SZENTÍRÁSI RÉSZ MAGYARÁZATA

Lk 16;22 és Mt 12;32 magyarázata.
HANG: "Kedves Barátom!

Az általad említett evangéliumi részek nem mondanak ellent a reinkar-
nációnak.

A Lk 16;22-ben példabeszédben mondtam el, hogy a pokolból nem le-
het átmenni közvetlenül a Mennyországba, sem a Mennyországból a pokol-
ba. De azt nem mondtam, hogy nem lehet a Földre jönni odaátról. Csak any-
nyit mondtam, hogy az adott esetben nem lenne értelme annak, hogy bárki is 
hatékonyabban tudna működni, ha most eljönne, mint Mózes és a próféták. 
Magamról nem is beszélve!

A Mt 12;32-ben pedig azt mondtam el, hogy sem ezen, sem a másvilá-
gon nincs bocsánata annak, aki megátalkodottan nem akar megtérni.

A Szentlélek elleni bűn nem valami cselekedet, hanem olyan megátal-
kodott állapot, amelyet Isten sem tud soha megváltoztatni senkiben az illető 
akarata ellenére! De azt nem mondtam, hogy az egyszer megátalkodott lélek 
semmiképpen sem szüntetheti meg megátalkodottságát.
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Azt ajánlom, hogy ne foglalkozz a reinkarnáció kérdésével akkor, ha e- 
nélkül is értelmet megnyugtató választ tudsz találni a benned felmerülő kér-
désekre.

Ami egészen bizonyos, az az, hogy minden földi halandónak újjá kell 
születnie, ha üdvözülni akar (Jn 3;3), és az is bizonyos, hogy minden korban 
szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet, és kevesen találják meg 
azt. Ugyanakkor  tágas a kapu és széles az út, amely a  romlásba vezet, és so-
kan mennek be rajta (Mt 7;13-14).

Te említed még a Jelenések könyvét is. Az a jelképhalmaz, amelyet e 
könyv tartalmaz, csak azoknak nyílik fel hiteles módon, akik az evangéliu-
maimban tisztán látnak.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4427.
Kérdező: ELVÁLJAK?

1. Férjem szerint „elszálltam”.
2. Hűséges akarok maradni Hozzád, Jézusom!
3. Férjem távol van lelkemtől.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Általában azok, akik számára Én, Jézus, nem vagyok életet meghatá-

rozó valóság, nem tartják normálisnak azokat, akik szeretnek Engem. Ennek 
egyszerű lélektani oka az, hogy az Engem szeretők tükrök! Ha pedig valaki 
úgy néz ki, hogy nem szívesen néz tükörbe, azt szeretné, ha nem is volna tü-
kör, illetve csak olyan tükröt bír elviselni maga mellett, aki nem Engem mu-
tat, nem Engem tükröz!

Bűnrészes akkor vagy, ha valami olyan rosszra, amelyet te is rossznak 
tartasz, akar rávenni társad, és te - csupán a pillanatnyi „béke” kedvéért - vál-
lalod a felkínált rosszat.

Azoknak, kik Engem szeretnek, hozzá kell szoktatniuk magukat ahhoz, 
hogy mások véleménye leperegjen róluk! Engem még „ördögnek” is mond-
tak, mégsem vesztettem el a türelmemet (Mt 10;25)!

2. Bár nagy önmegtagadásba, önuralomba kerül sokszor a hűség, de ez 
mégsem történhet „fogcsikorgató” módon. Én, Jézus, mindig megadom a le-
hetőséget ahhoz, hogy hű maradj Hozzám! Nemcsak azáltal, hogy az Én hű-
ségemet semmi meg nem rendítheti,  hanem azáltal is, hogy örök erőforrás 
vagyok számodra! A Belém vetett bizalom sziklára épül!
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3. A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Ha egy kapcsolat megszakad, ak-
kor Lelkem mindig azzal marad, akit elhagytak. Szinte a halálig hűségesnek 
kell lenned kimondott IGEN-edhez embertársaddal kapcsolatban, hogy nyu-
godt  szívvel  tudd  kimondani:  valóban  elhagytak  téged.  Az  semmiképpen 
nem elhagyás, ha valaki nem ért veled egyet, és te emiatt szenvedsz! Koro-
tokban a sok házassági elválásnak éppen az a fő oka, hogy nem akartok hűek 
maradni a kimondott IGEN-etekhez, s ennek okát természetesen abban látjá-
tok, hogy a másik hűtlenkedik. Ne feledd! Aki állhatatos marad mindvégig, 
az üdvözül (Mt 10;22)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*************************************************************
4428.
Kérdező: GYÓGYULNI SZERETNÉK!

Betegségem karmikus? Mit kell tennem, hogy meggyógyuljak?
HANG: "Kedves Barátom!

Többé-kevésbé minden betegség karmikus! Tehát sorsvonaladon egy 
olyan gubanc, amelyet meg kell tanulnod kezelni.  Minden betegség kezelése 
akkor indul el jó irányba, ha tudomásul veszitek azt, hogy egyetlen betegség 
sem érintheti a lényeget, vagyis azt a szívbékét, ami a boldogság másik neve.

Minden betegség azt  érzékelteti  a beteggel,  hogy korlátozza a beteg 
működési terét, és így a lehetőségei nincsenek összhangban az illető képessé-
geivel és vágyaival.

Részben természetes, hogy legtöbb ember gyógyulás által próbál fel-
zárkózni képességeihez és vágyaihoz. De ez csak részben természetes. ANy-
nyiban természetes, amennyiben a testi egészség természetes.

A helyes magatartás viszont az, ha valaki lehetőségeihez próbálja iga-
zítani vágyait, képességeit. Azok a kevesek, akik ezt teszik, feltétlenül meg-
tapasztalják betegségükben is a benső békét, és így lehetővé teszik Számom-
ra, Jézus számára, azt, hogy akkor és úgy gyógyítsam meg őket, hogy szá-
mukra a lehetőség - képesség - vágyakozás összhangjában gyógyuljanak.

Örülnék, ha erre törekednél! Örülnék, ha megfelelő teret engednél 
Számomra arra, hogy már a földi életben boldogíthassalak!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
*************************************************************
4429.
Kérdező: NAGYON ELHAGYATOTTNAK ÉRZEM MAGAM!

1. Miért kell megalázottan élnem?
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2. Félek a haláltól.
3. Sokat imádkozom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szólok pár szót a megalázottságról. Nagyon fontos e téren tisztán 

látnod, mert az,  amit te megalázottság alatt értesz, vagyis az, hogy rászo-
rulsz másokra, nem megalázottság, hanem az alázat hiánya benned.

A megalázottság attól  indul ki,  aki a másikat meg akarja alázni.  Az 
ilyen szeretetlen magatartás visszahull arra, aki ezt a szeretetlenséget hordja, 
ápolja magában. Az, akit megaláznak, csak addig érzi magát megalázottnak, 
amíg rá nem jön arra, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik. Soha 
nem jutnátok helyes önismeretre, ha nem akarna senki megalázni benneteket!

Tudnod kell, hogy mindenki rászorul más emberek jóságára. Ha ezt va-
lakitől nem kapja meg, az nem kezdheti ki a rászorulónak a  lelki békéjét. 
Nem, mert ha kikezdhetné, akkor Isten, aki boldogságra, tehát lelki békére 
teremtett  benneteket,  a  boldogságotokat  másoktól  tenné  függővé.  Holott 
nemcsak más embertől, de még az Istentől sem függhet az ember boldogsá-
ga, vagyis Ő sem lehet oka senki boldogtalanságának! Ő maga a BOLDOG-
SÁG! De aki nem Benne akarja saját boldogságát megtalálni,  vagyis nem 
úgy akar boldog lenni, ahogy azt a teremtő Isten kigondolta róla, azzal az Is-
ten sem tud mit kezdeni, mivel senkire sem tukmálhatja rá Saját boldogsá-
gát!

2. Az, aki fél a haláltól, az fél a boldogító Isten színről színre látásától. 
Az ilyen ember vagy nem hisz Istenben, vagy torz istenképe van. Ezen szin-
tén nem Isten, hanem mindenki saját maga tud változtatni. Nem nektek kell 
kérnetek hitet Istentől, hanem Ő kér hitet tőletek!

Az  a  halálfélelem,  amely  a  test  önfenntartás  ösztönének  velejárója, 
nem érintheti, és főleg nem csökkentheti senkiben a boldogság utáni, tehát az 
Isten látása utáni vágyat.

3. A helyes imádság lényege, átélni azt,  hogy amikor valaki valóban 
imádkozik, akkor Velem, Jézussal, a boldogító, élő Istennel találkozik. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy csak az imádkozik helyesen, akit az imája épí-
ti, buzdítja és vigasztalja! Az az ima, ami nem ilyen, nem ima! A Velem való 
igazi találkozás mindig épít, buzdít, vigasztal!

Én, Jézus, mindig rendelkezésedre állok! De nem azért, hogy a te aka-
ratodat tegyem, hanem azért, hogy alkalmat adjak neked arra, hogy az Én té-
ged boldogító akaratomat fogadd el és valósítsd meg!

Nagyon szeretlek! Ha nem hiszed, nézz a KERESZTRE!
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Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4430.
Kérdező: MIÉRT NEM HALLGATOD MEG IMÁIMAT?

1. Miért kapnak kevesebbet az Istent szeretők, mint a világ fiai?
2. Miért nem teljesül állhatatos imáim kérése?
3.  Tiéd vagyok, Uram?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nincs olyan ember, aki valami jót ne tett volna földi életében. Mivel 

az örökkévalóságban nem számíthat jutalomra, hát itt a mulandó földi élet-
ben kapja meg azt a „jutalmat”, amely természetesen mulandó. Ez az egyik, 
amit fontosnak tartok, hogy tudjad. A másik az, hogy minden Istent szerető 
megkapja azt, ami számára szükséges. Minek is kapná meg azt, ami fölösle-
ges? Csak felelősségét növelné!

2. Adj hálát Istennek, hogy nem a te, hanem az Ő szívén keresztül méri 
fel azt, hogy mire van szükséged! Ha Isten valakinek állhatatos és áhítatos 
kérésére nem azt adja, amit kér, akkor egészen biztos, hogy annál jobbat akar 
adni!

Bizony, a MIATYÁNK e kérése: „Legyen meg a Te akaratod!”, gyak-
ran a saját akaratotok, vágyatok zátonyán akad fenn!

3. Te az Enyém vagy! Valójában nem is kell arra tenned a hangsúlyt, 
hogy milyen vagy. A lényeg az, hogy az Enyém vagy! Ha ezt komolyan elhi-
szed, akkor úgyis mindent el fogsz követni annak érdekében, hogy ne légy 
akármilyen!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************

4431.
Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK A KÖRÜLMÉNYEIM MIATT!

Mit akar velem a Jó Isten?
HANG: "Drága Gyermekem!

Először tömören fogalmazok. Azt akarom, hogy találd meg szívedben 
az Én, a te Jézusod békéjét! Ennek megtalálása részedről nem egy egyszerű 
elhatározás kérdése. Súlyos évtizedek elhangoltságát kell megjavítanod!
Kezdjük mindjárt a ruhádnál! Ez ugyancsak külszín, de a gyökere nagyon is 
lelki!

A szerzetesek két okból szoktak szerzetesi ruhát viselni. Az egyik az, 
amikor ez kötelező. A másik pedig az, hogy felhívják mások figyelmét kül-
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detésükre, vagyis arra, hogy milyen célból kell másoknak kérni az ő szolgála-
tukat. Így van ez az orvosoknál, katonáknál, rendőröknél, papoknál és  min-
den olyan társaságnál, akik egyenruhát hordanak. E kettő közül egyik sem áll 
fenn nálad! Csupán arról van szó nálad, azért hordod, hogy felfigyeljenek 
rád. Ez pedig nagyon nem jó! Én, Jézus, csak azzal tudok valamit kezdeni, 
aki nagyon nem akarja önmagára felhívni a figyelmet!

A másik probléma, amit meg kell oldanod, ha azt akarod, hogy tudjak 
veled valamit kezdeni, a következő:

Mindaddig, amíg önmagadon kívül akarsz megnyugtató módon talál-
kozni Velem, nem tudok veled mit kezdeni. Meg kell elégedned azzal, hogy 
Én, Jézus,  benned élek! Ha ez neked nem elég, akkor elmegyünk egymás 
mellett. Azt feltétlenül tudnod kell, hogy az istenszeretőnek minden a javára 
válik. De tudnod kell azt is, hogy aki a körülményeiben látja békétlenségének 
okát, annak baj van a hitével, szeretetével egyaránt. 

Én, Jézus, aki istállóban születtem, bitófán haltam meg, és e kettő kö-
zött nem volt fejemet hol lehajtsam, nemcsak beszéltem a szívbékéről, a bol-
dogságról, hanem ezt éltem is! Aki valóban elhiszi, hogy Én, Jézus, benne 
élek, annak soha nem lehet oka olyan panaszra, amely saját békéjét, boldog-
ságát  érinthetné.  Esetleg  olyan   fájdalmat  hordozhat  magában,  hogy nem 
akarnak boldogok lenni azok, akiket szeret. Ez az Én fájdalmam bennetek, 
amikor szeretnétek jobbnak, szebbnek látni magatok körül a világot. Tehát 
ez is kitüntetés számotokra! Igen, mert kitüntetés az Részemről felétek, ha 
megoszthatom fájdalmamat azokkal, akikkel meg akarom osztani dicsősége-
met is!

Mit akarok veled? Nagyon komoly reggeli és esti imát! Azt akarom, 
hogy úgy kerülj Velem kapcsolatba minden reggel, hogy egész nap örömfor-
rásod tudjak maradni. Azt akarom, hogy esti imáidban sokkal több legyen a 
hálálkodás, mint bármi más! Tömören: ÉLNI akarok benned!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
************************************************************

4432.
Kérdező: MUNKAHELYET KERESEK

Miért nem tudok munkahelyet találni?
HANG: "Drága Gyermekem!

Kétségtelen, hogy kimeríthetetlen számú munkahely van. De az már 
kétséges, hogy számodra melyik a megfelelő. Nem arról van szó, hogy bár-
mely munkahely megfelelő lehet számodra. De az biztos, hogy ma a ti orszá-
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gotokban nem válogathat sokat az, aki valóban munkát akar keresni magá-
nak.

Mint tudod, munkát emberek adnak embereknek, és nem Én, Jézus, te-
remtem azt elő nektek. De tudnod kell azt is, hogy az, aki elsősorban Isten 
országát keresi, és az Ő igazságát, meg fogja találni azt a munkahelyet, ami-
ből feltétlenül meg tud élni.

Soha és semmiféle körülmények között  nem hagyhatom magára azt, 
akinek leghőbb vágya az, hogy Lelkem irányítása alatt élje napjait! De ennek 
valóban a leghőbb vágynak kell lenni!

Azok az emberek, akikről nem lehet sok jót elmondani, és mégis úgy 
tűnik,  hogy jól  élnek,  nem irigylésre  méltók!  Ti  emberek  csak  a  felszínt 
vagytok képesek látni! Isten az egyetlen, aki ismeri az emberi szívek mélysé-
geit. Ne mondjatok gyorsan és könnyen mások sorsáról ítéletet!

Hidd el,  hogy veled vagyok! Hidd el,  hogy benned vagyok! Hidd el 
azokat  a  gondolatokat,  amelyeket  Máté evangéliumában  (6;25-34) olvas-
hatsz!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!
*************************************************************
4433.
Kérdező: EGY NEHEZEN KEZELHETŐ GYERMEKRŐL...

Egy megégett kislány nehezen kezelhető. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Akár  történik  valakivel  valami  tragikus  esemény,  akár  nem,  mindig 
megjelenik a kísértő, és arra akar rávenni benneteket, hogy túllépjétek hatás-
körötöket. Azért, mert valakit valami baj ért, az illető attól még felelős sze-
mély maradt. Természetesen a képességei határain belül! Akármi történt is 
valakivel, nem jogosult  arra, hogy neki több engedtessék meg, mint másnak! 

Sok elkényeztetett gyermekben olyan zsarnoki tulajdonságok fejlődnek 
ki, amelyek később neki is, másoknak is csak nehezítik az életet. 

Igaz, hogy a szeretet mindig kötelez, de ez nem jelenti azt, hogy szere-
tés címén bárkiben is szabadna ápolni az önzést! Azok, akik betegek, keve-
sebb felelősséget hordoznak, mint az egészségesek. De ettől  a jogaik nem 
növekszenek! 

Ne a sajnálat vezessen tehát, hanem annak belátása, hogy Én, Jézus, 
mindenkiben ott vagyok rászoruló módon. Amennyiben egy gyermek való-
ban rászorul valamire, és te abban segítséget nyújtasz neki, akkor azt Nekem, 
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a te Jézusodnak teszed. De ha nem az motivál téged, hogy mire szorul rá az 
illető, csupán a sajnálat, akkor sem neki, sem magadnak nem teszel jót!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4434.
Kérdező: SORSPROBLÉMÁVAL KÜZDÖK!

1. Miért bántott az apám gyermekkoromban?
2. Rendbe fog jönni a kapcsolatom a férfiakkal?
3. Jogosan érzem, hogy kihasználnak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha azt kérdeznéd, hogy miért volt olyan édesapád, amilyen volt, ak-

kor azt tudnám mondani, hogy számodra azért volt olyan, hogy javadra vál-
jék. Igen, mert az istenszeretőnek minden a javára válik.

Úgy, ahogy te tetted föl a kérdésedet, csak azt tudom mondani, hogy 
külön-külön kellene minden egyes esetet kielemezned. Őt is érték különböző 
hatások, téged is, és ezek találkozása eredményezte azt, amit te bántásnak él-
tél meg.

2. Minden kapcsolatot az Istennel való kapcsolatod minősít.  Ha jó a 
reggeli és esti imád, vagyis, ha boldog vagy annak tudatában, hogy Én, Jézus, 
benned élek, akkor más kapcsolataid is áldásomat hordozzák.  Tehát az, aki 
az ELSŐ gombot jól gombolta be, annak lehet reménye arra, hogy a többit is 
jól fogja begombolni!

3.  A felhasználás  és a kihasználás  közötti  határ  gyakran elmosódik. 
Csak hosszabb távon válik gyakran világossá, hogy mi is történt valójában.

Részedről az a fontos, hogyha előre látod, hogy ki fognak használni, 
akkor bűnrészes vagy, ha belemész.  Ha nem látod előre, akkor nem vagy 
bűnrészes. Legfeljebb tapasztalati ismeretet szerzel arra, hogy  a jövőben job-
ban kell vigyáznod.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
***********************************************************

4435.
Kérdező: HÁLÁSAN KÖSZÖNÖM ISTEN IRGALMÁT!

Hála és köszönet mindenért, Uram!
HANG: "Drága Gyermekem!

Én, Jézus, Isten irgalmát hoztam el, mondtam el, éltem elétek. Te nyi-
tott  voltál  erre  az  irgalomra,  ezért  tudod  átvenni  látásomat.  Amikor  azt 
mondtam, hogy tanuljatok Tőlem, mert szelíd és alázatos szívű vagyok, ak-
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kor ezzel azt is mondtam, hogy helyesen igazán csak a szívével tud látni az, 
aki meg akarja találni a boldogságát.

A szívvel látás nem valami érzelmi túltengés eredménye, bár kétségte-
len, hogy az érzelmet nem zárja ki. A szívvel látás elsősorban Engem látás! 
Igen. Elsősorban azt látja az, aki szívével lát, hogy Isten mennyire szereti te-
remtményeit. Azt látja, hogy ő mennyire gazdag, hogy mennyire jó neki látni 
Engem! Így aztán könnyen meglátja azt  is, hogy rászoruló módon minden 
szellemi teremtményemben jelen vagyok a Földön! Az, aki ezt  észreveszi, 
nem a sajnálat miatt segít Nekem, hanem azért, mert így kitüntetettnek érzi 
magát!

Drága Gyermekem! A földi élet általában tele van azzal, hogy mennyi 
a rossz körülöttetek. Aki a szívével lát, az látja azt is, hogy az istenszerető-
nek minden a javára válik, mert az Isten a szeretet körén belül valóban min-
denható!

Hálaimáid nagyon csiszolják örök életed koronáját! Nagyon örülök ne-
ked!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************

4436. 
Kérdező: MÁSOK SOKAT ÁRTANAK NEKEM!

1. Sok értékes ismeretet kivettek a fejemből.
2. Lehetek-e a Szentlélek elleni bűnben?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Tudnod kell, hogy minden embernek az a feladata, hogy képességeit, 

adottságait és kívánságait összhangba hozza.
Ha te úgy gondolod, hogy kivettek valamit a fejedből, ez téged ne bánt-

son, mert csak azzal kell mindenkinek elszámolnia, amije van. Az tehát egy-
általán nem baj, ha valakinek rövidül, kevesbedik a képessége. Bizonyos ér-
telemben még jó is! Igen, mert a kis, kevés képességet általában könnyebb 
kezelni, mint a sokat. Igen, mert ezáltal kevesbül a lehetőség is, és le lehet 
csökkenteni a feltörekvő kívánságaidat is. Így könnyebben tudsz eljutni ah-
hoz a harmóniához, amely szívbékét tud létrehozni benned!

Hidd el, hogy a legtöbb embert éppen az teszi boldogtalanná, hogy vá-
gyai, kívánságai nincsenek szinkronban képességeivel és lehetőségeivel.

Ne komplikáljátok a dolgokat! A boldog élet nagyon egyszerű!
2. Mivel a Szentlélek elleni bűn egy olyan tudatos megátalkodottság a 

rosszban, amelytől nem akar szabadulni az illető, ezért nálad erről szó sem 
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lehet! Bizony meg kell tanulnod elfogadnod önmagadat olyannak, amilyen 
vagy, mert Én, a te Jézusod így szeretlek téged! Majd az örökkévalóságban 
látni fogod, hogy testi-lelki szenvedéseid mennyi áldásnak voltak forrásai az 
egész világra!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!
*************************************************************
4437.
Kérdező: FÖLBOMLOTT HÁZASSÁGOM HELYRE ÁLLHAT MÉG?

1. Jól tettem, hogy kiléptem a házasságomból?
2. Helyrehozható még házasságom?
3. Nagyon egyedül érzem magam!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  A  kapcsolatok  lelke  a  Szentlélek.  Ha valakit  elhagytak,  akkor  a 

Szentlélek az elhagyottal  marad mindaddig, amíg az elhagyott  az Istennek 
hátat nem fordít.

Gyakran egy kívülálló nem tudja megmondani,  hogy a két fél közül 
melyik az elhagyott. De Istenen kívül maguk az érintettek tudják, hogy lélek-
ben melyik hagyta ott a másikat. Nagyon meg kell győződnie annak, akit el-
hagytak arról, hogy ő az elhagyott, ha szívében meg akarja találni a Szentlé-
lek békéjét! E kijelentés, „a házasságból kilépni”, nem szerencsés kifejezés.

2. Mivel két ember boldogsága a különbözőségek dinamikus harmóniá-
ja, ezért természetszerűen ez mindkét féltől  függ. Ha mindketten rendezik 
kapcsolatukat Istennel, csak akkor rendeződhet egy zátonyra futott házasság. 
Ha csak az egyik, akár az elhagyott, akár az, aki a másikat elhagyta, akkor 
feltétlenül megtalálja azt a szívbékét, amely nélkül emberi életet élni nem le-
het.

Én,  Jézus,  jóslásokba nem bocsátkozhatok  olyankor,  amikor  két  fél 
szabad döntésén áll két ember jövője. Csak azt tudom megmondani,  hogy 
külön-külön mindegyiknek mi a teendője ahhoz, hogy a földi életben elérhe-
tő boldogságot, tehát a benső békét birtokolni tudja.

3. Mind az egyedüllétnek, mind a párkapcsolatnak megvannak az elő-
nyei és hátrányai egyaránt. Azok, akik önmagukon kívülről, tehát másoktól 
várják életük beteljesülését, sem a magányban, sem a társkapcsolatban nem 
fogják megtalálni a hazataláltság örömét.

A földi élet rövid villanása mindenkinek felkínálja a lehetőséget arra, 
hogy önmagában Istenére találva értelmes, tartalmas életet éljen.

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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*************************************************************
4438.
Kérdező: MIT TEHETEK MÁSOKÉRT?

1. Hogyan szabadulhatunk meg ellenségeinktől?
2. Mit kell tennem gyermekem boldogságáért?
3. Kitől kapom a benső utasításokat?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ameddig Hozzám, a te Jézusodhoz tartozol,  addig nem szabadul-

hatsz meg ellenségeidtől! (Jn 15;18-19). Bizony ára van a földi életben an-
nak, ha valaki Hozzám hű akar maradni. De ne feledd: Aki állhatatos marad, 
az üdvözül! (Mt 10;22)

2. Neked a saját boldogságodért kell megtenned mindent, ami a szíved 
békéjét elősegíti. A te szíved békéje sem függhet mások viselkedésétől! Ha 
ezt nem látod be, akkor félreismersz Engem! Mindenkinek saját benső béké-
je érdekében kell megtennie mindent! Ez nem önzés, hanem egészséges ön-
szeretet. Ez pedig csúcsérték! (Mt 22;39)

Olyan nincs, hogy valakinek a boldogsága másoktól függne! Ha ez le-
hetséges volna, akkor a jó Isten nem volna jó Isten, mert minden ember leg-
hőbb vágyát - a boldogságot - olyasmitől tenné függővé, amiről az illető nem 
tehet. Ez képtelenség!

Mások megtéréséért nem azért kell imádkoznod, hogy ő megtérjen, ha-
nem azért, hogy te ne légy akadálya az illető megtérésének. Ha az a másik jó 
szándékú, akkor a te szeretetteljes példád képes lesz láttatni vele azt, hogy a 
Velem való kapcsolat valóban boldogító kapcsolat! De bármennyit imádko-
zol érte, ha rajtad nem látja azt, hogy te Velem valóban boldog vagy, akkor 
imáid nem valódiak. Nem, mert nem te akarsz Hozzám igazodni imáid által, 
hanem Engem akarsz a te akaratodhoz igazítani, Engem akarsz jobb belátásra 
bírni! Ez nem fog menni!

3. Van őrangyalod. Vannak szentek, akik sugallataikkal próbálnak se-
gíteni benneteket. Mindezek a jó lelkek Engem, Jézust, használnak fel forrá-
sul. Elég, ha Nekem, a te Jézusodnak köszönöd meg az ő munkájukat. Ők 
mást nem kívánnak tőled!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4439. 
Kérdező: EGY LÁTOMÁS MAGYARÁZATÁT KÉREM!

Egy látomásról kérdezem a HANG-ot.
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HANG: "Drága Gyermekem!
Látomásod azt akarta érzékeltetni veled, hogy van egy olyan hatalmas 

világ, ahol figyelnek rátok, és tudnak rólatok. 
Látomásod nem félelmet akart kelteni benned, hanem a hitedet akarja 

mélyíteni. Hinned kell abban, hogy a körülötted lévő világ szinte eltörpül a 
mellett a világ mellett, amely a te igazi otthonod. Hinned kell abban, hogy a 
földi élet mulandó világa sem neked, sem másnak nem tudja megadni azt a 
szívbékét, boldogságot, amelyre teremtett benneteket a Teremtő! Hinned kell 
abban, hogy Én, Jézus, nem azért jöttem közétek, hogy féljetek a haláltól, ha-
nem azért, hogy naponta készüljetek arra a Velem való színről színre történő 
találkozásra, amelyet senki el nem kerülhet. Nem a félelem lelkét küldtem el 
nektek, hanem a bizalom, a szeretet és béke lelkét, mert az Én hatalmas vilá-
gom a te, a ti igazi otthonotok!

Látomásod tehát erőforrás kell hogy legyen számodra, amelyből min-
dig erőt tudsz meríteni ahhoz, hogy a mulandóság ne keserítse el szívedet. 
Kell, hogy olyan reményből tudj élni, amely mindenkor örömforrás is ben-
ned!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4440.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Ha szellemi lények vagyunk, miért szükséges a test feltámadása?
2. A körülmények, mint tükrök, nem torzíthatnak?
3. Templommal kapcsolatos két álmom volt. 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden szellemi lénynek három irányú kapcsolata van. Az egyik az 

Istenben élés.  Ehhez nincs szükség a test  feltámadására.  A másik  a többi 
szellemi lénnyel való kapcsolat. E kapcsolatban szükséges a test feltámadása. 
De ez a feltámadt test nem olyan, mint a földi test.

Én, Jézus, földi testben támadtam fel, de mennybemenetelemkor e test 
átváltozott olyan szellemi testté, mint amilyen szellemi testben vagyok jelen 
az Oltáriszentségben. A szellemvilágban e szellemi testem megkülönböztet 
Engem, mint ahogy a ti szellemi testetek is megkülönböztet benneteket min-
den más szellemi lénytől.

A harmadik irányú kapcsolat minden szellemi lénynél az önmagához 
való viszonyulás. Ehhez sem volna szükség semmiféle testi feltámadásra. 
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Marad tehát a második, az egymástól történő megkülönböztetés fontos-
sága. Ismétlem: ehhez kell ugyan a test feltámadása, de ez egészen más test, 
mint a jelen mulandó testetek!

2. A körülmények, mint tükrök, a helyes önszeretet körén  belül soha 
nem torzíthatnak! Azért nem, mert az Isten a szeretet körén belül a körülmé-
nyeiteknek is az Istene!

3. Templomi álmaiddal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy megíz-
leltél valamit abból az emelkedett lelkületből, amelyre szükséged van.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
***********************************************************

4441.
Kérdező: SZERETNÉM, HA VÁGYAIMAT TELJESÍTENÉD. URAM!

1. Sok-sok áldást kérek a magam számára!
2. Hű akarok maradni Hozzád!
3. Segítséged nélkül semmi vagyok!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, soha nem végzek félmunkát! Mindenkor megadom azt az 

áldást számodra, amelyre szükséged van! Neked is meg kell tanulnod vágyai-
dat, lehetőségeidet és képességeidet szinkronba hozni. Mindaddig, amíg vá-
gyaid meghaladják az Én elképzeléseimet rólad, te a békédet meg nem talál-
hatod!  Csak akkor tudok valamit kezdeni veled, ha napi teendőidet a józan 
ész határán belül igyekszel felmérni és megvalósítani. Ezt helyetted megtenni 
nem tudom! Nincs „varázsszerű” megoldás!

2. Csak akkor maradsz hű Hozzám, ha nem méretezed túl - vágyaid 
szerint - életedet. Benned a komplikáltság egyben szétesettség is! Leveledben 
az aláhúzások, áthúzások és különböző színezések mind azt mutatják, hogy 
nem te akarsz igazodni, hanem te akarsz másokat, így Engem is igazítani. Ez 
biztosan nem fog menni!

Olvasd gyakran az evangéliumokat, és a józan ész határán belül alkal-
mazd az ott megfogalmazottakat önmagadra! Vedd komolyan a reggeli imái-
dat, amelyekben segítségemmel átláthatod napi teendőidet, és e meglátotta-
kat igyekezz szerényen valóra váltani! Ez a feladatod! Ez, és nem az álmodo-
zás!

3.  Valóban semmi vagy Nélkülem!  De ez semmiképpen sem jelenti 
azt, hogy Nekem hozzád kell igazodnom, hanem azt, hogy neked kell Hoz-
zám igazodnod akkor is, ha ez nem jelent semmiféle különlegességet!

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
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*************************************************************
4442.
Kérdező: TÖRVÉNYESEN EL AKAROK VÁLNI FÉRJEMTŐL!

1. Férjem valóban elhagyott?
2. Fizikális bántalmazásokat szenvedtem férjemtől.
3. Az, ami nekem rossz, azzal ő meg van elégedve.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Leveled alapján egyértelmű, hogy férjed nemcsak elhagyott, de nem 

is fogadott el téged soha olyan partnernek, aki Hozzám, Jézushoz, segíthetné 
őt. Azzal, hogy te ezt nemcsak tudomásul vetted, hanem a válás beadásával 
dokumentálhatóvá is tetted, ez az ő számára is egyértelművé kell hogy vál-
jék.

2. Senki nem köteles fizikai bántalmazásokat elviselni szó nélkül sen-
kitől! Bárányok vagytok, de nem vagytok birkák!  Isten nem arra teremtett 
benneteket, hogy vég nélkül bántsanak benneteket, hanem arra, hogy min-
denkit  szeressetek,  vagyis mindenkinek tegyétek azt  a jót,  amit  Isten akar 
tenni általatok neki. A te elválásod döntése arra irányul, hogy társad felis-
merje, nem társad! Te tudatosan nem lehetsz rabszolgája annak, aki még Fö-
löttem is uralkodni akar. Csak annak lehetsz rabszolgája, aki nem rabszolgá-
ja a Sátánnak!

3. Jogi úton, de erőt nem alkalmazva, jogod van tanúságot tenni arról, 
hogy te szabad vagy, vagyis Istennek vagy szabad gyermeke!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4443.
Kérdező: LELKI SZÁRAZSÁGBAN ÉLEK!

Állandó félelem, szorongás gyötör. Meddig tart még ez?
HANG: "Drága Gyermekem!

Te mindent tudsz, amit tudnod kell! Mindent megteszel, amit meg kell 
tenned! A te  életedben most  érkezett  el  a  VÁRAKOZÁS ideje,  vagyis a 
HITBŐL ÉLÉS ideje!

Azt elhinni, hogy szeret téged az Isten, szinte semmit nem jelent addig, 
amíg e szeretetet  tapasztalatilag is tudomásul veheted. De enyéim számára 
eljön annak az ideje, hogy az, amit tapasztal,  pontosan ellenkezője annak, 
amit hinnie kell! Te most ebben a lelki fejlődési állapotban vagy! 

Igaz vagy nem igaz, hogy hiszel Bennem?! Ha akkor is szeretsz, vagyis 
teszed és éled azt, amit Én, Jézus, kívánok tőled - amikor abból semmit sem 
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érzel; azt, hogy Én kimondhatatlanul szeretlek téged -, akkor valóban IGAZ 
a te hűséged Irántam! Bizony a vizsgán mindenkinek át kell mennie, ha „to-
vább” akar lépni a lelki fejlődés útján!

Ha valóban szeretsz Engem, akkor el kell fogadnod önmagadat olyan-
nak, amilyen vagy! Igen, mert Én, Jézus, is ilyennek fogadlak el téged! Meg 
kell tanulnod félelmeiddel, szorongásaiddal együtt élni! Ez a  HITBŐL való 
élet! Rám kell bíznod, hogy mit, mikor és hogyan érzel! (Erre tanítom médi-
umomat is évek óta!) Ne lepődj meg, hogy  minden mondatomat felkiáltójel-
lel fejezetem be!

A misztikában járatosak „lelki szárazságnak” hívják a te lelki állapoto-
dat. De bármiképpen is hívják, mindenképpen igaz az, hogy Én, Jézus, mér-
hetetlenül szeretlek téged! Ha ránézel a keresztre, és elgondolkodsz kettőnk 
kapcsolatán, el kell hogy fogadd az irántad való szeretetemet! Én mindenkor 
elfogadlak téged!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!
*************************************************************
4444.
Kérdező: MILYEN IS VAGYOK VALÓJÁBAN?

1. Apám megtalálta-e lelke nyugalmát?
2. Valóban olyan vagyok, mint a „tükörben”, férjem kijelentéseiben
látom magamat?
3. Mindenért bocsánatot kérek Jézustól!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Apád nem találta meg lelke nyugalmát. Neki még vállalnia kellett 

bizonyos élethelyzeteket, s ezekben meg kell tanulnia helyesen dönteni, hogy 
lelke nyugalmát megtalálja!

2. Te valóban olyan vagy, mint férjed döntései ellenére látod magadat! 
Nem a „tükör” e téren a döntő, hanem a te látásod önmagadról.  Az igaz, 
hogy a „tükör” szempontjait is igénybe kell venned, hogy a helyes, tehát az 
Én, a te Jézusod szempontjából mondj ítéletet magad fölött!

3. Én, Jézus, a megbocsátás istene vagyok! Ha kimondhattam azt, hogy 
nem hétszer,  hanem hetvenszer  hétszer  kell  nektek megbocsátanotok egy-
másnak (Mt 18;22), mennyivel inkább természetes az, hogy Én, Jézus, is a 
megbocsátás bizonyosságát hoztam el közétek, hozzátok! Alig vártam, hogy 
megbocsáthassak neked!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************
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4445.
Kérdező: MÁRIA JELENÉSEIRŐL

1. Mária soha nem jelent meg másnak, csak katolikusoknak?
2. Mi a teendőm a tisztánlátás terén?
1. Byron, Annie okleveles texasi ápolónő férje szintén nem volt katoli-

kus. Neki Mária, Anyám, kijelentette: Én sem vagyok katolikus! Tehát Má-
ria, Anyám, zsidó volt, és soha nem keresztelkedett meg semmiféle vallásra! 
A közismert olasz Brúnó testvér ateista volt, amikor megjelent neki Mária, 
Anyám, a Trefontánei barlangnál. 

Nagyon sok helyen jelent meg Mária, ahol nem katolikusok, hanem pa-
roszlávok, mohamedánok láthatták Őt.

2. Tudnod kell, hogy bizonyos nyitottság  feltétlenül elősegíti annak le-
hetőségét,  hogy Anyám megjelenhessen! A zártság a jobb irányában soha 
nem az Isten világa! Azt is tudnod kell, hogy nem Anyám megjelenése a leg-
fontosabb, hanem az az alapalázat,  amelynek lényege éppen az,  hogy úgy 
tesz valaki tanúságot a meglátott jó mellett, hogy nyitott marad a jobb irányá-
ban! De ez a jobb csak Én, Jézus, lehetek, akit megismerhettek az evangéliu-
maim alapján! Azok, akik nem rangsorolnak a Bibliában, soha nem fognak 
felismerni Engem! Egyszerűen azért, mert nem vagytok bábuk, akiknek szó 
szerint sugallhatnám tanításomat!

Mindaddig, amíg nem fogadjátok el, hogy a Biblia minden szavát az 
evangéliumaimhoz kell igazítanotok, Engem meg nem ismerhettek! Mindad-
dig, amíg arra törekszetek, hogy a Biblia szavaihoz igazítsátok szavaimat, és 
nem arra, hogy szavaimhoz igazítsátok a Biblia szavait, Engem, Jézust, a lé-
nyeget tekintve meg nem ismerhettek!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZAN LÁTÁS LELKÉVEL!"
*************************************************************
4446. 
Kérdező. MIT TEGYEK?
Kedves Asszonyom!

Köszönöm levelét, bizalmát! Gondolatait a bennem megszólaló HANG 
elé vittem, s most próbálom tolmácsolni azt, amit Ő mondott nekem ezzel 
kapcsolatban.
HANG:  "Általában minden ember két terheltséggel jön a földi világra. Az 
önzés és a felelősség áthárítás terhével. Ezek azok, amelyeket génjeitekben 
magatokban hoztok. Mindkettő súlyos megterheltség! 
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Az a korkülönbség, amely benneteket, szülőket gyermeketekkel kap-
csolatban jellemez, azt mutatja, hogy a környezet ellenzése nagyon is jogos 
volt! Ti ennek ellenére vállaltátok azt, amit vállaltatok. Ennek következmé-
nyét nem írom le, mert úgyis tudjátok. De leírom a megoldást.

Mindkettőtöknek  vállalnotok  kell  döntéseitek  következményét!  Ez  a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy neked vállalnod kell gyermeked felnevelését az 
Én, a te Jézusod szándéka szerint. A gyermek apjának pedig vállalnia kell 
döntésének  következményét.  Tehát  akár  jogi  úton  is  vállalnia  kell  azt  a 
„gyermektartási” kötelezettséget, amelyet a jog ír elő! E téren ne legyenek 
aggályaid! Ne engedd, hogy bárki is befolyásoljon e téren!

Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG  LELKÉVEL!"  
*************************************************************
4447.
Kérdező: ÉLŐ KAPCSOLATRA VÁGYOM ISTENNEL!

1. Olyan imát kérek testi bajaimra, amely lelkemet is táplálja.
2. Visszatérő álmom: Külföldről mindig hazavágytam, de nem vettem
     ajándékokat.
3. Lélekkeresztelt vagyok-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bizonyos értelemben olyan ima nincs, amilyen imát te kérsz. Bizo-

nyos értelemben pedig minden ima olyan ima, amilyen imát te kérsz.
Nincs varázserejű ima, amelyet csak el kell mondania valakinek, csak 

rá kell olvasnia valakire, és az máris hat. 
Az Isten világa nem automatizált világ. Az Isten világa a SZERETET 

világa, és ezért minden szeretetből mondott imádság a testre és a lélekre egy-
aránt hat! 

2. Az a honvágy, amely benned él Hazáddal kapcsolatban, nem kelti fel 
benned azt az érzést, hogy adósa lennél e Hazának. Álmod magyarázata eny-
nyire egyszerű!

3. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyet akár éber állapot-
ban, akár álomban, akár a klinikai halál állapotában él át valaki, mindenkép-
pen felismerhető az illető részéről. Ennek az élménynek kisugárzása alól még 
az illető környezete sem tudja kivonni magát! Ez nem azonos azzal a vágy-
keresztség beteljesülésével, amelyet újjászületésnek lehet nevezni, és amely 
feltétlenül szükséges az üdvösségre.

A Lélekkeresztségben a  Szentlélek  bizonyos emberi  tulajdonságokat 
megtisztít, fölerősít mások javára, vagyis a szolgáló szeretet irányában ír elő, 
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határoz meg bizonyos szerepkört. Az ilyen Isten által megtisztított és fölerő-
sített emberi tulajdonságokat lehet karizmáknak nevezni.

Én, Jézus,  mindenkit  szeretnék ilyen Lélekkeresztségben részesíteni! 
Ennek feltétele a ti részetekről az, hogy hinnetek kell az ilyen élmény lehető-
ségében, és vágynotok, imádkoznotok kell érte!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4448.
Kérdező: HOVÁ TARTOZZAM?

Felekezeti problémáim vannak.
HANG: "Drága Gyermekem!

Én, Jézus, nem azért jöttem közétek, hogy egy felekezettel több legyen 
a  Földön,  hanem  azért,  hogy elmondjam  és  elétek  éljem  azt  az  UTAT, 
amelynek vállalása azt eredményezi bennetek, hogy újjászülettek a Szentlé-
lek által. A Mennyek Országába csak az juthat be, aki átélte az újjászületés 
valóságát (Jn 3;3)!

Ha elhatározod, hogy soha nem ártasz senkinek, hogy mindig megbo-
csátasz mindenkinek, és segítesz ott, ahol erre lehetőséged van, akkor rálép-
tél arra az ÚTRA, amellyel azonosítottam Magamat, függetlenül attól, hogy 
milyen felekezethez tartozol. Ha ezt nem vállalod, akkor szintén függetlenül 
attól, hogy melyik felekezethez tartozol, nem tudok veled mit kezdeni.

Csak abban tudok élni,  aki úgy áll  ki az általa meglátott  jó mellett, 
hogy mindenkor nyitott marad a JOBB irányában. Vagyis, ha magatartásá-
nak, lelki fejlődésének, szeretete növekedésének forrása mindenkor Én, Jé-
zus, maradok. Engem mindenki hitelesen megismerhet az evangéliumaim ta-
nulmányozása által. Bármely felekezethez tartozol, ha Engem, mint UTAT, 
komolyan veszel, nem fogsz babérokat aratni egyetlen felekezetben sem (Jn 
15;20)!

Ne felekezetet keress hát, hanem keress olyan embereket, akikkel  ösz-
sze tudsz jönni az Én nevemben, és akikkel rendszeresen tudtok Velem fog-
lalkozni. Ha csak egy ilyen embert is találsz, már ott vagyok köztetek (Mt 
18;20)! 

Egy felekezet soha nem lehet cél, csupán eszköz! A CÉL mindenkor a 
Velem, a te Jézusoddal való élő kapcsolatod kell hogy legyen! Ezt minden-
kor minden felekezetben akadályozni fogják azok, akiknek nem Én, hanem a 
felekezet a céljuk! Az ökumené, az egy akol és egy pásztor megvalósulása lé-
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nyegében nem felekezeti kérdés, hanem a Velem, Jézussal, történő élő kap-
csolat kérdése!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************

4449.
Kérdező: BIZONYTALANNÁ VÁLTAM!

1. Nagyon csalódtam valakiben. Mit tegyek?
2. Munkahelyemen sokat beszélnek rólam. Mit tegyek?
3. Helyes úton járok? Min változtassak?

HANG: "Drága Gyermekem! 
1. Az okosság és az óvatosság mindig és mindenkivel kapcsolatban kö-

telez!  Csak  olyan  mértékben  szabad  megbíznod  az  emberekben,  amilyen 
mértékben ők gyakorlatban igazolták, hogy méltók erre! De még ilyenkor is 
kötelez az okosság és az óvatosság! 

Én, Jézus, is csak azért kérhetek feltétlen bizalmat tőletek, mert tanítá-
sommal és életemmel igazoltam azt, hogy Bennem nem lehet csalódni! Hidd 
el, hogy az emberekbe vetett bizalom mindig bizonytalan lábakon áll! Bizo-
nyos értelemben ez így van még a házastársak között is!

2. A munkahely mindenkor olyan terület, amely tele van kísértésekkel! 
Nemcsak te vagy az, aki az ilyen helyen beszéd tárgyát képezi. Mihelyt vala-
ki „kilóg a sorból”, máris főleg „negatív” központba kerül! Ez a földi élet 
megfertőzött légkörének szinte természetes velejárója!

3. Mindaddig helyes úton jársz, amíg Én, a te Jézusod vagyok számod-
ra a mérce! Ha ezt a mércét nem tudod elérni, az nem nagy baj! A fontos az, 
hogy ne tagadd le, hogy Én vagyok a mérce! Bár fontos, hogy milyen vagy, 
de a legfontosabb az, hogy az Enyém, Jézusé vagy!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
 4450.
Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT

Egy álmom magyarázatát kérem a HANG-tól!
HANG: "Drága Gyermekem!

Tudattalan világod érzékeltette veled azt, hogy földi életed JÓ megol-
dását csak az örökkévalóság tükrében láthatod helyesen! Ami ettől eltérít, az 
mindenkor önámítás részedről!

Neked újra és újra vissza kell térned ehhez a mércéhez! Benső békéd 
biztosítását csak így érheted el!
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Megáldalak az ÖRÖK ÉLET EGYÉRTELMŰVÉ  TÉTELÉVEL!"
**********************************************************

4451.
Kérdező: GONDBAN VAGYOK MAGAMMAL KAPCSOLATBAN

1. Nagyon zárkózott vagyok. Bizonyos bőrbetegségem van.
2. Társam többször megütöttem. Túl nagy az igazságérzetem.
3. Világméretű közkinccsé szeretném tenni a HANGOT!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Emberi kapcsolataid valóban súlyosan terheltek a különböző hiúsági 

komplexusok következtében. Igaz, hogy senkinek sem könnyű a vágyait, ké-
pességeit és lehetőségeit harmóniában tartani, de akkor is erre kell töreked-
ned, bármilyen nehéz is ez! Csak az erre való törekvés képesít téged arra, 
hogy annak a megfelelő  szerénységnek,  alázatnak  birtokába kerülj,  amely 
gyógyírt tud adni bőrbetegségedre és lelked nyugtalanságára egyaránt.

2. Az a felnőtt ember, aki egy másik felnőtt embert megüt, kilép abból 
a körből, amelyben Velem, Jézussal, kapcsolatban állhat. Az ilyen emberrel 
szemben Én, Jézus, tehetetlen vagyok, vagyis nem létezem! Nem, mert az 
ilyen ember a poklot „testesíti” meg!

3. Te ne a HANGOT akard világméretű közkinccsé tenni, hanem saját 
életteredet, otthonodat akard egyre elviselhetőbbé tenni! Ha társad hazudik, 
annak nemcsak ő, hanem te is az oka vagy. Az emberek általában ott nyúlnak 
a hazugság eszközéhez, ahol tudják, hogy az igazmondásnak rossz következ-
ményei lehetnek rájuk nézve. A helyes szeretet olyan légkörben tud érvénye-
sülni, ahol nem az igazság rendje, hanem az irgalom rendje biztosítja a lélek 
fejlődését!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4452.
Kérdező: NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLEK

1. Szörnyű körülmények között élek!
2. Mi van meghalt szüleimmel?
3. Voltak boldogító látomásaim. Vágyom ilyenek után!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Abban a világban, amelyben élsz, megrögzült az a szemlélet, hogy 

boldogságotok, benső békétek a körülményeitektől függ. Ennek a téveszmé-
nek forrása, terjesztője, tehát atyja az az ősi megtévesztő, akit ti Sátánnak ne-
veztek. A valóság az, hogy a leglehetetlenebb körülmények között is élhet 
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valaki benső békében, és a legcsillogóbb körülmények között is lehet valaki-
nek pokol az élete. Sőt, az úgynevezett „megfelelő” körülmények jobban elő 
tudják segíteni a bódulatot, mint a boldogságot! 

Én, a te Jézusod, aki istállóban születtem, bitófán haltam meg, s e kettő 
között nem volt hely, ahol nyugodt körülmények között álomra hajthattam 
volna fejemet (Mt 8;20), mindenkor boldog, szívbékében élő ember voltam! 
Ezért  mondhattam már nyilvános  működésem beköszöntőjében,  hogy bol-
dogságotok kizárólag attól függ, vállaljátok-e, hogy átalakítjátok gondolko-
dásotokat vagy sem (Mk 1;15)?!

Az idők végezetéig úgy lesz, hogy csak a gondolkodásukat SZERIN-
TEM átalakítani vállalók találják meg azt a boldogságot, amelyet a világ nem 
adhat, de el sem vehet senkitől. 

Azok,  akik  körülményeik  megváltoztatásától,  tehát  másoktól  várják 
boldogságuk megtalálását, nem kevesebbet állítanak, mint azt, hogy az az Is-
ten, aki mindenkit boldogságra teremtett, senkinek nem teszi ezt lehetővé, és 
ezt senki más nem tudja más számára lehetővé tenni, bármennyire is akarná 
ezt bárki is. Ez a nézet, enyhén szólva, káromkodás!

2. Elhalt szüleid látásuknak megfelelően dönthettek jövő sorsuk felől. 
Ez így van mindenkivel! Ha valóban hiszed, hogy van örök élet, akkor neked 
sem lehet főbb feladatod, mint az, hogy a halálod órájára készítsd elő maga-
dat. Neked is arra kell törekedned, hogy a halálod órája legyen számodra a 
legboldogabb órád!

3. Isten mindig gondoskodik arról, hogy gyermekei erejükön felüli ne-
hézségekbe ne  jussanak.  Mindenkor  úgy van,  hogy vagy növeli  erőtöket, 
vagy csökkenti terheteket. De ezt is csak akkor tudjátok érzékelni, ha vállal-
játok az Általam felkínált gondolkodás-átalakítást! Boldogságod kulcsa tehát 
ez: El kell hinned, hogy az istenszeretőnek minden a javára válik! A hitből 
élés tehát feltétlen feltétele annak a boldogságnak, amelynek másik neve a 
minden jó szándékú ember által elérhető szívbéke!

Azok a látomások, amelyekben részesültél, azért történtek, hogy az Is-
tenbe, az örök életbe vetett hitedet erősítsék benned. Boldogok, akik nem lát-
nak, és mégis hisznek (Jn 20;29)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4453.
Kérdező: PROBLEMATIKUS EGYHÁZAMBAN  A SZOLGÁLATOM

1. Jól tettem, hogy elhagytam az egyházi szolgálatot?
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2. Álmom szerint bezárt helyen voltam egy szenvedő táborban.
3. Sükösdön csak azt és arról lehet beszélni, amit megengednek.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Bizonyos értelemben könnyebb megőrizni az Általam elvárt hitet vi-

lági pályán, mint egyháziak között. Lelked fejlődése szempontjából teljesen 
mindegy, hogy hol dolgozol. Ha meggyőződéssel képviseled azt, hogy soha 
nem szabad ártani senkinek, hogy mindig meg kell tudni bocsátani minden-
kinek, hogy segítened kell ott, ahol erre lehetőséged van, akkor feltétlenül 
növekedni fog benned a szeretet a leglehetetlenebb körülmények között is. 
Ha nem erre törekszel, akkor csak visszafejlődést tapasztalhatsz erkölcsi té-
ren magadban, bármilyenek is a körülményeid!

2. Álmod valóban jelen lelki állapotodnak volt a szimbóluma.
3. Nincs sehol olyan tömegeket is mozgató, külsőleg megnyilvánuló is-

teni kegyelem, ahol ne jelennének meg különböző negatív hatások is. 
Az, aki Sükösdön az Én, a te Jézusod szenvedését van hivatva megjele-

níteni, nem kapott küldetést tanításra. Ha mégis ezt teszi, az csak annyiban 
mondható Tőlem jövőnek, amennyiben nem tér el egyházatok lényeges taní-
tásától. Egyházatok lényeges tanítását Én, Jézus, így fogalmaztam meg: „Új 
parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek bennete-
ket, úgy szeressétek ti is egymást (Jn 13;34)!”

Bárhol és bárkinél korlátozza is valaki tanításom lényegét, bárhol és 
bárki is szűkíteni akarja tanításom módját, ezt csak Ellenemre teheti! Termé-
szetesen rendnek lenni kell! De az a cenzúra, amely nem a Rend Lelkének 
szellemében történik, idegen Tőlem!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4454.
Kérdező: NEM VONZÓDOM EGY EGYHÁZHOZ SEM!

1. Nem vagyok megkeresztelve, és csoporthoz sem tartozom.
2. Nem tartom fontosnak a gyermekkeresztelést.
3. Nem vonzódom egy egyházhoz sem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Felnőtt ember valóban csak akkor keresztelkedjen meg, ha ennek ér-

telmét látja. Azt viszont be kell látnod, hogy neked is szükséged van olyan 
társakra, akikkel rendszeresen össze tudsz jönni az Én, a te Jézusod nevében. 
Ha erre nincs igényed, akkor te nem is szerethetsz Engem igazán! 
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Számotokra, lelketek fejlődése érdekében szükségetek van arra a meg-
jelenési formámra, amelyet így fogalmaztam meg: „Ahol ugyanis ketten vagy 
hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük (Mt 18;20)”.

Kell, hogy ilyen formában legyen tükör előtted, és kell, hogy te is tükör 
légy mások számára! Senki sem magányos sziget! Minden mindennel össze-
függ!

2. A gyermekkeresztelés valójában megelőlegezése egy élet-odaadott-
ságnak. Ennek értelme csak akkor van, ha legalább az egyik szülő nemcsak 
hiszi, de élni is akarja azt az UTAT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Ma-
gamat (Jn 14;6). Ennek az ÚTNAK a tartalmát pedig így fogalmaztam meg: 
„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek ben-
neteket, úgy szeressétek ti is egymást (Jn 13;34)”.

3. Hozzám kell vonzódnod, és nem egyházakhoz. Ha valóban Hozzám, 
Jézushoz, vonzódsz, akkor nem élhetsz küldetéstudat nélkül! Ne arra tedd a 
hangsúlyt, hogy neked mit tud nyújtani egy egyház, bár ez is fontos, hanem 
arra, hogy te mit akarsz és tudsz nyújtani másoknak ahhoz, hogy hűségesek 
legyenek  Hozzám!  A  Hozzám  tartozás  nem hordozhat  negatív  tartalmat! 
Egyetlen egyházhoz sem tartozni, ez negatív tartalom.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************

4455.
Kérdező: MELLŐZÖTT VAGYOK!

1. A múltban és a jelenben is mellőzött vagyok.
2. Egyházam vezetői is igyekeznek félreállítani.
3. A Fokoláré mozgalomról és a Lélekkeresztségről kérdezem a HAN-

GOT.
HANG: "Kedves Barátom!

1. „Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak (Jn 15;20)”.
E kijelentésem minden korra érvényes! Igaz, hogy lesznek minden korban jó 
szándékú emberek is különböző hatalmi pozíciókban, de általában soha nem 
ez lesz a jellemző! A jellemző általában mindenkor az lesz, hogy az emberek 
önző céljaik érdekében fogják megválogatni maguknak azokat az eszközö-
ket, amely pillanatnyi érdekeiket, evilági előbbre jutásukat segítheti elő.

2. A speciális  hitet  képviselő egyházakban (minden egyház speciális 
hitet képvisel!) ugyanaz a helyzet, mint a világi közéletben! A kettő között 
esetleg az a különbség, hogy az egyházakban ezt az Én, a te Jézusod nevével 
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próbálják érvényre juttatni. Tehát az Én, a te Jézusod nevében tesznek Elle-
nemre!

Ne csodálkozz ezen! Igaz, hogy Engem Pilátus ítélt halálra, de ő csu-
pán végrehajtója volt vallásom vezetői szándékának. Ez így lesz mindaddig, 
amíg ígéretem szerint el nem jövök (Mt 26;64)!

A te feladatod mindenkor az, hogy Velem foglalkozz az evangéliuma-
im alapján, és találd meg azokat az embertársaidat, akik - függetlenül attól, 
hogy milyen felekezethez tartoznak - azon az univerzális hitelen állva igyek-
szenek Engem, Jézust, egyre jobban megismerni, amely univerzális hitnek a 
lényege az, hogy mindenkinek csak azt akarjátok, amit magatoknak is kíván-
tok! Csak akkor fogadsz el Engem, mint UTAT, ha ezt teszed! 

Ne akarj  másokat  megjavítani!  Elég,  ha vállalod  azt,  hogy TÜKÖR 
légy mások számára.  Bizony mindig lesznek olyanok, akik nem szeretnek 
TÜKÖRBE nézni! Az ilyenek vagy bemocskolni vagy összetörni igyeksze-
nek a TÜKRÖT! Ez a földi életnek mindenkor jellemző velejárója lesz!

3. A Fokoláré mozgalom tartalmát most nem fejtem itt ki neked. Bárki 
szívesen tájékoztat téged, ha ezzel kapcsolatban egy illetékest megkérdezel. 
Annyit mondhatok, hogy e mozgalomban is csak azok tudnak hitelesen kép-
viselni Engem, akik az univerzális hit alapján állnak!

A Lélekkeresztséggel kapcsolatban nem egészen úgy van, ahogy gon-
dolod. Ebben az istenélményben olyan karizmákat ad Lelkem annak, aki eb-
ben részesül, amely karizmák feltétlenül építik az Én Titokzatos Testemet! 
Csak olyanok részesülhetnek ebben az istenélményben,  akik az alapalázat 
birtokában vannak. Az van az alapalázat birtokában, aki mindenkor kiáll az 
általa meglátott JÓ mellett, s ugyanakkor nyitott a felé a jobb felé, amely a 
józan ész határán belül Velem, Jézussal, alátámasztható. A kegyelem e téren 
is csak abban az irányban tud hatni, amelyben az értelme nyitott valakinek! 
Tehát vágyni kell utána annak, aki tudja, hogy mennyire fontos a Velem való 
foglalkozás, együttélés!
    Megáldalak az ALAPALÁZAT és az UNIVERZÁLIS HIT LELKÉVEL!" 
*************************************************************
4456.
Kérdező:  MAGAMMAL  ÉS  CSALÁDOMMAL  PROBLÉMÁIM  VAN-
NAK!

1. Hitem mikor válik tudássá?
2. Mit kell tennem lelki békém érdekében?
3. Gyermekeimmel kapcsolatban mi a teendőm?
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Kedves Barátom!
Többszöri  nekirugaszkodás után talán sikerült  megfejtenem írásodat. 

Azok a betűk, amelyekkel leveledet írtad, sem magyar, sem görög, sem hé-
ber, sem germán betűk. Ha a jövőben írsz, kérlek írj magyar betűkkel! Má-
sokra való tekintettel sem vállalkozhatom arra, hogy ennyi időt fordítsak egy 
levél kisilabizálására. Lehet, hogy az általam megfogalmazott három kérdést 
sem jól böngésztem ki leveledből. Ezért a jézusi válasszal együtt visszakül-
döm leveledet is, hogy kontrollálni tudd. (Feri bácsi)
HANG: "Kedves Barátom!

1. A hit akkor tudás, amikor alapja olyan tekintély, akiről tudod, hogy 
nem akar téged becsapni. A hit tehát éppen olyan tudás, mint a megtapaszta-
lás és a kikövetkeztetés! Mindhárom ajtó, amely tudáshoz vezet!

2. Önfegyelmet helyetted nem tud senki gyakorolni. Az önfegyelem pe-
dig gyakorlás kérdése! Az esti lelkiismeretvizsgálatodban kérdezd meg ma-
gadtól, hogy hányszor sikerült az elmúlt napon önfegyelmet gyakorolnod. Is-
métlem: Az önfegyelem nem sültgalamb-ügy, amely csak úgy berepül valaki-
nek a szájába! Ezért mindenkinek keményen meg kell dolgozni!

3.  Az önnevelés  minden nevelés  alapja!  Ez  az  a  „rezonáló  doboz”, 
amely ha hiányzik, a húrok hangja csak cincogás! Ha ez megvan, akkor a 
benned élő Szentlélek biztosítani fogja számodra azt a bölcsességet, amelyre 
itt és most szükséged van ahhoz, hogy azt tedd, amit Isten szándéka szerint 
tenned kell.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4457.
Kérdező: IRGALOMÉRT ESEDEZEM!

1. Kaphatok-e megbocsátást?
2. Megtérnek-e gyermekeim, unokáim?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Leveledben leírt  sorsod elérte  SZÍVEMET! Én,  Jézus,  az  IRGA-

LOM ISTENE vagyok! Az a sok szenvedés, amely jellemezte eddigi élete-
det, nem akadályozhat meg téged abban, hogy észrevedd az Én, a te Jézusod 
kegyelmi jelenlétét is életedben! Minden, amit át kellett élned, csak azt mu-
tatja, hogy Isten görbe vonalakkal is tud egyenes sorokat, sorsokat írni!

Belém vetett bizalmad feltétlenül olyan erőforrás számodra, amely se-
gít téged abban, hogy szíved fájdalmát az Én, a te Jézusod szívének békéje 
váltsa fel.
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2. Egészen biztos,  hogy meg fognak térni gyermekeid, unokáid egy-
aránt. Ne feledd, hogy ők elsősorban Isten gyermekei! Kétségtelen, hogy mi-
vel ez nem eléggé tudatos bennük, még sok szenvedést kell vállalniuk ahhoz, 
hogy azt a végső CÉLT, amelyet te már szíved szemével látsz, ők is felismer-
jék, és életútjukat ehhez igazítsák.

Ne kérdezd, hogy mikor fog ez megtörténni! Az egyik lator, akit Ve-
lem együtt feszítettek keresztre, szinte a halála pillanatában jutott el a helyes 
felismerésre. A másik latornak még tovább kellett vállalnia makacsságának 
következményeit, de már ő is CÉLBA ért!

Imáidnak  óriási  erkölcsi  értéke  van!  Imád  mindenkor  megmozgatja 
Szívemet!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************

4458.
Kérdező: MI A TEENDŐM SZERETTEIMMEL KAPCSOLATBAN?

1. Mit kell tennem elhunyt hozzátartozóimért?
2. Betegségemben is hű akarok maradni Hozzád!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sokat nem kell tenned értük! Ha naponta imádkozol értük, már meg 

is tetted azt, amit ők is és Én, a te Jézusod is elvárunk tőled! A te imáid pon-
tosan az a „gyógyszer” számukra,  amely segíti  őket abban, amire jelenleg 
szükségük van.

2. Naponta imádkozz a jó halál kegyelméért! Ha ezt teszed, akkor min-
dent megtettél annak érdekében, hogy utolsó órád a Földön a legboldogabb 
órád legyen!

Kétségtelen, hogy bizonyos „lelki szárazságokon” is át kell vezesselek 
téged, mert neked is meg kell tanulnod, hogy nem ajándékaim, hanem Én, 
Jézus, vagyok számodra a legfontosabb!
   Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4459.
Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT

Pió atyával kapcsolatos álmomról kérdezem a HANGOT.
HANG: "Drága Gyermekem!

Álmod magyarázata a következő:
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Azok a szentek, akik már elköltöztek a Földről, nem arra valók, hogy a 
ti feladataitokat elvégezzék, hanem arra, hogy felhívják figyelmeteket arra, 
hogy ők valóban társaitok, munkatársaitok, de nem szolgáitok!

Forduljatok tehát hozzájuk bátran és gyakran! De ne azért, hogy megte-
gyenek valamit helyettetek, hanem azért, hogy segítsenek benneteket abban, 
ami szívetek békéjét van hivatva elősegíteni. Tehát segítsenek abban, amit 
nektek kell megtennetek. Ők PARTNEREITEK akarnak lenni!

Ne ámítsátok hát magatokat! Ha a szentekhez fordultok, lehet,  hogy 
gazdagodást észleltek magatok körül, amint te láttad is a körték megszaporo-
dását, de jobban figyelve, e meggazdagodás nem valóságos, ahogy a megsok-
szorozódott körték legnagyobb része is használhatatlannak bizonyult.

Tiszteljétek a szenteket! Vegyetek PÉLDÁT  róluk! Kérjétek segítsé-
güket! De ne azt, hogy megtegyék azt, amit nektek kell megtennetek!

Megáldalak az ÉLŐ HIT HELYES ÁTÉLÉSÉRE!"
*************************************************************
4460.
Kérdező: BŰNTUDATBAN ÉLEK!

1. Elhalt kisfiam és édesanyám bocsánatát kérem!
2. Elhalt férjemtől is bocsánatot kérek. Bánt a lelkiismeret!
3. Körünkben megloptak valakit. Jelentsük a rendőrségen?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Isten világa az IRGALOM világa! Akiktől te bocsánatot kérsz, azok 

a saját érdekükben is már régen megbocsátottak neked!
2. Bocsánatkéréseddel kapcsolatban két szempontra hívom fel a figyel-

medet. Először is hinned kell abban, hogy az istenszeretőnek minden a javára 
válik. Tehát, te bármit tettél férjeddel kapcsolatban ellene, az csak javára vál-
hatott, ha lelke mélyén élő kapcsolatban volt Velem. A másik, amit tudnod 
kell,  az,  hogy mindenki önmagának árt,  ha valakivel szemben szeretetlen! 
Így tehát teljesen értelmetlen a lelkiismeret-furdalásod, ha megbántad szere-
tetlenségedet. Ha mégis bánt a lelkiismeret, akkor ez annak a jele, hogy baj 
van a hiteddel!  Helyetted sem ember,  sem Isten helyesen hinni  nem tud! 
Vagy elhiszed, hogy Isten békét adó módon van benned akkor, ha megbántad 
szeretetlenségeidet, vagy nem.

A helyes bűnbánatnak általában az a következménye, hogy a jövőben 
kerülni fogod azt a rosszat, amit elkövettél. Ha már meghalt az, akit bántot-
tál, akkor az egész nagyon egyszerű! Hinned kell a benned boldogító módon 
téged létben tartó Istenben!
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3. Akit megloptak, annak kell  eldöntenie, hogy megnyugszik-e szíve 
attól, ha jelentést tesz a lopásról a rendőrségen. Ezzel kapcsolatban senkinek 
nem  szabad  „kívülről”  tanácsot  adni  senkinek!  Senki  nem  tudhatja 
„kívülről”, hogy a másik hol tart a lelki fejlődés, vagyis a szeretetben történő 
növekedés útján! Ennek az ÚTNAK teljessége az, hogy nem szabad soha 
senkinek ártani, mindig mindenkinek meg kell bocsátani, és segíteni kell ott, 
ahol erre lehetőség van. Én, Jézus, ezzel az ÚTTAL azonosítottam Magamat!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
***********************************************************

4461.
Kérdező: HELYRE SZERETNÉM TENNI MAGAMAT!

1. Miért kellett megszületnem?
2. Megtalálom-e azt az embert, aki boldogíthatna?
3. Kívánságaim teljesülni fognak- e valaha?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Azért kellett megszületned, mert Isten téged saját boldogságára te-

remtett, de te úgy gondoltad, hogy ne Ő akarja megmondani neked, hogy me-
lyik a te boldogságodhoz vezető út. Bízza ezt rád! Isten ezt megtette, s neked 
azért kellett megszületned, hogy - megbánva gőgödet - a rászorulókban sze-
resd vissza az Istent!

Ha elfogadtad volna, hogy ne te, hanem Isten határozza meg boldogsá-
god elérésének útját, akkor most nem ember, hanem angyal lennél!

2. Nem találod meg soha azt az embert, aki Engem, Jézust, helyettesít-
hetne életedben! De ha Engem, Jézust, igyekszel megtalálni, akkor feltétle-
nül küldök melléd olyan embert, aki téged ebben segíteni fog!

Isten mindenkit Önmagára teremtett, és nem egy másik teremtményre! 
Minden ember csak eszköz lehet arra, hogy Istenben megtaláld önmagadat, 
tehát  boldogságodat!  Mindaddig,  amíg az ESZKÖZÖKET összekevered a 
CÉLLAL, nem találhatod meg szíved békéjét, ami a boldogság másik neve!

3. Kívánságaidat, lehetőségeidet és képességeidet neked kell összhang-
ba hoznod! Ezt helyetted sem teremtmény, sem Isten nem teheti meg!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4462.
Kérdező: MINDENKOR HŰ SZERETNÉK MARADNI!

1. Nem tudom a JÓT állandósítani magamban.
2. Karácsonykor Lelked ereje jobban árad a világra?
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3. Hogyan tudnál véglegesülni bennem és én Tebenned?
HANG: "Kedves Barátom!

1. Akaratodnak korlátai a megkötözöttségeid! Ha nem lennének meg-
kötözöttségeid,  meg sem születtél  volna a  Földön.  Megkötözöttségeid  ér-
vényre jutását fantáziálásod, körülményeiddel kapcsolatos helytelen döntése-
id mellett bizonyos ártó szellemi erők, tehát az ördög is igyekszik elősegíte-
ni.

A földi életet sokkal inkább jellemzi az állapotszerű harc, semmint a 
véglegesült lelki béke, vagyis a hazataláltság öröme. Ez Nálam, a te Jézusod-
nál sem volt másképpen. Engem is, megkísértetésem után,  csak egy időre 
hagyott el a Sátán (Lk 4;13)! Te sem járhatsz jobban!

2. Nem árad jobban Lelkem felétek karácsonykor, mint máskor! Ahogy 
egyik testvéretek szokta mondani: „Isten nem mindenható, hanem mindent 
adó!” Nem úgy van tehát, hogy néha jobban, néha pedig kevésbé jobban árad 
felétek Lelkem ereje, hanem úgy van, hogy bizonyos időszakokban több em-
berben  van  nagyobb  nyitottság  Lelkem befogadására,  mint  máskor.  Soha 
nem Istenben történik a változás! Ez mindenkor bennetek történhet csupán! 
Tehát nemcsak karácsonykor, hanem életed minden pillanatában lehetőséged 
van egyre többet befogadni Belőlem!

3. Számodra visszatérő napi feladat az, hogy vágyaidat, képességeidet 
és lehetőségeidet felmérve lásd meg azt, amit tenned kell. Ezt helyetted sem 
Isten, sem ember meg nem teheti! Azt megígérhetem, hogy ebben partnered 
leszek! Vagyis mindent megteszek annak érdekében, hogy a naponként előt-
ted álló nehézségeidet Velem megoldjad. Igyekezz ebben az irányban végez-
ni reggeli imáidat!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4463.
Kérdező: ISMÉT A DUÁL KÉRDÉS

1. Már „bűnös” embert teremtett az Isten?
2. A „duál” utáni vágy nem Istentől van?
3. Mi a jó abban, ha az ember nincs egyedül?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Egy nagyon okos levelet írtál médiumomnak! Bizony az Isten által 

Földre teremtett „tökéletes” emberben volt egy olyan tökéletlenség, amelyet 
egyedül képtelen lett volna felismerni önmagában. Így az ember számára va-
lóban nem lett volna jó, ha egyedül marad.
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Az Isten által tökéletesnek teremtett emberi természetben minden adott 
volt arra, hogy az illető boldog legyen. De a „magával hozott” (ennek magya-
rázata a reinkarnáció) helytelen irányú boldogság utáni vágyát csak úgy is-
merhette meg, ha van valaki mellette, aki ugyanúgy ember, mint ő. 

Azt,  amit  ti  eredeti  bűnnek neveztek,  és  amelyet  Ádám bűnének is 
mondotok, Éva nélkül fel nem ismerhette volna Ádám önmagában! 

Egy türelmetlen ember csak akkor ismerheti meg türelmetlenségét, ha 
kihozzák a sodrából. Ha soha nem hoznák ki a sodrából, akkor mindenkor 
abban a tévhitben élhetne, hogy ő türelmes ember. A tiltott fa tilalmát Ádám 
csak Éva által szeghette meg, s így Isten, aki belé lehelte az élet leheletét, hi-
ába teremtette, álmodta őt tökéletes természetnek,  az embernek a magával 
hozott  tökéletlensége  az  Isten  által  tökéletességre  teremtett  természetében 
csak így válhatott  előtte ismertté. Tehát nem Isten teremtette bűnösnek az 
embert.  Isten csupán lehetővé tette számára, hogy felismerje bűnét, vagyis 
azt, hogy önző és a felelősséget másra hárító. Ez minden bűnötök gyökere és 
tartalma!

2. Isten minden szellemi teremtményét a legnagyobbra, vagyis Önma-
gára teremtette! Isten oldaláról a duál nem a teremtésnek, hanem a gondvise-
lő szeretetének következménye. Tükrei vagytok egymásnak! Csak embertár-
saitokkal kapcsolatban vagytok képesek olyan önismeretre jutni, amely segít 
benneteket a helyes szeretet vállalására, kialakítására. Méltán mondhattam, 
hogy ennek a helyes szeretetnek a felismeréséhez az szükséges, hogy úgy 
szeressétek egymást, ahogy Én, Jézus, szerettelek benneteket (Jn 13;34).

3. Nem Isten szemeli ki azt, hogy kinek ki lesz a párja. Isten csupán le-
hetővé teszi azt, hogy ezt, ha akarjátok, ti válasszátok meg. Azért mondom, 
hogy ha akarjátok,  mert  anélkül  is,  hogy valaki  állapotszerű kapcsolatban 
élne valakivel, felhasználhatja tükörnek embertársait. Az, aki társat választ, 
sem jobban, sem rosszabbul nem jár, mint az, aki nem választ magának álla-
potszerű társat.  Mindenképpen az a fontos, hogy leoldjátok magatokról az 
önzésnek és a felelősség áthárításának rabláncát.

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
************************************************************

4464.
Kérdező: AMI TÖRTÉNT, MIÉRT TÖRTÉNT?

1. Miért estem és ájultam el?
2. Elrejtőzve éltem gyermekemmel. A „kígyót melengetés” kijelentés
    Jézustól van?
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3. Jézusé vagyok! Hallelúja!
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Az semmiképpen sem jó szokás, amikor valaki úgy olvas, hogy köz-
ben mást is csinál! Az ilyen életformát soha nem lehet normálisnak nevezni! 
Az Isten Lelke nem a rendkívüliségek lelke, hanem a RENDNEK a Lelke! 
Lehet, hogy százszor jónak tűnik, hogy a rendkívüliség helyesen működik, de 
százegyszerre már megmutatkozik, hogy az ilyen magatartás természetelle-
nes!

Ne keress hát misztikus magyarázatot sem elesésed, sem annak követ-
kezményei számára!

2. Objektíve helytelenül tetted, hogy rejtőztél! Ez a gyakorlatban igazo-
lódott is! Tudott dolog, hogy a vérségi kötelék az egyik legkegyetlenebb kö-
telék, de éppen azért, mert kötelék, akadálya annak a szabadságnak, amelyre 
Én, Jézus felszólítottalak benneteket!

A „kígyót melengetés” kijelentéshez  Nekem, Jézusnak, semmi közöm!
3. Örülök,  hogy  felismerted szabadításom lényegét!  Fontos, hogy e 

felismerést ápold és tisztítsd magadban!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!

************************************************************
4465.
Kérdező: BÍZNI AKAROK!

Uram! Csodálom gondviselésedet!
HANG: "Drága Gyermekem!

Látást Tőlem, a te Jézusodtól kaptál! Vedd hát észre, hogy neked első-
sorban nem könyvekre van szükséged, hanem olyan élő hitre, amelynek bir-
tokában Rám tudod bízni magadat! Örök igazságot mondottam akkor, ami-
kor azt mondtam, hogy elég a mának a maga baja! A holnap majd gondosko-
dik magáról (Mt 6;34)!

Azok a könyvek, amelyeket médiumom küldeni szeretne, nemcsak tőle 
függnek! Te semmiképpen sem rövidülsz meg! Nem, mert Isten az övéi szá-
mára a körülményeknek is az Istene!

Maradj továbbra is hűséges Hozzám, a te Jézusodhoz! Bennem nem-
csak nem csalatkozott még eddig senki, de nem is csalatkozhat! Én vagyok 
az alfa és az omega. A kezdet és a vég! Minden Általam, Velem és Bennem 
teljesedik be! 

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!
*************************************************************
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4466.
Kérdező: HARMÓNIÁT SZERETNÉK HORDOZNI MAGAMBAN!

Testi-lelki harmóniát szeretnék teremteni magam körül!
HANG: "Drága Gyermekem!

A boldogságnak, tehát a lelki harmóniának útját, amellyel Én, Jézus, 
azonosítottam Magamat, fel tudom neked kínálni.

Az evangéliumaim és a HANG-könyvek mind erről szólnak!
A hitet nem Én adom! A hitet Én, Jézus, kérem tőled! 

Hidd el, hogy Én vagyok az út, az igazság és az élet (Jn 14;6)! Az, aki 
szívében elhatározza, hogy soha nem akar senkinek ártani, hogy mindig meg 
akar mindenkinek bocsátani, és segíteni akar ott és akkor, ahol és amikor erre 
lehetősége nyílik,  az  vállal  Engem,  mint  UTAT! Aki  erre  vállalkozik,  az 
megérti,  hogy egyetlen erkölcsi igazság van a világon. Ezt pedig az egyik 
költőtök így fogalmazta meg: „Imádni az Istent, és egymást szeretni!” Tehát 
az egyetlen erkölcsi igazság az az emberszeretet, amelyet Én, a te Jézusod új 
parancsként mondtam el és éltem elétek (Jn 13;34)! 

Ha rendszeresen olvasod az evangéliumaimat,  ha az okosságot és az 
emberekkel kapcsolatban az óvatosságot ápolod magadban, ha van rendsze-
res reggeli és esti imád, akkor mindaddig, amíg kitartasz ebben hűségesen, 
birtokában vagy annak a harmonikus lelki életnek, amelynek a másik neve a 
Földön elérhető igazi boldogság!

Igaz, ezek állapotszerű megvalósítása rendszeres szellemi munkát igé-
nyel. De természetesnek kell tartanod, hogy a legnagyobbat, a szívbékét, te-
hát az állapotszerű lelki harmóniát nem adják ingyen! Azt is el kell ismerned, 
hogy ez, amit tőled kérek azért, hogy boldog légy, részedről megvalósítható!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4467.
Kérdező: MÁSODIK HÁZASSÁGBAN ÉLEK!

1. Előző házasságom tönkrement. Hozzád akarok tartozni, Uram!
2. Túl hirtelen természetű vagyok.
3. Családomért könyörgök!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A különböző vallások különböző jogi előírások megtartását várják el 

híveiktől.  Ezt  természetesnek  kell  tartanod.  Hozzám,  Jézushoz,  nemcsak 
azok tartoznak, akik a különböző jogi előírásoknak megfelelnek. Hozzám az 
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tartozik, aki felvállal Engem, Jézust, mint UTAT! A senkinek nem ártás, a 
mindenkinek megbocsátás és a szolgáló szeretés ÚTJÁT!

A szentgyónás  és  a szentáldozás  nagyszerű eszközök ennek az ÚT-
NAK vállalására, de nem feltétlen eszközök. Ha van olyan lelki vezető, aki 
ezeket az eszközöket is biztosítja számodra, az jó, de ha nincs, akkor sem 
szabad e hiány miatt elkeseredned! A szeretetben való növekedést csak sze-
retetlenséggel lehet leállítani, és nem olyan eszközök hiánya okozhatja ezt, 
amelyekről itt és most nem tehetsz.

2. Az önuralom, az önfegyelem olyan feladat, amelyet senki helyetted 
meg nem valósíthat! E téren vállalnod kell, hogy tudj reményből élni! Aki 
újra és újra fegyelmezni próbálja magát, az nagyszerű eredményeket tud elér-
ni ezen a téren! Soha nem szabad feladnod e téren próbálkozásaidat!

3. Környezeted elsősorban tükör legyen számodra, amelynek segítségé-
vel egyre tisztultabb önismeretre tudsz jutni. Te csak magadat akard „megté-
ríteni”! Ha ezt teszed, a többieket nyugodtan Rám bízhatod!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!
************************************************************

4468.
Kérdező: KAPOTT SUGALLATOK  ÁLTAL SZERETNÉK SEGÍTENI!

 1. Tanúságot szeretnék tenni Rólad az emberek előtt!
2. A zöld könyvek alapján szeretnék segíteni az embereknek!
3. Úgy érzem, nem vagyok sátáni!

 HANG: "Drága Gyermekem!
1. Örülök, hogy tanúságot szeretnél tenni Rólam az emberek előtt. De 

tudnod kell, hogy Rólam csak az tud hitelesen tanúságot tenni, aki ismer En-
gem! 

Csak gondolj bele: Médiumom közel ötven évig foglalkozott Velem, 
mielőtt felszólítottam volna arra, hogy hitelesen tegyen tanúságot Rólam!

Csak akkor tehet valaki hiteles tanúságot Rólam, a kapott sugallatait 
csak akkor tarthatja irányadónak, ha médiumom tanúságtételével szinkron-
ban van. Örülj, és adj hálát Istennek azért, hogy országotokban van egy ilyen 
„patikamérleg”! 

Ez nem gőg médiumom részéről! Nem, mert ő mindenre nyitott, ami 
Velem kapcsolatban jelenik meg bárkitől és bármikor! Ha valaki jobbat vagy 
mást mond, mint amit Velem kapcsolatban médiumom tud Rólam, és ez alá-
támasztható evangéliumaimmal, médiumom ennek nagyon fog örülni! 
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A lezártság nem az Én világom! Teremtményi szinten az Én világom 
mindig nyitott a meglátott JOBB felé! Igen, mert enyéim számára mindenkor 
JOBB  csak  az  lehet,  ami  evangéliumaimmal  alátámasztható!  Szavaimat, 
amelyeket olvashatsz az evangéliumaimban, lehet kibontani, értelmezni, de 
elferdíteni nem ajánlom senkinek!

2. Ne a zöld könyvek alapján akarj segíteni az embereknek! Az EVAN-
GÉLIUMOK alapján akarj segíteni először önmagadnak, s ennek következté-
ben az embereknek! Az általad említett zöld könyvekre nem tudom adni ál-
dásomat! Bármennyi jó is van bennük, mérget is tartalmaznak. Ez akkor fog 
megvilágosodni előtted, amikor evangéliumaim átjárják tudatodat.

3. Más dolog az, hogy ki mit érez, és más dolog az, hogy hogyan viszo-
nyul Hozzám, Jézushoz.

Az természetes, hogy sátáninak a szó szoros értelmében csak az mond-
ható, aki tudatosan eladja magát az ártó erőknek. A jó szándék akkor tételez-
hető fel, amikor valaki önhibáján kívül úgy indul el helytelen irányban, hogy 
bármikor képes korrigálni önmagát.

A világ világossága Én, Jézus, vagyok! Ti csak akkor vagytok a világ 
világossága, amikor szinkronban vagytok Velem.

Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4469.
Kérdező: AZT SZERETNÉM TENNI, AMIT ISTEN AKAR!

1. Szeretnék kis imacsoportot összehozni!
2. Szeretném újra visszakapni szellemi, lelki értékeimet!
3. Jó az, ha Dávid csillagára teszem orvosságaimat?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Minden olyan csoport, amelynek tagjai az Én, a te Jézusod nevében 

jönnek össze, megidéznek Engem, tehát feltétlenül ott vagyok! Ha csak ket-
ten-hárman vagytok ilyenek, már nem hiányozhatok, nem lehetek távol tőle-
tek (Mt 18.20)!   

2. Neked is, mint minden gyermekemnek, meg kell tanulnod azt, hogy 
vágyaidat, lehetőségeidet és képességeidet törekedj harmóniában tartani! Ne-
ked nem arra kell vágyódnod, hogy az általad elgondolt régi képességeidet 
visszakapjad, hanem arra, hogy a jelenben lévő képességeidhez, lehetősége-
idhez igazítsd vágyaidat! Ehhez nem kell neked sehová, semmiféle „különle-
ges” helyre elvágyódnod! Ott, ahol vagy, ott vagyok Én, a te Jézusod is a te 
számodra! Neked van hited! Legyen hát bizodalmad is Bennem! Fogadd el 
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magadat olyannak, amilyen vagy - Én elfogadlak téged olyannak, amilyen 
vagy -, és igyekezz megtenni azt, amire képes vagy!

3. Vannak orvosságok, amelyeknek nem mindegy, hogy milyen anyag-
gal érintkeznek.  De a forma sem nem árt,  sem nem használ.  Kétségtelen, 
hogyha áldást  mondasz,  vagy imádkozol olyankor, amikor gyógyszert  kell 
bevenned, ez csak előnyödre válik!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4470.
Kérdező: ISTENTŐL EMBERI SEGÍTSÉGET IS VÁROK!

1. Lelki fejlődésemhez mi szükséges?
2. Segítőtársat szeretnék magam mellé!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Velem való élő kapcsolattal együtt jár a lelki fejlődés. Annak van 

élő kapcsolata Velem, Jézussal, akinek van rendszeres reggeli és esti imája. 
Tehát annak, aki Velem és Értem indul el napi teendőit intézni, és este - visz-
szatekintve az elmúlt  napra - őszinte választ  próbál adni arra, hogy halála 
óráján majd hogyan fog neki az elmúlt nap visszaköszönni. Ugyanis minden 
napodat úgy kell megélned, mintha az a legutolsó nap lenne számodra a Föl-
dön!

2. Azok, akik egyedül élnek, úgy gondolják, hogy jobb volna, ha volna 
valaki mellettük. Azok, akik nem élnek egyedül, úgy gondolják, hogy jobb 
volna, ha más élne mellettük. Azok vannak legkevesebben,  és ezeknek van 
igazuk, akik úgy gondolják, hogy körülményeik tekintetében az a legjobb, 
ahogy van!

Ha Én, Jézus, a legfontosabb vagyok számodra, akkor el kell hinned, 
hogy a körülményeidnek is az Istene vagyok. Ha Én vagyok a legfontosabb, 
akkor el kell hinned, hogy szeretlek annyira, hogy mindent megteszek azért, 
hogy szíved békéjét ne magadon kívül kelljen keresned. Akinek Én, Jézus, 
vagyok a legfontosabb, az boldog ember egyedül is és társsal is! Igen, mert 
nem a fantáziálás  rabja,  hanem annak a realitásnak a talaján áll,  amelyen 
megérti,  hogy Én, Jézus,  nemcsak vagyok, hanem érte vagyok ott,  ahol ő 
van!

Ahol nem Én, Jézus, vagyok a legfontosabb - pedig lehetnék -, ott nem 
tudok igazán boldogító módon jelen lenni az illető számára!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
************************************************************
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4471.
Kérdező: MEGSZÁLLOTT FÉRJEM URALKODIK RAJTAM!

1. Csak félve és titokban imádkozhatom a férjem miatt.
2. Templomba nem járhatok a béke kedvéért.
3. Már a 88 éves anyám előtt is káromolja férjem az Istent.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az nagyon nem jó, ha csak félve és titokban imádkozol! Férjed bát-

ran tesz tanúságot az ördög mellett a káromlásával, és te félsz tanúságot tenni 
Isten mellett az imádkozásoddal?

Nem arról van szó, hogy bosszantsd imáddal férjedet, de ha te rendesen 
megteszed azt, amit egy asszonynak meg kell tennie otthon, akkor joggal el-
várhatod, hogyha nem is becsül, de legalább viselje el,  hogy te nem vagy 
olyan lelkületű, mint ő. Ha nem viseli el, akkor vagy rendszeresen meg fog 
verni Miattam, vagy el fog zavarni Miattam, vagy ő fog elhagyni Miattam! 
Bármelyiket is teszi, te csak jól járhatsz, mivel az Istent szeretőnek minden a 
javára válik!

Jobban el kellene hinned, hogy te a Győztes oldalán állsz, ha Mellet-
tem állsz! Jobban el kellene hinned, hogy te nem férjed rabszolgája vagy, ha-
nem az Isten gyermeke! Jobban el kellene hinned, hogy az, aki megvall En-
gem az emberek előtt, azt Én is megvallom Atyám előtt! Többször kellene 
erőt merítened e mondatból: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?!”

2. Valóban lehet olyan eset, amikor valaki jobbnak látja, ha nem megy 
el templomba. De ebből rendszert csinálni, tehát az ördög békéje kedvéért - 
amiről már eddig is megtanulhattad, hogy nem igazi béke - rendszeresen le-
mondani a vasárnap megszenteléséről, hát bizony ez olyan megalkuvás, ami 
már inkább bűnrészesség, mint bölcsesség!

Én, Jézus, a körülményeknek is az Istene vagyok! Erődön fölüli nehéz-
ségekbe nem foglak soha engedni! Vagy növelem az erődet, vagy csökken-
tem a nehézségeidet.  De mindezt  csak akkor tudom megtenni,  ha valóban 
vállalod azt a hitvalló életet, ami mások előtt is igazolja azt, hogy számodra 
Én, Jézus, vagyok a legfontosabb! A benső békét, tehát a Földön elérhető 
legnagyobb  boldogságot csak az élheti át, aki komolyan veszi e szavaimat: 
„Aki elveszíti életét Értem, megtalálja azt (Mt 10;39)!”
 3.  Újra csak azt  tudom mondani,  hogy férjed hitvallást  tesz  a maga 
módján. Neked imáidat, betegségeidet fel kell ajánlanod érte, s bíznod kell 
abban, hogy nincs meg nem hallgatott ima! A meghallgatást bízd rá Istenre! 
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Ez fogja azt jelenteni, hogy hiszel Benne akkor is, amikor kérésednek még 
nincs megtapasztalható jele. 

Isten mindent jobban tud, mint ti! Isten tudja, hogy mit és miért enged 
meg! Mindenkor csak olyat enged meg, ami övéinek a javát, lelki fejlődését 
szolgálja. Én, Jézus, még a keresztre feszítést is olyan kehelynek ismertem 
fel, amit az Én Atyám adott nekem (Jn 18;11)!

Drága Gyermekem! Te is tudod, hogy rövid földi életedben már nincs 
sok időd hátra! Vállald Értem hétköznapjaid keresztjét! Az a dicsőség, amely 
reád vár, nem mérhető ahhoz a szenvedéshez, amelyet ezért el kell viselned! 
Légy hűséges, és megkapod azt a benső békét, harmóniát, amelyet e világon 
senki neked meg nem adhat, de el sem vehet tőled!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4472. 
Kérdező: MAGAMBAN  ÉS  HÁZASSÁGOMBAN  IS  PROBLÉMÁM 
VAN!

1. Miért félek a sötétben?
2. Már kétszer spontán abortáltam. Talán nem vigyáztam eléggé?
3. Férjemmel nem vagyok összhangban kapcsolatunkban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A sötétség természetszerűen ijesztő annak, aki egyedül van, és látni 

akar. Ez tehát szinte természetes! E tekintetben sok függ az idegállapottól is, 
és nemcsak attól az élő hittől, amely által megpróbálhatod átélni azt, hogy te, 
aki Istent szerető vagy, a sötétségben is csak jól járhatsz! Természetesen ettől 
is!

2. Minden párkapcsolat és minden párkapcsolat következménye csak 
másodlagos lehet. Minden szellemi lény számára az elsődleges kapcsolat a 
mindenek előtt  és fölött  álló teremtő Istennel való kapcsolat kell  hogy le-
gyen! Ezt nem elég tudomásul venni! Ezt egyre jobban kell mindenkinek mé-
lyíteni önmagában! Mivel e kapcsolat ÉLET, ezért természetesen fejleszthető 
ÉLET!

Aki gyermeket akar, annak kétségtelen, hogy minden eszközt fel kell 
használnia e cél érdekében. Ilyen eszköz az önmagadra vigyázás is! De nem 
szabad a gyermekáldást mindenek elé helyezni!

A spontán abortálásnál vagy a nem spontán abortálásnál a magzat nem 
veszít semmit. Mindkét esetben a felelősség a szülőre hárul olyan mértékben, 
amilyen mértékben e téren tudatosság, tehát személyi döntés játszott közre. 
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Az, akinek meg kell születnie, feltétlenül meg fog születni! Teljesen mind-
egy, hogy az e, aki már egyszer kísérletet tett erre, vagy más.

3. Két ember érzéki kapcsolatát csak együtt tudják harmóniába hozni! 
Ha  mindketten  törekszenek  erre,  ha  mindketten  megfelelő  információkat 
igyekeznek beszerezni szakavatott emberektől ezzel kapcsolatban, akkor ter-
mészetesen e téren is van fejlődés. Legtöbb esetben az okoz problémát, hogy 
bizonyos intim dolgokat nem szoktatok közösen megbeszélni szakemberek-
kel, nem néztek utána a megfelelő szakirodalomban, és így egy kicsit vak ve-
zeti a világtalant.

A fajfenntartási ösztön az állatvilágban rendezetten működik. Az em-
bernél az értelmének és akaratának irányítása alatt  kell  ennek állnia.  Igen, 
mert az embernél nem a szaporodás a legfontosabb, hanem az, hogy boldog 
legyen. Ez pedig - tehát a szívbéke - önfegyelmet kíván!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4473.
Kérdező: CSALÁDI ÉS EGYÉNI PROBLÉMÁM  VAN

1. Egyik testvérem 20 éve elhagyta gyermekeit. Visszatér-e hozzánk?
2. Egyik testvérem alkoholista. Üdvözülhet?
3. Döntöttem Jézus mellett. Jól járom az Ő útját?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem bocsátkozhatom olyan rövid távú szabad döntések következ-

ményeinek megjósolásába, amelyek a szabad döntések szabadságát kérdője-
lezhetné meg!

2. Mindenki üdvözülhet, aki akar! Csak az nem üdvözül, aki nem akar! 
Az nem akar üdvözülni, aki megátalkodik abban, hogy nem hallgat lelkiis-
meretére.

Aki  alkoholista,  és  minden  szenvedélybeteg,  vétkezett  ugyan akkor, 
amikor szenvedélybetegségébe belekeveredett, de ha később ezt megbánta - 
ezek vannak többen -, és e szenvedélyéből kilábalni nem tud különböző bel-
ső és külső hatások miatt, akkor ugyan el nem kárhozik, de nem is üdvözül 
mindaddig, amíg újjá nem születik!

Újjászületni lehet éber állapotban, álomban és a klinikai halál állapotá-
ban. A Szentlélek mindazokat újjászüli, akik vágyódnak az újjászületés álla-
pota után. Azok vágyódnak erre, akik ennek érdekében mindent megtesznek 
erejük és lehetőségeikhez képest azért, hogy ez megtörténjék velük.

4499.



3. Az egyszeri döntés kezdete annak, hogy valaki Hozzám, Jézushoz, 
akarjon tartozni.  E döntés csak akkor válik állapottá benned, ha e döntést 
rendszeres reggeli ima követi, amelyben kéred az elinduló napodra áldáso-
mat,  és rendszeres esti  ima,  amelyben a hála mellett  „pályamódosítást”  is 
végzel, vagyis megbánod „kilengéseidet”, ha ez szükséges.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4474.
Kérdező: MELYIK NAP AZ ÚR NAPJA?

A szombat vagy a vasárnap az Úr napja?
HANG: "Drága Gyermekem!

A valóságban minden egyes nap az Istené kell hogy legyen! De fontos 
számotokra az, hogy a hétnek egy meghatározott napját különösen Istennek 
szenteljétek!

Mielőtt Én, Jézus, megszülettem a Földön, ez a nap a szombat volt. 
Születésem után, miután a szombatot megszentelők elkülönítették magukat 
azoktól, akik Engem, Jézust, követtek, ezek az elkülönítettek az Én feltáma-
dásom napját, tehát a vasárnapot választották olyan nappá, amelyet különö-
sen  Istennek fognak szentelni.  Ezt  megtehették  e  szavaim alapján  is:  „A 
szombat van az emberért,  nem az ember a szombatért.  Az Emberfia ezért 
Ura a szombatnak is (Mk 2;27-28)”!

E téren a szeretet parancsa azt diktálja, hogy senki ne akarja ráerősza-
kolni saját elgondolását a másikra. Előttem, a te Jézusod előtt nem egy meg-
határozott időben történő szertartás, hanem a magatartás a fontos!  

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
************************************************************

4475.
Kérdező: HOMÁLYOS ELŐTTEM AZ ÚJRASZÜLETÉS!

1. Az újraszületés egészen új számomra.
2. Miért nem emlékezem előző életeimre?
3. Mi lesz a konkollyal és a farkasokkal? Bárki mulasztása árthat-e
    bárkinek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Médiumom a Tőlem, Jézustól,  kapott tartalmak tekintetében nem, 

csak a stílus, a forma tekintetében változhat, fejlődhet. Ez azt jelenti, hogy ő 
is „új” tartalomként élte meg az újraszületésről valló kijelentésem. De miu-
tán  evangéliumaimmal  egyeztetve  arra  a  következtetésre  jutott,  hogy  az 
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evangéliumokkal az újraszületés nem ellenkezik, kezdett megbarátkozni ez-
zel a gondolattal. Még ma is csupán a „barátkozás” szintjén tart!

Az általad említett János 3;3 nem az újraszületésről, hanem az újjászü-
letésről szól. Ez feltétlen feltétele annak, hogy valaki a Mennyországba jus-
son!

2. Mivel az újraszületés nem érinti a lényeget, ezért az evangéliumok-
ból csak azok tudják ezt kiolvasni, akiknek e téren van fülük a hallásra.

Azért nem emlékezhettek előző életeitekre, mert a jelen életben nem 
lennétek pártatlanok olyankor, amikor pártatlanul kell döntenetek a JÓ mel-
lett! A gyakorlatban viszont rendre megtapasztalhatjátok előző életeitek gu-
bancait, amelyek gyarlóságaitokban tapasztalati  síkon jelentkeznek. Ezek el-
len a gyarlóságok ellen kell küzdenetek segítségemmel a mindenkori jelen-
ben. E küzdelmet mindenkor segítem! E segítés nem a visszaemlékezés által 
történik, hanem azáltal, hogy elhiszed: veled vagyok, benned vagyok, és ér-
ted vagyok benned! Nem volna szükséged hitre, ha ez emlékezés által elérhe-
tő lenne. De akkor nem volna ennek értéke sem. A Földön minden ember 
igazi értékét az Általam megkívánt hitből élés adja! 

3. A lényeget, tehát boldogságotokat tekintve nem árthat senki senki-
nek, mert az Istent szeretőnek minden a javára válik. A nem lényeget tekint-
ve azonban nagyon meg tudjátok nehezíteni illetve könnyíteni mások életét.

A „konkoly” és a „farkasok” ügye nem a ti ügyetek! Ezt bízzátok Rám! 
Legyetek arról meggyőződve, hogy Isten mindenkor SZERETŐ ISTEN! Is-
ten mindenkor HŰSÉGES ISTEN!

Az örök létbentartás  csak a szellemi  teremtményekre vonatkozik!  A 
többi teremtményt a szellemi teremtmények érdekében eszközként tartja lét-
ben a Teremtő. Ha egy ESZKÖZ léte már értelmét veszti a CÉL érdekében, 
akkor létét is automatikusan elveszti.

Isten azokat a szellemi teremtményeit is örökké létben tartja, akik el-
fordultak Tőle. Igen, mert Isten, mint SZERETET, soha nem fordul el szelle-
mi teremtményeitől! Az a TÉNY, hogy a megátalkodott számára nincs bo-
csánat, nem jelenti  Isten megbocsátó szeretetének felfüggesztését! A meg-
átalkodottság  nem olyan  BŰN,  amelyért  bocsánatot  lehetne  kérni,  hanem 
olyan, amelyből a megátalkodott,  ha akar, kiléphet! Ehhez nem kell külön 
kegyelem! E téren minden a megátalkodotton múlik!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************
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Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁBBAN LÁTNI!
1. Mivel már újjászülettem, nem kell újraszületnem?
2. Lesz majd új ég és új Föld?
3. Mi a jele a prófétai elhívásnak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Igaz, hogy az újjászületés élményét nem lehet egy az egyben konzer-

válni, de mégis fontos, hogy valamiképpen állandósítsátok! Ez a rendszeres 
reggeli és esti imával történhet. Nem elég hát az, ha valaki reggel tudatosan 
az Én áldásommal indítja a napját. Fontos az is, hogy este hálát adva az el-
múlt napért, megfelelő „pályamódosítást” – bűnbánatot - is végezzen az eset-
leg elkövetett hibái korrigálására. A Zsidó levél írójának megengedtem, hogy 
kemény szavakkal figyelmeztesse az újjászületetteket a hűségre (6;4-6), ame-
lyet természetesen elvárok azoktól, akiket Magamnak lepecsételtem az újjá-
születés pecsétjével.

A Jelenések könyve egy olyan szimbólumrendszer, amely képes a lel-
kek fejlődésének szolgálatába állni,  ha Engem, Jézust,  mint UTAT, valaki 
befogad magába. 

A Jelenések könyve nem történelemkönyv, hanem mint az Énekek éne-
ke, az Általam kiszemelt misztikusoknak készült segédkönyv arra, hogy az 
evangéliumaim mélységeit jobban ki tudják aknázni!

Azok, akik a mennyek országát magukban hordják, és az időben meg-
élt mulandó világban a bennük működő Szentlélek irányítását követik, nem a 
mulandó világot akarják múlhatatlanná tenni, hanem arra törekszenek, hogy 
az örök boldogság honában, amit magukban hordanak, színről színre láthas-
sák Istent és mindazokat, akik már zavartalanul élvezik a hazataláltság örö-
mét! Aki nem ezt teszi, az semmit nem értett meg evangéliumaimból!

3. A prófétai szerep háromféle tartalmat hordoz. A tanítást, a lélekbelá-
tást és a jövőbelátást. E három közül mindazok, akik úgy tartoznak Hozzám, 
Jézushoz, mint szőlővessző a  szőlőtőkéhez, a prófétaság lelkét hordozzák 
magukban! Az Én népem prófétai nép!

A lélekbe- és a jövőbelátás karizmáját a szerepeket kiosztó Lélek an-
nak és akkor adja, akinek és amikor akarja. E karizmák önmagukat igazolják!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4477.
Kérdező: SZOLGÁLNI AKARLAK, URAM!

1. Mit tehetek halottaimért?
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2. Helyesled tanúságtevéseimet?
3. Védjem magamat, ha bántanak?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Imáid mindenképpen áldást jelentenek az ő számukra is és a te szá-

modra is! Az a szeretet, amely az imádság szárnyain jut el Hozzám, a te Jé-
zusodhoz, feltétlenül gyógyírt hordoz magában! Ha csak egy fohászt mon-
dasz is halottaidért, máris sokat tettél értük!

2. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom 
majd mennyei Atyám előtt (Mt 10;32). E szavaim örökérvényűek! Azoknak, 
akiket a Szentlélek tüze éget, feladatuk, hogy gyújtsanak is! 

A fontos az, hogy valóban RÓLAM tégy tanúságot! Csak az tud hitele-
sen  tanúságot  tenni  Rólam,  aki  az  alapalázat  birtokában  van.  Az  van  az 
alapalázat birtokában, aki nemcsak azt  tudja magáról, hogy Én, Jézus,  va-
gyok az, akire fel kell hívnia a figyelmet, és nem ő, hanem késznek kell len-
nie elfogadni azt is, ha elutasításban részesül. 

Ha pedig valaki valóban Velem alátámasztva utasít téged rendre, akkor 
légy ezért hálás. A Szentlélek a REND Lelke és nem a rendkívüliség Lelke. 
A Szentlélek csak akkor nyilvánul meg rendkívüli módon, ha rendet teremt 
ezáltal, és nem akkor, ha botránkoztat. Igaz, van farizeusi botránkozás, ami-
vel nem kell törődni. De van gyermeki botránkozás, amelyet kerülnöd kell. A 
farizeusi botránkozás azok szívében támad, akik híjával vannak az önzetlen 
szeretetnek. A gyermeki botránkozás pedig akkor keletkezik, amikor jóhisze-
mű embereket  próbál megzavarni  valaki  -  Istenre hivatkozva -  saját  önző 
okoskodása által.

3. Legyél inkább megértő, semmint téged megértsenek! Nem arról van 
szó, hogy ne törekedj magadat megértetni, de a hangsúlyt arra tedd, hogy te 
igyekezz másokat megérteni!

Hinned kell abban, hogy csak azok számára tudok gyakorlatilag Igaz-
ság lenni, akik elfogadnak Engem, Jézust, ÚT-ként is! Az isteni életet csak 
ilyenekben  tudom ÉLTETNI!  Ez  jelenti  azt,  hogy Én  vagyok  az  ÚT,  az 
IGAZSÁG és az ÉLET (Jn 14;6)! 

Önmagad védelméért nincs értelme soha síkra szállni! Azt az IGAZ-
SÁGOT pedig, amellyel Én, aki legyőztem a világot (Jn 14;6),  Magammal 
azonosítottam, legyőzni nem lehet, tehát nincs értelme védeni!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
************************************************************
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4478.
Kérdező: TISZTÁN SZERETNÉK LÁTNI!

1. Miért titkolják a holt-tengeri tekercseket?
2. Miért törölték a reinkarnáció tanát a Bibliából?
3. Médium volt-e Nostradámus?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Téves információknak vagy a birtokában! Az említett  tekercseket 

nem titkosították! Bárki megszemlélheti a Vatikánban. Közszemlére  vannak 
kitéve! Természetesen megfelelő őrizet mellett, nehogy valaki elvigye, illet-
ve nehogy valaki kárt tegyen bennük.

Legtöbb különlegességet  hajhászó  egyén pontosan azért  van bajban, 
mert anélkül, hogy ismerték volna e tekercsek tartalmát, hamis nézeteket ter-
jesztettek e tekercsekről, s miután szakértők megvizsgálták ezeket, s kiderült 
róluk, hogy nincsenek bennük rendkívüli információk, most nem tudják, ho-
gyan magyarázzák eddigi ostobaságaikat. E  tekercsekben tehát nincs semmi 
olyan, ami ellenkezne a közkézen forgó Bibliával. Ismétlem: erről bárki meg-
győződhet, ha ideje és anyagi helyzete ezt megengedi!

2.  E második kérdésed is  arról  tanúskodik,  hogy téves információid 
vannak. A reinkarnáció természetesen nem foglal  el  főhelyet  a Bibliában, 
mert nem is tartozik a lényeghez! A lényeghez az tartozik, hogy Én, Jézus, 
útként hirdettem meg Magamat minden jelenben élő ember számára. Ez a lé-
nyeg, és nem a reinkarnáció! Vannak olyanok, akik képesek mindent elhinni, 
amit másoktól hallanak, csak ne kelljen Engem komolyan követni.

Isten nincs sem a múltban, sem a jövőben. Isten mindenkor a JELEN-
BEN van! Ő az, aki VAN! Kérlek, ne légy hiszékeny, hanem hívő!

Akinek van füle a hallásra, az kétségtelen, hogy kihallja a reinkarnáció 
valóságát a Bibliából! De ismétlem: ez nem tartozik a lényeghez! A lényeg-
hez abban a szeretetben való növekedés tartozik, amelyet Én, Jézus, ÚJ pa-
rancsként állítottam elétek (Jn 13;34)!

3. Az általad említett személy médium volt. Csak az a kérdés, hogy ki-
nek a médiuma volt! Sok különböző értékű és minőségű szellemnek volt ő a 
médiuma! Ezért jövendöléseiben sok a homály és a tévedés. Csak sajnálni tu-
dom azokat, akik jobban hisznek az ő jövendöléseiben, mint az Én evangéli-
umaimban!

Megáldalak az OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"  
*************************************************************
4479.
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Kérdező: NAGY ZAVAR VAN BENNEM!
1. Hogyan kontrolláljam magam?
2. Izlandi terveimről szeretnék információt kapni!
3. Beszélhetek-e a Nagyimmal, aki már eltávozott a Földről?

HANG: "Drága Gyermekem! 
1. Önmagad helyes megismerése és céljaid elérése érdekében történő 

„pályamódosításaid”  reális  felmérése  a  cselekedeteid  tükrében mutatkozik 
meg. Ha reggel szánsz rá bizonyos időt, hogy átgondold az elinduló napod 
feladatait, ha este szánsz rá bizonyos időt, hogy felmérd a reggel átgondolt 
feladataid megvalósítását, akkor rövid időn belül (pár hét) tudni fogod azt, 
hogy ki vagy, és milyen vagy!

2. Én, Jézus, csak a saját terveimről adhatok neked információkat. E 
tervek pedig nem lehetnek ismeretlenek előtted, mert van lelkiismereted, és 
minden olyan döntésed kapcsán, amely boldogságodat, benső békédet érinti, 
e lelkiismereteden keresztül tudatom veled, hogy helyesen vagy helytelenül 
döntöttél. Vagyis egyezik vagy nem egyezik a veled kapcsolatos terveimmel 
az, ahogy dönteni akarsz, illetve ahogy döntöttél. Aki szeret, az félt. Én, Jé-
zus, úgy féltlek téged, hogy nyugtalanságot élsz meg akkor, ha nem vagy ter-
veimmel szinkronban.

3. Természetesen beszélhetsz az elhunytakkal, de vigyázz! Azok a gon-
dolatok, sugallatok, amelyek téged nem hoznak Hozzám közelebb, ártó erők-
től származnak még akkor is, ha te úgy gondolod, hogy szeretteid szólnak 
hozzád!

Mivel szabad lény vagy, ezért döntéseidért felelsz magad előtt! Abban 
biztos lehetsz, hogy bárhol vagy, és bárkivel kapcsolatban valami döntés fo-
galmazódik meg benned, Én, Jézus, mindig veled vagyok!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az 
OKOSSÁG és az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL!"

************************************************************
4480.
Kérdező: NAGY BENNEM A KÁOSZ! 

1. Hogyan élhetnek együtt a bárányok a farkasokkal?
2. Hogyan élhetnek együtt a keresztények a nem keresztényekkel?
3. Hogyan lehet felvenni a világ bűnét?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az okosság és az óvatosság megélésével mindaddig, amíg a farkasok 

marják egymást, a bárányok tudnak legelészni. Ha a farkasok összefognak a 
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bárányok ellen, akkor a farkasok képesek elpusztítani a bárányoknak azt az 
életét, amely amúgy is mulandó! Így az okos és óvatos bárányok mindenkép-
pen jól járnak!

2. Ha azokat nevezed keresztényeknek és nem keresztényeknek, akik 
bárányok, akkor ugyanúgy kell egymás mellett élniük, amint a bárányok él-
nek e világban a farkasok között.

Senki nem lesz bárány attól, hogy megkeresztelték, és senki nem lesz 
farkas attól, hogy nem keresztelték meg! Mindenki attól lesz bárány, hogy 
Engem, Jézust, az Isten Bárányát, követ, és attól lesz farkas, hogy nem követ!

3. A világ bűnét, tehát az önzés és a felelősség-áthárítás közegében az 
önzetlenséget és a felelősség-felvállalást úgy lehet felvenni, ahogy azt Én, Jé-
zus, tettem. Senki nem hivatkozhat arra, hogy képtelenség igenelni, képtelen-
ség törekedni az Általam adott új parancs megvalósítására, ha valaki  való-
ban követni akar Engem (Jn 13;34)! Nálam nélkül semmit sem tehettek, de 
Általam, Velem és Bennem minden jóra képesek vagytok!

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4481.
Kérdező: LELKEM ÁLLAPOTÁRÓL KÉRDEZEM A HANG-ot

1. Két „látomásomról” kérdezem a HANG-ot.
2. Leányom betegsége karmikus eredetű?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. „Látomásaid” kétségtelenül kegyelmi látomások voltak. Mind a ga-

lambok, mind a megmozduló kép mélyíteni akarja benned azt a bizonyossá-
got, hogy szeret téged az Isten akkor is, amikor körülményeid miatt kereszte-
ket  kell  cipelned.  Természetes  az is,  hogy e  „látomások” létrejöttéhez  az 
idegrendszeredet is felhasználta a kegyelem. Ez semmit nem von le abból, 
hogy Isten erősíteni akar téged a hitben, a reményben és a szeretetben!

2. Nem a jelen életben „fölszedett”,  hanem magával hozott  betegség 
az, amely által neked is, leányodnak is adósságot kell törlesztenetek. 

Neked azért, mert előző életedben elhanyagoltál bizonyos betegápolást, 
neki pedig azért, mert túltengő hiúsági komplexusait így tudja letörleszteni.

Arról légy meggyőződve, hogy sem te, sem leányod - akkor sem, ha le-
ányod jelenlegi vagy a közeljövőben történő állapota nem ezt mutatja - nem 
szakadhattok el Tőlem!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
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4482.
Kérdező: RENDEZETLEN AZ ÉLETEM!

1. Kétszer mentem férjhez, de nem templomban.
2. Fiam nincs megkeresztelve!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem a szertartás, hanem a magatartás számít elsősorban  Isten előtt. 

Ha magatartásod igyekszik  felzárkózni  Hozzám,  Jézushoz,  akkor  valóban 
fontos, hogy e magatartást bizonyos szertartás lepecsételje! Első tehát a ma-
gatartás, és csak utána van értelme a szertartásnak!

Akkor felel  meg magatartásod Nekem,  Jézusnak,  ha vállalod  azt  az 
UTAT, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magam.  Ennek az ÚTNAK válla-
lása így fogalmazható meg: soha senkinek nem szabad ártani, mindig min-
denkinek meg kell bocsátani, és vállalni kell a szolgáló szeretet, a másokon 
segítés áldozatát. Ennek vállalásához nélkülözhetetlen a rendszeres imádság 
és - az evangéliumaim alapján - a Velem történő foglalkozás, tehát tanulás. 

Meg kell még találnod azt az egy-két embert, akivel nevemben össze 
tudtok  jönni,  hogy Velem foglalkozzatok!  Nagyon szeretnélek  tanítani  és 
erősíteni benneteket (Mt 18;20)!

2. Csak annak a keresztelésnek van értelme, amelynek gyökere a HIT 
talajából táplálkozik! A szellemi lények területén Isten világa nem automati-
ka! Hozzám, Jézushoz, csak azok tartoznak, akiknek az a  szándékuk, hogy 
szabad döntések sorozata által mutatkozzék meg hűségük!

Ne nyugtalankodj hát meg nem keresztelt gyermeked miatt! Minden-
képpen csak az ő szabad döntése juttathatja őt el Hozzám!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
************************************************************

4483.
Kérdező: NEM VAGYOK TISZTÁBAN MAGAMMAL!

1. Újjászülettem-e?
2. Gyakran vagyok szeretetlen. Mit tegyek?
3. Elégedetlen vagyok sükösdi szolgálatommal.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Mint tudod, csak az üdvözül, aki újjászületik.  Az újjászületés két 

akarat egybefonódása által történik. Az egyik az ember részéről. Vágyódni és 
kérni kell! A másik az Isten részéről. Ez történhet éber állapotban, alvás álla-
potában és a klinikai halál állapotában. Az egészen biztos, hogy megtörténik, 
ha valaki hisz benne, vágyódik utána, és kéri ezt a maga számára!
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Az újjászületés  egy olyan istenélmény, amely nem azáltal  ismerhető 
fel, mert kívülállók mondják, és az, akinek mondják, ezt elhiszi, hanem egyé-
ni  megtapasztalásból!  Amikor  valaki  azt  tapasztalja  önmagán,  hogy kezd 
mindent másképpen látni, mint „megtérése” előtt! Természetesen ezt a kívül-
állók is feltétlenül érzékelik, és szóba is hozzák, de gyakran nem újjászüle-
tésnek nevezik, hanem gyakran leminősítik az ilyen embert. (Pl. ez megbo-
londult, nem számol e világ realitásával, stb.)

2. Kétségtelen, hogy a természeted vonásait magaddal hoztad! De ez 
nem azt jelenti, hogy egyszerűen csak tudomásul kell venned! Sőt! Pontosan 
azért hoztad e vonásokat magaddal, hogy Általam, Velem és Bennem, a te 
Jézusodban finomítsd, illetve leoldd fonákságaidat! Újjászületésed azt is iga-
zolja, hogy az erre való törekvésedet nem adod fel.

3. Az elégedetlenségnek csak akkor van létjogosultsága, ha a szeretet-
ben való növekedést segíti elő. Ilyen értelemben tehát a fejlődés motorja!

Ha törekszel a lehető legjobban végezni szolgálatodat, és mégis elége-
detlen vagy, akkor sem szabad gyorsan változtatnod a szolgálaton, mert elé-
gedetlenséged lehet kísértés is. Ha nem kísértés, akkor maguk a körülmények 
fognak úgy változni,  hogy látni  fogod:  a szeretet  növekedése kívánja azt, 
hogy más szolgálatot vállalj. Ne feledd: a szeretet másik neve türelem, vagy-
is a várakozni tudás!

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************

4484.
Kérdező: HISZÉKENY  VAGYOK! FÁRASZT AZ IMÁDSÁG!

1. Sokszor kihasználnak, becsapnak!
2. Van, amikor ima-csömöröm van!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A HIT és a hiszékenység két külön világ! A HIT abból táplálkozik, 

hogy Engem, Jézust, igyekszik egyre jobban megismerni. A hiszékenység pe-
dig eltorzult bizalom az emberekkel kapcsolatban. Ha ezt felismered, akkor 
már megtaláltad a megoldást is. Nagyon fontos az okosság és az óvatosság! 
Emberekben csak annyiban szabad megbízni, amennyiben azok már előre rá-
szolgáltak e bizalomra! NINCS megelőlegezett bizalom! Még Isten is csak 
azért  kérhet bizalmat  tőletek,  mert  igazolta  előttetek,  hogy Benne és csak 
Benne szabad megbíznotok!
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Hited akkor mélyül, ha gyakran olvasod evangéliumaimat, és ha találsz 
egy-két embert, akiket szintén EZ érdekel (Mt 18;20).

2. Amíg imáid egyoldalú szövegelések, amelyek arra irányulnak, hogy 
Isten igazodjék az akaratodhoz, addig imáid valóban inkább fárasztóak lesz-
nek, és nem lesznek erőforrások számodra.

Imádkozni annyit jelent, hogy lelkedet Hozzám akarod emelni. A leg-
gyümölcsözőbb imaforma a PÁRBESZÉD-IMA! Az első HANG-könyv ezt 
bővebben kifejti. Most csak tömören, de így is elmondom ennek lényegét:

Én, Jézus, boldogító módon élek benned az Atyával és a Szentlélekkel! 
Ha saját szavaiddal beszélsz Hozzám, s utána saját magadnak kezdesz olyan 
gondolatokat mondani, amelyek téged építenek, buzdítanak és vígasztalnak, 
akkor e gondolatokat Én mondom neked a Szentlélek által! Az ilyen gondo-
latokat ki kell préselned magadból, ha a benned boldogító módon élő Isten-
nel akarsz találkozni! El kell hát hinned, hogy Tőlem jönnek az ilyen gondo-
latok akkor is, ha te fogalmazod meg ezeket! Kell legyen benned annyi alá-
zat, hogy vedd tudomásul: nem te beszélsz ilyenkor magadnak, hanem Én, 
Jézus, a benned boldogító módon jelenlévő Lélek által.

 Van  az  ősellenségnek  egy fegyvere,  az  ELBIZONYTALANÍTÁS! 
Olyasmit sugall, hogy az ilyen gondolatokat csak te találod ki. E kísértést le 
kell tudnod győzni! Ezt helyetted megtenni nem tudom! Nem vagy bábu! Ve-
led és érted mindent, de helyetted semmit!

Bizony igaz, hogy mindenkinek olyan az élete, mint az imája! Jól élni 
csak jól imádkozva lehet!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4485.
Kérdező: NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE!

1. Akaratunk ellenére miért jönnek romboló gondolatok?
2. Nehezen tudok megbocsátani.
3. Egészségemmel problémáim vannak!

HANG: "Kedves Barátom!
1. A földi élet azért nem Mennyország, mert lehetősége van a Gonosz-

nak arra, hogy kísértsen benneteket. Ti azért jöttetek a Földre, hogy e kísérté-
sekkel szemben fölvegyétek a harcot. Abban biztos lehetsz, hogy erődön fe-
lüli kísértést nem engedek rád!
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2. Meg kell értetned magaddal azt, hogy akik téged bántanak, valójá-
ban csak szeretnének bántani. Mivel te Istent szerető vagy, ők akkor is javad-
ra dolgoznak, amikor bántanak!

Nekem sem volt ártalmamra az, hogy  keresztre feszítettek! Ezzel kap-
csolatban mondottam az emmauszi  tanítványoknak, hogy ez javamra vált: 
„Ó, ti balgák.... Vajon nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy 
bemehessen dicsőségébe?” (Lk 24;25-26)!

Tehát amikor igazságtalanul bántanak, az akkor is javadra válik, ha ezt 
nem tudod megmagyarázni éppen akkor. Bizony igaz, hogy az igaz ember 
nemcsak hitből él, hanem boldogítóan, megbocsátani tudóan, tehát az irgal-
mas szeretet birtokában él szívbékében!

3. Sem az egészség, sem a betegség nem erkölcsi kategória. Ez azt je-
lenti,  hogy lehet szívbékében élni  betegen is,  és lehet békétlenségben élni 
egészségesen is.

Az az egészséges hit, amely értelemmel alátámasztható, mindig bizto-
sítja azt a szívbékét, amelyet kívülről senki nem adhat, de el sem vehet!

Tudnod kell  még a betegséggel kapcsolatban azt  is,  a betegség nem 
csupán a HIT próbája, hanem arra is való, hogy helyes önismeretre segítse 
azt, aki hitből akar élni.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4486.
Kérdező: ÁLLANDÓAN CSALÓDÁSOK ÉRNEK!

1. Földi boldogságom miért szenved mindig csorbát?
2. Kell-e a házasságban a szeretett társért mindent megtenni?
3. Amihez értek, azt csinálom. Bánt az, ha megaláznak.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Nincs égi és földi boldogság! Sem a bódultság, sem pedig az az álla-

pot, amikor valaki jól érzi magát, nem azonos a boldogsággal. A boldogság 
egy olyan benső szabadság következménye, amelyet el sem tud képzelni az, 
aki még nem tapasztalta meg. Tehát el kell hinni azt, hogy van!

A benső szabadság ellentéte a különböző benső megkötözöttség. Azért 
mondom, hogy benső megkötözöttség, mert börtönben is lehet valaki benső-
leg szabad! Ennek elfogadására mindenki és minden körülményben képes.

Az Én, a te Jézusod neve ennyit jelent: Isten a szabadító! Isten plusz 
egy fő mindig abszolút többség! Vagy első vagyok valaki életében, vagy nem 
is tudok hatékony módon jelen lenni ott, ahol nem lehetek abszolút első! Ak-
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kor vagyok abszolút  első, ha nincs második,  illetve ha Én mondom meg, 
hogy mi vagy ki következzék!

Tehát, ahogy befogadsz Engem, Jézust, úgy oldódnak le rólad megkö-
tözöttségeid.  Ahogy  oldódnak  megkötözöttségeid,  úgy  válsz  szabaddá. 
Ahogy szabaddá válsz, úgy éled meg azt a benső békét, amely a boldogság-
nak a másik neve!

Isten saját boldogságára teremtett minden szellemi lényt, tehát téged is! 
Ez azt is jelenti, hogy boldogságod kulcsa nem lehet más zsebében! E kulcs 
benned van! Benned, akiben boldogító módon vagyok jelen az Atyával és a 
Szentlélekkel. A kulcs nem valamilyen fizikális valóság, hanem egy olyan 
szellemi  vállalkozás,  amely  által  vállalod  azt  a  gondolkodás-átalakítást, 
amelyre felhívtam figyelmeteket nyilvános működésem kezdetén (Mk 1;15)

2. Semmiképpen sem kell senkiért mindent megtenned! Kivéve saját 
lelked, szíved békéjéért! Tehát Értem, a te Istenedért kell mindent megten-
ned! Mindaddig, amíg bálványozol bárkit is, tehát mindaddig, amíg úgy gon-
dolod, hogy valaki nélkül nem élet az életed, addig Én, Jézus, nem tudom 
Lelkem által megadni neked azt az újjászületést, amely nélkül semmiképpen 
sincs boldogság sem a Földön, sem a másvilágon (Jn 3;3).

Minden társkapcsolat csak akkor érdemli meg azt, hogy pozitív érték-
nek minősüljön, ha Hozzám hoz közelebb!

A másért mondott imának mindig van pozitív hatása! Vagy az, hogy 
akiért imádkozol, tisztultabban fog látni - ez csak akkor következhet be, ha 
az illető mindenképpen Hozzám akar tartozni, csupán megtévedt -, vagy az, 
hogy imád hatása vissza száll reád! Az nem történhet meg soha, hogy bárki-
nek az imájára is bárki, aki tudatosan rosszindulatú volt, jóindulatúvá váljék! 
„Kívülről” nem lehet senkit „megtéríteni”! Akiben nincs erre fogékonyság, 
annak ezt az Isten sem tudja megadni! Ha meg tudná adni, és mégsem adja 
meg, akkor Isten volna felelős azokért, akik elkárhoznak! A kegyelmi rend-
ben semmiképpen sem vagytok mások által rángatható bábuk! 

3. Nagyon természetes, hogy azzal akarod keresni kenyeredet, amihez 
értesz! Sajnos az is természetes a földi életben, hogy megaláztatásokat kell 
szenvednetek.  Nekem,  Jézusnak,  is  vállalnom kellett  a megaláztatás  útját. 
Azok, akik Engem, Jézust, vállalnak, feltétlenül meg fogják tapasztalni azt, 
hogy nem lehet különb sorsuk, mint az Enyém volt. Csupán „méretben” lehet 
különbség. Minőségben nem!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
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4487.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETTEM?

1. Szívem tele van hálával!
2. Látni szerettem volna Máriát Medjugorjében!
3. Átölelt a Fény! 

HANG: "Drága Gyermekem!
Csak azokra a kérdésekre tudok válaszolni médiumom által, amely kér-

déseket ő ki tud olvasni leveleitekből. Az olvashatatlan írások megfejtésében 
nem támogathatom őt, mert akkor helyettetek tennék olyasmit, amit nektek 
kellett volna megtennetek. Vagyis azt, hogy olvashatóak legyenek írásaitok. 
Értetek és veletek mindent, de helyettetek semmit!

1. Nagy öröm Számomra, a te Jézusod számára az, amikor hála száll 
szívedből Istenhez! Bizony igaz, hogy amint a Szentlelket meg lehet szomo-
rítani, úgy meg is lehet örvendeztetni! Azért örülök szíved hálájának, mert a 
benned élő hála lehetővé teszi azt, hogy tisztuljon benső látásod, s még job-
ban tudd átélni azt, hogy örömöd forrását nem kívülről kell várnod, mivel 
Én, Jézus, az Atyával és a Szentlélekkel benned élünk (Jn 14;23)! Tehát lel-
kierőd és örömöd FORRÁSA számodra mindig kimeríthetetlenül rendelke-
zésedre áll!  Ezért  méltán mondhattam tanítványaimnak:  „Annak örüljetek, 
hogy nevetek föl van írva a mennyben! (Lk 10;20)”

2. Ne feledd: „Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek! (Jn 20;29)” 
Igen, mert nem a rendkívüliségek viszik előbbre a lélek fejlődését, hanem az 
áldozatokat vállaló, hitből táplálkozó szeretet!

3. Újjászületésed jeleként kaptad azt az élményt, amelyben részed volt. 
Bár fontos, hogy milyen vagy, de a nagyobb hangsúlyt arra kell tenned, hogy 
az Enyém vagy! Ez tudja ápolni benned a hazataláltság örömét, amely a Föl-
dön elérhető boldogságnak a másik neve.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4488.
Kérdező: SZERETNÉK JOBBÁ VÁLNI!

1. Halott vagy élő a lelkem?
2. Betegségem kiszívja belőlem az erőt!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Abban a pillanatban, amikor valaki Hozzám, Jézushoz, fordul, máris 

él a lelke! A lélek halála ugyanis azt jelenti, hogy valaki tudatosan elfordult 
Istentől.  Tehát bármikor visszafordul valaki Hozzám, már hallhatja is  azt, 
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amit a Velem együtt keresztre feszített egyik lator hallhatott: „Még ma Ve-
lem leszel a mennyben! (Lk 23;43)” Bízzál jobban az Én nagylelkűségem-
ben!

2. Kétségtelen, hogy érdemes minden betegségre kérni a gyógyulást. 
Az ilyen kérés feltétlenül meghallgatásra talál olyankor, amikor e kérés telje-
sülése az illető lelkének javára válik! De tudnotok kell, hogy minden beteg-
ségnek van erkölcsileg két pozitív értéke is. Az egyik pozitív értéke az, hogy 
bizonyos adósságtörlesztést eredményez. A másik pedig az, hogy helyes ön-
ismeretre juttat,  és ezzel Hozzám segíti a beteget.

Újra mondom: Bízzál jobban Bennem!
Megáldalak a FELTÉTLEN BIZALOM LELKÉVEL!"

*************************************************************
4489.
Kérdező: MÉRHETETLEN  A GYŰLÖLET  KÖRÜLÖTTÜNK!

Meddig mehet el a Gonosz?
HANG: "Drága Gyermekem!

A Gonosz csak addig mehet el, ameddig besegít abba, hogy az Istent 
szeretőknek minden a javukra váljon!

Az a gyűlölettenger, amelyet leveledben leírtál, semmit nem tud ártani 
azoknak, akik Engem, Jézust, valóban és igazán szeretnek! Nekem sem tud-
tak ártani  még azzal  sem, hogy keresztre  feszítettek!  Ebben is  megláttam 
Atyám rejtett szándékát (Jn 18;11)! Abban biztos lehetsz, hogy részben adós-
ságot törlesztetek, részben pedig egyre tisztultabb önismeretre juttok a Go-
nosz támadásai következtében!

Az nem baj, ha nem látod át az ellenség próbálkozásainak azt az olda-
lát, amelyben megvilágosodnak előtted, hogy Isten görbe vonalakkal is tud 
egyenes sorokat írni! Ezt nem fontos átlátni. Ezt el kell hinni! Aki hisz ab-
ban, hogy Isten a szeretet körén belül GONDVISELŐ Isten is, annak nem je-
lent különösebb gondot, ha nem talál értelmes magyarázatot bizonyos esemé-
nyekre. Elég az, ha tudja, ha hiszi: Isten az övéi számára valóban GONDVI-
SELŐ ISTEN! Tehát soha nem engedi meg azt,  hogy övéi erejükön felüli 
megpróbáltatást szenvedjenek!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4490.
Kérdező: MEGFELELŐ TÁRSRA VÁGYOM!

1. Remélhetem, hogy nem maradok egyedül?
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2. Gyermekeimnek is szükségük volna apára!
3. Segíts, hogy jó irányban változzak!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Tévedésben vagy, amikor azt gondolod, hogy akik akár többszörös 

próbálkozás után, de végül is megtalálták párjukat, boldogok! A menekülés 
nem old meg semmit! Cipelik sebeiket, szenvedik csalódásaikat akkor is, ha 
ezt egy kívülálló nem látja. Mindenki nagy tévedésben van, amikor úgy gon-
dolja, hogy a másik ember jobban járt az életben, mint ő! Ilyen nincs! Min-
denki úgy jár, ahogy akar! A bódulat és a boldogság nem árulnak egy gyéké-
nyen!

A vágyaid, a lehetőségeid és a képességeid harmóniája egyedül tőled 
függ! Én mindent megteszek a Magam részéről, amit e téren megtehetek ér-
ted! Csak abba ne ringasd bele magadat, hogy jobb körülmények is lehetné-
nek számodra, mint most vannak annak érdekében, hogy megtaláld lelked 
békéjét! Nem! Mindaddig, amíg hiszel  Bennem, a pillanatnyi  helyzet szá-
modra a legjobb arra, hogy növekedni tudj hitben, reményben és szeretetben! 
Az Én gyermekeim számára mindenkor a legjobb körülmény az, amely ép-
pen itt és most van!

Látszatra a keresztre feszítésem a világ legrosszabb körülménye volt, s 
Én azt is a legjobbnak éltem meg célom elérése érdekében (Lk 24;26)!

2. Isten minden szellemi teremtményének megadja azt, amire szüksége 
van. Ha ezt nem tenné, nem lenne JÓ ISTEN! Legalább azt hidd el, hogy Is-
ten van olyan jó, mint te! Te is megteszel mindent gyermekeidért, amit meg-
tehetsz. Isten is megtesz gyermekeidért mindent, amit megtehet! Az ő bol-
dogságuk is csak rajtuk fordul!

3. Én, Jézus,  mindenkor rendelkezésedre állok,  hogy növekedni tudj 
abban a szeretetben, amelyet új parancsként tártam elétek (Jn 13;34)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************

4491.
Kérdező: MI A TERVE ISTENNEK VELEM?

Nem sok tartalma van az életemnek.
HANG: "Drága Gyermekem!

Önmagában az, hogy hiszel Bennem, elég kell legyen Számomra arra, 
hogy némi fényt tudjak gyújtani benned!
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A vágyaid, lehetőségeid és képességeid rövid távon azért nem kerülhet-
nek összhangba, mert lelked mélyén hiszel Bennem! Igen. Nem vagy hajlan-
dó lemondani arról a vágyadról, hogy boldog légy! Nem vagy hajlandó a bol-
dogság utáni vágyadat bódultságra lecserélni. Mindaddig van reményem ben-
ned, amíg valóban boldog akarsz lenni!

A boldogság egy olyan benső béke, amely együtt jár a hazataláltság 
örömével. Mivel ehhez szűk kapun és keskeny úton lehet csak eljutni, ezért 
legtöbb ember türelmetlenségében a bódultságot, tehát azt választja, ahová a 
széles úton és a tágas kapun lehet eljutni: „A szűk kapun menjetek be! Tágas 
a kapu és széles az út, amely a romlásba visz - sokan mennek be rajta. (Mt 
7;13-14)!”

Tehát szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre, vagyis a boldog-
ságra vezet, és  kevesen vannak, akik felvállalják ezt. Mindaddig bízni tudok 
benned, amíg el nem veszíted a türelmedet abban a boldogság utáni várako-
zásodban, amelyben jelenleg is vagy. 

Azt is meg kell mondjam neked, hogy az igazi, az Általam, a te Jézu-
sod  által  megkívánt  szeretet  lényegéhez  tartozik  a  várakozni  tudás  (Jn 
13;34)! Vagyis az, hogy ne arra tedd a hangsúlyt, hogy milyen vagy, hanem 
arra, hogy az ENYÉM vagy!

Mindaddig, amíg nem az Én szívembe, hanem valami mulandó sze-
mélybe,  tárgyba,  eseménybe veted reményed horgonyát,  a csalódások, bó-
dultságok útját fogod járni! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy vagy abszolút 
ELSŐ vagyok valakinek az életében, vagy nem is tudok ott hatékony módon, 
boldogító módon számára jelen lenni. Bizony, nemcsak nem szabad, de nem 
is lehet „két úrnak” szolgálni! Nemcsak nem szabad, de nem is lehet Tőlem, 
Jézustól, is és mástól is várni a boldogságot!

El kell hinned, hogy Isten a körülményeidnek is az Istene! Tehát ha Én, 
Jézus,  az  Atyával  és  a  Szentlélekkel  úgy látjuk,  hogy szükséged van egy 
olyan társra, aki segít téged a lelki fejődés útján, akkor lesz ilyen társad. De 
mindenkor igaz az, hogy Én, Jézus, maradjak számodra a legfontosabb! Em-
ber embert boldoggá soha nem tehet! Egyszerűen azért, mert nem egymásra, 
hanem mindannyian Istenre vagytok teremtve, és ezért nyugtalan marad szí-
vetek mindaddig, amíg Bennem, Jézusban, meg nem nyugszik!

Te az örökkévalóság gyermeke vagy, és ennek lényegét már itt és most, 
tehát a mulandó földi életben is törekedned kell átélni!

Aki egy csodálatos ország felé utazik, azt nem hangolhatja le sem a vo-
nat rázkódása, sem a táj kietlensége, amelyen áthalad. Mindenkor át tudja 
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melegíteni szívét a „végállomás” tudata. Ez jelenti azt, hogy az igaz ember 
akkor igaz, ha benső békét hordoz, és akkor hordoz benső békét, ha élő hittel 
éli a mulandó földi életét!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4492.
Kérdező: SÜKÖSD NEM TETT JÓT NEKEM!

1. Sükösdről visszatérve félelmeim vannak.
2. Rossz érzések szántanak a hátamon.
3. Álmomban Jézus lehajtott fejjel volt mellettem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Még erős idegzetűeknek is megterhelő átélni valamit abból, amit Én, 

a te Jézusod szenvedtem a Golgotán! E félelmedet képes enyhíteni az a tudat, 
hogy szeretlek, mérhetetlenül szeretlek, és mindenkor nemcsak benned élek, 
de érted élek benned! Te már a Győztes oldalán állsz, mert Én, Jézus, le-
győztem földi életem szenvedései által a Gonoszt!

2. Rossz érzéseid is fáradt idegzeted következményei. Akkor tudsz he-
lyesen pihenni, ha megfelelő módon elfoglalod, lefoglalod magad. Tehát szá-
modra nem a passzív pihenés a megoldás!

3. Élő hited elmélyítésére történt az az álomlátásod, amelyben mellette-
tek álltam lehajtott fejjel.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
************************************************************

4493.
Kérdező: LEHET, HOGY IRÁNYÍTANAK?

1. Úgy érzem, irányítanak. Van több őrangyalom is?
2. Fényerőt kaptam, de küldtem belőle testvéremnek. Ez baj?
3. Többször is éreztem gyengéd simogatást, amikor egyedül voltam.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Valóban irányítanak! De ez az irányítás soha nem erőszakos! Kell 

hozzá hit és bizalom, de nem kell hozzá hiszékenység!
Élő hit annyit jelent, hogy látni tudsz a szíveddel. A hiszékenység lé-

nyegében babona. Az babonás, aki valaminek vagy valakinek olyan erőt tu-
lajdonít, amilyet annak Isten nem adott. Légy hát okos és óvatos!

Általában több angyal is vigyázza életedet. De mindig van egy, aki na-
gyon ritkán változik! Ha adsz neki nevet, ő azt tudni fogja, és hallgatni fog e 
névre.
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2. Mivel szeretetből küldtél  a kapott fényerőből, ezért te is nyertél ez-
által, mert növekedtél a szeretetben, és az is, akinek küldted! Óriási jelentő-
sége van a másokért mondott imáitoknak, minden kegyelmi küldésnek (má-
sokért vállalt áldozatnak, böjtnek, alamizsnának, stb.)!

3. A Szentlélek gyakran érzékelteti hatékony jelenlétét gyengéd simo-
gatással. Adj hálát ezért! Így erősödik hited és bizodalmad Istened iránt! Kü-
lönben is bőségesen van okod a hálaadásra!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
************************************************************

4494.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT

Három álmomról kérdezem a HANG-ot.
1. Gyógyíthatatlan betegségből meggyógyultam szívem odaadásakor.
2. Édesapám halálával próbára tett Jézus.
3. Volt férjem egy úton fog járni velem valaha?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Földi  életetek  legsúlyosabb  problémáit  is  képes  megszüntetni  az 

olyan felajánlás, amikor valaki valóban szívét nyújtja Istennek!
Mivel a földi életben napról napra jönnek különböző problémák, ezért 

jó, ha reggeli imádban - tehát naponta készen vagy arra, hogy - Nekem, a te 
Jézusodnak ajánlod fel szívedet. Mindazt, amit Nekem ad valaki, abba bele-
költözöm, és úgy adom azt neki vissza!

2. A földi élet valóban olyan próbaidő számotokra, amelyben le kell 
vizsgáznia a hitnek és a szeretetnek egyaránt. A HITNEK, mely szerint csak 
az látja jól az életet,  aki a szívével tudja azt  látni,  és a SZERETETNEK, 
amelynek másik neve a várakozni tudás! Feltétlenül találkozni fognak egykor 
azok, akiket a szeretet kötött össze a Földön!

3. E téren nem jósolhatok a jelen földi életetekre vonatkozóan, mert 
több szabad döntést kell hoznia neki is és neked is ahhoz, hogy jövőtök kö-
zös harmóniába kerüljön.

Két dolgot azonban mondhatok ezzel az álmoddal kapcsolatban is. Az 
egyik az, hogy a karma törvénye szerint egykor (nem szükségszerűen a jelen 
életetekben) megvalósul harmonikus találkozásotok. A másik pedig az, hogy 
az imának időt megrövidítő ereje is van.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************
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Kérdező: VÉLEMÉNYT KÉREK MAGAMRÓL!
Hogyan vélekedsz rólam, Istenem?

HANG: "Drága Gyermekem!
Először is tudnod kell, hogy fölösleges csodákat nem teszek. Ha meg-

tenném azt, amit neked kellene megtenned, pl. elmondanám médiumomnak 
azt,  amit  neked kellene elmondanod, akkor részben kiadnálak médiumom-
nak, részben pedig fölösleges csodát tennék, és ez úgy tűnne, mintha a te ér-
dekedben tenném ezt.  Olyan lenne ez,  mint annak az anyának a helytelen 
szeretete, aki megcsinálja gyermeke helyett a gyermek leckéjét, s úgy gon-
dolja, hogy ezzel jót tett a gyermekének. Nem!

A reggeli és az esti imáid pontosan arra valók, hogy tisztában légy az-
zal,  miképpen vélekedek rólad! Nem igaz az, hogy nincs füled a hallásra! 
Igenis van lelkiismereted, s Én, a te Jézusod feltétlenül közlöm veled azt is, 
ha meg vagyok elégedve veled, és azt is, ha nem vagyok megelégedve veled.
Neked is van lehetőséged a PÁRBESZÉD-IMÁRA!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4496.
Kérdező: EGÉSZSÉGES SZERETNÉK LENNI!

Szeretnék lelkileg rendbe jönni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Nagyon jól látod! Az idegrendszeretek  és az egész emberi test nem 
más, mint egy olyan műszerfal, amelyen a különböző lelki problémák villog-
tatják jelzőlámpáikat. 

Ez nem azt jelenti, hogy az egészséges lélek mindig egészséges testben 
tartózkodik.  Nem, mert  már a halál csírájával születtetek a Földre. Az vi-
szont igaz, hogy ennek a csírának kifejlődése, beteljesülése semmi gondot 
nem jelent az egészséges lélek számára. Minden szorongásnak, minden féle-
lemnek meg kell szűnnie ott, ahol a lélek megfelelő gyógyírt talál a sebeire!

Ha az első gomb nincs jól  gombolva,  akkor a többi sem kerülhet a 
maga helyére. Az első gomb minden szellemi teremtmény esetében a Terem-
tőjével való élő kapcsolat. Ez kikerülhetetlen! Erre minden szellemi lénynek, 
tehát minden embernek előbb-utóbb rá kell jönnie! A testi bajok tulajdon-
képpen erre kényszerítenek mindenkit. Erre lehet azt mondani, hogy az lenne 
a baj, ha nem lenne baj! 
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Ha valakinek kificamodik a lába, akkor számára nem az a megoldás, 
hogy tanuljon meg járni a kificamodott lábával, hanem az, hogy tegye, tetes-
se helyre a bokáját!

A lélek kificamodottságát bizonyos értelemben nehezebb helyre tenni, 
mint egy lábat. Igen, mert a lélek esetében nem oly könnyen lokalizálható az 
az orvoslási pont, ahol kezdeni kell a „kezelést”. De feltétlenül megtalálja az, 
aki keresi. Erre mondottam Én, Jézus, azt, amit a Mt 7;7-ben olvashatsz!

A nehézség éppen abban rejlik, hogy nem elég bevenni valami pirulát, 
mint a testi bajok tüneti kezelésekor. Nem elég bódulatba menekülnöd, ha-
nem szembesülnöd kell! Vállalnod kell azt a kereséssel járó komoly szellemi 
munkát, amellyel az Engem, Jézust, és saját magad megismerését felválla-
lod!

Ez a „terápia” három területet igényel. Ima, tanulás és találkozás olyan 
emberekkel, akikkel Rólam, Jézusról, lehet beszélgetni.

Szükséges  tehát  az  olyan reggeli  ima,  amelyben kicsit  elbeszélgetsz 
Velem. Elmondod, hogy bízol Bennem, és kéred áldásomat az elinduló na-
podra. Ha csak öt percet szánsz erre, már tapasztalni fogod ennek gyógyító 
hatását! 

Vállalnod kell legalább öt percet este is arra, hogy imában Velem, a te 
Jézusoddal találkozz! Igen, azt mondtam, hogy a te Jézusoddal, mert aki Ve-
lem kezdi a napját és Velem fejezi be, annak feltétlenül Jézusa vagyok!

Szükséges  az  is,  hogy olvasd,  tanulgasd  evangéliumaimat.  Nem azt 
mondtam, hogy a Bibliát, hanem azt, hogy az EVANGÉLIUMAIMAT! Ha 
valaki nem az evangéliumaimat tartja a LÉNYEG-nek, akkor mindent össze-
kutyul a Bibliában! Engem, Jézust, azok feszíttettek keresztre, akik jobban 
ismerték a Bibliát, mint bárki közületek. Így van ez ma is!

A  harmadik  terület  -  amely nélkülözhetetlenül  fontos  minden  lélek 
egészségének érdekében, tehát a te lelked egészségének érdekében is - az, 
hogy találj olyan embert, embereket, akikkel beszélgetni tudsz az evangéliu-
maim olvasása közben felmerült  problémáidról. A problémák megoldására 
ne a Biblia más helyei segítségével akard megtalálni a választ, bár ez is segít-
het! A helyes választ csak akkor fogadhatod el, ha össze tudod egyeztetni a 
józan eszeddel! Ez nagyon fontos! Igen, mert nem a Biblia a forrás, hanem 
az a Szentlélek, Aki az evangéliumaim és a józan eszed alapján akar gyógyí-
tani, vagyis boldogítani téged!

A lélek gyógyulása egyenlő a benső hazataláltság örömével! Ez a bol-
dogságnak, a benső békének a másik neve!
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Drága Gyermekem! Én, Jézus, mindig rendelkezésedre állok! Benned 
élek (Jn 14;23)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4497.
Kérdező: SÚLYOS PROBLÉMÁK ELŐTT ÁLLOK!

1. Béküljek ki gyermekeim apjával az ő kedvükért?
2. Vállaljak-e munkát külföldön?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel Én, Jézus, útnak, IGAZSÁGNAK és életnek mondottam Ma-

gamat, ezért neked is csak IGAZSÁGOT mondhatok!
Azért mondhattam Magamat IGAZSÁGNAK, mert Én, Jézus, vagyok 

az egyedüli a Földön, aki nem részigazságokban gondolkodik, tehát mindent 
abban a nagy összefüggésben látok, amely nektek csak annyiban adatik meg, 
amennyiben  a  HIT távcsövén  át  szemlélitek  problémáitokat.  E  bevezetés 
után mondom hát az IGAZSÁGOT!

A Szentlélek a kapcsolatok lelke! A szeretet a Földön elsősorban nem 
élvezet, hanem áldozat! Minden csak akkor mutatja meg igazi erkölcsi érté-
két, ha e mérlegre kerül: „Mi ez az örökkévalósághoz képest?” Isten senkit 
sem teremtett egy másik emberre! Isten mindenkit Önmagára teremtett,  és 
ezért mindaddig nyugtalan marad a szívetek, amíg Istenben meg nem nyug-
szik! Te az örökkévalóság gyermeke vagy! Csak az nyer bocsánatot Istennél, 
aki képes megbocsátani embertársának!

Azt javaslom tehát, hogy hallgass gyermekeidre! A te földi  életed is 
nagyon rövid, és neked is arra kell törekedned, hogy a halálod órája legyen 
földi életed legboldogabb órája!

2. Külföldi munkát csak az vállaljon, aki ezt családja kívánságára, be-
leegyezésével tudja megtenni. Nehogy menekülés álcázására történjék a kül-
földi munka vállalása! Még rövid időre is érvényes az az igazság, hogy szívet 
kell cserélnie annak, aki hazát cserél!

A döntés a te kezedben van! Igaz, hogy Én, Jézus, mindig rendelkezé-
sedre állok, de csak akkor, ha te is rendelkezésemre állsz! Vigyázni csak ad-
dig tudok rád, amíg te is vigyázol Rám!

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!
************************************************************
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Kérdező: NINCS BÉKE A  SZÍVEMBEN!
1. Nagyon szenvedem a magányt!
2. Remélhetek-e? Lesz-e valaha igazi társam?
3. Lehetek-e valaha boldog a Földön?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A magány maga a pokol! És pokol a másik ember is! Az egyedüllét 

nem szükségszerűen magány! A magányt mindenki önmaga választja magá-
nak, ha akarja! Minden olyan törekvés, amely kívülről akarja feloldani a ma-
gányt, ezt kutyák, macskák és egyéb állatok által képes legjobban megvalósí-
tani. De ezek is csak tüneti kezelést adhatnak! 

Az ember ember által nem magányt old fel, hanem tükröt kap. E tükör-
ben önmaga néz vissza önmagára. Lehet ugyan hosszabb-rövidebb ideig bó-
dulatban élni  úgy, hogy valaki narkotikumnak használja fel a mellette élő 
embertársát, de a bódulat soha nem lehet azonos a boldogsággal! A menekü-
lés soha nem lehet azonos a szembesüléssel! 

Bizony a  magányt  választani  kell!  Bizony,  csak  az  kárhozik  el,  aki 
akar! Bizony a boldogságot is választani kell! Bizony, csak az lesz boldog, 
aki akar!

Te már megtapasztaltad, hogy hogyan lehet valaki boldogtalan. Most 
elmondom neked, hogy hogyan lehet valaki boldog. Ha hallgatsz Rám, Jé-
zusra, akkor ezt is megtapasztalod, csakúgy, mint az eddigi boldogtalanságot.

Akkor indul el valaki a boldogság útján, ha nem kívülről befelé, hanem 
belülről kifelé vállalja élni az életét. Erre nyilván csak az képes, aki belül él!

Isten szükségszerűen közösség. Ezért boldog! Pokol lenne az élete, ha 
boldogságát kívülről várná! Isten minden szellemi teremtményét, tehát min-
den embert Önmaga boldogságára teremtette. Tudathasadásos lenne Isten, ha 
azok a teremtményei, akiket Saját boldogságára teremtett,  nem Benne, ha-
nem valami, valaki másban találnák meg a boldogságukat.

Isten benned sem lehet jelen másképpen, csak boldogító módon! Ezért 
Én, Jézus, nyilvános működésem kezdetén nem azt mondtam, hogy alakítsá-
tok át körülményeiteket, hanem azt, hogy alakítsátok át gondolkodásotokat 
(Mk1;15)! Lelkem által azért maradt rátok az Én tanításom, evangéliumom 
(nem a Biblia!), hogy ennek hogyanja kéznél legyen azoknak, akik nem bó-
dulni akarnak minden áron, hanem valóban boldogok akarnak lenni! Nem a 
másvilágon, hanem már itt és most! Az, aki nem éli meg a hazataláltság örö-
mét itt a Földön, az nem fogja ezt megtalálni a halála után sem!
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Az egyedüllét  tehát  nem magány!  Az egyedüllét  nagyszerű  alkalom 
arra, hogy belülről találjon istenére az, aki istenére, vagyis saját boldogságára 
akar találni!

2. Olyan igazi társad, aki Engem, Jézust, helyettesíteni tudna, nem lesz. 
Tudnod kell, hogy Én, Jézus, vagy első vagyok valakinek az életében, vagy 
nem is tudok ott lenni boldogító módon. Nem vagyok skizofrén! Nem va-
gyok tudathasadásos! Az lennék, ha bárki is - akit Isten saját boldogságára 
teremtett - másnál találhatná meg a boldogságát! Tehát vagy abszolút Első 
vagyok valaki életében, vagy nem is vagyok ott hatékony módon! Akkor va-
gyok abszolút Első, ha nincs második! Illetve, ha Én mondhatom meg, ki, mi 
a második. Isten az övéi számára a körülményeknek is az istene! Ha megfele-
lő helyre kerülhetek életedben,  akkor feltétlenül  gondoskodni  fogok arról, 
hogyha szükséges, akkor találj magadnak társat azért, hogy jobban meg tud-
jak erősödni benned, jobban tudj erősödni Bennem!

3. Mint már említettem, a Földön kell boldoggá válnia minden ember-
nek, ha üdvözülni akar! A földi és a mennyei boldogság között csak látáskü-
lönbség van! Amit itt tükör által homályban láttok, azt ott színről színre fog-
játok látni. Ez jelenti azt, hogy a hit látássá válik!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4499.
Kérdező: MÁSKÉPPEN LÁTOK NÉHA, MINT A MÉDIUM!

1. A boldogság nem mindig rajtunk múlik!
2. A nemszeretem dolgoktól a lélek szabadulni akar.
3. Érdemes-e bocsánatra az, aki soha nem volt a társam?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ahhoz, hogy egymást meg tudjuk érteni, ugyanazon szó alatt ugyan-

azt kell értenünk. Ezért meghatározom a „boldogság” szót. A boldogság, ha 
két emberről van szó, akkor a különbözőségek dinamikus harmóniája. Ebben 
az értelemben véve valóban igaz, hogy ez a boldogság kettőn áll! Ha pedig 
valakinek, tehát egy valakinek a boldogságáról van szó, akkor azt benső bé-
kének vagy a hazataláltság örömének kell nevezni.

Mivel Isten senkit nem teremtett a másik emberre, hanem Önmagára, 
ezért a két ember között létrejöhető boldogság, tehát a különbözőségek dina-
mikus harmóniája soha nem tartozhat a lényeghez! Ennek hiánya nem érint-
heti senki benső békéjét, boldogságát. Nem, mert Isten minden szellemi te-
remtményében boldogító módon van jelen! Az tehát, aki a benne boldogító 
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módon jelenlévő Istenben akarja megtalálni a boldogságát, az meg is fogja 
azt találni. Aki önmagán kívül valami, valaki mástól várja boldogságát, soha 
nem fogja azt megtalálni. Nem, mert az igazi boldogság helyett bódultságot 
keres.

A menekülést feltétlenül le kell váltani a szembesüléssel! A körülmé-
nyek - s ebben első helyen áll az, akit  társnak szoktatok nevezni,  s akiről 
előbb-utóbb kiderül, hogy nem társ - valójában tükör, amely által mindenki 
ráismerhet igazi önmagára. Az ember, aki szükségszerűen társas lény, mene-
külés által egy egész földi életen át hazudhat önmagának! Hazudhatja azt, 
hogy boldogságát mások miatt nem találta meg! Ennyit hát a boldogságról.

2. Valóban szabadulni akar a nemszeretem dolgoktól minden egészsé-
ges lélek. De ez a probléma is fogalmi tisztázásra szorul.

A földi életben a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldozat! Mi-
nél nagyobb szeretete van valakinek, annál nagyobb áldozatra számíthat! Ne-
kem, Jézusnak, és édesanyámnak, Máriának, volt a legnagyobb szeretetünk a 
Földön. Természetszerűen a legnagyobb áldozatot is nekünk kellett  vállal-
nunk.

3. Értelmes ember értelmetlenséget nem tud soká képviselni. Értelmes 
ember csak akkor tud másnak, másoknak megbocsátani, ha rálát két valóság-
ra. Az egyik az, hogy az istenszeretőknek minden a javára válik. A másik eb-
ből következik. Vagyis az, hogy aki bárkinek ártani akar, az csak önmagának 
és a nem Istent szeretőknek árthat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem 
lehet szívbékéje annak, akit nem a helyes szeretet vezérel. Ismétlem: Azok, 
akik nem szeretetben élnek, azok szükségszerűen bódulatban, tehát hazug-
ságban, tehát természetellenes állapotban, tehát embertelenül élnek. Éppen 
ezért  önmaguknak a  legnagyobb ellenségei!  Az él  helyes  szeretetben,  aki 
Hozzám, Jézushoz, akarja igazítani életét.
          Bizony csak akkor tudsz értelmesen megbocsátani másoknak, ha saj-
nálni tudod őket! De megbocsátanod kell, mert az önzés nem azonos az ön-
szeretettel, amely csúcsérték! Az önző ember boldogtalan ember akkor is, ha 
bántják, akkor is, ha nem bántják. Boldoggá mindenkit, magát az Istent is, 
csak az a szeretet tehet, amit valaki magában hord, és nem az, amit másoktól 
remél!

Istennek pokol lenne az élete, ha másoktól várná, hogy szeressék! Isten 
végtelenül boldog, mert végtelenül szeret!

„Bocsáss meg felednek, ha százszor bánt, százszor. Ha szívedben a po-
kol-harag tüze lángol, s el nem oltod benned ezt a szörnyű lángot, Isten sem 
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bocsát meg tenéked, ha bántod!” Nem azért nem bocsát meg, mert nem akar, 
hanem azért, mert nem tud úgy megbocsátani, hogy az téged boldogítson!

Szeretni annyit jelent, mint JÓT akarni. Azt a jót kell akarni mindenki-
nek, amit Isten akar neki. Ez sokszor nem egyezik azzal, amit ő szeretne, 
akarna magának!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
***********************************************************

4500.
Kérdező: TISZTÁBBAN SZERETNÉK LÁTNI!

1. Vágyom egy igazi társra!
2. Tudni szeretném, merre vezet az út tovább? 
3. Isten vezetését hol érzem, hol nem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Két szempontra kell felhívnom a figyelmedet. Az egyik az, hogy van 

egy általános emberi természet, s így vannak olyan általános vágyak, ame-
lyek mindenkinek az életében kisebb-nagyobb hatékonysággal megjelennek. 
A másik az, hogy amint nincs két egyforma falevél, úgy nincs két egyforma 
ember sem. Istennek mindenkiről külön-külön egyénre lebontott álma van, 
tehát rólad is! Ez jelenti azt, hogy Isten nem úgy szeret téged, mint minden-
kit, hanem úgy,  mint senkit a világon. Ezért van belőled egy!

A társ utáni vágy minden egészséges emberben felébred. De mivel en-
nek lényege az, hogy mindenki szeretné, ha szeretnék, és szeretné, ha ő mást 
szeretne, ezért ez lehetséges akkor is, ha valakinek nincs kifejezetten egyet-
len személyt jelentő társa.

Isten az övéi számára megtapasztalhatóan a körülményeknek is az Iste-
ne, tehát aki élő kapcsolatban van Istennel, az bár lehet egyedül, de soha nem 
lehet magányos! Isten gondoskodik arról, hogy az övéinek szeretetigénye ki-
elégítést nyerjen. Isten az övéinek megadja azt a látást, hogy ezt megtapasz-
talják.

Ami pedig a másik iránti szeretet áradását jelenti, ez is lehetséges an-
nak, aki magában szeretetet hordoz. Sőt nemcsak lehetséges, hanem egyene-
sen szükséges! Így tehát az élő hit és az élő szociális érzék minden jó szándé-
kú embert megóv a magányosság poklától!

2.  Belülről  kell  ráérezned mindenkor arra a hogyan továbbra,  amely 
utat járnod kell! A rendszeres reggeli és esti imák, de főleg a reggeli imák 
pontosan arra valók, hogy Én, Jézus, aki az Atyával és a Szentlélekkel boldo-
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gító módon benned élek, szívedet megnyugtató módon segítsek neked átgon-
dolni napi teendőidet. Nagyon fontos tehát a reggeli PÁRBESZÉD-IMA!

3. A földi életben a hitből élés nem más, mint a szív szemével látni a 
világot. Aki így lát, az hol jobban, hol kevésbé, de feltétlenül meglátja annak 
az Istennek gondviselő jóságát, aki soha sem erőszakos, de el sem hagyja 
soha övéit!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4501.
Kérdező: VÁGYAIMRA KÉREM ÁLDÁSODAT!

1. Szeretnék Lélekkeresztségben részesülni, majd újjászületni! 
2. Lelki vezetőm maradhasson mindig mellettem!
3. Köszönök minden segítséget!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az újjászületést értékelésben nem előzheti meg a Lélekkeresztség! 

Az újjászületés feltétlen feltétele az üdvösségnek (Jn 3;3). A Lélekkeresztség 
nem feltétlen feltétele az üdvösségnek!

Az újjászületésnek - az illető képességeinek és lehetőségeinek mértéke 
szerint - velejárója egy olyan új látás, amely által Engem, Jézust, mint utat 
fogad el valaki. A Lélekkeresztség egy olyan istenélmény, amelyben erőt és 
szerepet (karizmát)  ad a Lélek arra, hogy a szeretetben másokért  tudjatok 
élni. 

2. Az enyéim számára csak az Én, a te Jézusod Lelke lehet az egyetlen 
lelki vezető! Ha valaki életében Lelkem nem abszolút ELSŐ, akkor ott nincs 
is jelen hatékony módon.

Kétségtelen, hogy Lelkem eszköznek felhasznál különböző teremtmé-
nyeket arra, hogy lelketeket vezesse, de azt, hogy kit és meddig használ fel, 
ne ti akarjátok eldönteni! Ezt bízzátok a Szentlélekre!

3. A hála nagyon fontos! Ez segít téged abban, hogy egyre jobban vedd 
észre életedben a gondviselő Isten munkáját. Bizony, Nálam nélkül semmit 
nem tehettek!

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4502.
Kérdező: SZERETNÉK EGY KICSIT A JÖVŐBE LÁTNI!

1. Vágjak-e bele Amerikában egy három éves programba?
2. Leányom házasságával kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
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HANG: "Drága Gyermekem!
1. Meg kell mondjam, hogy bár Én, Jézus, nagyon szeretlek téged, de 

veled kapcsolatban sem bocsátkozhatom jóslásokba! Azért nem, mert szabad 
lény vagy, és nem bábu. Nincs előre megírt  forgatókönyve a te életednek 
sem. Egyedül az Én, a te Jézusod élete történhetett bizonyos értelemben for-
gatókönyv alapján. Ez azért történhetett így, mert Én, Jézus, szabad voltam 
minden megkötözöttségtől a földi életemben is, és ilyen értelemben nem ren-
delkeztem azzal a választási szabadsággal, amely lehetővé tehette volna azt, 
hogy gyakorlatilag eltérjek Atyám akaratától! 

Szabad döntéseidet neked kell meghoznod! Én, Jézus, két biztos kije-
lentést mondhatok e kérdéseddel kapcsolatban. 

Az egyik az, hogy Én mindig és mindenhol rendelkezésedre állok ab-
ban, ami a szíved békéjét illeti.  Lelkiismereted mindenkor olyan mikrofon 
Számomra, amelyen keresztül mindenkor meghallhatod Lelkem hangját er-
kölcsi kérdésekben, problémákban, ha akarod. 

A másik az, hogy legyen alázatod döntéseid előtt meghallgatni az álta-
lad okosnak, bölcsnek ítélt embertársaidat, s több szempont mérlegelése után 
hozd meg felelős döntésedet!

Mindenkor tudnod kell, hogy erkölcsi döntést - tehát a jó-rossz, az ön-
zés-önzetlenség elbírálásában - csak biztos lelkiismerettel szabad hoznod!

2. Leányod házasságával kapcsolatban arra hívom fel nagyon komo-
lyan figyelmedet,  hogy nem te,  hanem ő tartja kezében saját  élete  sorsát! 
Senki, maga az Isten sem veheti át tőle a felelősséget e téren!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!
************************************************************

4503. 
Kérdező: TELE VAGYOK SZORONGÁSSAL!

1. A Mennyországban is vannak kényszergondolatok?
2. Nemet mondtam születésem előtt a megszállottságra, elmebajra?
3. Kapok védettséget őrangyalomtól? Tanácsot kérek!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  A  Mennyország  a  tökéletes  szabadság  birodalma!  Ott  semmiféle 

kényszer nem létezhet! A Mennyország „lakóit” annyira átjárja Isten szerete-
te, és szeretetük annyira átöleli Isten boldogító látását, hogy ott semmiféle 
szellemi, érzelmi homály nem létezhet!

A földi életben az élő hit ad némi képet a bennetek valóban jelenlévő 
Mennyországról, de ez időnként alig érzékelhető. Ennek érzékelése nem is 

4526.



tartozik a lényeghez. A lényeg a HIT! Minél kevésbé érzékeli valaki önmagá-
ban a mennyek országát, annál nagyobb lehetőséget kap hite arra, hogy növe-
kedjék. A Mennyországban nincs HIT. Ott LÁTÁS VAN!

2.  Te mindennek ellene  mondtál  születésed előtt,  ami  eltávolíthatna 
Tőlem, a te Jézusodtól! Én, Jézus, pedig vigyázok arra, hogy erődön felüli 
kísértés ne érhessen téged! Jó, ha tudod, hogy sokkal nagyobb erővel rendel-
kezel, mint gondolnád!

3. Őrangyalod azért őrangyalod, hogy téged segítve tudjon egyre job-
ban növekedni abban a szeretetben, amelyben a Mennyországban sincs meg-
állás! A Mennyország teljessége növekvő teljesség minden ott élő szellemi 
lényben!

A bizalommal erősítő várakozni tudást tanácsolom továbbra is!
Nagyon szeretlek, és megáldalak ERŐMMEL, HŰSÉGEMMEL!"

************************************************************
4504.
Kérdező: MI A TEENDŐM  A JÖVŐMET ILLETŐEN?

1. Van-e fontos feladatom az emberek felé? Talán a gyógyítás?
2. Többször láttam képeket a jövőmről.
3. Leánygyermekem lesz először?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Egyetlen fontos feladatod van! Naponta tenni az Isten akaratát! En-

nél fontosabb feladat nem létezik! Isten akaratának meglátása nem kompli-
kált dolog. Nem kell hozzá más, mint minden reggel rá kell szánnod pár per-
cet arra, hogy Velem, a te Jézusoddal megbeszéld napi teendőidet. Hidd el, 
hogy egy mosogatás és egy beteg gyógyítása között erkölcsi értelemben, te-
hát  a  boldogságot  illetően  semmi  különbség nincsen!  Sőt,  ha valaki  jobb 
szándékkal mosogat, mint más beteget gyógyít, akkor a mosogatás messze 
fölötte áll mindenféle gyógyításnak! Nem a „nagy tettek” viszik előbbre a lé-
lek ügyét, hanem az a szeretet, amely a szürke hétköznapok apró áldozatai 
felvállalásában teljesíti  Isten akaratát!

A test állapota nem tartozik az erkölcsi kategóriába! Lehetnek gonosz 
egészséges emberek, és lehetnek jóságos betegek. Gyógyítani mindenki tud! 
A legkisebb szeretetcselekedetből is árad gyógyító erő. Ilyen értelemben te-
hát nemcsak szabad, de kell is mindenkinek gyógyító erőt sugározni! Az vi-
szont nem tartozik a lényeghez, hogy meggyógyul-e valaki vagy sem! Mind-
annyian  gyógyíthatatlan,  halálos  betegséggel  jöttetek  a  világra!  Tudnotok 
kell, hogy minél egészségesebb valaki, annál nagyobb felelősség terheli a lel-
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két! Ne az legyen hát számodra a fontos, hogy fizikálisan gyógyíts, hanem 
az, hogy úgy szeress mindenkit, ahogy azt Én, a te Jézusod megparancsoltam 
nektek (Jn 13;34)!

2. Csak azok a képek lehetnek hitelesek a jövőt illetően, amelyek egy - 
már elindult - folyamatot vetítenek eléd. Minden jövőbelátást annak megva-
lósulása hitelesíti. E téren hát ne légy hiszékeny! Ezt azért mondom, hogy 
megkíméljelek a fölösleges csalódásoktól. Az Ősmegtévesztő csak azokkal 
nem tud mit kezdeni e téren, akik számára a jelen megszentelésénél nincs 
fontosabb!

3. Jelenleg még egyáltalán nem dőlt el, hogy kinek, és egyáltalán le-
szel-e  anya!  Sokkal  több  szabad  döntés  áll  előtted,  semmint  gondolnád! 
Ugyanakkor mások szabad döntése sem történik meghatározott forgatókönyv 
szerint.  Éppen ezért lehet beszélni szabad döntésekről!

Sem a múltban, sem a jövőben nincs az Isten. A múltban csupán ti él-
hettek emlékező képességetek alapján. A jövőben pedig fantáziátok, tervez-
getéseitek alapján. Isten mindenkor a JELENBEN VAN. Isten az, aki VAN! 
Isten tehát nem a volt, nem a lesz, hanem az, aki VAN!

Biztos lehetsz abban, hogy éppen azért, mert Én, Jézus, egylényegű va-
gyok az Atyával, a jelenben mindenkor nemcsak vagyok, de érted vagyok je-
len benned!

Megáldalak a JÓZANSÁG és a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4505.
Kérdező:  A  REINKARNÁCIÓVAL  KAPCSOLATOS  PROBLÉMÁIM-
RÓL

1. Ha már be van írva nevem a Mennyben, akkor mi van előző 
    életeimmel?

 2. Az összes szülőmmel fogok találkozni?
3. Ha már születésem előtt Jézus mellett döntöttem, akkor már nem is 
    dönthetek másképpen?

HANG: "Drága Gyermekem! Nagyon örülök kérdéseidnek! E kérdések arról 
tanúskodnak, hogy értelmedet megnyugtató válasz nélkül nem akarod építeni 
további életedet. Ezért most Én, a te Jézusod az átlagnál kicsit bővebb vá-
laszt adok kérdéseidre. Teremtéseddel kell kezdenem.

Isten szabadon, mindenkitől függetlenül teremtett meg téged. De mivel 
saját boldogságára teremtett, ezt már csak a te beleegyezéseddel érhette el. 
Igen. Szeretni csak szabad döntés alapján lehet! Két lény között a boldogság 
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- és ez Isten és szellemi teremtményeire is áll - a különbözőségek dinamikus 
harmóniája. Ez áll természetesen két szellemi teremtmény kapcsolatára is.

Azokat a szellemi lényeket, akik igent mondtak az Isten által felkínált 
boldogság befogadására, angyaloknak nevezitek. Akik pedig nem-et mond-
tak erre, azok a bukott angyalok. 

A bukott angyalok közül azok, akik megátalkodtak a nem-et mondá-
sukban, ördögöknek nevezitek. Ezek vezérét és természetesen csapatát is lát-
tam lehullani az égből (Lk 10;18). Azok számára, akik a nem-et mondó dön-
tésüket megbánták, lehetővé vált a földi élet megteremtése után az, hogy va-
lós bűnbánatuk igazolása jeléül vállalják azt, hogy  a Földön visszaszeresse-
nek Engem, Jézust, aki minden rászorulóban ott vagyok (Mt 25;42-46)! 

 Az eredeti bűn tehát, amelyet Ádám és Éva bűne szimbolizál - az ön-
zés és a felelősség áthárítás -, valójában a ti személyes bűnötök! Olyan Isten 
nincs, aki más bűnéért bárkit is, s főleg szent Fiát vonná felelősségre! Aki ezt 
nem fogadja el, az ugyancsak nem meri használni az Istentől kapott értelmét! 
Aki ezt nem fogadja el, az Istent még egy átlagembernél is gonoszabbnak 
gondolja!

Tehát azok, akik a megtérés, tehát a gondolkodás-átalakítás szándéká-
val születnek a Földre - vagyis vágykeresztséggel -, lehetőséget kapnak arra, 
hogy a Szentlélek által újjászülessenek. A mennyek országába csak azok jut-
hatnak, akik újjászülettek! (Jn 3;3)! Mindaddig újra kell születnetek, amíg 
újjá nem születtek! Ez alól kivétel nincsen!  Veletek és értetek mindent, de 
helyettetek semmit! Ne áltassátok magatokat! A szeretetnek igazságban, az 
igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia ahhoz, hogy Isten Lelke által új 
szellemi lények legyetek! Nem elég hát az, hogy valaki kijelenti: „Jézus! El-
fogadlak Megszabadítómnak!” Ezt igazolni is kell! Nem elég Engem, Jézust, 
elfogadni igazságnak és életnek! Valójában csak az fogad el Engem, aki ÚT-
NAK, IGAZSÁGNAK ÉS ÉLETNEK fogad el! Az UTAT nem lehet elsíbol-
ni! A soha senkinek nem ártani, a mindig mindenkinek megbocsátani, és a 
lehetőség szerint másokat szolgáló szeretettel segíteni, nem maradhat ki azok 
életéből, akik valóban újjászülettek! 

Az ALAPALÁZAT és az UNIVERZÁLIS HIT nélkül senki sem juthat 
az Atyához! Az van az ALAPALÁZAT birtokában, aki a felismert jó mellett 
kiáll, de ugyanakkor nyitott a jobb irányában. A JOBB pedig csak Én, Jézus, 
lehetek! Nem Pál, nem Mózes! Csak Én! Csak arról mondható ez el, aki tud-
ja, hogy nem a Biblia a forrás, mivel a Bibliában minden benne van, meg az 
ellenkezője is! Szinte minden felekezet a Bibliára hivatkozik,  és marjátok 
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egymást! A FORRÁS a Szentlélek, akinek segítségével a józan ész határán 
belül igaznak tudjátok elfogadni az Én, a te Jézusod evangéliumaiban elmon-
dott szavaimat. 

Azok, akik nem rangsorolnak a Bibliában, soha nem fognak tisztán lát-
ni! Nem, mert képtelenné teszik magukat az UNIVERZÁLIS HIT befogadá-
sára. Azért teszik képtelenné magukat az UNIVERZÁLIS HIT befogadására, 
mert nincsenek az ALAPALÁZAT birtokában. Azért nincsenek, nem lehet-
nek ennek birtokában, mert  nem vagytok bábuk, s így minden Istentől jövő 
sugalmazásba magatokat is beleviszitek. Ezért oly fontos, hogy evangéliuma-
imat helyezzétek mindenek elé, és úgy értelmezzétek, ahogy mondottam, a 
józan ész határán belül!

UNIVERZÁLIS HITE annak van, akik hisz abban, hogy ő ember, és 
joga van ahhoz, hogy mások is embernek nézzék őt. Ugyanakkor tudja, hogy 
ezt mindenki elmondhatja magáról. Tulajdonképpen az ALAPALÁZAT tar-
talma az ELSŐ FŐPARANCS. Az UNIVERZÁLIS HIT tartalma pedig a 
második FŐPARANCS! Igaz, hogy ezt egyetlen speciális hit - ilyenek a kü-
lönböző  vallások -  sem cáfolja,  de  a  gyakorlatban  egyik  sem fogadja  el. 
Azért nem fogadja el egyetlen speciális hit, tehát vallás sem, mert ha elfogad-
ná, akkor megbillenne az alá-fölé rendeltség, az engedelmeskedtetés alapja! 
Bizony a gyakorlatban nem fogadják el, nem fogadhatják el - csak elmélet-
ben - azt, hogy ti mindnyájan egymásnak testvérei vagytok!

Minden speciális  hitet  valló vallás a többi ilyen vallás hibáiból és a 
Bibliából él, úgy, hogy azonos súlyúnak mondja Pál vagy akármelyik próféta 
szavait az Én, a te Jézusod szavaival! Bizony az Általam, Jézus által, Földre 
hozott égi béke csak akkor és ott valósulhat meg, ahol az egymás szeretését 
az Én új parancsom megvalósítása által  igyekeztek megélni (Jn 13;34), és 
emellett engeditek, hogy mindenki úgy imádja Istent, ahogy akarja!

Azért  írtam e kérdésedre kicsit  bővebben, mert  a továbbiakban még 
vissza kell majd utalnom ezekre. Most konkrét választ adok a feltett kérdé-
sedre:

Minden földi ember minden földi élete lehetőséget kínál arra, hogy a 
gondolkodás-átalakítás (Mk 1;15) által beérjen arra az újjászületésre, amely 
nélkül nincs üdvösség (Jn 3;3)!

2.  Az  Isten  országában  mindenki  mindenkivel  találkozni  fog!  Két 
irányból ölel át itt mindenkit a boldogság. Az egyik Isten színről színre látá-
sa, a másik pedig az egymással történő szeretetteljes találkozásaitok.
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3. Egy rakétát nem elég egyszer kilőni a cél irányában. A kilőtt rakétát 
pályamódosításokkal kell segíteni ahhoz, hogy az célba jusson! Az a pozitív 
döntésed, amelyet már születésed előtt meghoztál, és amelyet vágykeresztség 
kinyilvánításának  lehet  mondani,  olyan,  mint  a  rakéta  kilövése.  Az  ilyen 
megtérés kétségtelenül egyszeri! Azok, akik nem hozták meg az ilyen dönté-
süket - mert ilyenek is vannak -, a Sátán atyától valók, és  az ő kedvét keresik 
(Jn 8;44). Ezekért nem is könyörögtem  (Jn 17;9)!

De amint a rakéta is rászorul pályamódosításra, úgy neked is rendre 
ügyelned kell arra, hogy nem tértél-e el az Általam, Jézus által, megkívánt 
iránytól!

Az ősellenségetek két nagyon kívánatos csalival igyekszik akadályozni 
benneteket abban, hogy célotokat, tehát Engem, Jézust, mint UTAT megélje-
tek. Az egyik csali a különböző speciális vallások. A másik a Biblia! Ezért 
mondhattam azokra, akik Engem valóban követni akarnak, hogy nem lehet 
más sorsuk, mint az Enyém volt a Földön (Jn 15;20). Engem, Jézust, nem le-
het  a prófétáktól  elindulva igazán felismerni.  Akik ezt  megpróbálták,  egy 
sem jutott el közülük Hozzám! Valójában feláldoztak Engem saját igazuk ér-
dekében! De Tőlem elindulva fel lehet ismerni, hogy a próféták hol, mikor és 
mit jövendöltek, írtak Rólam! Engem csak az evangéliumaimon át lehet he-
lyesen megismerni, ha valaki kéri a Szentlélek segítségét, és használja a jó-
zan eszét!

Bizony igaz, hogy nagyon sok jó szándékú léleknek, akik Mellettem 
döntöttek születésük előtt, éppen a „pályamódosítás” elmulasztása miatt, ép-
pen a Biblia összekuszált értelmezése miatt, éppen amiatt, hogy különböző 
speciális  vallások hatására engedik bebeszélni maguknak azt,  hogy nem is 
kell Engem  ÚT-ként vállalniuk, újra meg kell születniük a Földön mindad-
dig, amíg újjá nem születnek!

Én, Jézus, nem vagyok tudathasadásos! Pedig két kijelentésem alapján 
feltétlenül  az  lennék,  ha  nem lenne  reinkarnáció.  Egyik  kijelentésem:  „A 
szűk kapun menjetek be! Tágas a kapu és széles az út, amely a romlásba visz 
- sokan bemennek rajta. Szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre vezet - 
kevesen vannak, akik megtalálják (Mt 7;13-14).”  A másik pedig: „Én meg, 
ha  majd  fölmagasztaltatom  a  Földről,  mindenkit  magamhoz  vonzok  (Jn 
12;32.).” A „kevesen találnak meg és a mindenkit Magamhoz vonzok” ellen-
tétes kijelentéseim az újraszületés elfogadásával könnyen összeegyeztethe-
tők!
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E harmadik kérdésedre tehát tömören ez a válaszom: Ti, akik Mellet-
tem döntötteket, mindannyian ki vagytok téve annak, hogy jó szándékotok 
ellenére is  a  tévedés  áldozataivá  váljatok,  ha lemondotok  az  ALAPALÁ-
ZATRÓL és az UNIVERZÁLIS HIT elfogadásáról!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉRTELMES HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4506.
Kérdező: KÉTSÉGBE VAGYOK ESVE!

1. Szeretett férjem halálos beteg.
2. Rettegek a jövőtől.
3. Semmiféle vigaszban nincs részem!

HANG: "Drága Gyermekem!
Azzal a látásmóddal,  amellyel most rendelkezel,  nem is lehetsz más 

lelkiállapotban,  mint amilyenben vagy! Szinte képtelennek tűnik számodra 
elfogadni  azt,  hogy boldogságotoknak,  lelki  nyugalmatoknak kulcsát  min-
denki önmagában hordja! Annak ellenére, hogy tudod, mindenki halálos be-
tegséggel született a Földre, mégis azt gondolnád jónak, ha nem úgy és nem 
akkor következne ez be nálatok, amikor és ahogy ez be fog következni. Mi-
vel pedig ezen te magad változtatni nem tudsz, hát csak az Isten lehet az, aki 
nem jól csinált valamit, ha olyan boldogságra teremtette az embert, amelyet 
soha - legalább is te - el nem érhet.

Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy elmondjam és elétek éljem élete-
tek problémáira a megoldást! Ez pedig tömören így szól: Mindenkiben ott él 
az Isten boldogító módon! Erre a bennetek boldogító módon élő Istenre csak 
az talál rá, aki gondolkodásának átalakítását vállalva nem önmagán kívül, ha-
nem önmagában akar e boldogító Istenére rátalálni (Mk 1;15)!

2. A HIT nem azonos a hiszékenységgel. Annak élő a HITE, aki szen-
tül meg van győződve arról, hogy az az Isten, aki az ÖRÖK JELEN, a jövő-
ben is ott lesz gondviselő módon akkor, amikor a jövő a jelenbe fordul! Ezt a 
lelki  állapotot  REMÉNNYEL-TELT állapotnak  lehet  nevezni.  Ez  minden 
szívbékének, benső harmóniának kimeríthetetlen FORRÁSA!

3. Te nem elégedsz meg silány vigasztalással! Ez nagyon jó, mert ez 
igazolja azt, hogy sem bódult, sem hiszékeny, tehát babonás nem akarsz len-
ni! Ezt Én, a te Jézusod megköszönöm neked! Így adsz lehetőséget Nekem 
arra, hogy felkészítselek arra az örök boldogságra, amely minden képzeletet 
felülmúl! Azok a sötét lelki utak, amelyeken most barangolsz, segítenek té-
ged abban, hogy a földi élet poklát ne hazudd magadnak szépnek. Bizony, a 
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te hazád is, férjed hazája is a mennyben van! Ott, ahol Isten kimondhatatlan 
szeretete és szeretteitek szeretete soha véget nem érően biztosítja számotokra 
azt  a boldogságot, amely utáni vágy itt  a Földön még csupán vágyként él 
bennetek!

Kétségtelen, hogy Isten irántatok való szeretetét van, amikor a Földön 
is érzitek, és van, amikor nem érzitek. A rövid földi élet arra való, hogy ti 
mutassátok ki Isten iránti szereteteteket azáltal, hogy szeretitek egymást. A 
mennyek országa,  amely ÖRÖK, azt  fogja  eredményezni,  hogy örökre és 
végleg át fog járni benneteket Isten szeretete!

Nem úgy van, hogy milyen jó az angyaloknak, mert  nekik nem kell 
megszenvedniük a földi élet poklát. Isten a saját boldogságát csak felkínálni 
tudja. Ennek elfogadása minden szellemi lény részéről erőfeszítést kíván. Ha 
nem így lenne, akkor bábuk lennétek, és nem szellemi lények!

Isten azért mondható GONDVISELŐ ISTENNEK, mert törődik gyer-
mekeivel: „Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem 
gyűjtenek - mennyei Atyátok táplálja őket. Nem többet értek ti náluk? Ugyan 
ki toldhatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik? Hát a 
ruházat miatt  miért  nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait,  hogyan 
nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak, mégis, mondom nektek, még 
Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha 
a mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözte-
ti az Isten, akkor benneteket, kishitűek, nem sokkal inkább? Ne aggodalmas-
kodjatok hát, és ne kérdezgessétek: Mit eszünk, mit iszunk? Ezeket a pogá-
nyok keresik. Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti 
elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind 
megkapjátok hozzá! Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gon-
doskodik magáról! A mának elég a maga baja. (Mt 6;26-34)!'

Isten tehát vagy növeli erőtöket, vagy csökkenti szenvedéseiteket. De 
mindenképpen mindent a ti javatokra fordít. Bizony az istenszeretőnek min-
den a javára válik!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4507.
Kérdező: FIAM JÖVŐJÉRŐL KÉRDEZEM A HANGOT

Megjavul-e fiam élete?
HANG: "Drága Gyermekem!
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Isten szerepeket kiosztó, és nem személyválogató! Isten mindenkinek 
mindenkor rendelkezésére áll! Isten bennetek él boldogító módon!

Az Én, a te Jézusod tanítását csak az fogadja el, aki akarja! Én, Jézus, 
ezt senkire rá nem tukmálhatom! Ha vállaljátok gondolkodásotok átalakítá-
sát, ahogy Márk evangéliuma 1:15-ben kérem, akkor a bennetek boldogító 
módon élő Isten biztosítja számotokra azt a szívbékét, amelyet a világ soha 
meg nem adhat, de el sem vehet senkitől! Ennek vállalását senki nem csinál-
hatja meg mások helyett. Én sem! Hitet ne ti kérjetek Tőlem! Én kérek tőle-
tek hitet!

Felnőtt gyermeked sorsa a boldogságát, benső békéjét illetően az ő ke-
zében van! A szabad döntés pontosan azt jelenti, hogy azt az Isten sem hatá-
rozhatja meg előre senkinél! Nemcsak egymás kezében, de az Isten kezében 
sem vagytok bábuk!

Azt nagyon jól teszed, ha imádkozol gyermekedért! Ezzel önmagadnak 
tartozol! Vagyis mindent meg kell tenned azért, hogy rád ő soha ne hivatkoz-
hasson, amikor majd mérlegre kerül! Mindenkinek önönmagáért kell jónak 
lennie!  Ez  nem  önzés,  hanem  ÖNSZERETET!  Ez  pedig  csúcsérték  (Mt 
22;39)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4508.
Kérdező:  NAGYANYÁMRÓL ÉS MAGAMRÓL

1. Nagyanyám kétszer is öngyilkos akart lenni.
2. Az esti imában volt egy csodálatos élményem. 
3. Élő kapcsolatom van az angyalokkal.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amint a test immunrendszere gyengül vagy megszűnik, a kis beteg-

ség is végzetes lehet, úgy a pszichikai immunrendszer, a remény gyengülése, 
elvesztése is végzetessé válhat.

Nagyanyád pontosan azért nem halhatott meg úgy, ahogy szerette vol-
na, mert így időt kapott arra, hogy életellenes döntésének következménye - 
az ezzel járó szenvedés - lelke mélyén Hozzám igazítsa őt az utolsó pillana-
tokban!

2. Te újjászülettél! Maga a Szentlélek tette hangsúlyozottá benned azt, 
hogy te az Istené vagy! Ez az élmény érzelmi szinten nem konzerválható, de 
mindenkor  rendelkezésedre  álló  erőforrás  számodra  ahhoz,  hogy valóban 
HITBŐL élő tudj maradni! Emlékeidből ez soha nem törölhető ki!
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3. Angyalaim szeretete kifogyhatatlan irányotokban! Adj hálát Istennek 
angyali kapcsolataidért! De itt is vigyáznod kell arra, hogy mindenkor tudd: a 
te lelki fejlődésed nem azon múlik, amit ők tesznek veled, hanem azon, amit 
te teszel szeretetből másokért! Az nagyon természetes, hogy ebben nagyon 
segítségedre vannak!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4509.
Kérdező: CSALÁDOMÉRT KÖNYÖRGÖK!

Egy nagymama könyörög hozzád, Uram!
HANG: "Drága Gyermekem!

Először is tudnod kell, hogy sokkal jobban szeretem családodat, mint 
te! Ha ezt valóban elhiszed, akkor nem fogsz miattuk aggódni, csak önmaga-
dért. Igen, mert nem nekik, hanem neked kell szabaddá válnod aggodalmaid-
tól! Hinned kell abban, hogy Én, Jézus, nem hiába lettem emberré, nem hiá-
ba vállaltam azt az emberi sorsot, amelyet vállaltam, és nem hiába haltam ke-
reszthalált!  Mindezt értetek tettem, tehát a te családodért is! Ne féltsd hát 
őket!

Hidd el, hogy férjed és leányod is az Én, a mennyei Atya gyermeke, és 
a te Jézusodnak testvére!

Drága Gyermekem! Aggódásod beárnyékolja Isten iránti  bizalmadat! 
Ennek pedig két nagyon kellemetlen következménye van. Az egyik az, hogy 
nem látszik rajtad az a felszabadult boldogság, amely kellene hogy jellemez-
zen téged, ha egyszer a mennynek országát hordozod szívedben. Úgy tűnik, 
az árad belőled, hogy akaratodat nem tudod érvényesíteni körülményeidben, 
s ez látványos módon megkérdőjelezi azt, hogy számodra az Isten a körülmé-
nyeknek is az Istene. Aggódásod azt érzékelteti, hogy te nem hiszel abban, 
hogy mindenki csak önmagáért felel! Annak ellenére, hogy értelmeddel tu-
dod, és tapasztalataiddal aláhúzottan tudod, hogy „kívülről” nem lehet senkit 
boldoggá nevelni, mégis azt szeretnéd, hogy azt, amire Isten sem képes, te 
tudd megtenni!

A másik kellemetlen következménye hitetlenségednek, békétlenséged-
nek, aggodalmaskodásaidnak az, hogy környezeted még abban sem fog hall-
gatni rád, ami nyilvánvalóan jó! Ki akarhat olyan „igazságot” elfogadni, ami 
nem boldogítja az ilyen igazságot hirdetőt?!

Arra kérlek hát, hogy imádkozz családodért azzal a boldogító hittel, bi-
zalommal, amely elsősorban benned erősíti a hitet és a bizalmat. Ennek való-
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ságát felmérheted azzal a magatartásoddal, amelyben nem uralkodni akarsz 
rajtuk, hanem erőd és lehetőséged szerint szolgálni akarod őket. Így és csak 
így tudsz növekedni a szeretetben, s így és csak így teszel meg mindent azért, 
hogy ők is kedvet kapjanak - mégpedig benső békéjük érdekében - gondolko-
dásuk átalakítására.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL"!
*************************************************************
 4510.
Kérdező: MI A TEENDŐM?

Sok problémám van!
HANG: "Drága Gyermekem!

Nehezen olvasható és érthető leveledre a következőt tudom válaszolni:
Én, Jézus, nem kívánok senkitől olyat, ami számára különleges problé-

mát jelenthetne! Az, amit Én, a te Jézusod kíván tőled, az nem más, mint egy 
tisztességes reggeli és egy tisztességes esti imádság. 

Akkor tisztességes a reggeli imád, ha pár szóban megbeszélve Velem 
az elinduló napodat, majd áldásomat kérve magadra Velem és Értem indulsz 
útnak! Akkor tisztességes az esti imád, ha összevetve a reggeli imáddal hálát 
adsz  mindazért,  amit  az  elmúlt  napon értékesnek mondasz,  és  bocsánatot 
kérsz mulasztásaidért. Ennyi az egész!

Nem kérek Én tőled semmiféle engesztelő kápolnát,  semmiféle rend-
kívüliséget! Mindaz, amit kérek, nem más, mint az, hogy törekedj növekedni 
abban  a  szeretetben,  amely  a  szürke  hétköznapjaid  munkáinak  elvégzése 
közben kell hogy átjárjon téged! Ennyi az egész! 

Még azt is kérem tőled, hogy higgy jobban Bennem! Hidd el, hogy na-
gyon szeretlek,  és  nemcsak benned élek,  de érted élek benned!  Ennyi  az 
egész!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4511.
Kérdező: AZ IDEG-ELME OSZTÁLYRA JUTOTTAM!

1. Ebben a testemben kapok-e rendkívüli adományokat? (Gyógyítást)
2. Hol és mit rontottam el?
3. Az imáimban kértek teljesülhetnek-e?

HANG: "Kedves Barátom!
1. A Szentlélek nem a rendkívüliségeknek, hanem a REND-nek a Lel-

ke! Én, Jézus, aki azért jöttem közétek, hogy segítselek benneteket a gondol-
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kodásotok átalakításában, ezt azért tudtam a mai napig is csak kis mértékben 
megvalósítani, mert sem akkor, sem most nem akarjátok vállalni a hétközna-
pok egyszerű életét, hanem kitűnni, feltűnni, rendkívüliségeket akartok fel-
mutatni, ahelyett, hogy az egyszerű szolgáló szeretet keresztjét vállalnátok! 
Ezért szükségszerűen az idegosztályon köttök ki!

 Én, Jézus, csak azokban tudok idegeket megnyugtatóan, benső békét 
biztosítóan élni,  akik soha nem akarnak ártani senkinek, akik mindig meg 
akarnak bocsátani mindenkinek,  és a képességeik alapján segíteni akarnak 
ott,  ahol erre lehetőséget kapnak. Nem lehetnek ideg-elme problémák ott, 
ahol valaki a képességeit, lehetőségeit és vágyait összhangban tudja tartani. 
Ennek megvalósítására elsősorban alázat kell! Ha ez megvan, akkor ebben 
Én, Jézus, mindenkor segítségetekre állok!

2.  Azok,  akik  nem az  evangéliumaim  irányában  akarják  átalakítani 
gondolkodásukat (Mk 1;15), hanem különböző érdekes szellemi vonulat irá-
nyában (pl. REIKI, FÉNYADÓ, AGYKONTROL, STB.), és ebben megme-
revülnek, nagyon megnehezítik maguknak a Velem, Jézussal, való élő kap-
csolat kialakítását! Ha ezt komolyan átgondolod, és szerényebbé válsz, akkor 
megtalálhatod szíved nyugalmát, lelked békéjét.

3.  Csak azok a kérőima tartalmak teljesülnek,  amelyek szinkronban 
vannak a MIATYÁNK imádság kéréseivel! Annak idején nem azt mondot-
tam, hogy EZT imádkozzátok, hanem azt, hogy ÍGY imádkozzatok.

Tehát akkor remélheted kérő imáid meghallgatását, ha a MIATYÁNK 
hét kérésének bármelyike felismerhető a kérő imádban.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a
JÓZANSÁG és az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"

*************************************************************
4512.
Kérdező: NAGY BENNEM A NYUGTALANSÁG!

1. Férjem öngyilkos lett. Nagyon megrendített bennünket!  
2. Tele vagyok félelemmel, fájdalommal.
3. Lesz-e rend valaha gyermekeim szívében?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Vannak a reménytelenségnek olyan rejtett  sebei,  amelyek egyszer 

csak öngyilkosságban mutatkoznak meg.
Ti nem láttok bele a lélek mélységeibe! Ezért nem mondhattok elma-

rasztaló ítéletet senkiről még akkor sem, ha a legnagyobb „gonoszságot” kö-
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veti is el! Én, Jézus, az irgalom rendjét kínáltam fel nektek, és szívetek béké-
jének csak ez lehet a táptalaja!

Mivel  egy öngyilkosság annyira életellenes,  ezért  ez  szükségszerűen 
megrendíti a környezetet. Csak arra kérlek, hogy két dologtól próbálj tartóz-
kodni. Ne akard megérteni, és ne akard elítélni!  Mindkettő az Istennek és az 
illető léleknek az ügye!

2.  Van értelmetlen  félelem.  Ez  valójában egy olyan érzelmi  irtózás, 
amelynek oka általában karmikus. Vagyis már a születéseddel magaddal ho-
zott megkötözöttség. Ez hittel és Isten iránti bizalommal csökkenthető, sőt 
meg is szüntethető! Ha mégsem, akkor adósságtörlesztésként kell elfogad-
nod. Én, a te Jézusod nagyon sokszor szólítottalak föl benneteket e szavak-
kal: „Bátorság! Ne féljetek!” Mivel minden félelem mögött többé-kevésbé a 
halálfélelem húzódik  meg,  azért  mindenkinek  erősítenie  kell  magában az 
örök életbe vetett hitét! Bizony igaz, hogy az, aki Bennem, Jézusban, hisz, az 
halált nem lát sohasem (Jn 11;25-26)!

3. Egyszer bizonyosan rend lesz gyermekeid szívében is! De azt, hogy 
ez mikor fog megvalósulni, ők fogják eldönteni! Neked a saját lelki békéd 
érdekében bíznod kell abban, hogy ez meg fog történni! Ha Én, Jézus, nem 
lennék biztos abban, hogy Isten szellemi teremtményei, akiket Isten szeretete 
tart létben, egyszer vissza fogják szeretni Istenüket, akkor nem mondhattam 
volna el, hogy keresztre feszítésem után majd mindenkit Magamhoz vonzok 
(Jn 12;32)! Márpedig elmondtam, és ez be is fog következni!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*************************************************************
4513.
Kérdező: ŐSZINTÉN KERESŐ EMBER VAGYOK!

1. Keresem a helyes utat!
2. Tisztán szeretnék látni!
3. Megtalálhatom-e a HANG-könyvekben azt, amit keresek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Pontosan  azért  adtam médiumomnak  azt  a  szerepet,  amit  kapott, 

hogy azoknak, akik értelmüket megnyugtató válaszokat akarnak kapni kérdé-
seikre, megkapják azokat. Jó helyen keresed tehát azt az UTAT, amellyel Én, 
Jézus, azonosítottam Magamat!

Szinte minden speciális  vallás elismer Engem, Jézust,  igazságnak és 
életnek. De útként mindegyik saját jogrendszerén belül akar eligazítani ben-
neteket. Engem, Jézust, is így akartak eligazítani speciális vallásom vezetői!
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2. Az a vágyad, hogy láss tisztán, soha ne gyengüljön benned! Én, Jé-
zus, nem felelőtlenül jelentettem ki: „Nektek megadatott, hogy megismerjé-
tek az Isten országának titkait (Lk 8;10)!” Ezt pontosan azoknak mondottam, 
akik igenis keresők voltak! Tehát a mindenkori keresőknek, tehát neked is 
mondottam e szavakat! Amíg ápolod magadban a vágyat, hogy tisztán láss, 
addig bízhatsz abban, hogy okosan, szépen, lépésről lépésre betöltöm e vá-
gyadat! Minden benned felmerülő kérdésre addig keresd a választ, amíg olyat 
nem kapsz, amely megnyugtatja értelmedet. Igen! Én, Jézus, a Szentlélek ál-
tal  -  a  lényeget,  tehát  a  boldogságotokat  tekintve  -  mindenkinek  értelmet 
megnyugtató választ akarok adni. Tekintélyelvre, tehát arra, hogy ezt vagy 
azt nem lehet értelemmel felfogni, tehát érthetetlenül el kell hinni, csak ak-
kor hivatkozom, ha ez szívedet, tudatodat egyaránt meg tudja nyugtatni. (Pl. 
a szentostyában lévő jelenlétemmel kapcsolatban)

3. A HANG-könyveket pontosan azért diktáltam, hogy tudjátok megta-
pasztalni ezt az ígéretemet:  „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zör-
gessetek és ajtót nyitnak nektek! Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, s 
aki zörget, annak ajtót nyitnak (Mt 7;7-8)”.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALAPALÁZAT LELKÉVEL! Az 
ALAPALÁZATNAK az van birtokában, aki kiáll a meglátott jó mellett,  s 
ugyanakkor nyitott a jobb irányában. 

Ez  a  JOBB mindenkor  csak  Én,  Jézus,  lehetek  számotokra,  aki  az 
evangéliumaim alapján jól meg- és felismerhető vagyok! Tehát  nem a kü-
lönböző speciális vallások, és nem a rangsorolás nélküli Biblia !

BÍZZÁL BENNEM! BÍZOM BENNED!"
*************************************************************
4514. 
Kérdező: Miképpen vagyunk istenek?
Az Isten: TEREMTŐ! Az ember: TEREMTMÉNY!!

Az a BOLDOGSÁG, amely a különbözőségek dinamikus harmóniája, 
a Teremtő és a szellemi teremtmények között csak akkor jöhet létre, ha a te-
remtmény tisztában van teremtményi mivoltával.

A szellemi teremtmény csak saját létkategóriáján, fogalmi rendszerén 
belül tud foglalkozni a Teremtővel, de ez számára elég is!

A szellemi teremtmény a cselekvési kategóriái közül - alakítás, szerzés, 
vevés, adás - csak az ADÁS cselekvési kategóriáját mondhatja tökéletesnek, 
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mert e kategórián belül mondható tökéletesnek egy létező, AKI mindig képes 
adni önmagát. 

Ezért a Teremtő, AKI állapotszerűen és szükségszerűen a mindent-adás 
állapota szerint konstituálta Önmagát, három olyan tulajdonságokat összefo-
gó központtal - SZEMÉLLYEL - rendelkezik, amelyek mindegyike csak be-
felé  HÁROMSÁG,   kifelé EGY, amit természetének nevezünk. 

A három ISTENI SZEMÉLY közül az, akit FIÚNAK nevezünk, embe-
ri természetet vett fel. Jézusnak tehát, mint ISTENI SZEMÉLYNEK, isteni 
és emberi természete is van! Az emberi természete nem azonos az isteni ter-
mészetével! Ilyen értelemben Ő, aki ISTENI SZEMÉLY, kiüresítette Önma-
gát,  vagyis  csak az emberi  természete  szerint  képes  ISTENI SZEMÉLYE 
emberi megnyilvánulásokra. Isteni megnyilvánulásokra csak az Atyával és a 
Szentlélekkel együtt képes.

Míg Jézus, mint ISTENI SZEMÉLY, emberi természetet is hordozott, 
addig mi emberek, mint emberi személyek, csak Jézus isteni személye és ter-
mészete által részesülhetünk Isten természetében. Ez tehát bennünk, éppen 
emberi személyünk által mindig korlátozott marad. Isten SZÍNLÉT! Mi em-
berek, szellemi lények, mindenkor RÉSZLÉTEK, vagyis teremtmények ma-
radunk!

Míg Istenben végtelen képesség (személyiség) találkozik végtelen lehe-
tőséggel, addig bennünk véges képesség (emberi személyiség) áll szemben 
végtelen  lehetőséggel.  Ezért  kivétel  nélkül  minden  emberben  mindenkor 
csak az tökéletes,  ami  az emberben JÉZUSI! De teljesen JÉZUSSÁ soha 
nem válhatunk, mert a mi személyünk mindenkor emberi, tehát teremtett sze-
mély marad! Csak úton lehetünk efelé! E törekvés és nem e törekvés betelje-
sültsége a boldogsága a teremtett szellemi lényeknek! Csak addig mondható 
boldognak egy teremtett szellemi teremtmény, amíg él benne ez a törekvés. 
Félelmetes kísértés a törekvés beteljesültségének a tudata! Az, aki erre tesz 
kísérletet, túllépi teremtményi körének korlátait, vagyis a sátáni gőg csapdá-
jába esik, s szembe találja magát szent Mihállyal, akinek neve: KI OLYAN, 
MINT AZ ISTEN?

A különbözőségek dinamikus harmóniája, az Isten és ember közös bol-
dogsága tehát az ember oldaláról mindenkor csak törekvésben, szándékban 
valósulható, valósítható meg. Ez a teremtmény oldaláról tehát soha nem lehet 
beteljesültség, csupán alázatos tudomásul vétele annak, hogy a fejlődésnek a 
szellemi teremtmény részéről - amely fejlődés Istennél, a Színlétnél képtelen-
ség - mindenkor csupán fokozatai vannak, de istenné soha nem válhat!
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Az, aki ezt nem veszi tudomásul, roncsolja magában Istent, mert fejlő-
dési szintre degradálja; és roncsolja magában az embert, mert a sátáni gőg 
csíráját ápolja magában. 

Szent Mihály, akinek a Sátán kiűzetése volt a feladata a boldogság ho-
nából, ezt jelenti: KI OLYAN, MINT AZ ISTEN?'

**********************************************************

4515. A HANG 42-ES KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

               Drága jó Testvérem!
Teljes szívemből kívánom, hogy még nagyon sokáig közvetítse az Égi-

ek üzenetét nekünk, az eltévelyedett nyájnak!
Hiszem, hogy a HANG-könyvek által nagyon sok testvérem meghallja 

Isten hívó szavát, és visszatalál Hozzá!
Én végtelen  boldog vagyok,  amikor  a  HANG-könyveket  lapozgatva 

meditálok a válaszokon. Teljesen Isten-közelben érzem magam, és amit ed-
dig  gondoknak  éreztem,  ma  csak  megmosolygom,  mert  ezek  a  tanítások 
Hozzá, Jézushoz, vezettek, és átalakították az egész gondolatvilágomat.

Meggyúlt a lelkemben egy olyan lámpácska, amelyet csak a jó Jézus 
Krisztus tud lángra lobbantani, amikor kinyitom a szívem Feléje. 

Boldog vagyok, hogy ez nekem sikerült, és ápolom ezt a lángot azért 
is, hogy egyszer, ha eljön a nagy találkozás, rám ismerjen Ő, aki életét adta 
értem és mindenkiért.

Hálás szívvel köszönök mindent!
                                                                   S. Józsefné

4516.
Kérdező: EGY ÉGI JELENSÉGRŐL...

Egy csodálatos légi felvételről mi a HANG véleménye?
HANG: "Drága Gyermekeim!

Csodálatosnál csodálatosabb égi jelenségek jelennek meg az égbolton, 
s ezek mindig Atyámra, a világmindenség alkotójára hívják fel figyelmete-
ket!  Tehát  imára  szólítanak  fel  benneteket!  Ilyen látvány hatására  kellene 
megköszönnötök  a  fizikális  látás  adományát!  Egyik  közismert  szentetek 
mondotta egy ilyen látvány, élmény hatására e szavakat:  „Ha ilyen szép a 
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Mennyország függönye, milyen csodálatos lehet maga a Mennyország!” Ez 
így igaz!

Emberi érzékszervekkel a Földön lehet szépségekben gyönyörködni, de 
minden  szépségnek  a  FORRÁSA,  a  végtelenül  jóságos,  szerető  ISTEN, 
messze felülmúl minden elképzelést!

Törekedjetek arra, hogy reményből élő emberek maradjatok! Abból a 
REMÉNYBŐL, hogy a ti hazátok a mennyben van, és ezt nem veheti el tőle-
tek  soha  senki  és  semmi!  Finomítsátok  szíveteket  egyre  jobban  a 
CSODÁLKOZÁSRA! Nagyon sok szép és nemes csodálni való van világo-
tokban! Bár lenne mindenkinek megfelelő „szeme” ezek észrevételére!

Megáldalak benneteket a LELKI GAZDAGODÁST JELENTŐ
CSODÁLKOZÁS KÉPESSÉGÉNEK NÖVEKEDÉSÉRE!"

************************************************************
4517.
Kérdező:  MÁR  EBBEN  AZ ÉLETEMBEN  ÚJJÁ  SZERETNÉK  SZÜ-
LETNI!

1. Újjászülethetek-e e földi életemben?
2. Szeretnék egy igazán jézusi közösséghez tartozni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden földi élet alkalmas arra, hogy újjászülessenek azok, akiknek 

ez a vágyuk. Az újjászületést nem az ember végzi, hanem a Szentlélek. De az 
újjászületés feltételeit nektek, embereknek kell megvalósítanotok! E feltéte-
lek nem nehezek.  Nehézzé  csak fantáziátok  torzítja,  amelyre az ártó erők 
tudnak hatni.

Az újjászületés feltétele két fontos tényező elfogadása, és egy fontos 
feladat felvállalása.

El kell fogadnod az ALAPALÁZATOT és az UNIVERZÁLIS HITET! 
Ezek mellett vállalnod kell - lehetőségeidhez képest - az Általam, a te Jézu-
sod által felkínált GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁST! 

ALAPALÁZAT: Vállalnod kell az általad jónak vélt erkölcsi magatar-
tás megvallását, s ugyanakkor nyitottnak kell lenned az esetleges jobb irányá-
ban. UNIVERZÁLIS HIT: Hinned kell abban, hogy jogod van embernek tar-
tanod magadat, és tudomásul kell venned, hogy ehhez joga van a másik em-
bernek is.

A GONDOLKODÁS-ÁTALAKÍTÁST pedig az vállalja, aki vállal En-
gem, Jézust, mint UTAT: a nem ártás, a megbocsátás és a szolgáló szeretés 
útját, amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat!
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Ezek  tehát  feltételei  az  újjászületésnek!  Kizárólag  csak  az  születhet 
újjá, aki legalább szándékban vállalja a fenti feltételeket. Ezalól nincs kivé-
tel!

2. Az a közösség nevezhető igazán jézusi közösségnek, amelyben a kö-
zösség tagjai értelmet megnyugtató választ kapnak a bennük felmerülő, bol-
dogságukat érintő kérdéseikre. Ha csak ketten vagy hárman jöttök össze e 
célból rendszeresen, akkor Én, a te Jézusod már ott tudok lenni hatékony mó-
don. Vagyis segíteni tudlak benneteket abban, hogy egyre tisztább rend le-
gyen a fejetekben és a szívetekben egyaránt.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4518.
Kérdező: NAGYON BOLDOGTALAN  VAGYOK!

1. Kilátástalannak látom az életemet.
2. Férjem alkoholista.
3. Leányom sorsa rendeződni fog?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Leveled alapján valóban kilátástalan munkahelyeden is, otthon is az 

életed. Most vigasztalhatnálak azzal, hogy az egész világotok helyzete kilá-
tástalan, mivel a sok szenny és mocsok között csak nagy kereséssel lehet itt-
ott bizalmat ébresztő kezdeményezéseket találni. De nem így akarlak vigasz-
talni!

Téged sem gyógyíthat más,  rajtad sem segíthet más,  mint  az IGAZ-
SÁG! Az az  IGAZSÁG, amellyel  Én,  Jézus,  azonosítottam Magamat  (Jn 
14;6)!

Ennek az IGAZSÁGNAK két oldala van. Az egyik az, hogy Én, Jézus, 
nemcsak benned élek, de érted élek benned. A másik az, hogy ezt neked el 
kell hinned!

Az első oldala ennek az IGAZSÁGNAK nem lehet vitás. Az, ami a va-
lós problémát jelenti, valóban a te hited. Ezt benned sem ember, sem Isten 
nem tudja  nélküled növelni.  A HIT növelésének az  útja  pedig  feltétlenül 
szellemi munkát igényel tőled! E szellemi munkát IMÁNAK nevezik! 

De nem akármilyen imával lehet növelni a hitet! Bár nagyon fontos a 
kérő ima is, de fontosabb a dicsőítő ima! A kérő imában figyelmed szükség-
szerűen hiányosságaidra irányul. A dicsőítő imád viszont arra próbál rávenni 
téged, hogy vedd észre Istentől kapott gazdagságodat! Az erre való törekvé-
sed egy olyan benső változást fog produkálni benned, amelynek segítségével 
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kitisztul lelkedben, tudatodban az az erőforrás, amelyet az elmúlt évek sok-
sok hordalékkal zártak el előled! Dicsőítő ima nélkül nincs hitben való növe-
kedés! A szívbékének pedig, e a szellemi munka felvállalása, gyakorlása az 
ára!

2. Az kétségtelen, hogy az alkohol embertelenné teszi  az alkoholistát. 
E téren is igaz, hogy kívülről csak annak lehet segíteni, aki ezt kéri! Aki nem 
kéri, és kényszerkúrával próbálják gyógyítani, csak tüneti kezelést kaphat. A 
gyökeres megoldást belülről kell elindítani!

A te oldaladról e téren a kérő ima nagyon helyénvaló! A külső keresz-
tek  csökkentéséért  mondott  kérő  imának  feltétlenül  jótékony hatása  van! 
Vagy növeli az erődet, vagy csökkenti a kereszted súlyát. Isten nemcsak a di-
csőítő imát hallgatja meg! Meg nem hallgatott kérő ima sincsen!
 3. Leányod az Én leányom! Az ő sorsának intézése nem rajtad áll. Az ő 
sorsa saját kezében van olyan értelemben, hogy amennyiben együttműködik 
Velem, Jézussal, annyiban fogja megtapasztalni azt, hogy nemcsak szívbéké-
jét helyezte szilárd alapra, hanem egyre jobban át fogja élni azt is, hogy Isten 
a körülményeinek is az istene!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4519.
Kérdező: ELIGAZÍTÁST KÉREK!

1. Mi a teendőm?
2. Mintha két én lenne bennem. Az egyik szeret, a másik gyűlöl.
3. Egy álmomról kérdezem a HANG-ot.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az a tény, hogy sok testi, lelki beteg van körülötted, nem kíván tőled 

semmi rendkívüliséget. Ha időt szánsz arra, hogy reggel beszélgess Velem 
arról, hogy mit kell tenned az előtted álló napon, és arról, hogy amit tenned 
kell, azt hogyan kell tenned, akkor lelkiismereteden keresztül Lelkem meg-
adja számodra azt az eligazítást, amire szükséged van. Neked is és Nekem, a 
te Jézusodnak is az a fontos, hogy Tőlem tanulj! Tőlem, aki szelíd és aláza-
tos szívű vagyok. Ha ezt teszed, akkor nyugalmat talál lelked akkor is, ha 
csupa nyugtalan ember él körülötted!

2. A szeretetnek nem a gyűlölet az ellentéte, hanem a félelem. Ezért a 
gyűlölet mindenkiből kiirtható! Igaz, erre is áll: Nálam nélkül semmit sem 
tehettek (Jn 15;5)! Azt viszont el kell hinned, hogy Általam, Velem és Ben-
nem mindenre képes vagy, ami a szíved szeretetének erősödését illeti!
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3. Álmodnak nincs jövőbe mutató mondanivalója. Lelkednek, idegálla-
potodnak szimbolikus képei arról tanúskodnak, hogy képes vagy a jelenben 
problémáid fölé emelkedni.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!
************************************************************

4520.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Egyik álmomban jelesre vizsgáztam. A másik álmomban meredek
úton kellett kapaszkodnunk. A harmadik álmomban lovakkal voltam.
2. Irtózom a füsttől! Haltam egykor máglyahalt?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Három álmodat összevontam, mert egymást magyarázzák. Az első 

álmodban, amelyben iskolába jártál és vizsgáztál,  arról tudósít tudatalattid, 
hogy nyitott, tehát fejlődőképes vagy. A másik ezt a gyakorlatban is érzékel-
teti veled. A harmadik pedig önfegyelmet jelent, amely az előző kettőt kéz-
ben tudja tartani.

Fontos tehát, hogy a figyelem és a fegyelem menetkész állapotban le-
gyenek benned!

2. Nem haltál máglyahalált.  Volt egy erős füstmérgezésed. Ennek az 
„emlékét” hordozod karmikus teherként.

Megáldalak a KITARTÁS LELKÉVEL!
************************************************************

4521.
Kérdező: KIK VAGYUNK MI TULAJDONKÉPPEN?

1. A bukottak által jött létre az anyagvilág?
2. Kik a szemtelen szellemek?
3. Mi bukott szellemek vagyunk?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A világot Isten teremtette! Az anyagvilág önmagában nem hordoz 

erkölcsi értéket. Ez azt jelenti, hogy se erkölcsös, se erkölcstelen nem lehet. 
A létét az indokolja, hogy képes javára válni az Istent szeretőknek. Az ember 
által benépesült anyagvilág, mint eszköz az ember kezében, felhasználható 
erkölcsileg jóra és rosszra egyaránt. De arra soha, hogy az Istent szeretőknek 
kárára lehetne!

Azok  tehát,  akik  Istent  szeretők,  biztosak  lehetnek  abban,  hogy az 
anyagvilág önmagában és minden folyamatában csak javukat szolgálhatja!
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2. Azokkal, akiket szemtelen szellemeknek neveztek, Isten nem tud mit 
kezdeni. Csak arra képes velük szemben, hogy minden ármánykodásukat az 
övéi javára tudja fordítani. Amint Nekem, Jézusnak, még a keresztre feszíté-
sem is javamat szolgálta (Lk 24;26), úgy az ártó erők minden mesterkedése 
javára válik mindazoknak, akik Hozzám tartoznak.

3. Aki ember, nevezhető bukott szellemnek is. Bukottságotokat az első 
emberpár bukottsága szimbolizálja. Az önzés - vettek a fáról - és a felelős-
ség-áthárítás - nem én, az Éva, nem én a Kígyó - csíráinak hordozói vagytok. 
Azok, akik e csírának ellene dolgoznak, feltétlenül meg fognak tapasztalni 
egy olyan újjászületést, amely nélkül nincs üdvösség (Jn 3;3)!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*************************************************************
4522.
Kérdező: LEÁNYOM HALÁLA GYÖTÖR

Oka vagyok leányom halálának.
HANG: "Drága Gyermekem!

Leányod halálát két oldalról lehet szemlélni. Az egyik a leányod oldala. 
Ő nem okolhat sem téged, sem mást halála miatt, mert a halál angyala is az 
Isten angyala, és Isten senkit nem enged meghalni mindaddig, amíg Ő ezt jó-
nak nem látja!

Mint tudod, aki szereti Istent, annak minden a javára válik. Aki pedig 
nem akar élő kapcsolatban lenni Istennel, az magára vessen! Leányod oldalá-
ról tekintve tehát semmi okod a nyugtalanságra. Ő semmivel sem járt volna 
jobban, ha nem hal meg. Ha jobban járhatott volna, akkor a halál angyala, aki 
mint említettem, az Isten angyala, nem vitte volna őt el.

A te oldaladról nézve az ő halálát, azt kell mondanom, ha bánt a lelki-
ismeret, akkor kérj Tőlem, a te Jézusodtól bocsánatot, és máris helyére került 
minden. Az igaz, hogy benső békéd, tehát bocsánatkérésed eredménye nagy-
ban függ attól, hogy mennyire hiszel Isten irgalmában!

Leányod tehát nem járt volna jobban, ha tovább is a Földön kellett vol-
na maradnia. Te pedig csak akkor jársz rosszul az ő halála miatt, ha nem hi-
szed el, hogy Én, Jézus, az irgalom Istene vagyok!

Ne azzal törődj hát,  hogy férjed vagy bárki mit  mond, hanem higgy 
Bennem, a te Jézusodban!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4523.
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Kérdező: HOGYAN TEHETEK TÖBB JÓT?
1. Vállaljak műtétet egészségem érdekében?
2. Elhunyt szeretteimmel mi van?
3. Családomért sokat imádkozom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Médiumon  keresztül  nem szoktam senkinek  olyan  tanácsot  adni, 

amelyet nélküle is meg tudtok hozni. A testi  problémáknak lelki  hatásaira 
természetesen reagálok, de orvosaitok döntéseit, amelyek a testre vonatkoz-
nak csupán, nekik kell felelősséggel meghozniuk. Ezt tőlük Én, Jézus, át nem 
veszem. 

Testi bajaid lelki hatásairól azt kell tudnod, hogy neked is az a felada-
tod, mint minden földi halandónak. Vagyis vágyaidat a képességeidhez és a 
lehetőségeidhez kell igazítanod. Isten mindig mindenkinek megadja mindazt 
az erőt és lehetőséget, ami szükséges ahhoz, hogy Isten akaratát, tehát benső 
békéteket biztosítani tudjátok. Legalább azt higgyétek el,  hogy Isten jobb, 
mint bármelyik teremtménye a világon!

2.  Egy szentmise nem kevesebb, mint  sok szentmise,  sok szentmise 
nem több, mint egy szentmise! A szentmise értéke nem darabszámától függ! 
Akár szentmise alatt, akár azon kívül, azok akiket imáidban Isten elé viszel, 
akkor örülnek igazán, ha ez neked szívbékét eredményez. Nem a sok ima ön-
magában, hanem az ima hatására növekvő szeretet teszi szebbé a világot.

Anyám, Mária, mindenütt, ahol megjelenik, imára szólít fel benneteket. 
De nem az imamalmokat akarja szaporítani, hanem úgy gondolja, hogy azok, 
akik valóban imádkoznak, tehát lelküket Istenhez, a Szeretethez emelik, ma-
guk is egyre jobban szeretetté tudnak válni. Ez a szeretetsugárzás teheti szeb-
bé mindannyitok életét.

Elhunytjaid nem szertartások alapján, hanem magatartásuk alapján fog-
lalták el az őket megillető helyüket. Tehát a legjobb helyen vannak! 

3. Családodnak akkor nyújtod a legnagyobb jót, ha látják rajtad, hogy 
Általam, Velem és Bennem valóban boldog vagy. Ne megtéríteni akard őket, 
hanem szeretni! A többit bízd Isten szeretetére! Az ő üdvösségük kulcsát is 
ők hordják magukban, és nem te.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************

4524.
Kérdező: ANYÓSPROBLÉMA MIATT ELHAGYOTT A FÉRJEM
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1. Anyám hozzánk költözött. Ebből lett a baj!
2. Férjem válasz elé állított: vagy anyám, vagy ő!
3. Nem tudom, hogy mitévő legyek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Csak azon a házasságon van Isten áldása, ahol a házastárs elhagyva 

apját, anyját, házastársához ragaszkodik. A HÁZASTÁRSÁHOZ, és nem az 
anyjához, apjához!

Nyilván te is tudod, hogy semmi probléma nem lenne e téren, ha férjed 
beszélt volna rá téged arra, hogy fogadjátok be édesanyádat. Akkor sem len-
ne ma már problémád, ha te akartad volna rábeszélni férjedet arra, hogy jobb 
lenne édesanyádnak, ha szociális otthonba kerülne.

Mindig baj van abból, ha egy alma nem tud leszakadni a fájáról, ha egy 
fa nem tudja elengedni a gyümölcsét!

2. Nemcsak te, hanem édesanyád is vétett azzal, hogy - még családod 
szétszakítását is látva - nem költözött szociális otthonba! Nagyon vigyázz, 
hogy ne válaszd e téren példaképednek édesanyádat!

Az Én édesanyám, Mária, nem volt akárki, s neki is át kellett élnie a 
Fiával történő szakítást (Mk 3;33-34), pedig az ő Fia, tehát Én sem vagyok 
akárki!

A földi életnek kemény törvényszerűségei vannak! Egyik legkegyetle-
nebb megkötözöttség a vérkötelék! Az emberi kapcsolatokban, ha egyáltalán 
beszélni lehet birtoklásról, az csak a házastársak közötti birtoklás lehet! E té-
ren a férfi nem azért kap elsőbbséget, mert erősebb, hanem azért, mert az Is-
ten által elgondolt emberi kapcsolatok RENDJÉBEN ő kapta azt a szerepet, 
amelyben a hol-lakás döntésének a felelősségét neki kell vállalnia! Ott, ahol 
a házastársak ezt nem értik meg, ott az Isten akaratát tolják félre életükben.

3. Férjeddel kell megbeszélned, hogy mitévő légy! E tekintetben nála 
illetékesebb nem létezik a te környezetedben.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*************************************************************
4525.
Kérdező: URAM, IRGALMAZZ!

Nagyon bűnösnek érzem magam!
HANG: "Kedves Barátom!

Én, Jézus, nem a te szemeddel nézlek téged, hanem a saját szemem-
mel. Ez azt jelenti, hogy elsősorban nem azt nézem, hogy milyen vagy, ha-
nem azt, hogy az Enyém vagy! Szeretném, ha te is így néznéd magadat!
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Sokkal  jobb,  sokkal  irgalmasabb vagyok,  mint  bárki  is  el  tudná ezt 
képzelni! A Földre azért jöttem, hogy megkeressem és megmentsem azokat, 
akik elveszettnek gondolják magukat (Mt 18;11)! Ezt kell elhinned!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
***********************************************************

4526.
Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN!

1. Milyen egy igazi jézusi közösség?
2. Mit jelent prófétaiskolába járni?
3. A Lélekkeresztségnek mi a feltétele?

HANG: "Kedves Barátom!
1. „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s én 

benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem semmit sem tehettek (Jn 15;5)”.
Ez  a  gyakorlatban  akkor  válik  érzékelhetővé,  ha  egy közösséget  a 

Szentlélek irányít. Akkor irányítja a Szentlélek a közösséget, ha tagjai nem 
azzal  töltik  az  idejüket,  hogy egymást  kritizálják,  azzal  pedig főleg nem, 
hogy ki ott a vezető, hanem azzal, hogy Engem, Jézust, tanuljanak. Annak 
van ilyen szándéka, aki a benne felmerülő kérdésekre - amely saját benső bé-
kéjét,  boldogságát  érinti  -  értelmet  megnyugtató  választ  igyekszik  kapni. 
Csak az tud ilyen választ kapni, akinek Én, Jézus, vagyok a legfontosabb, te-
hát Velem akar egyre jobban tisztában lenni, Engem akar egyre jobban meg-
érteni, és egyre jobban törekszik arra, hogy gondolkodását Hozzám igazítsa.

2.  Az  Én  népem  prófétai  nép!  Tehát  a  világ  világossága.  Csak  az 
mondhatja el önmagáról, hogy ő ilyen, aki szinkronban van Velem, a világ 
Világosságával! (Mt 5;14 és Jn 8;12)

3.  A Lélekkeresztség feltétele  az  ALAPALÁZAT. Vagyis  a  legjobb 
szándékkal vállalt gondolkodás-átalakítás. Aki ezt vállalja, az bizakodhat ab-
ban, hogy Lélekkeresztségben részesül. Ne feledd! Az üdvösségnek nem a 
Lélekkeresztség, hanem az ÚJJÁSZÜLETÉS a feltétele!  (Jn 3;3)

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
*************************************************************
4527.
Kérdező: SÚLYOS CSALÓDÁS ÉRT!

1. Férjem elhagyta a családját. Imádkozom érte.
2. Beteg leányomnál tartózkodom.

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Bizony még évtizedek elmúltával sem szabad senki emberfiára épí-
teni senkinek a saját életét! Valamikor szinte felsorolással hangsúlyoztam ezt 
az igazságot (Mt 10;37). E felsorolásba a házastárs is beleértendő! Csak Is-
tenre építhet teljes biztonsággal az, akit Isten saját képére teremtett! Amilyen 
mértékben teszi ezt valaki, olyan mértékben óvja meg magát a csalódásoktól.

Így utólag valóban a legjobbat teszed, ha imádkozol társadért. Kérj erőt 
és bölcsességet a magad számára is, hogy a kívülállókban -  téged látva -  ne 
a férjed iránti megvetés érzése uralkodjék el, hanem inkább a sajnálaté.

2. A szolgáló szeretet nagyon fontos! Nagyon vigyázz, hogy jelenléted 
áldást, és ne rosszallást idézzen elő leányod kapcsolataiban.

Megáldalak a BÉKESSÉGET TEREMTÉS LELKÉVEL!"
************************************************************

4528.
Kérdező: ÖSSZEZAVARODTAM!

Szeretnék hitemben megerősödni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Evangéliumaimban többször tettem említést arról, hogy szenvedni fo-
gok, meg fognak ölni, de fel is fogok támadni. 

Engem,  Jézust,  helyesen fel-  és  megismerni  csak az  evangéliumaim 
alapján lehet! Bennem hinni és Nekem hinni csak ezen az alapon lehet zavar-
mentesen! A próféták írásaiból sem! 

Azok, akik nagyon ismerték a próféták írásait,  nem ismertek fel En-
gem. De azok, akik hittek bennem, ráismertek a próféták írásaiban arra, hogy 
azok Rólam jövendöltek.

A gyermeki hit és a tudás képes egy gyékényen árulni. De csak akkor, 
ha evangéliumaimhoz ragaszkodik! A nagy megtévesztő egy olyan Világzse-
ni, akivel szemben valóban csak az kerülheti ki csapdáit, aki lelkében, hité-
ben gyermek tud maradni!

Egy gyermeklelkű nagy tudóst egyszer társa  odahívta az ablakhoz ez-
zel a kiáltással: „Ott repül egy tehén!” Mikor a tudós odament, társa kinevet-
te őt. Erre a tudós ezt mondta neki: „Inkább elhiszem, hogy egy tehén repülni 
tud, mint azt, hogy egy társam hazudjon nekem!” Hát ez a gyermeki lelkület! 
Erre mondottam, hogy legyetek, mint a gyermek (Lk 18;17)!

Ha csak megjátszottam volna azt, hogy meghaltam, és nem támadtam 
volna fel, pedig erről világosan beszéltem, akkor pontosan azokat csaptam 
volna be, akik a legjobban szerettek! Ezt Rólam feltételezni, enyhén szólva: 
káromkodás!
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A nagy Megtévesztő, a hazugság Atyja mindent elkövet annak érdeké-
ben, hogyha lehet, még a választottakat is megtévessze! Ezek a választottak 
azok, akik egykor Engem választottak.

Kérd angyalaim segítségét, hogy a megtévesztő szirénhangok ellenére 
hűséges tudj maradni ahhoz az egyszerű gyermeki hitedhez, amely oly sok 
örömöt okozott már Nekem, a te Jézusodnak!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!
*************************************************************
4529.
Kérdező: BOLDOGTALAN VAGYOK! 

Szeretném visszaszerezni társamat!
HANG: "Drága Gyermekem!

A boldogtalanságnak sok útja van. A boldogságnak csak EGY! 
A boldogtalanság egyik útja az, amikor valaki azt tartja legfontosabb-

nak, hogy társa legyen. A másik az, amikor valaki azt tartja legfontosabbnak, 
hogy ne legyen társa, illetve ne az legyen a társa, aki a társa. Van még több út 
is, amelyet boldogtalannak lehet nevezni, de ezekre most nem térek ki.

A boldogságnak csak EGY útja van! Ez annyira egyszerű, hogy szinte 
nevetséges. El kell fogadnod, hogy teremtmény vagy! Ha ezt elfogadod, ak-
kor ennek velejárója az,  hogy van Teremtőd,  aki téged teremtett.  Éspedig 
Önmagára teremtett!

Szinte  minden bajotok gyökere az,  hogy nem akarjátok elfogadni:  a 
szellemi teremtményeknek, tehát neked is, az Istenre, az Isten boldogságára 
találtság az egyetlen orvosság, amely a földi élet siralomvölgyében elviselhe-
tővé tudja tenni vándorutatok fáradalmait.

Azt a boldogságot, amely után szívetek vágyik, csak reményben élheti-
tek meg a Földön! De ez a remény nem csalhat meg senkit. Nem, mert alapja 
maga a TEREMTŐ! 

Isten görbe vonalakkal is írja a Maga egyenes sorait.  E sorok pedig 
azok az emberi sorsok, amelyek sok-sok csalódás közepette tudnak csak ráta-
lálni arra az EGYETLENRE, akiben még soha senki nem csalódott!

Minden szellemi teremtménynek, tehát neked is csak akkor rendeződ-
het, formálódhat ki az a szívbékéd, amely a boldogság másik neve a Földön, 
ha ABSZOLÚT első helyre kerül az Isten. Vagyis hatékony módon ELSŐ 
helyre kerülök Én, a te Jézusod, aki egylényegű vagyok az Atyával  a Szent-
lélek által!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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************************************************************
4530.
Kérdező: ALIG BÍROM CIPELNI KERESZTEMET!

1. Nagyon rossz házasságban élek évtizedek óta!
2. Beteges vagyok. Mi lesz a sorsom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel két ember kapcsolata csak akkor lehet harmonikus, ha mind-

ketten külön-külön is Hozzám, Jézushoz, akarnak tartozni, ezért meddő pró-
bálkozás az, ha az egyik a másikat akarja megnevelni akkor is, ha ezt a másik 
nem kéri.

Ami viszont a legfontosabbat, az egyéni boldogságot, a benső békét  il-
leti, arról tudnod kell, hogy ez kizárólag az egyéntől függ!

A benső béke és a szenvedés általában együtt járnak a Földön. Nekem, 
Jézusnak,  kellett  a legnagyobb szenvedést vállalnom, és ugyanakkor ezt  a 
legnagyobb benső békével tudtam megélni.

Az Istenbe vetett hitnél fontosabb eszköz nincs a világon ahhoz, hogy 
valaki Bennem megtalálja a szívbékéjét, még akkor is, ha a pokol tombol kö-
rülötte! Megmásíthatatlan igazság az, hogy Isten az övéi körülményeinek is 
az istene. Tehát az  Isten csak azt engedi meg, ami az övéinek a javára válik!

Imáidban kérj erőt kereszted hordozásához! Nincs meg nem hallgatott 
ima! (Mt 7;7-8)

2. Ha reményed horgonyát nem a bizonytalan jövőbe, hanem a minden-
kor jelenben lévő Istenbe veted, akkor nemcsak jelened, de jövőd sem lehet 
kilátástalan.

Én, Jézus, gyakran kértem tőletek HITET! Ezt nem Magam miatt, ha-
nem miattatok tettem. Ha imával, hittel hegyeket lehet mozgatni (Mt 17;20), 
mennyivel inkább lehet isteni erőt begyűjteni ahhoz, hogy szívetek békéjét 
megőrizhessétek!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4531.
Kérdező: BENSŐLEG MÉG GYENGE VAGYOK!

1. Nehezen beszélek a bennem lévő HANG-gal.
  2. Erősödnöm kell hitemben!
HANG: "Drága Gyermekem!

Kétségtelen,  hogy nagyon  sok  „zavaróállomás”  nehezíti  meghallani 
HANG-omat, amikor hozzátok beszélek. Nem vagytok tehát fölmentve bizo-
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nyos szellemi munka alól! Sem az evangéliumok, sem a HANG-könyvek ol-
vasása alól! Egyiket sem írattam hiába! Értelmi tisztázásra médiumomnak is 
szüksége volt,  mielőtt  megszólaltam volna benne.  A Szentlélek  nem sze-
mélyválogató, hanem szerepeket kiosztó. De mindenkinek meg kell tennie a 
maga részéről azt, amit megtehet, hogy az Általam, a Szentlelkem által adott 
szerep birtokába úgy  kerüljön, hogy az neki is, másoknak is előnyére váljék! 
Egy bizonyos értelemben erre is lehet mondani, hogy veletek és értetek min-
dent, de helyettetek semmit.

2. Nagyon bölcsen írod! A HIT a szívnek egy olyan szeme, olyan ké-
pessége, amely növekedni és csökkenni egyaránt képes. Azáltal növekszik, 
minél több döntésedet a Belém vetett hit, bizalom alapján teszed, és azáltal 
csökken, ha valaki hitét elhanyagolja.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4532.
Kérdező: FELESÉGEM MEGSZÁLLOTT!

1. Feleségem elhagyott. Ő megszállott.
2. Hogyan lehet kiűzni a LÉGIÓT'?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Bár igaz az, hogy a Diabolosz, mint  neve is mutatja: Szétdobáló, de 

azért ne mondjátok könnyen senkire azt, hogy megszállott! Egészen más az, 
amikor valaki nem tud egy kísértésnek ellenállni, tehát elbukik, és egészen 
más az, amikor valaki megszállottá válik!

Aki megszállott,  az nem beszámítható! Ahogy ti mondjátok: klinikai 
eset. Aki ilyen állapotban van, az  ön- vagy közveszélyes. Az orvosi beavat-
kozások mellett kétségtelen, hogy az imádság és a böjt a legjobb terápia.

Aki nem megszállott,  csupán ellene döntött a lelkiismeretének, azzal 
beszélni kell, hogy miért tette azt, amit tett. Ha erre nem hajlandó, akkor sza-
baddá kell válni az illetőtől. Más megoldás nincs!

Természetes, hogy ilyenkor is mérhetetlenül sokat segít az imádság és 
a böjt. De „megtéríteni” kívülről nem lehet senkit! Mindenki önmagáért fe-
lel!

Mint tudod, mindenki csak Nálam, Jézusnál, találhatja meg szíve béké-
jét. Azok, akik a boldogság helyett a bódultságot választották, egyszer bizo-
nyára ráébrednek helytelen döntésükre. Mivel szabad akaratú lények vagy-
tok, és nem automaták, ezért a megtérés időpontja előre meg nem határozha-
tó.
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Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!
*************************************************************

4533.
Kérdező: BARÁTNŐM SOK ZAVART OKOZ!

1. Barátnőm beszél Jézussal.
2. Van valaki, aki  ártani tud annak, akinek akar.
3. Féltem gyermekeimet!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon szeretlek téged is és barátnődet is! De ez nem jelentheti azt, 

hogy mindenre rábólintsak, amit egymás között beszéltek! Meg kell monda-
nom, hogy szinte semmiben sincs igazatok!

Én, Jézus, azért jöttem le a Földre, hogy elmondjam örömhíremet (Mk 
1;38)! Az Általam elmondottakat Szentlelkem által rögzítették azok, akik az 
evangéliumaimat leírták. Csak azt fogadd el, ami ezekkel szinkronban van. 
Amiket leveledben leírtál - Isten a csillagokban van; barátnőd beszél közvet-
lenül úgy az Istennel, hogy az tévedhetetlen; van, aki ártani tud bárkinek, stb. 
-  nincsenek szinkronban az evangéliumaimmal, tehát nem felelnek meg a 
valóságnak! 

Ne légy hiszékeny, hanem HÍVŐ! Hiszékeny az, aki elhiszi azt, amit 
Rám hivatkozva valaki mond neki. HÍVŐ az, aki elhiszi azt, amit az evangé-
liumaim alapján helyesnek tarthat!  Hiszékeny az,  aki olyan erőt tulajdonít 
valaminek, amilyen erőt az Isten annak a valaminek nem adott. HÍVŐ az, aki 
Engem, Jézust, mint UTAT, elfogad! Aki hiszékeny, az babonás. Aki HÍVŐ, 
az boldog, vagyis benső békét hord magában!

Ne barátnődnek higgy tehát, hanem Nekem, a te Jézusodnak, aki téged 
nem ijesztget, hanem mindenkor épít, buzdít és vígasztal!

2. Ostobaság feltételezni azt, hogy bárki ártani tudna annak, aki befo-
gadott Engem életébe! Az ősellenség csak ijesztgetni tud, de ártani soha! Én, 
Jézus, legyőztem a világot (Jn 16;33)! Engem, Jézust, befogadni nem nehéz! 
Nem kell mást tenni, mint elhinni az illetőnek azt, hogy evangéliumaim alap-
ján átveheti Tőlem bárki azt a BÉKÉT, melyet a világ soha nem adhat, de el 
sem vehet senkitől (Jn 14;27)!

3. Ne féltsd gyermekeidet! Ők jobban az Én, a te Jézusod gyermekei, 
mint a te gyermekeid! Előbb-utóbb mindegyik veled együtt örökre boldog 
lesz Bennem! Ha ezt nem hiszed el, akkor nagyon sajnállak, de Én, Jézus, 
helyetted hinni nem tudok! Bízzál jobban Bennem, és ne hallgass olyan szi-
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rénhangokra, amelyek Rám hivatkozva ostobaságokkal akarják megtömni a 
fejedet és a szívedet! Amennyire lehetséges, kerüld az ilyen kapcsolatokat!

Ha gyermekeidet bármilyen baj, nehézség, betegség éri is, az feltétlenül 
a javukat fogja szolgálni! Hidd ezt el Nekem, a te Jézusodnak!
   Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!
************************************************************

4534.
Kérdező: BAJBAN VAGYOK!

1. Hol vett rossz irányt életem?
2. Mikor fog sorsom jobbra fordulni?
3. Mi a teendőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem akarlak megszomorítani! Ezért azt mondom, hogy minden em-

ber, aki megszületik a Földön, már úgy születik, hogy rossz irányba indul el. 
Ezt nevezitek eredeti bűnnek! Ne azt keresd tehát, hogy mit és hogyan ron-
tottál el, hanem azt, hogy mit és hogyan kell az Én, a te Jézusod segítségével 
helyre tenned!

Mivel a te eredeti bűnöd is az önzés és a felelősség-áthárítás, ezért ezen 
a vonalon kell megtalálnod azt a pontot, ahol bizonyos dolgokat helyre kell 
igazítanod az Én, a te Jézusod segítségével! 

Ezek a dolgok nem gombnyomásra működnek! HIT nélkül nem men-
nek a dolgok! El kell hinned azt, amit szíved megnyugtatására mondok ne-
ked!

Először is azt, hogy mérhetetlenül szeretlek! Ha ezt valóban elhiszed, 
akkor feltétlenül érdekelni fog az, amit már kétezer éve a te érdekedben is el-
mondtam az evangéliumaimban. Az a tény, hogy most személyesen is szólok 
hozzád, az csak hab a tortán! El kell tehát hinned azt, hogy a hangsúlyt  nem 
arra kell tenned, hogy milyen vagy - bár ez is fontos -, hanem arra, hogy az 
Enyém vagy!

Vannak bizonyos  lélektani  törvények.  Ha megfelelő  helyre  teszed  a 
hangsúlyt, akkor ezek a törvények mozgásba lendülnek!

2. Amint előbb mondottam, nem gombnyomásra mennek e téren a dol-
gok. Vállalnod kell egy olyan gondolkodás-átalakítást, amelyre Én, a te Jézu-
sod már több mint kétezer éve felszólítottalak benneteket, de sajnos azóta 
sem hallgattok Rám. (Mk 1;15) Ezt ugyan a legtöbb Bibliában „bűnbánat” 
tartásnak fordítjátok, de a pontos fordítása: „gondolkodás-átalakítás”!
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Sorsod tehát azon fordul, hogy milyen intenzitással vállalod ezt a „gon-
dolkodás-átalakítást”! Hidd el, hogy csak jól jársz, ha hallgatsz Rám!

3.  Két  dolgot  említenék.  Az egyik az,  hogy olvasd rendszeresen az 
evangéliumokat.  A másik az, hogy legyen olyan rendszeres reggeli és esti 
imád,  amelyek az evangéliumok olvasása által  kapott  információk alapján 
hatással vannak tudatodra. Ha ezt elfogadod, akkor birtokába kerülsz annak 
az alapalázatnak és univerzális hitnek, amely alapja a helyes lelki fejlődésed-
nek!

Nagyon szeretlek, és megáldalak azzal a nyugtalansággal, amely mind-
addig nem találja meg lelke békéjét, amíg 

BENNEM, JÉZUSBAN MEG NEM NYUGSZIK!"
*************************************************************
4535.
Kérdező: MEGSZÁLLOTTNAK ÉRZEM MAGAMAT!

1. Nincs ellenére Istennek bizonyos üzleti vállalkozás?
2. Megszállottnak érzem magamat.
3. Elég egyszer felajánlani valakit Istennek?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Mindaddig, amíg valakit  tudatosan be nem akar csapni egy üzleti 

vállalkozó, nincs ellenére Istennek! Erkölcsi rosszat, tehát olyan cselekede-
tet, amely ellenére van Istennek, csak tudatosan lehet elkövetni!

Semmiképpen sem kerül távolabb Istentől az, aki üzleti vállalkozásá-
ban dolgozik! Imával is távol lehet kerülni Istentől! Ez akkor történik, ami-
kor valaki ahelyett, hogy feladatát végezné, inkább imával tölti idejét.

Isten kedvében az jár, aki az Ő akaratát igyekszik teljesíteni, és nem az, 
aki a legfontosabbnak az imádságot tartja. „Nem jut be mindenki a mennyek 
országába, aki mondja nekem: - Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei 
Atyám akaratát.  (Mt 7;21)”

Tehát amikor végzed a munkádat, olyankor Isten akaratát teljesíted!
2. Te az Én, a te Jézusod Lelke által is megszállott vagy! Ez állapotsze-

rű  megszállottság  számodra.  A másik  megszállottság  -  ezt  többé-kevésbé 
minden ember tapasztalja - nem állapotszerű benned akkor sem, ha te ezt úgy 
érzed, hogy az.

3. A lényeget tekintve elég az egyszeri felajánlás. Önmagatok miatt jó, 
ha többször is imádkoztok ugyanarra a szándékra. Ez történik a többszöri fel-
ajánláskor is.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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*************************************************************
4536.
Kérdező: NEM AKAROK VÉTKEZNI!

1. Megajándékozod-e leányomat egy egészséges gyermekkel?
2. Mit jelent ez: „Hiszem a test feltámadását”?
3. Bűnnek minősül-e nekem, reformátusnak, a katolikus szentáldozás?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem tudod, mint kívánsz Tőlem! Nem vagytok bábuk! Nincs eleve 

elrendelés olyan értelemben, amint te gondolod!
2. Nemcsak fizikai testetek van! Kétségtelen, hogy az a test, amelynek 

részei már itt a Földön is állandó kicserélési folyamatban vannak, mindenes-
től mulandók! Az ilyen test feltámadásáról tehát nem lehet szó!

 3. Azok, akik elhiszik azt, hogy Én, Jézus, valóban jelen vagyok az 
Oltáriszentségben, és úgy akarnak Velem találkozni, hogy megbánva szere-
tetlenségeiket, táplálkozni akarnak Velem, nemcsak nem követnek el bűnt, 
de kifejezetten a legnagyobb jót teszik maguknak ezáltal!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
*************************************************************
4537.
Kérdező: SORSFORDULÓ ELŐTT ÁLLOK

1. Apáca szeretnék lenni!
2. Hagyjam ott az egyetemet?
3. Milyen rendbe menjek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Médiumomat nem használom fel arra, ami rendes körülmények kö-

zött mások feladata. Neked olyan lelki emberekkel kell megbeszélned „hiva-
tás-problémádat”,  akikkel  saját  országodban közvetlen  kapcsolatban  tudsz 
lenni. Azt a felelős döntést, amelyet neked kell meghoznod, csak olyan taná-
csokkal szabad alátámasztanod, amelyeknek gyökere a józan ésszel is meg-
alapozott. Ehhez viszont olyan ismeretre van szükséged, amelyet nem médiu-
momtól, hanem közvetlen lelki ismerőseidtől kell megszerezned.

2. A félbemaradt dolgok nem tartoznak az Én, a te Jézusod elképzelé-
sei közé! Tanácsot általában befejezésekre szoktam adni. Ehhez meg is szok-
tam adni az erőt és a lehetőséget egyaránt.

Ha valakinek lelkében az „apácai hivatás” Tőlem van, az akkor is meg-
marad, ha befejezi az illető az elkezdett iskoláit.
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Tudnod kell, hogy minden ember a szeretni tanítás hivatásával jön a vi-
lágra. Az apácaság vagy nem apácaság csupán területei az egyetlen hivatás-
nak, a szeretni tanításnak!

Ha valaki úgy gondolja, hogy apácának kellett volna mennie, és ő még-
sem tette meg ezt a lépést, akkor sem kell nyugtalankodnia később, mert a lé-
nyeget, a szeretni tanítást, mindenkor és minden állapotban képes megvalósí-
tani az Én segítségemmel. Kivétel nélkül minden ember a halála pillanatában 
erre a mérlegre kerül: mekkora benne a szeretet! Ez a döntő és semmi más!

3. A szeretet cselekvés! Ha valakit kontemplatív vagy remeteéletre hí-
vok,  akkor  ezt  annyira  egyértelművé  teszem  benne,  hogy számára  ehhez 
semmi kétség nem férhet.

Te az Enyém vagy! Nemcsak benned élek, de érted élek benned! Bár-
hogy is döntesz, ha Értem és Velem akarod élni földi életedet, akkor Én biz-
tosítani  fogom számodra mindenkor azt  a szívbékét,  amelyet a világ soha 
meg nem adhat, de el sem vehet tőled!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4538.
Kérdező: MI A TEENDŐM?

1. Férjem elhunyt. Mi a teendőm vele kapcsolatban?
2. Mit kell tennem, hogy feltétlenül üdvözüljek.
3. Fiam nem hívő. Mit tehet felesége érte?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjed sorsa az ő kezében van! Te valóban akkor teszed neki a leg-

jobbat, ha imádkozol érte. Hidd el, hogy ő jelenleg sokkal jobban lát és sze-
ret benneteket, mint akkor tette, amikor még a Földön élt. Bizony igaz, hogy 
különböző sugallatokkal sokat segít nektek.

2. Ha vállalod azt, hogy rendszeres reggeli és esti imád legyen, akkor 
lényegében mindent megtettél üdvösséged érdekében.

Akkor van jó reggeli imád, ha pár percben átgondolod az előtted álló 
napot, s kéred áldásomat arra, hogy meg tudd tenni, és úgy tudd megtenni 
azt, amit tenned kell, ahogy Én, a te Jézusod ezt elvárom tőled.

Esti imáidban vissza kell gondolnod a reggeli imádban vállalt feladata-
idra, és hálát  kell  adnod a kapott kegyelmekért,  és bocsánatot kell  kérned 
azért, amivel szíved vádol! Ha ezt teszed, biztos, hogy üdvözülsz!
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A templomba járás annyiban kötelez, amennyiben az lelkiismeretedet 
meg tudja nyugtatni. Bár a templomok szent helyek, vagyis Atyám házai, de 
Én, a te Jézusod mindenütt jelen vagyok számodra!

3.  Mindenki  önmagáért  felel!  Mindenkinek  minden  körülményben 
mindenkivel kapcsolatban az a feladata, hogy szíve békéjét Bennem, Jézus-
ban, megtalálja, megőrizze és sugározza!

Akkor sugároztok Engem, Jézust, ha Engem ÚTKÉNT vállaltok (Út = 
nem ártás, megbocsátás,  segítés).  Ezt  csak akkor tudjátok az Én erőmmel 
megvalósítani, ha az okosságot és az óvatosságot, tehát a Szentlélektől kért 
BÖLCSESSÉGET állapotszerűen birtokoljátok (Lk 11;13) (Jakab 1;15).

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4539.
Kérdező: NEHEZEN BÍROM MÁR!

1. Férjem megaláztatását már alig bírom elviselni.
2. Nagyon-nagyon gyengülök.
3. Erőforrás után vágyom!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Nem akarlak  olcsó,  vigasztaló  szavakkal  untatni.  Sokkal  drágább 

vagy te nekem! Azt azonban ki kell jelentenem, hogy téged sem szabadíthat 
meg más,  csak az,  ha az IGAZSÁGGAL szembesülsz!  Az IGAZSÁG az, 
hogy a rajtad kívül álló okok megváltoztatásában - amelyek végeredményben 
függetlenek tőled, pl. férjed megváltozása - látnád sorsod jobbra fordulását. 
Meg kell mondjam neked, hogy mindazok, akik így gondolkodnak, csak tü-
neti kezeléshez akarnak jutni, és nem gyökeres megoldáshoz.

Neked egyszer szembesülnöd kell azzal, hogy sorsod, idegzeted lénye-
gében nem függhet rajtad kívül álló személyektől, eseményektől. Számodra 
nem rajtad kívül, hanem belül van az a FORRÁS, amelyre szükséged van!

Nemcsak arról van szó, hogy te nem felelsz férjed viselkedéséért, ha-
nem szó van arról is, hogy előnyödre kell felhasználnod az ő viselkedését! A 
tőle való benső szabadság mellett látnod kell, hogy te hol tartasz bölcsesség-
ben, hitben, türelemben, és főleg abban a határozottságban, amelynek erejé-
vel nem vállalsz  bűnrészességet vele.  Vagyis úgy élsz,  hogy ő majd Isten 
előtt  rád ne hivatkozhasson, mintha helyeselted volna azt,  amit  szívedben 
rossznak tartottál.

2.  A testben  megmutatkozó  gyengülésednek éppen az  az  oka,  hogy 
bensőleg nem váltál függetlenné körülményeid külső hatásától! 
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Kétségtelen,  hogy vannak  olyan  körülmények,  amelyeknek  a  hatása 
alól függetlenülni nem lehet. E körülmények azonban sem a szeretetet, sem 
az idegzetet nem morzsolhatják fel. Nem, mert erre maga a gondviselő Isten 
vigyáz! 

A gondviselő Isten hatásköréből azonban kiesnek azok a körülmények, 
amelyek feldolgozása a ti feladatotok. Az is kétségtelen, hogy e körülmények 
feldolgozásában, életetekbe való beépítésében is főszerepet vállal a gondvi-
selő Isten azáltal, hogy vagy csökkenti a kívülről jövő keresztek súlyát, vagy 
növeli erőtöket. Az isteni gondviselésnek erre a módjára áll: általatok és ve-
letek mindent, de helyettetek semmit!

3. Mi hát a megoldás? Mivel Isten plusz egy fő mindig abszolút több-
ség, ezért sorsdöntő számodra is az, hogy a benned boldogító módon jelen 
lévő Istennel mennyire törekszel élő kapcsolatba kerülni! Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy hinned kell annak  VALÓSÁGÁBAN, hogy Isten VISSZA 
akar szeretni téged! E szó, hogy VISSZA, feltételezi a te szeretetedet Iránta. 
Ezt a szeretetedet úgy is fel tudod mérni, hogy megvizsgálod, mennyire is-
mered az evangéliumokat. Nem a Bibliát, hanem az EVANGÉLIUMOKAT!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4540.
Kérdező: LELKILEG MAGAMRA MARADTAM!

1. Gyülekezetbe nem járok. Öngyilkos lettem.
2. A dohányzás megengedett?
3. Mit tegyek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az, aki Engem, Jézust, akar követni, előbb-utóbb ki fogja nőni azt a

 gyülekeztet,  amely nem képes értelmet megnyugtató választ adni a benne 
felmerülő kérdésekre. 

Te azért  lettél  öngyilkos,  mert  nem kaptad meg a benned felmerülő 
kérdésekre a téged megnyugtató választ. Ezért nem kell a gyülekezet vezetőit 
hibáztatnod! Ők részben nem tehetnek arról, hogy ott tartanak, ahol tartanak. 
Nem tehetnek arról, hogy CSÚCSNAK tartják magukat. Bizonyos értelem-
ben - vagyis a tudatod alatt - te olyanokban csalódtál, akikben a legjobban 
bíztál. Ez nem baj!

Ha nem találsz olyan gyülekezetet, ahol számodra értelmet megnyugta-
tó választ tudnának adni a benned felmerülő kérdésekre - ilyet aligha találsz 
-,  akkor meg kell  keresned azt  az  embertestvéredet,  akivel  őszinte  kereső 
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tudsz lenni akkor is,  ha ezért  különböző gyülekezetek orrolni fognak rád! 
Nem véletlenül mondottam, hogy ahol ketten, hárman összejönnek az Én ne-
vemben, ott vagyok közöttük (Mt 18;20)! Sorsodra vonatkozóan pedig tudo-
másul  kell  venned,  hogy nem lehet  különb a  tanítvány a  mesterénél  (Mt 
10;24)!

2. A dohányzás egy olyan káros szenvedély, amely nem hordoz erköl-
csi tartalmat. Ez azt jelenti,  hogy az, aki nem dohányzik, nem jobb annál, 
mint aki dohányzik! A dohányzásnak nincs erkölcsromboló hatása! A leg-
több káros szenvedélynek erkölcsromboló hatása van, vagyis embertelenné 
tud tenni!

Mivel a dohányzás káros szenvedély, ezért tudatosan vét az önszeretet 
ellen, amikor valaki erre rászokik.

Törekedni kell a dohányzás szenvedélyéről is leszokni, de az, aki do-
hányzik, azért mert dohányzik, ne éljen bűntudatban!

3. A Földön törekvésben éltek! Arra kell törekedned, hogy Én, Jézus, 
aki benned élek, minél nagyobb teret kapjak arra, hogy veled együtt soha ne 
bántsak senkit, hogy veled együtt mindig megbocsássak mindenkinek, és ve-
led együtt mindig segítsek ott, ahol erre Nekem, nekünk lehetőség kínálko-
zik!  Ez  az  az  ÉLETÚT,  amellyel  Én,  Jézus,  azonosítottam Magamat  (Jn 
14;6)!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4541.
Kérdező: POKOLI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉLEK!

1. Részeges férjem már-már idegroncs.
2. Környezetem gyakran bolondnak néz engem.
3. Nagyon bízom Jézusban és Máriában!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Velem, a te Jézusoddal együtt hordozod keresztedet! Férjed helyett 

te nem tudsz megtérni! Bizony, ez mindenki számára annyira „magánügy”, 
hogy ezt még az Isten sem tudja megtenni senki helyett!

Minél jobban hiszel Bennem, annál jobban fogod tapasztalni azt, hogy 
vagy csökken a kereszted, vagy növekszik az erőd!

Meg nem hallgatott imádság nincsen! Abban reménykedhetsz és kell is 
remélned, hogy imád hatására férjed a gonosz lélek hatása alól kimenekül, de 
teljesen tőle  függ, hogy saját  erejét  mennyire  veti  latba annak érdekében, 
hogy lélekben hazataláljon!
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2. Azon ne csodálkozz, hogy téged egyesek bolondnak néznek! Engem, 
a te Jézusodat is annak néztek (Mk 3;21)! Bizony az Isten bölcsessége gyak-
ran bolondság az e világ fiainak a szemében (1Kor 1;20-21)! 

3. Nagy örömet szerez Nekem, Jézusnak, a te bizalmad! Én és Édes-
anyám nagyon bízunk benned!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!" 
************************************************************

4542.
Kérdező: BIZONYOSSÁGRA SZERETNÉK JUTNI!

1. Kérek véleményt a Rosa Mysticáról!
2. Nem tudom kellően alátámasztani a kapott közléseimet.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden olyan jámborsági eszköz, amely alkalmas arra, hogy növelje 

bennetek az Isten és az emberek iránti szeretetet, áldásomat hordozza! Ter-
mészetesen igaz marad az a tétel, amely szerint minden jó elrontható! Mind-
addig amíg egy eszköz eszköz marad, értékét az a cél határozza meg, amely-
re használják.

2.  Bármiféle  kijelentés,  közlés  nem hitelt  érdemlő  mindaddig,  amíg 
nem támasztható alá megfelelően értelmes érvekkel.

A Tőlem származó kijelentések csak akkor mondhatók hitelt érdemlők-
nek, ha összhangban vannak az evangéliumaimban megtalálható gondolata-
immal.
   Legyetek okosak és óvatosak! Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!"
*********************************************************** 
4543.
Kérdező: ELÉGEDETLEN VAGYOK!

1. Jól végzem az engesztelő imáimat?
2. Mi lesz családom sok-sok bajával, problémájával?
3. Sokszor a kétségbeesés fog el miattuk.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha imáiddal nem Istent, hanem magadat akarod megváltoztatni, ak-

kor jól imádkozol. Az imádkozik helyesen, tehát az emeli fel helyesen lelkét 
az Istenhez, akiben ezáltal növekszik a hit, remény és a szeretet. Az imádság-
ban nem a sok szó, hanem az átéltség a lényeg!

Ha reggeli imádban kéred áldásomat az elinduló napodra, és többször 
is eszedbe jut napközben, hogy áldásomban részesültél, és ez az áldás ölel át 
téged, akkor szívedet megnyugvással tudom eltölteni akkor is, ha körülötted 
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tombol a vihar. Ha esti imádban a hálára teszed a hangsúlyt, akkor szintén 
tudok nyugodt álmot biztosítani számodra.

2. A te családod az Én családom is! Én, a te Jézusod, az Atyával és a 
Szentlélekkel akkor is gondviselőtök vagyunk, ha ez nem mutatkozik meg 
látványosan. A leglehetetlenebb körülmények között is megtalálja lelke nyu-
galmát az, aki élő hittel hisz abban, hogy az Istent szeretőknek minden a ja-
vukat szolgálja!

3. Kétségbe csak az esik, aki nem az Istenben bízik! Én, Jézus, egykor 
ezt mondtam: „Bízzatok, Én legyőztem a világot (Jn 16;33)!” Bennem senki 
nem csalatkozhat!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************

4544.
Kérdező: KÖZÖSSÉGÜNK ÉLNI AKAR!

Áldásodat  kérjük  külön-külön  közösségünk  egyes  tagjaira,  és  arra, 
hogy a Szentlélek irányítását követve tudjunk ÉGI BÉKE lenni a Földön.
HANG: "Drága Testvéreim, Barátaim!

Az a VILÁGOSSÁG, amely Velem, Jézussal, elérkezett a Földre, nem 
rejthető véka alá! „A ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jó-
tetteiteket látva dicsőítsék mennyei Atyátokat (Mt 5;16)!”

Három megjelenési formára különösen felhívom figyelmeteket! Vagyis 
három olyan módra, amelyben Velem, Jézussal, találkozhattok.

1. A személyes imádság. 2. Az evangéliumok olvasása. 3. Összejövete-
leiteken a Velem való foglalkozás. 

Megáldalak benneteket SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4545.
Kérdező: MEGÁLLTAM  A  FEJLŐDÉSBEN! 

1. Megtorpantam. Hogyan tovább?
2. Vállalt feladataimban szeretnék TELJES lenni!

HANG: "Kedves Barátom!
1. A helyes öntudattal rendelkező földi lényekben, tehát az emberekben 

két ellentétnek tűnő tényező kell hogy éljen. Az egyik egy kielégítetlen nyug-
talanság, amely a fejlődés motorja, a másik pedig egy olyan egészséges alá-
zat, amely nem tartja magát kicsinynek, értéktelennek, mert tudja, elfogadja, 
hogy ő olyan, amilyen!
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A te „megtorpanás-érzeted” e második ponton igényel gyógyítást.
2. E második pontban elmondom a gyógyítás hogyanját.
Mivel minden ember a képességeinek, lehetőségeinek és vágyainak ke-

retén belül tudja csak megtalálni az áhított benső békét, ezért e három össz-
hangja érdekében külön-külön mindhármat meg kell vizsgálnia, meg kell is-
mernie annak, aki e hármasságot boldogítóan akarja megélni. 

Az első kettő józan önvizsgálat kérdése. A harmadik már komplikál-
tabb. Ha valaki egy hónapig vagy akár csak egy hétig naponta szán tíz percet 
arra, hogy legalább vázlatosan naplót vezessen arról, hogy mivel töltötte az 
idejét, hogyan töltötte az idejét, tehát mit tett, és amit tett, hogyan tette, vala-
mint felméri vágyait, kívánságait - melyeknek gyeplőjét mindenki a saját ke-
zében tartja -, úrrá tud lenni a benső békétlenséget okozó kilengéseknek!

Megáldalak az EGÉSZSÉGES ÖNSZERETET LELKÉVEL !
*************************************************************
4546.
Kérdező: IRÁNYÍTÁST SZERETNÉK KAPNI!

1. Igazi lelkiatyára szeretnék találni!
2. Mindig a szenvedő Jézussal találkoztam.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Valamikor  Én,  Jézus,  azt  mondtam,  hogy aki  szeret  Engem,  azt 

Atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és lakást veszünk benne (Jn 14;23). 
Mivel te szeretsz Engem, Jézust, ezért az előbb említett ígéretem alapján té-
ged képes vezetni a Szentlélek! Csak el kell hinned, hogy ő valóban arra a 
szeretetre akar nevelni téged, amelyről Én, Jézus, azt mondottam, hogy ÚJ 
PARANCSOT adok nektek (Jn 13;34).

Azokat  a  fontos  tanácsokat  pedig,  amelyekre  szükséged van,  bőven 
megkaphatod férjedtől, fiadtól. Rájuk hallgass!

2. Azon ne csodálkozz, hogy szenvedő arcomat mutattam meg. Két ok-
ból is szenvedek miattatok. Az egyik az a sok hűtlenség, amit látok világo-
tokban. A másik pedig az a sok látszatra ártatlanul szenvedő, akiken oly ke-
vesen akarnak segíteni. Bizony igaz, hogy amit ezekkel nem tesztek, azt Ve-
lem nem teszitek (Mt 25;39)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4547.
Kérdező: ELHUNYT FELESÉGEMRŐL KÉRDEZEM  A HANGOT

1. Mit érzett feleségem a halál pillanatában?
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2. Mi van vele most?
3. Milyen segítséget igényel?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Feleséged - és te is majd egykor - azt élte át, hogy semmiféle szí-

nészkedésnek már helye nincs! Most minden lelepleződik! Minden önámítás-
nak vége van! Most mindenki olyan, amilyen valójában az Isten előtt! Sem-
miféle emberi szempont már nem létezik!

Feleséged - és te is majd - azt élte meg, hogy Isten senkit nem teremtett 
egy  másik  emberre,  hanem  mindenkit  ÖNMAGÁRA,  tehát  a  LEGNA-
GYOBBRA! Minden ember sokkal nagyobb, semmint egy másik ember be 
tudná tölteni a boldogság utáni vágyát!

2. Volt feleséged jelenleg teszi azt, amit boldogságának betöltése érde-
kében meg kell tennie! Tehát teszi azt, ami szükséges ahhoz, hogy egész va-
lóját az Isten iránti szeretet töltse be! A halál utáni létben ez a természetes!

3. Volt feleséged jelenleg is olyan szeretet-kiáradást igényel, amely se-
gíti őt abban, hogy teljes és egyértelmű legyen az Istennek való odaadása. Ő 
már tudja, tapasztalja, hogy a földi életben csakúgy, mint az örök életben, 
minden eszköz annak a célnak egyre tökéletesebb elérésére, beteljesítésére, 
amelyet így lehet kifejezni: Isten, az örök szeretet és boldogság legyen min-
dig mindenben! 

Te azáltal tudsz segíteni volt feleségednek a legtöbbet, ha azért imád-
kozol, hogy az a benső szabadság, amely Istenhez köti, mélyüljön, erősödjön 
és tisztuljon benne!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4548.
Kérdező: NAGYON  KÖVÉR  VAGYOK!

Szeretnék lefogyni!
HANG: "Drága Gyermekem!

Nálad a kövérség egy olyan karmikus adottság, amellyel szemben az 
állapotszerű önfegyelem felvállalását nem kerülheted el!

Nem kell megijedned! A te kövérséged nem olyan értelemben sorssze-
rű,  hogy lehetetlen  ellene  tenned  valamit!  Az  orvostudomány különböző 
ajánlásai mellett azonban az állapotszerű önfegyelem kikerülhetetlen! Az a 
súlytöbblet, amelyet apránként szedtél fel magadra, nem szűnhet meg máról 
holnapra.

4565.



Az erőltetett fogyásnak az a veszélye, hogy mielőtt a zsírréteg csökken-
ne, az erőnléthez szükséges fehérje csökken, és így beteggé válhat az egész 
szervezet. Fontos tehát, hogy az orvosi tanácsokat vedd fontolóra, mielőtt fo-
gyókúrát vállalsz.

Mindenképpen az a legfontosabb, hogy napi feladataidat  mindenkor a 
képességeid, lehetőségeid és vágyaid keretén belül lásd meg. Csak így tudod 
megőrizni magadban azt a szívbékét, amely mindennél fontosabb kell hogy 
legyen számodra! Hiúsági komplexusaidat fel kell számolnod!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÖNFEGYELEM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4549.
Kérdező: MITÉVŐ LEGYEK?

1. Nem érzek kedvet az imádságra!
2. Elköltöztünk régi lakhelyünkről.
3. Munkahelyi problémáim vannak! 

HANG:  "Kedves Barátom!
1. Az ima egy olyan Velem való élő kapcsolat, amelynek „ízét” csak a 

Mennyek országában lehet állandóan érezni! A Földön, ahol a HITBŐL élé-
sen van a hangsúly, gyakran erőfeszítést,  haszontalan időtöltést  jelent  az 
imádság annak, aki nem erősíti kellőképpen a hitét! Az igaz a hitből él! Ez 
azt is jelenti, hogy az imaéletnek is a HIT a lelke, vagyis ez élteti!

A hálaadó és dicsőítő ima annál értékesebb, minél inkább a HIT, és 
nem az érzelem motiválja!

2. Minden költözködés magában hord bizonyos nyugtalanságot, tehát 
idegmegterhelést. De magában hordja a reménykedésnek is az újszerűségét! 
Jobban fel tudod mérni, hogy mennyire igaz az, hogy számodra Isten valóban 
GONDVISELŐ Isten!

3. A „nevelői” munka vállalásához csak összefogással, tehát közösség-
be tagozódással  érdemes  belekezdeni!  Bármennyire  is  eszményinek  tűnik, 
légy e téren nagyon óvatos! Az igazi bátorság nem a nagy tettek felvállalásá-
hoz kell, hanem a szürke hétköznapok apró bajainak szeretetteljes kezelésé-
hez!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4550. 
Kérdező: TÁRSKAPCSOLAT PROBLÉMÁM VAN!

1. Társammal való együttélésről kérdezem a HANG-ot.
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2. Megélhetésemmel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
3. Egy egyesület alapítására kéretek fel.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Te valóban barátommá érlelődtél  abban a kohóban, amelyet  földi 

életnek lehet nevezni! A társkapcsolatban ismered az elveket: Bűnrészes nem 
lehetsz,  és nem alkalmazhatsz erőszakot igazad érvényesítésére! E két elv 
gyakorlati megvalósításának terhét vállaltad, tehát nem vehetem át tőled!

Nagyon természetes,  hogy helyesen  jársz  el,  ha  minden  lehetőséget 
megvonsz társadtól, amellyel félre akar vezetni téged! Ez nem szakítás vele, 
hanem annak tudomásul vétele, hogy ő lélekben szakított veled!

Meg kell hogy mondjam néked, hogy az egyértelmű szakítás nem em-
bertelen, hanem megnyilvánulása annak a benső meggyőződésnek, hogy te 
nem vagy birka akkor, amikor a bárány szerepét vállalod!

Vannak olyan gyermekeim - ilyen a te társad is -, akik csak az egyértel-
műségből tudnak tanulni! Tedd hát lehetővé számára ezt a lehetőséget!

2. Vannak adottságaid és lehetőségeid. Ehhez kell igazítanod vágyadat! 
Adottságaid megmutatják azt a megfelelő realitást, amely szinkronban van  a 
képességeiddel. Vigyázz! Ne legyen benned sem kisebbségi érzés, sem eltúl-
zás! Ez a te területed! Segíteni tudok, de csak abban, hogy egészséges önis-
meretre juss!

3. Amire felkértek, arra nem Én kértelek fel! Én, Jézus, mindenkit, te-
hát téged is, arra kérlek fel, hogy szíved békéjét őrizd meg! Ez a legfonto-
sabb! Bármit vállalsz, Én, Jézus, mindenkor rendelkezésedre állok mindad-
dig, amíg tudatosan nem fordítasz hátat Nekem! Ettől az utóbbitól nem tar-
tok, mert nagyon messziről fordultál vissza Hozzám!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4551.
Kérdező: VALÓBAN A SZENTLÉLEK IRÁNYÍT?

1. Lélekkeresztségben részesültem. 
2. Azóta furcsa dolgok történtek velem!
3. Családom, unokáim problémáin szeretnék segíteni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Lélekkeresztség és az újjászületés között a következő a lényeges 

különbség: Az, aki újjászületik, mindent másképpen lát, mint előtte. Az, aki 
Lélekkeresztségben részesül, küldetést kap arra, hogy tanúságot tegyen Mel-
lettem, Jézus mellett.
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2. A rendkívüliségekkel kapcsolatban nagyon kell vigyáznod! A Szent-
lélek nem a rendkívüliségek lelke, hanem a REND lelke! A hit és a hiszé-
kenység között nagyon nagy különbség van! Az, aki hisz Bennem, az min-
dent elkövet annak érdekében, hogy az Általam nektek felkínált új parancsot 
megélje (Jn 13;34). Aki hiszékeny, az babonássá válik! Vagyis különböző 
eseményeknek, tárgyaknak, személyeknek olyan erőt, szerepet, üzenetet tu-
lajdonít, amelyeket Isten azoknak nem adott.

3. Kétségtelen, hogy a te családod joggal elvárja tőled,  hogy segítsd 
tagjait.  Az a tény viszont,  hogy téged különlegesnek tartanak,  akivel nem 
tudnak igazán mit kezdeni, el kell hogy gondolkoztasson téged!

Magaddal  kell  egyenesbe  jönnöd!  Meg kell  harcolnod azt  a  harcot, 
amely olyan benső szabadságra juttat  téged, hogy megszűnik benned az a 
nyugtalanító függőség, amelyet jelenleg családoddal, unokáiddal kapcsolat-
ban magadban hordasz.

Nagyon szeretlek! Ez az irántad való szeretem nem teszi azt lehetővé, 
hogy bármit is megcsináljak helyetted. Veled és érted mindent, de helyetted 
semmit! Ez az igazi szeretet velejárója!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*************************************************************
4552.
Kérdező: MIT TEGYEK, URAM?

1. Bánt társam hazudozása.
2. Lesz-e valaha békém, nyugalmam?
3. Imádkozzam-e társam gondolkodásának átalakításáért?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Engem, a te Jézusodat is bánt minden hazudozás! Ezt tudomásul kell 

venned neked is és Nekem is! A földi élet tele van hazudozással! Tele van 
olyan értékvesztéssel, amelynek lényege az, hogy sokan és sokszor összeke-
verik az eszközöket az egyetlen CÉLLAL, a Velem való élő kapcsolat meg-
élésével!

2. Nyugalmat csak Nálam, a te Jézusodnál találhatsz! De Nálam min-
dig találhatsz (Mt 11;28)!

3. Te főleg azért imádkozz, hogy meg tudd érteni: az Istent szeretőnek 
minden a javára válik! Az Istent szeretőnek Isten valóban GONDVISELŐ is-
tene! 

Természetesen imádkozhatsz azért is, hogy társad jobb belátásra jus-
son, de számodra a saját benső békédnél fontosabb nem lehet!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*************************************************************
4553.
Kérdező: KI JÉZUS,  ÉS MIÉRT JÖTT KÖZÉNK?
            Jobban szeretnélek ismerni, Jézus!
HANG: "Kedves Barátom!

Meg kell mondjam neked, hogy Én, Jézus, nem vagyok valami rendkí-
vüli földöntúli lény. Ennél sokkal-sokkal több vagyok! Én, Jézus, a megteste-
sült Isten vagyok! Miért jöttem közétek? Tömören elmondom:

Ti a Földre születésetek előtt, bármennyire is szeretetből teremtettelek 
benneteket, nem vállaltátok azt, hogy visszaszeressetek Engem. Miután lehe-
tővé tettem Atyámmal és Lelkemmel azt, hogy tökéletes emberi természetet 
kapjatok, ezt is elrontottátok az önzéssel és a felelősség áthárítással. Hiába 
kaptátok meg a TÍZ PARANCSOT is, vagyis a tökéletes emberi természet 
törvényét.  Ezt  még  jobban  elrontottátok.  Ekkor  elhatároztuk,  hogy Én,  a 
MÁSODIK ISTENI SZEMÉLY, tökéletes emberi természetet veszek fel, s 
elmondom és bemutatom nektek, hogy ahhoz,  hogy egy ember boldog le-
gyen, mivé kell formálódnia. Meg kell mondjam, hogy ezt rontottátok el a 
legjobban! Mindent kitaláltatok, csak hogy ne kelljen azonosulnotok Velem, 
Jézussal, mint ÚTTAL!

Abban tökéletesen igazad van, hogy enni, inni, aludni, dolgozni, szóra-
kozni és szaporodni az állatok is tudnak. Az ember valóban boldogságra te-
remtődött szellemi lény, és a boldogság mindenképpen egy olyan hazatalált-
ság élménye, amely minden mulandó értéket felülmúl!

A Tőlem, mint ÚTTÓL, menekülő ember bódulattal akarja fölcserélni 
a boldogságát. Nem haza akar találni a szívében, hanem önmagán kívül, a 
körülményeiben akarja megtalálni földi életének értelmét. Ez számára elin-
dítja a csalódásoknak azt a folyamatát, amely az állapotszerű önmagának-ha-
zugság útvesztőibe kergeti. Az ilyen ember nem fogja átélni az újjászületés 
élményét mindaddig, amíg nem önmagában, szívében akar hazatalálni.

Rajtam kívül nincs más ÚT ahhoz, hogy valaki valóban szívbékére ta-
láljon! Nem az születik újjá, aki akar, hanem az, aki azt akarja, amit Én, Jé-
zus, akarok vele együtt! Újjászületés nélkül nincs üdvösség (Jn 3;3)! Az, ami 
egy emberben nem Én, Jézus, vagyok, az embertelen, az természetellenes!

Legnagyobb ellenségetek nem az istentelenek tábora! Ez a tábor túl 
naiv, és túl rövid életű. Az igazi veszély a világosság angyalának mezében 
próbál elbódítani benneteket. A vallások és a Biblia! E két területen kell na-
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gyon ébernek lennetek,  ha boldogok akartok lenni,  ha üdvözülni  akartok! 
Pontosan e két területre gondolva mondottam, hogy sorsotok nem lehet kü-
lönb az Én földi sorsomnál (Jn 15;20)!

Az előbbi sorokban nem a különböző vallások és a Biblia ellen akar-
tam beszélni, hanem arra akarom felhívni a figyelmeteket, hogy nincs olyan 
speciális vallás, amely az univerzális vallás tartalmát, vagyis a két főparan-
csot teljesen be tudná fogadni önmagába. Minden keresztény vallás a Bibliá-
ból kimazsolázott kijelentésekre támaszkodva a többi speciális vallás hibájá-
ból akarja igazolni önmagát.

Én, Jézus, valóban azért jöttem közétek, hogy minden ember igyekez-
zék úgy imádni az Istent, ahogy a legjobbnak látja, és szeresse embertársát 
úgy, mint önmagát! Aki erre törekszik,  az meg fogja tapasztalni  önmagán 
azt, hogy állami és vallási szervezetek egyaránt rossz szemmel fogják őt fi-
gyelni! Bizony a boldogságnak a bódultsággal szemben ez az ára!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4554.
Kérdező: A HITHŰSÉG A MEGPRÓBÁLTATÁSOKBAN

Szeretnék biztos lenni magamban!
HANG: "Drága Gyermekem!

Pontosan a megpróbáltatások teszik lehetővé számotokra azt, hogy az 
Irántam való szeretet irányította-e  döntéseiteket vagy sem. Tehát mindig le-
leplező ereje van a megpróbáltatásoknak!

Nekem, Jézusnak, a legsúlyosabb döntésem - a keresztre feszítésem - 
elfogadása igazolta  azt, hogy valóban lehet Rám építeni! Én, Jézus, tapaszta-
latból tudtam azt, hogy csak a mindent adásból van a mindent birtoklás!

Helyes istenismeret nélkül helyes önismeret sincsen! Ezt nagyon fontos 
tudnotok! De ne a helyes önismerettel foglalkozzatok elsődlegesen, hanem a 
helyes istenismerettel! Vagyis azzal, hogy Én, Jézus, ki vagyok, miért jöttem 
közétek, és miért mondottam azt, hogy Én vagyok a világ világossága! Ha 
valaki ezt tisztázza  önmagában az Én, a te Jézusod szavai alapján, és nem 
Pál és nem Isten különböző jó szándékú emberei, prófétái alapján, az helyes 
önismeretre juthat!

Mindent összevetve azt kell mondanom, hogy helyesen kizárólag csak 
az evangéliumaim alapján irányíthatjátok gondolkodásotokat. A Biblia többi 
részét ehhez kell igazítanotok! Csak így ismerhetitek fel, hogy a Bibliában 
mi az, ami isteni, és mi az, ami emberi!
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Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4555.
Kérdező: SZERETNÉK JÓ IRÁNYBAN  FEJLŐDNI!

1. Mintha lépcső előtt állnék fejlődésemben.
2. Szeretném jobban segíteni a rászorulókat!
3. A hallásommal baj van.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az mindig jót jelent, amikor valaki olyan lépcső előtt érzi magát, 

amely fölfelé mutatja az utat. 
Vagy fejlődni, vagy visszafejlődni! Harmadik út nincs a Földön! Akkor 

jársz a fejlődés útján, ha azt az utat választod, amellyel Én, Jézus, azonosítot-
tam Magamat (Jn 14;6). Ennek az útnak a lényege a mindenkinek megbocsá-
tás mellett az ellenség szeretetésére is kiterjed! 

2. Bizonyos értelemben minden ember rászoruló! Neked kell meglát-
nod, hogy környezetedben ki mire szorul rá! Ez nagyon fontos! A szeretet 
akkor valódi és akkor igaz, ha ezt a közvetlen környezet is tapasztalja!

3. A fontos az, hogy halld meg lelkiismereted hangját, amely nem más, 
mint a Szentlélektől átjárt józan ész,  és ezt igyekezz evangéliumaimhoz iga-
zítani!  

Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!
************************************************************

4556.
Kérdező: EGY AGGÓDÓ NAGYMAMA

Aggódom az unokámért. Nem akar enni.
HANG: "Drága Gyermekem!

Unokád éppen úgy az Én gyermekem, mint leányod és te! Aggodal-
maskodásodnak csak látszat-oka az, hogy unokád nem úgy étkezik, ahogy azt 
te szeretnéd. Aggodalmaskodásodnak igazi oka benső megkötözöttséged ön-
magaddal, vagyis az a karmikus önzés, amely többé-kevésbé minden ember-
ben ott lappang, s amely nagy teherré tud nőni annak lelkében, aki nem tö-
rekszik ezt leoldani magáról!

Aggodalmaskodásoddal elsősorban önmagadnak ártasz, de ártasz kör-
nyezetednek is! Az idősödő kornak leleplező feladata van. Külsőségekben is 
kezd megnyilvánulni az, ami fiatalabb korban még nem villant elő látványo-
san.
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Isten azért engedi a megöregedés időszakát, hogy bölcsességben növe-
kedve nagyobb ön-  és  istenismeretre  jussatok.  Ennek mértéke  mindenkor 
azonos azzal a benső szabadsággal, amely a lélek harmóniájának alapfeltéte-
le! Mi hát gyakorlatilag a te feladatod?

Egyre kevesebb hangsúlyt kell tenned arra, hogy milyen az unokád, és 
egyre nagyobb hangsúlyt kell tenned arra, hogy Engem, a te Jézusodat egyre 
jobban megismerj, s így készülj a Velem való színről színre történő találko-
zásunkra.  Mindenki  azt  a  lelkiállapotot  hozza  magával  halálakor,  amelyet 
magában hord. Aki nem törekedett benső harmóniára, hanem másnak, akár 
gyermekének, akár unokájának problémái zavarták, annak a halála után sem 
lesz zavartalan a Velem való találkozás.

Csak az tud helyesen szeretni, aki függetlenülni tud mindentől és min-
denkitől! Csak az tud függetlenülni mindentől és mindenkitől,  aki teljesen 
„MEGKÖTÖZŐDIK” Istenével! Ennek megvalósításához egyedül Én, Jézus, 
vagyok az ÚT!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4557.
Kérdező: SZENVEDEM ELHUNYTJAIM HIÁNYÁT!

1. Mit tehetek egyik meghalt szülőmért? Mit üzen ő nekem?
2. Miért kellett férjemnek aránylag fiatalon meghalni?
3. Hogyan segíthetek a másik élő öreg szülőmnek? Életunt lett.

HANG: "Drága Gyermekem!
Leveled arra késztet, hogy válaszom előtt írjak pár lényeges gondola-

tot.
Azt, hogy van Isten, és ez az Isten JÓ Isten, minden hívő ember tudja. 

E hit mélysége attól függ, hogy e HIT mekkora erőforrást jelent olyankor, 
amikor a földi élet szenvedései megjelennek.

Hitet Isten senkinek nem tud adni! Hitet Isten kér tőletek! A hitből, re-
ményből élés nem azt jelenti, hogy egyszerűen tudomásul kell vennetek a ha-
lál  utáni élet  valóságát.  Nem. Ha valakinek tündérországba KELL utaznia 
egy bizonyos vonaton, és számára nem vitás, hogy tündérország várja őt, ak-
kor nem csak azt éli meg, hogy van tündérország, de már maga az utazás is 
átmelegíti, békével járja át akkor is, ha a vonat döcög, ha közben kedves uta-
sok már leszállnak előtte, mert ők már elérkeztek saját tündérországukba.

Az igazi HIT tehát egy olyan ERŐFORRÁS, amely átemel minden ne-
hézségen! A HITET is csak gyakorlással, átélt imával lehet növelni!
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1. Meghalt szülőd már ott van abban a tündérországban, ahová eljutott 
előtted. Férjed sem járt rosszul azzal, hogy 52 évesen hagyhatta el a földi élet 
siralomvölgyét. Ha kedvükbe akarsz járni, akkor növeld magadban azt a HI-
TET, amely élteti benned azt a reményt, hogy az Istent szeretőknek minden a 
javukat szolgálja.

2. Sem a hosszú élet, sem a rövid élet nem érinti senkinek az örök bol-
dogságát! Amit érint, az az, hogy az itt maradottakat segíti felébreszteni ab-
ból a bódulatból, amely által a boldogságukat a mulandóságban akarják vég-
legesíteni,  ami természetesen képtelenség!

Amikor tehát szeretteidért imádkozol, egyre jobban törekedj átélni azt, 
hogy a szerető Isten tündérországában már neked is készítik a helyedet, mert 
Isten azt akarja, hogy gyermekei örökkön örökké ne csak magának Istennek, 
de egymásnak is tudjanak majdan soha el nem múlóan örülni!

3. Az itt maradt 81 éves szülődet sem Isten, sem ember nem tudja vi-
dámságra deríteni, ha nem hisz őszinte szívvel a lelkében valóban boldogító 
módon élő Teremtőjében. De a belőled áradó szolgáló szeretet példája elin-
díthatja benne azt, hogy szívében megnyugvást találjon.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4558.
Kérdező: KOMOLY CSALÁDI PROBLÉMÁM VAN!

1. Fiamat 22 éves korában haragomban albérletbe küldtem. 
    Rendeződik-e valaha is megfelelően kapcsolatunk?
2. Leányom is ellenségesen viselkedik. De azért enyhül.
3. Mi, szülők, hol rontottuk el nevelésüket?

HANG: "Kedves Gyermekem!
1. Haragodban vagy nem haragodban jogosan küldted fiadat albérletbe! 

Lelked mélyén nem akartál tovább bűnrészességet vállalni vele!
Számodra ne az legyen a fontos, hogy rendeződik-e vele a kapcsolatod, 

hanem az, hogy továbbra is állj ki amellett, amit jónak látsz, akár tetszik ez 
neki, akár nem! Te ne a fiadhoz igazodj, hanem Hozzám, Jézushoz! 

Te már nem felelsz  fiadért!  Magadért  viszont  mindennap felelsz!  A 
nagy számadáskor, amikor Velem színről színre találkozni fogsz, a döntő az 
lesz, hogy Velem milyen volt földi életedben a kapcsolatod. Csak átvitt érte-
lemben lesz szempont a fiaddal való kapcsolat. E szempont pedig az, hogy 
fiaddal kapcsolatban is szándékom szerint jártál-e el vagy sem. E mondat: Az 
Istent szeretőnek minden a javára válik, az Istent nem szeretővel az Isten sem 
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tud mit kezdeni, mindenkor igaz marad.  Vagyis fiaddal kapcsolatban is csak 
önmagadért felelsz.

Egy kapcsolat megfelelő rendeződése, vagyis az, hogy szeretetkapcso-
lat alakuljon ki, mindkettőn áll. Helyes szeretetkapcsolatot csak az tud kiala-
kítani a másikkal, aki előbb Velem, Jézussal, ezt már kialakította!

2. Leányoddal kapcsolatban is csak az előbbieket ismételhetem. Persze 
igaz, hogy a női lélek másságát nagyon komolyan kell venned. De a lényeg 
mindenkor az, hogy minden kapcsolatban kettőn áll a vásár. Ha egy kapcso-
latban csak az egyik fél törekszik Velem élő kapcsolatot tartani, akkor nem 
alakulhat ki kettejük között a különbözőségek dinamikus harmóniája.

3. Erkölcsi nevelés nincs, csak erkölcsi önnevelés van! Erkölcsi önne-
velésedet sokszor és sokféleképen el-elrontottad. Megjavulni elvileg nem ne-
héz. Törekedned kell gondolkodásodat Hozzám, Jézushoz, igazítani. Én, Jé-
zus, azért jöttem közétek, hogy erre lehetőséget adjak nektek. Boldoggá csak 
azt tudom tenni, vagyis benső békét csak annak a szívében tudok támasztani, 
akivel kapcsolatban azt élem meg, hogy nem hiába jöttem le hozzátok!

Szinte döntőnek mondhatom a rendszeres reggeli és a rendszeres esti 
ima felvállalását!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*************************************************************
4559.
Kérdező: MI AZ ÉLETEM ÉRTELME?

1. Jó úton járunk-e a férjemmel?
2. A betegség valóban figyelmeztet valami lelki bajra?
3. Miért születtem a Földre?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, vagyok az ÚT. Az nem lehet elég, hogy tudjatok létezé-

semről.  Ha evangéliumaimmal foglalkoztok,  akkor felismerhetitek,  hogy a 
senkinek nem ártás, a mindenkinek mindig megbocsátás és a szolgáló szere-
tés magatartását mondtam el nektek, és éltem elétek ÚTKÉNT. Így akarok 
élni bennetek!

2. Csak részben igaz az,  hogy minden betegség lelki  sebekre figyel-
meztet. Minden betegségnek elsődlegesen leleplező ereje van! A különböző 
szenvedések közepette  ismerheti  meg mindenki helyesen önmagát! Helyes 
önismeret nélkül helyes istenismeret sem lehetséges! A gyakorlatban még-
sem az önismerettől kell elindítanotok benső békétek megtalálását, hanem a 
helyes istenismerettől, vagyis az Engem, Jézust, megismeréstől. 
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Ha valaki folyton csak önmagában kotorászik, az a veszély fenyegeti, 
hogy előbb-utóbb belegabalyodik önmagába. Ha viszont Tőlem indul el, ak-
kor törvényszerűen látni fogja azt,  hogy hol kell pályamódosítást végeznie 
életében, önmagában ahhoz, hogy megtalálja azt a szívbékét, amely a bol-
dogság másik neve, és amelyet a betegség sem boríthat fel!

3. A Földre te is azért születtél, hogy igyekezz visszaszeretni Engem, 
Jézust, aki mindenkiben jelen vagyok rászoruló módon! Személyre szóló fel-
adatod napra lebontva az, hogy meglásd, kiben és mennyiben vagyok rászo-
rulva szeretetedre.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4560.
Kérdező:  SZERETNÉK  TISZTÁN  LÁTNI  MAGAMBAN  ÉS  MAGAM 
KÖRÜL!

1. Belegabalyodtam életem problémáiba.
2. Keresem életem értemét.
3. Világosan szeretném látni életcélomat!

HANG: "Kedves Barátom!
Nagyon sok kérdést  tettél  fel.  Én háromra zsugorítottam e kérdések 

számát, de ezek nem fedik az összes kérdéseidet. Ezért Én, Jézus, most nem 
pontokban adom meg kérdéseidre a válaszomat, hanem ehelyett egy tömör 
ismeretet adok az emberi életről, s neked kell ebből az anyagból kibányász-
nod azt, amit napra lebontva gyakorlatilag fel kell vállalnod. Kezdem hát:

Kétségtelen, hogy minden ember, aki csak egy kicsit is ad önmagára, 
tudja azt,  hogy életének van valami értelme. Ennek felismerése érdekében 
megpróbálja megismerni önmagát. Úgy gondolja, hogy ezen az úton egyszer 
csak ráismer életének értelmére. Nem így van!

Sérült  személyiséggel jöttetek  a világra.  Mivel  a személy nem más, 
mint a tulajdonságaitokat összefogó, tudatosan irányító központ, ezért szük-
ségszerűen mellékvágányra sodródik az, aki önmagából kiindulva - tehát  sé-
rülten - akarja meglátni és elérni életének értelmét, célját!

Én, Jézus, nem akármiért jöttem le közétek! Szó sincs arról, hogy bű-
neiteket Magamra vettem volna! Ahogy ti sem tudjátok egymás bűnét maga-
tokra venni úgy, hogy az ne maradna ugyanakkor a másik bűne is, úgy Én 
sem vagyok erre képes!

Miután ISTENI SZEMÉLYEM emberi természetet vett magára, ennek 
következtében isteni személyem tökéletes biztonsággal volt képes arra, hogy 
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az emberi tulajdonságaimat tökéletesen összefogja és irányítsa. Így megmu-
tattam, elétek éltem azt, hogy hogyan néz ki egy tökéletes ember! Így lehető-
vé tettem számotokra azt, hogy Engem egyre jobban megismerve, felismerjé-
tek magatokban azt, ami bennetek embertelen!

Igazi  önismeretre  tehát  nem önmagatokból,  hanem Tőlem,  Jézustól, 
kell elindulnotok!!! 

Amint  a legjobb szándéktól  indítatva sem lehet a prófétáktól  eljutni 
Hozzám (Lk 23;34),  úgy a  legjobb szándék mellett  sem lehet  eljutni  egy 
megsérült személytől életének értelméhez! Amint Tőlem, Jézustól, felismer-
hető, hogy a próféták mikor beszéltek Rólam, úgy Tőlem - Engem, Jézust, 
megismerve - elindulva felismerhető, hogy egy-egy személy, tehát te is, ho-
gyan lehetsz valóságos emberré, vagyis azt, hogy mi az életed értelme. Mert 
életed értelme valóban az, hogy olyan emberré légy a magad területén, ami-
lyen Én, Jézus, voltam a Magam területén.

Csak az  lehet  boldog,  aki  képességeit,  lehetőségeit  és  vágyait  össz-
hangban tudja tartani! Ez a feladatod! Ha Engem, Jézust, az evangéliumok 
alapján (nem az egész Biblia alapján!) törekszel meg- és felismerni, akkor 
birtokába kerülsz az alapalázatnak (a meglátott jó mellett kiállva nyitott ma-
radsz az Általam, Jézus által,  alátámasztható jobb irányában), és annak az 
univerzális hitnek, vagyis annak a hitnek, amelynek lényege az, hogy te is - 
mint minden ember - hiszel abban, hogy ember vagy! És kötelességednek ér-
zed  magadra nézve azt, hogy a másik is ember! Ember akkor is, ha ez a má-
sik ember gyakorlatilag nem hisz abban, hogy ő ember (részeg, drogos, stb), 
vagy egyszerűen nem hisz abban, hogy mindenki más szintén ember. Ez az 
alapalázat tesz benneteket alkalmassá arra, hogy Én, Jézus, a Lelkem által új-
jászüljelek benneteket. Újjászülni senki nem képes önmagát! Erre csak Én, 
Jézus, vagyok képes Lelkem által! De erre a lehetőséget nektek kell megad-
notok Lelkemnek! Nem vagytok bábuk!

Azok a reggeli és esti imáid, amelyek a fenti tartalmakat megvalósítá-
sának szándékát hordozzák, a legalkalmasabb eszközök számodra életed ér-
telmének meglátására, felvállalására!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
HŰSÉG és az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"

************************************************************
4561.
Kérdező: JELENÉSEKRŐL, ÁLOMRÓL, HALÁLRÓL...

1. Mi van a Mária-jelenések mögött?
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2. Az álom-állapot és a halál között mi a különbség?
3. Mostanában sok támadás ér az ártó erők részéről.

HANG: "Kedves Barátom!
1. A Mária-jelenések mögött Mária áll! Most, amikor a sátáni erők fo-

kozott támadása tapasztalható, Mária engedélyt kapott arra, hogy Isten gyer-
mekei részesülhessenek olyan megtapasztalásokban Mária által, amely meg-
tapasztalások bőségesen ellensúlyozzák az ártó erők támadásait. Igen. Ahol 
elhatalmasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem (Róm 5;20). Ez hát a háttér.

2. Normális álomban a test pihen. A halálban megszűnik a földi test és 
a lélek kapcsolata. Az álomban az ember nem erkölcsi lény. Tehát nem felel 
tetteiért. A halálban, amely az ember számára egy nagy felébredés, pontosan 
az erkölcsi látás játssza a legfőbb szerepet!

3.  Az,  aki  állhatatos  marad mindvégig,  üdvözül  (Mt 24;13)!  Abban 
mindenkor biztos lehetsz, hogy erődön felüli kísértést sem neked, sem más-
nak nem enged meg az Isten!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG KEGYELMÉVEL!"
*************************************************************
4562.
Kérdező: TANÁCSTALAN  VAGYOK!

1. Gyakran depressziós vagyok. Mit tegyek ellene?
2. Férjemhez legyek türelmes, vagy engedjem el?

HANG: ”Drága Gyermekem!
1. A rossz hangulat önmagában nem depresszió. Depresszió csak az ál-

lapottá vált élettel kapcsolatos értelmetlenségi érzés.
A rossz hangulattal kapcsolatban tudnod kell, hogy amint a porszem a 

keréken azt éli meg, hogy hol fent van, hol lent, de a kerék éppen így viszi 
előre a kocsit, úgy a rossz hangulatban lévő embernek is tudatosítani kell ön-
magában azt, hogy a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden mu-
landó!

Az, aki depresszióban szenved, híjával van vagy az alapalázatnak, vagy 
az univerzális hitnek. 

ALAPALÁZAT = Vállalnod kell az általad jónak vélt erkölcsi maga-
tartás megvallását, s ugyanakkor nyitottnak kell lenne az esetleges jobb irá-
nyában, amely Velem, Jézussal, támasztható alá evangéliumaim alapján. 

UNIVERZÁLIS HIT = Hinned kell abban, hogy jogod van embernek 
tartanod magadat, és tudomásul kell venned, hogy ehhez joga van a másik 
embernek is.
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2. Férjedet mindenképpen el kell engedned! Rabságban senkitől nem 
lehet elvárni azt, hogy helyesen szeresse azt, akivel összekapcsolódott.

Neked az legyen a legfontosabb, amit Én, Jézus, kérek tőled! E tekin-
tetben a tisztánlátást az evangéliumaim olvasása, az imádság, és az olyan kö-
zösség megtalálása által érheted el, amely közösségben értelmet megnyugtató 
választ tudsz kapni a benned felmerülő kérdésekre.

Az ilyen közösséget addig kell keresned, amíg meg nem találod! Ha 
nem találsz ilyen közösséget, akkor meg kell találnod azt az embertestvére-
det, akivel ha nevemben találkoztok, akkor Én, Jézus, is jelen vagyok: „Ahol 
ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük 
(Mt 18;20)”

Nagyon szeretlek, és megáldalak a REMÉNY LELKÉVEL!"
************************************************************ 

4563.
Kérdező: VALLÁSPROBLÉMÁM VAN!

1. Fiam nem fogadta el a vallást halála előtt.
2. Miért nem álmodom fiammal?
3. Unokáimat sem keresztelték meg!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem a vallások üdvözítenek, hanem Én, Jézus Krisztus! Szinte min-

den speciális vallás lejáratta már magát, és bizony nehéz meglátni a különbö-
ző speciális vallásokban azt, ami Tőlem, Jézustól, van! 

Éppen ezért sok jó szándékú ember jogos előítéletekkel van a különbö-
ző vallások iránt! 

Senki nem kárhozik el azért, mert nem tudja rátenni életét a különböző 
vallások irányítására. Én, Jézus, sem tudtam rátenni életemet arra vallásra, 
amelyben születtem! Ezért feszítettek keresztre!

2. Két feltételnek kellene teljesülnie ahhoz, hogy fiaddal álmodj. Az 
egyik az, hogy ő erre engedélyt kapjon. A másik pedig az, hogy te ne akard 
erőltetni az ilyen találkozást.

3. Nem a szertartás a legfontosabb, hanem az a magatartás, amelyet Én, 
Jézus, elétek éltem, és evangéliumaimban tudomásotokra hoztam.! 

Ha azért imádkozol unokáidért, hogy az Általam elétek élt szeretetben 
növekedjenek, akkor te mindent megtettél, amit neked meg tenned kellett az 
ő érdekükben. Nem szabad nyugtalankodnak azért, mert az általad igen fon-
tosnak tartott szertartásban nem részesültek! Csak nem gondolod, hogy az 
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emberiségnek az a kétharmada, amely nem részesül az általad fontosnak tar-
tott keresztség szentségének szertartásában, elkárhozik?

Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4564.
Kérdező: OKOSKODOM!

1. Az adás vagy szegénység a fontos?
2. A személytelen telefon-szolgálatnak is van pozitív hatása!

HANG: "Kedves Barátom!
Leveleddel  kapcsolatban  nem a kérdéseidre  felelek,  hanem ahhoz  a 

hozzáállásodhoz, amelyen változtatnod kell.
Mind a Bibliához, mind az életnek bármely eseményéhez, különböző 

módon lehet hozzáállnotok! Ez természetesen áll a HANG-könyvekkel kap-
csolatban is. Az, amit Lukács 6;20-ban olvashatsz, rákérdezhetsz, hogy miért 
úgy mondottam, ahogy mondottam? A választ az olvasóra bízom.

Van helye a tanulásnak, és van helye a kritikának. A kritikának nem-
csak azt kell figyelembe venni, hogy mit mond valaki, hanem azt is, hogy ki 
az, aki mondja azt, amit mond, és milyen szándékkal mondja azt, amit mond. 
Egy kritikai  hozzáállásnak annál visszafogottabbnak kell  lennie, minél na-
gyobb tekintély az, akit kritizál valaki. Ez azért fontos, mert kekeckedni bár-
kivel és bármikor lehet, csak éppen nincs semmi értelme!

Ez nem jelenti azt, hogy bizonyos esetekben nem szabad kérdezni. Na-
gyon természetes, hogy a telefon-segélyszolgálat hatására is elállhat  valaki 
rossz tervétől. Mint ahogy egy ember káromkodásának hatására is megundo-
rodhat valaki a káromkodástól. De ez nem jelentheti azt, hogy érdemes ká-
romkodni, mert így is megundorodhat valaki ettől.

Azt tudom ajánlani neked, hogy légy tanulékony! Légy nyitott, és fo-
gadd el alapállásként azt, hogy mindenben van valami jó akkor is, ha az a jó 
nincs egyértelműen akkor, ott, éppen kifejtve. Mindaddig, amíg az igazadat 
akarod igazolni magad előtt és mások előtt is, erkölcsileg leállítod magadban 
azt a fejlődést, amely a benső béke irányában lendíthetne előre. A bódulat 
nagy kísértés!

Megáldalak az EGÉSZSÉGES TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
************************************************************

4565.
Kérdező: DEPRESSZIÓS VAGYOK

Állandóan depressziós vagyok. Mit tegyek?
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HANG: "Drága Gyermekem!
A depresszió egy olyan pszichés állapot, amelyben a lelki élet immun-

rendszere megsérülten működik. A lelki élet immunrendszerét a REMÉNY 
élteti. Ennek a reménynek elgyengülése képes annyira elhomályosítani ma-
gad körül és magadon belül az életedet, hogy szinte értelmetlennek látod azt.

A HITBŐL ÉLÉS nem azt jelenti csupán, hogy valaki elhiszi Isten lé-
tét. Még azt sem, hogy valaki elhiszi azt, hogy Isten benne és érte él. Az iga-
zi HITBŐL ÉLÉS az egyben SORSVÁLLALÁS is! Örök boldogságom sor-
sának vállalásában csak az reménykedhet igazán, aki a mulandó földi élet 
gondjai közepette igyekszik mindent megtenni azért, hogy vágyait a lehető-
ségeihez és képességeihez leszállítva, tegye meg azt, amit megtehet, főleg a 
szolgáló szeretet irányában.

Vannak ugyan hangulatjavító, tehát depresszió elleni orvosságok is, de 
ezek önmagukban csupán tüneti kezelést tudnak adni. Jó használni ezeket is 
egy szakember utasítása szerint, de a lélek ezzel nem érheti be!

Én, Jézus,  soha nem kértem volna tőletek hitet, ha ennek növekedése 
nem rajtatok múlna! Én, Jézus, amennyire lehetett, felvállaltam emberi sor-
sotokat. Joggal várhatom hát el tőletek, hogy ti is vállaljátok fel, amennyire 
alkalmatok van rá, az Én sorsomat is. Ez a gyökeres orvoslása a depresszió-
nak!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4566.
Kérdező: MI SEGÍTI ELŐ LELKI ÉLETEM FEJLŐDÉSÉT?

1. Láttam Máriát álmomban. Mit jelent ez?
2. Honnan ismerhető fel a karmikus terheltség?
3. A Jelenések könyvének egy részére kérek magyarázatot!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden égiekkel kapcsolatos álom erősíteni akar benneteket abban, 

hogy tudnak rólatok „odaát”! Te álmodban láttad Máriát. Ő mindig lát téged! 
Élj hát úgy, hogy örömét lelje benned!

2. Mivel a karmikus terhek terhek, vagyis oldásuk erőfeszítést kíván, 
ezért minden olyan lelki, jellembeli akadály, amely nehezíti az önzetlen sze-
retet kibontakozását, karmikus teher is egyben.

3. A Jelenések könyvének tanulmányozása már sok embert vitt el az 
evangéliumaim értelmezésének helyes meglátásától.  E könyvből kiragadott 
részek  magyarázata  helyett  inkább arra  hívom fel  a  figyelmedet,  hogy az 
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egész könyv nem történelemkönyv, hanem a lelki élet fejlődésére vonatkozó 
írás azok számára, akiket a Lélek erre vezérel. A lelki fejlődés éltető forrása 
elsősorban a négy evangélium!

Megáldalak a JÓZANSÁG és HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4567.
Kérdező: A SZENTÁLDOZÁSRÓL...

1. Csak felszentelt pap változtathatja át a kenyeret és a bort?
2. Miért nem áldozhat az ökumenikus összejöveteleken mindenki?

HANG: "Kedves Gyermekem!
1. Az átváltoztatás annyira szent dolog, hogy tanítványaimat erre há-

rom évig készítettem elő, és bizony még ez is elég kevésnek bizonyult. Ha 
mindenki  misézhetne  bármikor,  akkor  általánossá  válna  az  a  félelmetes 
szentségtörés, amelyet így fejeztem ki: „Sertések elé szórnátok a gyöngyö-
ket” (Mt 7;6), és erre Én, Jézus, bátorítanálak benneteket.

2. Részben túlzott óvatosságból nem engedélyezik az ökumenikus ösz-
szejöveteleken mindenkinek az áldozást, részben pedig azért, mert a szentál-
dozás nem forrása az EGYSÉGNEK, hanem következménye!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4568.
Kérdező: KI ÉS MIÉRT VEZETHETŐ FÉLRE?

1. Kik a meghívottak?
2. Kit lehet félrevezetni?
3. Az újjászületettek félrevezethetők-e?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Leveled alapján mondhatom, hogy jól gondolod: Azok a meghívot-

tak, kik vágykeresztséggel jöttek le a Földre! Azok a meghívottak, akik gon-
dolkodásuk átalakítását vállalva születtek a Földre!

2. Mindaz félrevezethető, aki nem ragaszkodik az alapalázathoz. Vagy-
is nem ragaszkodik ahhoz, hogy egyedül és tökéletesen csak Én, Jézus, va-
gyok a kikezdhetetlen bizonyosság!

3. Igaz, hogy az újjászületettek nem vezethetők félre. De igaz az is, 
hogy nem mindenki újjászületett azok közül, akik valamiféle és akármilyen 
nagyféle istenélményre hivatkoznak. Csak azoknak az istenélménye lehet hi-
teles, akik ezzel az istenélménnyel együtt állhatatosak abban az alapalázat-
ban, amelyet az előbb említettem. Tehát csak az alapalázattal párosult álla-
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potszerű istenélmény nevezhető olyan újjászületésnek,  amelyről elmondot-
tam azt, hogy üdvözült lelkek (Jn 3;3). Semmiféle jel, semmiféle csoda nem 
helyettesítheti ezt!

Minél nagyobb „istenélményt” él át valaki, ha nincs az alapalázat birto-
kában, annál nagyobb veszélyben forog az örök élete! A „szűk kapun menje-
tek be (Mt 7;13)!”

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4569.
Kérdező: NEHEZEN HISZIK EL, HOGY MEGTÉRTEM!

Nagyon istentelen életet éltem sok éven át. Megtértem. Már több mint 
egy éve! Feleségem, aki azt mondja, hogy megbocsát, nem enged közeledni 
magához. Mit tegyek?
HANG: "Kedves Barátom!

Leveledben bűnbánóan és őszintén leírod, hogy mennyit szenvedett tő-
led hosszú éveken át feleséged. Ezt belátod és fájlalod. 

Megtérésed előtt mindig azt akartad, hogy mások úgy gondolkodjanak, 
mint te, ahogy neked tetszik. Most nem gondolod, hogy ugyanazt akarod? 
Nem gondolod, hogy azt szeretnéd, ha ugyanúgy gondolkodna feleséged, úgy 
viselkedjen, ahogy neked jó!?

Te soknak tartod az  egy évet.  Ha hozzáméred  azokhoz az évekhez, 
amelyekben miattad kellett annyit szenvednie, akkor talán megérted, hogy bi-
zony az, akit a kígyó megmart, a gyíktól is fél!

Ha legalább fele annyi időben igazolnád előtte azt, hogy most már nem 
azt akarod, ami neked jó, hanem azt, ami neki jó, akkor nem gondolod, hogy 
több reményed lenne arra, hogy a valódi megtérésed megfelelő gyümölcsöket 
hozzon?

A megtérésed akkor igazi, ha nem évekig, de egész életedre tart! Füg-
getlenül attól,  hogy a jövőben a feleséged hogyan viszonyul hozzád! Csak 
így mondható az, hogy megtérésed forrása a te Irántam és iránta való szerete-
ted. Különben önzés!

Adj hálát azért, hogy feleséged olyan, amilyen! Adj hálát azért, hogy 
valóban megtértél! Adj hálát azért, hogy lehetőséged van adósságtörlesztés-
re! Adj hálát azért, hogy nem elégítheted ki vágyaidat tetszésed szerint! Adj 
hálát azért, hogy megtapasztalhatod: a Földön a szeretet elsősorban áldozat 
és nem élvezet!
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Abban biztos lehetsz, hogy Engem, Jézust, nemcsak becsapni nem le-
het, de meg sem lehet akadályozni abban, hogy azok, akik Engem szeretnek, 
ne fordítanék mindent a javukra! Abban is biztos lehetsz, hogy Én, Jézus, 
mindig rendelkezésedre állok ERŐMMEL! Az igazi állhatatosság nem ismer 
feltételeket! Az igazi állhatatosság nem porciózható ki időszakokra! Az igazi 
állhatatosságról Én, Jézus, azt mondottam, hogy aki állhatatos marad mind-
végig, az ÜDVÖZÜL (Mt 24;13)! Ez az üdvözültség nem a halál után követ-
kezik be. Nem! Ez az üdvözültség már itt és most - bár szenvedések közepet-
te - egy olyan benső békét ad, amelyet soha senki sem adni, sem elvenni nem 
képes senkitől!

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha te is egyre jobban rálátnál 
arra, hogy az Én irántad való szeretetem azt kívánja tőled, hogy Életem ben-
ned a mások - és e téren első helyen kell hogy feleséged, családod álljon - 
iránti jót akarásban mutatkozzék meg!

Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
************************************************************

4570.
Kérdező: SZENVEDEM A FEKETE MÁGIÁT!

1. Hogyan zárhatom ki végleg a fekete mágiát életemből?
2. A már beindított mágiát hogyan lehet jóvá tenni?
3. Élettársammal maradhatok-e? Őt fekete mágiával szereztem meg.

HANG: "Kedves Barátom!
1. Kétségtelen, hogy a sötét erők nehezen akarják elereszteni azt, aki 

önként adta  át  magát  nekik.  De a nehézség egyáltalán nem lehetetlenség! 
Nem, mert  Én, Jézus,  valóban legyőztem ezeket az erőket! Az igaz, hogy 
nem elég a gazt lekaszálni. Gyökeresen kell azt kitépni! E gyökeres kitépés-
hez hit, bátorság és kitartás, tehát erő kell! Mindhárom rajtad fordul.

Hinned kell abban, hogy aki elfogadott Engem, Jézust, Urának, Meg-
szabadítójának, annak még a múltjából is minden a javára fog válni. Bátor-
ság kell ahhoz, hogy esetleg nem fogsz olyan kedvező helyzetben maradni 
egyes emberek előtt, mint voltál előbbre. Kitartás kell ahhoz, hogy számodra 
ne az eredmény, hanem a FORRÁS (aki Én vagyok!) legyen a fontos.

2. Attól a pillanattól kezdve, hogy befogadtál Engem, Jézust, az életed-
be, már nem az a fontos, hogy milyen vagy, hogy mi van veled vagy mások-
kal, hanem az, hogy te az Enyém vagy!

3. A helyes kapcsolat lelke mindig a Szentlélek! Ez a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy minden helyes kapcsolat arra irányul, hogy növekedjék az a sze-
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retet, amelyet Én, Jézus, új parancsnak neveztem. Ezt kell tehát felvállalno-
tok, ennek minden következményével együtt (Jn 13;34)!

Megáldalak az ÉLŐ HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"
*************************************************************
4571.
Kérdező: MÚLTAMAT ÉS JÖVŐMET SZERETNÉM RENDEZNI!

1. Mennyire voltam Istennek tetsző előző tevékenységeimben?
2. Szeretnék tisztán látni egy barátommal való kapcsolatomban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A múlton nem szabad rágódnod! Mindaz, amit jó szándékkal tettél, 

szubjektíve jól tetted akkor is, ha következményei nem hoztak jó gyümölcsö-
ket. Az természetes, hogy a múltból tanulni nemcsak lehet, de kell is! De 
bűntudatban vagy bizonytalanságban nem szabad élned! Rosszat nem lehet 
utólag elkövetni! Egy döntés erkölcsileg utólag nem minősíthető!

2.  Veletek és értetek  mindent,  de helyettetek  semmit!  Ez  egy olyan 
alapszabály,  amely nem tehető  félre.  Amit  férjeddel  megtárgyalsz,  abban 
mindenkor segítek. Tehát csak veletek oldom meg problémáitokat, és nem 
helyettetek.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4572.
Kérdező: KÜLSŐ RONTÁSNAK VAGYUNK KITÉVE!

1. Elvált férjem mindent elkövet ellenünk.
2. Rontást vittek a fiamra.
3. Mi a teendőm?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Sem neked, sem fiadnak senki nem tud ártani, ha Hozzám, Jézushoz, 

akartok tartozni. Én, Jézus, nem üres szavakat mondtam, amikor így fogal-
maztam: „Bízzatok, mert legyőztem a világot (Jn 16;33)!” Ezt vagy elhiszed, 
vagy nem! Rajtad áll! Ne látszat szerint ítélj!

Férjed  csak  annyit  tehet  ellenetek,  amennyit  megengednek  neki,  és 
csak annyit engednek meg neki, amennyivel nem képes ártani nektek. 

De férjedtől függetlenül tudnod kell  azt,  hogy a földi élet soha nem 
lesz Mennyország! A Föld mindenkor és mindenkinek a szenvedések földje. 
Itt kell megacélozódnotok arra az örök szeretetre, amely reátok vár Nálam, 
Jézusnál. Mária, égi Édesanyátok, mindent megtesz azért, hogy fölszítsa ben-
netek azt az élő hitet, amely nem arra irányul elsősorban, hogy kisebb legyen 
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a keresztetek, hanem arra, hogy nagyobb legyen az erőtök! Ezt helyetted el-
hinni a te érdekedben senki nem tudja! Ez a te feladatod!

2. Nincs olyan, hogy bárkit is meg lehetne rontani! Isten nem rossz Is-
ten, hanem JÓ Isten! Erején felül senkit nem enged kísértésbe, bajba kerülni. 

Ti mindannyian halálra váltan születtetek a Földre. Ennek nem mások 
gonoszsága az oka, hanem mindenkinek saját döntései következményeit kell 
viselnie. Nem ez az egyetlen életetek létezett csupán! Előző életeitek adóssá-
gainak terhével születtetek, és ezeket kell élő hittel, nagy szeretettel viselne-
tek ahhoz, hogy átélhessétek azt az újjászületést, amely feltétlen feltétele üd-
vösségeteknek, boldogságotoknak (Jn 3;3)!

Ne higgy hát semmiféle rontásban! Az ilyen hit babona! Benned és fi-
adban élek! Hinned kell abban, hogy nagyobb az, aki bennetek él, mint az, 
aki kívületek él (1Jn 4;4)!

Fiad depressziójának oka nem mások gonoszsága, hanem  saját gyenge 
hitének következménye. Szeresd őt, de aggódj miatta! Ő jobban az Enyém, 
mint a tiéd! Előbb-utóbb fel fog fényleni benső világa. Tőle függ, hogy mi-
kor. Én soha nem foglak elhagyni benneteket! Sem téged, sem őt! 

3. Újra mondom: Bízzatok, mert Én, Jézus, valóban legyőztem minden 
ártó erőt! Így semmi nem árthat nektek! Sem halál, sem betegség, sem bármi-
lyen külső tragédia! Szívbékéteket csak saját bűneitek ronthatják el.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4573.
Kérdező: SOK SZENVEDÉST KELLETT VÁLLALNOM EDDIG!

1. Hálásan köszönök mindent az Úrnak.
2. Az Ő szenvedésére gondolva erőt kapok szenvedéseimhez.
3. Látomásaimban vígasztal az Úr.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szíved hálája is erőforrás számodra. Igen, mert a hálaimádban na-

gyon közel kerülsz Hozzám, a te Jézusodhoz.
2. Tőlem, a te Jézusodtól van az a gondolat,  hogy szenvedéseimhez 

méred a te szenvedéseidet. Ez is erőforrás számodra!
3. Én, Jézus, soha nem hagyom el azokat, akik kapcsolatban akarnak 

maradni Velem. E látomások szintén olyan erőforrások, amelyek át tudnak 
segíteni azokon a csalódásokon, amelyek érnek.

Gyermekeid miatt sem kell aggódnod! Ők jobban az Én gyermekeim, 
mint a te gyermekeid, akkor is, ha most nem ezt élik meg. Mindegyiknek vé-
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gig kell járnia azt a keresztutat, amely megérleli bennük a Hozzám tartozás 
fontosságát! Kétségtelen, hogy imáid sokat tudnak nekik segíteni ebben. Vi-
gyázz, hogy ne légy bűnrészes egyikkel kapcsolatban sem. Csak akkor és úgy 
segítsd mindegyiket, amikor és ahogy az szíved békéjét is elősegíti! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4574.
Kérdező: SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDEK!

1. Tudathasadásos vagyok már öt éve.
2. Sokat hallucinálok.
3. Kezdetben egy szellem jelentkezett. Tán ő szállt meg.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Többé-kevésbé - bizonyos értelemben - minden ember tudathasadá-

sos. Ez nem baj addig, amíg ez az állapot nem ön- vagy közveszélyes. Sok-
szor és sokan mondogatják, nem is gondolták, hogy mi lakik bennük!

A kapott gyógyszerek mellett arra kell törekedned, hogy mások, szeret-
teid döntéseit igyekezz a magad döntése elé helyezni. Ha le tudsz mondani 
egyéni elhatározásaidról, akkor ez az alázatos magatartásod alkalmassá tesz 
téged arra, hogy elindulj a gyógyulás irányában.

2. A szellemi lezártság soha nem jó! Erre is vannak orvosságok, de eb-
ben az esetben is igaz az, hogy csak akkor tud hatékony lenni egy orvosság, 
ha az orvosságot szedő törekszik orvosának utasítása szerint cselekedni.

3. Van őrangyal! Ő nem látható, de akkor is van! Hinni abban, hogy az, 
aki nem különlegességet, hanem rendszerességet kíván tőled, az a te őran-
gyalod. Ez néha nehéz. Azt a benső kényszert, amely akaratod ellenére irá-
nyítani akar téged, Én, Jézus, legyőztem már. Ezt kell elhinned! „Minden le-
hetséges annak, aki hisz!” (Mk 9;23)!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!
************************************************************

4575.
Kérdező: KÖRNYEZETEM MIATT SZENVEDEK!

1. Egy erő akadályozza gyermekemet a tanulásban.
2. Miért irigykednek ránk az emberek?
3. Miért akar nekem rosszat az unokatestvérem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Gyermeked önmagáért felel! Te szeretnéd, ha úgy alakulna a jövője, 

ahogy te jónak látod.  Ez részedről  érthető,  de nem helyes.  Gyermekednél 
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most érik be az, hogy gyakran engedékeny voltál vele szemben olyankor is, 
amikor szigorúnak kellett  volna lenned. A benne lévő ellenállást  nem kell 
misztifikálnod. Egyszerűen nem akarja azt, amit rá akarsz erőltetni. A vele 
való megkötözöttséged sem neki sem neked nem jó. Az ő boldogsága nem 
tőled függ, mint ahogy a te boldogságod sem függhet tőle!

2. Van rosszindulatú és van szent irigység. A rosszindulatú irigységgel 
nem kell törődni. A szent irigységnek pedig örülni kell. Abban van rosszin-
dulatú irigység, aki önző, kapzsi. Szent irigységben az él, aki azt irigyli, hogy 
nem olyan jó, nem olyan derék, nem olyan vonzó, nem olyan  boldog, mint a 
másik,  bár lehetne olyan. Akkor tartozik valaki valóban Hozzám, ha ilyen 
irigységgel néznek rá.  

3. Ha valaki rosszat akar neked, és téged érdekel, hogy miért akarja ne-
ked azt a rosszat, akkor meg kell kérdezned tőle. Mert két eset lehetséges. Az 
egyik az, hogy valóban rosszat akar, s ekkor vagy megmondja, vagy nem. Ha 
megmondja, meg kell vizsgálnod, hogy segíthetsz-e e rossz megszűntetésé-
ben. Ha nem mondja meg, akkor nem kell törődnöd vele. Ő viszi a bőrét a 
vásárra. A másik az, hogy csupán bebeszéled magadnak azt, hogy ő rosszat 
akar. Az ilyesmit nagyon nehéz belátni! Nagy önismeret kell hozzá! Kegye-
lem nélkül szinte lehetetlen!

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
************************************************************

4576.
Kérdező: MI LESZ VELEM?

1. Mi a betegségem igazi oka?
2. Fogok-e tudni még dolgozni?
3. Okozhatják betegségemet elhunytjaim?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mivel a Föld nem Mennyország, hanem a megbetegedés és a megha-

lás helye, azért az orvostudomány arra törekszik, hogy vagy meghosszabbít-
sa,  vagy elviselhetőbbé  tegye  a  földi  életet.  A  lényeget  tekintve  teljesen 
mindegy, hogy mi a fiziológiai oka egy betegségnek. Ezt az orvosoknak kell 
kivizsgálniuk. Ebbe Én, Jézus, nem szólhatok bele!

2. Ha az orvosok azt mondják, hogy menj dolgozni, akkor menj akkor 
is, ha nem érzed jól magad. Azt a munkát, amelyet Én, Jézus, kérek tőled, 
mindenkor és mindenhol, még a betegágyon is el lehet végezni. Ez nem más, 
mint a képességeid és lehetőségeid szerinti szeretés. Mindig és mindenhol le-
het jót akarni annyira, amennyire erre valaki képes. Isten ennél többet nem 
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kíván. Tudom, te nem ilyesmire gondoltál. Te azt szeretnéd, ha az orvosok 
helyett Én mondanám meg e téren a jövődet. Ezt nem tehetem. Semmikép-
pen sem vagytok bábuk!

3. Amíg valaki - jó értelemben vett - önző célból nem akar kapcsolatba 
kerülni ártó erőkkel, addig semmiféle szellemi lény nem okozhat senkinek 
semmiféle betegséget! Olyan „megrontás” nem létezik, amiről valaki nem te-
het!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4577.
Kérdező: EGY CSODÁLATOS ISTENÉLMÉNYRŐL...

Istenélményemről kérdezem a HANG-ot.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az általad megélt istenélmény számodra több  volt,  mint  újjászületés! 
Ez az élmény nemcsak új látásra készített fel (a szűkebb értelemben vett újjá-
születésnek ez a tartalma),  hanem erőforrás is marad egész földi életedre! 
Légy érte hálás, és köszönd meg Nekem, a te Jézusodnak, mert élményedben 
Lelkem érintette a lelkedet!

Jó, hogy nem nagyon dicsekedtél ezzel az élményeddel! Ez az élmé-
nyed nem is arra való, hogy lépten-nyomon tanúságot tégy róla! Ez arra való, 
hogy ott is tudj szeretni, megbocsátani, ahol mások már lemondtak volna er-
ről.  Ebben az  élményben nem kaptál  „különleges”  szerepre  felhívást.  De 
megkaptad a leglényegesebbet: Megkaptad Lelkemnek a legnagyobb hősies-
ségre, a szürke hétköznapok terheinek elviseléséhez szükséges bátorságra azt 
az ERŐT, ami záloga az örök boldogságodnak már itt a Földön!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALAPALÁZAT LELKÉVEL!
*************************************************************
4578.
Kérdező: TELE A SZÍVEM HÁLÁVAL, URAM!

1. Tele van a szívem Irántad hálával, Uram!
2. Kellemetlen betegségemből szeretnék kigyógyulni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Jó, ha tudod, jó, ha többször gondolsz rá: mérhetetlenül fontos szá-

motokra a hálaima! Igen, mert a hálaima képes a leghatásosabban megláttatni 
veletek azt a gazdagságot, amellyel Isten elárasztott benneteket. Szeress hát 
hálálkodni, mert ezzel erőforrások nyílnak meg, fények gyúlnak ki lelked-
ben!
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2. A testi gyógyulásnál nagyon fontos együtt munkálkodnod az orvos-
sal! Kellemetlen betegséged szükségszerűen igényel megfelelő diétát, s eh-
hez megfelelő önfegyelem kell.

Ne hanyagold el magadat, mert minél jobb egy szerszám, annál jobban 
és annál szebben lehet vele dolgozni. A test a lélek szerszáma!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4579.
Kérdező: GYÓGYULNI SZERETNÉK PSZICHIKAILAG!

1. Tudatalattim nagyon gátolttá tesz.
2. Anyám súlyos betegségeken ment át. Mit kell önmagán javítania?
3. Valakiről kérek egy megerősítést!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Az, amit te kérsz Tőlem, nem írható le egy egyszerű levélben. Pár 

órás pszichikai kezelésre volna szükséged. Most csak annyit tudok mondani, 
hogy életed folyamán nem oldottál fel megbocsátással, hanem elfojtottál ma-
gadban olyan pofonokat, amelyeket kaptál.

Lelkem szívesen segít, hogy visszamenj múltadnak azokra a területeire, 
ahol pofonok értek, s ezeket szét kell  szedned, Elém kell  hoznod, szívből 
meg kell tudni bocsátanod, és hálát kell tudnod adni azért, hogy ennyire sze-
retlek. De ismétlem: ez több órát is igénybe vehet, és esetleg meg is kell is-
mételned!

2. Édesanyádnak adhatsz ugyan tanácsokat, de az ő élete az övé, és ő 
azt tesz vele, Velem, amit akar.

3. Senkit senkinek nem adok ki. Téged sem másnak, mást sem neked.
Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

************************************************************
4580.
Kérdező: HISZEK A LÉLEKVÁNDORLÁSBAN

1. Nagyon sajnálom az állatokat. Bánt, hogy egyiket elpusztítottam.
2. Hiszek a lélekvándorlásban.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az állatok nem erkölcsi lények! Ez azt jelenti, hogy nem tudják azt, 

mi a jó és mi a nem jó. A legjobb ember torkát is átharapja egy kutya, ha az 
ösztöne ezt diktálja. Te is hallhattál arról, hogy egy kutya két kisgyermeket 
halálra marcangolt. Számtalan olyan eset van, amely azt igazolja, hogy az ál-
lat nem szeretet tárgya, hanem használati  tárgy. Aki nem így gondolja, az 
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vagy alakítsa át gondolkodását, vagy ne is vegyen lélegzetet, mert minden lé-
legzetvételkor számtalan állatot lélegzik be és pusztít el minden lélegző. Az 
nem lehet szempont, hogy melyik állat mekkora méretű!

Az a hang, amely azt mondta neked, hogy ne öld meg az általad kivá-
lasztott állatot, semmiképpen sem az Én hangom volt! Ahhoz a hanghoz Ne-
kem, Jézusnak, semmi közöm! Ez igazolja az is, hogy bár megbántad, még-
sem tudtál túljutni rajta!

2. Más a lélekvándorlás és más az újraszületés. Aki Hozzám, Jézushoz, 
akar tartozni, az nem a lélekvándorlásban hisz, hanem abban, hogy Isten le-
hetővé tudja tenni az újra születést, vagyis azt, hogy újra kezdjen egy emberi 
életet az, aki így akar megtisztulni. Igen. Erre képes vagyok az Atyával és a 
Szentlélekkel! De senkit nem vagyok hajlandó, még az ördögöt sem, szelle-
mi, tehát erkölcsi szint alá aljasítani! Ha ezt nem fogadod el, akkor képtelen-
né teszed magadat arra, hogy Velem, Jézussal, élő, boldogítóan élő kapcso-
latba kerülj!

Megáldalak a JÓZAN LÁTÁS LELKÉVEL!"
************************************************************

4581.
Kérdező:  ÁTALAKÍTOTT  GONDOLKODÁSOMAT  NEM  FOGADJÁK 
EL!

1. Egy könyv hatására másképpen gondolkodom, mint eddig.
2. Felszabadultam, és már nem tudok úgy gyónni, mint eddig.
3. Vallási vezetőim alázat hiányával vádolnak.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az általad említett könyv sok olyan gondolatot tartalmaz, amelyek 

nem Tőlem, Jézustól, származnak. Sőt! Kifejezetten Ellenemre vannak!
Csak olyan gondolatok származhatnak Tőlem, amelyek EVANGÉLI-

UMAIMMAL is alátámaszthatók! Az evangéliumaim szerint alakítsd gon-
dolkodásodat, és ne aszerint a könyv szerint! Vallási vezetőid, ha olyat mon-
danak, amelyek nem az általad olvasott könyv szerint, hanem az EVANGÉ-
LIUMAIM alapján  megcáfolhatók,  akkor  igazold  előttük  tévedésüket.  De 
csak az EVANGÉLIUMAIMRA támaszkodva, és nem az egész Bibliára tá-
maszkodva!

2. Aki igazán szabad, az tud gyónni úgy is,  ahogy eddig gyónt! Vi-
gyázz! Nagyon kell ismerned az evangéliumaimat ahhoz, hogy vallásod elő-
írásait szándékom szerint tudd megbírálni. Médiumom, aki e HANG-köny-
veket írja, rendszeresen gyónik úgy, ahogy erre gyermekkorában megtanítot-
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ták, és emiatt egyáltalán nem érzi magát a Tőlem kapott szabadságában kor-
látozottnak! E téren idővel csupán a körülményeiben történt változás. Nem 
gyóntatószékben gyónik, hanem lelki atyjának a szobájában. Igaz, hogy gyó-
nása nem pár percig tart, és az is igaz, hogy nem minden hónapban történik. 
De van olyan is, hogy amikor másnál gyónik, akkor gyóntatószékben végzi 
ezt el. Hidd el, hogy az a szabadság, amelyet te most érzel, hosszú távon nem 
fog téged sem építeni, sem buzdítani, sem vigasztalni! Nem, mert nem attól 
szabadultál meg, amitől kellett volna! Az igazi szabadság azoktól a megkötö-
zöttségektől való szabadulást jelenti, amelyek a szeretetben való növekedést 
akadályozzák benned!

3. Az a jó, ha sem a vallási vezetőid, sem te, nem minősítitek egymást, 
hanem érveltek egymással szemben, ha valamiben más véleményen vagytok. 
Ehhez viszont nagyon kell ismerned az evangéliumokat! Amíg e téren nem 
vagy sziklaszilárd, fogadd el vallási vezetőidnek azokat a tanácsait, amelyek 
nem bűnre, nem szeretetlenségre akarnak rávenni téged! Én, Jézus, is azt ké-
rem tőled, hogy légy józanul alázatos! Lelked csak nyer ezzel! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*************************************************************
4582.
Kérdező: CSALÁDI PROBLÉMÁM HOGYAN OLDJAM MEG?

1. Négy és fél éves gyermekem túl érzékeny a szellemi oldal felé.
2. Anyósommal elég feszült a kapcsolatom.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Gyermeked benső képlékenységét, ahogy mondani szoktátok, ki fog-

ja nőni. Ezt siettetni nem lehet. Neki magának kell feldogoznia a kívülről, 
belülről kapott információkat. A belülről kapott információk azok a magával 
hozott elvégzendő feladatok, amelyek éppen azért, mert számára feladatok, 
másra át nem háríthatók. Az Én anyámnak is komoly nagyvonalúságra volt 
gyakran szüksége ahhoz, hogy Engem, Jézust,  belülről engedjen érlelődni. 
Bizony sokkal függetlenebbé kellene válnod e gyermekedtől belsőleg!

Félelmeire, szorongásaira sem adhatok más tanácsot, mint azt, hogy az 
ő  földi  életéhez,  mint  adósságtörlesztés,  ezek  mind-mind  hozzátartoznak. 
Egy gyermek fantáziálását,  benső gazdag világának fellobbanásait,  az,  aki 
felnőtt, soha meg nem értheti. Egy gyermek számára egy fadarab lehet egy ló 
vagy egy baba, vagy autó, egy üres gyufadoboz lehet egy lakás, amelyet fan-
táziájával csodálatosan be tud bútorozni, stb, stb. A gyermek fantáziálása ter-
mészetesen nem mindig építő. Lehet félelmet előidéző, ijesztő. Ez az oldal is 
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hozzátartozik az egészhez. Ezt az oldalt sem kell komolyabban venni, mint 
az építő oldalt. Boldog az a gyermek, akinek benső világába nem akarnak a 
felnőttek mindig rendet teremteni!

2. Értelmi szinten tudod a dolgodat. Ha hálát adsz anyósodért, jó ha 
arra gondolsz, hogy lehetne rosszabb is! Amint a fát, úgy az embert sem az 
árnyékáról kell megítélni. Mindenkinek van jó gyümölcse. Anyósodnak töb-
bek között pl. a te férjed. Mivel tudod, hogy az Istent szeretőnek minden a ja-
vára válik, és ehhez a mondathoz nincs hozzátéve az, hogy kivéve az anyóst, 
aztán azt is tudod, hogy neked is van adósságtörlesztésed, te is voltál anyós, 
és nem is a legpéldásabb, hát ne csodálkozz azon, hogy a te életedben is 
megtapasztalható ez az igazság: a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem ál-
dozat!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4583.
Kérdező: RETTENETES A SORSOM!

1. Szinte kibírhatatlan a környezetem.
2. Nálam minden balul üt ki.
3. Imáim nem találnak meghallgatásra.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Általában három forrás keseríti meg életeteket. Az egyik maga az ör-

dög. A másik a rosszindulatú emberek. A harmadik pedig a megsérült termé-
szetetek. Mindhárommal kapcsolatban van Nálam, a te Jézusodnál megoldás.

A kibírhatatlan környezetet vagy ott kell hagyni, vagy el kell kezdeni 
annak  megváltoztatását.  Az  elsőt  nem kell  különösképpen  magyaráznom. 
Csak annyit fűzök hozzá, hogy környezet mindenütt van, és minden környe-
zetnek van árnyéka! A második megoldást így gondolom el: 

Azt szoktátok mondani, hogy akire rávicsorognak, az visszavicsorog. 
Akire rámosolyognak, az visszamosolyog. Igaz, hogy van olyan, akire sok-
szor  kell  rámosolyogni,  hogy egyszer  visszamosolyogjon,  de  előbb-utóbb 
meg fog történni! Nem képmutatás az, hogy olyanra mosolyogsz rá, akire in-
kább rávicsorognál. Nem, mert lelked mélyén inkább vagy mosolygásra te-
remtve, mint komorságra. Ha tehát törekszel megjátszani a mosolygást, ak-
kor valójában lelked igazi alaphelyzetét igyekszel a felszínre hozni. Van egy 
kis  könyvecske.  Címe:  „Az  élet  játéka.”  Ajánlom,  hogy olvasd  el!  Nagy 
hasznodra fog válni. El kell jutnod arra a szintre, ahol hálát tudsz adni kör-
nyezetedért! Az Istent szeretőknek minden csak javukat szolgálja, amint Ne-
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kem még a kereszthalálom is (Lk 24;26)! Ne feledd! Velem, a te Jézusoddal 
minden áldozatra képes vagy! 

2. Nincs olyan történés, amelynek ne lenne jó oldala, és nincs olyan 
történés, amelynek ne lenne balul elsült oldala. Az Én kérésem, hogy alakít-
sátok át gondolkodásotokat (Mk 1;15), erre is vonatkozik. Kétségtelen, hogy 
szemek kellenek ahhoz, hogy valaki mindenben meglássa a jót, de ha isten-
szerető valaki, akkor képes erre!

3. Nincs meg nem hallgatott ima! Kéréseid, amelyeket Istenhez 
vittél, valószínűleg nem voltak szinkronban a Miatyánk hét kérésével. Így ha 
Isten megvalósította volna azokat, akkor inkább ártott volna neked, és nem 
használt volna lelki fejlődésednek. Márpedig ennél fontosabb nincs! 

„Mi ez az örökkévalósághoz képest?” E patikamérleg pontosan képes 
lemérni minden kérés súlyát! Olyan Isten, aki minden kérést teljesít, nemcsak 
nincs, de ne is legyen! Józan ember nem is fordulna ilyen Istenhez kéréssel, 
mivel senki nem tudhatja, hogy egy kérésnek - amely nincs szinkronban a 
Miatyánk kéréseivel - hosszú távon milyen következményei lehetnek. Ezért 
jobb Istenre, a végtelen SZERETETRE bízni, hogy Ő döntse el, mit csináljon 
egy kérőimával.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4584.
Kérdező: INFORMÁCIÓKAT KÉREK!

1. Visszatérő álmaim: Vagy elvesztek valamit, vagy lekések valamiről.
2. A Jelenések könyvéről kérek magyarázatot. Mi szükség a feltáma-
dásra, ha van reinkarnáció?
3. Pilátus ártatlan embert  végeztetett  ki.  Ez a történelemben gyakori 
volt.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Visszatérő álmaid arról tudósítanak, hogy vágyaid nagyon és gyak-

ran nincsenek szinkronban lehetőségeiddel és képességeiddel.
2. A Jelenések könyve nem történelem könyv, hanem bizonyos lelki 

fejlődésnek általános fejlődését mutatja be.
A test feltámadása nem azt jelenti, hogy romlandó testben megjelennek 

a Földön az elhunytak, hanem azt, hogy van minden embernek olyan „teste” 
is, amely a romolhatatlanságot hordozza magában. A romlandó test a halál 
pillanatában kezd beleépülni a nagy és mulandó univerzumba. A romolhatat-
lan test pedig „feltámadottságban” éli tovább romolhatatlan életét.
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3. Én, Jézus, nem egy voltam a sok ártatlanul kivégzett emberek közül, 
hanem bennem Pilátus, mint ember, halálra ítélte a Földre szállt Istent! Ebből 
logikusan az következik, hogy Isten Bennem, Jézusban, teljesen kiszolgáltat-
ta magát nektek, embereknek! A ti boldogságotok azon fordul, hogy mit tesz-
tek Velem, aki minden kiszolgáltatottban jelen vagyok rászoruló módon (Mt 
25;35-45)! Az igazi, élő hit bizony sorsvállalást is jelent, sorsvállalást a rá-
szorulókkal!

Nagyon szeretlek, és megáldlak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4585.
Kérdező: MIT HOZ A JÖVŐ?

1. Mikor fogad el hibáimmal? Pontos dátumot kérek!
2. Melyik városban fogok tartózkodni Armageddonkor?
3. Férjhez menjek-e, és melyik országban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kérdéseid mosolyra késztetnek. Én, Jézus, bármikor elfogadlak té-

ged, ha felajánlod magadat Nekem. Halálod pillanata nem azonos ezzel. Va-
lójában nem is érdekes, ha már valóban Nekem adtad magadat.

2. Armageddonnal kapcsolatban te a világvégének eseményeit képze-
led el. E téren a képzeleted játszik veled. A Jelenések könyvében erről írt 
rész jelképes beszédét ne vedd szó szerint!

3. Sorsodat te magad irányítod! Nem vagy bábu! A jövő a jelenből nő 
ki. Ezért arra törekedj, hogy a jelenben növekedj hitben, reményben és főleg 
szeretetben!

Megáldalak a GYAKORLATI SZERETET LELKÉVEL!"
************************************************************

4586. 
Kérdező: KEGYETLEN LELKI SZÁRAZSÁGBAN ÉLEK!

Meddig tart még a lelki szárazságom?
HANG: "Drága Gyermekem!

HŰSÉG! Semmi más nem marad számodra! Ez az egyetlen vigaszod! 
Hűségesnek maradni akkor is, amikor minden porcikád azt sugallja, hogy Is-
ten hűtlen lett hozzád! Eszeddel tudod, hogy ez nem igaz. Hited, amely alig 
érzékelhetővé zsugorodott össze, próbálja erősíteni azt,  amit  eszeddel nem 
tagadhatsz. 
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HŰSÉG! Nincs más lehetőséged! Nincs más választásod! A lelki szá-
razság ellen nincs orvosság! Tenni kell azt, amit tenni kell, és közben von-
szolni fáradt, fájó önmagad.

HŰSÉG! Az imában akkor is, amikor az imának nincsenek sem szár-
nyai,  sem lábai.  Mint  a semmibe szórt  szavak,  gondolatok,  kopogó, néha 
még csak nem is kopogó kövekként visszahullnak a semmibe. Sem az imá-
nak, sem a bűnnek nincs íze. Reménytelen eset vagyok, mondja ilyenkor a 
szárazságban vergődő lélek.

Meddig tart? Ennek egyedül Isten a tudója. Egy biztos! Az, hogy a lelki 
szárazság: MULANDÓ!  

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4587.
Kérdező: A FELELŐSSÉGRŐL...

Mennyire felelünk egymásért?
HANG: "Drága Gyermekem!

Amikor valakinek lehetőség kínálkozik fel arra, hogy egy rászorulón 
segítsen, akkor a bölcsesség azt javallja, hogy segítés címén ne lehessen őt 
bűnre rávenni. Ez azt jelenti,  hogy segítened kell azt,  akit te rászorulónak 
ítélsz, de csak olyan módon, hogy lelkiismereteddel ne kerülj szembe! Bűn-
részes tehát „irgalomból” sem lehetsz!

Az nem elég ok a segítésre, hogy a rászoruló a te segítséged nélkül ön-
gyilkos lesz. Az sem elég a segítésre, hogy a józan ész által be nem látható a 
segítséged következménye. Csak akkor lehetsz nyugodt abban, hogy bölcsen 
segítettél, ha ezt értelmeddel magad is belátod.

A leveledben leírt eset azt mutatja, hogy pozitív hatással voltál eddig 
arra, akin segítettél.  Tehát valóban örök értéket szereztél  magadnak ezzel. 
Mindaddig, amíg téged vele szemben csalódás nem ér, te jó úton jársz! Ez 
azt is jelenti, hogy a jövőben, ha csalódás érne, akkor sem volt hiábavaló az 
eddigi szeretet-megnyilvánulásod.

Imádkozz gyakran a BÖLCSESSÉG adományáért (Jakab 1;5)
Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

*************************************************************
4588.
Kérdező: SZERETNÉK TISZÁN LÁTNI!

1. Energiaszegény lettem.
2. Hol és mit rontottam el?
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3. Remetékre jellemző a gondolkodásom. Jó ez?
HANG: "Kedves Barátom!

1. Mint a keréken a porszem: hol fönt, hol lent. Ha öntudatra ébredne, 
bizonyára kifejezné  azt  a kívánságát,  hogy szeretne mindig  fönt  maradni. 
Csak akkor pontosan arról feledkezne meg, hogy a kerék éppen úgy megy 
előre, ha ő hol fönt, hol lent van. Így vagytok ti emberek is a sors-kerekén. 
Siker után sikerszünet, erő után gyengeség, stb. A hitből élés azt is jelenti, 
hogy el kell fogadnotok: Isten a körülményeiteknek is az Istene!

2.  Ha  pontosan  akarnék  válaszolni  e  kérdésedre,  akkor  azt  kellene 
mondanom, hogy már születésed előtt rontottad meg önzéseddel és felelős-
ség-áthárítással az Istennel való kapcsolatodat.

Ne a múltadra tedd a hangsúlyt, hanem az itt és most adódó élethelyze-
tedben kell  szinkronba hozni a képességeidet,  lehetőségeidet és vágyaidat. 
Meg kell tanulnod REMÉNYBŐL élni! Vagyis egyre átéltebbé kell tenned 
magad számára azt, hogy olyan vonaton utazol, amely „TÜNDÉRORSZÁG-
BA”  viszi utasait. Te a „TÜNDÉRORSZÁGNAK”, vagyis a MENNYEK OR-
SZÁGÁNAK a gyermeke vagy! Akit ez a remény éltet, az már itt a Földön 
megtalálta szíve békéjét, és egyre többet ízlelhet meg a hazataláltság örömé-
ből!

3. A remetéket jellemző gondolkodás lényege az, hogy számukra való-
ban abszolút ELSŐ helyen áll az Isten! Az az Isten, aki nem személyváloga-
tó, de szerepeket kiosztó. Az az Isten, aki mindennap és mindenkinek olyan 
szerepet ad, amelynek vállalása nemcsak megvalósítható, hanem kifejezetten 
megvalósítandó!

Neked is tehát az a feladatod, amely minden remetének is a feladata: 
Szeretetből tenni naponta azt, amit meg kell tenned!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
************************************************************

4589.  
Kérdező: MIT TEGYEK?

Vigasztalást szeretnék nyújtani valakinek, aki csalódott.
HANG: "Drága Gyermekem!

Az, aki nem sziklára, hanem homokra építi házát, szükségszerűen szá-
míthat arra, hogy háza romhalmazzá válik. Istenen kívül nincs más szikla! 
Még a világ legtökéletesebb embere sem szikla! Istenen kívül minden ho-
mok!
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 Ha valaki ezt nem érti meg, annak hiába beszélsz! Aki nem akar meg-
térni, annak számára minden szó hiábavaló! Előbb-utóbb a saját kárán meg 
fogja tapasztalni, hogy a megtérést nem lehet kikerülni!

Neked tehát csak a megtérés lehetőségének felkínálása a feladatod. En-
nél többet nem tehetsz sem te, sem Én, Jézus!

Megáldalak a BELÁTÁS LELKÉVEL!"
*************************************************************
4590.
Kérdező: MI LESZ VELÜNK?

1, Meg fog-e térni a férjem?
2. Gyermekem jövőjéről kérdezem a HANG-ot.
3. Válságba kerül-e a házasságom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Férjed sorsa az ő kezében van! Előbb-utóbb, mint mindenki,  bizto-

san ő is meg fog térni. Teljesen tőle függ, hogy mikor. Sem Isten, sem ember 
erőszakkal  nem boldogíthat  senkit.  Mindenkinek önmagának kell  belátnia 
azt, hogy rossznak lenni rossz akkor is, ha könnyű, és jónak lenni jó akkor is, 
ha nehéz.

2. Gyermeked jövőjével kapcsolatban ugyanez a helyzet. Neked az a 
feladatod, hogy Velem, Jézussal,  légy élő kapcsolatban. Ha erre törekszel, 
akkor béke lesz a szívedben, bármi történik is körülötted!

3. Mivel egy házasság harmóniája kettőn áll, ezért neked csak a te fel-
adatodat kell jól végezned. Senki nem felel másokért, csak önmagáért! Ha 
ezt belátod, akkor Én, Jézus, a leglehetetlenebb kapcsolataidban is otthonra 
tudok találni benned.  Ez pedig számodra azt jelenti, hogy te is egyre többet 
átélhetsz a hazataláltság öröméből.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4591.
Kérdező. REMÉLHETEK BOCSÁNATOT?

Sok bűn terheli lelkemet! Számíthatok megbocsátásra?
HANG: "Drága Gyermekem!

Én, Jézus, az IRGALOM Istene vagyok! Az egyik latornak, akit Velem 
együtt feszítettek keresztre, sokkal több bűne volt, mint neked, és mégis ezt 
hallhatta Tőlem: „Még ma velem leszel a Paradicsomban!”

Hidd el, hogy Én, Jézus, már régen megbocsátottam neked! Itt volna 
már az ideje annak, hogy te is tudj  megbocsátani önmagadnak! Az a sok 
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szenvedés, amelyet el kellett viselned, vezeklés volt számodra. Hited meg-
mentett téged! Bízz jobban Bennem, a te Jézusodban! Én nem ítéletet jöttem 
hozni a világba, hanem IRGALMAT! Te már nem az vagy, aki vétkeztél, ha-
nem az, aki visszatért szerető Istenéhez!

Az evangéliumban olvasható tékozló fiú is úgy gondolta, hogy számára 
már nincs irgalom. Amikor pedig visszatért az atyai házba, édesapja azt se 
tudta,  hogy hogyan  mutassa  ki  örömét  e  gyermek  visszatérése  felett  (Lk 
15;11-24)! Így vagyok Én, Jézus, veled! Örömöm vagy Nékem!

Legyen rendszeres reggeli és esti  imád! Ha reggel csak ennyit  mon-
dasz: „Jézusom! Veled és Érted!”, és így indítod napodat, akkor már áldá-
sommal indultál el. Ha este csak ennyit mondasz: „Jézusom! Hála Néked az 
elmúlt napért!”, akkor már békén hajthatod álomra fejedet.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4592.
Kérdező: A JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Mikor jutok vissza családom körébe?
2. Elkerülhetem-e a börtönt?
3. Megkapom-e a megfelelő anyagi segítséget?

HANG: "Gyermekem!
Csalódást kell okoznom neked! Én, Jézus, nem vagyok jövendőmondó! 

Én, Jézus, azért jöttem közétek, és azért szólok hozzátok jelenleg is, hogy el-
igazítást adjak arra, hogyan kell megszentelnetek a jelenben életeteket.

A múlt nem való másra, mint arra, hogy tanuljatok belőle a jelenre vo-
natkozólag. A jövő, tehát a tervezés területe, csak akkor hordozza áldásomat, 
ha a jelenben megvalósítjátok azt, amit meg kell valósítanotok. Az a szeretet-
ország, amely minden földi ember számára végső célként kell hogy lebegjen 
előttetek, csak akkor érhető el, ha a jelenben megvalósítjátok azt a szeretetet-
életet, amit elvárok tőletek. Család, börtön, munkahely, ezek mind eszközök 
ahhoz,  hogy a végső és kikerülhetetlen CÉL, vagyis a halál  pillanata,   ne 
ijesztő legyen számotokra, hanem olyan erőforrás, amely már a jelenben ké-
pes építeni, buzdítani és vigasztalni benneteket.

Csak élő hitből lehet szívbékében élni! De így, bárhol él valaki, bol-
dogságot hordoz a szívében!

A jövő kutatása nagy kísértés arra, hogy menekülni próbáljatok a jelen 
keresztjének felvállalása elől. Én, Jézus, nem jövendőmondónak jöttem kö-
zétek, hanem azért jöttem, hogy a jelenben segítselek benneteket abban a ke-
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reszthordozásban, amely földi életetek velejárója. ERŐFORRÁSNAK jöttem 
hát! A te életedbe is így tudom beajánlani Magamat!

Szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
***********************************************************

4593.
Kérdező: HOGYAN KÉSZÜLJEK FEL ÁPOLÁSRA?

Fel akarok készülni testileg, lelkileg ápolásra.
HANG: "Gyermekem!

Nemcsak neked, de mindenkinek mindennap készen kell lennetek arra 
a munkára, amelyet az adott napon el kell végeznetek. Mivel mindenkinek 
mindennap  lelkiismeretesen  kell  elvégeznie  munkáját,  ezért  nincs  olyan, 
hogy valamire jobban, másvalamire pedig kevésbé jobban kell felkészülni.

A reggeli ima éppen arra való, hogy átgondolva az előtted álló napot, 
kérd áldásomat a munkádra. Este pedig köszönd meg, hogy az elmúlt napon 
melletted álltam, és segítettelek.

Ha pedig  valakiben  valamilyen  betegség  lappang  -  tudva  azt,  hogy 
minden emberben ott lappang a halál csírája -, ez nem változtat semmit azon, 
hogy mindenkinek mindig készen kell lennie arra, hogy bármikor nyugodt 
szívvel tudja elhagyni ezt a mulandó földi életet.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4594.
Kérdező: KERESEM  A HELYEMET!

1. Hagyjam ott az említett egyházat vagy várjak?
2. Az üdvözülés egyedül nem lehetséges, csak gyülekezet által?
3. Miért nem tudom helyesen terjeszteni szavakkal Jézus tanítását?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Szentlélek a kapcsolatok lelke, és nem az elválás lelke. Senkinek 

semmiféle  egyházat  nem kell  otthagynia! Mivel  szinte  minden gyülekezet 
speciális hitet képvisel, vagyis azt, hogy ő az egyedüli igazhitű egyház, ezért 
mondhattam Én, Jézus, hogy nem lehet különb az enyéim sorsa, mint ami-
lyen az enyém volt. A speciális hitű egyházak nem képesek maradéktalanul 
felvállalni azokat, akik az univerzális hitet képviselik. Igaz, hogy ezek hitét 
tagadni sem képesek. Én, Jézus, az univerzális hitet jöttem hirdetni és elétek 
élni. Ennek az univerzális hitnek a lényege: minden ember hisz abban, hogy 
ő ember, és joga van elvárni másoktól azt, hogy őt embernek nézzék! Ugyan-
akkor neki is kötelessége az, hogy mást, akármilyen nemű, állapotú, vallású, 
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szintén embernek nézze, szeresse, tisztelje. Ez tulajdonképpen a második fő-
parancs, vagyis a helyes embert-szeretés. 

Ez csak akkor lehet életképes, ha az alapalázattal párosul. Vagyis azzal 
a lelki, szellemi alapállással, amely szerint a meglátott jó mellett úgy kell ki-
állnod, hogy nyitott maradj annak a jobbnak az irányában, amely Velem, Jé-
zussal, vagyis az evangéliumaimmal (nem az egész Bibliával!) alátámasztha-
tó. Ez az első főparancs, vagyis a helyes Istent-szeretés!

A fontos tehát az, hogy nagyon ismerd az evangéliumaimat! Bármelyik 
gyülekezethez tartozol, ha rendszeresen kéred a szükséges bölcsességet, ak-
kor talán megtűrnek, attól függően, hogy vezetőik mennyire mernek azono-
sulni Velem, Jézussal. Neked tehát nem kell otthagynod egyetlen gyülekeze-
tet sem. Azt viszont meg kell tapasztalnod, hogy alulértékelt leszel, ha En-
gem képviselsz.  Az is lehetséges, hogy kipenderítenek maguk közül azok, 
akik az egész Bibliára hivatkozva azt tapasztalják, hogy te, aki mindig Rám, 
Jézusra,  hivatkozol,  kezelhetetlennek  minősülsz  számukra.  Bizony,  drága 
Gyermekem, ha Engem üldöztek, titeket is üldözni fognak!

2.  Nem létezik üdvözítő  gyülekezet!  Csak egyéni üdvözülés létezik! 
Csak az üdvözül, Szentlélek által csak az születik újjá, aki az alapalázatnak 
és az univerzális hitnek a birtokában van, illetve az, aki nem tehet arról, hogy 
ezeknek nincs birtokában, de lelke mélyén ezek után vágyódik! A remeték 
biztosan ilyenek!

3. Ha sokat és rendszeresen olvasod az evangéliumaimat, és ennek kö-
vetkeztében a benned felmerülő  kérdésekre a választ  addig keresed,  amíg 
ezekre értelmet megnyugtató választ nem kapsz, akkor szavakkal is meg tu-
dod majd érvelni azt, amit Én, Jézus, elmondottam és elétek életem. De eh-
hez idő kell! Az igazi szeretet tud várakozni!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a KITARTÁS LELKÉVEL!"
************************************************************

4595.
Kérdező: MIÉRT NEM IGÉNYLIK A SZERETETEMET?

1. Testvérem nem akarja elfogadni segítségemet. Mit tegyek?
2. Férjem valóban a Szeretetországban van?
3. Egyházi körben nem tartanak rám igényt. Ezt fájlalom. 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagyon megértem szíved fájdalmát. Ez az Én, a te Jézusod fájdalma 

benned.  Amikor  Jeruzsálem  pusztulásáról  sírva  jövendöltem,  akkor  azért 
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folytak könnyeim, mert nem fogadták el segítségemet, és láttam, hogy ennek 
milyen kegyetlen következményei lesznek rájuk nézve (Mt 23;37). 

A te testvéred is nagy jótól fosztja meg magát, amikor a belőled feléje 
áradó szeretetemet visszautasítja. Mert a benned lévő szeretet az Én szerete-
tem benned! Rendszeresen imádkozz testvéredért!

2. Férjed, ha csak egy pillanatig is, de érzékeltette veled, hogy őt nem 
sajnálni kell, hanem inkább arra kell gondolnod, hogy de jó már neki, mert ő 
már jó helyen van!

3. Az emberi értetlenség, főleg az egyháziak, a vallásosok részéről azt 
nyomatékozza, hogy az emberek, bár sokat panaszkodnak, mégis nagyon el 
vannak telve önmagukkal. Ez bár lehangoló, de szíved szeretetét nem csök-
kentheti.  Édesanyám,  a  ti  égi  Édesanyátok  állandóan arra  kér  benneteket, 
hogy sokat és sokszor imádkozzatok egymásért! Bizony a vallásos emberek 
is nagyon rászorulnak mások imáira!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4596.
Kérdező: HIVATÁS-PROBLÉMÁM VAN

1. Szüleim akarata ellenére is elmenjek Medjugorjébe?
2. Mit tegyek hivatásom megmentéséért?
3. Melyik szerzetesrendbe lépjek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki nagykorú, annak döntéseit szülei sem korlátozhatják. Tanácsot 

adhatnak, véleményüket kifejthetik, de helyetted dönteni nem dönthetnek!
2.  Ha szerzetesi  hívatást  érzel  szívedben, akkor tudnod kell,  hogy a 

Szentlélek nem hagyhat bizonytalanságban téged! Nem kívülről, nem médi-
um által, hanem belülről, közvetlenül belőled kell ráérezned arra, hogy mit 
akar veled e téren az Isten. Külső hivatalos személyek, elöljárók csak kont-
rollálni képesek azt, hogy Tőlem van-e az elhatározásod, vagy csak magad 
képzelted azt el magadnak.

3. Amíg nem egyértelmű előtted az, hogy mit tegyél, addig e téren nem 
szabad lépned. A várakozás keresztje is az Én keresztem a te életedben!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"
************************************************************

4597.
Kérdező: MI A TEENDŐM?

1. Fiam maradjon azzal, akivel most van?
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2. Mit tehetek a fiamért?
3. Mi az én lelki hivatásom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki nagykorú, annak tanácsot lehet adni, de helyette dönteni nem 

szabad. Aki kiskorú, ahelyett felelős döntést a gyámjának, eltartójának kell 
hozni. Ezek a természet törvényei! Amint természetellenes az, amikor egy 
nagykorút szülei  akarnak dirigálni,  úgy az is természetellenes,  amikor egy 
gyermek akarja dirigálni szüleit.

2. Imádkozz azért, hogy megfelelő bölcsességgel tudj fiaddal szót érte-
ni. A szeretet mindenkor kötelez!

3. Neked is, mint minden földi halandónak hivatása a SZERETNI TA-
NÍTÁS. Ennek természetesen feltétlen feltétele az a szeretés, amelyre Én, Jé-
zus, tanítottalak benneteket (Jn 13;34). Vagyis a soha senkinek nem ártás, a 
mindig mindenkinek megbocsátás, és a rászorulókon segítés parancsa.

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4598.
Kérdező: LEVELEZHETEK-E A HANG-MÉDIUMMAL?

Szeretnék a HANG-médiummal levelezni!
HANG: "Drága Gyermekem!

A Hang-médiumon keresztül már több mint 4500 levelet kaptál. Igen, 
mert  a HANG-könyvek válaszai  neked is  szólnak.   Igyekezz hozzájutni  e 
könyvekhez, s meg fogod tapasztalni, hogy igenis, rád is gondoltam, amikor 
válaszaimat  megfogalmaztam.  Külön  levelezésre  neked  semmi  szükséged 
nincsen.
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4599.
Kérdező: TISZTÁN SZERETNÉK LÁTNI!

1.  Akik hozzám tartoznak,  nagyon szeretetlenek,  de így is  szeretem 
őket. 

2. Sokat szeretnék tanulni Tőled, Uram!
3. Elváltam, de még  mindig ez okoz problémát.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Környezeted  olyan,  amilyen.  Te csak magadért  felelsz!  Emlékezz 

erre a mondatomra, amely mindenkor aktuális: „Mert ha csak azokat szereti-
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tek, akik benneteket is szeretnek, milyen hálát várhattok érte? Hisz a bűnö-
sök is szeretik azokat, akik őket szeretik  (Lk 6;32).”

2. Elég, ha két dolgot megtanulsz Tőlem. Az egyik ez: Úgy ragaszkod-
ni a meglátott jóhoz, hogy nyitott maradj a jobb irányában. Ez a jobb csak az 
lehet, ami evangéliumaimmal alátámasztható. A másik pedig így szól: Mivel 
a Szentlélek a kapcsolatok Lelke, ezért egy elválásnál kezdeményező csak az 
lehet, aki e kapcsolatok Lelkével nincs élő kapcsolatban.

3. Az, aki téged lélekben már elhagyott, előbb-utóbb igazolni fogja ezt 
külsőleg is, ha te úgy élsz mellette, hogy nem vállalsz bűnrészességet vele. 
Tehát nem szolgálod őt olyasmiben, amiről tudod, hogy neki megkönnyíti a 
bűnös életét. (Ha mosol, főzöl rá, ha takarítasz utána, stb.)

Akkor szereted őt helyesen, ha csak azt teszed érte, amiről úgy látod, 
hogy szolgálatoddal örömet okozol Istennek is. Amint a Szentlelket meg le-
het szomorítani (Efezus 4;30), úgy meg lehet Őt örvendeztetni is!

Hidd el, hogy Én, Jézus, mindenkor melletted vagyok! Vagy csökken-
tem a kereszted súlyát, vagy növelem az erődet. Amíg Hozzám, a te Jézusod-
hoz  akarsz tartozni, addig soha nem engedem meg, hogy elviselhetetlen te-
her nehezedjen rád! Az Én békém a tiéd is, amint a te kereszted az Enyém is!

Nagyon szeretlek és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4600.
Kérdező: JÁNOSRÓL ÉS ILLÉSRŐL..

1. Miért kellett Illésnek Jánosban újra születni?
2. Mi van azokkal, akik önhibáikon kívül nem
    tudnak az újjászületésről?
3. Miért választott Jézus magyar médiumot magának?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Illés nem átalakított  tudattal  ragadtatott  el.  Neki is  volt  karmikus 

adóssága. Baál bálvány sok-sok papját (1Kir 18;40) gyilkolta meg, így neki 
is Jánosban úgy kellett meghalnia, ahogy megölték őt. Karmikus adósságát 
így törlesztette le. Illésnek, az Én előfutáromnak előző életében tehát igazol-
nia kellett Istenhez való hűségét. Isten nem mehetett bizonytalanra, amikor 
Rólam  volt  szó!  Isten  nem  személyválogató,  hanem  szerepeket  kiosztó. 
Olyan lehetett tehát az Én előfutárom, aki előzőleg már igazolta, hogy szá-
mára Isten mindennél fontosabb.

2. Mivel az újjászületés bizonyos értelemben Isten-megtapasztalás is, 
ezért nem tartozik a lényeghez az, hogy ezt a megtapasztalást ki hogyan ne-
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vezi. Akiben  megfelelő nyitottság van az egyre JOBB felé, az akár tudja, 
akár nem, részesül ebben a megtapasztalásban.

3.  Arról  sem számoltam be,  hogy miért  választottam apostolaimnak 
azokat, akiket annak választottam. Nem tartozik rátok e választásom. Isten 
világot átfogó terveit még az ég angyalai sem tudják teljesen kimerítően át-
látni. Erre csak maga az Isten képes! Médiumom tudja, hogy van nála a vilá-
gon jobb is, okosabb is, szebb is, tökéletesebb is. Ezt ő tudja. Legyen ez ne-
ked is elég.

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL"
*************************************************************
4601.
Kérdező: ÁLMAIMRÓL KÉRDEZEM  A HANGOT

1. Egy vakító fény robbant be álmomban.
2. Elhunyt hozzátartozóimmal beszélgethetek-e?
3. Egy másik álmomban a felhőkben egy számot láttam.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az álmodban megtapasztalt fény azt a vágyadat fejezte ki, hogy te a 

FÉNY gyermeke akarsz lenni. E fény tehát az Én áldásom volt feléd!
2. Te imádkozz elhunytjaidért! Ők csak akkor tudnak veled beszélni, 

amikor erre engedélyt kapnak. Ez általában álmodban valósulhat meg.
3. Az álmodban általad felhőkben látott szám szintén nem akar tudósí-

tani téged a jövőt illetően. Elég az, ha  tudatosítod magadban azt, hogy a föl-
di élet mulandó. A világ végéről nem adhatok tudósítást. Az úgy jön el, mint 
a tolvaj (1Tessz 5;2)!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4602.
Kérdező: ELIGAZÍTÁST KÉREK A JÖVŐMET ILLETŐEN

1. Miért nem kapok vízumot Amerikába?
  2. Istennek mi a célja velem?

3. Nagyon kapaszkodom abba, amiről valamit tudok. Jó ez?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. E kérdésedre azoktól kell megkapnod a megfelelő választ, akik en-
nek intézői. Én, Jézus, nem szoktam senkinek olyan tájékoztatást adni, ame-
lyet másoktól is megkaphat. Ezt jelenti e mondatom: Érted és veled mindent, 
de helyetted semmit!
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Óvakodnod kell a két nagy rablótól. A múlttal és a jövővel való foglal-
kozástól.  E kettő pontosan azt rabolja el tőled, ami a legfontosabb. A JE-
LENT!

Három olyan szituáció van, ahol nincs az Isten: A múltban, a jövőben 
és a bűnben. Erre utaltam Máté 6;34-ben.

2. Az Én célom veled az, hogy átvedd Tőlem, Jézusodtól, saját boldog-
ságodat! Ennek érdekében fontos a reggeli és az esti imáidban kapott elirá-
nyításom. Áldásommal kell elindulnod a napi teendőid megvalósítására, és 
ugyancsak Velem kell este - visszagondolva az elmúlt napodra - hálát adni, 
és bűnbánatot tartani, hogy meglásd, mire kell jobban ügyelned a jövőben.

3. A meglátott jó mellett kitartani, ez nagyon fontos! Ez az alapalázat 
egyik összetevője. A másik összetevője pedig az, hogy tudj nyitott maradni 
mindenkor a  JOBB irányában.  JOBB csak az lehet, amit  Velem, Jézussal, 
tudsz alátámasztani. Ez a lelki élet növekedésének alapja!

„De aki mindvégig kitart, az üdvözül (Mt 10;22)!” 
Megáldalak az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!"

************************************************************
4603.
Kérdező: A LÉLEK ÉS A TEST ÁLLAPOTÁRÓL

1. Egy szorongó testvéremnek szeretnék segíteni!
2. Egy halálos beteg testvérem nem törődik Veled, tagadja az Istent.
3. A testi betegség mennyiben lelki-szellemi folyamatok eredménye?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Senki nem tudja más ember szívének szemét kitisztítani, felerősíte-

ni. Vagyis mindenki csak önmagának, önmagában képes a hitet erősíteni. Se-
gíteni ebben természetesen lehet és kell is. De e téren segíteni csak annak le-
het, aki maga is meg akar szabadulni szorongásából.

A gyógyszeres kezelés mellett imádkozz azért a bölcsességért, amely 
szükséges ahhoz, hogy megfelelő szavakat tudj találni, amikor oldani akarod 
testvéred szorongását.

2. Mivel megtérni senki helyett nem lehet, ezért e kérdésedre is csak 
azt tudom mondani, amit előző kérdésedre mondottam. Imádkozz érte! Imád-
kozz hogy a BÖLCSESSÉG LELKE tudjon irányítani! 

3. A Földre meghalni jöttetek. Meghalni a mulandóságnak! A különbö-
ző testi betegségek nagyon alkalmasak arra, hogy az örök kincsek felé terel-
jék figyelmeteket. Aki Istentől kapott büntetésnek veszi a testi betegséget, az 
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nagyon téved! Nincs igaza a közmondásnak:”ép testben ép lélek”. Sokszor 
éppen a test megbetegedése juttat benneteket az „ép lélekhez”!

Aki lelkének ÉPSÉGÉT tartja a legfontosabbnak, az testi egészségben, 
testi betegségben egyaránt a jó utat választotta!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
************************************************************

4604.
Kérdező: BÉKÉRE VÁGYOM!

1. Már tíz éve elváltam. Visszajön az, akit szeretek?
2. Mi az oka annak, hogy nem találom meg az igazi társam.
3. Szeretném hallani Isten hangját!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Ez annyit  jelent a te életedben, 

hogy volt férjed, akitől elváltál, lélekben már régen elhagyott téged. Így te az 
elválással csak lepecsételted ezt a valóságot. Az, akitől soha nem szabad el-
válnod, és aki egyedül képes békét biztosítani szívednek, Én, Jézus, vagyok!

Ismerem teherbíró képességedet!  Soha nem engedem meg, hogy na-
gyobb terhet hordozz, mint amekkorát lelki fejlődésed érdekében hordoznod 
kell. De terhet hordoznod kell! A Földön csak vágyban élhet bennetek a ha-
zataláltság öröme. 

„Mi ez az örökkévalósághoz képest?” Ez az a mérleg, amely nemcsak 
mérlegel, de erőforrás is azoknak, akik reménytelenül szenvedik a mulandó 
életük mulandó szenvedéseit.

A bódulat és a boldogság, vagyis a szívbéke, csakis a felszínen mutat 
hasonlóságot. A lényeget tekintve oly nagy a kettő közötti különbség, mint 
az alvás és az ébrenlét állapota között. Ha a napi teendőidet Értem és Velem 
teszed, akkor olyan reményből élő leszel, aki nincs kitéve a csalódások fáj-
dalmának.

2. Az igazi társ megtalálása rajtad áll. Igen, mert ez Én vagyok! Neked 
arra kell ügyelned, hogy földi társként az csatlakozzon hozzád, aki közelebb 
tud hozni téged Hozzám! Tehát, ha valóban Hozzám akarsz tartozni, akkor el 
kell hinned, hogy Én, Jézus, vagyok olyan szerető Isten, aki elvezeti hozzád 
azt, aki lelkileg gazdagítani tud téged. Tehát ne arra tedd a hangsúlyt, hogy 
valakivel egymásra találjatok. Ez nem foglalhatja el az első helyet. Az első 
helyen Nekem, Jézusnak, kell állnom. Csak így teremthetem meg szívedben 
azt a békét, amelyet Helyettem senki meg nem adhat, de el sem vehet tőled! 

4606.



3. A lelkiismereteden keresztül mindig Isten szól hozzád! Kétségtelen, 
hogy különböző ártó erők zavaró állomásai igyekeznek megnehezíteni a ben-
ned megszólaló isteni hangot. De ennek korlátai vannak. Én, Jézus, sokkal 
jobban szeretlek téged, semhogy magadra hagynálak! A te életedben is a két 
ölelő kar, amellyel Engem, a te Jézusodat át tudod ölelni, a reggeli és az esti 
imáid. Ha csak öt-öt percet szánsz ezekre az imádságokra, feltétlenül ki fog 
tisztulni benső hallásod.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4605.
Kérdező: EGY FONTOS ÜZENET

Szeretnék  személyemre szóló gondolatokat kapni!
HANG: "Drága Gyermekem!

A két főparancs megvalósításához szükséges magatartás tömör formá-
ját mondom most el neked.

Az Istent szeretésnek gyakorlati megéléséhez szükséges egy állapotsze-
rű nyitottság Felém,  a  te  Jézusod felé.  Egyik költőtök  ezt  így fogalmazta 
meg: „Imádni az Istent, és egymást szeretni!”

Annak a szeretetnek, amelyet Én új parancsnak neveztem (Jn 13;34), a 
következő a  tartalma:  Legalább szándék szinten  a senkinek nem ártást,  a 
mindenkinek megbocsátást, és a lehetőség szerint másokon segítést kell vál-
lalnia annak, aki Engem, Jézust, befogad életébe.

Az első főparancs lényege az a nyitottság, amelyben úgy áll ki valaki 
az általa meglátott jó mellett, hogy nyitott marad a felé a jobb felé, amely 
Velem, a te Jézusoddal alátámasztható.

A második főparancs pedig az univerzális hitnek a tartalma. Univerzá-
lis hite annak van, aki hisz abban, hogy ő ember, és joga van ahhoz, hogy őt 
más is embernek nézze, s ugyanakkor kötelessége másokat embernek nézni, 
függetlenül a másik ember nemétől, korától, vallásától, nemzetiségétől, ma-
gatartásától.

Az első főparancs tehát az alapalázatot, a második főparancs pedig az 
univerzális hitet jelenti. E kettő megvalósításához szükséges világosságot és 
erőt az evangéliumok olvasása (tanulmányozása) és a rendszeres reggeli és 
esti imádság felvállalása tudja biztosítani.

Ha valóban jót akarsz magadnak, meg kell találnod vagy létre kell hoz-
nod azt a közösséget, ahol minden benned felmerülő kérdésre értelmet meg-
nyugtató választ  tudsz kapni.  Ez a helyes önszeretet.  E szavaim:  „Nektek 
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megadatott, hogy megismerjétek az Isten országának titkait” (Lk 8;10), örök 
érvényűek!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉRTELEM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4606.
Kérdező: HOGYAN  TOVÁBB?

1. Hogyan fogadtad szüzességi fogadalmamat?
2. Mint szociológus vagy mint szerzetes éljek tovább?
3. Melyik rend lenne számomra a legjobb?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha valaki azért tesz szüzességi fogadalmat, mert úgy gondolja, hogy 

ezzel jobban tudja erősíteni Irántam való szeretetét, akkor kedves Számomra 
az ilyen fogadalom. Minden fogadalom addig kedves Előttem, amíg ezt tar-
talmazza.  Örök fogadalomnak, ha e fogadalom valamilyen rossz ellen irá-
nyul, mindenkor van értelme. De ha nem valamilyen rossz ellen, hanem vala-
milyen jó mellett tesz valaki örök fogadalmat, az jól gondolja meg, mert a jó-
nál lehet jobb, és ilyenkor a jó melletti fogadalom inkább akadály lesz, mint 
erőforrás. Az örök fogadalommal véglegesül az a jó, amely már nem cserél-
hető le semmiféle jobbal.

2. Valójában teljesen mindegy, hogy hogyan élsz tovább tanulmányaid 
befejeztével, ha szándékod az, hogy Velem és Értem élj. Bármelyiket válasz-
tod, Én, a te Jézusod nem tágítok tőled!

3. Az előző pontban már megadtam e kérdésedre is a választ.
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

************************************************************
4607.
Kérdező: TŐLED JÖTT SZÁMOMRA EGY PRÓFÉCIA?

Valaki azt prófétálta nekem, hogy jövőre jön el az igazi. Tőled van ez?
HANG: "Drága Gyermekem!

Ha valaki  azt  kéri  tőled,  hogy ne imádkozz  valamiért,  mert  kérésed 
majd csak jövőre valósulhat meg, ilyen próféciát Én, Jézus, nem adok senki-
nek. Az olyan prófécia, amely a jövődre vonatkozóan  valamit előre meg-
mond, de nem akar leállítani benned semmit, az ilyen jöhet Tőlem. 

A  jövendöléseket  ne  vegyétek  készpénznek!  Arra  kell  törekedned, 
hogy minden napodat úgy éld meg, mintha az utolsó lenne. Ne a jövődbe 
vesd reményedet, hanem Belém, a te Jézusodba! Ha ezt teszed, akkor soha 
nem fog csalódás érni!
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A jelened megszentelése a legfontosabb! Velem és Értem! Ha ezt te-
szed, akkor mindaz meg fog valósulni a jövődben, amire lelked fejlődésének 
érdekében szükséged van! Bennem senki sem csalódhat!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4608.
Kérdező: NEM LÁTOK TISZTÁN!

1. A meditációban félek, hogy elhagyom a testemet.
2. Sajnos még mindig kísért a múlt.
3. Kerülhet-e pénzbe a gyógyító erő?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Félelmednek gyökere bizonyos hit- és szeretethiány. Minden imád-

ságnak lényegéhez tartozik az, hogy lelketeket Istenhez emelitek. Ennél ma-
gasztosabbat, ennél békét-teremtőbbet ember nem tehet a Földön! Olyan kö-
zel soha nem lehetsz Istenhez a földi életben, mint amikor imádkozol, elmél-
kedsz.

Bizonyára nem félsz este lefeküdni, holott tudod, hogy olyankor is, bi-
zonyos értelemben „elhagyod” testedet. A meditációban nem testedet hagyod 
el, hanem azokat a kesze-kusza gondolataidat, amelyek úgy akarnak a Föld-
höz kötni,  hogy ne tudj megfelelően Istenre, az Ő jelenlétére koncentrálni. 
Ha ilyenkor félelem van benned, ez csak attól a kísértőtől jöhet, aki akadá-
lyozni akar téged az imádságban. Csak azt tudom mondani, hogy ennek erő-
sen állj ellen a hitben. Képes vagy rá! Csodálatos szépségeket tudok belevin-
ni azoknak a lelkébe, akik meditálással közelednek Hozzám!

2. Te magad is tevékeny szereplője voltál annak, hogy amint mondod, 
pokollá vált magad körül az életed.

Tudnod kell, hogy a Szentlélek a kapcsolatok lelke. Azt a kapcsolatot, 
amely nem mélyíti, hanem elveszi, csökkenti a szívbékét, nem a Szentlélek 
hozta létre, és nem is a Szentlélek tartja fenn! Az okosság és az óvatosság, e 
két védő angyal mindenkor szükséges ahhoz, hogy Isten, aki a körülményeid-
nek is az Istene, átölelhessen téged, és állapotszerűvé tehesse benned a „ha-
zataláltság” érzését.

3. Tanulás kerülhet pénzbe, de erő, energia, amely Istenből forrásozik, 
csak független lehet a pénztől!

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
************************************************************
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Kérdező: MIRE VALÓ AZ ALÁ- FÖLÉRENDELTSÉG?
1. Mi szükség van a földi hierarchiára?
2. Hogyan magyaráztad meg az újjászületést, a Szentlélek-vételt?
3. Csak Téged szeretlek!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Szentlélek a REND LELKE. Sokkal inkább a rendé, mint a rend-

kívüliségé! Isten, aki nem személyválogató, hanem szerepeket kiosztó, Lelke 
által a különböző szerepeket egymáshoz rendeli. Ebben az Isten Lelke által 
egymáshoz rendelt szerepek vállalásában a megsérült emberi természetetek 
uralkodási, hiúsági szempontjai beleviszik azt az engedelmeskedési, paran-
csolgatási viselkedési formákat, amelyek a szolgálat helyett az alá- föléren-
delést valósítják meg.

Rendnek lenni kell! Isten országa a szolgálat rendjét igyekszik sugallni 
felétek. Az élni és a visszaélni - sajnos - gyakran összekeveredik bennetek.

2. Az újjászületést és a Szentlélekkeresztséget nem kell, nem is lehet 
megmagyarázni. Olyanok ezek, mint a szabadság, mint a szerelem. Ezeket, 
amíg valaki meg nem tapasztalta,  hinni kell! Aki átélte, az tudja, hogy ezek 
szavakkal érzékelhető módon át nem adhatók.

3. A szeretet mindenképpen cselekvés, amelynek valódisága az áldoza-
tokat vállalás mérlegén mutatkozik meg. Bizony ezért mondottam, hogy in-
kább szeressétek ellenségeiteket (Lk 6;35)! Az igazi szeretet mindenkor má-
sért élés! Az szereti igazán önmagát, aki úgy tud másért élni, hogy önmaga 
érdekeiről lemondva Engem, Jézust,  enged cselekedni önmagában! Nélkü-
lem nem tudhatja senki, hogy hogyan is kell Isten szándéka szerint szeretni. 
Ezért mondtam azt, hogy ÚJ PARANCSOT adok nektek: „Új parancsot adok 
nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressé-
tek ti is egymást. (Jn 13;34)”!

Megáldalak az ODAADOTTSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4610.
Kérdező: MIT ÉS MEDDIG KELL MÉG VEZEKELNEM?

1. Mit kell levezekelnem és még mennyit?
2. Egyik unokámnak agydaganata van. Mi lesz vele?
3. Jézusnak milyen kapcsolata volt Mária Magdolnával?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ott élek a te szívedben! Amint Nekem, Jézusnak, sokat kellett szen-

vednem, mert  a földi  élet  siralom völgye, úgy szenvedés vár mindazokra, 
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akik a Földre születtek. Amint Nekem a földi életemben a mennyek országa 
volt a szívemben, úgy az enyéimnek is kell, hogy az Én, a te Jézusod békéje 
éljen szívükben. E béke a te hited gyümölcse!

Nagyon szeretlek, és amint szenvedésemet megosztom veled, úgy di-
csőségemben is társam leszel. Az a rövid kis idő, ami még hátra van földi 
életedből, nem csökkentheti szeretetedet Irántam, a te Jézusod iránt!

2. Az orvosok igyekeznek meghosszabbítani azt, ami amúgy is mulan-
dó, és elviselhetőbbé tenni szenvedéseiteket. Ilyen értelemben az ő kezükben 
van testetek sorsa.

Unokád benső békéje, boldogsága nem attól függ, hogy van vagy nincs 
daganata, hanem attól, hogy mennyire fogad be Engem, a te Jézusodat a szí-
vébe. Ez a lényeg!

3. Ostoba meséknek ne dőljetek be! A magdalai Mária valóban nagyon 
szeretett  Engem, ezért  sok bűne bocsáttatott  meg. Az ő kapcsolata Velem 
annyira tiszta, felhőtlen volt, mint azoknak az apácáknak, Teréz anyáknak, 
akik Nekem szentelték életüket. Újra mondom: Ostoba meséknek ne dőljetek 
be!

Még valamit mondok neked az imádságról. Bárhogyan is imádkozol, 
kedves  előttem,  mert  minden  imádban  lelkedet  Hozzám,  a  te  Jézusodhoz 
emeled! Ez örömet jelent Nekem, és békét kell hogy jelentsen neked!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4611.
Kérdező: SZERETNÉK SZERETETBEN ÉLNI!

Mit tegyek a családi viharok enyhítésére?
HANG: "Kedves Barátom!

Családi viharok csak az IGAZSÁG rendjében törhetnek ki. Az IRGA-
LOM RENDJE nem ismer ilyen viharokat! Mindaddig, amíg nem az igazsá-
godat akarod védelmezni, hanem irgalmasságot akarsz gyakorolni, te nem le-
hetsz oka semmiféle családi viharnak!

Az IGAZSÁG nem valami, hanem VALAKI! Tehát Én, Jézus, vagyok! 
Én pedig ezt mondottam: Irgalmasságot akarok (Mt 9;13 és 12;7)!

Megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*************************************************************
4612.
Kérdező: VALÓBAN MEGSZÁLLOTT VAGYOK?

1. Valóban megszállott vagyok? Meg akarok ettől szabadulni!
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2. Kérem az őszinteség, a józanság és az egyértelműség kegyelmét.
3. A felnőtté válás megakadt bennem.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem vagy megszállottabb, mint a legtöbb ember. Csupán arról van

szó, hogy elszoktál  attól,  hogy keményebben kézben tartsd magad. Eddigi 
életedben annyira rászoktál arra, hogy a könnyebb utat válaszd, mert az rövid 
távon kényelmesebbnek tűnt. Itt az ideje, hogy ezen változtass!

2. Nagyon okos kérésekkel fordulsz Hozzám, a te Jézusodhoz. Elsősor-
ban önmagadhoz kell őszintének lenned. Ezt úgy éred el, hogy  cselekedeteid 
és nem álmaid tükrében megvizsgálod magadat. 

3. Nem a felnőtté válás, hanem a felelősségvállalás akadt meg benned! 
Ezen egyedül csak te tudsz változtatni!

Kétségtelen, hogy a hazugság atyja téged is és mindenkit támad. Neked 
el kell hinned, hogy az Én erőm a te erőd is, így legyőzhetetlenné válhatsz!

Megáldalak  az  ŐSZINTESÉG,  A  JÓZANSÁG  ÉS  AZ 
EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!
************************************************************

4613.
Kérdező: ISZÁKOS FÉRJEMÉRT MIT KELL TENNEM?

Iszákos férjem tönkreteszi az életünket. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Tudom, hogy nem vigasz számodra az, hogy sokan szenvednek hozzád 
hasonló helyzetben. Mióta ember él a Földön, a bódultságnak legkülönbö-
zőbb formáit találja ki az Istentől, saját benső békéjétől menekülő ember. Ezt 
nemcsak te, de az Isten sem tudja megállítani! Itt mindenki a maga bőrét vi-
szi a vásárra!

Neked csak annyit kell megtenned, amennyit megtehetsz annak érdeké-
ben, hogy szíved békéjét el ne veszítsd. Csak önmagadért felelsz! Gyermeke-
idet sem kell féltened, mert ők is csak magukért felelnek. Ha istenszeretők, 
akkor minden a javukra fog válni. Ha nem istenszeretők, akkor pedig a legjó-
zanabb apa sem tudja a javukat szolgálni.

Be kell látnod, hogy sehová sem vezet az az út, amelyen a másik meg-
javítása által akarjátok jobbá tenni a világot. Mindenkinek van egy szabad-
ság- köre. E körön belül képes mindenki megtalálni saját benső békéjét még 
a leglehetetlenebb körülmények között is.

Az természetes, hogy fáj neked az, ha szenvedni látod azt, azokat, aki-
ket szeretsz. De ez a fájdalom az Én, a te Jézusod fájdalma benned! Nekem 
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mérhetetlenül fáj minden gyermekem boldogtalansága. De ettől  Én, Jézus, 
még a legnagyobb szenvedéseim közepette sem lehettem boldogtalan. Benső 
békémet mindenkor megőriztem. Még a keresztutamon is „zöldellő ágnak” 
mondtam Magamat (Lk 23;31).

Egyetlen dolog segít rajtad: Ha elhiszed, hogy Én, Jézus, vagy növelem 
az erődet,  vagy csökkentem a keresztedet.  Ezt  helyetted senki  nem teheti 
meg!
       Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!" 
*************************************************************
4614.
Kérdező: MIT VÁRHATOK ÉLETTÁRSAMTÓL?

Feltételeim vannak élettársammal kapcsolatban.
HANG: "Kedves Barátom!

Az általad megírt feltételekkel szinte mindenben egyet értek! Azért ír-
tam, hogy SZINTE, mert van ehhez egy megjegyzésem. Ez pedig így szól: 
Végső döntésedet beszéld meg előbb a lelki atyáddal, vagyis médiumommal!

Nagyon szeretlek, és nagyon szeretném, ha megtalálnád lelked nyugal-
mát. De tudnod kell, hogy neked is van tartozás-törlesztésed, és amint a sze-
retetnek igazságban, úgy az igazságnak szeretetben kell megnyilvánulnia!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEN HÓNAPJÁBAN
         SZÍVEM SZERETETÉVEL!

*************************************************************
4615.
Kérdező: MI LESZ VELEM?

Probléma számomra a jövőmmel való kapcsolatom.
HANG: "Drága Barátom!

Két  gondolatot  mondanék.  Az  egyik  így szól:  A  szeretetnek  másik 
neve: VÁRAKOZNI tudás. A másik neve pedig: ÁLDOZATVÁLLALÁS! 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mindenki csak Nálam, Jézusnál, ta-
lálja meg azt a benső békét, amely a BOLDOGSÁG másik neve, és amelyet 
Rajtam kívül senki nem adhat, de el sem vehet senkitől!

Megáldalak a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4616.
Kérdező: TANÁCSOT KÉREK!

Hová menjek leányommal?
HANG: ""Drága Gyermekem!
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Én, Jézus, megköszönöm néked hitedet, hűségedet. Arra kérlek, hogy 
menj el a következő helyre: 2365 Inárcs, Új iskola. Bármelyik hónap utolsó 
vasárnapján a d.u. 13 órai szentmisére. Ott várni foglak téged és leányodat. 
Jelentkezz ott a miséző papnál, aki az Én médiumom.

Megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4617.
Kérdező: NAGYON GONOSZ VILÁG VESZ KÖRÜL

Nagyon gonoszul bántak velem!
HANG: "Drága Gyermekem!

Hidd el, teljesen megértelek! A földi világ a Sátán világa! Isten szerete-
te úgy látta jónak, hogy legyen egy olyan hely, ahol önmagatok és egymást 
faragása tesz benneteket képessé arra, hogy hitből, reményből és áldozatot 
vállaló szeretetből kitisztuljon bennetek az az égi vágy, amely képes leoldani 
a földhöz ragadtság kötelékeit. Ennek megoldása ismét a HIT területére vezet 
benneteket. El kell hinned, hogy Istennél nincs jobb Isten! Ő vagy növeli erő-
det, vagy csökkenti keresztedet Általam, a te Jézusod által! „Gyertek hozzám 
mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek ti-
teket (Mt 11;28).”

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
************************************************************

4618.
Kérdező: ÉRDEKEL MÁSOK SORSA

1. Mi van azokkal, akik haláluk után sem születtek újjá?
2. Miért választ húsz lélek egy anyát?
3. Van-e szerepem második eljöveteleddel kapcsolatban?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki szóba áll az újraszületés gondolatával, annak e kérdésed nem je-

lent problémát.  Aki nem áll  szóba e gondolattal,  az  elégedjék meg azzal, 
hogy aki nem születik újjá, az nem mehet be Isten országába (Jn 3;3).

2. Ezt inkább az anyától kellene megkérdezned. Ha egy anya megadja 
mindazt a lehetőséged, ami szükséges egy gyermek vagy húsz gyermek meg-
születéséhez, akkor számíthat arra, hogy ezek a gyermekek meg fognak szü-
letni.

3. Feltétlenül! Mindenkinek, így neked is nagyon komolyan hinned kell 
abban, hogy Isten munkatársa vagy! Minden egyes napodat Velem és Értem 
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kell elindítanod. Mint a tolvaj, úgy jön el majd az a nap (1Tessz 5;2)! Ezért 
ne gondolj valami látványos szerepvállalásra e téren!

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4619.
Kérdező: MI ÉRTELME VAN JELEN HÁZASSÁGOMNAK?

Mi a feladatom ebben a házasságban, amelyet férjem már kezdettől
fogva nem vett komolyan?

HANG: "Drága Gyermekem! 
Leveled alapján azt kell mondanom, hogy te a magad részéről mindent 

megtettél, amit meg kellett tenned. Nem kell sehová elmenned, nem kell sen-
kit semmire figyelmeztetned. Azok, akik semmibe veszik házasságodat, nem 
azért teszik ezt, mert nem figyelmeztette őket senki felelőtlen játékukra.

A jelen állapotodon akkor kell csak változtatnod, csak akkor kell fel-
színre hoznod a valóságot, vagyis azt,  hogy ez a házasság kezdettől fogva 
nem is volt érvényes Isten előtt, ha valakivel, aki szabad állapotú, valódi há-
zasságot akarsz kötni.

Nagyon szeretlek! Melletted vagyok! Benned élek, és érted élek ben-
ned!

Megáldalak a HIGGADT JÓZANSÁG LELKÉVEL!"
************************************************************

4620.
Kérdező: BENSŐLEG KIÜRESEDTEM

1. Teljesen üresnek érzem magam.
2. Van egy könyv, amely nagyon közel áll szívemhez. Mi ennek a
    gyökere?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindaddig, amíg „kiüresedetten” is teszed azt, amit tenned kell, már 

meg is tettél mindent, amit elvárok tőled. A lelki szárazság a lélek fejlődésé-
nek a jele! Isten rá akar nevelni arra, hogy ne az adományai legyenek szá-
modra a legfontosabbak, hanem Ő maga. A Földön ez a hitben élés lényege!

2.  Isten nem engedi,  hogy csak lelki  szárazságot  élj  át!  Az említett 
könyv pontosan azt mutatja, hogy gazdag érzelemvilággal rendelkezel. Nem 
az az érdekes, hogy hová nyúlnak e könyvvel kapcsolatos érzelmeid gyöke-
rei, hanem az, hogy vannak, átélten vannak érzelmeid!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
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4621.
Kérdező: MIÉRT NEM HALLOM JÉZUST?

1. Miért van bennem gyűlölet még családom iránt is?
2. Tudok segíteni imával elhunytjaimon? 
3. Miért nem hallom, amikor Jézus szól hozzám?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nem a családod iránt van benned gyűlölet, hanem a családodban is 

tapasztalható rossz iránt. Gyűlölni annyit jelent, mint a lehetőségek szerint 
ártani, rosszat akarni másoknak. Te lelked mélyén nem ezt akarod. Az pedig 
jó, ha valaki gyűlöli a rosszat. A bűnt utálni kell, de a bűnöst szeretni!

2. Az imádkozik, aki lelkét Istenhez emeli. Imával csak segíteni lehet 
másokon. Akár még a Földön élnek, akár már eltávoztak a földi életből.

3.  Neked  is  van  lelkiismereted.  A  benned  megszólaló  lelkiismeret 
hangja az Én, a te Jézusod hangja benned. Neked arra kell törekedned, hogy 
mindenkor lelkiismereted szerint gondolkodj, beszélj  és cselekedj. Ne arra 
várj, hogy úgy halljad szavaimat, amint médiumom hallja. Neked nem az a 
feladatod, szereped, mint az övé!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
*************************************************************

4622.
Kérdező: FURCSA DOLGOKAT TAPASZTALOK

1. Álmomban és nem álmomban is furcsa dolgokat tapasztaltam.
2. Miért szakadt meg kapcsolatom a szomszéddal?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Érzékeny idegrendszered és gazdag fantázia-világod az oka elsősor-

ban az álmaidban más bolygón látott pusztulásoknak, s az ezután valóban itt 
a Földön bekövetkezett katasztrófák előre megérzésének.

2. A Szentlélek a kapcsolatok lelke. Csak az a kapcsolat maradandó, 
amelyet mindkét fél lelkében a Szentlélek erősít, táplál. Ott, ahol nem ez tör-
ténik, és a kapcsolat megszakad, azt a kapcsolatot nem kell sajnálni!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
*************************************************************
4623.
Kérdező: NEM HALLOM TISZTÁN MAGAMBAN A HANGOT!

1. Alig szól bennem a HANG.
2. A kiűzött tisztátalan lelkek visszajöhetnek?
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3. Elveszettnek érzem magam.
HANG: "Drága Barátom!

1. Mivel a lelkiismereted hangja az Isten hangja, te ezt úgy torzítod el, 
hogy rossznak, bűnösnek és értéktelennek érzed magad. Ne úgy akard hallani 
hangomat, ahogy a médiumom hallja, mert Isten neked nem azt a szerepet 
szánta, mint neki. Neked azt a hitet kellene elmélyítened magadban, amely 
nem érzelmekre épül, hanem arra valóságra, hogy benned van a Mennyor-
szág akkor is, ha te másképpen érzel. A hit éppen ezért HIT, és nem érzelem! 
Pontosan az érzelmek ellen nyilvánulhat meg leginkább. Neked meg kellene 
tanulnod hálát adni negatív érzelmeidért. Ezek azok, amelyek megmentenek 
a különböző gőg és hiúsági komplexusoktól!

Ha számodra nem az lesz a legfontosabb, hogy milyen vagy, hanem az, 
hogy mi a munkád, feladatod, amelyet képes vagy elvégezni, akkor elindulsz 
abból a kaotikus összevisszaságból kifelé, amelybe belebonyolítod magadat.

2. A kiűzött tisztátalan szellemek visszatértét nem az jellemzi, hogy kí-
nozzák áldozatukat! Bolondok lennének ezt tenni, nehogy  még egyszer kiűz-
zék őket! Az ilyen visszatért tisztátalan szellemek az önfeledt tobzódásokba, 
drogok élvezetébe hajszolják azt, akihez sikerült visszatérniük. Nálad nem ez 
a helyzet.

3.  Te többet  vársz saját  tökéletességedtől,  mint  Isten irgalmától.  Az 
ilyen magatartásnak csak idegösszeomlás lehet a vége!

Megáldalak a GYAKORLATI, FIZIKAI MUNKA LELKÉVEL!
*************************************************************
4624.
Kérdező: ÁLDÁSODAT VÁROM, URAM!

1. Tanulmányaimra kérem Isten áldását!
2. Az újjászületésre és a Lélekkeresztségre vágyom!
3. Kérek pár szót elhunytjaimról!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amit valaki jó szándékkal elkezdett, azt a józan ész és az egészséges 

szeretet alapján igyekezzék befejezni. Feltétlenül áldásom van e jó szándékú 
törekvéseden, de ügyelj arra, hogy félbemaradt munkád lehetőleg ne legyen. 
Minél több félbemaradt munkája van valakinek, annál nagyobb a veszélye 
annak, hogy ő maga is félbe marad. Az elkezdett, de be nem fejezett könyvek 
olvasása, az elkezdett, de félbehagyott házi munkák, az elkezdett, de be nem 
fejezett iskolák, ezek mind-mind veszélyt jeleznek!

Most megáldom a felvállalt tanulmányaidat. Erőm a te erőd is!
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2. Ha csak egyszer is komolyan befogadtál Engem, Jézust, az életedbe, 
akkor újjászületésed már meg is történt. Akkor fogadsz be komolyan Engem 
életedbe, ha vállalod az alapalázat és az univerzális hit állapotát.

Az vállalja az alapalázat állapotát,  aki a meglátott  jó mellett  kiállva 
nyitott a felé a jobb felé, amelyet Velem, Jézussal, alá lehet támasztani. Az 
ilyen lelkiállapot a határozottság és a rugalmasság egészséges ötvözete.

Az vállalja az univerzális hitet, aki nemcsak azt hiszi el, hogy ő ember, 
s joga van ezt másoktól is elvárni, hanem azt is, hogy ugyanígy ember a má-
sik is, akit emberként kell tisztelni, becsülni, szeretni, függetlenül az illető 
magatartásától.

Az alapalázat az első főparancs, az univerzális hit a második főparancs 
felvállalását jelenti. Aki erre IGEN-t mond, az máris újjászületettnek tudhat-
ja magát!

A Lélekkeresztséget Isten Lelke akkor és annak adja, amikor és akinek 
akarja. Elég, ha hiszed, hogy van ilyen, és vágyódsz utána! Az apostolok sem 
tudták, hogy ez mivel jár, de vágyódtak, várták, ami aztán pünkösd napján be 
is következett számukra.

3.  „Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal 
is, él; (Jn 11;25)” Itt a Földön mindenre rá lehet kérdezni: „Mi ez az örökké-
valósághoz képest?!” Valóban igazat mondott az egyik írótok, aki ezt mond-
ta: „Csak az élők halandók! A megholtak örökké élnek!” Én, Jézus, nekik is, 
neked is, már elkészítettem a helyedet. Az akarom, ne csak Velem, de szeret-
teiddel is örökre együtt légy!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4625.
Kérdező: SZERETNÉM MEGMENTENI CSALÁDOMAT!

Mit tudnék tenni családom megmentéséért?
HANG: "Drága Gyermekem!

Ti mindannyian az Én gyermekeim vagytok! Irántatok való szeretetem 
nem engedheti meg, hogy bármelyiketek is véglegesen elvesszen! Időszako-
san igen. Az, aki nem fogad be Engem, Jézust, az életébe, bizony lehetőséget 
ad a sátánnak arra, hogy megkínozza őt. De ez csak időszakos lehet! Előbb-
utóbb mindannyian rájöttök arra, hogy benső békét, boldogságot, megnyug-
vást csak Nálam, Jézusnál, lehet találnotok. "Gyertek hozzám mindnyájan, 
akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok - én megkönnyítlek titeket. Vegyé-
tek magatokra igámat,  és tanuljatok tőlem, mert  szelíd vagyok és alázatos 
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szívű, s megtaláljátok lelketek nyugalmát. Az én igám édes, és az én terhem 
könnyű (Mt 11;28-30)!"

Az veszi magára az Én igámat, aki akkor is szeret, amikor őt nem sze-
retik. Akkor is jót akar, amikor neki nem akarnak jót. Akkor is megbocsát, 
amikor igazságtalanul bánják.

Te ne aggódj a családodért! Én jobban szeretem őket, mint te. Te csak 
tedd meg azt szeretettel, amire képes vagy, és a többi már nem a te dolgod. 
Így tudod elfogadni Tőlem az Én békémet, amelyet a világ nem adhat, de el 
sem vehet senkitől! El kell fogadnod az Én békémet! Ez a lényeget tekintve 
HIT kérdése! Hidd el, hogy benned élek! Higgy, és ne aggódj!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4626.
Kérdező: SZERETNÉM, HA KÖZELEBB KERÜLHETNÉNK HOZZÁD, 
URAM!

Hogyan tudnám közelebb juttatni Hozzád Krisztiánt és magamat is?
HANG: "Drága Gyermekem!

Az Atyával és a Szentlélekkel ott vagyok bennetek. Ezért a „Miatyánk” 
imát akár így is mondhatjátok: „Mi Atyánk, ki vagy a lelkemben!” Ezt kell 
tudatosítanod magadban, és arra kell törekedned, hogy ez tudatosodjon má-
sokban is. Ilyen egyszerű az egész!

Nagyon köszönöm leveledet, amelyben megpróbáltad megfogalmazni 
szíved szeretetét Irántam, a te Jézusod iránt. Az a szeretet, amelyet Én, a te 
Jézusod érzek és élek meg irántad, majd csak a boldog örökkévalóságban vá-
lik  előtted igazán megtapasztalhatóvá!  E szeretet  töredékének átélésébe is 
már belehalnál örömödben a Földön. Valóban megközelítőleg sem lehet ér-
zékeltetni azt, hogy Isten mit készített az Övéi számára. Te pedig az Enyém 
vagy!
   Kimondhatatlanul szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
*************************************************************
4627.
Kérdező:  MELYIK ELŐNYÖSEBB: A KOLOSTORI VAGY A VILÁGI  
ÉLET?

1. Kolostorban vagy a világi életben kell helytállnom?
2. Mi történjen a fogadalmammal.
3. Kolostorba vonulásommal remélhetem-e gyermekeim megtérését?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Akit Én kifejezetten szerzetesi életre hívok, annak efelől nem lehet 
kétsége!  Akinek kétsége van,  az  csak önmagára hivatkozhat  a  döntésével 
kapcsolatban. Ilyen esetben szokott az történni, hogyha kolostorba megy, ak-
kor később azt bánja meg, ha pedig a világban marad, akkor azt bánja meg.

2. Fogadalmakat lehetőleg csak a rossz ellen tegyetek. Igen, mert a jó-
nál mindig lehet jobb, és akkor a fogadalom problémát jelenthet.

Fogadalmi problémáidat olyan lelki vezetővel kell megbeszélned, aki 
jól ismer téged, és akiben nagyon tudsz bízni.

3. Nem remélheted! Senki sem attól javul meg, amit mások csinálnak! 
Mindenki csak akkor javul meg, ha rájön arra, hogy csak úgy lehet boldog, 
ha megtér. Igaz, hogy a jó példa nagyon fontos, de csak annak, aki a jó példát 
adja! Az, akinek a lelkében ott van a megtérés vágya, még egy rossz példa 
hatására is megtérhet. Egy részeges embernek egyik fia mondhatja, ő is az 
apja fia, nyugodtan lehet hát olyan, mint az apja. A másik fia pedig éppen a 
rossz példát látva kijelenti, hogy ő soha nem akar olyan lenni, mint az apja.

Semmiképpen se menj kolostorba másokért! Ha kolostorba mégy, csak 
Isten iránti  szeretetből,  önmagadért  tedd ezt.  Ez az egészséges önszeretet, 
amely csúcsérték, amint ezt a második főparancs megfogalmazza. Így is, úgy 
is az elveszíthető életét mindenkinek el kell veszítenie, ha az örök életet meg 
akarja szerezni magának. Akár kolostorba vonul, akár nem.

Megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************************
4628.
Kérdező: SZERETNÉK MEGHOLT SZÜLEIMMEL TALÁLKOZNI!

1. Álmomban mindig szüleim sírját keresem.
2. Csak egyszer szeretném látni szüleimet álmomban!
3. Rendszeresen visszahullok hibáimba, bűneimbe.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, azt mondtam egyszer, hogy aki Bennem hisz, az halált 

nem lát sohasem (Jn 11;25). Ez így igaz. Szüleidet nem érdemes a holtak kö-
zött keresni. Minél jobban tudatosítod magadban, hogy szüleid élnek, annál 
jobban  ezt fogja befogadni tudattalan világod, s így nem sírjukkal fogsz tö-
rődni álmodban.

2. A meghaltak érzékelhető kapcsolatba akkor kerülhetnek veletek, ha 
ez lelki fejlődésetek érdekében hasznossá válik. Előbb-utóbb úgyis találkozni 
fogtok egymással!
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3. Az élő hit nem arra teszi a hangsúlyt, hogy ő milyen, hanem arra, 
hogy ő kié? Minél fontosabb lesz számodra az, hogy te az Enyém vagy akkor 
is, ha bukdácsolsz, annál jobban fogod tudni átélni azt, hogy az Én erőm a te 
erőd is! Így fogod tudni megtapasztalni azt az alázatot, amely megdicsőít En-
gem!

Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
*************************************************************
4629.
Kérdező: HÁLÁT ADOM MINDENÉRT, URAM!

Szívem tele van hálával megtérésem óta.
HANG: "Drága Gyermekem!

A Felém küldött hálaszavaid még tisztultabb látással mutatják meg ne-
ked, hogy mennyire gazdag vagy Bennem! Igazán a hálaimák a legalkalma-
sabbak arra, hogy megjelenjék az égi béke a Földön. Mivel a hála érzése tisz-
títja a szív szemét, vagyis mélyíti, erősíti a hitet, ezért tudja egyre jobban szi-
lárdítani bennetek a hazataláltság örömét. Szeress továbbra is hálát mondani!

Az egészséges hit együtt jár az okossággal és az óvatossággal. Noha a 
földi életet beragyoghatja általad az égi béke, de a  Földön a szeretet elsősor-
ban nem élvezet, hanem áldozat, és ezért is hálát kell adnotok!

Nagyon szeretlek, és megáldalak benneteket
 SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

************************************************************
4630.
Kérdező: BESÖTÉTÜLT BENNEM A VILÁG!

Depressziós lettem.
Kedves Asszonyom!

Levelét a HANG elé vittem. Ő ezt üzeni Önnek:
HANG: „Drága Gyermekem!

Az jó, ha hangulatjavító gyógyszert szedsz, de a lényeg, a hangsúly a 
hiteden kell hogy legyen! Hinned kell abban, hogy Én, Jézus, benned élek, 
éspedig érted élek benned! Különben nem is lehetnék benned! Hinned kell, 
hogy benned van a mennynek országa! Ez akkor is igaz, ha belül nem ezt 
éled meg. Ne feledd el, hogy a földi élet pontosan arra való, hogy megtanul-
játok a hitből élést! Itt a Földön nektek kell igazolnotok, hogy hisztek Ben-
nem, reméltek Bennem, és szerettek Engem. Majd az örökkévalóság lesz az 
az állapot, ahol az irántatok való szeretetemet élhetitek meg zavartalanul. Ez 
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az idő hamar eljön. Ezt sem siettetni, sem késleltetni nem kell. Ennek pontos 
ideje Nálam van!

Neked nincs más feladatod, mint az, hogy imáidat minél buzgóbban, 
minél odaadottabban végezd el. Azt a munkát, amire képes vagy, szeretetből 
végezd, és akkor már meg is tetted azt, ami szíved békéjét képes megterem-
teni.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!”
************************************************************

4631.
Kérdező: HÍVHAT BÁRKIT IS SZENVEDÉSRE AZ ÚR?

1. Van olyan, hogy valakit kimondottan szenvedésre hív az Úr?
2. Bűn az, ha aszkéta vagyok?

HANG: „Drága Gyermekem!
1. Ahhoz, hogy valakinek rend legyen a szívében, rendet kell teremte-

nie a fejében is.
Isten valóban minden embert saját boldogságára teremtett. De ez a boldogság 
nem élhető meg csak úgy, ha valaki vállalja Isten szenvedését is, amint Én, 
Jézus, is kénytelen voltam vállalni ezt itt a Földön: „Vajon nem ezeket kel-
lett elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? (Lk 24;26)”

2. Minden eszköz arra, hogy Isten erejével egyre tisztultabban, egyre 
egyértelműbben tudjátok szeretni egymást! Az aszkézis önmagában értelmet-
len fakírkodás!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZAN HIT LELKÉVEL!”
*************************************************************
4632.
Kérdező: TANÁCSUNK A HANG-MÉDIUMNAK

Tanács  a  HANG-médium  számára!  Gondold  át  Jézus  kinyilvánított 
szándékát a HANG-gal kapcsolatban!
HANG: „Drága Gyermekem!

Tökéletesen igazad van! Médiumomnak azt mondtam, hogy hallgatva 
testvéreire, bízza Rám magát. Ennek az lett a következménye, hogy minden 
tanácsra hallgatni akart, és így ebből nagy káosz alakult ki benne, körülötte. 
Tehát nem használta eléggé a józan eszét. Most ki fogom vonni őt a „forga-
lomból” két hónapra. Meg fogom tiltani neki a szeszes ital fogyasztásának 
legkisebb mértékét  is  egy időre,  amelyet  eddig megengedtem.  Valóban el 
kell készülnie annak a tanulmánynak, amelyre már előbb felhívtam a figyel-
mét.
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Ti a HANG-könyvek alapján egy olyan ÚJ TEOLÓGIÁT ismerhettek 
meg, amely minden vallást képes magában foglalni, mert alapja az Én legré-
gibb üzenetem, vagyis evangéliumaim.  Ennek vázát  most leíratom médiu-
mommal neked:

Eredeti bűn az önzés és a felelősség-áthárítás. Ennek leoldása a gon-
dolkodás-átalakítás az evangéliumok alapján, amelyet kontrollálnotok kell a 
nevemben összejött közösségeitekben.

Az ALAPALÁZAT: úgy kiállni a meglátott JÓ mellett, hogy nyitott-
nak maradni annak a JOBB az irányában, amely VELEM, Jézussal, az evan-
géliumaim alapján alátámasztható. Nincs tehát Tőlem származó új evangéli-
um! Azért nevezem ALAPALÁZATNAK, mert csak erre épülhet fel min-
den, ami örök értékeket képes hordozni. Ez az első főparancs tartalma!

Az UNIVERZÁLIS HIT: minden embernek joga van arra, hogy ember-
nek tudja magát, és kötelessége, hogy embernek tartsa mindazt, aki ember-
nek született. Ez a második főparancs tartalma!

Ez a két pillére annak az új teológiának, amely alkalmas arra, hogy az 
imámban kért egység, az ÖKUMENÉ, köztetek is létrejöhessen. (Jn 17;3-
26)! E nélkül nem megy!

A  HANG-könyvek  tartalma  ezt  célozza  meg!  Ez  az  egyetlen  ÚT, 
amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magamat!

Ennek minden vallásban a Földön a legnagyobb akadálya a  minden 
vallásban megtapasztalható uralkodási vágy az emberek fölött. Ezért mond-
hatom, hogy nem lehet más sorsa az Én tanítványaimnak, mint Nekem!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!”
*************************************************************
4633.
Kérdező: GYENGE VAGYOK LÉLEKBEN!

1. Nagyon indulatos tudok lenni.
2. Főleg akkor vagyok hangos, ha férjem ittas. Féltem őt.
3. Gyermekeim egészségéért is aggódom.

HANG: „Drága Gyermekem!
1. Mint minden emberi képességet, így az önfegyelmet is gyakorlással 

lehet erősíteni. Az önuralom hiánya mindig azt mutatja, hogy magatok he-
lyett másokon akartok uralkodni. Ez pedig nem jó! El kell fogadnod, hogy az 
igazi szeretet a Földön mindenekelőtt áldozat, és semmiképpen sem uralko-
dás, semmiképpen sem mások javítgatása.
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2. Magadat féltsd inkább önmagadtól. Én, Jézus, sokkal jobban szeret-
lek benneteket, semmint a ti féltésetek sorsdöntő lehetne bárki számára is!

3. Csak a magad életét keseríted azáltal, ha olyasmiért aggódsz, aminek 
megvalósulása előbb-utóbb kikerülhetetlen.  Betegen is  lehet  üdvözülni,  és 
egészségesen is el lehet kárhozni!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!”
*************************************************************
4634.
Kérdező: HOZZÁD AKAROK HŰSÉGES MARADNI, URAM!

Gyermekem miatt felborult egy házasság. Most eljegyzésére hív.
HANG: „Drága Gyermekem!

Gyermeked irántad való tiszteletből meghívott téged egy olyan kapcso-
lat  ünnepélyes  elindítására,  amely kapcsolat  másnak  a  szenvedésére  épül. 
Neked Irántam és gyermeked iránti  szeretetből ennek a meghívásnak nem 
szabad eleget tenned!

Én, Jézus, gyakran voltam - mint meghívott - vámosok, paráznák, sőt 
még fővámos  vacsoráján is,  de  csak olyankor,  amikor  az  ilyen  nyilvános 
meghívásban vagy a megtérésük szándékát, vagy kétértelműségük visszauta-
sításának lehetőségét láttam. Nálad más a helyzet. Ha te ott megjelennél, ak-
kor arról tennél tanúságot, hogy mégsem kell olyan komolyan venni másnak 
azt, amit eddig képviseltél. Tehát nem szeretetlenség, ha nemet mondasz, ha-
nem tanúságtevés Mellettem!

Természetesen később, más körülményekben, más helyzetben ki kell 
tudnod mutatni szeretetedet, de nem abban, hogy e kapcsolatukat erősíthes-
sék általad,  hanem úgy, hogy gyermeked későbbi sebeit  inkább gyógyítsd, 
mint mélyítsd. Vagyis olyasmiben kell rendelkezésükre állnod, amiről azt lá-
tod, hogy gyermekednek így lesz nagyobb lehetősége Hozzám találni. 

Az imádság fegyvere mindenkor rendelkezésedre áll ennek érdekében!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!”

*************************************************************
4635.
Kérdező: NAGYON KÖTŐDÖM ELHUNYT ÉDESANYÁMHOZ!

1. Édesanyám lelke megnyugodott-e? Mit üzen nekem?
2. Egyedül maradtam. Mit kell tennem? Hogyan tovább?
3. Anyám halála előtt fiam megrágalmazott anyám előtt.

HANG: „Drága Gyermekem!
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1. Édesanyád végre megtalálta igazi helyét! Megtalálta azt a beteljesült 
életet, amely reád is vár, ha valóban hinni tudsz az örök életben, és valóban 
leoldod magadról mindazt a megkötözöttséget, amely magányosságod érzé-
sének forrása.

Te soha nem vagy egyedül! Én, Jézus, mindenkor veled vagyok, ben-
ned vagyok, és érted vagyok benned! Hited mélységétől függ, hogy mennyire 
tudod ezt átélni.

2. Édesanyád is mindig veled van. Akkor is ő irányított, amikor a kere-
sett HANG-könyvek közül pontosan azt vetted kezedbe, amelyet kerestél. Ne 
várj különleges jelekre! Hidd el, hogy ő is veled van, akárcsak ÉN, a te Jézu-
sod!

3. A földi élet többek között a rágalomnak is a helye. Ezen sem kell 
meglepődnöd! Engem, Jézust,  is megrágalmaztak.  Ördögnek neveztek (Mt 
12;24)! A felelőtlen kijelentéseket nem kell komolyan venni! Igaz, hogy a 
benned és általában minden emberben meglévő hiúsági komplexusok gyak-
ran kezdenek működni, amikor valakit rágalom ér, de ezek olyan külső hatá-
sok, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy az erre való reagálásotok követ-
keztében felismerjétek, hol tartotok az igazi alázat és az igazi szeretés terüle-
tén. Ha csak azokat szeretitek, akik mindig jók hozzátok, ugyan hol tartotok 
a lelki fejlődésben?

Megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!”
*************************************************************
4636.
Kérdező: RÁNK SZORUL AZ ISTEN?

1. Hogyan tudnék segíteni az Istennek? Ez nem abszurd gondolat?
2. Milyen pályát kell választanom?
3. Mit üzensz családomnak?

HANG: „Drága Gyermekem!
Először is kisebbségi érzéseddel kapcsolatban mondom a következő-

ket: Te EGYETLENEM vagy! Senkit a világon nem szeretek úgy, mint té-
ged! Amilyen mértékben ezt elhiszed, olyan mértékben oldódik le rólad az 
értelmetlen kisebbségi érzés. Ha még valakit úgy szeretnék, mint téged, ak-
kor kettő lenne belőled. De soha nem lesz belőled kettő, mert EGYETLE-
NEM vagy!

1. Bizony rátok szorulok! Nélkületek semmit sem tudok tenni a Föl-
dön! Én, az Isten, már mindent megtettem, amit egy Isten megtehet értetek! 
Megjelentem emberként,  leéltem egy tökéletes emberi  életet.  Mit tehettem 
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volna ennél többet? Ha valaki Engem, Jézust, befogad a lelkébe, akkor abban 
élni tudom tovább földi életemet. Ennél többet nem tehetek! Az Én, a te Jé-
zusod élete a Földön az idők végezetéig belülről boldogság, kívül szenvedés. 
Ez van!

Te úgy tudsz segíteni Nekem, hogy komolyan veszed reggeli imáidat! 
Ha reggeli imáidban megbeszéled Velem az előtted álló napot, és kéred áldá-
somat az általad elgondolt tervedre, akkor Velem és Értem indulsz el, és Én 
áldásomat adom az elinduló napodra. Esti imádban - visszatekintve a reggeli 
imád tartalmára - a hála és a bánat érzései mindenkor biztosítják benned az 
Én békémet! Ez a LÉNYEG! Ezen az úton biztosított a lelki fejlődésed!

2. Olyan pályát kell választanod, amelyet a szíved diktál! Abban biztos 
lehetsz, hogy Én, a te Jézusod mindig hű maradok hozzád!

3. A lényeget tekintve ugyanazt, amit neked! Azok, akik engedik, hogy 
bennük éljek, megtalálták életük értelmét! Ennél többet nem mondhatok. Eb-
ben minden benne van!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!”
*************************************************************
4637.
Kérdező: FEJLŐDNI AKAROK LÉLEKBEN!

1. Mi a feladatom?
2. Hogyan segíthetek?
3. Hol vannak meghalt szüleim?

HANG: „Drága Gyermekem!
1. Reggeli imáid arra valók, hogy ne csak te mondd el Nekem azt, ami 

a szívedben van, hanem arra is, hogy Én, a te Jézusod elmondjam neked azt, 
hogy mire kell használnod a Tőlem kapott napodat. Amint egy ételt sem le-
het  egyszerre  lenyelni,  úgy feladatodat  is  napra  lebontva  kell  meglátnod, 
„megrágnod”, hogy az Én, a te Jézusod élete megnyilvánuljon általad.

2. Naponta meg kell látnod azokat a lehetőségeket, amelyeket nyújtok 
feléd, hogy a szolgáló, másokért tevékenyen megélt szeretet által szebb le-
gyen körülötted és benned a világ! Imáid nagyon fontosak!

3. A lényeget tekintve az a fontos, hogy imáid őket is elérik, és egykor 
feltétlenül együtt lesztek Velem abban a boldogságban, amelyre a földi élet-
ben egyszerűen nincs fogalom!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a REMÉNY LELKÉVEL!”
*************************************************************
 4638.
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Kérdező: MITÉVŐ LEGYEK?
1. Elhunyt édesanyámnak mire van szüksége?
2. Mit kívánsz tőlem, Uram?
3. Szakítsak zsidó barátommal?

HANG: „Drága Gyermekem!
1.  Édesanyádnak a  világon semmire  nincs  szüksége!  Neked viszont 

szükséged van arra, hogy őt is belefoglald imádba, mert így tudod magadban 
konzerválni mindazt a jót, amit tőle kaptál.

2. Te sokat törted magadat azért, hogy Nekem, a te Jézusodnak kedvé-
ben járj. Ezt Én, a te Jézusod nagyon értékelem. Legyen legfőbb olvasmá-
nyod a négy evangélium! El kell  jutnod oda,  hogy a speciális  hited elé - 
amely önmagában nagyszerű - helyezd azt az univerzális hitet, amelyet Én, 
Jézus, akarok felszítani bennetek. Ennek az a lényege, hogy speciális hitete-
ket ne tartsátok különbnek mások hiténél! Higgyétek el, hogy minden ember-
nek joga van hinni abban, amit jónak lát. Vagyis abban, ami a szívét meg-
nyugtatja. Hinni abban, hogy minden embernek az általa felismert Isten le-
gyen imádásának célja, és szeretésének pedig minden ember. Függetlenül at-
tól, hogy mit hisz, és hogyan érez az a mások ember.

3. Szó sincs róla, hogy szakíts bárkivel is azért, mert nem azt a speciá-
lis  hitet  képviseli,  amit  te! A te speciális  hitű egyházadban bárki bárkivel 
köthet házasságot megfelelő engedélyek beszerzése után. A zsidó népet Én 
az Atyával és a Szentlélekkel különös módon kiválasztottam a Magam szá-
mára! E ragaszkodásomat nem szüntette meg bennem az, hogy Engem ők a 
pogány hatalommal karöltve keresztre feszítettek. Anyám is zsidó volt, tanít-
ványaim is azok voltak, és Nekem soha nem jutott eszembe, hogy ne marad-
janak azok!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!”
*************************************************************
4639.
Kérdező: MIT KELL TENNEM A TOVÁBBIAKBAN?

Jézus szerint akarok tovább lépni.
HANG: „Drága Gyermekem!

Te Szerintem akarsz tovább lépni?  Érdekel véleményem munkádról? 
Akarod akarni akaratomat? Mindezt valóban nem a múlton való merengés, 
sem a jövőről történő ábrándozás által teheted meg, bár ezeket sem lehet tel-
jesen nélkülöznöd!
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A múlt tapasztalatait be kell építened a jelenedbe csakúgy, mint a jövő 
tervezésébe Engem, mint utat és célt!

Velem, a te Jézusoddal olyan kapcsolatban kell lenned, mint bárkinek 
házastársával. E kapcsolat tehát két összetevőből áll. Az egyik állapotszerű, a 
másik alkalomszerű. 

Állapotszerű, ami azt jelenti, hogy gyakran tudatosul benned: minden-
kor benned vagyok. Alkalomszerű pedig: Nekem szentelt reggeli és esti imá-
idban eltöltött időd.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!”
*************************************************************

*******
4640.
Kérdező: ISTEN! ÁLDD MEG A MAGYART!

Istenem! Segítsd meg a magyarokat!
HANG: „Drága Gyermekem!

Nekem immár 6 milliárd gyermekem él a Földön. Mondhatom, hogy 
alig van olyan nemzet, amely úgy tudna káromkodni, mint ti magyarok!

Én, Jézus, nem vagyok személyválogató. Kivétel nélkül minden gyer-
mekemet kimondhatatlanul szeretem. Kivétel nélkül minden emberért felál-
doztam földi életemet! Bárhol a világon, ha valaki befogad Engem életébe, 
akkor békét, az Én békémet élheti át. Ha nem fogad be, akkor békétlen ma-
rad, bármelyik nemzethez tartozik is, akár zsidó, akár magyar, akár német, 
akár stb.

Az, amit rossznak látsz, feltétlenül javára válik azoknak, akik istensze-
retők. Azoknak pedig, akik nem istenszeretők, minden a kárukra van!

Ne azon háborogj hát, hogy milyen bántalom éri a magyarokat, hanem 
arra legyen gondod, hogy Engem, Jézust, fogadj be életedbe!

Ha van rendszeres dicsőítő imád, amelyben rálátsz az Én szeretetemre, 
ha  rendszeresen  olvasod,  tanulmányozod  evangéliumaimat,  akkor  jöjj,  és 
pörlekedj Velem! De amíg ezeket elhanyagolod, addig te is azok közé tarto-
zol, akik inkább ártanak a magyaroknak, semmint használnának. 

Országodnak nem az a baja, hogy Én, Jézus, elmulasztottam volna va-
lamit, hanem az, hogy ti rendre megszegitek parancsaimat. Még csak hallani 
sem akarjátok e szavaimat: „Inkább szeressétek ellenségeiteket (Lk 6;35)!”
Arra kérlek, hogy tarts bűnbánatot, hogy ott, ahol élsz, akikkel találkozol, ál-
talad tudjam szebbé tenni a Földet!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BŰNBÁNAT LELKÉVEL!”

4628.



*************************************************************
4641.
Kérdező: URAM! NAGYON SZERETLEK!

1. Uram! Csodálom és imádom szeretetedet!
2. Egy álmom magyarázatát kérem, amelyet áldozás előtt éltem át.
3. Ez nyugtat meg: „Fontos, hogy az Enyém vagy!”

HANG: „Drága Gyermekem!
1. Mindenkor boldogító erőforrás számodra az, ha érzékeled közvetlen 

szeretetem gyakorlati  megnyilvánulását  veled kapcsolatban!  De ne feledd! 
Az IGAZI majd csak az ÖRÖKKÉVALÓSÁGBAN lesz! A földi életben ez 
azért nem lehetséges, mert ott el sem tudnád viselni! Ezek a megtapasztalá-
sok a földi életben meg is fognak szűnni, mert a földi életben HITBŐL és 
nem megtapasztalásokból kell igazolnod, hogy valóban szeretsz Engem, a te 
Jézusodat! A földi életben az embertársaid iránti szeretetedben kell igazol-
nod azt, hogy valóban szeretsz Engem, a te Jézusodat!

2. Álmod lelki fejlődésed útját mutatta néked. Hozzám csak fáradtan, 
gyengén, másoktól, akár ellenkező előjelekkel rendelkező egyének útján le-
het eljutni. Bizony a Földön a szeretet elsősorban nem élvezet, hanem áldo-
zat!

3. Az, ami megnyugtat, Tőlem van! Te az Enyém vagy!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM TELJES SZERETETÉVEL!”

*************************************************************
4642.
Kérdező: NAGYON SZERETNÉK MEGTÉRT EMBER LENNI!

Szeretnék valóban megtérni!
HANG: „Drága Gyermekem!

Számomra, a te Jézusod számára csak  VALÓBAN megtérés lehetsé-
ges. Kétfelé senki nem sántikálhat azok közül, akik Engem választottak!

Akkor igaz a te megtérésed, ha a következmények igazolnak téged! Bár 
igaz, hogy nem a következmények, hanem a FORRÁS a lényeg, de mégis 
igaz az, hogy a fát gyümölcseiről lehet megismerni!

Mindenkor bízhatsz abban, hogy mások imái segítenek, de csak akkor, 
ha valóban megtértél (Lk 22;32)!

Nagyon szeretlek, és BÍZOM BENNED!” Megáldalak a HŰSÉG LELKÉ-
VEL!”

*************************************************************
4643. 
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Kérdező: A HALÁLRÓL…
Meghalt a társam!

HANG: „Drága Gyermekem!
A HIT próbája a negatív megtapasztalás! A HITNEK csodálatos tartal-

ma éppen az, hogy akkor emeli fel a hívő embert, amikor már minden más 
eszköz elégtelennek bizonyult ahhoz, hogy szíve békéjét megtalálja. A HIT 
mindenkor biztosítja azt a benső békét, amely végső soron azonos a hazata-
láltság örömével.

Nem társadról írok tehát most neked, aki már elhagyta a beteg test bör-
tönét, hanem rólad, neked! Most erre van szükséged! Társad további sorsa 
természetszerűen eddigi életének döntése alapján folytatódik. Ti mindannyi-
an elsősorban Hozzám, és nem egymáshoz vagytok bekötve! Az, aki jobban 
szeret bárkit, mint Engem, nem méltó Hozzám (Mt 10;37). Ez természetesen 
áll a házastársra is! Nekem, a te Jézusodnak tehát az a legfontosabb, hogy az 
Én békém legyen a te szívedben! Ezért írom neked e sorokat.

Az a „mérleg”, amely erkölcsi súlyodat igyekszik felmérni, Nekem, a 
te Jézusodnak azt mutatja, hogy semmi okod a nyugtalanságra! Ezt vagy el-
hiszed, vagy nem. Helyetted ezt Én, a te Jézusod nem tudja elhinni!

Azért indítottam levelemet hozzád a HIT tartalmának felmutatásával, 
hogy felhívjam figyelmedet arra, amit el kell fogadnod, ha társad halála után 
is nemcsak meg akarsz maradni, de növekedni is akarsz abban a benső béké-
ben, amely a Földön elérhető boldogság másik neve.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!”
*************************************************************
4644.
Kérdező: MIT TEHETEK A FIAMÉRT?

1. Fáj, hogy nagykorú fiam olyan lányt akar feleségül venni, akinek 
szerintem testi és szellemi hibája is van. Mit tehetek fiamért?
2. Baj-e, ha áldozás közben nem mártom az ostyát a borba, ugyanis 
születésem óta nem bírom az alkoholnak a szagát sem?

HANG: „Drága Gyermekem!
1. Nagykorú fiaddal kapcsolatban,  ha szeretettel  elmondtad a leendő 

házasságával  kapcsolatos  észrevételeidet,  téged semmilyen  felelősség nem 
terhel. Nem, mert a nagykorúság pontosan a döntésekért való felelősségválla-
lást jelenti. Azok a hibák, amelyeket te a fiad leendő társában látsz, az Én 
szememben nem hibák, hanem olyan adottságok, amelyeket azért kapott az 
illető, hogy rajta keresztül is nyilvánvalóvá válhasson a Mennyei Atya mér-
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hetetlen szeretete abban a világban, ahol mindent és mindenkit szeretni akar-
tok. Ezért felnőtt fiaddal egyetlen dolgot tehetsz! Ha házassági szándéka ko-
moly, akkor kérdezd meg tőle, hogy miben segíthetsz, miben állhatsz a ren-
delkezésükre. Ha ez lelkiismereteddel nem áll  ellentétben,  nyugodtan tedd 
meg. Áldásom fogja kísérni együttműködéseteket.

2. Ha téged zavar az a kis mennyiségű bor is, amelyet szentáldozáskor 
az  ostya  bemártásával  magadhoz  veszel,  akkor  nyugodtan  áldozhatsz  egy 
szín alatt is. Csak ennek ne legyen olyan alapja, hogy te ’ki akarsz lógni a 
sorból’! Igazán te is vállalhatnál némi önmegtagadást. Az, aki annyira irtózik 
a legkisebb bornak még a szagától is,  hogy undorodik tőle,  ha férfi,  nem 
szentelhető pappá, tehát alkalmatlan Isten szolgálatára. Örülnék, ha te nem 
lennél ilyen!

Tanulj Értem áldozatot hozni, hogy a szívedben élő tiszta szándék ne 
csak Felém, hanem embertársaid felé is valóság legyen!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!”
*************************************************************
4645.
Kérdező: TE SZÓLTÁL HOZZÁM, URAM?

1. Jézusom, kérlek mondd meg, mind a három esetben Te szóltál hoz   
              zám?

2. Mi a véleményed a mostani kapcsolatomról?
3. Igaz-e, hogy van reinkarnáció?

HANG: „Drága Barátom!
A Hang médiumom a 42. Hang-kötetet írja. E könyvek által több ezer 

életkérdést tartalmazó levelet válaszolt meg. E könyvek szinte bármelyiké-
ben megtalálod azokat a válaszokat, amelyeket a 2. és 3. kérdésekben felte-
szel.  Amikor  azt  mondtam,  hogy  alakítsátok  át  gondolkodásotokat  (Mk 
1;15), akkor arra kértelek titeket, hogy ne kívülről befelé, hanem belülről ki-
felé, vagyis a józan ész és a szív közös látása alapján tudjatok dönteni a meg-
látott jó irányába. Ezt  a munkát senki sem spórolhatja meg, mert mindenki-
nek meg kell tanulnia felelni a döntéseiért. Ugyanis csak a felelősséggel vál-
lalt döntésnek van igazi értéke. Én, Jézus, akkor is szeretlek, ha jó kapcsolat-
ban élsz, és akkor is, ha rossz kapcsolatban élsz.

Ismered a törvényt, van lelkiismereted, használod a józan eszed, neked 
kell tudni, hogy számodra - az előbbiek tükrében - megfelel a kapcsolatod 
vagy sem. Minden kapcsolatban van jó is  és rossz is.  Ha azt  mondanám, 
hogy jó a kapcsolatod, biztos vagyok benne, hogy Rám, Jézusra, mint tekin-
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télyre  úgy hallgatnál,  hogy amennyire  rajtad  áll,  igyekeznél  e  kapcsolatot 
konzerválni.  Ennek  az  lenne  a  következménye,  hogy nyitottságodon  esne 
csorba a kapcsolatod további javítása irányában. Én senki kapcsolatáért nem 
felelek. Én csak azért felelek, hogy az Én kapcsolatom veletek örökkön-ö-
rökké a legtisztább szeretetben, a felétek megnyilvánuló örök hűségben való-
suljon meg. Ebben pedig egészen biztos lehetsz.

Valóban Én szóltam hozzád, hogy kettőnk életében elinduljon az a va-
lódi szeretetkapcsolat, amelyre a szíved már korábban válaszolt. Most arra 
hívlak téged, hogy kezdj el Engem komolyan tanulni. A Hang-könyvek a mé-
diumom által rendelkezésedre állnak, evangéliumod pedig van. Az idődet és 
a figyelmedet elsősorban imában és tanulásban töltsd el, hogy bizonyságot 
tudjak tenni arról, hogy mennyire szeretlek.

Megáldalak a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!”
*************************************************************
4646.
Kérdező: MI VAN MEGHALT ÖCSÉMMEL?

1. Meghalt öcsémnek jobb-e odaát?
2. Találkozhatunk-e elhunyt családtagjainkkal odaát?

         3. Valóban gondoltak rám azok, akik álmomban nálam jártak? Ugyanis 
              még földi életükben nagyon megbántottak.
HANG: „Drága Gyermekem!

1. Bizonyos értelemben mindenkinek jobb odaát. Életetek pályamódo-
sítását senki nem kerülheti el, aki vállalta az anyagtestben való leszületést. 
Aki a földi életében elmulasztotta azt az értékrend-változtatást megélni, hogy 
az örökkévalóság mérhetetlenül több, mint a mulandóság, halála után egész 
biztosan szembesül evvel a ténnyel. Szembesül, mert a földi halál leoldja ró-
latok fizikai korlátjaitokat, ezért Nálam, az Én fényemben korlátok nélkül, 
vagyis valóságosan láthatjátok meg benső megkötözöttségeiteket. E szembe-
sülés mindig katartikus állapotot idéz elő bennetek, és ez a rugója annak, 
hogy újabb anyagtestben való leszületést vállaltok azért, hogy előző hibáitok-
ra rálátva korrigáljátok a bennetek sérült szeretetet. 

E szembesüléskor  szeretetlenségetek fájdalmát  el  sem tudnátok  hor-
dozni, ha vigasztalóként nem Én, Jézus, állnék előttetek. Az általad említett 
testvéred is talált még az életében helyrehoznivalókat, ezért az újraszületés 
mellett döntött, és kérte az égi angyalok vezetését. A teljes Mennyország van 
addig öcséddel, amíg ő ezt akarja.
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2. Mivel a szeretet mindig összeköt, és túlmutat  minden mulandósá-
gon, ezért az Én világomban, ami maga a megvalósult tökéletes szeretet, ter-
mészetes dolog, hogy mindazok találkoznak, akiket a Földön valamikor sze-
retetszálak kötöttek össze. Az is igaz, hogy e találkozások nem rokoni, ha-
nem istengyermekségi kapcsolaton állnak.

3. Szeretettel gondoltak rád azok, akiket kérdeztél, mert megbánták ve-
led szemben tanúsított  szeretetlenségüket. Azért látogattak meg álmodban, 
hogy bocsáss meg nekik, mint ahogy Én is megbocsátottam neked.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉBERSÉG LELKÉVEL!”
*************************************************************
4647.
Kérdező: FIAM DROGOZIK. MIT TEGYEK?

Jézusom! Mit tegyek drogos fiammal? Egyedül én állok mellette.
HANG: „Drága Gyermekem!

Nagyon szeretlek, és tudnod kell, hogy a te fájdalmad az Én fájdalmam 
is. Már rég beleroppantál volna e súlyos problémába, ha az Én erőm nem áll-
na a rendelkezésedre. De rendelkezésedre áll és állni fog addig, amíg te ezt 
igényled. Én nem hagyok el senkit, de Engem el lehet hagyni. Ettől szenved 
fiad is. Elhagyott Engem, és a földi halálnak egy olyan önpusztító fajtáját vá-
lasztotta, ahol a boldogság helyett a bódultságot éli át. Valójában mindenki a 
bódultságot választja, aki nem Engem választ, és ezáltal olyan halált, amely-
ből az eszmélés nagyon nehéz, de nem lehetetlen. Aki nem Engem, Jézust, 
választ,  annak  egyetlen  eszköz  marad  az  eszmélésre.  A szenvedés.  Az  a 
szenvedés, amely földi pokollá válhat, hogy megtapasztaljátok azt, hogy jó-
nak lenni jó, rossznak lenni rossz. Ha ezt szenvedés nélkül el tudnátok érni, 
nem lenne szükség a földi életre.

De nem hisztek ma sem, ezért a halált, a szenvedést választjátok, és a 
Mennyei Atya szíve nagyon fáj, hogy gyermekei maguk menetelnek lassan a 
halálba. Fáj az Istennek, bár nem szenved tőle reménytelenül. Van remény! 
Van, mert az Isten soha nem hagy el senkit, és azokban az emberekben, akik 
vállalják, hogy elesett, rászoruló emberek segítségére legyenek, mindig meg-
nyilvánul. Igen, mert az Isten cselekvő szeretete csak ott tud megnyilvánulni, 
ahová beengedik az Istent. És te ilyen vagy! Benned élek, és Én, Jézus, erősí-
tem benned azt a gondolatot, hogy helyesen teszed, ha mindent megpróbálsz 
a szeretet körén belül, hogy fiadon segíteni tudj. Ha azt éled meg, hogy fiad 
betegségének a kezelése nem szakszerű és nem eredményes, és ezt szakem-
ber is alátámasztja, akkor bátran kezdeményezz más által jobbnak látott ke-
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zelési és gyógyítási módot. Ma már vannak olyan drogosokat mentő segély-
szolgálatok, amelyeket meg kell keresned drogos gyereked gyógyulása érde-
kében. Medjugorjében is van egy olyan közösség, ahol száz százalékkal meg-
gyógyulnak a drogos betegek. Az igaz, hogy ez lemondással, szenvedéssel is 
jár! Áldásom kísér munkádban, de tudd, fiadon csak akkor tudsz hatékonyan 
segíteni, ha ő is akarja.

Nagyon szeretlek, tudom te is szeretsz. Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS 
LELKÉVEL!”

*************************************************************
4648.
Kérdező: GYAKORLATBAN NEHEZEN ÉLEK JÓL!
         1. Időnként önmagamon nagyon nehéz alkalmazni a Hang-könyvekben 
              olvasottakat. Ez mindig így lesz?

2. Nagy erőt, energiát érzek magamban, de nem tudom levezetni?
3. Igaz-e, amit álmomban a fejem fölött feliratként láttam?

HANG: „Drága Gyermekem!
1. Minden Földre született ember ugyanazt a feladatot kapta a Terem-

tőjétől. Tanuljon meg szeretni! E feladaton belül a szerepek változhatnak, de 
a feladat sohasem! A két tartalom valójában egy, ami a mindennapi szóhasz-
nálatra lefordítva annyit jelent, hogy minden ember változtassa meg önmagát 
a Jó irányában, és a változás gyümölcseiből (a Lélek gyümölcsei Gal. 5;22) 
kínálja meg minden embertársát,  akivel csak kapcsolatba kerül. Én, Jézus, 
ennél többet nem kérhetek tőletek, de kevesebbet sem! Többet nem, mert aki 
így tesz, az a teljes szeretetet, a mindent adást éli önmaga és mások elé. Ke-
vesebbet sem, mert a teljes élet birtoklása számotokra akkor válik valósággá, 
ha azt, ami vagy, és azt, amid van, át tudod adni a rászorulókon keresztül Ne-
kem, hogy megszázszorozva visszaadjam, és ajándékul megkoronázzalak az 
örök élettel. Mert aki a kicsiben hű, arra sokat bízok Atyám örömében. Ezért 
önmagatok megjavítása, átlépése a jobb irányába, mindig nehézséggel, szen-
vedéssel jár, de higgyétek el, hogy megéri. Szenvedtem földi életem végén 
azért, hogy Én, Jézus, bemehessek Atyám dicsőségébe. Rám is vonatkozik, 
hogy a mindent odaadásból van a mindent birtoklás. Számotokra ez azt jelen-
ti, hogy megkötözöttségek nélkül birtokolhattok az Istenből, az Ő világából 
annyit, amennyit csak el bírtok hordozni. Hallgassatok Rám, és higgyetek az 
örömhírben! Én veletek vagyok erőforrásként, ÚT-ként, IGAZSÁG-ként és 
ÉLET-ként, örökre.
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2. Azt a benső erőt, amely benned van, és amitől olyan nagyon dinami-
kusnak érzed magad, azért kaptad, hogy használd fel mások szolgálatára. Ke-
ress magadnak egy jézusi közösséget, és ott meg fogod találni a módját, ho-
gyan  használd optimálisan energiáidat.  E tekintetben légy visszafogott! A 
közösségi újságotokban a június 24-i számban találsz ehhez segítséget.

3. Az álmodban látott felirat nem Tőlem van. A megtévesztő vetítette 
eléd, hogy bizonytalanságot szítson a szívedben. Akinek Én, Jézus, üzenek, 
az mindig megérti annak tartalmát, és mindig építi, buzdítja, vigasztalja azt, 
aki az üzenetet kapja. Az Én üzenetem nem minősít, hanem utat mutat. Eb-
ben az útmutatásban láthatod meg valóságosan önmagadat.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL”!
*************************************************************
4649.
Kérdező: MIT VÁR TŐLEM MEGHALT ÖCSÉM?

1. Rettegek a repülőgépektől. Álmomban gyakran bombáznak, és én
menekülök.

2. Miért vette el Jézus a 33 éves öcsémet?
3. Érzem, hogy öcsém valamit vár tőlem, de nem értem, hogy mit?

HANG: „Drága Gyermekem!
A repülőgépektől való félelmed nem alaptalan. Az a sok szörnyű, iszo-

nyatos pusztítás, amelynek nyoma a lelkedben megmaradt, azokról a borzal-
makról beszél, amelyeket átéltél előző életedben. E lelki tartalmak - amelyek 
még álomban is szinte sokkhatást váltanak ki abból, aki ezeket megéli - nem 
tanulhatók, nem örökölhetők, csak megtapasztalhatók. E tapasztalatok azok, 
amelyek beléd vésődtek, és álmodban, amikor a lelked jobban megnyílik a 
tudattalanban lévő világod felé, előjönnek, és cselekményszerűen újra éled 
őket. Én tudok álmaidról. Én tudom azt, hogy a halál elől az ébredésbe me-
nekülsz. A szíved előtt állok, és kopogtatok. Arra várok, hogy egyszer, még a 
Földön, Hozzám, az Örök Ébredéshez menekülj.

2. Én soha senkitől semmit nem veszek el. Aki mégis azt állítja, hogy 
bármit vagy bárkit elveszek, az vagy nem ismer Engem, és tudatlansága men-
ti,  vagy azt mondja, hogy ismer Engem, és akkor megátalkodott.  Az Isten 
szótárában nincs ilyen szó, hogy veszek! Az Isten szótárában csak olyan szó 
van, hogy ADOK! Mindent, mindenkor, mindenkinek! Én vagyok a tökéletes 
MINDENTADÁS! Nem csak esőt és napsugarat a gonoszoknak és a jóknak, 
nemcsak levegőt, amit belélegzel, nemcsak tejet és kenyeret, amit megeszel, 
hanem mindent. Mindent, az egész teremtett és teremtetlen, látható és látha-
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tatlan  világot,  vagyis  Önmagamat.  Mindenkor,  állapotszerűen,  örökkön-ö-
rökké! Nálam nincs nyári szabadság és tavaszi szünet. Én sohasem szűnök 
meg adni, mert soha nem szűnök meg létezni! Mindenkinek személyváloga-
tás nélkül, érdemek nélkül. Mert mindenki az Én Atyám gyermeke! Egy nor-
mális szülő sem teszi meg azt, hogy egyik gyermekének mindenben a kedvé-
re tesz, a másikat pedig nyomorúságra, halálra adja! Nemhogy jó Isten, de 
még Isten sem lennék, ha erkölcsileg nem érnék annyit, mint egy normális 
szülő! De Én jó Isten vagyok, a szeretet Istene, annak a szeretetnek az Istene, 
aki mindig adásban, a mindent-adásban nyilvánul meg. Ezért hidd el nekem, 
hogy az öcséd életét nem Én vettem el, ő tette le Elém, és Én elfogadtam. 
Igen, elfogadtam, mert Tőlem kapta, és élete további lehetőségeit is Tőlem 
fogja kapni. Tőlem, mert ha Nekem ad valaki valamit, annak Én a százszoro-
sát adom vissza.  És ha valaki Értem az életét adja, annak Én viszonzásul 
örök életet adok. Erre az örök életre hívlak téged is, most gyászodban és szo-
morúságodban, hogy fájdalmadra enyhülést tudjak adni, és szomorúságodra 
vigasztalást. 

3. Öcséd halála téged a földi élet érelmének az újragondolására készte-
tett. Adj ezért hálát az Istennek, hogy e számodra tragikus esemény elvezetett 
oda, hogy médiumomon keresztül  Én, Jézus,  válaszolhatok neked, hogy a 
kétezer évvel ezelőtt bemutatott,  elétek élt Istenségem és emberségem a te 
rendelkezésedre is áll, ha te is így akarod. Öcséd ennek a fontosságát szeret-
né veled tudatni.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!”
*************************************************************
4650.
Kérdező: MINDIG ISTENT AKAROM SZOLGÁLNI!

1. Szolgálhatom-e a Tajcsin keresztül az Istent!
         2. Számomra az a legfontosabb, hogy Istent szolgáljam, és mihamarabb 
              visszakerülhessek Atyám országába.

3. Miért nem ad az Úr egy hozzám való barátnőt?
HANG: „Drága Barátom!

1. Istent szolgálni csak mások szolgálatán keresztül lehetséges. Ahhoz, 
hogy másokat hitben és alázatban szolgálj, szükség van arra, hogy önmaga-
dat a lehetőséged szerint tartsd karban, vagyis szellemben, lélekben, testben 
töltekezz, meríts erőt. E töltekezésnek, benső megerősödésnek, a benső béke 
és harmónia elérésének rengeteg formája van. Ilyen például a reggeli és az 
esti párbeszédima, a kötött imák, a meditáció, a böjt, különböző elmélkedé-
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sek, légző gyakorlatok, jóga gyakorlatok, amelyek valamilyen szellemiség-
hez, lelkiséghez kapcsolódnak, és azoknak a képi, érzelmi, tudati hatását ön-
magukban megjelenítik. Ezek a benső föltöltődésre, harmóniára való törek-
vések akkor érik el a céljukat, vagyis kapcsolnak össze az Istennel, ha a for-
ma, amit választasz, megfelelő tartalommal van megtöltve. Ez igaz az imára 
és a Tájcsi-ra egyaránt. Megfelelő tartalom nélkül mindez csak próbálkozás 
marad, és nem éri el azt a célt, amire kitalálták. Tehát számtalan eszköz van 
arra, hogy testedet, szellemedet, lelkedet pallérozd, de egyik sem válhat pót-
cselekvéssé, vagyis egyik sem pótolhatja azt a szolgálatot, amit cselekvő mó-
don meg kell élned a másik ember, a kiszolgáltatott, rászoruló ember irányá-
ban. Az imát és mindenfajta gyakorlatot, technikát akkor töltöd meg helyes 
tartalommal, ha nem különböző benső harcokra irányul, hanem Velem, a te 
Jézusoddal való olyan találkozásra, amelyben mindig a Lélek gyümölcseiből 
meríthetsz erőt a holnap folytatására. A Lélek gyümölcsei pedig a követke-
zők: szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, kedvesség, jóság, hithűség, sze-
lídség, önuralom (Galáta 5;22) az Én Lelkem által. Úgy, ahogy Én tanítottam 
és mutattam be nektek kétezer évvel ezelőtt. Mert aki ebből él, azok ellen 
nincs törvény!

2. Az a benső vágy, amellyel Hozzám akarsz tartozni és Engem szol-
gálni, az Én, a te Jézusod valóságos jelenléte benned. Mérhetetlenül szeret-
lek, mert egyetlenem vagy. Mindaddig, amíg e vágyad Belőlem táplálkozik, 
addig úgy tudlak formálni, amilyenné szeretném, hogy legyél. Maradj meg az 
Irántam való hithűségedben, és Én mindig fogok számodra olyan körülmé-
nyeket biztosítani,  amelyben megélheted azt  a szeretetszolgálatot,  amely a 
Velem való örök együttlét záloga.

3. Én biztosan tudom, hogy van olyan szív, amit már a puszta jelenlé-
teddel  megdobogtattál.  Higgy nekem,  és  légy türelmes!  Az  állhatatosság 
mindig elnyeri jutalmát. Addig is és ezután is kettőnk elszakíthatatlan barát-
sága legyen számodra a döntő. Szeretetem irányodban örök, és köszönöm, 
hogy te ezt viszonozni akarod.

Megáldalak a TÜRELEM és az ÁLLHATATOSSÁG LELKÉVEL!”
************************************************************

4651.
Kérdező: JÓ-E MÁS KÖZÖSSÉGEKKEL KAPCSOLATBAN LENNI?

1. Vidéki közösséget látogattam meg. Helyénvaló-e az esetenkénti kap- 
               csolatom velük?

2. Problémát jelent rokoni kapcsolatom.
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HANG: „Drága Barátom!
1. Minden kapcsolat, amely az Én nevemben jön létre, nemhogy he-

lyénvaló, hanem létfontosságú számotokra. Valóságos megjelenési formám a 
Szent Lelkem által az, amely ilyenkor közöttetek az Engem, Jézust, keresők 
között megvalósul. Csak Rám figyelve, csak Engem tanulva és csak Engem 
követve lehetséges életetekben annak a szeretetnek a megtanulása és megélé-
se, amely a mulandóságból az örök életre vezet. Ehhez pedig közösség kell, 
jézusi közösség!

E jézusi  közösséget  arról  ismered fel,  hogy mindenki  vállalja,  hogy 
meghatározott időben és meghatározott helyen az Én nevemben jöjjenek ösz-
sze, hogy Engem tanuljanak. Az Engem tanulásnak három feltétele van. Nyi-
tott szívvel menj a közösségbe, hogyha szükséged van rá, el tudd fogadni azt, 
amit a többiek kínálnak neked, vagyis legyen mindig kapnivalód. Te is min-
dig készülj a találkozóra, hogy látásmódoddal megajándékozd azokat, akik 
erre nyitottak, vagyis legyen mindig adnivalód. A harmadik feltétel pedig az, 
hogy elhiszed,  a  többiek  legalább  annyira  szeretnek  téged,  mint  te  őket, 
Vagyis senki nem akarja megváltoztatni a másikat, de mindenki tanulni akar 
mindenkitől. Ha ezekkel a tartalmakkal találkozol közösségi összejövetele-
ken, akkor biztos lehetsz benne, hogy Én, Jézus, közöttetek vagyok. Az ilyen 
közösséget becsüld meg, és addig ne hagyd el, amíg ők el nem küldenek. Ha 
nem találtál ilyen közösséget, akkor csinálj egyet. Én mindig az Engem kere-
sőkkel vagyok!

2.  Mindenkinek,  aki  Engem,  Jézust,  választ  az  élete  középpontjába, 
problémát jelent a rokoni kapcsolat. Nekem is komoly egyértelműséggel kel-
lett kezelnem e kérdést, hogy ne azt tegyem, amit a rokonaim akarnak, ha-
nem azt, amit a Mennyei Atyám akar, vagyis azt, amiért tulajdonképpen jöt-
tem. (Mk 3;32-35.) Mindenki, aki az életét arra teszi, hogy jobb emberré vál-
jon, az a világ szemében leértékelődik, kicsivé, szegénnyé és kiszolgáltatottá 
válik. Mert a világ rokonokból áll. Én sem lehettem próféta a saját városom-
ban. Mivel embernek nem feladata az, hogy a másik embert megváltoztassa, 
ezért el kell fogadni őket olyannak, amilyenek. Imádkozz értük, és szeresd 
őket a soha senkinek nem ártás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a le-
hetőségeid szerinti segítés tartalmával. Neked elég az, ha Hozzám, Jézushoz, 
tartozol, mert Én legyőztem a világot, így te is a Győztes oldalán állsz. Ma-
radj hű Hozzám, hogy életedről a rokonaid is le tudják olvasni, hogy te nem 
ellenük, hanem értük vagy. Köszönöm, hogy elfogadtál Istenednek.
                      Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!”
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************************************************************
4652.
Kérdező: ÉLŐ KAPCSOLATBAN AKAROK LENNI ISTENNEL!

1. Jól imádkozom?
2. Mit teszek rosszul, mit kell jóvátennem?
3. Hogyan tudnék leszokni a hazugságról?

HANG: „Drága Gyermekem!
1. Minden ima összekapcsolódás Velem, a Teremtő Isteneddel. Ez nem 

jelent mást, mint azt, hogy szívedet, lelkedet Hozzám emeled. Ha így imád-
kozol, akkor mindegy, hogy milyen formát választasz, kötetlen vagy kötött 
imát, a lényeg az, hogy mondandódat töltsd meg olyan őszinte tartalommal, 
amely szívedből, lelkedből jön. Ha nem így állsz hozzá, kár elkezdened, mert 
csak az idődet pocsékolod. Nincs meg nem hallgatott ima, hiszen tudja a ti 
Mennyei Atyátok,  hogy mire van szükségetek,  mielőtt  kérnétek.  Tehát  ne 
gondoljátok azt, hogy azért, mert nem teljesül a kérésetek, az imáitok nem 
lettek meghallgatva. De abban a rövid távlatban, amelyben ti gondolkoztok, a 
kéréseitek teljesítése inkább károtokra, mint hasznotokra válna. Ez nem azt 
jelenti,  hogy nem adom meg azokat a dolgokat, melyre szükségetek van a 
szeretet növekedésében. Mindössze annyit jelent, hogy a szeretet tartalmán 
nem mindig, sőt általában nem ugyanazt értitek, mint Én, a ti Istenetek. A 
végső döntés mindig az Enyém, mert Engem nem lehet mulasztással vádolni.

2. Mindazok a gondolataid, cselekedeteid, amelyek nem okoznak ben-
ső békét,  azok helytelen gondolatok és  helytelen  cselekedetek.  Igen, mert 
ilyenkor a lelkiismereted ellen döntesz. Ezeket jóvátenni csak úgy tudod, ha 
önmagadat teszed jóvá. A múlton változtatni nem lehet, mert az már történe-
lem. A jeleneden változtatni lehet, sőt kell is a meglátott jó irányában, hogy a 
jövődben, ha eljön, egyre kevesebbet kelljen a gyötrő múltaddal foglalkozni. 
Az őszinte bűnbánat az, amely képes a lelkedet újra szabaddá tenni a bűntu-
dat alól. Bűnbánatot azért tarts, ami miatt bűntudatod van. Ha lehetőséged 
van rá, attól kérj bocsánatot, akit megbántottál. Ha nincs erre módod, akkor 
ajánld fel Nekem tiszta szívvel. 

3.  Úgy, hogyha nem akarsz  többnek látszani  annál,  mint  ami  vagy. 
Hidd el, Én szeretem az egyszerű, alázatos embereket, sőt igazán őket szere-
tem. A lelked mélyén te is az vagy, tudom, de amíg a világnak akarsz megfe-
lelni, addig képes vagy arra hogy magadat is és másokat is becsapd. Nekem 
akarj megfelelni, és Én megszabadítalak, mert Én látok a szívekbe is. Javas-
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lom neked a Hang-könyvek rendszeres olvasását, és annak tartalmát, ha van 
rá módod, beszéld meg olyanokkal, akik nyitottak az Istenre.

Megáldalak, hogy tudj MELLETTEM DÖNTENI!”
*************************************************************
4653.
Kérdező: TELJESÜLNEK-E IMÁIM KÉRÉSEI?

1. Az imáimban kértek teljesülhetnek-e?
2. Hol rontottam el és mit vár tőlem Jézus a helyrehozásban?

         3. Ebben a testemben megkapom-e az égi jelek vizualizálását, azok ere- 
              jével való tanítást és gyógyítást?
HANG: „Drága Barátom!

A három kérdésedre egy választ fogok adni, arra kérlek, szívleld meg! 
Az az Isten, amelyet leveledben felvázoltál, valójában nem is létezik. Már ré-
gen összeomlott volna az egész világ, sőt meg sem lett volna teremtve, ha 
Én, Jézus Krisztus, olyan tartalmakkal bírnék, amilyennek te elgondolsz En-
gem. Leveledre azért válaszolok, mert meg vagyok győződve teljes őszinte-
ségedről, a szándékod nem gonosz, ezért tudatlanságod a bűntől mentesít. A 
te istened egy olyan különböző keleti és ősi filozófiákkal elegyített  biblia, 
aminek a valóságos lábmosó Istenhez vajmi kevés köze van. Imáidat meg-
hallgatom, és örültem őszinteségednek, de kérésedet megadni nem tudom, 
mert olyat kérsz, amim valójában nincs. Akkor sincs, ha a ti fantáziátokban 
létezik.  Mert Én, Jézus,  olyan Isten vagyok, hogy csak abból tudok adni, 
amim van. Ha enni kértél volna, adtam volna, hiszen eddig is Én tápláltatlak, 
ha ruhát kértél volna, azt is adtam volna, mert eddig is Én öltöztettelek. Ha 
reményt kértél volna, lelkedben megerősítelek, ha kicsi akartál volna marad-
ni, felmagasztaltalak volna. De te nem ismersz Engem, mert égi jelet akarsz, 
nem, mert nem tudod milyen az, amikor az Isten nagysága az Ő kicsiségében 
mutatkozik meg. Ha ismernéd a kicsiség hatalmát, könyörögnél azért, hogy 
részese lehess azoknak a megaláztatásoknak, szenvedésekben  amelyeket ér-
tetek elviseltem.

Imádkozom megtérésedért. MEGÁLDALAK!”
*************************************************************
4654.
Kérdező: HIBÁIM OKAIT KUTATOM!

A bennem lévő stressz, félelem, aggodalom milyen okokra vezethető 
          vissza?
HANG: „Drága Barátom!
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Azok a negatív lelki tartalmak, amelyeket felsoroltál, és amitől egész 
biztos, hogy szenvedsz, a lélek olyan betegsége, amely mindig a hit hiányá-
ból ered. Azért betegség ez nálad, mert állapotszerű, és ha nincs megfelelően 
kezelve, először depresszió,  utána idegosztály lesz belőle vagy valamilyen 
elrontott hit, babona. A hit hiánya mindig ilyen és ehhez hasonló negatív tar-
talmakkal bír, és leküzdeni a Bennem való hit növekedése által lehet.

Én, Jézus,  kétezer évvel ezelőtt  beszéltem nektek a boldogságról, és 
akkor ott fenn a hegyen elmondtam azt is, hogy boldogok a szomorkodók, 
mert vigasztalást nyernek. Azokra a szomorkodókra gondoltam, akik azért 
szomorúak,  mert  Én,  Jézus,  hiányzom az  életükből.  Nagyon  természetes, 
hogy aki Miattam szomorú, azt Nekem kell megvigasztalni. Meg is vigaszta-
lom. De azok, akik félnek, aggódnak, rettegnek, pedig tudják, hogy Én az ő 
Istenük vagyok, azoknak nem vigasztalásra, hanem hitre van szükségük. Hit-
re, hogy elhiggyék azt, hogy Én, Jézus, legyőztem a világot, és azt, hogy az 
istenszeretőknek minden a javára válik.  Sajnos, Én olyan hitet  nem tudok 
nektek adni, hogy higgyetek Bennem. Ezt Én kérem tőletek. Aki nem hisz 
Bennem, abban nem tudok hatékonyan működni. Az nem lát rá arra, hogy 
minden perce kegyelem, amit Velem tölt el, abban az Isten-gyermekké válás-
ban, amelyre teremtve lettetek. A Bennem való hit számotokra az az erőfor-
rás, amely benneteket átsegít az élet legerősebb viharán is. Sokkal többet ér-
tek a verebeknél! Higgyétek el végre azt, hogy az Istennek szükséges van rá-
tok. De nem mint bábokra, hanem mind öntudatosan gondolkodó, a gondol-
kodásért felelősséget vállaló,  szabad szellemi lényegre. Ilyenné pedig csak 
azt tud válni, aki Bennem, Jézusban, hisz, vagyis az életét Rám teszi. Ha Én 
tudnék hitet adni nektek, akkor mindjárt akkorát kéne adnom mindenkinek, 
amekkora Nekem van. Ez azt eredményezné, hogy tele lenne a Mennyország 
helytelenül  gondolkodó istenekkel.  Az lenne csak igazából  szörnyű világ! 
Ezért szeretettel kérlek, hogy amit a Márk 1;15-ben mondtam, azt vedd ko-
molyan, és minden reggel és minden este adj Nekem hálát, a te Jézusodnak, 
mindenért. Amiért tiszta szívvel hálát tudsz adni, az már a tiéd, és attól soha 
többé nem kell félned! Bízz jobban Bennem, és bízz jobban magadban! Én 
vigyázok rád!
Szeretetem mindig töretlen feléd! Megáldalak a HITHŰSÉG LELKÉVEL!”
*************************************************************
4655.
Kérdező: JÖVŐMRŐL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Reménykedjem kettőnk boldogságában?
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2. Leszek-e valaha boldog és elégedett?
3. Menjek-e külföldre, hogy helyreálljon életem?

HANG: „Drága Gyermekem!
1. Egy alkalommal tanítványaim közül ketten (Mk 10;35) - a tartalmat 

illetően - hozzád hasonló kéréssel fordultak Hozzám.
A Velem való élő kapcsolaton kívül nincs más boldogság! Csak ez tud 

benső békét adni! Csak ez tudja megadni a hazataláltság örömét! Ne keverjé-
tek össze a boldogságot a bódultsággal!

2. Én, Jézus, remélek abban, hogy egyszer élő hittel megtalálsz Engem, 
és akkor boldog és elégedett leszel.

3. Azt, hogy te milyen döntést hozol életutaddal kapcsolatban, teljesen 
tőled függ. Ilyen értelemben nem vállalhatok felelősséget érted! Azért vagy 
ember, és nem bábu, hogy képességeidet, lehetőségeidet és vágyaidat te hozd 
magadban szinkronba. Ezt helyetted senki, még Isten sem teheti meg!

Ha rendszeresen olvasod evangéliumaimat, ha van rendszeres reggeli 
imád, amelyben megbeszéled Velem az elinduló napodat, ha van rendszeres 
esti imád, amelyben számon kéred magadtól reggeli imádban tett elhatározá-
saidat, akkor bárhol élsz, együtt élsz Velem! Tehát megtaláltad életed értel-
mét!

Hidd el, hogy nagyon szeretlek! Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!”
*************************************************************
4656.
Kérdező: EL AKAROK VÁLNI!

1. Férjem csak kihasznál.
2. El akarok válni. Ő öngyilkossággal fenyegetőzik.

HANG: „Drága Gyermekem!
1. A keserű múlt egy olyan nem létező valóság, amely a jelent megke-

seríteni és megörvendeztetni is képes. Ha arra teszed a hangsúlyt, hogy hál’ 
Isten, már elmúlt, akkor könnyítesz magadon. Ha hordozod magadban, akkor 
megkeseríti a jelenedet.

Neked jelenleg csak az a fontos, hogy ne légy bűnrészes! Vagyis ne 
mondj igent olyanra, amit helytelennek tartasz.

2. Az elválás csak akkor jelenthetne megoldást, ha férjed akadályozná 
azt, hogy Velem, a te Jézusoddal foglalkozz. Ha ezt nem akadályozza, akkor 
nincs értelme az elválásnak.

Te is túl vagy már életed delén. Eddig is kaptál erőt, ezután sem hagy-
lak magadra! Vagy növelem az erődet, vagy csökkentem a kereszted súlyát. 
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„Mi ez az örökkévalósághoz képest?!” Ha erre a mérlegre teszed napjaid ter-
hét, nem is lesz az olyan elviselhetetlenül nehéz!

Üresnek érzed magad? Tudnod kell, hogy az elsilányult érzelemvilág a 
legalkalmasabb arra, hogy hited állapotát megismerd és fölerősítsd. Előttem 
a hitből élésnek mérhetetlen értéke van! Bizony igazat mondott Pál, amikor 
ezt mondta: „Az igaz a hitből él (Róm 1;17)!”

Bízzál abban, hogy kettőnk kapcsolatát semmi és senki nem gyengíthe-
ti meg. Részemről ezért mindent megteszek! Tégy meg te is mindent ezért a 
magad részéről!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!”
************************************************************

4657.
Kérdező: VÁLASZTÁS ELŐTT ÁLLOK

1. Egy közösségben éreztem a lezárt állapotot.
2. Mit tegyek azért, hogy kijöjjek ebből a lezárt állapotból?
3. Te hívsz engem arra a feladatra, hogy apáca legyek?

HANG: „Drága Gyermekem!
1,2. Abban a közösségben, ahol lezártnak érzed magad, és nem tudod 

átadni szívedet, lelkedet Nekem, nincs sok keresnivalód! E lezárt állapotot 
olyan közösségben élheted meg, ahol nem Énmiattam jönnek össze, hanem 
Rám  hivatkozva,  de  valami  egészen  más  tartalomért.  Egy  közösségben, 
amely Hozzám, Jézushoz, tartozik, mindig léleknyitogató, lélekemelő tartal-
ma van. Ilyen közösségre mindenkinek, aki Hozzám akar tartozni, szüksége 
van, mert legtisztábban hozzátok szólni csak élő közösségen keresztül tudok. 
Keress magadnak ilyen közösséget, hogy Engem, Jézust, tanulva, Rám hall-
gatva, közös tanulásban és imáidban ki tudjam bontani neked azokat a szere-
tettartalmakat, amelyekre születésed óta vágyakozol. 

3. Lelkedben az a vágy, hogy Engem, Jézust, életed teljes átadásával 
szeress és szolgálj, Tőlem van. Ám ennek a szolgálatnak, amely teljes embert 
és hitet kíván, nagyon fontos feltétele, hogy előtte próbálj megismerni En-
gem olyannak, amilyen valójában vagyok. E megismerést ÚT-ként kínálom 
neked, hogy ezen haladva minden kételyt és bizonytalanságot félretéve „ha-
lálbiztosan” ki tudd mondani, hogy az életed árán is Engem, Jézust, akarsz 
szolgálni. Ez a biztosíték arra, hogy megálld a helyedet egy olyan világban, 
ahol a szeretet tartalma nem mindig egyértelmű. Akkor sem, ha napi huszon-
négy órában Rám hivatkozva mondják! Előző kérdésedben tömören felvázol-
tam azt az utat, amelyre hívlak. A négy evangélium, a Hang-könyvek tartal-
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ma az a lelki táplálék, amelyet élő közösségben kibontva kínálok neked. Fo-
gadd el, és bízz továbbra is Bennem. Számítok rád!

Nagyon szeretlek, és soha nem hagylak el! Megáldalak a HATÁROZOTT-
SÁG LELKÉVEL!

*************************************************************
4658.
Kérdező: SZINTE LEBÉNULTAM LELKILEG

1. Kérjük az Istent, hogy kegyelmezzen és irgalmazzon akarata szerint
az egész családnak.

2. Lelki szárazságot érzek.
         3. A gyógyító energia elmúlt a kezemből, most szinte béna vagyok. A 
              rossz szellemek hatására van ez?
HANG: „Drága Gyermekem!

1. Mérhetetlenül szeretlek téged és az egész családot. A te családod az 
Én családom is. Én, Jézus, a te Istened vagyok, te ezt jól tudod, és gondom 
van rád, amióta csak létezel. Higgy Bennem, és Nálam, az Én megbocsátó 
szívemben mindig irgalmat találsz. Ne higgy a megtévesztő szirén-hangok-
nak! Ne higgy a babonának! Aki Velem van, azon nem fog semmilyen átok! 
Én legyőztem a világot, és te a Győztes oldalán állsz. A testnek meg kell hal-
nia, hogy a lélek életre keljen! Ne félj attól, aki a testet megöli! A szívedet, 
az elmédet ne engedd át másnak, azt add továbbra is Nekem! A többit pedig 
bízd Rám! Aki így él, az nem veszhet el.

2. A lelki szárazság csak látszólagos távolodás Tőlem. Valójában óriási 
lépés Felém, a te Jézusod irányába. Ebben az ajándéktalannak tűnő, önma-
gadra hagyatkozó lelki  magányodban érik  meg benned az  az újjászületett 
személyiség, amely a továbbiakban minden körülmények között Engem, Jé-
zust, választ. A mostani állapotod a bensőd, a lélek formálásának az ideje. 
Természetes, hogy minden változás egyfajta fájdalommal jár. Maradj hűsé-
ges, és a jutalmad nem marad el!

3. Abban a lelkiállapotban, amelyben vagy, a kísértő kísértéseit nehe-
zebben tudod kivédeni. Ilyenkor a józan ész mérhetetlenül fontos, hogy ne 
hidd el a félelmet, az elbizonytalanítást sugalmazó gondolatokat. Ha ezeket 
elhiszed, megbéklyózod magad. Újra mondom, te a Győztes oldalán állsz! 
Higgy Bennem, és a te gyógyulásod és gyógyító erőd, úgy, ahogy nem is gon-
dolod, vissza fog térni. Mária, a ti égi édesanyátok imádkozik érted és csalá-
dodért. Adj Neki hálát érte!
Hűségem örök feléd, bízz Bennem, megáldalak a HITHŰSÉG LELKÉVEL!”
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*************************************************************
4659.
Kérdező: LÉGY ALÁZATOS!

1. Hogyan értsem azt, hogy az „ego túl erős” bennem?
2. Mi az, amit rosszul gondolok, beszélek és cselekszek?
3. Jól csinálok egy bizonyos légzőgyakorlatot?

HANG: „Drága Gyermekem!
A  három  kérdésedre  összefoglalom  a  választ.  Egonak  mondjátok  a 

bennetek lévő éntudatot.  Ezzel minden erkölcsi lény rendelkezik, mert lét-
fontosságú az a benső tulajdonság, amely képes meghatározni önmagát és vi-
szonyát a rajta kívül lévő világgal. Normális esetben az ego az, amelyen ke-
resztül az ember megtalálja és elfogadja a helyét a teremtett világban.

Normális  esetben van ez így. De ez csak nagyon keveseknek adatik 
meg.  A bennetek  lévő  ego általában  vagy túl-  vagy aluldimenzionált,  de 
mind a két esetben egy egészségtelen túlértékelődés megy végbe önmagatok-
kal szemben. Többnek gondoljátok magatokat és fontosabbnak, mint amilye-
nek vagytok valójában. Ennek az önfelmagasztalásnak pedig mindig alázat-
hiány az oka. „Tanuljatok Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és 
megtaláljátok lelketek nyugalmát.” (Mt 11;29) E két tartalom elválaszthatat-
lan.

Nem beszélhettek szelídségről az alázat hiányában, és nem beszélhet-
tek alázatról a szelídség hiányában. Alázatos az, aki a meglátott jóért minden 
gyalázatot vállal, de nyitott a jobb irányában. Tehát, aki nem nyitott, az nem 
alázatos. Nem, mert meg van győződve arról, hogy amit gondol, beszél és 
cselekszik, annál jobb nincs. Az ilyen ember a saját lezártságának csapdájába 
esik, és rövid úton azt éli meg, hogy kerülik, és nem értik meg az emberek, 
illetve az, amitől olyan nagynak gondolta magát, valójában nem is működik.

Az az alázatos ember, aki minden körülmények között Engem, Jézust, 
tanul. Az az alázatos ember, aki minden körülmények között Engem, Jézust, 
követ. Engem tanulni annyit jelent, hogy a négy evangéliumban elmondott 
szavaimat, tőletek telhetően, a legteljesebb mértékben igyekeztek megérteni. 
Engem követni annyit jelent, hogy az evangéliumokból tanultakat a tőletek 
telhető legteljesebb mértékben igyekeztek mindennapjaitokban megélni. Ne 
technikákat tanuljatok, hanem Engem, Jézust. Aki a technikát teszi élete kö-
zéppontjába, az elveszít Engem.

A technika eszköz, és legyen az bármilyen csodálatos, mindenki életére 
Én vagyok a megoldás. Én mindenkit megtanítok arra a technikára, amelyre 
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szüksége van ahhoz, hogy jobban tudjon szeretni. Én akkor és úgy avatom be 
az Engem követőket, amikor és ahogy jónak látom.

Én emberektől dicsőséget nem veszek! Ha hinnétek Nekem, akkor nem 
rendkívüliségeket keresnétek az életetekben, hanem azokat a lehetőségeket, 
ahol enni, inni adhattok a rászorulóknak, ahol meglátogathatjátok a betege-
ket, a bűnösöket, ahol a nincstelent befogadjátok. „Gyertek hozzám Atyám 
áldottai” (Mt 25;40), „mert amit e kicsinyek közül eggyel is tettetek, Velem 
tettétek.” (Máté 25;34). Hogyan akarjátok a Földet megmenteni, ha magato-
kat nem tudjátok? Hogyan gondoljátok azt, hogy áldozathozatal nélkül léte-
zik szeretet? Hogyan hisztek Bennem, ha nem is ismertek? Hogyan gondoljá-
tok azt, hogy különb lehet a tanítvány Mesterénél? Hogyan gondoljátok az 
életelvesztést gyakorlati szeretet nélkül? És hogyan gondoljátok a szegénysé-
get, a kicsiséget és a kiszolgáltatottságot, ha nincs benne részetek? Én va-
gyok az ÚT, IGAZSÁG és ÉLET. Ezen kívül semmi nincs! Ezért nagy szere-
tettel kérlek, hogy tanulj Tőlem alázatot, hogy szíved őszinte szándéka arra 
az ÚT-ra vezessen, amely Velem, Jézussal, azonosítható!

Megáldalak a LELKEM MEGÚJÍTÓ EREJÉVEL! Vess keresztet!”
*************************************************************
4660.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK APÁMON!

Hogyan  segíthetnék  szenvedélybetegségből  alkoholistává  lett  édes-
apámnak?
HANG: „Drága Gyermekem!

Mivel kérted, mondok egy pár gondolatot a szenvedélybetegségről.
Minden szenvedély az önzés valamilyen formája, de nem minden ön-

zés szenvedély. Az önzés, ha betegessé kezd válni, akkor válik szenvedéllyé. 
Igen, mert az önző ember az önzés tárgyától várja élete boldogulását. Ezáltal 
minden normális  lehetőségtől  elzárja magát,  és csak egyetlen irányba lesz 
még nyitottabb,  abba az irányba,  amerre szenvedélye hajtja. Az önzés,  ha 
nem válik szenvedéllyé, általában könnyebben kezelhető magatartásmód. A 
józan ész, a hibák belátása ilyenkor csodákra képes. A szenvedély viszont 
csak a józan ész kiiktatásával képes működni, így könnyen válik betegséggé, 
és az,  amit  nem tudtok kontrollálni,  az  hamar elszabadul.  Valójában nem 
más történik, mint egy olyan értékrend változás, hogy amitől az önző ember 
a boldogságát várta, pont annak válik rabszolgájává. E kudarccal a lelke mé-
lyén minden szenvedélybeteg tisztában van. E meghasonláshoz vezető érzést 
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tompíthatja ideig-óráig az ital. A szenvedélybetegség és az alkoholizmus is a 
megszállottságnak egy formája.

Drága Gyermekem!
Most hozzád szólok! Átélem fájdalmadat és tehetetlenségedet.
Együtt  szenvedek veled! Neked földi  édesapád,  Nekem gyermekem, 

aki visszautasította az életet, visszautasított mindent, mert úgy akart boldog 
lenni, ahogy eddig még egy embernek sem sikerült. De bízz és reménykedj! 
Apád döntése nem végleges! Ő olyan állapotban van, hogy önerőből ebből 
kilépni képtelen, ezért a segítségedre van szüksége. Imádkozz, és kérd min-
dennap az Én segítségemet, hogy meglásd azt, amit éppen apádért meg kell 
tenned! Mivel ő most beteg, ezért neked betegként kell kezelned őt! Légy kö-
vetkezetes és állhatatos! Én, Jézus, mindig veled vagyok!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HITHŰSÉG LELKÉVEL!”
*************************************************************
4661.
Kérdező: MI A TEENDŐM A FERTŐZÉSES BETEGSÉGGEL?

1. Újra és újra kiújuló fertőzéses betegségről kérdezem a Hang-ot.
2. Személyre szóló üzenetet kérek!
3.Néha elfogult, rosszindulatú vagyok társammal. Hogyan kerülhetném 

              el a félreértést?
HANG: „Drága Gyermekem!

1.  Minden betegség részben tükör,  részben kegyelem a számotokra. 
Tükör, mert ráláthattok arra, hogy lelketekben milyen hiányt akar megfogal-
mazni fizikai betegségetek, és ráláthattok arra is, hogy betegen milyen nagy 
dolgokat tudtok tenni az Istenért, az emberért. Ha a betegséget elsősorban ke-
gyelemnek élnétek meg, akkor látnátok rá a betegség valódi tartalmára. Igen, 
mert az általatok rossznak ítélt dolgokért való hála az, amely kinyitja azokat 
a benső szemeteket, amellyel megláthatjátok a betegségeitek valódi okát. Ha 
az  okot  meg tudjátok  nevezni,  a  gyógyulás  szinte  automatikusan  magától 
megy végbe. A ti világotokban a hangsúlyt mégis a tükör összetörésére, a mi-
előbbi  megsemmisítésére  teszitek,  hogy a fájdalomból,  a szenvedésből  ne 
kelljen tanulnotok. Pedig a fájdalomból, szenvedésből való tanulás, bármi-
lyen kínkeserves is, minden ember boldogságának kikerülhetetlen állomása. 
Így is mondhatnám: boldogok, akik megszenvedik a boldogságot! Betegségét 
elnyomva senki sem lehet boldog! A betegséget felvállalva, vele együtt élve 
oldódhatnak  meg azok  a  lelki,  testi  problémák,  amelyek  a  diszharmóniát 
okozzák bennetek. Tehát nem a minden áron való gyógyulás, hanem a min-
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den áron való szeretés a gyógyír. Az újra kiújuló betegségek üzenete számo-
tokra egy olyan figyelmeztetés, hogy azon a látásmódon nem sikerült még 
változtatnotok, amely a betegséget bennetek kiváltotta. A te esetedben a ben-
ső szabadságod bizonytalansága okozza a tüneteket. Légy nyitottabb, és tisz-
teld saját és mások szabadságát is!

2. Drága Gyermekem! Amikor a kereszthalálomat vállaltam, érted is 
vállaltam. Érted is odaadtam az életemet, hogy örök jel lehessek az életed-
ben, amely arról tanúskodik, hogy senki sem szereti jobban barátait, mint aki 
életét adja értük. Az Én életem, az én halálom hirdesse számodra azt az örök 
igazságot, hogy a SZERETET mindenek fölött áll! E SZERETET megtanu-
lására, megélésére hívlak téged is, hogy egyszer úgy gyönyörködhessek a te 
földi életedben, amint gyönyörködött Mennyei Atyám az Én földi életemben.

3. A másik ember megváltoztatása olyanná, amilyenné ti szeretnétek, 
mindig olyan próbálkozás, amely minden esetben zsákutcába vezet. Ha a tár-
sadtól csak annyit várnál el, amennyit magadtól vársz el hasonló esetben, ak-
kor nagyon sok félreértést kerülnél el. Az alaptalan vágyakra épülő elvárások 
mindig rombolják a kapcsolatot. A szeretet soha nem követel, az mindig tü-
relmes és megértő. A szeretet mindig adni akar! Ha ezt szem előtt tudod tar-
tani, meglátod, kapcsolatodban nagyon sok örömed lesz!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!”
*************************************************************
4662.
Kérdező: LEHET AZ EMBERI LÉLEK ÖNTUDATLAN?

1. A halál után öntudatlan állapotban van a lélek?
2. Szeretném jól megszentelni az Úr napját!

HANG: „Drága Gyermekem!
1. A lélek soha nincs az öntudatlanság állapotában! Még az alvás álla-

potában, vagy különböző drogok hatására is csupán arról van szó, hogy a test 
állapota miatt az erkölcsi döntések lehetősége felfüggesztődik. De akkor is 
öntudatos a lélek. Tehát öntudatlan lélek nem létezik!

2. Lehetőséget adok számodra, hogy médiumommal megbeszélhesd e 
problémádat.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!”
*************************************************************
4663.
Kérdező: JÉZUS SZIGORÚ TANÍTÁSA KIRE VONATKOZIK?

1. Mit jelentenek az álmaimban látott kígyók?
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2. Kell-e küzdenem a negatív vágyaim, gondolataim ellen?
        3. Jézus szigorú előírása csak az esszénusok életvitelére vonatkozik,

vagy  minden tanítványára?
HANG: „Drága Gyermekem!

1. Életed érzelmi és testi vágyainak szimbolikus megjelenítői azok a 
képek, amelyeket álmodban kísértésként látsz. Az a kígyó, amellyel álmod-
ban találkoztál, egyelőre nem elpusztítani akar téged, hanem kezeletlen vá-
gyaidat akarja felfűteni, hogy azután teljes mértékben megkaparintson. Nem 
fog neki sikerülni! Te az Enyém vagy! Akkor is, ha gyengének érzed magad, 
és akkor is, ha a kígyó minden trükköt bevet ellened. Én, Jézus, senkit nem 
engedek nagyobb kísértésbe, mint amekkorát elbír. Az a fontos, hogy légy 
Hozzám mindig őszinte,  hogy tudatodon,  vágyaidon ne hagyj  kiskapukat! 
Bízz Bennem, Én, Jézus, legyőztem a világot, az Én erőm a te erőd is. Én 
soha senkitől nem kérek olyat, amit ne tudna megtenni, és abban, amit kérek, 
ne lenne egy életre szóló öröme.

2.  A gonosz  ellen  való küzdelem egyetlen elfogadható  formája  szá-
modra az, ha minden gondolatoddal, idegszáladdal Belém, Jézusba, kapasz-
kodsz.  Add át  Nekem minden nap azokat  a  problémákat,  amelyeket  nem 
tudsz kezelni, és Én olyan megtapasztalásokat adok cserébe, amelyek világo-
san megmutatják, hogy önfegyelemmel, a meglátott jó irányába tett erőfeszí-
téssel helye van az életedben a szépen megélt örömnek és érzelemnek. Légy 
türelmes önmagadhoz, és ne élj bűntudatban! A bűntudat, ha állapotszerű, az 
ördögtől van! Napi két-három percet foglalkozhatsz azzal, amit elrontottál, 
hogy bűnbánatot tarts. Ne az elrontott jó, hanem a meglátott jó legyen életed 
iránya.

3. Azok számára, akiket tanítványomnak nevezek, a földi élet inkább 
áldozat, mint élvezet. Ez nem örömtelenséget, érzelmi sivárságot jelent, ha-
nem azt jelenti, hogy minden szituációban képesek önmagukat kontroll alatt 
tartani, vagyis erkölcsileg mindig képesek a meglátott jó mellett dönteni. Aki 
elindul Felém az alapalázat és az univerzális hit útján, az nem tud elmenni 
Mellettem. Én ezen az úton vagyok megtalálható, és ha valaki százszor el-
esik, Én százszor felsegítem, ha ő úgy dönt, hogy fel akar állni. Az emberi 
gyengeség nincs ellenemre! Ellenemre az van, ha valaki gyengeségét erény-
nek vagy gyarlóságnak akarja kimagyarázni, hogy jogot formáljon magának a 
fegyelmezetlen életre. Aki azt gondolja, hogy az Isten jósága automatikusan 
tesz benneteket jóvá, az nem ismer Engem, Jézust. Az Isten jósága a ti erőfe-
szítéseteken keresztül képes benneteket erkölcsileg formálni,  hiszen valódi 
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értéke annak van, amiért keményen megdolgoztok. Az természetes, hogy az, 
aki Engem, Jézust, választ, annak az erőm mindig a rendelkezésére áll. Sem 
a tanítványaimnak, sem az esszénusoknak nem kínáltam fel másmilyen éle-
tet, mint amilyet kétezer évvel ezelőtt elétek éltem. Tiszta, egyszerű, átlátha-
tó, követhető, a szeretet törvényein álló életet éltem elétek. Ma sincs más-
ként. Aki tanítványom akar lenni, az vegye fel mindennap a keresztjét, és kö-
vessen Engem.
Nagyon szeretlek, és nagyon örülök neked. Megáldalak a HŰSÉG LELKÉ-
VEL! Vess keresztet!”
*************************************************************
4664.
Kérdező: MI A TEENDŐM?

1. Isten kiválasztott magának?
2. Hogyan tudnék Isten és embertársaim javára tenni!

HANG: „Drága Gyermekem!
1.  Életed  olyan szakaszába érkeztél,  amikor  a szellemvilágról  olyan 

megtapasztalásokat szerzel, amelyek a további lelki fejlődésedhez szüksége-
sek. Valóban kiválasztottalak, de nem itt a földi életben, hanem még születé-
sed előtt. Arra választottalak, hogy életed legyen Bennem, mert a lelkeddel 
odaát Engem akartál. Mindenki, aki azért született a Földre, hogy megtanul-
jon szeretni, és erről tanúságot tegyen, azt Én választottam. Te is ilyen vagy. 

Akit Én választok, az sohasem élheti meg magát többnek, különbnek 
más embertársától, legfeljebb másnak. E másságban vannak belerejtve azok a 
szerepek, amelyet csak az tud tökéletesen megvalósítani, aki kapta. 

Az Én szeretetem ráfigyelő és szolgáló szeretet. Természetes, hogy akit 
ÉN választok, annak is így kell élnie. Soha nem fölé-, hanem alárendeltség-
ben!  A szeretet  alárendeltségében,  mert  a  szeretet  mindig  kötelez!  A sor 
vége, ahol mindig van üres hely, az mindig a választottaké! Én sem azért jöt-
tem, hogy Nekem szolgáljanak, hanem azért, hogy Én szolgáljak másokat. 
Szívből örülök, hogy Hozzám tartozol.

2.  Azt  az  életfeladatot,  amelyet  leszületésed  előtt  vállaltál,  megélni 
csak akkor tudod, ha nem a szellemvilág megtapasztalásaira teszed a hang-
súlyt, hanem az Engem, a te Jézusod megismerésére. Engem megismerni leg-
tisztábban a négy evangéliumból lehet, amelyekben saját szavaimmal és cse-
lekedeteimmel teszek tanúságot arról a szeretetről,  amely a Mennyei Atya 
akaratával azonos. Van egy olyan megjelenési formám, ahol ketten, hárman a 
nevemben összejönnek, Én ott vagyok velük. De ehhez az kell, hogy az Én 
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nevemben jöjjetek össze, és ne a szellemvilág, vagy valami, vagy valaki más 
nevében.

Aki ismer Engem, az ismeri  az Atyát is,  mert  a Fiú kinyilatkoztatja 
neki, és ismeri az Isten akaratát is. E megismerésben pedig mindenki megta-
lálja  valódi  feladatát,  amely minden ember  boldogságának záloga.  Keress 
olyan közösséget, ahol Engem tanulnak, mint UTAT, mint IGAZSÁGOT és 
mint ÉLETET, hogy választottságod a jézusi szereteten keresztül elnyerje az 
örök élet koronáját. E keresésben médiumom mindenkor a rendelkezésedre 
áll!

Szentlelkem továbbra is vezetni fog téged, és szívem örül, hogy az éle-
tet választottad.

Megáldalak a NYITOTTSÁG és a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!”
*************************************************************
4665.
Kérdező:
Kedves Barátom!

Arra kérsz leveledben, hogy saját hangomon és ne a bennem megszóla-
ló HANG által szeretnél leveledre választ kapni. Úgy gondolod, hogy ben-
nem megszólaló HANG-KULTUSZ - ahogy írod - stílusa kissé magasra röp-
pent stílus.

Tisztáznom kell valamit. Mint tudod, Isten mindenkiben megszólal az 
illető lelkiismeretén keresztül. Mindenkiben, tehát benned is, bennem is. De 
ez a megszólaló isteni HANG annyi zavaróállomás hangjával átszőtt HANG, 
hogy bizony gyakran nem könnyű kisilabizálni belőle azt, hogy melyik az is-
teni és melyik az emberi.

Istentől én egy olyan karizmát kaptam, hogy a nekem feltett kérdésekre 
bennem a kérdést feltevő lelkiismerete szólal meg, mégpedig zavaróállomá-
sok hangjai nélkül. Így van ez akkor is, ha én magamnak teszek fel kérdése-
ket a bennem megszólaló HANG-nak, és akkor is,  ha más tesz fel nekem 
kérdést a bennem megszólaló HANG-nak. Ha nem a HANG-nak teszek fel a 
magam számára vagy más számára kérdést, akkor pontosan úgy, ahogy má-
sokban, bennem is zavaróállomások által, tehát zavart módon hallom az Is-
tent, vagyis a lelkiismeretem hangját.

Mindebből az következik, hogy amit te kérsz tőlem, én annak pont az 
ellenkezőjére törekszem. Egyre inkább azt szeretném, ha mindenkor függet-
lenülni tudnék a zavaróállomások hatásaitól. Ha pedig valaki arra kér, hogy 
az ő számára ne akarjak ezektől a zavaróállomásoktól elkülönülni, és úgy vá-

4651.



laszoljak a feltett kérdéseire, akkor ez számomra komoly problémát jelent, 
mert ha egy jó és egy kevésbé jó között kell választanom, akkor én inkább a 
jobbat választom, tehát nem az én hangomat!

Ilyen bevezető után most válaszolok kérdéseidre:
Kérdező: LELKILEG SZERETNÉK GAZDAGODNI!

1. Elmagányosodás ellen mi a legjobb orvosság?
2. Imát kérek a magam számára!
3. Éhezem szellemi, lelki táplálék után.

HANG: "Kedves Barátom!
1. A világ legelmagányosodottabb embere Én, Jézus, voltam! Termé-

szetesen annak ellenére, hogy soha nem voltam egyedül! Egyediségetek vele-
járója az elmagányosodás! Ez különösen a halál órájához közeledve érezteti 
legjobban hatását. A halál óráján még az is, akit népes család vesz körül, el-
magányosodottnak éli meg önmagát. A misztikusok által emlegetett érzékek 
éjszakája, szellem éjszakája, lélek éjszakája, ezek mind-mind ezt a tartalmat 
akarják megfogalmazni.

Ahhoz,  hogy ezzel megbirkózzon valaki,  nem tudok jobb megoldást 
ajánlani, mint a következőt: Törekednetek kell képességeitek és lehetőségei-
tek összhangjára a vágyaitok fegyelmezése által. Az, aki ezt teszi, bár magá-
nyosságát megszüntetni nem tudja, de mégis boldog, mert olyan reményből 
tud élni, amely Isten ígéreteinek alapján nyugszik. („Még ma Velem leszel a 
Paradicsomban!”)

2. Médiumom feltétlenül bele fog foglalni téged imáiba, szentmiséibe!
3. Minden hónap első és harmadik szombatján 2365 Inárcs, Bajcsy Zs. 

Út  105.  szám  alatt  12,30-tól  16,30-ig  különböző  beszélgetési  programok 
vannak az érdeklődők számára.

Budapesten minden hónapban egyszer, a második vasárnap d.u. 14-től 
16-ig a XI. Gazdagrét, Rétköz u. 29-31. szám alatti Mechatronikai Szakkö-
zép- iskolában van  lehetőség lelki, szellemi feltöltődésre. E hely megközelít-
hető: Déli  pu. Alkotás u-i oldalán induló 139-es autóbusszal,  Törökugrató 
megállóig.

Minden hónap utolsó vasárnapján, tehát szintén csak egyszer egy hó-
napban: Inárcs, Tolnay Lajos úti iskolában d.u. 13-tól 17-ig, szentmise, me-
ditáció, beszélgetés.

Közlöm Veled, hogy e választ - kis változtatással  - a HANG 42-dik 
könyv lehozza.

                                  Megáldalak
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                               SZÍVEM SZERETETÉVEL
*************************************************************

4666.  A HANG 43-AS KÖTETÉNEK ELŐSZAVA

Tisztelt Uram!

Köszönetet szeretnék mondani önnek a lehetőségért, hogy az Ön ál-
dozatos, fárasztó, de csodálatosan szép, lélekemelő munkája lehetővé teszi  
számomra és nagyon sok hittestvérem számára azt,  hogy épüljünk,  fejlőd-
jünk, vigasztalódjunk a "Hang" léleksimogató szavait olvasva.

Elmondhatom, hogy a Hangot olvasva jutottam el a helyes Útra, az  
egyedüli Útra, amit járni érdemes.

A könyvek hatására nyílt ki a szívem szeme, találtam meg a lelki bé-
kémet, az én Uram, Jézus Krisztus szeretetét, amit most már életem végéig  
szeretnék megőrizni. Mivel ez a szeretet elhozta számomra a Földön elérhető 
legcsodálatosabb boldogságot, másoknak is azt kívánom, legyen benne ré-
szük!

Őszinte szeretettel köszönöm:

K. Ferencné
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4667.
Kérdező: OTTHONI PROBLÉMÁIM VANNAK

1. Nincs szeretetkapcsolat a feleségemmel.
2. Mitévő legyek?

HANG: "Drága Barátom!
1. A földi élet poklában Mellettem kitartani, ez az az áldozat, amely az 

Irántam való szeretetednek a másik neve! Neked nem a családodat kell ösz-
szetartanod, hanem arra a kapcsolatra kell vigyáznod, amely Velem tart téged 
össze. Neked ebben kell példát adnod! Ne másokban, még feleségedben se 
akarj  olyan  változást  látni,  amely  hatására  bensőleg  rendeződhet  életed. 
Nem!  Azért élek benned, és azért élek benned érted, hogy te magadban találj 
rá arra a békére, amelyet a világ senkinek, tehát neked sem adhat meg, de el 
sem vehet tőled.

2.  Szeretni  annyit  jelent,  mint  jót  akarni.  Ha  te  a  feleségednek  jót 
akarsz, akkor megtettél mindent, amit meg kellett tenned ahhoz, hogy meg-
éld iránta az Én szeretetemet! Az, hogy ő erre hogyan reagál, az már nem a te 
dolgod!
Az egymás iránti  szeretetetek a Földön nagyon gyermekcipőben jár! Ezért 
alig található meg az a boldogság, amely a különbözőségek dinamikus har-
móniája. De ez igenis megtalálható benned Velem kapcsolatban, ha te ezt 
meg akarod találni! E megtalálás útja az elmélyült IMA! Ehhez viszont szük-
séges az az élő HIT, amelyet Én, Jézus, annyira fontosnak tartok ahhoz, hogy 
kettőnk között  a  különbözőségek dinamikus  harmóniája  ne agyaglábakon, 
hanem sziklán álljon.
Én, Jézus, mindent megteszek benső békéd érdekében! Ezért vállaltam azt a 
szenvedést, amit vállaltam. Most rajtad a sor! Hidd el, hogy Én hűséges va-
gyok! Soha nem hagylak magadra! Hidd el azt is, hogy akinek Én nem va-
gyok elég, annak semmi és senki nem elég! Isten mindenkit, tehát téged is 
Önmagára, tehát Rám teremtett! És csak Bennem találhatja meg mindenki 
azt a szívbékét, amelyet sem adni, sem elvenni nem tud senki tőletek a földi 
életben, ha egyszer erre teszitek a hangsúlyt!
Ne feledd: Veled és érted mindent, de helyetted semmit!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!”

***********************************************************
4668.
Kérdező: SZERETNÉK TEMPLOMBAN ESKÜDNI, DE NEM LEHET!
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Nem esküdhetek meg társammal templomban, mert ő elvált ember.
HANG: "Drága Gyermekem!

Egyházad törvényei szerint valóban nehéz jogi úton bizonyítani azt, 
hogy élettársad templomban kötött házassága érvénytelen volt.
A JOG a földi élet abroncsa. A kegyelmi életet a szeretet tartja össze, vagyis 
a  Szentlélek!  Úgy szeressétek  egymást,  ahogy Én  szerettelek  titeket!  (Jn 
13;34) Ehhez tartsátok magatokat! Az ilyen szeretet lényege az, hogy töre-
kedtek állapotszerűen megvalósítani az égi békét a Földön! Ha ez jellemez 
titeket,  akkor kárpótolni tudlak mindkettőtöket azokért az értékekért,  ame-
lyektől a JOG elválaszt benneteket.

Megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!”
***********************************************************

4669.
Kérdező: SZERETNÉM TISZTÁN HALLANI JÉZUS HANGJÁT!

1. Nem tudom eldönteni, kinek a hangja szól időnként bennem.
2. Váljak el?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az eredeti bűn az önzés és a felelősségáthárítás összefonódása.

Az egészen biztos, hogy szíved békéjét csak Nálam, a te Jézusodnál tudod 
megtalálni. Akár elválással, akár elválás nélkül, de mindenképpen csak Ná-
lam találhatod azt meg! (Mt 11;28) Vagy elhiszed, vagy nem, hogy Én, Jé-
zus, azért is jöttem közétek, hogy bennetek éljek! (Jn 14;23) De jöttem má-
sért is. Azért is jöttem, hogy szabaddá tegyelek benneteket azoktól a kötelé-
kektől, amelyek rabláncként fonnak körül benneteket. Igen! Én olyan Igazság 
vagyok, Aki megszabadít titeket kártékony megkötözöttségeitektől! (Jn 8;32) 
Az igaz, hogy ehhez tanulnotok kell Engem! Vajon mennyit foglalkozol Ve-
lem naponta?

2.  A Szentlélek  a kapcsolatok Lelke!   Ha valakiről  azt  gondoltad, 
hogy hozzád tartozott, de lélekben már elvált tőled, akkor ezt te tudomásul 
veheted, s ezen változtatni te nem tudsz! Ezt kell megértetned azzal, akivel 
kibírhatatlannak érzed tovább az életedet.
Kétségtelen, hogy karmikus tartozásod is van! Én, Jézus, mindig megtalálha-
tó vagyok számodra az imában és az evangéliumok olvasásában.
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!”

***********************************************************
4670.

4655.



Kérdező: HOGYAN TÖRTÉNHET ANNYI BŰN?
1. Hogyan tudott elfordulni annyi szellem Teremtőjétől?
2. A nagypéntek levertséget jelent számomra.
3. Kezdem látni, hogy miért élek ilyen hosszú ideig.

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Óriási  ajándék a  SZABADSÁG! Istennél  a  szabadság az,  hogy 

amit akar, az van, amit nem akar, az nincs. Teremtménynél pedig a szabad-
ság az, hogy akarhatja azt is, ami van, és azt is, ami nincs. Ez jelenti azt, 
hogy Isten minden szellemi teremtményét Önmagára teremtette. Saját bol-
dogságára! Elfogadhatsz tehát Engem Uradnak, de elfogadhatsz mást is urad-
nak, aki pedig nem urad! Így is mondhatom: Élhetsz Értem, és élhetsz má-
sért! A döntés a te kezedben van!

Ha valaki körülnéz a világban, tapasztalhatja Isten nagyságát, fensé-
gét. Legtöbben mégsem Istenért élnek. Bizony igaz, kedves Barátom, keze-
tekkel el tudjátok szemetek elől takarni a napot! Össze tudjátok keverni az 
eszközt a céllal. A mulandót az örökkel.
Ez így volt már kezdetben is! Boldogságotoknak, tehát helyes látásotoknak 
ára nem kevesebb, mint a teljes odaadottságotok annak, aki az Isten! Bennem 
Ő is teljesen adta Önmagát nektek! Bizony semmi megszorítást nem tettem 
akkor, amikor az első főparancsot megfogalmaztam: „Szeresd Uradat, Istene-
det teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből!” (Mt 22;37)

2. Levertséged csak addig lehetséges, amíg megállítod nagypénteken 
az időt. Amikor azt olvasod a Bibliában, hogy az igaz a hitből él (Róm 1;17), 
akkor ezt így is olvashatod: az igaz a reményből él! (Róm 5;5) Ez azt jelenti, 
hogy a fájdalmas emlékezés sem üthet tanyát annak szívében, aki reményből 
él!

3. Te örökké élsz, éspedig boldogan! Ezt Én, Jézus, megígérem ne-
ked!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!”
***********************************************************

4671.
Kérdező: EGY ÁLOM MAGYARÁZATÁT KÉREM!

Több csigavonal magyarázatát kérem, amelyre egy oroszlán néz.
HANG: "Drága Gyermekem! 

A csigavonal a szimbólumok nyelvén mélységet és magasságot egy-
aránt jelez. Az oroszlán csakúgy jelent erőt, bátorságot, mint veszedelmet. 
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Ezért azt ajánlom, hogy légy türelmesebb a benső világodból eredő szimbó-
lumokkal kapcsolatban. Inkább foglalkozz azokkal a jelekkel, sugallatokkal, 
amelyek  egyértelműbben  igyekeznek  elirányítani  téged  abban  a  jelenben, 
amelyben élsz.

Bizony igaz: A múlt  történelem. A jövő rejtelem. A jelen ajándék! 
Erre az ajándékra kell olyan szeretetsugárzást engedned magadból, amilyenre 
csak képes vagy!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!”
***********************************************************
4672.
Kérdező: NEM ÉRTEM A JÁNOS 14;23. RÉSZT

„..hozzá megyünk, és benne fogunk lakni (János 14;23).” 
Hogy van ez?

HANG: "Kedves Barátom!
Aki elhiszi szavaimat, azzal ez megtörténik! Kérdésedre a válaszom 

tehát hit kérdése! Ha elhiszed, hogy a Tőlem kapott feladatod a soha senkit 
nem bántás, a mindig mindenkinek megbocsátás és a lehetőség szerinti má-
sokon segítés, akkor tapasztalni fogod, hogy ezt csak úgy tudod megvalósíta-
ni, ha ÉN, Jézus, benned élek! Amikor azt mondom, hogy általad és veled 
mindent, de helyetted semmit, akkor mindig erre gondolok. Ez a viselkedés 
valósítja meg az égi békét a Földön! El kell hinned tehát, hogy csak akkor 
vagy képes úgy szeretni, ahogy Én szerettelek titeket, ha benned élek! Ismét-
lem: Ez hit kérdése! Ezért mondhatta Pál: „Az igaz a hitből él!” (Róm 1;17) 
Igen, mert aki engedi, hogy benne éljek, az képes úgy szeretni, ahogy Én sze-
rettelek titeket: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint Én 
szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13;34)
Hidd el hát, hogy benned élek! Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!”

***********************************************************
4673.
Kérdező: MENJEK VAGY MARADJAK?

1. Jó irányban haladok? Elköltöztem otthonról.
2. Munkahelyet is változtattam.
3. Van egy jó ‘kapcsolatom’, aminek örülök.

HANG: "Drága Gyermekem!
           1. Mindaddig jó irányban haladsz, ameddig szíved békéjét fel nem bo-
rítod. Egy bizonyos kor után természetes az önálló élet. De a benső béke el-
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sősorban nem ezen múlik. A döntő mindenkor a Velem, Jézussal, fenntartott 
élő kapcsolat! Minden ezen múlik! Ez hosszú távon csak rendszeres reggeli 
és esti imával biztosítható.

2. Ahol valaki életének nagy részét tölti, ott kell leginkább sugároznia 
azt a szívbékét, amely az Én jelenlétem velejárója.

3. Csak az a „kapcsolat” lehet áldott kapcsolat, amelyet a Szentlélek 
tart fenn. Mivel Isten mindenkit Önmagára teremtett, ezért arra kell töreked-
netek, hogy egyre jobban Hozzám segítsétek egymást. E nélkül a boldogság 
helyett csak bódultságot eredményez a legjobb kapcsolat is.
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!”

***********************************************************
4674.
Kérdező: NEM ÉRTEM A JÁNOS 17;9 RÉSZT

1. Jézus soha nem volt kirekesztő!
2. Jézus tudása vonódik kétségbe, ha nem tudta, hogy sok nemzedék 
szükséges az Ő tanításának megértéséhez.

3. Jézus megosztja az emberiséget?
HANG: „Drága Gyermekem!

Mielőtt  válaszolnék  a fenti  pontokra,  el  kell  mondanom,  hogy Isten 
csak tökéleteset  tud teremteni.  Ő soha nem csinál selejtet! Gondolom, ezt 
nem nehéz elfogadni.

Isten tehát minden egyes szellemi teremtményét tökéletesnek teremtet-
te. Erről egyetlen szellemi teremtménye sem tehet. De ez teremtményi szin-
ten csupán egy tökéletes keret, váz, amely betöltésre vár.  Isten ennek a töké-
letes szellemi teremtményének felkínálta a saját boldogságát, mint élettartal-
mat.  Ehhez  viszont  már  kellett  e  tökéletesnek teremtett  szellemi  lénynek, 
mint „váznak” a szabad beleegyezése is.

Ezek után válaszolok a fenti pontokra.
1. Azokat a tökéletes szellemi teremtményeket, akik elfogadták, tehát 

igent  mondtak  Isten  boldogságának  befogadására,  nevezzük  angyaloknak. 
Azokat, akik visszautasították ezt  az isteni boldogságot, két csoportra kell 
osztanunk. Egyik részük e döntésükbe belemerevült. Ezeket hívjuk ördögök-
nek. Ezekkel szemben Isten „magatehetetlen”, tehát az Atya nem tudja átadni 
őket a Fiúnak.  Másik részük ezt a döntést nagyon megbánta. Mivel az Isten 
örök szeretet, azok számára, akik e döntést nagyon megbánták, a létet anyag-
gá formálva lehetővé tette, hogy - leszületve a Földre - megbánásukat ki tud-
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ják mutatni azáltal, hogy Isten - Aki maga is leszületett Fiában - felkínálja 
Magát szeretetre minden rászorulóban. 

Ti tehát, akik kezdetben visszautasítottátok Isten visszaszeretését, de 
ezt megbántátok, a földi létben alkalmat kaptatok arra, hogy megszületésetek 
előtti  megbánásotokat a rászorulókon történő segítésetekkel valósággá iga-
zoljátok nem csupán Isten számára, hanem minden szellemi teremtmény szá-
mára is. Így az ő örömük egy megtérő bűnös felett nem egy levegőben lógó 
ígéret elfogadásán, hanem teremtményi szinten megtapasztalható valóság ta-
laján áll.

Isten végtelen szeretetét, vagyis azt, hogy anyaggá sűrűsítette a létet, a 
megrögzült gonoszok kihasználták, és ők is leszülettek a Földre nagy szám-
ban. Ezek vannak az Ördögatyától. Én, Jézus, ezekért nem imádkoztam. Azt 
is mondtam, hogy ha valaki felismer egy ilyet, még a port is rázza le a lábá-
ról,  és úgy menjen tovább. Ezek azok, akik azért jöttek le a Földre, hogy 
megpróbálják eltéríteni az Isten által Önmagára, saját boldogságára teremtett 
teremtményeit attól a születésük előtt elhatározott gondolkodás-átalakítástól, 
amelynek következménye az az újjászületés, amely feltétlen feltétele az üd-
vösségnek (Jn 3;3).

2. Azokat, akik megtérésük valódiságát igazolni születtek a Földre, 
főleg két kifinomult csapda várja az Ördögatyától valók részéről: a vallás és 
a Biblia.  Én,  Jézus,  ezekért  imádkoztam. Az Atya ezeket  adta Nekem, és 
előbb-utóbb ezek, akár az Istentől tökéletesnek teremtett, de elrontott termé-
szetük által (főleg az Én földi életem előtti korban, akár önhibájukon kívül 
Engem meg nem ismerve, a lelkiismeretükre hallgatva), akár Engem megis-
merve, imám hatására megtérnek, és újjászületnek.

A kapu szűk, és az út keskeny, amely az ÉLETRE vezet. Bizony ke-
vesen találják ezt meg. De még azok is, akik gonoszkodni jönnek a Földre - 
tehát azok, akikért Én, Jézus, nem imádkoztam, mert az Atya ezeket nem ad-
hatta  Nekem,  mivel  ezek nem adták magukat  az Atyának -,  haláluk  után 
rendre lehetőséget kapnak arra, hogy ezt megtegyék, és így leszületve már ré-
szesülhetnek imámban. De a két csapdát Én meg nem szüntethetem. Csak 
megerősítést adhat imám arra, hogy ezt ti magatok legyőzzétek az Én segítsé-
gemmel. De biztosak lehettek abban, hogy megvalósul a ti Jézusotok ígérete, 
mely szerint  előbb-utóbb mindenkit  Magamhoz fogok vonzani! (Jn 12;32) 
Igen, mert még a legnagyobb gonosz is egyszer be fogja látni, hogy Isten bol-
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dogságának elfogadása nélkül nem lehet boldog, csupán csak bódult. Mihelyt 
ezt belátja, imám elérheti őt.

3. Nem Én, Jézus, osztom meg az emberiséget, hanem annak ellenére, 
hogy az emberiség önmagát osztja meg, Én mindeneket  egységbe akarom 
összefogni!

A Biblia megosztja az embereket. Igen, mert Isten sugalmazása nem 
szüntetheti meg az ember sérült természetét, és így a sugalmazott szövegek 
szükségszerűen csak szennyezetten tudnak megjelenni  a megsérült  emberi 
természeten keresztül. Ha lehetne másképpen is, akkor Istennek fel kellene 
függesztenie abban az emberben, akin keresztül sugall, azt, ami emberré te-
szi az illetőt, vagyis bábuvá kellene silányítania azt, aki által sugalmaz.  Illet-
ve mindenkit azzá kellene tennie, ha azt akarná, hogy a sérült emberen ke-
resztül színtiszta igazság jusson el minden emberhez. Ezért bizony ki kell je-
lentenetek, hogy csak szennyezett sugalmazás létezik! Ezt legkevésbé a négy 
evangéliumomról és az Apostolok cselekedeteiről mondhatjátok el. Főleg a 
négy evangéliumról.  Ezért ezek a legalkalmasabbak a ti  Jézusotok szerinti 
gondolkodás-átalakításra. Vagyis annak a megtérésnek igazolására, amelyet 
már születésetek előtt felvállaltatok, és amelyhez hűségesek akartok maradni 
azért,  hogy újjászületve reményben, tükör által homályban látva, már itt  a 
Földön előízt kapjatok üdvösségetek bizonyságaként. 

***********************************************************
4675.
Kérdező: FÉRJEM SZINTE ELLENSÉGEM!

1. Férjem anyagilag nem segít. Mit tegyek?
2. Gyermekeimet férjem támogatja, és engem pocskondiáz.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Csak elveket tudok adni. A gyakorlatban ezeket az elveket neked 

kell alkalmaznod!
Azzal az anyagi háttérrel, amellyel rendelkezel, úgy kell gazdálkodnod, 

mintha magadra maradnál. Sem férjedet megváltoztatni, sem szíved békéjét 
másképpen megőrizni nem tudod. Márpedig a szívbéke megőrzésénél fonto-
sabb nem lehet számodra, mert az mindenkor a lelkiismereti döntésed követ-
kezménye! A te lelkiismereted az Én Lelkemnek Lelke benned! Azért lehel-
tem beléd, hogy irányítson! 

2. Az, hogy ő emiatt pocskondiáz vagy sem, ez lelked mélyen nem 
más,  mint  hiúsági  kérdés.  Ha  valóban  Nekem,  Jézusnak,  akarsz  tetszeni 
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egyedül,  akkor  ezt  minden  különösebb  nehézség  nélkül  el  tudod  viselni! 
Igen, mert Én, Jézus, nemcsak benned vagyok, hanem érted vagyok benned!
Ne feledd! A hited próbája a negatív megtapasztalás! Vagy növelem az erő-
det, vagy csökkentem a keresztedet! Az, hogy ezt elhiszed vagy sem, rajtad 
múlik!
Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"

***********************************************************
4676. 
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

Az ezotériáról kérdezem a HANGOT.
HANG: "Kedves Barátom!

Általában azokat  a gondolatokat,  könyveket,  irányzatokat  mondjátok 
ezoterikusoknak, amelyek nem a felszínen, hanem a felszín mögött, beljebb, 
a dolgok mögött akarják feltárni, meglátni, megtalálni és megmagyarázni a 
látszat-valóságot. Mióta a keleti világ irodalma megjelent köreitekben, sok 
ilyen ezoterikus írással lehet találkozni. 
Arra  nem vállalkozom,  hogy e  könyvek,  irányzatok  közül  bármelyiket  is 
ajánljam. Ha alaposan megismered az evangéliumaimat, akkor azok bőséges 
ismereteket  adnak arra,  hogy mélyre tudj  látni,  és megfelelő értelmet  tudj 
adni földi életednek. Tömören: Az exotéria = kívülről befelé. Az ezotéria = 
belülről kifelé.

Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"
***********************************************************

4677.
Kérdező: LÁTHATUNK A JÖVŐBE?

1. Milyen alapon adhatok tanácsot másoknak?
2. A kézvonalak elég alapot adnak-e a jóslásra?
3. Hogyan segíthetek egy alkoholistán?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha sokat és alaposan olvasod az evangéliumokat, ha kéred továbbra 

is a Bölcsesség Lelkét, akkor feltétlenül jogod van tanácsadásra.
2. A kézvonalaknak nincs előre mutató mondanivalójuk, bármennyire 

egyénre szabottak is. Jellemre lehet következtetni belőlük, de jóslásra telje-
sen alkalmatlanok.

3. Felnőtt emberen csak akkor lehet segíteni, ha ő maga is akarja. Mi-
vel senkinek nem láthattok a lelke mélyére, ezért az imádság mindig helyén-
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való. Nincs meg nem hallgatott ima! Ha lepereg arról, akiért imádkozol, ak-
kor az imád visszaszáll reád, tehát mindenképpen eredményes.
Megáldalak a NYITOTTSÁG és a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

***********************************************************
4678.
Kérdező: SZERETNÉK TÖBBET TUDNI ÖNMAGAMRÓL!

1. Előző élethelyzeteimről szeretnék tudni valamit!
2. Van-e átalakulás benső világomban?
3. Miben akadályozom a helyes lelki fejlődésemet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Mindaz, amit jelen élethelyzetedben nehéznek élsz meg, arra figyel-

meztet, hogy előző életeid ilyen és ezekhez hasonló élethelyzetbe hoztak má-
sokat, s neked most ezeket kell kiegyenlítened. Bizony a szeretetnek igazság-
ban, az igazságnak pedig szeretetben kell megnyilvánulnia! Éppen ezért az 
„adósságtörlesztés” kikerülhetetlen!

2. Meg kell tanulnod képességeidet, lehetőségeidet és vágyaidat, kíván-
ságaidat szinkronban tartani. Tehát meg kell tanulnod feladatokban úgy gon-
dolkodni, hogy a képesség, lehetőség, kívánság háromsága olyan szent há-
romság legyen életedben, hogy létre tudja hozni benned azt a szívbékét, ame-
lyet a világ nem adhat, de el sem vehet tőled soha!

3. Az evangéliumaim olvasása, ezek felett történő gondolkodás, imád-
kozás, elmélkedés nélkül a lélek képtelen Bennem, Jézusban, fejlődni.

Mindenkinek olyan az élete, amilyen az imája! Az, aki evangéliumaim 
alapjára helyezi imaéletét, jó irányban halad.

Nagyon szeretlek, és megáldalak, hogy ébredjen vágy benned evangéli-
umaimat olvasni, így emelni lelked Isten felé, vagyis hogy így imádkozzál!"

***********************************************************
4679.
Kérdező: MIÉRT FÉLEK MINDENTŐL?

Mindentől félek!
HANG: "Drága Gyermekem!

A Bibliában, főleg az evangéliumokban gyakran mondottam azoknak, 
akik körülöttem voltak, hogy ne féljenek. Én, Jézus, nem tudok helyettetek 
HINNI! Ha nem hiszed el, hogy Én, Jézus, benned élek, akkor te magad vagy 
az oka annak, hogy tele vagy félelemmel. Ilyen esetben el kell menned pszi-
chológushoz, mert olyan betegséged van, amely meggyógyítható. Igaz, hogy 
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hitet a pszichológus sem tud adni, de legalább rádöbbenthet arra, hogy az, 
ami rajtad múlik, az rajtad múlik!

Tanulni sem tanulhat helyetted más, anyádat sem szeretheti helyetted 
más, tehát azt, amit neked kell megcsinálnod, azt neked kell megcsinálnod!

Ha hiszed, ha nem, Én, Jézus, nagyon szeretlek, és bízom benned!
Megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!”

***********************************************************
4680.
Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK?

1. Jó úton járok?
2. Az időjárás változásai jeleznek számomra valamit?
3. Anyósomnak nagyon boldog, szép halála volt.

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Ha  reggeli  imáidban  képességeidet,  lehetőségeidet,  kívánságaidat 

összhangban teszed Elém, a te Jézusod elé, és így kéred elinduló napodra ál-
dásomat, ha este szintén az Én áldásommal hajtod álomra fejedet, akkor biz-
tosan jó úton jársz.

2.  Az  időjárási  változások  nem  járhatnak  erkölcsi  hatással  senkire. 
Vagyis senki nem attól jó, illetve rossz, nem attól van szívében szeretet, tehát 
jóakarat, illetve gyűlölet, vagyis rosszakarat, mert süt a Nap, mert felhős az 
ég. Kétségtelen, hogy hangulati változásokat idéz elő az időjárási változás 
egyes érzékenyebb idegrendszerrel rendelkező embernél, de ez nem távolít-
hat el Tőlem senkit, aki nem akar eltávolodni Tőlem!

3. Neked is arra kell törekedned, hogy halálod órája legyen a legboldo-
gabb órád!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
***********************************************************

4681.
Kérdező: SZÁMOMRA IS VAN BOCSÁNAT?

Nagyon bűnös vagyok. Kérhetek feloldozást?
HANG: "Drága Gyermekem!

Természetes, hogy kérheted bűneid bocsánatát! Sőt! Ennél jobbat és vi-
gasztalóbbat magad számára nem is kérhetnél! Én, Jézus, az IRGALOM Iste-
ne vagyok! Titeket is arra tanítottalak, hogy nem hétszer, hanem hetvenhét-
szer hétszer kell megbocsátanotok, ha vétkezik valaki ellenetek. Mennyivel 
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inkább teszem ezt meg Én, aki mérhetetlenül szeretlek benneteket akkor is, 
amikor ti nem szeretitek magatokat!

Bizony Nélkülem, a te Jézusod nélkül csak pokol lehet az életetek! De 
ha valaki valóban befogad Engem szívébe, akkor Én ott Mennyországot, égi 
békét tudok teremteni. Itt a Földön ez a legtöbb, amire képes vagyok értetek! 
Aki ennél többet kíván, az megfeledkezik arról, hogy a Föld soha nem lesz 
Mennyország! Tehát csak bennetek tudok égi békét teremteni. Rajtatok kí-
vül, körülöttetek nem!

Tudnod kell  még azt,  hogy bűneidtől  teljesen meg tudlak  tisztítani, 
mert már nagy szeretet van benned, de bűneid következményeit, mint terhe-
ket, cipelned kell tovább. De már nem elkeseredetten, hanem az Én segítsé-
gemmel.

Kislányoddal kapcsolatban is meg kell tanulnod, el kell fogadnod, hogy 
az ő betegsége nem válhat kárára, ha ő is befogad Engem a szívébe. Attól 
csak nagyon silány és rövid ideig tartó annak boldogsága, aki ezt az egészsé-
gétől várja. Mindenkit a saját szívében lévő szeretet és béke tehet csak bol-
doggá. A földi élet, bármennyi ideig is tart, nagyon rövid! Te is és kislányod 
is az örök boldogság várományosai vagytok. Az, aki vonatra száll, bármilyen 
sokáig is kell utaznia, tudja, hogy azért ült vonatra, hogy leszálljon azon az 
állomáson, ahová indult. Ti fölszálltatok arra a tündérvonatra, amely tündér-
országba szállít benneteket. Ez BIZTOS!

Felejtsd hát a múltat, és bízz abban, hogy ott vagyok a szívedben! Az 
Én erőm a te erőd is! Ezért bármennyire is zötyög ez a tündérvonat, mégis 
tündérországba szállít  benneteket! A Bibliában ezt  olvashatod: „Az igaz a 
hitből él!” És ez így is van! Te Általam IGAZ lettél bűnbánatod által!

Imáiddal erősítsd hitedet!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

***********************************************************
4682.
Kérdező: NAGYON BOLDOG VAGYOK!

Szívem tele van hálával. Erre is kérek Tőled választ!
HANG: "Újra és újra azt tudom mondani, hogy a hála és a dicsőítő gondola-
tok olyan szemeket  tudnak nyitni  benned, amely szemek,  éppen mert  jóra 
hangolt szemek, nemcsak elviselhetővé teszik, de széppé is teszik életedet.

Én,  Jézus,  soha nem engedem azt,  hogy a kétségbeesés  úrrá legyen 
enyéim lelkén! Te is, mivel az Enyém vagy, mindig kapsz Tőlem olyan fel-
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hajtó  erőt,  amelyre szükséged van ahhoz,  hogy „magasabbról”  tudd nézni 
azokat az eseményeket, amelyek el tudnának keseríteni. Én, Jézus, valóban 
benned vagyok, és érted vagyok benned!

Imáid biztosítják számodra hited növekedését, ami nagyon fontos!
Nagyon szeretlek, és újra megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

***********************************************************
4683.
Kérdező: JÓL LÁTOM A MAGAM ÉS MÁSOK ÉLETÉT?

1. Van kiút a helyzetemből?
2. Igaz-e, amit a saját és az emberiség sorsának gondolok?
3. A megváltásról és a reinkarnációról kérdezem a Hangot.

HANG: „Drága Gyermekem!
1. Természetesen minden helyzetből  van kiút!  Még a pokolból  is! 

Más az, hogy akarja-e valaki ezt a kiutat vagy sem. Az is természetes, hogy 
minden helyzetből Én, Jézus, vagyok a kiút. Ha a saját helyzetedet és látás-
módodat összehasonlítod avval a helyzettel és látásmóddal, amire Én tanítot-
talak benneteket, akkor nemcsak a kiutat látod meg, hanem azt is, hogy ho-
gyan tudod ezt a meglátott utat felvállalni. Én, Jézus, kétezer évvel ezelőtt és 
ma is Útként állok előttetek, és ez az út olyan egyértelműen világos, hogy 
bármely jó szándékú ember számára követhető. A tízparancsolatot ismered, 
éld úgy, ahogy Én éltem elétek. Soha senkinek nem ártottam, mindig min-
denkinek megbocsátottam,  és ott  segítettem az embereken,  ahol csak mó-
domban állt. Ha nyitott vagy a jóra, és van benned annyi alázat, hogy hű is 
legyél hozzá, akkor te nemcsak jó úton vagy, hanem örökre az Enyém vagy!

2. Nem igaz! Ha ismernéd a sorsodat, akkor most nem élnéd meg ma-
gad úttalannak.

3. A megváltás nem más, mint a csak szeretni tudó Atyaisten végtelen 
irgalma felétek. Én, Jézus Krisztus, az életemmel és halálommal tanítottalak 
benneteket arra a látás- és magatartásmódra, amely Velem, mint Úttal azono-
sítható: a bűntelen életre és az irgalmas, szerető cselekedetekre. Aki ebben 
Engem követ, az meg van váltva, vagyis haza tudom vezetni az örök életbe, 
és annak üdvössége lesz. Aki Engem ebben nem követ, az elkárhozik.

Félelmetek, önzésetek mérhetetlensége miatt egy földi élet alatt leg-
többen képtelenek vagytok életeteket, lelketeket átadni Nekem úgy, hogy - 
Bennem megtisztulva - a világban áldásként tanúságot tehessetek arról, hogy 
az Isten irgalma végtelen. Ezért szűk a kapu és keskeny a Mennyországba ve-
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zető út (Mt 7;13). Képtelenek vagytok rá, mert a bennetek élő félelem abból 
fakad, hogy mérhetetlen önzéseteket csak mások büntetésével, szabadságá-
ban való korlátozásával tudjátok kielégíteni, ezért lelketek mélyén ti is féltek 
a büntetéstől, és a szabadságotok bárminemű korlátozásától. Ez olyan súlyos 
kórkép beteg lelketekről, amit szinte képtelenség egy földi élet alatt megjaví-
tani. 

Ha körülnézel környezetedben, azt látod, hogy az emberek többségé-
nek, akármilyen jó szándékúak, még elképzelése sincs arról, hogy mit kezd-
jen az életével, főleg a halálával. Hogyan lehetnének ők tanúságot tevőim, ha 
nem is ismernek Engem, Jézust, sem Útként, sem Igazságként, sem Életként? 
Nem beszélve azokról a lelkekről, akik - földi szemmel nézve - olyan fiata-
lon távoztak el az élők sorából, hogy lehetőségük sem volt arra, hogy a tuda-
tosság legcsekélyebb formáját is megéljék az önzetlen szeretet irányában. Pe-
dig e többség nem gonosz, csak lelkük betegsége miatt iránytalan! Hát ezért 
kell a reinkarnáció, mert a Mennyei Atya mérhetetlen szeretete nem ismeri az 
időt! Az idő az anyagi teremtettség tulajdonsága, a szeretet az nem! A szere-
tet az Isten tulajdonsága, sőt maga az Isten, aki létben tartja magát az anyagot 
is. 

Az Isten és az Ő irgalma, melyet elhoztam közétek, örökkön-örökké 
él, és örökkön-örökké rendelkezésére áll annak, aki evvel élni akar! Ne bün-
tessétek hát magatokat, mert Én sem büntetlek titeket! Ne mondjátok azt ha-
lálotok óráján, mikor majd Elém álltok, hogy: én szerettem volna Uram, de 
nem volt hol, és nem volt mikor, és nem volt kit. Az egyetlen biztos dolog az 
egész világmindenségben pontosan az, hogy Én, Jézus, MINDIG lehetőséget 
adok arra, hogyha valaki szeretni akar, vagyis az életével Mellettem dönt, ak-
kor annak örök élete legyen Bennem. Én soha nem mondok le senkiről, le-
mondani csak Rólam lehet. De ezt sem tudjátok megtenni örökké! A szenve-
dés előbb-utóbb megtanít mindenkit arra a felismerésre, hogy az örök jó bir-
toklása az elvesztés félelme nélkül csak Bennem, Jézusban, található meg! 
És mindent el fogok követni, hogy ennek mielőbb birtokosai legyetek. Ez ak-
kor is igaz, ha már az anyagvilág ebben a formájában betöltötte szerepét, és 
megszűnik létezni. Ha az Isten bezár egy ajtót, mert már senki nem akar be-
menni rajta, akkor egész biztos, hogy helyette kinyit egy másikat azoknak, 
akik kint maradtak, hogy ne vesszenek el örökre. Ha egyszer rálátnak arra, 
hogy úttalanok voltak, és ebből az úttalanságból ki akarnak kerülni,  akkor 
mindig legyen egy nyitott ajtó, amelyen átlépve Én már messziről meglátha-
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tom őket. Akkor Én elébük szaladok, gyűrűt húzok az ujjukra, levágjuk a hí-
zott borjút, és örömkönnyekben úszva megünnepeljük azt a csodát, hogy el-
veszett a gyermekem, de megkerült,  meghalt a gyermekem, de örök életre 
kelt (Lk 15;23).

Ezt a szeretetet kínálom fel neked is avval a mindennapi gondviselés-
sel, amelyet minden szerető szülő vállal a gyermekeiért. 
Nagyon szeretlek, és megáldalak a HITHŰSÉG LELKÉVEL!"

***********************************************************
4684.
Kérdező: MENNYIBEN FELELEK MÁSOKÉRT?

Figyelmeztetni kell-e közösségünk vezetőjét akkor, ha mindnyájan 
úgy látjuk, hogy szeretetlenül teszi a dolgát?

HANG: "Drága Gyermekem!
Természetesen mindenkit figyelmeztetni kell, ha szeretetlenül teszi a 

dolgát.  Csak  nem  mindegy,  hogy hogyan!  Mindenki  tévedhet,  és  előbb- 
utóbb téved is, mindenki lehet bajban, és előbb-utóbb lesz is, és az is biztos, 
hogy mindenkit kísért a kísértő. A másik szeméből csak az vegye ki a szál-
kát, aki a saját szeméből már kivette a gerendát! Ez nem azt jelenti, hogy je-
len esetben a ti szándékotok rossz, hanem azt, hogy a másik embernek való 
tükörtartás csak akkor hiteles, ha az, aki vállalja a tükör szerepét, annak a 
foncsorozottsága a lehető legtisztább. 

Tehát vizsgáljátok meg, hogy az adott szituációban ti hogyan cseleked-
nétek az ő helyében, és ha itt találtok torzulást, akkor figyelmeztessétek őt 
arra, hogy az általa meglátott jónál ti tudtok jobbat is. 
Akkor figyelmeztetsz helyesen, ha nem a személyt bírálod, hanem azt a hely-
telen magatartást,  cselekedetet  mutatod meg neki,  amiben hibázott.  Ezt  is 
csak akkor teheted meg, ha szívedben, lelkedben segítő szándékkal és meg-
bocsátással állsz az illető elé. Amíg nem tudod eldönteni, hogy a személlyel 
vagy a cselekedetével van bajod, addig semmi esetre sem ajánlom, hogy bár-
milyen kritikával élj!
 Ha segítő  szándékú figyelmeztetésedre nem hallgat,  akkor kérd meg 
testvéred, hogy látásmódjával segítsen rámutatni az adott problémára. Ha rá-
tok sem hallgat, akkor az egész közösség feladata az, hogy szembesítse őt a 
helytelen cselekedetével. Ha nem hallgat senkire, ne kövessétek őt! Válasz-
szatok magatoknak olyan vezetőt, aki élvezi mindnyájatok bizalmát.
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Minden  esetben  imában  kérjétek  Lelkem vezetését,  hogy a  jobbítás 
szándéka vezessen benneteket, mert bárki lesz az új vezetőtök, tudnotok kell, 
hogy előbb vagy utóbb ő is tévedni fog! Nem a tévedés az, ami tönkretesz 
benneteket, hanem az, ha valaki nem látja be a tévedését, és ti őt akkor is kö-
vetitek. Ez vonatkozik arra is, aki bírál, és arra is, akit bírálnak.

A lezárt emberrel az Isten sem tud mit kezdeni, függetlenül attól, hogy 
milyen az általa elgondolt igazság, amelyet képvisel.

Nagyon figyelek rátok, szeretetem vezetni fog titeket. 
Megáldalak benneteket a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

***********************************************************
4685.
Kérdező: MIÉRT NEM OLDOZZÁK FEL AZT, AKI ELVÁLT?

Járulhat-e szentgyónáshoz az, aki elvált?
HANG: "Drága Barátom!

Ha  röviden  válaszolnék  leveledre,  azt  mondanám,  hogy  nemcsak 
minden embernek joga, de lelkiismereti kötelessége is az, hogy bűnét, szere-
tetlenségét bánja meg akkor, amikor annak szükségét érzi. A bűnök megbá-
násának nem lehet semmiféle jogi akadálya. Akkor sem, ha ezt bizonyos he-
lyeken fennhangon hirdetik. Van ugyan olyan egyház, ahol a szentgyónás fel-
tételeit jogi keretek közé szorítják, de magát a bűnbánatot nem lehet jogi ke-
retek közé szorítani. Sokkal többen tisztulnak meg szentgyónás nélkül, mint 
szentgyónás által. Magának az Istennek a kezét nem kötik meg a szentségek 
sem! Igaz, a gyóntatót megköthetik bizonyos jogi keretek. Az ilyen gyóntatót 
meg kell értenetek! De senkinek nem szabad senkit elzárni attól a felvilágo-
sítástól, amire szüksége van ahhoz, hogy Istennel rendezze lelkét. 

Most bővebben kifejtem. Kétezer évvel ezelőtt azt mondtam Kereszte-
lő Jánosra, hogy anya nem szült nagyobbat nála, vagyis a próféták között is ő 
a legnagyobb. Ezt azért mondhattam, mert az a szerep, amelyet akkor Ke-
resztelő megélt, az nem volt más, mint a bűnösök megtisztítását lepecsételés, 
vagyis felkészítésük arra, hogy Velem, Jézussal,  találkozzanak. Senki nem 
képes az új tanítást befogadni, ha bűntudatban él! 

E roppant lélektani, erkölcsi teher lemosását szimbolizálta János azok-
nál, akiket alámerített a Jordán vizében, vagyis azoknál, akik hittek az Isten 
megbocsátó hatalmában. 

A bűntudat gúzsba köti a lelket, bűntudatban csak elkeseredni lehet. 
A gondolkodás-átalakításnak pont az a lényege, hogy ne az határozza meg az 
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életeteket, hogy bűnösök vagytok, hanem az, hogy irgalmas az Isten. Csak 
ennek tudatában és fényében vagytok képesek ti is irgalmasak, megbocsátók 
lenni. 

Én,  Jézus,  semmilyen  hatalmaskodó,  büntető  istennel  nem vagyok 
azonosítható! Milyen isten az, aki a bajban lévő, bűneit megbánó, lelkében 
beteg embert eltaszítja magától? Hát nem azt mondtam, hogy a betegeknek 
van  szükségük  az  orvosra,  nem pedig  az  egészségeseknek?  Hát  nem azt 
mondtam, hogy nem elítélni, hanem megtartani, szolgálni jöttem a világba? 
Hát nem azt mondtam, hogy minden bűn és káromlás bocsánatot nyer? Hát 
nem  azt  mondtam,  hogy  irgalmasságot  akarok,  nem  pedig 
áldozatbemutatást? Hát nem azt mondtam, hogy az Emberfiának hatalma van 
a bűnök bocsánatára? Hát nem azt mondtam, hogy nem hétszer, hanem het-
venhétszer hétszer kell megbocsátanotok egymásnak? Hát gyilkosaimért nem 
így imádkoztam, hogy bocsásd meg nekik Atyám, mert nem tudják, hogy mit 
cselekednek? Hát nem azt mondtam, hogy utána megyek minden elkóborolt 
bárányomnak, és a nyakamba veszem, úgy viszem haza? Hát nem azt mond-
tam, hogy gyertek Hozzám mindnyájan, kik az élet terhétől megfáradtatok, 
megenyhítelek  titeket?  Hát  nem azt  mondtam,  hogy Én vagyok az Út,  az 
Igazság és az Élet, és aki Bennem hisz, az nem lát halált sohasem? Hát nem 
azt mondtam, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket? 
Hát nem azt mondtam magamról, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű? 

Bizony kedves kis Barátom, ezeket mind Én, Jézus, mondtam, hogy 
tudatosítsam bennetek egy örökkévalóságra azt, hogy az Isten maga az irgal-
mas  szeretet.  Szeretni  pedig  nem lehet  szeretetlenül.  Főleg  Nekem nem! 
Ezért,  aki  meggátolja  a  bűnbánó embert  abban,  hogy megbánhassa bűnét 
Előttem, Jézus előtt, az vagy buta, és nem ismer Engem, vagy ismer, és go-
nosz! Én, Jézus, kilencvenkilenc igazat hagyok ott egyetlen bűnösért, mert az 
igaz az nincs elveszve, de a bűnös az igen! Minden bárányt, aki Értem béget, 
megtalálom és hazavezetem. Ezért hát természetes, hogy az, aki megbánja 
bűneit, akkor is feloldozást kap Tőlem, ha akaratán kívüli okok miatt a jogi 
kereteket nem tudja biztosítani. 

Azok a papok, akik nem oldozhatnak fel valakit bizonyos jogi előírá-
sok miatt, kétségtelenül szenvedik ezt az állapotot, és minden bizonnyal meg 
fogják neked magyarázni,  hogy mi  a teendőd. Ha pedig nem értik  meg a 
helyzetedet, akkor hidd el, hogy Én, Jézus, feltétlenül megértelek, és meg-
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adom neked azt a szívbékét, amit az igazi bűnbánónak mindig és örömmel 
megadok!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
***********************************************************

4686.
Kérdező: NAGYON ELÉGEDETLEN VAGYOK MAGAMMAL!

1. A lustaságot, az érdektelenséget hogyan tudjam legyőzni, hogy meg-
változzam?
2. Mindentől félek! Miért?

HANG: "Drága Gyermekem!
Két választ is küldök kérdésedre. Mindkettő más időben íródott!

Érdemes elhinned: mindkettő Lelkemtől sugallt.
1.  Kétféle  lustaság létezik.  Az egyik az,  amit  te  teszel,  vagyis  az, 

hogy nem teszel semmit. Ez általában hamar elmúlik, mert ha nyitott vagy, 
és meglátsz valami jobbat annál, mint amit eddig tettél, s gondolom elég sok 
jó dolog van ilyen, akkor aránylag könnyedén ki tudsz lépni belőle. E lusta-
ságból való kilépés feltétele az a nyitottság, amellyel leveledben megkerestél 
Engem, Jézust. 

2. A második formája a lustaságnak az, amikor valaki nem azt teszi, 
amit tennie kellene, hanem pótcselekvésben él. Ez utóbbival le lehet élni egy 
egész életet, és sajnos elég sokan így élnek. 
A te lustaságod, érdektelenséged gyökere az, hogy magadon kívül nem iga-
zán szeretsz senkit sem. Elfelejted azt, hogy milyen sokan állnak a rendelke-
zésedre, hogy van ételed, italod, ruhád, hogy van, aki gondoskodik rólad, és 
sokszor szinte erőn felül teljesíti feladatát azért, hogy neked minél könnyebb 
legyen az életed. Aki téged szeret, az lelke mélyén Engem is szeret, és arra 
vár, hogy te is visszaszeresd őt, és benne Engem, Jézust. 
Drága kis Gyermekem! Az a világ, amelybe bezártad magad, és amelyből 
nem mersz előbújni, nem is tehet mást, mint hogy növeli benned a félelmet. 
Hidd el Nekem, Jézusnak, azt az örök igazságot, hogy mindenféle lelki be-
zártság egyúttal lezártság is, és ha a lélek börtönben van, abba csak tönkre-
menni lehet. 

Én segítek neked, hogy e börtönből ki tudj lépni, de a lépéseket neked 
kell megtenned. Én nem tudok helyetted jó lenni, mert én Nélküled is jó va-
gyok. Szeretni sem tudok helyetted, mert az Én szeretetem Engem boldogít. 
Téged a szeretetem csak akkor fog boldogítani, ha átveszed, megtanulod Tő-
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lem. Az, hogy leveledben Hozzám, Jézushoz, fordultál, egyértelműen azt bi-
zonyítja, hogy szenvedsz attól az állapottól, amelyben vagy, és keresed a le-
hetőséget, a kiutat félelmedből, érdektelenségedből. Ezt nevezik nyitottság-
nak, amely minden boldog élet alappillére. Ha imáidban e nyitottsággal Hoz-
zám fordulsz, Én mindig megmondom neked a lelkiismereteden keresztül, 
hogy mit kell tenned azért, hogy félelmed örömre, lustaságod tettvágyra, ér-
dektelenséged pedig állandó kereséssé alakuljon át.

Ne félj, szeretetem mindig melletted áll, csak élned kell vele!
Megáldalak a NYITOTTSÁG ÉS A  BIZALOM LELKÉVEL!"

***********************************************************
4687.
Kérdező: HOGYAN VAN JELEN KÖZÖTTÜNK JÉZUS?

1. Ha az őstudattalanban benne van Jézus, honnan jön Ő, amikor 
    ketten-hárman összejövünk az Ő nevében?
2. Mi történik velem, amikor Jézus megáld az élő hit Lelkével?
3. Kik vannak a Terra nevű bolygón?

HANG: "Kedves Barátom!
1. Én, Jézus, mint második isteni személy, az Atyával és a Szentlélek-

kel mindenütt és mindenben benne vagyok, ami van. Igen, mert az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek természete EGY! Mint Jézus, tehát úgy, mint testet öltött 
második isteni személy, emberségemmel is jelen vagyok ott, ahol nevemben 
jöttök össze. Igaz, hogy emberségemmel jelen vagyok a Szentháromságban 
is, de emberségem hatása más közöttetek, mint a Szentháromságban.

2. Amikor valaki olyan lehetőséget ajánl fel Nekem, hogy megáldjam 
őt, akkor felhívást és erőt kap arra, hogy áldásom tartalma tapasztalhatóbbá 
váljék életében.

3. A Föld bolygó latin neve: Terra bolygó.
Megáldalak a JÓZAN ÉRTELEM LELKÉVEL!"

***********************************************************
4688.
Kérdező: VAN KARMIKUS BÜNTETÉS?

Karmikus büntetés az, hogy nincs családom?
HANG: "Drága Gyermekem!

Nincs  karmikus  büntetés!  Csak karmikus  adósság van!  Kétségtelen, 
hogy ennek nevezheted jelen állapotodban azt a hiányérzetből adódó fájdal-
mat, amelyet érzel. De ha lenne családod, akkor az abból adódó lelki fájdal-
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makat szintén annak mondhatnád. Az igazságnak szeretetben, a szeretetnek 
igazságban való megjelenését nem kell büntetésnek mondanotok.

A jövődbe vetített vágyaid nem állnak reális talajon! Belül a szívedben, 
lelkedben meg kell értened azt, hogy számodra is csak a JELEN létezik! A 
jelenedben adott lehetőségek - akár családra vonatkoznak, akár nem - teszik 
lehetővé számodra azt a szívbékét, amelynek a másik neve a földi életben el-
érhető legnagyobb boldogság. Sem család, sem annak hiánya nem boldogít-
hat, nem boldogtalaníthat senkit. Amíg ezt be nem látod, addig pontosan azt 
a lényeget nem ragadod meg, amire a legnagyobb szükséged van, vagyis az 
Én jelenben benned lévő boldogító létemet.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!" 
***********************************************************

4689.
Kérdező: HOGYAN HALT MEG A FIAM?

Eltűnt fiamat holtan találták meg. Miért és ki által halt meg?
HANG: "Drága Gyermekem!

Bármennyire is együtt tudok érezni veled, tudnod kell, hogy semmiféle 
nyomozási feladatot nem vállalok fel. Amit vállalok, az az, hogy szíved fáj-
dalmát igyekszem enyhíteni, amennyire te ezt Nekem, a te Jézusodnak enge-
ded.

Amint leveledben írtad: „Mindig úgy éreztem, hogy ő a legbiztosabb 
pont az életemben”, ez egész benső világodat olyan irányba vitte, amely sem 
őt, sem téged nem hozott közelebb Hozzám, Jézushoz. 

Tudom, hogy a földi élet olyan, amilyen.  Tudom, hogy a vérkötelék 
mérhetetlenül fontos, és főleg a halál esetében kegyetlenül fájdalmas kötelék. 
De tudnod kell, hogy fiadnak is, neked is a Velem való megkötözöttség le-
gyen a mindenek feletti kötelék! Csak így tudlak legnagyobb földi fájdalmad-
ban vigasztalni, erősíteni. Igen, mert aki Velem élő kapcsolatban van, az tud-
ja, hogy senkit nem választhat el senkitől végleg semmiféle halál, tragédia. 
Tehát  bőséges  lehetőséged  lesz  arra,  hogy fiaddal  együtt  légy!  És  azt  az 
együttlétet már semmi és senki nem tudja megzavarni!

Ne azzal törődj, hogy fiad teste hogy nézett ki, amikor megtalálták. A 
teste már régen nem ő volt! Arra gondolj, hogy a földi pokolból eltávozva 
ma már jobb neki, mint volt valaha is a Földön!
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Te is készülj a Velem és a vele való találkozásra, ami feltétlenül el fog 
érkezni. Nem az az érdekes, hogy mikor! A fontos az, hogy feltétlenül meg 
fogod tapasztalni!

Neked is, fiadnak is Én, Jézus, helyet készítettem abban a szeretet-or-
szágban, ahol már nincs könny és fájdalom, csak szeretet, öröm és béke a 
Szentlélekben. Ebből a reményből táplálkozz, ebben higgy!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

***********************************************************
4690.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1. Ki is vagyok én itt a Földön?
2. Hitelesek-e az általam nyilvánosságra hozott imáim?
3. Valóban az a földi vezetőm, aki ennek mondja magát? 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Te is azért vagy a Földön, hogy az evangéliumaim alapján átalakítsd 

gondolkodásodat. Ennek nemcsak az az alapvető követelménye, hogy rend-
szeresen olvasd evangéliumaimat,  hanem az is,  hogy legyen benned az az 
alázat, amely hatására nem akarsz „kilógni” a sorból!

Az ősellenség egyre több jó szándékú lelket megpróbál rávenni arra, 
hogy olyan médiumnak élje meg magát, aki Tőlem, Jézustól, kap küldetést 
arra, hogy bizonyos szövegeket közöljön a szintén jó szándékú, hiszékeny 
emberekkel. Bizony, szinte észre sem veszitek,  és máris  kicsúszik lábatok 
alól az egészséges alázat talaja. Az egészségesen alázatos ember inkább ta-
nulni akar, mint tanítani! Tanulni mindenkitől lehet!
 Ha azt mondod vagy imádkozod, ami evangéliumaimmal tartalmában 
megegyezik, akkor nyilván Én beszélek, Én közlök építő, buzdító, vigasztaló 
szavakat neked is,  másoknak is.  De ehhez nem kell  kihangsúlyozni,  hogy 
ezeket Én mondtam, mert maga a tartalom úgyis igazolja ezt. Nem kell azt 
mondani, hogy „ezeket a gondolatokat kaptam”. Elég, ha azt mondod „ezek 
a gondolatok gazdagítanak engem, hátha titeket is gazdagítani fognak!” Et-
től nem leszel kisebb mások szemében, s előttem, a te Jézusod előtt pedig 
biztosan növekedni fogsz.

Hidd el, drága Gyermekem, hogy nagyon kevés az egészségesen aláza-
tos ember. Márpedig a Szentlélek csak az ilyen alázatos embereket tudja mé-
diumként kezelni, használni. És nem az az alázatos, aki időnként ócsárolja 
magát, hanem az, aki arra törekszik, hogy egyre észrevétlenebb tudjon lenni!
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Nem az az alázatos ember, akit mások megaláznak. Az sem, aki önmagát 
megalázza! Az alázatos embert egyszerűen nem érdekli mások véleménye. 
Mondanivalójának nem akar különleges nyomatékot adni azzal, hogy Istenre 
vagy valami szellemre hivatkozik, mert tudja, hogy ez az Isten dolga, akire ő 
rendületlenül rábízta magát.

2. Minden imád addig hiteles, amíg nem mond ellent az evangéliuma-
imnak. De ez még nem jelenti azt, hogy időszerűek is. És főleg nem jelenti 
azt, hogy mindenki számára érvényes, követendő tartalmat hordoznak. Min-
denkinek  önmagának  kell  eldöntenie,  ha  ezeket  mondani  akarja.  Sem az 
Atyát, sem a Szentlelket,  sem Engem, Jézust, nem lehet „szövegekkel” le-
venni a lábunkról. Az imák arra valók, hogy lelketeket Istenhez emeljétek, és 
nem arra, hogy Istent levonjátok magatokhoz. Mindenki úgy emelje lelkét Is-
tenhez, ahogy ezt a legjobban tudja megtenni. Ezért tanítottam meg nektek a 
MIATYÁNKOT.

3. Földi vezetődnek ugyanannak kell lennie, mint aki az égi vezetőd! 
Vagyis a benned élő és a lelkiismereteden keresztül téged irányító Szentlé-
lek!

Mivel képesek vagytok becsapni magatokat, ezért fontos, hogy a ben-
netek megszólaló Szentlélek hangját kontrolláltassátok egy olyan okos em-
berrel, aki nagyon ismeri az Én tanításomat, tehát evangéliumaimat, és aki-
hez nagyon bizalmasok tudtok lenni. Legjobb, ha van egy olyan közösség, 
ahol az Én nevemben jöttök össze, és ott beszélitek meg a felmerülő problé-
máitokat.

Ti  abban  a  „kegyelmi”  helyzetben  vagytok,  hogy  médiumom,  a 
HANG-könyvek írója jelenleg még rendelkezésetekre áll.  Használjátok fel 
őt, amíg ez számotokra lehetséges!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az
EGÉSZSÉGES ALÁZAT LELKÉVEL!"

***********************************************************
4691.
Kérdező: FOGYNAK AZ ENERGIÁIM!

1. Szenvedek a tisztátalan lélektől. Ez egy süketnéma lélek.
2. Mintha fogynának az energiáim.
3. A pszichiátriai sokkolás jót tett, de azóta félek.

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Én, Jézus, azért jöttem közétek, hogy higgyétek: tudok bennetek élni 
akkor  is,  ha az  ártó  erők,  mint  valami  zavaró állomások,  idegileg tönkre 
akarnak tenni benneteket. A te hited ugyancsak próbára van téve. De bízzál, 
mert Én, a te Jézusod nagyobb vagyok, mint a téged kísértő szellemvilág! Ez 
azt is jelenti, hogy meg kell barátkoznod azzal a gondolattal, hogy akkor is 
az Enyém vagy, ha állandó kísértések gyötörnek.

2. Csak azokat az energiáidat kell használnod, amelyekre képes vagy. 
Tehát  az  a  feladatod,  hogy  foglald  el  magadat  annyi  fizikai  munkával, 
amennyivel tudod. Nálad bőven elég, ha szellemi munkád csak dicsőítések-
ből áll. Ne zavarjon hát, hogy fogynak az energiáid. Ez a földi életben többé-
kevésbé mindenkinél így van.

3. A félelmed is a hited próbája. Félelmeidért is tanulj meg hálát adni. 
Te istenszerető vagy, tehát minden látszat ellenére minden a javadra válik.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BIZALOM LELKÉVEL!"
***********************************************************

4692.
Kérdező: MAGAMBAN IS, MÁSBAN IS KÉTELKEDEM!

1. Úgy érzem, hogy egyre jobban elhagylak!
2. Szeretnék igazán megtisztulni!
3. Néha kételkedem barátnőm médiumi szerepében.

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Kétségtelen, hogy a lelki fejődés lényegéhez tartozik a hitben való 

növekedés. A hitet  nem hibáitok egyre tisztultabb látása erősíti,  hanem az 
Én, a te Jézusodnak jóságáért egyre gyakrabban mondott hálaima.  De azért 
ezt sem kell eltúloznod!

2. A szív megtisztulása folyamat! És éppen mert folyamat, szinte min-
dig bizonyos benső elégedetlenséggel is jár. De ez nem vezethet benső nyug-
talanságra, mert az már a rejtett gőg jele lenne. Igen. Ha valaki úgy gondolja, 
hogy képes annyira tökéletessé válni, hogy méltó legyen Hozzám, akkor már 
ferde vágányra siklott. 

Neked is tudnod kell, hogy nem azért szeretlek téged kimondhatatla-
nul, mert te tökéletes vagy, hanem azért, mert Én, a te Jézusod ilyen vagyok! 
Jobban teszed, ha inkább örülsz Nekem, minthogy bánkódsz magad miatt! A 
hangsúlyt tehát ne arra tedd, hogy milyen vagy, hanem arra, hogy az Enyém 
vagy! Csak így fogod belátni azt, hogy lelki fejlődésed útján hibáid leoldása 
sokkal inkább az Én művem benned, mint a tiéd! Így alázatos tudsz maradni. 
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Igaz ugyan, hogy a mennyek országa erőszakot szenved, és csak az erőszako-
sak ragadják meg azt, de nem azok az erőszakosak, akik nem akarnak belefá-
radni önmaguk nyesegetésébe, hanem azok, akik szinte erőszakosan kapasz-
kodnak Belém abban a hitben, bizalomban, hogy Én, Jézus, hozom ki belő-
lük azt a jót, értéket, amit jónak látok! Együttműködésünkben mindig Rám 
tedd a hangsúlyt, és ne magadra! Hidd el, benned is tudok csodát művelni! 
Csak tudd kivárni!

3. Döntő, hogy az okosság és az óvatosság legyen állapotszerű benned! 
Nagyon jól teszed,  ha kételkedő maradsz.  Csak azt  fogadd el bármi-nemű 
médiumtól, ami az evangéliumaimban található gondolataimmal szinkronban 
van, mert  a lényeget tekintve csak az ilyen gondolatok építenek, buzdítanak 
és vígasztalnak! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
***********************************************************
4693.
Kérdező: A TÁRSTALANSÁG LEHET KARMIKUS?

1. Egy kapcsolatom tévedésére kérek magyarázatot!
2. Karmikus, hogy ebben a földi életben nem lehet társam?
3. Megkötözöttségről, irigységről, féltékenységről kérdezlek.

HANG: "Kedves Barátom!
1. A múlt eseményeivel kapcsolatban azt szoktátok mondani, hogy sa-

ját kárán tanul mindenki a leghatékonyabban. Ha kapcsolataid meghozatala 
előtt reggeli imáidban döntéseidet Velem és esetleg az általad bölcsnek vélt 
valamelyik testvéreddel megbeszéled, akkor a jövőben értékesítheted a téves 
kapcsolataid keserű tapasztalatait.

2. Halálod órájáig nem zárhatod be magad azzal, hogy karmikus, tehát 
valamiképpen végzetszerű számodra bárminemű életszerű kapcsolatteremtés 
olyan  személlyel,  akivel  Hozzám közelebb  tudjátok  segíteni  egymást.  Az 
kétségtelen, hogy mindaddig, amíg nem találsz társat magadnak, könnyíthe-
ted magányosságod keresztjét  azzal  a gondolattal,  hogy adósságot törlesz-
tesz.

3. Megkötözöttséget jelent az a gondolat, szó, cselekedet, amely leár-
nyékolja, korlátozni igyekszik benned a Szentlélek működését, vagyis a sza-
badság tartalmát. Az él szabadságban, aki minden külső és benső kényszer 
ellenére képes gondolni, mondani és tenni a meglátott jót. Az Isten Lélek, és 
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ahol a Lélek, ott a szabadság (2Kor 3;17) olyan mértékben, ahogy azt a Lélek 
számára a különböző megkötözöttségek lehetővé teszik.

Az irigységnek van pozitív és negatív értelmezése is. Pozitív az a szent 
irigység, amikor valaki szent emberek tulajdonsága után vágyódik anélkül, 
hogy ezzel őket kisebbítené. Vagyis, amikor valaki föl szeretne emelkedni 
hozzájuk. Negatív értelemben az irigy, aki le akarja húzni magához azt, aki 
nála több értéket birtokol. Azt szeretné, hogy csak neki legyen, de a másik-
nak kárára.

A féltékenység az önzés beteges megnyilvánulása. Mindentől és min-
denkitől - még az Istentől is! - elszakítani akarja, és csak a maga önző érde-
keit tekintve akarja birtokolni a másikat. A féltékeny ember még meggyilkol-
ni is képes azt, akire féltékeny, csak másé ne legyen. A féltékenység az ördög 
egyik legkártékonyabb arcával nézi a világot,  ha egyszer a Földön emberi 
alakot öltött.

Megáldalak a RUGALMASSÁG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4694.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

A templomban megkötött házasságom elválással végződött. Elhagyott 
a férjem. Nem köthetek többé házasságot?

HANG: "Drága Gyermekem!
Az általad említett Márk 10;1-12 nem vonatkozik rád! A te egyházad-

ban az egyházi bíróság ezt bizonyos vizsgálatok után igazolná is. De ez sok 
pénzt és időt jelentene számodra!

Én, Jézus, nem beszélhetlek rá egy újabb házasságra, mert jelenlegi lel-
ki beállítottságod nagyon kötődik az eddig tanultakhoz. Zsidó barátod jobban 
megérti, hogy nem a szentségekhez való ragaszkodás a legfontosabb, hanem 
az a benső szabadság, amely az Én benned való jelenlétemnek szükségszerű 
velejárója. 
Szentségekkel és szentségek nélkül is, házasságban és házasságon kívül is 
tudom boldogítani azt, aki az Én békém hordozója. Az Én békémet nem le-
het szertartásokkal biztosítani! Nem a szertartás, hanem a magatartás a fon-
tos! A szertartás akkor van a helyén, ha az Általam megkívánt magatartást 
pecsételi le! És nem fordítva! A senkinek soha nem ártani, a mindig minden-
kinek megbocsátani, és segíteni ott,  ahol erre lehetőség van, ez az az ÚT, 
amellyel Én, Jézus, azonosítottam Magam. Ezt az IGAZSÁGOT hirdettem és 
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éltem elétek, ez az IGAZSÁG vezet arra az ÉLETRE, amely már itt a Földön 
is - bár még tükör által homályban - valódi szabadságra juttatja lelketeket.

Barátod ezt jelenleg sokkal jobban megérti, mint te, de ő helyetted nem 
dönthet. A Te benső békéd attól függ, hogy hiszed-e: Én, Jézus, nem vallá-
sokhoz kötődöm, hanem azokhoz a lelkekhez, akik a nem ártás, a megbocsá-
tás és a segítés útját akkor is a legfontosabbnak tartják, ha egyházi elöljáróik 
csak bizonyos szentségek hatása alapján tartják ezt elérhetőnek. Az Én keze-
met nem lehet szentségekkel sem megkötni! Én, Jézus, a Szentlélek által ezt 
a benső szabadságot ajánlom fel nektek! Sajnos ehelyett ti szertartásokhoz 
kötődtök. Ezért van közöttetek annyi békétlen, boldogtalan ember!

Tehát a benső békéd irányában kell döntened! E döntést más nem hoz-
hatja meg helyetted! Még maga az Isten sem!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
***********************************************************

4695.
Kérdező: TŐLED JÖNNEK, URAM, A KAPOTT SUGALLATAIM?

1. Valóban ne folyjak bele férjem és testvérem vitáiba?
2. Valóban betegesen önérzetes a testvérem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Amennyire lehetséges, valóban ne folyj bele vitáikba! Ha mégis, ak-

kor feltétlenül férjed oldalán kell állnod! Csak arra vigyázz, hogy bűnrészes 
ne légy! Vagyis csak azt mondd jónak, amit jónak is gondolsz!

2. Testvéred valóban betegesen önérzetes! Mindaddig nem mondható 
igazán megtért embernek, amíg másokban látja saját békétlenségének, nyug-
talanságának forrását. Engem, Jézust, ördögnek neveztek, mégsem háborod-
tam fel! (Mt 9;34 / Mt 10;25)

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4696. 
Kérdező: KÜLDETÉST ÉRZEK A HIT FELSZÍTÁSÁRA!

1. Feladatom hívni az embereket istentiszteletre?
2. Ne járjak közösségekbe?
3. A nyelvek adományát használjam testvéreim épülésére is?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Csak az istentiszteleteket tartó lelkész beleegyezésével végezz olyan 

missziós munkát, amely rendkívülinek tűnik mások szemében! Ha természet-
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szerűen adódik lehetőséged arra, hogy valakit felkérj vagy buzdíts, akkor él-
ned kell e lehetőséggel! De semmiképpen sem szabad erőltetned ezt!

2. Elég az, ha valakinek van EGY tanulóközössége, amelyben jobban 
megismerheti az Én, a te Jézusod evangéliumait! Az egyéni ima és az evan-
géliumok olvasása nagyon fontos! Ha a közösségben úgy érzed, hogy össze-
zavarodsz, akkor egy vagy két jószándékú emberrel alkoss egy olyan közös-
séget, amely átsegíthet e nehézségen. Ha csak ketten vagy hárman összejöt-
tök az Én nevemben, már ott vagyok közöttetek! (Mt 18;20)

3. A nyelvek adománya magánjellegű ima, és nem arra való, hogy má-
sok is hallják. Csak akkor legyen nyilvános, ha tudod, hogy van ott valaki, 
aki magyarázni tudja a nyelvimádat. E nélkül inkább árt, mint használ!

Megáldalak az OKOSSÁG LELKÉVEL!”
***********************************************************

4697.
Kérdező: ISTENNEK TETSZŐ AKAROK LENNI!

1. Mi a feladatom most családommal kapcsolatban?
2. Szeretnék jó eredménnyel vizsgázni! A Te akaratod ez?
3. Munkahely-problémámban add segítségedet!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A feladatod az, hogy legyen reggeli imád! Ebben az imádban - át-

gondolva az előtted álló napot - kérd áldásomat arra, hogy vágyaidat, lehető-
ségeidet és képességeidet tudd harmóniába hozni.

2. Két irányú e téren az akaratom. Az egyik: amit érdemes megcsinálni, 
azt mindig érdemes jól megcsinálni. A másik: lelki békédnél fontosabb nem 
létezhet számodra!

Abban biztos lehetsz, hogy minden Tőlem telhetőt megteszek érted és 
veled annak érdekében, hogy lehetőséged és képességed szerint fel tudj ké-
szülni a vizsgádra. De abban is biztosnak kell lenned, hogy a vizsgád ered-
ményétől függetlenül átveheted Tőlem, a te Jézusodtól azt a lelki békét, ame-
lyet a világ nem adhat, de el sem vehet tőled soha!

3. Amikor e téren feltornyosulnak a nehézségek, akkor tudod felmérni 
helyesen, hogy mekkora hited van! A HIT próbája mindig a negatív megta-
pasztalás! Kijelentésem:  Veled és érted mindent, de helyetted semmit, meg 
kell hogy értesse veled azokat az igazságokat, amelyeket Máté evangéliumá-
ban a 6;25-34 részben mondottam.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
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***********************************************************
4698.
Kérdező: SEGÍTENI SZERETNÉK!

Hogyan segíthetnék barátnőmön?
HANG: "Kedves Barátom!

Én, Jézus, szívesen elmondom kedves barátnődnek, hogy mit kell ten-
nie szíve békéje, lelkének harmóniája érdekében. De így áttételesen,  hogy 
nem ő, hanem te kéred tőlem az ő testi gyógyítását, semmit nem válaszolha-
tok! 
A test egészsége vagy betegsége nem erkölcsi, vagyis boldogság, boldogta-
lanság kérdése. Márpedig nekem, Jézusnak,  e téren van hozzátok küldeté-
sem!
Megáldalak a TISZTÁNLÁTÁS LELKÉVEL!"

***********************************************************
4699.
Kérdező: TISZTÁN AKAROK LÁTNI!

1. Mit kell tennem, hogy megvilágosodjak?
2. Hogyan tovább?
3. Hol találom meg lelki vezetőmet?

HANG: "Kedves Barátom!
1.  Te  a  megvilágosodás  útját  járod  már  régóta!  Ezért  „lógsz  ki  a 

sorból!” A gondolkodás-átalakításhoz, amelyre már beköszöntőmben felkér-
telek benneteket (Márk 1;15), kettő kell: akarni kell ezt az átalakítást, és is-
mernetek kell evangéliumaimat. Igaz, hogy a Biblia szent könyv, de a gon-
dolkodás-átalakításhoz az evangéliumok ismerete szükséges. Csak ezek fé-
nyében értelmezhető helyesen a Biblia többi része!

2. A reggeli imában történő „párbeszéd-imában” lehetséges Számomra 
az, hogy tudassam veled a „hogyan továbbot”. A 'párbeszéd-imának hogyan-
ját megtalálod az 1. HANG-könyvben.

3. A lelki vezetőd az őrangyalod. Ő mindig rendelkezésedre áll, ha bi-
zalommal fordulsz hozzá! Egyetlen pillanatra sem hagy el téged!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4700.
Kérdező: UNOKÁMÉRT KÖNYÖRGÖM, URAM!

1. Van egy autista unokám. Az ő érdekében kérlek, Uram!
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2. Csak az Úr akaratát akarom felvállalni!
3. Unokámnak nincs veszélyérzete!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A mások érdekében mondott kívánságokkal kapcsolatban, melyeket 

Elém, a te Jézusod elé terjesztetek, hitetek alapján kell hogy tudjátok: imátok 
meghallgatásra talált. Nincs meg nem hallgatott imádság! Ez a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy a kérő szívében békének kell lennie e téren, ha már kérését 
Hozzám terjesztette!

Imád meghallgatásra talált! De mivel Én, a te Jézusod sokkal jobban 
szeretem és ismerem unokádat (és téged is), mint őt te valaha is ismerhetnéd 
és szerethetnéd, ezért el kell elfogadnod azt, hogy úgy döntök, ahogy Én lá-
tom jónak, és nem úgy, ahogy te! Szívedben csak akkor tudok békét teremte-
ni, ha ezen a szinten hiszel Bennem, hiszel Nekem!

2. Nagyon jó az a szándék, amely az Én szándékomat helyezi a legelső 
helyre. De ennek a gyakorlatban is meg kell nyilvánulnia! Vagyis akkor is 
meg kell élned az Általam megígért békét, ha ez az akarat nem a te akaratod 
szerint mutatkozik meg!

3. Ha unokádnak nincs veszélyérzete, akkor felelőssége sincs e téren!
A te benső szabadságod nagyon fontos számodra, és a te Jézusod szá-

mára is, mert szíved békéjét csak ez tudja biztosítani!
   Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ SZABADSÁG LELKÉVEL!”

***********************************************************
4701.
Kérdező: SEGÍTS RAJTAM, URAM!
. 1. A Gonosz mindig uralkodni akar rajtam!

2. Mit kell tennem, hogy végleg megszabaduljak a Gonosztól?
3. Buzdítást várok Tőled, Uram!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A Gonosz végzi azt a munkát, amit ferde lelkiismerete diktál neki. 

Több rugalmasságnak kellene lennie benned ahhoz, hogy ne a kísértésekre, 
hanem arra feladatra koncentrálj, amelyet itt és most kívánok tőled!

2. Én, Jézus, azt kívánom, hogy a gyakorlatban tedd meg azokat a napi 
teendőidet, amelyeket szüleid, barátaid kérnek tőled! Ez az Én kívánságom, 
és nem az, hogy állandóan magaddal foglalkozz! El kell hinned, hogy a veled 
való foglalkozás nem a te feladatod, hanem az Enyém! A te feladatod az, 
hogy mások segítésével, vagyis elsősorban szüleid kívánságainak teljesítésé-
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vel foglalkozz! Ez az Én, a te Jézusod kívánsága, és nem az, hogy érzéseid 
útján hozd meg döntéseidet! Ehhez mindig megkapod az elégséges erőt Tő-
lem!

3. Csak azt tudom buzdítani, aki elfogadja irányításomat, vagyis hisz 
szavaimnak! Aki nem ezt teszi, azzal nem tudok mit kezdeni!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
***********************************************************

4702.
Kérdező: KEDVÉBEN AKAROK JÁRNI JÉZUSNAK!

1. Nagy kegyelemnek tartom, ha valaki járni és írni tud!
2. Tudom, hogy csak lelki fejlődést szabad kérni Jézustól.
3. Valóban nem érhet átok? Lelki szárazságot élek át!

HANG:  "Drága Gyermekem!
1. A járni és írni nem tudás egyáltalán nem kisebb kegyelem, mint ezek 

ellenkezője! Isten nem személyválogató! Isten mindenkitől  azt várja, hogy 
képességei és lehetőségei szerint éljen szolgáló szeretetben. Ha egy kis pohár 
van tele, vagy egy nagy pohár van tele, mindkettő tele van! Ez a lényeg! Isten 
akarata minden szellemi teremtményével kapcsolatban az, hogy mindegyik 
éljen képességei és lehetősége szerint úgy, ahogy tud. Ennél többet Isten sen-
kitől sem kíván!

2. Csak az mond lelke számára helyes kérő imát, akinek kérése valami-
képpen harmóniába hozható a MIATYÁNK ima bármely kérésével.

3. Átok valóban nem érheti azt, akiben Én, Jézus, élek. Aki ezt nem hi-
szi el, az szükségszerűen átoknak éli meg az életét. Aki nem hiszi el, hogy az 
Istent szeretőnek minden a javára válik, az nem hiszi el, hogy Isten a szeretet 
körén belül valóban mindenható. Az nem hiszi el, hogy Isten plusz egy fő 
mindig abszolút többség. Nem hiszi el, hogy Én, Jézus, valóban legyőztem a 
világot, vagyis az átkot hordozó Gonoszt. Márpedig legyőztem. 
A lelki szárazság a lelki fejlődés velejárója. Én, Jézus, azt várom el a lelki 
szárazságban élőtől, hogy ne csak ajándékaim, hanem ajándékaimtól függet-
len SAJÁT MAGAM legyek számára a legfontosabb! Ilyen állapotban mu-
tassa meg, hogy hűséges Hozzám! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!”
***********************************************************

4703.
Kérdező: SZERETNÉK BENSŐ SZABADSÁGBAN ÉLNI!
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1. Szeretnék megszabadulni a pánikbetegségtől!
2. Gyakran van lelkiismeret-furdalásom.
3. Áldd meg a hozzátartozóimat!

HANG: Drága Gyermekem!
1. Amit te kérsz Tőlem, a te Jézusodtól, az csak részben lehet az Én 

munkám veled kapcsolatban. Csak kis részben. Igen, mert hitet adni nem tu-
dok! Én kérek tőled hitet!

A hitet lehet növelni, és lehet csökkenteni. Három szempontot sorolok 
fel a hit növekedésére. 

   Az egyik az, hogy törekedj feladatokban gondolkodni. Tehát ne azzal 
törődj, hogy te milyen vagy, hanem azzal, hogy ami a teendőd, azt végezd 
úgy, ahogy erre képes vagy! 

A másik  az,  hogy nem az a lényeg, hogy milyen vagy, hanem az, 
hogy az Enyém vagy! Ezt te semmiféle rosszal, semmiféle bűnnel megvál-
toztatni nem tudod! 

A harmadik, és ez szinte a legfontosabb - bár nemigen lehet itt fon-
tossági  sorrendet  felállítani  -,  hogy akkor  is  adj  hálát  Istennek,  ha  rossz 
passzban vagy! Adj hálát a félelmeidért, az esetleges kételkedéseidért, a pá-
nikbetegségedért, a halálfélelmedért, és minden olyan testi, lelki, érzelmi ál-
lapotodért, amelyet nagyon nehezen viselsz el! Ez az igazi hitből élés! Igen, 
mert a hálaimával tudod igazolni azt,  hogy  te  elhiszed  ezt  a   szent
igazságot: AZ ISTENT SZERETŐKNEK MINDEN A JAVUKRA VÁLIK!

2.  Ha olyasmit  gondolsz,  szólsz  vagy teszel,  amiről  azt  ítéled  meg, 
hogy nem szereted eléggé az Istent, akkor tudomásul kell venned, hogy Isten 
sokkal jobban szeret téged, mint azt te valaha is el tudnád képzelni! Ha egy-
szer IGENT mondtál Nekem, akkor minden, ami ezt kétségbe vonhatná ben-
ned, olyan kísértés, amely a földi életben kikerülhetetlen! E kísértés még az 
Én, a te Jézusod ajkára is odahelyezte e mondatot: „Istenem, Istenem, miért 
hagytál el engem?!” (Mt 27;46)

Drága Gyermekem! A rövidke földi élet két dologra teljesen alkalmat-
lan. Az egyik: a Földön soha nem lesz Mennyország! A másik: a probléma-
mentes élet elérése! Mindenki pokollá tudja tenni saját életét, ha nem hisz 
Bennem! És mindenki elviselhetővé tudja tenni földi életét, ha evangéliuma-
im szerint igyekszik átalakítani gondolkodását, és elhiszi azt, hogy Én, Jézus, 
nem azért szeretek valakit, mert ő jó, hanem azért, mert Én, Jézus, vagyok a 
jó!
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3. Áldásomat adom rád és egész családodra! Megáldalak azzal az ál-
dással, amely segíteni fog benneteket abban, hogy képességeitek, lehetősége-
itek és vágyaitok egyre jobban harmóniába kerüljenek. Megáldalak, hogy ne 
csak kívánd, hanem egyre jobban valósítsd is meg azt az égi békét a Földön, 
amely az Én, a te Jézusod békéjét, erejét, örömét képes sugározni akkor is, 
amikor a körülmények ellenkező irányt akarnak adni életednek!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
***********************************************************

4704.
Kérdező: EGY ELHUNYTRÓL KÉRDEZEM A HANGOT!

Anyám szomorú elhalt fia miatt. Mi lehet vele?
HANG: "Drága Gyermekem!

Senkinek nem kell szomorkodnia az elhunytak miatt! Nem, mert a ha-
lál angyala is az Isten angyala! A halálban bizonyos értelemben mindenki jól 
jár. Igen, mert olyan önismeretre jut, amely szinte kényszeríti őt arra, hogy 
földi élete döntéseit felvállalja. Csak a Földön élők gondolják úgy, hogy egy 
másik embernek az lenne a legjobb, amit ő gondol a másiknak. A halál után a 
megholtak, tehát az örökké élők, feltétlenül azt választják, ami számukra a 
legmegfelelőbb! Csak a földi élet lehet a hazugság világa! A halál után min-
denki maga dönti el, hogy mi a legjobb a számára! Még az elkárhozottak is 
„jobban érzik magukat a pokolban”, mint éreznék magukat a Mennyország-
ban! Ahogy ÉN, Jézus, „jobban éreztem Magamat” a kereszten, mint érez-
tem volna, ha elmenekültem volna a keresztem miatti szenvedésem elől!

Amikor halottaitokért imádkoztok, akkor ne azért imádkozzatok, hogy 
más állapotot akarjanak maguknak, mint amit pillanatnyilag jónak látnak, ha-
nem azért, hogy egykor úgy részesüljenek az Istennel való színről színre látás 
örömében, hogy azt majdan veletek meg tudják osztani. Higgyétek el, hogy 
ez az ima feltétlenül meghallgatásra talál!

Mondhatom hát, hogy az említett elhunyt az ő számára a legjobb he-
lyen van! Eljön tehát számára is az a pillanat, amikor közösen fogunk örülni 
egymásnak! Ezért imádkozzatok!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
***********************************************************

4705.
Kérdező: BIZONYTALAN VAGYOK!

1. Mi fontosabb: a felvállalt életút megélése, vagy a leckék általi
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    tisztulás, fejlődés?
2. Jobban szolgálhatlak Téged, ha a szerzetesi életet választom? 

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Az, aki Engem, Jézust, követni akar, nem vállalhat fel olyan életutat, 

amely ne tartalmazná azt a fejlődést, amelynek feltétlen feltétele a tanulás is. 
Ezért  mondottam  tanítványaimnak:  „Tegyetek  tanítványommá minden 
népet!” (Mt 28;19)

2. Csak az vállalja a szerzetesi  életet,  aki erre szinte ellenállhatatlan 
kényszert érez magában! 
Csak ti  mondjátok,  hogy a  szerzetesi  életforma  tökéletesebb,  mint  a  nem 
szerzetesi életforma. Szerzetben is és azon kívül is a döntő az Általam ÚJ 
PARANCSNAK nevezett szeretetben való növekedés! (János 13;34)

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
***********************************************************

4706.
Kérdező: EGY ÁLMOMRÓL KÉRDEZEM  A HANGOT

Álmomban Jézust láttam két oszlop között. Bal kezével a Föld felé 
mutatott.

HANG:  "Drága Gyermekem!
Az álom szimbolikus nyelvén érzékeltettem veled azt, hogy földi élete-

den is rajta tartom kezemet! Bizalmat kérek tőled, mert békét akarok adni ne-
ked. Az Én békémet! 

Álmod tehát erőforrás legyen számodra! A földi életben gyakran és bi-
zalommal fordulj Hozzám, Erőforrásodhoz, mert szívem mindenkor nyitva 
áll előtted! Bizony az Én szerető szívem az egyetlen menedéke a világnak! 
Bízzál, bízzál, bízzál Bennem!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
***********************************************************

4707.
Kérdező: MIKOR ÉS HOGYAN LESZ A VILÁGVÉGE?

1. Az égi hierarchiáról szeretnék többet tudni!
2. Második eljöveteled után lesz az új Ég és az új Föld?
3. Csak engem pecsételtél le Magadnak 1997-ben?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Én, Jézus, azért nem beszéltem részletesen az égi „szolgálati rend-

ről” (és nem uralkodói rendről!), mert a Földön élő embernek a földi életben 
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kell megtalálnia saját helyét! Ez pedig legyen mindenkor annak az alulérté-
kelésnek vállalása, amely a világ fiai részéről ér benneteket! E megnevezé-
sek: angyalok, főangyalok, fejedelmek, erők, uralmak, hatalmak, trónusok, 
kerubok, szeráfok csupán azt jelzik, hogy nem egysíkú Isten világában a sze-
retet szolgálati rendje!

2. A világvégével kapcsolatban bár egyértelmű, de nagyon szűkszavú 
voltam. Azt tudatosítsd magadban, hogy bármikor eljöhet a számonkérés pil-
lanata! Az ezzel kapcsolatos részletekről olvasd el az evangéliumok idevágó 
helyeit.  Ha többre lett  volna szükségetek ezzel kapcsolatban, akkor többet 
mondtam volna.

3. Szó sincs róla, hogy csak téged pecsételtelek le Lelkem által az álta-
lad említett időben! Ilyen lepecsételés szinte minden pillanatban történik a 
világ különböző részein!

Megáldalak az ALÁZAT LELKÉVEL!"
***********************************************************

4708.
Kérdező: ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL ÉS LÉLEKKERESZTSÉGRŐL...

Melyik fontosabb: az újjászületés vagy a Lélekkeresztség?
HANG: Az újjászületés és a Lélekkeresztség csak a gyakorlati élet bizonyos 
területén különböztethető meg egymástól.

Az újjászületés feltétlen feltétele az üdvösségnek. (János: 3;3) A Lé-
lekkeresztségben tanúságtevő feladattal egybekapcsolt meghatározott külde-
tésre pecsételi le a Lélek azt, akit akar. Vagyis karizmákkal látja el az illetőt. 
(Lukács 4;18)

Gyakorlatban az újjászületés is kötelez tanúságtevésre!
Megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"

***********************************************************
4709.
Kérdező: KÉT ÁLMOMRA KÉREK MAGYARÁZATOT! 

Egyik álmomban Jézus egy szívet adott át nekem. Egy másik álmom-
ban pedig megsimogathattam Jézus arcát.

HANG: "Drága Gyermekem!
Leveled  alapján  mondhatom,  hogy álmaidat  nagyon  jól  értelmezed! 

Erőt kaptál arra a szolgáló szeretetre, amelyre annyira szükséged volt éveken 
át.
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A második álmodban pedig lehetővé tettem számodra azt, hogy érzé-
kelhető módon is kifejezd szeretetedet Irántam. 

Te kaptál valamit a Mennyország előízéből! Ezek az emlékek erősítsék 
továbbra is benned az Irántam való hűségedet!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
***********************************************************

4710. 
Kérdező: ANYAGI ÜGYBEN KÉREK TANÁCSOT!

1. Tegyek-e lépéseket egy anyagi értékekkel kapcsolatos elismervény 
     megszerzése érdekében?
2. Miben kell megváltoznom?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ne tegyél lépéseket az említett elismervény megszerzésére. Nem te 

felelsz a következményekért! Ha valamiről lemondtatok, akkor az már nem a 
tiétek akkor sem, ha nem szándékotok szerint történik a folytatás.

Más az, ha valaki kiköti, hogy csak akkor adja értékeit bizonyos célra, 
ha erről elismervényt kap. Ha ez a kikötés nincs írásban rögzítve, akkor te 
nem felelsz semmiért. De még ha rögzítve volna is, csak akkor kellene lép-
ned, ha erre írásos meghatalmazást kaptál volna.

2. Mivel a te lelki békédnek is az a feltétele, hogy lehetőségeid, képes-
ségeid és vágyaid szinkronban legyenek, ezért a reggeli imádban ezt kell át-
gondolnod, és az előtted álló napodra így kell kérned áldásomat!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
***********************************************************

4711.
Kérdező: SZERETNÉK TISZTÁN LÁTNI!

1-2. Egy álmom magyarázatát kérem, amely rossz lelkiállapotról   
        váltott át egy csodálatos jó állapotra!
3. Az anyagi csőd megrettent! Mit tegyek ellene?

HANG: "Drága Gyermekem!
1-2. Az első és a második problémádat összevonom, mert ezek egy-

máshoz tartoznak.
Nem kell misztifikálni az álmodat. A tudati és a tudatalatti állapot ér-

zelmi szinten általában ellentétes töltetű szokott lenni. Amint pszichológusa-
itok szokták mondani: Ha a tudatos állapot Káin, akkor a tudatalatti Ábel. Ha 
a tudatos Ábel, akkor a tudatalatti Káin.
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Nagyon természetes, hogy az álmod előtt és alatt hallott magnó beleját-
szott ebbe.

3. Bizony mindennap döntened kell reggeli imádban amellett, hogy az 
örök értékeket akarod a mulandó értékek elé helyezni. Bizony rendszeresen 
tudatosítanod kell magadban e két mondat tartalmát: Isten az én Gondvise-
lőm; és mi ez az örökkévalósághoz képest?

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
***********************************************************

4712.
Kérdező: BÖLCSESSÉGET KÉREK TŐLED, URAM!

1. Helyes-e, ha elbocsátjuk albérlőinket?
2. Hogyan tapasztalja meg a gyermek, hogy neki jó, ha szenved?   
     Tehát a HANG 7/589. levél magyarázatát kérem!

HANG: "Drága Gyermekem!
1.  Ha  csak  azért  akarjátok  elbocsátani  albérlőiteket,  hogy nagyobb 

anyagi előnyhöz jussatok, akkor nem helyes elbocsátani őket. Ha azért akar-
játok elbocsátani őket, mert úgy gondoljátok, hogy bűnrészességet vállaltok 
velük, ha nem bocsátjátok el őket, akkor el kell őket bocsátani!

A szeretet  semmiképpen  nem sérülhet  meg!  De az  az  igazság sem, 
amely nélkül kihasználva érzitek magatokat. Azokat, akik Hozzám, Jézus-
hoz, tartoznak, lehet felhasználni, de nem kihasználni! Bárányok lehettek, de 
nem lehettek birkák!

2. A gyermeknevelés lényegéhez tartozik az, hogy akkor is felelősséget 
kell vállalnia egy gyermeknek, ha ez neki fájdalmat okoz! Az, aki által e cél 
érdekében szenved egy gyermek, csak a gyermek javát akarja, tehát bizonyos 
esetekben fájdalmat  kell  okoznia gyermekének! Felelősségre nevelés más-
képpen nem létezik!

Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4713.
Kérdező:  MIÉRT  NEM  KAPTUNK  PÉLDÁT  JÉZUSTÓL  A  HÁZAS-
SÁGRÓL?

1. Jézus nem adott példát a házaséletről. Miért?
2. Aki kardot ragad, az kard által vész el. Ezt szó szerint kell érteni?

HANG: "Kedves Barátom!
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1. Sem a tíz parancs, sem a két főparancs, vagyis a tíz parancs tömörí-
tett megfogalmazása nem tesz különbséget házasságban, illetve nem házas-
ságban élés között. Nem az teszi emberré az embert, hogy házas vagy nem 
házas! Bárhogyan is él valaki, arra kérek mindenkit,  hogy úgy szeressétek 
egymást, ahogy Én, Jézus, szerettelek benneteket! Ennek hogyanját kell min-
denkinek a reggeli imájában Velem, Jézussal, megbeszélni. Ha bárki Elém 
helyez bárkit, nem méltó Hozzám! (Mt 10;37) 

A földi életben akár házas valaki, akár nem, a szeretet elsősorban áldo-
zat, és nem élvezet! Erején felüli áldozatot senkitől sem kívánok!

2. Aki az erő világából nem akar átlépni a megbocsátás világába, azon 
az Isten sem tud segíteni! Ezt jelenti az általad idézett evangéliumi szöveg.

Megáldalak az IRGALOM LELKÉVEL!"
***********************************************************

4714.
Kérdező: ELHUNYT KIS UNOKÁMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT

1. Balesetben meghalt kis unokám. Miért?
2. Máshol akar leszületni unokám?
3. Találkozunk még vele?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Aki nem tudatosan vet véget földi életének, az feltétlenül jól jár a 

halálban. Igen, mert a halál Angyala is az Isten Angyala! Kétségtelen, hogy 
nektek fáj az ő eltávozása, de ha az ő szemével látnátok életét, akkor nem is 
gyászolnátok őt! Nem, mert ő nem önmaga miatt, hanem értetek vállalta rö-
vid földi  életét,  hogy ti  megtanuljátok:  a földi  élet  nagyon rövid! Bizony 
minden döntésetek előtt érdemes feltenni e kérdést: Mi ez az örökkévalóság 
szempontjából?

2. Nem akar máshol leszületni unokád! Csak benneteket akart figyel-
meztetni arra, hogy a mulandó értékekkel ne takarjátok el az örök értékeket! 
Vagyis mindenkor eszközt lássatok mindenben, ami mulandó!

3. Feltétlenül találkozni fogtok egymással! A szeretet ÖRÖK!
Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"

***********************************************************
4715.
Kérdező: ELHAGYATOTTNAK ÉRZEM MAGUNKAT!

1. Félek az előttem álló problémáktól.
2. Mindenki elhagyott bennünket!
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3. Van más is rajtam kívül a szobámban?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. „Elég a mának a maga baja! A holnap majd gondoskodik magáról!” 
Ajánlom, hogy olvasd el, és hidd el Máté evangéliumának 6;25-34-ig tartó 
részét!

2. Nem hagyott el mindenki! Én, Jézus, soha nem hagylak el téged! Ez 
akkor is így van, ha nem hiszed el. Csak ilyenkor nem nyugtat meg. Ha elhi-
szed, ha hiszel Bennem, akkor ez feltétlenül ERŐFORRÁS lesz számodra.

3. Feltétlenül van más is a szobádban! Őrangyalod feltétlenül ott van! 
Őrangyalodnak kifejezetten feladata az, hogy mindenkor veled legyen!

De ott vagyok Én, Jézus, is hited mértéke szerint!
Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"

***********************************************************
4716.
Kérdező: MENNYIBEN FELELEK TÁRSAMÉRT?

1. Követhetlek Téged valaha egy társammal? Nagyon zárt vagyok!
2. Akivel egy szobában élek, nehezen értjük meg egymást. Ez nem   
    jó!

HANG: „Drága Gyermekem!
1. Senki lelkének fejlődéséhez nem tartozik lényegileg az, hogy milyen 

társa van, illetve az, hogy van-e társa vagy nincs. Az okosság és az óvatosság 
mindig kötelez! Nem véletlenül mondottam, hogy aki jobban szereti társát, 
az nem lehet méltó Hozzám! (Máté: 10;37) Ez azt jelenti, hogy bizonyos ér-
telemben függetlenülni, szabaddá kell válni mindenkitől annak, aki teljes szí-
vével követni akar Engem, Jézust.  Azt pedig tudnod kell, hogy Engem más-
képpen követni nem lehet! Ez nem azt jelenti, hogy el kell hagynia minden-
kit, hanem azt, hogy szabaddá kell válnia mindentől és mindenkitől!

Tehát: ha számodra annyira fontos a családalapítás, akkor tudomásul 
kell venned, hogy ez egyben áldozatvállalás is, és nem társadtól, hanem csak 
és egyedül Tőlem remélhetsz ilyen esetben is megfelelő erőt ahhoz, hogy hű-
séges tudj maradni Hozzám.

2. Az egymást megértés és meg nem értés gyökere szintén  SZABAD-
SÁG kérdése. Minden szellemi lénynek van egy olyan szabadságköre, ame-
lyen belül felelős döntéseiért. Te sem lépheted át büntetlenül másnak a sza-
badságkörét,  és a tiédet sem lépheti  át más. Ez a gyakorlatban azt  jelenti, 
hogy bűnrészességet nem szabad vállalnod. Ha olyat kíván tőled valaki, amit 
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te nem helyeselsz, akkor arra nemet kell mondanod akkor is, ha ez neki nem 
tetszik. Természetesen meg kell tudnod okolnod, hogy miért mondtál nemet! 
Ha az illető nem fogadja el érveidet, akkor is meggyőződésed szerint kell el-
járnod. Kerül, amibe kerül! Én, Jézus, nemcsak békét jöttem hozni a Földre, 
hanem kardot is. Ezt a kardot forgatják azok, akik nem bírják elviselni azt, 
ha valaki másképpen gondolkodik, mint ők. Ennek a kardnak az éle csak a 
mulandóság felületét képes szabdalni. A lényeget nem érintheti! Nálam sem 
érinthette! Pontosan ebben adtam a legkirívóbb példát nektek!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BENSŐ BÉKE LELKÉVEL!"
***********************************************************

4717.
Kérdező: KEVÉSNEK ÉRZEM MAGAM!

1. Tudatom nagyon beszűkült.
2. Nagyon alacsony rezgési szinten vagyok!
3. Kérem bocsánatodat!

HANG: "Kedves Barátom!
1. Elégedjen meg mindenki azzal a beszűkült tudattal, amivel rendelke-

zik! Senkit sem határoz meg erkölcsileg tudatának mérete. Mindenkit szere-
tetének mértéke határoz meg! Téged is!

2. Adj hálát azért, hogy olyan szinten vagy, amilyenen vagy! Minden-
kor a képesség, a lehetőség és a kívánság harmóniájára kell törekedned. Erre, 
és semmi másra! Minden bizonnyal nem leszel terhére senkinek mindaddig, 
amíg erre törekszel. A problémák abból szoktak adódni, ha bebeszéled ma-
gadnak - anélkül, hogy megpróbálnád azt -, hogy nem vagy képes valamit 
megtenni.  Pedig ha akarnád, meg tudnád tenni.  Ha valamire valóban nem 
vagy képes, akkor ezért senki jó szándékú ember nem mond rólad elmarasz-
taló ítéletet.

Kedves Barátom! Légy sokkal szerényebb, és légy készségesebb a kü-
lönböző áldozatok felvállalására! Ez a te gyógyulásod útja!

3. Ha jobban hinnél abban, hogy Én, Jézus, az irgalom Istene vagyok, 
akkor nem is kérnél annyiszor bocsánatot ugyanazért a botlásodért!

Már születésedkor beléd oltottam azt a hitet, amely számodra is aján-
dék. Vagyis, hogy hidd el, Én, Jézus, érted élek. De azt a hitet, amely áldo-
zatra is képesít, amely szerényebbé tud tenni téged, a te ajándékod kell hogy 
legyen az Én számomra!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
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***********************************************************
4718.
Kérdező: AGGÓDOM LÁNYOMÉRT!

Nagyon aggaszt lányom sorsa. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

A te lányod az Én lányom is, sőt elsősorban az Enyém! Engem is ag-
gaszt az, ahogyan éli az életét. Egyetlen dolgot tehetek, várok. Türelmesen 
várok, és továbbra is mérhetetlenül szeretem. Várok, hogy egyszer megszó-
lítson Engem, és megossza Velem az életét.  Te sem tehetsz mást, ha nem 
akarsz bűnrészességet vállalni egy iránytalan életben. Várd meg, hogy ott és 
akkor tudj segíteni, amikor ez mindkettőtöknek leginkább a javára válik. 

Nagyon  nehéz  egy anyának  elmagyarázni  azt,  hogy akkor  szereti  a 
gyermekét helyesen, ha a gyerek döntéseiért nem vállalja át a felelősséget. 
Főleg nem akkor, ha a gyerek már régen felnőtt. Nem segíthetsz neki abban, 
amit te is rossznak ítélsz meg! Ezt világosan a tudtára kell adni. 

A békesség kedvéért  hozott  áldozat  bűnrészessé tesz  téged.  Minden 
egyébben segítsd őt addig, amíg módod van rá, és amíg azt nem tapasztalod, 
hogy ki akar használni téged. Imádkozz érte minden nap, hogy megtérjen, 
ajánld fel őt Nekem. Ketten együtt biztosan előbb eljutunk a szívéhez.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4719.
Kérdező: SZENTEKRŐL, POKOLRÓL, MENNYORSZÁGRÓL

1. A szentek között miért vannak túlsúlyban a papok és a szerzetesek?
2. Aki újjászületett és nem kell többé leszületnie a Földre, az már  
    sohasem fordul el Istentől?
3. A pokol lakói nem mindig ugyanazok? A Mennyországban ugye   
    nem ez a helyzet?
4. Ha Isten minden bűnünket megbocsát, eltöröl, akkor miért fogjuk   
    visszapergetve látni a jó és a rossz cselekedeteinket?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szent annyit jelent, hogy Istenhez tartozó. Komolyan Istenhez tartoz-

ni pedig csak közösségben lehet. Szeretet-közösségben! Ezt a szerepet pró-
bálja betölteni Egyházam immár kétezer éve, több-kevesebb sikerrel. E két-
ezer év alatt nagyon sok gyermekem mutatta be az életében azt - erejét szinte 
meghaladó erőfeszítések közepette, sok esetben a saját Egyházam üldözteté-
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se mellett -, hogy Én, Jézus, az ő Istene vagyok. E magatartásból született az 
az igazság, mely így szól: Az engedelmesek tartják állva az Egyházamat, az 
engedetlenek pedig viszik előre!  Aki Értem él és Értem hal, abból biztos 
hogy szent lesz, aki pedig nem Értem él és nem Értem hal, abból jó esetben 
is csak mártír. A kettő között óriási a különbség! A mulandó dolgokért élni 
és  meghalni  balgaság,  az  örökkévalóságért  élni  és  meghalni  szentség.  Ez 
utóbbi a Velem való örök egység feltétele! Az biztos,  hogy szentnek nem 
születik senki! Szentté csak válni lehet! Az ára nem kevesebb, mint minden-
kinek a saját  élete.  Ezt  kérem mindenkitől,  de semmilyen rendkívüliséget 
nem kérek senkitől! A szentté válás, vagyis a Hozzám tartozás egyetlen útja: 
szeresd az Istent az embereken keresztül! Így is mondhatnám: oszd szét az 
életedet a rászorulók között úgy, hogy ne légy bűnpártoló, és szent leszel! 
Oszd szét az idődet, a pénzedet, a szeretetedet, és ehhez a bölcsességet Én 
mindenkinek megadom, ha ezt az Én nevemben teszi. Élj másokért, és tiéd 
az örök élet koronája!

A papok és a szerzetesek annyira szem előtt vannak, hogy így köny-
nyebben felmérhető az életvitelük. Ezért könnyebben láthatók nemcsak hibá-
ik, de erényeik is. Az erényes élet mindig követendő példa. Hát ezért is van-
nak többen a szentté avatottak között az ilyen személyek.

2. Aki újjászületett, az már többé nem fordul el Tőlem! Akkor sem, ha 
megtévesztik! Az újjászületettségnek pont az a lényege, hogy aki átéli a Ve-
lem való találkozásnak ezt a formáját, megérti, hogy egyedül Én, Jézus, va-
gyok az, aki képes vagyok őt megszabadítani, és életre vezetni. Nincs ember, 
aki miután ezt átélte, eldobja magától! Még akkor sincs, ha a zsidó levél 6;4-
6. ennek lehetőségét nem zárja ki. Nincs ember, aki mérhetetlen szenvedések 
után találkozik az ABSZOLÚT JÓVAL, és erre nemet mond! A tékozló fiú 
példabeszéde erről is szól!

3. A pokol elsősorban nem hely, hanem lelkiállapot. Csak másodsor-
ban beszélhetünk - átvitt  értelemben - helyről is,  ugyanis a Mennyország, 
vagyis  a szeretet  világa,  és  a pokol,  vagyis a szeretetlenség világa között 
nincs közvetlen átjárhatóság. A kapu ide is és oda is a földi világ. Itt van az a 
hely, ahol befogadhatsz Engem, és itt van az a hely, ahol megtagadhatsz En-
gem. Mivel minden rossz egy elrontott jó, és a rossz minden esetben a jó hiá-
nyát fogalmazza meg, ezért értelemszerű, hogy a hiányban nem lehet állan-
dósulni! Nem, mert a hiányt ÉN, Jézus, nem akarom! Tudok róla, elviselem, 
de nem akarom! Ezért a hiány csak számotokra létezik, de mivel nem hiányra 
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lettetek teremtve, ezért előbb-utóbb mindnyájan törekedni fogtok Felém, a 
Teljesség felé. Erről beszéltem, mikor azt mondtam, hogy „mindeneket Ma-
gamhoz vonzok!” 

4. A lelki fejlődésetek nemcsak abban van belerejtve, hogy Én, Jézus, 
az örök megbocsátás, megbocsátom a bűneiteket, hanem abban is, ha meglát-
játok azt, amiben hibáztatok! E két tartalom elválaszthatatlan egymástól! Én 
csak azokat a bűnöket tudom megbocsátani, amelyekért bocsánatot kértek, 
vagyis megbántok. Ez azért van így, mert a bűnből kilépni csak belülről kife-
lé lehet. Aki nem lát rá cselekedetei következményére, attól ezt nem kérhe-
tem számon. Mindenki csak azért felel, amit tud. A szeretet világa nem a jog 
világa, ahol az ismeret hiánya nem mentesít benneteket döntéseitek büntető 
következményeitől. A szeretet világában mindig a szándék a döntő, mert az 
minden esetben tudatosság következménye. Véletlenül nem lehet se jót, se 
rosszat tenni. Ez nem azt jelenti, hogy jó szándékú elhatározás nem sülhet ki 
rosszul, hanem azt, hogy mivel indulásában a meglátott jó lett megcélozva, 
ezért a tévedést a jó szándékú javára tudom fordítani. Ez jelenti azt, hogy az 
Istent szeretőknek minden a javára válik. A földi dimenzió utolsó átlépése a 
NAGY ÉS VÉGLEGES FELÉBREDÉS! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
                      TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

***********************************************************
4720.
Kérdező: ÁLOMRÓL, ÚJJÁSZÜLETÉSRŐL

1. Egy álomról kérdezem a Hangot.
2. Újjászülettem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1-2. Az álmod arról beszél, hogy életed problémáira te magad vagy a 

megoldás. Az biztos, hogy segítségem nélkül nem megy, de a megoldást ÉN, 
Jézus, is tőled várom. Álmodban segítségért nem Hozzám fordultál, hanem 
külső, tőled független módon akartad rendezni a felmerülő nehézséget.

Én veletek mindenre képes vagyok a szeretet körén belül, nélkületek - 
a boldogságotokat illetően - Én is tehetetlen vagyok. Kérd hát bátran te is az 
Én erőmet, és ne kívülről várd a megoldást! Hidd el, Velem mindenre képes 
leszel,  erősebb bármekkora darunál, és szelídebb a legszelídebb báránynál. 
Ha ezt éled, akkor biztos lehetsz abban is, hogy már újjászülettél!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
4694.



***********************************************************
4721.
Kérdező: MIT VÁR TŐLEM JÉZUS?

1. Milyen cselekedeteket vár tőlem Jézus? 
2. Nem hallom, amit a Szentlélek mond, hiába csendesedem el.
3. Valakit megbántottam, de már megbántam, és bocsánatot is kértem  
     tőle!

HANG: "Drága Gyermekem!
3-2. A harmadik kérdéssel kezdem, mert rá szeretnék mutatni arra a 

Lelkem által való vezetettségre, amelyet megcselekedtél. Azt a bocsánatké-
rést, amelyet a felé az ember felé tettél, akit megbántottál, bizony a Lelkem 
sugallta neked. A lelkiismereteden keresztül tudtam megszólalni benned, és 
te követted az Ég akaratát! Meghallottad és követted Szentlelkem szavát. En-
nél többet pedig nem is nagyon tehetsz! 

Én mindenkiben, aki lelkében nyitott Felém, meg tudok szólalni a lel-
kiismeretén keresztül. Az emberré válástok pont ezen áll vagy bukik. Meg-
hallja-e, követi-e a ti lelketek Szentlelkem szavát?! Te meghallottad, és bé-
kességet vittél oda, ahol békétlenség volt. Az egész Mennyország ujjongott 
neked! Az nem baj, hogy ezt nem hallottad, de most tudod, mert elmondtam 
neked! Azt tudnod kell, hogy senkinek az életébe kívülről nem kiabálok bele, 
akármilyen csendben várja azt, hogy megmondjam neki, mit kellene tennie. 
Csak a lelkiismeretén keresztül tudok megszólalni, ahol a gondolat a szívből 
az elmébe száll, és az érzelem meg az értelem közösen megalkotja a valóság 
tudati tükröződését: az igazságot. Azt az igazságot, amely azért igaz, mert 
Belőlem táplálkozik, de teljes tartalmi kibontására egy örökkévalóság is ke-
vés! 

Vannak ugyan médiumok, akik - mint az automatikus üzenetrögzítők -
közvetítik  a  szellemvilág  akaratát.  Az ilyen  médiumok  lelkiismerete  nem 
működik erkölcsi szűrőként, és azt élik meg, hogy nem felelnek azért, amit 
közvetítenek.  Ezért  a felelősséget rendszerint  Rám hárítják,  mondván:  fel-
sőbb utasításnak engedelmeskedtem! Az ilyen közlések, tanítások nem Tő-
lem vannak. Nem, mert nem vagytok bábuk, és nem vagytok hirdetőoszlo-
pok. A szeretet gyermekei vagytok, és a legkevesebb az, hogy mindenki érte-
lemmel értse, és jónak tartsa azt, amit képvisel. Akkor is, ha a gondolat for-
rásában nem az övé. 
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1. Megcselekedned is  csak azt  kell,  amit  jónak látsz,  de azt  tényleg 
meg kell tenned! Azt a jót, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek. Ezeket vá-
rom tőled, és ezeket várom mindenkitől. A cél mindenkinél ugyanaz. Szeret-
ni, és erről tanúságot tenni a világban. Ez minden ember boldogságának for-
rása. Erre hívlak és erre tanítalak minden pillanatban. Arról ismerni fel, hogy 
hisztek Bennem, hogy szeretitek egymást, úgy ahogy Én szerettelek titeket! 
Keress magadnak olyan közösséget, ahol ezt már élik. Ha kéred médiumom 
segítségét, örömmel a rendelkezésedre áll.

                   Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
                  TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

***********************************************************
4722.
Kérdező: RENDELKEZZ VELEM, URAM!

1. Haladok az igazi megtérés útján? Mi a véleménye Jézusnak rólam?
2. Sok verset írok, erről mi a véleménye Jézusnak?
3. Hogyan lehetnék cselekvőképesebb? Nagyon szeretnék teljes  
    szívből újjászületni!
4. Hálát adok Jézusnak mindenért!

HANG: "Drága Gyermekem!
Szíved tiszta szándéka előttem nincs rejtve. De a szándék önmagában 

kevés! A jó szándékot jó cselekedeteknek kell követnie. Olyanoknak, ame-
lyekre joggal vágyódsz!  Köszönöm, hogy szeretsz  Engem,  boldogan élem 
hálában megfogalmazott szeretetedet, és áldásként árasztom vissza rád! Te 
már véglegesen Mellettem döntöttél, ezt megtéréseddel igazoltad. 

Verseidnek is örülök, de kérlek, ne akarj senkit meggyőzni velük, és 
nem baj, ha nem találsz olyan fórumot, ahol propagálhatnád. Ami érték, az 
úgysem vész el, s kifejti a maga hatását ott és akkor, amikor Én azt jónak lá-
tom. 

Újjászületéseden dolgoznak az ég angyalai, de hogy ez a te életedben 
mielőbb megvalósuljon, tanítványommá kell válnod! Tanulnod kell Engem, 
és Belőlem kell élned! Megismerni Engem még jobban, és az ismeretet a szí-
vedben olyan hitté kovácsolni, ami az élet minden területén Rólam tesz tanú-
ságot. Nem látványosan, hanem csendben, alázatosan. E feladathoz adok ne-
ked továbbra is  olyan segítőket,  akiknek az  életéről  le  tudod olvasni  azt, 
hogy Én már bennük élek. Az ilyenektől tanulj, és tudni fogod környezeted 
reagálásából azt is, hogy mi a véleményem rólad! Biztos jele annak, hogy jó 
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úton jársz, ha a világ Miattam megvet. És ha a világ megvet, akkor az enyé-
im hallgatni fognak rád! 

Már  negyvenkét  Hang-könyv  áll  a  rendelkezésetekre!  Használd  ki 
ezeknek a tartalmát, mert azért íródtak, hogy gyakorlati tanácsot, erkölcsi út-
mutatást adjanak nektek, Istent keresőknek. Szentlelkem egyedülálló módon 
tud jelenleg hozzátok szólni e Hang-könyveken keresztül! Egyedülállóságát 
elsősorban tartalmának tisztaságában és közlésemnek egyediségében értem. 
De nemsokára eljön az idő, sőt már itt is van, amikor egyes tanítványaim ter-
mészetes lelki alapállásként fogják képviselni azt, ami ma még rendkívülinek 
számít!

                  Nagyon szeretlek, és megáldalak a 
                TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

***********************************************************
4723.
Kérdező: FÉLTEM ÖCSÉMET A JEHOVA TANÚITÓL!

1. Felnőtt öcsém egy Jehova Tanúi közösséghez tartozó asszonnyal 
    házasságra akar lépni, és mi nem tudjuk megakadályozni!  
    Bizonytalanok vagyunk, hogy mi lesz vele!
2. A Hang véleményét kérem a Jehova Tanúiról!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nagykorú öcsédért sem te, sem szüleid nem felelnek! A boldogság 

nem felhőtlen kacarászás! A Máté evangéliumának 5;3-12. részében egyér-
telműen kifejtettem, hogy az Isten mit ért a boldogság alatt! Így hát nem az a 
boldog, aki jó házasságot köt, hanem az, aki Velem, Jézussal, köt jó házassá-
got. Az úgymond jó házasság még senkit sem mentett meg attól a csalódás-
tól, amivel előbb-utóbb mindenki szembesül, hogy ember embert nem tehet 
boldoggá. Erre csak Én, Jézus, vagyok egyedül képes. A legjobb házasság is 
képmutató színjátszássá silányul, ha benne nem Értem élnek. Öcséd jól dön-
tött, amikor olyan társat választott magának, ahol legalább elvben megtalál-
ható vagyok.

2. Erre a kérdésedre általános választ adok, mert amit mondok, minden 
egyházra igaz. 

Igaz, hogy Én, Jézus, minden egyházban jelen vagyok az Engem képvi-
selőkben, de az is igaz, hogy Egyházam nem azonos az egyháziakkal! Min-
den speciális  hitet  hirdető egyházban a kormányrúd a Sátán kezében van, 
mert minden speciális hitet hirdető egyház kizárólag hatalmi struktúrára épül, 
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és csak azokat az igazságokat hirdeti alapigazságként, amelyekkel alá tudja 
támasztani hatalmi működését. Valójában nincs is olyan egyház, amelyik ne 
így működne. Így is fogalmazhatnék, hogy minden egyház a megtévesztettek 
egyháza. Ezalól nem kivétel az általad említett egyház sem! 

Minden egyház azt tanítja, hogy a Biblia a forrás, és nem a Szentlélek, 
ezért  egyetlen  egyház  sem  rangsorol  a  Bibliában.  Ennek  következtében 
egyetlen egyház sem tűri meg a józanul gondolkozókat, csak az engedelme-
seket. Ez a magatartás teszi őket speciális hitet hirdetőkké. 

Kifejtem bővebben! Nem található a Bibliában olyan gondolat, amely-
nek az ellenkezőjét szintén a Bibliából ne lehetne kiolvasni. E lehetőség ki-
válóan alkalmas arra, hogy a különböző gondolkodású emberek különböző 
hitigazságokat válogassanak ki maguknak azért, hogy ehhez híveket gyűjtse-
nek.  Természetesen  olyan  hitigazságokat  és  azok  magyarázatát,  amelyből 
számukra egyértelmű, hogy kizárólag ők azok, akik megfogták az Isten lábát, 
vagyis ők azok, akik kizárólagosan képviselik az egy és igaz Istent. Ezalól 
egyetlen egyház sem kivétel! 

E képviseletet természetesen csak hatalmi struktúrával tudják fenntar-
tani, tehát hitük alapja a büntető és jutalmazó isten. És ha egy hivő közülük a 
józan eszével és Lelkem vezetésével ráébred arra, hogy az Isten nem kerülhet 
ellentétbe önmagával, vagyis nem lehet ilyen is,  meg olyan is,  akkor az a 
hivő rövid úton megnézheti magát; máglya, meghurcoltatás, kiátkozás, eret-
nekség bélyegzi meg hátralévő rövid földi életét. Mert a speciális hit így gon-
dolkozik: jobb, ha egy vész el miattunk, minthogy mindnyájunknak át kelljen 
alakítania a gondolkodását; jobb, ha egy vész el miattunk, minthogy le kell-
jen mondanunk a főméltósági bársonyszékekről! Ezért aztán minden speciá-
lis hitű egyház tűzzel-vassal védi azt, amit igaznak gondol, azért, hogy álljon 
az egyháza, és ha kell, inkább vesszen a gondolkodó ember! 

Mai  világotokban sincs másként.  Egyetlen ökumenét  hirdető egyház 
sincs, aki azért tartana ökumenét, hogy ő alakuljon a másikhoz. Mindegyik 
azt szeretné, ha a másik alakulna hozzá. Ilyen szétszabdalt egyházi világban, 
ahol úgy látszik nem mindenki számára nyilvánvaló az, hogy nincs katolikus, 
református,  baptista,  jehovista,  stb.  Mennyország. Csak Szeretet-Mennyor-
szág van, ami Velem azonos, és ez a Szeretet-Mennyország nem az intéz-
ményt fogadja be, hanem csak az embert. Azt az embert, aki minden körül-
mények között képes szeretni! CSAK SZERETNI!

Megáldalak a JÓZAN GONDOLKODÁS LELKÉVEL!"
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***********************************************************
4724. 
Kérdező: TÁRSAMMAL KAPCSOLATBAN BIZONYTALAN VAGYOK

1. Visszafogadjam-e társamat, akiben nagyon bíztam, de ő csak    
     fájdalmat okozott nekem?
2. Bízhatok-e benne a sok gonoszság után?
3. Ő lesz az, akivel leélem az életemet?

HANG: "Drága Gyermekem!
A hűtlenségre is  van gyógyír,  mégpedig a megbocsátás! De ez nem 

annyit jelent, hogy vissza kell fogadnod azt, aki elhagyott, anélkül, hogy hű-
ségéről tanúságot tenne. A gonoszságra is van gyógyír, mégpedig a megértés. 
Megpróbálod megérteni cselekedetei rugóit. 

A megértés nem azonos a helyesléssel! Ha ez sikerül, akkor kiderül, 
hogy többnyire nem is olyan gonosz az, akiről ezt gondoltátok. Inkább az de-
rül ki, hogy tévedésben van, és csak menekül. A tévedésben lévőknek pedig 
sokkal könnyebb megbocsátani. 

A te helyzetedben a türelem a legjobb orvosság! Idő kell ahhoz, hogy 
kiderüljön, valóban megváltozott-e a látásmódja irányodban, és amivel ezt 
igazolja, hiteles-e. Tehát nemcsak mondja, de teszi is a meglátott jót. És idő 
kell ahhoz is, hogy te is el tudd dönteni, hogy valóban őt akarod-e másodszor 
is társul, anélkül, hogy átlépnéd az ő személyes szabadságát. Ez azt jelenti, 
hogy az új kapcsolatotokban sem lehet ő az alárendelted. De legelőször azt 
kell eldöntened, hogy kapcsolatodat - akár a régit, akár az újat -Velem, Jé-
zussal, akarod-e leélni. Ha igen, áldásom lesz életeden. Ha társad is elfogad 
Engem, akkor a lehető legteljesebb lesz házasságotok. Ezekkel tisztában kell 
lenned, hogy felelősen tudj dönteni. 

Társad az lesz, akit választasz, és a döntés felelőssége minden esetben 
a tiéd. Én, Jézus, még soha senkihez nem voltam hűtlen. Bennem nem lehet 
csalódni!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4725.
Kérdező: CSALÁDOT SZERETNÉK!

1. Reménytelen, hogy egyszer nekem is családom legyen?
2. Mi a rendeltetésem a földi életben?
3. Mi a szándéka Jézusnak velem?
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HANG: "Drága Barátom!
Semmi sem reménytelen! A remény éltet benneteket mindaddig, míg 

reménységetek tárgya valósággá nem válik. Remény nélkül nem lennétek ké-
pesek értelmes célt megfogalmazni életetekben. Annál gyönyörűbb remény, 
minthogy boldog légy, számodra nem létezik. Ezt kell mindenek- előtt meg-
céloznod!  De hogy a remény ne csak remény maradjon,  hanem valósággá 
váljon, rá kell lépned arra az útra, amelyet Magammal azonosítottam. Ez az 
út pedig a szeretet! Ez az egyetlen olyan tartalom a világon, ahol a cél meg-
egyezik az úttal! 

Szeretned kell, hogy boldog légy, és akkor vagy boldog, ha szeretsz! 
Erre rendeltelek,  és ezt  kínálom neked is.  Szeress, és légy boldog! Tanulj 
meg szeretni, hogyha társat találsz magadnak az életben, akkor a legtöbbel 
tudd őt  megajándékozni:  Velem! Ez  azt  is  jelenti,  hogy társproblémád  is 
megoldódik, ha Engem választasz. 

A szeretet hogyanját tanulni kell. Tőlem! Már negyvenkét Hang-kötetet 
diktáltam médiumomnak, hogy erkölcsi és gyakorlati útmutatást adjak nek-
tek az életről, a Mennyei Atya akaratáról. Élj ezekkel a lehetőségekkel!

Én, Jézus, mindig a rendelkezésedre állok. Éjjel-nappal. Őszintén örü-
lök neked, és várom, hogy szíved ajtaját kinyisd Előttem, hogy boldoggá te-
gyelek. Hidd el, Velem menni fog! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BIZALOM LELKÉVEL!"
***********************************************************

4726.
Kérdező: NEM ÉRTEM A VILÁGOT!

1. Miért olyan a világ, amilyen? Miért nem változik meg?
2. Miért nincs a lakóhelyemen templom, és miért nincs nyáron mise?

HANG: "Drága Kisgyermekem!
1. A földi élet, amit ti világnak neveztek, egy olyan hely, ahol sohasem 

szűnik meg az erőszak és a szeretetlenség. Azért nem szűnik meg, mert min-
den ember természetében benne van a birtoklási és a másokon való uralkodá-
si vágy. Ezeknek a vágyaknak a kiélésére való törekvés az, amely gátlásta-
lanná és embertelenné teszi az embert. Az emberi természet egy sérült termé-
szet. Sérült, mert azokat a tulajdonságokat, amelyek az öröklétbe emelhet-
nék, mérhetetlen önző módon úgy használja a saját javára, hogy ezzel mások 
szabadságát lábbal tiporja, semmibe veszi. Ezt pedig így megélni csak erő-
szakkal lehet! Pedig a birtoklás és az uralkodás önmagukban nem negatív 
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tartalmak, sőt feltételei a jézusi szeretetnek! Birtokolni ugyanis nem a mási-
kat vagy a másikét kell, hanem az Istent. Én örülök annak, ha ti minden erő-
tőkkel birtokolni akartok Engem! Igen, mert akkor Én bennetek élhetek, és 
nektek eszetek ágában sem lesz részekért hadakozni, amikor Én a mindensé-
get adom nektek. Aki Engem birtokol, az megérti, hogy a mindenséget birto-
kolja, és esze ágában sem lesz, hogy másokon uralkodjon. Bőven elég lesz 
számára, ha magán uralkodik, nehogy elveszítse azt, amit birtokol. Azoknak 
az embereknek, akiknek az életében Én, Jézus, vagyok az első, egyáltalán 
nem szörnyű a földi világ. Nem, mert ők már az örökkévalóságot hordozzák 
magukban, és tudják azt, hogy a rossz mulandó!

2. A lakóhelyeden működő illetékes plébánián érdeklődhetsz a mise és 
a templom ügyében.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4727.
Kérdező: ÖSSZEZAVARODTAM!

Tőled van az a trilógia, amelyből gondolatokat idézek? Ez valóban az 
Atya által sugalmazott mű?
1. A szellem fizikai testbe öltözése = Isten gondolatban akarja   
    megismerni magát?

  2. Nincs Sátán?
  3. Nincs tízparancsolat?
  4. Hitler a mennybe ment?

    5. Soha ne könyörögj! Határozz, hogy úgy legyen!
    6. Nincs karma?
    7. Istent nem érdeklik a tetteitek!

  8. Ez a könyv egy idő után valóban szentírás lesz?
9. Súlyos magánéletbeli problémáim vannak! Lesz enyhülésem?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Minden ami épít, buzdít és vígasztal, az Tőlem származik, azt Én, 

Jézus, sugallom számotokra azért, hogy képesek legyetek szeretetben növe-
kedni. Minden, ami elkeserít, elbizonytalanít, kétségbe ejt, az ördögtől van, 
azért, hogy ne legyetek képesek a szeretetben növekedni. Az Én irányultsá-
gom az örök szeretet, a Sátáné pedig az örök kárhozat. Az általad említett 
gondolatok abból a könyvből, amelyből idézel - kettő kivételével - istenká-
romlás! A négyes és a hatos pontot azért nem tartom annak, habár nem igaz 
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állítások, mert ezek a szeretet megélésének, az egyén megtérésének követ-
kezményei is lehetnek. (Gondolj az egyik latorra, akit Velem együtt feszítet-
tek fel!)

Az Isten attól Isten, hogy teljes és tökéletes. Mivel e két tartalom elvá-
laszthatatlan egymástól, ezért az Istenben nincs ellentmondás! Így is szoktá-
tok nevezni,  hogy  ABSZOLÚTUM! Lényegéből fakadóan tehát nem lehet 
belőle kettő, mert ellentmondásba kerülne önmagával, ugyanis két teljesség 
nem létezhet! A teljesség attól tökéletes, hogy ahhoz hozzáadni, abból elven-
ni nem lehet. Nem, mert mind a két lehetőség a tökéletességhez képest hiányt 
fogalmazna meg. Tehát az Isten a teljességében tökéletes, ezért képtelenség 
azt feltételezni, hogy az Isten nem ismeri önmagát! Az önismeret hiánya is 
hiány! Ha úgy lenne, ahogy a könyv írója állítja, akkor szellemtestbe szüle-
tett  teremtményeimtől,  mint  kísérleti  patkányoktól  várnám  nyomorúságos 
életük megtapasztalását, hogy azt beépítve Magamba, törekedjek a teljesség-
re. Ilyen gondolatokra csak a Sátán képes! Azért is káromkodás az idézet, 
mert  teremtményeim csak Általam juthatnak önismeretre,  ezért  bárhogyan 
cselekednek, abból a jó Tőlem van, a rossz pedig továbbra is a szeretet hiá-
nyát jelenti, s az nem származhat Tőlem! Azt, hogy Jóisten vagyok, azt eddig 
is tudtam, Nekem ehhez nem kell „kívülről” megtapasztalás! Megtapasztalás 
nektek kell erről, mert így nyer az életetek értelmet!

2. "Megfordult és rászólt:  Távozz tőlem, sátán! Botránkoztatsz, mert 
nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akar-
nak.” (Mt 16;23) - mondottam kétezer évvel ezelőtt Péternek, pedig előtte fél 
órával bíztam rá az Egek Királyságának kulcsait! Természetesen nem Péter 
volt a Sátán, csak akkor úgy gondolkodott, mint a Sátán! A Sátán pedig min-
den esetben úgy gondolkodik, hogy ne az Isten akarata legyen meg, hanem az 
embereké. Ezt a tartalmat képviselte a pusztában, ezt az elfogatásom éjszaká-
ján, és ezt egész működésem alatt. Ez maga a kísértés! 

Hogy kiben és mikor és milyen mértékben nyilvánul meg a Sátán, azt 
mindig a bennetek élő hit határozza meg. Az biztos, hogy Engem, Jézust, is 
csak rövid időre hagyott el. (Lukács 4;13) Soha nem hittem neki, mégsem 
adta fel! Mindig újra és újra megpróbálta, hogy önző emberi értékek alá he-
lyezzem az Isten akaratát. Az tény, hogy a Sátán nemcsak személyben, de hi-
vatalban is meg tud nyilvánulni. Az önző és gonosz emberek hivatalában. Ha 
a nagytanácsra gondoltok, amelyik halálra adott Engem, nem találtok benne 
egyetlen embert sem, akit a kísértő ne csavart volna az ujjai köré. Aki tagadja 
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a Sátán létezését, az tagadja a bűn létezését is! Mérhetetlen vakság és hatalmi 
vágy kell ahhoz, hogy azt az embertelen pusztítást, amelyet a Földön véghez 
visztek  önmagatokban és  embertársaitokban,  ezt  jónak mondjátok!  ERRE 
CSAK A SÁTÁN KÉPES!

Nincs a Földön olyan emberi élet, amely valamilyen erkölcsi normához 
ne tartozna. Óriási kísértés az, és biztos pusztulással jár, ha valaki emberi 
normákhoz, és nem isteni normákhoz akarja igazítani életét! A tízparancsolat 
nem Értem, hanem értetek van! Én, Jézus, e nélkül sem estem volna bűnbe! 
Ti evvel együtt is bűnbe estek, mert állandóan kimagyarázzátok, mert emberi 
normák szerint akartok élni! Nagyon sokan még mindig úgy gondolják, hogy 
Nekem kell hozzátok igazodni, és nem fordítva! Mindenki, aki így gondolko-
zik, lefizeti  az árát.  Káoszhoz igazodni nem lehet! Igazodni csak rendhez, 
igazsághoz, örökkévalósághoz lehet. Ennek a foglalata számotokra a tízpa-
rancsolat! De hogy törekvési irányotok ne rajtatok kívül legyen, ezért minden 
teremtményem lelkébe is beírtam ezt kitörölhetetlenül! Nem mondhatjátok, 
hogy nem olvastam azt, hogy nem szabad lopni, ölni, házasságot törni, mert 
ez a törvény bennetek is él! Aki képes a tízparancsolatot megcselekedni, arra 
már nem vonatkozik a törvény! Nem, mert ő maga válik azzá! Nekem, Jézus-
nak, sem volt szükségem tizenötödik vagy ötszázadik parancsolatra. Műkö-
désem alatt bármit tettem, a tízparancsolattal egytől egyig igazolható. Erről 
beszéltem a hegyi beszédben a népem előtt, ahol azt mondtam, hogy betölte-
ni jöttem a törvényt, és ahol nyilvánosan tisztítottam meg a tízparancsolatot 
azoktól a tartalmaktól, amelyeket az emberi önzés rakott rájuk, és amelyek 
miatt a törvény személyválogatóvá és erkölcstelenné silányult!

Minden teremtett lény az Én Mennyei Atyám gyermeke, ha jó ember, 
ha rossz ember! Én, Jézus, rossznak senkit nem teremtettem, mert akkor nem 
lennék Jóisten! Rosszá csak ti tudtok válni! Mindenki a gyermekem marad 
akkor is, ha nem Belőlem, hanem az ördögatyából táplálkozik. Én soha nem 
mondok le az enyéimről, de Rólam le lehet mondani. Így tett a könyv írója 
is! Megértem őt, hogy azt, aki lángba borította a világot - és ha csak rajta 
múlik, kiirtotta volna nemcsak a választott népemet, hanem mindenkit -, azt 
az embert mennyben szeretné látni. Én, Jézus, is ott szeretném látni, és ott is 
fogom, ha eljön az ideje, vagyis ha megtér! De ennek a megvalósulása nem 
úgy fog történni, ahogy az író gondolja, hanem úgy, ahogy Én, Jézus, gondo-
lom! Hitler nem tartotta bűnnek a mészárlást, a könyv írója sem tartja annak. 
Hitler is Isten akart lenni, a könyv írója is az akar lenni. Hitler sem ismerte az 
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irgalmat, a könyv írója sem ismeri, mert mi szükség az irgalomra, ha nincs 
bűn!? Ehhez már csak az a határozottság kell, amit az ötödik idézet megfo-
galmaz: soha ne könyörögj, határozz, hogy úgy legyen! Ez a receptura maga 
a Sátán, és létfontosságú számára az, hogy ebből szentírás legyen, de nem 
lesz ebből más, csak az ördög bibliája! Azé az ördögé, aki saját létezését is 
tagadja, mert ő is tudja azt, hogy minden tanítás, amely szembekerül önma-
gával, meghasonlik, és többé nem áll meg! EZÉRT ÚJRA MONDOM NEK-
TEK, MINDENKI, AKI AZ ÉGIG EMELI MAGÁT, AZ MEGALÁZTA-
TIK, KÜLSŐ SÖTÉTSÉGRE JUT, LESZ OTT SÍRÁS ÉS FOGCSIKOR-
GATÁS! (Máté 8;12, 13;42, 13;50, 22;13, 24;51.)

A könyörgésetekre nem Nekem, Jézusnak, van szükségem, hanem nek-
tek, hogy ki tudjátok fejezni kétségbeeséseteket, erőtlenségeteket. Igenis az 
elveszettséget, az elviselhetetlen fájdalmakat, a kilátástalanságot, a meg nem 
értettséget  őszinte  ember  csak  szívből  jövő  könyörgéssel  tudja  kifejezni. 
Olyan ez  az idézet,  mintha azt  akarnám nektek megtiltani,  hogy sírjatok! 
Igenis sírjatok, mert a könnyek adománya Szent Lelkem ajándéka is lehet! 
Nincs valódi bűnbánat könyörgés és könnyek nélkül! Aki nem tudja vagy 
nem akarja fájdalmát kifejezni, az mérhetetlen gőgje által nem hisz az irgal-
mas Istenben! Enyhülését mindenki csak Nálam találja meg! Minél mélyeb-
ben élitek át fájdalmaitokat, annál nagyobb lesz utána a megnyugvás. Amióta 
ember él a Földön, annál nagyobb hitet, amelyet Én közétek hoztam és kép-
viseltem, nem hozott és nem képviselt senki! Mégis volt olyan szituáció a 
földi  életemben,  amikor nem mondhattam azt,  hogy úgy legyen! Sohasem 
mondhattam,  amikor  a gonosz arra akart  rávenni,  hogy álljak ellent  neki! 
Nem mondhattam azt, hogy ne fogjanak el. Nem mondhattam azt, hogy ne 
köpjenek le, és ne verjenek félholtra. Nem mondhattam azt sem, hogy ne fe-
szítsenek keresztre. Nem mondhattam, bármennyire is szerettem volna mon-
dani, mert ha mondom, akkor nem az Én Atyám akaratát tettem volna, ha-
nem azét az emberét, aki fél! A szeretet pedig nem ismeri a félelmet     (1Jn 
4;18), főleg úgy nem, hogy engedelmeskedik neki! Pedig a Sátán - látva ki-
szolgáltatottságomat - nagyon el akarta hitetni Velem. De újra nem hittem 
neki! Inkább Én is könyörögtem! Könyörögtem értetek, a tanítványaimért, és 
könyörögtem azért, hogy NE ÚGY LEGYEN, AHOGY ÉN AKAROM, ha-
nem úgy, ahogy az Én Mennyei Atyám akarja! (Máté 26;39) Ha Nálam, Jé-
zusnál, ez igaz, akkor igaznak kell lennie nálatok is!
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2. A karma egy olyan sorsvonal, amely mindig egy élettervet fogalmaz 
meg. Tele vagytok öröklött adottságokkal! Mivel minden teremtmény a tö-
rekvés  világában  él,  értelemszerűen  nem létezik  tökéletes  életterv.  Ebből 
adódóan minden életterv tartalmaz kijavítandó és új életelemeket. A karma 
tehát nem büntetés, hanem lehetőség arra, hogy életetekben megvalósuljon 
az a terv, amelyben a szeretet hordozóivá válhattok. Mindaddig az is marad, 
míg a lehetőségét is eljátsszátok annak, hogy a Földön megtanuljatok szeret-
ni. A szeretetnek igazságban, az igazságnak szeretetben kell megnyilvánul-
nia! Ez örök törvény! Azt jelenti, hogy azt akard másnak, amit magadnak is 
akarsz, és azt ne akard másnak, amit magadnak sem akarsz! Az istengyer-
mekké válás egy olyan lelki evolúción való megújulást jelent, ahol e két tar-
talmat magad és mások számára biztosítani kell! Ha bármelyik sérül, akkor 
nem tölti be szerepét, és hordozója alkalmatlanná válik arra, hogy állapotsze-
rűen birtokolja az Isten szeretetét. Ezért éltem elétek Magamat Útként, Igaz-
ságként és Életként, hogy iránytalan tévelygések és megvalósítatlan, elrontott 
élettervek helyett mihamarabb birtokosai legyetek az örök szeretetnek!
 Szent Pál arra tanított benneteket, hogy egyedül a hit üdvözít. Én, Jé-
zus, pedig azt tanítottam nektek, hogy nem mindenki, aki mondja Nekem: - 
Uram, Uram! - megy be az Isten országába, hanem az, aki hallgatja és teszi 
az Én Mennyei Atyám akaratát. A belém vetett hit az mindig cselekedetekre 
ösztönöz! Így is mondhatnám, az hisz, aki cselekszi a hitét! De így is mond-
hatnám, hogy gyümölcseiről ismerik meg a fát! Semmit nem ért volna a nek-
tek átadott  tanításom, ha a cselekedeteimmel nem igazolom azt!  Mert aki 
meg is teszi és így tanítja, azt nagynak mondják az Egek Királyságában. A 
farizeusok, írástudók és vének, a képmutatók - akikből hiányzott az irgalom, 
a megbocsátás, a felebaráti szeretet - ezeket tőletek elvárták, nehogy lerán-
gassátok őket bársonyszékeikről, de ők nem tették, hogy hatalmon tudjanak 
maradni, hogy továbbra is belőletek tudjanak élni! Senki nem kerül a Meny-
nyek Országába, aki nem képes irgalmas cselekedetekre a kiszolgáltatottak 
felé! Erről beszéltem akkor, amikor Atyám jobbjára állítottam azokat, akik 
ennem adtak, mikor éheztem; innom adtak, mikor szomjaztam; idegen ven-
dég voltam és befogadtak; mezítelen voltam és felruháztak; beteg voltam és 
meglátogattak; börtönben voltam és eljöttek hozzám, mert amit eggyel e leg-
kisebb testvéreimmel  tettetek,  velem tettétek  (Máté  25;31-40).  Szent  Pált 
azért hoztam fel példának elétek, mert a Belém vetett hite óriássá tette őt! De 
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a könyv írója, aki Rám hivatkozva állítja azt, hogy Engem, Jézust, nem érde-
kelnek az emberek cselekedetei, a fentiek tükrében káromkodik!

Ez a könyv, amelyről kérdezel, az istenszerető emberek számára soha 
sem lesz szentírás! Az Isten normája egy és örök. Szeretni az Istent, és sze-
retni az embert! Ez pedig minden teremtett lénybe bele van írva! Ennek az 
útja nem lehet más, mint amit az életemmel, halálommal, feltámadásommal 
átadtam nektek! MERT MINDENT ÁTADTAM NEKTEK! (János 17;14)

3. Természetesen lesz enyhülésed, ha Tőlem várod az enyhülést. Min-
den vágyam az,  hogy rendelkezésetekre  álljak  abban a  szeretetmunkában, 
mellyel életeteket akarjátok szebbé, jobbá tenni. Azt tudnod kell, hogy ne-
hézség nélkül nincs földi élet. Nekem sem volt! De azt is tudnod kell, hogy 
senkit  nem hagyok nagyobb erőfeszítésben,  mint  amekkorára képes.  Nem 
lennék Jóisten, ha olyat kérnék tőletek, amit nem tudtok megtenni. Tervezd 
meg napjaidat Velem, és Én mindig megmondom neked a lelkiismereteden 
keresztül, hogy amit gondolsz vagy teszel, az a javadra válik vagy nem! A 
párbeszédima pont erre való. A Hang első kötetében ennek tartalmát bőven 
kifejtem. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy csak az első kötetet olvasd. 
Minél több kötetet olvasol, annál inkább át fogsz itatódni azokkal a tartal-
makkal, amelyekkel azonosítottam Magam! Engem megismerni csak tanulva 
lehet! Mérhetetlenül fontos tartalom az, hogy soha ne az embereknek, hanem 
Nekem, az Istenednek akarj megfelelni! Az embereknek gyakorlatilag addig 
kellesz,  míg képes vagy őket  szolgálni!  Nekem pedig gyakorlatilag addig 
kellesz, míg Én szolgálhatlak téged. Ez nem azt jelenti, hogy lemondok ró-
lad, hanem azt, hogyha nem engeded, hogy szolgáljalak, akkor nem tehetek 
érted semmit! Higgy Bennem, és Én dús legelőkre vezetlek, ahol megtalálod 
lelked nyugalmát!
Szeretetem vigyáz rád. Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL! 
                                        VESS KERESZTET!

***********************************************************
4728.
Kérdező: SEGÍTS NEKEM, URAM!
HANG: "Drága Gyermekem!

Veled és érted mindent, de helyetted semmit! E kijelentésem minden-
kor érvényes. Most, amikor születésnapomat ünneplitek, ne csak eszetekbe, 
de szívetekbe is jusson be a NEVEM! E név: ISTEN, A SZABADÍTÓ!
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A HANG-könyvek első könyvében bőven beszéltem nektek a PÁRBE-
SZÉD-IMÁRÓL. Ennek lényege az, hogy minden hívő ember meghallhatja 
HANGOMAT a lelkiismeretén keresztül olyan témákban, amelyek őt érintik. 
Médiumom abban különbözik a többi embertől, hogy ő a lelkiismeretén ke-
resztül meghallja hangomat olyan témákban is, amelyek másokat érintenek. 
Így például el tudja mondani neked is, hogy mi a teendőd ahhoz, hogy segít-
ségemet megtapasztald.

Adj időt magadnak arra, hogy csendben, önmagadban átgondold, bon-
cold szét problémádat, és Én - a te Jézusod - akkor lelkiismereteden keresztül 
- ha hiszed, hogy érted élek benned - megadom neked a választ. De ezt neked 
kell  megfogalmaznod  úgy,  hogy az  szívedet  megnyugtassa,  vagyis  olyan 
gondolatokat kell gondolnod, amelyek téged építenek, buzdítanak és vígasz-
talnak. 

Csak hited által juthatsz számodra megnyugtató megtapasztalásra! For-
dítva nem megy! Ritka kivételtől eltekintve tehát nem a megtapasztalás juttat 
el a hitre, hanem a hit juttat el a megtapasztalásra.

Nagyon szeretlek, és megáldalak az ÉLŐ HIT LELKÉVEL!"
***********************************************************

4729.
Kérdező: SZERETNÉM FELISMERNI JÉZUS AKARATÁT!

1. Hogyan élesíthetem lelki hallásomat?
2. Hogyan próbáljam fékezni szavaimat?
3. Szeretném a családi békét is megőrizni, és a helyes szeretet útját   
    járni!

HANG: "Drága Gyermekem!
1, Az a lehetőség, hogy Én, Jézus, a lelkiismeretetek hangján szólha-

tok hozzátok teremtettségetek óta, számotokra egy olyan erőforrás, amelyet 
ha komolyan vesztek és elfogadtok, megélhetitek a Velem való egység egyre 
tisztultabb valóságát. Igen, de ezt a lehetőséget nagyon komolyan kell venni! 
Nemcsak annyiban,  hogy el  kell  hinnetek,  ilyen van,  hanem úgy is,  hogy 
minden körülmények között hallgatnotok kell rá. A lelkiismeretetek az Isten 
megnyilvánulni akarásának örök helye bennetek! A lelkiismeretetekre való 
figyelés,  és  hangjának követése tesz  benneteket  hiteles,  meggyőződésüket 
megélni akaró emberekké akkor is, ha utólag kiderül, hogy tévedtetek. Evan-
géliumi tanításom nem más, mint az Isten lelkiismeretének hangja, amelyhez 
igazítanotok kell saját lelkiismereteteket. Nem a tévedésektől akarlak meg-
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óvni benneteket, hanem a rossz szándéktól! A szándék kizárólag a ti kezetek-
ben  van!  Felétek  való  kiszolgáltatottságom rajtatatok,  szándékotokon  áll! 
Olyan nem lehet, hogy lelkiismereteteknek nincs érzékenysége, csak olyan, 
hogy el van nyomva különböző zavaróállomások hangjaival. Az értelmetek 
által jónak felfogott tanításom az, amely képes lelketeket e zavaróállomások-
tól megtisztítani.  Aki így tesz, biztos lehet abban, hogy Szentlelkem vezeti 
őt.

2. Ha csak arra gondolnál, hogy minden ember gyermekem, és neked 
ők testvéreid, és Én, Jézus, bennük is élek, akkor azt is tudnád, hogy mások-
ban hibát kereső szavaiddal Engem bántasz. Rád is igaz a mondás, hogy ne 
gondold a másikat rosszabbnak magadnál. Jó, ha tudod, hogy az igazságot 
csak akkor képviseled helyesen, ha abban irgalomra törekszel. Ha figyelsz 
lelkiismeretedre, meg fogod hallani hangomat, mielőtt bántóan szólnál. Te-
hát NE BÁNTS, CSAK SZERESS! Nem baj az, ha ezért nem adnak neked 
igazat.

3. E kettő általában kizárja egymást! Nem tudsz megfelelni szüleid-
nek, rokonaidnak és Nekem is. Nem, mert az Én akaratom nem mindenben 
egyezik meg az ő akaratukkal. Én azt akarom, hogy Rám hallgass, hogy ben-
ned élhessek, hogy általad is szebb lehessen a világ, ők pedig azt akarják, 
hogy rájuk hallgass, hogy szebb legyen az ő életük. A két nézőpont között 
óriási a különbség! A családi béke nagyon nagy dolog, de ez csak akkor tud 
megvalósulni,  ha  a  család  minden  tagja  egy forrásból  táplálkozik,  vagyis 
egyéni érdekeiket az Én szeretetem által akarják megvalósítani. Ha ez nem 
tud megvalósulni, és általában nem tud, akkor bizony békétlenség lesz a csa-
ládban; az apa és fia között, az anya és lánya között, és testvér testvér ellen 
támad. Igen, mert az igazság rendjében élők minden áron meg akarják sze-
rezni azt, amiről úgy gondolják, hogy az nekik jár. Az Én békémet a világ 
nem tudja adni, ezért el sem veheti! Az Én békém nem fegyverszünet, hanem 
az a megdönthetetlen bizonyosság, hogy aki Bennem hisz, az a Győztes olda-
lán áll, ezért nem lát halált sohasem! Csak a szeretet örök és elpusztíthatat-
lan, mert a szeretet MAGA AZ ISTEN! 

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HITHŰSÉG LELKÉVEL!" 
***********************************************************

4730.
Kérdező: NEM TUDOM, HOGYAN KELL ÉRTELMEZNI A HANG 
ÁLTAL         
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                   MONDOTT GONDOLATOKAT!
1. Szeretnék példát kérni Jézustól, hogyan kell másokért élni?
2. Hogyan kell érteni azt, hogy Jézus legyen az első?
3. Minden héten imaórát tartok 3-4 fővel. Ez az Istentől van, vagy  
    csak az én mániám?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A másokért élésnek elvi és gyakorlati megvalósítása a következő: 

soha senkinek ne árts, mindig mindenkinek bocsáss meg, és segíts ott, ahol 
erre lehetőséged nyílik. Senkivel ne tarts haragot, és azt a jót tedd az éppen 
előtted álló emberrel, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek. Ha ezt a tuda-
toddal el tudod fogadni, és a szíveddel, mint szándék-központoddal meg tu-
dod motiválni, akkor meg fogod élni azokat a tartalmakat, amelyeket az üd-
vösség gyakorlati feltételéül állítottam: "jertek ide Atyám áldottai, vegyétek 
birtokba a világ levetése óta nektek készített királyságot, mert éheztem és en-
nem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok, 
mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok engem, 
börtönben voltam és eljöttetek hozzám." (Mt 25;34-36) Én, Jézus, ezt kérem 
minden gyermekemtől kétezer éve, hogy legyetek egymás gondviselői, vagy-
is ÍGY éljetek egymásért!

2. Akkor vagyok első az életedben, ha a fent említett elvi és gyakorla-
ti látás- és magatartásmódot, vagyis a jézusi szeretetet Értem és Rám építve 
teszed.  Értem,  hogy boldogságod  megtaláld  a  Nekem adott  életedben,  és 
Rám építve, mert egyedül vagyok a világon, akiben egész biztos, hogy nem 
fogsz csalódni, mert Én soha nem hagylak magadra.

3. Nagyon jól teszed, ha rendszeresen imádkozol olyan testvéreiddel, 
akik ezt szívügyüknek érzik, de itt is igaz az, hogy senkire sem szabad rá-
erőltetni semmit. Még az imát sem! Az sem baj, ha e törekvésedben egyedül 
maradsz. Nem, mert Én, Jézus, úgyis azt a szándékot nézem, amivel az imá-
dat meg akarod tölteni, nem pedig azt, hogy hányan és meddig mondjátok az 
imát. Imádságotokat szebbé, tartalmasabbá tudnátok tenni, ha rendszeres idő-
közönként  értelmeznétek  az  evangéliumokban  elmondott  szavaimat  is. 
Szentlelkem  vezetni  fog  benneteket,  ha  nem  egymás,  hanem  önmagatok 
megjavítására teszitek a hangsúlyt.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************
4731.
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Kérdező: MI AZ ÚR TERVE VELEM?
1. Meggyógyulok-e betegségemből?
2. Le tudok-e mondani a szenvedélyeimről?
3. Teljesülhet-e a titkos vágyam?

HANG: "Drága Gyermekem!
A három kérdésedre összefoglalom a választ. Te is tudod, hogy az, 

aki beteg, nem rosszabb annál, mint aki egészséges, és aki egészséges, nem 
jobb annál, mint aki beteg. A beteg ember nem rosszabb ember, csak bizo-
nyos szempontból rosszabbul érezheti magát, az egészséges ember nem jobb 
ember,  csak bizonyos szempontból  jobban érezheti  magát.  A gyógyulásod 
természetes vágya Tőlem, a te Jézusodtól van, és erről ne mondj le soha. E 
vágyad azonban nem előzheti meg azt a vágyadat, hogy minden körülmény 
között szeress! Akkor is, ha az nagyon nehezen megy. Mikor a boldogságok-
ról beszéltem, akkor a szomorkodókról, a fájdalmukban sírókról, az üldözöt-
tekről, a megalázottakról, a Miattam bántottakról beszéltem, és az egészsége-
sekre meg a nem egészségesekre jajokat mondtam, ha nincs bennük szeretet. 
Szenvedélyeid nem segítik a betegséged gyógyulását. Ne feledkezz meg ar-
ról, hogy karizmádat mások szolgálatának megélésére kaptad, és e szolgálat-
ba van belerejtve gyógyulásod és titkos vágyad is. Az erőm mindig a rendel-
kezésedre áll, kérd áldásomat minden nap, hogy átadhassam neked is az örök 
élet koronáját. Testi gyógyulásod e munkába vetett hiten fordul!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************
4732.
Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK?

1. Mit kell tennem, hogy jó úton haladjak?
2. Jól teszem, hogy gyónok és áldozok?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Szeretned kell minden embert, és ha így teszel, biztos hogy jó úton 

haladsz. E szeretet tartalmát éltem elétek kétezer éve, és hagytam örökségül 
azokra, akik Engem, mint Utat akarnak követni. "Úgy szeressétek egymást, 
ahogy Én szerettelek titeket" mondottam akkor, és mondom most is. Tehát a 
példa Én, Jézus,  vagyok. Mindenki,  aki Engem akar követni,  annak tanít-
vánnyá kell válnia, tehát meg kell tanulnia értelmezni az Általam elmondott 
Atyaisten akaratát. Neked is csak azt tudom javasolni, mint a többi gazdátlan 
gyermekemnek, hogy keress magadnak egy olyan jézusi közösséget, ahol ezt 
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a szellemi munkát megismerheted. A gyakorlat pedig az, hogy azt a jót kell 
tenned a másik emberrel, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek.

2. Természetesen jól teszed. A szentségi módon való találkozás Ve-
lem - a te Jézusoddal - mindig áldás a ti életetekre. E szentségi találkozás 
örömteli megélését növelheted magadban, ha a fent említett tanulásban értel-
med, szíved jobban kinyílik Felém!

                    Nagyon szeretlek, és megáldalak  
                 a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

***********************************************************
4733.
Kérdező: SEGÍTSÉGET KÉREK ISTENTŐL!

1. Uram, segíts elviselni nehézségeimet!
HANG: "Drága Barátom!

1. Szívem örömmel van tele, amikor téged látlak, hallgatlak, figyel-
lek. Nehézségeid - hidd el - javadra válnak, mert Én, Jézus, a te Istened va-
gyok, és minden ellened elkövetett szeretetlenséget a javadra fordítok. Igen, 
mert te az enyém vagy, és az Istent szeretőknek minden a javukra válik. Két-
ezer éve érted is szenvedtem, érted is hordoztam a Golgotán a keresztet, és 
érted is hagytam Magam megalázni. Most rajtad a sor! Na nem azért, mert 
adósom vagy, hanem azért, mert hogyha igazán szeretsz, te sem kerülheted el 
azt, hogy a környezeted, a hatalom ne forduljon ellened. Bátorítalak, drága 
Barátom, tarts ki, légy állhatatos, mert aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az 
erőm minden esetben a rendelkezésedre áll, hogy elviseld az élet nehézsége-
it. Atyámhoz sem azért imádkoztam, hogy kivegyelek benneteket a világból, 
hanem azért, hogy egyek legyetek Velem a szeretetben. Ezt az egységet pe-
dig nem adják ingyen! Tényleg azok a boldogok, akiket szidalmaznak, üldöz-
nek, hazudva minden gonoszt mondanak rájuk Miattam, mert sok lesz a ju-
talmuk a Mennyben. Keress magadnak olyan közösséget, ahol Lelkem veze-
tése számodra is egyértelmű, és akiket megtisztelsz azzal, hogy megosztod 
velük az ÚT-keresésre szánt idődet. Nehézségeidről tett tanúságtételed egy 
jézusi közösségben mindenki számára erőforrássá válik.

                  Nagyon szeretlek, és megáldalak 
      a HIT, a REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!"

***********************************************************
4734.
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Kérdező: GYERMEKKOROM ÓTA MÉLYSÉGESEN VALLÁSOS 
VAGYOK!

1. Szentmisére gyűltünk össze, de a pap valamiért nem jött el.  
    Mindenki csalódottan, megrendülten, egy órai imádkozás után  
    távozott.
2. Valaki a nevemen szólított! Te voltál Uram?
3. Mélyen vallásos vagyok, sokat foglalkozom az Istennel és az   
    angyalokkal. Állandóan hívom őket!

HANG. "Drága Gyermekem! 
1. Nagykorúvá kellene már válnotok a hitben, hogy elhiggyétek azt, 

hogy a templomban a szó nemcsak azé a papé, aki prédikál, hanem minden 
jó szándékú Engem, Jézust,  kereső emberé! Mindaddig csalódottan fogtok 
hazamenni, míg azt gondoljátok, hogy a Velem való találkozásnak kizáróla-
gos feltétele egy pap. Én, Jézus, nemcsak a szentségek kiszolgáltatásában va-
gyok jelen, hanem minden ember szívében, akkor, amikor az Én nevemben 
jönnek össze. A szertartás akkor ér valamit, ha egy olyan magatartás előzi 
meg, amelyben Engem akartok befogadni a szívetekbe. Nálam nagyobb taní-
tó nem járt a Földön, mégis azt mondottam tanítványaimnak, hogy jobb ne-
kik, ha Én elmegyek, de elküldöm majd a Vigasztalót, aki mindent az eszük-
be juttat. A templom az Én Atyám háza, és abban nemcsak imádkozni, ha-
nem tanulni és tanúságot tenni is lehet. Sőt, nemcsak lehet, de kell is. Egy 
dolgot nem lehet vele tenni, rablók barlangjává alakítani, vagyis az Istenre 
hivatkozva benne üzletelni. Ne ijedjetek meg tehát, ha a pap valamilyen ok-
nál  fogva  nem tudja  ellátni  a  szolgálatát.  Nyitott  szívvel  bízzatok  abban, 
hogy a Lélek ott fúj, ahol akar, és talál közöttetek olyan nyitott lelkeket, aki-
ken keresztül áldásosan meg tud nyilvánulni.

2. Én szólítottalak meg, hogy tudomásodra hozzam, hogy szeretlek, 
és nemcsak a templomban, hanem otthon lefekvéshez készülődve is találkoz-
hatsz Velem. Szeretettel  kérlek,  hogy keresd a Velem való találkozásokra 
vivő alkalmakat egyre gyakrabban, hogy megtaníthassalak igazán szeretni.

3. Engem, Jézust, csak állapotszerű tanulással lehet megismerni. Ta-
nulni pedig csak attól érdemes, aki tényleg ismer Engem, akiben élhetek. A 
sükösdi gyermekem tanúságtevése Tőlem, Jézustól, van, de ehhez kapcsolt 
tanításával nem mindenben értek egyet. Én, Jézus, soha nem kértem őt arra, 
hogy olyan tanításokat közöljön, amit értelmével nem képes átfogni. Mivel ő 
visszavonhatatlanul az Enyém, ezért biztos vagyok benne, hogy a mérhetet-
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len jó szándéka és a Nekem megfelelni akarása irányítja. Ha Én, Jézus, vala-
kit tanítóul akarok állítani elétek, akkor annak az életét egész biztosan nem a 
rendkívüliség fogja jellemezni. Nem, mert az ilyen tanító - éppen a rendkívü-
lisége miatt - mások számára követhetetlen! Angyalaim akkor fognak áldáso-
san működni benned, ha értelmedet pallérozva egyre jobban megnyitod szí-
vedet Előttem.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZAN HIT LELKÉVEL!"
***********************************************************

4735.
Kérdező: SOKAT TANULOK A HANG-KÖNYVEKBŐL!

1. A gondolataim szétszórtak, amikor imádkozom. Mit tegyek?
HANG: "Drága Gyermekem!

Imádkozni annyit jelent, hogy lelkedet az Én Szentlelkemhez emeled, 
vagyis belépsz abba a szeretet-körforgásba, amely az Én valóságos jelenlé-
tem bennetek. Ezt akkor tudod hatékonyan megtenni, ha három feltételnek 
eleget teszel! Az első, hogy imádban akarj Velem találkozni, tehát a szándé-
kod legyen komoly. A második, hogy légy nyitott, vagyis lelked legyen befo-
gadó. A harmadik pedig az, hogy légy nagyon őszinte Hozzám! Ha e három 
szándékodat  sikerül  egy fókuszba  állítani,  akkor  Én,  Jézus,  megteremtem 
benned azt a csendet, amelyben meghallhatod szavaimat, azokat is, amiket 
egyébként nem hallanál  meg! Egy ima akkor szokott  szétszórttá,  gépiessé 
válni (a kettő ugyanaz), ha nem arra vagy kíváncsi, hogy Én mit akarok mon-
dani, hanem arra teszed a hangsúlyt, hogy mi az, amit nem szívesen osztanál 
meg Velem. Így az imádság csak pótcselekvés lesz, és nem tölti be azt a sze-
repét, amire hivatott. Inkább imádkozz ritkábban, de összeszedetten, mint na-
ponta többször elbeszéljünk egymás mellett!  Az is képtelenség, hogy napi 
imáid nagy részét bűneid megvallása teszi ki! Hát nincs is annyi bűnöd, mint 
amennyit Elém hozol. Napi egy-két perc őszinte bűnbánat tökéletesen ele-
gendő arra, hogy Lelkem erejével kilépj a bűntudat abroncsából. Ezt is csak 
akkor tedd meg, ha olyan hibát fedeztél fel magadban, amiért tudod, hogy fe-
lelős vagy! Azokat a dolgokat nem kell megbánnod, amiért nem felelsz. Én, 
Jézus,  elsősorban  nem bűneidre  vagyok kíváncsi,  hiszen  jobban ismerem 
őket, mint te azt gondolnád, hanem arra, hogy milyen módon tudnánk közö-
sen dolgozni üdvösségeden! Hozd Elém gondolataidat, vágyaidat, feladatai-
dat, kérdéseidet, örömödet, bánatodat, mindennapi útkeresésedet, és meglá-
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tod, imád maga lesz a szárnyalás! Bízz Bennem Gyermekem, és ne arra tedd 
a hangsúlyt, ami volt, hanem arra, ami van. Ebben tudok neked igazán segí-
teni!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4736.
Kérdező: BENNED BÍZOM, URAM!

1. A mindenkori transzcendenciát Tőled kapom?
2. A sugallat által kapott versek, énekek Tőled vannak?
3. Mit tehetek családom megtéréséért azon kívül, hogy imádkozom  
    értük?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Ha a transzcendenciát úgy érted, hogy minden teremtett ember a lét 

teljességének megismerésére törekszik, ezért a végtelenre való nyitottság kell 
hogy jellemezze, az természetesen Tőlem, a te Jézusodtól van. A teremtés lé-
nyege pont az,  hogy a látható és láthatatlan világból annyit  tudjak nektek 
ajándékozni,  amennyit  képesek vagytok elhordozni.  Ennek megvalósulásá-
hoz részetekről mérhetetlen nyitottság kell. De mivel ti örökké teremtmények 
maradtok, mert a Teremtőből éltek, ezért a ti transzcendenciátok, habár örök-
ké tágul, sosem éri el a teljességet.

2. Lelked érzékenysége nagyon alkalmas arra, hogy zenében, versben 
is kifejezd magad. De az erre való képesség nem azonos az igazság felisme-
résének képességével.  Amíg örömet  találsz  e kifejezési  módokban,  bátran 
tedd, de ne akarj vele senkit sem megváltoztatni.

3. Szeresd őket! A jó cselekedeteid legyenek azok a tanúságtevők, 
hogy Én, Jézus, benned élek, és nemcsak érted, hanem értük is élek benned. 
Ha ezt sikerül megláttatnod velük szavak nélkül is, akkor mindent megtettél, 
amit ember tehet másokért.

               Nagyon szeretlek, és megáldalak 
            az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"
*************************************************

4737.
Kérdező: ISTEN ÁLDÁSÁT KÉREM!
HANG: "Drága Barátom!

Örömmel teszek eleget kívánságodnak, mert Én, Jézus, nem is tudok 
mást  tenni,  mint  áldani.  Békét adni,  felemelni,  vigasztalni,  hazavezetni  és 
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megbocsátani. Ölelni, simogatni, megérteni, terhet átvállalni, sebeket bekö-
tözni, megetetni, könnyeket felszárítani, utat mutatni, meglátogatni, eligazí-
tani. Megszépíteni, értelmet adni, vonzóvá tenni, biztonságot adni, támaszt 
nyújtani, megsegíteni, és elétek szaladni, átölelni és csókolni a könnytől ázott 
orcátokat egy örökkévalóságon át.  Ez az Én, a ti  Jézusotok valódi öröme, 
amelynek  tüze  minden  pillanatban  értetek  lobog.  Megáldalak  LELKEM 
MINDEN AJÁNDÉKÁVAL, mert te is egy örök ajándék vagy az egész világ 
számára, amelynek kibontása kettőnk soha véget nem érő feladata. 

Vess keresztet!”
***********************************************************

4738.
Kérdező: ÁLOMRÓL ÉS KÖZÖSSÉGRŐL!

1. Mit jelentenek álmaink?
2. Ha egy lelki közösségben nem mindenki tartja magát egyenrangú-

nak a többiekkel, működik-e az a közösség?
HANG: "Drága Gyermekem!

1. Álmaitok azt jelentik, hogy életetekre Én, Jézus, vagyok az egyedüli 
megoldás! Nevem puszta említése, vagy Mária, égi édesanyátok, nevének ki-
mondása a gonosz előtt mindig olyan erőt jelent, amitől minden tisztátalan 
lélek menekül. Igen, mert számukra elviselhetetlen az a tiszta, angyali ragyo-
gás, amely mint erőforrás vesz körül benneteket, ha Engem, Máriát vagy az 
égi angyalokat kérő imádsággal megidéztek. Jelenlétünk valósága nem azon 
múlik, hogy milyen imákat ismertek, hanem azon, hogy minden akadályozó, 
kényszerítő körülmény ellenére hisztek Bennünk. Higgyétek el, hogy minden 
élet forrása a fény, nem pedig a sötétség! Vagyis tegyetek tanúságot arról, 
hogy Hozzám,  a  megtestesült  Istenhez  tartoztok.  A  tisztátalan  szellemek 
minden formában menekülnek Előlem, nehogy lelepleződjenek. Ők még nin-
csenek annak a látásnak a birtokában, hogy ők is a boldog Isten képmására 
lettek teremtve.

2. Sokáig nem! Senki sem képes sokáig elviselni azt az állapotot, ha-
csak nem mond le a szabadságáról, hogy valaki különbnek gondolja magát a 
másiknál. Egy jézusi közösség pont attól szeretetközösség, mert még elvben 
sincs alá-, vagy fölérendeltség, és csak annyira hallgatnak a másikra, ameny-
nyire épülni tudnak belőle. Aki különbnek gondolja magát, az nem akar má-
soktól tanulni, azt szeretné, ha tőle tanulna mindenki. Az ilyen ember nem 

4715.



nyitott és nem alázatos, mert nem vállalja azokat a szembesüléseket, amelye-
ket testvérei, mint tükröt akarnak mutatni neki a körülményeiben. Az olyan 
ember,  aki csak a főhelyre akar ülni,  megaláztatik,  mert  előbb-utóbb meg 
fogják kérni arra, hogy adja át a helyét olyannak, aki méltóbb arra a helyre. 
Bocsássátok meg neki iránytalanságát, és ha kéri, hogy segítsetek neki tisz-
tultabb látásra jutni, ne forduljatok el tőle. Addig is azt kell mondanom, hogy 
ne vegyétek őt komolyan, és csak addig vállaljatok vele közösséget, míg ön-
magát  középpontba  állító  magatartásával  nem lehetetleníti  el  a  közösségi 
összejöveteleteket, nem akadályozza Lelkem működését közöttetek.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4739.
Kérdező: ENGEDELMESSÉG A FÖLÖTTES HATALOM IRÁNT!?

1. Jézustól származnak-e Pál azon kijelentései, amelyekben a feljebb-
valók iránti engedelmességre szólít, holott Jézus szavai szerint 
testvérei vagyunk egymásnak?

HANG: "Drága Barátom!
1. ÉN, Jézus, csak egyféle hatalmat ismerek, a szolgáló szeretet 

hatalmát. Én ezt követtem, ezt tanítottam, erről tettem tanúságot az életem 
árán is. A szolgáló szeretet attól szolgáló, hogy aki szolgál, annak nincs első 
helye, csak utolsó, és attól hatalom, hogy ez mindenek fölött áll, és ezt nem 
veheti el tőle senki. HATALMADBAN ÁLL AZ ÉLETEDET ADNI 
AZÉRT, HOGY SZERESS! Nem mások veszik el, hanem te adod oda! Óriá-
si különbség! És csak az meri az életét adni a szeretetért, aki hisz abban, 
hogy hatalma van a halál felett. Nekem, Jézusnak, pedig van hatalmam a mu-
landóság felett, és aki Bennem hisz, az nem lát halált sohasem. Én, Jézus, le-
győztem a világot, de nem az engedelmességgel, hanem a Mennyei Atyámba 
vetett HITHŰSÉGEMMEL! Minden körülmények között az Én Atyám aka-
ratát teljesítettem, de nem azért, mert Ő megparancsolta Nekem, hanem 
azért, mert Én teljes mértékben azonosítottam Magam a Mennyei Atyámmal, 
vagyis az IRGALMAS SZERETETTEL. Én, Jézus, tényleg legyőztem a vilá-
got, és ha győzelmi jelvényemet látni akarod, tekints fel a keresztemre, amit 
egymásnak engedelmeskedő hatalmasok ácsoltak Nekem, és látni fogod ha-
talmi jelvényemet is, a töviskoronát, ami tökéletesen kifejezi utolsó helyemet 
közöttetek. "Hát nem ezeket kellett elszenvednie az Emberfiának, hogy be-
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mehessen az Atyja dicsőségébe?"  - mondottam akkor, és mondom most is 
azoknak, akik Engem akarnak követni. Az üldözöttből -csak idő kérdése - és 
üldöző válik, ha látásmódját az engedelmeskedtetés határozza meg! A min-
dent vevés világában nem lehet másként! A pusztai hazudozó is arra akart rá-
venni, hogy neki és a mulandóságnak engedelmeskedjek. De ellene mond-
tam, mert az engedelmesség a kaszárnyák világa, ahol szó nélkül megbünte-
tik -  ha kell, megölik azt -, aki a fölöttes hatalomnak nem engedelmeskedik. 
Én, Jézus, az Engem követőktől soha semmilyen engedelmességet nem kér-
tem, de azt igen, hogy hallgassanak Rám, hogy kövessenek Engem! Mivel 
Szent Pál nem volt a tanítványom, ezért nem tapasztalhatta meg Mellettem 
azt a szeretettartalmat, melyet tanítványaim elé éltem. Én, Jézus, nem alá-fö-
lérendeltségi, hanem partneri, testvéri kapcsolatokra építettem eklézsiámat, 
ahol a szerep lehet különböző, más fajsúlyú, de a szereplők nem élhetik meg 
magukat többnek a másiknál! (Márk 9;35)

Köszönöm érdeklődő figyelmedet, nagyon szeretlek, és 
     megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"

***********************************************************
4740.
Kérdező: NEM TALÁLOM A SZÁMOMRA MEGFELELŐ 
MUNKAHELYET!

1. Lehetséges, hogy a tanítás nem az én lelkialkatomnak megfelelő  
    tevékenység?
2. Másik munkahely-keresési próbálkozásom sem sikerült, miért?
3. Saját erőmből nem tehetek semmit sorsom megkönnyítésére?

HANG: "Drága Barátom!
1. Természetesen lehetséges, de ennek elbírálásakor nagyon óvatos-

nak kell lenni. Ha egy munka nehéz, az még nem jelenti azt, hogy aki végzi, 
az  alkalmatlan  a  feladatra.  A munkára is  igaz,  hogy valódi  értéket,  ered-
ményt, csak nagyon komoly hivatásszerű energia-befektetéssel lehet elérni. 
Lélektanilag akkor vagy alkalmatlan egy feladatra, ha azzal,  amit  teszel,  a 
lelkiismereted szintjén nem tudsz azonosulni. Ha ilyen a munkád, akkor in-
kább ne tedd, de ha nem ilyen, akkor tedd bátran, és kérd mindennap az erő-
met, hogy nehézségeidben megtaláld azokat az örömforrásokat, amiért való-
ban érdemes dolgozni.

2. A te oldaladról nézve munkahely-változtatásod azért nem sikerült, 
mert a másik munkahely - a lelked állapotát tekintve - nem érintette volna a 
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lényeget. A lényeg pedig az Általam bemutatott szeretet. Új munkahelyeden 
nem tudtál  volna  jobban szeretni,  mint  ahol  jelenleg dolgozol.  A Nekem 
adott lelkeddel nem kivonulni, hanem bevonulni kell a világba. Nagyon sok 
lélek  figyel  rád,  és  akar  tanulni  tőled  olyan  gondolkodásbeli  tartalmakat, 
amelyek támaszul szolgálhatnak további életük folyamán.

3. Ellenkezőleg! Csak saját erőd az, amely képes megváltoztatni sor-
sodat.  A saját  életedért  egyedül  csak te  vagy a felelős!  Amint  vetsz,  úgy 
aratsz! E saját erődhöz tudok Én, Jézus, csatlakozni az Én erőmmel, és ha 
kell, megszázszorozom a tiédet, de a szerepedet nem vehetem át. Én, Jézus, 
értetek csak veletek együtt tudok hatékonyan működni, nélkületek nem! Is-
mered a mondást: veled és érted mindent, de helyetted semmit. A sorsszerű-
ségben csak annyiban higgy, amennyiben Velem, Jézussal, igazolható.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4741.
Kérdező: AZ ÖRDÖG JÁTÉKSZERÉVÉ VÁLTAM!

1. Mit és hogyan változtassak magamon, hogy a feleségemmel együtt 
    tudjam húzni az élet szekerét?
2. Mi a vétkem, hogy többszörösen terhelt vagyok? Hogyan tegyem  
    jóvá bűneimet?
3. Ha szólnál pár szót a feladatomról!

HANG: "Drága Barátom!
1. Az igény, amely már szinte elviselhetetlenül feszíti lelkiismerete-

det, hogy változtass az életeden, Tőlem, a te Jézusodtól van. Igen, mert már 
te is ráébredtél arra, hogy vagy Velem élsz, vagy tönkremész! Nincs két meg-
oldás! Nagyon szeretném  Irányomban növelni  a hitedet, de ez csak akkor 
fog megvalósulni, ha elkezdesz komolyan hinni Bennem. Meggyőződéseddé 
kell válnia annak az igazságnak, hogy Én, Jézus, vagyok egyedül a Szabadító 
akkor is, ha ennek kibontását még teljességében nem érted. E meggyőződés 
hiányában csak útvesztés  létezik,  és az önpusztításnak egy olyan formája, 
amely a  reménytelenségben rögzülve tönkreteszi  saját  életedet,  és  nagyon 
megnehezíti környezeted életét is. A forrásból kell táplálkoznod, ami minden 
szennyeződéstől mentes, hogy átmoshassam szeretetre, megértésre szomjas 
lelkedet. A forrás pedig Én, Jézus, vagyok. A négy evangéliumban elmondott 
szavaim az igazi örömhír, amely minden boldogságot kereső embernek képes 
a maga értelmi szintjén békét adó választ adni arra, hogy minden elrontott 
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élethelyzetre  van  megoldás!  Társadnak  akkor  leszel  hű  társa,  ha  minden 
erőddel azon leszel, hogy ő el ne veszítsen Engem, Jézust. Ennél többet nem 
tehetsz érte, kevesebbet pedig nem érdemes!

2. Amit te  vétkednek mondasz, az előttem nem más, mint személyi-
ségednek egy általános hibája, az alázathiány. Rád is igaz az a mondás, hogy 
ne mondd magadat olyan kicsinek,  nem vagy te olyan nagy! A szürkeség 
nem erény, de a szerénység az! Aki Bennem hisz, annak - ha a legkisebb is - 
hegyeket mozgató ereje van, de nem a rendkívüliségekben, hanem az állhata-
tosságban. Lezártságod abból táplálkozik, hogy szemtelen szellemek elhitet-
ték veled, hogy téged rendkívüli módon fognak vezetni. E félrevezetettség-
nek kilátástalanságát éled,  de Én, Jézus,  szándékoddal megegyezően most 
megszabadítalak! Lelked megtisztult szobájába ne engedj be mást, csak En-
gem, Jézust, és azokat, akik Engem képviselnek. E tekintetben bátran hall-
gass feleségedre!

3. Megtanulni szeretni, és másokat szeretni tanítani, vagyis a benned 
élő valóságomról tanúságot tenni! Akkor élek valóságosan benned, ha ezt a 
környezeted az életedről le tudja olvasni. Így is mondhatnám: szeresd az Is-
tent  az  embereken  keresztül!  E  szeretetnek  mindig  cselekedetekben  kell 
megnyilvánulnia.  Keresd az erre vivő alkalmakat,  környezeted már régóta 
rendelkezésedre áll!
                                  Nagyon szeretlek, és megáldalak 
         SZENTLELKEM MEGÚJÍTÓ EREJÉVEL! Vess keresztet!"

***********************************************************
4742.
Kérdező: CSAK TE TUDSZ SEGÍTENI RAJTAM, URAM!

1. Egy álomról kérdezem a Hangot.
2. Szabadíts meg megkötözöttségemtől, Uram!
3. Gyermeknevelésben kérem Jézus segítségét!

HANG. "Drága Gyermekem!
1. Amit álmodban láttál, az teljes mértékben Tőlem van! Azért mutat-

tam meg neked e szimbólumot, hogy megerősítselek abban a hitben, hogy te 
magad, és amit teszel, az Isten előtt nagyon kedves, szándékommal megegye-
ző. Az ég felhői mögött megjelenő Égi Béke a Földön embléma azt a valósá-
got tükrözi, hogy egy olyan, a világon egyedülálló közösséghez tartozol, ahol 
az Engem szeretők gondolkodásában, cselekedeteiben CSAK A MINDEN 
KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SZERETNI TUDÓ, ÉS EZÉRT A SZERE-
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TETLENSÉGET IS ELVISELŐ ISTEN LÉTEZIK. Az a gyermekem, akire a 
Bokor Közösség létrehozását bíztam, azért szólt hozzád az égből, hogy tuda-
tosítsa benned azt, hogy az Égi Béke a Földön közösséget a Bokor Közösség-
től csak karizmatikus lelkülete különbözteti meg, és semmi más! A két kö-
zösség a lényeget tekintve tökéletesen egy! Annyira egy, hogy egyetlen jó 
szándékú közösség sem mondhatja el magáról, hogy maradéktalanul Engem, 
Jézust, képvisel, amíg e Bokor Közösség által képviselt hitvallást nem teszi 
magáévá.  AZ ERŐSZAK SEMMILYEN FORMÁJÁVAL NEM AZONO-
SÍTHATÓ  A  TEREMTŐ  ISTEN!  NEM,  MERT  A  SZERETET  CSAK 
ERŐSZAKMENTES VILÁGBAN KÉPES ÖRÖKKÉ ÉLNI!

2. Problémád gyökere kétágú. Az egyik ága a megfelelni  akarás, a 
másik pedig a társtalanság. Mivel te is pontosan tudod, hogy úgy sem tudsz 
megfelelni a körülötted lévő világnak, ezért támasz hiányában úgy próbálod 
meg magadat szeretni, hogy amikor nehézségeid adódnak, elkezded magadat 
táplálni.  Önmagad  eltúlzott  táplálása  valójában  az  elrontott  önszeretetnek 
egy formája, mert azt is jól tudod, hogy ez sem egészségedet, sem lelked ja-
vát nem szolgálja, hanem csupán a nehézségeidtől való félelmedet fogalmaz-
za meg. Pedig neked igazából nincs mitől félni. Teljes szíveddel, lelkeddel 
az Enyém vagy. Ha nem tudnád, a NEVED BE VAN ÍRVA A MENNYEK 
ORSZÁGÁBA! Adj érte mindennap hálát! Bízzál Bennem, gyermekem! Én, 
Jézus, akkor sem mondanék le rólad, ha százszor annyit ennél, mint most 
eszel! Az Én hűségem feléd töretlen, és állapotszerűen azon vagyok, hogy fi-
zikai és lelki terheiden csökkentsek. Természetes, hogy amikor reménykedve 
kéred, újból segítek, ezért teljes megszabadulásod megkötözöttségedtől már 
el  is  kezdődött.  ÁLDÁSOM JELEN ESETBEN RENDKÍVÜLI MÓDON 
HAT RÁD!

3. Gyermekeid nevelésében fő szempont az, hogy te neveld őket, és 
ne ők neveljenek téged. Nem arra gondolok, hogy ne légy nyitott, és ne tanulj 
tőlük mindenben, amiben csak lehet, hanem arra, hogy személyiségük akkor 
lesz befogadó és közösségi, ha megélik azt, hogy nem mindig az van, amit 
ők akarnak, hanem az, amit te, az anyukájuk akarsz. A gyermek személyisé-
ge nagyon erős, de egyénisége csak akkor alakul helyes irányban, ha szemé-
lyiségét képesek vagytok formálni. A hangerő a gyermeknevelésben sem erő! 
Főleg akkor nem, ha nincs mögötte következetesség. Az a gyermek, akinek 
nem tudnak nemet mondani, abban a tudatban nő fel, hogy neki mindent sza-
bad. Felnőttként, amikor a világ mond neki nemet, akkor abba vagy tönkre-
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megy, vagy agressziót vált  ki  belőle.  Saját  érdekében tanítsd meg őt arra, 
hogy hol van a saját szabadságának a határa. Még egyszer mondom, hogy a 
következetesség az orvosság erre a problémára, és az a tudat, hogy soha sen-
kit nem hagyok erején felüli megpróbáltatásban.

              Nagyon szeretlek, és megáldalak 
a HIT, a REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!"

***********************************************************
4743.
Kérdező: GYERMEKRE VÁGYOM!

1. Sokat vétkeztem gyermek ellen?
2. Senki sem akar leszületni hozzám?
3. Sokat vétkeztem?

HANG: " Drága Gyermekem!
1-2. Nem hibáztál sokat gyermek ellen. Magad ellen hibáztál sokat, 

és hibázol sajnos most is. Habár rengeteg lélek születik le a Földre, látszólag 
iránytalan, csonka családokba is, de a te jelenlegi életednek az válik a javára, 
ha a hozzád kötődő lelkek leszületésükkel még várnak.
Igen, mert születendő gyermekedet arra használnád fel, hogy véglegesen el-
menekülj a világ elől és Énelőlem. A Szentlélek-isten a rendnek is a lelke, és 
mivel  te az Enyém vagy, és te ezt  a lelked mélyén pontosan tudod, ezért 
gyermekáldásnak akkor van helye nálad, ha Lelkem erejével rendet raksz az 
életedben.  Rendezetlen  társkapcsolatod,  rokoni  kapcsolatod  nem  előzheti 
meg életedben  az  Én jelenlétemet.  Mivel  gyermekemként  szeretlek,  ezért 
csak jót akarhatok neked. Vágyad Részemről akkor válik áldásomat hordozó 
valósággá életedben, ha majd nem csupán magad miatt,  hanem elsősorban 
Énmiattam akarsz gyermeket szülni.

3. Az abszolút jó a teremtő Isten, és jósága pont arra való, hogy ne 
rója fel a vétkeket. Én, Jézus, tehát nem a vétkeket tartom számon, hanem a 
hajatok szálait,  ezért  botlásaidat már el  is felejtettem régen! Nagyon nagy 
szükségem van rád, mert szomjazom a szeretetedre. Bátorítalak Gyermekem, 
hogy te se saját vétkeidet nézd, hanem Engem nézz,  Jézust,  és Én vissza-
adom lelked nyugalmát. Tanításaim tükrében értelmed által porold le a lelki-
ismeretedet, és megtalálod benne azt, amit oly keservesen mindig is kerestél: 
a boldogságodat. Teremtettséged óta benned élek, és már nagyon szeretnék 
mosolyt látni az arcodon! De ehhez az is szükséges, hogy ne engedd magad 
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az orrodnál fogva vezetni senkinek. Csalóka ábránd a pillanatig tartó boldog-
ság!

                             Nagyon szeretlek, és 
     MEGÁLDALAK A SZABADSÁG LELKÉVEL!"

***********************************************************
4744.
Kérdező: DRÁGA URAM, VIGASZTALJ MEG ENGEM!
HANG: "Édes Gyermekem!

Szívem teljes szeretetével szeretlek, és olyan nagyon jó, hogy vissza-
szeretsz Engem. Az a bensőséges kapcsolat, az az óvó szeretet, ahogyan te 
vigyázol  Rám,  kitüntetés  Számomra.  Tudnod kell,  hogy Életemnek  olyan 
csodája vagy, ami megismételhetetlen és egyszeri. Éled, hiszed, tudod, hogy 
életedben valóságként vagyok jelen, ezért közelségem számodra természetes. 
Ne légy hát szomorú nehézségeid, megnemértettséged miatt, mert valójában 
ezeket Én, Jézus, hordozom benned. Amikor téged bántanak, Engem bánta-
nak, és amikor téged mellőznek, Engem mellőznek. Minden bánatodban, fáj-
dalmadban osztozom,  és olyan nagy örömmel  vállallak  fel  az  egész világ 
előtt, amilyenre ember nem képes. Az életed visszavonhatatlan része vagyok, 
ezért örök és kifogyhatatlan erőforrás vagyok a számodra. Buzdítalak Gyer-
mekem, hogy használd képességeid, lehetőségeid szerint  ezt  az  erőforrást, 
hogy ne csak te, akiben élhetek, hanem mások is, akik szintén szomorúak, 
megnemértettek, és Engem, Jézust,  keresnek az életükben, rajtad keresztül 
megvigasztalódjanak. Légy hát áldásom nehézségeidben is, hiszen te tudod, 
hogy soha el nem hagylak!
Mérhetetlenül szeretlek, és megáldalak a BIZONYOSSÁG LELKÉVEL, 
HOGY TE MÁR ÚJJÁSZÜLETTÉL!" Vess keresztet!

***********************************************************
4745.
Kérdező: TÁRSAM ELHANYAGOL

1. Fáj, hogy nem lehetünk igazi család!
2. Tartozhatok-e két közösséghez?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Nekem is nagyon fáj, amikor azt látom, hogy a Hozzám igyekvő 

gyermekeim törekvései a családokban halnak el, pedig pont e családokban 
kellene leginkább a közös egymáshoz tartozást és a Hozzám tartozást megfo-
galmazni. A családnak kellene magjában betölteni azt a szerepet, amit az Is-
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ten, mint a közösségben megvalósítható szeretetkapcsolat,  az emberről el-
gondolt.  A valóság sajnos ennek az ellenkezője.  Erre utaltam,  amikor  azt 
mondtam, hogy nem békét jöttem hozni a Földre, hanem kardot. A szeretet a 
Földön elsősorban nem élvezet, hanem áldozat. Mert aki nem képes a mási-
kért áldozatot hozni, az nem szereti a másikat, csak önmagát, függetlenül at-
tól, hogy mit állít magáról. Az nem szeretet, ami nem látszik meg, ami el van 
rejtve, teljesen mindegy, hogy milyen természetű az illető. Bátorítalak Gyer-
mekem,  hogy hozz  nyugodtan áldozatot  társadért,  hogy szerető szívedben 
felismerje saját mulasztását. Abban viszont semmi esetre se kövesd őt, ami-
ről meg vagy győződve, hogy károtokra válik.

2.  Természetesen  tartozhatsz  több közösséghez  is,  de ennek akkor 
van értelme, ha a közösségek különbözősége nem forrásában, hanem egyéni-
ségükben mutatkozik meg. Két úrnak szolgálni nem lehet! Nem azt mond-
tam, hogy nem szabad, hanem azt,  hogy nem lehet! Nem, mert  amire azt 
mondod,  hogy jó,  arra  ugyanakkor  nem mondhatod,  hogy rossz.  Vagy az 
egyik, vagy a másik tartalom az, amivel maradéktalanul azonosítani tudod 
magad. Ez akkor is igaz, ha menet közben a véleményed változik. Azért ne 
járj semmilyen közösségbe, hogy megfelelj mások elvárásainak! Csak akkor 
menj, de akkor igazán menj, ha Velem, a te Jézusoddal akarsz találkozni. Én 
mindig várni foglak, és azon leszek, hogy olyan közösséghez tartozz, ami ál-
tal lelkedben egyre gazdagabb leszel, függetlenül körülményeid alakulásától. 
Ha kéred médiumomat, örömmel áll a rendelkezésedre.

Vigyázok rád, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4746.
Kérdező: EGY ÁLOMRÓL KÉRDEZEM A HANGOT!
HANG:" Drága Barátom!

Meghalt  ismerősöd  valóban  jó  szándékkal  van  irántad,  és  segíteni 
akar neked. Már nem sokáig áll módjában, hogy ilyen közvetlen módon tud-
jon a rendelkezésedre állni. A figyelmedet három síkon akarja felhívni a lé-
nyegre. Az első, hogy az a fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják 
és a tűzre dobják. A másik az, hogy a fa a gyümölcsöt nem önmagának termi, 
hanem annak, akié a fa. A harmadik pedig arra hívja fel a figyelmedet, hogy 
a tiltott fáról szakított gyümölcs minden esetben elvisz a lényegtől. Az álmok 
kutatása nagyon homályos terület, ebbe túl sok energiát fektetni nem szabad. 
A  visszatérő  álmok  azok,  amelyek  tartalmilag  használható  információkat 
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hordoznak akkor, ha sikerül azokat úgy megérteni, hogy tartalmuk minden 
esetben békét hozó irányt, eligazítást ad. Itt is igaz, hogy ami elkeserít, elbi-
zonytalanít, kétségbe ejt, az nem Tőlem van. Álmod arra is felszólít téged, 
hogy bőségesen termő fám légy az Én gyümölcsöskertemben,  hiszen  kar-
nyújtásnyira vagy ennek megvalósulásától. Adj hálát meghalt barátodért, és 
engedd, hogy szívem teljes szeretetével benned éljek, hogy az általad termett 
gyümölcsök valódi enyhülést hozzanak környezeted számára!

                Nagyon szeretlek, és megáldalak 
             az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"

***********************************************************
4747.
Kérdező: JÉZUS ÁLTAL GYÓGYÍTOK?

1. Azért nem hallom a hangot, mert beavattak?
2. Van, amikor jeleket látok a gyertya körül gyógyítás közben. Jó ez 
    nekem?
3. Fiamnak semmi sem sikerül. Jó irányba halad?

HANG: "Drága gyermekem!
1. Mindent, amit szeretettel teszel, Tőlem, Jézustól, van, függetlenül 

attól, hogy gyógyítasz, mosogatsz vagy ablakot pucolsz! Ha forrásában Belő-
lem táplálkozol,  az  égvilágon semmi  különbség nincs  e  tartalmak  között. 
Igen mert mindig a forrás a lényeg, nem pedig az eredmény! Mindig a szán-
dék a döntő, hogy amit teszel, azt miért teszed, mi vele a szándékod! Ha van 
képességed gyógyítani,  és  azt  nem jó szándékkal  teszed,  akkor inkább ne 
tedd. Ez érvényes minden emberi tevékenységre. Én tudom, hogy a te szán-
dékod tiszta, ezért választottalak ki arra, hogy gyógyíts. Ha az Isten valamit 
ad, azt soha nem veszi vissza. Az viszont megtörténhet, és nálad meg is tör-
tént, hogy ami felé gyermeki hittel nyitott voltál, azt kívülről magadra erőlte-
tett ideológiával bezártad. De hidd el Nekem, nem az gyógyít hatékonyan, 
akinek Én, Jézus, kívülről súgok, hanem az, aki hagyja, hogy benne akadály-
talanul működni tudjak. Ha figyelsz a lelkiismeretedre, újból hallani fogod 
segítő hangomat. Az Én gyógyító erőmnek a technikák csak akadályozó té-
nyezői lehetnek, mert a technikába vetett hitetek erősebb szokott lenni a Be-
lém vetett  hiteteknél.  Bízd Rám magad, és kontrolláltasd munkádat  olyan 
gyermekeimmel, akikről meg vagy győződve, hogy Engem, Jézust, képvisel-
nek akkor is, ha nem karizmájuk a gyógyítás.
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2. A szeretet metafizikai megjelenülése a fizikai világban legtöbbször 
a fényen, mint jelenségen keresztül válik érzékelhetővé számotokra. A fény, 
a világosság, a tisztaság a Szentlélek tüzének megjelenítője, amely mindig 
pozitív tartalmakat hordoz. Hogy konkrétan az adott szituációban mit, azt an-
nak kell megtanulnia, aki e jelenséget látja, akinek ez az égi üzenet szól.

3. Drága Gyermekem! Ha elgondolkoztál volna ezen a kérdésen, fel 
sem teszed Nekem. Képtelenség, hogy valaki jó úton járjon, és semmi ne si-
kerüljön neki! Van ugyan az emberi életnek olyan szakasza, amikor rendkí-
vüli módon azt éli meg, hogy akadályoztatva van abban, amit tesz, de aki 
Velem él, ezt nem a sikertelenséggel magyarázza. Nem, mert az ilyen ember-
nek a nehézségek ellenére is bizonyosság van a szívében, hogy nem hagyott 
el Engem. Az él meg sikertelenséget, aki nem úgy érvényesül, ahogy szeret-
né. Annak nem sikerül semmi, aki nincs a helyén, aki nem azt a szerepet tölti 
be, amire született. Sok szenvedést megspórolhatna magának a fiad, ha meg-
osztaná az életét Velem, Jézussal. Ugyanis az általad említett igazság egye-
dül Nálam található meg!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a HŰSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4748.
Kérdező: VÁLSÁGBAN VAN AZ ÉLETEM!

1. Társkapcsolatom harmonikus eredetű-e, és van jövője? 
2. Hogyan győzzem le a gonoszt, ami a társamban van?
3. Mikor elégeli meg Isten a Föld bűneit, mikor jön el, hogy megítéljen, 

beleértve engem is?
HANG: "Drága Barátom!

1. Minden társkapcsolat arra való, hogy egymást Hozzám, Jézushoz, 
segítsétek. Ha ez megvalósul, akkor harmonikus a kapcsolat, és csak az ilyen 
kapcsolatnak van békét teremtő jövője. Minden más tartalom szakadáshoz 
fog vezetni, mert az érdekkapcsolat nem képes valódi áldozathozatalra, má-
sért élésre. Az érdekkapcsolat nem a szeretet tartalmán áll, hanem az önzés 
valamilyen formáját igyekszik megvalósítani. Neked kell meglátnod, hogy az 
a kapcsolat, amelyben élsz, milyen kilátásokkal kecsegtet. Nem vállalhatom 
fel a felelősségedet, de mindig a rendelkezésedre állok, ha a jobbítás szándé-
kával fordulsz Hozzám.

2.  Sehogy!  Eszedbe ne jusson a  gonosz  ellen bármilyen  formában 
harcolni, mert csak vesztes lehetsz! Minden szembenállás, harc, kesztyűfel-
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vétel szeretetlenséget, erőszakot szül, mert csak úgy tudod megvalósítani, ha 
átléped társad szabadságkörét. Én, Jézus, sem harcoltam soha a gonosz ellen! 
Ne állj ellen a gonosznak, hirdettem kétezer éve köztetek, és hirdetem ma is. 
Gondolj elfogatásom éjszakájára, kivégzésemre! A gonosz elleni egyetlen or-
vosság a feladatokban megélt szeretet, amely okossá és óvatossá tesz benne-
teket. Imádkozz társadért, és ajánld fel Nekem, Jézusnak, őt, hogy lelkében 
megszabadíthassam! Még egyszer mondom, hogy semmilyen formában ne 
harcolj a gonosz ellen!

3. Drága Barátom! Szenvedésed, kilátástalanságod oka az, hogy nem 
ismersz Engem, Jézust! Az Isten nem büntet! Aki pedig nem büntet, az bün-
tető módon nem is ítél. Második eljövetelem lényege pontosan az, hogy meg-
lássátok kikerülhetetlenül, hogy mi van a szívetekben. Hogy földi életetek-
ben milyen kincseket gyűjtöttetek, maradandó égi kincseket vagy mulandó 
földi kacatokat. Előttem fogtok erről számot adni, hogy teremtő fényemben 
felismerjétek saját árnyékotokat. De akkor sem Én ítéllek meg benneteket, 
hanem az Ige, amit szóltam. Saját cselekedeteitek tükrében fogjátok meglátni 
valódi önmagatokat, és megy mindenki oda, ahová való! Akik a szolgálat út-
ján tanúságot tettek a szeretetről, azok birtokba veszik azt a világot, amit az 
Isten a kezdetek óta nekik szánt. Azok pedig, akik nem másért éltek, hanem 
másból éltek, a külső sötétségbe kerülnek, ahol lelkük önző, gonosz világa 
megnyilvánul külső körülményeikben is. A Föld magában hordja lehetőség-
ként a Mennyországot és a poklot is. Egyetlen eszköz arra, hogy kiderüljön, 
mi van a szívekben, mi a szívetek szándéka. E Föld addig fog állni,  míg lesz 
olyan lélek, aki azért vállalja a leszületést, hogy megtanuljon szeretni, és er-
ről tanúságot tegyen az élete árán is. Az Istent szeretők körülményeinek is az 
Istene vagyok! Képtelenség lenne, ha valaki úgy állna Elém, hogy Uram, én 
szerettem volna a szándékod szerint, de nem volt hol, nem volt kit, és nem 
volt mikor! Szeretettel kérlek, hogy tanításaimban ne a misztikumot keressé-
tek, hanem azokat a gyakorlati szeretettartalmakat, amelyeket a négy evangé-
liumban, a KIO-ban és a Hang- könyvekben kifejtettem.

                       Nagyon szeretlek, és megáldalak 
              a JÓZAN ÍTÉLŐKÉPESSÉG LELKÉVEL!". 

***********************************************************
4749.
Kérdező: AKI ÚGY ÉRZI, HOGY ELROMLOTT A KAPCSOLATA 
ISTENNEL!
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1. Szeretnék Isten hű szolgája lenni! Miért nem találom Őt?
2. Mit kell tennem, hogy meghalljam Isten csodálatos szavát, 
     meglássam arcát?
3. Miért nincsenek barátaim?

HANG: "Drága Gyermekem!
A három kérdésedre összefoglalom a választ, mert problémáid gyöke-

re nem választható el! Azért nem találsz Engem, Jézust, mert nem jó helyen 
keresel.  Azért  nem hallasz,  mert  nem a lelkiismeretedre figyelsz,  és azért 
nincsenek barátaid, mert nem találod önmagadat sem! Te sajnos önmagadon 
kívül keresed a boldogságot, és ez még soha senkinek nem sikerült, így nem 
sikerülhet neked sem. 

Megmagyarázom!  Én,  Jézus,  minden teremtett  lényben benne élek 
létbentartó módon, ha akarja a teremtmény, ha nem. Az életet Én adtam, és 
örökre adtam, tehát azt vissza soha nem veszem! De nem lennék jó Isten, ha 
a létetek nem azon az erkölcsi tartalmon nyerné el értelmét, amely erkölcsi 
tartalmat  a Magam számára is  a legvonzóbbnak és a legteljesebbnek élek 
meg. Ez pedig nem más, mint az a szeretet, amely az ADÁS BOLDOGSÁ-
GÁBAN nyilvánul meg! Minél többet adsz, annál boldogabb leszel, és minél 
boldogabb leszel, annál többet fogsz adni, mert megéled azt a csodát, hogy 
aki  az  életéből  Nekem ad valamit,  azt  Én megszázszorozva  adom vissza 
neki! Ha most visszatekintenél az eddigi életedre, te is megláthatnád azokat 
az ajándékaimat, amelyekkel oly bőkezűen elhalmoztalak. De te nem befelé 
nézel, hanem kifelé! Aki kifelé néz, nem láthat mást, csak azt, hogy a másik 
milyen, de azt nem, hogy saját magában hol vannak az igazi értékek elrejtve. 
A boldogság mindig látás kérdése! Meglátjátok-e, hogy értetek élek bennetek 
vagy nem. Egy bogár, egy ló, egy muskátli, vagyis az emberalatti világ nem 
képes sem boldog, sem boldogtalan lenni. Nem, mert nem rendelkezik avval 
a benső döntési szabadsággal, amelyben öntudatának birtokában képes lenne 
mindig az általa meglátott jót képviselni. Az állat döntési szabadsága az ösz-
tönvilágába van zárva, ami a faj és létfenntartás megvalósításában teljesedik 
ki, és ezt átlépni nem tudja. De az ember alapvetően erkölcsi lény, boldog-
ságra teremtett lény, tehát rendelkezik olyan öntudattal és éntudattal, amely 
segítségével  képes  önmagát  úgy meghatározni  a  körülötte  lévő  világban, 
hogy azt  céljai  elérésében maximálisan felhasználja.  Nem kihasználja,  ha-
nem felhasználja! A világmindenséget adtam a kezetekbe, és mellétettem az 
Életemet, hogy el ne vesszetek. A világmindenséget elfogadtátok, de az Éle-
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temet  az  emberek  nagy többsége  elutasítja,  kimagyarázza,  margóra  teszi. 
Boldog vagyok, hogy fájdalmadban Engem keresel! Kétségbe ejt téged is a 
rövid távú bódultság, megélted, hogy csak látszatmegoldást hoz az, ha valaki 
felszínesen ismer Engem. Újra a kezemet nyújtom feléd, Gyermekem, hogy 
itt és most megtanuld megoldani az életedet, hogy hittel, reménnyel át tudd 
itatni azokat a szándékaidat, amelyeket a lelkiismereted mérlegén megmértél, 
és nem találtál könnyűnek. A törvényt te is ismered, azt a jót kell tenned a 
másik emberrel, amit szeretnél, hogy veled is tegyenek. A LELKIISMERE-
TEDET KIKERÜLŐ csodás hangokat, utasításokat pedig felejtsd el! A csoda 
csak annak jelent erőforrást, akiben csoda nélkül is benne élhetek. Ha nem 
így lenne, akkor egy személyválogató Isten mindenhatósága nyilvánulna meg 
Általam. A valóság pedig egészen más. Sem személyválogató, sem minden-
ható nem vagyok! Mindenkit egyetlen gyermekemként szeretek, természete-
sen téged is, és boldogságotokat tekintve teljes mértékben ki vagyok szolgál-
tatva nektek. Én csak akkor tudom benső békémet átadni nektek, ha egyálta-
lán szóba álltok Velem, Jézussal. A ti kérő, őszinte hangotoknak kell meg-
szólalni Bennem, hogy Én is a lelkiismeretetek hangján tudjak megszólalni 
bennetek. Nem tudom és nem is akarom átlépni a szabadságotokat. Azzal, 
hogy Hozzám,  a Te Jézusodhoz fordultál  segítségért,  vagyis megengeded, 
hogy építő, buzdító és vigasztaló módon belépjek az életedbe, nemcsak Ne-
kem,  hanem az  egész  Mennyországnak  örömet  szereztél.  Tanulni  hívlak, 
Gyermekem! Engem, Jézust, tanulni! E tanulásban feltétlenül megtalálsz En-
gem,  megtalálod  magadat,  és  megtalálod  igaz  barátaidat  is.  Médiumom 
örömmel áll a rendelkezésedre mindenben. Megjegyzem, ha komolyan átta-
nulmányoztál volna legalább három Hang-könyvet, kétségbeesett kérdéseid 
igazából már nem is lennének kérdések.
                             Nagyon szeretlek, és megáldalak 
               a SZABADSÁG MINDENT ÁTFORMÁLÓ LELKÉVEL!"

***********************************************************
4750.
Kérdező: NAGYON NEHÉZ AZ ÉLETEM! 

1. Meghalt öcsém inkarnálódott a fiamként?
2. Leszek-e boldog itt a Földön?
3. Vissza fogom kapni az égiektől a volt társam által kicsalt pénzt?

HANG: "Drága Gyermekem!
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1. Nem a meghalt öcséd az, aki fiadként új földi életet kezdett. Meg-
halt  öcséd is  leszületett  már,  de földi  életeteknek nincs  közös  találkozási 
pontja. Ha lenne, akkor sem érintené a lényeget!

2. Akkor leszel boldog, ha nem személyekben, hanem feladatokban 
fogsz gondolkodni. Olyan feladatokban, amelyekkel saját és mások életét el-
viselhetőbbé tudod tenni. Nem nagy dolgokra gondolok, de azokra a dolgok-
ra  feltétlenül,  amelyeket  nap  mint  nap kikerülhetetlenül  meg kell  tenned! 
Nem mindegy, hogy mit teszel, és nem mindegy, hogy hogyan teszed! A reg-
geli párbeszédima pont arra való, hogy feladataidat Elém hozd, Általam fel-
fűtsd azzal a benső erővel, amely értelmessé, békét adóvá teszi cselekedetei-
det. Amely feladatot nem tudsz Velem, Jézussal, felizzítani a szívedben, azt 
ne tedd meg! A boldogság elsősorban látás kérdése,  és ha engeded, hogy 
megtanítsalak az Én szememmel látni, akkor egyre több dologban fogod fel-
ismerni jelenlétemet, és egyre több olyan dolog lesz, amiben felismered azt, 
hogy ott nem vagyok, nem lehetek jelen, ezért el fogod kerülni azt a világot, 
ahol ki akarnak használni. A bűnrészesség vállalása mindig lélekromboló ha-
tású annak is, aki kihasználja a másikat, és annak is, aki félelemből hagyja, 
hogy kihasználják. A világban való érvényesülés pont e beteg lelkületre épül, 
mert minden érdekkapcsolat arra való, hogy kihasználja a másikat.

3. Én, Jézus, a szeretet kapcsolatát kínálom neked, mert mindketten 
szívünkkel, lelkünkkel erre vágyunk! Fogadd el Tőlem az örökkévalóságot, 
és már itt  a Földön megszázszorozom neked azt,  amit  Értem, Miattam el-
vesztettél!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a JÓZAN HIT LELKÉVEL!"
***********************************************************

4751.
Kérdező: MI A SZÁNDÉKA VELEM AZ ÚRNAK?
HANG: "Drága Barátom!

Az a szándékom veled, hogy benned éljek! Azért akarok benned élni, 
hogy te már itt a Földön hordozd magadban a Mennyországot; benső békéd, 
boldogságod legyen, és erről tanúságot is tégy, vagyis tudjam általad is sze-
retni az embereket! Azok a képek álmodban - amelyekről beszámolsz - azért 
vannak, hogy felkészítsenek téged arra a munkára, amelyre kijelöltelek, és 
amelyre te igent mondtál. Ez akkor fog megvalósulni, ha figyelmeddel, ener-
giáddal Felém fordulsz, és felvállalod azt az állhatatos munkát, hogy tanulj 
Tőlem! Tudnod kell, hogy Engem, Jézust, semmiféle hatalmi intézményben 
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nem találsz meg, még akkor sem, ha ezt magas rangú emberek állítják. Ami-
kor földi életem utolsó napján töviskoronát tettek a fejemre, nemcsak az vált 
mindenki számára nyilvánvalóvá - amit Én egyébként is tudtam -, hogy a vi-
lági hatalomhoz semmi közöm nincsen, hanem az is egyértelmű lett minden-
ki számára, hogy a gyalázat elhordozásában is az első helyen állok. Aki kö-
vetni akar Engem, nem kerülheti el a sorsomat sem. Az ügyeletes hatalom ré-
széről a megvetettség koronája kerül az ő fejére is, ennek következtében mel-
lőzött, kitaszított és leértékelt lesz, vállalva Értem a szegénységet, a kicsisé-
get és a kiszolgáltatottságot. Én, Jézus, az Élő Isten Fia arra rendeltelek, hogy 
erkölcsileg kizárólag ilyen embertől tanulj! Ilyen embert keress, és ilyen em-
bert kövess mindaddig, míg alázattal  és öntudattal  hordozza e jegyeket. E 
munkádhoz  megadok minden  segítséget.  Várom,  hogy imáidban  megoszd 
Velem benső életedet, hogy lelkiismereteden keresztül megláttassam veled 
életed valódi értelmét. 

           Nagyon szeretlek, és megáldalak 
   a HIT, a REMÉNY és a SZERETET LELKÉVEL!"

***********************************************************
4752.
Kérdező: FÉRJEM ELHAGYOTT, DE ÉN MÉG MINDIG VÁROM ŐT

1. Férjem harmincegy évi házasság után elhagyott.   
    Házasságkötésünkkor templomi esküvőnk is volt. Szeretném tudni, 
    hogy férjem valóban elhagyott?
2. Én még mindig várom. Visszakapom őt?
3. Az új társával való házasságát elfogadják, támogatják-e az égiek?
4. Volt férjem rájön-e arra, hogy új feleségének csak a pénze miatt   
    kell, és hogy rosszul döntött?

HANG:" Drága Gyermekem!
Összefoglalom a választ! A templomi esküvő nem ment meg senkit 

attól  a  csalódástól,  hogy aki  nem Rám teszi  az  életét,  az  szükségszerűen 
tönkremegy, boldogtalan lesz. Az a szándék, amelynek indulásában sorsoto-
kat Hozzám akartátok kötni, az idő tengelyén kiüresedett, így hát nem követ-
hette az a tartalom, amely megszentelt volna benneteket közös elhatározáso-
tokban. A szertartásnak mindössze lepecsételő szerepe van. Megszentelő ke-
gyelmemet hiába árasztom rátok, ha magatartásotokban nem tudjátok befo-
gadni áldásomat! Pusztán az a tény, hogy a boldogító igent Előttem mondtá-
tok ki, nem jogosít fel Engem arra, hogy felelősséget vállaljak kapcsolataito-
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kért. Akkor sem, ha ezt Rám hivatkozva mások állítják. Nem a díszdobozt 
szoktuk ajándékba adni, hanem azt, ami benne van! Minden kapcsolat arra 
való,  hogy a benne lévők egymást Hozzám,  Jézushoz,  segítsék! Ez pedig 
csak az egymásért élésben fogalmazódhat meg minden körülmények között. 
Aki erről lemond, az szükségszerűen nem a másikért, hanem önmagáért él, 
vagyis  szükségszerűen elhagyja  a  másikat.  Én csak  ott  tudok  hatékonyan 
bennetek működni, ahol első lehetek az életetekben. Ez azt jelenti, hogy min-
den emberi problémát, személyt és kapcsolatot megelőzve létfontosságú szá-
motokra az - külön-külön is -, hogy mit vár, mit akar tőletek az Isten! Mivel 
ez a ti életetekben nem történt meg, ezért ugyan Rám hivatkozva, de homok-
ra építettetek,  mert  esküvőtökre csak tanúnak hívtatok,  nem pedig ÉLET-
NEK! Ezek után az lett volna a csoda, ha sorsotok nem így alakul. Elszállt 
életedből a boldogság kék madara, és te ahelyett, hogy ennyi szenvedés és 
megaláztatás után végre Engem, Jézust, választanál, aki nem hagy el senkit 
sohasem, te konzerválni akarod hűtlen társad elveszett  emberségét. Tíz év 
sem elegendő számodra, hogy megértsd azt a tényt, hogy elhagytak, és tíz év 
sem elegendő számodra arra, hogy magányodban, fájdalmadban Engem, Jé-
zust, válassz. Pedig Én azóta is tiszta szívemmel várlak, hogy el tudjam fo-
gadtatni veled azt az örök igazságot, hogy boldoggá csak Én, Jézus, tehetlek 
téged. Erre is igaz, amit kétezer évvel ezelőtt mondtam: "Menjetek be a szűk 
kapun! Mert a tágas kapu és a széles út a romlásba visz, és sokan vannak, 
akik azon mennek be. A szűk kapu és a keskeny út ellenben az életre vezet, 
de kevesen találják meg.” (Mt 7;13-14) Így is mondhattam volna: Mindenki, 
aki az embereknek akar megfelelni, az csalódni fog, és azt éli meg, hogy ki-
használják. Ebbe csak tönkremenni lehet. És mindenki, aki Nekem, Jézus-
nak, akar megfelelni, azzal mindenkor azonosítom Magam, és az Én békém 
az ő békéje, az Én boldogságom az ő boldogsága lesz! VALÓJÁBAN MIN-
DEN EMBERT EZÉRT ÉS ERRE TEREMTETTEM! Annyira szűk ez a 
kapu és keskeny az út, hogy mindössze egyszemélyes! SENKI NEM TEHET 
SENKIT  BOLDOGGÁ,  MERT  MINDENKI  CSAK  ÖNMAGÁÉRT  FE-
LEL! AKI TEHÁT NEM ENGEM VÁLASZT, AZ MINDEN ESETBEN 
ROSSZUL DÖNT, AKI PEDIG ENGEM VÁLASZT, AZ ÁLDÁSOMAT 
HORDOZZA BÁRMILYEN KAPCSOLATBAN ÉL! 

MEGÁLDALAK, hogy tudj Mellettem dönteni! Vess keresztet!"
***********************************************************
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Kérdező: MIT VÁR TŐLEM JÉZUS?
1. Milyen hivatásom lesz a jövőben?

HANG:" Drága Barátom!
1. Minden embernek egyetlen hivatása van: a szeretni tanulás, és a 

szeretni  tanítás!  Minden  más  csak  foglalkozás,  különböző  elhivatottsági 
szinteken. De arra, amire teremtettelek benneteket, hogy a szeretetem örökö-
sei, hordozói legyetek, nincs és nem is lehet más hivatása Földre született 
embernek. Ennek - mint mindent megelőző alaphivatásnak - kell átitatni éle-
tetekben minden látás- és magatartásmódot, amelyet megláttok és megvalósí-
totok az életetekben. Ha Mellettem döntesz, Én, Jézus, mindent el fogok kö-
vetni azért, hogy e hivatásodban az örökké tartó boldogságot megéld, de tud-
nod kell, hogy a világ pedig mindent el fog követni azért, hogy e törekvésed-
ben elvérezz! Ha tiszta szándékodat átadod Nekem, akkor egy életre a Győz-
tes oldalán állsz, és a te dolgod a továbbiakban mindössze annyi, hogy tanulj 
Tőlem, vagyis mindig légy nyitott a meglátott jóra addig, míg annál jobbat 
nem látsz. Ehhez a meglátott jóhoz maradj mindig hűséges! Azt is tudnod 
kell,  hogy Hozzám nem különböző ranglétrákon keresztül vezet az út.  Az 
nem az Én világom! A kicsikért viszont a végsőkig elmegyek! Tanuljatok 
Tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Ez a lelki tartalom az, ahol ha-
tékonyan tud Szentlelkem bennetek működni! Keress magadnak olyan kö-
zösséget, ahol e tartalmat megélheted. Nem vagy e keresésben egyedül!

***********************************************************
4754.
Kérdező: JÓ HELYEN VAGYOK?

1. Jó helyen vagyok a Szeretet Fénykör alapítványban?
2. Újjászülettem-e, és megkaptam-e a Szentlélek-keresztséget?
3. Te szóltál hozzám álmomban, Uram?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Neked már tudnod kellene, hogy társaságról, személyről, könyvek-

ről  általánosságban nem tudok véleményt  mondani.  Nem,  mert  ezek  nem 
konkrétumok. Mindenhol megtalálható vagyok, ha Engem képviselnek,  de 
vannak olyan szituációk, amelyekben bármennyire is szeretnék, nem vagyok 
benne! Ennek eldöntése a te felelősséged. Az általad említett alapítvány na-
gyon alkalmas arra, hogy Velem találkozz, de mivel minden jót el lehet ron-
tani,  ezért  arra is  alkalmas,  hogy Engem kimagyarázzatok.  Ezzel  nem azt 
akarom mondani, hogy ez így is van, hanem azt, hogy minden rajtatok áll. 
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Nem az a döntő, hogy hova tartozol, hanem az, hogy ahova tartozol, ott mit 
teszel Értem! Tehát ne körülményekben, hanem feladatokban gondolkozz!

2-3.  Újjászületésed  folyamatban  van!  Az ég angyalai  készítik  szá-
modra azt a csodát, amit újjászületésként fogsz megélni. Álmodban ennek el-
kezdődését élted meg. Megvalósulása akkor fog bekövetkezni, ha lelkedben 
meghozod azt a végleges döntést Irányomban, amellyel tanúságtevésed egy-
értelművé válik környezeted számára. Szurkolok érted, hogy ne vessz el a 
részletekben!

Szeretetem vigyáz rád! Megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4755.
Kérdező: IGÉNYEM VAN A VASÁRNAPI KÉTSZERI ÁLDOZÁSRA

1. Lelki vágyat érzek a vasárnapi kétszeri szentáldozásra.
2. A sükösdi tanítás szerint a második szentáldozást csak meghalt és 
    holtan fekvő családtagért ajánlhatom fel.
3. Milyen imát kell még mondania engesztelő imaközösségünknek?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. A vallásosság ördöge a legördögibb ördög. Igen, mert a gondolko-

dást  nem vállaló,  de Engem kereső gyermekeimet  olyan pótcselekvésekre 
készteti, amiben elrabolja az idejüket, hogy bár a szeretetre hivatkozva, de 
csak a formával foglalkozzanak, ne a tartalommal! Téved, ha valaki azt hiszi, 
hogy attól erkölcsileg jobb lesz, ha naponta kétszer áldozik. Az tény, hogy az 
Oltáriszentségben valóságos a jelenlétem, és lepecsételi a szívét annak, aki 
magához veszi, de ez pusztán mindaddig jel marad, míg csak szertartásokban 
és nem magatartásokban gondolkodtok.  Ezer szertartás sem ér semmit,  ha 
nem követi az a gyakorlati szeretet, amelyet a Máté 25;34-36-ban elmond-
tam. Ne arra törekedj, hogy Velem, a te Jézusoddal állandóan szentségi for-
mában találkozz, hanem arra, hogy vedd észre a rászorulókat, mert Én mind-
egyikben benne élek! Ha így találkozol Velem, és ezt a találkozást pecsételi 
le a szentáldozás, akkor örökké élni fogsz.

2. Sükösdi gyermekem szenvedése hiteles tanúságtevés arról a Felém 
megnyilvánuló szeretetről, amelyet Értem vállal. Saját akarata teljesedett be, 
amikor ilyen formáját választotta annak, hogy mindenki előtt kimutassa azt, 
hogy mennyire szeret Engem! Ő szívem gyermeke, és erőt adok neki ahhoz, 
hogy rendkívüli feladatát megélje. De azt is tudnotok kell, hogy Tőlem taní-
tói karizmát nem kapott, ezért tanításába az ördög rengeteg konkolyt vet. Ta-
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nításának hitele a szenvedés vállalásában van, mindenféle ideológiák nélkül. 
A golgotai utam önmagáért beszél! Aki ebből nem érti meg, hogy mit tett 
Velem ez a világ, az vak és süket, és az ilyen ember hiába kap bármilyen ta-
nítást! Sükösdi leányom hitelessége tehát nem tanításában, hanem fájdalmas, 
szenvedő szerepében van! Én sem a tanításra tettem a hangsúlyt kivégzésem 
alatt, mégis tudta minden jó szándékú ember, hogy a kereszten ártatlan vér 
folyik megkínzott testemen. Ez maga a tanítás annak, aki bele mer nézni a 
fájdalomtól meggyötört, és mégis értetek imádkozó szemembe!

3.  Téved az  is,  aki  azt  hiszi,  hogy Engem,  Jézust,  vagy a  Mennyei 
Atyát engesztelni kell! Engesztelni azt kell, aki haragszik! Ha ti haragusztok 
egymásra, bizony kell is hogy kiengeszteljétek egymást. De aki az Istenről 
ilyet állít, az nem ismeri a tanításomat. Ne azon törjétek a fejeteket, hogy mi-
lyen újabb imát mondjatok el Nekem, hanem azon, hogy milyen formában 
tudnátok segíteni a rászorulókon. Egy szelet kenyérért mondott félszeg kö-
szönet a rászoruló ajkáról nagyobb ajándék az égnek, mint bármilyen szépen, 
artikuláltan elmondott sokadik ima, melyet nem követ irgalmas cselekedet!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a LÉNYEGLÁTÁS LELKÉVEL!"
***********************************************************

4756.
Kérdező: FÁJ, HOGY LÁNYOM EGY TERMÉSZETGYÓGYÁSZ 
TANÁCSÁRA       
                    ELZAVARTA FÉRJÉT

1. Istentől van az a gyógyulás, aminek következtében szétverik a 
     családokat?
2. A természetgyógyász Szűzanyának adja ki magát!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Természetesen nem! Lányod a kísértő áldozata lett,  amikor elhitte 

azt, hogy betegségének és gyógyulásának oka önmagán kívül van. Az gyak-
ran megesik veletek,  hogy a legnagyobb jó szándékú kutatás ellenére sem 
tudjátok fellelni betegségeitek okát, de az már a Sátán munkája, hogy ezért 
legtöbbször mást tesztek felelőssé! És ez a "más" nyilván nem a legtávolabbi 
rokon szokott lenni, hanem azok, akik megpróbálják a tőlük telhető legtöbbet 
megtenni a betegért, vagyis a közvetlen hozzátartozók. A betegség mindig le-
leplező erejű, és mindig megmutatja, hogy mi lakik a szívekben! Médiumom 
több éve súlyos betegségben szenved, lefogyott több mint harminc kilót. Ő 
sem találja betegsége okát, de esze ágában sincs szóba állni olyan istenká-
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romló  gondolatokkal,  hogy betegségéért  környezetét  tegye  felelőssé.  Isten 
iránt megnyilvánuló szeretete, töretlen hithűsége még ebben az igazán em-
bert próbáló betegségében is példaképül magasodik a környezetében minden 
Rám figyelő ember elé. Igen, mert az Általam bemutatott szeretet nem a testi 
gyógyulás függvénye! A szeretet tartalma a soha senkinek nem ártás, a min-
dig mindenkinek megbocsátás, és az ott segítés, ahol erre lehetőségetek nyí-
lik. Inkább vájjátok ki a szemeteket, vágjátok le a karotokat, minthogy a sze-
retet csorbuljon bennetek! Mert mit számít az, ha az egész világot megnyeri-
tek, de a lelketek kárt szenved. Nem a világból akarlak benneteket kivenni, 
nem problémamentes életet akarok nektek biztosítani a Földön, hanem azt 
akarom, hogy egyek legyetek Velem a szeretetben. Csak ez a tartalom emel 
benneteket az anyagvilág fölé, az örökkévalóságba. Minden más önzés, és a 
kárhozatba vezet!  Imádkozz  lányodért,  hogy rálásson arra,  hogy neki  sem 
magáért, hanem másokért kell élnie!

2. Teljesen általánossá válik mai világotokban az a benső gőg, amikor 
önmagukat felmagasztaló beteg, megtévedt emberek szentek szerepeit húz-
zák magukra, szentek életét  tiporják sárba. Csak országotokban több tucat 
ember él, akik Velem, Jézussal, égi Édesanyátokkal, Máriával, legnagyobb 
prófétátokkal, Bemerítő Jánossal,  Mózessel és sorolhatnám még, hogy mi-
lyen  királyokkal,  uralkodókkal  azonosítják  magukat.  A megszállottságnak 
egy formája ez, ahol nem a jelen, mint megszentelő erő, hanem a múlt, mint 
félreértelmezett megkötözöttség játszik szerepet. Az pedig teljesen világos az 
egészségesen gondolkodó ember számára, hogy akik ilyen szerepeket húznak 
magukra,  azok nem ismerik tanításomat,  és hogy butaságuk, gőgjük le ne 
lepleződjék, olyan nevek mögé bújnak, akikről azt gondolják, hogy megfele-
lő garancia, védjegy arra, hogy eltakarják iránytalan működésüket. Még egy-
szer mondom: Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátratekint, az nem méltó 
Hozzám! Imádkozz gyermekedért, hogy amikor megnyílik a szíve az önzet-
lenség felé, imáddal megerősített áldásom hatni tudjon rá.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÖLCSESSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4757.
Kérdező: MIÉRT SZERETETLENSÉG AZ ÖNVÉDELEM?

1. Hogyan oldjam meg társproblémámat?
2. Nem az vagyok, aki lenni szeretnék!

3. Hogyan lehet az, hogy az Isten ellenzi a fizikai erőszak bármilyen 
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    formáját?
HANG:" Drága Barátom!

1-2. Első két kérdésedre a válasz elválaszthatatlan. Te is érzed azt, 
hogy nem vagy a helyeden, nem az vagy, aki szeretnél lenni. Hogy ki szeret-
nél lenni, azt még te sem tudod, de azzal tisztában vagy, hogy amit most kép-
viselsz, az nem tesz téged boldoggá. Mi hát a megoldás? Természetesen az, 
amit nyilvános működésem első tanításaként mondottam a Márk 1;15-ben. 
Boldogság, öröm csak gondolkodás-átalakítás következtében születhet meg 
bennetek, és az sem mindegy, hogy e gondolkodás-átalakítást milyen irány-
ban, vagyis mihez igazítva végzitek. Én, Jézus, e szellemi munkát kizárólag 
az örömhírhez kapcsoltam, és aki megtanul az örömhírnek örülni, az megta-
lálja a boldogságát is. Minden kérdésedre a válasz ebben a tanulásban, kere-
sésben van elrejtve. Mivel minden embert a saját képmásomra, vagyis Ma-
gamra teremtettem, ezért a boldogságát minden ember vagy Bennem, a bol-
dog Istenben, találja meg, vagy nem lesz boldog soha! Az egy más kérdés, 
hogy Én, Jézus, a boldogság alatt egészen mást értek, mint a világ fiai érte-
nek. Ha elolvasod Mt 5;3-13-ig a boldogságokról szóló tanításomat, könnyen 
megállapíthatod, hogy a földi boldogság inkább áldozat, mint élvezet. Befek-
tetett munka nélkül nincs nyereség!

3. Az Isten egyetlen igazságot ismer, azt,  amelyik Velem, Jézussal, 
azonosítható,  és amelynek tartalma minden esetben az, hogy szeretni kell. 
Szeretni pedig szeretetlenül nem lehet, még az Istennek sem! Én, Jézus - aki 
a Mennyei Atyával azonosítottam Magam, és nemcsak azért,  mert  minden 
gondolatom, cselekedetem az Én Atyám akaratát tükrözte -, azért vállaltam 
kétezer évvel ezelőtt a földi életet, hogy e szeretettartalmat - mint Isten aka-
ratát - elhozzam közétek. ÚT-ként, IGAZSÁG-ként és ÉLET-ként kínáltam 
Magamat mindenkinek, aki hisz Bennem. És aki Engem e három tartalom-
mal vállal, az vállalja azt is, amit e három tartalom takar, vagyis a létazonos-
ságot, a magatartásbeli azonosságot, és ezek következményét: a sorsazonos-
ságot. Nem lehet különb a tanítvány a mesterénél: ha Engem üldöztek, titeket 
is üldözni fognak! A szeretet több, mint az igazság! A szeretet mindig adás, a 
szeretet  képes elhordozni  az  igazságtalanságot  azért,  hogy ne kelljen erő-
szakhoz folyamodnia.  E magatartás  csak Velem,  a ti  teremtő  Istenetekkel 
igazolható! „Hát nem ezeket kellett elszenvednie az Emberfiának, hogy be-
mehessen az Atyja dicsőségébe?” (Lk 24;26) Elfogatásom éjszakáján Péter-
rel a hüvelyébe dugattam a kardot, hogy ne essen áldozatul a kísértő provo-
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kációjának. Azt is mondtam: gondoljátok, hogy nem hívhatnék tizenkét sereg 
angyalnál is többet, hogy megsegítsenek Engem? De nem hívtam, mert egész 
földi küldetésem vált volna értelmetlenné, ha saját tanításommal szembefor-
dulva ellene állok a gonosznak. Mert ne attól féljetek, aki a testet megöli, ha-
nem attól, aki a lelket a gyehennára juttatja. Minden háború a másik elpusztí-
tására, vagyis testvér-gyilkosságra törekszik, és mindig annak lesz igaza, aki 
győz. És a legyőzött nemzedékeken át keresi az alkalmat arra, hogy a rajta 
uralkodón a saját igazságát érvényesítse. Ez maga az emberi történelem véres 
dicsősége, ahol azt is megölik puszta önvédelemből, aki elmondhatta Magá-
ról,  hogy benne az ördögnek semmije  sincsen,  aki  csak szeretni  tudott,  a 
Földre szállt  Istent!  Drága gyermekem,  ha rádöbbensz  arra,  hogy életedet 
mások önző érdekeinek, mulandó kacatjainak védelmére pocsékolod, megér-
ted azt, hogy lelked nyiladozó virágát dudva közé ültetted, és boldogságod 
csak akkor leled meg, ha Velem, Jézussal, a megtestesült Szeretettel tölteke-
zel.

      Nagyon szeretlek, és megáldalak 
                 a NYITOTTSÁG LELKÉVEL!"

***********************************************************
4758.
Kérdező: BENNED BÍZOM, URAM!

1. Miről szólt az álmom?
2. Csak Benned bízom, Uram!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmod arról beszél, hogy egy szeretetlen világban kell szeretettel 

tanúságot tenni Rólam, a te Jézusodról. A könyv, amely téged erre késztetett, 
az élet könyve volt, amelybe hűségeddel már beírtad a nevedet örökre! Te tu-
dod azt, hogy fontosabb szeretni betegen is, mint egészségesen reménytelen-
nek lenni, mert a reménytelenség hosszú távon mindenkit beteggé tesz!

2. Köszönöm, hogy bízol Bennem, hogy eddig is és ezután is erőfor-
rás lehetek számodra, és rajtad keresztül a környezetedben élő azon kevés 
ember  számára,  akik  nem mosolyognak meg téged Miattam.  Továbbra  is 
csak Rám figyelj! Én adok neked olyan lehetőségeket, amelyeken keresztül 
mindig megtalálod lelked nyugalmát, hisz számodra ennél fontosabb nem le-
het! Szeretetem féltőn vigyáz rád, és erőm, amelyet már oly sokszor megta-
pasztaltál, továbbra is töretlenül a rendelkezésedre áll.

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
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***********************************************************
4759.
Kérdező: KÉTOLDALNYI VÁLASZT SZERETNÉK!

1. Rettegek a szerepléstől.
2. Segíts hozzá, hogy Isten általam is megtapasztalhassa magát!

HANG: "Drága Barátom!
1. Rettegésed oka a benned élő rejtett  gőg, ami  abból  táplálkozik, 

hogy lelked mélyén túldimenzionálod magad. Ezért fantáziaszinten éled meg 
azt, amit normális esetben kellene megélned, hogy ki mered fejezni magad 
mások előtt is. Nálad nem arról az egészséges drukkról van szó, amely még a 
tapasztalt színészeknél is megtalálható. Nem, mert e drukk átlépése mindig 
egyszerűbb annál, mint lemondani arról a tartalomról, melyet közölni szeret-
nének. Az önbizalom pont abban kell hogy megerősítsen benneteket, hogy 
képesek legyetek, ha kell, szavakkal is elmondani azt, ami bennetek érték. 
Ha az önbizalom hiánya olyan mértékű, hogy gátol benneteket abban, hogy 
érvényesítsétek önmagatokat a környezetetekben, akkor ez már betegség, és 
ezt kezelni,  gyógyítani kell.  Az képes e benső megkötözöttséget feloldani, 
aki elhiszi önmagáról azt, hogy nem tévedhetetlen, és elhiszi azt, hogy Ve-
lem, Jézussal, a legnagyobb dolgokra is képes. Ugyanis el kell hinnetek azt, 
hogy úgy szeretlek benneteket, amilyenek vagytok, mert csak e hitben élve 
tudlak benneteket olyanná formálni, amilyenné Én szeretnélek. Az emberek 
előtti beszédet általában mindenkinek tanulnia kell, és erre a legjobb közeg 
egy jézusi közösség. Ott biztos, hogy szeretetben vesznek körül, és testvéreid 
segítenek abban, hogy önmagadról és mondandódról helyes értékítéleted le-
gyen. Akiben Én, Jézus, élhetek, az nem tudja és nem is akarja megtenni azt, 
hogy hallgasson, ha általa szólni akarok!

2. Az a káosz, amelyben élsz és gondolkozol, még nagyon sok fájdal-
mat fog okozni neked. A megtapasztalás, bár nagyon fontos része az élete-
teknek, mégsem mondhatom, hogy önmagában képes olyan ismeretekre jut-
tatni benneteket, amelyek által felülemelkedhettek az anyagvilágon. Aki hisz 
és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az elkárhozik, szólt a 
tanításom kétezer éve, és ma sincs másképp. Aki Bennem hisz, az elhiszi azt 
a világot is, amit Én képviselek, és amit ember teljességében nem látott soha; 
aki pedig nem hisz Nekem, az elmegy Mellettem a kárhozatba. Megtapaszta-
lásra nem Nekem van szükségem, aki hordozom a teljességet, hanem neked, 
aki az élet és halál mezsgyéjén tántorogsz, és fizikai léted egyszerű tartalmát, 
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funkcióját sem ismered fel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek, mondot-
tam Tamás apostolnak, vagyis a hit előzze meg a megtapasztalást. Hinnetek 
kell Bennem, ha élni akartok, és a bennetek élő hit visszaigazolódik annyi és 
olyan megtapasztalásban, amire szükségetek van a még nagyobb hit megélé-
sében. Senki sem tudja önmagát megmenteni pusztán tapasztalati úton! Nem, 
mert ahhoz az örökkévalóság is kevés idő lenne, ugyanis megtapasztalni dol-
gokat csak időben lehet. A megtapasztalás nem véglegesíti bennetek a tudást, 
csak közelebb vezet hozzá akkor, ha a cél és az út azonos Velem, vagyis a 
szeretettel. Azért tudok az istenszeretőknek mindent a javukra fordítani, mert 
minden megtapasztalásban Engem, Jézust, keresnek, vagyis azt, hogy miért 
jó ez nekik! Az Istent nem szeretőknek pedig nem tudok a javukra fordítani 
semmit, mert egyéni, önző érdekeiket keresik a megtapasztalásokban, ezért 
minden a kárukra válik addig, míg nem változtatnak látásmódjukon. Mivel 
minden jó forrása az Isten, ezért akiben nem élhetek, abban csak nyomorúsá-
got,  erőszakot,  hatalmaskodást,  meg  nem  értettséget,  önzést,  hazudozást, 
képmutatás,  testi-lelki  haldoklást  tudnék megtapasztalni,  ha  Nekem lenne 
szükségem arra, hogy ti vezessetek Engem! De mivel Bennem az ördögnek 
semmije sincsen és nem is lesz soha, ezért nem Nekem, hanem nektek van 
szükségetek arra, hogy megtapasztaljátok azt, amikor bennetek élhet a rom-
latlan Szeretet! 

Drága Barátom, alakítsd át a gondolkodásodat, és a Mennyei Atya jó-
ságában higgy, ne a magadéban, mert az Istenben nem lehet csalódni!

                                 MEGÁLDALAK!"
***********************************************************

4760.
Kérdező: VÁLSÁGBAN AZ ÉLETEM!

1. Tűrjem-e tovább a szégyent és a megaláztatást?
2. Hogyan éljek úgy, hogy hazugság vesz körül?
3. Gyermekeim érdekeit nézzem vagy az enyémet?

HANG: "Drága Gyermekem!
1-2. Fájdalmad az Én fájdalmam is, és pontosan tudom, hogy milyen 

nehéz helyzetben vagy! Mégis arra kérlek, hogy amíg bírod, addig hordozd el 
Értem a megaláztatást, hazugságot, bántást. Az életed tisztasága, jó szándéka 
legyen a tanú melletted, hogy te valóban mindent megtettél, hogy házasságod 
megmentsd a széthullástól, és ezért téged csak jogtalanul bánthatnak. A sze-
retet attól szeretet, hogy elvisel szeretetlenséget is. Ha az elviselhetőség hatá-
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rához érkeztél, és már semmi sem segít kapcsolatotokon, lelkiismereted sze-
rint megtettél mindent, hogy kapcsolatod rendbe jöjjön, akkor tudomásul ve-
heted, hogy társad téged ebben a törekvésedben magadra hagyott, ezért életed 
további döntéseiben dönthetsz nélküle is. Mivel a házasság szent kapcsolat, 
és két ember Istennek adott közös jó szándékú döntésén áll, ezért addig te 
nem hagyhatod el a másikat, míg minden kétséget kizáróan meg nem győ-
ződtél arról, hogy társad elhagyott, vagyis nem érted, hanem önmagáért vagy 
valaki másért él. Minden kapcsolat arra való, hogy egymást Hozzám vezessé-
tek közelebb.  Aki  e szándékáról  lemond,  és  ezt  cselekedeteivel  alá  is  tá-
masztja, az elhagyta társát, és a továbbiakban csak felszínes érdekkapcsolatot 
táplál. 

3. Gyermekeid érdeke egész biztosan az lenne, ha ti együtt maradná-
tok, és rendeződne kapcsolatotok! De ha együtt maradásotoknak az az ára, 
hogy mindnyájan tönkrementek benne, akkor azt a megoldást válaszd, ame-
lyik a te látásmódod szerint leginkább békét ad a szívedben! Kérd imádban 
erőmet, hogy melletted álljak megpróbáltatásaidban!

Nagyon szeretlek, és megáldalak LELKEM HŰSÉGÉVEL!"
***********************************************************

4761.
Kérdező: FELADATOT SZERETNÉK!

1. Miben változtassak az életemen?
2. Vassula a Te kiválasztottad? Hol van ő most?

HANG:" Drága Gyermekem!
1. Magányod, egyedülléted azáltal oldható, ha keresel magadnak egy 

olyan közösséget,  amely elfogad téged.  E közösség tudná neked helyesen 
megmutatni azt, hogy miben kellene változtatnod. A Szentlélek a kapcsola-
tok lelke, és minden szeretettartalom csak közösségben bontakozhat ki iga-
zán. Egy szerető közösségben nemcsak rád figyelnek és érted tesznek, hanem 
te is figyelhetnél rájuk, és tehetnél értük. A másikra figyelés és a figyelemből 
fakadó gondoskodás az, amit meg kell valósítanod az életedben. E feladat 
alól valójában senki sem kivétel, senki sem mentesíthető.  Ne rendkívülisé-
get akarj Értem megcselekedni, hanem azt keresd a körülményeidben, hogy 
kinek tudsz akár egy pohár vizet adni, mert szomjazó. 

2. Médiumi feladatot csak olyan gyermekeimre bízhatok, akik az idő 
tengelyén már tanúságot tettek arról, hogy átlagon felüli módon képesek a 
lelkükkel, értelmükkel Rám hangolódni. Sajnos sok médiumomnál a lelki rá-
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hangolódás olyan vak hitbe megy át, amelyen keresztül az értelmi Rám-han-
golódás csorbát szenved, sőt alkalmanként be is zárul. Ezért aztán könnyen 
előfordul az,  hogy hiába nyitja ki  a lelkét valaki Irányomban,  ha értelmét 
nem pallérozza az Én tanításom által, olyan közléseket fog közöni, melyek-
kel Én, Jézus, csak részben vagy egyáltalán nem értek egyet. Akit az Isten ta-
nítói karizmával áld meg, az nem taníthat értelmetlen dolgokat. Nem, mert 
csak az értelmetekkel jónak látott ismereteket vagytok képesek a szívetekben 
szándékszinten megmotiválni. Ezért mérhetetlenül fontos az, hogy az Abszo-
lút Jóról minden Rám figyelő közvetítő lélek azonosan gondolkozzon! E fel-
adatra kizárólag "öreg", kipróbált lelkek alkalmasak. Vassula is ilyen gyer-
mekem, akiben meg tudok nyilvánulni, de ő sem tartja maradéktalanul szem 
előtt azt az örök igazságot, hogy a gondolkodás-átalakítás alól a médium sem 
kivétel!  Nem,  mert  a prófétaság lelke  minden esetben engedelmeskedik  a 
prófétának!

Nagyon szeretlek, és megáldalak az EGYSZERŰSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4762.
Kérdező: ÁLOMRÓL, MEGHALT ROKONOKRÓL KÉRDEZEM A 
HANGOT

1. Egy álom magyarázatát kérem!
2. Szeretném megtudni, hogy szüleim, rokonaim jobb helyen vannak-
    e a másvilágon?

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Álmod arra tanít, hogy lányoddal kapcsolatban ne félj a változta-

tástól. Ehhez van segítőd is, aki melletted áll, és csak azért nem fedi fel egy-
előre magát előtted, mert valószínű, hogy ezáltal hangsúlyeltolódáshoz ve-
zetne a gondolkodásod. Elég annyit tudnod, hogy Ő mindig a rendelkezésed-
re áll, számíthatsz rá, amikor életed meghatározó döntései előtt állsz.

2. Már hogy ne lenne a földi világnál az a világ jobb világ, ahol nincs 
öldöklés, hazugság és gyűlölet! Rokonaid mindnyájan találkoztak Velem, és 
a szeretet mellett döntöttek. Ők az Én oltalmam alatt állnak, és az istengyer-
mekké válás útján vállalnak újabb szerepeket lenn a Földön. Nagyon közel 
állnak hozzád, és segíteni akarnak neked, nektek abban, hogy minél egyértel-
műbben Rám találjatok!

Nagyon szeretlek, és megáldalak a BÁTORSÁG LELKÉVEL!"
***********************************************************
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4763.
Kérdező: KÉRDÉSEK VALLÁSI FELEKEZETEKRŐL!

1. A HIT gyülekezete Istentől van?
2. A Jézus Szíve Egyházban, ahol gyógyítás is folyik, Isten erejével 
    gyógyulnak az emberek?
3. Papjaink aktivitása nagyon visszaesett!

HANG: "Drága Barátom!
1. Minden jó szándékú kezdeményezést Lelkem áldása kísér, és min-

den rossz szándékú kezdeményezés az ördögtől van. Ha a jó szándékú kezde-
ményezést jó cselekedetek követik, mindegy hogy minek hívják azt a közös-
séget, Lelkem vezeti őket. Ha a jó szándékú kezdeményezést nem követi jó 
cselekedet, akkor mindegy, hogy minek nevezik magukat, csak Rólam be-
szélnek, de nem Engem képviselnek! A ti felelősségetek eldönteni az evan-
géliumok tükrében, hogy mi számít jó cselekedetnek. Én, Jézus, mindeneset-
re példát adtam belőle!

2. Akár az Isten, akár az ördög gyógyít, ha a testi gyógyulást nem kö-
veti gondolkodás-átalakítás Irányomban, akkor csak tüneti kezelés marad, és 
a lényeget, azt, hogy újjá kell születnetek, nem érinti. Az emberek nagy része 
a gyógyulása érdekében szinte mindenre hajlandó, a legnagyobb áldozatra is. 
Bárcsak töredéke áldozatot tudnának hozni azért, hogy Én, Jézus, bennük él-
jek!

3. Ez egy természetes folyamat, és csak akkor fordul meg, ha egyhá-
zatok képes lesz megújulni, vagyis nem tekintélyelv alapján büntetni és jutal-
mazni, hanem minden embert szeretve szolgálni. Az a kiábrándító tendencia, 
hogy egy nyugdíjas vagy ahhoz közelítő korú papnak van tízegynéhány falu-
ja, annak teljes adminisztrációjával, a szentmisére pedig alkalmanként beül 
öt-hat idős ember, ez önmagáért beszél. Az érdeklődés a templom iránt csu-
pán akkor fokozódik rövid időre, amikor keresztelés, bérmálás, temetés vagy 
esküvő van kilátásban, hogy érvényes pecsétet szerezzenek a hívek irányta-
lan életükre.  Tudomásul  kellene venni azt  a tényt,  hogy nem lehet nyájat 
gyűjteni kinevezéssel, csak olyan hiteles élettel, ahol a tanítás és annak meg-
élése nem válaszható el egymástól! Egy hierarchikus rendszerben ez csak na-
gyon keveseknek, a szentjeimnek sikerül, akiknek a gyermekeim szolgálata 
fontosabb minden előírásnál.

Megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************
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4764.
Kérdező: BÉKÉRE VÁGYOM!
HANG: "Drága Gyermekem!

Tudok fájdalmadról, tudok bánatodról, és tudom azt, hogy Engem, a 
te Jézusodat nagyon szeretsz! Különös figyelemmel vagyok irántad, és óvó 
kezem megtart téged minden nehézségben. Azt nagyon jól teszed, ha nem 
hagyod, hogy házasságodba bárki is beleszóljon. Csak rajtad és férjeden áll, 
hogy képesek vagytok-e saját életetekben dönteni, és ezért természetesen fe-
lelősséget vállalni. Békémet akkor veheted át Tőlem maradéktalanul, ha en-
geded, hogy megtanítsalak arra a szeretetre, amelyet a négy evangéliumban 
rátok hagytam. Olvasd a Hang-könyveket, és keress magadnak olyan gondol-
kodású embereket, akikben fellelsz Engem, és akikkel felmerülő problémái-
dat megbeszélheted.  Egy dologban egészen biztos lehetsz,  Én, Jézus,  soha 
nem hagylak magadra!

Nagyon szeretlek, és megáldalak SZÍVEM SZERETETÉVEL!"
***********************************************************

4765.
Kérdező: JÓ ÚTON JÁROK?

1. Mit tegyek, hogy a békességet megőrizzem, de rádöbbentsem a   
    családomat arra, hogy nem az ő életüket élem?
2. Jó úton vagyok?

HANG: "Drága Gyermekem!
Jó úton indultál el azzal a szándékkal, hogy családon belül is megraj-

zold a saját szabadságkörödet, ahová más csak a te külön kérésedre léphet 
be.  Általában mindenki,  aki  ki  szeretne  lépni  családja  béklyóként  szorító 
"szeretetéből", annak szembesülnie kell azzal a lélektani ténnyel, hogy azok 
a családtagok, akik eddig belőled éltek, nem fogják olcsón adni szabadságo-
dat, és e törekvésednek csak békétlenség lehet a következménye. Ők azt élik 
meg, hogy te el akarod hagyni őket, nem pedig azt, hogy Velem - a te Jézu-
soddal - akarsz szövetségre lépni azért, hogy még tisztábban, még tartalma-
sabban tudd őket szeretni. Szeretni igazán csak személyes szabadságban le-
het. A jézusi szeretet tartalma az, amikor valaki odaajándékozza magát, cse-
lekedeteit a szeretet tárgyának, nem pedig a szeretet tárgya veszi el tőle azt, 
amiről úgy gondolja, hogy az neki jár. Soha nem a másik kifosztása, hanem 
ajándékainak elfogadása és a másik visszaajándékozása a szeretet ismérve. 
Amíg ez meg nem valósul, addig el kell tudnod hordozni bántást, féltékeny-
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séget mindaddig, míg társad hű marad hozzád. Csak az idő távlatában fogja 
felismerni azt, hogy te nem ellene, hanem érte élsz. Minél állhatatosabb vagy 
e munkában, annál inkább segíted őt a megtérésben.

Nagyon szeretlek, és megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4766.
Kérdező: ELHÍVATOTTSÁGOT ÉRZEK A SZERZETESI ÉLETRE!

1. Elfogadod-e Uram, hogy belépjek egy kolostorba?
2. Mi az, ami akadályoz abban, hogy teljesen szabadnak érezzem 
    magam?
3. Melyik lenne a nekem leginkább megfelelő életforma?

HANG:" Drága Barátom!
Mérhetetlen örömöt szerez Nekem az, ha valaki teljes életével szol-

gálni  akar  Engem,  Jézust!  Aki  ezt  vállalja,  annak  nagy lesz  a  jutalma  a 
mennyben. Természetesen ezért elfogadom a belépésedet a szerzetesrendbe. 
De tudnod kell azt is, hogy Lelkem csak ott tud szabadon működni, ahol az 
egyének megélhetik személyes szabadságukat! Szervezett kolostori formában 
egy olyan rendszernek kell alávetned magad, ahol a benned élő szabadságo-
dat az engedelmességre való felesküvésed akadályozhatja. Tudnod kell, hogy 
ilyenkor nem azt teszed, amit Lelkem indíttatására szeretnél, hanem azt kell 
tenned, amit feletteseid elvárnak tőled. Ezt te is pontosan tudod, ezért érzed 
azt,  hogy valami akadályoz abban, hogy maradéktalanul el tudd fogadni e 
szervezetben való működésedet. Természetesen nem arról van szó, hogy fe-
letteseid nem Engem akarnak képviselni, hanem arról, hogy Engem igazán 
képviselni csak felettesek nélkül lehet. Lelked nehezen viseli a megkötözött-
séget, de rendkívüli elhívatottságod van a szeretetszolgálat felé. Bármilyen 
közösséget választasz, bármilyen munkába állsz be, csak ott verj gyökeret, 
ahol egyéniséged és szabadságod teljesen kibontható! Tudni fogod azt, hogy 
mikor találtál e helyre és feladatra! 

                 Nagyon szeretlek, és örülök neked! 
           Megáldalak a SZABADSÁG LELKÉVEL!"

***********************************************************
4767.
Kérdező: FÉLEK A MŰTÉTTŐL!

1. Engedjem magam megműteni?
HANG:" Drága Gyermekem!
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Ha szakemberek azt állítják, hogy e műtét testi gyógyulásodat előse-
gíti, akkor bátran vállald a műtétet. Arra kérlek szeretettel, hogy ne félj, mert 
csak  rontasz  amúgy is  labilis  lelkiállapotodon.  Ne  engedj  a  kísértésnek, 
amely a félelem köntösében el akarja hitetni veled, hogy nehéz szenvedéseid 
lesznek. Szenvedésed akkor lesz nehéz, ha mindenáron el akarod kerülni azt 
a felelős magatartást, hogy döntéseid mellett tiszta szívvel ki tudj állni. Báto-
rodj Gyermekem, Én, Jézus, soha nem hagylak magadra, és ha nem tudnád, 
bejáratos vagyok a kórházakba is. A Hang-könyvekben több száz tanítást ta-
lálsz betegségről, egészségről, ezekből szintén erőt meríthetsz!

Vigyázok rád, és megáldalak az EGYÉRTELMŰSÉG LELKÉVEL!"
***********************************************************

4768.
Kérdező: SZERETETLENSÉGBEN FOGANTAM!

1. Érinti-e a lényeget az a tény, hogy nem szeretettel várt 
     gyermekként születtem meg?
2. Kell-e emiatt jobban figyelnem magamra?
3. Áldásodat kérem, Uram!

HANG: "Drága Gyermekem!
1. Természetesen nem érinti a lényeget a születési körülményed! Sze-

retni tanulni, és erről tanúságot tenni, ez minden Földre született ember fel-
adata, függetlenül attól, hogy milyen formában látta meg a napvilágot. Az, 
hogy te megszülethess szüleidhez, az nem egy kicsikart döntés következmé-
nye, hanem egy olyan sorsvonal, életfeladat vállalásának a következménye, 
amelyre te és szüleid is igent mondtatok leszületésetek előtt. Kapcsolatotok 
nem itt a Földön kezdődött, itt csak folytatódott. Hogy e kapcsolat a Földön 
valóban létrejöjjön, bizonyos erőknek kellett közreműködniük, hogy meder-
ben tartsák életsorsotokat. Érzékenységed pont abból fakad, hogy rendkívüli-
nek gondolod születési körülményeidet. Adj hálát szüleidnek, hogy irányod-
ban vállalták feladatukat azáltal, hogy életet adtak neked. Amit te nehézség-
nek gondolsz, az valójában nem elszakít, hanem összeköt benneteket.

2. Figyelned kell benső mosolyodra, mely lelked szép virága, hogy 
szüleid előtt se legyen elrejtve. Soha ne azt nézd, ami elválaszt, hanem azt, 
ami összeköt!

3. Szívem teljes szeretetével, egyetlenemként szeretlek, és békét hozó 
áldásom kibontja benned a megértésben rejlő szépséget!

                      Nagyon szeretlek, és megáldalak 
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            a NYITOTTSÁG és az ALÁZAT LELKÉVEL!"
***********************************************************

4769.
Kérdező: NEM TUDOM ELFOGADNI MAGAM!

1. Hogyan szeressem teljesen és őszintén a testem?
2. Önmagam teljes megtapasztalását, a megvilágosodást szeretném 
     elérni!

HANG:" Drága Gyermekem!
1. Aki önmagát nem szereti helyesen, aki önmagát nem tudja elfogad-

ni olyannak, amilyen, az biztos, hogy másokat sem tud helyesen szeretni, az 
másokat sem tud igazán elfogadni. A benned élő rejtett gőg mondatja veled 
azt, hogy te különb testet érdemelsz, mint amilyen tested van. E gőg mindig 
az alázat hiányából ered. A valóság az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a 
tested, ha Én, Jézus, benned élhetek, ha meg nem élhetek benned, akkor az 
idő az, amelyik levetkőzteti az embert csupasz valóságára. Szeretettel kérlek, 
hogy ne a külsőségekre tedd a hangsúlyt, ami azáltal változik, hogy tönkre-
megy! A bensődre, a lelkedre figyelj  inkább, amely azáltal  változik,  hogy 
Bennem növekszik. Ez nem azt jelenti, hogy a lélek temploma, a test, nem 
fontos. Nagyon is fontos, de nem lehetsz vele megkötözve, nem határozhatja 
meg szabadságodat. Hidd el, hogy aki belülről szép, azon ez kívül is látszik!

2. Ha megvilágosodott akarsz lenni, akkor engedd, hogy benned él-
jek! Annyiban leszel megvilágosodott, amennyiben ezt életedben megvalósí-
tod. Én, Jézus, vagyok a világ világossága, és aki befogad, akiben élhetek, 
azzal megosztom a világ világosságát. Igen, mert Én sötétségben nem tudok 
élni! Az emberek tudnak! Önmagad megtapasztalása is ilyen mérhetetlen sö-
tétséghez vezet! Még egyszer mondom: Engem, Jézust, akarj megtapasztalni, 
hogy belülről  kifelé, a lelkedből a környezeted felé tudjam árasztani azt a 
fényt, amely az Isten szeretete! 

                  Nagyon szeretlek, és megáldalak 
                    a JÓZANSÁG LELKÉVEL!"

***********************************************************
4770.
Kérdező: CSAK PÁR SZÓT SZÓLJ HOZZÁM, URAM!
HANG:" Drága Gyermekem!

Megerősítelek hitedben, hogy Velem, a te Jézusoddal való szentségi 
találkozásban,  hosszú megpróbáltatásaid után újra megélhetted azt  az örö-

4746.



möt, hogy Hozzám tartozol. Áldozatod ezután legyen a hűség záloga, hogy 
Rám figyelve kibonthassam számodra azokat a szeretettartalmakat, amelye-
ket  be  kell  építened  gondolkodásodba,  cselekedeteidbe.  Számítok  figyelő 
szeretetedre, hogy szolgáló szeretetté tudjam alakítani ott, ahol erre Nekem 
lehetőséget adsz!

                  Nagyon szeretlek, és megáldalak 
              a TANULÉKONYSÁG LELKÉVEL!"

***********************************************************
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